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رشیعیة تاح السنة ال  اف

ٔمري موالي  رٔس صاحب اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا، مرفوقا بصاحب السمو املليك ويل العهد ا
ٔمري موالي رشید، یوم امجلعة ٔوىل من  2015ٔكتور  09 احلسن، وصاحب السمو املليك ا ورة ا تاح ا مبقر الربملان، اف

رشیعیة التاسعة رشیعیة اخلامسة من الوالیة ال   .السنة ال
اللته هبذه املناسبة ٔلقاه  ي  لخطاب السايم ا   :ويف ما یيل النص الاكمل 

  

ٓ وحصبه،   ىل رسول هللا و   امحلد  والصالة والسالم 

  السیدات والسادة الربملانیني احملرتمني،

تح السنة اخلامسة من هذه ال ٔن نف رشیعیةسعد  ٔمة حول . والیة ال اطبة ممثيل ا اسبة سنویة  ويه م
  .خمتلف القضا الوطنیة

ضیه من رضورة  رية يف الوالیة احلالیة، مبا تق ٔ ٔهنا السنة ا اصة  ٔمهیة  رشیعیة  يس هذه السنة ال وك
ستوریة   .استكامل ٕاقامة املؤسسات ا

ویة، يف  ت حملیة و ا ٔول انت ٔيت بعد  شارن يف صیغته كام ت ستور اجلدید، وبعد ٕاقامة جملس املس ظل ا
  .اجلدیدة

ىل الثقة اليت  الس اجلهویة واحمللیة واكفة املنتخبني،  شارن ولرؤساء ا ٔعضاء جملس املس هتاين  ٔن نقدم ا ونود هنا 
اممك ق والسداد يف  لتوف ني هللا تعاىل لمك مجیعا    .حظوا هبا، دا

ٔن ى ولكن ال جيب  هت ٔمر قد ا ٔن ا ة . نعترب  ق ایة يف ذاهتا، وٕامنا يه البدایة احلق ست  ت ل ا نت ٕان 
لهيا   .ملسار طویل ینطلق من ٕاقامة املؤسسات وٕاضفاء الرشعیة 

لوفاء بوعودمه  ٔداءها، سواء  ٔحزاب  ىل املنتخبني وا ٔمانة عظمى  ، فٕان متثیل املواطنني  ٔكرث من ذ بل 
ني  ةجتاه الناخ ابة الشغاالهتم املل ست ىل  الل العمل    .ٔو من 

شها بالد لحظة التارخيیة اليت تع رتفاع ٕاىل مستوى ا يض من امجلیع    .ويه مسؤولیة وطنیة تق
د الهام مع التارخي جعة حىت ال خيلف املغرب هذا املو ویة  د هو ٕاقامة مؤسسات  ار وا ا ٕاال خ ٔمام س    .فل

ٔن ما ی ىل ري  ٔن تقوم  اص، وٕامنا جيب  ٔش ىل ا ركز  ٔن  غي  ٔن احلیاة السیاسیة ال ی اه ٕالیه،  ن غي 
ي دامئة. املؤسسات ٔما املؤسسات فه لون،  یفام اكنوا فهم را اص  ٔش ة حلقوق املواطنني، . فا ق ويه الضامنة احلق

ٔهوا كون رهینة  ٔن  ل  هيا، واليت ال نق دمات اليت حيتاجون ٕا اص ورغباهتمول ٔش   .ء ا
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  حرضات السیدات والسادة الربملانیني،

ت،  ا نت ن مل یتوفقوا يف هذه  ه رسا  ٔو ٔن  ٔرید من هذا املنرب  لقد قال املواطنون لكمهتم، ولكين 
هب ٔن ین لهيم  لوطن واملواطنني، و دمات  رفعوا رؤوسهم ملا قدموه من  ٔن  ٔمل، و ٔال یفقدوا ا ٔن املغاربة فعلهيم  وا ٕاىل 

ىل حصی معلهم ت، ؤكرث رصامة يف حماسبة املنتخبني  ا نت ا يف التعامل مع  ٔكرث نض   .ٔصبحوا 

الالت، ومواص العمل اجلاد، من  خ ٔخطاء وتقومي  ايت البناء، لتصحیح ا لنقد ا ام  لهيم الق كام جيب 
سب ثقة الناخ ل  ٔ ٔو ملل، من  ٓن، ودون لكل  ستحقاقات القادمةا   .ني يف 

ٔن العام، مفن مل یفز  ىل ممارسة السلطة، وتدبري الش ي تداول وتناوب  ميقراطیة احلقة، فه ال ا وهذا هو 
دا كون هو الراحب    .الیوم قد 

ظمي  تصة ب لسلطات ا ة  رفض االهتامات الباط املو ٔطالل، كام  ىل ا رفض الباكء  ٔننا  ري 
ت ا د ٕاال يف قلیل من . نت رب العامل، بل ٕاهنا ال تو ميقراطیات  ٔكرب ا یالهتا يف  ت اليت مت توفريها تضايه م فالضام

ول   .ا

ادة املامرسة  اوزات املعزو اليت تعرفها  ب بعض الت س وبطبیعة احلال فٕان من یعترب نفسه مظلوما، 
لجوء ٕاىل القضاء ٔمامه ا بقى  ميقراطیة، ف   .ا

  .ت السیدات والسادة الربملانینيحرضا

رية، وهو دلیل  ٔ ت ا ا نت مينا اجلنوبیة، يف  ٔقا فة لساكن  زتاز، املشاركة املك لقد جسلنا، ببالغ 
خنراط  ىل  لنظام السیايس لبالدمه ، وحرصهم  دة الرتابیة، و لو ٔبناء الصحراء  ث  ش ىل  ٓخر ،  دميقراطي 

  .وطنیةالفعال يف املؤسسات ال

یارمه لك حریة، جتعل  ن مت اخ سهبا املنتخبون ، ا ميقراطیة اليت اك ٔن الرشعیة الشعبیة وا وهنا نؤكد، 
ب نفسها، دون  ارج الوطن وحتاول وامهة ، تنص ٔقلیة تقمي  س  ني لساكن الصحراء املغربیة ، ول ق مهنم املمثلني احلق

  .ٔي سند، مكمثل هلم

  الربملانیني، حرضات السیدات والسادة

اصة يف البناء املؤسيس الوطين، يف ٕاطار من التاكمل  شارن ماكنة  لس املس ستور  ٔعطى ا لقد 
  . والتوازن مع جملس النواب
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عددة ة وم نو متزي برتیبة م ة من اخلربات والكفاءات ، احمللیة واملهنیة  فهو  ث یضم مجمو التخصصات، ح
عیة ج صادیة و ق ٔي . و ربة والرزانة واملوضوعیة، بعیدا عن  لنقاش البناء ، ول شلك فضاء  ٔن  ا، جيب 

  .اعتبارات سیاسیة

رشیعات اليت یصادق  ٔدائه ومن جودة ال لرفع من مستوى  ر التاكمل بني جمليس الربملان  غي اس كام ی
  .لهيا

دد م ات واملزایدات ورمغ لك اجلهود املبذو ، فٕان الصورة اليت تبقى يف ذهن  ن املواطنني ، يه الرصا
لبیةبني  ٔ الم ا ، ويف بعض التجمعات احلزبیة وحىت يف وسائل إال ا ٔح ل الربملان    .واملعارضة ، دا

رىق دامئا ٕاىل مستوى ما یتطلع ٕالیه  ٔن اخلطاب السیايس ال  ٔن قلت لمك، من هذا املنرب، ب وقد سبق يل 
ٔن الت ٔنبهوهنا . املواطن ة ٕاىل  ق شغاالت احلق ة و ىل حساب القضا املل كون دامئا  ات الهامشیة  ه حنو الرصا و

امة، وجيعل املواطن ىل العمل السیايس بصفة  دم الرىض الشعيب  ور  لمواطنني، وهو ما یؤدي ٕاىل  ال هيمت 
لربملان قي    .احلق

شغاالت املواطنني، وف كون مرٓة تعكس ا ٔن  لحوار اجلاد واملسؤول، حول لك القضا فالربملان جيب  ضاء 
  .الوطنیة الكربى

  حرضات السیدات والسادة الربملانیني

ة الوقت يف  ستحمل ٕاضا الل هذه السنة، الستكامل ٕاقامة املؤسسات، ال  ظرمك من معل،  ٕان ما ی
ات الهامشیة   .الرصا

لیمك شدیدة  ٔمهیةمفشاریع النصوص القانونیة اليت ستعرض  ر احلكومة . احلساسیةو  ا ٔن نذ ٔینا  ا ارت
ٔحاكم الفصل  لزتام ب ل لعرض  86والربملان برضورة  ٔ ٓخر  رشیعیة  ي حيدد هنایة هذه الوالیة ال ستور، ا من ا

ىل مصادقة الربملان   .القوانني التنظميیة 

ل املثال، مشاریع القوانني التنظميیة املتعلقة بتفعیل ال ىل س ر هنا،  ٔ ونذ لغة ا مازیغیة، طابع الرمسي 
لغات والثقافة املغربیة، وممارسة حق إالرضاب وجملس الوصایة لس الوطين    .وا

لبیة ومعارضةفهذه القضا الوطنیة الكربى تت ٔ مك مجیعا ،  ، تغلیب روح التوافق طلب م ، حكومة ورملا
بتعاد عن املزایدات السیاسیة   .إالجيايب و

ال بوظیفففي ما خيص مر  مازیغیة لتقوم مستق ٔ ل تفعیل الطابع الرمسي ل ٔن العربیة ا هتا، جيب استحضار 
 ٔ لرصاعمازیغیةوا ا  ٔبدا س كو  دة ، ولن    .نقسام ٔو ، اكنتا دامئا عنرص و
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لغات والثقافة  لس الوطين  ٔمرفٕان  املغربیة،ٔما ا قامة جملس یضم لك املؤسسات املعنیة ا ٕ هبذه  یتعلق 
ام ملؤسسات مستق س وضع هیلك  االت ول   .ا

روح التوافق  يل  شارات واسعة، والت يض ٕاجراء اس ٔن بلورة مرشوع القانون التنظميي لٕالرضاب، یق كام 
ة الوطن ب العمل، ومصل ٔر ، ومصاحل  ة العام   .البناء، مبا یضمن حقوق الف

ىل الربملان ىل مشاریع القوانني ٔما يف ما خيص النصوص املعروضة  ملصادقة  ، فٕاننا ندعو لٕالرساع 
متیزي ٔشاكل ا ٔة املناصفة وماكحفة لك  لسلطة القضائیة، ٕاضافة ٕاىل مرشوع قانون هی   .التنظميیة اخلاصة 

  حرضات السیدات والسادة الربملانیني،

ىل القوانني ورشها يف اجلریدة الرمسیة، وٕامن س فقط املصادقة  رشیعات ٕان ما هيمنا ل ٔیضا تفعیل هذه ال ا 
ب املؤسسات   .وتنص

دمهتا ملصاحل املواطنني ا و ا مبها ا ال .مفاكنة املؤسسات تقاس مبدى ق ٓ ٔقرب ا سىن تنصیهبا يف  . حىت ی
ٔن دعو ٕالیه يف خطاب السنة املاضیة   .وهو ما سبق 

 ٔ لس املنافسة والهی لزناهة والوقایة من الرشوةكام یتعني تفعیل النصوص القانونیة املتعلقة مب   .ة الوطنیة 

ىل ٕاقرار : ویبقى السؤال املطروح ٔربع سنوات  دد من املؤسسات، رمغ مرور  ملاذا مل یمت حتیني قوانني 
ستور؟ ا ا د ٔ ظر ٕالقامة املؤسسات اجلدیدة اليت  ستور؟ وماذا ن   ا

س  لس  ة والرقابیة، وا ر بعض املؤسسات احلقوق لس وخنص  ، وا ٔرسة والطفو شاري ل
لشباب والعمل امجلعوي شاري    .س

  السیدات والسادة الربملانیني احملرتمني،

روح الوطنیة  يل  ت، وتتطلب العمل اجلاد والت د لت اف  تحها الیوم،  رشیعیة اليت نف ٕان السنة ال
  .الصادقة الستكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنیة

دمة املواطنني ٔن املؤسسات ال  كون يف  ٔن  ٔو املعارضة، وٕامنا يه مؤسسات جيب  دها  لبیة و ٔ هتم ا
ٔخرى ٔي اعتبارات    .دون 
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ٔمة د التوافق إالجيايب، يف لك القضا الكربى ل رفض التوافقات السلبیة اليت . ا، ندعو الع ٔننا  ري 
ىل حسا ویة  ٔغراض الف ٔن یظل فوق حتاول ٕارضاء الرغبات الشخصیة وا ب مصاحل الوطن واملواطنني، فالوطن جيب 

  .امجلیع

ري وطننا العزز ه  اتقمك، ملا ف ىل  ٔمانة امللقاة  امك هللا، يف مستوى ا   .فكونوا، ر

ريا”  ريا یوتیمك    .صدق هللا العظمي. “ٕان یعمل هللا يف قلومك 

  

لیمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .“والسالم 
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ةاجللسات الع   موم
 
 

لس  - 1 اب هیالك ا   لسات انت

لس  -  ٔ  س ا اب رئ   لسة انت
 

لسة معو  شارن  ء عقد جملس املس ة یوم الثال شار السید محمد  2015ٔكتور  13م س املؤقت املس رئاسة الرئ

شارن احمل ن بني املس ي جرى يف دور اب ا نت ٔسفر هذا  لس، وقد  لم دید  س  اب رئ رتمني السید عبو، خصصت النت

وح عن  ىل النتاجئ التالیة حكميزب إالستقالل والسید حعبد الصمد ق ٔصا واملعارصة   :ن شامش عن ا
  

ٔول    ور ا   :ا

  120: احلارضون
  04: املمتنعون عن التصویت

ٔصوات املعرب عهنا   116: ا
ٔصوات امللغاة    09: ا
و    51: حعبد الصمد ق

   56: ن شامش حكمي
   

ور الثاين :  ا

  120: احلارضون 
  04: املمتنعون عن التصویت

ٔصوات املعرب عهنا   116: ا
ٔصوات امللغاة   01: ا

وح    57: عبد الصمد ق
     58: ن شامش  حكمي

ور الثاين، فاز السید وبذ و  ىل نتاجئ ا شارن  حكميبناء  رئاسة جملس املس   .ن شامش 
ابه رئ  ر انت ن شامش اللكمة التالیةوٕا ٔستاذ عبد احلامك  ٔلقى ا شارن،  س جملس املس دیدا لرئ   :سا 
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ٓ وحصبه؛ ىل رسول هللا و   سم هللا وامحلد  والصالة والسالم 

   
شارون احملرتمون؛   السیدات والسادة املس

م  لشكر اجلزیل و ٔتقدم  ٔن  یاز،  م ميقراطیة  لحظة ا ري مجلیع عضوات یطیب يل يف هذه ا نان الك

ؤعضاء جملسنا املوقر مبختلف روافدمه السیاسیة واحمللیة والنقابیة واملهنیة، ٕازاء الثقة الغالیة اليت وضعمتوها يف خشيص 
شارن بثقلها الوطين، وجبسامة محوهتا السیاسیة  ٔتق مسؤولیة رئاسة جملس املس املتواضع، حبیث جعلمتوين 

لجهویة املوسعة،    واملؤسساتیة، الس قة  لس رافعة حق قدمة، جتعل من ا شك وفلسفة دستوریة م يف ظل 
عیة ج صادیة و ق ٔهدافها  طلباهتا و الیة، وم ٔسسها ا   . ب

ميقراطیة العالیة اليت  ىل املنافسة الرشیفة والروح ا ٔخ املنافس،  ٔنوه  ٔن  ٔود يف مسهتل لكميت هاته،  و

ن عهن لسنا املوقرٔ دید  س  یار رئ خ ابیة اخلاصة  نت ٔثناء وبعد العملیة  ل و   . ا، ق

شارون احملرتمون؛   السیدات والسادة املس
اة  دیدة من ح تاح مر  ٔماممك الف ٔقف   ٔ ار جبسامة املسؤولیة تغمرين، و ف زتاز و مشاعر 

كون املش  اب  نت عد هذا  شارن، ف ايب الوطين املمتزي ما بعد دستور جملس املس نت قد اكمتل، ٕایذا  2011هد 

لس  خول مب دمة الصاحل العام، وذ  رة التنافس والتباري الرشیف ٕاىل التعاون والتوافق البناء يف  لالنتقال من دا
ة العمل جبدیة ومسؤ  اللها جام دیدة، ويه مر نتو من  شارن يف مر دستوریة  ىل املستوى املس ولیة، 

ق املزید من  منوذج املغـريب وحتق ىل صالبة ا ل إالسهام الفعال يف احملافظة  ٔ بلومايس من  رشیعي والرقايب وا ال

ادة الرشیدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا  ت الق ا حت لتجـربة املغربیة ٕاقلميیا وقار ودول إالشعاع 
ٔیده   .و

شارون احملرتمون؛السیدات وا  لسادة املس  

ها، مييل  متوين ٕا ٔن الشعور اجلارف بثقل املسؤولیة اليت ق ٔصارحمك  ىل هذه الثقة الغالیة،  ٔشكرمك  ٕانين ٕاذ 

يل متجید روح العمل  اليق ٕالذاكء ورسیخ قمي التعاون والرشاكة مع امجلیع، كام متيل  ٔ الن الزتايم ا ٕ يل اجلهر 

ٔفضل السبل ٕالدماج لك التعبريات والكفاءات والطاقات واملبادرات جلعل جملس امجلاعي والبحث  ىل  امئ  ا
ة اته الیوم لواقع املغريب وشدیدة احلساسیة حلرارة ح شارن مؤسسة دستوریة لصیقة    .املس

ورة ال  تاح هذه ا ال امل محمد السادس نرصه هللا یوم امجلعة املايض، مبناسبة اف ٔكد  ٕان : "رشیعیةلقد 

ىل  الل العمل  ٔو من  ني  لوفاء بوعودمه اجتاه الناخ ٔحزاب، سواء  ىل املنتخبني وا ٔمانة عظمى  متثیل املواطنني 

شها  لحظة اليت تع رتفاع ٕاىل مستوى ا يض من امجلیع  ة، ويه مسؤولیة وطنیة تق ابة الشغاالهتم املل ست

  ."بالد
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الص لهذه ا ٔن یظل  فٕان إال شها بالد یلزم جملسنا  لحظة التارخيیة اليت تع رتقاء  ٔمانة العظمى و

ق هذا  ، ولتحق ىل صهر لك املبادرات،  جهتادات، وقادرا  تلف التعبريات السیاسیة ومستوعبا للك  اضنا 

رس  ىل  اهدا  ٔمعل  ٔنين بقدر ما س شارن،  اليت زماليئ املس دمك زم ٔ ن املبتغى،  د التعاون والتاكمل البناء یخ قوا
ٔجعل من  ستوریة، فٕانين س يق الهیئات واملؤسسات ا ٔ فصل السلط ومع جملس النواب و د دة م ىل قا مع احلكومة 

اتقي خلدمة وكرس ثقافة الرشاكة والتوافق إالجيايب  ىل  متوين، مسؤولیة  ٔمانة اليت ق لیظل الوطن فوق " هذه ا

ال امل نرصه هللا  كام " امجلیع ىل ذ    .حث 
ٔختذ  ٔنين س ىل  ٔماممك  لتواصل مع مجیع الهیئات السیاسیة  ٔتعهد  ا مسمترا  شاریة مهنا من املقاربة ال

لملفات  ٔجنع  ل وا ٔم ٔفق التدبري إالسرتاتیجي ا رملانیة، وجلان دامئة، يف  ات  ب، وفرق ومجمو لس، من مك لم
رشیعیة والرقابی لس، ال لم طلق تصور ٕاسرتاتیجي هيدف ٕاىل الرفع من املاكنة املؤسساتیة  بلوماسیة، من م ة وا

فاع عن املصاحل الوطنیة الكربى مجلیع  ا  ق ربا حق متثیلیة، وم ميقراطیة ا ىل ا ا شاهدا  صبح عندئذ حبق رص ف

ات الشعبیة   .الف

منویة مشولیة، ٔهدافا  ٔن ب قد سطرت  دیدة،  واعتبارا  ة  عیة وحقوق صادیة واج ٔوراشا اق حت  وف

بعادها  ٔ ت، مستحرضا  كون يف صلب هذه الرها ٔن  لس يف ٕاطار التاكمل مع جملس النواب  ظر من ا فٕانه ی
ربة وكفاءة  ىل  د  ع ل  نتظارات الوطنیة من مد رفع من سقف  ٔن  ٔعضائه، و ات وعطاءات  قرتا وداعام لها 

رها، دون وحرف شك یتعني اس صادي، ويه  ق عي و ج لتنوع والتعدد احمليل واملهين و سمة  لته امل شك ة 
ة الوطنیة يف  دة ويه املصل لس ٕاال بعم وح ىل صعید معل ا ة داجمة ال تعرتف  دة توافق ٔو ٕاقصاء، لبناء و متیزي 

لجهات، وذ متاشیا مع م د  ٔیده يف ٕاطار املغرب املو لیه صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و ٔكد  ا 

رشیعیة التاسعة  رشیعیة اخلامسة من الوالیة ال ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا اللته مبناسبة اف ٔلقاه  ي  اخلطاب ا
  : مبقر الربملان

ت، وتتطلب " ...  د لت اف  تحها الیوم،  رشیعیة اليت نف روح ٕان السنة ال يل  العمل اجلاد والت
  .الوطنیة الصادقة الستكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنیة

دمة املواطنني  كون يف  ٔن  ٔو املعارضة، وٕامنا يه مؤسسات جيب  دها  لبیة و ٔ ٔن املؤسسات ال هتم ا

ٔخرى ٔي اعتبارات    .دون 

ٔمة د التوافق إالجيايب، يف لك القضا الكربى ل رفض التوافقات السلبیة اليت ري. ا، ندعو الع ٔننا   

ٔن یظل فوق  ىل حساب مصاحل الوطن واملواطنني، فالوطن جيب  ویة  ٔغراض الف حتاول ٕارضاء الرغبات الشخصیة وا

م صاحب اجلال نرصه هللا... ." ( امجلیع ى  هت   ).ا
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شارون احملرتمون؛   السیدات والسادة املس
  

ٔ  یغمرين   ٔ زتاز و ال ة شعور  ق رية يف الوطنیة احلق د الشخصیات الك ٔ لف يف هذه املسؤولیة 
ميقراطیة وقمي احلداثة   . والصادقة ونرصة ا

ر،  حلرج والتقد زتاز املمزوج  ال ٔ   ٕانه شعور  لس احملرتم، و ٔمام هذا ا ىل هذا املنرب املوقر و لس  ٔ ٔن 

ٔخ ستوریة من ا ٔمانة مشعل هذه املؤسسة ا كتور محمد الشیخ بید هللا، وهو  ٔستمل  لص ا ل والوطين ا والزم

ٔدوار،  سبات وٕاجنازات و جهتاد لنكون يف مستوى ما رامكته هذه املؤسسة من مك ىل العمل واجلد و بري  افز 

ميقراطي املغريب  شارن يف املشهد ا   .اكنت لكها هتدف ٕاىل تعمیق ماكنة جملس املس

كتور محمد الشیخ بید هللا، ولاكفة السادة الرؤساء ٕانين من هذا املنرب،  سنا ا زتاز لرئ ر وا ه حتیة تقد ٔو
ا مجیعا مبسؤولیة حتصینه وتطوره، ونتوقف  ي یطوق ن سبقو وسامهوا يف ٕاحراز هذا الرتامك إالجيايب ا احملرتمون ا

ادر مهنم ٕاىل دار البقاء ىل من  لرتمح    .هبذه املناسبة 
مت  ٔمانة وحتد ٕان ا كتور الشیخ محمد بید هللا، هو  شارن بعد ا رشف حتمل مسؤولیة رئاسة جملس املس تع 

رشیع، وجرٔة ودقة يف  ویة يف املبادرات، وشاط يف ال رية من ح ٔ ٔن ما متزيت به الوالیة ا يف نفس الوقت، ذ 

ة،  لس املس  املراق لوظائف اجلدیدة  ٔصیل  ت وٕابداع يف البحث، وت ٔمام مسؤولیة حتصني وتث شارن، جيعلنا 
ىل مواص الطریق وامليض يف اسمتراریة  ازمون  ٔخرى،  فٕاننا  ة  هنا من  ة، وتقوهتا وحتس سبات من  املك

ستوري، وكام  اها املرشع ا امة، كام تو اصة والربملان املغريب بصفة  شارن بصفة  نوعیة تعزز ماكنة جملس املس
هيا صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، والشعب املغريب قاطبة یتطلع   .ٕا

  

شارون احملرتمون؛   السیدات والسادة املس
  

ارب السابقة،  شارن يف الت افزا ومؤطرا لنا،  ٕان ما رامكه جملس املس ل  نعتربه  لنواصل معا بناء مستق

اللته  ه املؤسسات كام قال  ل يه الضامنة ا:"كون ف دمات اليت حيتاجوهنا، واليت ال تق ة حلقوق املواطنني، ول ق حلق

اص ورغباهتم ٔش ٔهواء ا كون رهینة    ".ٔن 

ٔحاكم دستور  ٔرضیة  ىل  ا الیوم، يه ضامن اسمتراریة نوعیة  ه من 2011لهذا فٕان مسؤولی ، وما متن
ٔفق متكني احلیاة السیاسیة من دینام قدمة، ويف  ات ووظائف م روح التاكمل صالح ة مؤسساتیة ینخرط فهيا امجلیع 

ل والتوافق البناء   .والتعاون والتفا
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ته اليت  ویته وشفاف شارن، وتعزز ح ت فعالیة جملس املس رتبط مبواص العمل لتث ٔولیاتنا،  هكذا، فٕان 

ستوریة ٔحاكم ا لك ا لزتام  ميقراطیة، و متتع لك مواصفات املؤسسة ا اليت تضمن التطبیق الفعيل حلقوق  ، جتع 

جهتادات املواطنة والهادفة ٕاىل تقویة حق  مثني املبادرات و الف، و ٔقلیة واملعارضة، وحامیة حریة الرٔي ا ا
ٔىت ة، ولك هذا لن یت رشیع واملراق شارن فضاءاملواطنات واملواطنني يف ال ميقراطي   ٕاال جبعل جملس املس لنقاش ا

الف العقالين ىل اخ شغاالت ومهوم معوم املواطنني  شغاالته يف صلب ا  املرتفع عن لك اعتبار سیاسوي، وجعل ا

اهتم اج   .مواقعهم و
شیط  لس وت ة ا شارن ومعوم املواطنني، وتقویة لشفاف امئ بني جملس املس وتعززا جلسور التواصل ا

بة خم  ة من تفاصیل اشتغال ثقافة املواطنة، ومتكني لك املواطنني من موا ىل ب ا احلیاة الربملانیة، وجعلهم  تلف م
اخ سلمي يف  الل توفري م ا من  ا ا وتعزز انف ىل تقویة اجلانب التواصيل ملؤسس ن  اهد لربملان، سنعمل  ممثلهيم 

حلیاة ال ىل املعلومات املتعلقة  الم، وضامن احلق يف احلصول  نا مبمثيل وسائل إال ربملانیة والعمل جبدیة ٕالخراج الق

زي الوجود   .مرشوع التلفزة الربملانیة ٕاىل 

ٔولویة  ت الربملانیة إالقلميیة والقاریة، فٕاهنا ستحظى ب یبلوماسیة الربملانیة والعالقة مع املنتد ويف جمال ا

ة مؤ  ا الوطين، ومرشوعیة ومصداق ا ومتاسك ا الوطنیة، وقوة اندماج سساتنا السیاسیة، الزالت كربى، فعدا قضی

مقرطة  ىل درب ا شها اململكة املغربیة، وما حتقق  لتحوالت اليت تع لتعریف  س فقط  ٔكرب، ل ا ٕاضافة جمهود  حتتاج م

سباتنا وٕاجنازاتنا ويل مبك داء، وتنور الرٔي العام ا ٔ ىل مغالطات اخلصوم وا دیث، بل لقطع الطریق  لهذا . والت

ا وانطالقا من امل  ٔسلوب دبلوماسی ٔداء و ىل تطور  سبات اليت حققها جملسنا املوقر يف هذا الصدد، سنعمل  ك

ة  ت الربملانیة إالقلميیة والقاریة وا ة، حىت جنعل من لك احملافل واملنتد ىل هذه الوا بري  شلك  الربملانیة، والرتكزي 

مي دتنا الرتابیة وصوابیة هنجنا ا فاع عن و   .قراطي، وقوة بنائنا الوطيننضالیة 
شارون احملرتمون؛   السیدات والسادة املس

ي  ري ا هود الك متمي ا مثني و ٔیضا  ا  ستوجب م شارن،  ویة جملس املس ٕان رهان تعزز فعالیة وح
منیة موارده هتا، يف جمال تطور وحتدیث إالدارة الربملانیة، و لس املنهتیة وال ه رئاسة ا رشیة، وحتسني اخنرطت ف ا ال

هتا    . ظروف اشتغالها، والرفع من مردود

لكفاءات  ا  را م رية اليت تضطلع هبا إالدارة الربملانیة، وتقد ٔدوار الك ، فٕاننا وانطالقا من ٕامياننا العمیق 

 ٔ ىل مواص ا صب  د س ا بعطاءاهتا، فٕان  رتافا م لس، وا زخر هبا هذا ا وراش اليت انطلقت يف العالیة اليت 

اما مع  س هنا وٕاغناهئا ا سبات وحتس ىل حتصني املك شارن، والعمل  اجتاه عرصنة وحتدیث ٕادارة جملس املس

ا  نا التدبريیة رشاك حمور مصاح لس، واليت ستظل يف فلسف ئت تنادي هبا الفعالیات النقابیة  الشعارات اليت ماف

ٔوراش واملبادرات اليت   . سیعرفها جملسنا املوقر للك ا
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 السیدات والسادة احملرتمون،

ت جملسنا الستكامل  ارشة االتصاالت مع خمتلف مكو ٓن يف م ذ ا ٔرشع م ٔنين س مك  ذا لن بعد اس ٔ ٕانين 

تنا ٔولو اب هیئات جملسنا املوقر، وحتدید    .انت
لوطن،  ري  ه  مك ملا ف ا هللا وٕا    وفق

ىل حسن إالصغاء،   .ورفعت اجللسة شكرا 
ٔیده،  ا ٕالیه صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ّو ي د روح التوافق إالجيايب البناء ا واهتداء 

نتقالیة،  ٔطر لهیالك اكنت قامئة يف ظل املر  الیا  لس الساري النفاذ  لم يل  ا ضیات النظام ا ٔن مق واعتبارا 

ل جلنة موسعة ت شك ٔقرتح  لس، فٕانين  لم ضم ممثال عن لك هیئة من الهیئات السیاسیة والنقابة واملهنیة املكونة 
لس من  ٔلیف هیالك ا لس الس ت املتعلقة بت لم يل  ا ضیات النظام ا ضیات بعض مق ىل تعدیل مق لتنكب 

ستوریة ٔ لتنامغ مع الفلسفة ا قا ملبد ب وفرق وجلان دامئة، حتق       . مك

  

لیمك ورمحة هللا وراكته                  .والسالم 
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اب لسة   -  ب   :الهیالك يق انت
 

ٔحاكم الفصل  لس  63تطبیقا  يل  ا ٔول من النظام ا ستور والباب الثالث من اجلزء ا من ا
شارن شارن یوم امجلعة ،املس ة 2015ٔكتور  30عقد جملس املس لس السید  لسة معوم س ا  حكميرئاسة رئ

شامش، امئة ب ان ا ل ب ورؤساء ا ٔعضاء املك اب السیدات والسادة   .خصصت النت
لعضویة  ٔعضاء املنتدبني من الفرق  دة اليت مضت ا ىل الالحئة املو لتصویت الرسي  هتت اجللسة  وقد ا

امئة ان ا ل لس ولرئاسة ا ب ا   .مبك
شارن توصلت طبقا  ٔن رئاسة جملس املس ر  ات،  47یذ مو لس بلواحئ الفرق وا لم يل  ا من النظام ا

سق  ٔو م س  رملانیة، وامس رئ ة  تارة من طرف لك فریق ومجمو سمیة ا ٔعضاهئا، وكذا ال عات  ٔسامء وتوق واملتضمنة 
  .لك مهنا

ان  ل ب ورؤساء رؤساء ا ٔعضاء املك ات و مو امئةوف یيل الحئة السیدات والسادة رؤساء الفرق وا   :ا
  

  الفرق رؤساء
  

 اسم الرئیس (ة) الفریق

دة والتعادلیة لو ستقاليل  لبار  الفریق    عبد السالم ا

ٔصا واملعارصة   عبد العزز بنعزوز  فریق ا

ل شیخي  فریق العدا والتمنیة   ن

ارك السباعي  الفریق احلريك   ام

حرار ٔ   محمد البكوري  فریق التجمع الوطين ل

حت   عبد إال حفظي  اد العام ملقاوالت املغربفریق 

شرتايك لمي  الفریق    محمد 

لشغل حتاد املغريب    ٓمال العمري  فریق 

عي ج ميقراطي  ستوري ا   درس الرايضا  الفریق ا
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ات الربملانیة مو سقو ا   م
ة مو سق  ا   )ة(امس امل

لشغل ميقراطیة  فدرالیة ا ة الك   حلرشر ا  مجمو

ة العمل التقديم لطیف امعو  مجمو   عبد ا

  
ب  ٔسامء السیدات والسادة لسٔعضاء مك   ا

 اإلسم الفریق

دة والتعادلیة لو ستقاليل  ٔنصاري الفریق   محمد ا
 عبد إال احللوطي فریق العدا والتمنیة

وسكوس الفریق احلريك  محید 
حرار ٔ  سالمةعبد القادر  فریق التجمع الوطين ل

حتاد العام ملقاوالت املغرب ّة التازي فریق   ئ م
ٔصا واملعارصة  العريب احملريش فریق ا

شرتايك ه الفریق   عبد الوهاب بلفق
لشغل حتاد املغريب   رشید املنیاري فریق 

عي ج ميقراطي  ستوري ا ّدال الفریق ا  محمد 
دة والت لو ستقاليل   محد اخلریفٔ  عادلیةالفریق 
ٔصا واملعارصة  محد التوزئ  فریق ا

  
امئة  ان ا ل   ٔسامء السادة رؤساء ا
امئة لجنة ا س ا   امس الرئ

سان رشیع وحقوق إال ٔصا واملعارصة: عبد السالم بلقشور جلنة العدل وال   فریق ا

ة ات إالنتاج ة والقطا يش جلنة الفال   حتاد العام ملقاوالت املغربفریق  : العريب العرا

عیة ج ة و ن جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ايم ا   فریق العدا والتمنیة: عبد العيل 

صادیة ق ال املاكوي جلنة املالیة و التخطیط و التمنیة  دة والتعادلیة: ر لو ستقاليل    الفریق 

فاع الوطين واملناطق  ة واحلدود وا ٔحرار: محمد الرزمة املغربیة احملتجلنة اخلارج   فریق التجمع الوطين ل

ٔساسیة ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا   الفریق احلريك: املهدي عمثون جلنة ا
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 .2016لسنة املالیة  70.15لسة مشرتكة خمصصة لتقدمي مرشوع قانون املالیة رمق  -2
    

ء  لسیه یوم الثال رئاسة ا 2015ٔكتور  20عقد الربملان مب ة مشرتكة  لسید راشید الطاليب لسة معوم

س جملس النواب شارنو  العلمي، رئ س جملس املس شامس، رئ ر السید حكمي ب ، خصصت لعرض السید وز

صاد واملالیة ملرشوع قانون املالیة رمق    .2016لسنة املالیة  70.15إالق
ي تقدم به، وكام الل العرض ا ل هذه املناسبة السنویةجرت العاد و صاد ة يف م ر إالق ، وقف وز

عند ما حتقق وما مل یتحقق يف السنة املنهتیة لك موضوعیة ومسؤولیة، مكنطلق لتعلیل ما واملالیة السید محمد بوسعید 

لسنة املوالیةما و  احلكومة طط خت جعل السید ، عتبارها سنة خمت الوالیة ٔن الطابع اخلاص لهذه السنة كام. رمسه 
ر كذ ولو ر یذ لزتامات الوز ضب  ٔجنز مهن احلكومة شلك مق ٓن اومبا    .حىت ا

ر ٕاىلمن  ٔخرى تطرق السید الوز ٔساسها مرشوع قانون املالیة لسنة  ة  ىل  ىن  املركزات اليت ان

الل 2016 صادي يف ها، واليت من  ق منو اق من الناجت % 3,5وتقلیص جعز املزيانیة ٕاىل %3دود ، تتوقع احلكومة حتق

يل اخلام، وذ وفق توقعات حتدد  ا ل البرتول و  61ا رم درامه مكتوسط لسعر رصف 9,5دوالرا مكتوسط لسعر 
رمه والر مقابل ا  .ا

ر عزم احلكومة ٔظهر السید الوز ٔن و ىل  ٔهداف يف ٕاطار املرشوع املعروض  ددته من  ق ما   ظارىل حتق
ت الربملان رملا ونقا لني،  ل مع لك الفا ري لك الوسائل وإالماكنیات، ويف ٕاطار التعاون والتفا س الل  ، من 

ویة وحملیة وجممتع مدين   .ومقاوالت وجمالس 
ام عرضه عن إالستعداد رب يف خ ات كام  اوب مع مقرت ل والت  موساؤالهت السادة الربملانیني لتفا

س يف ٕاطار ما م، وتعدیالهت ٔس ىل التعاون  مت الت نیة  القة م اقشة قوانني املالیة السابقة من  الل دراسة وم

  .واحلوار والتوافق إالجيايب
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باج       ات املك

  
ع                                            01/2015رمق  اج

  2015 نونرب 02لیوم االثنني 
  

شار عقد ب جملس املس ٔول 2015 نونرب 02ن یوم االثنني مك ه ا لس  اج س ا  حكمي السیدرئاسة رئ
ٔعامل النقط التالیة دول ا  :ن شامش وقد تضمن 

 
ل  )1 لس دا ٔعضاء ا رشیعیة احلالیة  90ل ٔ التذكري بوجوب ترصحي  تاح الوالیة ال یوما من اف

ابیة و  نت م  ا شاطاهتم املهنیة و ٔحاكم املادةمبجموع  ٔوىل من القانون ممتلاكهتم، طبقا   ا
متمي یقيض 51.07  رمق التنظميي شارن 32.97 التنظميي رمق القانون ب لس املس   .املتعلق مب

 

ستوریة  )2 لس مع املؤسسات ا  : القة ا
ستوري رمق  صدور 2.1 لس ا ه مبطابقة  15/974قرار ا ي رصح مبوج  عدلتنيامل 53و  46 املادتنيا

يليف  ا شارن لس النظام ا  .ستور املس
  

 

رشیع  )3  :ال
ٔمر بـ  - 3.1 شارن ویتعلق ا ىل جملس املس ا مشاریع قوانني من جملس النواب   :ٕا

  متمي القانون رمق 58.15 قانون رمقمرشوع ددة املتعلق 13.09 یقيض بتغیري و  .لطاقات املت

  لسلطة القضائیة یتعلق 100.13 قانون تنظميي رمقمرشوع ىل  ٔ  .لس ا

  لقضاة یتعلق 106.13 قانون تنظميي رمقمرشوع ٔسايس   .لنظام ا
  

ار بتوصل جملس النواب بـ  - 3.2   :ٕاخ

  ٔرسة والطفو یتعلق 78.14 رمق قانونمرشوع شاري ل س  .لس 

  شارن  مناستدراك لس املس ىض هيم تعدیل املادةضافة ٕ  یتعلقفریق العدا والتمنیة مب  8 مق
مي وضامن جودة التعلمي العايل  لواك الوطنیة املتعلق 80.12 بتعدیل القانون رمقمقرتح القانون القايض  من لتق

 .والبحث العلمي
امئة - 3.3 لجن ا ى ا ة    .مشاریع القوانني املود
اوزة  - 3.4 ٔصبحت م ات القوانني اليت  ٓل مقرت يل اليت تقيض برضورة  97املادة (م ا من النظام ا

لصفة الربملانیة لس بعد فقدان مقدمه  ٔي عضو  ت به  ش ٔي مقرتح قانون ی ادة تقدمي   ).ٕا
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ة من املنظامت وامجلعیات الوطنیة  - 3.5 رة صادرة عن مجمو القانون التنظميي بتفعیل الطابع  حولمذ

ٔمازیغیة   .الرمسي ل

ظمة العمل ا - 3.6 صاد املنظم حولولیة توصیة م ق ري املهیلك ٕاىل  صاد  ق  .نتقال من 

  

ٔسئ الشفهیة )4   ا
  

ء  - 4.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  2015 نونرب 03لسة ا

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة.  
ةالعالقا )5   : ت اخلارج

ة اخل حلضوردعوة  - 5.1 لمجمو ٔبیض املتوسط ٔشغال الندوة املشرتكة  اصة بدول حوض البحر ا
لجنة الفرعیة  ٔوسط وا ٔطلسیة  امللكفةوالرشق ا ول ا صادیة مابني ا ق لجمعیة الربملانیة  التابعتنيلعالقات 

ٔطليس لف شامل    .2015نونرب  28ٕاىل  26من  ٕایطالیا/ فلورسا .ملنظمة 

ع الربملاين  حلضوردعوة  - 5.2 ج دة  املنعقدٔشغال  ٔمم املت ة حولمبناسبة مؤمتر ا   . التغريات املناخ
رب  6 و 5 یويمرس    .2015دج

ورة  - 5.3 ٔشغال ا ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي واملؤمتر  67دعوة حلضور  لرؤساء  38لجنة التنف

ساو  ت التابعة لالحتاد بب ساو من / الربملا ا ب رب  06ٕاىل  02بغی   .2015دج
ٔزمة : "موضوع  حولٔشغال مؤمتر  حلضورعوة د - 5.4 سانیة والسیاسة الشام يف جمال تدبري  املعاجلة إال

ٔورو ني ب اص املهجرن" الهجرات والالج ٔش ني وا ظمها جلنة الهجرة والالج لجمعیة الربملانیة  اليت س التابعة 

ٔورو   . لس 

رب  16یوم  رس   .2015دج
ٔشغ - 5.5 ظمة التعاون دعوة حلضور  ٔعضاء يف م ول ا ورة احلادیة عرش ملؤمتر احتاد جمالس ا ال ا

  .إالساليم

ر  25ٕاىل  20بغداد من    .2016ینا

شاري السیايس  - 5.6 س لمؤمتر  لجنة الوطنیة  س ا ئب رئ لشعب الصیين طلب السید ما بیاو 

شارن  س جملس املس ة  يفمبناسبة مشاركته  ، وذ2015 نونرب 11 یوملقاء مع السید رئ ورة الثام ٔشغال ا

ةٔمادیوس  ملنتدى   .بطن
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ميقراطیة   Anthony Smith CMG  السیدة منرسا  - 5.7 سرت  ذیة ملؤسسة وسمت رة التنف املد

لرشاكة  حول ل  مج املق شارن بنيالرب   .املؤسسة وجملس املس

ارست  ةصاحب اجلال املعمتد ةسفري  ةالسید منرسا  - 5.8 رغبة وفد عن جملس الشیوخ  حولببو

لجنة املعنیة  یضم لكالروماين،  س ا ة ورئ س جلنة اخلارج ٔورويب،  نضامممن رئ رة رومانیا لالحتاد ا ز ام  الق
رب 11 ٕاىل 08 منمعل لبالد    .2015 دج

ادة الثنائیة  - 5.9 ٔشغال جلنة الق ٔعامل  مج العمل الثاليث امل حولدول  ٔورويب  - غرب ر  - حتاد ا

ٔورو  ط یوم   2017 -  2015 لفرتةجملس  لر ة والتعاون  عقد بوزارة الشؤون اخلارج  2015نونرب  30اليت س
لس النواب( شارن والاكتب العام  لس املس ٔمني العام  لقاء لك من ا ٔن حيرض هذا ا   .)جرت العادة 

ة والتعاون وزارة الشؤون اخلار  منرسا  - 5.10 ين الق  حولج م ارغبة وفد عن جملس الشیوخ الك
الل الفرتة من  رة معل لبالد  رب  10ٕاىل  05ز   .2015دج

ة والتعاون  منرسا  - 5.11 ة الصداقة الربملانیة  حولوزارة الشؤون اخلارج ٔعضاء مجمو ل الحئة  شك

  .مع الربملان املغريبلسلفادور 

ة والتعاون حول تنظمي مؤمتوزار  منرسا    - 5.12 لربملان ال  حولر ة الشؤون اخلارج قضیة الوطنیة 

 ٔ سیل ا   .2015 نونرب 10 و 9 یويمورويب بربو
ٕ  حولة والتعاون وزارة الشؤون اخلارج منرسا  - 5.13 اص  صالح القانون اجلنايئ تنظمي لقاء 

سیل،  2015 نونرب 12 یومملغرب  ى دول احتاد املغرب العريبوذ يف ٕاطار بعثة بربو ٔورويب   . الربملان ا
ىل التقرر السنوي  - 5.14 ة والتعاون حول التعدیالت املقدمة   حول 2014مراس من وزارة اخلارج

اقشة هذا التقرر یوم  الل م سان وذ  ٔورويب  2015نونرب  16حقوق إال   .مبقر الربملان ا

ار  - 5.15   :لٕالخ

 ة انضامم ٔمراك الوسطى  نص اتفاق رملان  ى  عضو مالحظ دامئ  یه  رملان اململكة املغربیة بغرف
ٔكتور  الل شهر   .2015املوقع 

  ورة ٔشغال ا ذیة لالحتاد الربملاين العريب واملؤمتر  17التقرر الصادر عن   22لجنة التنف
ن جبنیف یوم  ايئ املنعقد   .2015ٔكتور  17ست

  اب السیدرسا من وزارة الشؤ ة والتعاون حول انت س   Ato Yalew Abate  ون اخلارج رئ
  .لس الفدرالیة االثیويب

  رشیعي نعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل ال ور  ٔوىل  البیان الصادر عن اجللسة ا
ي انعقد یوم  لربملان العريب ا ٔول    .بتوس العامصة 2015ٔكتور  08ا
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 ٔمحد ت  رسا من السید  ا نت اجئ  شید فهيا ب س الربملان العريب،  ن محمد اجلروان، رئ
  .امجلاعیة واجلهویة يف املغرب

  

  : تنظميیةشؤون ) 6

ري  - 6.1 ا ةالتقسمي ا لوس الفرق لقا ن  ٔما   .و

لجن  - 6.2 لفرق حسبشك ا ة  س متثیلیة ال   .ا
متثیل ال  - 6.3 ٔسئ للك فریق حسب ا دد ا   .سيبحتدید 

ىل الفرق - 6.4 رشیة    .وضع تصور معيل لتوزیع الفضاء واملوارد ال
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س شطة السید الرئ ٔ  
  
 

ط لر سبانیة املعمتد  ال سفري اململكة   استق

شارن، السید  س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي   Ricardo Díez-Hochleitner استق
لر سبانیة املعمتد  ء سفري اململكة  رة ودیة 2015ٔكتور  27ط، یوم الثال لس، وذ يف ٕاطار ز  .مبقر ا

القات الرشاكة إالسرتاتیجیة اليت جتمع بني  ٔمهیة  شارن ب س جملس املس ر السید رئ لقاء، ذ الل هذا ا و
القات الصداقة املمتزي  هتا من  ا سمتد قوهتا وم ن، صاحب اململكة املغربیة واململكة إالسبانیة، واليت  ة لقائدي الب

لیب   .السادس اجلال امل محمد السادس نصـره هللا وصاحب اجلال امل ف
ت اليت  د ة الت القات اجلوار والتارخي املشرتك ملوا حها  رية اليت ت ىل الفرص الك س  ٔكد السید الرئ و

ٔبیض املتوسط، مشريا يف هذا إالط ٔمن واستقرار حوض البحر ا نفصالیة هتدد  ل القامئ بني احلراكت  ار ٕاىل التدا
  .واملنظامت إالرهابیة

س عن استعداد  رب السید الرئ شارن،  لس املس ستوریة اجلدیدة  دیثه عن الهندسة ا ويف سیاق 
اصة ممثيل املنظامت ا ته و لس مبختلف مكو لمشغلنيا ب العمل( ملهنیة  ادر مك  ) ٔر دید يف ٕاطالق م ات كون 

ن  لب صادي، مبا خيدم املصاحل املشرتكة  اصة البعد إالق ٔبعاد، و لتعاون املتعدد ا دیدة  ٓفاق  ح  مشرتكة، وف
  .والشعبني الصدیقني

ٔمهیة املنتدى الربملاين املغريب ـ إالسباين ودوره يف تعزز وتقویة العمل الربملاين  س  رز السید الرئ ٔ كام 
  .املشرتك

ٔمهیة إالسرتاتیجیة لورش وتوقف السید الرئ  ة املتقدمة"س عند ا شارن "اجلهوی ، واستعداد جملس املس
ال   .لٕالستفادة من التجربة إالسبانیة يف هذا ا

ته،  القات الصداقة والرشاكة املمتزية  ومن  ىل  ط،  لر سبانیة املعمتد  ٔكد السید سفري اململكة 

ني إالسبانیة  االتالقامئة بني اململك ىل معق اسرتاتیجي ورؤیة مشولیة هتم خمتلف ا ة    .واملغربیة واملب
شارن دورا يف تعزز وتطور العالقات الثنائیة بني  ٔن یلعب جملس املس ٔم يف  رب السید السفري عن  و

ٔن یلعبه ممثلو هیئة املشغلني ي ميكن  ور ا ريا ٕاىل ا ن، مش ب العمل( الب صادي ىل املستوى) ٔر   .إالق
ىل دمع بالده لهذا الورش، اعتبارا لبعده "اجلهویة املتقدمة"ورش وخبصوص  ٔكد السید السفري   ،

لمملكة املغربیة سبة  ل   .إالسرتاتیجي 
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ال    ٕایطالیا مجهوریة سفري لسیدا استق
 

شارن، السید  س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي  سفري  Roberto NATALIاستق
ء مج   ط، یوم الثال لر رة ودیة 2015ٔكتور  27هوریة ٕایطالیا املعمتد  لس، وذ يف ٕاطار ز  .مبقر ا

ة اليت جتمع بني اململكة املغربیة  س بعمق الروابط التارخيیة والصداقة املت ر السید الرئ لقاء، ذ الل هذا ا و
حهتا الز دة اليت ف ٓفاق الوا ریل سنة ومجهوریة ٕایطالیا، و ٔ ة ٕاىل ٕایطالیا يف  ة السام يف مسار  2000رة امللك

ن والشعبني الصدیقني لب   .العالقات الثنائیة 
ت الربملان  وات احلوار مع خمتلف مكو شارن لتعزز ق س عن استعداد جملس املس رب السید الرئ و

ل تبدید مغالطات خصو   إالیطايل لتوضیح الرؤیة حول بعض القضا  ٔ لمملكة املغربیة، من  دة الرتابیة  م قضیة الو
سان ويل ومعایري وقمي حقوق إال سجمة مع القانون ا ا حبجج قویة وم ٔن اململكة املغربیة تدمع مقرت   .مؤكدا 

جواب واقعي حلل الزناع  ي تقدمت به اململكة املغربیة  ايت ا ٔمهیة مقرتح احلمك ا س  دد السید الرئ و
عل حول الصح ٔشاكل تقرر املصرياملف عتباره شلك من    .راء املغربیة 

لق  ٔم يف  س عن  رب السید الرئ رملاين مغريب ـ ٕایطايل"و تدى  راء وٕاغناء العمل الربملاين " م ٕال
ولیة والقاریة ة إالقلميیة وا ىل الوا سیق    .املشرتك، وتعزز الت

س عن ورش  ٔ "اجلهویة املتقدمة"وحتدث السید الرئ ال، و   .مهیة إالستفادة من التجربة إالیطالیة يف هذا ا
بلوماسیة الربملانیة يف تعزز  ي تلعبه ا ور الهام ا ىل ا ٔكد السید سفري مجهوریة ٕایطالیا،  ته،  ومن 

ٔن ي ميكن  ور ا االت، وكذا ا شمل اكفة ا ن ل تلعبه  وتطور العمل الربملاين املشرتك مبا خيدم ویقوي مصاحل الب
لمملكة املغربیة وخمتلف القضا املشرتكة دة الرتابیة  ن حول قضیة الو رملانيي الب   .يف تصحیح وتقارب الرؤى بني 

رملانيي  لعالقات بني  رتقاء  لمسامهة يف توطید و رب السید السفري عن استعداده  ويف هذا إالطار، 
قدم د م ن الصدیقني ٕاىل مستوى    .الب

 

 الشعبیة الصني مجهویة سفري الاستق
شارن، السید  س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي  سفري مجهویة  SUN Shuzhong  استق

ط، یوم إالثنني  لر رة ودیة 2015ٔكتور  26الصني الشعبیة املعمتد  لس، وذ يف ٕاطار ز  .مبقر ا
لروابط التا س  ٔشاد السید الرئ لقاء،  الل هذا ا القات الرشاكة إالسرتاتیجیة و رخيیة ومبتانة ومعق 

راء هذه العالقات  ن يف ٕا رملانيي الب والصداقة القامئة بني اململكة املغربیة ومجهوریة الصني الشعبیة، مربزا دور 
ن والشعبني الصدیقني لمصاحل املشرتكة بني الب دمة  ٔقوى  ا يف الوقت نفسه ٕاىل ت . وٕاعطاهئا مضامني  نظمي ود

ق وحمدد مج معل دق ىل ملفات مضبوطة ور ل إالشتغال  ٔ ال من  ٓ ٔقرب ا   .لقاءات يف 
ه  شهدها مجهوریة الصني الشعبیة وبعبقریة شعهبا وكفا لتحوالت اليت  س عن ٕاجعابه  ٔعرب السید الرئ و

رمية اة  ل ح ٔ   .املرر من 
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اشهتا ا ٔمه التحوالت اليت  س ٕاىل  ململكة املغربیة بفضل السیاسة الرشیدة لصاحب وتطرق السید الرئ
رز  ٔ دة جماالت اسرتاتیجیة، كام  ا يف  ف بريا وم اجلال امل محمد السادس نرصه هللا واليت جعلت من بالد ورشا 

سبة  ل ر املشرتك  ة من فرص لالس ا، وما متث السوق إالفریق ىل ٕافریق اح اململكة املغربیة  ن ٔمهیة انف لب
  .الصدیقني

شارن يف ظل دستور  س عن ممزيات وخصوصیات جملس املس ، وحضور 2011وحتدث السید الرئ
لعالقات  فع  ٔن یلعبه هذا املكون يف تعزز وا ي ميكن  ور الهام ا ٔعامل، وا ال ا اصة ممثيل ر دیدة  ت  مكو

ن صادیة بني الب   .إالق
ٔكد السید سفري مجهو  ته،  ي تلعبه اململكة ومن  ور الهام ا ىل ا ط  لر ریة الصني الشعبیة املعمتد 

ب  القات التعاون القامئة مع اململكة املغربیة  رب عن استعداد بالده لتعزز وتعمیق  ىل الصعید إالقلميي، و املغربیة 
درة ن يف تقویة العالقات املت رملانيي الب ن والشعبني الصدیقني صدیق، مربزا يف هذا إالطار دور    .بني الب

ٓفاق  ن، وا لب رشیعیتني  بلومايس، ٕاىل العالقات املمتزية اليت جتمع بني املؤسستني ال ٔشار املسؤول ا و
شاري السیايس  س لمؤمتر  لجنة الوطنیة  س ا غ، رئ رة اليت قام هبا السید یو زینغ ش حهتا الز دة اليت ف الوا

لمملكة املغربیة لشعب الصیين وعض لحزب الشیوعي الصیين،  لجنة املركزیة  ب السیايس  لمك امئة  لجنة ا و ا
ل صاحب اجلال  ، 2014نومفرب  4لقرص املليك بفاس بتارخي   ال من ق رشف استق رة اليت حظي فهيا  ويه الز

  .امل محمد السادس
  

ال دة اململكة ةسفري  استق   املت
  

ل السید حكمي شارن، السیدة  استق س جملس املس سفرية اململكة  Karen Betts ن شامش، رئ
ط، یوم إالثنني  لر دة املعمتدة  رة ودیة 2015ٔكتور  26املت لس، وذ يف ٕاطار ز  .مبقر ا

لقاء، تناول   الل هذا ا القات الصداقة التارخيیة والرشاكة  و شارن مستوى  س جملس املس السید رئ
االت املمتزي  شمل خمتلف ا ن يف تعزز هذه العالقات ل رملانيي الب ني املغربیة والربیطانیة، ودور  ة اليت جتمع بني اململك

صادیة   .وخصوصا إالق
ة القمي املشرتكة،  ىل ٕاشا ن  لمملكة املغربیة، وقدرة الب س عن املوقع اجلیو سیايس  وحتدث السید الرئ

ورودمع إالستقرار والتعاون  وي م   .مع اململكة املغربیة يف حمیط 
ستوریة اجلدیدة كفضاء  شارن يف ظل الهندسة ا س خصوصیات وممزيات جملس املس رز السید الرئ ٔ و
القات الرشاكة اليت جتمع جملس  ٔمهیة  صادیة، كام تطرق ٕاىل  شمل خمتلف الهیئات السیاسیة والنقابیة واملهنیة وإالق

شارن مبؤسسة  ميقراطیة"املس سرت  مت   .الربیطانیة" وس
ي قدمه  ٔمهیة املقرتح الرائد ا ىل  س  ٔكد السید الرئ لمملكة املغربیة،  دة الرتابیة  وخبصوص قضیة الو
ود املغرب يف جمال  قدم لتقرر املصري، داعیا الربملانیني الربیطانیني ٕاىل دمع  شلك م عل،  املغرب حلل الزناع املف

  .هاب والتطرفماكحفة إالر 
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هودات  ميقراطیة املغربیة و لتجربة ا ط،  لر دة املعمتدة  ٔشادت السیدة سفرية اململكة املت هتا،  ومن 

ة إالرهاب   .املبذو يف جمال موا
ن،مربزة دور  رملانيي الب ٔمهیة مستوى العالقات اجلیدة اليت جتمع بني  ىل  ؤكدت املسؤو الربیطانیة 

ة املوقعة بني مؤسسة االٕ  ميقراطیة"تفاق سرت  لسیه يف تعزز وتطور التعاون بني اململكة " وسمت والربملان املغريب مب
دة واململكة املغربیة يف جمال العمل الربملاين   .املت

  
  

ال سة استق   الرصبیة الوطنیة امجلعیة رئ
 

شارن، السی س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي  سة امجلعیة استق ش، رئ وجكوف ا  دة ما
س  لس 2015ٔكتور  22الوطنیة الرصبیة والوفد املرافق لها، یوم امخل  .مبقر ا

القات  ىل  ید  ٔ شارن الت س جملس املس دد السید رئ ي دام ما یقارب ساعتني،  لقاء ا الل هذا ا و
دمة التعاون والصداقة اجلیدة اليت جتمع اململكة املغربیة جبمهو  ن يف تعززها وتقوهتا  رملانيي الب ریة رصبیا، ودور 

ن والشعبني الصدیقني   .لمصاحل املشرتكة بني الب
شها اململكة املغربیة  ميقراطیة اليت تع رز التحوالت ا ٔ ٔمام الوفد الصـريب حول  س عرضا  وقدم السید الرئ

اها صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه  ر وقفا عند دستور واليت  رس الثنائیة الربملانیة،  2011هللا، م ي  ا
ميقراطي ة، ودوره يف مسلسل البناء املؤسسايت ا ه الغنیة واملتنو ری الل  شارن من    .وعزز موقع جملس املس

صادیة بني الب لعالقات إالق رة يف إالرتقاء  سامه هذه الز ٔن  ٔم يف  س عن  ٔعرب السید الرئ ن ٕاىل و
ا يف العدید من  وح صاد مف ٔصبحت ورشا ٕاق ٔن اململكة املغربیة  مستوى العالقات السیاسیة املمتزية خصوصا و

االت قة( ا ق ات ا ة السیارات، الصنا ة، صنا ددة، الفال   ..).الطاقات املت
سة امجلعیة الوطنیة الرصب  ويف هذا السیاق،    ش، رئ وجكوف ا  ولها دعوة ربت السیدة ما یة، عن ق

ل ممت سنة  ٔعامل ق ال ا ىل رٔس وفد من ر لمملكة املغربیة  رة  ز ام  لق شارن  س جملس املس   .2015السید رئ
لمملكة املغربیة هتدف ٕاىل تعزز     رهتا  ٔن ز سة امجلعیة الوطنیة الرصبیة  هتا، اعتربت السیدة رئ ومن 

رملاين الب ن، وتقویة جسور التعاون والرشاكة بني اململكة املغربیة ومجهوریة رصبیا خصوصا يف القات الصداقة بني 
صادي ال إالق   .ا

لمغرب من  امع  ددت املسؤو الرصبیة موقف بالدها ا لمملكة املغربیة،  دة الرتابیة  وخبصوص قضیة الو
ل سیايس ملشلك الزناع حول الصحراء ل ٕاجياد  ٔ.  
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س شارن جملس رئ ات جيري املس اح مي السید مع م ر جوا س رو سان حقوق جملس رئ   جبنیف إال

  
س جملس حقوق  ر رئ مي رو شارن، السید جوا س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي  استق

سان جبنیف،  ء  إال لس 2015ٔكتور  20یوم الثال   .مبقر ا
س جم  لقاء، اعترب السید رئ ادة الرشیدة يف مسهتل هذا ا ٔن اململكة املغربیة، بفضل الق شارن  لس املس

ي  ٔمهیة الرتامك الغين ا ىل  ميقراطي املتفرد ٕاقلميیا، مؤكدا  ا ا منوذ لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه، تعزت 
ه يف جمال  رتاف حب حقق كرس إال قدمة  ي تعزز بوثیقة دستوریة م سان وا هنوض حبقوق إال سان يف ا قوق إال

ظومة  ات لتكون جزء من م املیا، وهو ما مكهنا من صنع جترهتا اخلاصة، ويه متيض ب لهيا  عارف  مشولیهتا كام هو م
ونیا سان    .حقوق إال

سان اليت عرفهتا  هتااكت حقوق إال برية يف معاجلة ا لكت جرٔة  ٔن اململكة املغربیة ام س،  ؤوحض السید الرئ
ا بالد يف م لض سبة  ل ٓلیات جلرب الرضر  ر سابقة، واخنرطت يف مسلسل املصاحلة مع التارخي، وٕابداع 

ٔسس وتدابري مؤسساتیة   سان، كام مت وضع  هتااك حلقوق إال رب الضـرر امجلاعي لبعض املناطق اليت عرفت ا وكذ 
ٔسايس يف هیئة إالنصاف واملصاحلة  .لقطع مع املايض متثلت 

   
 ٔ لس الوطين و شارن  سیق اجلیدة اليت جتمع جملس املس س بعالقات التعاون والت شاد السید الرئ

ادئ  سان واليت تندرج يف ٕاطار م عها بني الربملان  حلقوق إال رة التفامه اليت مت توق را يف هذا إالطار مبذ بلغراد، مذ
ٔن جملس ا سان، مؤكدا  لس الوطين حلقوق إال لسیه وا دة حلقوق مب ٓفاق الوا یه ٕارادة قویة الرتیاد ا شارن  ملس

سان  .إال
ته،  رة هو  ومن  ٔن الهدف من هذه الز ر،  مي رو سان جبنیف السید جوا س جملس حقوق إال ٔوحض رئ

هبا سان، مؤكدا ا ميقراطیة وحقوق إال لني وإالستفادة من التجربة املغربیة يف جمال ا تلف الفا لتجربة إالصغاء  ره 
سان واملؤطرة بدستور مصمم شلك حممك ا يف جمال تطور حقوق إال شلك منوذ ميقراطیة املغربیة اليت    .ا

اح  ميقراطیة وإالنف ىل ا ٔن استقرار اململكة املغربیة یعود ٕاىل طبیعة النظام القامئ  ٔممي  ٔكد املسؤول ا و
دادیة س ٔنظمة   .عكس ا

س جم  ٔشاد السید رئ ا ومرجعا و ها منوذ سان بتجربة هیئة إالنصاف واملصاحلة معتربا ٕا لس حقوق إال
لس الوطين  سان جبنیف  القات التعاون اليت جتمع جملس حقوق إال ٔشاد مبستوى  ستفادة مهنا، كام  ميكن 

سان املغريب  .حلقوق إال
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ال س استق لس رئ سان حلقوق الوطين ا   إال

  

ل ال  لس الوطين استق س ا شارن، السید ٕادرس الزييم، رئ س جملس املس ن شامش، رئ سید حكمي 
ٔربعاء  لس، یوم ا ام ا ٔمني  لسید محمد الصبار  سان، مرفوقا  لس، وذ يف ٕاطار  2015ٔكتور  14حلقوق إال مبقر ا

رة ودیة  .ز
لس الوطين حلقوق ا س ا لقاء، قدم السید رئ س جملس يف بدایة ا لسید رئ سان هتانیه احلارة  ٕال

سیق اجلیدة القامئة بني  القات التعاون والت ىل اسمترار وتقویة  ىل رٔس املؤسسة، مؤكدا  ابه  شارن مبناسبة انت املس
شاریة ميقراطیة ال ٔ ا د شارن يف ٕاطار م سان وجملس املس لس الوطين حلقوق إال   .ا

س جم ٔكد السید رئ ته،  لس ومن  ي یلعبه ا شاري ا ور إالس ٔمهیة وقمية ا ىل  شارن  لس املس
ت، مشريا يف ذات  امة ويف العالقة مع الربملان يف جمال احلقوق واحلر ميقراطي بصفة  سان يف البناء ا الوطين حلقوق إال

رائه ة ٕاىل ٕاغنائه وٕا لسني وٕاىل احلا ٔمهیة التعاون القامئ بني ا   .الوقت ٕاىل 
ضیات     ة تزنیل مق شارن يف دینام لس املس ىل إالخنراط القوي  ید  ٔ س، الت دد السید الرئ كام 

سان ل اململكة املغربیة يف جمال حقوق إال ولیة املوقعة من ق ات ا رشیعیة وتفعیل إالتفاق ستور وجتوید النصوص ال   .ا
  

ٔمراك الوسطى رملان  ى  عضو مالحظ دامئ  رملان اململكة املغربیة  ة انضامم  ع اتفاق  توق
 

ٔرماندو  ٔمراك الوسطى، السید  رملان  س  شامش، ورئ شارن، السید عبد احلكمي ب س جملس املس وقع رئ
ٔمراك الوسطى عضو مالحظ دامئ لربملان  شارن  ة انضامم جملس املس ىل اتفاق ط،  لر ٔربعاء  س، الیوم ا  .ردال

ٔمراك الوسطى صفة عضو مالحظ دامئ ومبوجب هذه االت   رملان  ة، مينح  ي   فاق لربملان اململكة املغربیة، ا
یه   .سیكون ممثال بغرف

لهيا يف    ات املنصوص  ىل ممثيل الربملان املغريب احلقوق والواج رسي  ة، فٕانه س وحسب بنود االتفاق
ٔمراك الوسطى، وكذا رشوط املشاركة يل لربملان  ا ة  النظام ا لهيا يف هذه االتفاق   .املنصوص 

ن    ٔمراك الوسطى ما بني ثالثة موفد رملان  ى  ٔن یعمتد  ة،  ىض هذه االتفاق لربملان املغريب، مبق وميكن 
ٔقل ٕاىل  ٔنه  20ىل ا ىل  ددا مماثال من املندوبني بصفهتم مالحظني دامئني،  ٔكرث و ىل ا ٔن "موفدا رمسیا  جيب 
ٔحزابراعى يف هذا  تلف ا سيب التعددیة السیاسیة  د شلك    .املمث يف الربملان املغريب" ع
ة، املشاركة يف اجللسات    یه، وفقا لهذه االتفاق لربملان املغريب بغرف دمه من ممثلني وممثالت  وحيق ملن مت اع

ام هبا من لق امئة واملهام الرمسیة اليت سیعینون  ان ا ل ب الربملان، وحيق هلم  العامة ويف ا طرف اجللسة العامة ومك
ٔمراك الوسطى املطبقة   املشاركة  رملان  لهيا يف قوانني  لرشوط املنصوص  لرٔي دون احلق يف التصویت، وذ وفقا 

ل هذه احلا   .يف م
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شامش، يف ترصحي لواك املغرب العريب   شارن، السید عبد احلكمي ب س جملس املس نباء ، ٕان وقال رئ ٔ ل
ة یعد ىل هذه االتفاق ع  ان " التوق القات الرشاكة والتعاون بني املغرب وب ىل طریق توثیق وتوطید  ة  خطوة ٕاضاف

دة راحب  ىل قا   ".راحب -ٔمراك الوسطى 
ٔمراك   رملان  ٔعضاء وفد  رب عنه  ي  لموقف املتقدم ا شامش، هبذه املناسبة، عن سعادته  ٔعرب السید ب  و

لمملكة دة الرتابیة    .الوسطى خبصوص نرصة قضیة الو
ع هذه    ٔن توق س، يف ترصحي مماثل،  ردال ٔرماندو  ٔمراك الوسطى، السید  رملان  س  ٔكد رئ ته،  من 

لعالقة اليت  ٔمراك الوسطى مكالحظ دامئ وجتسید كذ  رملان  ي سیضطلع به املغرب يف  ور ا ة هو تفعیل  االتفاق
ٔمراك الوسطى  جتمع ان    .الربملانیني املغاربة ونظراهئم يف ب

مع املتبادل بني اململكة املغربیة ورملان    ٔیضا من تعزز ا ة سمتكن  ٔن هذه االتفاق س  ردال ٔضاف السید  و
  .ٔمراك الوسطى يف اكفة القضا اليت هتم اجلانبني

رشیعیة ٕاقل    ٔمراك الوسطى هیئة  رملان  ٔن  ر  اهبم  20ميیة تضم یذ ٔمراك الوسطى، ویمت انت ان  ئبا ميثلون ب
ان لب ٕالضافة ٕاىل الرؤساء السابقني  ارش،     .شلك م

  
س شارن جملس رئ ل من املنظمة الوطنیة املناظرة ٔشغال يف شارك املس ط العلمي املعهد ق  واجلهویة اجلامعة حول لر

  املتقدمة

 
شا س جملس املس ل  حكمي السیدرن شارك رئ ٔشغال املناظرة الوطنیة املنظمة من ق ن شامش يف 

ء ط حول اجلامعة  واجلهویة املتقدمة یوم الثال لر   .2015ٔكتور  27املعهد العلمي 
لته س يف مدا امعة وقد قدم السید الرئ ل ة واملرجوة  لیل العالقة املمك ، ٕاطار قراءة مقرتِح، لت

ات الرتابیة  جلهة يف ٕاطار اجلهویة املتقدمةمجلا اصة    .وبصفة 
ٔن ٔكد يف هذا السیاق  شارن و ستحرض مسؤولیته يف ٕاطار الوظائف اجلدیدة اليت خولها  جملس املس

ٔي جم2011 دستور  عتباره،  شارن، رجع الصدى للك االٕ ،  ات ذات الطابع احمليل، لس املس نتظارات واحلاج
لني  اضن للك الفا عیني واملهنینيوفضاء  ج صادیني و   .ق

  
  
  
  
 

  


