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  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة املسشارون احملرتمون،
من النظام اDاkيل  6من اDسBتور واملادة  65معال مبقYضيات الفصل 

  . سشار	نFلس امل 
  السBيد الوز	ر احملرتم،

ٕاذن، معال مبقYضيات اDسBتور واملادة السادسة من النظام اDاkيل 
FلسBنا املوقر، خنمت اليوم، حبمد هللا وقوته، دورة ٔ�كتو�ر من السBنة 

، ٕان Oىل مسBتوى الرشيع ٔ�و مراقxة حبصيw غنية 2015-2014الرشيعية 
ملانية، ويه جماالت اسBتحرض� فهيا العمل احلكويم ٔ�و اDبلوماسBية الرب 

�سBمترار التوجهيات امللكJة السامJة، خصوصا املتضمنة مهنا يف خطاب 
Xال� امل� محمد السادس، نرصه هللا، مبناسBبة افYتاح السBنة الرشيعية 

إال�كxاب اجلدي Oىل أ#سBبقJات إال�كxاب اجلدي Oىل أ#سBبقJات إال�كxاب اجلدي Oىل أ#سBبقJات إال�كxاب اجلدي Oىل أ#سBبقJات (هذه، واليت دOا فهيا Xاللته ٕاىل 
ٕالجيايب، وkاصة kالل ٕاقرار القوانني ٕالجيايب، وkاصة kالل ٕاقرار القوانني ٕالجيايب، وkاصة kالل ٕاقرار القوانني ٕالجيايب، وkاصة kالل ٕاقرار القوانني الوطنية، مع تغليب روح التوافق االوطنية، مع تغليب روح التوافق االوطنية، مع تغليب روح التوافق االوطنية، مع تغليب روح التوافق ا

ا�هت¡ى �م ) التنظميية املتعلقة �ملؤسسات اDسBتورية وإالصالSات الكربىالتنظميية املتعلقة �ملؤسسات اDسBتورية وإالصالSات الكربىالتنظميية املتعلقة �ملؤسسات اDسBتورية وإالصالSات الكربىالتنظميية املتعلقة �ملؤسسات اDسBتورية وإالصالSات الكربى
  .صاحب اجلال�

ٕان ما مزي هذه اDورة، حرضات السادة والسBيدات، هو اسBمترار 
جملسBنا يف تدعمي بناء دو� احلق والقانون واملؤسسات لتحسني املكسBبات 

ادية و¤ج¦عية والسBياسBية واحلقوقJة، اليت حققهتا بالد�، الهائw، ¤قYص
وذ¨ من kالل املسامهة الفعا� يف ٔ�جرٔ�ة اDسBتور اجلديد، ومراقxة العمل 

  .احلكويم، واDفاع عن القضا» الكربى لبالد� يف خمتلف احملافل اDولية
لقد واصل جملسBنا شاطه Oىل مسBتوى الرشيع kالل هذه اDورة، 

نصا °رشيعيا، ويه قفزة نوعية مقارنة مع دورة ٔ�كتو�ر  42وافق Oىل  حJث
  .نصا 26املاضية، اليت مل تعرف سوى املوافقة Oىل 

 4نصا حظيت �ٕالجامع، بG¸ متت املوافقة Oىل  37واجلد	ر �µ´ر ٔ�ن 
نصوص �ٔ#«لبية، ومل 	رفض ٕاال مرشوع قانون واSد يقيض �ملصادقة Oىل 

ريم ٕاىل ¤حYفاظ ب½ٔطر الرتبية والتعلمي ٕاىل Sني ا�هتاء املرسوم بقانون 	
السBنة اDراسBية ٔ�و اجلامعية، ويف الواقع ٔ�سفرت نتاجئ التصويت Oليه 

وتتوزع هذه . بتعادل أ#صوات، وهو ما يعين يف نظامÀا اDاkيل الرفض
  :النصوص Oىل اFاالت التالية

 نصا؛ 16: الشؤون اخلارجJة -
 ؛12: اFال ¤قYصادي -
 ؛7: اFال ¤ج¦عي -
 ؛6: إالداري واحلقويق واDيين -
  .الشؤون اDاkلية والبJÅات أ#ساسBية نصا واSدا -

وي½ٔيت Oىل رٔ�س هذه النصوص مرشوع قانون املالية لهذه السBنة، اµي 
وافق Oليه جملسBنا، واخنرط السادة والسBيدات املسشارون احملرتمون يف 

½ٔنه حبامس ´بري، وقد عرف تقدمي مÀاقشة مضامJنه وتقدمي تعديالت aش
 .%38تعديال، ٔ�ي  80تعديال، قxل مهنا  209

 ٔ�ما �لÅسBبة ملشاريع القوانني التنظميية، فقد وافق Oلهيا اFلس �ٕالجامع،
املتعلق بقانون املالية، ومرشوع  130.13مرشوع قانون تنظميي  :ويه اثنني

غال احلكومة و�لوضع يتعلق بÀظمي و°سBيري ٔ�ش 065.13قانون تنظميي رمق 
  .القانوين ٔ#عضاهئا

 wئBنا طرح أ#سBة العمل احلكويم، واصل جملسxتوى مراقBىل مسOو
الشفهية والكYابية، اليت مكÀت السادة والسBيدات املسشار	ن من مالمسة 
مجموOة من القضا» و¤شغاالت اليت °سBت½Òٔر �ه¦م املواطنات واملواطنني 

يع Õات اململكة، يف حلظات طبعهتا روح يف خمتلف اFاالت ويف مج 
حتد»ت املسBتقxل، ومهت �ٔ#ساس املومس  املسؤولية واسBتحضار

الفالÚ، الفJضا�ت، النقل الطريق، امجلاOات احمللية، اDخول املدريس، 
  .أ#من، الصÛة والتقاOد

سؤ¤، X�ٔابت  402وقد بلغ Oدد أ#سBئw الشفوية kالل هذه اDورة 
، بG¸ يبقى Oدد أ#سBئw %65سؤ¤ مهنا، ٔ�ي بÅسBبة  264 احلكومة عن

سؤ¤، مل جتب احلكومة ٕاال  196الكYابية املطروSة مYواضعا، ٕاذ مل يتعد 
  .%11مهنا ٔ�ي بÅسBبة  O23ىل 

وفÞ يتعلق �ٔ#جوبة Oىل أ#سBئw املتعلقة �لسBياسة العامة من قxل 
: ة واSدة حول موضوعرئGس احلكومة، فقد عرفت هذه اDورة تنظمي Xلس

ٕاشاكالت ¤سàر ورها�ت احملافظة Oىل تنافسBية املقاو� والقدرة "
  ". الرشائية âلمواطن

ساOة معل، وقد  X60لسة، اسBتغرقت  35وبلغ Oدد اجللسات العامة 
حظيت هذه اجللسات العامة ذات البعد الرقايب �حلزي الوافر مهنا، ٕاذ 

  . الشفهيةXلسة kاصة فقط �ٔ#سBئw 17بلغت 
ٔ�ما فÞ يتعلق بÅشاط اâلæان اDامئة، فقد بلغ مجموع اج¦Oاهتا kالل هذه 

  .ساOة معل 290اج¦Oا، اسBتغرق  93اDورة 
وOىل مسBتوى اDبلوماسBية الربملانية، فٕان هذه احلصيw ممزية، اسBتقxلنا 

وفدا دبلوماسBيا من مسBتوى Oايل Xدا، ومن بني الشخصيات اليت  37
  : اFلس اسBتقxلها



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –جملس املسشار	ن مداوالت 

2 

 )م 2015فربا	ر  10( ه 1436 ربيع ا#ٓخر 20

 املفوض أ#وريب لسBياسة اجلوار ومفاوضات التوسع؛ -
 املمثل اخلاص لالحتاد أ#وريب حلقوق إالسان؛  -
 السBيد وز	ر kارجJة ٕايطاليا؛ -
 السBيد وز	ر kارجJة فÀلندا؛ -
 السBيد اكتب اDو� بوزارة الشؤون اخلارجJة السوíرسية؛ -
 السBيد رئGس جملس الشورى السعودي؛ -
 شBيوخ لربملان اكزاخسBتان؛السBيد رئGس جملس ال  -
السBيد رئGس جملس الشBيوخ البولوين مع وفد اقYصادي ðم، قام  -

�ج¦Oات ðمة ٕان Oىل مسBتوى اDار البيضاء ٔ�و Oىل مسBتوى 
 ٔ�اكد	ر، وكذ¨ رشااكت يف املدينني؛

 السBيد رئGس امجلعية الوطنية جبمهورية ساSل العاج؛ -
 السBيد رئGس �رملان السالفادور؛ -
 Gس احملمكة اجلنائية اDولية؛السBيد رئ  -
 ؛"�رملانيون من X�ٔل التحرك العاملي"السBيدة رئGسة الشBبكة اDولية  -
 السBيد رئGس اâلجنة الربملانية أ#وربية املغربية املشرتكة؛ -
 السBيد رئGس مجموOة الصداقة أ#وربية املغربية؛ -
 .السBيد رئGس جلنة الشؤون اخلارجJة والتæارة �لربملان إال	رلندي -

وجتدر إالشارة ٕاىل °رشيف جملسBنا �سBتقxال Xال� امل� محمد 
ٔ#Sد  2014نومفرب  4السادس، نرصه هللا، �لقرص املليك العامر بفاس يوم 

 ،)Yu Zheng Sheng(ضيوف جملسBنا الكxار، ويتعلق أ#مر �لسBيد 
رئGس اâلجنة الوطنية âلمؤمتر ¤سشاري السBيايس âلشعب الصيين وعضو 

Dلجنة اâي زار بالد� اµيوعي الصيين، اBلحزب الشâ يايسBب السYلمكâ امئة
  .بدعوة من مكYب اFلس

تظاهرة �رملانية دولية، نظمهتا مÀظامت  23كام ٔ�ن جملسBنا شارك يف 
وقد مت انت�اب رئGس اFلس . �رملانية، ٕاما ٕاقلميية ٔ�و Õوية ٔ�و دولية، خمتلفة

 2015املتوسط âلفرتة املمتدة ما بني رئGسا âلجمعية الربملانية âلبحر أ#بيض 
، وذ¨ kالل ٔ�شغال اDورة التاسعة âلجمعية اليت انعقدت ٕ�مارة 2016و

، واليت حرضها مسو ٔ�مري مو�´و ٔ�لبري 2015فربا	ر  4ٕاىل  2مو�´و من 
  . الثاين

وXد	ر �ٕالشارة ٕاىل ٔ�ن امجلعية الربملانية âلبحر أ#بيض املتوسط �متتع 
�رملا� من  27ٔ	مم املتÛدة، وتضم لDى امجلعية العامة  بصفة عضو مالحظ

  .دول املنطقة
ويف ٕاطار انفYاح اFلس Oىل حميطه، �بع جملسBنا مع
 التواصيل بÀظمي 
مجموOة من الندوات واملؤمترات اDولية بتÅسBيق جJد مع جملس النواب، 

ل الهجرة السBياسة املغربية اجلديدة يف جما"اكلندوة اDولية حول موضوع 
âلجنة  a ،65رشاكة مع امجلعية الربملانية Fلس ٔ�ور� واDورة "واâلجوء

لالحتاد الربملاين إالفريقي واحلدث املمتزي حول موضوع  37التنفJذية، واملؤمتر 
تفاOل الربملا�ت مع �ٓليات أ#مم املتÛدة حلقوق إالسان مبناسBبة انعقاد 

وافد  7000ن مبرا�ش، واµي حرضه املنتدى العاملي الثاين حلقوق إالسا
ة الثامÀة âلجمعية ¤سشارية âلربملانيني من X�ٔل احملمكة رOىل بالد�، واDو 

  .اجلنائية اDولية وسBيادة القانون
املنتدى الربملاين املغريب "لتÅسBيق مع جملس النواب ونظم ٔ�يضا �

يف دورته الثالثة، واµي عرف جناSا ممتزيا، و�قش Oدة قضا» " إالسBباين
  .سBياسBية ؤ�مÀية واقYصادية وثقافJة

ويف . و�بع اFلس فYح ٔ�بوابه âلزوار واملهمتني �لش½ٔن الربملاين بصفة Oامة
ا�را، مض خصوصا طلبة و�ح�ني ز  1740هذا إالطار، اسBتقxل جملسBنا 

  .مغاربة وX�ٔانب وتالمJذ و»فعني ومجعويني
وخبصوص Oالقة اFلس مع املؤسسات اDسBتورية، اسBمتر جملسBنا يف 
توطيد Oالقاته مع هذه املؤسسات، تطبيقا ملقYضيات اDسBتور واسBتحضارا 
من Õة ٔ�خرى لفحوى اخلطاب السايم جلال� امل� محمد السادس، نرصه 

ٔ�دعو احلكومة والربملان لالسBتفادة �ٔكٔ�دعو احلكومة والربملان لالسBتفادة �ٔكٔ�دعو احلكومة والربملان لالسBتفادة �ٔكٔ�دعو احلكومة والربملان لالسBتفادة �ٔكرثرثرثرث    (، مبناسBبة افYتاح هذه اجللسة هللا
ا�هت¡ى النطق ) من ¤سشارات واخلربات اليت تتوفر Oلهيا هذه املؤسساتمن ¤سشارات واخلربات اليت تتوفر Oلهيا هذه املؤسساتمن ¤سشارات واخلربات اليت تتوفر Oلهيا هذه املؤسساتمن ¤سشارات واخلربات اليت تتوفر Oلهيا هذه املؤسسات

  . املليك
وقد قدم اFلس طلبات تتعلق ٕ�بداء الرٔ�ي ٕاىل اFلس ¤قYصادي 

  :و¤ج¦عي والبGيئ خبصوص ثالثة نصوص ٔ�ساسBية

  املتعلق �سBتغالل املقالع؛ 27.13قانون رمق مرشوع  -

 املتعلق �لساSل، وهذا ش½ٔن ٔ�سايس؛ 81.12مرشوع قانون رمق  -

يتعلق حبامية حقوق أ#ش�اص يف وضعية  97.13مرشوع قانون رمق  -
 .ٕاOاقة وا�هنوض هبا

كام تقدم جملسBنا بطلب ٕابداء الرٔ�ي ٕاىل اFلس الوطين حلقوق إالسان 
يتعلق حبامية حقوق أ#ش�اص يف  37.13ار رمق حول مرشوع قانون ٕاط

 .وضعية صعبة وا�هنوض هبا
 حرضات السادة والسBيدات،

من Õة ٔ�خرى، قام مكYب اFلس بشارك مع السادة رؤساء الفرق 
واFموOات الربملانية مشكور	ن بتحيني قاOدة املعطيات املتعلقة مبقرتSات 

#ٓن ت¦ىش ش� ومضمو� مع القوانني اخلاصة ب½ٔعضاء اFلس، ؤ�صبحت ا
  .روح اDسBتور اجلديد ومع كذ¨ النظام اDاkيل اجلديد FلسBنا

وتعز	زا لروح املسؤولية يف العمل الرشيعي والرقايب âلمæلس، �در 
من  163و 162مكYب اFلس Oىل التطبيق التدرجيي ٔ#حاكم املادتني 

وسYGوج  -ولو مY½ٔخرة  -ب النظام اDاkيل FلسBنا املتعلقة �حلضور والغيا
هذا العمل �ع¦د املكYب لقرار يعد أ#ول من نوOه يف �رخي الربملان، 	روم 
تطبيق اجلزاءات املقررة قانو� لضبط مسطرة احلضور ٔ#شغال اجللسات 

¤قYطاع وتطبيق اجلزاءات  العامة واâلæان اDامئة وضبط سب ونوعية
  .كYبOىل الغياب، وهو ا#ٓن موجود يف امل 

  حرضات السادة والسBيدات، 
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وتنفJذا ٔ#حاكم اDسBتور، واسBتحضارا âلتوجهيات امللكJة السامJة 
اخلاصة �لتÅسBيق والتنامغ بني اFلسني، شلك التÅسBيق بني جملسÀGا 
مساSة ðمة من معل املكYب ومن معل الرئGسني، وفقا لٔ	هداف 

ملؤسسايت القامئ Oىل اDسBتورية، وا#ٓن مثرة التÅسBيق يه مثرة التÅسBيق ا
مهنجية واحضة املعامل، من حJث القضا» املطروSة واملضبوطة فÞ يتعلق 
بتفعيلها من حJث أ#جÀدة الزمÀية، مما ٔ�فىض ٕاىل املعاجلة املشرتكة لعدد ´بري 
من القضا» الربملانية Oىل ضوء النظامني اDاkليني FلسÀGا، ومت ٕاقرار 

âلتعاون من X�ٔل ٕاضفاء املزيد من التنامغ بني  العديد من التدابري الرامJة
اFلسني، ومت �لكيف جلنة مشرتكة بني املكYبني لتدبري هذه العملية يف جو 

  .تطبعه روح املسؤولية واSرتام خصوصية لك جملس Oىل Sدة
وOىل مسBتوى الشؤون إالدارية، معل جملسBنا Oىل تفعيل مÀظام 

ي وتوافقي، وذ¨ بغية حتسني الهيلك التنظميي لٕالدارة  aشلك تدرجي
ظروف معل املوارد ال$رشية، اليت تعترب رش	اك ٔ�ساسBيا FلسBنا يف مجيع 

  . ٔ�عام&
وسريكز اFلس kالل ما تبقى من واليته Oىل جتويد �ر�مج التكو	ن 
وٕاOادة التكو	ن والتكو	ن املسBمتر ملوظفي ؤ�طر اFلس، وذ¨ يف ٕاطار 

  .يةرشااكت مع مؤسسات وطنية ودول 
  حرضات السادة والسBيدات،

وخYاما، íسعدين ٔ�ن ٔ�نوه �ٔ#جواء إالجيابية اليت ظلت تطبع معل 
السادة والسBيدات املسشار	ن احملرتمني ؤ�عضاء املكYب ورؤساء الفرق 
واFموOات الربملانية، اµ	ن معلوا بنضالية Oالية لتحريك دواليب جملسBنا، 

ٕاطار قانون املالية ٔ�و بني اDورتني، ٕان Oىل مسBتوى مع
 السBنوي املهم يف 
ورؤساء اâلæان اDامئة كذ¨ الربملانية، يف جو °سوده روح املسؤولية 
واحلرص Oىل جتويد أ#داء الربملاين وحتسني مقروئية الثنائية اFلسBية يف 

  .بالد�
كام ٔ�شBيد حبسن التعاون مع السBيد رئGس احلكومة و�يق ٔ�عضاهئا، 

  .ا لبالد�kدمة âلمصاحل العلي
وال تفوتين الفرصة âلتنويه �اكفة ٔ�طر اFلس وموظفJه Oىل اخنراطهم 

  .الفاOل وإالجيايب يف معل اâلæان اDامئة وكذ¨ اجللسات العامة
والشكر موصول ٔ�يضا ٕاىل وسائل إالOالم الوطنية، السمعية والبرصية 

Õ ىل ما تقوم به منO وبة وإاللكرتونية، �لشكر اجلزيلYواصل واملكYد م
  .لنقل ٔ�عاملنا ؤ�شطتنا âلرٔ�ي العام الوطين واDويل

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
وفÞ ييل نص الربقJة املرفوOة ٕاىل السدة العالية �+، يتلوها Oليمك 

  .أ#سBتاذ ٔ�مني اFلس، أ#سBتاذ Oداب، تفضل

        ::::املسشار السBيد محمد Oداب، ٔ�مني اFلساملسشار السBيد محمد Oداب، ٔ�مني اFلساملسشار السBيد محمد Oداب، ٔ�مني اFلساملسشار السBيد محمد Oداب، ٔ�مني اFلس
  .الرمحن الرحميaسم هللا 

�رقJة مرفوOة ٕاىل حرضة السدة العالية �+، صاحب اجلال� امل� محمد 
  :السادس، نرصه هللا ؤ�يده
  نعم سBيدي ٔ�عزك هللا؛

، 2015-2014مبناسBبة اخYتام ٔ�شغال دورة ٔ�كتو�ر من السBنة الرشيعية 
يرشف kدمي أ#عتاب الرشيفة Oىل تقدمي ما يليق �جلناب الرشيف، ٔ�عز 

 ٔ�مره، من فروض الطاOة والوالء، ٔ�صا� عن نفيس ونيابة عن اكفة هللا
السBيدات والسادة ٔ�عضاء جملس املسشار	ن، ٔ�ن 	رفع ٕاىل السدة العالية 
�+، ٔ�دام هللا عزه ونرصه، ٔ�مسى �ٓ»ت التقد	ر مقرونة ب½kٔلص عبارات 

  .الوالء وإالkالص
التوجهي¡ي السايم  لقد متزيت هذه اDورة، » موالي، خبطاب Xاللتمك

، واµي ٔ�كدت Xاللتمك من kال& 2014ٔ�كتو�ر  10ٔ�مام ممثيل أ#مة بتارخي 
Oىل الريق �ٔ#داء الربملاين، خصوصا ما يتعلق �DبلوماسBية الربملانية، مبا خيدم 
ب/� داkليا وkارجJا، ويقوي حضوره الوازن يف احملافل واملنتد»ت اDولية، 

رتقاء �خلطاب السBيايس ٕاىل مسBتوى ما يتطلع ٕاليه ودعوة Xاللتمك ٕاىل ¤
  .املواطن

وتوجت ٔ�شغال جملس املسشار	ن، » موالي، kالل هذه اDورة 
حبصيw غنية يف جماالت الرشيع ومراقxة العمل احلكويم واDبلوماسBية 
الربملانية و¤نفYاح Oىل احمليط اخلارâ 0لمæلس، وذ¨ بفضل تضافر Õود 

  . اFلساكفة مكو�ت 
نصا قانونيا، مهنا مرشوOني قانونيني  42وهكذا، فقد وافق اFلس Oىل 

سؤ¤  402سؤ¤ شفهيا من بني  264تنظمييني، وX�ٔابت احلكومة عن 
وفدا دبلوماسBيا رفJع املسBتوى،  37مطروSا من طرف ٔ�عضائه، واسBتقxل 

  .بعثة ٕاىل kارج ٔ�رض الوطن يف ðام دبلوماسBية خمتلفة 23ؤ�وفد 
ويوا´ب جملس املسشار	ن، » موالي، بتقد	ر وٕاجعاب ´بري	ن لٕالجنازات 
املوفقة جلاللتمك يف خمتلف اFاالت، واليت ´رست ماكنة اململكة املغربية املمتزية 

  .دوليا وقار»
حفظمك هللا » موالي مبا حفظ به اµ´ر احلكمي، ؤ�دام Oىل Xاللتمك نعم 

لتمك ما �رجونه ململكYمك السعيدة وشعبمك الصÛة والعافJة، وحقق يف عهد Xال
الويف من تقدم وريق وازدهار، ؤ�قر عينمك بويل عهدمك احملبوب أ#مري اجلليل 
موالي احلسن وشقJقYه أ#مرية اجلليw لال kدجية وصنومك أ#مري اجلليل املوىل 

  .رشBيد و�يق ٔ�فراد أ#رسة امللكJة الرشيفة، ٕانه مسيع جميب
  .ب Xاللتمك العايل �+ ورمحة مÀه تعاىل و�راكتهوالسالم Oىل جÀا

فربا	ر  10جهرية املوافق  1436ربيع الثاين  20وحرر �لر�ط يوم الثال9ء 
2015.(  

  kدمي أ#عتاب الرشيفة
  .يد هللا، رئGس جملس املسشار	نب اDكتور محمد الشBيخ 
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