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  )م 2015ٔ��ريل  10( هـ 1436 ا"ٓخرجامدى من  20امجلعة : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .محمد الشFيخ بيد هللا، رئ@س ا?لس املس�شار ا<كتور: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
السابعة وا<قJقة  رابعةة عرش دقJقة، ابتداءا من الساMة المخس :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت
  .بعد الزوال والثالثني

   .5201 -4201[لسFنة ال�رشيعية  رة الربيعيةافZتاح ا<و  ::::Xدول أ"عاملXدول أ"عاملXدول أ"عاملXدول أ"عامل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  :املس�شار ا<كتور محمد الشFيخ بيد هللا، رئ@س ا?لساملس�شار ا<كتور محمد الشFيخ بيد هللا، رئ@س ا?لساملس�شار ا<كتور محمد الشFيخ بيد هللا، رئ@س ا?لساملس�شار ا<كتور محمد الشFيخ بيد هللا، رئ@س ا?لس
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

قkل ٔ�ن نبدٔ� اجللسة، ٔ�دعو ا?لس املوقر لقراءة الفاحتة eرحام Mىل روح 
لكي اtي فقدrه يف أ"سFبوع املايض، وMىل املرحوم املس�شار احلسني ٔ�شFن

وقعت اليوم جبامMة الش~Jكة ٕ|قلمي  ٔ�رواح حضاy احلادثة املفجعة اليت
  .طانطان

 الرحمـٰنِ الْحمد للَّـه ربِّ الْعالَمين ﴾١﴿ بِسمِ اللَّـه الرحمـٰنِ الرحيمِ "
 ﴾٥﴿ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين ﴾٤﴿ مالك يومِ الدّينِ ﴾٣﴿ الرحيمِ

يمتَقساطَ الْمرّنَا الصدرِ  ﴾٦﴿ اهغَي هِملَيتَ عمأَنْع يناطَ الَّذرص
ينّلَا الضَّالو هِملَيغْضُوبِ عٓمني". ﴾٧﴿ الْم�.  

سFب�ان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم Mىل املرسلني وامحلد � 
  .ب العاملنير 

  .cسم هللا الرمحن الرحمي
  السFيدة الوز�رة احملرتمة،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  زماليئ السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

من ا<سFتور واملادة السادسة من النظام  65طبقا ملقZضيات الفصل 
ل�رشيعية ا<ا�يل ?لسFنا، نفZتح اليوم حبمد هللا وقوته، دورة ٔ��ريل [لسFنة ا

2014-2015 .  
ويه دورة ت�ٔيت يف سFياق وطين ي�سم |سFمترار إالصال�ات الكربى 
اليت يقودها و�رMاها صاحب اجلال¢ امل¡ محمد السادس نرصه هللا، واليت 
 ،rي ¤رس دور بالدtمني وحتصن منوذج§ا ا<ميقراطي التمنوي اe ئتZما ف

بة وظروف قارية ودولية كنقطة ارeاكز لٔمن و¬سFتقرار يف م§طقة ملهت 
  .شديدة التعقJد

وت�ٔيت كذ´ هذه ا<ورة يف سFياق مومس م�سم |لنقاش اجلاري حول 
الرتسانة القانونية املؤطرة لالسFتحقاقات ¬نت¶ابية امجلاعية أ"وىل يف ظل 
ا<سFتور اجلديد، وخصوصا مرشوع القانون التنظميي املتعلق |جلهات، 

 هندسة Xديدة لب¿Jة ا<و¢ وفZح |ب املشاركة اtي �ك�يس ٔ�مهية |لغة يف
ٔ�مام النخب اجلهوية، [لمسامهة يف تدبري الش�ٔن احمليل وبناء مؤسسات 

  .مغرب القرن الوا�د والعرش�ن
وتعترب هذه ا<ورة أ"�رية يف معر والية جملسFنا املوقر، وسFنقدم يف 

مساهامته املتعددة هنا�هتا حصيÃ ما ٔ�جنزه ا?لس �الل هذه الفرتة الطويÃ و 
rشهده بالدÆ يtيف حتصني وتطو�ر املسار ا<ميقراطي ا.  

  حرضات السادة والسFيدات،
لقد متزيت الفرتة الفاصÃ بني ا<ورتني، ب�Èٔشطة مكÇفة ?لسFنا، لعل 
ٔ�مهها ÆشكJل هيالك ا?موMة املوضوMاتية امللكفة |ÍهتÌ [لËلسة السFنوية 

اسات العمومJة، وذ´ تطبيقا [لمقZضيات اÐصصة ملناقشة وتقJمي السFي
ٕاىل  264، وكذ´ الواردة يف املواد من 101ا<سFتورية الواردة يف الفصل 

  .من النظام ا<ا�يل ?لسFنا 269
ويف ٕاطار ثقافة ¬لزتام واملسؤولية وeكرÒسها، واملرتبطة |النتداب 

ا<ا�يل الربملاين، فقد معل مكZب ا?لس Mىل تفعيل مقZضيات النظام 
تدرجييا، واملرتبطة |حلد من ظاهرة الغياب، وذ´ حرصا من املكZب Mىل 

  .حتسني صورة وٕاشعاع ا?لس
ساMة  32اج×Mا، تطلب  15وMىل مسFتوى ا[لجن ا<امئة، فقد عقدت 

مشاريع  5اتفاقJات و 6نص قانوين، مهنا  Ø]12ارسة والتصويت Mىل 
  : قوانني، ؤ�خص |t¤ر مهنا

املتعلق |لهيئة الوطنية [لزناهة  113.12نون رمق مرشوع قا -
  والوقاية من الرشوة وحمار�هتا؛

يقيض بتغيري وeمتمي بعض ٔ�حاكم  86.14ومرشوع قانون رمق  -
مجموMة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية املتعلقة مباكحفة 

 إالرهاب؛

 يتعلق |سFتغالل املقالع؛ 27.13ومرشوع قانون رمق  -

يتعلق ب�§ظمي åنة حماسب معمتد  127.12قانون رمق ومرشوع  -
 وٕ|�داث املنظمة املهنية [لم�اسFبني املعمتد�ن؛

cش�ٔن ٕا�داث املدرسة الوطنية  038.13ومرشوع قانون رمق  -
 العليا لٕالدارة؛ 

بتغيري  260.15.2كام متت املصادقة Mىل مرشوع مرسوم بقانون  -
 .¬نت¶ا|تاملتعلق مبدونة  97.09وeمتمي القانون رمق 

وMىل مسFتوى العالقات مع املؤسسات ا<سFتورية ومعال مبقZضيات 
ا<سFتور وتفعيال [لتوجهيات املولوية السامJة وخصوصا الواردة يف خطاب 
افZتاح هذه ا<ورة، واtي دMا Xاللته فJه ٕاىل احلكومة والربملان ٕاىل 

هذه واخلربات اليت تتوفر Mلهيا  ¬سFتفادة ٔ�كرث من ¬س�شارات
 .املؤسسات
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اسFمتر ٕاذن املكZب يف تعامê مع هيئات احلاكمة اجليدة والتق§ني، 
و�ٓخرها طلب ٕابداء رٔ�ي ا?لس ¬قZصادي و¬ج×عي والب@يئ خبصوص 
مرشوع قانون اسFتغالل املقالع، و[لتذكري فهو Mارش رٔ�ي يتوصل به 

واثنني من  ا?لس، مثانية مهنا من ا?لس ¬قZصادي و¬ج×عي والب@يئ
ا?لس الوطين حلقوق إالÈسان، وذ´ مسامهة من ا?لس يف ٔ�جرٔ�ة 

  . مقZضيات ا<سFتور
وقد شلكت فعال �ٓراء ا?لسني ٔ�رضية åمة يف ٕاغناء التعديالت 

  . املقدمة من قkل فرق الربملانية وا?موMات الربملانية دا�ل ا[لجن ا<امئة
زيت هذه الفرتة مبشاركة ا?لس وMىل مسFتوى ا<بلوماسFية الربملانية مت

الحتاد الربملان ا<ويل هبانوي،  132تظاهرة دولية، ٔ��رزها امجلعية  19يف 
حJث قام الوفد املغريب الربملاين مبËلسFيه بتقر�ر تقدمي بند طارئ حول دور 
¬حتاد الربملاين ا<ويل والربملاrت الوطنية يف ضامن حامية الرتاث الثقايف 

سFهتدف من قkل ٔ�عامل التدمري والسلب واÍهنب اليت eرeكهبا إالÈساين امل 
ا?موMات إالرهابية يف الرشق أ"وسط ويف شامل ٕافريقJا، وذ´ ٕاسهاما 

  . م§ه يف ماكحفة خطر إالرهاب واtي |ت، طبعا، هيدد املنطقة �اكملها
وMىل هامش هذا احلدث، مت اسFتقkال الوفد الربملاين املغريب من طرف 

رئ@س امجلعية الوطنية الفJتنامJة والسFيد أ"مني العام الحتاد الربملان السFيد 
ا<ويل، ٕاىل Xانب عقد لقاءات ثنائية مكÇفة مع الوفود املشاركة ولعب دور 
الت¿سFيق بني ا?موMة العربية وا?موMة إالسالمJة وا?موMة إالفريقJة 

  ). 12(+والربملان والربملان أ"وريب، |ٔ"خص 
ٕالضافة ٕاىل زyرة وفد جملس املس�شار�ن ٕاىل مجهورية ¤ي¿Jا، هذا |

حJث ٔ�جرى الوفد اtي اكن لنا رشف eرٔ�سه مkاحÇات مع ¤بار املسؤولني، 
كام حظينا cرشف اسFتقkال من قkل خفامة رئ@س ا<و¢ لكJنيا السFيد 

  .(Uhuru KENYATTA)اهورو ¤ي¿Jاطا 
ن التوXه ¬سرتاتيجي وeك�يس هذه الزyرة ٔ�مهيهتا لكوهنا تندرج مض

اtي رمسه صاحب اجلال¢ امل¡ محمد السادس نرصه هللا يف سعيه 
  .املتواصل لتقوية الرشاكة مع ٔ�صدقائنا |لقارة السمراء
م§تدى ¤روÈس مونطاr : كام شارك ا?لس يف تظاهرة دولية مماثÃ مهنا

(Crans Montana)  ي عرف جنا�ا |هرا حول موضوعtا ،Ãا�>|
ج§وب، واليت نظمت حتت الرMاية السامJة لصاحب -لتعاون ج§وبا

اجلال¢، وم§تدى رؤساء ا?الس ال�رشيعية بدول ٔ�مر�اك الوسطى والكراييب 
إالرهاب وظاهرة املقاتلني إالرهابيني "�كوسFتار�اك، والورشني حول موضوع 

نظمة املنظمتني من قkل مكZب أ"مم املت�دة ملاكحفة اجلرمية امل " أ"Xانب
  .وإالرهاب �لك من مالطا وروما واملنتدى ¬ج×عي العاملي كذ´ بتوÈس

وفدا ٔ�ج§بيا، يضم رؤساء �رملاrت ومسؤولني  23واسFتقkل جملسFنا 
حكومJني ودبلوماسFيني وخشصيات سFياسFية رفJعة املسFتوى، من ب@هنم 
السFيد رئ@س جملس الشFيوخ جبمهورية ال�شFيك اtي زار بالدM rىل رٔ�س 

هام يضم �رملانيني ورXال ٔ�عامل ¤بار بدعوة من جملسFنا، وكذ´  وفد

السFيد رئ@س امجلعية الوطنية [لكJبيك، والسFيد رئ@س مجموMة الصداقة 
املغربية |لربملان أ"ورويب والسFيدة رئ@سة جلنة مراقkة املزيانية -أ"وروبية

 |لربملان أ"ورويب، والسFيد رئ@س حزب ¬حتاد من X�ٔل امجلهورية
مبوريتانيا، والسFيد مقرر جلنة القضاy السFياسFية وا<ميقراطية |مجلعية 
الربملانية ?لس ٔ�ورو| امللكف بتقJمي الرشاكة من X�ٔل ا<ميقراطية [لربملان 

  .املغريب <ى هذه امجلعية
ويف سFياق ا<ينامJة اليت تعرفها ا<بلوماسFية الربملانية، متكن جملسFنا من 

من تبوء مواقع مZقدمة يف مجموMة من ¬حتادات �الل ٔ�عضائه وشعبه 
  : وامجلعيات الربملانية إالقلميية وا<ولية، مهنا

  رئاسة امجلعية الربملانية [لبحر أ"بيض املتوسط؛  -

ورئاسة جلنة حوار احلضارات والثقافات |حتاد جمالس دول  -
 أ"عضاء يف م§ظمة التعاون إالساليم؛ 

ني العامليني لٕالساكن عن م§طقة شامل ونيابة رئاسة مكZب الربملاني -
 ٕافريقJا؛ 

 .ونيابة رئاسة الربملان العريب -

وقد مت تتوجي الت¿سFيق بني جملس@§ا ٕ|طالق بوابة ٕالكرتونية مو�دة 
[لربملان مع احZفاظ لك جملس خبصوصيته، وهو ما سFميكن الربملان ؤ"ول 

من التوفر ٔ�وال  مرة يف $رخيه وبتعاون مع أ"مانة العامة [لحكومة مشكورة
Mىل اجلريدة الرمسية إاللكرتونية ?ليس الربملان اليت ميكن حتميلها من املوقع 
إاللكرتوين اجلديد [لمËلس، وهو �دث |رز يندرج من %ة يف ٕاطار 
¬نتقال التدرجيي حنو الربملان إاللكرتوين، ومن %ة ٔ�خرى Æسهيل احلصول 

  . ٕاىل املعلومة
[لت¿سFيق الفعيل اtي Òشدوه الربملان مبËلسFيه ويعد هذا العمل مثرة 

تناغام مع مقZضيات ا<سFتور وتطبيقا [لتوجهيات املولوية السامJة يف هذا 
  .إالطار

وMىل مسFتوى العالقة مع ا?متع املدين، $بع ا?لس �الل هذه الفرتة 
مسرية انفZا�ه Mىل حميطه سواء Mرب اسFتقkا' لعدد ¤بري من الفعاليات 

ية واملدنية، ومن �الل مسامهة امجلعيات يف مجموMة من أ"Èشطة امجلعو 
وأ"yم ا<راسFية اليت نظمهتا الفرق الربملانية مشكورة حول قضاy راهنة ٔ�و 
مرتبطة ببعض مشاريع ومقرت�ات قوانني قJد ا<رس دا�ل هذا ا?لس، 

  .وهو ما جشع طبعا رشاكئنا ٕاىل ولوج ٔ�رض هذا ا?لس
داري، البد من إالشادة |<ينامJة اليت ٔ�صبحت تعرفها وMىل الصعيد االٕ 

م§ظام ا?لس، كام هيالك ٕادارة ا?لس وٕادارات الفرق الربملانية بعد ٔ�جرٔ�ة 
ٔ�ن الربrمج اtي سطره مكZب ا?لس لتقوية قدرات املوارد ال~رشية ما 

  .ف+ يتعزز يوما بعد يوم
  حرضات السادة والسFيدات،

 Zتح هذه ا<ورة، يطيب يل ٔ�ن ٔ�تقدم |لشكر يف اخلتام، وحنن نف
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اجلزيل ٕاىل اكفة مكوrت ا?لس من مكZب ورؤساء الفرق وا?موMات 
الربملانية ورؤساء ا[لجن ا<امئة واكفة السFيدات والسادة املس�شار�ن 
احملرتمني Mىل معلهم ا<ؤوب، م§وها |لعمل املسFمتر واملنتظم ملكZب ا?لس 

<امئة وبعمل الفرق الربملانية وا?موMات كذ´ اليت وا[لجن الربملانية ا
  . اسFمترت يف تنظمي ندوات وy�ٔم دراسFية حول قضاy ذات ٔ�مهية كربى

والشكر املوصول [لسFيد رئ@س احلكومة احملرتم واكفة ٔ�عضاء وعضوات 
احلكومة احملرتمني Mىل تواصلهم وجتاوهبم مع ا?لس ؤ�عضائه، كام ٔ�توXه 

  ىل تفا/هيم وجتاوهبم الرسيع مع ـــــا املوقر ع-وموظفي جملس§ رـــ|لشكر ٔ"ط

  .مZطلبات ا<ينامJة اجلديدة اليت ٔ�فرزها املنظام اجلديد [لمËلس
وال تفوتين هذه املناسFبة ٔ"Xدد الشكر ملمثيل وسائل إالMالم الوطنية 

طة السمعية والبرصية واملكZوبة و¬لكرتونية Mىل موا¤بهتم ومZابعهتم ٔ"Èش
  . ا?لس ونقلها ٕاىل الرٔ�ي العام الوطين وا<ويل

  . وشكرا Mىل حسن ٕاصغا1مك
  . والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


