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  .رئ�س ا�لس، كمي �ن شامشعبد احلاملس�شار الس�ید : الرئاسة
الثانیة �ق�قة او  سادسة، ٕابتداء من السا�ة ال ؤ�ربعون دق�قة ثالث: التوق�ت
  .مساء والثالثني

 .2018-2017اخ�تام دورة ٔ�كتو�ر �لس�نة ال�رشیعیة : ل�دول أ�عام

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

 :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 ٔ�هيا احلضور الكرمي،

-�2017تاح �لسة اخ�تام دورة ٔ�كتو�ر �لس�نة ال�رشیعیة ٔ��لن عن اف 
2018. 

من ا�س�تور، ومق�ضیات املادة السادسة من  65طبقا ٔ�حاكم الفصل 
النظام ا�ا�يل خيتمت جملس املس�شار�ن، الیوم، دورة ٔ�كتو�ر �لس�نة 

، واليت متزيت ب�سجیل حصی� هامة �ىل صعید 2018ـ  2017ال�رشیعیة 
 .عمل الربملاينخمتلف وا�ات ال

وق�ل اس�تعراض اخلطوط العریضة حلصی� معل ا�لس �الل هذه 
ا�ورة، ٔ�قول اخلطوط العریضة، ٔ�ن احلصی� إالجاملیة س�ت�رش اكم� �ىل 
املوقع إاللكرتوين �لس املس�شار�ن، ٕاذن ق�ل اس�تعراض اخلطوط 

دس نرصه العریضة، ال بد من التوقف ٔ�وال عند دعوة �ال� امل� محمد السا
، 2018- 2017هللا يف اخلطاب املليك السايم مبناس�بة الس�نة ال�رشیعیة 

احلكومة والربملان لال�ك�اب �ىل بلورة رؤیة م�دجمة، من ش�ٔهنا ٔ�ن تعطي 
نفسا �دیدا �لريق ��منوذج التمنوي الوطين، ح�ث شدد �اللته �ىل ٔ�نه 

ٕاال ٔ�ن ا�منوذج  ٕاذا اكن املغرب قد حقق تقدما ملموسا، �شهد به العامل،"
التمنوي الوطين ٔ�صبح الیوم، �ري قادر �ىل �س�ت�ابة �لمطالب املل�ة، 
واحلاج�ات املزتایدة �لمواطنني، و�ري قادر �ىل احلد من الفوارق بني 

 .الف�ات ومن التفاو�ت ا�الیة، و�ىل حتق�ق العدا� �ج�عیة
الربملان، وخمتلف ويف هذا الصدد، یقول �ال� امل�، ندعو احلكومة و 

املؤسسات والهیئات املعنیة، لك يف جمال اخ�صاصه، ٕال�ادة النظر يف 
ٕا�هت�ى النطق ". (منوذج�ا التمنوي ملوا�بة التطورات اليت تعرفها ال��الد

 ).املليك
ولعل ما متزيت به هذه ا�ورة كذ�، الرسا� امللك�ة السام�ة اليت 

ؤساء دول وحكومات �حتاد إالفریقي و�ها �اللته ٕاىل املشاركني يف مقة ر 

، واليت قدم )2018ینا�ر  29- 28بتارخي (�لعامصة ٔ�د�س ٔ���  30ال�قمة 
من �اللها �اللته أ�ج�دة أ�فریق�ة حول الهجرة واليت تضمنت مقرتح 
ٕا�داث مرصد ٔ�فریقي �لهجرة، وٕا�داث م�صب املبعوث اخلاص لالحتاد 

ت�س�یق س�یاسات �حتاد يف هذا  أ�فریقي امللكف �لهجرة، من ٔ��ل
 .ا�ال

رائدا "ومضن نفس الس�یاق، اقرتح �ال� امل�، �عتبار �اللته 
، اع�د هنج قامئ �ىل س�یاسات وطنیة، "لالحتاد أ�فریقي يف موضوع الهجرة

وت�س�یق �ىل مس�توى أ�قالمي الفرعیة، وم�ظور قاري، ورشاكة دولیة، 
سائد وحتدید مفهوم �دید �لهجرة، یقوم وهو ما �س�تدعي تغیري ا�منوذج ال 

�ىل مقاربة اس�رشاف�ة وٕاجيابیة، وٕارادة س�یاس�یة حق�ق�ة ��ول، اليت من 
مصلحهتا ٔ�ن تمت معلیة الهجرة يف ظروف سلمية وقانونیة ونظام�ة، حترتم 
حقوق إال�سان، وذ� يف ٔ�فق جعل الهجرة رافعة �لتمنیة املشرتكة، وركزية 

 .، ؤ�داة �لتضامنج�وب - �لتعاون ج�وب 
 -و�ددت الرسا� امللك�ة السام�ة الزتام اململكة املغربیة اليت س�تحتضن 

املنتدى العاملي حول الهجرة والتمنیة، جبع�  2018يف د�سمرب  -كام تعرفون 
م�ربًا خلدمة قضا� القارة �فریق�ة، ؤ�یضا ٕا�داث وزارة م�تدبة بوزارة 

ة، �ٓلیة ملوا�بة وت��ع ما یقوم به �ال� اخلارج�ة ملكفة �لشؤون إالفریق�
امل� يف ٔ�فریق�ا من ز�رات ورشااكت، وهو ما ی�ىش مع التو�ه أ�فریقي 

 .لبالد� �خیار اسرتاتیجي
من  106كام متزيت هذه ا�ورة ٔ�یضا بتفعیل مق�ضیات الفصل 

ا�س�تور ٔ�ول مرة يف ظل ا�س�تور اجلدید، من �الل تقدمي ملمتس 
حلكومة �ىل ٕا�ر الفاجعة اليت عرفهتا جام�ة س�یدي بولعالم ملساء� ا

  .امرٔ�ة و�سجیل العدید من إالصا�ت �15لصو�رة، واليت ٔ�ودت حبیاة 
و�ىل الرمغ من �دم التصویت �ىل امللمتس املذ�ور �ٔ��لبیة املطلقة 
ٔ�عضاء ا�لس، فقد ٔ��ر هذا ا�متر�ن نقاشا قانونیا وفقهیا حول أ�سس 

لتقدميه واملوافقة �لیه، ومكّن ذ� من حتدید بعض العیوب السلمية 
 .املسطریة اليت یتعني معاجلهتا �ىل مس�توى النظام ا�ا�يل �لم�لس

 حرضات الس�یدات والسادة،
ا�سم العمل ال�رشیعي والرقايب �لم�لس �الل هذه ا�ورة بدینام�ة 

خس بذ� ممتزية، ٔ�سهمت يف الرفع من وثرية ٔ�داء جملس املس�شار�ن لري
ماكنته املؤسساتیة ا�س�توریة كفضاء حق�قي �لنقاش القانوين الرصني 
و�لتداول حول مدا�ل البناء القانوين القومي والتزنیل العميل السلمي 
�لنصوص القانونیة، حىت تتحقق الغا�ت الكربى من ٕاصدارها، ويه 

ق�صادیة الغا�ت اليت تندرج يف ٕاطار ت�ٔهیل وتطو�ر الب��ة �ج�عیة و�
 .واحلقوق�ة لبالد�

و�ىل الرمغ من ٔ�ن ا�ورات الربملانیة �ٔكتو�ر من لك س�نة �البا ما 
بضغط القانون املايل، نظرا �لتعبئة �س�ت��ائیة اليت  -كام تعرفون  -ت�سم 

یفرضها �ىل مجیع مكو�ت ا�لس لالخنراط يف دراس�ته املعمقة �الل 
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لتنظميي لقانون املالیة، فٕان احلصی� املس�� أ��ل القانوين احملدد �لقانون ا

�الل هذه ا�ورة تضفي �لهيا مزية ٔ�خرى جتعلها ام�دادا �لوالیة الربملانیة 
الت�ٔس�س�یة وملر�� اس�تكامل البناء ا�س�توري واملؤسسايت واحلقويق، ملا 
شهدته من املصادقة �ىل مرشوعي قانونني تنظميني، و�ىل نصوص ذات 

ؤسسات وطنیة هامة، ؤ�خرى تؤسس حلقوق دس�توریة �القة ب��ظمي م
 .ٔ�ساس�یة �لمواطنني

نصا �رشیعیا، موز�ة �ىل  26ويف هذا الصدد، فقد وافق ا�لس �ىل 
 .مرشوع قانون ومقرتح قانون وا�د 25

وهكذا، ف�إالضافة ٕاىل املصادقة �ىل ثالثة مشاریع قوانني ذات صبغة 
، ومرشوع 2018الیة لس�نة مالیة، ی�ٔيت يف مقدمهتا مرشوع قانون امل

القانون الرايم ٕاىل ٕالغاء الز�دات والغرامات املتعلقة �حلقوق املس�تحقة 
لفائدة امجلا�ات الرتابیة، ومرشوع قانون تصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة 

، فٕان احلصی� جسلت املوافقة �ىل نصوص تتعلق �س�تكامل البناء 2014
القوانني املتعلقة ��لس �س�شاري  املؤسسايت بعد التصویت �ىل مشاریع

�لش�باب والعمل امجلعوي، وٕ��ادة تنظمي لك من ا�لس الوطين حلقوق 
إال�سان وواك� املغرب العريب لٔ�نباء، ومبراجعة القانون التنظميي املتعلق 
�لتعیني يف املناصب العلیا، وٕاخراج القانون التنظميي املتعلق بت�دید 

فع بعدم دس�توریة القوانني، تطبیقا ٔ�حاكم الفصل رشوط وٕاجراءات ا�
من ا�س�تور، وكذا مرشوع القانون املتعلق �حلق يف احلصول �ىل  133

املعلومات، ؤ�یضا مرشوع القانون املتعلق مب�اربة العنف ضد ال�ساء، 
فضال عن املوافقة �ىل مرشوع القانون املتعلق بت�دید رشوط ومساطر 

تاكفل العائيل، ومرشوع القانون املتعلق ٕ��داث �س�تفادة من صندوق ال 
 .الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة

ٔ�ما �ىل مس�توى االتفاق�ات ا�ولیة، فقد متزيت احلصی� �ملصادقة �ىل 
مرشوع قانون، یوافق مبوجهبا �ىل مجمو�ة من االتفاق�ات اليت وقعهتا  12

نائیة مع �دد من دول شق�قة اململكة املغربیة، مهنا ما یتعلق �لعالقات الث 
وصدیقة، مهت ٔ�ساسا الفضاء�ن العريب وأ�ورويب، ومهنا ما ید�ل يف 
ٕاطار العالقات م�عددة أ�طراف، مهت ٔ�فریق�ا �خلصوص �رب وضع النظام 

 ".50ٔ�فریق�ا "أ�سايس وٕا�شاء املقر �ج�عي لصندوق 
ة، ويه االتفاق�ة هذا �ٕالضافة ٕاىل اتفاق�ة صادق �لهيا ا�لس �ٔ��لبی

املربمة بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة هولندا حول الضامن 
 .�ج�عي، واليت من ش�ٔهنا حامیة حقوق اجلالیة املغربیة هبذا الب�
�لسة  35وقد تطلب ا�هود املشار ٕالیه، ٔ�عين إالنتاج ال�رشیعي، عقد 

 �12لسة �لمراق�ة و �20ىل سا�ة، موز�ة  �61امة مبدة زم�یة قاربت 
�لسات مشرتكة مع جملس النواب، عقدت ٕا�داهام  �3لسة �رشیعیة و

�لتضامن مع الشعب الفلسطیين �ىل ٕا�ر قرار الرئ�س أ�مر�يك ��رتاف 
 .�لقدس �امصة ٕالرسائیل

 .حرضات الس�یدات والسادة احملرتمون
 2017ٔ�كتو�ر  متزي العمل ال�رشیعي والرقايب �ل�ان ا�امئة �الل دورة

بدینام�ة ملحوظة، عكست يف جزء �بري مهنا إالسرتاتیجیة املتاكم� اليت 
دش�هنا جملس املس�شار�ن م�ذ بدایة الوالیة ال�رشیعیة احلالیة، �الس��اد 
�ىل الرصید من �رامك ٕاجيايب يف فرتات سابقة، واليت �ر�كز �ٕالضافة ٕاىل 

ىل جعل املؤسسة ال�رشیعیة يف قلب أ�دوار التقلیدیة يف ال�رشیع والرقابة �
وموا�بة  2011ورش اس�تكامل البناء املؤسسايت ا�ي �اء به دس�تور 

النقاش ا�متعي حول القضا� أ�ساس�یة، �اصة املرتبطة مهنا ببعض القوانني 
 .أ�ساس�یة واملهیلكة �لفعل �ج�عي و�ق�صادي والقضايئ

 2018لیة �لس�نة املالیة وقد شلكت م�اس�بة عرض مرشوع لقانون املا
�ىل جملس املس�شار�ن فرصة �ل�ان ا�امئة حبسب اخ�صاصات لك مهنا 
لٕالسهام يف جتویده وٕاغنائه سواء من �الل التعدیالت املقدمة �ىل 
مس�توى جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة، ٔ�و من �الل م�اقشة 

أ�خرى، وقد اكنت حصی�  املزيانیات الفرعیة �لقطا�ات احلكوم�ة ��ل�ان
هذه العملیة يف مس�توى ٔ�مهیة هذا املرشوع القانون ّ� ونو�ا، ح�ث 

اج��ا،  44تطلبت ا�راسة والتصویت �لیه عقد ا�ل�ان ا�امئة ما مجمو�ه 
سا�ة من العمل، كام تقدمت الفرق وا�مو�ات  170اس�تغرقت ما یقارب 

 .مهنا 41لیة فقط، مت ق�ول تعدیال، هاذ اليش �ىل قانون املا 188ب 
ٔ�ما �ىل مس�توى دراسة �يق النصوص القانونیة، فقد تدارست ا�ل�ان 

اج��ا  82نصا، ٕاذ وصل مجموع �ج��ات املنعقدة ٔ��ل ذ�  30ا�امئة 
وال �زال مطرو�ا �ىل �دول ٔ�عامل ا�ل�ان . سا�ة معل تقریبا  256مبجموع

 41مرشوع قانون و 19م�اقشة  ا�امئة اس�تكامل دراسة ٔ�و الرشوع يف
 .مقرتح قانون

وقد عرف إالسهام ال�رشیعي �ل�ان ا�امئة تطورا ملحوظا، ٕاذ بلغ مجموع 
مشاریع قوانني �مة �دا من النصوص املصادق  7التعدیالت املقدمة �ىل 

تعدیال عن لك مرشوع، ق�لت مهنا  84تعدیال ٔ�ي مبعدل  �588لهيا 
من العدد  %18مما �شلك �س�بة ال تتعدى تعدیال،  105احلكومة حوايل 

إالجاميل �لتعدیالت، �لام ب�ٔن التفا�ل البنّاء یؤدي ٕاىل حسب �دد �م مهنا 
ٔ�ثناء تبادل النقاش، ؤ�ظن ٔ�ن هذه م�اس�بة ملناشدة احلكومة ٕ�بداء املزید 
من املرونة جتاه املبادرات ال�رشیعیة �لس�یدات والسادة املس�شار�ن، تعز�زا 

لتعاون بني اجلهاز�ن ال�رشیعي والتنف�ذي، ويه العالقات اليت لعالقات ا
وقف�ا �ىل خمتلف جوا�هبا ومثنا، ٔ�عين ا�لس واحلكومة يف خشص الس�ید 
الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، خمتلف جوا�هبا �الل �ج�ع املنعقد 

 .صباح هذا الیوم د�ل ندوة الرؤساء
، ٔ�ن مك�ب ا�لس دّشن �الل هذه ومما جتدر إالشارة ٕالیه كذ�

ا�ورة ٔ�وىل ا�لقاءات الت�س�یق�ة مع السادة رؤساء ا�ل�ان ا�امئة خبصوص 
�رجمة النصوص املعروضة �لهيا، ونظرا ملا ٔ��نت عنه هذه املبادرة من نتاجئ 
اجيابیة، فقد قّرر مك�ب ا�لس �كر�س هذه اخلطوة يف مس�هتل لك دورة 
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  . �رملانیة وق�ل هنا�هتا
و�د�ر ���ر ٔ�ن مك�ب جملس املس�شار�ن م�ذ قرابة شهر�ن من ا�ٓن 
ٔ��ذ قرارا ٕ�دراج نقطة �بتة يف �دول ٔ�عامل اج��اته، ويه الوقوف �ىل 
وضعیة ال�رشیع من ٔ��ل ٕانضاج اكفة الرشوط اليت متكن ا�لس من ٔ�داء 

 .دوره اكمال �ري م�قوص �ىل هذا املس�توى
، فقد توصلت ا�ل�ان ا�امئة �الل ا�ورة اليت ٔ�ما �ىل املس�توى الرقايب

طلبا �دیدا �راسة  13خنتمتها الیوم ويف الفرتة الفاص� اليت س�بقهتا ب 
طلبا من فرق ومجمو�ات ا�لس وطلب  12(طلبا،  13مواضیع �امة، 

، انعقد مهنا اج�ع مه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة )وا�د �ا� من احلكومة
ة حبضور الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة �راسة موضوع ا�خول و�ج�عی

، وثالثة اج��ات �لجنة املالیة والتخطیط 2018- 2017املدريس واجلامعي 
" سعر الرصف املرن"و" املدونة العامة �لرضائب"والتمنیة �ق�صادیة حول 

حبضور الس�ید وايل بنك املغرب، فضال عن جتاوب الس�ید وز�ر ا�و� 
ف حبقوق إال�سان مع طلب جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان امللك

 .ملناقشة الوضع �ج�عي ملدینة جرادة
طلبا �لق�ام مبهام  13كام تقدمت جلان ا�لس �الل نفس هذه الفرتة ب 

اس�تطالعیة ٔ�و �ز�رات م�دانیة ملواقع معینة، وهو رمق الفت �ري مس�بوق، 
ا، كام مت ٕاجناز وا�دة مهنا من ق�ل جلینة وقد تفا�لت احلكومة مع مخسة مهن

فرعیة م�بثقة عن جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان ٕاىل السجن املدين 
، وقفت �اللها عن كثب �ىل ٔ�وضاع 2017ینا�ر  23ٔ�یت ملول بتارخي 

وظروف السجناء هبذه املؤسسة، ب�� ال �زال إالجراءات �اریة خبصوص 
رى تفا�لت معها الوزارات املعنیة �ٕالجياب، ٔ�ربعة �ام اس�تطالعیة ٔ�خ

 .ون��ظر رد احلكومة حول �يق الطلبات
ؤ�ول مرة يف �رخي جملس املس�شار�ن عقدت ٔ�ربعة جلان دامئة اج��ا 
مشرتاك ب�هنا �رئاسة رئ�س جملس املس�شار�ن لالس��ع ٕاىل عرض الس�ید 

ر هذا ا�لس رئ�س ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ حول تقر�
، �شلك "الرٔ�سامل الالمادي والتوزیع العادل �لرثوة"واملتعلق مبوضوع 

یعكس �نف�اح املتواصل �لم�لس �ىل حمیطه املؤسسايت خبصوص القضا� 
الكربى املطرو�ة �ىل ٔ�ج�دة الب�، وا�ي یؤكده ٔ�یضا �س�مترار يف طلب 

 .لیه�ٓراء هذه املؤسسات الوطنیة حول النصوص املعروضة � 
 حرضات الس�یدات والسادة أ�فاضل،

ٔ�ما �ل�س�بة ملراق�ة العمل احلكويم، فٕاضافة ٕاىل ا�ٓلیات التقلیدیة 
�لرقابة املمتث� �ٔ�ساس يف أ�س�ئ� ؤ�شغال ا�ل�ان ا�امئة، رشعت لك من 
ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة 

احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت  وا�لجنة النیابیة لتقيص
يف م�ارشة �ا�ام م�ذ فرتة، وقد توىل املك�ب توفري إالماكنیات الرضوریة 
الش�تغالها، يف �ني ال �زال إالجراءات �اریة ل�شك�ل ا�لجنة النیابیة 

م�ٓل االتفاق�ة امجلاعیة املوقعة "لتقيص احلقائق حول جرادة حول موضوع 

والرب�مج �ق�صادي املصاحب لها، املرتبطني  1998فربا�ر  17بتارخي 
ٕ��الق رشكة مفامح املغرب جبرادة وتصف�ة ممتلاكهتا و�القة ذ� بتدهور 
أ�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة اليت ٔ�دت ٕاىل اندالع اح��ا�ات اج�عیة 

 ."�ملدینة يف ا�ٓونة أ��رية
 2017الل دورة ٔ�كتو�ر و�ىل صعید �ٓخر، عقد جملس املس�شار�ن �

مهنا  276س�تة عرش �لسة لٔ�س�ئ� الشفهیة، ٔ��ابت احلكومة �اللها �ىل 
سؤ� شفهیا مت  592سؤ� �اد� من ٔ�صل  224سؤ� �ٓنیا و 52مضهنا 

 .2017التوصل به �الل الفرتة الفاص� بني ا�ورتني ودورة ٔ�كتو�ر 
ن القضا� ا�ٓنیة وقد متزيت �لسات أ�س�ئ� املذ�ورة مبعاجلة �دد م

الهامة اليت اس�ت�ٔ�رت �ه�م �بري �ىل مس�توى الرٔ�ي العام الوطين 
احلادث امل�ٔساوي ا�ي شهده السوق أ�س�بوعي : وإال�اليم، ويف مقدمهتا

جبام�ة س�یدي بولعالم مبدینة الصو�رة، ٔ��داث م�جم الفحم جبرادة، وضعیة 
كوم�ة لفك العز� عن الش�باب املغاربة العالقني بلی��ا، إالجراءات احل

املناطق املترضرة من ال�ساقطات الثلجیة، �ادث تلوث م�اه سد س�یدي 
محمد �ن عبد هللا، موا�ة اخلصاص احلاد يف م�اه الرشب يف �دد من 
م�اطق البالد، وإالجراءات احلكوم�ة اجلدیدة �مع خطة العدا� من 

 .القدرات ال�سائیة و�ريها و�ريها
�لسات شهریة �اصة ب�تقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ�   3كام عقد ا�لس

املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة، طبقا ملق�ضیات 
من ا�س�تور، ويه اجللسات اليت تناولت مواضیع يف �ایة  100الفصل 

 :أ�مهیة والراهنیة، مهنا
ر املوضوع املتعلق بتعبئة الرصید العقاري ��و� لفائدة �س�� -

ومعاجلة إالشاكالت املرتبطة �ٔ�رايض الساللیة ؤ�رايض امجلوع و�زع 
امللك�ة، س�یاسة احلكومة يف تزنیل الال�ركزي إالداري ملوا�بة ورش اجلهویة 

 املتقدمة؛
املوضوع املتعلق مبعاجلة التفاو�ت ا�الیة، والس�یاسة أ�جریة يف  -

 املغرب؛
یة احمللیة، وس�یاسة احلكومة يف احلاكمة الرتابیة وانعاكساهتا �ىل التمن  -

 .تدبري صندوق املقاصة وانعاكساته �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني
و�ىل مس�توى حضور الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة جللسات 
أ�س�ئ� الشفهیة أ�س�بوعیة فقد ا�سم �لتبا�ن، مما اضطر رئاسة ومك�ب 

اوالت مك�ب ا�لس ا�لس بناء �ىل طلب بعض الفرق الربملانیة ومد
وندوة الرؤساء ٕاىل ٕا�رة ان��اه احلكومة �لغیا�ت املتكررة لبعض الوزراء عن 
حضور �لسات أ�س�ئ� الشفهیة، �شلك یؤ�ر �ىل ممارسة ٔ�عضاء ا�لس 

 . من ا�س�تور �100ورمه الرقايب �لعمل احلكويم، طبقا ٔ�حاكم الفصل 
مات والتعهدات املعلنة من كام واصل ا�لس رصد وت��ع مجیع �لزتا

طرف السادة ٔ�عضاء احلكومة، وذ� من ٔ��ل ٕاعطاء �لسات أ�س�ئ� 
بعدا �دیدا جيعل مهنا م�اس�بة مس�مترة ملراق�ة الزتامات و�رامج احلكومة �ىل 
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مدى الس�نة، وقد اعتد� �ىل موافاة السادة رؤساء الفرق وا�مو�ات هبذه 
اعتبارا لكون الربملان رشیك �لزتامات �شلك دوري وم�تظم، وذ� 

ٔ�سايس يف بلورة و�رمجة هذه �لزتامات �ىل ٔ�رض الواقع من �الل ٕاقرار 
وم�اقشة مشاریع القوانني من �ة، وكذا بغیة �نتقال من الرقابة العددیة 
املب��ة �ىل مك أ�س�ئ� املطرو�ة ٕاىل الرقابة املب��ة �ىل حتدید أ�هداف 

 . تنف�ذها �ىل ٔ�رض الواقع وم�ابعة �لزتامات ومدى
وخ�اما بلغ �دد أ�س�ئ� الشفهیة املتوصل هبا �الل الفرتة الفاص� بني 

سؤ�، ٔ��ابت احلكومة �ىل  591ما مجمو�ه  2017ا�ورتني ودورة ٔ�كتو�ر 
سؤ�  243سؤ� �ٓنیا و �53لسة �امة، من مضهنا  16مهنا �الل  296
 .�اد�

یة املتوصل هبا �الل نفس الفرتة ما مجمو�ه ب�� بلغ �دد أ�س�ئ� الك�اب 
 %59سؤ� مهنا، ٔ�ي مبعدل  147سؤ�، ٔ��ابت احلكومة �ىل  249

 حرضات الس�یدات والسادة،
ٔ�ما يف ما یتعلق �لشق ا�بلومايس، فقد اش�تغل جملس املس�شار�ن 
�لك مكو�ته �ىل مجمو�ة من املبادرات النوعیة �ىل خمتلف الوا�ات 

اجلیو اسرتاتیجیة، سعیا م�ه ٕاىل �رتقاء �لعمل الربملاين واملس�تو�ت 
ا�بلومايس لیكون موا�با �لتو�ات إالسرتاتیجیة اليت ما ف� صاحب 
اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا یذ�ر� هبا، �عتبارها مرجعیات 

 : ٔ�ساس�یة وم�طلقات جوهریة، ویتعلق أ�مر �ىل س��ل املثال ال احلرص ب
اص� تزنیل ا�طط �سرتاتیجي �لس املس�شار�ن اخلاص ب�ٔفریق�ا ـ مو 

من �الل تقویة العالقات مع �رملا�ت ا�ول أ�فریق�ة الصدیقة، و�رس�یخ 
العالقات �ىل املس�توى م�عدد أ�طراف �رب �رس�مي انضامم الربملان املغريب 

اق�ة ٕاطار ٕاىل �رملان معوم ٔ�فریق�ا مكحفل ٕافریقي هام، والتوق�ع �ىل اتف
�لتعاون الربملاين بني الربملان املغريب مب�لس�یه و�رملان ا�مو�ة �ق�صادیة 

 �ول غرب ٔ�فریق�ا من ٔ��ل تقویة التعاون مع هذه املنظمة الربملانیة الهامة؛
ـ مواص� ا�ینام�ة املمتزية يف �القات التعاون بني جملس املس�شار�ن 

رشیك "والتعاون يف ٔ�ورو� يف ٕاطار وضع وامجلعیة الربملانیة ملنظمة أ�من 
وموا�بة لعالقات التعاون اليت جتمع اململكة املغربیة " من ٔ��ل التعاون

مبنظمة أ�من والتعاون يف ٔ�ورو� يف خمتلف ا�االت ذات �ه�م املشرتك 
و�ىل رٔ�سها قضا� أ�من والهجرة وحماربة إالرهاب واجلرمية املنظمة، 

 دي والب�يئ؛والتعاون �ق�صا
ـ اخنراط مك�ف ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن يف خمتلف �حتادات 
وامجلعیات الربملانیة �قلميیة والقاریة وا�ولیة من ٔ��ل ضامن حضور قوي 
ومؤ�ر يف القرارات والتوصیات، واس�تطیع ٔ�ن ٔ�جزم ٔ�نه ن���ة هذا ال�شاط 

يف هذه  املك�ف �تلف مكو�ت ا�لس، صارت لكمة املغرب مسمو�ة
 احملافل ا�ولیة؛

ـ �ىل مس�توى املؤسسات أ�وروبیة، فقد متت مواص� اجلهود من 
ٔ��ل ٕافشال م�اورات ٔ��داء و�دتنا الرتابیة �لك من الربملان أ�ورويب 

وامجلعیة الربملانیة �لس ٔ�ورو�، ح�ث متكن جملس املس�شار�ن يف ٕاطار 
بیة وامجلعیة الربملانیة �لس ٔ�ورو�، ا�لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة أ�ورو 

من التصدي ملناورات �دیدة ٔ��داء و�دتنا الرتابیة من �الل ٕاسقاط 
التعدیالت املناوئة �ش�ٔن التقار�ر املعدة من طرف هاتني املؤسس�تني 

وكام يف �لممك فٕان هذه املناورات و�س�هتدافات الزالت . الربملانی�ني
 .تصا�د� �الل أ��م القلی� املاضیة مس�مترة بل وقد ٔ��ذت م�حى

ويف ٕاطار تعز�ز ا�ور احملوري �لس�نا يف توطید و�مثني العالقات مع 
دول ٔ�مر�اك الالتی��ة، اس�تق�ل جملس�نا املوقر رئ�س جملس النواب جبمهوریة 
الش�یيل ووفدا عن جملس الش�یوخ جبمهوریة أ�وروغواي، وا��ان قاما 

یة �لمملكة، التق�ا �اللها مع ش�یوخ الق�ائل الصحراویة، �ز�رة لٔ�قالمي اجلنوب 
ووقفا �ىل التطور الهام ا�ي عرف�ه مدینة العیون �ىل مس�توى الب��ة 
التحتیة وحتدیث املرافق �ج�عیة و�ىل أ�من و�س�تقرار ا�ي تعرفه 

 .هذه أ�قالمي العز�زة من بالد�
ا هاما، ٕاذ اس�تق�ل لقد شهدت هذه ا�ورة كذ�، �شاطا دبلوماس�ی

وفدا ميثلون مؤسسات حكوم�ة و�رملا�ت وطنیة وخشصیات  16ا�لس 
تظاهرة ٕاقلميیة ودولیة، و�ىل رٔ�سها الز�رة  37دولیة، كام شارك ا�لس يف 

اليت مقنا هبا �ىل رٔ�س وفد من ا�لس ومبشاركة رئ�يس �تني هام�ني، يف 
وماس�یة الربملانیة ٕاىل مجهوریة ٕاطار حماو� ٕادماج البعد اجلهوي يف ا�بل

الصني الشعبیة بدعوة من الس�ید رئ�س ا�لس الوطين �لمؤمتر �س�شاري 
الس�یايس �لشعب الصیين، ح�ث التق�نا مع مسؤولني رف�عي املس�توى، 
وتناولنا خمتلف القضا� واملواضیع اليت هتم توطید العالقات الثنائیة والرشاكة 

 . بني الب��ن
تفعیل مجمو�ات الصداقة، متزيت هذه ا�ورة ٔ�یضا و�ىل مس�توى 

�س�تكامل �شك�ل لواحئ مجمو�ات الصداقة والتعاون مع �رملا�ت ا�الس 
املامث�، ؤ�یضا تفعیل وٕا�داث مجمو�ات تعاون وصداقة مع �رملا�ت دول 

  .ٔ�فریق�ا ؤ�مر�اك الالتی��ة
أ�مر�كو الت�ين بعد  كام �س�تعد الربملان لتنظمي املنتدى الربملاين أ�فریقي

الت�ٔیید وا�مع الك�ري�ن ا�ي حظیت به هذه املبادرة من ق�ل مسؤويل 
 .املنظامت إالقلميیة وا�ولیة والربملا�ت الوطنیة ٕ�فریق�ا ؤ�مر�اك الالتی��ة

اليت " قالدة �س�تحقاق"وال یفوتين التذكري بـوسام ٔ�و مسیت ب 
أ�فریق�ة أ�وىل �لقادة من ٔ��ل السمل حصل �لهيا الربملان املغريب يف القمة 

ینا�ر  19و 18وأ�من والتمنیة املنعقدة �لعامصة الس��غالیة داكر یويم 
، ٕا�ر مشاركة وازنة لوفد عن جملس املس�شار�ن يف هذه التظاهرة 2018

ا�ولیة، وذ� تقد�را واعتبارا ��ور الهام ا�ي یلعبه الربملان املغريب يف 
  .فل إالقلميیة وا�ولیة دعام �لسمل وأ�من ا�ولینيالعدید من احملا

و�د�ر ���ر ٔ�ن الربملان املغريب هو املؤسسة ال�رشیعیة الوح�دة يف 
شامل ٔ�فریق�ا والرشق أ�وسط اليت حظیت هبذا �س�تحقاق �الل هذه 
القمة ا�ولیة، اليت عرفت مشاركة ٔ�كرث من ٔ�لف م�تدب من رؤساء دول 
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ملا�ت وطنیة ور�ال ٔ�عامل وم�ظامت ا�متع املدين ؤ�عضاء حكومات و�ر 
 .وقادة روح�ون

 حرضات الس�یدات والسادة أ�فاضل،
ٔ�ما خبصوص �نف�اح �ىل احملیط وت�ش�یط احلوار العمويم، ففضال عن 
أ��م ا�راس�یة والندوات اليت نظمهتا الفرق وا�مو�ات، وا�س�اما مع 

ا�س�توریة املمتزية اليت حيتلها جملس ق�اعتنا امجلاعیة الراخسة �ملاكنة 
املس�شار�ن يف نظام الثنائیة الربملانیة بصفة �اصة، ويف البناء املؤسسايت 

لٔ�دوار  -إالدراك امجلاعي طبعا  -الوطين بصفة �امة، وٕادرااك م�ا 
والوظائف اليت یتعني �لیه الق�ام هبا، مل ندخر �دا يف اس��ر لك الفرص 

سارات نقاشات معوم�ة تعددیة و�شار�یة �ش�ٔن �دد من املتا�ة ٕالطالق م 
 .املواضیع والقضا� ذات الص� بطبیعة وخصوصیة هذه املؤسسة

وال بد، من توضیح ٔ�ن املنطق املعمتد يف �ش�تغال �ىل لك أ�وراش 
وأ��شطة واملبادرات اليت نظمها ا�لس ین�ين �ىل مهنج �رامكي ینطلق 

�ام به �الل الفرتات السابقة، خصوصا الفرتة وین�ين �ىل لك ما س�بق الق 
اليت اكن فهيا ٔ�س�تاذ� ا�كتور الش�یخ بید هللا رئ�سا �لم�لس، يف ٔ�فق 
حتق�ق مجیع أ�هداف احملددة يف خطة معل ا�لس، وذ� من �الل جعل 
هذه املؤسسة فضاء الس�تق�ال واح�ضان أ�س�ئ� والتطلعات ا�الیة 

 . اش املؤسسايت التعدديوا�متعیة وٕاخضاعها �لنق
ويف هذا إالطار امسحوا يل �لتذكري ببعض أ��شطة اليت مقنا هبا �الل 

 :هذه ا�ورة وی�ٔيت يف مقدمهتا ما یيل
نظم جملس املس�شار�ن، حتت الر�ایة السام�ة لصاحب اجلال�، امل� 
محمد السادس نرصه هللا، و�رشاكة مع ا�لس �ق�صادي و�ج�عي 

، وامجلعیة املغربیة لرؤساء امجلا�ات احمللیة، امللتقى الربملاين الثاين والب�يئ
ومتزي هذا احلدث �لرسا� امللك�ة . 2017نونرب  �16لجهات، وذ� یوم 

السام�ة املو�ة �لمشاراكت واملشاركني ومبشاركة احلكومة، ورؤساء جمالس 
املدين، فضال  اجلهات، ومسؤويل املؤسسات الوطنیة، وممثيل هی�ٓت ا�متع

حنو م�ٔسسة "عن رشاكء جملس املس�شار�ن ا�ولیني، وذ� حتت شعار 
 .م�تظمة �لحوار حول اجلهویة املتقدمة

حتد�ت و�ٓفاق "كام نظم ا�لس كذ� یوما دراس�یا حول موضوع 
، يف ٕاطار ختلید الیوم 2017ش�ت�رب  28، وذ� یوم "ا�ميقراطیة �ملغرب

دٔ�ب ا�لس �ىل تنظميه، تنف�ذا ٕالسرتاتیجیة معل  العاملي ��ميقراطیة ا�ي
، وذ� مبشاركة 2018ٕاىل  2016جملس املس�شار�ن �لفرتة املمتدة من 

�رباء وفا�لني مدنیني مغاربة ؤ��انب وممثلني عن مؤسسات وطنیة ودولیة 
 .ذات الص�

وی�ٔيت تنظمي هذا الیوم ا�رايس، كام تعرفون، تفا�ال مع إال�الن الصادر 
، واح�فاال بذ�رى اع�د �حتاد 2007امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة س�نة  عن

لهذا إال�الن ا�اعي ٕاىل اس�تلهام مضمون  1997الربملاين ا�ويل س�نة 
وحمتوى إال�الن العاملي �ش�ٔن ا�ميقراطیة، وكذا ت�ٔ�یدا الح�ضان جملس 

القضا�  املس�شار�ن �لحوار العمويم والنقاش ا�متعي التعددي خبصوص
ذات الص�، وٕاعامال لروح ا�س�تور الضامن �لحقوق �ق�صادیة 

 .و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة
القوانني املتعلقة مب�اربة العنف "ونظم ا�لس كذ� �دة فعالیات حول 

�رشاكة مع م�ظمة املرٔ�ة التابعة لهیئة أ�مم املت�دة �لمرٔ�ة  ،"ضد املرٔ�ة
(ONU Femmes)  20الوطين حلقوق إال�سان، وذ� یوم  وا�لس 

  .�ٕالضافة ٕاىل �دد من الفعالیات اليت نظمهتا فرق�ا ومجمو�اتنا. 2017ٔ�كتو�ر 
كام مت تنظمي املؤمتر إالقلميي �ول شامل ٔ�فریق�ا والرشق أ�وسط حول 

، �رشاكة مع ا�لس "حقوق إال�سان واملقاو�"موضوع �دید هو موضوع 
و�حتاد العام ملقاوالت املغرب، وبدمع من مؤسسة  الوطين حلقوق إال�سان

 .2017دج�رب  15و 14وس�مت�سرت ��ميقراطیة، وذ� یويم 
وعرف هذا املؤمتر مشاركة ممثلني دولیني وٕاقلميیني ووطنیني �لحكومات 
والربملا�ت واملؤسسات العموم�ة، ومؤسسات حقوق إال�سان، والشـراكت، 

وا�متع املدين، فضال عن �امعیني وخ�ـراء  والنقا�ت، والهیئات املهنیة
 .�متني مب�ال قضا� حقوق إال�سان واملقاو�
الرها�ت : �ق�صاد الرمقي: "واح�ضن ا�لس ملتقى ٕاقلميیا حول

، حبضور الس�ید رئ�س احلكومة ومشاركة "والت�د�ت و�سویة املناز�ات
لس التعاون رئ�س فریق التحكمي السعودي والرئ�س الرشيف ملركز جم

اخللیجي أ�مري ا�كتور بندر �ن سلامن �ٓل سعود، ومبشاركة خنبة من 
 .اخلرباء يف ا�ال القانوين وال�رشیعي والقضايئ و�ق�صادي واملعلومايت

وتفا�ال مع مضامني اخلطاب املليك السايم لصاحب اجلال� امل� محمد 
نظم  2018-2017 السادس نرصه هللا، مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة

ا�لس الورشة التحضريیة أ�وىل �لمنتدى الربملاين لتق�مي الس�یاسات 
، هذا ومن املنتظر 2018فربا�ر  07العموم�ة املو�ة �لش�باب، یوم أ�ربعاء 

ٔ�ن ینظم جملس املس�شار�ن، يف مو�د قریب، الورشة التحضريیة الثانیة 
وامجلا�ات الرتابیة وا�الس  �لمنتدى اليت س�شارك فهيا القطا�ات احلكوم�ة

ا�س�توریة واملؤسسات الوطنیة واملنظامت ا�ولیة املعمتدة �ملغرب املهمتة 
�متىن ٔ�ن یبقى  -بقضا� الش�باب، وذ� يف ٔ�فق تنظمي م�تدى �رملاين س�نوي 

 .لتق�مي الس�یاسات العموم�ة املرتبطة �لش�باب - تقلید س�نوي 
لفعالیات احلواریة قد توجت واجلد�ر �ٕالشارة ٕاىل ٔ�ن لك هذه ا

مبخر�ات وو�ئق �ىل قدر �بري من أ�مهیة، دٔ�بنا �ىل ٕا�ا�هتا �ىل خمتلف 
مكو�ت جملس�نا املوقر، ويه خمر�ات �س�تلزم الرضورة م�ابعهتا �اكمل 
العنایة املس�تحقة واس��رها يف معلنا الربملاين من ق�ل اكفة مكو�ت جملس�نا 

 .املوقر
 ادة أ�فاضل،حرضات الس�یدات والس

متزيت هذه ا�ورة ٔ�یضا، و�اصة يف الشق املتعلق بتقویة قدرات 
ا�لس، بدخول نظام �دید، هو نظام املسا�دة الربملانیة �زي التنف�ذ 
كتجربة �ري مس�بوقة يف حمیطنا الربملاين إالقلميي، ويه جتربة ما زلنا يف طور 
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�س�مترار فهيا، وكذا ٕ��داد جتر�هبا يف ٔ�فق تق�ميها لتقر�ر ما ٕاذا اكن یتوجب 
�ر�مج طموح �لتكو�ن والتكو�ن املس�متر لفائدة ؤ�طر وموظفي ا�لس 
و�ر�مج ملرافقة الس�یدات والسادة املس�شار�ن من ٔ��ل تقویة قدراتنا مجیعا 

  .يف ٔ�داء املهام املنوطة بنا
ويف هذا إالطار مت توق�ع اتفاق�ة ٕاطار مع اجلامعة ا�ولیة �لر�ط 

اف �ىل العملیات التكوی��ة اليت س�هتم �شلك دق�ق خمتلف وا�ات لٕالرش 
 .العمل الربملاين

وبغرض عقلنة و�رش�ید حاكمة التدبري املايل �لم�لس، وطبقا ٔ�حاكم 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، فقد مت �شك�ل، ؤ�ول  45املادة 

واليت �سمى مرة، ا�لجنة املؤق�ة اخلاصة بفحص رصف مزيانیة ا�لس، 
 .حبمك �دد ٔ�عضاهئا" 13ا�لجنة "

 .حرضات الس�یدات والسادة
اس�تحضارا �لتحوالت الضاغطة اليت حتدث من حولنا، �و� ودولیا، 
والس�� ا�عوات املغرضة واملعادیة ملصاحل بالد�، واليت یظهر ٔ�هنا مزنجعة 

محمد  �س�ب إالجنازات النوعیة اليت حتققها بالد� بق�ادة �ال� امل�
السادس نرصه هللا، وخصوصا ما �رتبط �لعودة  الرمسیة واملسؤو� ٕاىل 
مؤسسات قارتنا أ�م، واس�تحضارا كذ� ملس�تلزمات وم�طلبات الیقظة 
املس�مترة، و�رصیدا �لمك�س�بات اليت حققها جملس�نا بفضل تظافر مجیع 
مكو�ته �ىل ٔ�كرث من صعید، نعتقد ب�ٔن ٔ�ج�دة ا�لس س�تكون مزدمحة 

سواء ق�ل ٔ�و ٕا�ن ٔ�و �الل  - و�اف� �س�تحقاقات وحتد�ت جيدر بنا رفعها
ح�ث ٔ�نه ی��غي ٔ�ن نعترب ب�ٔن ما س�نقدم  -هنایة ا�ورة ال�رشیعیة املق�� 

�لیه من فعالیات وم�ادرات يف خمتلف الوا�ات �ر� ٔ�ن تت�ه يف �ٓخر 
 الرايم ٕاىل املطاف حنو ٔ�فق یتو� تقدمي مسامهة ا�لس يف ا�هود الوطين

توطید البناء ا�ميقراطي وتعز�ز املك�س�بات اليت حققهتا بالد� بفضل الق�ادة 
احلكمية جلال� امل�، وی��غي ٔ�ن تت�ه يف �ٓخر املطاف حنو ٔ�فق یتو� 
العمل �ملنطق العا�ر �لوال�ت ال�رشیعیة ولٔ�ج�دات احلزبیة، ٔ��لبیة اكنت 

ربة �شار�یة ی��غي ٔ�ن ال منل من تعز�زها ٔ�و معارضة، و�س��د �ىل الرتامك ومقا
 .وتوطیدها ٔ�كرث ف�ٔكرث

ووفقا لهذا املنظور، امسحوا يل و�شلك موجز �س�تحضار بعض ا�ٓفاق 
ویتعلق أ�مر  - والقاب� �لتحق�ق واليت یتعني ٔ�ن نتجند لها مجیعا -املنظورة 

 : بـ
ٔ�وال، اس�تكامل تفعیل الهندسة ا�س�توریة �رب ٕارساء املؤسسات 
املنصوص �لهيا مبق�ىض ا�س�تور، ٔ�نه ٔ�صبح من الالزم إالرساع مبناقشة 
واع�د ما تبقى من القوانني الالزمة ٕالرساء الرصح املؤسيس ا�س�توري 
الرايم ٕاىل �رس�یخ دو� املؤسسات واحلق والقانون، وهيمين ٔ�ن ٔ�عید 

بات، التذكري جباهزیة ا�لس اليت جرى التعبري عهنا يف كثري من املناس� 
�ٓخرها م�اس�بة انعقاد ندوة الرؤساء حبضور الس�ید الوز�ر احملرتم، ويه نفس 

 اجلاهزیة ال د�ل احلكومة وال د�ل جملس املس�شار�ن يف هذا إالطار؛
�نیا، التعجیل ٕ��ادة النظر يف النظام ا�ا�يل �لم�لس، وا�ي ی��غي 

ؤسس��ا من ٕاطار ��رتاف ب�ٔنه ت�ٔخر� ف�ه كثريا، وذ� يف ٔ�فق متكني م
تنظميي �س�تجیب ملا خو� ا�س�تور من صالح�ات، وملا ال وفق م�ظور 

�دید �لعمل الربملاين �روم ٕادماج خمتلف القضا� املس�ت�دة والطارئة �ىل 
املس�توى الوطين وا�ويل مبا یضمن القمية املضافة ملؤسس��ا يف س�یاق 

 الثنائیة الربملانیة؟
ل، تنف�ذا لتلكیف �ال� امل� �لس �لثا، مواص� ال�شاور والعم

املس�شار�ن املرتبط مبواص� البناء ال�شاريك �لمنوذج املغريب �لعدا� 
�ج�عیة، حبمك ٔ�نه س�شلك املنتدى الربملاين ا�ويل الثالث �لعدا� 
�ج�عیة ا�ي س�یخصص ملوضوع ا�منوذج التمنوي اجلدید ورها�ت 

ة حمطة ٔ�ساس�یة ممك� �لمسار الرتامكي ا�ي مت العدا� �ج�عیة وا�الی
تدش��ه يف املنتد�ت السابقة يف ٔ�فق تقدمي مسامهة جملس�نا يف ا�هود 
الوطين الرايم ٕاىل صیا�ة وبلورة ا�منوذج املغريب �لعدا� �ج�عیة، وكام يف 
 �لممك فٕان جملس�نا مق�ل �ىل تنظمي ال�س�ة الثالثة من هذا املنتدى الربملاين

فربا�ر اجلاري، وا�ي س��عقد  20و 19ا�ويل �لعدا� �ج�عیة یوم 
 �ر�ایة مولویة سام�ة مرة ٔ�خرى جلال� امل� حفظه هللا؛

رابعا، مواص� ومرافقة مسارات �ش�ب�ب ا�ميقراطیة �رب ف�ح فضاءات 
التعبري ٔ�مام الش�باب وتفعیل املق�ضیات ا�س�توریة والقانونیة القاضیة بتوفري 

ا�ات ال�شاور وإالنصات وا�متكني �رب م�اكنزيمات ا�ميقراطیة مس
 ال�شار�یة؛

�امسا، موا�بة فا�� و�جعة �لس�یاسات ومشاریع املصاحلة مع بعد� 
أ�فریقي يف اكفة جتلیاته والس�� العمل احلث�ث لتفعیل أ�ج�دة إالفریق�ة 

د السادس حول الهجرة اليت مت تقدميها �ر�دة صاحب اجلال� امل� محم
حفظه هللا، كام ٔ�سلف�ا ا��ر، وموا�بة مسار إال�داد و�ع�د املرتقب 
ملیثاق �املي �دید حول الهجرات ا�ٓم�ة واملنتظمة والنظام�ة املزمع تب��ه 

 ؛�2018الل شهر دج�رب من س�نة 
سادسا، تدعمي وتقویة لك مظاهر ؤ��شطة التعاون مع أ�شقاء أ�فارقة 

سات الربملانیة املامث� من �الل هنج دبلوماس�یة �رملانیة �ىل مس�توى املؤس 
�جعة وبناءة، ممك� �لس�یاسة احلكمية اليت یقودها صاحب اجلال� من ٔ��ل 
ا�فاع �ىل مصاحل املغرب وتعز�ز توا�ده �شلك ٕاجيايب �ىل مس�توى القارة 

 .إالفریق�ة مبا خيدم مصاحل ب�� ومصاحل القارة اليت حنن جزء مهنا
د یبدو يف �ٓخر املطاف ٔ�ن من الغریب واخلارج عن امل�ٔلوف ٔ�ن وق

ٔ��متس من اكفة مكو�ت جملس�نا املوقر �خنراط وفق ما �س�تلزمه 
اخ�صاصاتنا طبعا �لت��ع الیقظ ملسارات �رحش بالد� الح�ضان التظاهرة 
الر�ضیة ا�ٔكرث م�ابعة يف العامل، ٔ�ال ويه يه ٔ�س العامل، والق�ام بواج�نا 

ل التعبئة �مع معل حكوم�نا الح�ضان هذه التظاهرة العاملیة ٔ�و مبا �ال
جيب من مسؤولیة وطنیة يف �ا� ما ٕاذا اس�تقر الرٔ�ي �ىل تنظميها فوق 

 .�راب وطننا العز�ز، وهو ما �متناه املغاربة مجیعا
 حرضات الس�یدات والسادة،

ك�ري ٕاىل يف اخلتام، البد من ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر اجلزیل و�الم�نان ال 
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الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�عضاء مك�ب ا�لس، ورؤساء 
الفرق الربملانیة وم�سقي ا�مو�ات الربملانیة، ورؤساء ا�لجن ا�امئة، �ىل 
ٔ�داهئم املمتزي و�ىل حضورمه ا�امئ و�ىل نضاهلم املس�متیت يف س��ل حضور 

 . ٔ�كرث ��لسٔ�قوى و�ىل �ودمه املتواص� الرام�ة ٕاىل الريق
ومن الواجب كذ� ٔ�ن ٔ��رب �مسمك مجیعا عن الشكر اجلزیل لاكفة 
الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل معلهم ا�ؤوب، سواء �ىل مس�توى 

 .ٕا�راء النقاش دا�ل ا�لس يف خمتلف وا�ات العمل
كام ٔ�نه من الواجب هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�و�ه �مسمك الشكر اجلزیل ؤ�ن 

ة ٔ�طر وموظفات وموظفي جملس�نا املوقر �ىل ٔ�داهئم وتفا�هيم ٔ�نوه �اكف
 .وٕا�الصهم يف العمل لصاحل مؤسس�هتم

كام ال یفوتين هبذه املناس�بة، ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر �لحكومة �ىل مسامههتا 
و�ىل روح التعاون اليت ما ف�ئت تعرب عنه من ٔ��ل ٔ�داء ٔ�فضل وٕا�راء 

 .ف�ذیة وال�رشیعیةٔ�قوى لعالقات التاكمل بني املؤسس�تني التن 
والبد كذ� ٔ�ن ٔ�تو�ه �مسمك �لشكر ٕاىل مجعیات وم�ظامت ا�متع 
املدين �ىل حضورها وم�ابعهتا ٔ��شطة ا�لس كقوة اقرتاح�ة، سامهت من 
موقعها يف جتوید معل ا�لس، وكذا البد من توج�ه الشكر �تلف وسائل 

كرتونیة وإالذاعیة والسمعیة إال�الم الوطنیة مبختلف ٔ�صنافها املك�وبة وإالل
البرصیة الوطنیة مهنا وا�ولیة �ىل موا�بهتا ٔ�شغال ؤ��شطة ا�لس، ونقلها 

 .مبهنیة وموضوعیة لعموم الرٔ�ي العام الوطين
شكرا �ىل ٕاصغا�مك، ؤ�س�سمحمك ٕاذا اكنت هذه اجللسة طوی� ٕاىل �د 

 .ما، واشكرمك �ىل حسن ٕاصغا�مك
 .تلوها أ�س�تاذ الس�ید أ�مني احملرتمء ی والء وٕا�الص ووفارق�ة �

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .لصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي وا

�رق�ة مرفو�ة ٕاىل حرضة السدة العالیة ��، صاحب اجلال� امل� محمد 
  .السادس نرصه هللا ؤ�یده
  .نعم، س�یدي ٔ�عزك هللا

، 2018-2017رة ٔ�كتو�ر �لس�نة ال�رشیعیة مبناس�بة ٕاخ�تام ٔ�شغال دو 
ی�رشف رئ�س جملس املس�شار�ن بعد تقدمي ما یلیق �جلناب الرشیف، 

فروض الطا�ة والوالء، ٔ�صا� عن نفسه، ونیابة عن من ٔ�عز هللا ٔ�مره، 
الس�یدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، ٔ�ن �رفع ٕاىل السدة العالیة 

ى �ٓ�ت التقد�ر املقرونة خبالص عبارات �� ٔ�دام هللا عزه ونرصه، ٔ�مس
  .الوالء والوفاء وإال�الص

� موالي، عرفت ٔ��دا� وطنیة ودولیة �لغة أ�مهیة  ،ٕان هذه ا�ورة
اكن يف مقدمهتا خطاب �اللتمك التوجهي�ي السايم ٔ�مام ممثيل أ�مة مبناس�بة 

 اليت دعت ف�ه �اللتمك احلكومة 2018-2017ٕاف�تاح الس�نة ال�رشیعیة 
والربملان ٕاىل تدشني م�عطف �رخيي �دید و��ك�اب �ىل بلورة منوذج 
�منوي ملوا�بة التطورات اليت تعرفها مملك�مك الرشیفة �ىل اكفة أ�صعدة، 

وهو أ�مر ا�ي تفا�ل معه جملس املس�شار�ن من �الل تنظمي ال�س�ة 

، 2018ا�ر فرب  20و 19 الثالثة �لمنتدى الربملاين �لعدا� �ج�عیة یويم
رها�ت العدا� �ج�عیة وا�الیة ومقومات ا�منوذج التمنوي "حتت شعار 

  ".اجلدید
اكنت ممتزية عكست احلصی� ال�رشیعیة  ،كام ٔ�ن هذه ا�ورة � موالي

النوعیة وحماور اجللسات الشهریة ا�صصة �لس�یاسات العامة، وعرفت 
 جسلت سابقة من �الل �ك�یف معل ا�لجن النیابیة لتقيص احلقائق اليت

  .جلان نیابیة لتقيص احلقائق �3شك�ل 
ٔ�ما يف جمال ا�بلومايس الربملاين، فقد شهدت هذه ا�ورة �شاطا ممتزيا 
وذ� من �الل املشاركة الفا�� يف خمتلف م�ظامت إالقلميیة وا�ولیة 
والقاریة، و�اصة دول ٔ�مر�اك الالتی��ة اليت تبؤ� فهيا جملس املس�شار�ن 
وضعیة مؤسساتیة ٕاس�ت��ائیة توجت بدینام�ة �ري مس�بوقة يف جمال 
العالقات الربملانیة، مما �رس �شلك �يل الصور ا�منطیة اليت اكن �سوقها 

  .ٔ��داء الو�دة الرتابیة لبالد� حول قضیة الصحراء املغربیة
واس�متر هذا ا�هنج كذ� مع ٕاس�تق�ال العدید من الوفود الربملانیة من 

وصدیقة وانف�اح ا�لس �ىل حمیطه وتفا�� املس�متر مع  دول شق�قة
  .ٕاتنظارات وتطلعات معويم املواطنات واملواطنني

ٕان جملس املس�شار�ن � موالي، �لك مكو�ته س�یظل مس�تحرضا 
توجهيات امللك�ة السام�ة السدیدة والنرية جلاللتمك، لغایة املزید من ل � 

  .العمل الربملاين �رتقاء ب�ٔداء ا�لس يف خمتلف وا�ات
ویعرب جلاللتمك هبذه املناس�بة، �ىل تعب��ه ا�امئة من ٔ��ل الق�ام �ملهام 
املنوطة به ٕ��الص وتفان �دمة �لمصاحل العلیا لبالد�، وجتاو� مع 
طمو�ات شعبمك الويف لتحصني املرشوع ا�متعي ا�ميقراطي احلدايث 

  .املتضامن ا�ي �ر�اه �اللتمك
ؤ�دام �ىل �اللتمك  � موالي، مبا حفظ به ا��ر الكرمي،حفظمك هللا، 

الص�ة والعاف�ة وحقق يف عهد �اللتمك ما �رجونه ململك�مك السعیدة  ةنعم
وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، ؤ�قر عینمك بويل عهدمك احملبوب 
أ�مري اجللیل موالي احلسن وشق�ق�ه أ�مرية اجللی� ال� �دجية وصنومك 

عید أ�مري اجللیل موالي رش�ید و�يق ٔ�فراد أ�رسة امللك�ة الرشیفة، ٕانه الس 
  .مسیع جمیب

  .م�ه تعاىل و�راكته ةالعايل �� ورمحوالسالم �ىل مقاممك 
  .عبد حكمي �ن شامش، رئ�س جملس املس�شار�ن: مك الويفمي�د

فربا�ر  13املوافق  1439أ�ول  جامدى 26الثال�ء وحرر �لر�ط، 
2018.  

 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .شكرا الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
  :ورفعت اجللسة


