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 السادة أعضاء الحكومة المحترمون،السيدات و

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون

 

 أيها الحضور الكريم،

وال سيما  من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين 22طبقا ألحكام الفصل 

اض حصيلة واستعر ةالدورة التشريعية الحالي الخاصة الختتام، تنعقد هذه الجلسة العمومية منه 2المادة 

 أعمالها في أبعادها المتعددة، تشريعا ورقابة ودبلوماسية برلمانية.

إن هذه الدورة، كما تعلمون، تكتسي أهمية بالغة ليس فقط بالنظر إلى ما تعكسه بجالء من استمرار 

يضا وأساسا كما سيتضح فيما بعد، بل أ ،مجلسنا الموقر في النهوض بأدواره الدستورية بالنجاعة المطلوبة

 والمؤسساتي ببالدنا. يتطور الدستورلكون هذه الدورة تدشن لمرحلة تاريخية في ال

الدورة األولى من الوالية التشريعية الجديدة بعد خروج مجلس المستشارين من نطاق  تُعد فهي

الجديدة في  من الدستور وإقامة المجلس في صيغته الدستورية 072الواردة في الفصل  االنتقاليةالمقتضيات 

، باإلضافة متجسدةالتي توجت مسارا انتخابيا متميزا للبالد كانت أهم معالمه الكبرى  5102أكتوبر  15محطة 

الدولة وتعزيزا للبناء لهياكل  هاما تنزيل الجهوية المتقدمة بوصفها تجديدا إلى ذلك، في الشروع في

 الدستوري والديمقراطي الوطني.

بالثقة الغالية التي محضتموها لشخصي  بر لكم مجددا عن فخري واعتزازيوإنها لمناسبة سانحة ألع

، وهو يوم انتخابكم لي رئيسا لهذه المؤسسة المحترمة وتطويقكم لي بأمانة رعاية وتدبير شؤونها المتواضع

السياسية  المكوناتوانفتاح على جميع  وحكمة من حياد وموضوعية يتطلبهبكل ما  ما سنسعى جاهدين إليه

 النقابية.و

الفترة التي تلت افتتاح هذه الدورة والمطبوعة بالبدء في  طيلةوهذه الروح البناءة هي التي اشتغلنا بها 

تعديل النظام الداخلي للمجلس بغاية أخذ المتغيرات ما اقتضى عمل بالصيغة الجديدة للمجلس، وهو ال

ياسية والنقابية من التعبير عن نفسها في وتمكين كل الحساسيات الس االعتبارالدستورية والسياسية بعين 

 إطار هياكل وأجهزة المجلس.

 

 ،زمالئي زميالتي   

المضي قدما على هذا النهج الرصين، متسلحين بالمقاربة ب لتزامسجلوا علي أنني أجدد التعبير عن اال 

أداء المجلس في كافة التشاركية باعتبارها اآللية التي ال مندوحة عنها ليتملك الجميع مشروع تطوير عمل و

الميادين وتحسين صورته لدى الرأي العام، انطالقا من التخطيط والتنفيذ إلى التتبع والتقويم، وهو ما عملنا 

على االنكباب عليه جميعا منذ اللحظات األولى  لتسلمنا مهامنا في الرئاسة والمكتب ورئاسة الفرق 

 .والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة
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ير الفضاء وتوزيع المكاتب بالمرتبطة بتد بعض المشاكل العالقةالمقاربة توفقنا في معالجة  وبهذه

البرلمانية وتوزيع الحصص الزمنية الخاصة بجلسات األسئلة والمجموعات وتوفير الموارد البشرية للفرق 

دائمة والشعب البرلمانية التمثيل النسبي، وكذلك الشأن بالنسبة للعضوية في اللجان ال مبدأالشفهية بمراعاة 

 .والشقيقة ومجموعات األخوة والصداقة مع المجالس الصديقة

فاعلة ومؤثرة  على الدوام كامنا في إبراز الدور الذي يضطلع به المجلس كمؤسسةهاجسنا  سيظلو

محلية وحقال غنيا بالطاقات ال ،نالبالداالقتصادية واالجتماعية والسياسية في صياغة التوجهات والتصورات 

هتداء بما أكده جاللة ا، وذلك إيمانا ووالوطنية القادرة على جلب إضافات نوعية وقيمة للعمل البرلماني

  :الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية إذ قال حفظه هللا

إطار من  "لقد أعطى الدستور لمجلس المستشارين مكانة خاصة في البناء المؤسسي الوطني، في

 التكامل والتوازن مع مجلس النواب. 

فهو يتميز بتركيبة متنوعة ومتعددة التخصصات، حيث يضم مجموعة من الخبرات والكفاءات، 

المحلية والمهنية واالقتصادية واالجتماعية. لذا، يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة 

 انتهى النطق الملكي السامي. ية."والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياس

رقة ل وـل مجلس المستشارين في شكة عمـداد مشروع استرتيجيـسارعنا إلى إع ،لقـومن هذا المنط

عناصر محددات منهجية واضحة و ترتكز على استشرافية، تضمنت رؤية 5102-5102ق للفترة ـــطري

يتها وترابطها، والخطاب السامي لجاللة مرجعية توجيهية أساسية في طليعتها مقتضيات الدستور في كل

 لسادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية ، مع استحضار األدبيات الدولية في هذا الخصوص.االملك محمد 

تتمثل في المساهمة النوعية في التسريع بمناقشة  ،ةالخطة إلى تحقيق سبعة أهداف رئيسوتهدف هذه 

ين التنظيمية والعادية، وضمان ممارسة فعالة وناجعة لألدوار القوانمشاريع ومقترحات والمصادقة على 

لمجلس المستشارين في المجاالت الموكولة إليه، وجعل المجلس فضاء للحوار العمومي والنقاش  الدستورية

رافعة مؤسساتية إلنجاح ورش الجهوية المتقدمة، ووضع إطار مؤسساتي متكامل والمجتمعي التعددي، 

الديبلوماسية  مستوى ستراتيجي لمجلسنا الموقر علىموقراطية التشاركية، والتموقع االيآلليات ممارسة الد

البرلمانية في المجاالت التي يتوفر فيها على ميزة مقارنة بالنظر لتأليفه وطابعه التعددي، وأخيرا تحديث 

 العمل البرلماني واإلدارة البرلمانية بالمجلس.

، في تنزيل هذه المطلوبة بالروح اإليجابيةو، بكل مسؤولية لمعنيينواجميع الفاعلين وأملنا أن ينخرط 

ستراتيجية المرحلية التي وضعت لكل هدف من أهدافها السبعة اإلجراءات المالئمة لتجسيدها على أرض اال

 لمزيد من اإلغناء واإلثراء كلما لزم األمر.ة ــوقابلأنها خطة تبقى منفتحة  التأكيد علىالواقع، مع 

 

 ؛دات والسادة الكرامالسي

مستحضرا التوجيهات  وظيفته في المجال التشريعي هذه الدورة خالللقد تابع مجلس المستشارين 

ما ينتظرنا خالل هذه السنة التشريعية من عمل الستكمال إقامة المؤسسات الوطنية، وأن الملكية بخصوص 

 اعة الوقت في الصراعات الهامشية.ذلك ال يستحمل إض
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االحالة الفورية للمشاريع والمقترحات على اللجان.....  تتمثل  في  ن المكتب وضع قاعدةفإلتذكير ول

 دون تأخير ولو ليوم واحد( )

 

، التي لم تنطلق فعليا إال بعد لدورةبأن الحصيلة التشريعية لهذه ا االعترافبد من ال  ، فإنهومع ذلك

مقارنة  من حيث الكم ال ترقى ،5102 نونبر 07تاريخ على المجلس ب 5102إحالة مشروع القانون المالي لسنة 

كراهات التي رافقت اعتبارا لإلوإن كان األمر بديهيا  ،الى ما كنا نطمح اليه كمجلس مع الدورات السابقة

 البنيات التنظيمية للمؤسسة.

 قدمتهايأتي في م ،نصا قانونيا 52عدد النصوص القانونية الموافق عليها  وفي هذا الصدد، فقد بلغ 

يتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائية،  011001مشروعي قانونين تنظيميين يهمان ميدان العدالة، األول رقم 

يتعلق بالنظام األساسي للقضاة، وقد تمكن المجلس من المصادقة عليهما بالرغم من  012001والثاني رقم 

 ضيق حيز الزمن التشريعي المتاح له في هذا الشأن.

من النظام الداخلي  21و 22المادتين  بتعديلمقترح قانون واحد يتعلق تمت إجازة  ،فة إلى ذلكوباإلضا 

 00، والجديدة بعد أجرأة مقتضيات الدستور ذات الصلة لتجربتناظروف التأسيس  استدعتهوالذي  للمجلس

 مات دولية.التعاون مع دول صديقة وشقيقة ومنظ اتفاقياتنون يوافق بموجبها على عدد من مشروع قا

فتوزعت مضامينها على المجال المالي من خالل المصادقة على مشروع  ،أما النصوص المتبقية

بالنظر إلى الحيز الواسع  االستثنائية،الذي ال تخفى عليكم أهميته  ،5102للسنة المالية  71002قانون المالية رقم 

قرارات وتوجهات ترهن البالد على مدى الذي يستأثر به في الزمن التشريعي وكذا لما ينطوي عليه من 

 سنة كاملة في ميادين حساسة.

، األول مشروع قانون رقم مشاريع قوانين ثالثةالمصادقة على  البيئي والطاقيفيما سجل المجال 

يقضي بمنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والثاني مشروع  77002

المتعلق بالطاقات المتجددة، والثالث مشروع قانون  01010يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  22002قانون رقم 

 55) 0101من محرم  02بتاريخ  00750522يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  27002رقم 

فل بتكريرها وتعبئتها ( يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتك0071فبراير 

 وادخارها وتوزيعها.

بتغيير وتتميم القانون رقم  70002مشروع قانون رقم وافق المجلس على  ،وفي مجال التربية والتكوين

بتغيير وتتميم أحكام  22002، ومشروع قانون رقم القاضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 17011

من  02بتاريخ  00110000ق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعل 10011القانون رقم 

أكتوبر  02) 0102شوال  01الصادر في  00720102( والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 5111ماي  00) 0250صفر 

 ( المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة.0072
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 تأسيسيين صحافة واإلعالم الوطني عبر المصادقة على نصينكما ساهم المجلس في مجال تقنين ال

يقضي بإحداث  01001رقم  والثاني يتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المهنيين 20001رقم هامين، األول تحت 

 .المجلس الوطني للصحافة

رقم  بتغيير وتتميم القانون  017005مشروع قانون رقم وافق المجلس على  ،االقتصاديوفي المجال 

 05) 0110رمضان  0بشأن بيع العقارات في طور اإلنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في  22011

 يتعلق بالتجارة الخارجية. 00002، ومشروع قانون رقم ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود0001أغسطس 

 246بعدد ساعات عمل ناهز اجتماعا على مستوى اللجن الدائمة  20وقد تطلبت هذه الحصيلة انعقاد 

جلسة تشريعية، أي بنسبة  01ساعة، فيما انعقدت ألجل الدراسة والتصويت على هذه النصوص القانونية 

، %21 بنسبة جلسة لألسئلة الشفهية 02من مجموع الجلسات العامة التي شملت أيضا  % 21مائوية تقارب 

 جلسات 2لسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة وين شهريتين خاصتين بتقديم األجوبة المتعلقة باتوجلس

 مختلفة. عامة

 

 أيها الحضور الكريم،

وافرة بما يكفي الستخالص ما يمكن استخالصه غير تبدو  المسجلة في هذه الدورة الحصيلةكانت إذا 

إن بالقول يسمح لنا  وإمعان النظر فيه ككلمن دروس وعبر، فإن استحضار الرصيد التشريعي للمجلس 

نهوضا بصالحياته الدستورية وتثمينا  جلس المستشارين ما فتئ يؤكد مكانته كقوة تقريرية واقتراحية بناءةم

، فهو يتبنى دائما مواقف إيجابية وال يصرف مواقف رافضة بطريقة المؤسساتي الوطنيلموقعه في المشهد 

 .لبعضيعتقد ا، كما قد ممنهجة

ألننا بهذا اإلسهام اإليجابي نقدم الدليل الحي والملموس بأن  ينبغي الحفاظ عليها، البناءةوهذه الروح 

 الثنائية البرلمانية تشكل ضمانة للفعالية وتجويد التشريعات الوطنية وفرصة لتطوير الديمقراطية ببالدنا.

وتجدر بنا في هذا السياق اإلشارة إلى أنه عالوة على إسهامه النوعي في مناقشة النصوص التشريعية 

صدر الحكومي، فإن مجلس المستشارين يعمل جاهدا على تفعيل حقه الدستوري في المبادرة ذات الم

 التشريعية بما يمكنه من مواكبة انشغاالت الحياة اليومية للمواطنين.

مقترح قانون تغطي مضامينها  52ما يناهز ب وهكذا فقد تقدمت الفرق البرلمانية خالل هذه الدورة

نها ستة مقترحات قوانين تنظيمية ستخضع ألول مرة للدراسة أوال في مجلس من بي مجاالت حيوية ومهمة

 .من الدستور  22 المستند على الفصل المجلس الدستوري في هذا الشأن لقرارات تفعيالالنواب 

 قانون لتشريعية والمصادقة على أي مقترحمن استكمال المسطرة ا ، مع األسف،غير أننا لم نتمكن

 .منها

اإليجابي مع  التفاعلسبة ندعو الحكومة إلى التحلي بمزيد من سعة الصدر ومزيد من وبهذه المنا

 المتطلباتمقترحات القوانين التي يتقدم بها السيدات والسادة أعضاء المجلس، حتى نكون جميعا في مستوى 
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قل في ) الفقرة األخيرة( التي تنص على أنه " يخصص يوم واحد على األ 25الدستورية ال سيما الفصل 

 الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة".

 

 أيها السيدات والسادة

 فإن مرد  ، اليوم ال ترقى الى ما تطمع اليه المؤسسة نختتمهاالحصيلة التشريعية للدورة التي  تإذا كان

قامة البنيات التنظيمية ضع لبنات إوالصعوبات التي رافقت  إلى(  وأنا هنا أفسر وال أبرر) يرجع ذلك

دايات تنزيل الصيغة الدستورية ألي مؤسسة في ب ، وهو أمر طبيعيالمجلسللمؤسسة وتشكيل أجهزة 

ننكب في الدورة الفاعلين حتى  التعاون والتنسيق بين مختلفيرة وثنكثف  أن أملنا كبير فيفإن لذلك ديدة، ج

 تزال قيد الدرس بمجلسنا دراسة مشاريع ومقترحات القوانين التي ال التقدم في المقبلة والفترة الفاصلة على

ومشاريع  ،الملتمسات والعرائض التشريعيةالمتعلقة بالتنظيمية القوانين  وعلى رأسها مشاريع ،الموقر

القوانين المتعلقة بإصالح أنظمة التقاعد ومعاشات ونظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص 

التي المشاريع ، أو مهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصابفئات ال

ستعرض علينا في المستقبل القريب، سيما وأن الدورة المقبلة هي آخر دورة في الوالية الحالية لمجلس 

على ظيمية نن التمشاريع القواني بعرضالنواب، والتي تصادف كذلك انتهاء األجل الدستوري المتعلق 

 من الدستور. 22بموجب الفصل البرلمان 

 أيها السيدات والسادة

راقبة العمل الحكومي على نحو ى مجلس المستشارين بمهام مف  و  ، أ  باإلضافة إلى وظيفته التشريعية

دائما في قلب المجتمع بكل ما يخترقه ويعتمل فيه من مشاكل وانشغاالت وهواجس وتطلعات  جعل المجلس

 روعة نحو أوضاع وشروط معيشية أفضل.مش

فقد مكنتنا آليات الرقابة المخولة دستوريا، سيما األسئلة الشفهية والكتابية والجلسات الشهرية الخاصة 

باألجوبة على األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، من معانقة هموم المواطنين 

 ة وكبريات القضايا التي تؤرق الرأي العام.ومشاكلهم الوطنية والجهوية والمحلي

سؤاال  2, 22سؤاال، )بمعدل  822 ،بلغ عدد األسئلة الشفهية المطروحة خالل الدورة ،وفي هذا اإلطار

، ما يعني سؤاال عاديا 27 و ،اسؤاال آني 011على  ، خالل الجلسات األسبوعية،أجابت الحكومة مستشار(،لكل 

  .ها تناولت مواضيع الساعةأن معظم األسئلة المجاب عن

ة على أسئلة تتعلق بالسياسة أجاب خاللهما السيد رئيس الحكوم جلستين شهريتين عقد المجلسكما  

 وكانت متمحورة حول القضايا التالية: العامة

 حصيلة الحكومة في السياسة االجتماعية؛ 

 المناخية   حول التغيرات السياسة الطاقية في عالقتها مع مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطار

cop 22؛ 

 الحوار االجتماعي   . 
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سؤاال،  أجابت  022 بلغ عدد األسئلة المطروحة خالل دورة أكتوبربالنسبة لألسئلة الكتابية، فقد  أما

 منها. سؤاال 05الحكومة على 

تماع عقد جلسات اس من الفرق والمجموعات ترمي الىومن جانبها، توصلت اللجان الدائمة بطلبات 

عقد ب ثالثة منها تتعلقطلبا،  02لبعض الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات العمومية بلغت في مجموعها 

 اجتماعات مشتركة للجن الدائمة.

، فانها لم تحظ بمواضيعهاعلى الرغم من إحالة الطلبات المذكورة الى القطاعات الحكومية المعنية و

طلب انعقاد لجنة العدل فع وزارة العدل بعدم االختصاص بخصوص باستثناء دبما يكفي من التجاوب، إذ أنه 

، "وقفات االساتذة المتدربينمنية العنيفة في مواجهة خالت األالتد"والتشريع وحقوق االنسان حول موضوع 

داعيات الحكم ت" :اللجنة المختصة لمناقشة موضوعياجتماع  حضورعلى وزارة الخارجية  موافقةوكذا 

وربي، وتصويت البرلمان األوربية حول االتفاقية الفالحية بين المغرب واالتحاد ة األالقضائي للمحكم

اللجان الدائمة ال تزال تنتظر رد  ن ، فإ"االوربي على قرار توسيع صالحيات المينورسو باالقاليم الجنوبية

  .الدستورعلى عدم استثمار الفرص القوية التي يتيحها  يؤشر مما القطاعات الحكومية المعنية. 

من  71موجب الفصل بة على الوظيفة التقليدية في مراقبة العمل الحكومي، انضافت للبرلمان ووعال

التي تشكل  الدستور وظيفة ذات صلة وعلى قدر كبير من األهمية والحيوية ترتبط بتقييم السياسات العمومية

 ة للحكومات.أداة التدخل الرئيس

 ،لقيام بأول تمرين في هذا الخصوص خالل دورة أبريل الماضيةوقد بادر مجلس المستشارين إلى ا 

الدولة على قاعدة الشفافية وربط  تحديثالدور المركزي لهذه الوظيفة الجديدة باعتبارها أحد أركان  أبان عن

العمومية  السياساتمن إجراء تقييم موضوعي لفعالية وجدوى  ، من خالل ما تتيحهالمسؤولية بالمحاسبة

 على مؤشرات أداء واضحة.اعتمادا 

في أقرب وقت، بتعاون مع المؤسسات نباشر أن ، فإننا نتطلع إلى الواعدة وانطالقا من هذه التجربة

، المرتقبة لهذا الغرض في غضون السنة الجاريةاإلعداد الجيد للجلسة السنوية مرحلة  الدستورية المعنية،

الرفع من أداء المجلس  ه التجربة الرائدة، بما يسهم فيوأن تتظافر جهود جميع الفاعلين إلنجاح وترسيخ هذ

ووضع اآلليات  ،الغايات الفضلى من وراء دسترة هذه المهمة الجديدة واستبطان تمثلو في هذا الشأن

 والميكانيزمات المالئمة لتتبع وتقويم السياسات العمومية في مختلف المجاالت.

 

 أيها الحضور الكريم

رها الجغرافي والتاريخي حديات جسام في عالقاتها الخارجية بارتباط مع قد  ت تجابهالزالت بالدنا 

انسجاما مع  ،التي تستحقها داخل األسرة الدولية الالئقة وطموحها المتنامي والمشروع في احتالل المكانة

 الجيواستراتيجي. االمتميز في محيطه اموقعهرصيده التاريخي التليد و

ملكة وتدبير ملف الجوار اإلقليمي مالوحدة الترابية والسكانية لل وفي مقدمة هذه التحديات ملف

في  البناءة الصعب شرقا وشماال وجنوبا، وما يترتب عن ذلك من إشكاالت يتعين علينا جميعا المساهمة
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ا بكل قوة وحزم وحنكة وتبصر كذلك، تحت القيادة الحكيمة لجاللة الملك محمد السادس نصره التصدي له

 هللا.

هذا اإلطار، فإن مجلس المستشارين، الواعي بحجم هذه التحديات، يواصل بكل اقتدار إسهامه وفي 

لة أساسا ة المتمثي تناغم تام مع أولوياتها الرئيسلدبلوماسيتنا الرسمية فالنوعي في حشد وتعبئة الدعم الالزم 

جنوب واالنفتاح على فضاءات جيوسياسية جديدة في آسيا  -ودعم العالقات جنوب في التوجه اإلفريقي، 

 وأمريكا الالتينية.

التظاهرات والمحافل  عبر المشاركة في الدبلوماسيهذا البعد  في وهكذا فقد تابع المجلس نشاطه

لس مع المجالس المماثلة في إطار العالقات الثنائية التي ينسجها المجية في اإلطار المتعدد األطراف أو الدول

 في الدول الصديقة والشقيقة.

حفل تنصيب الرئيس الغيني الذي  شرفني جاللة الملك حفظه هللا بتمثيل جاللته في وفي هذا الصدد

رئيس مع  مباحثات يت خاللهاأجروكانت مناسبة بكوناكري،  5102دجنبر  02  يوم أعيد انتخابه، ألفا كوندي

 .مع رئيس البرلمان الليبي لطبرقوأيضا  ةالجمعية الوطنية الغيني

في مدينة  المنعقدةالدولي  البرلماني لالتحاد 011الدورة شاركت وفود المجلس بفعالية في أعمال  كما

جلسة و ،األول سبانياإل –المغربي المنتدىوأعمال  5102أكتوبر  50 -07جنيف بسويسرا خالل الفترة بين 

تعزيز الرد شكل العالمي للمخدرات: الحصيلة وموضوع "المتحدة حول االستماع البرلمانية باألمم الم

واالجتماع البرلماني المنعقد  COP21لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة حول المناخ 50المؤتمر ، و الدولي"

 البرلمانية للجنة الجتماعات الثالثوا ،حرصت على المشاركة فيه شخصياوالذي  في باريسبهذه المناسبة 

 االتحاد -أوروبا مجلس - المغرب الثالثي البرنامج قيادة لجنة أشغال، واألوروبية المغربية مشتركةال

أشغال ، وت حاد البرلماني العربييذي ة لالللجنة الت نف  الد ورة الثامنة عشر، و5107-5102سنة  برسم األوروبي

 من األولى المرحلة، والمؤتمر الحادي عشر التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

حفل ، والوسطى أمريكا لبرلمان العامة الجمعية أشغالو، أوروبا لمجلس البرلمانية للجمعية العادية الدورة

المؤسس من طرف  Eugène De Lacroixسي المنظم من طرف نادي تقديم التهاني بمجلس الشيوخ الفرن

 .المغربية األصولالمنتخبين الفرنسيين ذوي 

نائب رئيس الرابطة التقدمية لالشتراكيين واستقبلنا بمقر المجلس، إلجراء مباحثات بناءة، كال من 

ول للجمهورية الديموقراطية رئيس مجلس النواب الشيلي، والوزير األوالديمقراطيين بالبرلمان األوروبي، و

-Jeanوالسيد وفد قضائي تركي، الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان التونسي، ولساوطومي وبرينسيبي، و

Pierre Raffarin رئيس الوزراء  لجنة الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي رئيس

الدائمة للنقل والمواصالت بالبرلمان الكيني، ورئيسة الجمعية ووفد عن اللجنة ، للجمهورية الفرنسية األسبق

البرلمانية لمجلس أوربا، ووفد برلماني عن مجلس الشيوخ الروماني، ورئيس جهة بروفانس ألب كوت 

البرتغالي، ووزير العالقات مع البرلمان  واالجتماعي االقتصاديدازور الفرنسية، ورئيس المجلس 

 مجلس حقوق اإلنسان بجنيف. وقراطية، ورئيسة الجمعية الوطنية الصربية ورئيسبجمهورية الكونغو الديم

http://www.puic.org/newar/index.php/2015-10-20-11-39-39/3233-2015-10-20-11-32-02
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روسيا وفرنسا، وألمانيا اإلتحادية، وكما استقبلنا عددا من السفراء المعتمدين ببالدنا لكل من باكستان، 

 ) وغدا  ة.الصين والمملكة المتحدوإيطاليا، والمملكة اإلسبانية، و بعثة اإلتحاد األوربي،والفيدرالية، 

 سفير الواليات المتحدة األمريكية( سنستقبل  

وقد سجل المجلس تميزا واضحا في العديد من المناسبات حيث تمكن من إحباط مؤامرات وخصوم 

المعروفة  ،فيه الذي تحاول بعض الجهاتالوحدة الترابية، وآخر هذه اإلنجازات تم في البرلمان األوربي 

كما كانت  دة المملكة من خالل استغالل مفضوح ومقيت لورقة حقوق اإلنسان،المس بسيا ،بعدائها للمغرب

تميت عن المصالح  العليا للمغرب في المجاالت مشاركات ناجحة في الدفاع المسلوفود وبعثات المجلس 

 الحكم الذاتي الرائد الذي تقدمه بالدنا .مقترح وفي مجال الترافع على  وغيرها. واالقتصاديةالسياسية 

نود بهذه المناسبة أن نعرب عن أملنا في أن تسهم الزيارة المرتقبة لألمين العام لألمم المتحدة السيد و

ي في مسلسل الجد   االنخراطبان كيمون للمنطقة في حلحلة الوضع وحمل الطرف اآلخر المتعنت على 

لمي دائم ومتوافق عليه يمكن إيجاد حل سبما يؤدي إلى تسوية النزاع المفتعل حول مغربية أقاليمنا الجنوبية 

المنطقة  وتأهيل ،المحتجزين داخل األراضي الجزائرية لمواطنينا الصحراويينمن إنهاء المعاناة اإلنسانية 

 في إطار اتحاد المغرب الكبير بدوله الخمس. واالجتماعية االقتصاديةمية نالت إلنجاز مهام للتفرغ

لداعم للقضية الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني من أجل موقفنا الثابت ا ، بنفس المناسبة،كما نجدد

عاصمتها القدس الشريف، داعين المجتمع الدولي إلى قامة دولة حرة ومستقلة نيل حقوقه المشروعة في إ

نتهاكاتها المتكررة لألرض واإلنسان الفوري ال وقفالاسرائيل على  إرغامفي  كاملة تحمل مسؤولياته

 ع للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.واإلنصيا ،الفلسطيني

التاريخي  "اتفاق الصخيرات"وننوه كذلك بالتقدم الذي تم إحرازه في مسلسل تسوية األزمة الليبية بعد 

الذي تم تحت رعاية األمم المتحدة وبمشاركة وازنة من طرف المغرب الذي بذل جهودا محمودة في هذا 

مع الدولي، معربين أيضا عن متمنياتنا لألشقاء في سوريا واليمن بالنجاح في إيجاد الملف نالت إشادة المجت

البلدين العربيين الشقيقين وتعين على استعادتهما لعافيتهما  حلول عاجلة تضع نهاية لألزمات التي تمزق

 واستقرارهما بما يخدم مصالح الدول العربية كافة.

العادلة في العالم، متطلعين إلى أن تسود قيم الحوار ونعبر أيضا عن تضامننا مع كل القضايا 

 ،وإخماد بؤر التوتر المشتعلة هنا وهناك األزماتوالمنهج السلمي في إدارة منطق التفاهم  غلبويُ والتفاوض 

 .وخاصة في منطقتنا العربية ،يه وتمده بالحياةذومكافحة اإلرهاب وتجفيف المنابع التي تغ

 ،السيدات والسادة

البرلمانية، ال بد من اإلشارة إلى أن المجلس سيسعى ضمن أهداف  الدبلوماسيةحدث عن ونحن نت

ت التي يتوفر إلى إعادة التموقع على هذا المستوى في المجاال المذكورة في أول هذا الخطاب، ،خطة عمله

 قارنة.تأليفه وطابعه التعددي، على ميزة مفيها، بالنظر إلى 

 من خالل اإلجراءات التالية: وسنعمل على تحقيق هذا الهدف

  وضع تشاركي لخطة دبلوماسية موازية على قاعدة التوزيع الوظيفي لألدوار مع مجلس النواب

موجهة نحو الغرف البرلمانية الثانية والبرلمانات الجهوية ومؤسسات التعاون الالمركزي على 
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الدول ومنتديات رجال األعمال المستويين اإلقليمي والدولي وإلى المنظمات المهنية للمشغلين في 

 واإلقليمية؛ العالمية االجتماعيةوإلى الحركة النقابية العالمية والمنتديات 

 مثال:  ستباقي لبعض المواعيد البالغة األهمية بالنسبة للقضية الوطنيةر االط سنوي للتدبيوضع مخط(

...(، في إطار مم المتحدة،لأل أبريل على مستوى مجلس األمن، سبتمبر على مستوى اللجنة الرابعة

 التنسيق مع مجلس النواب ووزارة الخارجية والتعاون والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛

  إبرام اتفاقيات شراكة أو مذكرات تفاهم مع مراكز الدراسات التي تعنى بالعالقات الدولية حسب

 أولويات مجلس المستشارين الدبلوماسية؛

 بي مغاربة العالم بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات تنظيم منتدى سنوي مع شبكة منتخ

 الوطنية المعنية.

  

 

 السيدات والسادة،

 ضمانا لمزيد من فعالية ونجاعة العمل البرلماني، وتوخيا للتناسق والتكامل بين مجلسي البرلمان

سامية من خالل ، واصلنا بمعية مجلس النواب الجهود المبذولة لتحقيق هذه األهداف الكواجب دستوري

إلى ى أد  انعقاد لجنة التنسيق البرلماني بشكل منتظم وتنويع مجاالت تدخلها واشتغالها، وهو ما الحرص على 

أسهمت  ،ات التي يطرحها العمل البرلمانيانبثاق مقاربات ومعالجات موحدة لعدد من اإلشكاالت والصعوب

 للشأن البرلماني. في تحسين األداء وتبديد الغموض واللبس لدى المتتبعين

وكانت آخر القرارات المتخذة في هذا الشأن ترتبط بتعميق التعاون في مشروع البرلمان اإللكتروني 

 ونزع الطابع المادي عن العديد من العمليات اإلدارية، ورقمنة األرشيف حفاظا على الذاكرة البرلمانية.

حول النظامين  يناير الماضي 01يوم  مشترك الدورة التشريعية المنتهية بتنظيم يوم دراسي تميزتكما 

تحقيق  إلىمن إقرار آليات التنظيم  النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان:":تحت عنوان الداخليين للمجلسين

 "النجاعة البرلمانية

توسيع  هوالذي حضره عدد من الفعاليات البرلمانية والحكومية،  العلمي،وكان الغرض من هذا اللقاء 

المشاركة والتشاور حول مجموعة من المواضيع ذات العالقة بالعمل البرلماني، انطالقا من دائرة 

 البرلمانية. التراكمات التي أفرزتها الممارسة

، في المستقبل لورهانب نأمل أن هامة الخروج بتوصيات عمليةمن  وقد تمكنا، بفضل تعاون الجميع،

، وقد تم لهذا الغرض إحداث لجنة يين الجاري بهما العملمين الداخلفي شكل تعديالت على النظا القريب،

 على مستوى المجلس عهد إليها بإعداد مسودة تعديل النظام الداخلي.

 

 أيها الحضور الكريم،

في مجال العالقات مع المؤسسات الدستورية، عملنا خالل هذه الدورة على ترسيخ وتعميق تعاون  

سطار اإلسالمجلس مع هذه المؤسسات في إ  دستوريا. تقالل المكر 
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تعبئة الدور اإلستشاري لهذه المؤسسات، إذ عمد  وإصراره على وهنا نشير إلى استمرار المجلس 

 إلى إحالة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض

ومقترح  ،قوق اإلنسان قصد إبداء الرأيعلى المجلس الوطني لح من الدستور 02و 02المرتبطين بالفصلين 

 .القانون المتعلق بالهيئة العليا لالتصال السمعي البصري على المؤسسة المعنية

وحصل تشاور مع اللجنة الوطنية المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس  

 الوطني للغات والثقافة المغربية.

لس المستشارين بالمجلس األعلى للتربية والتكوين، وتلقينا كذلك كما عملنا على تجديد ممثلي مج  

المفوض التدبير "والبيئي حول واالجتماعي االقتصاديالمجلس  وتقريريالتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط 

حول مشروعي القانونين  ورأيين " و"إدماج التغيرات المناخية في السياسات العمومية"،للمرافق العمومية

لألسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز اللذين كانا  االستشاريبالمجلس  المتعلقين

 من قبل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.أيضا استشاريين موضوع رأيين 

مع النقاش البرلماني  ساتسهذه المؤبالتفاعل اإليجابي الذي تبديه في هذا المضمار ننوه عاليا و 

محددة   مواضيع  بشأن موافاة المجلس بتوضيحات إضافية  بادرة البعض منها إلىم الدائر من خالل

، ونشيد أيضا بالتعاون القائم مع المجلس الوطني ى سبيل المثال(مجلس الجالية المغربية بالخارج عل)

وات في مجال تنظيم أيام دراسية وند والذي تجلى باألساس ، الذي تربطنا به مذكرة تفاهم،اإلنسان لحقوق

المؤسسة الدولية للنظم  بتعاون مع من طرفه  بمقر المجلس المنظمة الندوة الدوليةوكان آخرها  مثمرة علمية

إصالح التشريع اإلنتخابي تحت شعار" من أجل حول  اإلنتخابية والجمعية المغربية للقانون الدستوري

 ية للمغرب".تشريع انتخابي في مستوى المتطلبات الدستورية واإللتزامات التعاهد

ردة في خطاب افتتاح هذه السنة التشريعية، سيعمل اوانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الو

على تفعيل المقتضيات الدستورية ذات  ، فيما يخصها،مع مجلس النواب والحكومة كاملالمجلس بتنسيق 

 االقتصادي)المجلس  الجديد رالصلة بتنصيب الهيئات التي صدرت قوانينها المنظمة وفقا ألحكام الدستو

 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، المحكمة الدستورية(. والبيئي، واالجتماعي

 

 

 

 

 ؛أيها السيدات والسادة

 والسياسية االقتصاديةالمجتمع المدني بأدوار هامة على مختلف الواجهات  كما تعلمون،يضطلع

من اإلنجازات والنجاحات الهامة أهلته للتطلع نحو المساهمة في  راكم جملة حيثوالثقافية،  واالجتماعية

 .ة للشأن العام الوطنيواجهة رئيسالعمل البرلماني باعتباره 
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اإليجابي  االستيعابانفتاح المؤسسة البرلمانية على المجتمع المدني يمكنها من  ومن هذا المنطلق فإن

فعالياته هو في الواقع امتداد طبيعي للوظيفة التمثيلية ، كما أن أخذ مقترحات وآراء للتحوالت المجتمعية

 للبرلمان وتعبير صادق عن روحه الديمقراطية.

وإذا كان مجلس المستشارين قد شرع منذ مدة ليست باليسيرة في التفاعل اإليجابي مع تحركات 

، خاصة بعد منها بالدناالمجتمع المدني عبر احتضان بعض مبادراته الهادفة، فإن الظرفية الراهنة التي تمر 

تسمح  ،نحو اإلشراك الفعلي للمواطن في تدبير الشأن العام قوي وعوالمطبوعة بنز ،5100اعتماد دستور 

 .مجتمع المدني في العمل البرلمانينخراط الال أكثر تعميقب

ذا ومن ه.  ال يتفاعل مع ديناميات المجمتع ، هو برلمان ليس جدير بهذا اإلسم إن البرلمان الذي

فنحن عازمون في هذا اإلطار، وفق خطة العمل المقترحة، على جعل مجلسنا الموقر فضاء   المنطلق

للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي ال سيما بخصوص الموضوعات الرئيسة إلعمال الدستور 

   وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية. 

شراكة مع أذكر ببعض األنشطة التي قمنا بها خالل هذه الدورة بتعاون و ،وعالقة بهذا الموضوع

اليوم الدراسي المنظم بتعاون مع الفيدرالية الوطنية للجمعيات ومن بينها جمعيات المجتمع المدني، 

" ة" تحت شعارمازيغياألمازيغية حول موضوع " القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة األ

األمازيغية مسؤولية ورصيد وطني مشترك لكل المغاربة"، كما احتضن المجلس ندوات علمية نظمتها 

، "بين التشريع الوطني والقانون الدولي حق اللجوء" موضوع المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان حول

 شريعية ومشروع القانونمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم الملتمسات الت"وموضوع 

 بتعاون مع " دينامية إعالن الرباط". "المتعلق بالحق في تقديم العرائض

وتجاوبا مع نبض المجتمع بخصوص النقاش الذي أثير حول معاشات البرلمانيين، بادرنا إلى تنظيم 

نقاش مؤسساتي " معاشات البرلمانيين وسيناريوهات اإلصالح" بغية فتح           حول موضوع دراسييوم 

 مسؤول ورصين وبدون مزايدات أوشعبوية.

وننوه كذلك باأليام الدراسية التي تنظمها الفرق البرلمانية بالمجلس، بعضها بتعاون مثمر مع منظمات 

التوضيحات والرؤى التكميلية حول الملفات من  في تمكين السادة المستشارينوالتي تساهم  المجتمع المدني،

 البرلمان.في المطروحة للنقاش 

 51الذي يصادف  االجتماعيةوبمناسبة اليوم العالمي للعدالة وفي سياق األنشطة اإلشعاعية للمجلس، 

فبراير من كل سنة، يعتزم مجلس المستشارين تنظيم منتدى برلمانيا دوليا حول موضوع العدالة اإلجتماعية، 

السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس  الرعاية الملكيةتحت  ، وذلك5102فبراير  51و  00وذلك يومي 

   .نصره هللا وأيده

 ،وسيشارك في هذا الحدث الهام، إضافة إلى أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق والمجموعات

واللجان البرلمانية، مسؤولون أممـــيون يمثلون مختلف االتحادات البرلمانية الدولية، واإلقليمية والجهوية 

  فة إلى شخصيات وطنية ودولية وازنة.والقارية، إضا
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ترسيخ الوعي بقيم الديمقراطية  ومساهمة منه فيعلى محيطه الخارجي المستمر في إطار انفتاحه و

في شكل مجموعات، مع خاصة الزوار  في استقبالنشيطة ال تهنهج سياس ، واصل المجلسوالمواطنة

 ، حيث نولي اهتمامامان بالنسبة لها أهمية خاصةالتركيز على الشرائح التي يمكن أن تكتسي زيارة البرل

 لتالمذة المدارس وطلبة الجامعات والمعاهد العليا.  بالغين عنايةو

قادمين زائرا،  2013وهكذا استقبل مجلس المستشارين خالل هذه الدورة عددا من الزوار وصل إلى 

جمعيات المجتمع كذا وياتها، والمؤسسات التعليمية بكل مستعلى  ويتوزعون من مختلف جهات المملكة

 .واألجانب المدني والجالية المغربية المقيمة بالخارج

 

 السيدات والسادة،

للسيد رئيس الحكومة والسيدات  واالحترامال يفوتني في الختام أن أتوجه بخالص عبارات الشكر 

المدني على التفهم والسادة أعضاء الحكومة وخاصة الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع 

 بأدائنا البرلماني والحرص على جودة ومتانة االرتقاءالدائم للعمل سويا من أجل  واالستعدادوحسن التعاون 

  ه.العمل الذي نقوم ب

يدنا ممدودة لإلشتغال  معا في إطار التعاون وعلى قاعدة  ،أقول، من هذا المنبر المحترمة وللحكومة 

من أجل توطيد وإثراء مشروعنا  ،التي يتيحها دستور بالدنا تثمار الفرص الس مبدإ  الفصل بين السلط

 الوطني المشترك .

السادة و السيدتينو مكتب مجلس المستشارينوالعرفان السيدة والسادة أعضاء  باالمتنانكما أخص 

من أجل  مثابرتهم وعملهم الدؤوبحيويتهم والبرلمانية واللجان الدائمة على  والمجموعات رؤساء الفرق

  تبوء مجلسنا الموقر المكانة التي يستحقها ويخولها له الدستور داخل المشهد المؤسساتي الوطني.

االحترام والتقدير الذي أكنه لكم، وأهيب حجم ولكافة موظفي وأطر المجلس أقول، أنتم تدركون جيدا 

نية بما يتطلبه ذلك، وهو معهود فيكم، بكم المزيد من البذل والعطاء بغية تعزيز وتقوية قدرات إدارتنا البرلما

من إخالص ووفاء ونكران للذات، متعهدا لكم، باسم مكتب المجلس، يإيالئكم ما تستحقونه من عناية واهتمام 

 بأوضاعكم اإلدارية واالجتماعية.

والوسائل المكتوبة والسمعية والبصرية  جال اإلعالم في كل المنابرروالشكر موصول أيضا لنساء و

بأعمالنا  الوطني لكترونية، فنحن واعون جيدا بالدور الحاسم الذي يؤدونه في تنوير الرأي العامواإل

وقراراتنا وما تحفل به المؤسسة من نقاشات وحوارات حول القضايا الوطنية، ولذلك هيأنا لهم فضاء خاصا 

 بالتواصل سنعمل على تطويره وتدعيمه بكل مستلزمات العمل الصحفي.

تحت القيادة الرشيدة لجاللة الملك محمد  واالزدهارى لبالدنا مزيدا من التقدم والرفاه وأخيرا نتمن

 السادس نصره هللا.

 وشكرا على حسن وكرم إصغائكم.


