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 434 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي ٓخر 26الثال ر 09(هـ 1442 جامدى ا  ).م2021 فربا
ن شامشالسيد : الرئاسة شارن، عبد احلكمي  س جملس املس   .رئ
ت ين : التوق قة ال ق ة السادسة وا قة، ابتداء من السا ٔربع وعرشون دق

 .والعرشن مساء
ٔعام تام دورة  :لدول ا رشيعية ٔكتور اخ   .2021 – 2020لسنة ال

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

شار  ن شامشالسيد املس س، عبد احلكمي  لس رئ   :ا
  سم هللا الرمحن الرحمي

سان والعالقات مع الربملان احملرتم، و امللكف حبقوق إال ر ا   السيد وز
شار   ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس

ٔكتور   رشيعية خنتمت اليوم، دورة  ، طبقا 2021-2020لسنة ال
ضيات الفصل  ستور واملادة  65ملق لس  21من ا يل  ا من النظام ا

شارن    .املس
ورة، البد من  الل هذه ا لس  ل استعراض حصي معل ا وق
ورة العادية اليت انطلقت وختتمت يف  دث طبع هذه ا ٔمه  الوقوف عند 

ا املي است سمترار تفيش سياق وظرف وطين و ري مسبوق مرتبط  يئ و
ء  د"و صادية والنفسية " 19- وف ق عية و ج واسمترار تداعياته 

ويل، وهبذه املناسبة  ىل املستوى ا ىل املستوى الوطين كام  والسياسية 
ي  ٔيضا من الوقوف عند مضامني ورسائل اخلطاب املليك السايم ا البد 

ه صاحب اجلال امل  تاح السنة و محمد السادس نرصه هللا مبناسبة اف
رشيعية  لرؤية 2021-2020ال زتاز  ، وجتديد التعبري عن خفر وا

رب   ، ورو ة تداعيات  ا اخلطاب املليك خبصوص موا الشام اليت طر
داث  ىل رٔسها ورش ٕا ة كربى، و ٔوراش ٕاصالح صندوق محمد "ٕاطالق 

سرتات  ر  ىل "يجيالسادس لالس عية  ج ، وورش تعممي التغطية 
  .املواطنات واملواطنني

لسنا مع مضامني اخلطاب املليك السايم،  ل إالجيايب  ويف ٕاطار التفا
كون  شارن  ة حول "قرر جملس املس اتية املؤق ة العمل املوضو مجمو

عية ج م بعد استكامل هيلكهتا" ٕاصالح التغطية  ٔ ذ   اليت رشعت م
لس لتقدمي مسامهته  شتغال، يف حماو من ا مج معلها، يف  ر ووضع 

سرتاتيجي الهام ىل هذا الورش  شتغل  انب احلكومة ويه    .ٕاىل 
ت  لقرار التارخيي الصادر عن الوال ٔيضا  ورة  كام متزيت هذه ا

لمملكة املغ لسيادة الاكم  رتافها  ة، والقايض  ٔمرك دة ا ىل املت ربية 
ٔكرث من دال يف ظل  ري مسبوقة وحتمل  ٔراضهيا الصحراوية، يف خطوة 

لسياسة الرشيدة . الظروف الراهنة ٔييد  ا وت مثي وجندد يف هذا الصدد 
فاع عن حوزة اململكة املغربية يف  ال امل نرصه هللا،  اليت يقودها 

اك ستقرار  ٔمن و دودها احلقة وضامن ا رة  راب اململكة ومضهنا دا فة 
ٔقالمي اجلنوبية   . ا

بلوماسية املغربية الرمسية  جلهود اليت تبذلها ا وال تفوتنا إالشادة هنا 
لمملكة املغربية وحامية  فاع عن القضا العاد  ل ا واملوازية يف س
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل محمد  مصاحلها احليوية، حتت الق

دة  السادس نرصه ت املت لوال ر العميق  هللا، وكذا التعبري عن تقد
ي وصفه  ايت، وا لحمك ا ر جتديد دمعها القرتاح املغرب  ة ٕا ٔمرك ا
القرتاح اجلاد واملوثوق والواقعي،  ىل موقعه الرمسي  ٔبيض  ت ا الب
ٔرايض الصحراء،  ىل  لزناع  ادل دامئ  د حلل دامئ و ٔساس الوح عتباره ا

، واخنراطها ف ا صلية لها مبدينة ا ح ق ة ف ٔمرك ضال عن قرار إالدارة ا
لمملكة ٔقالمي اجلنوبية  صادية  ق   .يف دمع التمنية 

ملعرب احلدودي الرابط  ر تطورات الوضع  ىل ٕا صل، و ويف سياق م
ربت قة، فقد  ة املوريتانية الشق  بني اململكة املغربية وامجلهورية إالسالم

لخطوات الوطنية  مثيهنا ودمعها  شارن عن  ت جملس املس اكفة مكو
لقوات  ىل  ٔ ال امل نرصه هللا، القائد ا املسؤو والن اليت يقودها 
فاع  دة الوطن وا ٔراكن احلرب العامة، لصيانة و س  ة ورئ ة امللك املسل

ستقرار  ٔمن و ة والعاد وضامن ا راب عن احلقوق املرشو اكفة 
ٔقالمي اجلنوبية؛ فضال عن  تلف اململكة املغربية ومضهنا ا املشاركة املمتزية 

دة الوطنية الثابتة وملواقف اململكة الراخسة، ٕاىل  لو رة دمع  ته يف ز مكو
لكررات   .املعرب احلدودي 

يوان املليك  لبالغ الصادر عن ا ورة  ٓخر، متزيت هذه ا ىل صعيد  و
ي ٔ  ال صاحب اجلال امل محمد السادس حفظه هللا ا صدر من 

ء  ح ضد و د جمانية التلق لحكومة قصد اع ة  ته السام د "تعل " 19وف
لتفاتة املولوية الكرمية،  زتازمه هبذه  لفائدة مجيع املغاربة، معربن عن ا

سانية اليت ما ف  اية إال ة والر اللته حفظه هللا النابعة من العناية امللك
ملغرب لفريوس  ٔوىل  ذ ظهور احلاالت ا   .حييط هبا الشعب املغريب، م

و احملرتم، ر ا   السيد وز
شارن احملرتمني  ،حرضات السيدات والسادة املس

الل هذه  لس  ٔداء ا ٓن اخلطوط العريضة واملركزة حلصي  ٕاليمك ا
ٔقول  ورة،  لتفصيلية بوسعمك وبوسع لك ٔن احلصي ا" حصي مركزة"ا

ىل املوقع إاللكرتوين الرمسي  شورة  لهيا مفص ويه م ٔن يطلعوا  املهمتني 
شارن   .لس املس

رشيعي الل  ،فعىل مستوى العمل ال شارن  فقد صادق جملس املس
ورة اليت خنتمتها اليوم هنا  37ىل  ا رشيعيا، من ب مرشوع قانون  29نصا 

ات قوان 8و ٔمهيةمقرت لغة ا ة و نو رشيعية م مشلت  ني، تضمنت حصي 
ىل  عية، وقد توزعت قطاعيا  ج صادية و ق ا احلياة  خمتلف م

االت التالية   :ا
صاديففي  ق ال املايل و ىل :ا ورة املصادقة  نصا  15 عرفت ا
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ٔربعة  هنا  دى عرش ) 04(رشيعيا، من ب ات قوانني وٕا ) 11(مقرت
  وع قانون؛ مرش 

عي ج ال  ىل مخسةمت: ويف ا ورة  الل ا ) 05( ت املصادقة 
هنا مقرت قانونني اثنني    مشاريع قوانني؛ ) 03(وثالثة ) 02(نصوص، من ب

لية ا ىل : ويف جمال الشؤون ا ورة املصادقة  نصني عرفت ا
ٔمر مبرشوعي قانونني؛ ق، يتعل)02(رشيعيني    ا

ال احل ىل ثالثة  :قويق وإالدارييف ا لس  نصوص ) 03(صادق ا
د ) 01(رشيعية، تضم مرشوع قانون تنظميي  ) 01(ومرشوع قانون وا

  ٔيضا؛ ) 01(ومقرتح قانون 
فاع ة وا ىل عرش  :ويف جمال الشؤون اخلارج لس  ) 10(صادق ا

ا ىل اتفاق ريم ٕاىل املصادقة  رشيعية، تتعلق مبشاريع قوانني  ت نصوص 
صادي والصحي  ق دولية، مشلت خمتلف جماالت التعاون العسكري و

  والقضايئ مع دول صديقة؛
ريا ٔ يئ ،و ال الب د : يف ا رشيعي وا ىل نص  لس    ).01(صادق ا

ان  رم د مقرت قانونني  ع دية توجت  لس خطوات  كام خطى ا
ٔعضاء جمليس النواب  ة نظام معاشات  شارنٕاىل ٕالغاء وتصف   . واملس

ات  مة من مقرت سبة  ىل  ويظهر من احلصي املعروضة املصادقة 
ني  %22القوانني بلغت ٕاحصائيا  ورة، يف  رشيعية  من مجموع احلصي ال
لت مشاريع القوانني   . %78سبة  م

لهيا  ددا معتربا من النصوص مت التصويت  ٓخر، فٕان  ىل صعيد  و
ال تغيريات، ٕاما  ه، دون ٕاد ي تعرض ف لسياق ا اة  ٔو مرا لطبيعهتا 

ىل عرشة  ال تعديالت  ث مت ٕاد ة ) 10(ح نصوص، وهو ما يربز من 
ٔن خمتلف القضا  ش لس، ونقاشا غنيا  ت ا ى مكو رشيعية  وية  ح
ٔمهية  رشيعية، ويف نفس الوقت روح إالجامع حول النصوص ذات ا ال

ٔصل  ٔنه من  ، ذ  رشيعي، متت املصادقة  37الل هذه املر نص 
ٔمهية إالسرتاتيجية،  31ىل  ٕالجامع، تضمنت النصوص ذات ا نصا مهنا 

ٔربعة  ىل  لبية) 4(ف متت املصادقة فقط  ٔ ٔخرى    .نصوص 
الل  ات القوانني  ورة تبني حصي ممتزية ملقرت ٔرقام املذ ون ا ورمغ 

ورات السابقة، وكذا  ملقارنة مع ا ورة  دد التعديالت الربملانية هذه ا
لس اليت بلغت يف إالجامل  ت ا ل مهنا  435املقدمة من مكو تعديال، ق

لتصويت، ٕاال  119 ول البايق  دم ق دد هام مهنا و تعديال مقابل حسب 
ر  ٔ ٔن احلصي تت لام ب ٔفضل،  ٔكرث ول سعى ل ٔن تطلعاتنا مع ذ 

ملشا انب مهنا  ، كام تعرفون، يف  سمترار كذ لربجمة و لك املرتبطة 
، سواء يف  ا ٔح لس  لم رشيعية  ضعف جتاوب احلكومة مع املبادرات ال
ىل مشاريع  ا حىت يف ٕاطار التعديالت  ٔح ٔو  ات قوانني  ٕاطار مقرت
اوب إالجيايب  لت رتاف  يض  ٔن إالنصاف يق ات القوانني، مع  ومقرت

ان مع التعديالت  ٔح لس، واملثال دا يف بعض ا ٔعضاء ا ة من  املقرت
ول  ٔخرى، هو ق ٔم  ، جبانب  ىل ذ رز  ٔ ٔصل  62ا  68تعديال من 

عية ملوظفي  ج ٔعامل  ىل مرشوع القانون املتعلق مبؤسسة ا ة  املقرت
ٔعوان وزارة السكىن وسياسة املدينة   .و

 ٔ ش لس ملواقف احلكومة  ن ويف هذا السياق، فقد اسمتر تلقي ا
ون  لس، ورمغ  ٔعضاء ا ل  ات القوانني املقدمة من ق خمتلف مقرت
لس  ددا معتربا مهنا، فٕان هذا ال يلغي مسؤولية ا احلكومة قد رفضت 

ات تصة احلسم يف مصري هذه املقرت زته ا ٔ   .رب 
رشيعية  فع ببعض النصوص ال ه يف ا لس، رغبة م ب ا وقد معل مك

ىل عق ٔمهية،  ة مع السادة رؤساء ذات ا سيق لقاءات الت دد من ا د 
ٔن مقرتح  ش راسة والبت  ٔسفرت عن ٕامتام مسطرة ا امئة، واليت  ان ا ل ا

ٔوىل من املادة  مبثابة  65.00من القانون رمق  6قانون يقيض بتعديل الفقرة ا
ذ يوليوز  ٔساسية، املودع م ، ومرشوع 2011مدونة التغطية الصحية ا

ذ غشت  قانون حمال داث وتنظمي مؤسسة  2016من احلكومة م ٕ يتعلق 
لسكىن وسياسة املدينة عية  ج ٔعامل    .ا

ٔفىض ٕاىل  لس قد  زة ا ٔ ي قامت به خمتلف  هود ا وٕاذا اكن ا
ٔمس يف  دود يوم  رس ٕاىل  د ا ت ق دد مشاريع القوانني اليت بق تقليص 

ٔمل حي لبية سعة مشاريع قوانني فقط، فٕان ا ٔ ود مجيعا،  ، بتضافر  دو
ل اليت تقف جحر  ىل اكفة العراق ٔن نتغلب  ومعارضة، جملسا وحكومة، 
ٔعرضها  دد حمدود من مشاريع القوانني العالقة، واليت  ٔمام البت يف  رثة 

لمسؤولية ب حتميلمك  ٔخرى من    :ليمك مرة 
ن رمق من القانو 44بتغيري املادة  143.12مرشوع قانون رمق  .1

لس  65.00 ىل ا ٔساسية، احملال  مبثابة مدونة التغطية الصحية ا
ذ  نية م  ؛-سنني  8ادي لـ  - 2013غشت  08يف ٕاطار قراءة 

اويل  25.14مرشوع قانون رمق  .2 ن حمرضي وم يتعلق مبزاو 
ات الصحية، احملال بتارخي  ر  12املنت   ؛2016فربا

مت 63.16مرشوع قانون رمق  .3 مبثابة  65.00مي القانون رمق بتغيري و
ٔساسية  لتغطية الصحية (مدونة التغطية الصحية ا املتعلق 

ن لس بتارخي )لوا ىل ا -سنني  6 - 2016يوليوز  26، احملال 
  ؛

ريا، مرشوع قانون رمق  .4 ٔ مبثابة مدونة التعاضد، املودع  109.12و
ذ  نية م  .-سنني  6 - 2016غشت  03يف ٕاطار قراءة 

ىل إالطالق يف هذا و  ٔية مسؤولية  ب ال يتحمل  ٔن املك ٔؤكد هنا 
ٔمهية كام  ري يف مسطرة املصادقة والبت يف هاذ مشاريع قوانني البالغة ا ٔ الت

ليمك   .ال خيفى 

سجيل  لس، فٕانه قد مت  ت ا ويف ٕاطار احليوية والنقاش بني مكو
اع ثالثة  ورة ٕار ن ومقرت مرشوع قانو(نصوص ) 3(الل هذه ا

لها، ) قانونني لهيا دا تصة بعد التصويت  ان ا ل من اجللسة العامة ٕاىل ا
لامدة  العتبار  217طبقا  ذا  ٔ يل، لتعميق النقاش فهيا،  ا من النظام ا

ت دات والرها دات املرتبطة هبا املست ا والتعق   .ٔح
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ىل  ٔمل حيدو يف املصادقة  ، فقد اكن ا انب ذ النظام وٕاىل 
ستورية رمق  ر قرار احملمكة ا ٓ ب  رت لس بعد  لم يل  ا ، يف 107/20ا

ىل توفري  ته،  اكفة مكو شارن،  خطوة تبني عن عزم جملس املس
لكفاءة الالزمة وتزنيل  زته  ٔ املرجعيات القانونية الرضورية الشتغال 

ىل  ٔساسية، مهنا  ستورية، يف جماالت هامة و ه اخلصوص الزتاماته ا و
ٔمازيغية  لغة ا ىل مستوى تفعيل الطابع الرمسي  لس  تزنيل الزتامات ا
ٔن ظروفا موضوعية  ري  لس،  زة ا ٔ رشيعي ومعل  ا يف العمل ال وٕادما
ستمكل مشوار  ٔن  ٔملنا  الت دون بلوغ هذه الغاية، و لس  ارج ٕارادة ا

ورة املق ىل النص يف ا راسة واملصادقة  ه ا ي بلور ، طبقا لاللزتام ا
ع عقدته ندوة الرؤساء ٓخر اج   .مع السيدة والسادة الرؤساء يف ٕاطار 

شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس
و احملرتم، ر ا  السيد وز

ة العمل احلكويم،  شارن ىل مستوى مراق فقد عقد جملس املس
ٔكتور  ٔسئ ) 15(مخسة عرشة  2020الل دورة  امة ل لسة 

ٔثري فريوس  اللها بقوة القضا املتعلقة بت ٔسبوعية، حرضت  الشفهية ا
عية، خصوصا يف ظل  ج صادية و ق ات  ىل خمتلف القطا ورو 
الق  ة لٕال ا الطوارئ الصحية ومتديدها، واختاذ تدابري ٕاضاف تطبيق 

رب املنرصم، و  ٔواخر شهر دج ذ  ا وحرض التنقل م ىل م انعاكس ذ 
رسد  ىل اكهلمك  ٔثقل  ٔن  ٔريد  متعية، وال  تلف الرشاحئ ا ة  احلياة اليوم
لتفصيل  ورة  ي مذ مجمل املواضيع اليت نوقشت يف ٕاطار هذه اجللسات، فه

لس ىل موقع ا شور    .يف التقرر التفصييل امل
ل  ٔسئ الشفهية املتوصل هبا من ق دد ا يدات والسادة الس وقد بلغ 

شارن  ريل  اللاملس ٔ ٔكتور 2020الفرتة الفاص بني دوريت  -2020 و
ه  2021 ابت احلكومة عن  790ما مجمو ٔ  ، الل  292سؤ  15مهنا 

امة، من مضهنا  ٓنيا و 51لسة  اد 241سؤ    .سؤ 
لتوزيع القطاعي سبة  ل ٔسئ السيدات والسادة  -و ايل، ركزت  ا

سبة تعادل حوايل املس  عي ب ج ىل القطاع  من مجموع  %39شارن 
سبة  صادي ب ق ة، فالقطاع  ٔسئ املطرو ، مث قطاع الشؤون %33ا

سبة  ٔساسية ب ات ا لية والب ا ال احلقويق وإالداري %18ا ، فا
سبة  يين ب سبة %07وا ة ب ريا قطاع الشؤون اخلارج ٔ   .%03، و

دد  ه ب بلغ  الل نفس الفرتة ما مجمو ابية املتوصل هبا  ٔسئ الك ا
ىل  908 ابت احلكومة  ٔ  ، سبة  454سؤ ٔي ب   .%50سؤ مهنا، 

ٔسئ  لسات ا الل  ىل صعيد الزتامات وتعهدات السادة الوزراء  و
مك هبا، فقد مت  ىل موافا ىل توثيقها و الشفهية واليت كام تعرفون حنرص 

دد من إالشاكالت ا الزتام 22حرص  تتعهد مبوجهبا احلكومة مبعاجلة 
ة،  ات التعلمي، الص اصة يف قطا صادية القامئة  ق عية و ج
داد الرتاب الوطين، اجلالية، والطاقة، وهذه  لية، ٕا ا ة، ا السيا

لس شورة كذ يف موقع ا   .لزتامات طبعا تتوصلون هبا ويه م

لس ثالث  ٔجوبة ) 03(كام عقد ا تقدمي ا اصة ب لسات شهرية 
س احلكومة طبقا  ل السيد رئ لسياسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ىل ا

ضيات الفصل  دد من املواضيع ذات  100ملق ستور، مهت  من ا
د سواء ىل  متع  و وا شغاالت ا  .الراهنية، مواضيع اليت تالمس ا

شاريك ملهنجية ع قد اجللسات الشهرية، فقد تقرر ومت ويف ٕاطار تدبري 
ٕاطالق ورش مراجعة  ،طبقا لقرار ندوة الرؤساء الرشوع طبعا يف ذ

لسياسة العامة، وقد قطعنا بعض  منط تدبري اجللسات الشهرية املتعلقة 
ٔخرى ٔشواطا  ا  ٔمام زال  ٔشواط اخلجو يف هذا الطريق وال    .ا

شارية نفس  ها مع السادة رؤساء الفرق كام مت استحضار املقاربة ال
مي  ة يف حتديد حماور اجللسات الشهرية والسنوية اخلاصة بتق مو وا
امة، واليت  لس بصفة  ٔشغال ا ية  ة ويف اجلدو الزم السياسات العموم

ية فاقت  39بلغت يف مجموعها عقد  امة مبدة زم ة، مهنا  58لسة   17سا
رشيعية،  ٔ  15لسة  ٔسئ ا لسات شهرية  3سبوعية، لسة ل

لسة  ني مشرتكتني مع جملس النواب، و ام لستني  لسياسة العامة و
ان  ل ملقابل فقد عقدت ا ة، و مي السياسات العموم سنوية ملناقشة وتق

ه  دها ما مجمو امئة لو ية بلغت  82ا ا مبدة زم ة معل،  215اج سا
ي تؤديه خمتلف ة  دون ٕاغفال العمل املسمتر ا اتية املؤق ات املوضو مو ا

هيا ىل امللفات املوو ٕا   .يف اشتغالها 
ٔيضا، يف هذا السياق، ٕاىل ٕاجناز جلنة التعلمي والشؤون  وشار 

لتني  ىل مر ة ملهمة استطالعية  عية والثقاف الل شهري نومفرب (ج
سمرب  شفائية جبهة فاس) 2020ود س لوقوف  -ملؤسسات  اس  مك

الل هذه  دة اليت كتب لها  جلهة، ويه املهمة الوح ىل الوضع الصحي 
جناز الفعيل، بعدما توقفت طلبات جلان  ٔن تصل ٕاىل مر  ورة  ا

داد سيق وإال دود ٕاجراءات الت   .ٔخرى يف 
ة،  مي السياسات العموم ورة عقد ىل مستوى تق فقد عرفت ا

مي الس  لفصل لسة سنوية لتق ة طبقا  ستور،  101ياسات العموم من ا
، ومت 2011ويه الرابعة من نوعها يف ٕاطار دستور اململكة املغربية لسنة 

لامء، وقد مت، يف نفس هذا الباب صباح  ختصيصها لٕالسرتاتيجية الوطنية 
لسة السنوية املق ل داد  ديدة لٕال اتية  ل جلنة موضو شك  هذا اليوم، 

مي ا بة حول تق شغيل، يف رغبة ملوا ل ة املرتبطة  لسياسات العموم
لجنة  ٔن متت معلية هيلكة هذه ا ىل هذا املستوى، بعد  ت القامئة  د الت

مج معلها ب مبهنجية ور ٔن توايف املك ظر مهنا    .اليوم، ن

شارون احملرتمون  ،حرضات السيدات والسادة املس
و احملرتم، ر ا   السيد وز

ىل  لس، ٔما  لم فقد اسمتر جملس مستوى العالقات املؤسساتية 
ىل غرار التقرر  ستورية،  لتوصل بتقارر املؤسسات ا شارن  املس

ٔن عقد 2019السنوي ملؤسسة الوسيط لسنة  ش ارات  ، ويف تلقي إالخ
ائية، كام  ست وراته العادية و يئ  عي والب ج صادي و ق لس  ا
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ت ا رئن مكو ٔ لس ا رٔي هذا ا مرشوع "حول  لس استعانت 
عيني ج نة العامالت والعاملني  ظمي  ي وافقت  "قانون يتعلق ب ا

ة عية والثقاف ج   . ليه جلنة التعلمي والشؤون 
عية  ج ة حول ٕاصالح التغطية  اتية املؤق لجنة املوضو كام طلبت ا

جناز تقرر ٕ لس  دة هذا ا ظومة التعويض عن فقدان "حول  مسا م
ت حول "الشغل لحسا ىل  ٔ لس ا دة ا د "، ومسا سبل تعممي التقا

متويل متع وصيغ ا ات ا   ".ىل مجيع ف
لس اح ا ات الرشاكة  ويف ٕاطار انف ىل حميطه، فقد مت تعزز اتفاق

ة مع  ديد االتفاق لس مبحيطه اجلامعي، بت امعة محمد والتعاون اليت جتمع ا
ملعهد املليك  لس  ي جيمع ا روتوول التعاون ا اخلامس، وكذا حتيني 
طط معل لتفعيل الطابع الرمسي  لس  ب ا ٔمازيغية بعد ٕاقرار مك لثقافة ا

لامدة  ٔمازيغية طبقا  ديد  26.16من القانون التنظميي رمق  9ل املتعلق بت
ٔمازيغية ل تفعيل الطابع الرمسي ل ا يف جمال التعلمي  مرا ات ٕادما يف و

ٔولوية   .ويف جماالت احلياة العامة ذات ا
ٔن  ر  ، يذ لوضع الصحي ببالد شغال العميق  ىل مستوى  ٔما 
ورو ظل دامئا  ء فريوس  سمترار تفيش و الهاجس الصحي املرتبط 
ورة، ومعل  الل هذه ا شارن  ٔعامل جملس املس ىل  ا بظال  مرخ

سيري ا ىل توفري اكفة الوسائل لضامن الفعالية والكفاءة الالزمة يف  لس 
لسنة املالية  الل دراسة مرشوع قانون املالية  اصة   ، ٔعام  2021مجيع 

ىل مرشوع هذا  راسة والتصويت  لنظر ملا تعرفه فرتة ا ليه،  والتصويت 
ىل حصة وسالمة بري، رغبة يف احلفاظ  لس  القانون من زمخ  ٔعضاء ا

الل  ة  ات احلكوم ٔعضاء احلكومة وموظفي القطا ه وكذا  ٔطره وموظف و
ا صارمة  ٔح رتازية  ت الفرتة خصوصا، ما استدعى ٕاتباع تدابري ا
ئية واسمترار املؤسسة يف  ، من التحمك يف الوضعية الو ت، وامحلد  مك

ا   .ضطالع مبها
ورة عن قدرة جم نت هذه ا ٔ ٔقمل وقد  ىل الت شارن  لس املس

لتدابري  رتام التام  ضيه  امه الاكم ووفقا ملا يق ٔداء  سمترار يف  و
ل السلطات  ذة سواء من ق ، واملت ورو ء  شار و د من ان ل ة  الرام

لس ل ا ٔو املعمتدة من ق تصة  ة ا   .احلكوم
ٔمه ما م بلوماسية الربملانية فٕان  ىل مستوى ا ورة هو و زي هذه ا

شارن وجتندها وراء  ت جملس املس اسمترار التعبئة الشام للك مكو
ٔيده، من  ادة احلكمية لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و الق
دة  داء الو ٔ سة  ة لك املناوشات واملناورات اليا ل التصدي وموا ٔ

ر  ىل ٕا لمملكة املغربية، وخصوصا  اشها املعرب الرتابية  التطورات اليت 
قة  ة املوريتانية الشق مجلهورية إالسالم ربطنا  ي  لكررات ا احلدودي 
ىل التواصل مع اكفة  ث معلنا  ، ح اللها مع العمق إالفريقي لبالد ومن 
ل  ٔ ولية ومراسلهتا من  حتادات الربملانية اجلهوية وإالقلميية وا املنظامت و

قة  اطهتا حبق ملنطقة، ٕا ل املغريب  الوضع وبصوابية وحمكة وسلمية التد

لمبادرة  مع  ا الوطنية، ومواص حشد ا دا قضي وجتديد الرتافع حول 
ٔقالمي اجلنوبية حتت السيادة الوطنية والرتابية  ايت  لحمك ا املقدامة 
د لهذا الزناع  د ووح ل سلمي وا سقف واقعي و لمملكة املغربية، 

عل حول الصحراء املغربيةامل    .ف
ٔييد  زتاز، التذكري حبجم مواقف التضامن والت ومن بواعث الفخر و
حتادات اجلهوية  ت الوطنية والعديد من  ٔصدرهتا العديد من الربملا اليت 
دة املغرب  لمس بو ىل رفضها  ٔمجعت  وإالقلميية والقارية، واليت 

الهادفة ٕاىل ٕارساء حرية التنقل املدين  واستقراره، ودمعها لعملياته السلمية
حلدود املغربية املوريتانية  ستقرار  ٔمن و اب ا اري واست والت

ل املثال فقط مواقف لك من ىل س ر مهنا  لك، ونذ ملنطقة  الربملان : و
ٔمراك الوسطى  رملان  حتاد الربملاين العريب،  رملان )الربالسني(العريب،   ،

ب ٔمراك الال ة والكراي و(تي الس )الربالت سات ورؤساء ا تدى رئ ،م
ب  ٔمراك الوسطى والكراي رشيعية ب ، جملس الشيوخ الشييل، )الفوريل(ال

ال،  ونغرس غوات وادور، الربملان البريويف،  امجلعية الوطنية مجلهورية إال
يب، مجمو س ة الصداقة رملان الرباغواي، امجلعية الوطنية لساوتويم وري

ٔعضاء من الربملان  ة الصداقة البولندية املغربية،  الفرسية املغربية، مجمو
ٔورويب   .ا

شارن اخنراطه يف  ٓخر، فقد واصل جملس املس ىل صعيد  و
امئة  ث شارت شعبه الوطنية ا ولية، ح حتادات اجلهوية والقارية وا

ٔشغال لك من  ية املناظرة املرئية يف  نتدى الربملاين املنعقد مبناسبة امل "رب تق
لتمنية املستدامة دة املعين  ٔمم املت ع املستوى ل ، "املنتدى السيايس رف

صادي يف مر ما بعد اجلاحئة"والندوة حتت عنوان  ق شاط  ٔهيل ال " ت
رى  ٔنديين، حبضور رؤساء  41يف ٕاطار فعاليات ا س الربملان ا ٔس لت

ب، حتادات الربملانية ا ة والكراي ٔمراك الالتي قلميية يف  جلهوية و
ع جلنيت  ين، واج ٔمركو الت فريقي ا ٔعضاء يف املنتدى الربملاين  ا
سان التابعتني  ميقراطية والشؤون القانونية وحقوق إال القضا السياسية وا

ٔمر  ت الرئاسية ا ا نت ة  ، ومراق ٔورو لس  ة لجمعية الربملانية  ك
، و ٔورو ٔمن والتعاون ب املنتدى "مضن بعثة امجلعية الربملانية ملنظمة ا

ر : يف املنطقة العربية 2030الربملاين حول خطة التمنية املستدامة لعام  ٔ
د ت 19-وف ٔهداف التمنية املستدامة ودور الربملا ذ  ع "ىل تنف ، واج

ٔعضاء  ول ا ذية الحتاد جمالس ا لجنة التنف مبنظمة التعاون إالساليم، ا
لس  لجمعية الربملانية  ميقراطية التابعة  ع جلنة القضا السياسية وا واج
حتاد  لجنة الربملانية املشرتكة بني املغرب و شاوري  ع ال ج ، و ٔورو

ٔورويب، والندوة حول موضوع رات : "ا س دور الربملانيني يف تعزز 
ٔكرث استدامة يف املسؤو يف الز  ذائية  ٔنظمة  نتقال حنو  ل  ٔ ة من  را

ا لف الشامل "ٕافريق ل امجلعية الربملانية ملنظمة  ، والورشة املنظمة من ق
ٔطليس حول موضوع ستخباراتية : "ا لعمليات  الرقابة الربملانية 

لصة ارب املست ب امجلعية "العسكرية، الت ٔربعني ملك ع ا ج ، و
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امئة وامجلعية العامة الـالربملا لجن ا ٔبيض املتوسط، وا لبحر ا  46نية 
ٔوىل من دورة  كوفونية، واملر ا لفرو لجمعية  2021لجمعية الربملانية 

دة حول  ٔمم املت ع الربملانية  س لسة  ، و ٔورو لس  الربملانية 
ٓفاق التمنيةحماربة الفساد الستعادة الثقة يف احلكومة وحتس: "موضوع   ".ني 

ات  اح ٔجرى م شارن و ل جملس املس ىل املستوى الثنايئ، استق و
ات : مع لك من ٔعضاء مجمو وادور و س امجلعية الوطنية مجلهورية إال رئ

س امجلعية  زتاز تعبري السيد رئ لك ا ل  الصداقة عن اجلانبني، وس
قدمة جتاه قضي وادور عن مواقف م دتنا الرتابية، الوطنية مجلهورية إال ة و

ة  س مجمو ا، ورئ و بدو لي ىل  ٔ لس ا س ا ات مع رئ اح ٔيضا م و
فاع  ة وا س جلنة العالقات اخلارج الصداقة الربملانية الفرسية املغربية، رئ
لس الشيوخ وعضو امجلعية الوطنية جبمهورية فرسا  ة مب والقوات املسل

ملنطقة املغ اوممثل الفرسيني    .اربية وغرب ٕافريق
لتعاون الربملاين مع لك من  ريت تفامه  شارن مذ كام بلور جملس املس
ململكة العربية السعودية وجملس الشيوخ جبمهورية  جملس الشورى 

  .ستان
ر العميق  نان والتقد م ٔود هبذه املناسبة جتديد التعبري عن مشاعر  و

ول ٔخوية الن لاكفة ا حتادات الصديقة  لمواقف ا ت و والربملا
هودات  دهتا الرتابية واملؤيدة  امعة ملسار اململكة املغربية الستكامل و وا
ستقرار مبحيطها  ٔمن و اب ا بالد السلمية الهادفة ٕاىل ٕارساء واست
ىل مواص جتسيد  ا  يد عزم ٔ اجلهوي وإالقلميي، مغتمنني هذه املناسبة لت

ة القامئة بني جملس قمي احلوار وا شاور ومتتني مسارات العالقات املت ل
ولية شارن وخمتلف هذه املنظامت إالقلميية واجلهوية وا   .املس

 ،حرضات السيدات والسادة احملرتمون
رشاكة مع مؤسسة  لس  شطة الفكرية، فقد نظم ا ٔ القة  يف 

ٔربعاء  ميقراطية، يوم ا سرت  ندوة افرتاضية حول  ،2020ٔكتور  21وسمت
ٔزمات"موضوع  ت يف ظل ا ٔعامل الربملا   ".اسمترارية سري 

ىل انضامم جملس  لس  ب ا وارتباطا هبذا املوضوع، وافق مك
ديدة،  شارن ٕاىل شبكة  شبكة اسمترارية سري املؤسسات "املس

ٔزمات رشيعية يف ظل ا دة . "ال ت اململكة املت رملا ويه شبكة تضم 
ت سيق وتبادل اخلربات  ورملا لت ا، وتعىن  كندا ونيوزيالندا وجورج

ارب يف جمال  ت يف ظل "والت ٔعامل الربملا ضامن اسمترارية سري 
ٔزمات   ".ا

لس، ميقراطية، مائدة  كام نظم ا سرت  رشاكة مع مؤسسة وسمت
س  رة افرتاضية يوم امخل ر  7مستد تعزز العقد "حول  2021ينا

عي ة الثقة يف املؤسسات: ج داد دراسة يف " الربملان ودينام وٕا
ميقراطية سرت  رباء مؤسسة وسمت  .املوضوع بدمع من 

شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس
و احملرتم، ر ا  السيد وز

س احلكومة  لشكر اجلزيل ٕاىل السيد رئ ه  ٔتو ٔن  سعدين  يف اخلتام، 
ٔعضاء احلكوم يق  امئ مع جملسنا، و ىل تواصلهم وتعاوهنم ا ة احملرتمني، 

و امللكف حبقوق  ر ا لسيد وز اص كذ  رب عن شكرا  ٔ ٔن  ٔود  و
سري  ل ت ٔ ود من  ىل ما يقوم به من  سان والعالقات مع الربملان  إال

سيق بني جملسنا واحلكومة  .التعاون والت
لشكر كذ ٕاىل السيدات والسا ٔتقدم  شارن احملرتمني، كام  دة املس

ة الربملانية، ورؤساء  مو سق ا لس، ورؤساء الفرق وم ب ا ٔعضاء مك و
ل  ٔ ىل معلهم اجلاد واملسؤول وحرصهم املتواصل من  امئة،  ان ا ل ا

ٔفضل ا ٕاىل مستوى  ٔداء مؤسس  .رتقاء ب
ٔطر وموظفات وموظفي جملس  ٔنوه ب ٔن  وسعدين بنفس املناسبة، 

رشيعية شارناملس  ا ال ة مؤسس هيم يف العمل خلدمة مصل كام  ،ىل تفا
ٔمهنا ىل  ٔيضا مجيع املصاحل الساهرة    .ٔشكر 

الم  كام ال يفوتين هبذه املناسبة تلف وسائل إال لشكر  ه  ٔتو ٔن 
لس ونقلها لعموم الرٔي  شطة ا ٔ بهتا املهنية  ىل موا ولية  الوطنية وا

  .ويلالعام الوطين وا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ل تالوة  ٔ لس من  ٔمني ا لسيد  ٔعطي اللكمة  ٓن، ٕاىل امسحتو،  وا
ة ٕاىل حرضة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا  ة املرفو الربق

ورة ٔشغال هذه ا تام  ر اخ   .ىل ٕا
ٔمني   .تفضل السيد ا

ٔمني اجللسة   :السيد 
سشكرا السي   .د الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

ة ٕاىل حرضة صاحب اجلال امل محمد السادس حفظه هللا ة مرفو   .رق

ٔعزمك هللا،   نعم سيدي 
رشيعية  ٔكتور من السنة ال ٔشغال دورة  تام   2021-2020مبناسبة اخ

ٔصا عن نف  شارن،  س جملس املس رشف رئ سه ونيابة عن اكفة ي
رفع ٕاىل السدة العالية  ٔن  شارن،  ٔعضاء جملس املس السيدات والسادة 

ت الوالء املقرونة خبالص عبارات الوفاء  ،دام  النرص ، ٓ ٔمسى 
الص   .وإال

ورة  موالي تام هذه ا ، متزيت حبصي هامة مشلت جماالت ٕان اخ
مي  ة العمل احلكويم وتق رشيع ومراق بلوماسية ال ة وا السياسات العموم

رشيعية يف عهد  ه املؤسسة ال ي حقق الربملانية، عززت الرتامك إالجيايب ا
  .اللتمك

ورة املصادقة  رشيعي، عرفت هذه ا ٔداء ال وهكذا، فعىل مستوى ا
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هنا  37ىل  رشيعيا، من ب ات قوانني 8مرشوع قانون و 29نصا    .مقرت
ىل املستوى الرقايب ة، فقد حرص  ٔما  مي السياسات العموم وتق

س  ٔجوبة رئ لسات الثالث اخلاصة بتقدمي  ل يار حماور  ىل اخ لس  ا
لسياسة العامة، استلهاما من روح اخلطب  ٔسئ املتعلقة  ىل ا احلكومة 

ت ذات البعد الوطين ٔولو ة وا   .املولوية السام

ورة بعقد اجللسة السنوية لت  ة كام متزيت هذه ا مي السياسات العموم ق
، واليت 2011لمرة الرابعة من نوعها، يف ٕاطار دستور اململكة لسنة 

مي  لس لتق لامء"خصصها ا   ".إالسرتاجتية الوطنية 

ال مع مضامني اخلطاب السايم  ة وتفا مك السام ىل هدى ٕاراد و
رى  ٔمة مبناسبة ا ه ٕاىل ا يد، مع 21جلاللتمك املو د لعيد العرش ا

ة حول  اتية مؤق ة معل موضو داث مجمو شارن ٕاىل ٕا جملس املس
ملغرب" عية  ج ظومة امحلاية    ".ٕاصالح م

لس تعزز  ستورية، واصل ا وخبصوص العالقة مع املؤسسات ا
ور  ات الرشاكة وتعبئة ا الل اتفاق ٔ التعاون والتاكمل من  د م

ٔحاكم  شاري لهذه املؤسسات، طبقا  ضيات النظام س ستور ومق ا
لس لم يل  ا   .ا

لس يف ضوء توجهيات  بلوماسية الربملانية، سار ا ىل مستوى ا و
ث متزيت  ة، ح اق ادرة واس رملانية م ىل هنج دبلوماسية  ة  اللتمك السام
ولية  حتادات اجلهوية والقارية وا لس اخنراطه يف  ورة مبواص ا ا

رملانية، ٕاقلميية وقارية وتعزز العالقا لس يف حمافل  ت الثنائية ومشاركة ا
  .ودولية

يف التواصل مع اكفة املنظامت  ك ىل  لس  ويف هذا السياق، معل ا
حت ولية واجلهويادات الربملانيو ٔة، ومراسلهتة وإالقلميية وا ل ا من 

ملعرب احلدودي  قة الوضع  اطهتا حبق ، وبصوابية وحمكة "لكرراتا"ٕا
ا الوطنية  دا قضي ملنطقة وجتديد الرتافع حول  ل املغريب  وسلمية التد
ٔقالمي اجلنوبية حتت  ايت  لحمك ا لمبادرة املقدامة  مع  ومواص حشد ا

لمملكة املغربية   .السيادة الوطنية والرتابية 

ر احلكمي اللتمك نعم  ،حفظمك هللا  موالي مبا حفظ به ا ىل  ٔدام  و
ة ة والعاف مك السعيدة وشعبمك  الص رجونه ململك اللتمك ما  وحقق يف عهد 

ٔمري  ٔقر عينمك بويل عهدمك احملبوب ا الويف من تقدم وريق وازدهار، و
ٔمري اجلليل موالي احلسن و  دجية وصنومك ا ٔمرية اجللي لال ه ا ق شق

ٔرسة امل  ٔفراد ا يق  ة الرشيفةاملوىل رشيد و   .لك
ه تعاىل وراكته اللتمك العايل  ورمحة م ىل مقام    .والسالم 

شارن س جملس املس شامش، رئ   .دميمك الويف عبد احلكمي ب

ء  ط، يوم الثال لر ٓ  26وحرر   9ـ املوافق ل 1442خر جامدى ا
ر   .2021فربا

س   .شكرا السيد الرئ

لس س ا   :السيد رئ
 ٔ   .مني احملرتمشكرا السيد ا

ىل مسامهتمك   .شكرا لمك مجيعا 
  .ورفعت اجللسة


