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  . لساCرئBس  ،ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ا@قFقة احلادية عرش و الساNة  ، ابتداء منس=بعة وثالثون دقFقة :التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  .صباVا نيسامخل ث و الثال 

   .2015-2014^لس=نة ال�رشيعية  الربيعيةورة ا@اخ]تام  ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

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

        ::::ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئBس اCلسا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئBس اCلسا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئBس اCلسا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئBس اCلس
  .سلنيhسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املر 

  ة،مالس=يدة الوز�رة احملرت 
  والسادة الوزراء،

  ة،مالس=يدة املس�شارة احملرت 
  والسادة املس�شارون احملرتمون،

 حرضات السادة والس=يدات،
من ا@س=تور، واملادة السادسة من النظام  65طبقا ملق]ضيات الفصل 

ـــــــلا@اuيل Cلس=نا املوقر، خنتمت اليوم حبول هللا وقوته، دورة  من  ٔ��ري
حبصيw xرشيعية ورقابية ودبلوماس=ية  2015 -2014الس=نة ال�رشيعية 

غنية، عكس=هتا ا@ي��امFة اليت طبعت معل خمتلف مكوyت اCلس 
مس=تلهمة قوهتا من حر�ية إالصالح العميق والتغيري إالرادي والهادئ ا�ي 

صاحب اجلال� امل� wشهده بالدy �لك ثقة، وا�ي يقوده ب��ات وعزمية 
¢منوي رائد وم]فرد يف  وفق منوذج دميقراطي ،د السادس نرصه هللا ؤ�يدهمحم

  .املنطقة، رمغ م�اخ دويل ¦ري مس=تقر وشديد التعقFد ٕاقلمييا ودوليا و¤و£
هذه ا@ورة اuYٔرية من هذه التجربة س=ت��ائية حتت ظل دس=تور 

�رشيعي ، مما جيعل حصيلهتا النوعية Nالمة ²رزة يف س=ياق املسار ال 2011
والرقايب ا�ي عرفه املغرب م�ذ إالس=تقالل وا�ي ¢كرس وحتصن م�ذ 

Nىل عرش ٔ�سالفه  السادس نرصه هللا صاحب اجلال� امل� محمداعتالء 
  . املنعمني

ٕان القراءة املت¸ٔنية والرصينة حلصيx اCلس طوال الست س=نوات 
املمتزية اليت بؤ�هتا  اuYٔرية جيعلنا نؤكد بتواضع شديد ولكن بفخر �بري ²ملاكنة

ٕا£ه هذه التجربة، وامسحوا يل ٔ�هيا السادة والس=يدات الكرام ٔ�ن منر hرسNة 
xىل بعض املعامل البارزة لهذه احلصيN.  

، ومن م�طلق �رغاميت، 2011لقد اس=تطاع اCلس يف س=ياق دس=تور 
ٔ�جرٔ�ة وتدبري املس=تÈدات ا@س=تورية الوازنة يف جمال مراق�ة العمل 

اس=تÈابة لطلب جملس=نا حقه يف " اCلس ا@س=توري"، كام �رس احلكويم
القراءة الثانية ^لنصوص اليت يمت تعديلها يف الغرفة السفىل وهو ما مكن من 

Yٔول مرة بني اCلسني حفاظا Nىل ) La navette(دسرتة التداول املكويك 
  .توازهنام وتنامغها يف ثنائية جملس=ية م]نامغة

 نفFذا ٕاللزتامات u�ٔذها مك]ب جملسملك�س=بات ت وقد Zاء حتقFق هذه ا
املس�شار�ن Nىل Nاتقه م�ذ توليه تدبري شؤون اCلس، و¢رمجهتا جبمx من 
إالصالVات املُؤسسة، واليت �رست ماكنة اCلس مكؤسسة فاxN بقوة من 
uالل مسامههتا يف ال�رشيع من موقع اÝشغاالت ¢ر�يÜهتا املمتزية، ومس�مثرة 

ملؤسساتية مع خمتلف رشاكهئا، وم�ف]حßة Nىل حميطها، ودامعة لعالقاهتا ا
^لمبادرات إالصالحFة الكربى، وم�ادرة كذâ بقوة ٕاقرتاVاهتا، وZادة لBس 
فقط يف معلها وشفافFة تدبريها، بل ٔ�يضا يف ارتباطها القوي ²لقضا£ الوطنية 

  . الكربى
ع ومقرتVات واجلد�ر ��²ر ٔ�ن ٔ�كرث من wسعني يف املائة من مشاري

القوانني متت املصادقة Nلهيا ²ٕالجامع داuل هذا اCلس، ²لرمغ من اçمتوقع 
العددي ملكوyته يف املعارضة مما يمن عن روح املسؤولية اليت يتëىل هبا 

  .ٔ�عضاء هذا اCلس
كام جتدر إالشارة كذâ ٕاىل ٔ�ن اCلس íبع ٕابداء الرٔ�ي @ى املؤسسات 

طلبا يف مجملها، واليت اكن لها انعاكس اجيايب  11ا@س=تورية واليت بلغت 
التعديالت املقرتVة من ق�ل ٔ�عضاء اCلس Nىل النصوص موضوع Nىل 

  .الرٔ�ي وسامهت ٔ��يدا يف جتويد مضامني العديد مهناالطلب ٕالبداء 
وال يفوتين ٔ�ن ٔ�ذ�ر ²ف]óار �بري ²لوضع ا�ي ٔ�صبح �متزي به املغرب 

طه اجلهوي، uاصة يف Nالق]ه مع ٔ�ورو²، ٕاذ والربملان Nىل مس=توى حمي
توجت دينامFة معل اCلس يف Nالق]ه مع رشاكئه اYٔوروبيني حبصول 

يف جملس ٔ�ورو² وهو " رشيك من Z�ٔل ا@ميقراطية"املغرب Nىل صفة 
الوضع ا�ي ميك�ه من احلضور يف اجللسات العامة هبذا اCلس ويف جلانه 

القضا£ اليت تتعلق بعالق]نا مع ٔ�ورو²  ²س=مترار ومشاركته يف م�اقشة
  .وجبنوب البحر اYٔبيض املتوسط

ؤ�÷هتز هذه الفرصة Yٔمثن Nاليا اCهود ا�ي تقوم به كذâ ا^لجنة 
الربملانية املشرتكة املغربية اYٔوروبية من Z�ٔل ا@فاع عن القضا£ العاد� 

ٕالسرتاجتية يف Nالقة لبالدy، وكذا مسامههتا الك�رية يف ا@فاع عن امللفات ا
  .املغرب مع ٔ�ورو²

ويف ٕاطار انف]اVه Nىل حميطه، دuل اCلس يف رشااكت مع ٔ�كرث من 
مجعية ذات بعد وطين ٔ�و ¤وي، كام wرشف اCلس ²س=تق�ال ما  150

 2300زاúرا جحوا ٕاليه من اكفة م�اطق املغرب، من مضهنم  ٔ�لف 20يناهز 
ملي معظمهم من بûان ٔ�ور² ؤ�مر�اك زاúرا من مواطن�Bا Nىل الصعيد العا

  . الشاملية
هذا جزء من حصيN xامة مشلت اكفة م�اü معل اCلس Nىل 
املس=تو£ت ال�رشيعية والرقابية وا@بلوماس=ية وإالدارية والتواصلية واليت 

  .س=نعرضها يف íرخي قريب Nىل ٔ�نظار الرٔ�ي العام الوطين
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  حرضات الس=يدات والسادة احملرتمني،
واصل جملس املس�شار�ن Ýشاطه Nىل مس=توى ال�رشيع uالل  لقد

مشاريع  8نصا wرشيعيا، مهنا  61، حFث وافق Nىل 2015دورة ٔ��ريل 
مقرتVات قوانني، وهذه حصيx �مة ²ل�س=بة ملقرتVات  7و ،قوانني تنظميية

القوانني، و�â يصل مجموع مشاريع ومقرتVات القوانني اليت وافق Nلهيا 
  .نصا 402ٕاىل  الواليةل هذه اCلس uال

ولٕالشارة فٕان هذا العدد ميثل N�ٔىل حصيx حققها اCلس يف دورة 
  .wرشيعية واVدة Nىل مس=توى مشاريع ومقرتVات القوانني

بلغت جحام قFاس=يا يف ما خيص  2015-2014كام ٔ�ن الس=نة ال�رشيعية 
مرة Nدد النصوص اليت وافق Nلهيا اCلس م�ذ ٕاVداثه، ٕاذ جتاوز Yٔول 

 84د£ل النصوص، ؤ�ن ٔ�كرث كام قلت من  103سقف مائة نص ليبلغ ٕاىل 
  .يف املائة مهنا مت التصويت Nلهيا ²ٕالجامع

وتتوزع هذه النصوص املصادق Nلهيا uالل هذه ا@ورة Nىل اCاالت 
  :التالية
  نصا؛ 24 :الشؤون اخلارجFة -
  نصا؛ 11 :الشؤون ق]صادية -
  ؛وصنص 8 :الشؤون ج
ع	ية -
  .نصا 12 :الشؤون ا@اuلية والب�Fات اYٔساس=ية -
  .نصا 6 :الشؤون إالدارية واحلقوقFة وا@ي�Fة -

مشاريع  8ٔ�ما ²ل�س=بة ملشاريع القوانني التنظميية، فقد وافق اCلس Nىل 
تغري وتمت قوانني تنظميية سارية  4و ،wسن Yٔول مرة 4قوانني تنظميية، مهنا 

  .املفعول
  : بعضهأ�مر hرسNة Nىل

  لقانون املالية؛ 130.13مرشوع قانون تنظميي رمق  1
  يتعلق ²جلهات؛ 111.14مرشوع قانون تنظميي رمق .2
  يتعلق ²لعامالت واYٔقالمي؛ 112.14مرشوع قانون تنظميي رمق  3
  .يتعلق ²مجلاNات 113.14مرشوع قانون تنظميي رمق  4

  .ارية وNددها ٔ�ربعةقوانني تنظميية مغرية وممتمة لقوانني تنظميية س
واصل اCلس طرح اYٔس=ئx ، وNىل مس=توى مراق�ة العمل احلكويم

الشفهية والك]ابية اليت مك�ت الس=يدات والسادة املس�شار�ن من معاجلة 
مجموNة من القضا£ وإالشاكالت الراهنة اليت wس=ت¸ٔ�ر ²ه
م املواطنات 

  .واملواطنني
 u336الل هذه ا@ورة  وقد بلغ Nدد اYٔس=ئx الشفهية املطروVة

يف  73.50سؤ مهنا، ٔ�ي ب�س=بة  247سؤ، Z�ٔابت احلكومة عن 
سؤ، Z�ٔابت  150املائة، يف Vني بلغ Nدد اYٔس=ئx الك]ابية املطروVة 

 .يف املائة 86.40سؤ مهنا، ٔ�ي ب�س=بة  134احلكومة Nىل 

Zلسة uالل دورة  30وخبصوص اجللسات العامة، فقد عقد اCلس 
Zلسة uالل الوالية  372ساNة معل من مجموع  �54ريل، اس=تغرقت �ٔ 

  .احلالية
وحظيت اجللسات العامة ذات البعد الرقايب ²حلزي الوافر مهنا، حبيث 

  . Zلسة مهنا لٔ�س=ئx الشفهية uالل هذه ا@ورة 15خصص اCلس 
ٔ�ما يف ما يتعلق ب�شاط ا^لجن ا@امئة، فقد بلغ مجموع اج
Nاهتا uالل 

 ساNة معل، وذâ من مجموع 87ٕاج
Nا، اس=تغرق ما يناهز 44ذه ا@ورة ه
 .ساNة معل 2226ٕاج
Nا عقد uالل هذه هذه الوالية اس=تغرق  695

اYٔجوبة Nىل اYٔس=ئx "ويف ما خيص اجللسة الشهرية ا�صصة لتقدمي 
فمل تعرف هذه ا@ورة ٕاال " املتعلقة ²لس=ياسة العامة من ق�ل رئBس احلكومة

Zلسة نظمها اCلس م�ذ ٔ�جرٔ�ة هذا  15نظمي Zلسة واVدة من مضن ت 
  .املق]ىض ا@س=توري اجلديد

 yة، وهو مق]ىض دس=تور£ وازFمي الس=ياسات العمومFىل مس=توى تقNو
Zديدا بدٔ�ت ٔ�جرٔ�ته فقط Yٔ²مس، فقد ²در اCلس ٕاىل تفعيل الفقرة الثانية 

م ا@اuيل ^لمÈلس، من ا@س=تور، وتطبيق مواد النظا 101من الفصل 
Nرب تنظمي اجللسة الس=نوية لتقFمي الس=ياسات العمومFة بت�س=يق مع جملس 

الرتابية وم]طلبات التمنية  احلاكمة"النواب، وقد اخ]ار اCلس موضوع 
ٕاعتبارا Yٔمهية هذا املوضوع وراهنB]ه، هو متر�ن Zديد توفق " اجلهوية

وضوNاتية املؤق]ة اليت اCلس يف ٔ�جرٔ�ته بفضل Zدية ٔ�عضاء ا^لجنة امل
قدمت تقر�را يف املوضوع مت توزيعه Nىل احلكومة وNىل رؤساء ا^لجن 

  .والفرق الربملانية
س=تق�ل اCلس uالل هذه ا@ورة إ وNىل مس=توى العمل ا@يبلومايس، 

 صاحب اجلال� محمد السادس وفدا دبلوماس=يا رفFع املس=توى تفضل 24
  . مهنا²س=تق�ال البعض  نرصه هللا ؤ�يده
الس=يدة  اCلس ٕاس=تق�لالشخصيات املرموقة  هذه ومن بني

Valentina MATVIENKO  لس الفCسة اBرئF درايل مجلهورية روس=يا
الفFدرالية لبالدN yىل رٔ�س وفد هام، ويه الز£رة اليت متزيت ²ٕالس=تق�ال 

 محمد صاحب اجلال� امل�من ق�ل  الس=يدة الرئBسةا�ي حظيت به 
ماي  15 يف²لقرص املليك العامر ²@ار البيضاء  هللا ؤ�يده السادس نرصه

yئب رئBس مجهورية  Juan Eudes Afara Macielالس=يد . 2015
رئBس اCلس  Jean-Paul DELEVOYEالس=يد و الرباغواي، 

 Francisco Pérez de الس=يدو إالق]صادي وإالج
عي والبBيئ الفرÝيس، 
los Cobos  س احملمكة ا@س=توBمعايل الش=يخ و رية ²ململكة إالس=بانية، ، رئ

uليفة �ن راشد �ن عبد هللا �ٓل uليفة، رئBس احملمكة ا@س=تورية ململكة 
املد�ر العام ^لمنظمة ا@ولية  William Lacy SWIN الس=يد و  البحر�ن،

وز�ر الشؤون اخلارجFة والتعاون   DUSSEY Robert الس=يدو  ^لهجرة
املمثx السامFة   Federica Mogheriniلس=يدة ا، و جبمهورية الطوغو

  .لالحتاد اYٔورويب ^لشؤون اخلارجFة والس=ياسة اYٔم�ية
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تظاهرة �رملانية دولية  23كام شارك اCلس، uالل هذه ا@ورة، ب 
  .نظمهتا إالحتادات الربملانية إالقلميية واجلهوية وا@ولية ا�تلفة

âومن ما مزي هذه ا@ورة كذ :  

ببارCس، " املنتدى الربملاين الفرÝيس ـ املغريب"نية لـانعقاد ا@ورة الثا

وا�ي حظي فFه الوفد املغريب بعناية uاصة، ٔ�اكد ٔ�قول ممتزية، ومتزي ب¸ٔمهية 

املشاركة الفرÝس=ية Nىل مس=توى اCلسني، وحضور الرئBسني، وwرشف 

ووضع ٕالكيل من " اجلندي اCهول"شعx قرب  دٕايقاالوفد املغريب N²ٕادة 

ر Nليه حتت عزف ال�ش=يد�ن الوطنيني ورفع راية الب�ûن الصديقني، الزهو 

 .ويه تظاهرة ذات رمزية Nالية �روتو�وليا وال حتدث يف فرÝسا ٕاال yدرا

�رملان ٔ�مر�اك  التوقFع Yٔ²حرف اYٔوىل Nىل انضامم الربملان املغريب ٕاىل
 .الوسطى Gعضو مالحظ

عية الربملانية ^لبحر ويف نفس الفرتة توىل جملس=نا رشف ¢رؤس امجل 

املتوسط، ويف هذا إالطار متت �رجمة ندوتني دوليتني هام]ني  اYٔبيض

  :حول موضوNني Cشدان ٕاçهيام بقوة الرٔ�ي العام ا@ويل

" حامية املوروث الثقايف العاملي املهدد ²لتدمري: " الندوة اYٔوىل تتعلق بـ
� محمد املاليت حظيت hرشف الرNاية السامFة لصاحب اجلال� 

 2015ماي  15و 14، وذâ يويم السادس نرصه هللا ؤ�يده
  .²لر²ط

  :وقد نظم اCلس هذه الندوة بتعاون مع
ممثx بنائب الس=يدة " م�ظمة اYٔمم املتëدة ^لرتبية والتعلمي والثقافة  -

 ؛املد�رة العامة ^لمنظمة
ا ممثx يف خشص مد�ره" املنظمة إالسالمFة ^لرتبية والعلوم والثقافة  -

العام معايل ا@كتور عبد العز�ز عKن التوجيري ا�ي ٔ�لقى لكمة قمية 
سفريا ميثلون بûاهنم يف م�ظمة اYٔمم  12حرضها  ،هبذه املناس=بة

  ؛املتëدة ^لرتبية والتعلمي والثقافة اليوÝسكو
  ؛ـ Zامعة ا@ول العربية

  ؛ـ الربملان العريب
  ؛ياـ معهد القانون ا@ويل التابع جلامعة سلوفFن 

  ؛ـ مد�رية ماكحفة إالرهاب وا�درات واجلرمية التابعة لٔ�مم املتëدة
  ؛ـ املد�رية التنفFذية محلاية الرتاث ²لرشطة إاليطالية

  ؛ـ ٕاحتاد جمالس ا@ول اYٔعضاء يف م�ظمة التعاون إالساليم
  .ـ واCموNة اYٔاكدميية ^لتمنية

امئة ^لجمعية الربملانية ا^لجنة ا@ وZاء تنظمي هذه الندوة يف ٕاطار ٔ�شغال
^لبحر اYٔبيض املتوسط املعنية حبوار احلضارات وحقوق إالÝسان، وكرتمجة 
لتفاNل الربملان املغريب مع قرارات جملس اYٔمن التابع لٔ�مم املتëدة وحتاد 
الربملاين ا@ويل خبصوص التحرك املشرتك ضد ٔ�عامل التدمري واçهنب ا�ي 

 إالÝساين يف م�اطق Nدة من العامل، والرغبة يف يتعرض N الرتاث الثقايف
wشديد إالطار ال�رشيعي يف هذا اCال، وقد تُوجت ٔ�شغال هذا احلدث 

 ".ٕاعßالن الر²ط"الهام بـ
التطرف وإالرهاب وم¸ٓيس الهجرة الرسية يف : "الندوة الثانية تتعلق بـ 

ٔ�ي س=ياسات لرفع هذه التëد£ت : حوض البحر اYٔبيض املتوسط
  .2015 ماي 26وذâ يف "تÈددة؟امل 

وقد Zاء هذا ا^لقاء يف ٕاطار ا@ور الر£دي ا�ي تلعبه بالدy بقFادة 
يف حماربة إالرهاب  محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده صاحب اجلال� امل�

والتطرف وحفظ اYٔمن والسالم واحلفاظ Nىل املوروث الثقايف إالÝساين، 
قضا£ الراهنة والتëد£ت املطروVة Nىل مس=توى ويف ٕاطار املوا�بة الربملانية ^ل

م�طقة البحر اYٔبيض املتوسط، وNىل رٔ�سها ظاهرة إالرهاب والهجرة 
الرسية، وكذا تعز�ز الت�س=يق وال�شاور الربملاين hش¸ٔن خمتلف املواضيع ذات 

  .إاله
م املشرتك
ممثيل الهيئات وقد عرفت هذه الندوة مشاركة مجموNة من اخلرباء ومن 

ممثx عن وVدة ماكحفة إالرهاب Yٔ²مم املتëدة، : ا@ولية ذات الصx مهنا
واملد�ر التنفFذي لواك� حتاد اYٔورويب ٕالدارة احلدود اخلارجFة 

)FRONTEX( ادة إاليطالية امللكفة بعملية إالنقاذ البحريةFوممثل الق ،
  .^لهجرة ملنطقة املتوسطوخفر السواVل، ومد�ر مك]بة املنظمة ا@ولية 
ريا Nىل الصعيد�ن اجلهوي وقد عرفت هذه الندوة ا@ولية جناVا �ب

  . وا@ويل
 ،âه، كام س=بقت إالشارة ٕاىل ذVلس يف هذه الفرتة يف انف]اCواس=متر ا
Nىل خمتلف هيئات اCمتع املدين اجلادة ومشاركته ٕا£ها يف Nدة ٔ�وراش 

@ورة، تنظمي الفرق واCموNات وازنة، ويف هذا إالطار عرفت هذه ا
لقاًء حول قضا£ اق]صادية واج
عية وس=ياس=ية  14 الربملانية مشكورا لـ

وحقوقFة وازنة نذ�ر مهنا، مسودة القانون اجلنايئ، املناصفة يف امجلاNات 
الرتابية، مشاريع القوانني التنظميية املتعلقة ²مجلاNات الرتابية، البطا� 

صيل ا@يون العمومFة، تدبري ا�اطر، تقر�ر اCلس وس=ياسة ال�شغيل، حت 
ومواضيع ٔ�خرى هامة، وذâ ، اNYٔىل ^لرتبية والتكو�ن والبحث العلمي

  .مبشاركة uرباء وفعاليات Zامعية ومدنية وس=ياس=ية وحقوقFة وطنية ودولية
ومك�ت هذه املساهامت املمتزية ^لفرق واCموNات الربملانية من جعل 

ر�ن فضاء Vاضنا ^لنقاشات ا@اúرة داuل الساVة الوطنية جملس املس�شا
  .حول خمتلف القضا£ الراهنة

وCرسين هبذه املناس=بة ٔ�ن ٔ�تقدم ²لشكر اجلزيل والتنويه ^لسادة رؤساء 
  .الفرق الربملانية Nىل هذا العمل املمتزي

وواصل اCلس uالل هذه ا@ورة ف]ح ٔ�بوابه ^لزوار واملهمتني ²لش¸ٔن 
زاúرا مض Nىل اخلصوص  4892ين، ويف هذا إالطار اس=تق�ل جملس=نا الربملا

طلبة و²حZني مغاربة وZ�ٔانب وتالمFذ من مجيع ¤ات اململكة إالث	ىن 
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عرش، وفاNلني من م�ظامت اCمتع املدين ؤ�بناء اجلالية املغربية املقمية ²خلارج 
  .إالساليم وا@£نة اçهيودية كذâ صنفهيمب 

، ²در اCلس يف ٕاطار ة مع املؤسسات ا@س=توريةوخبصوص العالق
ت¸ٔصيل Nالقاته مع هذه املؤسسات، تطبيقا ملق]ضيات ا@س=تور و^لتوجهيات 

اCلس "املولوية السامFة، ٕاىل تقدمي طلبات ٕابداء الرٔ�ي ٕاىل لك من 
  ."اCلس الوطين حلقوق إالÝسان"و " إالق]صادي وإالج
عي والبBيئ
قة مع هذه املؤسسات والهيئات الوطنية يف ومل تنحرص هذه العال

طلب املشورة والرٔ�ي املرتبط مبهام wرشيعية، بل اس=تفاد من م�ادرات هذه 
يف مFاد�ن خمتلفة من طرف اCلس  "saisine l’auto"املؤسسات ا�اتية 

 âسان، وكذÝلس الوطين حلقوق إالCيئ واBعي والب
إالق]صادي وج
واليت زودت هذا " لوقاية من الرشوة وحمار�هتاالهيئة الوطنية ^لزناهة وا"

اCلس بعدة دراسات مت توزيعها Nىل الفرق الربملانية وا^لجن، ؤ��يد سامهت 
  . يف جتويد م�توج�ا ال�رشيعي يف هذه ا@ورة

كام تعززت هذه العالقة ٔ�كرث من uالل تنظمي ٔ�£م دراس=ية مشرتكة، 
النقاش واYٓراء إالس�شارية  ومسامهة هذه املؤسسات ا@س=تورية يف ٕا�راء

ف]ئت wشد ٕاçهيا الرٔ�ي الوطين وا@ويل  بصفة م�تظمة حول قضا£ كربى ما
  .بقوة

وطبقا ملق]ضيات ا@س=تور، عرفت هذه ا@ورة م�اقشة عرض الس=يد 
عن ٔ�عامل هذا اCلس، طبقا " اCلس اNYٔىل ^لحسا²ت"الرئBس اYٔول لـ

اقش=ته كذâ وYٔول مرة من ا@س=تور، وم� 148ملق]ضيات الفصل 
طبقا ملق]ضيات الفصل " اCلس الوطين حلقوق إالÝسان"Yٔ²مس، تقر�ر 

  .من ا@س=تور 160
  حرضات السادة والس=يدات،

وتعز�زا لروح املسؤولية يف العمل ال�رشيعي والرقايب، واصل مك]ب 
من النظام ا@اuيل  163و 162اCلس التطبيق التدرجيي Yٔحاكم املادتني 

Èلس املتعلق ²حلضور والغياب، وهو اYٔمر ا�ي تُوج ²ع
د املك]ب ^لم
لقرار يعد اYٔول من نوNه يف íرخي الربملان، �روم تطبيق اجلزاءات املقررة 
قانوy بضبط مسطرة احلضور Yٔشغال اجللسات العامة وا^لÈان ا@امئة، 

لغائبني وضبط Ýسب ونوعية إالق]طاع، وفعال مت تطبيق هذا القرار Nىل ا
مع اYٔسف، كام مت تطبيق القرار فعليا وYٔ²خص إالق]طاNات يف هذه 

  .ا@ورة
  حرضات السادة والس=يدات،

وتنفFذا Yٔحاكم ا@س=تور واس=تحضارا ^لتوجهيات امللكFة السامFة 
اخلاصة ²لت�س=يق والتنامغ بني اCلسني الواردة خصوصا يف اخلطاب املولوي 

  .2011-2010تو�ر ^لس=نة ال�رشيعية السايم uالل اف]تاح دورة ٔ�ك 
ولهذه (وامسحو يل ٔ�ن ٔ�مر hرسNة Nىل فقرة �مة من هذا اخلطاب، 

الغاية، جندد الت¸ٔ�يد Nىل وجوب عقلنة اYٔداء النيايب، ²النطالق من جتاÝس 

النظامني ا@اuليني ^لمÈلسني، واçهنوض بدورهام، يف اÝسÈام و¢اكمل، 
        ).مكؤسسة واVدة

ا الت�س=يق املؤسسايت الفعيل مع الغرفة السفىل، هو وقد ¢رتب عن هذ
ت�س=يق حممك مك�نا من  2014ت�س=يق حممك بلجنة مشرتكة وذâ م�ذ ٔ��ريل 

توازن وتنامغ و¢اكمل بني اCلسني N�ٔاد املصداقFة ٕاىل الثنائية اCلس=ية اليت 
  . wشلك Nالمة ²رزة يف اçهنج ا@ميقراطي املغريب املتفرد

الت�س=يق يعطي مثاره واليت جتلت يف Nدد من  وفعال، بدٔ� هذا
  .املك�س=بات الهامة اليت طبعا وا�بهتا احلكومة مشكورة جبدية ؤ�ولها

 ،ٔ�وال، توحFد البوابة الربملانية إاللكرتونية، بوابة واVدة يف الربملان
وحتيBهنا �بوابة واVدة لربملان واVد مع توس=يع uدماهتا  ،طريقني ^لمÈلسني

  .اروتعز�ز تفاNلها مع خمتلف الزو
 "Stream" `نيا، بداية العمل ²لبث املبارش عن طريق نرتنBت

  .اYٓن Cش=تغل
 `لثا، ٕاصدار وYٔول مرة يف íرخي احلياة الربملانية، اجلريدة الرمسية

Nددها  املتضمنة ملداوالت ٔ�شغال اCلس، ويه اليوم يف إاللكرتونية ^لربملان
  الرابع 

Cش=تغل بطريقة عرصية  ، فعيل اYٓن،رابعا، نتقال حنو �رملان ٕالكرتوين
بني  يف ٔ�فق Vذف الورق من ٔ�ي تعامل بBين بني احلكومة والربملان وبBين

، وهبذه املناس=بة كذâ ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم ²لشكر ٕاىل الس=يد الوز�ر اCلسني
امللكف ²لعالقات مع الربملان ا�ي وا�بنا يف Nدة لقاءات وٕاىل الس=يد 

âمني العام ^لحكومة كذYٔحىت متك�نا فعال من ٕاجناز �م عرصي س=ميك�نا  ا
  .من رحب الوقت ومن رحب الورق كذâ يف هذا الربملان

فضال عن الت�س=يق Nىل اكفة املس=تو£ت ال�رشيعية والرقابية  ،هذا
وا@بلوماس=ية والتواصلية واليت مك�ت الربملان مبÈلس=يه من ¢رمجة روح 

لته ل�سجيل حضور قوي ا@س=تور والتوجهيات املولوية السامFة، ؤ�ه 
عطاء ممتزي وٕاشعاع م]واصل وطنيا ودوليا، وهو كام قلت ما عزز الثنائية إ و 

yلس=ية اليت اخ]ارهتا بالدCا.  
، ف�عد تعديل النظام اYٔسايس اخلاص وNىل مس=توى الشؤون إالدارية

س=تكامل تفعßيل هيلكته إ وموظفي اCلس، معل جملس=نا Nىل  ملوظفات
رجيــي لتحسني ظروف العمل، وم]ابعة التكو�ن والتكو�ن إالدارية hشلك تد

املس=متر يف العديد من التخصصات اليت هتم تقوية القدرات ا�اتية لٔ�طر 
  .الربملانية والرفع من ٔ�داء العمل الربملاين

 كام عرفت هذه الوالية wسوية اكفة امللفات املتعلقة ²لرتقFة وإالدماج
 اخلدمات إالج
عية وتوفري رشوط دون ٕاغفال اجلانب اخلاص بتحسني

  . �نية حصية
وNىل مس=توى حتصني ذا�رة اCلس، مت القFام وYٔول مرة �رمقنة ذا�رة 
اCلس وضبط ٔ�رش=يفه، ويف نفس الس=ياق، مت العمل Nىل ٕاحصاء و¢رقمي 
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ؤ�رشفة مق]نياته ونفاfسه ويه موجودة ووضعها يف ٕاصدارات uاصة هبا 
  . ا العناية اخلاصة بقميهتا الرمزية من ¤ة ٔ�خرىحلفظها من ¤ة، وٕاعطاهئ

ومت ٕاVداث م]حف uاص ²لهدا£ اليت يتوصل هبا رئBس اCلس، يف 
ٔ�فق ٕاVداث ٕان شاء هللا م]حف uاص ²لربملان يف اYٓيت من اYٔعوام حلفظ 

  .ذا�رته
  ،حرضات السادة والس=يدات

ية اليت طبعت وخ]اما Cسعدين ٔ�ن N�ٔرب لمك عن اNزتازي Yٔ²جواء إالجياب 
²س=مترار معل السادة والس=يدات املس�شار�ن احملرتمني، ؤ�عضاء املك]ب، 
ورؤساء الفرق واCموNات الربملانية، ورؤساء ا^لجن ا@امئة، و�روح 
املسؤولية العالية و÷كران ا�ات اليت ²�ٔنوا عهنا يف ٔ�داء �ا�م Nىل الوZه 

  .اYٔمكل
وموظفي اCلس Nىل اخنراطهم الفاNل  كام ٔ�نوه يف هذا إالطار �اكفة ٔ�طر

يف الربyمج إالصالü ا�ي اعمتده مك]ب اCلس لتحسني ٔ�داء جملس=نا، 
والرفع من وثرية معg وجتويد ٕانتاZه وتقوية ZاذبB]ه، ولوال هذا إالخنراط ملا 

üق م�تغاه إالصالFمتكن املك]ب من حتق.  
مع احلكومة املوقرة Nرب  كام ٔ�عرب عن اNزتازي ²لت�س=يق والتعاون املمثر

اCهود ا�ي يبذN الس=يد الوز�ر اجلديد امللكف ²لعالقات مع الربملان 
عامري واCمتع املدين ا�ي N�ٔاد �ٓلية الت�س=يق ٕاىل الاYٔس=تاذ عبد العز�ز 

 .جمراها العادي بني واحلكومة واCلس املوقر
صادق ٕاىل معوم ؤ�غتمن هذه املناس=بة YٔتوZه ²لشكر اجلزيل والتقد�ر ال

البرصية واملك]وبة وإاللكرتونية Nىل ما و وسائل إالNالم الوطنية السمعية 
تقوم به من جمهود محمود ملوا�بة ٔ�عامل اCلس ونقلها ^لرٔ�ي العام الوطين يف 

  .مجيع الظروف واYٔحوال
  حرضات السادة والس=يدات،

جربة الربملانية ٕاننا ÝسÈل ²ٕرت�Fاح �بري احلصيx اجليدة اليت �رس=هتا الت
، مكحطة ت¸ٔسBس=ية ممتزية 2015ٕاىل يوليوز  2009املوقر من ٔ�كتو�ر ناCلس= 

بفضل املشاركة الفعا� والواعية للك مكوyته وكذâ العمل احلكويم 
  .ورZال وÝساء اYٔعامل

حرضات  ،وبفضل، ٕاخواين ٔ�خوايت، نضالمك وحمكتمك املعهودة
ر�ن Nىل خشصيته املمتزية وNىل الس=يدات والسادة، Vافظمت Cلس املس�شا

يف تنامغ وتناسق مع  2011قوته إالقرتاحFة، وحرصهتم Nىل ٔ�جرٔ�ة دس=تور 
جملس النواب، ؤ�عطيمت لهذه املؤسسة احملرتمة ماك÷هتا الوازنة @ى رشاكهئا 
الوطنيني وا@وليني، و^لثنائية اCلس=ية حمتواها احلقFقي يف وقت ¢كرث فهيا 

  .الربملانية ٕان Nىل صعيد بالدy ٔ�و Nىل صعيد دويل النقاش حول الثنائية
وCسعدين كذâ ٔ�ن ٔ�جسل N²زتاز �بري مسامهة هذه التجربة النوعية يف 
بناء الرصح ا@ميقراطي التمنوي املغريب املتفرد ا�ي ٔ�رىس دNامئه الصلبة 

، والزال �منيه ويغذيه السادس نرصه هللا ؤ�يده صاحب اجلال� امل� محمد
Zاللته إالس�رشافFة النرية uدمة لٔ�من وإالس=تقرار يف بyû العز�ز،  ب¸ٓراء

وصوy لكرامة املواطنات واملواطنني، وحرصا Nىل حر�هتم وحتسني ظروف 
  .BNشهم uدمة @ميومة بالدG yعضو فاNل، مؤ�ر، حمرتم بني دول العامل

  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

صاحب حرضة املرفوNة ٕاىل السدة العالية j²،  ويف ما ييل نص الربقFة
مبناس=بة ٕاخ]تام دورة ٔ��ريل من الس=نة  اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا

يتلوها Nىل مسامعمك اYٔس=تاذ الكرمي ٔ�مني اCلس  2015- 2014ال�رشيعية 
  .تفضل اYٔس=تاذ. اYٔس=تاذ Nداب الز¦اري

        ::::املس�شار الس=يد محمد Nداباملس�شار الس=يد محمد Nداباملس�شار الس=يد محمد Nداباملس�شار الس=يد محمد Nداب
  .ا الس=يد الرئBسشكر 

        ....ن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلنيhسم هللا الرمح
صاحب اجلال� امل� محمد رضة السدة العالية j²، ح�رقFة مرفوNة ٕاىل 

  .السادس نرصه هللا ؤ�يده
  نعم، س=يدي ٔ�عزك هللا،

ـ  �2014ريل مـن الس=نة ال�رشيعßFة �ٔ مبناس�ßة اخ]تام ٔ�شغßال دورة 
²جلناب  �رشف uدمي اYٔعتاب الرشيفة، بعد تقدمي ما يليق، ي 2015

الشـريف، ٔ�عز هللا ٔ�مره، من فروض الطاNة والوالء، ٔ�صا� عن نفßيس 
ونيابة عن اكفة الس=يدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، ٔ�ن �رفع ٕاىل 
السدة العالية j²، ٔ�دام هللا عزه ونرصه، ٔ�مسى �ٓ£ت التقد�ر مقرونة 

  .بارات الوالء وإالuالصب¸uٔلص ع 
لقد توجت ٔ�شغال جملس املس�شار�ن، £ موالي، uالل هذه ا@ورة 
حبصيx غنية يف جماالت ال�رشيع، ومراق�ة العمل احلكويم ؤ�جرٔ�ة تقFمي 
الس=ياسات العمومFة Yٔول مرة، وا@بلوماس=ية الربملانية، ونف]اح Nىل 

دين، وذâ بفضل تضافر ¤ود احمليط اخلارk ^لمÈلس، مبا فFه اCمتع امل
اس=تلهاما ^لتوجهيات النرية الواردة يف اخلطا²ت  ،اكفة مكوyت اCلس

  .املولوية السامFة املو¤ة ^لربملان
قوانني تنظميية  8نصا قانونيا، مهنا  61وهكذا، فقد وافق اCلس Nىل 

سؤ، واس=تق�ل  336سؤ شفهيا، من بني  247وZ�ٔابت احلكومة عن 
بعثة ٕاىل uارج ٔ�رض الوطن  23فدا دبلوماس=يا رفFع املس=توى، ؤ�وفد و  24

  .يف �ام دبلوماس=ية خمتلفة
ويوا�ب جملس املس�شار�ن، £ موالي، بتقد�ر وٕاجعاب �بري�ن 
لٕالجنازات املهيلكة والباهرة جلاللتمك يف خمتلف اCاالت، واليت مك�ت 

اYٔمن وس=تقرار  بالدy من بناء منوذج دميقراطي ¢منوي م]فرد يف ظل
بالدy رمغ حميط ¤وي ودويل شديد  اوالطم¸ٔن�Bة ا�ي تنعم هب

ضطراب، مما �رس ٕاشعاع بالدy ¤و£ ودوليا وزاد مصداقFهتا توهÈا 
  .Nىل صعيد املنتظم ا@ويل

 معَ نِ حفظمك هللا £ موالي، مبا حفظ به ا��ر احلكمي ؤ�دام Nىل Zاللتمك 
عهد Zاللتمك ما ¢رجونه ململك]مك السعيدة،  الصëة والعافFة، وحقق يف
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وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، ؤ�قر عينمك بويل عهدمك احملبوب 
اYٔمري اجلليل موالي احلسن، وشقFق]ه اYٔمرية اجلليx لالuدجية وصنومك 
اYٔمري اجلليل املوىل رش=يد وببايق ٔ�فراد اYٔرسة امللكFة الرشيفة، ٕانه مسيع 

  .جميب
  .م Nىل ج�اب Zاللتمك العايل j² ورمحة م�ه تعاىل و�راكتهوالسال

   2015يوليوز  24ل.املوافق 1436شوال  7 ²لر²ط يوم امجلعةوحرر 

  .uدميمك الويف محمد الش=يخ بيد هللا، رئBس جملس املس�شار�ن
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس=يد الرئBسالس=يد الرئBسالس=يد الرئBسالس=يد الرئBس
  .شكرا

  .دة وانتóا²ت ٕان شاء هللا سعيدة، عطx سعيرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


