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 .امحلد هلل، والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا وأ هل وحصبه

 الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،

ىل جتديد جمالس ثر مسلسل انتخايب، أ فىض ا  امجلاعات احمللية، وهيآ ت الغرف املهنية واملآ جورين،   نتوىل افتتاح هذه الس نة الترشيعية، ا 

 .وثلث جملس املستشارين

ننا ماوو   ي ععهده لالتووير وعىل أ مهيهت ال وواا  ي ننا  دقماراا،، ومه ا نان  مصاب  مساره، فا  : ا، فهذه سالس تقاااات لسس  ا 

رادة احلازمة، والتعبئة الفعاةل  .حتصينا ملاكس  هامة ال رجعة فهيا، وعاوقما ملا اد يشونه من اختالالت، ال هوادة  ي حماربهتا، لاال 

ىل ثاافة راخسة، وموااف اننعة من ااتناع معيق، ندل اخزتاهل  ي مساار ولكية، أ و  هدفنا امجلاب، سالرعاا  لالعمل ادلقماراا، ا 

 .وذكل عىل حساب ما هو أ مه لالنس بة للوان واملواانني; مزايدات جانبية عابرة 

نه جعل املؤسسات املنتخبة، وعىل رأ سها الربملا ، حصنا، ملا نريده لبالدان من دقمارااية حا ة، ورافعة ملا نتوخاه لها، من تمنية وامةل، ا 

 .ومواانة كرقمة، ووحدة بتيدة

االق وترسيع العديد من اال صالحات اجلوهرية، للقاكمة اجليدة، وال وراش التمنوية الهيلكية  .ويندرج خواننا  ي مرحةل ممتزية، لا 

اخنراامك اال جيايب،  ي اجملهود الواين امجلاب،، ملواهجة    ما ياتيضوهذا . ك ا يآ يت  ي ظرفية داياة، موبوعة نآ زمة مالية وااتصادية عاملية

 .عدابياهتا السلبية، وجلعلها حافزا عىل اال ادام عىل اال صالحات والتاوقمات الالزمة

 .و ي خضم هذا الس ياق الواين والعامل،، أ صبق  الاضااي سالاتصادية وسالجامتبية، عتصدر انشغاالت املواانني واملؤسسات

 . ععد حمور الس ياسات العمومية، وجوهر امل ارسة احلزنية اجلادة، والعمل الربملا ي البنا ك ا

ععزيزا دلقمارااية املشاركة، اليت جعل  املغرب منوذجا الخنراط الاوى احلية ; وهو ما يتول  متكني نالدان، من هيآ ت للقاكمة التمنوية 

 .لل مة،  ي عدنري الشآ   العام

 .ؤكد الرضورة امللحة، البامتد اال اار الاانو ي للمجلس سالاتصادي وسالجامتب،ولهذه الغاية، ن

اامة هذا اجمللس وعفعيهل،  ي نواق من التناسق والتاكمل، نني خمتلف املؤسسات الوانية  .و ي هذا الصدد، يتعني احلرص عىل ا 

ستشارية، هيآ ة دس تورية للخربة وادلراية، بشآ   الاضااي هدفنا انبثاق منوذج مغريب جمللس ااتصادي واجامتب،، يشلك جبودة أ رائه سال

 .التمنوية الكربى لل مة

 .ومن هنا، فا   فعاليته ومصداايته عظل رهينة نتشكيةل معالنة، عتكو  من خربا  وفاعلني، مشهود هلم لالكفا ة،  ي اجملاالت التمنوية

فضال بن ; ااتصادية ومهنية، وفعاليات مجعوية مؤهةل  -من هيآ ت سوس يو ك ا أ   ععددية تركيبته، عاتيض متثيهل للاوى احلية واملنتجة، 

 .احلضور املناس  للمرأ ة،  ي بضويته

نه يتعني أ   ينفتح عىل الوااات الوانية، داخل  رشاك نافة الكفا ات املغرنية، أ يامن نان ،  ي هذا اجمللس، فا  وجتس يدا ال رادعنا  ي ا 

 .الوان وخارجه

 

 رتمني،معرش الربملانيني احمل

ننا ننتظر من هذا اجمللس أ   يشلك هيآ ة ياظة، واوة اارتاحية،  ي لك ما خيص التوهجات والس ياسات العمومية، سالاتصادية  ا 

 .وسالجامتبية، واملرعبوة لالتمنية املس تدامة

اارا مؤسس يا للتفكري املعمق، واحلوار البنا ، نني خمتلف مكوانعه، ال نضاج التعاادات سال  .جامتبية الكربىك ا نريده ا 



حيث يظل وآ ان يتعني عىل ال اراف املعنية، ; أ ما احلوار سالجامتب، الالزم لتسوية نزاعات الشغل املولبية، فهل فضا اعه اخلاصة

 .والسلوات اخملتصة، معاجلته، بروح املسؤولية، والغرية عىل املصلحة الوانية العليا

ليه،وعىل ال مد املنظور، جيدر لاجمللس أ   يضع  ي   صدارة معهل، نلورة ما دبوان ا 

عداد ميثاق اجامتب، جديد  ندا  الرأ ي  ي عناسق وعفاعل اخملووات التمنوية، والس ياسات الاوابية، وععميق نعدها اجلهوي; من ا   .وكذا ا 

يات الهيآ ت العامةل  ي ك ا نوجه احلكومة الختاذ عدانري املال مة، الكفيةل نض ا  عدم عداخل أ و عضارب اختصاصات اجمللس، مع صالح 

 .نفس اجملال

 .وك ا ععلمو ، فا   اجمللس سالاتصادي وسالجامتب، هيآ ة استشارية للجهازين التنفيذي والترشيع،

غنا  ال دا  الربملا ي واحلكويم، خبربعه  ذلا، فا   حرصنا عىل الرفع من فعالية معله ا، جيعلنا نتوىخ من اجمللس اجلديد، عىل اخلصوص، ا 

 .ومشورعه

 .وهذا ما ياتيض منمك ارعبااا أ اوى لالاضااي التمنوية الكربى للوان واملواانني. وعظل غايتنا املثىل ععزيز ماكنة الربملا  ومصداايته

ننا نتفعيل هذا اجمللس اجلديد، نضع لبنة أ خرى، عىل درب دمع احلاكمة التمنوية، اليت نريدها دعامة أ ساس ية لرتس يخ املواانة الكرقمة   وا 

 .والفاعةل

 .عاومي منظومة التعلمي  ك ا نتوىخ مهنا عوايد التضامن الواين، والعداةل سالجامتبية، وب ادها مواصةل

قماان اواي لادلور احلامس وذكل نتعميق الوب، نآ مهي حرازه، وجسامة الوريق الوويل، اليت عاتيض هجودا دؤونة، وا  ة التادم اذلي مت ا 

 .للمدرسة الوانية، اوام تاكفؤ الفرص، والرتنية عىل املواانة الصاحلة، ومنجم التمنية البرشية

والس امي ; ملؤسس ية، اليت ما فتئنا نعمل عىل سالرعاا  هبا ومبوازاة ذكل، س نواصل ععزيز ما حااناه من ماكس  هامة،  ي جمال احلاكمة ا

صالح املؤسيس العميق املنشود. لاال صالح اجلوهري للاضا ، ولاجلهوية املتادمة، والالمتركز الواسع  .وعلمك يه املاومات ال ساس ية لال 

 .ا، لاملتانعة والتاومي وسالس تك الا   مغرلا جديدا ينبثق من هذه ادلينامية اال صالحية املادامة، اليت أ الاناها ونرعاه

صالحات أ ساس ية،  جناح ما ناوده، من ا  وبروح الغرية عىل حرمة الربملا ، نؤكد لمك أ   مصدااية معلمك، رهينة لاخنراامك الاوي  ي ا 

 .والتقرك الفعال لدلفاع بن مغرنية الصقرا 

وس تجدو  خدمي املغرب ال ول،  ي . لترشيع املتادم، واملراابة البنا ةوهذا ما ياتيض منمك انهتاج املبادرات املمثرة، والنااش اجلاد، وا

 .اليعة العاملني، عىل ترس يخ ننا  مغرب الوحدة والتادم وسالس تارار، والس يادة الاكمةل، والكرامة املوفورة
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