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  :، رئ�س ا�لسشالس�ید عبد احلكمي �ن شاماملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

 �ىل �ركة هللا نعلن عن اف�تاح هذه ا�ورة العادیة، و�ري ما نبدٔ� به
 يء�س��ع �ٓ�ت ب��ات من ا��ر احلكمي، یتلوها �ىل مسامعنا املقر 

  .الس�ید عبد الكرمي البايق هللا، فلیتفضل مشكورا

  :عبد الكرمي البايق هللا الس�ید يءاملقر 
  .ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجمي

ِحمي ْمحَِن الر� ِ الر� �َْساُن ���� َ�لَ  ،�ِْسِم ا��
�
َذا ُهَو ��َولَْم �ََر اْال

�
ْق�َاُه ِمْن نُْطَفٍة فَا

ِيي الِْعَظاَم َوِيهَ  َب لَنَا َم�ًَال َو�َِيسَ َ�لَْقُه قَاَل َمْن ُحيْ َخِصٌمي ُمِ�ٌني، َوَرضَ
ي َجَعَل  ِ ٍة َوُهَو ِ�ُلكِّ َ�لٍْق �َِلٌمي، ا�� َل َمر� ي ���َْش��َها ��و� ِ ِیهيَا ا�� َرِمٌمي، ُقْل ُحيْ

جَ  ي َ�لََق لَُمكْ ِمَن الش� ِ َذا ��نُْمتْ ِم�ُْه تُوِقُدوَن، ��َولَ�َْس ا��
�
ِر اْ��ْخَرضِ َ�ًرا فَا

ُق الَْعِلُمي،  لَُق ِم�ْلَهُْم بََىل َوُهَو الَْ�ال� َماَواِت َواْ��ْرَض ِبَقاِدٍر �ََىل ��ْن َخيْ الس�
َذا ��َراَد َش�ْ�ًا ��ْن یَُقوَل َ�ُ ُكْن فَ�َكُ 

�
�َما ��ْمُرُه ا ن

�
ي ِبَیِدِه ا ِ ْبَ�اَن ا�� وُن، فَس�ُ

لَْیِه �ُْرَجُعونَ 
�
ٍء َوا  .َملَُكوُت ُلكِّ َيشْ

 .صدق هللا العظمي

  :الرئ�سالس�ید 
  . صدق هللا والعظمي
  .شكرا لفقهينا احملرتم

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

 .مرح�ا �مك، وا�ٓن ندعومك مجیعا �لوقوف ا�رتاما �ل�ش�ید الوطين
  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   

  �ر نور و�ريف مفي ويف ديم هواك 

  ٕاخويت هیا     �لعىل سعیا

  ٔ�ن هنا حنیا    �شهد ا�نیا  

  �شعــــــــار

  هللا 

  .الوطــــــــــن           امللـــــــــك

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

من ا�س�تور، واملادة أ�وىل من النظام  65طبقا ملق�ضیات الفصل 
�ریل �لس�نة ال�رشیعیة ا�ا�يل �لس املس�شار�ن ٔ��لن عن اف�تاح دورة �ٔ 

2018-2019.  
طالع ا�لس �ىل ما اس�ت�د طي اللكمة م�ارشة �لس�ید أ�مني الٕ ؤ�ع

  .من مراسالت وٕا�ال�ت
  .تفضل الس�ید أ�مني احملرتم

  :خلریف، ٔ�مني ا�لس ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

بقرار احملمكة  2019ٔ��ریل  5توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن بتارخي 
رصحت مبوج�ه بتجرید الس�ید محمد �دال  19/92ا�س�توریة �دد 

-املنتخب يف نطاق الهیئة الناخ�ة املكونة من ٔ�عضاء جملس �ة بين مالل
شغور املقعد خ�یفرة عضوا مب�لس املس�شار�ن من عضویته ��لس، و� 

ا�ي اكن �شغ�، وت�ٔمر ٕ�جراء انت�اب جزيئ لشغل املقعد الشاغر، 
من القانون التنظميي �لس  92تطبیقا ٔ�حاكم البند اخلامس من املادة 

  .املس�شار�ن
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2019 ٔ��ریل 12( 1440 شعبان 6

  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،
ورة العادیة، بعد دعوة احلكومة ابتداء من فاحت شهر ٔ��ریل ت�ٔيت هذه ا�

احلايل ٕاىل دورة اس�ت��ائیة، ا�ورة اليت تضمن �دول ٔ�عاملها مخسة مشاریع 
قوانني حما� �ٔ�س�بق�ة �ىل جملس النواب، ويه املشاریع اليت تلیت �ىل 
حرضا�مك يف �لسة سابقة، ولنئ اكن جملس املس�شار�ن انطالقا من دوره 

�س�توري قد متكن يف نطاق ما فرضه الس�یاق الوطين من البت يف ا
مرشوع قانون وا�د من مجموع مشاریع القوانني املذ�ورة يف املرسوم، وهو 
املتعلق �لضام�ت املنقو�، فٕانه من اجلد�ر �لتذكري ب�ٔن ا�لس اكن �ىل 

شاریع ٔ�مت اجلاهزیة و�س�تعداد �لمناقشة العمیقة والتصویت �ىل �يق امل 
  .املدر�ة يف �دول ٔ�عامل ا�ورة �س�ت��ائیة

وبصفة �اصة تقدمي مسامهته النوعیة يف النقاش ا�متعي حول املضامني 
اخلالف�ة ملرشوع قانون إالطار املتعلق �لرتبیة والتكو�ن، ومشاریع القوانني 

لوطين املتعلقة �ٔ�رايض الساللیة والرهان املعلق �لهيا �لمسامهة يف ا�هود ا
  .�لتمنیة، وفقا �لتو�ات السام�ة لصاحب اجلال� نرصه هللا

واعتبارا ٔ�ن ا�ورة �س�ت��ائیة ت�هت�ي قانو� ٕاما �س��فاء �دول ٔ�عاملها 
ٔ�و حبلول مو�د اف�تاح ا�ورة العادیة، دومنا بت جمليس الربملان يف مجیع 

قر س�یعكف �الل القضا� املدر�ة يف �دول ٔ�عاملها احملدد، فٕان جملس�نا املو 
هذه ا�ورة العادیة �ىل م�اقشة هذه النصوص مبا �س�توج�ه من رصانة 
ومعق يف نطاق املصل�ة العلیا �لوطن، وذ� مبجرد التوصل هبا من جملس 

  .النواب
كام ٔ�ننا �اقدون العزم مجیعا �ىل النظر بنفس ا�ر�ة واملهنجیة يف �يق 

ض �لیه �الل ا�ورة، والس�� النصوص احملا� �ىل ا�لس، ٔ�و اليت س�تعر 
املتعرثة مهنا ٔ�ي س�ب من أ�س�باب، وذ� بعد ما مقنا �رصدها يف ٔ�فق 
ال�شاور �ش�ٔهنا مع ا�ل�ان ا�امئة املعنیة، واحلكومة يف ٕاطار ندوة الرؤساء، 

  .�ىل ٔ�مل احلسم فهيا ق�ل هنایة ا�ورة اليت نف�تحها الیوم
  :نذ�رومن أ�م�� البارزة يف هذا ا�ال 

یقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة �لهنوض  35.13مرشوع قانون رمق  -
�ٔ�عامل �ج�عیة والثقاف�ة لفائدة موظفي قطاع املیاه والغا�ت، احملال �ىل 

  ؛ 2015فربا�ر  5ا�لس من رئ�س احلكومة يف 

ومرشوع قانون املتعلق �لتعاضد احملال �ىل ا�لس يف ٕاطار قراءة  -
  ؛2016ت غش �3نیة م�ذ 

مبثابة  65.00بتغیري و�متمي القانون رمق  63.16ومرشوع قانون رمق   -
مدونة التغطیة الصحیة أ�ساس�یة الوارد �ىل ا�لس من رئ�س احلكومة 

 .2016یولیوز  26بتارخي 
ش�به فضال عن نصوص ٔ�خرى تتعلق ب��ظمي بعض املهن الطبیة و 

ة املعنیة قصد ٕاجياد �لول الطبیة اليت تعرف حماوالت ح�یثة من �ن ا�لجن
 .توافق�ة حول مضام�هنا

  حرضات الس�یدات والسادة،
يف جمال مراق�ة العمل احلكويم وتق�مي الس�یاسات العموم�ة، فٕان 
اجللسات أ�س�بوعیة والشهریة لٔ�س�ئ� متثل كام العادة حمطة �بتة لطرح 

مع احلق قضا� الش�ٔن العام ذات أ�ولویة �ى الرٔ�ي العام الوطين، وذ� 
املكفول طبعا لاكفة مكو�ت ا�لس يف اس�تعامل مجیع �ٓلیات الرقابة ا�و� 
حبمك ا�س�تور والنظام ا�ا�يل �لم�لس، �لام ب�ٔن ا�لس س��ارش بواسطة 
ا�مو�ة املوضو�اتیة ا�تصة ابتداء من یوم الثال�ء املق�ل �مة هیلكة 

  .�لامء ا�لجنة يف ٔ�فق تق�مي إالسرتاتیجیة الوطنیة
ٕاقامة �القة �جعة بني العمل ال�رشیعي والفعل الرقايب ورغبة يف 

�لم�لس، س�ندشن يف ا�ورة احلالیة ٔ�وىل ال�ر�ن حول مراق�ة تطبیق 
القوانني، �رب العمل �ىل رصد مهنجي دق�ق �لقوانني والنصوص التنظميیة 
اليت حتیل �لهيا مث التحقق من مدى الوفاء ٕ�صدارها �الل مواعیدها، 

�ور ا�لس قمية  - هذا ما �متناه  -ل حتق�ق �رامك نوعي س�مينح وذ� �ىل ٔ�م
  .مضافة جتمع بني تعز�ز اجلودة يف جمال ال�رشیع والفعالیة يف م�دان املراق�ة

و�ل�س�بة لعالقة ا�لس مع املؤسسات ا�س�توریة، و�س�تحضار 
النصوص القانونیة املؤطرة لها، فقد �رشت رئاسة ا�لس يف ا�ورة 

رصمة ويف الفرتة الفاص� بني ا�ورتني، سلس� من ا�لقاءات ال�شاوریة املن
حول مهنجیة التعیني يف املؤسسات املذ�ورة، واليت ٔ�فضت ٕاىل اع�د 

  .معایري موضوعیة لالخ�یار حبسب خصوصیة لك جملس ٔ�و هیئة �ىل �دة
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

ملانیة، فقد شار�ت وفود وشعب ٔ�ما يف ما یتعلق ��بلوماس�یة الرب 
جملس املس�شار�ن �ى �حتادات وامجلعیات الربملانیة إالٌقلميیة والقاریة 

اجللسة العامة اخلامسة عرشة �لجمعیة الربملانیة وا�ولیة يف ٔ�شغال لك من 
لالحتاد من ٔ��ل املتوسط، وا�ورة الش�تویة الثام�ة عرشة �لجمعیة الربملانیة 

لتعاون يف ٔ�ور�، وا�ورة الثالثة عرشة �لجمعیة الربملانیة ملنظمة أ�من وا
�لبحر أ�بیض املتوسط و�ج�ع اخلاص بتق�مي �ر�مج رشاكة واس�رشاف 

��ميقراطیة يف ٕاطار ز�رة العمل " وس�مت�سرت"�ٓفاق تعاون ٔ�وثق مع مؤسسة 
ك�فة مع الرمسیة اليت مقنا هبا ٕاىل اململكة املت�دة، واليت ختللهتا لقاءات م 

املسؤولني احلكوم�ني والربملانیني، و�ىل رٔ�سهم رئ�س جملس ا�لوردات 
الربیطاين، واج�ع ا�لجنة ا�امئة املعنیة �لهجرة لربملان معوم ٔ�فریق�ا، ودورة 
�رملان ٔ�مر�اك الوسطى ودورة الربملان أ�ندیين، ح�ث ختللهتا ز�رة �لربملان 

  .الكولوميب
ورة العادیة �لجمعیة الربملانیة �لس ٔ�ور�، واملر�� الثانیة من ا�

والندوة املشرتكة �لمجمو�ة اخلاصة �ول حوض املتوسط والرشق أ�وسط 
والتابعة �لجمعیة الربملانیة ملنظمة �لف الشامل أ�طليس، " روز روت"

واملؤمتر الربملاين العاملي �لبنك ا�ويل وصندوق النقد ا�ويل حول موضوع 
ولوج�ات احلدیثة يف التمنیة والرٔ�س املال ال�رشي والتغريات ت�ٔثري التك�"

، وامجلعیة العامة املائة وأ�ربعون لالحتاد الربملاين ا�ويل، ويه "املناخ�ة
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ضامن وتنف�ذ �ٓلیة حامیة دولیة "ا�ورة اليت اقرتح�ا فهيا بندا طارئا بعنوان 
  ".ويل إال�ساين�لشعب الفلسطیين وفقا لٔ�حاكم ذات الص� يف القانون ا�

وی�ٔيت هذا املقرتح يف س�یاق اجلهود ا�بلوماس�یة الربملانیة املغربیة، 
وا�س�اما مع املواقف اليت طاملا �ربت عهنا �دمة �لقضا� العربیة، و�ىل 
رٔ�سها القضیة الفلسطی��ة، كام یندرج يف ٕاطار املواقف الثابتة �لمملكة 

د السادس نرصه هللا، رئ�س جلنة املغربیة، بق�ادة صاحب اجلال� امل� محم
القدس لنرصة الشعب الفلسطیين الصامد وا�فاع عن حقوقه املرشو�ة 
والتارخيیة و�ري القاب� �لترصف، من ٔ��ل بناء دولته املس�تق� و�امصهتا 
القدس الرشیف، واليت اكن �ٓخرها توق�ع �اللته مع قداسة البا� فرا�س�س 

ا�ي �روم احملافظة " نداء القدس"ىل �الل ز�رته التارخيیة �لمغرب �
  .وا�هنوض �لطابع اخلاص �لقدس مكدینة م�عددة أ�د�ن

  حرضات الس�یدات والسادة أ�فاضل،
�الل نفس الفرتة اس�تق�ل جملس املس�شار�ن وفودا وخشصیات �رملانیة 
وحكوم�ة وطنیة ودولیة، و�ىل رٔ�سها رئ�س امجلعیة الوطنیة الكربى 

ورئ�سة ا�لس الوطين �حتادي �و� إالمارات العربیة مجلهوریة �ر�یا، 
املت�دة، اليت قامت �ز�رة لبالد� توجت �لتوق�ع �ىل مذ�رة التفامه �لتعاون 
الثنايئ، ورئ�س جملس الشورى لسلطنة عامن، والنائب أ�ول لرئ�س 
جملس النواب العرايق، و�ئب رئ�س امجلعیة الوطنیة مجلهوریة الصني 

ة، ورئ�س جلنة الشؤون اخلارج�ة مب�لس النواب الكولوميب، الشعبی
ورئ�س مجمو�ة الصداقة الربملانیة العامنیة املغربیة مب�لس ا�و� لسلطنة 
عامن، يف ٕاطار ز�رة معل لبالد�، ووفد �رملاين عن مجهوریة املوزم�یق 
ؤ�م�اء ومسؤويل أ�حزاب ا�ميقراطیة �شامل ٔ�فریق�ا، ووفد عن نقابة 

حتاد ا�ويل لنقا�ت العامل العرب، ورئ�س ووفد املركز املغريب �لقمل �
  .ا�ويل

و�ىل مس�توى تنظمي التظاهرات ا�ولیة، اح�ضن الربملان مب�لس�یه، 
حتت الر�ایة السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، 

نظمة التعاون فعالیات ا�ورة الرابعة عرشة الحتاد جمالس ا�ول أ�عضاء مب 
، وقد 2019مارس  14و 11إالساليم، وذ� �الل الفرتة املمتدة ما بني 

، دعوا من "ٕا�الن الر�ط"ٔ�صدر املشار�ون واملشاراكت يف هذه ا�ورة 
�ال� ٕاىل رضورة العمل �ىل مد جسور التعاون بني ب�ان ا�ول 

وال�رشیة  إالسالم�ة وتقویة املبادالت البی��ة �ىل املس�تو�ت الت�اریة
  .و�س��ر أ�م�ل �لتاكمل �ق�صادي

وا�رتام كام ٔ�كدوا �ىل أ�مهیة احلیویة ��ميقراطیة ودو� املؤسسات 
وصیانة حقوق إال�سان يف تقدم ا�متعات وتطو�رها وت�سري اس�تقرارها، 
واحلرص �ىل تعز�ز وتقویة املشاركة الس�یاس�یة الفا�� �ل�ساء والش�باب 

�ىل مركزیة القضیة الفلسطی��ة يف اه�مات إالحتاد  و�ددوا الت�ٔ�ید
ومرافعاته، مؤكد�ن تضامهنم مع الشعب الفلسطیين من ٔ��ل ٕاقرار حقوقه 
املرشو�ة يف ٕاقامة دولته املس�تق� و�امصهتا القدس، طبقا لقرارات أ�مم 
املت�دة ذات الص�، مذ�ر�ن �ملاكنة التارخيیة والروح�ة ملدینة القدس �ى 

  .عوب إالسالم�ةالش
وقد ٔ�عرب املشار�ون يف هذه ا�ورة ٔ�یضا عن التقد�ر الك�ري جلهود 
صاحب اجلال� رئ�س جلنة القدس املن��قة عن م�ظمة التعاون إالساليم 
و�راعها املیداين واك� ب�ت مال القدس الرشیف من ٔ��ل احلفاظ �ىل 

ة ودمع مصود الوضع القانوين �لقدس وطابعها احلضاري ومعاملها الروح�
  .املقدس�یني

ومتزيت الفرتة الفاص� بني ا�ورتني كذ�، ب��ظمي 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 والب�يئ املنتدى الربملاين ا�ويل 
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  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،
يف خ�ام هذه اللكمة �ف�تاح�ة، ٔ�ود جتدید الت�ٔ�ید �ىل عزم جملس�نا 
املوقر �ىل مواص� اس�تكامل خمتلف أ�وراش اليت ف�حها كربملان �لجهات 

سسة م�ف��ة �ىل قضا� وا�شغاالت املواطنني واملواطنات، وتبعا �� ومكؤ 
س�مت الرشوع يف مواص� تنف�ذ ٕا�دى توصیات ا�ورة الت�ٔس�س�یة �لملتقى 

  .الربملاين �لجهات، واملتعلقة ب��ظمي ندوات موضو�اتیة �ویة
ف�عد الندوة املوضو�اتیة أ�وىل املنظمة مبدینة ا�ا�� حول التمنیة 

ندجمة لٔ�قالمي اجلنوبیة، و�رمج مك�ب جملس املس�شار�ن تنظمي ندوتني امل 
" �منیة املناطق القرویة واجلبلیة" �ویتني �لك من بين مالل حول املوضوع

يف " الفوارق ا�الیة"ماي املق�ل، و��ار البیضاء حول موضوع  3یوم 
ت م�تصف شهر یونیو املق�ل �ىل ٔ�ن تتواىل معلیات �رجمة الندوا

  .املوضو�اتیة أ�خرى ف� تبقى من �ات اململكة
  .شكرا �ىل حسن إالصغاء والسالم �لیمك

  .رفعت اجللسة


