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 530رمق  اجللسةحمرض 
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 جملس املستشارين.رئيس ، عبد احلكمي بن شامشالس يد  الرئاسة:

التاسعة وادلقيقة  رابعةالمن الساعة  ابتداء ،دقيقة س تة وثالثون :التوقيت

 .زوالبعد ال وامخلسني

 .2020-1920الترشيعية ة دورة أ بريل للس ناختتام  ال عامل:جدول 

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

 :لساجملرئيس ، عبد احلكمي بن شامشالس يد املستشار 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 ،نين احملرتميالس يدات والسادة املستشار 

النظام ادلاخيل من  21املادة و  من ادلس تور 65ل طبقا ملقتضيات الفص

الترشيعية دورة أ بريل للس نة  ،بعون هللا ،خنتمت اليومجمللس املستشارين، 

بعيد العرش اجمليد ، يف تزامن مع احتفاالت الشعب املغريب 2020-2019

جالةل املكل محمد  س نة من حمك 21 واذلي يتوج هذه الس نة اس تكامل

أ وال  :ةل املكلأ يده، ويه مناس بة لتجديد الهتاين جلالالسادس نرصه هللا و 

ثر العملية اجلراحية اليت أ جر   ؛يت جلاللتهمبناس بة متاثل جاللته للشفاء ا 

 يل العهد موالي احلسن عىل شهادة الباكلوراي.مبناس بة حصول وواثنيا 

هنا مل  قدرة بالدان الاطمئنان من حيث ناس بة تبعث عىل الاعزتاز ووا 

ذا اكنت التحدايت املرتبطة ابل  عىل جماهبة عرشية الثالثة من العهد اجلديد، فا 

د السادس قد شهدات املكل محمالعرشيتان ال وىل والثانية من حمك جالةل 

صالحية ة ورث الكربى يف ال وراش املهيلكة ذات  اجتسدت عناويهن ،هادئةا 

ن هذه الس نة ق ،املؤسسايت واحلقويقو البعد الس يايس  ة يالعرش  د دشنتفا 

وأ معق أ ال ويه املصاحلة  لأ مشة حلثة بعنوان عريض وابرز مرتبط مبصاالثال 

جتديد جالةل املكل نرصه هللا يف خطابه  الاجامتعية والاقتصادية من خالل

ىل مراجعة  ،2019يوليوز  30السايم مبناس بة عيد العرش يوم  دلعوته ا 

منوذج ة ملرشوع كياحلايل، من خالل الصياغة التشار التمنوي وحتيني المنوذج 

ىل تطلعات و تمنوي  قالع  املغاربةطموحات جديد يرىق ا  وحيقق اال 

 .عية واجملالية لبالدانالاقتصادي والعداةل الاجامت

البد من  ،ل هذه ادلورةحصيةل معل اجمللس خالوقبل اس تحضار 

وختتمت  ،التوقف عند أ مه حدث طبع هذه ادلورة العادية اليت انطلقت

ملي اس تثنايئ وغري مس بوق مرتبط رف وطين وعاوظيف س ياق  ،اليوم

والاقتصادية الاجامتعية " وتداعياته 19-"كوفيدبتفيش وابء كوروان 

 .والس ياس ية عىل املس توى الوطين وادلويل

وتبرص جالةل املكل  حبمكة العزتازان ،ابمسمك مجيعا ،وجندد هبذه املناس بة

ىل اعامتد تدابري وته ا  ونظرته الاستباقية بدع ،محمد السادس نرصه هللا

جراءات حامسة ورسيعة ملواهجة تفيش الوابء  عرب مقاربة ارتكزت عىل ،وا 

واطنات وسالمة الوطن يف صدارة ال ولوايت، حصة املواطنني وامل جعل

غالق احلدود الربية واجلوية ىل ا  حداث صندوق خاص  ،بدءا من ادلعوة ا  وا 

صدار جاللته ،مواهجة فريوس كوروانتدبري و ب  ل اميته السامية من أ جلتعل وا 

ا ب العسكري لتعزيز الهيالك الطبية اخملصصة لتدبري هذتعبئة وسائل الط

تنفيذا  ،راءات املتخذة من قبل السلطات العموميةوخمتلف اال ج ،الوابء

ىل و .للتعلاميت امللكية السامية يه التدابري اليت مكنت بالدان من التحمك ا 

س توى امل وجتنب خسائر كبرية عىل  ،هانتشار واحلد من  ،الوابءحد بعيد يف 

 .أ كرثها تقدماقياسا مبا تكبدته حىت أ كرب ادلول و  ،البرشي

فريقية  15دلمع  امللكية الرائدة افتخاران ابملبادرةكام نعرب عن  دوةل ا 

 تندرج يف واليت ،صديقة مبس تلزمات طبية وأ دوية ملواهجة وابء كوروان

طالمية السا س ياق املبادرة امللكية طار معلي قاب  -للتعاون اال فريقي ايتا 

 التضامن ويه املبادرات اليت عكست قمي ،اال فريقي ملواهجة وابء كوروان

وجتسد اال رادة امللكية  ،قارةالمع دول  هيبلورها املغرب يف تعاوناليت 

فريقيلتأ كيد التعاون  خسةالرا  .والتضامن اال 

الضحااي اكفة  تئاللعايتقدم اجمللس ابلتعازي احلارة  ،هذا الصدد ويف

 ،ني الشفاء العاجل لبايق املصابنيياملنية بسبب هذا الوابء، ممتن  ماليت وافهت

نسانية مجعاء.سائلني املوىل عز وجل   أ ن يرفع هذا الوابء عنا وعن اال 

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

أ ن يعمد جملس وري لرض واطقي املناكن من  ،باطا هبذا الوضعارت 

ىل مال مة نظام اس تغالهل خالل هذه ادلورة مع مس تجدات ءاملستشارين ا 

املعلنة من قبل السلطات الصحية ةل الطوارئ الوضعية الوابئية لبالدان وحا

ادلس تورية املناطة أ داء جملس نا املوقر ابل دوار  العمومية، ومبا يضمن اس مترار

سهاممك  لبفض ،سذلكل وضع اجملل به، وتبعا واخنراطمك امجلاعي  والزتاممكا 

ش تغال خالل هذه نظاما اس تثنائيا لال ،اذلي جندد الشكر اجلزيل لمك عليه

لك مكوانت اجمللس من التغلب عىل مكننا بفضل العمل امجلاعي لادلورة، 

 .كراهات اليت فرضهتا اجلاحئةالتحدايت واال  

تكريس دور جملس  رتة منولقد مكنت التدابري املتخذة خالل هذه الف

ىل جانب جملس النواب واحلكومة ،أ سايس وفاعل كرشيك املستشارين  ،ا 

هذه  حظيتكام تداعياهتا،  ة خمتلفيف مواهجة جاحئة كوروان وماكحف

جراءات  الس امي بعد اعامتد التجربة  ،املراقبني ابال شادة والتنويه من طرفاال 

التصويت  اتعامتد أ لياب ثةلمت امل ال وىل من العمل الربملاين ابملغرب و 

 .لكرتوين عن بعداال  

عىل تكريس ادلور احملوري جمللس نا يف حماربة الوابء واستامثر وحرصا 

رية تشهدت و  ،الصةل دلس تورية لتتبع العمل احلكويم ذياكفة ال ليات ا

 .وارتفعا ملحوظني ت مكتب اجمللس وندوة الرؤساء كثافةاجامتعا
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تفاعل مسؤول مع متطلبات ترسيع و  بئةبتع ة ن ادلامئاكام اتسم معل اللج

قرار القوانني املرتبطة بتدبري اجلاحئة وتداعياهتا للعمل ومواكبة دقيقة  ،ا 

ىلال ،احلكويم ذي الصةل  املسؤولني س امي عرب تقدمي طلبات الاس امتع ا 

 عنيني بشلك مبارش بتدبري اجلاحئة.احلكوميني امل 

ية بروح عالية من ربملان فقد اتسمت هذه ادلورة ال ،وبصفة عامة

 :عمل اجلاد والالزتام اذلي أ ابنت عليه خمتلف مكوانت اجمللساملسؤولية وال

 ن ادلامئة، الفرق واجملموعة الربملانيةادوة الرؤساء، اللجمكتب اجمللس، ن

 ابجمللس.اال دارية واكفة ال طر  ،وابيق أ عضاء اجمللس

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 ،نين احملرتميار املستشالس يدات والسادة 

متزيت هذه ادلورة عىل الصعيد الترشيعي ابعامتد جملس املستشارين 

فريقيا والثانية  ،لربملاين ابملغربل ول مرة يف اترخي العمل ا عىل صعيد ا 

 عرب منصة ،التصويت اال لكرتوين عن بعد ةليل   ،والرشق ال وسط

ماي  12الثالاثء ة يوم مؤمنة ابتداء من اجللسة العامة املنعقد معلوماتية

هبدف ضامن مشاركة  ،كام تعرفون ،وقد جاء اعامتد هذه ال لية ،2020

مبا  ،ناقشة ويف معلية التصويتامل  يفين أ وسع للس يدات والسادة املستشار 

من ادلس تور اذلي ينص عىل أ ن  60يتوافق مع مقتضيات الفصل 

نظام من ال  175 ومضمون املادة "،التصويت حق خشيص ال ميكن تفويضه"

 .خيل للمجلسادلا

نصا  20للمجلس املوافقة عىل  احلصيةل الترشيعية قد شهدتلو 

من حيث اس تجابهتا ملتطلبات  ،يةاكنت عىل درجة كبرية من ال ه  ،ترشيعيا

 .الفرتة الراهنة

للجنة عرفت هذه ادلورة الربملانية تكوين اجمللس  ،وعىل صعيد أ خر

 ،ظام ادلاخيل جمللس املستشاريننل من ا 368لنظام ادلاخيل طبقا للامدة ا

 متكنت واليت ،سالنظام ادلاخيل للمجل متميمقرتح لتغيري وت جل دراسة أ  من 

قرار تعديالت توافقية بعد اجامتعات  قرار قواعد مطوةل من ا  ىل ا  تريم ا 

قرار أ حاكم خاصة  ،عاديةالغري خاصة الش تغال اجمللس يف ال حوال  وا 

 فياتوبكي  ،معل جملس املستشارين ازيغية يفل مة اللغبتفعيل الطابع الرمسي 

 .املالية التعديلية قوانني دراسة مشاريع

نين أ ود  شكران اجلزيل لاكفة مكوانت عن هنا أ ن أ جدد التعبري ها وا 

  مزيت خمتلفالتوافق واال جامع اليتاجمللس عىل اخنراطها البناء وعىل روح 

اللجنة بة الس يد مقرر ملناس  وأ حيي اب ،هذه اللجنة ادلامئة أ طوار اش تغال

دارية اليت رافقهتا.  وال طر اال 

ن ادلامئة بغاية التكيف مع االاس تثنايئ لعمل اللج النظام وعىل الرمغ من

ن و  ىل حد تالتطورات املرتبطة ابنتشار الوابء، فا  رية الاجامتعات حافظت ا 

كبري عىل نفس مس تواها، مع مالحظة تسجيل سالسة ومرونة واحضتني 

لنصوص القانونية ذات الصبغة الاس تعجالية يف أ جواء من رجمة ايف ب

جملاهبة أ اثر الوابء  صعكست اجملهود الوطين املرتا التضامن والوحدة،

 وبينت معدن املغاربة يف أ وقات الشدة.

 فقد عقد اجمللس ما مجموعه: ،ويف هذا الصدد

 ؛ساعة معل 46جلسة عامة مبا يناهز  33 -

 ؛ساعة معل 75ة مبعدل امئادلن ااجامتع للج 32و -

 .اعاتس 7اجامتعات للجنة النظام ادلاخيل مبدة زمنية فاقت  4و -

تعديال عىل خمتلف  244كام قدمت خمتلف مكوانت اجمللس ما مجموعه 

تعديال، علام  37كومة مهنا ن ادلامئة، قبلت احلاالنصوص اليت تدارس هتا اللج

ما مت حسهببأ ن أ   طار صيغ ا أ و غلب التعديالت املقرتحة ا  دماهجا يف ا  مت ا 

اجمللس مع  ة أ خرى أ جواء التعاون اال جيايب ملكوانتتوافقية، عكست مر 

 احلكومة خالل هذه الفرتة احلساسة.

حة حول أ رضية تعديل فقد بلغت عدد التعديالت املقرت  ،وابملقابل

دجمت ال غلبية الساحقة مهنا يف أ  تعديال،  113خيل جمللس نا النظام ادلا

صادقمت علهيا  ئية اليت وافقت علهيا اللجنة اخملتصة، واليتة الهناالصيغ

اليت بطبيعة احلال س تحال عىل احملمكة ادلس تورية ابال جامع قبل قليل، و 

 مبارشة بعد انهتاء هذه اجللسة الاختتامية. ،رعيةطبقا للمساطر امل

ن مكتب اجمللس عازم عىل برجمة مجيع  ،للتذكري ،ومن هجة أ خرى فا 

ن ادلامئة ابجمللس، وقد راسل يف احات القوانني احملاةل عىل اللجع ومقرت مشاري

كام راسل احلكومة أ يضا، بغرض حتديد  ،ناجهذا الصدد هذه الل

املسؤوليات والوقوف عىل ال س باب احلقيقية اليت حالت وحتول دون برجمة 

 ،وقد تبني هل، أ ي للمكتب، بأ ن هذه ال س باب، البعض من هذه النصوص

ىل تعرث  ،هيا أ ية مسؤوليةمل فيتح ال اليت هذه ال س باب ال تعود ابلرضورة ا 

جراءات املرتبطة اب ىل مدى اال  لتنس يق وال جندة، بقدر ما ترجع كذكل ا 

ىل أ شغال اللج من ن للتعبري عن املوقف االتجاوب احلكويم مع احلضور ا 

مان حتدقرتحات، اليت يتعني عىل احلكومة أ  بعض امل  لكوهنا د املوقف مهنا، ا 

يه أ و لتغيري الوزراء املرشفني عىل بعض القطاعات ال حتظى ابل ولوية دل

يف  تنا أ ن يمت يف ادلورة املقبةل البشاريع ذات ال هية، وأ مل املعنية ببعض امل 

 مجيع النصوص العالقة دلى جلان اجمللس.

قد شلكت ال س ئةل الشفهية لمراقبة العمل احلكويم، فأ ما عىل مس توى 

احلاةل  بني أ عضاء اجمللس واحلكومة حول مس تجدات للتفاعلمناس بة 

ذة ملاكحفة تداعياهتا، وقد حظيت هذه الوابئية لبالدان واكفة التدابري املتخ

اجللسات مبتابعة هممة، رمبا غري مس بوقة، من قبل الرأ ي العام ووسائل 

اال عالم دلرجة أ صبحت منربا همام للتعرف عىل املس تجدات والتطورات 

 بالدان.ب حلاةل الوابئية تبطة اباملر 

 عرش ثينا   2020قد اجمللس خالل دورة أ بريل ويف هذا الصدد، فقد ع

جلسات شهرية ( 3)كام عقد اجمللس ثالث  ،هيةشف لل س ئةل ال جلسة ( 12)

خاصة بتقدمي ال جوبة عىل ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل الس يد 

بأ زمة  ،قليال أ و كثريا ،مجيعهارئيس احلكومة، هت مواضيع مرتبطة 
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 ،وتداعياهتا عىل اجلوانب الصحية والاقتصادية والاجامتعية "19-كوفيد"

 ن ومس تقبل الوضع ببالدان.وعىل راه

سة من ادلس تور، جل  68كام عقدا جملسا الربملان، طبقا ل حاكم الفصل 

بتطورات "احلكومة لبياانت تتعلق  عامة مشرتكة، خصصت لتقدمي رئيس

ا هتأ عقب ،2020 ماي 18، وذكل يوم "ماي 20الصحي ما بعد  رري احلجتدب

ملناقشة  2020ماي  19عقد جملس املستشارين جلسة عامة يوم الثالاثء 

هذه البياانت من قبل ممثيل الفرق واجملموعة الربملانية، تفعيال ملقتضيات 

ملاين ليشهد العمل الرب  ،من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين 273املادة 

معومية لتقدمي ومناقشة  عقد جلسات ،ل ول مرة يف اترخيه ،املغريب بذكل

 البياانت املقدمة من قبل رئيس احلكومة.

صعيد الزتامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات ال س ئةل  وعىل

ها ابس مترار، فقد مت ان أ ن نوثقها وأ ن نرصدها وأ ن نتابع واليت تعود ،الشفهية

 د مبوجبه احلكومة مبعاجلة عدد من امللفاتما تتعهالزتا 18حرص 

روان، وكام اعتدان و ا جاحئة كاليت خلفهت اكالت الاجامتعية والاقتصاديةواال ش

عىل ذكل، ستمت موافاة الفرق واجملموعة هبذه الالزتامات للك غاية مفيدة، 

 كام سيمت نرشها عىل املوقع الرمسي للمجلس.

فقد بلغ عدد ال س ئةل الشفهية  لشفهية،وابلنس بة ال حصاءات ال س ئةل ا

ما  2020وأ بريل  2019الفرتة الفاصةل بني دوريت أ كتوبر صل هبا خالل املتو 

جلسة  12خالل  مهنا 163سؤالا، أ جابت احلكومة عىل  246مجموعه 

 .سؤالا عاداي 22و ياأ ن سؤالا  17سؤالا حموراي و 124من مضهنا عامة، 

د ركزت أ س ئةل الس يدات والسادة ، فقاعيلقطاوابلنس بة للتوزيع اجملايل 

من مجموع ال س ئةل  %38قطاع الاجامتعي بنس بة تعادل رين عىل الاملستشا

مث قطاع الشؤون  ،%32املطروحة، مث القطاع الاقتصادي بنس بة 

داري  ،%18ادلاخلية والبنيات ال ساس ية بنس بة  فاجملال احلقويق واال 

 .أ يضا %6ية بنس بة اخلارج  وأ خريا قطاع الشؤون ،%6وادليين بنس بة 

املتوصل هبا خالل نفس الفرتة ما مجموعه بيامن بلغ عدد ال س ئةل الكتابية 

 .%39أ ي مبعدل  ،سؤالا مهنا 320سؤالا، أ جابت احلكومة عىل  808

فلقد متزيت أ شغالها خالل  ،ن ادلامئةاوعىل مس توى العمل الرقايب للج

روان، و تدبري جاحئة كب  صةلذي ال هذه املرحةل مبواكبة دقيقة للعمل احلكويم

ىل التعبري عن انشغاالت  وسعت الفرق واجملموعة الربملانية ابجمللس دامئا ا 

وتساؤالت املواطنني، حيث طرحت الفرق واجملموعة الربملانية قضااي 

حمورية وطلبت الاس امتع للحكومة حول مس تجدات التدبري احلكويم يف 

طلبا  14ة، بلغت يف مجموعها اجلاحئ ش ىت القطاعات، الس امي املترضرة من

مع املسؤولني اجامتعات  6ربجمة خالل هذه ادلورة، وتلكل ذكل ب

راسة مواضيع مرتبطة ابجلاحئة وذات دلاحلكوميني املعنيني بشلك مبارش 

 أ هية قصوى.

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

طار تعزيز قدرات اجمل علومات حرصه عىل متكني العموم من امللس و يف ا 

ىل املعلومات ذات الصةل بوظائف اجمللس ثوتيسري ولوج الباح  ني واملهمتني ا 

ني ثلباح علوماتية املقدمة ل ادلس تورية، فضال عن تطوير اخلدمات امل

السامية  والعموم، مت توقيع اتفاقية رشاكة بني جملس املستشارين واملندوبية

التابع  "للمركز الوطين للتوثيق"ادلور الطالئعي تعبئة للتخطيط هبدف 

ني ما ينتجه جملس املستشارين من مثللمندوبية السامية للتخطيط، يف ت 

واثئق يف جماالت الترشيع ومراقبة العمل احلكويم وتقيمي الس ياسات 

ىل ال نشطة وادلبلوماس ية الربملانية، العمومية  ضافة ا  ها اجمللس يف اليت ينظم ا 

طار احتضانه للنقاش ا ار اجملمتعي التعددي وهنجه لس ياسات لعمويم واحلو ا 

 البياانت املفتوحة والربملان اال لكرتوين.

وبغرض الارتقاء مبس توى التعاون املؤسسايت بني جملس املستشارين 

واجمللس الوطين حلقوق اال نسان، فسيمت العمل عىل حتيني مذكرة التفامه، 

عىل ضوء مقتضيات النظام ادلاخيل اجلديد  2014توقيعها س نة اليت س بق 

الوطين حلقوق للمجلس  جمللس املستشارين والقانون اجلديد املنظم

ضافية هتم ابخلصوص مواض  غناهئا بواهجة معلاال نسان، وا   صةل اليع ذات ا 

ومتابعة تفعيل توصيات أ هجزة  ،ابلعداةل الانتقالية والعداةل الاجامتعية

وما يس تلزمه ذكل من الريق مبالءمة الترشيعات الوطنية مع  ،تعاهداامل

نسان فضال عن تقوية احلضور واملساهة الربملانية ، القانون ادلويل حلقوق اال 

يف أ شغال جملس حقوق اال نسان التابع لل مم املتحدة. كام س هيم حتيني مذكرة 

ستشارين التفامه اعتبار ال نشطة اليت تندرج يف نطاق احتضان جملس امل 

الصةل ابلعداةل والس امي مهنا ذات  ،للنقاش العمويم واحلوار اجملمتعي التعددي

 املناخية وأ جندة أ هداف التمنية املس تدامة.

خمرجات الاجامتع اذلي مت برحاب اجمللس مع الس يدة رئيسة يه تلمك 

نسان وال طر املرافقة لها.  اجمللس الوطين حلقوق اال 

 ون احملرتمون،الس يدات والسادة املستشار 

ابلرمغ من  ،ستشارينواصل جملس امل  ،عىل الصعيد ادلبلومايس

طار خارطة طريق متت بلورهتا من طرف  ،ظروف اجلاحئة معهل يف ا 

مكتب اجمللس حول تدبري العمل ادلبلومايس يف س ياق حاةل الطوارئ 

الصحية املرتبطة بفريوس كوروان املس تجد وخمطط وفرتة احلجر الصحي 

ىل رمقنة العمل ادلبلومايس جملببالدان  لس واخلروج مهنا، ابال ضافة ا 

جراءات القامئ ة وتطوير وسائل العمل املستشارين عرب اختاذ تدابري ممكةل لال 

واذلي أ من  ،ووضع اال طار التقين املناسب لل نشطة ادلبلوماس ية عن بعد

ية الشعب الوطنية ادلامئة للمجلس دلى الاحتادات الربملان مشاركة أ عضاء 

ت اليت عقدهتا هذه ال خرية اجلهوية والقارية وادلولية يف الاجامتعات واملؤمترا

 عرب التناظر املريئ.

 شاركت وفود جملس املستشارين يف أ شغال لك من: ،يف هذا اال طارو

ن  سان التابعة للجمعية الربملانية جمللس جلنة القضااي القانونية وحقوق اال 

ة وادلميقراطية التابعة للجمعية الربملانية أ ورواب، وجلنة القضااي الس ياس ي
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جمللس أ ورواب، وجلسة الاس امتع املنظمة من قبل جلنة القضااي القانونية 

 وحقوق اال نسان التابعة للجمعية الربملانية جمللس أ ورواب حول موضوع:

واملؤمتر  "،انب س يادة القانون ل زمة فريوس كوروان"حقوق اال نسان وجو 

"اجامتع برملاين افرتايض حول  بنك ادلويل حول موضوع:املنظم من طرف ال 

سرتاتيجية البنك ادلويل بشأ ن الهشاشة والرصاع والعنف" ، والاجامتع ا 

طار وابء  رهاب والتطرف العنيف يف ا  الربملاين حول موضوع: "ماكحفة اال 

جامتع الربملاين ادلويل حول موضوع: "تأ مني مس تقبلنا والا "،19-كوفيد

وع دليل للعمل الربملاين بشأ ن نزع السالح من أ جل ال من املشرتك: مرش 

والرشق ال وسط والتمنية املس تدامة"، واجامتع مجموعة البحر املتوسط 

التابعة للجمعية الربملانية حللف شامل ال طليس حول موضوعي "التمنية 

يف منطقة الرشق ال وسط  19-و"وابء كوفيد منطقة الساحل"وال من يف 

فريق   ا".يوشامل ا 

عادة البناء بشلك  ،هذا وشارك اجمللس أ يضا يف ندوة حول موضوع: "ا 

لتعزيز دور الربملاانت يف احلد  19-أ فضل: ادلروس املس تفادة من وابء كوفيد

الندوة ادلولية حول موضوع: كام شارك أ يضا يف من خماطر الكوارث"، 

ل قبوأ هداف التمنية املس تدامة" املنظمة من  19-فيد"الاس تجابة لكو 

الاحتاد الربملاين ادلويل وش بكة حلول التمنية املس تدامة التابعة لل مم 

املتحدة، واللجنة الفرعية للرشق ال دىن وال وسط التابعة للجنة القضااي 

 الس ياس ية وادلميقراطية ابمجلعية الربملانية جمللس أ ورواب.

ك جملس نا املوقر يف اجامتعات هيالك الاحتادات فضال عن ذكل، شار 

والس امي: اللجن ادلامئة واجللسة  ،اليت هو عضو فهيا ،لش باكت الربملانيةوا

العامة للربملان العريب، والاجامتع املشرتك للجنة الهجرة وامجلارك وجلنة 

د النقل والتكنولوجيات التابعتني للربملان اال فريقي، واملنتدى الربملاين املنعق

 املتحدة بشأ ن التمنية مممبناس بة املنتدى الس يايس رفيع املس توى ابل  

 املس تدامة.

للوقوف عند مواقف اال شادة والتنويه اليت  وأ ود اس تغالل هذه الفرصة

أ صدرهتا الاحتادات اجلهوية والقارية وادلولية حول اال سرتاتيجية املتفردة اليت 

وس كوروان املس تجد واليت أ مجعت اعمتدهتا اململكة املغربية يف مواهجة فري 

جراءاته الاستباقية من أ جل حمارصة ويلكها عىل التن ه ابلمنوذج املغريب واب 

من أ جل  ،وبدمعها ملبادرة جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،الوابء

فريقية يف ماكحفة فريوس  فريقية موحدة وتضامنية دلمع ادلول اال  خطة ا 

 اوع املبادرات واملساهامت املادية والترشيعية اليت قام هب، وكذا مجمكوروان

الربملان املغريب مضن اجلهود الوطنية ملواهجة الوابء وتدبري تداعياته، ويتعلق 

الاحتاد الربملاين ادلويل، والربملان اال فريقي، وبرملان أ مرياك  :ال مر بلك من

ملان ال نديين، ومنتدى الالتينية والكراييب، وبرملان أ مرياك الوسطى، والرب 

 مرياك الوسطى والكراييب "الفوبريل".بأ  رئيسات ورؤساء اجملالس الترشيعية 

اال طار، معلت مكوانت جملس املستشارين عىل مواصةل ويف نفس 

حشد ادلمع لقضية وحدتنا الرتابية، وحتقيق التضامن اال فريقي ودمع مبادرة 

فريقية موحدة هللا و  هجالةل املكل محمد السادس نرص  أ يده من أ جل خطة ا 

فريقية  ماكحفة فريوس كوروان املس تجد، والتعاون  يفوتضامنية دلمع ادلول اال 

، وذكل وابءلجنوب، والاخنراط يف اجلهود العاملية الرامية للتصدي ل-جنوب

عرب تطوير التعاون وتبادل التجارب واملامرسات الفضىل مع برملاانت دول 

يف جمال التعاطي مع فريوس كوروان ومعاجلة انعاكسات الوابء عىل  ،العامل

 تصادية والتمنوية والاجامتعية.ق املس توايت الا

وتبعا ذلكل، عقدان بصفتنا رئيسا لرابطة جمالس الش يوخ والشورى 

فريقيا والعامل العريب لقاء مع رئيسات ورؤساء اكفة  ،واجملالس املامثةل يف ا 

 تانية اجلهوية والقارية بأ مرياك الالتينية والاكراييب، متحورالاحتادات الربمل

ن الربملاين يف ظل جاحئة كوروان، وتوج هذا اللقاء او حول س بل تعزيز التع

عالن املشرتك، اذلي نوه  ، ابملناس بة،التواصيل الهام ابملصادقة عىل اال 

طا ،ابملبادرة السامية جلالةل املكل رساء ا  ىل ا  ر معيل ملواهجة الرامية ا 

تداعيات هذا الوابء عىل املس توى اال فريقي، حيث اعترب رؤساء ورئيسات 

أ ن اعتربت  ،ت الربملانية اجلهوية والقارية بأ مرياك الالتينية والكراييبداالاحتا

"الراكئز واملبادئ والقمي املثىل ملبادرة جاللته تشلك أ رضية صلبة لصياغة 

أ جل مواهجة هذا الوابء  خطة معل مشرتكة بني اكفة دول اجلنوب من

 املس توايت". اكفةوتداعياته عىل 

تنا رئيسا للش بكة الربملانية لل من بصف  ،ومضن نفس التوجه، عقدان

فريقيا والعامل العريب اجامتع املكتب التنفيذي للش بكة لتدارس  ،الغذايئ يف ا 

فريقية  19-"تأ ثري جاحئة كوفيد :موضوع عىل ال من الغذايئ ابملنطقتني اال 

واذلي توج مبشاركة منظمة ال مم املتحدة لل غذية والزراعة  ،ربية"والع

 هامة. جد بتوصيات نوعية

ر اال شارة، وحنن خنتمت هذه ادلورة، التذكري بأ ن ما حققته بالدان دوجت

ىل جانب واقعية  وخصوصا يف جمال توطيد منوذجنا ادلميقراطي والتمنوي، ا 

جامعنا الوطين، بقيادة وجدية ومصداقية مقرتح احلمك اذلايت جالةل ، ومتانة ا 

 من الاعتبار يف كبريهللا، قد ساهت بقدر  حفظهاملكل محمد السادس 

تعزيز الوحدة الرتابية وترس يخ الس يادة الوطنية عىل أ قالمينا اجلنوبية، 

وتوس يع دائرة البدلان املقرة مبرشوعية وعداةل قضيتنا الوطنية، حيث عش نا 

ال خرية ما ميكن أ ن نسميه س نة اندحار الومه واهنيار  خالل الس نة

سد وترخس من خالل حسب ا جت ال طروحات التضليلية والانفصالية، وهو م

العديد من البدلان اعرتافها ابمجلهورية الوهية، وفتح عدد من البدلان 

الصديقة والشقيقة قنصليات ومتثيليات دبلوماس ية بأ قالمينا اجلنوبية وخصوصا 

 .يت العيون وادلاخةلمدين

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

ىل ابلشكر اجلزيل  ،ابمس املكتب ،ام، يسعدين أ ن أ توجهخلتيف ا ا 

عىل تواصلهم وتعاوهنم ادلامئ  ،لس يد رئيس احلكومة وابيق أ عضاء احلكومةا

مع جملس نا، والشكر موصول كذكل للس يد وزير ادلوةل امللكف حبقوق 
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القات مع الربملان عىل ما يقوم به من هجود من أ جل تيسري اال نسان والع

 لتنس يق بني جملس نا واحلكومة.وا التعاون

للس يدات والسادة املستشارين  كذكل ابلشكر اجلزيلكام أ تقدم 

الفرق ومنسق اجملموعة الربملانية، احملرتمني وأ عضاء مكتب اجمللس ورؤساء 

واملسؤول وحرصهم املتواصل من ورؤساء اللجن ادلامئة، عىل معلهم اجلاد 

ىل مس ت  متقدم.وى أ جل الارتقاء بأ داء مؤسستنا ا 

بأ طر وموظفات مرة أ خرى بنفس املناس بة، أ ن أ نوه  ،ويسعدين

وموظفي جملس املستشارين، عىل تفانهيم يف العمل خلدمة مصلحة مؤسستنا 

 الترشيعية.

والشكر موصول أ يضا مجليع ال هجزة ال منية اليت تسهر عىل أ من مقرات 

لهيا.  اجمللس واحلرص عىل انس يابية الولوج ا 

عالم ين كام ال يفوت هبذه املناس بة، أ ن أ توجه ابلشكر خملتلف وسائل اال 

الوطنية وادلولية عىل مواكبهتا املهنية ل نشطتنا ونقلها لعموم الرأ ي العام 

 الوطين وادلويل.

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

ال ن أ عطي اللكمة للس يد أ مني اجمللس، لتالوة برقية الوالء املرفوعة جلالةل 

 .ملكلا

 تفضل الس يد ال مني.

دريس الرايض، أ مني اجمللس: املستشار  الس يد ا 

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم.

 الس يد وزير ادلوةل احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارين،

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

ىل  برقية مرفوعة ا 

 س حفظه هللا.اداجلالةل املكل محمد الس حرضة صاحب

 ؛نعم س يدي أ عزمك هللا

جملس املستشارين، ل شغال دورة أ بريل للس نة  اختتاممبناس بة 

أ صاةل عن  ،، يترشف رئيس جملس املستشارين2020-2019الترشيعية 

نفسه ونيابة عن اكفة الس يدات والسادة أ عضاء جملس املستشارين، أ ن 

ىل السدة العالية ابهلل أ دام هللا عزه و  أ مسى أ ايت الوالء مقرونة ه، نرص يرفع ا 

 خبالص عبارات الوفاء واال خالص.

ن ه يف جماالت الترشيع  متزيت حبصيةل هامة ،ذه ادلورة اي مواليا 

يف ظل تعبئة قصوى  ، وادلبلوماس ية الربملانيةومراقبة العمل احلكويم

واملتبرصة  ها أ ن تس تجيب لتوجهيات جاللتمك احلكميةأ ردان واس تثنائية

جراءات حامسة العامتد الاستباقيةتمك ل ونظرة جال ورسيعة ملواهجة  تدابري وا 

 تفيش وابء كوروان.

، عرفت هذه ادلورة عىل مس توى ال داء الترشيعيف ،وهكذا اي موالي

 بأ هية كربى يف هذه املرحةل ادلقيقة اتسمتنص ترشيعي،  20وافقة عىل امل

جامتعية و  مع التحدايت الصحيةاليت متر مهنا بالدان، وتتجاوب  اال 

 املرتبطة هبذه املرحةل. والاقتصادية

، يف مبادرة يه ال وىل جملس املستشارين اعامتد هذه ادلورة كام شهدت

فريقيا  ،العمل الربملاين ابملغرب من نوعها يف اترخي والثانية عىل صعيد ا 

لكرتوين ةوالرشق ال وسط، أ لي  .عىل النصوص الترشيعية التصويت اال 

عىل جعل  الرقايب، فقد حرص جملس املستشارينى أ ما عىل املس تو 

وكذا اجللسات الثالث اخلاصة  ،جلساته ال س بوعية لل س ئةل الشفهية

عىل ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسات  حلكومةبتقدمي أ جوبة الس يد رئيس ا

 ،لرتمجة تساؤالت املواطنات واملواطنني وخماوفهم وتطلعاهتمالعامة، فرصة 

، مس تلهام حماورها من روح توجهيات جاللتمك دلقيقةا هبذه الظرفية ارتباطا

 املولوية السامية، املرتبطة مبواهجة تفيش كوروان يف بالدان.

الربملانية، صار اجمللس همتداي بتوجهيات  وعىل مس توى ادلبلوماس ية

، حيث متزيت واستباقيةعىل هنج دبلوماس ية برملانية مبادرة  السامية جاللتمك

للمجلس دلى  أ عضاء الشعب الوطنية ادلامئة كةهذه ادلورة مبشار 

اليت  واملؤمترات الاجامتعاتوالقارية وادلولية يف  الربملانية اجلهوية الاحتادات

عقدهتا هذه ال خرية، وكذا يف الهيالك والش باكت الربملانية اليت يعترب اجمللس 

 يةاملكتب التنفيذي للش بكة الربملان  اجامتع عضوا فهيا، فضال عن رئاسة

فريقيا والعامل العريب مع اكفة رئيسات  اجامتعوعقد  ،لل من الغذايئ اب 

  الالتينية.اجلهوية والقارية بأ مرياكالربملانية  الاحتاداتورؤساء 

اجلهوية والقارية وادلولية  الاحتاداتوخالل هذه اللقاءات، أ صدرت 

شادة وتنويه  يف  املغربية كةاململ اعمتدهتااليت  املتفردة ابال سرتاتيجيةمواقف ا 

مواهجة فريوس كوروان املس تجد، معتربة أ ن الراكئز واملبادئ والقمي املثىل 

طا اتملبادر   ر معيل ملواهجة تداعيات وابء كوروانجاللتمك الرامية ال رساء ا 

اغة خطة معل مشرتكة لصيعىل املس توى اال فريقي، تشلك أ رضية صلبة 

وتداعياته عىل مجيع  ءوابال ذاجلنوب، من أ جل مواهجة هبني اكفة دول ا

 املس توايت.

ن جملس املستشارين، اي موالي، يعي أ هية ودقة املرحةل الراهنة اليت  ا 

ادلامئ يف  اخنراطهبالدان، وهبذه املناس بة جيدد التأ كيد عىل جتتازها 

وال وراش التمنوية الكربى اليت يرعاها موالان أ عزه  ادليناميات اال صالحية

د نظر، واليت جعلت من بالدان منوذجا حيتذى به بعهللا، حبمكة وتبرص و 

 وذي رايدة عىل صعيد املنطقة.

جاللتمك عىل ادلوام عايل القدر ورفيع حفظمك هللا اي موالي وأ بقى 

وحقق  ،وممتزيا ابلامنء ،املرشق متوهجا ابلعطاءعهد جاللتمك  وجعل ،املقام

وأ دام  وازدهار، يقما ترجونه ململكتمك السعيدة وشعبمك الويف من تقدم ور

، وأ قر عني جاللتمك بصاحب عىل جاللتمك نعمة الصحة والنرص والمتكني
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ال مري اجلليل موالي احلسن وصاحبة السمو املليك السمو املليك ويل العهد 

ال مري  ال مرية املصونة لالخدجية وشقيقمك السعيد صاحب السمو املليك

نه مسيع جميب.يموالي رش يد وسائر أ فراد ال رسة امللكية الرش   فة، ا 

 العايل ابهلل ورمحة منه تعاىل وبراكته. والسالم عىل مقام جاللتمك

 كمي بنشامشعبد احل :مك الويفميدخ

 رئيس جملس املستشارين.

يوليوز  23ـ املوافق ل هـ1441ذو احلجة  2حرر ابلرابط يوم امخليس 

2020. 

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 جمللس:ا الس يد رئيس

 شكرا الس يد ال مني احملرتم.

 شكرا لمك مجيعا عىل حضورمك ومساهتمك. 

 ورفعت اجللسة.


