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م�ة وا�ق�قة الثا رابعة، ٕابتداء من السا�ة الوثالثون دق�قة ان�ث� إ  :التوق�ت
  .مساء والثالثني

  .2018-2017ٔ��ریل �لس�نة ال�رشیعیة  ةدوراف�تاح  :�دول أ�عامل
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  :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�شار�ن احملرتمني،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

الس�نة ال�رشیعیة  �ىل �ركة هللا، ٔ��لن عن اف�تاح دورة ٔ��ریل من
اجلاریة، و�ري ما نف�تح به هذه ا�ورة الربملانیة �ٓ�ت ب��ات من ا��ر 

  .احلكمي، یتلوها �ىل مسامعنا املقرئ الكرمي البايق هللا عبد الكرمي

  :البايق هللا عبد الكرمياملقرئ 
  .ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجمي

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
ن� ِيف َ�لْ 

�
َ�ٍت ِ��وِيل ا َٓ َاِر َ� �ْیِل َوا�هن� َماَواِت َواْ��ْرِض َواْخِ�َالِف ا�ل ِق الس�

لَْباِب  ْم َویَتََفك�ُروَن ِيف ) 190(اْ�� َ ِق�َاًما َوقُُعوًدا َو�ََىل ُج�ُوِهبِ �َن یَْذُكُروَن ا�� ِ ا��
�نَا َما َ�لَْقَت َهَذا �َ  َماَواِت َواْ��ْرِض َرب ْبَ�انََك فَِق�َا �ََذاَب َ�لِْق الس� ِطًال س�ُ

اِلِمَني ِمْن ��نَْصاٍر ) 191(الن�اِر  �َك َمْن تُْدِ�ِل الن�اَر فَقَْد ��ْخَزیْتَُه َوَما ِ�لظ� ن
�
�نَا ا َرب

)192 ( � ُِّمكْ فَ�ََٓم��ا َرب َِٓم�ُوا ِ�َر� ميَاِن ��ْن �
�
ْعنَا ُم�َاِدً� یُنَاِدي ِلْال �نَا َمسِ ن

�
�نَا ا نَا فَاْغِفْر َرب

�َْراِر  ��َا َمَع اْ�� ِّ�َاتِنَا َوتََوف  .) 193(لَنَا ُذنُوبَنَا َوَكفِّْر َعن�ا َس�
  .صدق هللا العظمي

  :الس�ید الرئ�س
  .صدق هللا العظمي

وا�ٓن، حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني، ٔ�دعومك مجیعا �لوقوف 
  .و�س��ع �ل�ش�ید الوطين �لمملكة املغربیة

  :د الوطينال�ش�ی
  م�بت أ�حرار     مرشق أ�نوار

  م�تدى السؤدد وحامه

 دمت م�تداه

  ومحــــــاه

  عنوان عشت يف أ�وطان      �لعىل

  ذ�رى لك لس�ان   ملء لك ج��ان        

  �لروح �جلسد     هب ف�اك لىب نداك   

  يف مفي ويف ديم هواك �ر نور و�ر

  ٕاخويت هیا     �لعىل سعیا

  د ا�نیا      ٔ�ن هنا حنیا�شه

  �شعــــــــار

  هللا 

  .الوطــــــــــن           امللـــــــــك

  :الس�ید الرئ�س
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

من ا�س�تور، واملادة أ�وىل من النظام  65طبقا ملق�ضیات الفصل 
ریل �لس�نة ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، نف�تح الیوم، �ىل �ركة هللا، دورة ٔ��

، نف�تحها يف ظل ظرف�ة وطنیة وٕاقلميیة ودولیة 2018 -2017ال�رشیعیة 
 .�اصة

ولعل ٔ��رز �دث عرف�ه بالد� �الل الفرتة الفاص� بني ا�ورتني، هو 
التعبئة القویة �لشعب املغريب يف صفوف مجیع ف�اته وقواه احلیة ��فاع عن 

ة مرتاصة وقویة حتت الق�ادة و�دته الرتابیة وس�یادته الوطنیة يف ٕاطار جهب
احلكمية لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نصـره هللا، واليت �ربت عهنا 
بقوة إالشادة والتنویه �ملضامني ا�ا� �لرسا� السام�ة جلال� امل� املو�ة 
ٕاىل الس�ید أ�مني العام لٔ�مم املت�دة �ش�ٔن التطورات اليت تعرفها املنطقة 

ت يف ا�لقاء الوطين التعبوي لٔ�حزاب الس�یاس�یة الوطنیة العاز�، وجتسد
واملنتخبون وش�یوخ الق�ائل ؤ�عیاهنا مبدینة العیون، وا�ي ان��ق عنه 

�رسا� مو�ة �لرٔ�ي العام ا�ويل، ترتمج إالجامع الوطين " ٕا�الن العیون"
وجتیب �شلك واحض ورصحي �ىل لك املناورات و�س�تفزازات اليت 

 .الوطنیة �س�هتدف و�دتنا
ٕاننا �رفض ٔ�ي تغیري يف املنطقة العاز� اليت وضعها املغرب �شلك 
ٕارادي حتت ترصف أ�مم املت�دة، مسامهة م�ه يف التخف�ف من التو�ر، 
وٕاننا ملس�تعدون �لرد �لك حزم وقوة ورصامة �ىل لك احملاوالت الرام�ة ٕاىل 

غربیة يه قضیة النیل من و�دة ٔ�راضینا الوطنیة، اعتبارا ٔ�ن الصحراء امل
 . وجود ول�ست جمرد قضیة �دود
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فقد ٔ�ظهر املغرب �ىل مدى عقود من الزمن �لمجمتع ا�ويل حسن 
نوا�ه وٕارادته يف التعاون املمثر والبناء ٕالهناء هذا الزناع املف�عل، ا�ي معر 
طویال مع أ�سف، ح�ث �ش�ث �حلل السلمي الس�یايس، املتوافق �لیه 

ت�دة، �عتبارها اجلهة الوح�دة اليت لها الصالح�ة حتت ٕارشاف أ�مم امل 
واحلق �لبت يف ٕاجياد �ل هذا الزناع، مبا یضمن احلقوق املرشو�ة والعاد� 

 .لبالد� ویصون اس�تقرار املنطقة �رمهتا
ولعل ٔ�قـىص ما ميكن ٔ�ن یقدمه املغرب ٕاكطار �لتفاوض يف هذا الش�ٔن 

مك ا�ايت يف أ�قالمي اجلنوبیة، حتت ٕالهناء هذا الزناع املف�عل، هو مقرتح احل
الس�یادة الوطنیة، وهو املقرتح ا�ي حظي وال �زال حيظى ٕ�شادة واسعة 

 .ودمع مس�متر من ق�ل املنتظم ا�ويل ا�ي وصفه �جلدي وذي املصداق�ة
ويف هذا إالطار، �مثن �الیا ا�ور ا�ي یلعبه املنتخبون هبذه أ�قالمي 

رادة الساكنة يف تقویة ا�لحمة الوطنیة ؤ�وارص بصفهتم ممثلني رشعیني الٕ 
ا�متع ومتاسكه واحلفاظ �ىل القمي والرتاث و�ن�ء �لوطن، كام نربز يف 
نفس الس�یاق ا�ور الطالئعي ا�ي یلعبه ا�متع املدين واحلقويق ور�ال 
أ�عامل والنقا�ت العاملیة يف ٔ�قا�مينا اجلنوبیة يف ا�فاع عن قضیة و�دتنا 

 .الرتابیة يف ٕاطار جهبة وطنیة و�دویة
كام نعرب عن ا�زتاز� القوي ��ور ا�ي تقوم به القوات املسل�ة امللك�ة 
وا�رك املليك وأ�من الوطين وإالدارة الرتابیة والقوات املسا�دة والوقایة 
املدنیة، ؤ�یضا تقد�ر� الك�ري �لجهود والتضحیات اجلس�مية اليت تبذلها، 

ا ا�امئ ��فاع عن الو�دة الرتابیة �لمملكة املغربیة وس�یادهتا و�ىل جتنده
 .والسهر �ىل ٔ�مهنا واس�تقرارها

لقد شهدت أ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة هنضة �منویة، طالت خمتلف 
ا�االت، بل وس�تعرف تطورا ٔ�كرب بفضل جتس�ید مضامني رؤیة �منویة 

ٔ�طلقه �ال� امل� نرصه اسرتاتیجیة یلخصها ا�منوذج التمنوي اخلاص، ا�ي 
هللا، مما س�یؤهلها �لتحول ٕاىل قطب اق�صادي خضم، �س�تف�د من مثاره 
ساكنة هذه أ�قالمي و�اهتا، وفا�ل ح�وي يف املسار ا�ميقراطي التمنوي 

 .ا�ي �هن�ه بالد�، ود�امة ٔ�ساس�یة يف مسلسل بناء مغرب �دید م��دد
ٕاعطاء أ�ولویة لٔ�قالمي وهبذه املناس�بة، جندد الت�ٔ�ید �ىل رضورة 

اجلنوبیة �لمملكة يف تزنیل اجلهویة املتقدمة وال�سـریع ٔ�كرث يف �رمجة احلمك 
 .ا�ايت هبذه أ�قالمي وجتس�یده �ىل ٔ�رض الواقع

وال یفوتنا يف هذا إالطار، ٔ�ن جندد مطلبنا �لمنتظم ا�ويل يف حتمل 
تجز�ن مبخ�ت محلادة مسؤولیته اكم� �لعمل �ىل وضع �د ملعا�ة ٕاخواننا احمل 

يف ظروف اج�عیة وٕا�سانیة م�ٔساویة  بعیدا عن ٔ�رضهم وٕاخواهنم ؤ�هلهم،
تنعدم فهيا ٔ��سط حقوق إال�سان، ؤ�یضا �لضغط �ىل اجلزا�ر وصنیعهتا 
البول�ساریو من ٔ��ل متكني م�ظمة غوث الالج�ني من ٕاحصاهئم وفق 

رث من مرة تقار�ر م�ظمة املعایري ا�ولیة كام س�بق ٔ�ن ٔ�شارت ٕاىل ذ� ٔ�ك
 .أ�مم املت�دة

ٕان اململكة املغربیة تعزت �لن�ا�ات اليت حققهتا اخلطوات الرائدة 

واحلكمية جلال� امل� ��فاع عن احلقوق الثابتة لبالد�، وتقویة حضورها 
 .سواء �ىل املس�توى إالقلميي ٔ�و القاري ٔ�و ا�ويل

یلعبه النظام اجلزا�ري  ٕاننا �س��كر مرة ٔ�خرى، ا�ور ا�ي الزال
من �الل تغذیة " احلرب الباردة"امل�دي يف س�یاس�ته اليت حتن ٕاىل زمن 

التو�ر وجتنید لك ٕاماكنیاته �ق�صادیة وا�بلوماس�یة �ىل حساب �منیته 
ا�ا�لیة ملعا�سة بالد� بدل �س�ريها خلدمة الشعب اجلزا�ري الشق�ق، 

ملاك (ة اليت �ربت عهنا بالد� و�دم التعاطي إالجيايب مع حسن إالراد
من ٔ��ل تنق�ة أ�جواء و�لق جسور ) وحكومة و�رملا� ؤ�حزا� ونقا�ت
، كفا�ل قوي قادر �ىل "احتاد مغاريب"الود والثقة وحسن اجلوار لبناء 

تلبیة احلاج�ات و�س�ت�ابة النتظارات وطمو�ات الشعوب املغاربیة، وكذا 
 .نطقة �ىل املس�توى التمنوي وأ�مين والب�يئجماهبة الت�د�ت اليت تعرفها امل 

 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني، 
ٕان ٔ�مه ما مزي هذه الفرتة �ىل الصعید�ن ال�رشیعي والرقايب، �ج�ع 

، �2018س�ت��ايئ �لجنيت اخلارج�ة مب�ليس الربملان یوم أ��د فاحت ٔ��ریل 
� امل� محمد يف صورة عكست التعبئة الوطنیة وراء صاحب اجلال

السادس نرصه هللا ��فاع عن قضیة الو�دة الرتابیة، وجّسد حلظة ٔ�خرى 
ٕاضاف�ة لٕالجامع الوطين حول ثوابت أ�مة، وم�اس�بة قویة ٕال�رة ان��اه 
املنتظم ا�ويل خلطورة �س�تفزازات والتحراكت املتكررة ملیلش�یات 

، يف خرق سافر لالتفاق�ات البول�ساریو لتغیري املعطیات القانونیة والتارخيیة
العسكریة، مع ما ميكن ٔ�ن یرتتب عن ذ� من انعاكسات �ىل أ�من 

 .والسمل يف املنطقة
 2018ؤ��ریل  2017وقد متزيت الفرتة الفاص� بني دوريت ٔ�كتو�ر 

بتدارس ا�ل�ان ا�امئة لعدد من النصوص احملا� �لهيا، وهو ما ٔ�دى اىل 
�س�تع�الیة مهنا، واليت ٔ�درجت بعد ذ� يف حتضري املشاریع ذات الطبیعة 

مرسوم الس�ید رئ�س احلكومة ��عوة ٕاىل عقد جمليس الربملان �ورة 
�لبت يف مخسة مشاریع قوانني، وقد  2018مارس  27اس�ت��ائیة ابتداء من 

صادق ا�لس �ىل ثالثة مهنا ذات ٔ�مهیة قصوى �ىل املس�تویني 
 .�ق�صادي و�ج�عي

تدارست جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة  وهكذا، فقد
 33.06بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17ووافقت �ىل مرشوع قانون رمق 

 .املتعلق ب�س��د أ�صول
كام صادقت جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة �الل هذه ا�ورة 

ب�سخ وتعویض الك�اب  �73.17س�ت��ائیة �ىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق مبدونة الت�ارة ف� خيص مساطر  15.95امس من القانون رمق اخل

 .صعو�ت املقاو�
كام وافقت جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة �ىل مرشوع 

 .یتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة، يف ٕاطار قراءة �نیة 65.15قانون رمق 
شه ا�لس يف ٕاطار �دول ٔ�ما �ل�س�بة ملرشوع القانون الرابع ا�ي �ق 



 �2018ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2018 ٔ��ریل 13( 1439 رجب 26

ٔ�عامل ا�ورة �س�ت��ائیة، واملودع �ٔ�س�بق�ة �ى مك�ب جملس 
املس�شار�ن، واملتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص 
وبعض ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وأ�ش�اص 

حظي بنقاش معمق  ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، فقد
ومس�تف�ض �ىل مس�توى ا�لجنة ا�تصة ام�د لسا�ات طوی�، شار�ت ف�ه 

 .مجیع مكو�ت ا�لس �لك كفاءة ومسؤولیة
ولنئ اكن ا�لس مل ی�ت ٕاىل �دود السا�ة يف مرشوع القانون املذ�ور، 

ا� فٕان ا�هنج التوافقي �ملقابل ظل مزية �متتع هبا ا�لس لكام تعلق أ�مر �لقض
الوطنیة الكربى، وهو ما یعكسه تغلیب هذه املقاربة سواء يف طبیعة 
التعدیالت املقرت�ة �ىل مشاریع القوانني ق�د ا�رس ّ� ونو�ا، ٔ�و �ىل 
مس�توى الت�اوب مع مطلب تعمیق املناقشة خبصوص القضا� اليت يه 

 .حبا�ة �لمزید من البحث والتدق�ق
ا�لس يف ا�ورة اليت نف�تحها وال �زال مطرو�ا �ىل �دول ٔ�عامل 

مقرتح قانون موز�ة �ىل ا�ل�ان ا�امئة، هتم  45مرشوع قانون و 22الیوم 
خمتلف م�ا� احلیاة �ق�صادیة و�ج�عیة والبی��ة، �ري ٔ�ننا ن�ٔمل ٔ�ن یمت 
البت يف بعض مشاریع القوانني احملا� �ىل ا�لس م�ذ مدة �ري �سرية، 

انني املقدمة مببادرة من ٔ�عضاء ا�لس تطبیقا �لفصل وكذا يف مقرت�ات القو 
 .من ا�س�تور 82

، فقد اس�تمكلت الفرق وا�مو�ات الربملانیة ملؤق�ةو�ل�س�بة �ل�ان ا
یة لتقيص احلقائق حول ٔ��داث مدینة انتداب ٔ�عضاهئا يف ا�لجنة النیاب 

والرب�مج  1998فربا�ر  17جرادة وم�ٓل االتفاق�ة �ج�عیة املوقعة بتارخي 
و�ملناس�بة س�تعقد هذه ا�لجنة م�ارشة بعد هذه . �ق�صادي املصاحب لها

 .اجللسة، ٔ�ول اج�ع لها النت�اب رئ�سها ومك�هبا
دٔ�بنا �ىل عقد لقاءات  ومن �انب �ٓخر، و�كر�سا �لمهنج ال�شاوري،

ت�س�یق�ة دوریة وم�تظمة بني الس�یدات والسادة ٔ�عضاء املك�ب ورؤساء 
الفرق وا�مو�ات الربملانیة وا�ل�ان ا�امئة �لتداول يف القضا� اليت هتم تدبري 
ا�لس وس�بل �رتقاء ب�ٔدائه، وذ� يف ٕاطار املقاربة ال�شار�یة اليت 

 .ه املؤسسةا�رت�ها كهنج لتدبري شؤون هذ
وال یفوتين، ٔ�ن ٔ�نوه كذ� �لعمل اجلاد ا�ي تقوم به جلنة الت�س�یق 
بني جمليس الربملان، من �الل الرتت�ب �لقاءات املنتظمة اليت تعقدها يف 
س��ل توح�د الرؤیة يف التعامل مع القضا� ذات �ه�م املشرتك، حتق�قا 

 . لن�ا�ة العمل الربملاين�لتناسق والتنامغ والتاكمل بني ا�لسني وضام�
 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني، 

لقد متزيت الفرتة الفاص� بني ا�ورتني ٔ�یضا حبدث هام حظي ف�ه 
جملس�نا �رشف الر�ایة املولویة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 

دا� هللا، متثل يف تنظمي جملس�نا �ل�س�ة الثالثة �لمنتدى الربملاين ا�ويل �لع
رها�ت العدا� "، يف موضوع 2018فربا�ر  20و �19ج�عیة یويم 

 ".�ج�عیة وا�الیة ومقومات ا�منوذج التمنوي اجلدید

وهبذه املناس�بة، �س�ل ونعید الت�ٔ�ید �ىل ا�زتاز� وخفر� مبضامني 
الرسا� امللك�ة السام�ة املو�ة ٕاىل املشاركني خبصوص هذه املبادرة، ح�ث 

ا�منوذج )�ش�ید �خ�یارمك موضو�ا لهذه ا�ورة : "يف رسا� �اللته ورد
هذا �خ�یار ا�ي  (التمنوي امل�ٔمول ورها�ت العدا� �ج�عیة وا�الیة 

جيسد النضج والوعي ب�ٔمهیة املوضوع وراهن��ه، ملا ینطوي �لیه من 
فها ٕاشاكالت مرتابطة، تتطلب معاجلهتا هنج مقاربة مشولیة م��ددة، هد

أ�مسى ٕاجياد �لول معلیة، وقاب� �لتطبیق، �لمشالك احلق�ق�ة واملل�ة 
�لمواطنني، وحتق�ق �منیة م�وازنة وم�صفة، �س�تف�د مهنا امجلیع، يف ٕاطار من 

ٕا�مك بتخصیص حمور  -فضال عن ت�ٔ�ید �اللته  - �طمئنان و�س�تقرار
نتدى املمتزي قد المس هام ملس�ٔ� العدا� �ج�عیة وا�الیة، �كون هذا امل 

بعدا مركز� من ٔ�بعاد ا�منوذج التمنوي ا�ي نتطلع لبلورته، ٔ�ال وهو البعد 
 ).ا�هت�ى �م �ال� امل�( ، "�ج�عي والرتايب

وعرفت ال�س�ة الثالثة �لمنتدى الربملاين ا�ويل �لعدا� �ج�عیة 
الس�یاس�یة والفعالیات  مشاركة احلكومة والربملان وا�الس اجلهویة وأ�حزاب

النقابیة وا�لس الوطين حلقوق إال�سان وا�لس �ق�صادي و�ج�عي 
والب�يئ و�حتاد العام ملقاوالت املغرب والغرف املهنیة، ٕاضافة ٕاىل هیئات 

  .ا�متع املدين املهمتة هبذا الش�ٔن
كام متزيت هذه ال�س�ة ٔ�یضا، مبشاركة �رباء ٔ��انب من دول خمتلفة، 

إالطار �سرتشادي "وتوج هذا املنتدى �ع�د وثیقة مرجعیة حتت عنوان 
ٕال�ادة بناء ا�منوذج التمنوي ملغرب الغد من مد�ل العدا� �ج�عیة 

 ".وا�الیة
 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

لقد شهدت الفرتة الفاص� بني ا�ورتني كذ� �شاطا دبلوماس�یا هاما، 
لس مجمو�ة من الوفود متثل مؤسسات حكوم�ة و�رملا�ت ٕاذ اس�تق�ل ا�

 :وطنیة وسفراء وخشصیات دولیة، و�ىل رٔ�سهم
رئ�س �رملان ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا، ويه  -

م�اس�بة �دد فهيا رئ�س �رملان ا�مو�ة الت�ٔ�ید �ىل ا�مع الاكمل النضامم 
فرص التاكمل والتضامن لفائدة اململكة املغربیة لهذا التك�ل، ملا یوفره من 

شعوب املنطقة، كام ٔ�كد� �اللها ٔ�یضا ا�زتاز� ��ینام�ة اليت �شهدها 
العالقات بني اململكة املغربیة ودول غرب ٕافریق�ا، واليت تعززت �لعدید من 
املبادرات اليت مشلت احلقل ا�یين وإال�ساين والتمنوي والتضامين، وتوجت 

 .من االتفاق�ات الهامة يف خمتلف ا�االت�لتوق�ع �ىل مجمو�ة 
 :�الل الفرتة الفاص� بني ا�ورتني، اس�تق�ل ا�لس كذ�

 رئ�س �رملان مجهوریة الربتغال؛ -
 �ئبة أ�مني العام �لس ٔ�ورو�؛ -
 وفد عن وزارة اخلارج�ة الربیطانیة؛ -
عضو جلنة العالقات اخلارج�ة مب�لس البوندس�تاغ جبمهوریة  -

 .درالیةٔ�ملانیا الف�
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كام شارك ا�لس يف العدید من التظاهرات إالقلميیة والقاریة وا�ولیة، 
 :ویتعلق أ�مر ب

: م�تدى �رملان ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا حول موضوع -
خماطر وحتد�ت حریة حركة أ�ش�اص والبضائع يف فضاء ا�مو�ة "

 ؛"ومشلكة الهجرة
احلوار "لربملا�ت ا�ول أ�عضاء يف  �ج�ع السابع رف�ع املس�توى -

 ؛"5+  5
القمة إالفریق�ة أ�وىل �لقادة من ٔ��ل السالم وأ�من والتمنیة  -

 املس�تدامة؛
ا�ورة الثالثة عرشة الحتاد جمالس ا�ول أ�عضاء يف م�ظمة التعاون  -

 إالساليم؛
 املر�� أ�وىل من ا�ورة العادیة �لجمعیة الربملانیة �لس ٔ�ورو�؛ -
 �لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة ـ أ�وروبیة؛ا -
جلنة الشؤون الس�یاس�یة وأ�من وحقوق إال�سان، التابعة �لجمعیة  -

 الربملانیة لالحتاد من ٔ��ل املتوسط؛
 �لجمعیة الربملانیة �لبحر أ�بیض املتوسط؛ 12ا�ورة  -
 �لسة �س��ع الربملانیة املنظمة من ق�ل �حتاد الربملاين ا�ويل -

 �ٔ�مم املت�دة؛
 ا�ورة الش�تویة �لجمعیة الربملانیة ملنظمة أ�من والتعاون ب�ٔورو�؛ -
جلنة القضا� الس�یاس�یة وا�ميقراطیة وجلنة الشؤون القانونیة وحقوق  -

 إال�سان التابعتني �لجمعیة الربملانیة �لس ٔ�ورو�؛
 الربملان العريب؛ -
جلنة وضعیة املرٔ�ة التابعة �ج�ع الربملاين الس�نوي مبناس�بة انعقاد  -

 لٔ�مم املت�دة؛
 ا�ورة الثام�ة �لمنتدى العاملي �لامء؛ -
 الش�بكة الربملانیة عن البنك ا�ويل وصندوق النقد ا�ويل؛ -
دور الربملا�ت والعدا� اجلنائیة يف "الندوة إالقلميیة حول موضوع،  -

 ؛"ماكحفة إالرهاب
تطبیق القوانني املتعلقة �ٓلیات م�ابعة : "الندوة ا�ولیة حول موضوع -

 ؛"حبامیة املرٔ�ة
لالحتاد الربملاين  138وشارك ا�لس كذ� يف ٔ�شغال امجلعیة  -

ا�ويل، ح�ث صادقت هذه امجلعیة �ىل مقرتح تقدم به املغرب �ى 
، وحظي بدمع �بري من ق�ل رئ�سة 202ا�لس املد�ري لالحتاد يف دورته 
مبناس�بة املؤمتر ا�ويل اخلاص �ملصادقة  �حتاد، یتعلق ب��ظمي ندوة �رملانیة

، وا�ي "املیثاق العاملي من ٔ��ل جهرات �ٓم�ة وم�ظمة وم�تظمة"�ىل 
 .ببالد� 2018دج�رب  11و 10س�یقام یويم 

وقد حظي املقرتح املغريب، برتح�ب �بري من ق�ل املشاركني يف امجلعیة 
د الربملاين ا�ويل ٔ�مه لالحتاد الربملاين ا�ويل، واعتربته رئ�سة �حتا 138

  .�دث �رملاين دويل لهذه الس�نة
ولهذه الغایة، لكفت رئ�سة �حتاد ٔ�مانته العامة قصد تدارس لك 
الرشوط الكف�� بتوفري الوسائل ا�لو��س��ك�ة الالزمة قصد ٕاجناح هذه 
احملطة الهامة، اليت �روم من �اللها �حتاد الربملاين ا�ويل، وكذا الربملا�ت 

وطنیة إالسهام الفعال يف صیا�ة م�ثاق �املي �كون شامال ومس�تجیبا للك ال
الت�د�ت اليت تفرضها الهجرة، وقد متت إالشارة يف هذا الصدد ٕاىل �ون 

، "املنتدى ا�ويل �لهجرة والتمنیة"املغرب، ا�ي �رٔ�س ٕاىل �انب ٔ�ملانیا، 
 .مميفعالیات هذا املنتدى ا�ٔ  2018دج�رب  7و 6، 5س�یحتضن ٔ��م 

كام مقنا �الل هذه الفرتة �ز�رة معل �ىل رٔ�س وفد �رملاين مجلهوریة 
سلوف�نیا، ختللهتا سلس� من ا�لقاءات الهامة مع مسؤولني �رملانیني 

، "بوروت �هور"وحكوم�ني، توجت �س�تق�النا من ق�ل خفامة الس�ید 
ا رئ�س مجهوریة سلوف�نا، واكنت م�اس�بة ٔ�كد فهيا ٔ�نه �كن تقد�را �اص

لصاحب اجلال� امل� محمد السادس، ؤ�ن املغرب رشیك س�یايس 
 .واق�صادي �م �ل�س�بة مجلهوریة سلوف�نیا وملنطقة البلقان

كام مقنا �ز�رة مماث� كذ�، مجلهوریة ا�منسا مبناس�بة مشاركتنا �ضیف 
رشف يف ٔ�شغال ا�ورة الش�تویة �لجمعیة الربملانیة ملنظمة أ�من والتعاون 

، ويه املشاركة اليت توجت بقرار امجلعیة اح�ضان الربملان املغريب ب�ٔورو�
�ملغرب، وم�ح الربملان املغريب رشاكة  2019فعالیات مؤمترها القادم �رمس 

 .م�قدمة �ىل مس�توى ملفات اسرتاتیجیة اكلهجرة وأ�من والب��ة
�صادیة ويف ٕاطار تقویة التعاون بني الربملان املغريب و�رملان ا�مو�ة �ق 

�ول غرب ٕافریق�ا املؤطرة بربوتو�ول التعاون املوقع بني الطرفني �الل شهر 
، نظم الربملان املغريب بتعاون مع �رملان ا�مو�ة، ندوة دولیة 2017ٔ�كتو�ر 

: ت�سري تنقل أ�ش�اص والبضائع بني الب�ان إالفریق�ة: "هامة حول موضوع
 .وصیات الهامة، توجت ٕ�صدار مجمو�ة من الت"ٔ�یة �ٓلیات؟

ويه الندوة اليت ٔ�كد� �اللها �ىل ٔ�ن اخنراط املغرب يف تقویة �القاته 
مع دول القارة إالفریق�ة �شلك �ام، ومع دول م�طقة غرب ٔ�فریق�ا �شلك 
�اص، ینطلق من تصور اسرتاتیجي م��دد وم�اكمل، �دده �ال� امل� 

ىل ٔ�ولویة �ع�د نرصه هللا من �الل خمتلف م�ادرات �اللته، والقامئ �
�ىل املقومات والقدرات ا�اتیة �لقارة إالفریق�ة، و�ىل �رس�یخ العالقات 

 .التارخيیة مع ب�اهنا يف ٕاطار ٕاسرتاتیجیة �القات التعاون ج�وب ـ ج�وب
ويف ٕاطار تعز�ز ا�ور احملوري �لس�نا يف توطید ومتتني العالقات مع 

لس �ز�رة معل مجلهوریة الربازیل دول ٔ�مر�اك الالتی��ة، قام وفد عن ا�
�حتادیة يف ٕاطار تفعیل معل مجمو�ة الصداقة بني جملس املس�شار�ن 
املغريب وجملس الش�یوخ الربازیيل، ومت التوق�ع �اللها �ىل مذ�رة تفامه بني 
ا�لسني، �روم تعز�ز وتوطید �القات التعاون بني املؤسس�تني 

 .ال�رشیعیتني
ٔ�ود ٔ�ن ٔ��رب الس�یدات والسادة  - �ا ويف هذا الس�یاق، حقق 

ٕاىل ٔ�ن هناك تقدما ملموسا يف تزنیل املرشوع الطموح املتعلق  -املس�شار�ن
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، كفضاء �لرتافع حول مصاحل "ٔ�مر�كو الت�ين-م�تدى �رملاين ٕافریقي"ٕ��داث 
وقضا� الشعوب إالفریق�ة والالتی��ة وٕاسامع صوهتا يف خمتلف احملافل 

وا�ولیة، الس�� بعد التفا�ل إالجيايب �لمنظامت  الربملانیة إالقلميیة
 .و�حتادات الربملانیة �ىل مس�توى ٕافریق�ا ؤ�مر�اك الالتی��ة

 حرضات الس�یدات والسادة،
ق�ل اخلتام، ٔ�ود ٔ�ن ٔ��رب عن ٔ�ملنا الك�ري يف ٔ�ن �كون هذه ا�ورة 

 .�اف� �لعطاء الربملاين �دمة �لمصل�ة العلیا لوطننا العز�ز
املناس�بة، ٔ�تو�ه خبالص الشكر �لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم  وهبذه

واكفة ٔ�عضاء احلكومة �ىل حسن تعاوهنم، كام ٔ�تو�ه �لشكر و�م�نان ٕاىل 
الس�یدة والسادة ٔ�عضاء مك�ب جملس املس�شار�ن، والس�یدات والسادة 
رؤساء الفرق وم�سقي ا�مو�ات الربملانیة، والسادة رؤساء ا�ل�ان ا�امئة، 

اكفة الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل ما بذلوه من �د و 
 .ملموس وعطاء ممثر طی� الفرتة الفاص� بني ا�ورتني

كام ال یفوتين ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر اجلزیل ٔ�یضا ٕاىل ٔ�طر وموظفات 

وموظفي ا�لس، �ىل ٕا�الصهم وتفا�هيم يف الق�ام بواجهبم �دمة ملصل�ة 

 .جملس�نا املوقر

الواجب كذ� ٔ�ن نتو�ه �لشكر ملنظامت ا�متع املدين والفعالیات ومن 

اجلامعیة وأ�اكدميیة اليت وا�بت �نتظام ٔ��شطة ا�لس وسامهت يف ٕاغناء 

 .جتربة انف�اح جملس املس�شار�ن �ىل حمیطه

كام ٔ�ن من الواجب ٔ�یضا ٔ�ن نتو�ه �لشكر ملمثالت وممثيل وسائل 

املك�وبة وإاللكرتونیة اجلادة �ىل م�ابعة وتغطیة إال�الم السمعیة والبرصیة و 

 .ٔ�شغال ا�لس ؤ��شطته املتعددة ونقلها مبهنیة لعموم الرٔ�ي العام

  .ؤ��لن عن اخ�تام هذه اجللسة، ٔ�شكرمك �ىل حسن إالصغاء


