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 صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، نرصه هللا، يوم امجلعة ترأ س

ادلورة ال وىل من الس نة الترشيعية الثالثة من افتتاح ، 2018أ كتوبر  12

 .ةالوالية الترشيعية العاش 

 خطااب ساميا هذا نصه الاكمل:ربملان، أ مام أ عضاء جمليس الوهبذه املناس بة أ لقى جاللته 

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

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،    

ن جتديد اللقاء بمك، ابعتبارمك ممثيل ال مة، يف هذه املناس بة ادلس تورية الس نوية، يعد دامئا مبعث      ا 

 از.رسور واعت 

روح املسؤولية “ومما يضفي عىل هذه الس نة الترشيعية طابعا خاصا، كوهنا تأ يت يف مرحةل شعارها    

 ”.والعمل اجلاد

لهيا، خاصة يف خطايب العرش وذكرى     غشت، تقتيض التعبئة  20فالتوهجات والتدابري اليت دعوان ا 

 احرتام القناعات والاختالفات. الشامةل، والعمل امجلاعي، وقيام لك واحد بدوره اكمال، يف ظل

نمك، معرش الربملانيني، بصفة خاصة، يف ال غلبية واملعارضة، تتحملون مسؤولية ثقيةل ونبيةل، يف     وا 

 املسامهة يف دينامية اال صالح، اليت تعرفها بالدان.

يعرب عن ذكل  فأ نمت داخل هذه املؤسسة املوقرة، تشلكون أ رسة واحدة ومتاكمةل، ال فرق بينمك، مثلام   

لباسمك املغريب املوحد، رمغ اختالف انامتءاتمك احلزبية والاجامتعية. فاملصلحة الوطنية واحدة، والتحدايت واحدة. 

 ويبقى ال مه هو نتيجة معلمك امجلاعي.

ننا حريصون عىل مواكبة الهيأ ت الس ياس ية، وحتفزيها عىل جتديد أ ساليب معلها، مبا يسامه يف الرفع     وا 

 س توى ال داء احلزيب ومن جودة الترشيعات والس ياسات العمومية.من م 

ذلا، ندعو للرفع من ادلمع العمويم لل حزاب، مع ختصيص جزء منه لفائدة الكفاءات اليت توظفها،    

 .يف جماالت التفكري والتحليل والابتاكر

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني،  

ن التعبئة الوطنية، والعمل   امجلاعي يتطلبان توفر مناخ سلمي، وتعزيز التضامن بني خمتلف الرشاحئ  ا 

  الاجامتعية.

 افتتاح السنة التشريعية الجديدة...
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وهو ما هندف ا ىل حتقيقه من خالل اال صالحات والتدابري   

الاقتصادية والاجامتعية، اليت نعمتدها، من أ جل حتسني ظروف العيش 

 ة.املشرتك بني مجيع املغاربة، واحلد من الفوارق الاجامتعية واجملالي

فاملغرب، اكن وس يظل، ا ن شاء هللا، أ رض التضامن والامتسك الاجامتعي، داخل ال رسة الواحدة،    

 واحلي الواحد، بل ويف اجملمتع بصفة عامة.

فداخل املدن العتيقة، مثال، اكن وال يزال لك يشء متشاهبا، يف واهجات البيوت وأ بواهبا، حيث ال    

ال بعد ادلخول ا ىل املنازل.ميكن التفريق بني الوضعية املادي  ة لل رس، ا 

منا تنبع من قمي ال خوة     ذكل أ ن روابط الوحدة والامتسك بني املغاربة ال تقترص فقط عىل املظاهر، وا 

 والوئام، املتجذرة يف القلوب، والتضامن يف ال حزان واملرسات.

ننا حريصون عىل تعزيز هذه الروابط، اليت جتمع املغاربة عىل ادل   وام، سواء من خالل اعامتد س ياسات وا 

 اجامتعية انجعة، أ و عرب تسهيل وتشجيع املساهامت التضامنية عىل خمتلف املس توايت.

ولهذه الغاية، ندعو لتبس يط املساطر لتشجيع خمتلف أ شاكل التربع والتطوع وال عامل اخلريية، ودمع   

 املبادرات الاجامتعية، واملقاوالت املواطنة.

وضع أ ليات جديدة ال شاك القطاع اخلاص يف الهنوض ابمليدان الاجامتعي، واملسامهة يف  كام ينبغي  

طار املسؤولية اجملمتعية للمقاوةل، أ و من خالل ا طالق شأاكت بني  حتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني، سواء يف ا 

 القطاعني العام واخلاص يف هذا اجملال.

 احملرتمني، حرضات الس يدات والسادة الربملانيني  

ن التوجهيات الهامة، اليت قدمناها خبصوص قضااي التشغيل، والتعلمي والتكوين املهين، واخلدمة    ا 

 العسكرية، هتدف للهنوض بأ وضاع املواطنني، وخاصة الش باب، ومتكيهنم من املسامهة يف خدمة وطهنم.

 فاخلدمة العسكرية تقوي روح الانامتء للوطن.  

ل عىل تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج املهين والاجامتعي أ مام اجملندين اذلين كام متكن من احلصو   

 يربزون مؤهالهتم، وروح املسؤولية والالتام.

وهنا جيب التأ كيد أ ن مجيع املغاربة املعنيني، دون اس تثناء، سواس ية يف أ داء اخلدمة العسكرية، وذكل   

 دمه ومس توايهتم التعلميية.وانامتءاهتم الاجامتعية وشواهمبختلف فئاهتم 
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 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني،  

ننا نضع الهنوض بتشغيل الش باب يف قلب اهامتماتنا، ونعترب أ ن     ا 

هناك العديد من اجملاالت اليت ميكن أ ن تسامه يف خلق املزيد من فرص 

 الشغل.

ذا ما حظي ابلع     عطاء مضمون وماكنة ويعد التكوين املهين رافعة قوية للتشغيل ا  ناية اليت يس تحقها وا 

 جديدين لهذا القطاع الواعد.

وهو ما يقتيض العمل عىل مد املزيد من املمرات واجلسور بينه وبني التعلمي العام يف ا طار منظومة    

 موحدة ومتاكمةل مع خلق نوع من التوازن بني التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل املقاوالت.

ن القطاع الفاليح ميكن أ ن يشلك خزاان أ كرث و      عالوة عىل دور التكوين يف التأ هيل لسوق الشغل، فا 

 دينامية للتشغيل، ولتحسني ظروف العيش والاس تقرار ابلعامل القروي.

ذلا ندعو لتعزيز املاكسب احملققة يف امليدان الفاليح، وخلق املزيد من فرص الشغل وادلخل، وخاصة   

 ب القروي.لفائدة الش با

غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فالحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية   

 عىل غرار ادلور الهام للطبقة الوسطى يف املدن.

نتاجية.    ننا ندرك ما تعرفه ال رايض الفالحية من تقس مي متايد مع ما ينتج عن ذكل من ضعف يف اال  وا 

 قرار الش باب بأ رضهم يبقى رهينا بمتكيهنم من فرص الشغل.كام أ ن اس ت

ذلا نوجه احلكومة لبلورة أ ليات مبتكرة ملواصةل حتفزي الفالحني عىل املزيد من الاخنراط يف جتمعات   

 وتعاونيات فالحية منتجة ومتابعة تكوين يف اجملال الفاليح.

هل أ كرث انفتاحا عىل املستمثرين، سواء ال شخاص ومبوازاة ذكل ندعو لتعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجع  

نتاج واملردودية، وحيفز عىل التشغيل مع احلفاظ عىل الطابع الفاليح لل رايض املعنية.  أ و املقاوالت، مبا يرفع من اال 

كام يتعني التفكري يف أ فضل الس بل ال نصاف الفالحني الصغار، خاصة يف ما يتعلق بتسويق منتوجاهتم   

 لصارم للمضارابت وتعدد الوسطاء.والتصدي ا

جناز املشاريع    ومن هجة أ خرى، فا ن تعبئة ال رايض الفالحية اململوكة للجامعات الساللية قصد ا 

ال أ ن تشلك رافعة قوية لتحسني املس توى الاقتصادي والاجامتعي وخاصة  الاستامثرية يف اجملال الفاليح ال ميكن ا 

 ذلوي احلقوق.

ضافية من هذه ال رايض.وهو ما قد ميكن من     تعبئة، عىل ال قل، مليون هكتار ا 

 
 2018 أكتوبر  30 /556العدد  -النشرة الداخلية

 

 مجلس المستشارين
 



5 
 

 

نه أ صبح من الرضوري    وعىل غرار ما يمت خبصوص متليك ال رايض امجلاعية الواقعة داخل دوائر الري، فا 

جياد ال ليات القانونية واال دارية املالمئة لتوس يع معلية المتليك لتشمل بعض ال رايض الفالحية البورية لفائدة ذوي  ا 

 احلقوق.

وجيب القيام بذكل وفق شوط حمددة جتمع بني اال جناز الفعيل للمشاريع، واحلد من التجزئة املفرطة   

 لالس تغالالت الفالحية، وتوفري املواكبة التقنية واملالية املطلوبة.

ماكنية فتح بعض القطاعات واملهن    غري ويف نفس التوجه الهادف للهنوض ابلتشغيل، ندعو دلراسة ا 

املرخصة حاليا لل جانب، كقطاع الصحة، أ مام بعض املبادرات النوعية والكفاءات العاملية، شيطة أ ن تسامه يف نقل 

 اخلربات، ويف خلق فرص شغل للش باب املغريب حسب مؤهالهتم.

ة، ومما يزيك هذا التوجه، الاهامتم املتايد اذلي تعرب عنه العديد من املصحات واملستشفيات العاملي  

 املشهود لها ابلمتزي، من أ جل الاستامثر يف بالدان.

ذا اكنت التحفزيات املغرية، تدفع بعض الطلبة للبقاء ابخلارج، بعد اس تكامل دراس هتم، فا ن من شأ ن    وا 

املبادرة اليت نقدم علهيا، أ ن توفر الظروف املالمئة للكفاءات املغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأ رض الوطن، 

ضا  فة ا ىل تشجيع املنافسة اال جيابية والسلمية، مبا يسامه يف الرفع من جودة اخلدمات.ا 

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني،  

عادة النظر يف المنوذج التمنوي الوطين، وبلورة     لقد دعوت، من هذا املنرب، يف الس نة املاضية، ا ىل ا 

ىل احلد من الفوارق والتفاواتت، وعىل حتقيق العداةل منظور جديد، يس تجيب حلاجيات املواطنني، وقادر ع

 الاجامتعية واجملالية ومواكبة التطورات الوطنية والعاملية.

وتبعا ذلكل، ابدرت مشكورة، بعض املؤسسات والهيأ ت املعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات   

عداد بعض املساهامت وادلراسات.  الوطنية، اب 

من خالل املبادرات واال صالحات اليت أ طلقناها، هذه الس نة، لوضع بعض  ومن هجتنا، فقد سعينا،  

اللبنات، ورمس بعض التوهجات، واعامتد نفس جديد، ال س امي ابلرتكزي عىل القضااي املس تعجةل اليت ال تقبل 

وامحلاية  الانتظار، واليت تعد موضوع ا جامع وطين، اكلرتبية والتكوين، والتشغيل وقضااي الش باب، ومسأ ةل ادلمع

 الاجامتعية.

ذا اكن من الطبيعي أ ن يأ خذ هذا املوضوع املصريي، ابلنس بة ملس تقبل املغرب، وقتا اكفيا من التفكري    وا 

ننا نعتقد أ ن هذا الورش الوازن قد بلغ مرحةل متقدمة من النضج تقتيض اال رساع بتقدمي املساهامت،  واحلوار، فا 

  وذكل يف غضون الثالثة أ شهر املقبةل.
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ذلا قرران تلكيف جلنة خاصة، هممهتا جتميع املساهامت، وترتيهبا   

طار منظور اسرتاتيجي شامل ومندمج؛ عىل  وهيلكهتا، وبلورة خالصاهتا، يف ا 

أ ن ترفع ا ىل نظران السايم، مرشوع المنوذج التمنوي اجلديد، مع حتديد ال هداف املرسومة هل، وروافد التغيري 

 يهل.املقرتحة، وكذا س بل تن 

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني،   

 ا ن الرهاانت والتحدايت اليت تواجه بالدان، متعددة ومتداخةل، وال تقبل الانتظارية واحلساابت الضيقة.  

فاملغرب جيب أ ن يكون بدلا للفرص، ال بدلا لالنهتازيني. وأ ي مواطن، كيفام اكن، ينبغي أ ن توفر هل نفس   

 ده، وأ ن يس تفيد عىل قدم املساواة مع مجيع املغاربة، من خرياته، ومن فرص المنو والارتقاء.احلظوظ، خلدمة بال

والواقع أ ن املغرب حيتاج، اليوم، وأ كرث من أ ي وقت مىض، ا ىل وطنيني حقيقيني، دافعهم الغرية عىل   

ىل رجال دوةل صاد قني يتحملون املسؤولية بلك مصاحل الوطن واملواطنني، ومههم توحيد املغاربة بدل تفريقهم؛ وا 

 التام ونكران ذات.

فكونوا، رعامك هللا، يف مس توى هذه املرحةل، وما تتطلبه من خصال الوطنية الصادقة، ومن تعبئة   

 جامعية، وحرص عىل جعل مصاحل الوطن واملواطنني فوق لك اعتبار.

نك تعمل ما خنفي وما نعلن، وما خيفى عىل هللا" تعاىل:قال    . " من يشء يف ال رض وال يف السامءربنا ا 

 صدق هللا العظمي.

 والسالم عليمك ورمحه هللا تعاىل وبراكته.  
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 .رئيس جديد لمجلس المستشارينجلسة انتخاب   ▪

 

أ عيد انتخاب الس يد عبد احلكمي بن شامش، 

اليوم اال ثنني، رئيسا جمللس املستشارين، وذكل خالل 

أ كتوبر  15 اال ثنني اجمللسجلسة معومية عقدها 

  .من ادلس تور 63، تطبيقا ل حاكم الفصل 2018

وحصل الس يد بن شامش، عن فريق ال صاةل 

من ال صوات  91صوات من مجموع  63واملعارصة، عىل 

املعرب عهنا، بيامن حاز منافسه الس يد نبيل ش يخي، عن 

صوات، فامي بلغ عدد  19فريق العداةل والتمنية، عىل 

 .مستشارا عن التصويت 28ال صوات امللغاة تسعة، بيامن امتنع 

ن  جملس  جتديد الثقة به لتحمل مسؤولية رئاسة"وقال الس يد بن شامش، يف لكمة هبذه املناس بة، ا 

املستشارين بثقلها الوطين، وجبسامة محولهتا الس ياس ية واملؤسساتية، تشلك عربون الثقة يف الاس مترارية والبناء 

وامليض قدما، مع امجليع الس تكامل تنفيذ الربامج وال وراش الاسرتاتيجية اليت فتحناها مجيعا )…( عىل الرتامك 

افعة مؤسساتية حقيقية ينتظر مهنا أ ن تضطلع مبسؤولياهتا مس تلهمني روح ادلس تور، اذلي جيعل من جملس نا ر 

 "اكمةل ملواكبة ودمع ال وراش وادليناميات اال صالحية ابلبالد

، شدد الس يد "اذلي يؤكد عىل حيوية هذه املؤسسة الربملانية"وبعد أ ن أ شاد هبذا التباري ادلميقراطي، 

عي والتشاريك والتعبئة املس مترة للخربة واملوضوعية، بن شامش عىل أ ن هذه الثقة تقوي القناعة ابلعمل امجلا

والاش تغال وفق ال فق اذلي حث عليه صاحب اجلالةل املكل محمد السادس يف خطابه أ مام أ عضاء جمليس 

الربملان، مبناس بة افتتاح الس نة الترشيعية، جمددا التأ كيد عىل العمل مع مجيع أ هجزة اجمللس من مكتب وفرق 

 .شلك تشاريك، وبروح التوافق والتعاونومجموعات وجلان ب 
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وشدد الس يد بن شامش، يف هذا اال طار، عىل أ مهية العمل امجلاعي 

والتشاريك من أ جل الانكباب عىل ال ولوايت ذات الصةل، عىل اخلصوص، ابلبناء التشاريك لمنوذج تمنوي مغريب 

نتاج اسرتاتيجية وطنية من جياد حلول مبتكرة يف جمال جديد، وترسيع مسار اجلهوية املتقدمة، وا  دجمة للش باب، وا 

التشغيل، وتقدمي عرض وطين جديد للتكوين املهين، وجتديد النس يج الوطين للوساطة الاجامتعية واملدنية 

عادة بناء منظومة احلوار الاجامتعي  .والس ياس ية، وا 

بروح وطنية " وأ وحض أ ن جناح جملس مستشارين يف رفع التحدايت املطروحة يتوقف عىل الاس مترار،

جنازه معا، مكتبا، وفرقا، ومجموعات وجلاان، وأ غلبية ومعارضة، يف  عالية، يف العمل امجلاعي والتضامين اذلي مت ا 

جماالت وأ ليات هميلكة، اكلعداةل الاجامتعية واجملالية، ومتكني امجلاعات الرتابية والفاعلني املهنيني والنقابيني واملدنيني 

عادة بناء اال طار املرجعي للس ياسات العمومية حول أ هداف من صوت برملاين، وال   عامل التجارية وحقوق اال نسان، وا 

التمنية املس تدامة، وتكييف تكل الس ياسات مع الاس تحقاقات املتعلقة مبواهجة أ اثر التغريات املناخية، ويه جماالت 

 ."وثيقة الصةل ابل ولوايت الكربى للحظة الاجامتعية والاقتصادية الراهنة

كام عرب الس يد بن شامش عن تطلعه ا ىل ا رساء جملس مبتكر ومبدع، والرفع من مس توى املسؤولية 

ذاكء الوعي امجلاعي للبناء التشاريك ملقومات التدبري الناجع والفعال  املقرونة ابلعمل اجلاد واملنتج، والاستامثر يف ا 

دارة جملس املستشارين، والرفع من وترية متتني للشأ ن الربملاين، مؤكدا السعي ا ىل الاس مترار يف عرصنة وحتد يث ا 

غناهئا انسجاما مع تطلعات وانتظارات البنيات اال دارية للمجلس وموارده البرشية  املكتس بات الاجامتعية وحتسيهنا وا 

 المصدر: ومع
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 .مجلس المستشارين  هياكلانتخاب  استكمال    جلسة   ▪

من ادلس تور ومقتضيات  63طبقا ل حاكم الفصل  

النظام ادلاخيل جمللس املستشارين، عقد اجمللس يوم ال ربعاء 

، جلسة معومية خصصت الس تكامل انتخاب 2018أ كتوبر  24

 .املستشارين ألك جملسهي

 وقد أ سفرت هذه العملية عن النتاجئ التالية: 

  

  * أ عضاء مكتب اجمللس:

 ابملكتب املسؤولية اال مس الفريق

الفريق الاس تقاليل للوحدة 

 والتعادلية

 

 اخلليفة ال ول عبد الصمد قيوح

 اخلليفة الثاين عبد اال هل احللوطي فريق العداةل والتمنية

 اخلليفة الثالث محيد كوسكوس الفريق احلريك

 اخلليفة الرابع بد القادر سالمةع  ل حرارفريق التجمع الوطين ل

 اخلليفة اخلامس يد الصويريعبد امحل  اد العام ملقاوالت املغربفريق الاحت

 اسباحمل عبد الوهاب بلفقيه الاشرتايكالفريق 

 اسباحمل حملريشاالعريب  فريق ال صاةل واملعارصة

 اسباحمل ادلين زكري عز فريق الاحتاد املغريب للشغل

الفريق ادلس توري ادلميوقراطي 

 الاجامتعي

 ال مني محمد عدال

 ال مني أ محد التويزي فريق ال صاةل واملعارصة

يل للوحدة الفريق الاس تقال

 والتعادلية

 ال مني أ محد اخلريف
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 * رؤساء اللجان ادلامئة: 

 

   

 اللجنة ادلامئة امس الرئيس

عبد السالم بلقشور: فريق 

 ال صاةل واملعارصة

 جلنة العدل والترشيع وحقوق اال نسان

نتاجية رتايكأ عبيد: الفريق الاش أ بو بكر  جلنة الفالحة والقطاعات اال 

عبد العايل حايم ادلين: فريق 

 يةالعداةل والتمن 

 جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية

: الفريق الاس تقاليل اكوياملرجال 

 للوحدة والتعادلية

 التمنية الاقتصاديةجلنة املالية والتخطيط و 

تجمع الوطين محمد الرزمة: فريق ال 

 لل حرار

 جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل

 جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية د: الفريق احلريكأ محد ش
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 * الفرق واجملموعة الربملانية:

 

 امس الرئيس الفريق

 عبد العزيز بنعزوز فريق ال صاةل واملعارصة

 عبد السالم اللبار الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 نبيل ش يخي فريق العداةل والتمنية

 امبارك الس باعي الفريق احلريك

 محمد البكوري جمع الوطين لل حرارفريق الت

 محمد علمي الفريق الاشرتايك

 عبد الاهل حفظي فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 أ مال العمري فريق الاحتاد املغريب للشغل

دريس الرايض الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي  ا 

 

 املنسقامس  اجملموعة

 املبارك الصادي مجموعة الكونفدرالية ادلميوقراطية للشغل
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 2019جلسة تقديم مشروع ق انون المالية   ▪
 

 

من  68حاكم الفصل طبقا ل  

جملس النواب وجملس  عقد، ادلس تور

ة يوم االثنني املستشارين جلسة معومية مشرتك

لتقدمي مرشوع  خصصت، 2018اكتوبر  22

من طرف الس يد وزير  2019قانون املالية 

  .الاقتصاد واملالية

 

 

 

عرض من طرف الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، حول أعمال المجلس  جلسة عمومية لتقديم   ▪
 .2017و 2016برسم سنتي  

 

من الفصل طبقا ل حاكم الفقرة ال خرية 

يوم الثالاثء  جملسا الربملان عقد ،من ادلس تور 148

جلسة معومية مشرتكة  2018أ كتوبر  23

س تخصص لتقدمي عرض من طرف الرئيس ال ول 

للمجلس ال عىل للحساابت، حول أ عامل اجمللس 

 .2017و 2016برمس سنيت 

  

 

 

 ية...الجلسات العموم
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 اإلشراف

 

 ؛ال مانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم اال عالم ▪

 ة.ة اال عالميمصلحة التواصل واليقظ ▪
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (212+)537218319الهاتف:

 (212+)537728134الفاكس:

 Bulletin.internecc@gmail.com:الربيد اال لكرتوين

 www.chambredesconseillers.ma :العنوان اال لكرتوين


