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كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين بمناسبة افتتاح الدورة  
 2020  -   2021دورة أبريل من السنة التشريعية  

 

عقد جملس املستشارين  من النظام ادلاخيل للمجلس،    18من ادلس تور واملادة    65  طبقا ملقتضيات الفصل

  خصصت جلسة معومية   عرش صباحا، عىل الساعة احلادية  2022أ بريل    08  ــ املوافق ل  1443رمضان    06يوم امجلعة  

رأ سها رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة اذلي أ لقة اللكمة  ت  ،2022  –  2021من الس نة الترشيعية    دورة أ بريل  الفتتاح

   التالية: 

عىل   والسالم  والصالة  الرحمي  الرمحن  هللا  بسم 

 .أ رشف املرسلي 

 الس يد الوزير احملرتم؛ 

 الس يدات املستشارات احملرتمات؛ 

 السادة املستشارون احملرتمون؛ 

 احلضور الكرمي؛ 

  18من ادلس تور واملادة    65طبقا ل حاكم الفصل  

نفتتح ادلورة الثانية من الس نة    للمجلس، من النظام ادلاخيل

املفعم ابملشاعر وروابط ال خوة واحملبة، شهر رمضان 2022ء2021الترشيعية   الفضيل  الشهر  ، يف مس هتل هذا 

العربية   ال مة  اجلالةل حفظه هللا وعىل  املؤمني موالان صاحب  أ مري  موالان  تعاىل عىل  أ عاده هللا  الكرمي،  املبارك 

 ينا مجيعا ابخلري والمين والرباكت. واالإسالمية وعل 

وكام ال خيفى عليمك، تنعقد هذه ادلورة يف س ياق دويل يتسم ابس مترار تداعيات جاحئة كوروان عىل الصعيد  

نسانية واقتصادية واجامتعية وأ منية  اإ أ اثر وانعاكسات  عىل    الاقتصادي والاجامتعي وكذا ما ترتب وس يرتتب من 

ل احلربية بي دوليت روس يا واوكرانيا منذ مارس املنرصم، واملتواصةل اإىل حدود اللحظة،  سائر دول املعمور جراء ال عام

 وما خلفته منذ اندالعها من اختالالت وال س امي ما يتعلق ابنس يابية مبادالت السلع واملواد ال ساس ية. 

ازي ابالخرتاق غري  ادلورة أ يضا بعد ميض أ ايم قليةل عىل تتوجي جمهودان امجلاعي الرمسي واملو  وتلتمئ هذه

والرش يدة لصاحب اجلالةل حفظه هللا وحبمك رؤيته   املس بوق اذلي حققته ديبلوماس يتنا الوطنية حتت القيادة املقدامة

الثاقبة واملتبرصة، واملمتثل يف املوقف الاس باين ال خري اذلي اعترب املبادرة املغربية للحمك اذلايت مبثابة ال ساس "ال كرث  

صداقية من أ جل تسوية اخلالف املتعلق ابلصحراء املغربية"، كام جاء ذكل يف رساةل رئيس احلكومة جدية وواقعية وم

  يده هللا. يد بيدرو سانشزي اإىل صاحب اجلالةل املكل محمد السادس أ  االإس بانية الس  

الدورة...  افتتاح  

والمؤقتة....    
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التارخيي   املوقف  هبذا  مجيعا،  ابمسمك  االإشادة،  سوى  يسعىن  وال 

ا معلنا  مواصةل  رضورة  اإىل  التنس يق  والتنويه  ضامن  عىل  واحلرص  دلؤوب 

لتقائية جمهودان ادلبلومايس الوطين لك من موقعه. فضال عن ذكل وجب  او 

متثيلية بعد   24التنويه أ يضا مبا حتقق ميدانيا من خالل الرفع من عدد المتثيليات ادلبلوماس ية بأ قالمينا اجلنوبية اإىل  

  دينة ادلاخةل يف ال س بوع املايض.افتتاح القنصلية العامة ملنظمة دول رشق الكراييب مب

أ ما عىل الصعيد ادلاخيل، فتنعقد هذه ادلورة يف س ياق منايخ خاص، متسم ابنعاكسات اجلفاف عىل  

وبتعلاميت ملكية   مما جعل، الفالحة الوطنية، رمغ أ مطار اخلري اليت عرفهتا مناطق متفرقة من بالدان يف ال ونة ال خرية

  ات الرامية اإىل دمع بعض الفئات اجملمتعية جملاهبة الااثر السلبية اخملتلفة للجفاف وتقلبات سامية ابختاذ عدد من املبادر 

ابن التئام املنتدى  طالق دينامية احلوار الاجامتعي كرتمجة اللزتام الس يد رئيس احلكومة بذكل اإ أ سعار احملروقات، وابإ

 سة.للعداةل الاجامتعية اذلي نظمناه يف دورته الساد الربملاين ادلويل

 حرضات الس يدات والسادة؛ 

ذا  وحيث أ ن ال زمة الوابئية قد أ ابنت عن عودة قضااي الس يادة للواهجة، والتسابق من أ جل حتصيهنا، "واإ

وتزويد ال سواق ابملواد ال ساس ية ، بمكيات اكفية ، وبطريقة عادية، فاإن    اكن املغرب قد متكن من تدبري حاجياته،

ت كبرية، يف توفري هذه املواد وتوزيعها"؛ كام نوه اإىل ذكل صاحب اجلالةل املكل  العديد من ادلول جسلت اختالال

محمد السادس حفظه هللا يف خطابه السايم مبناس بة افتتاح ادلورة ال وىل من الس نة الترشيعية ال وىل من الوالية  

حداث منظوم نه مل يفته التشديد يف ذات اخلطاب السايم "عىل رضورة اإ ة وطنية متاكمةل ، تتعلق احلادية عرشة فاإ

ابخملزون الاسرتاتيجي للمواد ال ساس ية ، الس امي الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل عىل التحيي املس متر للحاجيات  

 الوطنية ، مبا يعزز ال من الاسرتاتيجي للبالد" . )انهتىى النطق املليك السايم(. 

حضارا للس ياق احلايل املتسم ابس تعجالية الاس تجابة  وتبعا ذلكل واسرتشادا هبذه الرؤية املتبرصة واس ت

شلك مكتب اجمللس ابلتشاور مع الس يدة    لهذا املسعى والتعاطي مع بعض القضااي ذات الصبغة الاجامتعية امللحة،

الإعداد تقريرين حول ال من الغذايئ    والسادة رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات ابجمللس، مجموعتي موضوعاتيتي

صحي، ويه مناس بة لدلعوة لتعبئة هجودان مجيعا الإجناح معل اجملموعتي واخلروج خبالصات مفيدة يف  وال من ال

هذا الصدد. كام حرصنا عىل تيسري معل اللجان ادلامئة وما برجمته من حزمة من ال نشطة حيث دعت جلان اجمللس  

اتسمت ابجامتع جلنة القطاعات االإنتاجية  اإىل طلب عقد اجامتعات خاصة خالل الفرتة الفاصةل بي ادلورتي، واليت  

للتخفيف مهنا،    2022فرباير    24بتارخي   املتخذة  التساقطات املطرية والتدابري  تأ خر  ملناقشة موضوع تداعيات 

حبضور لك من الس يد وزير الفالحة والصيد البحري واملياه والغاابت والس يد املدير العام للقرض الفاليح، واذلي 

خمتلف االإشاكالت اليت تعرفها الفالحة الوطنية يف هذه الظرفية الصعبة، وكذا لتقدمي احلكومة  شلك مناس بة لطرح  

 لوطين الاس تعجايل دلمع املترضرين من تداعيات اجلفاف. رشوحات وافية حول الربانمج ا
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والبنيات   الرتابية  وامجلاعات  ادلاخلية  جلنة  عقدت  جانهبا،  ومن 

بتارخي   اجامتعا  النقل  2022مارس    7ال ساس ية  وزير  الس يد  حبضور   ،

واللوجستيك، ملناقشة تداعيات ارتفاع أ سعار احملروقات عىل الصعيد ادلويل  

عىل قطاعي نقل املسافرين والنقل الس يايح، تداولت خاللها اللجنة حول الس بل الكفيةل بدمع العاملي يف القطاع،  

 وبصفة خاصة تعويض املترضرين.

راهنية    ع جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية، ملناقشة موضوع ذيكام اكن مزمعا أ ن ينعقد اجامت 

كراهات ال جندة دفعت اإىل تأ جيهل  كبرية، يتعلق مبس تقبل الطلبة املغاربة املسجلي يف اجلامعات الاوكرانية، غري أ ن اإ

 اإىل ما بعد افتتاح ادلورة اجلارية.

جلان خاللها  تفاعلت  اليت  املبادرات  هذه  قضااي    وجبانب  من  الوطنية  الساحة  يف  ميوج  ما  مع  اجمللس 

الفاصةل بي ادلورتي تنظمي زايرات ميدانية لالطالع عن كثب عىل مشاريع هميلكة،   الفرتة  شاكالت، عرفت  واإ

الرابط بي تزنيت وادلاخةل خالل   1ويتعلق ال مر ابلزايرة اليت قامت هبا جلنة ادلاخلية اإىل ورش الطريق الرسيع رمق  

، واليت مت الاطالع خاللها عىل املراحل اليت قطعها وظروف اجناز هذا 2022فرباير  20اإىل  16رتة املمتدة من الف

 املرشوع الضخم، عىل امتداد اجلهات اجلنوبية الثالث للمملكة.

العمومية   الس ياسات  لتقيمي  الس نوية  للجلسة  ابلتحضري  امللكفة  املوضوعاتية  اجملموعة  قامت  هجهتا  ومن 

واد نون، يف سابقة يه ال وىل من نوعها يف    تطوان وهجة لكممي   تبطة ابلش باب، بزايرتي ميدانيتي جلهة طنجة املر 

الانتقال اإىل الفاعلي يف امليدان، واحلوار معهم حول الاسرتاتيجيات الوطنية وكيفيات تزنيلها واالإكراهات اليت حتد  

لها الاس امتع اإىل الفاعلي احلكوميي املعنيي ابلش باب. ويتعلق من حتقيق نتاجئها، وذكل وفق مهنجية مبتكرة، مت خال

ت مع  ءا ال مر ابلسادة أ عضاء احلكومة امللكفي ابلش باب والرتبية الوطنية والرايضة والتضامن والس ياحة، وعقد لقا

ة، ومجعيات اجملمتع املنتخبي عىل اختالف مس توايهتم اجلهوية والرتابية، وممثيل املصاحل اخلارجية للقطاعات احلكومي

املدين، وزايرة مشاريع منوذجية ذات الصةل، ويه جتربة ممتزية مكنت من التوصل اإىل معطيات غنية حول املوضوع،  

اجملموعة   برانمج  يزال  وال  ادلويل،  التعاون  برامج  طار  اإ يف  ودوليي  وطنيي  مع خرباء  اخلربة  بتبادل  تعزيزها  مت 

س امتع، واليت س تتيح أ خذ نظرة أ كرث دقة عن موضوع التقيمي، يف أ فق رفع  املوضوعاتية يضم عددا من جلسات الا

 تقريرها اإىل اجمللس قبل اختتام هذه ادلورة.

ووفق املهنج التوافقي، اش تغلت مجيع مكوانت اجمللس خالل الفرتة الفاصةل عىل وضع مقرتحات تعديالت  

تعديل، واليت مت االتفاق عىل عرضها عىل جلنة   400عىل النظام ادلاخيل للمجلس، بلغت يف مجموعها ما يقارب  

أ عضاء املكتب ورؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات ورؤساء   أ و من ينوب عهنم، فرعية مؤلفة من  اللجان ادلامئة 

 وستبارش أ شغالها يف القريب العاجل، يف أ فق التنس يق والتشاور مع جملس النواب حول املواضيع املشرتكة. 
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ونأ مل أ ن تعطي هذه املراجعة دفعة قوية لل دوار الترشيعية والرقابية  

للحاجيا  واس تجابة  فاعلية  أ كرث  جعلها  اإىل  مجيعا،  نسعى  اليت  تركيبة  للمجلس،  خصوصية  مراعاة  مع  اجملمتعية  ت 

املؤسسة، وهنا ال بد من التذكري ابلتداول املس متر حول المنط املناسب لل س ئةل الشفهية ال س بوعية جبانب ملفات  

هبا،  املعنية  والقطاعات  وحماورها  الشفهية  ال س ئةل  عرض  لطريقة  املرحيل  التقيمي  نتاجئه  من  اكن  واذلي  أ خرى، 

ورة احلالية منطا جديدا يقوم عىل جدول أ عامل مفتوح يستند اإىل بنك ال س ئةل اخلاص بلك  وس ندشن خالل ادل

 مكون من مكوانت اجمللس. 

وال تفوتين هذه الفرصة، دون التأ كيد أ يضا عىل مس توى العمل الترشيعي، بأ ن اختصاص احلسم يف قبول  

ل ل هجزة اجمللس، واليت ندعوها اإىل برجمة أ و رفض املبادرات الترشيعية ل عضاء اجمللس وتعديلها، هو حق مكفو 

مقرتحات ومشاريع القواني ومناقش هتا والبت فهيا وفقا ل حاكم ادلس تور والنظام ادلاخيل للمجلس، ال س امي أ ن البعض 

مهنا يكتسب أ مهية خاصة، نذكر مهنا مرشوع القانون التنظميي املتعلق ابدلفع بعدم دس تورية قانون بعد ترتيب ال اثر  

 قانونية لقرار احملمكة ادلس تورية، واذلي س يحال عىل اجمللس يف ال سابيع املقبةل. ال

وعىل صعيد العالقة مع املؤسسات ادلس تورية، فقد توصل املكتب ابلتقريرين الس نويي للك من وس يط  

بتنس يق  . ومن املزمع مناقش هتام  2020و  2019، واجمللس ال عىل للحساابت برمس سنيت  2020اململكة برمس س نة  

  مع جملس النواب وفق املساطر القانونية ذات الصةل.

 حرضات الس يدات والسادة، 

طار ترس يخ حضور جملس املستشارين ابململكة املغربية عىل   وعىل مس توى ادلبلوماس ية الربملانية، ويف اإ

، ختللهتا املشاركة يف  امنمس توى أ مرياك الالتينية والكراييب، ترأ س نا وفدا عن اجمللس للقيام بزايرة معل مجلهورية ب

فعاليات امجلعية العامة الس نوية لربملان أ مرياك الالتينية والكراييب، ومقة رؤساء الاحتادات الربملانية اجلهوية واالإقلميية  

فريقيا وأ مرياك الالتينية.   ابإ

تف اذلي  املغريب  الفضاء  تدشي  املمتثل يف  التارخيي  ابحلدث  الزايرة خصوصا  هذه  اتسمت  ضل  وقد 

محمد   املكل  "مكتبة  عليه  الرشيف  جنابه  امس  طالق  ابإ وأ يده  نرصه هللا  السادس  محمد  املكل  اجلالةل  صاحب 

عرف حفل التدشي حضور رئيسة برملان أ مرياك الالتينية والكراييب، ووفود ادلول ال عضاء   السادس"، حيث

ضافة لرئي  س برملان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب  يف هذه املنظمة، وأ عضاء السكل ادلبلومايس املعمتد ببامن، اإ

فريقيا )س يدايو(، ورئيس اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين االإفريقي.   اإ
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ويف اللكمة اليت أ لقيناها هبذه املناس بة، وعقب رفع العمل املغريب أ مام 

أ ن   أ كدان  الوطين املغريب،  النش يد  الربالتينو وعزف  مكتبة املكل محمد  "مقر 

للمملكة  تشلك   " السادس واجملايل  الثقايف  املوروث  وتنوع  غىن  جيسد  رمزا   

املغربية داخل مقر أ كرب جتمع برملاين مبنطقة أ مرياك الالتينية والكراييب، وكذا جرسا للتواصل والتقارب بي شعوب  

فريقيا ومنطقة أ مرياك الالتينية والكراييب، علام أ ن املكتبة س تكون منصة رمقية تفاعلية هامة للتوث  يق والربط املبارش  اإ

 ال عضاء يف برملان أ مرياك الالتينية والكرايبب.  23مع الربملاانت الوطنية لدلول  

فريقيا وأ مرياك الالتينية، حيث   ومن هجة أ خرى عقدان مقة رؤساء الاحتادات الربملانية اجلهوية واالإقلميية ابإ

وت دعام  ميثل  املغريب  الفضاء  أ ن  فيه  أ كدان  بامن"  عالن  "اإ االإفريقية  أ صدران  املنطقتي  بي  التعاون  ملسار  قديرا 

 وال مريكوالتينية.

عالن بامن" عن التمثي العايل والتقدير العميق لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس   كام عرب املوقعون عىل "اإ

طالق   تينية والكراييب،  مس جنابه الرشيف عىل الفضاء املغريب مبقر برملان أ مرياك الالانرصه هللا وأ يده، عىل التفضل ابإ

أ جل  املغربية، من  املستشارين ابململكة  الالتينية والكراييب وجملس  أ مرياك  برملان  يقوم هبا  اليت  اجملهودات  ممثني 

االإفريقية  القارتي  بي  للربط  متينا  جرسا  تشلك  مكبادرة  ال مريكوالتيين،  االإفريقي  الربملاين  املنتدى  دور  ترس يخ 

جنوب، والرتافع املشرتك الكفيل   –وترس يخ مؤسسات احلوار وبرامج التعاون جنوب  والالتينية، وفضاء للحوار  

 ابلتخفيف من ال اثر السلبية لعدم الاندماج عىل اكفة ال صعدة.

كام متزيت الفرتة الفاصةل بي ادلورتي، بزايرة العمل اليت مقنا هبا مجلهورية غواتاميال تلبية دلعوة كرمية من  

الوسطى، اتسمت ابللقاء مع رئيس وأ عضاء املكتب التنفيذي لربملان أ مرياك الوسطى، مبقر هذه  قبل برملان أ مرياك  

 الهيئة الربملانية اجلهوية الهامة جبمهورية غواتاميال.

وخالل هذا اللقاء أ شاد رئيس برملان أ مرياك الوسطى، ابدلمع الكبري اذلي تقدمه اململكة املغربية، من  

نشطة الربالسي، مشريا اإىل أ ن مكوانت برملان أ مرياك الوسطى واعية جدا ابملاكنة  خالل جملس املستشارين ل  

واملوقع املمتزي اذلي حيظى به املغرب يف حميطه االإقلميي واجلهوي. كام أ كد رئيس برملان أ مرياك الوسطى أ ن الس ياسة  

 املكل محمد السادس نرصه هللا املغربية يف جمال الهجرة، واليت متت بلورهتا بتعلاميت سامية من صاحب اجلالةل 

 وأ يده، تعترب منوذجية يف اعامتد املبادئ واملعايري ال ممية ذات الصةل ابحرتام حقوق االإنسان. 

ت اليت مت اإجراؤها مع املسؤولي احلكوميي والربملانيي  ءاكام حظينا حبفاوة الاس تقبال خالل خمتلف اللقا

لغواتاميليون عىل تبيان مظاهر الاهامتم الكبري والرغبة ال كيدة يف تعزيز جبمهورية غواتاميال، حيث أ رص املسؤولون ا

عالقات بدلمه ابململكة املغربية، وخصوصا خالل املباحثات مع لك من وزير اخلارجية ورئيس وأ عضاء املكتب  

 تاميال.التنفيذي لكونغرس مجهورية غوا
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مجهوري رئيس  خفامة  قبل  من  اس تقبالنا  برشف  الزايرة  ة وتوجت 

غواتاميال، واذلي أ عرب هبذه املناس بة، عن تقديره الكبري للمملكة املغربية حتت  

القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده، وعىل  

املوقف الثابت لبالده خبصوص قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية، مشددا عىل أ ن هذا ادلمع يشمل مواقف  

 يف لك احملافل االإقلميية وادلولية.  امجلهورية

ومن هجة أ خرى ترأ س نا وفدا عن اجمللس للقيام بزايرة دلوةل االإمارات العربية املتحدة الشقيقة، أ جريت  

خاللها مباحثات ثنائية مع رئيس اجمللس الوطين الاحتادي، توج ابلتوقيع عىل بيان مشرتك، أ كدان فيه عىل معق  

ع بي اململكة املغربية ودوةل االإمارات العربية املتحدة، واليت تس متد قوهتا من الروابط ال خوية العالقات املتينة اليت جتم 

الوثيقة بي صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده، وصاحب السمو الش يخ خليفة بن زايد أ ل هنيان،  

ملغفور هلام، جالةل املكل احلسن الثاين، والش يخ  وبي الشعبي الشقيقي املغريب واالإمارايت، واليت أ رىس دعامئها ا

 زايد بن سلطان أ ل هنيان، طيب هللا ثراهام. 

جملس   بي  القامئة  املمثر  الربملاين  التعاون  عالقات  وتوطيد  تعزيز  مواصةل  عىل  املشرتك،  البيان  وأ كد 

املتحدة، من خالل لك املبادرات    املستشارين ابململكة املغربية واجمللس الوطين الاحتادي بدوةل االإمارات العربية

رساء حوار منتظم من شأ نه املسامهة يف توحيد   اليت تروم تعميق العالقات املمتزية بي البدلين والشعبي الشقيقي، واإ

السمل  وتعزيز  املس تدامة،  التمنية  حتقيق  يف  املشرتكة  الطموحات  وحتقيق  املس تقبل،  حنو  الاسرتاتيجية  الرؤى 

والتعا بي  والاس تقرار  والتشاور  التنس يق  تكثيف  عىل  العمل  اإىل  ضافة  اإ وادلويل،  االإقلميي  املس تويي  عىل  يش 

  اجمللسي يف خمتلف احملافل الربملانية االإقلميية وادلولية، دفاعا عن املصاحل العليا للبدلين.

االإمارات العربية  كام عقدان لقاء مع وزير التسامح والتعايش، أ كدان فيه عىل تشبث اململكة املغربية ودوةل 

املتحدة ابلقمي الروحية واالإنسانية وقمي التعايش والوئام واحلوار، وهو ما يتجسد يف العديد من املبادرات ادلولية اليت  

 طرهحا البدلان من أ جل دمع السالم. 

غربية  كام أ برزان خالل هذا اللقاء أ ن زايرة قداسة البااب فرنسيس، اباب الفاتياكن، اإىل لك من اململكة امل

واالإمارات العربية املتحدة، أ عطت زخام كبريا للعالقات بي البدلين والفاتياكن، ورخست دورهام احليوي يف تعزيز 

 العالقات بي العاملي االإساليم واملس يحي. 

وهبذه املناس بة، شددان عىل ال مهية اليت يولهيا دس تور اململكة املغربية لتعزيز وترس يخ مبادئ التسامح  

يش وحامية املواقع ادلينية، مؤكدين، عىل ادلور احملوري لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده،  والتعا

رساء التعايش والوئام وال من الرويح.  بصفته أ مريا للمؤمني، يف اإ
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الشقيقة،  املتحدة  العربية  االإمارات  دلوةل  معلنا  زايرة  اكنت  كام 

 مناس بة:

العال  ▪ جودة  عىل  والتجارية  للوقوف  الاقتصادية  اجملاالت  خمتلف  يف  البدلين  بي  الثنائية  قات 

هبذه   الارتقاء  يف  للمسامهة  الشقيقي،  البدلين  لشعيب  مكمثلي  املشرتك،  والسعي  واالإنسانية، 

للتعاون والاستامثر  كبرية  وفرص  ومؤهالت  اإماكانت  توفر  حبمك  الس امي  وتوطيدها،  العالقات 

 ن واجملاالت؛ املشرتك، يف مجيع امليادي

 

والتمنية  ▪ الاس تقرار  دعامئ  لرتس يخ  مناسب  اكإطار  املشرتك  العريب  ابلعمل  المتسك  لتجديد 

املس تدامة يف املنطقة العربية وتطوير أ ساليبه وأ لياته مبا يتالءم والتطورات املتسارعة اليت تفرضها  

امللموس وتعزيز   املس تجدات الاقتصادية والس ياس ية ادلولية عىل أ سس من التضامن والتعاون

التجارب الناحجة والبناء املشرتك ملس تقبل ادلول العربية، مبا يتوافق مع احرتام الس يادة الوطنية  

  لدلول ووحدهتا الرتابية؛ 

للتأ كيد عىل العمل املشرتك والتنس يق بي جملس املستشارين ابململكة املغربية واجمللس الوطين   ▪

جنوب اذلي  - ملتحدة، يف اإطار املنتدى الربملاين للحوار جنوبالاحتادي بدوةل االإمارات العربية ا

، من أ جل تعزيز  2022مارس    04معل جملس املستشارين عىل تأ سيسه ابلعامصة الرابط يوم  

الانفتاح عىل الاحتادات الربملانية اجلهوية واالإقلميية وادلولية، والمتوقع عىل مس توى أ مرياك الالتينية  

قلميي يضم  والكراييب، وعىل رأ سها ب اإ برملاين  الالتينية والكراييب، ك كرب جتمع  أ مرياك   23رملان 

 دوةل.

وعىل مس توى احتضان التظاهرات االإقلميية وادلولية، نظم جملس املستشارين، حتت الرعاية السامية  

لش يوخ  لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده، أ شغال لك من املؤمتر احلادي عرش لرابطة جمالس ا

فريقيا والعامل العـربـي، ومنتدى احلوار الربملاين مع جمالس الش يوخ يف منطقة أ مرياك   والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

طار تزنيل مبادرة رابطة جمالس الش يوخ والشورى  الالتينية والكراييب، وهام التظاهراتن اللتان تندرجان، يف اإ

فريقيا والعامل ا لعريب، اليت نترشف برئاس هتا، والرامية اإىل تعزيز العمل عىل املس توى االإفريقي  واجملالس املامثةل يف اإ

والعريب وال مريكوالتيين، مبا خيدم ادلفاع عن املصاحل العليا لبالدان وعىل رأ سها قضية الوحدة الرتابية للمملكة، 

ىل اإرساء حوار برملاين بي جمالس الش يوخ واجملالس املامثةل بدول اجلنوب، اس  رتشادا ابلهنج السديد والتوجهيات  واإ

السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده، لرتس يخ ادلور الرايدي لبالدان يف تعزيز التعاون  

  جنوب.- جنوب
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الرابط   عالن  "اإ صدار  ابإ توجت  اليت  الفعاليات  هذه  وقد شلكت 

تنجح يف    جنوب"، مبادرة يه ال وىل من نوعها اليت   - عامصة للتعاون جنوب  

الربملانية اجلهوية والاقلميية   املامثةل والاحتادات  الش يوخ واجملالس  مض جمالس 

دوةل تنمتي اإىل ثالث مجموعات جيوس ياس ية كربى، تشلك دول   32ل زيد من 

فريقيا والعامل العريب وأ مرياك الالتينية والكراييب.   21اجلنوب )حبضور فعيل لـ  رئيس جملس(: اإ

شادة دولية واسعة، وعىل رأ سها ترحيب جامعة ادلول العربية والربملان العريب، وهو االإعالن اذلي حظ ي ابإ

الوسطى،   أ مرياك  الالتينية والكراييب، برملان  أ مرياك  الالتينية )برملان  بأ مرياك  وبياانت الاحتادات اجلهوية واالإقلميية 

وبريل" وبرملان السوق املشرتكة ل مرياك  منتدى رئيسات ورؤساء اجملالس الترشيعية بأ مرياك الوسطى والكراييب"الف

 اجلنوبية(. 

وقد أ كد املشاركون يف هذا املنتدى عىل ادلور الرايدي اذلي تلعبه اململكة املغربية بقيادة صاحب اجلالةل  

املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده، يف اإطالق ودمع لك املبادرات التمنوية والتضامنية الهادفة اإىل دمع التعاون  

جنوب، معربي عن "عظمي امتناهنم حلفاوة الاس تقبال اذلي حظوا به ابململكة الرشيفة ومعيق تنوهيهم جمللس  - وبجن

 املستشارين عىل ادلعوة والتنظمي احملمك لفعاليات هذا املنتدى".

فريقيا والعامل   – وشدد املنتدى عىل رضورة تقوية التنس يق والتعاون والتضامن جنوب  جنوب بي بدلان اإ

لعريب وأ مرياك الالتينية والكراييب عىل املس توايت الثنائية وتعزيز أ ليات الاندماج االإقلميي وس بل التعاون البيين  ا

والتمنية  الاقتصادي  والتبادل  والصحي  والطايق  الغذايئ  وال من  الس يادة  بضامن  املرتبطة  اجملاالت  يف  وخصوصا 

 سساتية دامئة. املس تدامة والتنس يق والتشاور املس متر عرب قنوات مؤ 

فريقيا، شلكت زايرة العمل اليت قام   طار ترس يخ التعاون بي اململكة املغربية ودول منطقة غرب اإ ويف اإ

فريقيا )س يدايو(، لبنة  هبا لبالدان الس يد صيديي   وهاميد طونيس، رئيس برملان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب اإ

نية اجلهوية الهامة، وفرصة لتقوية التنس يق والتشاور  أ خرى يف مسار تعزيز التعاون الربملاين مع هذه املنظمة الربملا

 بشأ ن خمتلف املواضيع والقضااي ذات الاهامتم املشرتك. 

جر  ابإ الزايرة  هذه  متزيت  اللقااءاوقد  من  العديد  والربملانيي  ءات  احلكوميي  املسؤولي  مع  الثنائية  ت 

ضافة لزايرة ملدينيت العيون وادلاخةل، ختللهتام لقا ضافة لزايرة  ت  ءا ببالدان، اإ مع املسؤولي احملليي وش يوخ القبائل، اإ

 ميدانية للمشاريع التمنوية وابيق ال وراش اليت هتدف اإىل تعزيز البنيات التحتية للمدينتي.

عالن العيون" بي جملس   قالمي اجلنوبية للمملكة املغربية ابلتوقيع مبدينة العيون عىل "اإ وتوجت الزايرة لل 

س يدايو، نوه ابدلور الهام اذلي يضطلع به املغرب، برايدة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس  املستشارين وبرملان  

نرصه هللا وأ يده، يف القضااي االإقلميية الرئيس ية، وأ كد عىل ادلور احلامس اذلي تضطلع به اململكة يف تدبري التحدايت  

 التمنية املس تدامة.  قيقاملرتبطة ابلهجرة، وتعزيز ال من الغذايئ والصحي والطايق، وحت 
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وأ كد االإعالن عىل حمورية ادلور اذلي ميكن أ ن يضطلع به لك من جملس 

تركي  حبمك  الس امي  تقوية بته  املستشارين،  يف  )س يدايو(  وبرملان  والغنية،  املتنوعة 

فريقيا، وكذا   جسور التعاون بي املغرب وبدلان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب اإ

اتية لتحقيق الاندماج املنشود، مع الالزتام بتعزيز هذا هتئي ال طر والظروف املو 

 التعاون خدمة لرفاه وتقدم شعوب املنطقة. 

وعىل مس توى اخنراط جملس املستشارين يف امجلعيات والاحتادات الربملانية اجلهوية واالإقلميية وادلولية، شاركت  

ي ادلورتي يف أ شغال لك من املؤمتر الرابع للربملان  الشعب الوطنية ووفود جملس املستشارين خالل هذه الفرتة الفاصةل ب

لالحتاد الربملاين العريب املنعقد حتت شعار "التضامن العريب"،    32العريب ورؤساء اجملالس والربملاانت العربية، واملؤمتر ال 

ات مشاورات أ عضاء اجملموعات واجللسة الثالثة من دور الانعقاد الثاين من الفصل الترشيعي الثالث للربملان العريب، واجامتع

ملنتدى رئيسات    40لربملان البحر ال بيض املتوسط، وامجلعية العامة ال   16الربملانية االإقلميية للربملان االإفريقي، وادلورة ال

متر  للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الافريقي، ومؤ   77ورؤساء اجملالس الترشيعية بأ مرياك الوسطى والكراييب، وادلورة ال

القانونية وحقوق   القضااي  الفرونكوفونية، وجلنة  الربملانية  للجمعية  التابعة  فريقيا  اإ الربملانية جلهة  الربملاانت والشعب  رؤساء 

لالحتاد الربملاين ادلويل، والندوات املنظمة من    144الانسان التابعة للجمعية الربملانية جمللس أ ورواب، وامجلعية العامة ال

ملاين ادلويل مبناس بة انعقاد جلنة املرأ ة ابل مم املتحدة، وجلسة الاس امتع الربملانية املنظمة مبناس بة امجلعية  قبل الاحتاد الرب 

 العامة لل مم املتحدة. 

ت ثنائية مع خشصيات حكومية ودبلوماس ية، ورؤساء ءاوعىل املس توى الثنايئ، فقد أ جرينا خالل هذه الفرتة لقا 

نية هجوية وقارية ودولية، وعىل رأ سها: الوزير ال ول ابمجلهورية االإسالمية املوريتانية، ووزير  برملاانت وطنية واحتادات برملا 

فريقيا، ورئيسة برملان أ مرياك الالتينية والكراييب،  العدل جبمهورية العراق، ورئيس برملان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب اإ

ة الترشيعية جبمهورية غواتاميال، ورئيسة امجلعية الترشيعية جبمهورية ورئيس امجلعية الوطنية جبمهورية بامن، ورئيسة امجلعي

كوس تارياك، ورئيسة جملس الش يوخ ابلوالايت املتحدة املكس يكية، ورئيسة جملس الش يوخ جبمهورية بلزي، ورئيس جملس  

الربملا  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  العريب، ورئيس  الربملان  بوليفيا، ورئيس  امجلعية الش يوخ جبمهورية  رئيس  االإفريقي،  ين 

الوطنية جبمهورية جيبويت، ورئيس اجمللس الوطين الاحتادي بدوةل االإمارات العربية املتحدة، ورئيس جملس الش يوخ 

الهامشية،  ال ردنية  ال عيان ابململكة  البحرين، ورئيس جملس  مبملكة  الشورى  العربية، ورئيس جملس  جبمهورية مرص 

ة عامن، ورئيس جملس الش يوخ جبمهورية الكونغو ادلميقراطية، ورئيسة جملس الش يوخ  ورئيس جملس الشورى بسلطن

الفيدرالية،   ثيوبيا  اإ الفيدرايل جبمهورية  الغابون، ورئيس اجمللس  الش يوخ جبمهورية  بغينيا الاس توائية، ورئيسة جملس 

، ووفد عن جملس الشورى  ورئيس جملس الش يوخ جبمهورية كوت ديفوار، ووفد عن جملس الش يوخ جبمهورية كينيا 

بدوةل قطر، ورئيس جلنة الصداقة بي جملس الش يوخ الفرنيس وجملس املستشارين املغريب، رئيس جلنة اخلارجية وادلفاع  

الكونغو   جبمهورية  الوطنية  امجلعية  عن  برملاين  ووفد  أ ذيربيجان،  جبمهورية  املظامل  ديوان  وأ مينة  املسلحة،  والقوات 

ئبة مقرر مبكتب امجلعية الوطنية وعضو جلنة ادلفاع وال من، ووفد عن اجمللس الوطين للحرايت ادلميقراطية برئاسة ان

العامة وحقوق االإنسان بدوةل ليبيا، والسفريات والسفراء املعمتدون ابململكة املغربية للك من هجورية تركيا، وامجلهورية 

   الفرنس ية، وامجلهورية اللبنانية، ومجهورية رومانيا.
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عالانت وبياانت  ءاالتوقيع خالل هذه الزايرات واللقا  وقد مت  ت عىل بروتوكوالت تعاون ومذكرات تفامه واإ

العربية، وجملس  الش يوخ جبمهورية مرص  الهامشية، وجملس  ال ردنية  ال عيان ابململكة  مشرتكة مع لك من جملس 

الش يوخ جبمهورية كوت ديفوار، وا جمللس الوطين الاحتادي بدوةل الش يوخ جبمهورية غينيا الاس توائية، وجملس 

فريقيا، والاحتاد الربملاين االإفريقي، وبرملان أ مرياك   االإمارات العربية املتحدة، وبرملان اجملموعة الاقتصادية دلول غرب اإ

اين الالتينية والكراييب، تروم تعزيز الاخنراط يف الاحتادات الربملانية االإقلميية وادلولية، وتوطيد عالقات التعاون الربمل

الثنايئ مع جمالس هذه ادلول الصديقة والشقيقة، وتكثيف التنس يق والتشاور الربملاين يف خمتلف احملافل الربملانية 

 االإقلميية وادلولية حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك. 

طار تزنيل برانمج معل التوأ مة املؤسساتية مع الاحتاد ال ورويب ) ( حول 2أ ما فامي يتعلق ابلرشاكة، ففي اإ

وهمامت خربة هبدف تقوية قدرات    "دمع قدرات جملس املستشارين"، نظم جملس املستشارين ندوات موضوعاتية 

أ ن هذا   اإىل  الربملاين. وجتذر االإشارة  العمل  االإدارية يف خمتلف واهجات  الس يدات والسادة املستشارين والاطر 

طار املرشوع املمول من قبل الاحتاد ال   ورويب وبتنفيذ من جملس أ ورواب واملمتد عىل مدى الربانمج يندرج يف اإ

      (.2023- 2020ثالث س نوات )

وهيدف اإىل "دمع تطوير دور الربملان يف توطيد ادلميقراطية يف املغرب" من خالل تعزيز قدرات ودور 

راطية التشاركية عالقة  املؤسسة الربملانية يف تقيمي الس ياسات العامة، والتواصل ورمقنة العمل الربملاين وتعزيز ادلميق

الربملان مع اجملمتع املدين وانفتاحه عىل املواطني. وهكذا فقد نظم جملس املستشارين وامجلعية الربملانية جمللس أ ورواب 

عداد الش باب   30يوم   مارس مائدة مس تديرة حول موضوع تقيمي الس ياسات العامة بعنوان "س ياسات الش باب: اإ

دماهجم يف احلياة العملية  " مبقر الربملان ابلرابط. وشهدت هذه املائدة مشاركة رئيس وأ عضاء رئيس مجموعة العمل  واإ

املوضوعاتية املؤقتة امللكفة ابلتحضري للجلسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابلش باب، رؤساء  

أ ورواب، رئيس الفرق ومنسقي اجملموعات الربملانية، رئيسة وفد برملان اململكة املغربي ة دلى امجلعية الربملانية جمللس 

عضو الربملان اليوانين، عضوة الربملان الفنلندي، رئيس قسم    - اللجنة الفرعية امللكفة ابلرشق ال وسط والعامل العريب 

  التعاون دلى الاحتاد ال ورويب ابملغرب ورئيسة مكتب جملس أ ورواب ابملغرب.

يف جمال تقيمي الس ياسات العمومية بتنظمي من منظمة اليونيسف  ويف نفس االإطار عقدت دورة تكوينية  

دارة العامة ء كيبيك / كندا )ىMبرشاكة مع امجلعية املغربية للتقيمي )اإ  ( يف موضوع:  Pاإ Nى( واملدرسة الوطنية لالإ

اكبة جملموعة العمل  "حبث ال ساليب اخملتلطة: ال ساس يات المكية والنوعية للمقمي امليداين" لفائدة الوحدة االإدارية املو 

  املوضوعاتية امللكفة ابلتحضري للجلسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية مبجلس املستشارين.

 

 

 

   2022  أبريل   12  / 645العدد  - النشرة الداخلية 
 

 مجلس المستشارين 
 

 



12 
 

 

وس يواصل جملس نا انطالقا من هذه ادلورة تعزيز دبلوماسيته الربملانية  

من خالل تبادل الزايرات، والاخنراط يف الاحتادات الربملانية اجلهوية والقارية  

وادلولية  و  االإقلميية  الاحتادات  ودورات  ملتقيات  وتنظمي  واحتضان  ادلولية، 

تعزيز  تروم  وطنية،  جمالس  ورؤساء  الشخصيات  من  العديد  واس تقبال 

العالقات الثنائية ومتعددة ال طراف وترس يخ احلضور والمتوقع عىل مس توى مناطق جيوس ياس ية هامة، اإىل جانب  

 جنوب. - ل جملس املستشارين عىل اإرساهئا، الس امي عىل مس توى التعاون جنوبمواصةل املبادرات النوعية اليت مع 

  ، حرضات الس يدات والسادة  

جملس   احتضن  فقد  اجملمتعي،  واحلوار  الفكر  ثراء  اإ يف  واملسامهة  احمليط  عىل  اجمللس  ابنفتاح  ارتباط  يف 

 املكل محمد السادس حفظه هللا  ، حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل2022فربير    21املستشارين يوم االإثني  

"احلوار الاجامتعي   ونرصه، شعار  السادسة حتت  دورته  للعداةل الاجامتعية، يف  ادلويل  الربملاين  املنتدى  أ شغال 

ورهاانت ادلوةل الاجامتعية". وقد شهدت هذه ادلورة حضورا نوعيا ملحوظا من دلن مجيع ال طراف املهمتة بأ مهية  

يف حتقيق العداةل الاجامتعية يف اجملمتعات املعارصة بشلك عام، ويف اجملمتع املغريب بشلك  احلوار الاجامتعي ودوره  

 خاص. 

احلكومة ورئيس جملس   رئيس  أ لقاها لك من  اليت  ادلورة عىل اخلصوص ابللكامت الافتتاحية  ومتزيت 

برملان مجموعة دول غرب    املستشارين ورئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، وكذا ابللكمة الرشفية لرئيس

فريقيا، ويه اللكامت اليت مثنت يف مجملها مبادرة جملس املستشارين ورشاكئه، وأ كدت عىل دقة ووجاهة اختيار   اإ

طار هذه ادلورة السادسة للمنتدى.   احلوار الاجامتعي يف عالقته ابدلوةل الاجامتعية مكوضوع لدلراسة والتفكري يف اإ

منا   ن دل عىل يشء، فاإ يدل عىل اس مترار اهامتم جملس املستشارين وتفاعهل الاجيايب مع التوجهيات السامية  وهذا اإ

  املوهجة للمنتدى الربملاين الثاين للعداةل الاجامتعية. الواردة يف الرساةل امللكية

هذا، وقد انكب املشاركون واملشاراكت عىل املوضوع من ثالث منطلقات مرتابطة وتتقاطع فامي بيهنا من  

ال  والتأ ثريحيث  املتينة  العالقة  أ وجه  براز  اإ بناء رصح ادلوةل    رتكزي عىل  املتبادل بي احلوار الاجامتعي وصريورة 

الاجامتعية ويتعلق ال مر مباكنة احلوار الاجامتعي يف ال جندة املؤسساتية ادلولية والوطنية، ودور احلوار الاجامتعي  

وأ فاق الانتقال اإىل جيل جديد من احلوار   جية وسوق الشغل،يف احلد من التأ ثريات السلبية لل زمات عىل االإنتا

 الاجامتعي يف س ياق تعزيز بناء ادلوةل الاجامتعية. 

وقد توج املنتدى ابعامتد بيان ختايم أ شاد مببادرة جملس املستشارين واجمللس الاقتصادي والاجامتعي  

لحاحية اعامتد منظور متقدم للحوار مل  حور حو والبييئ، الختيارهام احلوار الاجامتعي موضوعا لدلراسة والتأ مل ومت

مقرتحات وحلول واقعية وجمدية، يف شلك حزمة من التوصيات    الاجامتعي ملواهجة رهاانت ادلوةل الاجامتعية وتقدمي

رادي منفتح عىل الفعاليات اجملمتعية ومنخرط يف الانشغاالت التمنوية   االإجرائية تروم يف مجملها تطوير حوار اجامتعي اإ

   بالد.لل 
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ونتطلع اإىل اإطالق دينامية ترافعية للترسيع بتفعيل اإحدى املقرتحات  

املتضمنة فيه واملمتثةل يف تشكيل جلنة من ال طراف الرمسية للحوار الاجامتعي 

املنتدى   الصادر عن  البيان اخلتايم  الواردة يف  تنكب عىل دراسة املقرتحات 

للعداةل الاجامتعية، و  عاملالربملاين ادلويل السادس  اإ التوصيات    حتديد س بل 

 املنبثقة عنه. 

جملس   وموظفات  بربملانيات  الاحتفاء  عن  وفضال  للمرأ ة،  العاملي  اليوم  ومبناس بة  متصل  س ياق  ويف 

املستشارين وتكرميهن، أ رشفنا عىل رئاسة امللتقى ادلرايس الرابع ملوظفات وموظفي جملس املستشارين كمثرة للحوار 

تشارين وجتس يدا للمقاربة التشاركية اليت اختارهتا رئاسة ومكتب جملس املستشارين  الاجامتعي مبؤسسة جملس املس 

يف التعامل مع لك مكوانت اجمللس. علام أ ن أ هدافه تمتثل يف الريق ابحلوار الاجامتعي اإىل مس توى رشاكة اسرتاتيجية 

ن أ شاكل مأ سسة احلوار وتكريس  حتقق حاكمة الفعل االإداري وجناعة ومردودية املوارد البرشية، واعتباره شالك م

قرار التوصيات والزتام اكفة ال طراف حبسن تفعيلها واحرتام نتاجئها.  ثقافة احلق والواجب عرب اإ

لتقدمي   لرصد الانتخاابت خصص  امجلعوي  النس يج  نظمه  دراس يا  لقاء  املستشارين  احتضن جملس  كام 

وكذا مشموالت املذكرة الرتافعية من "أ جل قانون   2021خالصات تقرير املالحظة غري احلزبية النتخاابت ش تنرب  

 انتخايب عادل يضمن انتخاابت دميقراطية" واملوهجة جمللس نا املوقر وجملس النواب ورئاسة احلكومة.

 حرضات الس يدات والسادة، 

فضال عن تقدمي العناوين الكربى للمنجز بي ادلورتي، واذلي س يكون ملحقا يف صيغته الشامةل من  

وزيع والنرش، امسحوا يل، ابسترشاف أ فاق ختطيط معلنا الربملاين وفق ما ارتضته مكوانت جملس نا املوقر  أ جل الت

من أ س بقيات وأ ولوايت وما تقتضيه متغريات س ياقنا الوطين واالإقلميي وادلويل من رضورات الاس تجابة والتعاطي  

 والتفاعل اليقظ وفق معامل خارطة طريق واليتنا احلالية. 

يل أ ن قلت يف لكمة اختتام ادلورة ال وىل من هذه الس نة عىل أ نه يقع عىل عاتق جملس نا    فكام س بق

الترشيع، وتقيمي   لتجويد  الرقابة والتقيمي بطابع خصوصية تركيبته، ونقل خربات مكوانته  الترشيع كام  واجب بصم 

كيل فضاء للرزانة واخلربة يف تاكمل  الس ياسات العمومية الس امي يف اجملاالت اليت حيظى فهيا جملس نا ابل س بقية، وتش 

ن هذا الطموح يقتيض اخنراطا للجميع، ومواكبة للفرق واجملموعات، وتوظيفا أ مثل ملا يتيحه   مع دور جملس النواب، اإ

  ادلس تور كام النظام ادلاخيل للمجلس من ممرات وقنوات. 

ه ادلورة، اإىل اس تكامل ورش ومضن هذا املنحى وبغرض جتويد حاكمة معلنا الربملاين، فنتطلع خالل هذ

عادة تثبيت هوية جملس املستشارين كبنية دس تورية قامئة وبوظائف وصالحيات دامعة ملقومات الثنائية الربملانية   اإ

من بوابة تعديل النظام ادلاخيل وفق مقاربة التجويد يف أ فق اس تقرار النص تبعا لدلروس املس تخلصة والبناء عىل  

بغاية متتي الانسجام والتنامغ يف عالقاتنا ومعلنا مع املؤسسات ادلس تورية، خدمة للغاايت ترامك التجربة الفعلية و 

 حداهثا ودسرتهتا. ادلس تورية الاكمنة وراء اإ  وال هداف ذات القمية
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وابالإضافة اإىل ما س بق ذكره من حماور التدخل املس تقبلية من هجة  

معل  وترصيد  وتمثي  العمومية  الس ياسات  وتقيمي  الواهجة الترشيع  عىل  نا 

للقا اجمللس  مواكبة  مواصةل  عن  وفضال  لدلينامية  ءا ادلبلوماس ية،  املرافقة  ت 

ادلولية اليت اخنرطت فهيا بالدان وحتظى فهيا مبوقع الرايدة وخاصة قضااي الهجرة وحقوق االإنسان والتغريات املناخية  

جنازه معا وبتعاون والانفتاح عىل احمليط واحتضان فعاليات احلوار العمويم امسحوا يل أ   ن أ عرض بعجاةل ما هو مؤمل اإ

 مع رشاكؤان املؤسساتيي والفاعلي الاجامتعيي واملدنيي. 

 8أ ساسا مرجعيا وتوجهييا و    15وغاايت كربى    8وهكذا، ينتظم خمطط العمل الاسرتاتيجي جمللس نا  

  هممة لبلوغها. 20أ هداف اسرتاتيجية، سطرت  7توهجات و  4مبادئ و 

طلق تمثي الرتامك املؤسسايت واستامثر الفرص املتاحة لتعزيز أ داء اجمللس الرقايب، الترشيعي، التقيميي مفن من

 وادلبلومايس، تمتثل الغاايت الكربى يف:

 • تعزيز ماكنة جملس املستشارين يف النسق املؤسسايت الوطين؛ 

 • جتويد االإنتاج الترشيعي؛ 

 • حتسي مس توى تدخالت اجمللس يف اجملال الرقايب وتقيمي الس ياسات العمومية؛ 

 • تقوية اجمللس يف جمال ادلبلوماس ية الربملانية والعالقات اخلارجية؛ 

 • تطوير أ ليات انفتاح اجمللس عىل حميطه؛ 

 . • تعزيز التنس يق والتاكمل مع جملس النواب

ادل مقتضيات  املعمتدة  املرجعيات  والقانون  ويتصدر  اجلالةل  صاحب  وخطب  وترابطها  لكيهتا  يف  س تور 

التنظميي والنظام ادلاخيل جمللس املستشارين وترتبط ابيق ال سس اباللزتامات املعيارية والتعاقدية ادلولية والقارية  

 واجلهوية وبعض الربامج ذات الصةل ابل جندات ال ممية وادلالئل املرجعية يف العمل الربملاين.

 يتعلق ابملبادئ فتمتثل يف ادلميقراطية وحقوق االإنسان، العداةل الاجامتعية، املناصفة، التشاركية  أ ما فامي 

 والتعددية، احلاكمة اجليدة، التنوع الثقايف، الشفافية والانفتاح والاستباقية والتوقعية. 

 أ ما بشأ ن ال هداف الاسرتاتيجية فيتعلق ال مر بـ:

 همام؛  3ع بوظائفه ادلس تورية وحددت لبلوغه الضطال• تقوية قدرات ومؤهالت اجمللس ل
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• تعزيز المتوقع الاسرتاتيجي جمللس املستشارين عىل مس توى العمل  

 همام؛   3ادلبلومايس الربملاين وحددت لبلوغه 

 همام؛  4• دمع انفتاح اجمللس وتعزيز التواصل مع اجملمتع املدين وحددت لبلوغه 

برملا بدور  اجمللس  اضطالع  تكريس  والاقتصاديي •  املهنيي  والفاعلي  الرتابية  واجملاالت  اجلهات  ن 

 همام؛  3والاجامتعيي وحددت لبلوغه 

• تعزيز الرشأاكت املؤسساتية وجتويد أ ليات التواصل املؤسسايت ادلاخيل واخلاريج، وحددت لبلوغه  

 (؛ 2هممتان )

رساء نظام تدبريي انجع وحددت لبلوغه هممتان )  (؛ 2• اإ

دارة اجمللس وجعلها مواكبة الختصاصاته ووظائفه، وحددت لبلوغه • تأ هيل وحت  همام.  3ديث اإ

نتاج مؤرشات املردودية   حداث أ لية للتقيمي والتتبع الس نوي عرب اإ ولضامن عوامل جناح هذا اخملطط، سيمت اإ

دارية أ و منصب عال.   اخلاصة بلك وحدة اإ

يه الاخنراط امجلاعي لبلوغ مقاصدها مبا خيدم  تلمك يه بعض معامل هندسة خارطة طريق معلنا واملعول عل 

 تقوية مؤسستنا والريق بتجربتنا ادلميقراطية. 

 حرضات الس يدات والسادة، 

يف اخلتام، يسعدين أ ن أ توجه ابلشكر اجلزيل اإىل الس يدات املستشارات والسادة املستشارين، أ عضاء 

للجان ادلامئة، عىل ما يقومون به من معل جاد  مكتب اجمللس، ورؤساء الفرق واجملموعات الربملانية، ورؤساء ا

  لتعزيز أ داء اجمللس، وعىل تفانهيم، وحرصهم عىل التفعيل ال مثل لل دوار ادلس تورية للمجلس. 

ويسعدين، بنفس املناس بة، أ ن أ نوه باكفة أ طر وموظفات وموظفي جملس املستشارين، عىل تفانهيم يف  

نتاجيته وكذا، مجيع ا لهيا. العمل والرفع من اإ  ملصاحل الساهرة عىل أ من املؤسسة الترشيعية وتسهيل الولوج اإ

ىل مجعيات اجملمتع املدين عىل       وال يفوتين هبذه املناس بة كذكل، أ ن أ توجه ابلشكر اإىل رشاكء اجمللس واإ

 ة اجمللس. مسامههتم ومتابعهتم وتفاعلهم مع أ نشطة اجمللس، وكذا خمتلف وسائل االإعالم الوطنية عىل مواكبهتا ل نشط

 وشكرا عىل حسن االإصغاء واملتابعة والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته. 
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 اجتماع   
 2022  أبريل   11  اإلثنين يوم  

 – بالغ   -

  النعم   الس يداجامتعا برئاسة رئيس اجمللس    2022أ بريل    11عقد مكتب جملس املستشارين يوم االإثني  

 . ميارة 

، تداول أ عضاء مكتب اجمللس يف جدول أ عامل اجمللس عىل مس توى مراقبة  الاجامتع   هذا  مس هتل  ويف

، اليت 2022أ بريل  12العمل احلكويم، حيث متت املوافقة عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 

ا وزير  والس يد  واللوجستيك  النقل  والس يد وزير  واملاء  التجهزي  وزير  الس يد  ملساءةل  واليت  س تخصص  لصحة، 

كام مت اختيار "معادةل الاستامثر والتشغيل"   ستنطلق أ شغالها بشلك اس تثنايئ عىل الساعة الواحدة بعد الزوال.

 .2022مايو  03موضوعا للجلسة الشهرية ملساءةل الس يد رئيس احلكومة بتارخي 

عقد الاجامتع  عىل    وافق مكتب اجمللس،  وعىل مس توى أ شغال اللجان واجملموعات املوضوعاتية املؤقتة

عىل الساعة الثانية عرشة    2022أ بريل    13"ال من الغذايئ"، يوم ال ربعاء  ــال ول جملموعة العمل املوضوعاتية املتعلقة ب

ب املتعلقة  املوضوعاتية  العمل  جملموعة  ال ول  يليه الاجامتع  الثانية عرشة  ــزوالا،  الساعة  عىل  الصحي"  "ال من 

 رئييس اجملموعتي ومقّررهيام.  والنصف بعد الزوال، النتخاب 

ظروف اس تكامل رشوط تفعيل القانون التنظميي    ، تداول أ عضاء مكتب اجمللس يفوعىل صعيد أ خر

دماهجا يف جمال التعلمي ويف جماالت    26.16رمق   املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لل مازيغية وكيفيات اإ

كتب اجمللس قرارا بتمثي خمطط معل اجمللس حول كيفيات ومراحل  احلياة العامة ذات ال ولوية، حيث اختذ م 

دراج ال حاكم واملساطر الالزمة   دماج اللغة ال مازيغية يف أ شغال اجللسات العمومية للمجلس وأ هجزته، يف أ فق اإ اإ

طار مراجعة النظام ادلاخيل للمجلس تطبيقا ل حاكم املادة   من القانون التنظميي املذكور. 9يف اإ
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استقبال السيدة باتريسيا يوميات كوساك سفيرة   ▪
 االتحاد األوروبي بالمغرب 

جملس   رئيس  ميارة،  النعم  الس يد  اس تقبل 

الس يدة ابتريس يا يوميات كوساك سفرية الاحتاد  ،املستشارين، 

 مبقر اجمللس.  2022أ بريل  07رويب ابملغرب، وذكل يوم  ال و 

خالل هذا اللقاء توقف اجلانبان عىل املس توى املمتزي 

اململكة  بي  جتمع  اليت  ال بعاد  متعددة  الاسرتاتيجية  للعالقات 

طار الرشاكة ال وروبية املغربية من  املغربية والاحتاد ال ورويب يف اإ

 أ جل الازدهار املشرتك.

م ميارة أ كد هبذه املناس بة، عىل ادلور اذلي  الس يد النع

يلعبه جملس املستشارين حبمك تركيبته املتنوعة يف تعزيز احلوار بي 

املغرب والاحتاد ال ورويب، عىل اكفة املس توايت الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية، من خالل معل اللجنة الربملانية 

م مواكبة التعاون احلكويم بي اجلانبي، وعرب احتضان منتدايت ونقاشات  املشرتكة املغرب الاحتاد ال ورويب اذلي يرو

 حول مواضيع ذات الطابع الاجامتعي والاقتصادي واملهين واجملايل. 

وادلولية   االإقلميية  اجليوس ياس ية  للمتغريات  لتس تجيب  الرشاكة  هذه  جماالت  توس يع  رضورة  عىل  وشدد 

 . 19وللتداعيات اليت فرضهتا جاحئة كوفيد

ئيس جملس املستشارين رحب خالل هذا اللقاء ابلتقدم احملرز عىل مس توى تنفيذ برانمج التوأ مة املؤسساتية  ر 

بي اململكة املغربية والاحتاد ال ورويب عرب تنظمي ندوات وورشات هتدف لتقامس اخلربات والتجارب مع برملاانت أ وروبية  

شمل جماالت ومواضيع هامة وعىل رأ سها الش باب والاستامثرات رشيكة، داعيا اإىل توس يع هذه الرشاكة املؤسساتية لي 

 والطاقات املتجددة ومناخ ال عامل والرمقنة.

ومن جانهبا نوهت رئيسة بعثة الاحتاد ال ورويب ابلرابط ابلس ياسة الناجعة اليت هنجهتا اململكة املغربية يف  

 لمغرب. وتداعيهتا وتعزيز الس يادة الصحية ل 19جمال تدبري جاحئة كوفيد

عىل ال مهية اليت يولهيا الاحتاد ال ورويب لعالقاته مع اململكة املغربية  وأ كدت الس يدة ابتريس يا يوميات كوساك 

فريقيا،    -املغرب    -ابعتبارها رشياك اسرتاتيجيا يف مجيع جماالت التعاون، وعىل مس توى تعزيز التعاون الثاليث: أ ورواب   اإ

الع الرغبة يف توطيد هاته  القضااي ال ساس ية املشرتكة والراهنة، اكلرمقنة معربة عن  القات وتوس يعها، لتشمل خمتلف 

  وال من الصحي والغذايئ، والبيئة واملناخ والطاقات املتجددة.

 

 أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية... 

والمؤقتة....    

 مجلس المستشارين 
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 ؛ ال مانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ العالقات اخلارجية والتواصل مديرية   ▪

 ؛ قسم االإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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