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  .رئ�س ا�لس ،كمي �ن شامشعبد احلاملس�شار الس�ید : الرئاسة
ة وا�دالسابعة وا�ق�قة ال ةس�بع ؤ�ربعون دق�قة، ٕابتداء من السا� :التوق�ت

  .مساء
  .2017-2016ة ال�رشیعیة دورة ٔ��ریل �لس�ن خ�تاما :�دول أ�عامل

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

 :عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید 
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرحامن الرحمي

  حرضات السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،
ملـادة السادسـة مـن النظـام مـن ا�سـ�تور، وا 65طبقا ملق�ضیات الفصـل 

ــل �لســ�نة  ــوم حبــول هللا، دورة ٔ��ری ــمت الی ــس املس�شــار�ن، خنت ا�ا�ــيل �ل
حبصـی� قـد ال �كـون مـن املبالغـة وصـفها �حلصـی�  2017 - 2016ال�رشیعیة 

سواء �ىل مس�توى ال�رشیع ومراق�ـة  ،الهامة �ىل خمتلف وا�ات معل ا�لس
وم�ـة، ٔ�و �ـىل مسـ�توى ا�بلوماســ�یة العمـل احلكـويم وتق�ـمي الس�یاســات العم

 . وكذا انف�اح ا�لس �ىل حمیطه ،الربملانیة
وق�ل عرض حصی� معل ا�لس �الل هذه ا�ورة، البد من التوقف 
عند املضامني القویة �لخطاب املليك السايم أ��ري لصاحب اجلال� امل� 

ل املسؤولني محمد السادس نرصه هللا، واليت ٕان اكنت �سائل يف املقام أ�و 
إالداریني والفا�لني الس�یاس�یني مبغرب الیوم ومدى ارتباطهم وجتاوهبم مع 

تدعو� كربملانیني،  انتظارات وتطلعات املواطنات واملواطنني، فٕاننا جنزم ٔ�هنا
و�جزء من املنظومة املؤسساتیة، ٕاىل تق�مي وتقومي معلنا �ىل خمتلف 

�ل جتوید معلنا الربملاين املس�تو�ت، واس�ت�الص العرب وا�روس من �ٔ 
وبلورة مقرت�ات معلیة لتفعیل مضامني هذا اخلطاب السايم املرجعي، مبا 
�كفل اخنراطنا الفا�ل يف املرشوع الوطين ا�ميقراطي ا�ي �ر�اه ویقوده 

  . �ال� امل� حفظه هللا
و�د�ر �لتنویه، ٕاىل ٔ�نه ل�ست هذه يه املرة أ�وىل اليت یقف فهيا 

ماكمن اخللل يف ٔ�دائنا مكؤسسات، ول�ست هذه يه املرة  �اللته �ىل
أ�وىل اليت یضعنا فهيا �ال� امل� ٔ�مام مسؤولیاتنا مكمثلني لٔ�مة، فقد 
حرص �ال� امل� يف لك املناس�بات وخصوصا، ٕا�ن اف�تاح لك دورة 

س�سمحمك هنا ٔ�ذ�ر بفقرة �ٔ �رشیعیة، بتذكري� بواج�اتنا ومسؤولیاتنا، و 
ٕان الهدف " ٕا�دى خطبه السام�ة، ح�ث یقول �ال� امل� وا�دة من

ا�ي جيب ٔ�ن �سعى ٕالیه لك املؤسسات، هو �دمة املواطن، وبدون 
" ق�ا�ا هبذه املهمة، فٕاهنا تبقى �دمية اجلدوى، بل ال مربر لوجودها ٔ�صال

ٕاذا اكن من حق ٔ�ي حزب س�یايس، ٔ�و ٔ�ي �رملاين، ٔ�ن یفكر يف "و

�سب ثقة الناخ�ني، فٕان ذ� ال ی��غي ٔ�ن �كون مس�تق�� الس�یايس، ويف 
�ىل حساب القضا� الوطنیة الكربى، و��شغاالت احلق�ق�ة 

  . ا�هت�ى �م �ال� امل�"�لمواطنني
ٕان سداد وقوة املعىن ا�ي ینطوي �لهيا هذا النص و�ريه كثري، 

ل �س�تلزم ٔ�ن �شلك، �ل�س�بة لنا، مو�ا لعملنا ونرباسا لتقومي ٔ�دائنا، ب
امسحوا يل ��هاب ٕاىل �د القول ب�ٔن أ�وان قد �ٓن، ٔ�كرث من ٔ�ي وقت 
مىض، ملبارشة املراجعة العمیقة الرضوریة يف معلنا ؤ�دائنا مكس�شار�ن 
�رملانیني وٕاىل ممارسة النقد ا�ايت �لك موضوعیة وجرٔ�ة ومسؤولیة عن 

ن حظینا م�جز� ؤ��ره �ىل تطلعات وانتظارات املواطنات واملواطنني ا��
  .�رشف متثیلهم

ويف نفس املنحى، فالتفا�ل مع مضامني اخلطا�ت السام�ة لصاحب 
اجلال� نرصه هللا، والس�� خطاب العرش لهذه الس�نة، یفرض �لینا، ل�س 
فقط �نفعال ا�لحظي، و�ردید العبارات اليت ٔ�لف�اها وصارت من فرط ما 

حتمل مسؤولی��ا ٕاك�دى ٔ�مه ردد�ها تثري خسریة املواطنات واملواطنني  بل 
مكو�ت ال�س�یج املؤسسايت ببالد� �لهنوض مبهام�ا ووظائف�ا ا�س�توریة، 
مما یق�يض ��ك�اب اجلدي �ىل ٕا�داد �ارطة طریق تنف�ذیة �س�تلهم ت� 
املضامني لتنف�ذ ومواص� جمهود اس�تكامل أ�وراش إالسرتاتیجیة اليت 

�خ�الالت وجتاوز ماكمن ٔ�طلق�اها، من �ة، ولكن ٔ�یضا لتصویب 
الضعف يف معلنا بغرض �رش�ید احلاكمة الربملانیة والريق بن�ا�ة تد�التنا، 
ومك�ب جملس املس�شار�ن م�ف�ح وس�سعده ٔ�ن �س�تق�ل اقرتا�ا�مك يف هذا 

  .الباب
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
قل لتقدمي اخلطوط العریضة حلصی� ا�لـس �ـالل امسحوا يل ا�ٓن، ٔ�نت

  .هذه ا�ورة
ـیعفعــىل   46، وافــق ا�لــس �ــالل هــذه ا�ورة �ــىل مســ�توى ال�رشـ

مرشوع یتعلق �ملوافقة �ىل اتفاق�ات دولیة توا�ـب  34مرشوع قانون، مهنا 
مرشوع قـانون هيـم خمتلـف م�ـا�  �12لزتامات القاریة وا�ولیة لبالد� و

 73.16ق�صادیة و�ج�عیة، ی�ٔيت يف مقدمهتا مرشـوع قـانون رمق احلیاة �
  .�2017لس�نة املالیة 

 -سواء الثنائیة مهنا ٔ�و املتعـددة أ�طـراف-ولنئ اكنت االتفاق�ات ا�ولیة 
�شـلك اجلــزء الــوافر مـن مشــاریع القــوانني الــيت وافـق �لهيــا ا�لــس �ــالل 

�ـات، تتعلـق ��ول إالفریق�ـة، ا�ورة، فٕان �ددا ال ب�ٔس به من هذه االتفاق 
وذ� تنف�ذا �لتو�ه املليك السايم املت�دد حنو ٕافریق�ا، م�ذ ٔ�ن �در �اللتـه 
ٕاىل اختاذ قرار اس�ت��اف شغل عضویة بالد� يف املؤسسة إالفریق�ـة القاریـة، 
و�ىل ٕا�ر ز�راته لعدد من ا�ول إالفریق�ة، اليت مت �اللها التوق�ع �ـىل �ـدد 

تفاق�ات الثنائیة، واليت مشلت دوال م�ل رونـدا واثیوبیـا وج�ـوب �بري من اال
الســودان وزام�یــا ونی�ــري� ومدغشــقر و�ــا�، ويه االتفاق�ــات الــيت �متــزي 
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  .بطابعها العميل ملا تتضمنه من مؤرشات مدققة و�ٓلیات �لتنف�ذ
�ىل ٔ�ن ذ�، مل مينع ا�لس من �خنراط يف ا�راسة املعمقة وإالسـهام 

ــدمهتا �جيــا ــق �لهيــا، ويف مق ــيت واف ــوانني ال ــد �يق مشــاریع الق يب يف جتوی
مرشـوع قــانون املالیــة ا�ي م�ــل فرصــة �لمناقشــة املس�تف�ضــة �لس�یاســات 
القطاعیة ا�تلفة حبضور السـ�یدات والسـادة ٔ�عضـاء احلكومـة اجلدیـدة، ممـا 

�رخي  2017مـاي  13ٔ��ذ �ّزيا �ام من زمن جملس املس�شـار�ن ام�ـد مـن 
 160لتوصل به ٕاىل �ایة فاحت یونیو �رخي املصادقة �لیه، مبدة زم�یة ٔ��ذت ا

سا�ة موز�ة بني ٔ�شـغال ا�ل�ـان ا�امئـة واجللسـات العامـة، متـّزيت ٕ�د�ـال 
تعدیال، مشلت �ددا مـن مـواد الـنص،  �34دة تعدیالت بلغت يف مجموعها 

  .وابحظیت مجیعها �لق�ول يف ٕاطار البت ا�هنايئ من ق�ل جملس الن
كــام ٔ�ن �يق النصــوص املصــادق �لهيــا تــرتاوح بــني طابعهــا احلقــويق 
و�ق�صادي و�ج�عي، من ب�هنا، مرشوع القانون اخلاص هبیئة املناصـفة 
وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي، ومرشـوع القـانون الـرايم ٕاىل نقـل اخ�صاصـات 

مكـة الـنقض السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لمـ� �ى حم
ــة،  ــة العام ــد لتنظــمي رئاســة النیاب ــة و�ســن قوا� ــة العام بصــف�ه رئ�ســا �لنیاب
واملسامهة يف حتصـني امللك�ـة العقاریـة وحام�هتـا مـن السـطو �ـري املرشـوع، 

فضال عن مرشوعي قـانونني م�علقـني . مبوجب القانون املنظم �لحقوق العی��ة
ــة الر  ــان �لتمنی ــدتني، تعنی ــني �دی ــة �ســ��رات ٕ��ــداث واكلت ــة وب�منی مقی

  .والصادرات
ذات طبیعـة �اكفلیـة وتعـىن بـبعض  مت ٕاقرار قوانني ،ويف نفس الس�یاق

الف�ات ا�متعیة، من ق�یل املوافقة �ىل مرشـوع القـانون املتعلـق مبؤسسـات 
ــىل  ــة � ــات، واملوافق ــنظم �لتعاونی ــانون امل ــدیل الق ــة، وتع ــة �ج�عی الر�ای

ــانون احملــدث ل  ـوع الق ــات املهنیــني والعــامل مرشـ ــدة ف� نظــام املعاشــات لفائ
ــون �شــاطا �اصــا، دون  املســ�تقلني وأ�شــ�اص �ــري أ�جــراء ا��ــن �زاول

 .ٕاغفال ا�ال الر�يض وت�ٔطريه بقوا�د حامئیة من تعاطي امل�شطات
وٕان اكن اجلانب المكي �ام يف مقاربة احلصی� ال�رشـیعیة، فـٕان اجلوانـب 

يف �ســط حصــی� ا�ورة، حبیــث واصــل ا�لــس النوعیــة ذات دال� هامــة 
تعز�ز �القاته املؤسساتیة مع الهیئات الوطنیـة الـيت خيولهـا القـانون مسـا�دة 
الربملان، وكذا س�یاسة ف�ح ٔ�بوابه ٔ�مام مجعیات ا�متع املدين وفعالیاته لٕالدالء 
�رٔ�هيا حول قضا� السا�ة، من �الل لقاءات م�ارشة مع مكو�ت ا�لس ٔ�و 

ظمي لقاءات دراس�یة مشرتكة ٔ�و ٕ��ا� مذ�راهتا �شـ�ٔن النصـوص موضـوع ب��
ا�راسة �ىل الفرق وا�مو�ات، وهو ما انعكس �ىل جحـم التعـدیالت الـيت 
تقدمت هبا الفرق وا�مو�ات املكونـة �لم�لـس، حبیـث بلغـت �ـالل هـذه 

تعدیال ورد �ـىل مرشـوع قـانون   224تعدیال، مهنا  519ا�ورة ما مجمو�ه 
مشاریع قوانني ٔ�خرى، وهـو أ�مـر ا�ي مكّـن  8تعدیال �ىل  295املالیة، و

  .مشاریع قوانني �شلك جوهري 7من تعدیل 
�ري ٔ�ن جتاوب احلكومـة معهـا، وٕان اكن ال �ـرىق ٕاىل مسـ�توى تطلعاتنـا 
مك�لـس، فـٕان جحمهـا المكـي یعكـس ا�هـود املبـذول مـن خمتلـف مكــو�ت 

لتعـدیالت مـن طـرف جملـس النـواب يف ا�لس، كام ٔ�ن ت�ين معظـم هـذه ا
ٕاطار البت ا�هنايئ یث�ت طبیعة مسامهة ا�لس يف جتویـد إالطـار ال�رشـیعي 

  . الوطين
ولقد اكن الف�ا �لنظر ٔ�ن مجیع النصوص اليت متت املصادقة �لهيـا �ـالل 
هـذه ا�ورة وردت يف شـلك مشـاریع قـوانني، وبنـاء �لیـه فٕاننـا نؤكـد عـزم 

مـن ا�سـ�تور �ـالل ا�ورة  82یق ٔ�حـاكم الفصـل مك�ب ا�لس �ىل تطب 
خيصص یوم اكمل �ـىل أ�قـل يف الشـهر "الربملانیة املق�� اليت تنص �ىل ٔ�نه 

، "�راســة مقرت�ــات القــوانني، ومــن ب�هنــا تــ� املقدمــة مــن ق�ــل املعارضــة
وذ� �رب �رجمـة مسـ�بقة لتـوارخي اجللسـات بت�سـ�یق مـع احلكومـة، جبانـب 

القوانني املوجودة �الیا ق�د ا�رس ٔ�مام ا�ل�ـان ا�امئـة،  م�اقشة �يق مشاریع
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ا�ل�ـان ا�امئـة قـد عقـدت �ـالل هـذه . 17و�ددها 
  .سا�ة معل وبضع دقائق 244اج��ا مبدة زم�یة وصلت ٕاىل  73ا�ورة 

  حرضات الس�یدات والسادة؛
ل هـذه ، فقـد عقـد ا�لـس �ـالمسـ�توى مراق�ـة العمـل احلكـويم�ىل 
سا�ة معل، �اءت �لسات  �68لسة �امة، اس�تغرقت حوايل  35ا�ورة 

�لسة، وتلهتـا اجللسـات ال�رشـیعیة ب  14أ�س�ئ� الشفهیة يف مقدمهتا ب 
 �3لسـات، �ٕالضـافة ٕاىل  �6لسات، مث اجللسات اخلاصة الـيت بلغـت  9

�لسات شـهریة م�علقـة �لس�یاسـة  �3لسات مشرتكة مع جملس النواب، و
  .ةالعام

ــس  ــاء ا�ل ــادة ٔ�عض ــ�یدات والس ــور الس ــام حلض ــّدل الع ــغ املع ــد بل وق
ـــة مـــن ٔ�عضـــاء ا�لـــس يف مجمـــوع  �56جللســـات العامـــة حـــوايل  يف املائ

اجللسات، وٕان اكنت �لسات أ�سـ�ئ� أ�سـ�بوعیة تعـرف اسـ�تقرارا �سـ��ا 
يف لك ) ة(مس�شــار 69مـن ح�ـث �ــدد احلـارض�ن مبعـدل حضــور حـوايل 

 .�لسة
ــىل مســ�تو  ــا � ــة، ٔ�م ــة و�ســ�تطالعیة �ل�ــان ا�امئ ى أ��شــطة الرقابی

�س�ل ٔ�نه ف� خيص طلبات �س��ع ٕاىل السادة الوزراء خبصوص مواضیع 
الســا�ة ٔ�و ذات أ�ولویــة يف الس�یاســات العموم�ــة، فقــد ورد �ــىل ا�ل�ــان 

طلبا من الفـرق وا�مو�ـات، تفا�لـت  19ا�امئة يف ظل احلكومة اجلدیدة، 
ــع  ــة م ــر ا�و�  4احلكوم ــق أ�ول ٕ�عــراب الســ�ید وز� ــات مهنــا، یتعل طلب

امللكف حبقوق إال�سان عن اس�تعداده حلضور ٔ�شغال جلنة العـدل وال�رشـیع 
وحقوق إال�سان، والثاين بدفع وزارة العدل بعدم اخ�صاصها مبناقشـة قضـا� 
حقوق إال�سان، يف �ني مت عقـد اجـ�ع وا�ـد �لجنـة الفال�ـة والقطا�ـات 

نوقش �ال� وضعیة املك�ب الوطين املغـريب �لسـ�یا�ة، واجـ�ع  إالنتاج�ة،
 2018جلنة املالیة حول إالطار العـام ٕال�ـداد ملرشـوع القـانون املـايل لسـ�نة 

  .تطبیقا ٔ�حاكم القانون التنظميي لقانون املالیة
ٔ�ما خبصوص املهام �سـ�تطالعیة والـز�رات املیدانیـة، فقـد اسـ�تق�لت 

ت يف هذا الش�ٔن، اس�ت�ابت احلكومة الثنني لطلبـني، طلبا 5ا�ل�ان ا�امئة 
یتعلقــان �ــز�رة مقــالع الرمــال مبــدی�يت الق�یطــرة والعــرا�ش، وملینــاء النــاظور 
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، ويه ا�ٓن يف طـور إال�ـداد مـن �ن جلنـيت ٔ�نصـارواملركز احلـدودي بـين 
  .املالیة وا�ا�لیة، ون��ظر رد احلكومة خبصوص الطلبات الثالثة أ�خرى

�س�بة �لجن املؤق�ة، ف�ٔمه ما مّزي ٔ�شغال ا�لس �الل هذه ا�ورة ٔ�ما �ل 
هو تواصل ٔ�شغال ا�مو�ة املوضو�اتیة امللكفة �لتحضـري �ل�لسـة السـ�نویة 
ملناقشة وتق�ـمي الس�یاسـات العموم�ـة يف جمـال املرفـق العمـويم، الـيت سـ�بق 

د مـن ا�سـ�تور ومـوا 101ملك�ب ا�لس ٔ�ن شلكها تطبیقا ٔ�حـاكم الفصـل 
وكذا جلنة النظام ا�ا�يل �لم�لس، اليت مل �ـمتكن لٔ�سـف . النظام ا�ا�يل

  .من التقدم يف ٔ�شغالها بفعل الضغط الك�ري �ىل �دول ٔ�عامل ا�لس
ومتــزيت هــذه ا�ورة �ســ�تكامل إالجــراءات القانونیــة املرتبطــة ب�شــك�ل 
جلنــيت تقيصــ احلقــائق حــول املك�ــب الــوطين املغــريب �لســ�یا�ة و�ــرخ�ص 

  . احلكومة �س�ترياد النفا�ت
ويف نفــس املنحــى، فــٕاىل �انــب ا�ور الرقــايب �ل�ــان ا�امئــة، واجلیــل 
اجلدیـــد مـــن �خ�صاصـــات ا�ســـ�توریة املمتثـــل يف التفا�ـــل مـــع تقـــار�ر 
املؤسسات الوطنیة، تظل اجللسة أ�س�بوعیة لٔ�س�ئ� الشفهیة مو�دا هامـا 

احلكومـة هبـذا الصـدد �ـالل  لطرح قضا� الش�ٔن العام الوطين، وقد ٔ��ابت
سؤ� شفهیا، من ٔ�صل  �242لسة �امة انعقدت يف هذه ا�ورة �ىل  14

سؤ� توصل هبا ا�لـس �ـالل الفـرتة الفاصـ� بـني ا�ورتـني ودورة  749
سـؤ� �ـاد�، ب�ـ� متـت  191سـؤ� �ٓنیـا و  51، مـن مضهنـا 2017ٔ��ریل 

  .يف املائة 79ب�س�بة  186سؤ� كتابیا من ٔ�صل  147إال�ابة �ىل 
كـام عقـد ا�لـس ثـالث �لسـات شـهریة �اصـة بـ�تقدمي أ�جوبـة �ــىل 
أ�ســ�ئ� املتعلقــة �لس�یاســة العامــة مــن ق�ــل الســ�ید رئــ�س احلكومــة طبقــا 

مـن ا�سـ�تور، متـت �رجمـة تـوارخي انعقادهـا، بصـفة  100ملق�ضیات الفصـل 
ت املواضیع مس�بقة يف مس�هتل ا�ورة، وبت�س�یق مع جملس النواب، وقد مهّ 

  : التالیة
جنا�ـة س�یاسـات ال�شـغیل : اجللسة أ�وىل تناولت حمـور�ن وهـام .1

وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة �لمواطنني، وٕاسرتاتیجیة ا�هنـوض �لعـامل 
 . القروي واملناطق اجلبلیة والغابویة

ٕاصـالح إالدارة وم�طلبـات : اجللسة الثانیة تناولـت حمـور�ن وهـام .2
جلیــدة، والس�یاســة احلكوم�ــة يف التمنیــة الصــناعیة وحتســني م�ــاخ احلاكمــة ا

 . أ�عامل
حصـی� الس�یاسـات : اجللسة الثالثة تناولت بدورها حمور�ن وهام .3

العموم�ـة املتعلقـة مبغاربـة العـامل، والتقائیـة الس�یاسـات العموم�ـة ؤ��رهـا �ــىل 
  .تنف�ذ �سرتاتیجیات القطاعیة

ة م�ذ تفعیل هذه ا�ٓلیـة الرقابیـة اجلدیـدة وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه ٔ�ول مر 
نظم مك�ب ا�لـس  -2012م�ذ عقد ا�لس ٔ�ول �لسة شهریة يف یولیوز -

یولیــوز  24حبضــور الســ�یدات والســادة رؤســاء الفــرق وا�مو�ــات بتــارخي 
�لسة �امـة شـهریة، مت التطـرق �ـال�  21لقاء تق�ميیا ملهنجیة تدبري  2017

ة �ملوضــوع، مــن ح�ــث إالشــاكالت الــيت یطر�ــا �تلــف اجلوانــب املرتبطــ

النص القـانوين، و�یف�ـة توزیـع حمـاور اجللسـة واحلصـص الزم�یـة، وا�ـاالت 
أ�ساس�یة اليت حظیت �لنقاش طی� هذه الفرتة، ومس�تو�ت احلضور لهـذا 

  .الصنف من اجللسات، و�ريها من التفاصیل
ن املك�ـب �ـازم يف القریـب و�لنظر ٕاىل النتاجئ اليت ٔ��ن عهنا ا�لقـاء، فـإ 

�ىل تنظمي لقاءات تق�ميیـة مـن هـذا النـوع، حـول خمتلـف القضـا� املندر�ـة 
  .مضن جماالت اه�مه

و�ىل مسـ�توى حضـور السـ�یدات والسـادة الـوزراء جللسـات أ�سـ�ئ� 
الشفهیة أ�س�بوعیة، فقد ا�سم �لتبا�ن، وذ� ارتباطا �ٔ�س�ئ� املربجمة مـن 

ــس يف ــو�ت ا�ل ــذار طــرف مك ــ�بة اعت ــن �ــة، و�س ــامل م ــدول أ�ع � 
  . الس�یدات والسادة الوزراء عن حضور ٔ�شغالها من �ة �نیة

وهكذا، �ّرب الس�ید�ن وز�ري الرتبیة الوطنیة والعالقات مع الربملان عن 
اس�تعدادهام حلضور مجیع ٔ�شغال �لسات أ�س�ئ� أ�ربعة عرش اليت عقـدها 

ــو�ني ب ــذه ا�ورة، م�ب ــس �ــالل ه ــاع الصــ�ة، أ�رسة والتضــامن ا�ل قط
ــة، والشــغل وإالدمــاج املهــين ب  مــرة، مث  13واملســاواة والتمنیــة �ج�عی

قطا�ات الطاقة واملعادن، والسـ�یا�ة والنقـل اجلـوي، وكتابـة ا�و� امللكفـة 
  .مرة �12لنقل ب 

و�ل�ســ�بة �لقطا�ــات احلكوم�ــة أ�قــل حضــورا، ف��ــد يف املقــام أ�ول 
واملالیــة، والفال�ــة والصــید البحــري ا��ــن اعتــذرا عــن  قطــاعي �ق�صــاد

ــة ا�و�  13احلضــور  ــة، كتاب ــة، واخلارج� مــرة، م�بــو�ني بقطا�ــات ا�ا�لی
مرة، فقطـاعي الصـنا�ة و�سـ��ر والت�ـارة  12امللكفة �لصید البحري ب 

م�اس�بة، �لام بـ�ٔن املعـدل العـام  11وكتابة ا�و� امللكفة �ملیاه والغا�ت ب 
ــة �ــالل اجللســات  ــع ٔ�عضــاء احلكوم ــذار مجی ا�صصــة لٔ�ســ�ئ�  14العت

  %.36الشفهیة بلغ حوايل 
وال بد من إالشارة ٕاىل ٕارساء جملس املس�شـار�ن �ٓلیـة سـ��وىل م�ابعـة 
الزتامــات وتعهــدات الســادة الــوزراء املعــرب عهنــا �ــالل �لســات أ�ســ�ئ� 

نیة �طالع �ـىل مجمـوع الشفهیة، وس�یصبح ٕ�ماكن الفرق وا�مو�ات الربملا
هذه �لزتامـات عقـب لك دورة، مـن ٔ��ـل اختـاذ مـا �ـراه م�اسـ�با �شـ�ٔهنا 
وبصفة �اصة �رت�ب ٔ�شـاكل رقابیـة �ـىل ضـوهئا، مـن ق�یـل �شـك�ل جلـان 
ــة ٔ�و صــیا�ة ٔ�ســ�ئ� شــفهیة  ــوزراء �ل�ــان ا�امئ اســ�تطالع، ٔ�و اســ�تد�اء ال

 بـ�ٔول حزمـة مـن هـذه وكتابیة، وس��وصـلون ٕ�ذن هللا بدایـة ا�ورة املقـ��
  .�لزتامات والتعهدات اليت ٔ�مكن لنا توثیقها

  حرضات الس�یدات والسادة،
، فقـد رشع مك�ـب ا�لـس يف مس�توى تق�مي الس�یاسات العموم�ـة�ىل 

التحضري �ل�لسة الس�نویة ملناقشـة وتق�ـمي الس�یاسـات العموم�ـة ابتـداء مـن 
ــو�ر  ــرتاح مبراســ� الفــرق وا�مو�ــات الرب  2016مســ�هتل ٔ�كت ــة قصــد اق ملانی

مواضیع اجللسة الس�نویة، ومتت هیلكـة ا�مو�ـة املوضـو�اتیة امللكفـة بـذ� 
بعد حتدید جمال اش�تغالها �ىل املرفق العمـويم، وقـد حرصـت هـذه أ��ـرية 

املراكز اجلهویة لالس��ر، واخلدمات الصحیة، وم�ظومـة : حماور اش�تغالها يف
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  . الرتبیة والتعلمي
ال بد من التنویه �س�ت�ابة مجیـع القطا�ـات احلكوم�ـة  ويف هذا الصدد،

  . املعنیة مع طلب ا�مو�ة املوضو�اتیة
ــا  ــيت ٔ�جرهت ــات البحــث ال ــة ومعلی ــاءات التفا�لی ــد مك�ــت هــذه ا�لق وق
ا�مو�ة املوضو�اتیة من مجع �دد من املعطیات حول القضا� املذ�ورة، وقـد 

و�ة متدید ا�ل ٕایـداع تقر�رهـا ارت�ٔى نظر مك�ب ا�لس بناء �ىل طلب ا�م
  .ٕاىل �ني اس�تكامل مجیع رشوط التق�مي، وهو ا�ٓن يف الشوط أ��ري م�ه

، فقـد واصـل ا�لـس توطیـد العالقة مع املؤسسات الوطنیةوخبصوص 
ــة  ــها احملمك ــىل رٔ�س ــات واملؤسســات، و� ــذه الهیئ ــع ه ــاون م ــات التع �الق

�نت�ـاب ٔ�عضـاء ا�لـس، ا�س�توریة من �ـالل �هتـا يف املناز�ـات املتعلقـة 
مـن قانوهنـا التنظميـي، ا�ي یفسـح ا�ـال ٔ�مـام  25وبتفعیلهـا ٔ�حـاكم املـادة 

ٔ�عضاء ا�لس ٔ��ـل ٕابـداء النظـر يف القضـا� املرتبطـة بدسـ�توریة القـوانني 
وأ�نظمة احملا� �لهيا، وهو مـا مت �ل�سـ�بة �لنظـام ا�ا�ـيل �لم�لـس أ��ـىل 

  .�لسلطة القضائیة
ــوق إال�ســان و�ــدت  ــوطين حلق كــام ٔ�ن ا�ٓراء الصــادرة عــن ا�لــس ال
صداها يف التعدیالت املقدمة من الفرق وا�مو�ات حـول بعـض النصـوص 
اليت متت املوافقة �لهيا �الل هذه ا�ورة، ولعل ٔ��رز م�ال يف هذا الصـدد، 

ٔ�شـاكل مرشوعي القانونني املتعلقني �ىل التوايل، هبیئة املناصفة وماكحفة لك 
ا�متیزي، وبنقل اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام 
�لم� �ى حممكة النقض بصف�ه رئ�سـا �لنیابـة العامـة و�سـن قوا�ـد لتنظـمي 

  .رئاسة النیابة العامة
ٔ�ما �ل�س�بة �لم�لـس �ق�صـادي و�ج�عـي والب�ـيئ، فقـد توطـدت 

�ار ا�لس جبمیـع املسـ�ت�دات املتعلقـة �القات التعاون معه، عن طریق ٕاخ 
  .جبدول ٔ�عام�

�ىل ٔ�ن املؤسسة اليت مجعتنا معها �الل هذه ا�ورة لقاءات هامة، يه 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، عن طریق احملطة الس�نویة اليت �ربطنـا هبـا طبقـا 

من ا�س�تور، حبیث ٔ�لقى الس�ید الرئ�س أ�ول عرضـه  148ٔ�حاكم الفصل 
، 2017یولیـوز  4امك املالیـة يف اجللسـة الربملانیـة املشـرتكة لــ عن ٔ�عـامل احملـ

، مما وفر مادة غنیة ٔ�مام 2015عقب ٕایداع التقر�ر الس�نوي �لم�لس لس�نة 
الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لس، مت اسـ��رها يف اجللسـة الـيت خصصـت 

، حبضــور مثانیــة قطا�ــات 2017غشــت  2ملناقشــة العــرض املــذ�ور بتــارخي 
  .�ةحكوم 

وال ميكن ٕاغفال جحم الت�سـ�یق املك�ـف والبنـاء مـع احلكومـة ا�ي �ـاكد 
�كون بصفة یوم�ة، من �الل وضعها يف الصورة ق�ل وضع �دول أ�عـامل، 
عن طریق ندوة الرؤساء وبت�س�یق م�ـارش مـع السـ�ید رئـ�س احلكومـة، ممـا 
 مكّن من تذلیل �دد من الصعو�ت املرتبطة �لربجمة، وبصفة �اصة حضور

  .السادة الوزراء ٔ�شغال ا�لس
ونفس أ�مر �رسي �ىل العالقة مـع جملـس النـواب، مـن ح�ـث العمـل 

الهام ا�ي تقوم به جلنـة الت�سـ�یق، والت�سـ�یق املتواصـل مـع السـ�ید رئـ�س 
جملس النواب حول القضا� ذات �ه�م املشرتك، والـيت جتلـت �ٔ�سـاس 

د ثـالث �لسـات �امـة مشـرتكة يف التنظمي املشرتك مللتق�ـات دولیـة، وعقـ
، 2017تعلقت بتقدمي الرب�مج احلكويم، وبعرض قانون املالیـة �ـرمس سـ�نة 

 .وبتقر�ر الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
ــىل  ــس املس�شــار�ن � ــزي معــل جمل ــا م ــل م ــ�توى الع ــ�یةمس  �بلوماس

�ــالل هــذه ا�ورة، هــو التوق�ــع �ــىل ثــالث مــذ�رات تفــامه مــع  الربملانیــة،
جمالس الربملا�ت يف الب�ان الصدیقة، ٕاضافة ٕاىل الز�رات وا�لقـاءات الهامـة 

  .اليت قام هبا جملس�نا �ىل املس�تویني الثنايئ وم�عدد أ�طراف
الكربى لبالد�  وا�سم معل وفود جملس املس�شار�ن ��فاع عن القضا�

�لمنــوذج ا�ميقراطــي  ويف مقـدمهتا قضــیة الو�ــدة الرتابیــة لــبالد�، والــرتوجي

والتمنوي املغريب، وكذا ا�فاع عن قضیة الشعب الفلسطیين وحقـه يف بنـاء 
دولتــه املســ�تق�، وت�ٔ�یــد مواقــف بــالد� �شــ�ٔن �ــدد مــن القضــا� إالقلميیــة 

  . ولینياليت هتم حفظ أ�من والسمل ا�ا�ولیة و 
ويف ٕاطار هذه ا�ینام�ة اليت مزيت معلنا ا�بلومايس، اس�تق�ل جملس 

وفدا �رملانیا وحكوم�ا وخشصیات  30 املس�شار�ن �الل ال�دورة
  .تظاهرة �رملانیة ٕاقلميیة ودولیة وقاریة 20دبلوماس�یة، كام شارك يف 

ن، وعرفت هذه ا�ورة، ز�رة معل لرئ�س جملس املس�شار�ن ٕاىل الیا�
م�تدى �رملاين بني جملس املس�شار�ن املغريب "توجت �التفاق �ىل ٕا�داث 
، س��ظم جملس�نا اول �س�ة م�ه �لر�ط "وجملس املس�شار�ن الیا�ين

�الل ا�ورة املق�� ٕان شاء هللا، وز�رة �نیة مجلهوریة الش�یيل متزيت 
مع الس�ید رئ�س  مبباح�ات ممثرة �دا مع الس�ید وز�ر اخلارج�ة و�ئبه، ولقاء

جملس الش�یوخ جبمهوریة الش�یيل، توج �لتوق�ع �ىل مذ�رة تفامه بني جملس 
كام حظیت هذه الز�رة �س�تق�ال . املس�شار�ن املغريب ونظريه الش�یيل

  . الوفد املغريب من طرف خفامة رئ�سة امجلهوریة
وقد متزيت لك هذه ا�لقاءات بت�دید املسؤولني الش�یلیني �معهم 

لقضیة الو�دة الرتابیة �لمملكة املغربیة، وت�ٔ�یدمه �ىل معق الروابط  الثابت
التارخيیة اليت جتمع بني الب��ن، مع التعبري �ىل إالرادة املشرتكة �لريق 

  .�لعالقات الثنائیة ٕاىل مس�توى رشاكة ٕاسرتاتیجیة منوذج�ة بني الب��ن
الربملان الش�یيل، ولنا الیوم ٔ�ن نعزت مبسار �القات التعاون والتفامه مع 

وا�ي ٔ�سهم �شلك �بري بل و�امس يف حمارصة حتراكت خصوم و�دتنا 
الرتابیة، ذ� ٔ�نه ٔ�ول مرة بعد ما یناهز عقد�ن من الزمن، مل �رفع الربملان 

  ".امجلهوریة الومهیة"الش�یيل امللمتس ا�وري والس�نوي حلكوم�ه لال�رتاف بـ
ة يف ٕاطار مجمو�ة الصداقة ومضن نفس إالطار، متك�ا �الل هذه ا�ور

والتعاون املغربیة �یطالیة اليت ٔ�حيي ٔ�عضاءها ورئ�سها، من التصدي 
ملناورات ٔ��داء و�دتنا الرتابیة دا�ل الربملان �یطايل وٕافشال م�اورات 
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�دیدة ٔ��داء و�دتنا الرتابیة �لربملان أ�ورويب من �الل ٕاسقاط 
ر�ر حول توصیة الربملان أ�ورويب مرشوع التق"التعدیالت املناوئة �ش�ٔن 
�الل اجللسة " �لجمعیة العامة لٔ�مم املت�دة �72لم�لس خبصوص ا�ورة 

  .العامة �لربملان أ�ورويب �سرتاس�بورغ يف شهر یولیوز املايض
كام متزيت هذه ا�ورة �ز�رة الس�یدة �ئبة رئ�س مجهوریة أ�رج�تني 

رة اليت ف�حت �ٓفاقا وا�دة يف ورئ�سة جملس الش�یوخ لبالد�، ويه الز�
مسلسل التعاون بني الب��ن واملؤسس�تني الربملانی�ني، ح�ث توجت 
�لتوق�ع �ىل مذ�رة تفامه بني جملس املس�شار�ن املغريب وجملس الش�یوخ 

  .أ�رج�ت�ين
وعرفت، هذه ا�ورة ٔ�یضا، ز�رة الس�ید رئ�س جلنة العالقات 

رئ�س أ�س�بق �لجمهوریة الربازیل، اخلارج�ة مب�لس الش�یوخ الربازیيل وال
ومت االتفاق �اللها �ىل ٕا�داث جلنة مشرتكة بني جملس املس�شار�ن 
املغريب وجملس الش�یوخ الربازیيل، ملوا�بة التعاون بني حكوميت الب��ن يف 

  .خمتلف ا�االت
وشهدت هذه ا�ورة ٔ�یضا، املشاركة يف املؤمتر الت�ٔس�يس ملنظمة 

يف ٕاطار �نف�اح �ىل التجمعات النقابیة " لٔ�مر�ك�ني البدیل ا�ميقراطي"
القاریة وا�ولیة، ا�س�اما مع ا�طط �سرتاتیجي �لس املس�شار�ن الرايم 

اق�صادیة، وتعز�ز التوا�د يف - ٕاىل ٕا�راز املكو�ت واخلصوصیات السوس�یو
م ٔ�مر�اك اجلنوبیة، وهو ما جتىل كذ� يف املبادرة ٕاىل تقدمي طلب �نضام

 .�PARLAMERICASلش�بكة الربملانیة لٔ�مر�ك�ني 

و�ىل مس�توى العالقات مع �رملا�ت ا�ول إالفریق�ة الصدیقة، فٕاضافة 
�لجنة التنف�ذیة لالحتاد الربملاين  70ٕاىل اح�ضان الربملان املغريب ��ورة 

إالفریقي، متزيت ا�ورة �ز�رة الس�ید رئ�س جملس الش�یوخ الرواندي، 
ح�ات ثنائیة ولقاءات مع مسؤولني يف احلكومة واملؤسسات ختللهتا م�ا

ا�س�توریة الوطنیة، توجت �لتوق�ع �ىل مذ�رة تفامه بني جمليس الب��ن، 
فضال عن تفعیل مجمو�ات التعاون والصداقة مع خمتلف ا�ول، وٕا�داث 
مجمو�ات �ىل مس�توى ٕافریق�ا يف ٕاطار تزنیل ا�طط �سرتاتیجي اخلاص 

  .ٕالفریق�ة�لقارة ا
يف دورات �رملان معوم ٕافریق�ا املشاركة أ�وىل كام عرفت هذه ا�ورة 

  .مكوا�بة من جملس�نا لعودة اململكة املغربیة لالحتاد إالفریقي
اح�ضن ا�لس  ،و�ىل مس�توى العالقات مع املنظامت والهیئات ا�ولیة

  :بت�س�یق مع جملس النواب فعالیات
  العريب؛ لالحتاد الربملاين 24املؤمتر 
  لجنة التنف�ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي؛ 70ا�ورة� 
  الطارئ لالحتاد الربملاين العريب؛ 25واملؤمتر 

ويف ٕاطار هذه ا�ینام�ة القویة اليت تع�ش �ىل ٕایقاعها ا�بلوماس�یة 
الربملانیة، س�نواصل معلنا �الل ا�ورة املق�� �رب حمطات ومواعید هامة 

لرؤساء ا�الس املامث�، واح�ضان جملس�نا لعدة ندوات �متثل يف ز�رات 
  .ومؤمترات ٕاقلميیة وقاریة ودولیة ٔ�ذ�ر �ىل س��ل املثال

  وا�الس املامث� يف  والشورىلرابطة جمالس الش�یوخ  11املؤمتر
 ٕافریق�ا والعامل العريب؛

  سهیل الت�ارة "املؤمتر الربملاين ا�ويل رف�ع املس�توى حول�
�رشاكة مع امجلعیة " ت يف م�طقة املتوسط والقارة إالفریق�ةو�س��را

 الربملانیة املتوسطیة واملنظمة العاملیة �لت�ارة؛ 
  بورزازات �رشاكة مع امجلعیة الربملانیة املتوسطیة؛ 2017م�د�وب 
  ظاهرة ان�شار التطرف العنیف مبنطقة م�ظمة أ�من "ندوة حول

كف�� �حلد من اس�تقطاب وجتنید والتعاون ب�ٔورو�، وإالسرتاتیجیة ال 
واليت س��ظمها �ىل هامش الز�رة الهامة اليت " املنظامت إالرهابیة �لش�باب

یعزتم الق�ام هبا لبالد� وفد عن امجلعیة الربملانیة ملنظمة أ�من والتعاون 
، ؤ�ود ٔ�ن ٔ�حيي هبذه املناس�بة السادة املس�شارون ا��ن اكنوا يف ب�ٔورو�

 .ه النتاجئ إالجيابیة، ؤ��ريا ول�س ٔ��رياطلیعة ٕاجناز هذ
  اج�ع م�تدى رئ�سات ورؤساء ا�الس ال�رشیعیة يف ٔ�مر�اك

 ".فو�ریل"الوسطى والاكرایيب 
  حرضات الس�یدات والسادة،

وتفعیال �وره ، و�ىل مس�توى انف�اح ا�لس �ىل حمیطه اخلار�
نیا، اج�عیا، ام�دادا مؤسساتیا �لجهات، جمالیا، � �عتباره  املركزي

واق�صاد�، وٕاطارا �اضنا لٔ�س�ئ� املس�ت�دة يف السا�ة الوطنیة �ىل 
لقاءات دراس�یة متحورت حول  5خمتلف الوا�ات، اح�ضن جملس�نا 

�رشاكة مع املركز " الرقابة الربملانیة �ىل الس�یاسات العموم�ة يف جمال أ�من"
من : �ا ؤ�مر�اك الالتی��ةالعالقات بني ٕافریق "املغريب ��ميقراطیة وأ�من؛ و

بتعاون مع مؤسسة �ا�رییل �ارس�یا " ج�وب -ٔ��ل منوذج �لتعاون ج�وب
اس�تعراض ٔ�فضل املامرسات والت�ارب املرتبطة ب�ٓلیات دمع "مار�یث؛ و

�مع حتسني املؤسسات " س�یغام"�رشاكة مع �ر�مج " العمل الربملاين
الرها�ت "ملغرب البنوك ال�شار�یة يف ا"العموم�ة ونظم التدبري؛ و

بتعاون مع  "والت�د�ت و�سویة املناز�ات يف املعامالت املالیة إالسالم�ة
  .املركز ا�ويل �لوساطة والتحكمي 

-2017ويف س�یاق موا�بة نقاش مرشوع قانون املالیة �لس�نة املالیة 
، نظمت الفرق وا�مو�ات الربملانیة ٔ��ما دراس�یة، ح�ث نظم فریق 2018

عارصة یوما دراس�یا حول مرشوع قانون املالیة �لس�نة املالیة أ�صا� وامل
ونظم الفریقان احلر�یان مب�ليس الربملان یوما دراس�یا حول موضوع  2017

، ونظم الفریق �شرتايك "حتد�ت ورها�ت: الس�یاسة املالیة �لحكومة"
ٔ�ي : �رشاكة مع امجلعیة ا�ميقراطیة ل�ساء املغرب یوما دراس�یا حول موضوع

�لقضاء  2017تصور �لاملیة العموم�ة يف الرب�مج احلكويم وفق قانون املالیة 
  .�ىل ا�متیزي والالمساواة

وملالمسة قضا� تندرج مضن اه�مات الرٔ�ي العام، نظم فریق العدا� 
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قراءة يف مرشوع القانون التنظميي " والتمنیة لقاء دراس�یا يف موضوع 
بت�س�یق مع االئتالف الوطين من " غربیة�لم�لس الوطين �لغات والثقافة امل

ونظم فریق �حتاد املغريب . ٔ��ل ا�لغة العربیة والرابطة املغربیة لٔ�مازیغیة
املغرب يف ٔ�فق "ا�ويل ملذ�رة �ق�صادیة �لبنك �لشغل یوما دراس�یا حول ا

�رشاكة " �س��ر يف الرٔ�سامل املادي ل�رسیع إالقالع �ق�صادي: 2040
  .مع مركز ا�راسات وأ�حباث عز�ز بالل

زا�را من  1783كام واصل ا�لس اس�تق�ال �ددا من الزوار مبا مجمو�ه 
ن خمتلف رشاحئ ا�متع، مهنم تالم�ذ وطلبة و�ح�ني وفعالیات مجعویة م

  . دا�ل املغرب و�ار�ه
  حرضات الس�یدات والسادة،

التوق�ـــع �ـــىل مـــذ�رة تفـــامه وتعـــاون بـــني جملـــس لقـــد عرفـــت ا�ورة 
املس�شار�ن واملعهد املليك �لثقافـة أ�مازیغیـة، تتوجيـا ملسلسـل التعـاون بـني 
املؤسس�تني، وذ� من ٔ��ل �س�تفادة من �ربتـه التق�یـة والعلمیـة وضـامن 

و�ـد�ر . �لغـة أ�مازیغیـة يف ٔ�شـغال جملـس املس�شـار�نٕادماج �جع وفعـال 
���ر ٔ�ن هذه اخلطوة تعتـرب لبنـة ٕاضـاف�ة يف سـعي جملـس املس�شـار�ن ٕاىل 
املسامهة يف تفعیـل الطـابع الرمسـي �لغـة أ�مازیغیـة، وٕاغنـاء �لنقـاش الـوطين 

  .حول مرشوع القانون التنظميي املتعلق هبذا الورش الوطين الهام
لـــف أ�وراش املف�و�ـــة والســـ�� ورش اجلهویـــة املتقدمـــة وملوا�بــة خمت

ــة، وبعــد ٔ�ن مت  ــاء ال�شــاريك �لمنــوذج املغــريب �لعــدا� �ج�عی وورش البن
التوق�ع �ىل مذ�رة تعـاون مـع مؤسسـة ومس�سـرت ��ميقراطیـة، عرفـت هـذه 

  .ا�ورة ٔ�یضا توق�ع عقد ٕاطار تعاون مع مؤسسة �و�راد ٔ�د�ور
الت املشاورات �اریة مل�ٔسسة العالقة مع لك من ويف ذات املنحى ما ز 

ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ومع مجعیـة رؤسـاء اجلهـات ومجعیـة 
رؤساء امجلا�ات �رب توق�ـع مـذ�رات تفـامه معهـام ٕاسـ�تعدادا لتنظـمي ال�سـ�ة 

  .الثانیة من امللتقى الربملاين �لجهات
  حرضات الس�یدات والسادة،
ن ٔ�تو�ه �لشكر اجلزیل ٕاىل الس�ید رئ�س يف اخلتام، �سعدين �ٔ 

احلكومة و�يق ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني، �ىل تواصلهم وتعاوهنم ا�امئ مع 
جملس�نا، والشكر موصول كذ� �لس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، �ىل ما یقوم به من �ود من ٔ��لب ت�سري التعاون والت�س�یق بني 

  .ار التاكمل و�ىل قا�دة م�دٔ� فصل السلطجملس��ا واحلكومة يف ٕاط
كام ٔ�تقدم �لشكر ٕاىل الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، �ىل 
تفا�هيم ومعلهم املس�متر، والشكر كذ� ٔ�عضاء مك�ب ا�لس، ورؤساء 
الفرق وم�سقي ا�مو�ات الربملانیة، ورؤساء ا�لجن الربملانیة ا�امئة، �ىل 

املتواصل من ٔ��ل �رتق�اء ب�ٔداء مؤسس��ا ٕاىل  �شاطهم ا�امئ وحرصهم
  .مس�توى م�قدم

و�سعدين بنفس املناس�بة، ٔ�ن ٔ�نوه ب�ٔطر وموظفات وموظفي جملس 
  .املس�شار�ن، �ىل تفا�هيم يف العمل �دمة ملصل�ة مؤسس��ا ال�رشیعیة

كام ال یفوتين هبذه املناس�بة، ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر ٕاىل هیئات ا�متع املدين 
بعهتا ا�امئة ٔ��شطة ا�لس، واخنراطها يف لك املبادرات اليت ف�حها �ىل م�ا

  .ا�لس يف خمتلف وا�ات العمل الربملاين
ومن الواجب كذ� ٔ�ن ٔ�و�ه الشكر لوسائل إال�الم الوطنیة وا�ولیة 
�ىل موا�بهتا املهنیة ٔ��شطة ا�لس ونقلها لعموم الرٔ�ي العام الوطين 

  .وا�ويل
 . ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید أ�مني احملرتم لتالوة �رق�ة الوالء املرفو�ة 
 .حلرضة صاحب اجلال�، تفضل الس�ید أ�مني

  :ٔ�مني ا�لس ،املس�شار الس�ید محمد �دال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

د �رق�ة مرفو�ة ٕاىل السدة العالیة �� صاحب اجلال� امل� محم
  :السادس نرصه هللا ؤ�یده

  .نعم س�یدي ٔ�عزك هللا
، 2017-2016مبناس�بة اخ�تام ٔ�شغال دورة ٔ��ریل من الس�نة ال�رشیعیة 

ی�رشف �دميمك الويف، بعد تقدمي ما یلیق �جلناب الرشیف ٔ�عز هللا ٔ�مره 
من فروض الطا�ة والوالء، ٔ�صا� عن نفسه ونیابة عن اكفة الس�یدات 

ملس�شار�ن، ٔ�ن �رفع ٕاىل السدة العالیة ��، ٔ�دام والسادة ٔ�عضاء جملس ا
هللا عزه ونرصه، ٔ�مسى �ٓ�ت التقد�ر مقرونة ب�ٔصدق عبارة الوالء 

  .وإال�الص
ٕاهنا � موالي، م�اس�بة �س�تحرض فهيا روح ومضامني ومقاصد خطا�مك 
السايم مبناس�بة ا��رى الثام�ة عرشة لرتبع �اللتمك �ىل عرش ٔ�سالفمك 

ا �شلكه من حمطة ملهمة يف التارخي املعارص لبالد� و�ارطة املنعمني، مل
  .طریق يف خمتلف وا�ات معلنا الربملاين

ٕان جملس املس�شار�ن، وهو خيتمت ٔ�شغال هذه ا�ورة � موالي، 
حیط العمل السايم جلاللتمك مبا حتقق �الل هذه ا�ورة، بفضل �ود اكفة لی 

وى ت�ٔهیل وجتوید املنظومة مكو�ت جملس املس�شار�ن، سواء �ىل مس�ت
ال�رشیعیة ومراق�ة العمل احلكويم وتق�مي الس�یاسة العموم�ة، ٔ�و �ىل 
مس�توى تعز�ز وتقویة وظیف�ه ا�بلوماس�یة و�كر�س انف�اح ا�لس �ىل 
حمیطه اخلار�، وٕارساء م�ادرة �شار�یة مع هیئات وم�ظامت ا�متع املدين، 

مك اليت تضمنهتا الرسائل السام�ة ٕاىل ا�امئ لتوجهيات �اللتمع �س�تحضار 
املشاركني يف أ��شطة إالشعاعیة �لس املس�شار�ن، وخصوصا ما یتعلق 
بدور ا�لس يف م�ابعة مسار البناء ال�شاريك �لمنوذج املغريب �لعدا� 

 .�ج�عیة تنف�ذا لتوجهيات �اللتمك السام�ة
 30اس�تق�ل مرشوع قانون، و  46وهكذا، فقد صادق ا�لس �ىل 

تظاهرة �رملانیة  20وفدا �رملانیا وحكوم�ا وخشصیات دبلوماس�یة وشارك يف 
  .ٕاقلميیة ودولیة
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مذ�رات تفامه مع جمالس الربملا�ت يف الب�ان  3كام وقع ا�لس �ىل 
الصدیقة من ٕافریق�ا ؤ�مر�اك الالتی��ة، ووضع �ٓلیات مشرتكة ٕال�داث 

  .طرافم�تد�ت �رملانیة ثنائیة وم�عددة ا�ٔ 
ٕان جملس املس�شار�ن یوا�ب �لتقد�ر الك�ري إالجنازات الهامة جلاللتمك 
و�مثن �الیا ما حتقق �ىل مسار البناء ا�ميقراطي والتمنوي يف عهد �اللتمك، 
وجيدد هبذه املناس�بة السعیدة اخنراطه الفا�ل يف موا�بة ا�ینام�ات 

  .ا�االتإالصالح�ة حتت الق�ادة الرش�یدة جلاللتمك يف ش�ىت 
حفظمك هللا � موالي مبا حفظ به ا��ر احلكمي، ؤ�دام �ىل �اللتمك نعم 
الص�ة والعاف�ة، وحقق يف عهد �اللتمك ما �رجونه ململك�مك السعیدة 
وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، ؤ�قر عینمك بويل عهدمك احملبوب 

  �دجية، وصنومك �الاجللی� أ�مري اجللیل موالي احلسن، وشق�ق�ه أ�مرية 

السعید أ�مري اجللیل املوىل رش�ید و�يق ٔ�فراد أ�رسة امللك�ة الرشیفة، ٕانه  
  .مسیع جمیب

  .والسالم �ىل مقام �اللتمك العايل �� ورمحة م�ه تعاىل و�راكته
  .عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س جملس املس�شار�ن :�دميمك الويف

غشت  8املوافق ل  1438عدة ذو الق 15حرر �لر�ط یوم الثال�ء 
2017.  

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید أ�مني احملرتم

الس�ید�ن  ،شكرا لمك حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
  .الوز�ر�ن

 .رفعت اجللسة


