
  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2019 فربا�ر 12( 1440 جامدى ا�ٓخرة 6

  209 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2019 فربا�ر 12(هـ 1440 جامدى ا�ٓخرة 06 ثال�ءال : التارخي
  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او  سادسة، ٕابتداء من السا�ة ال ست وثالثون دق�قة: التوق�ت

  .مساء اخلامسة والعرش�ن
  .2019-2018س�نة ال�رشیعیة ل امن ٕاخ�تام دورة ٔ�كتو�ر : �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

مت جملس طبقا ٔ�حاكم ا�س�تور ومق�ضیات النظام ا�ا�يل خيت
حبصی� معل  2019- 2018املس�شار�ن الیوم دورة ٔ�كتو�ر �لس�نة ال�رشیعیة 

  .ممتزية مهت خمتلف وا�ات العمل الربملاين
وق�ل اس�تعراض حصی� ا�لس �الل هذه ا�ورة البد ٔ�ن �س�تحرض 
املضامني القویة والرسائل ا�ا� اليت محلها خطاب �ال� امل� محمد 

ناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة اجلدیدة، الس�� ؤ�ن السادس نرصه هللا مب 
هذه ا�ورة، كام تتذ�رون، محلت شعار املر�� املر�كز �ىل قا�ديت 
املسؤولیة والعمل اجلاد، فقد حث �ال� امل� ممثيل أ�مة �ىل التعبئة 
الشام� والعمل امجلاعي اجلاد �لمسامهة يف ا�ینام�ات إالصالح�ة اليت 

  .د�شهدها البال
ويف هذا الس�یاق ٔ�س�ت�ٔذ�مك لتذكريمك، لتذكري ٔ�نفس�نا مجیعا يف احلق�قة، 
بوا�دة من ٔ�قوى فقرات اخلطاب املليك السايم املشار ٕالیه، ٕاذ قال �اللته 

ٕان الرها�ت والت�د�ت اليت توا�ه بالد� "حفظه هللا خماطبا الربملانیني، 
  . الضیقة م�عددة وم�دا��، وال تق�ل �نتظاریة واحلسا�ت

فاملغرب جيب ٔ�ن �كون بالدا �لفرص، ال ب�ا لال�هتازیني، ؤ�ي مواطن 
�یفام اكن ی��غي ٔ�ن توفر � نفس احلظوظ خلدمة بالده، ؤ�ن �س�تف�د �ىل 

  .قدم املساواة مع مجیع املغاربة من �رياته ومن فرص ا�منو و�رتقاء
ىل وطنیني والواقع ٔ�ن املغرب حيتاج الیوم و�ٔكرث من ٔ�ي وقت مىض إ 

حق�ق�ني دافعهم الغرية �ىل مصاحل الوطن واملواطنني ومههم توح�د املغاربة 
بدل تفریقهم وٕاىل ر�ال دو� صادقني یتحملون املسؤولیة �لك الزتام 

  .ا�هت�ى النطق املليك السايم". و�كران ذات
  حرضات الس�یدات والسادة، 

س�نة �البا ما تومس �ىل الرمغ من ٔ�ن ا�ورات الربملانیة �ٔكتو�ر من لك 
بضغط القانون املايل، نظرا �لتعبئة �س�ت��ائیة اليت یفرضها �ىل مجیع 

مكو�ت ا�لس لالخنراط يف دراس�ته املعمقة �الل أ��ل احملدد �لقانون 
  . التنظميي لقانون املالیة

فٕان ا�لس جنح ٕاىل �د معقول �الل هذه ا�ورة من �سجیل حصی� 
االت ال�رشیع ومراق�ة العمل احلكويم وتق�مي نوعیة وغنیة مهت جم

الس�یاسات العموم�ة وا�بلوماس�یة الربملانیة، وكذا �نف�اح �ىل حمیط 
  .ا�لس والتفا�ل مع ٔ�س�ئ� وانتظارات املواطنات واملواطنني

وارتباطا �الخ�صاص ال�رشیعي واصل جملس املس�شار�ن مبجرد ٕا�ادة 
ال�رشیعیة، واصل دینام�ته املعهودة يف  جتدید هیالكه �الل م�تصف والیته

نص  �47ىل  2018هذا ا�ال، فقد صادق ا�لس �الل دورة ٔ�كتو�ر 
 20قانوين، توزعت من ح�ث طبیعهتا بني مرشوع قانون تنظميي وا�د و

مرشوع قانون یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة دولیة ثنائیة  23مرشوع قانون و
ني مهت مجیعها خمتلف ا�االت مقرت�ات قوان 3وم�عددة أ�طراف و

  . �ق�صادیة و�ج�عیة واحلقوق�ة
من  254اج��ا �رشیعیا، مبا ما مجمو�ه  79كام عقدت ا�ل�ان ا�امئة 

مشاریع قوانني من  9سا�ات العمل واليت متخض عهنا التعدیل اجلوهري ل 
ن مجموع من ٕاجاميل النصوص املصادق �لهيا القاب� �لتعدیل، �لام ب�ٔ  23ٔ�صل 

تعدیال  647التعدیالت املقدمة من الس�یدات والسادة املس�شار�ن بلغت 
تعدیال فقط حول مرشوع  219حول خمتلف النصوص ال�رشیعیة، مهنا 

  . القانون املايل
ولعل ما ميزي حصی� معل هذه ا�ورة هو احلزي الهام ا�ي ٔ��ذه مسار 

ىل مشاریع املزيانیات ا�راسة واملصادقة �ىل مرشوع القانون املايل و�
الفرعیة �لمؤسسات والقطا�ات احلكوم�ة ا�تلفة، ح�ث اس�تغرقت هذه 
العملیة ما یفوق نصف احلزي الزمين لعمل ا�ل�ان ا�امئة �الل ا�ورة لكها، 

سا�ة معل، وبعد املصادقة  172اج��ا مبجموع  43ٕاذ عقدت لهذا الغرض 
وجلانه ا�امئة ا�راسة املعمقة �ىل مرشوع القانون املايل �رش ا�لس 

ملشاریع ومقرت�ات القوانني املعروضة �لیه، وميكن إالشارة ٔ�مه مشاریع 
  :القوانني املصادق �لهيا اكلتايل، وهذه ٔ�م�� فقط

مرشوع القانون املتعلق �خلدمة العسكریة، مرشوع القانون املتعلق 
علق مبؤسسة الوس�یط، �ملسا�دة الطبیة �ىل إالجناب، مرشوع القانون املت

مرشوع القانون املتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس��ر وٕا�داث ا�ل�ان 
اجلهویة املو�دة لالس��ر، مرشوع قانون یتعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون 
املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات، مرشوع قانون 

حتویل م�ش�ٓت �امة ٕاىل لقطاع  بتغیري و�متمي القانون امل�ٔذون مبوج�ه يف
اخلاص، مرشوع القانون املتعلق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��يئ املغريب، 
وبتغیري القانون املتعلق ب��ظمي الصنا�ة الس��توغراف�ة، مرشوع قانون 

  . املتعلق بتغیري و�متمي قانون املسطرة اجلنائیة، هذه ٔ�م��
ف�علقت بتعدیل بعض مواد القانون  ٔ�ما مقرت�ات القوانني املوافق �لهيا

اخلاص ب��ظمي العالقات التعاقدیة بني املكري واملكرتي �لم�الت املعدة 
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�لسكىن ٔ�و �س�تعامل املهين، وقانون �لزتامات والعقود، والقانون رمق 
  .یتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي 89.15

العلمي الرصني واملس�تف�ض كام شهدت هذه ا�ورة مزیدا من النقاش 
حول مقرتح النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن �ىل مس�توى جلنة العدل 

  .وال�رشیع وحقوق إال�سان
ويف مؤرش یعكس روح التعاون والتفا�ل إالجيايب بني احلكومة 

نص �رشیعي من  42وا�لس، فقد صادق جملس املس�شار�ن �ٕالجامع �ىل 
 التصویت �لهيا �ٔ��لبیة، وهذا یؤكد نصوص فقط مت 5، مقابل 47ٔ�صل 

  .ٔ�نه ل�س هناك مشوشون يف هذا ا�لس
ويف ٕاطار ا�هود امجلاعي ملكو�ت ا�لس الرايم ٕاىل البت يف مقرت�ات 
القوانني املقدمة مببادرة من ٔ�عضاء ا�لس، ف�إالضافة ٕاىل املقرت�ات الثالثة 

نة العدل وال�رشیع اليت صودق �لهيا �الل هذه ا�ورة فقد متك�ت جل 
وحقوق إال�سان من ف�ح حوار معیق مع احلكومة حول ثالث مقرت�ات 
قوانني تتعلق �لعمل امجلعوي واملسطرة اجلنائیة، وال �زال احلوار �ار� 

  .�لتوافق �ىل مضام�هنا
�الوة �ىل ذ�، ٔ�ود �مسمك مجیعا ٔ�ن نعرب عن ا�زتاز� بقرار احملمكة 

ول قانون التنظمي القضايئ ا�ي ٔ�كد �ىل غرار ح 19/89ا�س�توریة رمق 
�ىل أ�حق�ة ا�س�توریة �لس  14/950قرار ا�لس ا�س�توري رمق 

املس�شار�ن يف النظر والبت يف صیغ مجیع مواد النصوص ال�رشیعیة 
ومشموالهتا من التعدیالت الواردة �لهيا برصف النظر عن �دد القراءات 

فهم القومي لقوا�د التداول بني جمليس الربملان، املتتالیة، وذ� بناءا �ىل ال 
وهذا جواب �لمحمكة ا�س�توریة �ىل من سعى ٕاىل مصادرة حق هذا 

  .ا�لس ا�س�توري يف البت ا�هنايئ
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

�ىل مس�توى مراق�ة العمل احلكويم، معل الس�یدات والسادة 
وم�ابعة خمتلف القضا�  املس�شار�ن �ىل مساء� ٔ�عضاء احلكومة

و��شغاالت اليت �س�ت�ٔ�ر �ه�م املواطنات واملواطنني يف خمتلف 
�لسة معوم�ة �لمراق�ة من  14ا�االت، حبیث عرفت هذه ا�ورة انعقاد 

�لسة �امة عقدها ا�لس �الل هذه ا�ورة، وحظیت �لسات  32ٔ�صل 
جللسات العامة ا�صصة أ�س�ئ� الشفهیة �حلزي الوافر مهنا، وقد توزعت ا

  :ملراق�ة العمل احلكويم اكلتايل
�لسات شهریة م�علقة �لس�یاسة  3لٔ�س�ئ� الشفهیة أ�س�بوعیة و 10

العامة و�لسة �امة ملناقشة عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل 
مع �دد من القطا�ات احلكوم�ة  2017و �2016لحسا�ت �رمس س�يت 
اولها تقر�ر ا�لس املذ�ور تطبیقا ٔ�حاكم الفصل ذات العالقة مبواضیع تن

  . من ا�س�تور 148
و�ىل غرار الس�نوات املاضیة فقد ظلت �لسات أ�س�ئ� الشفهیة 
حمطة ٔ�س�بوعیة ملعاجلة �دد من القضا� ا�ٓنیة املهمة يف خمتلف ا�االت 

الم�ة �ق�صادیة و�ج�عیة واخلارج�ة، تفا�ال مع النقاشات ا�متعیة وإال�
 3الهامة اليت وا�بهتا، ويف هذا الصدد ٔ��اب الس�ید رئ�س احلكومة �الل 

  .حماور تتعلق ب�ٔس�ئ� هتم الس�یاسات العامة �6لسات شهریة �ىل 
 �193لسات ٔ�س�بوعیة �ىل  10ؤ��اب ٔ�عضاء احلكومة �الل 

  . سؤ� �اد� 151سؤ� �ٓنیا و 42سؤال، من مضهنا 
اور ذات ٔ�مهیة قصوى متزيت �راهن�هتا كام تناولت اجللسات الشهریة حم

وارتباطها الوثیق �نتظارت املواطنات واملواطنني وانعاكساهتا �ىل معاشهم 
  : الیويم، وقد مهت املواضیع التالیة

اجللسة أ�وىل تناولت حموري السمل �ج�عي وم�طلبات إالقالع 
عموم�ة �ق�صادي، حتد�ت ت�ٔهیل الرٔ�س املال ال�رشي، الس�یاسات ال

  . ملوا�ة الفقر والهشاشة خصوصا يف العامل القروي
اجلهویة املتقدمة وٕاشاكالت ٕادماج الش�باب و�مثني قدرات القطاع 

  . الفال�، هذه حماور اجللسة الثانیة
ف� �اجلت اجللسة الثالثة اليت عقد�ها ق�ل قلیل حمور�ن هام ا�يل 

  . �بعنامه وال داعي �لتذكري هبم
قد بلغ �دد أ�س�ئ� الشفهیة املتوصل هبا �الل الفرتة ولٕالشارة ف

سؤ�، ب��  764، ما مجمو�ه 2018الفاص� بني ا�ورتني ودورة ٔ�كتو�ر 
سؤ�، ٔ��ابت  730بلغ �دد أ�س�ئ� الك�ابیة �الل نفس الفرتة ما مجمو�ه 

  . %36سؤ� مهنا فقط، ٔ�ي مبعدل  259احلكومة �ىل 
ويف انتظار تفا�ل احلكومة معها، فقد توصلت و�ل�س�بة �ل�ان ا�امئة 

طلبات �راسة مواضیع هتم قضا� السا�ة  �10الل هذه ا�ورة مبا مجمو�ه 
من خمتلف الفرق وا�مو�ات الربملانیة، ٔ��لهبا ال �زال ن��ظر من احلكومة 
جوا� عهنا، �لام ب�ٔن جلنة ا�ا�لیة يه ا�ٓن يف املرا�ل ا�هنائیة لتنظمي �مة 

فربا�ر املق�لني ٕاىل الطریق الوطنیة الرابطة بني  22- 21طالعیة یويم اس�ت
  . مرا�ش وورزازات

ٔ�ما �ىل مس�توى تق�مي الس�یاسات العموم�ة فقد متكن ا�لس �الل 
هذه ا�ورة یوم ٔ�مس من م�اقشة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة املعمتدة من 

املراكز اجلهویة مرافق ح�ویة تقدم �دمات �مة �لمواطنني، ويه  �3ن 
لالس��ر وقطاعي الص�ة والتعلمي، وذ� بناء �ىل �الصات تقر�ر ا�لجنة 
املوضو�اتیة امللكفة �لتحضري لهذه اجللسة الس�نویة اليت اش�تغلت �ىل 

  . تق�ميها انطالقا من معایري ومؤرشات قاب� �لق�اس
ور ومن �ة ٔ�خرى مت اخ�یار موضوع إالسرتاتیجیة الوطنیة �لامء مكح

�دید �لتق�مي �الل الس�نة اجلاریة، وا�ي س�یولك �مو�ة موضو�اتیة 
  . خمتصة التحضري لها، وس�مت انت�اب هیالكها يف أ��م القلی� املق��

ويف س�یاق �ٓخر وتفعیال ملق�ضیات �دد من القوانني اخلاصة 
�ملؤسسات ا�س�توریة والوطنیة، �درت الرئاسة بت�س�یق و�شاور مع 

ؤساء الفرق وا�مو�ة الربملانیة ��لس ٕاىل ٕا�الن ٕابداء اه�م السادة ر 
مو�ه �لجمعیات الوطنیة قصد تقدمي مرحشهيا �لم�لس الوطين حلقوق 
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مهنم �لعضویة يف املؤسسة املذ�ورة، وٕان  4إال�سان يف ٔ�فق اخ�یار 
ال�شاور ال �زال مس�مترا خبصوص مقاربة مهنجیة التعیني يف �يق املؤسسات 

  . طنیةالو 
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

ٔ�ما ف� یتعلق ��بلوماس�یة الربملانیة فقد شار�ت وفود وشعب جملس 
املس�شار�ن �ى �حتادات وامجلعیات الربملانیة إالقلميیة والقاریة وا�ولیة 
يف ٔ�شغال دورات ٔ�و جلان لك من امجلعیة الربملانیة �لس ٔ�ور�، وامجلعیة 

یة لالحتاد من ٔ��ل املتوسط، وامجلعیة الربملانیة ملنظامت �لف الشامل الربملان 
أ�طليس، و�حتاد الربملاين إالفریقي وا�لجنة الربملانیة املشرتكة املغرب 
�الحتاد أ�وريب، وامجلعیة الربملانیة �لبحر أ�بیض املتوسط، وا�لجنة 

الربملاين إالفریقي، وامجلعیة  التنف�ذیة ومؤمتر رؤساء الربملا�ت الوطنیة �الحتاد
�س�شاریة العارشة �لربملانیني واملنتدى الس�نوي ملنظمة �رملانیون من ٔ��ل 
التحرك العاملي، والربملان العريب، ومؤمتر مقة أ�طراف يف اتفاق�ة أ�مم 

 5+5، واملنتدى الربملاين رف�ع املس�توى )�24وب (املت�دة حول تغري املناخ 
وسط، وامجلعیة الربملانیة ملنظمة أ�من والتعاون يف ٔ�ور� لب�ان غرب املت

واملؤمتر رف�ع املس�توى �لق�ادات العربیة جبامعة ا�ول العربیة، فضال عن 
�امت �لربملان أ�وريب �لك من �رو�س�یل وسرتاس�بورغ �مو�ة الصداقة 

أ�وربیة يف ٕاطار الربملانیة املغربیة أ�وربیة وا�لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة 
موا�بة ملفي اتفاق�ة الفالح�ة والصید البحري بني اململكة املغربیة و�حتاد 

  .س مونتا��أ�وريب وم�تدى �را
كام كثف جملس املس�شار�ن �القاته ا�ولیة �رب اس�تق�ال �دد من 
الوفود والشخصیات الربملانیة واحلكوم�ة الوطنیة وا�ولیة، وبطبیعة احلال ال 

ٔ�ن ٔ�ثقل �ىل اكهلمك بذ�ر تفاصیل، ٔ�ن هناك تفاصیل ٔ�وىف عهنا يف  ٔ�رید
  . التقر�ر الشامل ا�ي س�ی�رش �ىل موقع ا�لس إاللكرتوين

  :ٔ��داث �رزة، ویتعلق أ�مر ب 3ولعل ما مزي هذه ا�ورة 
تصویت الربملان أ�وريب ب�ٔ�لبیة ساحقة �ىل االتفاق الفال�  - 1

  كة املغربیة؛ واتفاق الصید البحري مع اململ
تنظمي جملس املس�شار�ن ورابطة جملس الش�یوخ والشورى  - 2

وا�الس املامث� يف ٕافریق�ا والعامل العريب ا�ي نرتٔ�سها �رشاكة مع ا�لس 
الوطين حلقوق إال�سان، ندوة دولیة هامة حول جتارب املصاحلات الوطنیة 

واليت جرى �اللها إالطالق الرمسي �لش�بكة الربملانیة  والعدا� �نتقالیة،
لٔ�من الغذايئ يف ٕافریق�ا والعامل العريب اليت عهد ٔ�شقاؤ� ؤ�صدقاؤ� يف هذه 

  املنظمة �لس املس�شار�ن رئاس�هتا؛ 
تنظمي الربملان املغريب �لمؤمتر الربملاين ا�ويل حول الهجرة بتعاون  - 3

ناس�بة انعقاد املؤمتر ا�ويل �لهجرة، ا�ي نظمته مع �حتاد الربملاين ا�ويل مب 
، من ٔ��ل ٕاقرار املیثاق 2018دج�رب  11-10بالد� مبدینة مرا�ش یويم 

 . العاملي من ٔ��ل جهرات �ٓم�ة م�ظمة وم�تظمة
وف� خيص االتفاق الفال� فقد شهدت هذه ا�ورة تصویت الربملان 

ساحقة �ىل االتفاق الفال�  ب�ٔ�لبیة 2019ینا�ر  16أ�وريب یوم أ�ربعاء 
مع اململكة املغربیة، وكذ� الش�ٔن �ل�س�بة التفاق الصید البحري ا�ي مت 

  . التصویت �لیه الیوم وقرٔ�� �ش�ٔنه بال�ا يف مس�هتل اجللسة السابقة
وأ�مر ا�ي �رهن �ىل ٕاقرار ب�ٔمهیة املقاربة إالسرتاتیجیة اليت ی�هتجها 

وريب و�رهن �ىل املاكنة اليت حتظى هبا بالد� املغرب �رشاكة مع �حتاد ا�ٔ 
اعتبارا ملوقعها اجلیو اسرتاتیجي يف املنطقة، و�س�تقرار ا�ي �متتع به 

  .والرؤیة التمنویة الواحضة اليت تتوفر �لهيا بالد� �رشیك ٔ�ور�
وهنا ٔ�ود التنویه ��ور الهام ا�ي لعبته ا�بلوماس�یة الربملانیة من �الل 

والتعبئة املس�مترة �لربملانیني املغاربة يف ٕاطار التاكمل مع ا�بلوماس�یة الیقظة 
الوطنیة طبعا، و�ىل رٔ�سهم مجمو�ة الصداقة الربملانیة املغربیة أ�وروبیة 

، ٕاىل �انب �يق )املغرب �حتاد أ�ورويب(وا�لجنة الربملانیة املشرتكة 
ن مصاحل بالد� الفا�لني يف م�ظومة ا�بلوماس�یة الوطنیة ��فاع ع

والتصدي للك املناورات املعادیة وٕاح�اط لك ا�سا�س اليت �س�هتدف 
املس �لو�دة الرتابیة واملصاحل احلیویة �لمملكة املغربیة وال�شو�ش �ىل 

  .مسار الرشاكة القامئة بني املغرب و�حتاد أ�ورويب
و�ىل مس�توى ندوة املصاحلات الوطنیة وت�ٔس�س الش�بكة الربملانیة 

ٔ�من الغذايئ يف ٕافریق�ا والعامل العريب، فقد اندرج هذا ا�لقاء يف ٕاطار ل
تزنیل �ر�مج معل الرابطة ا�ي متت املصادقة �لیه يف مؤمترها العارش 

س�مترب  21و 20املنعقد �ململكة املغربیة يف هذه القا�ة ��ات یويم 

�ل ، واملتضمن ملوضو�ات م�عددة، مهنا �ود بناء السالم و 2017
  .الزنا�ات وأ�زمات الس�یاس�یة والعدا� �نتقالیة يف ٕافریق�ا والعامل العريب

ومبناس�بة هذه الندوة مت تنظمي �ج�ع الت�ٔس�يس �لش�بكة الربملانیة 
لٔ�من الغذايئ يف ٕافریق�ا والعامل العريب واملصادقة �ىل مرشوع م�ثاقها 

لت�ٔس�يس �لش�بكة �ىل الت�ٔس�يس، واتفقت الوفود املشاركة يف �ج�ع ا
م�ح رئاس�هتا �لس املس�شار�ن واح�ضان املغرب ملقر الش�بكة �لنظر ٕاىل 
اخلربة اليت رامكهتا بالد� يف جمال ضامن أ�من الغذايئ وم��ه أ�ولویة لهذه 

  .املس�ٔ� وعنایته املبكرة هبا
ريب ٔ�ما خبصوص املؤمتر الربملاين ا�ويل حول الهجرة فقد نظم الربملان املغ

املؤمتر الربملاين ا�ويل حول الهجرة بتعاون مع �حتاد الربملاين ا�ويل، 
دج�رب  11و 10مبناس�بة املؤمتر ا�ويل �لهجرة ا�ي نظمته بالد� یويم 

  .من ٔ��ل ٕاقرار املیثاق العاملي من ٔ��ل جهرات �ٓم�ة م�ظمة وم�تظمة 2018
الشهر�ن املق�لني �ىل  وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن الربملان املغريب مق�ل �الل

  : حمطات هامة ويه 3
ٔ�وال، اح�ضان ا�ورة املق�� ٕالحتاد جمالس ا�ول أ�عضاء يف م�ظامت 

  املؤمتر إالساليم؛
  �نیا، التحضري ��ورة املق�� �لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة أ�وربیة؛ 

یة �لربملان �لثا، موا�بة التقر�ر حول تق�مي الرشاكة من ٔ��ل ا�ميقراط 
املغريب �ى امجلعیة الربملانیة �لس ٔ�ورو� ا�ي س�یعرض �لمناقشة 
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والتصویت يف اجللسة العامة �لجمعیة �الل دورة ا�ریل املق��، وذ� من 
�الل مواص� الیقظة والتعبئة بغرض حشد ا�مع من ٔ��ل التصویت 

  .إالجيايب
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني، 

سرتاتیجیة ا�لس الرام�ة ٕاىل اح�ضان النقاش العمويم متاش�یا مع إ 
واحلوار ا�متعي التعددي، واصل ا�لس �الل هذه ا�ورة جمهوده لتفعیل 
هذه إالسرتاتیجیة، وهكذا نظم ا�لس ال�س�ة الثالثة �لملتقى الربملاين 
�لجهات حتت الر�ایة السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 

ومتزيت اجللسة �ف�تاح�ة لهذا امللتقى بتالوة الرسا� امللك�ة السام�ة  هللا،
املو�ة لهذا امللتقى، وقد قرر مك�ب ا�لس �ش�تغال �ىل �ر�مج تنظمي 

  .ندوات موضو�اتیة �ویة يف اجلهات إالث�ىت عرش
املو�د الثاين هو یوم درايس حول حریة امجلعیات والتجمعات مبناس�بة 

كام وقع  1958نومفرب  15تون لصدور ظها�ر احلر�ت العامة يف ا��رى الس� 
تغیريها و�متميها و�لزتامن مع ختلید ا�متع ا�ويل ���رى الس�بعون لصدور 

  .إال�الن العاملي حلقوق إال�سان
�لثا، یوم درايس حول موضوع ا�ميقراطیة ؤ�س�ئ� الوساطة بغرض 

بطة ��ميقراطیة يف �رس�یخ بناء الوقوف �ىل ٔ�دوار مؤسسات الوساطة املرت 
دو� القانون وٕارساء الثقة بني ا�متع واملؤسسات ومتتني العالقة ب�هنام وت��ان 
وظائف ودور لك وا�دة من هذه املؤسسات من ٔ��ل �رسیع وثرية 
إالصال�ات مضن املسار اجلدید ا�ي اخ�ارته اململكة يف ظل دس�تور 

2011 .  
 2676لس قد اس�تق�ل �الل هذه ا�ورة وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ا�

  .زا�را
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

هذه اخلطوط العریضة فقط حلصی� م�عددة وموثقة يف ٔ�دق تفاصیلها، 
  .مضن تقر�ر كام قلت س�ی�رش �لعموم �ىل املوقع إاللكرتوين �لم�لس

 يف اخلتام، �سعدين ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر اجلزیل ٕاىل الس�یدات والسادة
  .املس�شار�ن

ٔ�وال، زماليئ ٔ�عضاء مك�ب ا�لس ورؤساء الفرق الربملانیة وا�مو�ة 
الربملانیة ورؤساء ا�ل�ان ا�امئة، �ىل �شاطهم املتواصل وحضورمه ا�امئ 
وحرصهم �ىل الريق ٔ�كرث ب�ٔداء ا�لس لیقوم بوظائفه الاكم� يف ا�االت 

  .اليت �ددها � ا�س�تور
اس�بة، ٔ�ن ٔ�نوه �اكفة الس�یدات والسادة و�سعدين بنفس املن

املس�شار�ن، و�اكفة ٔ�طر وموظفات وموظفي جملس املس�شار�ن، �ىل 
  .تفا�هيم يف العمل والرفع من ٕانتاج�ته مبا خيدم املؤسسة ال�رشیعیة

كام ال یفوتين هبذه املناس�بة، ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر ٕاىل رشاكء ا�لس 
ا�ل يف أ�وراش اليت ٔ�طلقها ا�لس الوطنیني وا�ولیني �ىل اخنراطهم الف

  .مضن خطة العمل إالسرتاتیجیة

ؤ�یضا من الواجب ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر ٕاىل مجعیات ا�متع املدين �ىل 
  .مسامههتا وم�ابعهتا وتفا�لها ا�امئ مع ٔ��شطة ا�لس

والشكر موصول كذ�، �تلف وسائل إال�الم الوطنیة وا�ولیة اليت 
  .�شطة وم�ادرة ا�لس ونقلها مبهنیة لعموم الرٔ�ي العامتوا�ب �ملوضوعیة �ٔ 

  .ٔ�شكرمك �ىل حسن إالصغاء واملتابعة
وق�ل ٔ�ن ٔ��لن عن رفع اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لس�ید ٔ�مني اجللسة، 

  . لتالوة نص الربق�ة املرفو�ة ٕاىل السدة العالیة ��، تفضل الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕالیمك �رق�ة مرفو�ة ٕاىل حرضة السدة العالیة ��، صاحب اجلال� امل� 
  .محمد السادس نرصه هللا

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  نعم س�یدي ٔ�عزمك هللا،

، 2019-2018مبناس�بة اخ�تام ٔ�شغال دورة ٔ�كتو�ر، �لس�نة ال�رشیعیة 
ی�رشف رئ�س جملس املس�شار�ن، بعد تقدمي ما یلیق �جلناب الرشیف، 
ٔ�عز هللا ٔ�مره، من فروض الوالء وإال�الص، ٔ�صا� عن نفسه ونیابة عن 

رفع ٕاىل السدة اكفة الس�یدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن ٔ�ن �
العالیة ��، ٔ�دام هللا عزه ونرصه، ٔ�مسى �ٓ�ت التقد�ر املقرونة خبالص 

  .عبارات الوالء والوفاء
لقد متزيت هذه ا�ورة � موالي، حبصی� غنیة مهت خمتلف جماالت 

مقرت�ات  3مرشوع قانون و 44العمل الربملاين، ٕاذ عرفت التصویت �ىل 
�لسات معوم�ة خصصت لتقدمي أ�جوبة  قوانني، كام شهدت تنظمي ثالث

  .عن أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل رئ�س احلكومة
و�لسة �امة س�نویة مرتبطة مبناقشة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة حول 

  . املرفق العمويم
كام تناولت اجللسات أ�س�بوعیة لٔ�س�ئ� الشفهیة قضا� راهنة تتعلق 

  . ملواطنني واملواطنات��شغاالت وتطلعات معوم ا
و�ىل مس�توى ا�بلوماس�یة الربملانیة شهدت هذه ا�ورة �شاطا هاما 
وح�و� يف س��ل ا�فاع عن القضیة إالسرتاتیجیة واملصاحل احلیویة لبالد�، 
و�ىل رٔ�سها قضیة الو�دة الرتابیة �لمملكة املغربیة وٕا�راز ا�ور الر�دي 

لتمك يف العدید من ا�االت املرتبطة �لتمنیة لبالد� حتت الر�ایة السام�ة جلال
ج�وب وحتق�ق -املس�تدامة والتغريات املناخ�ة والهجرة والتعاون ج�وب

  . السمل وأ�من
فقد اس�تق�ل جملس املس�شار�ن � موالي مجمو�ة من الوفود 
والشخصیات الربملانیة واحلكوم�ة البارزة، كام شارك يف �دد من املؤمترات 

ا�ولیة واح�ضن تظاهرات دولیة كربى، اكلندوة ا�ولیة حتت إالقلميیة و 
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جتارب املصاحلة الوطنیة بت�س�یق مع رابطة جمالس الش�یوخ والشورى 
  . وا�الس املامث� يف ٕافریق�ا والعامل العريب ا�ي یرتٔ�سها �دميمك الويف

و�رشاكة مع ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ويه الندوة اليت اكنت 
�راز التجربة املغربیة املتفردة يف جمال العدا� �نتقالیة حتت ر�ایة م�اس�بة الٕ 

�اللتمك، واليت اكن من مضن نتاجئها إالطالق الرمسي �لش�بكة الربملانیة 
لٔ�من الغذايئ يف ٕافریق�ا والعامل العريب، واملؤمتر الربملاين ا�ويل حول الهجرة 

د الربملاين ا�ويل مبناس�بة انعقاد ا�ي نظمه الربملان املغريب بتعاون مع إالحتا
دج�رب  11و 10املؤمتر ا�ويل �لهجرة ا�ي اح�ضنته مدینة مرا�ش یوم 

، من ٔ��ل ٕاقرار املیثاق العاملي من ٔ��ل جهرات �ٓم�ة م�ظمة 2018
   .وم�تظمة

كام متزيت هذه ا�ورة � موالي بتصویت الربملان أ�ورويب ب�ٔ�لبیة 
واتفاق الصید البحري مع اململكة املغربیة، ساحقة �ىل االتفاق الفال� 

ح�ث لعب الربملانیون املغاربة ٕاىل �انب �يق الفا�لني يف املنظومة 
ا�بلوماس�یة الوطنیة من �الل الیقظة والتعبئة املس�مترة دورا هاما يف 
ا�فاع عن مصاحل بالد� والتصدي للك املناورات املعادیة وٕاح�اط لك 

ملس �لو�دة الرتابیة واملصاحل احلیویة �لمملكة ا�سا�س اليت �س�هتدف ا
املغربیة الرشیفة وال�شو�ش �ىل مسار الرشاكة إالسرتاتیجیة القامئة بني 

  . املغرب و�حتاد أ�ورويب
ٔ�ما �ىل مس�توى انف�اح ا�لس �ىل حمیطه، واس�مترارا السرتاتیجیة 

س، فقد نظمنا اح�ضان احلوار العمويم والنقاش ا�متعي ا�ي هن�ه ا�ل
حتت الر�ایة السام�ة جلاللتمك ال�س�ة الثالثة �لملتقى الربملاين �لجهات 
وا�ي متزي �لرسا� امللك�ة السام�ة جلاللتمك املو�ة �لمشاركني واملشاراكت 
يف فعالیات امللتقى، وشلكت حق�قة �ارطة طریق ملواص� ت��ع مسار 

  .اسرتاتیجي �ر�اه �اللتمكتفعیل ورش اجلهویة املتقدمة �ورش �یلك و 
ٕان ا�لس �س�تعد لتنظمي املنتدى الربملاين الرابع �لعدا� �ج�عیة يف 

امحلایة �ج�عیة �ملغرب، احلاكمة ورها�ت �س�تدامة "موضوع 
، وهو هبذه املناس�بة یعرب عن ا�زتازه القوي �لر�ایة املولویة اليت "والتعممي

  .تولوهنا لهذا املنتدى

لس املس�شار�ن وٕاذ �س�شعر ٔ�مهیة ا�لحظة الوطنیة الراهنة یبقى ٕان جم
حریصا �ىل �خنراط الفا�ل واملسؤول يف موا�بة وتفعیل لك التوجهيات 
الت�ٔطريیة السدیدة املتضمنة يف الرسائل واخلطب املولویة السام�ة جلاللتمك 

لك من م�طلق الوظائف وأ�دوار اليت ٔ�ولكها ٕالیه دس�تور اململكة يف 
القضا�، سواء ت� اليت هتم اجلانب �ج�عي ذات الصبغة �س�تع�الیة 
اكلرتبیة والتكو�ن وال�شغیل والسكن والص�ة وقضا� الش�باب وال�ساء 
وامحلایة �ج�عیة ٔ�و القضا� ذات البعد إالسرتاتیجي الشامل واملندمج 

  .مكرشوع بلورة ا�منوذج التمنوي اجلدید
ي، مبا حفظ به ا��ر احلكمي، ؤ�دام �ىل �اللتمك حفظمك هللا � موال

نعم الص�ة والعاف�ة وحقق يف عهد �اللتمك ما �رجونه ململك�مك السعیدة 
تقدم وريق وازدهار، ؤ�قر عینمك بويل عهدمك احملبوب  منوشعبمك الويف 

وصنومك  ،أ�مري اجللیل موالي احلسن وشق�ق�ه أ�مرية اجللی� ال� �دجية
ٕانه  يق ٔ�فراد أ�رسة امللك�ة الرشیفةمري اجللیل موالي رش�ید و�السعید ا�ٔ 
  .مسیع جمیب

  .والسالم �ىل املقام العايل �� ورمحة م�ه تعاىل و�راكته
  .عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س جملس املس�شار�ن: �دميمك الويف
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  .2019فربا�ر 

  .السالم �لیمك ورمحة هللا

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

الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ٔ�رید �مس زم�اليت وزماليئ املس�شار�ن 
ٔ�ن ٔ�تو�ه لمك خشصیا و�لسادة الوزراء جبزیل الشكر �ىل حضورمك معنا يف 

  . �لسة اخ�تام ا�ورة
  .ملس�شار�ن �ىل مسامهتمكالشكر موصول كذ� �لس�یدات والسادة ا
  .ورفعت اجللسة


