
شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

1 

ةذو  04  )2021 يوليوز 15( 1442 احل

 384اجللسة رمق حمرض 

س: التارخي ةذو  04 امخل  ).م2021 يوليوز 15(هـ 1442 احل
ن شامش السيد: الرئاسة شارن، عبد احلكمي  س جملس املس   .رئ
قة الرابعة  :التوقت ق ة السادسة وا قة، ابتداء من السا ٔربعون دق سع و

  .عرشة مساء
ٔعامل ة  :دول ا لس اجللسة اخلتام ريل  ٔ رشيعية ورة  -2020نة ال
2021.  

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

لس س ا ن شامش، رئ   :السيد عبد احلكمي 
﷽  

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

  ٔهيا احلضور الكرمي،
ضيات الفصل ستور واملادة  65 طبقا ملق يل  21من ا ا من النظام ا

رشيعية  لسنة ال ريل  ٔ شارن، خنتمت اليوم دورة  لس املس
ري مسبوقة، 2021ـ2020 رشيعية  ىل والية  سدل الستار  ، ومعها 

ة رهن ٕاشارمك، بل  ٔدق التفاصيل واملوضو س فقط حبصيلهتا املوثقة ب ل
ت  ا ٔول انت ت  ٔعق ٔهنا  شارن يف ظل دستور اململكة ٔيضا  لس املس

ه 2011لسنة  ديد مالمئ  ولرو يل  لس بنظام دا ٔطر هبا معل ا ، وت
ٔهدافه ذات القمية  .و

تام  ٔنه يصادف اخ اص، ذلمك  تام من نوع  حنن اليوم بصدد اخ
رشيعية، ويندرج يف سياق مرور  ٔوراش  22الوالية ال سنة من ا

ة  ات إالصالح ينام ال املوا دة  ر حفظه هللا، وبعد  ،املتص 
د دستور  ٔوىل الع ديد من دساتري  2011العرشية ا كفاحتة جليل 

وننا خنتمت هذه املسرية يف ظل سياق  ميقراطي، فضال عن  التوطيد ا
ىل  ة  ت املطرو د رية بزتايد جحم الت ٔ ام، متزي يف السنوات ا وطين 

سب  ىل رٔسها  دتنا الرتابية اليت بالد و ل قضية و ٔ رهان املعركة من 
ٔهنا ش رت التحرشات    .اك

سبات بفضل  زتاز ما حتقق من مك ل لك خفر وا س ٔن  وهنا البد 
سب  ٔن  ال امل نرصه هللا، ذ  ادة  بلومايس احلكمي بق هنج ا ا

ىل حصرائه،  لسيادة املغربية  املية وازنة  رتاف قوى ٕاقلميية و شلك ا
هتجهتا بالد يف  لسياسات اليت ا ات الكربى  ة التو ىل جنا رزة  المة 

رية واليت ٔ الل  العقود ا بهتا وٕاغناهئا سواء من  ىل موا معل جملسنا 
رب  ٔو  ت جملسنا،  بة اخنرطت فهيا اكفة مكو رملانية يقظة وموا دبلوماسية 

شغاالهتا يف اجل  ها وا زي زمين  لقضا ٔو يف نطاق ختصيص  لسات العامة 

تصة ان ا ل   .ا
احئة  ٔزمة الصحية النامجة عن  متزي هذا السياق  ٓخر،  ىل صعيد  و

د" عية، وقد استطاعت بالد  "19-وف ج صادية و ق وتداعياهتا 
ة والرؤية املتبرصة لصاحب  اق س ٔزمة بفضل إالجراءات  تطويق ا

ت ٔ  اجلال اليت بفضلها متك ٔسو ئية و بالد من جتنب الاكرثة الو
ٔخرى ان  اريوهات املؤدية ٕاىل اهنيار املنظومة الصحية كام وقع يف ب   .الس

ذرية  لول  ة ٕاىل التفكري يف  رزت احلا ٔزمة،  ويف خضم هذه ا
ري  يل جحم القطاع  ري من مظاهر الهشاشة اليت عرهتا اجلاحئة من ق لك

بري املهيلك وضعف شباكت امحل ة ٕاىل ورش  عية، ومهنا احلا ج اية 
شها مبا يضمن  عيا وحتسني ظروف  ات الهشة اج ٔنه حتصني الف من ش
لن عنه اخلطاب  ٔ عية، وهو ما  ج ش الكرمي يف ٕاطار العدا  لها الع

نطالقة الفعلية لهذا املرشوع 2020املليك مبناسبة عيد العرش  شلك  ، ل
ٔفق ج -الثوري  عية مجليع املغاربة يف  ج عي واملتعلق بتعممي امحلاية 

 .امخلس سنوات القادمة
لجنة اخلاصة  دته ا ٔ ي  ٔيضا بتقدمي التقرر ا ورة  سمت هذه ا وقد ا
ات  ستجيب لطمو ديد  عي  ثاق اج منوذج التمنوي، مبثابة م

ٔفقا  ا  ٔما ح  متعية ويف ات ا دداوتطلعات اكفة الف ٔمال م  .ديدا و
ت اجلديدة اليت طرحهتا  د لت ٔنه، ويف ٕاطار احللول اجلذرية  كام 
ة لتصنيع وتعبئة  اءت املبادرة امللك ٔمجع،  ىل العامل  ىل املغرب و اجلاحئة 

لقاح املضاد ل د"ـا ملغرب، لتعكس التحول  "19- وف ٔخرى  ات  ولقا
امة، والتصن  اصة، مما النوعي يف الرؤية الصناعية بصفة  يع الطيب بصفة 

ا ويف قلب  دي ٕافريق ت موقعه الر سيجعل املغرب مييض قدما يف تث
ات لقا ٔدوية وا   .املنظومة العاملية ٕالنتاج وسويق ا

ريها،  ة و ات إالصالح ينام ٔوراش وا ، بفضل هذه ا بفضل ذ
د بالد اليوم و امحلد يف موقع يؤهلها جبدارة واستحقاق يك ختطو  تو

ارطة  ة ببوص واحضة و ل، مسل خطواهتا الثابتة واحلامسة حنو املستق
ىل هدهيا معبئني  ٔن منيض فهيا و ىل  ال امل  طريق مضبوطة حيرس 

ن د   .ومو

  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

ورة ومعها خنتمت الوال ية حبصي يه يف إالجامل هامة ٕاننا خنتمت هذه ا
ٔكرث من  ىل  ت ومرشفة  ت  صعيديف بعض املستو وضعيفة يف مستو

  .ٔخرى

رشيع   :ىل مستوى ال
ائية لشهر مارس  ست ورة  الل ا شارن،  فقد صادق جملس املس

رشيعية  2021 دد من النصوص ال ىل  ريل اليت خنتمتها اليوم،  ٔ ودورة 
بة صادية الكربى، وٕاصالح  اليت هتم موا ق عية و ج ٔوراش  ا
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ة  ات إالنتاج لقطا هنوض  ، وا ة ببالد املؤسسات واملقاوالت العموم
ابية  نت ة، وكذا التحضري لالستحقاقات  شغيل وحفظ سالمة الب ل و

  .املق
الل هذه  رشيعية  لحصي ال صادي الالفت  ق ٔن البعد  ري 

ورة، وفق  ٔسباب استعادة ا ذ ب ٔ ما فرضته ظروف جماهبة اجلاحئة وا
ادرة  ٔن مينعنا من النظر ٕاىل م غي  صادي، ال ي ق شاط وإالقالع  ال
رخي املامرسة الربملانية  ة يف  ري مسبوقة حلدود السا رشيعية هامة و
سيط مسطرة ولوج املواطنني ٕاىل تقدمي العرائض  الوطنية، واملمتث يف ت

رشيع، ويه خطوة فريدة لسلط ة وتقدمي امللمتسات يف جمال ال ات العموم
لفعل  ٔو مهنجية ٕاقرارها، اليت جسدت  ث جوهرها  من نوعها سواء من ح
ل  شك الل  لسيه واحلكومة، من  ادئ التعاون البناء بني الربملان مب م
ل اليت حتول دون  جلنة مشرتكة موسعة معدت ٕاىل عرض خمتلف العراق

لجو  ٔول مرة اىل تغيري ا ري و ٔ ٔفىض يف ا ني، مما  ليتني الهام ء اىل هاتني ا
بعة من املؤسسة الربملانية ات قوانني    .قوانني تنظميية مبوجب مقرت

ىل مرشوع  رشيعية، فقد متت املصادقة  ويف تفاصيل احلصي ال
ىل مرشوعي  09.21القانون إالطار رمق  عية، و ج محلاية  يتعلق 

اري  ٔمني إالج متمي القانونني املنظمني لنظام الت القانونني املتعلقني بتغيري و
ات املهنيني والعامل  ٔسايس عن املرض، ولنظام املعاشات لفائدة ف ا
ل  ٔ اصا، من  شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش املستقلني وا

محلاية  ضيات القانون إالطار املتعلق  ىل مالءمهتام مع مق عية، و ج
ة  ٔطر النظام ىل ا مرشوع قانون يقيض بتطبيق نظام املعاشات املدنية 

لرتبية والتكون ٔاكدمييات اجلهوية    .ل
سرتاتيجية اليت متت  ٔمهية  انب النصوص ذات ا ٔنه ٕاىل  كام 
ىل رٔسها القانون املتعلق  ٔكتور املنرصمة، و الل دورة  لهيا  املصادقة 

داث  رص "ٕ ورة "ندوق دمحم السادس لالس الل هذه ا ، فقد مت 
ة من النصوص ذات  ىل مجمو ملصادقة  استكامل بناء املنظومة القانونية 
داث الواك الوطنية  ٕ ىل رٔسها القانون املتعلق  ٔمهية إالسرتاتيجية، و ا
ٔداء املؤسسات  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا لتدبري 

ة جلال امل دمحم وامل ة السام لتوجهيات امللك ة، طبقا  قاوالت العموم
، واليت يعول 2020يوليوز  29السادس نرصه هللا يف خطاب العرش يوم 

شاط املؤسسات  و ول ٔكرب لتدبري مساهامت ا ة  ق جنا لهيا لتحق
ىل املصاحل املا ىل مردوديته و عه واحلفاظ  ة وت لية واملقاوالت العموم

  .و
ىل مرشوع القانون ٔيضا  املتعلق  69.19إالطار رمق - كام متت املصادقة 

اء تزنيال لتوصيات املناظرة الوطنية الثالثة  ي  ٕالصالح اجلبايئ، ا
ت اليت نظمت سنة  الالت 2019لجبا ، واليت هتدف ٕاىل جتاوز اخ

ملغرب   .النظام الرضييب 
صادي دامئا، ق ىل املستوى  ىل قوانني  و متت املصادقة كذ 

ارية، وقانون مؤسسات  ٔخرى هتم تعديل قوانني الرشاكت الت ٔساسية 
ٔن  ش ٔحاكم  سن  ٔيضا قانون يتعلق  ن والهيئات املعتربة يف حمكها، و االئ
صادية  ق ٔوراش  اذبية ا ة و راد به الرفع من دينام ٕاقراض السندات 

ىل غرار الق  ، دة لبالد ار البيضاء، وقانون يتعلق الوا طب املايل 
رشيعية فريدة لتنظمي قطاع السلفات الصغرية  خطوة  متويالت الصغرية، 

عيا ببالد صاد واج شاط الهام اق   .وحتديد ٕاطار ملامرسة هذا ال
ة، فقد  ة وحفظ الب شطة إالنتاج ٔ لقطاع الفال وا ٔما ف يتعلق 

شار  رزها صادق جملس املس ٔ دد من النصوص  ىل  ريل  ٔ الل دورة  ن 
ب الهندي ة الق ة لن الستعامالت املرشو   .القانون املتعلق 

سن تدابري  ىل القانون املتعلق  ٔيضا ٕاىل املصادقة  كام جتدر إالشارة 
ة يف ٕاطار التجميع  لفواكه واخلرضاوات املنت سويق املبارش  ل اصة 

ي يعترب من ، وا برية  الفال لهيا يف ٕاعطاء دفعة  القوانني اليت يعول 
سويق  سهل  ٔن  صاد احمليل، و ق ني الصغار، و شطة الفال ٔ

ني معني الفالح   . اخلرضوات والفواكه عن طريق ا
ت،  ىل مشاريع قوانني تتعلق حبامية النبا ٔيضا  لس  ولقد صادق ا

شاء رشطة املوا ت، وٕا ات حامية النبا ىل ومبنت هيمك عن املصادقة   ،
داث  ٕ ت"مرشوع القانون املتعلق  لمياه والغا ، اليت "الواك الوطنية 

ت وحماربة التصحر"تعوض  لمياه والغا ة    ."املندوبية السام
لس  ابية القادمة، وافق ا نت ويف ٕاطار التحضري لالستحقاقات 

ٔربعة قوانني تنظمي  ىل  ائية  ست ورة  ت الل ا ا ية استعدادا لالنت
رشيعية وامجلاعية القادمة   .ال

دد  ٕالجياب مع  ٔيضا  ل  شارن تفا ٔن جملس املس وجتدر إالشارة ٕاىل 
ٔمالك العقارية  ىل غرار القانون املتعلق  ٔخرى،  من النصوص القانونية ا

حلا املدنية، والقانون املتعل ات الرتابية، والقانون املتعلق  ق مباكحفة لجام
لشؤون القضائية ٕاىل  شية العامة  ملف ٔموال، والقانون اخلاص  غسيل ا
لتعاون  ة و ملرافق العموم ة و االت الثقاف ٔخرى تتعلق  انب قوانني 

ٔخرى ويل وقضا    .ا
ىل وٕاجامال،  ورة  الل هذه ا شارن   50فقد صادق جملس املس

س  ورة  الل ا رشيعيا، و ىل نصا  ائية لشهر مارس املنرصم صادق  ت
  .مشاريع قوانني 9

ات قوانني مهنا  5 ،ومضن هذه احلصي يتعلقان بتعديل قوانني  2مقرت
ٕاطار، ومرشوع - مشاريع قوانني 3مشاريع قوانني تنظميية، و 4تنظميية، و

ثاق، و ادي تتعلق  46قانون مبثابة م ملص 10مرشوع قانون  ادقة مهنا 
ٔساسية ملنظامت دولية ٔنظمة  ٔو  ٔو معاهدات دولية  ات    .ىل اتفاق

الل الوالية  لهيا  وقد بلغ مجموع النصوص القانونية اليت متت املصادقة 
رشيعية  لهيا مشاريع القوانني والقوانني  444ال لبت  رشيعيا،  نصا 

سبة قاربت  رشي  ،%93التنظميية ب ٔن مينع ذ املبادرة ال لربملان دون  عية 
ات القوانني واليت  رشيعي هام، سواء يف شلك مقرت ضطالع بدور  من 
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ىل  رملاين )هاذ اليش يف الوالية(مهنا  %7صودق  ٔم يف شلك تعديل   ،
شارن جسل  ٔن جملس املس ىل مشاريع القوانني والقوانني التنظميية، ذ 

ىل ما يقارب  لهيا، ويه من مشاريع القوانني امل %20تعديالته  صادق 
ٔن  العتبار  ذ  ٔ مة ٕاذا  ، كام تالحظون،  من مشاريع  %45حصي

ات  رشيعية يه عبارة عن اتفاق الل الوالية ال لس  ىل ا القوانني احملا 
ٔنظمة  ىل  ٔو مصادقة  بية  ٔج رات تفامه مع دول  ٔو مذ ٔو معاهدات دولية 

ٔو ٕاقلميية، واليت رشيعي  ٔساسية ملنظامت دولية  ازت صدارة املنتوج ال
ل التعديل الل هذه الوالية، ويه بطبيعهتا ال تق لس    .لم

ىل رضورة  يد  ٔ رشيعية، ٕاىل الت سلطة  ٔيضا،  ٔن ذ يدفعنا  ري 
ق  ل –حتق ىل املبادرة  -هاذ اليش يف املستق ل احلكومة  ٔكرب من ق اح  انف

ٔكرث ٕاجي لربملان، وسجيل جتاوب  رشيعية  ات القواننيال   .ابية مع مقرت
ادية من هذه  ٓخر دورة  ٔمل، كام حيذومك، وحنن يف  ولقد اكن حيذو ا
ت املرتبطة بعدد حمدود من  ىل الصعو كون قد تغلبنا  ٔن  الوالية، 
ن  لوا لتغطية الصحية  ٔساسا  رشيعية العالقة، واملتعلقة  النصوص ال

 .ومبدونة التعاضد
ح ضامن وهذا يدعو رمبا إ  اصة ت ىل التفكري يف وضع مسطرة 

عي ورسيع وترية البت يف النصوص  ج ات احلوار  لتقائية بني خمر
لوطن ة العليا  لمصل دمة  عية،  ج مللفات    .ذات الص 

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون؛   السيدات والسادة املس

ىل  ٔما  رشيع،  ىل مستوى ال ة معل احلكومةهذا،   :مستوى مراق
ريل، هاذي اليت خنتمتها اليوم،  ٔ الل دورة  ا فقد عقد جملسنا  اث

سمترار احلضور القوي  )12(عرشة  ٔسئ الشفهية، متزيت  لسة ل
صادية  ق ات  ىل خمتلف القطا ورو  ٔثري فريوس  ٔسئ املتعلقة بت ل

عية ج   .و
لستني  لس  ىل ني شهريت )02(كام عقد ا ٔجوبة  تقدمي ا خصصتا ل

س احلكومة طبقا  ل السيد رئ لسياسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ا
ضيات الفصل  ستور، مهت مواضيع ذات راهنية ومواضيع  100ملق من ا

دة الوطنية، كام  ٔج ت القصوى يف ا ٔولو عقد جملسا الربملان طبقا تالمس 
ستور، 101ٔحاكم الفصل  الل هذه الوالية  من ا ولمرة الثانية 

س احلكومة، خصصت  امة مشرتكة بطلب من رئ لسة  ة،  احلكوم
لية لعمل احلكومة  ، وقد اكنت هذه 2021- 2017لتقدمي احلصي املر

ٔمس  لس يف اجللسة املنعقدة يوم  ن ا اقشة من  احلصي موضوع م
ٔربعاء   .يوليوز 14ا

ىل صعيد الزتامات وتعهدات ٔسئ  و لسات ا الل  السادة الوزراء 
مك هبا، فقد مت حرص ىل توثيقها وموافا  ٕاحصاءو  الشفهية، واليت حرصنا 

ورةالزتاما  18 دد من  الل هذه ا تتعهد مبوجهبا احلكومة مبعاجلة 

ات ٔساس قطا صادية وهتم  ق عية و ج داد الرتاب : إالشاكالت  ٕا
ة، الطاقة واملعادن  ة، العدل، التضامن والتمنية الوطين، الص والب

ضة عية، الرتبية الوطنية، الثقافة والشباب والر   .ج
الل ٔسئ الشفهية املتوصل هبا  دد ا الفرتة الفاص بني  وقد بلغ 

الل  ورتني و ريل دورة ا ه  2021ٔ ابت  383ما مجمو ٔ  ، سؤ
ىل  الل  220احلكومة   آني سؤ 45ا امة، من مضهنلسة  12مهنا 

اد 175و   .سؤ 
ٔسئ السيدات والسادة  ايل القطاعي ركزت  لتوزيع ا سبة  ل و

سبة تعادل حوايل  عي ب ج ىل القطاع  شارن  من مجموع ) %43(املس
سبة  صادي ب ق ة، فالقطاع  ٔسئ املطرو ، مث قطاع )%30(ا

سبة  ٔساسية ب ات ا لية والب ا ال احلقويق )%15(الشؤون ا ، فا
سبة  يين ب سبة )%06(وإالداري وا ة ب ريا قطاع الشؤون اخلارج ٔ ، و

  .ٔيضا) 06%(
ه  الل نفس الفرتة ما مجمو ابية املتوصل هبا  ٔسئ الك دد ا ف بلغ 

ابت احلكومة عن  231 ٔ  ، الل هذه (سؤ  339سؤ ة  مهنا املطرو
و  ورة وكذا املتبقاة من ا  ).رات السالفةا

ء  لس يوم الثال ة طبقا  2021يوليوز  13كام عقد ا لسة معوم
شارن خصصت ملناقشة تقرر  130لامدة  لس املس يل  ا من النظام ا

ة املنجزة  عية والثقاف ج لجنة التعلمي والشؤون  ستطالعية  املهمة 
ة جبهة فاس"حول  اس- واقع الص متىن "مك ي  ال –، وا ٔن  -ىل لك 

ىل  لنفع  تصة مبا يعود  ة ا ل اجلهات احلكوم الصاته من ق مثن 
  .املواطنات واملواطنني املغاربة

الل هذه الوالية  شارن قد عقد،  كون جملس املس - 2015وبذ 
ه 2021 امة، كنمت حرضات السيدات والسادة  384، ما مجمو لسة 

ارضن ٓن  شارن احلارضن ا دد  384.. فهيا لكنا املس امة، وبلغ  لسة 
الل الوالية احلالية  لس  ٔعضاء ا ة من  ٔسئ الشفهية املطرو  7035ا

ٔسبوعية  الل اجللسات ا رمج مهنا  دد 2603سؤ شفهيا،  ، وبلغ 
ة  ابية املطرو ٔسئ الك ب عن 4608ا ٔج سبة ٔي مهنا،  2578،  ب

ابة تناهز  سبة، كام تال%56ٕا واضعة، ويه    .حظون، م
الل هذه الوالية  لس  امة شهرية 29وعقد ا تناولت  ،لسة 

ش  50ملناقشة املفص  ملع ا، يف قضا ذات راهنية، مرتبطة  موضو
ليا  لوطن، دا لقضا الكربى  اهتم، وذات ص  اكفة ف لمواطنني  اليويم 

ا ارج   .و
ال ان، فقد عقد  ل ات ا ىل مستوى اج ل هذه الوالية ما ٔما 

ا ملدة جتاوزت  730يقارب  ٔفضت مجمل  2100اج ة معل، و سا
ه  الل الوالية ٕاىل رصد ما مجمو لس  لم ٔشغال الرقابية  الزتاما  271ا

  .لحكومة يف ست سنوات
ي  ور ا لس، والس ا لم ور الرقايب  امة، ويف ما يعود  وبصفة 
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ق،  - كام تعرفون – لها متارسه جلان تقيص احلقائق، اليت لتحق مة  وسائل 
ٔول من  ٔوىل اليت عرفها النصف ا ارب الثالث ا فقد احنرصت يف الت
ب  د واملك لتقا لس، حول وضعية لك من الصندوق املغريب  والية ا
ت، فٕانه مل تصل املامرسة  سترياد النفا ص احلكومة  ة ورخ لسيا املغريب 

ل  د حتريك هذه ا لية ٕاىل  ٔو حىت ا ية يف النصف الثاين من الوالية، 
لفصل  يه احلكومة طبقا  هيا  106املرتبطة بت لجوء ٕا ستور، اليت مت ا من ا

دة يف نونرب  ر تقدمي ملمتس مساء احلكومة حول  2017ملرة وا ىل ٕا
لصورة ة سيدي بولعالم    .الفاجعة اليت عرفهتا جام

ٔن بعض ا ٔسئ ومما ميكن مالحظته  رة ا ارج دا ليات الرقابية 
ىل قضا  ٔضواء  سليط ا ابية، وٕان اكنت ذات دور هام يف  الشفهية والك
ٔمول مهنا، ويف مقدمة ذ  م الرٔي العام، فٕاهنا مل تبلغ امل ه ر  ٔ ست
اوب مع  ٔو الت امئة،  ان ا ل ن ا اقشة املواضيع ذات الراهنية من  م

ٔسئ الشفهية، واليت لعبت فهيا  طلبات تناول اللكمة لسات ا يف هناية 
ورة  الل ا اوب معها احلكومة  ، اليت مل تت د ة احملرتمة دورا ر مو ا

  . اكملها سوى مرتني
امئة ملهام استطالعية،  ان ا ل ىل تنظمي ا رسي  ونفس املالحظة 

لك تلقائية مجليع الطلبات املق ٔذن  لس ي ب ا دمة ٕاليه يف هذا وٕان اكن مك
د  ىل احلكومة، بل تو ٔن املسؤولية ال تلقى يف مجيع احلاالت  لام ب ال،  ا

ستدعي الربجمة فقط ٕالجنازها، وهو ما مل يمت   .االت اكنت 

شارون احملرتمون، ر، السيدات والسادة املس   السيد الوز
ة مي السياسات العموم ي هيم تق لمستوى ا ٓن    :منشيو ا

ة لغرض  شلك جملس اتية مؤق ة معل موضو شارن مجمو املس
ة اليت انعقدت يوم  مي السياسات العموم لسة السنوية لتق ل التحضري 

شغيل ل ال   . ٔمس يف املوضوع د
ر ٕاماكنياته و  س ام  الل هذه الوالية الق لس  ، استطاع ا بذ

لسات سنوية تناولت ملفات ٕانتاج  ٔربع  اتية، يف حتضري  الرثوة ا
ٔول( ، وإالسرتاتيجية الوطنية )املوضوع الثاين(، واملرفق العمويم )املوضوع ا

شغيل)هذا املوضوع الثالث(لامء  ريا ملف ال ٔ   .، و
ستوري يف هذا الباب،  ىض ا رتم املق لس ا ٔن ا ميكن لينا نقولو 
ىل هذا  شارن  ٔشكر السيدات والسادة املس اسبة ليك  وهذه م

يل اشتغلت لك تفايناملستوى و  لس ا ٔطر ا   .كذا 
ة حول  اتية املؤق ة املوضو مو ٓخر، اسمترت ا ىل صعيد  ٕاصالح "و

عية ج ، يف مقاربة القضا املتعلقة بتزنيل ورش تعممي التغطية "التغطية 
ل قليل قشناه ق يل  دت تقررها ا ٔ ، و عية ببالد   .ج

لس مع  القات ا ستورية، وخبصوص  يق املؤسسات والهيئات ا
يئ يوم  عي والب ج صادي و ق لس  شارن وا  19نظم جملس املس

لس 2021ماي  الصات دراسة ا ، يوما دراسيا ُخصص لتقدمي 

يئ حول موضوع  عي والب ج صادي و ملغرب"ق ، "الطبقة الوسطى 
ه الرٔي يل طلب ف لس ا يل ا   .وهو املوضوع ا

ن جملس  ا من  ر ٕا دادها ٕا راسة اليت مت ٕا ويندرج ٕاجناز هذه ا
ة اليت جتسدها الرشاكة املؤسساتية  ينام شارن، يف ٕاطار اسمترارية ا املس
لعدا  ويل اخلامس  لمنتدى الربملاين ا الل تنظميهام  بني املؤسستني، من 

عية يف موضوع لتمنية املستدامة  قاطرة: توسيع الطبقة الوسطى: "ج
عي ج ستقرار   ".و

س  رة 2021يونيو10كام انعقد يوم امخل ىل مذ ع  لتوق ا ُخصص  ، اج
سان لس الوطين حلقوق إال شارن وا ، يف ٕاطار تفامه بني جملس املس

ىل تعزز وتقوية مسامهة الربملان وتبادل اخلربات  كرس التعاون والعمل 
ال  .بني املؤسستني يف هذا ا

ة  شارن اعمتد اسرتاتيجية معل طمو ٔن جملس املس ىل  ٓنئذ  ٔكد  و
ٔفقي ملقاربة  العتبار ا ددا من إالجراءات ذات الص املبارشة  تتضمن 

سان، وسعى ٔيضا ٕاىل  حقوق إال لس  القات التعاون مع ا توطيد 
ىل  امة، مبا يف ذ جلنة احلق يف احلصول  سيج املؤسسايت بصفة  ال

  .املعلومات

بلوماسية الربملانية ىل صعيد ا   :ٔما 
لس الرافضة لسعي  ورة هو التعبري عن مواقف ا ٔمه ما مزي هذه ا ف

ٔطراف وخصوصا الربملانية إالسبانية م ٔورويب بعض ا هنا ٕاىل ٕاحقام الربملان ا
ت فهيا ٕاسبانيا مع اململكة املغربية، الس بعدما  سب ٔزمة الثنائية اليت  يف ا
ٔمسوه مبوضوع  ٔعضاء هذه املؤسسة ٕاىل ٕاصدار بالغ ف  معد جزء من 

ري املصحوبني والهجرة" ري يوم "القارصن  ٔ ليه هذا ا ي صوت  ، ا
س  رب فهيا جملس ، 2021يونيو  10امخل ث اكن املوقف حمطة  ح

ري لهذا القرار املنايف لروح  ٔطيافه عن استغرابه الك شارن لك  املس
ال  ٔورويب، مس حتاد ا وفلسفة الرشاكة الوثيقة اليت جتمع بني املغرب و
ٔطراف املعادية العبث  سة لبعض ا اوالت اليا لم رفضه القاطع 

سبات هذه الرشاكة وتعريض م  شوشمبك ل لها   .ستق
ة  ت السام لتعل ا  مثي زتاز و ومضن نفس املنطق، مت التعبري عن ا

ل 2021جلال امل دمحم السادس نرصه هللا، يف الفاحت من يونيو  ٔ ، من 
ن يف وضعية  ري املرفوقني املوجود هنائية لقضية القارصن املغاربة  سوية ا ال

ٔورو  ول ا ة يف بعض ا بت ري نظام بية، كتعبري عن الزتام واحض و
ال   .لمملكة املغربية يف هذا ا

ٔشغال دورتنا هاته دون جتديد التعبري  تام  ٔن تفوتنا فرصة اخ وال نود 
ربت عهنا  ري مبواقف التضامن القوي اليت  زتاز الك ر العميق وا عن تقد

حتادات الربملانية اجل  ت الوطنية و هوية وإالقلميية العديد من الربملا
حتاد الربملاين العريب واحتاد جمالس  والقارية، وخصوصا الربملان العريب و
ظمة التعاون إالساليم والربملان إالفريقي ورابطة  ٔعضاء يف م ول ا ا
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ا والعامل العريب والعديد  فريق ٕ الس املامث  جمالس الشيوخ والشورى وا
ٔورويب وجمل ٔعضاء الربملان ا س الشورى مبملكة البحرن وجملس من 

س  مين والكونغرس الشييل والكونغرس البريويف ورئ النواب جبمهورية ا
شارن ة الصداقة والتعاون بني جملس الشيوخ الفريس وجملس املس   .مجمو

لقاء الهام  ورة  ىل مستوى العالقات الثنائية، فقد متزيت هذه ا و
س امجل  ي مت تنظميه مع السيد رئ ي توج ا وادور، وا عية الوطنية لٕال

ٔمني  انب اخلليفة الرابع السيد عبد القادر سالمة، و بتوشيحنا، ٕاىل 
ر من طرف  ستحقاق والتقد ٔمحد خلريف، مبيداليات  لس السيد  ا
ٔدوار اليت قام هبا  را ل وادور، عرفا وتقد امجلعية الوطنية جبمهورية إال

لس يف تعزز العالقات ٔطراف  ا وادور واملتعددة ا الثنائية مع مجهورية إال
ب ة والكراي ٔمراك الالتي حتادات الربملانية مبنطقة  ت و   .مع الربملا

ٔمراك  رملان  س  ا مع رئ رتي ويف نفس إالطار، فقد عقد لقاء 
رواق  لفضاء املغريب  نطالقة الرمسية  ٔن ٕاعطاء  ش ب  ة والكراي الالتي

ما  -ذه الهيئة الربملانية إالقلميية الوازنة مقر ه كتتوجي ملسار  -املوجود يف 
ملنطقة، وهو املقر  لس  لم سرتاتيجي  متوقع  من العالقات املمتزية وا
حلضارة  لتعريف  صة  ، ليكون م ٔسابيع القلي املق ي سيدشن يف ا ا

ة والغنية   .املغربية املتنو
لس  ل ا ت كام استق وعقد لقاءات معل مع العديد من رؤساء الربملا

ا  و بدو لي ىل  ٔ لس ا س ا ال السيد رئ الوطنية، خنص مهنا استق
ة، فضال  لي دة الوطنية ا س حكومة الو رة خفامة السيد رئ ي تلته ز وا
س  س امجلعية الوطنية جبمهورية رصبيا، والسيد رئ ال السيد رئ عن استق

ة املوريتانية والسيد جلنة  مجلهورية إالسالم مجلعية الوطنية  ة  اخلارج
ة الصداقة  انب لقاء مجمو رواتيا، ٕاىل  ة بربملان مجهورية  س جلنة اخلارج رئ
شارن مع السيد سفري دو  لس املس ة مب والتعاون املغربية الفلسطي

ملغرب   .فلسطني 
شارن ىل مستوى اخنراط جملس املس ٔشغال امجلعيات  ٔما  يف 

ورة  ولية، فقد عرفت هذه ا حتادات الربملانية اجلهوية وإالقلميية وا و
لس يف املر الثانية من دورة امجلعية  لم امئة  مشاركة الشعب الوطنية ا

، وامجلعية العامة الـ  ٔورو لس  ويل،  142الربملانية  لالحتاد الربملاين ا
ع  15واجللسة العامة الـ  ج ٔبيض املتوسط، و لربملان البحر ا

ٔعضاء مبنظمة  ول ا قة عن احتاد جمالس ا لجنة فلسطني املن ايئ  ست
لجمعية الربملانية  ساء التابعة  ل ع الشبكة الربملانية  التعاون إالساليم، واج

ٔور لس  و من لفركوفونية، واملر الثالثة من دورة امجلعية الربملانية 
ارشة االتصاالت  ٔعاملها، وم ل التحضري لالستحقاقات املق خبصوص  ٔ
ٔمهية الرشاكة بني املغرب  سهم ب ل حتس ٔ ٔوروبيني من  رملانيني  مع 
ٔزمة  قة ا ٔورويب وٕارادة املغرب الراخسة يف اسمترارهتا وحبق حتاد ا و

، واجللسة اخلاصة الثنائية بني املغرب وٕاسبانيا، ودورة الربملان العريب
ٔن  ش ٔورويب  ٔصدره الربملان ا ي  لربملان العريب ملناقشة القرار ا الطارئة 

 ."القارصن والهجرة"
ولية، فقد  ضان التظاهرات الربملانية إالقلميية وا ىل مستوى اح و
شاوري لرؤساء  لقاء ال لسيه  ورة بعقد الربملان املغريب مب متزيت هناية ا

ت االٕ  ة حول الربملا ي توج "وضعية الربملان إالفريقي"فريق لقاء ا ، وهو ا
لربملان  ٔعضاء  ول ا ت ا رملا ه السادة رؤساء  ٔكد ف ايم  ان خ ب
لقارة  ميقراطية  ىل صيانة وتعزز ا إالفريقي والوفود املشاركة حرصهم 

ة ل وذي مصداق رملان ٕافريقي رشعي وفا ل  ٔ حتاد من  ة، و ، إالفريق
ٔساسية لتعزز التاكمل إالفريقي، ورابطا قو لرتسيخ الثقافة  وجع رافعة 
لربملان  بري الوضع املؤسف واملرتدي  ميقراطية، بعدما جسلوا بقلق  ا
بري رشعيته وسلطته  د  ٔن يقوض ٕاىل  ٔنه  ي من ش إالفريقي، وا

ته، و داث املؤسفة اليت ت  ةصاومصداق ٔ ر املامرسات وا ذ ىل ٕا ر م توا
هتديد 2020ماي  ٔساليب ا لجوء ٕاىل  كرس ا ات  دة  يعاز من  ٕ  ،

لوالية  ورة العادية الرابعة  ٔشغال ا ل ت اليت شهدهتا  والرتهيب م
رشيعية اخلامسة املنعقدة يف الفرتة ما بني    .2021يونيو  4ماي و 21ال

ع  ج ٔصدر  لجميع"كام  واء  ات وا لقا ل ا ٔ ا نداء من  " يف ٕافريق
ٔيده،  ٔمر صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و لتدابري اليت  مثينا 

ء  شار و ٔوىل الن ٔشهر ا ذ ا د"ختاذها م اصة يف " 19- وف واملمتث 
ة لتعزز قدراهتا  ان إالفريق دد من الب ا ٕاىل  دات طبية  ٕارسال مسا

ء، وكذا لضامن الس  ة الو ات واليت يف موا لقا ة يف جمال ا يادة إالفريق
لقاح املضاد ل د"ـٔمثرت ٕاطالق مرشوع لتصنيع وتعبئة ا ات " 19- وف ولقا
ة د مهنا الشعوب إالفريق ستف ملغرب واليت س   .ٔخرى 

لسيه املؤمتر املشرتك  ٔورويب، نظم الربملان املغريب مب ىل املستوى ا و
ٔورو حو  لس  ساء والعمل السيايس: "ل موضوعمع امجلعية الربملانية  : ال

مج  ،"الطريق ٕاىل املناصفة ر ٔيت يف سياق تزنيل  ويه التظاهرة اليت ت
لفرتة  ٔورو  لس  ٔورو وامجلعية الربملانية  -2021الرشاكة مع جملس 

ٔمة بني الربملان املغريب 2023 مج التو ٔيت ممكال لرب ي ي ت العديد  ا ورملا
ٔع ول ا ل من ا ٔ ٔورويب، من  حتاد ا تطور دور و دمع "ضاء يف 

ملغرب ميقراطية   ".الربملان يف توطيد ا

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔنه ٕاذا اكنت احلصي كام  ٔشري ٕاىل  ٔن  مت هذه اللكمة، البد  ٔخ ٔن  ل  ق
شفت عن جو  انب مضيئة يف معل سطنا معاملها البارزة سالفا، قد 

هنا رهان املسامهة  ت، ومن ب اللها مج من الرها لس، اليت رحب من  ا
ىل  ٔدوات الرقابة  رشيعي، وتوظيف وتقوية  النوعية يف جتويد إالنتاج ال
ٔيضا رهان  ة، و مي السياسات العموم العمل احلكويم، واملسامهة يف تق

متع، كام عكسهتا دينام ىل ا اح  ت اليت نظمها نف لقاءات واملنتد ات ا
ة  اية امللك لر لس حول مواضيع اسرتاتيجية، حظيت يف مجملها  ا
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ىل رٔسها  ة، و عية"السام ج لعدا  امللتقى "و" املنتدى الربملاين 
لجهات ت اليت "الربملاين  ٔيضا إالشارة ٕاىل الرها يض  ٔن املوضوعية تق ، ٕاال 

لس، ل نتدابية، واليت مل يتوفق ا الل هذه الوالية  سهبا  ٔسف، يف 
رشيعية  لحصيلتني ال ٔرش ٕاىل البعض مهنا عند التعرض  ٔن  سبق 

ٔماممك كام ييل سطها  ٔ هيا  ٔعود ٕا ٔن    :والرقابية، واليت ميكن 

ّد معقول  :ٔوال متكن طي السنوات الست املنرصمة من ضامن  مل 
ٔعض ، رمغ إالماكنيات من حضور السيدات والسادة  ٔشغا لس اكفة  اء ا

ٔعضاء، يف جمايل التنقل وإاليواء، وقد  ب ٕاىل توفريها مجليع ا اليت معد املك
ٔصبح البعض يعتربها مّربرا لعدم  اال مع اجلاحئة اليت  ٔمر استف ازداد ا
الل فرتة  رتازية اليت اكنت قد اعمتدت  ٔن التدابري  احلضور، رمغ 

ئيةتطبيق احلجر  ر ذ مع تطور الوضعية الو  .الصحي، متت مراجعهتا ٕا
كن دامئا يف جحم اخلطوات اليت  ىل هذا املستوى وٕان النتاجئ احملققة مل 

ٔنمت كذ يف ٕاطار ندوة الرؤساء، مع  رشمتوها  ب و رشها لك من املك
ىل قلهتم، مل  لس، و ٔعضاء ا ة من  ٔن مجمو رتاف كذ  ٔنه جيب 

لس ٕاال ٔو بغرض قضاء يلجوا مقر ا رشيعية  تاح السنوات ال  مبناسبة اف
  .مصاحلهم إالدارية الشخصية

الن  ٔوىل اليت سبقت إال ٔربع ا رشيعية ا وهكذا، فٕان السنوات ال
لس ترتاوح ما  ٔعضاء ا سبة حضور  ا الطوارئ الصحية، جسلت  عن 

عتذارات  %56و %49بني  ساب من تقدم مهنم  ىل دون ا ٔ سبة  ك
ا الطوارئ  ود املفروضة مبوجب  لق لرئاسة، وبعد الرفع التدرجيي 
لس العودة ٕاىل نظام العمل العادي، جسلت النتاجئ  زة ا ٔ الصحية وقرار 

ورة اجلارية معّدل حضور بلغ حوايل  ىل  37الل ا ٔ عضوا، ف وصل 
ابية يف 101دد حضور  نت لسة البت يف مشاريع القوانني   الل 

ائية ست ورة    .ا
روح  ولع من املوضوعية ن حتلوا  لس ا ٔعضاء ا لك  التنويه جمّددا 

لس  ٔشغال ا بري يف احلضور لاكفة  نوا عن انضباط  ٔ املسؤولية، و
زته، وكذا املسامهة فهيا ٔ   .و

لس  :نيا ٔشغال ا ٔعضاء احلكومة  ٔن حضور السيدات والسادة  كام 
امة، ة لك  بصفة  ٔسبق ٔسئ الشفهية اليت تعقد  لسات ا ٔشغال  و

ىل  ٔ ٔن  ٓخر يف مستوى التطلعات املرجوة، حبيث  كن هو ا ٔسبوع، مل 
ٔسئ الشفهية،  لسات ا سبة لتعبري الوزراء عن استعدادمه حلضور 

ها وصل %56بلغت  ،طي الست سنوات ٔد ٔن  ٔي مبعدل %36، و  ،
44% .  

ٔدت هذه الوض  اقشة وقد  ل م ٔج عية يف كثري من احلاالت ٕاىل ت
ٔسئلهتا  لس  ت ا ٔو حىت طرح بعض مكو مواضيع هامة وذات راهنية، 
ٔخرى  ة  يض من  ٔن إالنصاف يق دون حضور الوزراء املعنيني، رمغ 
سجيل حضورمه  اولوا قدر إالماكن  ن  التنويه بعدد من الوزراء ا

 .املسمتر يف هذه اجللسات الرقابية

ة،  مي السياسات العموم ٓخر، جسلت املامرسة يف ملف تق ىل صعيد 
ات  مو ى ا ا يف املعطيات إالحصائية اليت تتوفر  تضار صار
تلفة  ىل احملاور السنوية، بفعل املصادر ا شتغل  اتية اليت  املوضو
ٔنفسهم عناء احلضور  ٔعضاء احلكومة  لكيف بعض  دم  لمعلومات، و

ئق ٔشغال هذ لو ٔو حىت موافاهتا  ٔرقام املوثوقة،  ان وتقدمي ا ل ه ا
ٔو املواضيع  ث الفرتات املطلوبة  وإالحصائيات املطلوبة بدقة، سواء من ح
لهيا بعد  ات والتعليق  مو اية صدور تقارر ا نتظار ٕاىل  املعنية، ليمت 

ا رصف النقاش يف اجللسات السنوية ٕاىل قضا  ٔح ، بل و ري ذ نوية 
مي،  لسياسات موضوع التق عية  ج صادية و ق ر  ٓ ارشة  ص م م
ت املرجوة  ىل الغا ستورية اجلديدة و لية ا ىل هذه ا ا ما  شوش نو مما 

 .مهنا

ريا ٔ ث  :و ورو من ح احئة  دات  بة مست لس موا ستطع مك مل 
ة  ف د القانونية املنظمة لك ٔزمات، رمغ حتيني القوا الل فرتات ا شتغال 

ي بذل بغاية ٕادماج القضا املرتبطة  ري واملضين واملشكور ا هود الك ا
ر  ٔمر ٕاىل مداه ٕا ٔن يصل ا لعمل يف فرتة الظروف الطارئة، ولكن دون 

ستورية ذي الص   .صدور قرار احملمكة ا

  ،احملرتمني حرضات السيدات والسادة
ه  ٔتو ٔن  سعدين  لشكر اجلزيل ٕاىل السيدات والسادة يف اخلتام، 

ة  مو لس، ورؤساء الفرق الربملانية وا ب ا ٔعضاء مك شارن،  املس
ىل  ىل ما بذلوه من جمهودات و امئة،  ان ا ل الربملانية، ورؤساء ا
ستورية  ٔدوار ا ل ل ٔم ىل التفعيل ا امئ، وحرصهم  حضورمه ا

لس   .لم
لشك ه  ٔتو ٔن  ر اجلزيل ٕاىل السيدات والسادة الوزراء كام ال يفوتين 

نوا عنه من روح التعاون  ٔ س احلكومة احملرتم، ملا  ىل رٔسهم السيد رئ و
و امللكف حبقوق  ر ا جلهود املتواص اليت بذلها وز وها  ا، م مع مؤسس

سري معل جملسنا املوقر سان والعالقات مع الربملان لت  .إال
ٔطر وموظفات وموظفي  بنفس املناسبة، ،وسعدين اكفة  ٔنوه  ٔن 

ته مبا خيدم  هيم يف العمل والرفع من ٕانتاج ىل تفا شارن،  جملس املس
ٔمن  ؛جملسنا املوقر ىل  ٔيضا مجيع املصاحل اليت سهرت وسهر  ٔشكر  و

  .املؤسسة
لس  لشكر ٕاىل رشاكء ا ه  ٔتو ٔن   ، وال يفوتين هبذه املناسبة كذ

وليني  لس الوطنيني وا ٔطلقها ا ٔوراش اليت  ل يف ا ىل اخنراطهم الفا
متع  ٔيضا الشكر موصول ٕاىل مجعيات ا مضن خطة العمل إالسرتاتيجية، و

لس شطة ا ٔ امئ مع  لها ا ابعهتا وتفا ىل مسامههتا وم   .املدين 
ولية اليت عودتنا  الم الوطنية وا لشكر ٕاىل وسائل إال ه  ٔتو ري،  ٔ و

بهتا لس، ونقلها مبهنية لعموم الرٔي العام الوطين ىل موا شطة ا ٔ.  
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ىل حسن إالصغاء واملتابعة  .ٔشكرمك 
ة ٕاىل  ة الوالء املرفو رق لس لتالوة  ٔمني ا لسيد  ٔعطي اللكمة  ٓن  وا

 .ال امل

لس ٔمني ا ٔمحد توزي،  شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

﷽  
ٔرشف املرسلنيوا ىل    .لصالة والسالم 

ة ة مرفو  رق
  ٕاىل حرضة صاحب اجلال امل دمحم السادس حفظه هللا

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

ٔصا عن نفسه ونيابة عن اكفة السيدات والسادة  دميمك الويف،  شـرف  ي
ٔدام هللا عزه ٔعضاء جملس  رفع ٕاىل السدة العالية   ٔن  شارن،  املس

الص ت الوالء املقرونة خبالص عبارات الوفاء وإال ٓ ٔمسى    .ونصـره، 
كونه يصادف  ورة،  موالي، متزي  تام هذه ا تام الوالية ٕان اخ اخ

رشيعية، وكذا مرور  دة موال  22ال ر ة  سنة من احلرية إالصالح
ورة حبصي غنية   ونرصه،حفظه هللا شارن هذه ا مت جملس املس وقد اخ

ة  مي السياسات العموم ة العمل احلكويم وتق رشيع ومراق مشلت جماالت ال
رشيعية يف عهد  بلوماسية الربملانية، مما يعزز رصيد ٕاجنازات املؤسسة ال وا

  .اللتمك الزاهر
شارن  ٔدواره وهكذا  موالي، فقد اسمتر جملس املس ضطالع ب يف 

ىل مخسني  ورة  الل املصادقة يف هذه ا رشيعية والرقابية، من  ) 50(ال
سمترار  ٔسئ الشفهية، متزيت  لسة ل يت عرشة  رشيعيا، وعقد اث نصا 

ورو  احئة  ٔثري  ٔسئ املتعلقة بت ىل خمتلف احلضور القوي ل وتداعياهتا 
عية،  ج صادية و ق ات  لستني كام القطا لس يف ٕاطار  ٔم ا الت

لسياسة العامة من  ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  تقدمي ا اصتني ب شهريتني 
ضيات الفصل  س احلكومة طبقا ملق ل السيد رئ ستور 100ق   .من ا

ٔحاكم الفصل  امة  68وتطبيقا  لسة  لس  ستور، عقد ا من ا
س احل ا السيد رئ ت اليت قد ئية "كومة خبصوص ملناقشة البيا احلا الو

بة: ململكة رتازية وإالجراءات املوا ٔمام جمليس " التطورات والتدابري 
ريل  12الربملان يف اجللسة العامة املشرتكة ليوم إالثنني  ٔ2021.  

ٔحاكم الفصل  لسة  101كام عقد جملسا الربملان طبقا  ستور،  من ا
س  احلكومة، خصصت لتقدمي احلصي امة مشرتكة بطلب من السيد رئ

رمس الفرتة  لية لعمل احلكومة  ، وقد اكنت هذه احلصي 2021-2017املر
لمناقشة امة  لسة    .موضوع 

لس يوم إالثنني  ، عقد ا ىل ذ لسة  2021يوليوز  13الوة 
ة  لجنة التعلمي والشؤون الثقاف ستطالعية  ة ملناقشة تقرر املهمة  معوم

ج شفائية جبهة فاسو س ى املؤسسات  اس -عية املنجزة  مك
جلهة ىل الوضع الصحي    .لوقوف 

لس بتارخي  ة، عقد ا مي السياسات العموم ىل صعيد تق يوليوز  14و
ة املرتبطة  2021 مي السياسات العموم لسة سنوية خصصت لتق

شغيل   .ل
ة السام  ل مع التوجهيات امللك مك الرشيف، ويف سياق التفا ة جلنا

لس ٕاىل  لس، معد ا طلق املسؤولية السياسية اليت يتحملها ا ومن م
عية، واليت متت  ج اتية حول ٕاصالح التغطية  ة موضو داث مجمو ٕا

س  امة يومه امخل لسة  اقشة تقررها يف    .2021يوليوز  15م
ل بلوماسية الربملانية  موالي، سار ا ىل مستوى ا س يف ضوء و

ة،  اق ادرة واس رملانية م ىل هنج دبلوماسية  ة،  اللتمك السام توجهيات 
رملانية من خمتلف القارات،  دة وفود  ال  ستق ورة  ث متزيت ا ح
ت  تد ضان م رملانية ٕاقلميية ودولية وقارية، واح لس يف حمافل  ومشاركة ا

  .ولقاءات دولية
لس وعق ل ا د لقاءات معل مع العديد من رؤساء وهكذا، فقد استق

دة الرتابية  قة، وقد اكنت قضية الو ت الوطنية الصديقة والشق الربملا
رت  ٔ لمملكة وسبل تعزز العالقات الثنائية يف طليعة القضا اليت است

لقاءات ٔجريناها مبناسبة هذه ا ات اليت  ا يف املباح م   .ه
ضان التظاهرات الرب  ىل مستوى اح ولية، متزيت و ملانية إالقلميية وا

لقاء  لسيه  ورة بعقد الربملان املغريب مب شاوري لرؤساء ال هناية ا
ٔملته الرغبة يف  ي  ة حول وضعية الربملان إالفريقي ا ت إالفريق الربملا
رملان ٕافريقي  ل  ٔ حتاد من  ة، و لقارة إالفريق ميقراطية  صيانة وتعزز ا

ل وذي  ٔساسية لتعزز التاكمل رشعي وفا ة، وجع رافعة  مصداق
  .إالفريقي

مك السعيدة من  ه كذ إالشادة مببادرات مملك ي متت ف لقاء ا وهو ا
دات  الل ٕارسال مسا ة من  لقارة إالفريق ورو  احئة  ة  ل موا ٔ
ة  ة، وكذا لضامن السيادة إالفريق ان إالفريق دد من الب ا ٕاىل  طبية 

لقاح يف جم ٔمثرت ٕاطالق مرشوع لتصنيع وتعبئة ا ات، واليت  لقا ال ا
د"ـاملضاد ل د مهنا  "19-وف ستف ملغرب واليت س ٔخرى  ات  ولقا

ة   .الشعوب إالفريق
ٔور لس  رشاكة مع امجلعية الربملانية   لقاء وكام نظم الربملان املغريب 

ساء والعمل السيايس"دراسيا يف موضوع  ، "املناصفة الطريق ٕاىل: ال
ٔوربية الهامة من  مج الرشاكة مع هذه الهيئة ا ر وذ يف سياق تزنيل 

ميقراطية ل دمع وتطور دور الربملان يف توطيد ا ٔ.  
ع  ايل القدر ورف وام  ىل ا اللتمك  ٔبقى  حفظمك هللا  موالي، و

ء، ل لعطاء وممتزيا  ا  وه اللتمك املشـرق م وحقق  املقام، وجعل عهد 
ٔدام  مك السعيدة وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، و رجونه ململك ما 
اللتمك بصاحب  ني  ٔقر  متكني، و ة والنصـر وا اللتمك نعمة الص ىل 
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ة السمو  ٔمري اجلليل موالي احلسن، وصاح السمو املليك ويل العهد ا
قمك السعيد صاحب  دجية، وشق ٔمرية املصونة ال  السمو املليك املليك ا

ة الرشيفة، ٕانه مسيع جميب ٔرسة امللك ٔفراد ا ر  ٔمري موالي رشيد، وسا  .ا
ه تعاىل وراكته اللتمك العايل  ورمحة م ىل مقام    .والسالم 

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

س و  ط، يوم امخل لر ة  04حرر    .2021ليوز يو  15املوافق  1442ذو احل

  .شكرا

س   :السيد الرئ
ٔمني احملرتم   .شكرا السيد ا

شارون احملرتمون، الت والزمالء املس   الزم
ر احملرتم،   السيد الوز

ىل حضورمك ىل مسامهتمك و   .ٔشكرمك 

  .ورفعت اجللسة


