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  .مساء عرشة
  .2019-2018یعیة دورة ٔ��ریل من الس�نة ال�رش  ٕاخ�تام: �دول أ�عامل

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

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

  .كنت س�ٔقول الس�یدات والسادة الوزراء، لكن ما موجودی�ش
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 ٔ�هيا احلضور الكرمي،
�س�تور ومق�ضیات النظام ا�ا�يل، خيتمت جملس طبقا ٔ�حاكم ا

، 2019-2018املس�شار�ن، الیوم، دورة ٔ��ریل من الس�نة ال�شـریعیة 
  .حبصی� مك�ت ا�لس من تعز�ز موقعه يف خمتلف وا�ات العمل الربملاين

وق�ل اس�تعراض حصی� معل ا�لس، ال بد ٔ�ن نتوقف عند �دث 
س�نة �ىل تويل صاحب اجلال�  20ور وطين �بري هيم �ح�فاء بذ�رى مر 

ويه فرتة شهد فهيا  امل� محمد السادس نرصه هللا، عرش ٔ�سالفه املنعمني،
املغرب ثورة ٕاصالح�ة هادئة، متثلت يف التحوالت العمیقة وإالصال�ات 

 .املهیلكة اليت مست خمتلف م�ا� احلیاة العامة
  .مرح�ا الس�ید الوز�ر

يت یقودها �ال� امل� حبمكة وتبصـر وجتسدت عناو�ن هذه الثورة ال
وبعد نظر، وبدمع من خمتلف القوى احلیة �لبالد، يف ��رتاف �ٔ�مازیغیة 
مككون ثقايف مضن هوی��ا الغنیة واملتعددة الروافد، وإالقرار مبصاحلة 
مؤسساتیة شام�، وتوس�یع جمال احلقوق واحلر�ت، وبلورة مفهوم �دید 

�یين وٕاشا�ة قمي السمل والتعا�ش وال�سامح �لسلطة، وحتدیث احلقل ا
واحلوار، وبلورة م�ادرة وطنیة اس�ت��ائیة لتمنیة الرٔ�سامل ال�رشي، 
والتنصیص �ىل م�دٔ� املناصفة، ووضع مدونة �دیثة وعرصیة �اصة 
�ٔ�رسة، وٕاصالح م�ظومة العدا�، وٕارساء م�اخ حصي لٔ�عامل وحمفز 

یار اسرتاتیجي من ش�ٔنه ٔ�ن حيدث لالس��ر، وٕاقرار �ویة م�قدمة �خ 
تغیريا يف �سق وب��ة ا�و� ویصحح �خ�الالت والتفاو�ت ا�الیة ویقلص 
من الفوارق �ج�عیة، وت�ين س�یاسة وطنیة حكمية يف جمال تدبري الهجرة 
وا�لجوء ببعد ٕا�ساين حمض، وربط املسؤولیة �حملاس�بة وختلیق احلیاة 

 .العامة
ثورة يف نوعیة إالصال�ات املؤسساتیة الكربى كام جتسدت هذه ال 

سواء يف جوا�هبا �ق�صادیة ٔ�و �ج�عیة ٔ�و الثقاف�ة، ومتكني البالد من 
وثیقة دس�توریة م�قدمة مضت خمتلف ٔ�ج�ال حقوق إال�سان كام يه 
م�عارف �لهيا �املیا، ومك�ت الربملان من صالح�ات هامة وقوت من 

�ددها � ا�س�تور، ؤ�فرزت مقروئیة ٔ�وحض  اخ�صاصاته يف ا�االت اليت
 .لنظام الثنائیة الربملانیة

وجتسدت هذه الثورة ٔ�یضا، يف ٔ�مهیة مقرتح احلمك ا�ايت ا�ي تقدمت 
به بالد� ٕاكطار واقعي حلل الزناع إالقلميي املف�عل حول الصحراء املغربیة، 

  . ة �لمغربيف ٕاطار ا�رتام الرشعیة ا�ولیة والس�یادة والو�دة الرتابی
وجتسدت هذه الثورة الهادئة كذ�، يف عودة املغرب ٕاىل �حتاد 

ج�وب، وكتتوجي - إالفریقي مضن رؤیة �دیدة لتعز�ز �القات التعاون ج�وب
�لحضور �ق�صادي والس�یايس وا�بلومايس ا�ي جعل من بالد� فا�ال 

اجلدید من  �ش�یطا، ذا موقع ر�دي دا�ل القارة إالفریق�ة يف جماهبة اجلیل
الت�د�ت املتعلقة �لتمنیة املس�تدامة، وماكحفة التطرف وإالرهاب، والتدبري 

  .إال�ساين �لتدفقات الهجرویة، وموا�ة التغريات املناخ�ة
 حرضات الس�یدات والسادة،

ٕان جملس املس�شار�ن حرص وحيرص دامئا �ىل املوا�بة الفعلیة 
ح�ة الكربى اليت یقودها �ال� و�خنراط اجلاد يف هذه ا�ینام�ات إالصال

  .امل� حفظه هللا، انطالقا من املوقع ا�ي بؤ�ه ا�س�تور �لس�نا
ومن م�طلق نفس احلرص، وتفا�ال مع روح اخلطب امللك�ة السام�ة، 
والس�� اخلطاب املليك أ��ري مبناس�بة عید العرش، فٕانين ٔ��هتز هذه الفرصة 

�عوة ٔ�نفس�نا مجیعا، الم�الك الش�ا�ة ا�مثینة �عوة مجیع مكو�ت ا�لس، 
واجلرٔ�ة ٕالعامل فضی� النقد ا�ايت لتق�مي ٔ�دائنا وتصویب وجتوید ما اعمتل 
معلنا الربملاين من نواقص، وذ� يف ٔ�فق �رش�ید حاكمة معلنا الربملاين �ىل 

  .خمتلف الوا�ات
 ويف ارتباط �حلصی� ال�رشیعیة، وافق ا�لس �الل دورة ٔ��ریل اليت

 3نصا �رشیعیا، �ىل قدر �بري من أ�مهیة،  31خنتمتها الیوم �ىل ما مجمو�ه 
مهنا مشاریع قوانني تنظميیة، ومرشوع قانون ٕاطار وا�د، ومقرت� قانونني، 

مرشوع  14مرشوع قانون �ريم ٕاىل املوافقة �ىل اتفاق�ات دولیة، و 11و
  .قانون �ادي

ور احملوري ا�ي اضطلعت وال تفوتين هذه الفرصة، دون التذكري ��
به ا�ل�ان ا�امئة �لم�لس يف هذه العملیة ال�رشیعیة، مبا ٔ�جنزته من ٔ�عامل 
حتضريیة �لنصوص ال�رشیعیة املوافق �لهيا من �ن ا�لس، م�اقشة ودراسة 

سا�ة من  112اج��ا مبا یعادل  44وتعدیال، ٕاذ عقدت ٔ��ل ذ� 
  .�ش�تغال

 يف �ا�هبا المكي والنوعي معا، ٕاذ تضمنت وت�سم هذه احلصی� ��متّزي 
نصوصا ب�ٔبعاد اج�عیة واق�صادیة ودبلوماس�یة �ایة يف أ�مهیة، ولعّل من 
بني ٔ�مه النصوص اليت مت تدارسها يف ٕاطار القراءة أ�وىل مرشوعي القانونني 
التنظميیني املتعلقني بتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة، وا�لس الوطين 
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  .الثقافة املغربیة�لغات و 
مت �لیه ق�ل توشّلك مقرتح تعدیل النظام ا�ا�يل �لس�نا، ا�ي صو 

قلیل، ٔ��رز أ�وراش اليت ٔ�جنزها ا�لس �الل هذه ا�ورة، كام یعترب 
املتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث  51.17ٕاطار رمق -مرشوع قانون

ال�رشیعیة املنهتیة ق�ل  العلمي، ا�ي صادق �لیه ا�لس ٔ�یضا يف اجللسة
قلیل، ومرشوع القانون التنظميي القايض بتغیري و�متمي القانون التنظميي 

من  92و 49املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 
 .ا�س�تور، من ٔ�مه ٕاجنازات ا�لس �الل هذه ا�ورة

بط بوضع تنظمي كام وافق ا�لس كذ� �ىل ثالثة مشاریع قوانني �رت 
�دید �لجام�ات الساللیة، من ح�ث حتدیدها إالداري وتدبري ٔ�مال�ها 
والوصایة �لهيا، مع تعز�ز الرتسانة القانونیة يف جمال حامیة حق امللك�ة، 
�ملوافقة �ىل مرشوعي قانونني معدلني لقانون املسطرة اجلنائیة ولقانون 

الت �س��الء �ىل �لزتامات والعقود، هبدف الردع والتصدي حلا
  .عقارات الغري

وقد متت املصادقة �ىل مرشوعي قانونني م�علقني �لرشاكت، �ٕالضافة 
ٕاىل املراجعة الشام� �لقانون أ�سايس لبنك املغرب، وتعدیل مدونة 

 .الت�ٔم�نات، فضال عن ٕا�داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة
راسة واملصادقة �ىل ومتزيت هذه ا�ورة كذ� بتحریك مسطرة ا�

، مهنا مرشوع القانون 2016بعض النصوص اليت ظلت �راوح ماكهنا م�ذ 
املتعلق مبزاو� �ن الرتویض والت�ٔهیل وٕا�ادة الت�ٔهیل الوظیفي، ومرشوع 
القانون املتعلق ٕ��داث وتنظمي مؤسسة أ�عامل �ج�عیة والثقاف�ة لفائدة 

ن �متكن يف ا�ورة ال�رشیعیة القادمة موظفي قطاع املیاه والغا�ت، ون�ٔمل �ٔ 
من جتاوز الت�ٔخر املرتبط بنصوص ٔ�خرى ال �زال ق�د ا�رس ٔ�مام ا�ل�ان 

  .ا�امئة ا�تصة
و�ىل مس�توى طبیعة النصوص القانونیة، ف�الرمغ مما مزيها من تنوع، ٕاذ 
ميتد ٔ��رها ٕاىل لك م�ا� احلیاة �ج�عیة و�ق�صادیة واملالیة، فٕان 

ع النصوص اليت تؤطر �القات اململكة املغربیة �رشاكهئا ا�ولیني يف مشاری
ٕاطار اتفاق�ات ومعاهدات ثنائیة ٔ�و م�عددة أ�طراف ال زالت يف صدارة 

من  -وهذا طبیعي  -إالنتاج ال�رشیعي �لم�لس، ح�ث �هزت الثلث 
مجموع النصوص املصادق �لهيا �الل هذه ا�ورة، ومن ٔ��رزها املصادقة 

اململكة املغربیة و�حتاد أ�وريب �ش�ٔن تعدیل الربوتو�ول االتفاق بني �ىل 
من االتفاق أ�وروم�وسطي املؤسس �لرشاكة بني اململكة املغربیة  4و  1

أ�ورويب من �ة ٔ�خرى، وكذ� اتفاق  من �ة، وا�ول أ�عضاء �الحتاد
حتاد أ�وريب الرشاكة يف جمال الصید املس�تدام بني اململكة املغربیة و�

  .و�ىل �روتو�ول تطبیقه
وبدوره بذل مك�ب ا�لس �ودا ح�یثة ح�ال احلكومة بغیة تعز�ز 
التعاون لبلوغ نوع من التوازن بني طريف املبادرة ال�رشیعیة، �ري ٔ�ن هذا 
املسعى مل �سفر عن نتاجئ ملموسة ولو يف احلد املعقول مما كنا نطمح ٕالیه 

  . مجیعا
ٕالنتاج ال�رشیعي لهذه ا�ورة ال یتضمن �ري مقرت� و�حملص�، فٕان ا

قانونني اثنني ی�ميني، یتعلق ٔ�وهلام بتعدیل النظام ا�ا�يل �لم�لس، والثاين 
  .من قانون املسطرة املدنیة 430بتعدیل املادة 

و�ملقابل، فقد مارس ا�لس سلطته يف التعدیل ٕاىل ٔ�بعد مدى، ح�ث 
ذا التوازن من �الل تقدميها لمكّ هائل �شطت لك املكو�ت يف اس�تعادة ه

من التعدیالت �ىل مقرت�ات ومشاریع القوانني القاب� ��، ح�ث بلغ 
مهنا حول مقرتح النظام ا�ا�يل  167(تعدیال  �774ددها �لضبط 

مهت معق املضامني بغیة جتوید النصوص ال�رشیعیة احملا� �ىل ) �لم�لس
  .ا�لس

  حرضات الس�یدات والسادة،
�ىل صعید العمل الرقايب، متزيت ا�ورة بتقدمي الس�ید رئ�س احلكومة 
�لحصی� املر�لیة لعمل احلكومة بعد مرور س�ن�ني من معرها، طبقا �لفصل 

  .من ا�س�تور 101
وقد عقد ا�لس �الل هذه ا�ورة �لس�تني شهریتني ل�تقدمي أ�جوبة 

رئ�س احلكومة، طبقا  �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید
من ا�س�تور، كام عقد جملس املس�شار�ن �الل  100ملق�ضیات الفصل 

هذه ا�ورة ثالثة عرش �لسة �امة، خضعت �اللها القطا�ات احلكوم�ة 
  .ا�تلفة �لمراق�ة الربملانیة من ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن
ات أ�س�ئ� و�ىل صعید الزتامات وتعهدات السادة الوزراء �الل �لس

الزتاما هتم يف مجملها تفا�ل احلكومة مع بعض  26الشفهیة، فقد مت رصد 
وقد حرصنا �ىل موافاة مكو�ت ا�لس . املطالب �ج�عیة املس�تع��

  .هبذه �لزتامات �ىل ٔ�مل ٔ�ن یمت ت��ع م�ٓالهتا
وف� یتعلق بعدد أ�س�ئ� الشفهیة املتوصل هبا �الل الفرتة الفاص� بني 

سؤ�، ٔ��ابت  707فقد بلغ ما مجمو�ه  2019ا�ورتني ودورة ٔ��ریل 
سؤ� �ٓنیا  �45لسة �امة، من مضهنا  13مهنا �الل  245احلكومة عن 

سؤ� �اد�، ب�� بلغ �دد أ�س�ئ� الك�ابیة املتوصل هبا �الل نفس  200و
ي سؤ� مهنا، �ٔ  292سؤ�، ٔ��ابت احلكومة �ىل  382الفرتة ما مجمو�ه 

  .%76مبعدل 
و�ل�س�بة حلضور السادة الوزراء جللسات أ�س�ئ� الشفهیة، فقد �رب 
وز�ران اثنان عن اس�تعدادهام حلضور مجیع ٔ�شغال �لسات أ�س�ئ� الثالثة 
عرش، مقابل اعتذار قطاع حكويم وا�د عن مجیع اجللسات، �لام ب�ٔن 

صصة املعدل العام حلضور مجیع ٔ�عضاء احلكومة �الل اجللسات ا�
 .%53لٔ�س�ئ� الشفهیة بلغ حوايل 

و�ملناس�بة، فٕان املك�ب قّرر يف اج��ه أ��ري ٕا�ا� احلصی� الرمقیة 
حلضور ٔ�عضاء احلكومة ٕاىل الس�ید رئ�س احلكومة و�رشها يف املوقع 

  .�لكرتوين �لم�لس
وخبصوص العمل الرقايب �ل�ان ا�امئة، فقد توصلت بعدد من الطلبات 
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هذه ا�ورة تدعو احلكومة �راسة وم�اقشة مواضیع ذات  اجلدیدة �الل
راهنیة ٔ�و حتظى �ه�م واسع من طرف الرٔ�ي العام ٔ�و �لق�ام مبهام 

  .اس�تطالعیة وز�رات م�دانیة
و�ىل مس�توى تق�مي الس�یاسات العموم�ة، ف�عد الت�ارب الناحجة 

من �دید �لمجمو�ات املوضو�اتیة السابقة، د�ل ا�لس غامر هذه املهمة 
بعد ٔ�ن شلك ا�مو�ة املوضو�اتیة اليت ٔ�نیط هبا التحضري جللسة تق�مي 

  .إالسرتاتیجیة الوطنیة �لامء
و�ىل صعید العالقة مع املؤسسات ا�س�توریة، ف�إالضافة ٕاىل املسامهة 
املسؤو� �لم�لس يف هیلكة �دد مهنا �رب اقرتاح ٔ�عضاء فهيا، فقد متزيت 

�رٔ�ي جملس املنافسة �ش�ٔن مقرتح القانون  �لتوصلهذه ا�ورة كذ� 
املتعلق مبدونة  15.95من القانون رمق  2- 78املتعلق بتغیري و�متمي املادة 

  .الت�ارة
 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

ف� خيص ا�بلوماس�یة الربملانیة، فقد معل جملس املس�شار�ن �ىل 
جمعات الربملانیة اجلهویة والقاریة اس��ر ا�متوقع املمتزي ا�ي حيظى به �ى الت

وا�ولیة و�ىل �رصید هذا املك�سب و�رس�ی�ه يف ا�فاع عن القضا� 
درة العاد� لبالد� و�ىل رٔ�سها القضیة الوطنیة من �الل حشد ا�مع �لمبا

املقدامة �لحمك ا�ايت لٔ�قالمي اجلنوبیة حتت الس�یادة الرتابیة والوطنیة 
�لمملكة املغربیة، ح�ث شار�ت وفود وشعب جملس املس�شار�ن �ى 
�حتادات وامجلعیات الربملانیة اجلهویة والقاریة وا�ولیة يف ٔ�شغال لك من 

نویة الثام�ة القمة الس�نویة �ل�ساء الس�یاس�یات الرائدات، وا�ورة الس� 
والعرش�ن �لجمعیة الربملانیة ملنظمة أ�من والتعاون ب�ٔورو�، والندوة اليت 
عقدها الربملان العريب، وا�لجنة ا�امئة �لجمعیة الربملانیة �لس ٔ�ورو�، وهو 
�ج�ع ا�ي متت �ال� املصادقة �ىل مرشوع القرار الثالث حول 

ن املغريب �ى امجلعیة الربملانیة �لس الرشاكة من ٔ��ل ا�ميقراطیة �لربملا
 .ٔ�ورو�

كام شار�ت وفود جملس�نا يف ا�ورة الثانیة من �نعقاد اخلامس لربملان 
معوم ٕافریق�ا واليت عرفت انت�اب املغرب مقررا �لجنته ا�امئة �لت�ارة 
وشؤون الهجرة، واج�ع امجلعیة الربملانیة �لبحر أ�بیض املتوسط، وفعالیات 

�رمس س�نة  )Big Data( نتدى ا�ويل الصیين لصنا�ة البیا�ت الك�ريةامل 
، وامجلعیة العامة �لربملان أ�ندیين، واج�ع مك�ب امجلعیة الربملانیة 2019

�لجمعیة  2019ملنظمة أ�من والتعاون يف ٔ�ورو�، واملر�� الثالثة من دورة 
الس الش�یوخ يف الربملانیة �لس ٔ�ورو�، وا�ورة العرشون لرابطة جم

 .ٔ�ورو�
كام مقنا �ز�رة معل �ىل رٔ�س وفد �رملاين ٕاىل مجهوریيت ب� وإال�وادور 
تلبیة �عوة من الس�ید�ن رئ��يس �رملان ٔ�مر�اك الالتی��ة والكرای�ب والربملان 
أ�ندیين، ٔ�لق�نا �اللها لكمة يف امجلعیة العامة الس�نویة لربملان ٔ�مر�اك الالتی��ة 

�رملاين عضوا  200اليت انعقدت جبمهوریة ب� مبشاركة ٔ�زید من والكرای�ب 

  .هبذه املنظمة القاریة الهامة
�ٕالضافة ٕاللقاء لكمة ٔ�خرى يف امجلعیة العامة �لربملان أ�ندیين ا�ي عقد 

  .ٔ�شغا� جبمهوریة إال�وادور
كام متزيت الز�رة بعقد لقاءات مع مسؤولني �رملانیني، وخشصیات 

نة، ٔ��رزها ا�لقاء ا�ي مجعنا بوز�ر اخلارج�ة املعني جبمهوریة س�یاس�یة واز 
ب�، وكذ� املباح�ات اجلد ٕاجيابیة مع رئ�س امجلعیة الوطنیة مجلهوریة 
إال�وادور، �الوة �ىل ا�لقاء الثاليث ا�ي مجع الوفد الربملاين املغريب والس�ید 

��ة والكرای�ب وا�ي رئ�س �رملان معوم ٕافریق�ا ورئاسة �رملان ٔ�مر�اك الالتی 
توج �لتوق�ع واملصادقة �ىل املیثاق الت�ٔس�يس �لمنتدى الربملاين أ�فریقي 

 .أ�مر�كو الت�ين
و�ىل صعید �ٓخر، اس�تق�ل جملس املس�شار�ن ؤ�جرى لقاءات ثنائیة 
مع وفود وخشصیات �رملانیة وحكوم�ة وطنیة ودولیة، و�ىل رٔ�سها رئ�س 

ملان ٔ�مر�اك الالتی��ة والكرای�ب، ورئ�س امجلعیة الربملان أ�ندیين، ورئ�س �ر 
الوطنیة جبمهوریة إال�وادور، ورئ�س �رملان معوم ٕافریق�ا، ورئ�س جلنة 
الصداقة الفر�س�یة املغربیة، رئ�س جلنة الشؤون اخلارج�ة وا�فاع والقوات 
املسل�ة مب�لس الش�یوخ الفر�يس، ا�ي قام �ز�رة لبالد� ختللهتا ز�رات 

لمي اجلنوبیة، والسفري فوق العادة واملفوض مجلهوریة روس�یا الف�درالیة لٔ�قا
�ى اململكة املغربیة، وسفري الربازیل املعمتد �لر�ط، ح�ث اكنت م�اس�بة 
لتوش�یح ٔ�خ�نا الس�ید اخللیفة أ�ول لرئ�س جملس املس�شار�ن �لوسام من 

مجهوریة الربازیل ا�ي متن�ه احلكومة الربازیلیة ورئ�س " ضابط �بري"در�ة 
�حتادیة، وسفري اململكة العربیة السعودیة املعمتد �لر�ط، و�رباء �حتاد 
أ�ورويب �ش�ٔن �ر�مج املسا�دة التق�یة ودمع ٕاصالح الرتبیة الوطنیة، وممثل 
مؤسسة �و�راد ٔ�دیناور �ملغرب، وممثيل فدرالیة ا�لجنة العلیا الثقاف�ة 

 .لاكطاالنیا
ظمي التظاهرات ا�ولیة، فقد اح�ضن الربملان ٔ�شغال و�ىل مس�توى تن

امجلعیة الربملانیة �لفر�كوفونیة، و�ج�ع �س�ت��ايئ �لجنة التنف�ذیة الحتاد 
جمالس ا�ول أ�عضاء يف م�ظمة التعاون إالساليم، وملتقى الق�ادات 

 .الش�بابیة املس�تق�لیة املغاربیة
ربجمني �الل ا�خول وجتدر إالشارة كذ� ٕاىل مو�د�ن هامني م

الندوة ا�ولیة يف : الربملاين املق�ل، ویتعلق أ�مر ب��ظمي �دثني �بري�ن، وهام
مبقر جملس املس�شار�ن، " الربملا�ت ورها�ت أ�من الغذايئ"موضوع 

ودورة امجلعیة الربملانیة ملنظمة أ�من والتعاون ب�ٔورو� املزمع عقدها يف 
 .ة مرا�شضیافة جملس املس�شار�ن مبدین

م من ق�ل رابطة جمالس  �ل�س�بة �لندوة حول أ�من الغذايئ، فس�ُ�َظ�
الش�یوخ والشورى وا�الس املامث� يف ٕافریق�ا والعامل العريب اليت ن�رشف 

، كام )الفاو(�رئاس�هتا، �رشاكة مع م�ظمة أ�مم املت�دة لٔ��ذیة والزرا�ة 
، )الفاو(�رها �رباء س�مت تنظمي ورشة معل لفائدة ٔ�عضاء الش�بكة س�ید

وس�تكون هذه التظاهرة م�اس�بة لٕالطالق الرمسي �لمنتدى الربملاين أ�فریقي 
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  .الت�ين - أ�مر�كو 
وخبصوص اح�ضان دورة امجلعیة الربملانیة ملنظمة أ�من والتعاون، واليت 
�ملناس�بة �شكر الس�ید�ن اليس محمد البكوري واليس �رمي اهلمس، عضوي 

فهذه ا�ورة أ�وىل من نوعها يف �رخي هذه املنظمة ت�ٔيت الشعبة ال�ش�یطني، 
تتوجيا ملسار ممتزي من �القات الرشاكة والتعاون مع امجلعیة الربملانیة ملنظمة 
أ�من والتعاون يف ٔ�ورو�، والس�� يف ظل م�ح الربملان املغريب وضعا 

هاب واحملافظة م�قدما يف جماالت الر�دة املغربیة اكلهجرة وأ�من وحماربة إالر 
 .�ىل الب��ة

و�ىل مس�توى أ��شطة التفا�لیة �لم�لس مع اجلیل اجلدید من 
�خ�صاصات املو�و� ٕالیه مبق�ىض ا�س�تور وحبمك �ر�ی��ه املتفردة، وتنف�ذا 
�لتوصیات الصادرة عن امللتقى الربملاين �لجهات، فقد نظم جملس 

سطات، ندوة  -املس�شار�ن �رشاكة مع جملس �ة ا�ار البیضاء 
یوم " الفوارق ا�الیة وحتد�ت التضامن بني اجلهات"موضو�اتیة حول 

، ح�ث اندرج تنظمي هذه الندوة ��ار البیضاء، 2019یولیوز  03أ�ربعاء 
واليت س�تلهيا ندوات موضو�اتیة يف �يق اجلهات يف ٕاطار مسلسل اح�ضان 

، ومسامهة م�ه كذ� يف ا�لس �لنقاش العمويم واحلوار ا�متعي التعددي
 .تعمیق النقاش والت�س�یق وموا�بة تفعیل ورش اجلهویة املتقدمة

  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،
ق�ل اخلتام، ٔ�ود التنویه ٕاىل ٔ�ن رئاسة ا�لس قد توصلت بعد زوال 
الیوم بتقر�ر جلنة مراق�ة رصف مزيانیة ا�لس، وس�مت ٕا�الته �ىل اج�ع 

  .طبقا ٔ�حاكم النظام ا�ا�يل ذات الص� مك�ب ا�لس،
�سعدين يف اخلتام، ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر اجلزیل ٕاىل الس�ید رئ�س 
احلكومة والس�یدات والسادة الوزراء �ىل حسن التعاون ملا ف�ه مصل�ة 
بالد�، وخصوصا الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان ا�ي سا�د 

  .ر بني مكو�ت ا�لس واحلكومة�ىل مد تقریب جسور احلوار املس�مت
والشكر موصول كذ� ٕاىل ٔ�عضاء مك�ب ا�لس، ورؤساء الفرق 
وا�مو�ة الربملانیة، ورؤساء ا�ل�ان ا�امئة، واكفة الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن �ىل �شاطهم املتواصل و�ىل حضورمه ا�امئ وحرصهم ا�ؤوب 

الاكم� يف ا�االت اليت خصه  �ىل الريق ٔ�كرث ب�ٔداء ا�لس لیقوم بوظائفه
 .هبا ا�س�تور

و�سعدين كذ� بنفس املناس�بة، ٔ�ن ٔ�نوه ب�ٔطر وموظفات وموظفي 
جملس املس�شار�ن اجلاد�ن، ا��ن یعملون ٕ��الص وحرص م�واصل �ىل 

 .الرفع من أ�داء مبا �سهم يف �رتقاء �لعمل الربملاين
ة لٔ�من �لربملان ؤ�فراد ؤ�تو�ه �لشكر كذ�، لعنارص املفوضیة اخلاص

القوات املسل�ة امللك�ة ور�ال الوقایة املدنیة ولك املصاحل اليت �سهر �ىل 
 .ت�ٔمني السري العادي ٔ�شغال ا�لس

وال یفوتين طبعا هبذه املناس�بة، ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر كذ� ٕاىل رشاكء 
ٔ�وراش ا�لس الوطنیني وا�ولیني �ىل اخنراطهم الفا�ل وموا�بهتم �تلف ا

اليت ٔ�طلقها ا�لس مضن خطة مع�، والشكر موصول ٔ�یضا ٕاىل مجعیات 
ا�متع املدين �ىل تفا�لها ا�امئ مع ٔ��شطة ا�لس، وكذا خمتلف وسائل 
إال�الم الوطنیة وا�ولیة �ىل موا�بهتا ٔ��شطة ا�لس، ونقلها مبهنیة ؤ�مانة 

 .لعموم الرٔ�ي العام
  .ٔ�شكرمك �ىل ٕاصغا�مك

  .الوالء یتلوها الس�ید أ�مني اليس ٔ�محد تو�زي�رق�ة 

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

  .ٕاىل حرضة صاحب اجلال�، امل� محمد السادس، حفظه هللا �رق�ة مرفو�ة
  .نعم س�یدي ٔ�عزك هللا

، 2019-2018ریل �لس�نة ال�رشیعیة مبناس�بة اخ�تام ٔ�شغال دورة ٔ��
ی�شـرف رئ�س جملس املس�شار�ن بعد تقدمي ما یلیق �جلناب الشـریف، 
ٔ�عز هللا ٔ�مره، من فروض الوالء وإال�الص، ٔ�صا� عن نفسه، ونیابة عن 
اكفة الس�یدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، ٔ�ن �رفع ٕاىل السدة 

ٔ�مسى �ٓ�ت التقد�ر املقرونة خبالص  العالیة �� ٔ�دام هللا عزه ونصـره،
 .عبارات الوالء والوفاء

ٕان اخ�تام هذه ا�ورة یصادف، �موالي، اح�فال شعبمك الويف 
���رى العشـر�ن لرتبع �اللتمك �ىل عرش ٔ�سالفمك املیامني، وهو �دث 
�رخيي �س�تحضـر من �ال� وبفخر و��زتاز املسرية التمنویة الزاهرة اليت 

لتمك، واليت مك�ت مملك�مك السعیدة من الر�اء وأ�من قادها �ال
و�س�تقرار وا�متتع �لتمنیة والع�ش الكرمي، ؤ�رست د�امئ ومقومات مغرب 

 .�دید، حيظى مبوقع ر�دي �ىل الصعید�ن إالقلميي وا�ويل
ٕاهنا عرشون س�نة، � موالي، من إالجنازات الكربى اليت مشلت 

ق�صادیة والس�یاس�یة واحلقوق�ة والروح�ة خمتلف ا�االت �ج�عیة و�
والثقاف�ة وا�بلوماس�یة، وجتسدت معاملها البارزة يف مصاحلات كربى 
والس�� ��رتاف �ملكون أ�مازیغي �لهویة الوطنیة، ومنوذج�ا املتفرد يف 
العدا� �نتقالیة، واع�د وثیقة دس�توریة �دیدة، وٕاطالق املبادرة الوطنیة 

�شـریة، وٕاصالح م�ظومة العدا�، وٕارساء مفهوم �دید �لسلطة، �لتمنیة ال 
وٕاقرار اجلهویة املتقدمة، وتعز�ز م�ظومة احلقوق واحلر�ت، وخصوصا 
حقوق املرٔ�ة والطفو� وأ�رسة وتوطید املامرسة ا�ميقراطیة، وت�ٔهیل 
�ق�صاد الوطين و�شجیع �س��ر املنتج لفرص الشغل يف ارتباط مع 

وجتوید م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، وٕاشا�ة قمي ال�سامح والتعا�ش مراجعة 
  .واحلوار، وا�فاع عن السمل وأ�من ا�ولیني
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ٕانه مسار، � موالي، �س�تحضـره يف معلنا يف جملس املس�شار�ن من 
ٔ��ل الريق �ٔ�داء ال�شـریعي وجتوید النصوص القانونیة، وجنا�ة العمل 

ت العموم�ة، وهنج دبلوماس�یة م�ادرة يف ا�فاع الرقايب وفعالیة ٔ��ر الس�یاسا
عن القضا� العاد� لبالد�، و�ىل رٔ�سها القضیة الوطنیة من �الل حشد 
ا�مع ملبادرة احلمك ا�ايت يف أ�قالمي اجلنوبیة حتت الس�یادة الرتابیة والوطنیة 

قضا� �لمملكة املغربیة، ويف ا�رتام �م لقرارات الشـرعیة ا�ولیة، ونصـرة ال
ا�ولیة العاد� ويف طلیعهتا قضیة الشعب الفلسطیين الصامد، وكذا التفا�ل 
مع انتظارات املواطنات واملواطنني من �الل اح�ضان النقاش العمويم 

  .واحلوار ا�متعي التعددي حول القضا� ا�متعیة الراهنة
یة ٕان جملس املس�شار�ن، � موالي، حرص وما �زال �ىل املوا�بة الفعل 

والتعبئة اجلادة و�خنراط املسؤول يف ا�ینام�ات إالصالح�ة الكربى اليت 
وثبات وتبصـر وبعد نظر، ويف �خ�یارات  یقودها �اللتمك حبمكة

إالسرتاتیجیة وأ�وراش املف�و�ة اس�تعدادا �اهبة اجلیل اجلدید من 
 .الت�د�ت املطرو�ة �ىل �دول ٔ�عامل بالد�

، ؤ�بقى �اللتمك �ىل ا�وام �ايل القدر، رف�ع حفظمك هللا � موالي
املقام وجعل عهد �اللتمك املشـرق م�وه�ا �لعطاء، ممتزيا �ل�ء، وحقق ما 
�رجونه ململك�مك السعیدة وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، ؤ�دام �ىل 
�اللتمك نعمة الص�ة والنصـر وا�متكني، ؤ�قر �ني �اللتمك بصاحب السمو 

 ويل العهد أ�مري اجللیل موالي احلسن، وصاح�ة السمو املليك املليك
أ�مرية املصونة ال� �دجية، وشق�قمك السعید صاحب السمو املليك أ�مري 

  .موالي رش�ید، وسا�ر أ�رسة امللك�ة الرشیفة، ٕانه مسیع جمیب
  .والسالم �ىل مقام �اللتمك العايل �� ورمحة م�ه تعاىل و�راكته

غشت  2املوافق ل ( 1440ذو القعدة  30یوم امجلعة : طحرر �لر�
2019.(  

  .حكمي �ن شامش: �دميمك الويف

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید أ�مني
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  .ورفعت اجللسة


