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  327رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020أ بريل  10)هـ 1441شعبان  16امجلعة : التارخي

 .رئيس اجمللس، احلكمي بن شامشاملستشار الس يد عبد : الرئاسة

بتداء من الساعة دقيقة وعرشون ثالث: التوقيت  العارشةدلقيقة او  رابعةال، ا 

 .الزوال بعد

 .2020-2019ة لترشيعيالس نة اادلورة الثانية من فتتاح ا  : جدول ال عامل

-------------------------------------------- 

 املستشار الس يد عبد احلكمي بن شامش، رئيس اجمللس:

 ن الرحميابمس هللا الرمح

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون؛

 ؛احلارضين معنا حرضات الس يدات والسادة

الثانية تاح ادلورة أ علن عن افت من ادلس تور،  65طبقا ل حاكم الفصل 

خري ما نفتتح به هذه ادلورة، أ ايت و ، 2020-2019الس نة الترشيعية من 

الكرمي د عب بينات من اذلكر احلكمي، سيتلوها عىل مسامعنا املقرئ الس يد

 البايق هللا، فليتفضل مشكورا.

 الكرمي البايق هللاد عب املقرئ الس يد
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 :الس يد رئيس اجمللس

 .ظميالع هللا صدق

 .الكرمي البايق هللاد عب الس يدالكرمي مقرئ شكرا لل

أ دعو امجليع للوقوف لالس امتع  ،حرضات الس يدات والسادة ،وال ن

 .ملكةللنش يد الوطين للم

 (لالس امتع للنش يد الوطين اقفايع و امجل )

 رواالان مرشق ،منبت الاحرار

 هحاممنتدى السؤدد و 

 هحامدمت منتداه و 

 نللعىل عنوا ،ال وطانعشت يف 

 نكر لك لساذ ،ملء لك جنان

 كهب فتا ،ابجلسد ،ابلروح

 كلىب ندا

 يف مفي ويف ديم

 رانهواك اثر نور و

 اللعىل سعي ،خويت هياا  

 ان هنا حنيأ   ،نشهد ادلنيا

  :ربشعا

 .ملكلا  الوطن  هللا

 :الس يد رئيس اجمللس

ال طالع اجمللس عىل ما اس تجد من  ال منيأ عطي اللكمة ال ن للس يد 

عالانت  فليتفضل مشكورا.، مراسالت وا 

دريس الرايضاملستشار الس يد   :، أ مني اجللسةا 

 .الس يد الرئيس احملرتمشكرا 

 شارون احملرتمون؛الس يدات والسادة املست 

اير فب  13تارخي ب  أ ودع الس يد رئيس احلكومة دلى مكتب اجمللس

يتعلق مبنظومة اس هتداف املس تفيدين  72.18قانون رمق  وعرش م  ،2020

حداث الواكةل الوطنية للسجالت.م  ن برامج ادلمع الاجامتعي واب 

 20019كام توصل اجمللس من جملس النواب بعد اختتام دورة أ كتوبر 

 شاريع القوانني التالية:مب 

 ؛ويل التعاوينيتعلق ابلمت 15.18مرشوع قانون رمق  -

القايض  51.15القانون رمق بتغيري وتمتمي  23.19 رمق ونانمرشوع ق -

عاد  ة تنظمي "املرسح الوطين محمد اخلامس"؛اب 

 مبثابة ميثاق املرافق العمومية. 54.19مرشوع قانون رمق  -

لس مقرتح قانون  لل حرار دلى مكتب اجملوأ ودع فريق التجمع الوطين

املتعلق بتنظمي  05.12 رمقري القانون يقيض بتغي 133.13يغري القانون رمق 

 همنة املرشد الس يايح.

الصادر بتارخي  20/102وتوصل اجمللس بقرار احملمكة ادلس تورية رمق 

لفحص دس تورية   موجب، اذلي رصحت مبقتضاه بأ ن ال2020مارس  02

املستشارين اذلي س بق للمحمكة  ام ادلاخيل املعدل مبجلسمواد النظ

يق مواد النظام ادلاخيل ور، وبأ ن ابس تدلابقهتا لمبطحت ية أ ن رصر ادلس تور

 املذكور مطابقة لدلس تور.

https://equran.me/tafseer-3663-35.html
https://equran.me/tafseer-3663-35.html
https://equran.me/tafseer-3663-35.html
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رأ ي اجمللس الاقتصادي الاجامتعي والبييئ حول باملكتب  وتوصل

، بناء عىل "يالوطين للحوار الاجامتعاجمللس "حداث مقرتح قانون يتعلق اب  

 طلب من جملس املستشارين.

خبار وتوصلت الرئ ، مفاده شرتايكالا من الفريقر اجمللس املوقاسة اب 

لس يد عبد امحليد فاحتي رئيسا للفريق، خلفا للس يد محمد علمي اانتداب 

 اذلي مت تعيينه عضوا ابحملمكة ادلس تورية.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجمللس:

 .احملرتم منيكرا الس يد ال  ش

 ،احملرتمني ات الس يدات والسادةرض ح

ننا نفتتح   كام تعرفون، تثنايئ،واس  ص خايف ظرف  ورةادل هذهغال شأ  ا 

عالن، عىل الصعيد العاملي "كوروان" وابء تفيشانمج عن   الطوارئحاةل  وا 

 واحلد من أ اثره.الصحية يف مجموع الرتاب الوطين قصد ماكحفته 

 بأ حر عبارات التعازي ومعيق مشاعر املواساةوهبذه املناس بة، نتوجه 

جراء تفيش هذا رمحته و  ىل عفو هللاانتقلوا ا   لعائالت وأ قارب لك من

 .الوابء

ىل أ دعومك زميال ترحام عىل من غادران قراءة الفاحتة يت، زماليئ احملرتمني ا 

ىل دار البقاء.  ا 

 امجليع واقفا:

 

 

 حسن العزاء ومجيل الصب والسلوان، مذوهي هللا تعاىل أ ن يلهم نسأ ل

ن شاء هللا. ،لشفاء العاجلابهبذا الوابء كام ندعو لاكفة املصابني   ا 

بقمي التضحية والتضامن الوطين أ يضا، للتعبري عن اعزتازان  ناس بةويه م 

علهيا خمتلف مكوانت اجملمتع املغريب، وبروح اليت أ ابنت مجلاعية بئة اوالتع 

ت عهنا اكفة مكوانت  التاكفل والتضامن التلقايئ والالمرشوط اليت عبر

 متويل يف محةل املسامهة يف املستشارين، من خالل الاخنراط الواسعجملس 

حداث"كوروان"اخلاص بتدبري جاحئة الصندوق  ىل ا   الةله ج، اذلي دعا ا 

ل ، من أ جل تعزيز وتأ هيل ال ليات والوسائد السادس نرصه هللااملكل محم

الوطين والتخفيف من التداعيات الاجامتعية  اناقتصادمصود الصحية ودمع 

 العرش ر التالمح القوي بنيلهذه اجلاحئة، كتجس يد يح لصورة من صو 

د ويرتخس اال  والشعب، و  رة والثقة بقدان ميقمي املواطنة املغربية احلقة، ليتجدر

 حتت القيادة ومواصةل املسرية التمنوية لبالدانطي هذه ال زمة املغرب عىل خت

 .الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا

اتة املولوية لتفابال سعادتناعن ، نعب ازوالاعزت  الفخروبنفس القدر من 

صدار عفوه السا  المعتق 5654 عىليم السامية ملوالان أ عز هللا أ مره اب 

صدارة، ابملؤسسات السجنية واال صالحية يف هذه الظروف الاس تثنائي  وا 

تعبئة وسائل الطب  يف وقت سابق لتعلاميته السامية من أ جلجاللته 

 .ءلوابا ااخملصصة لتدبري هذية العسكري لتعزيز الهيالك الطب 

ل مع ونغتمن هذه الفرصة كذكل، للتنويه ابحلس الاستبايق اذلي طبع

، بشلك والعرفان ، وتوجيه الشكرهذا الوابءمومية يف مواهجة لسلطات العا

ىل  وخمتلف القوات ال منية اكفة ال طر الطبية وش به الطبية خاص، ا 

، احئةمواهجة هذه اجلوالعسكرية اليت ترابط بلك تفان ونكران لذلات يف 

 من خفتاك اليت بري عن اعزتازان وشكران للفئات ال خرىع دون أ ن ننىس الت 

 الوابء اللعني. املواقع هذاخمتلف 

 ،احملرتمني حرضات الس يدات والسادة

 ،"كوروان" جاحئةاكحفة التعبئة الوطنية مليف من جملس نا املوقر اخنراطا 

س مار  18 بتارخي "يةجلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصاد"قدت فقد ع

صلس يد وزير الاقتصاد واملاجامتعا خصص لتقدمي ا 2020 الح الية وا 

حداث احلساب املرصد ل مور خصوصية حتت  ارة ملرشوع مرسوماال د اب 

 ."COVID-19امس "الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة كوران 

جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات "وافقت  ويف نفس الس ياق،

 يتعلق 2.20.292 رمق انونقبمرسوم  عىل ،مارس 23خي بتار ،"يةال ساس  

جة حباةل الطوار بسن أ حاكم خاص عالن عهنا، ئ الصحية وا  كام راءات اال 

من الشهر  07بتارخي  ،"الاقتصاديةجلنة املالية والتخطيط والتمنية "وافقت 

بتجاوز سقف المتويالت  يتعلق 2.20.320 رمق رسوم بقانونعىل م ،اجلاري

 .اخلارجية

س تكامل دون ا "كوروان"عيد أ خر، فقد حال تفيش وابء  ص وعىل

مة اليت اكنت اللجان ترشيعية املهوعة من النصوص ال ناقشة مجممسطرة م 

 وعىل رأ سها: ،دراس هتا ادلامئة قد أ حرزت تقدما يف

يتعلق مبنظومة اس هتداف املس تفيدين من  72.18ـ مرشوع قانون رمق 

حداث   ؛"ةل الوطنية للسجالتلواكا"برامج ادلمع الاجامتعي واب 

ل عامل ؤسسة احلسن الثاين لم"عادة تنظمي اب   38.18ـ مرشوع قانون 

 ؛"ئدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخليةالاجامتعية لفا

امتعية الاجمؤسسة ال عامل "يتعلق ب 60.18مرشوع قانون رمق و ـ 

 ."للعاملني ابملديرية العامة للوقاية املدنية

 ، فقد واصل الس يدات والسادةعمل احلكويمراقبة الم وعىل مس توى

تقدمي  الهنوض بأ دوارمه الرقابية، ال س امي عىل مس توى أ عضاء اجمللس

يصال قضااي ىل املواطنات و  ال س ئةل الشفوية والكتابية بغرض ا  املواطنني ا 

جياد احللول املناس بة لها.اجلهات اخملتصة وا ىل ا   لسعي ا 

ني ترمتزيت الفرتة الفاصةل بني ادلو فقد  ،مبوضوع الرقابة ارتباطويف 
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لبعدية مي جملس نا املوقر ليوم درايس حول "املراقبة اظتنام جتىل يف حبدث ه

يكتيس اهامتما مزتايدا عىل  "، وهو املوضوع اذلي أ حضىلتطبيق القوانني

ادلويل، حبيث أ ن عدة برملاانت أ صبحت تنص يف أ نظمهتا املس توى 

ملادة اقبة البعدية للقوانني، عىل غرار ما تنص عليه ار ادلاخلية عىل معلية امل

 لنظام ادلاخيل جمللس نا املوقر.امن  117

عداد جملس املستشارينم ادلرايس ابل وقد متزي اليو  دلراسة  كشف عن ا 

تتبع الزتام احلكومة بنرش النصوص  مبثابة قاعدة معطيات متاكمةل، حول

درة عن البملان، خالل الفرتة االتنظميية املنصوص علهيا يف القوانني الص

ىل غاية  2011س تور دال مر بتنفيذ املمتدة من صدور  ، 2019دجنب  31ا 

واليت ستشلك خالصاهتا مداخل أ ساس ية جمللس نا املوقر يف مساءةل 

ماكنيات  يتيحهف تطبيقها، مبا ظروو  احلكومة حول تنفيذ القوانني ذكل من ا 

 والتقومي الترشيعي. للبحث ميكن استامثرها يف جمال التقيمي

اجملموعة " واصلت دفق ،العمومية وعىل مس توى تقيمي الس ياسات

مع  ااهتلقاءبرانمج  ،"الوطنية للامء اال سرتاتيجيةاملوضوعاتية امللكفة بتقيمي 

مع الس يد وزير  من خالل عقد لقاء القطاعات احلكومية املعنية ابملوضوع،

خمطط "عىل نتاجئ  ابل ساسكز ، ر الصيد البحري واملياه والغاابتالفالحة و 

اجلديدة "اجليل ال خرض" يف عالقهتا  واال سرتاتيجية "املغرب ال خرض

ن ا  و  .لغذايئال من احتقيق ابلبانمج الوطين للامء الرشوب ومياه السقي و 

ليهتوصلت  مادمع بغاية  ،معل ميدايناجملموعة بصدد بلورة برانمج  من  ا 

، بزايرات لبعض ملسؤولني احلكومينيمع ا خالل اللقاءات املبارشةمعطيات 

كراهات طالع عن كثب عىل اال  شلك املاء، لال  املترضرة من م  املناطق

 .سترشاف البدائلوا

 الفرتة الفاصةل بني ، فقد متزيتالبملانيةوعىل صعيد ادلبلوماس ية 

اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ف متثيلنا لصاحب برش  ادلورتني

ثا، حدي  لرمسي لتنصيب رئيس ال وروغواي املنتخبفل ايف احل، يدهأ  و 

اجللسة  افتتاح زايرتنا للوالايت املتحدة املكس يكية ومشاركتنا يفبزتامن مع 

نتدى رئيسات ورؤساء اجملالس الترشيعية بأ مرياك مل الثامنة والثالثني 

 حتت لبدلان، الاسرتاتيجي للخيار تكريسا ذكلو  ،بيوسطى والاكري ال

 ،وأ يده هللا نرصه السادس محمد املكل اجلالةل لصاحب لرش يدةا ةالقياد

  جنوب. - جنوب التعاون زيزلتع

وعىل مس توى الاضطالع ابلتلكيف اذلي حظي به البملان املغريب من 

فريقيا ومنطقة أ مرياك الالتينية طرف رؤساء الاحتادات اجلهوية والقار  ية اب 

فقد ، (AFROLAC)تدى ملن والكراييب ابس تكامل الهيلكة التنظميية 

ىل جانب زميلنا  نواب، لقاء مع رئيس برملان د رئيس جملس ال الس يعقدان ا 

ىل رياك الالتينيةأ م تنظمي تظاهرتني نوعيتني، ال وىل يف  االتفاق عىل، خلص ا 

حتضان ندوة خاصة برؤساء البملاانت اجلهوية شهر يوليوز القادم وتروم ا

يف شهر ش تنب املقبل، وهتم تنظمي ندوة دولية  والقارية يف املنطقتني، والثانية

نطالقة الفعلية للمنتدى اي املشرتكة، تكون مبثابة الاتداول يف القضالل 

 أ مرياك الالتينية والكراييب.-فريقيا أ  البملاين 

 والقارية اجلهوية الاحتادات يف ملستشارينا جملس اخنراط مس توى وعىل

 يف طبعا، اجلاحئة هذه تفامق لقب ،اجمللس وفود شاركت فقد ،وادلولية

، عية البملانية للبحر ال بيض املتوسطرابعة عرش للجم ادلورة ال أ شغال:

للجمعية البملانية ملنظمة ال من والتعاون يف  اسعة عرشالتادلورة الش توية و 

املنظم من قبل  نا"ـ سي ـ "حوار راي اخلامسة للمنتدى العاملي ادلورة ، و أ ورواب

انية جلسة الاس امتع البملجبمهورية الهند، و  ل حباثامؤسسة ادلراسات و 

املتحدة حول ا الاحتاد البملاين ادلويل برشاكة مع منظمة ال مم اليت نظمه

صداقة  زايرةو ، ""التعلمي ابعتباره مفتاح للسالم والتمنية املس تدامة :موضوع

طار ومعل مجلهورية كواب   .فريقيوفد رمسي رفيع املس توى من البملان اال  يف ا 

 دفق ،وادلولية اريةالق التظاهرات وتنظمي احتضان مس توى وعىل

 ادلامئة اللجنة من للك املشرتك الاجامتع فعاليات مبجلس يه، بملانال احتضن

 والصناعة ابلنقل املعنية ادلامئة واللجنة والهجرة وامجلارك ابلتجارة عنيةامل 

 ونظم خاللهااال فريقي،  لبملاناب والتكنولوجيا والعلوم والطاقة التصالوا

: "تشجيع نية كبريتني، وهاميان أ مهية وراه يف موضوعني يكتس   ندوتني

قرار اتفاقية منطقة ال  -التجارة البني فريقية يف س ياق ا  تبادل احلر القارية ا 

فريقية د الرمقي و"حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص والاقتصا "اال 

فريقيا".  اب 

 ومباحثات لقاءات جملس نا أ جرى ،وماس يةاملهام ادلبل هذه ومبناس بة

 احتادات ورؤساء دبلوماس ية، وخشصيات وحكومية برملانية فودو  مع ثنائية

  ودولية. وقارية هجوية برملانية

احتضان اجمللس للنقاش العمويم واحلوار ابب ويف عيد أ خر، عىل ص 

ات القضااي الراهنة اليت تس تأ ثر ابهامتم املواطن لحو  اجملمتعي التعددي

جمللس، حتت ورتني تنظمي ا، فقد شهدت الفرتة الفاصةل بني ادلواملواطنني

الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، لفعاليات 

"توس يع  :حتت شعاراملنتدى البملاين ادلويل اخلامس للعداةل الاجامتعية 

الاجامتعي". وهو الوسطى: قاطرة للتمنية املس تدامة والاس تقرار  الطبقة

ىل اجمللس  طلبا ،ملناس بةاب ،املوضوع اذلي وهجنا يف شأ نه بداء الرأ ي ا  ال 

 الاقتصادي والاجامتعي والبييئ.

 ،احملرتمني حرضات الس يدات والسادة

ذ و ، ماختا بروح املسؤولية واحلس الوطين اذلي عبت عنه ش يد أ  ا 

لتعاطي ا، من خالل ادلورتنيخالل الفرتة الفاصةل بني اللجان البملانية 

ىل ماكجيايب مع اجلهود احلكومية اال   اليت متر هبا بالدان، ة حفة ال زمالرامية ا 

، اهتاالوقائية يف اجامتعالالزتام التام ابلتدابري الصحية وكسائر دول العامل، 

نين أ  ف ىل أ عضاء اجمللس الس يدات والسادة ومن خاللمك أ دعو مك،دعوا   ا 

ا يف ظل هذه الظروف احليطة واحلذر خالل مزاوةل همامنتويخ 

مكتب اجمللس والس يدات عليه بني  ما مت االتفاق وفق الاس تثنائية،

تفعيل ؤساء الفرق واجملموعة البملانية، املمتحورة ابل ساس حول والسادة ر 
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جراءات الاحرتازية يف مجيع اجامتعاهتا وعة من مجم التدابري الوقائية واال 

اضيع املرتبطة بتدبري جاحئة ها، وجعل النصوص القانونية واملو وأ شغال 

أ شغال جامتعية يف مقدمة أ ولوايت قتصادية والاوتداعياته الا "كوروان"

 اجمللس واكفة أ هجزته.

سائر  ىلج وأ ن يرفع عنا وعس بحانه وتعاىل أ ن يعجل ابلفر نسأ ل هللا 

 ء.ال رض هذا الوابشعوب 

 شكرا عىل حسن اال صغاء. 

 اجللسة.ورفعت 


