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

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

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

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
واملادة السادسة من النظام  من ا�س�تور 65طبقا ملق�ضیات الفصل 

خنتمت الیوم، ٕ�ذن هللا دورة ٔ��ریل من الس�نة ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، 
حبصی� غنیة �ىل مس�توى وا�ات العمل  2018-2017ال�رشیعیة 

الربملاين، ال س�� أ�دوار أ�ساس�یة اليت ٔ��ط هبا ا�س�تور جملس 
  .املس�شار�ن

�الل هذه ا�ورة، ال بد من وق�ل اس�تعراض حصی� معل ا�لس 
لالحتاد إالفریقي  31التوقف عند ٔ��رز القرارات اليت توجت هبا القمة 

�لعامصة املوریتانیة نوا�شوط، واملمتثل يف ٕا�شاء املرصد إالفریقي �لهجرة 
  ..�ملغرب، وذ� بناء �ىل اقرتاح

  .من فضلمك الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، من فضلمك
اس�تعراض اخلطوط العریضة حلصی� معل جملس املس�شار�ن وق�ل 

�الل هذه ا�ورة، ٔ�قول اخلطوط العریضة ٔ�ن هناك حصی� مفص� س�مت 
  .توزیعها

ٕاذن ق�ل اس�تعراض اخلطوط العریضة حلصی� معل ا�لس �الل هذه 
 31ا�ورة، ال بد من التوقف عند ٔ��رز القرارات اليت توجت هبا القمة 

فریقي، اليت عقدت �لعامصة املوریتانیة نوا�شوط، واملمتثل يف لالحتاد االٕ 
ٕا�شاء املرصد إالفریقي �لهجرة �ملغرب، وذ� بناء �ىل اقرتاح من صاحب 
اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا بصف�ه رائد �حتاد إالفریقي يف 

  .موضوع الهجرة
خبصوص وهو القرار ا�ي یربز حمكة وبعد رؤیة صاحب اجلال� 

موضوع یولیه �ال� امل� ٔ�مهیة ٕاسرتاتیجیة قصوى، وذ� بعد حتول 
املغرب ٕاىل فا�ل دويل يف جمال الهجرة، خصوصا ؤ�ن أ�ج�دة إالفریق�ة 
حو� �سعى ٕاىل تغیري ا�منوذج السائد وحتدید مفهوم �دید �لهجرة م�ين �ىل 

س�تدامة، من ٔ�سس ا�رتام حقوق إال�سان والقانون، ولها ص� �لتمنیة امل 

- �الل جعل قضیة الهجرة رافعة �لتمنیة املشرتكة وركزية �لتعاون ج�وب
  .ج�وب و�امال �لتضامن

كام یعد هذا القرار تتوجيا �لس�یاسة اليت ا�هتجها املغرب يف م�دان 
الهجرة وا�لجوء، واليت حظیت ٕ�شادة ودمع واسعني من ق�ل ا�متع ا�ويل، 

�ى دول اجلنوب، �ىل اعتبار ٔ�هنا �سعى وحتول معها املغرب ٕاىل منوذج 
  .�لمسامهة يف معاجلة ٕا�دى إالشاكالت اليت تعرفها القارة إالفریق�ة

وارتباطا هبذا املوضوع، اعمتدت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة �ٕالجامع 
، 2018قرارا یقيض �خ�یار املغرب الح�ضان املؤمتر ا�ويل �لهجرة لس�نة 

رب من الس�نة اجلاریة، وا�ي س�مت �ال� اع�د دج� 11و 10وذ� یويم 
املیثاق العاملي �لهجرة ا�ٓم�ة واملنظمة واملنتظمة، كام ٔ�ن هذا املؤمتر س�یمكل 
ٔ�شغال املنتدى العاملي حول الهجرة والتمنیة، ا�ي یتوىل املغرب ؤ�ملانیا 
 رئاس�ته املشرتكة، وا�ي س��عقد مقته احلادیة عرشة يف مرا�ش يف الفرتة

  .2018دج�رب  7ٕاىل  5من 
ويف ٕاطار موا�بة الربملان لهذه املس�ت�دات، نظم جملس املس�شار�ن 

الس�یاسة املغربیة يف م�دان الهجرة وا�لجوء، فرص "یوما دراس�یا حول 
، بت�س�یق مع مؤسسات وطنیة ودولیة، وتوج ٕ�صدار توصیات "وحتد�ت

املغريب بت�س�یق مع هامة س�مت رفعها ٕاىل ا�لقاء ا�ي س��ظمه الربملان 
  .�حتاد الربملاين ا�ويل �ىل هامش املؤمتر ا�ويل �لهجرة مبدینة مرا�ش

�دث �ين �س�ت�ٔ�ر �ه�م �بري، حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني، 
متثل يف الرسا� املولویة السام�ة اليت و�ها صاحب اجلال� امل� محمد 

، "یوم الوطين حول التعلمي أ�ويلال "السادس نرصه هللا ٕاىل املشاركني يف 
ا�ي انعقد مبدینة الص�ريات، ود�ا �ال� امل� يف رسالته السام�ة ٕاىل رفع 

ٔ�ن التعلمي أ�ويل "حتدي ٕاصالح املنظومة الرتبویة، وقال يف هذا الش�ٔن 
جيب ٔ�ن �متزي بطابع إاللزام�ة بقوة القانون �ل�س�بة ��و� وأ�رسة، وبدجمه 

  ".س� التعلمي إاللزايم يف ٕاطار هندسة �ربویة م�اكم�التدرجيي مضن 
ويف نفس الس�یاق، د�ا �ال� امل� يف رسالته السام�ة املشار ٕا�هيا ٕاىل 

رضورة ٕاخراج النصوص القانونیة والتنظميیة املتعلقة بت�ٔطري هذا التعلمي، "
وفق رؤیة �دیثة ويف ا�س�ام �م مع إالصالح الشامل ا�ي �سعى ٕالیه 

�، واع�د منوذج بیداغو� م��دد و�الق، ی�ٔ�ذ بعني �عتبار بالد
  .املاكسب الرائدة يف جمال �لوم الرتبیة والت�ارب الناحجة يف هذا ا�ال

�دث هام ٔ�یضا مزي هذه ا�ورة وحظي �رشف الر�ایة السام�ة 
لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، یتعلق ب��ظمي جملس 

رشاكة وت�س�یق مع �ات أ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة، ندوة املس�شار�ن، � 
یونیو  28، یوم امخل�س "التمنیة املندجمة لٔ�قالمي اجلنوبیة"موضو�اتیة حول 

مبدینة ا�ا��، وتوج هذا احلدث ٕ��الن ا�ا�� �وثیقة �رخيیة عكست 
  .انتظارات وتطلعات ساكنة أ�قالمي اجلنوبیة

  حملرتمني، حرضات الس�یدات والسادة ا
 32لقد متزيت هذه ا�ورة �ىل املس�توى ال�رشیعي مبوافقة جملس�نا �ىل 
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مقرت�ات قوانني، واليت مست  4مرشوع قانون و 28نصا موز�ة ما بني 
خمتلف م�ا� احلیاة �ق�صادیة و�ج�عیة والتعاون مع �دد من ا�ول 

  .والهیئات ا�ولیة وإالقلميیة
بق�ت وف�ة �لمنحى التصا�دي لالتفاق�ات  وما مزي هذه احلصی� ٔ�هنا

ا�ولیة يف الرصید ال�رشیعي �الل الس�نوات ال�رشیعیة الالحقة �س�تور 
من دا�رة االتفاق�ات الواجب مصادقة الربملان  55بعدما وسع فص�  2011

مرشوع قانون موافق �لیه �الل هذه ا�ورة �رتبط  �14لهيا، مما جعل ٔ�ن 
  .�ولیة �لمملكة وبربوتو�والت �لتعاون مع دول صدیقة�لوفاء �اللزتامات ا

مقرت�ات  4ولعل ما مزي هذه ا�ورة كذ� هو مصادقة ا�لس �ىل 
قوانني تتعلق �لغرف املهنیة، �روم مالءمة ٔ�حاك�ا مع القوانني التنظميیة 

، ٕاال ٔ�ن ذ� مل مينع 2015املتعلقة �مجلا�ات الرتابیة الصادرة �الل س�نة 
یل هذه العالمة البارزة يف حصی� ا�لس، �عتبار حمدودیة من �سج 

املبادرات ال�رشیعیة الربملانیة اليت �ك�ب لها الن�اح يف ختطي العق�ات 
املوضو�ة ٔ�ما�ا، رمغ ما ف�ئنا وما ف�ئمت تقومون به مكك�ب من ت�س�یق مع 
احلكومة وا�ل�ان ا�امئة ا�تصة والفرق وا�مو�ات صاح�ة هذه 

رتا�ات من م�ادرات قصد �رجمهتا وحتدید املوقف مهنا والبت فهيا، يف �ق
  .من ا�س�تور 82س��ل التفعیل أ�م�ل ملق�ىض الفصل 

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

ٕان النصوص املذ�ورة خضعت �متحیص معمق من �ن أ��زة 
ان ا�امئة قصد جتوید مضام�هنا وجعلها ٔ�كرث ا�تصة، وبصفة �اصة يف ا�ل�

فعالیة يف التطبیق، وقد جتىل ذ� يف العدد الوفري من التعدیالت املقرت�ة 
تعدیال �ىل مشاریع القوانني ال�سعة اليت �دلها  260حولها، اليت بلغت 

ا�لس �الل ا�ورة، �لام ب�ٔن اجلزء أ�وفر من النصوص املصادق �لهيا ال 
دیل، ٕاما حبمك القانون ا�ي خيول �لربملان سلطة ق�ولها �رمهتا ٔ�و تق�ل التع

  .رفضها ٔ�و حبمك طبیعة مضموهنا
كام جتىل ٔ�یضا يف خمتلف أ��م ا�راسة اليت نظمت من �ن الفرق 
وا�مو�ات ��لس حول النصوص والقضا� املطرو�ة �ىل �دول ٔ�عام�، 

ر املتبادل بني جمليس الربملان فضال عن إال�داد �لمناقشة لن���ة إالخ�ا
�لتوصل مبشاریع ومقرت�ات القوانني اجلدیدة املتوصل هبا ٔ�و انطالقا من 
التقار�ر وا�راسات الصادرة عن املؤسسات والهیئات الوطنیة ذات الص�، 
مما ٔ��ر �ىل ن���ة التصویت ا�هنائیة �ىل النصوص �ٕالجامع اليت بلغت 

ٔ�ي ب�س�بة  32نصا �ٕالجامع من ٔ�صل  30 �س�بة ق�اس�یة، �ملوافقة �ىل
  .%94تقارب 

  الس�یدات والس�ید�ن الوز�ر�ن، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان تقدمي احلصی� ال�رشیعیة �ٓخر دورة �ادیة من نصف والیة ا�لس 
بعد انت�ابه يف صیغته اجلدیدة �س�تدعي إالشارة ٔ�یضا، بصورة مركزة طبعا، 

ذات دال� �اصة يف مدى إالسهام ال�رشیعي �لم�لس، وفق ٔ�رقام ٔ�خرى 
  .املنظور ا�س�توري اجلدید

وهكذا فقد وافق ا�لس �الل الفرتة املمتدة من م�تصف ٔ�كتو�ر 
نصا قانونیا، موز�ة �ىل  �219ىل ما مجمو�ه  2018یولیوز  24ٕاىل  2015
رسهام مقرت�ات قوانني، مهنا مرشوعي قانونني د 10مرشوع قانون و 209

  .ا�لس يف قراءتني اثن�ني
وقد تبای�ت احلصی� املس�� حبسب الس�نوات بني الس�نة أ�وىل 

نص  111اليت جسلت ٔ�كرب حصی� �الل هذه الفرتة ب  2015-2016
موافقا �لیه، لزتامهنا مع �ٓخر س�نة من والیة احلكومة السابقة، وحلجم 

مرشوع قانون  47د والقوانني الرام�ة ٕاىل تزنیل ٔ�حاكم ا�س�تور اجلدی
بت�ٔخر  -كام تعرفون  - ، اليت ت�ٔ�رت 2017-�2016الل الس�نة ال�رشیعیة 

مسلسل إال�الن عن احلكومة اجلدیدة يف ٔ�عقاب �س�تحقاقات �نت�ابیة 
  .نصا �رشیعیا يف الس�نة ال�رشیعیة احلالیة 61وا�هتاء ب  �2016ٔكتو�ر 

س�توري اجلدید يف ويف س�یاق نفس الت�لیل، و�س�تحضار املق�ىض ا�
م�ه، القايض ٕ�یداع مشاریع القوانني �ٔ�س�بق�ة �ى مك�ب  78الفصل 

جملس النواب، �س�ت��اء مشاریع القوانني املتعلق �مجلا�ات الرتابیة والتمنیة 
اجلهویة و�لقضا� �ج�عیة اليت تودع �ٔ�س�بق�ة �ى مك�ب جملس 

  :ی� �ىل ما یيلاملس�شار�ن، ويف هذا الصدد لقد ٔ�سفرت احلص 
ٔ�وال، ٕان مشاریع القوانني املود�ة �ٔ�س�بق�ة �ى جملس املس�شار�ن مل 

 10مرشو�ا، وذ� �الل الس�نة ال�رشیعیة احلالیة، مقابل  12تت�اوز 
فقط �الل الس�نة  3، و2016-�2015الل الس�نة ال�رشیعیة أ�وىل یعين 

مرشوع قانون  �25ه ال�رشیعیة الثانیة من معر نصف هذه الوالیة، مبا مجمو 
  .%12املوافق �لهيا �الل هذه الفرتة ب�س�بة مل تت�اوز  219من ٔ�صل 

�نیا، ٕان مشاریع القوانني احملا� �ٔ�ولویة �ىل جملس النواب ت�ٔ�ذ 
احلصة الكربى يف املبادرة ال�رشیعیة �لحكومة املود�ة �ى الربملان، واليت 

ون �الل لك س�نة من مرشوع قان 44مرشوع قانون، مبعدل  184بلغت 
  .%84الس�ن�ني ال�رشیعیتني أ��ريتني ب�س�بة 

�لثا، ٕان املبادرة ال�رشیعیة ٔ�عضاء الربملان ما �زال ت�سم �لضعف من 
 10الناح�ة المكیة، حبیث مل تت�اوز مسامهة النواب واملس�شار�ن جممتعني 

  .%4مقرت�ات قوانني ب�س�بة 
بغة التوافق�ة اليت �متزي هبا ولعل السمة البارزة يف احلصی� يه الص 

 219م�حى التصویت �ىل مس�توى اجللسات العامة، حبیث ٔ�نه من ٔ�صل 
مرة، مبا �س��ه  186تصویتا �الل نصف الوالیة، وافق ا�لس �ٕالجامع 

، �لام ب�ٔن مقرت�ات القوانني متت املوافقة �لهيا �ٕالجامع ٔ�یضا مجیعها 85%
 .نون صودق �لهيا �ٔ��لبیةمرشوع قا 33وذ� مقابل . �ٕالجامع

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�ىل مس�توى مراق�ة العمل احلكويم، تظل أ�س�ئ� الشفهیة م�اس�بة 
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  .ٔ�س�بوعیة �لتفا�ل بني ٔ�عضاء ا�لس واحلكومة حول القضا� الراهنة
�دى إ  2018ويف هذا الصدد، فقد عقد ا�لس �الل دورة ٔ��ریل 

�لسة لٔ�س�ئ� الشفهیة، متزيت القضا� ا�ٓنیة املعاجلة �اللها ) 11(عرشة 
�لتنوع �ىل مس�توى جماالهتا وكذا �لت�اوب مع احلاج�ات والقضا� ا�متعیة 

ٕارضا�ت أ�طباء  -حىت ٔ�ذ�ر بعض أ�م�� فقط  -املل�ة، ويف مقدمهتا 
جلافة، جتدد ظاهرة العنف واملمرضني، توفري املاء الصاحل �لرشب �ملناطق ا

�جلامعات املغربیة، املومس الفال�، معایري ٕا�داث اجلامعات �جلهات، 
�دم تنف�ذ أ�حاكم القضائیة الصادرة عن خمتلف حمامك اململكة، معلیة مرح�ا 

و�ري ذ� من القضا� اليت اكن جملس�نا حيرص �ىل ٕا�رهتا من   2018
  .هدها جممتعنام�طلق موا�بته ��ینام�ات اليت �ش 

�اصة بتقدمي أ�جوبة �ىل ) 3(كام عقد ا�لس ثالث �لسات شهریة 
أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة، طبقا 

  :من ا�س�تور، مهت املواضیع التالیة 100ملق�ضیات الفصل 
  :اجللسة أ�وىل تناولت حمور�ن هام

 یة؛ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوب  -

  .الس�یاسة العامة املرتبطة حبامیة املس�هت� -
  :اجللسة الثانیة تناولت حمور�ن هام

اتفاق�ات التبادل احلر ؤ��رها �ىل املزيان الت�اري وتنافس�یة  -
 املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

الس�یاسة العامة املتعلقة ب�منیة ا�لغات والتعبريات الثقاف�ة  -
  .الوطنیة

  :ورها حمور�ن هاماجللسة الثالثة تناولت بد

 نظام الصفقات العموم�ة ورهان احلاكمة اجلیدة؛ -

  .الغرف املهنیة ورهان التمنیة -
وبلغ �دد أ�س�ئ� الشفهیة املتوصل هبا �الل الفرتة الفاص� بني 

سؤ�، ٔ��ابت احلكومة �ىل  743ما مجمو�ه  2018ا�ورتني ودورة ٔ��ریل 
سؤ�  183سؤ� �ٓنیا و �23لسة �امة، من مضهنا  11مهنا �الل  206

�اد�، ب�� بلغ �دد أ�س�ئ� الك�ابیة املتوصل هبا �الل نفس الفرتة ما 
سؤ� مهنا، ٔ�ي  199سؤ� كتابیا، ٔ��ابت احلكومة �ىل  393مجمو�ه 
  .%49مبعدل 

ٔ�ما �ل�س�بة �لحصی� الشام� لفرتة نصف والیة ا�لس، فقد تقدم 
سؤ� شفهیا، ٔ��ابت  3564الس�یدات ؤ�عضاء ا�لس حتدیدا ب 

 1266مهنا �الل �لسات أ�س�ئ� الشفهیة وب  1225احلكومة �ىل 
  .مهنا 722سؤ� كتابیا متت إال�ابة �ىل 

و�ٕالضافة ٕاىل ذ� متزيت ا�ورة بتقدمي وم�اقشة تقر�ري ا�لجنتني 
النیابی�ني ا�لتني شلكهام ا�لس حول املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة 

حلكومة �س�ترياد النفا�ت، وذ� فضال عن هیلكة جلنة مؤق�ة و�رخ�ص ا
فربا�ر  17ٔ�خرى �لتقيص حول م�ٓل االتفاق�ة �ج�عیة املوقعة بتارخي 

والرب�مج �ق�صادي املصاحب لها املرتبطني ٕ��الق رشكة مفامح  1998
املغرب جبرادة وتصف�ة ممتلاكهتا و�القة ذ� بتطور أ�وضاع �ق�صادیة 

  .ج�عیة �ملدینةو�
وخبصوص ا�ور الرقايب �ل�ان ا�امئة، فقد قامت جلنة التعلمي ب��ظمي 

�ف�اللت، ومن املنتظر ٔ�ن -�مة اس�تطالعیة حول واقع الص�ة جبهة در�ة
القریب �ملزید من املهام، بعدما حظي �دد تتعزز هذه املامرسة يف املس�تق�ل 

مهنا يف وقت سابق مبوافقة احلكومة، �لام ب�ٔن مك�ب ا�لس �شجع �ىل 
 .تفعیل مجیع ا�ٓلیات اليت ی��حها النظام ا�ا�يل ٔ�عضائه ؤ��زهتم

وتطبیقا ٔ�حاكم القانون التنظميي لقانون املالیة، فقد عقدت جلنة املالیة، 
نظريهتا مب�لس النواب، لالس��ع ٕاىل عرض الس�ید وز�ر  اج��ا مشرتاك مع

، وإالطار العام �2018ق�صاد واملالیة، حول تنف�ذ قانون املالیة لس�نة 
ٕال�داد قانون مالیة الس�نة املق��، وهو العرض ا�ي حظي بنقاش 

  .مس�تف�ض صباح یوم ٔ�مس االثنني
لت ا�مو�ة وسعیا حنو تفعیل الصالح�ات اجلدیدة �لم�لس، فقد واص

املوضو�اتیة امللكفة �لتحضري �ل�لسة الس�نویة لتقدمي الس�یاسات العموم�ة 
حول املرفق العمويم ٔ�شغالها، �رب طرح اسرتاتیجیات القطا�ات احلكوم�ة 
املعنیة يف ضوء املس�ت�دات أ��رية، امل�سمة بتحیني جزء �بري مهنا، وذ� 

ة خبصوص مجیع احملاور يف انتظار اس�تكامل صورة إالصال�ات املرتق�
  .موضوع التق�مي

  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمون،
 26ٕان ممارسة أ�دوار ال�رشیعیة والرقابیة �لم�لس، اق�ضت عقد 

مهنا خصص �ل�لسة لٔ�س�ئ� الشفهیة  �11لسة �امة �الل هذه ا�ورة، 
�لسات شهریة، فضال عن �لس�تني  �3لسات �ل�رشیع و 8أ�س�بوعیة و

م�اقشة تقار�ر جلن التقيص و�لس�يت �ف�تاح و�خ�تام مبسا�ة لتقدمي و 
  .سا�ة ونصف 42زم�یة قدرها 

�لسة �امة �الل نصف والیته  177ولٕالشارة، فقد عقد ا�لس 
  .دورات اس�ت��ائیة 3دورات �ادیة و 6أ�وىل �ىل ام�داد 

و�ىل صعید العالقة مع املؤسسات ا�س�توریة، فقد واصل ا�لس 
قاته بعدد من املؤسسات القامئة، سواء يف �ا�هبا القانوين متتني �ال

املؤسسايت ٔ�و يف طابعها �خ�یاري، وقد جتىل ذ� واحضا يف �دد من 
ٔ�و�ه الت�س�یق املشرتك مع �دد مهنا حول قضا� ذات اه�م مشرتك ٔ�و 
حول ملفات ذات ٔ�ولو�ت وطنیة، وكذ� �ىل مس�توى التفا�ل مع ما 

  .دراساتت���ه من ٔ�راء و 
ومن املتوقع ٔ�ن �زداد هذه العالقة تعمقا بعد اك�ل تنص�ب �يق 
املؤسسات احملدثة مبوجب ا�س�تور اجلدید وٕا�داد املك�ب �لیل معيل 

  .حول �مثني هذه العالقات وتطو�رها، الس�� مع ا�لس أ��ىل �لحسا�ت
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ة بعد وال تفوتين هذه الفرصة دون إالشارة ٕاىل توصل ا�لس ٔ�ول مر 
تنص�ب سلطة النیابة العامة بتقر�ر الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض، 
بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة، حول تنف�ذ الس�یاسة اجلنائیة وسري النیابة 

  .2017العامة �رمس س�نة 
  حرضات الس�یدات والسادة،

لعل ما مزي معل جمل املس�شار�ن، �ىل مس�توى ا�بلوماس�یة الربملانیة، 
ل هذه ا�ورة، هو التوق�ع �ىل مذ�رات تفامه مع جمالس الربملا�ت يف �ال

الب�ان الصدیقة، ٕاضافة ٕاىل الز�رات وا�لقاءات الهامة اليت قام هبا جملس�نا 
�ىل املس�توى الثنايئ واملنتد�ت واملؤمترات اليت شارك فهيا ٔ�و اح�ضهنا 

  .ا�لس �ىل مس�توى العالقات م�عددة أ�طراف
ل وفود جملس املس�شار�ن ��فاع املس�متیت عن القضا� وا�سم مع

الكربى لبالد�، ويف مقدمهتا طبعا قضیة الو�دة الرتابیة لبالد�، والتعریف 
�ٕالصال�ات املؤسساتیة الكربى اليت یع�شها املغرب يف مسار توطید 
 منوذ�ه ا�ميقراطي املتفرد يف حمیطه اجلهوي وإالقلميي، وس�یاس�ته �نف�اح�ة
 - والتضام�یة يف ٕافریق�ا، وفق الرؤیة امللك�ة السام�ة لتعز�ز التعاون ج�وب

ج�وب، ومقاربته يف التصدي خلطر التطرف وإالرهاب واجلرمية املنظمة 
ومعاجلة القضا� املرتبطة �لهجرة وا�فاع عن قضیة الشعب الفلسطیين 

مواقف  وحقه يف بناء دولته املس�تق�، و�امصهتا القدس الرشیف، وكذا
بالد� �ش�ٔن �دد من القضا� إالقلميیة وا�ولیة، اليت هتم التمنیة املس�تدامة 

 .وتعز�ز السمل وأ�من ا�ولیني
ويف ٕاطار هذه ا�ینام�ة اليت مزيت معلنا ا�بلومايس، اس�تق�ل جملس�نا 

تظاهرة دولیة، كام نظم جملس  29وفدا، كام شار�ت وفود ا�لس يف  19
ال�ساء يف الس�یاسة، �یف ميكن "ر اجلهوي حول موضوع املس�شار�ن املؤمت

�رشاكة مع امجلعیة الربملانیة �لس ٔ�ور� " التقدم حنو حتق�ق املساواة؟
من ٔ��ل بناء "واملنتدى الربملاين �ق�صادي إالفریقي العريب حتت شعار 

ث واملنتدى الربملاين املغريب الفر�يس الثال" منوذج �اكميل �لتعاون إالقلميي
وكذا ٔ�شغال اجللسة الرابعة من دور �نعقاد الثاين من الفصل ال�رشیعي 

  .الثاين الربملان العريب
و�ىل مس�توى مجمو�ات التعاون والصداقة الربملانیة، فقد عرفت هذه 
أ��رية مجمو�ة من أ��شطة مع ا�الس املامث� يف خمتلف ا�ول مك�لس 

ٕاىل فر�سا، وامجلعیة الكربى  الش�یوخ الفر�يس، من �الل ز�رة العمل
اجلانب الرتيك لبالد�، جبمهوریة �ر�یا، من �الل ز�رة رئ�سة ا�مو�ة من 

كندا، قطر، الربتغال، الكوت : �ٕالضافة ٕاىل لقاءات العمل مع سفراء دول
وميكن . دیفوار، �ریطانیا، املكس�یك، هولندا، ٕا�رلندا، التایالند والهند

، "رة اس��ر وحتصني مسار العالقات املمتزيةدو "�سمیة هذه ا�ورة ب 
اليت �سجناها مبنطقة ٔ�مر�اك الالتی��ة والاكریيب، ح�ث حيق لنا ٔ�ن نعزت الیوم 
ب�ٔن الربملان املغريب، ومضنه جملس املس�شار�ن، قد اس�تمكل متوقعه دا�ل 

عنا ٔ�مه التجمعات الربملانیة اجلهویة والقاریة ب�ٔمر�اك الالتی��ة، من �الل توق� 

�ىل مذ�رة تفامه، ٔ�صبحنا مبوجهبا ٔ�عضاء مالحظني �ى  2018هنایة ٔ��ریل 
ٔ�قدم ؤ�مه جتمع قاري  )PARLATINO( �رملان ٔ�مر�اك الالتی��ة والاكریيب

مذ�رة تفامه مع الربملان  2018هبذه املنطقة، كام وقعنا بدایة شهر یولیوز 
املغريب من ، ارتقى من �اللها الربملان )PARLANDINO(أ�ندیين 

صفة عضو مالحظ ٕاىل عضو مالحظ دامئ، حيظى بوضع رشیك م�قدم، 
ولیكون بذ� الربملان املغريب الربملان الوح�د ٔ�فریق�ا وعربیا ا�ي �متتع هبذه 

  .املرتبة املمتزية
وح�� نت�دث ونعزت �س�تكامل وتوطید متوقعنا دا�ل م�طقة ٔ�مر�اك 

 بتعز�ز موقعنا بربملان ٔ�مر�اك الوسطى الالتی��ة والاكری�ب، ف�توجب التذكري
)PARLACEN ( وم�تدى رئ�سات ورؤساء ا�الس ال�رشیعیة ب�ٔمر�اك

  .2015س�نة  )FOPREL(الوسطى والاكریيب 
و�ىل غرار ٔ�مهیة هذا املس�توى من م�ٔسسة العالقة وا�متوقع دا�ل هذه 

ة و�ري املؤسسات الربملانیة الهامة، فقد متزيت هذه ا�ورة مبواقف م�قدم
مس�بوقة خبصوص قضیة الو�دة الرتابیة �لمملكة املغربیة، ف�إالضافة ٕاىل 
املواقف ا�امعة اليت �رب عهنا رؤساء التجمعات الربملانیة السالفة ا��ر، فقد 
ٔ�صدرت �رملا�ت لك من مجهوریيت الربازیل والرباغواي ملمتسات دامعة 

ع املف�عل حول الصحراء جلهود اململكة املغربیة ٕالجياد �ل هنايئ �لزنا
املغربیة، ومقرة مبصداق�ة و�دیة املبادرة املغربیة �لحمك ا�ايت، حتت الس�یادة 
الوطنیة والرتابیة املغربیة، وذ� يف حتول مفصيل، ال ميكن فهمه وٕادراك 
جحم ٔ�مهیته ٕاال �لرجوع فقط ٕاىل الس�نوات القلی� املاضیة ملواقف �رملا�ت 

  .بعض دول املنطقة
 مس�توى انف�اح ا�لس �ىل حمیطه اخلار�، واصل ا�لس و�ىل

زا�را من خمتلف رشاحئ ا�متع  2137اس�تق�ال �دد من الزوار مبا مجمو�ه 
املغريب، مهنم تالم�ذ وطلبة و�ح�ني وفعالیات مجعویة من دا�ل املغرب 

  .و�ار�ه
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

لشكر اجلزیل ٕاىل الس�ید رئ�س يف اخلتام، �سعدين ٔ�ن ٔ�تو�ه �
احلكومة و�يق ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني �ىل ما ٔ�بدوه من حسن التواصل 
والتعاون والتفا�ل مع جملس�نا، والشكر موصول كذ� �لس�ید الوز�ر 
امللكف �لعالقات مع الربملان �ىل دوره الفعال يف التعاون والت�س�یق بني 

  .ةاملؤسسة ال�رشیعیة والسلطة التنف�ذی
من الواجب ٔ�یضا ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر ٕاىل زم�اليت وزماليئ الس�یدات 
والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ولزماليئ وزم�ليت ٔ�عضاء مك�ب ا�لس، 
ولزماليئ وزم�اليت رؤساء الفرق وم�سقي ا�مو�ات الربملانیة ورؤساء 

ضحیات ا�ل�ان الربملانیة ا�امئة، �ىل �شاطهم احلیوي و�ىل ما قدموه من ت 
  .و�كران ا�ات، �دمة ملصل�ة املؤسسة ال�رشیعیة ويف ا�هنایة ملصل�ة ب��

ٔ�ن ٔ�نوه ب�ٔطر وموظفات وموظفي جملس  ،و�سعدين بنفس املناس�بة
املس�شار�ن �ىل تفا�هيم املتواصل والتفا�ل إالجيايب مع س�یاسة تدبري مك�ب 
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  .ا�لس لشؤونه لفائدة مؤسس��ا ال�رشیعیة
هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�تو�ه ٔ�یضا �لشكر ٕاىل هیئات ا�متع كام ال یفوتين 

املدين والباح�ني ا�ٔاكدميیني واجلامعیني �ىل م�ابعهتم وحضورمه ا�امئ 
ٔ��شطة ا�لس واخنراطهم يف لك أ�وراش اليت ف�حها ا�لس يف خمتلف 

  .وا�ات العمل الربملان
�ولیني �ىل ومن الواجب كذ� ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر لرشاكء ا�لس ا

  .رشااكهتم إالجيابیة يف املبادرات اليت ٔ�طلقها ا�لس
ومن الواجب كذ� ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر لوسائل إال�الم �ىل موا�بهتا 

  .حبس �ين مسؤول ونقلها لعموم الرٔ�ي العام الوطين وا�ويل
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .لس�رق�ة الوالء، یقرٔ�ها الس�ید ٔ�مني ا�

  :املس�شار الس�ید محمد �دال، ٔ�مني ا�لس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

  .نعم س�یدي ٔ�عزك هللا
، 2018-2017یة ال�رشیع  �لس�نة مبناس�بة اخ�تام ٔ�شغال دورة ٔ��ریل

ی�رشف �دميمك الويف، رئ�س جملس املس�شار�ن، بعد تقدمي ما یلیق 
�جلناب الرشیف، ٔ�عز هللا ٔ�مره، من فروض الوالء والوفاء وإال�الص، 
ٔ�صا� عن نفسه ونیابة عن الس�یدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، 

مسى �ٓ�ت التوقري ٔ�ن �رفع ٕاىل السدة العالیة ��، ٔ�دام هللا عزه ونرصه، �ٔ 
و��رتام، املقرونة خبالص عبارات التقد�ر والتعلق ب�ٔهداب العرش العلوي 
ا�ید، م�رض�ا ٕاىل هللا تعاىل ٔ�ن حيفظ �اللته وحيیطه مبوفور عنایته، ویدمي 

  .�لیه الص�ة والعاف�ة
ٕاهنا م�اس�بة، � موالي، لنمثن فهيا �الیا العنایة الكرمية اليت یو�هيا 

�لمؤسسة ال�رشیعیة ليك �هنض بوظائفها ا�س�توریة اكم� يف �اللتمك 
العموم�ة، وتلعب  اتق�ة العمل احلكويم وتق�مي الس�یاسجماالت ال�رشیع ومرا

ل والفعال �فاس�یة الربملانیة وتعز�ز احلضور الدورها يف حتریك �ٓلیات ا�بلوما
  .ةیریة وا�ول �لمملكة املغربیة يف خمتلف احملافل الربملانیة إالقلميیة القا

ا، � موالي، بفضل التوجهيات السدیدة جلاللتمك من حتق�ق نلقد متك� 
حصی� غنیة يف خمتلف وا�ات العمل الربملاين، وذ� ٕ�سهام جامعي 
ومبشاركة لك مكو�ت جملس املس�شار�ن وتظافر اخلربات اليت �زخر هبا 

لنا يف جماالت املؤسسة ال�رشیعیة ومن ٕاجناز معظم ما سطر�ه ويف خطة مع 
ال�رشیع والرقابة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة وا�بلوماس�یة الربملانیة و�رتقاء 

  .ب�ٔدائنا الربملاين، وفقا ملا ی��ظره �اللتمك
قاش وكذا انف�اح ا�لس �ىل حمیطه واح�ضان احلوار العمويم والن

وجحم  تطلبات مسار� ا�ميقراطي والتمنويمل ا�متعي التعددي، وعیا م�ا 

  .الت�د�ت اليت جتابه بالد� ٕاقلميیا ودولیا
ي، ممتزية من ح�ث إالنتاج ال�رشیعي، واللقد اكنت هذه ا�ورة، � م

ال س�� املتعلق بوفاء اململكة املغربیة �لزتاماهتا ا�ولیة وتفعیل �ٓلیات الرقابة، 
ام املمتث� يف تقدمي وم�اقشة تقر�ر�ن �لجنيت تقيص احلقائق وتنظمي �

وت�ش�یط �ٓلیة ا�بلوماس�یة الربملانیة �رب  ،اس�تطالعیة من ق�ل ا�ل�ان ا�امئة
انیة ب�ٔمر�اك التوق�ع �ىل مذ�ريت تفامه بني جملس املس�شار�ن واملنظامت الربمل

أ�ند�ز، وتنظمي ندوة حول التمنیة  ، ومجمو�ة دول�بی االالتی��ة والاكر 
، بت�س�یق مع �ات أ�قالمي اجلنوبیة املندجمة لٔ�قالمي اجلنوبیة مبدینة ا�ا��

�لمملكة، حظیت �رشف الر�ایة السام�ة جلاللتمك، وتوجت ٕ��الن 
  .ا�ا��

ىل �انب ٕاخواننا وزمالئنا يف جملس النواب �ىل تنظمي إ هذا وقد معلنا 
ا�ورة الثالثة �لمنتدى الربملاين املغريب الفر�يس، كام شاركنا يف ال�س�ة 

لربملاين إالس�باين املغريب، تعز�زا لعالقات الرشاكة الرابعة �لمنتدى ا
�سرتاتیجیة املمتزية القامئة اليت �رعوهنا، � موالي، مع قائدي الب��ن 

  .الصدیقني
وا�سم معل جملس املس�شار�ن ��فاع عن القضا� الكربى لبالد�، 

اتیة ويف مقدمهتا قضیة الو�دة الرتابیة �لمملكة وٕا�راز إالصال�ات املؤسس
الكربى اليت یع�شها املغرب يف مسار توطید منوذ�ه ا�ميقراطي املتفرد يف 

وس�یاسة �نف�اح  ،حمیطه اجلهوي وإالقلميي، حتت الق�ادة الرش�یدة جلاللتمك
ج�وب  -تعز�ز التعاون ج�وب ل والتضامن مع ٕافریق�ا، وفق رؤیة �اللتمك 

ة املنظمة ومعاجلة ومقاربته يف التصدي خلطر التطرف وإالرهاب واجلرمي
وا�فاع عن قضیة الشعب الفلسطیين وحقه يف  ،القضا� املرتبطة �لهجرة

  .بناء دولته املس�تق� و�امصهتا القدس الرشیف
وكذا مواقف بالد� �ش�ٔن �دد من القضا� إالقلميیة وا�ولیة اليت هتم 

  .التمنیة املس�تدامة والهجرة وتعز�ز السمل وأ�من ا�ولیني
ٔ�ترضع ٕاىل هللا العيل القد�ر ٔ�ن حيفظمك، � موالي، مبا  ،ملناس�بةوهبذه ا

حفظ به ا��ر احلكمي ویدمي �ىل �اللتمك نعم الص�ة والعاف�ة، وحيقق يف 
عهد �اللتمك ما �رجونه ململك�مك السعیدة وشعبمك الويف من تقدم وريق 

سن وازدهار، ویقر عینمك بويل عهدمك احملبوب أ�مري اجللیل موالي احل 
وصنومك السعید أ�مري اجللیل موالي  ،وشق�ق�ه أ�مرية اجللی� ال� �دجية
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