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   272رمق  اجللسةحمرض 

ءال : التارخي ٓخرة 16 ثال ر 11(هـ 1441 جامدى ا  ).م2020 فربا
شار السيد عبد : الرئاسة ن شامشاملس لس، احلكمي  س ا   .رئ

ت قة: التوق ة ست وثالثون دق ٔربعني او  اخلامسة، ٕابتداء من السا قة ا ق
  .مساء
ٔعامل لسنة ال : دول ا ٔكتور  تام دورة    .2020-2019رشيعية ٕاخ

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

لس س ا ن شامش، رئ شار السيد عبد احلكمي    :املس
﷽.  

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
  ،ٔهيا احلضور الكرمي

يل، خيتمت جملس  ا ضيات النظام ا ستور ومق ٔحاكم ا طبقا 
شا شـريعية املس لسنة ال ٔكتور  ، حبصي 2020-2019رن اليوم، دورة 

مي  ة العمل احلكويم وتق رشيع ومراق معل هامة مشلت جماالت ال
ىل حميطه،  لس  اح ا يبلوماسية الربملانية وانف ة وا السياسيات العموم

لطبع مثرة جمهود جامعي شارت يف  ت إ هذه احلصي يه  جنازه اكفة مكو
ٓفاق ا رشاف  ه واس ٔجنز مي ما  نا من تق لس، ويه احلصي اليت سمتك

هنا يف خطة العمل  ،العمل الربملاين لرتمجة لك الزتاماتنا ىل مضام ا  كام توافق
لس لم   .سرتاتيجي 

ٔن  ورة، البد  الل هذه ا لس  ل استعراض حصي معل ا ق
ا  ال نتوقف عند املضامني العميقة والرسائل ا اليت طبعت خطاب 

رشيعية اجلديدة،  تاح السنة ال امل دمحم السادس نصـره هللا، مبناسبة اف
ىل مواص العمل امجلاعي اجلاد واملسؤول  ٔمة،  اللته ممثيل ا ٕاذ حث 
ة  ات إالصالح ينام لمسامهة يف تعزز ا انطالقا من موقعهم املؤسسايت، 

ال  شهدها البالد، يقول  ٔنمت حرضات : "امل حفظه هللاليت  ف
ذ املشاريع  ىل جودة القوانني، اليت تؤطر تنف الربملانيني، مسؤولون 
متع، وتليب تطلعات  ٔرض الواقع، وجعلها تعكس نبض ا ىل  والقرارات، 

شغاالت املواطنني   .وا
ابعة ما تقوم به احلكومة، يف لك ما خيص  ىل م مك مسؤولون  ٔ كام 

ٔن ال شغاالت تدبري الش ابته لال اة مدى است االت، ومرا عام، يف خمتلف ا
لمواطنني ة  ق ى النطق املليك السايم". (احلق هت   ).ا

رشيعية بتوجهياته  تاح السنة ال ال امل مبناسبة اف كام متزي خطاب 
متويل املشاريع اليت حيملها الشباب،  ة يف موضوع هام يتعلق  السام

م املهين مج وسهيل ٕادما ر ىل وضع  الل العمل  عي من  ج  و
ايت شغيل ا ل  .اص بدمع اخلرجيني الشباب، ومتويل املشاريع الصغرى 

ذي، وكذا القطاع  رشيعية، واجلهاز التنف اللته املؤسسة ال ا  وقد د
هود الوطين  خنراط يف هذا ا اخلاص، والس القطاع البنيك، ٕاىل 

اللتهالتمنوي، واملسامهة يف   . ٕاجناح املر اجلديدة اليت دشهنا 
شارن  شارن، حرضات السيدات والسادة املس ٕان جملس املس
ت كربى،  ، وما حتم من رها ٔمهية ودقة هذه املر احملرتمني، يعي 
ٔوراش التمنوية  بة ا ل موا ٔ ل من  خنراط الفا ا مجيعا  تتطلب م

ة اجليل اجلديد من ة وموا و ظور ٕاسرتاتيجي  املف ت مضن م د الت
شه بالد ي تع ميقراطي ا روم توطيد البناء املؤسسايت ا   .شامل، 

لس احملرتمني، ٔعضاء ا   حرضات السيدات والسادة 
و احملرتم، ر ا  السيد وز

ٔود  لس وجلانه،  لم رشيعي والرقايب  ٔداء ال ل استعراض حصي ا ق
ٔيت إالشارة ٕاىل بعض املتغريات ا خول الربملاين احلايل، وي ت مع ا زام ليت 

ات  ه القطا ي تقلصت مبوج ىل رٔسها، طبعا، التعديل احلكويم، ا
دد الوزارات  و وتقليص يف  ت ا ا ذف لكي لك ة ومت  احلكوم
ة ٕاىل  ة السام ت امللك لتعل ٔخرى، وذ وفقا  ات  املنتدبة، وجتميع قطا

س احلكومة يف اخلطاب املليك السايم مبناسبة عيد العرش بتارخي  السيد رئ
  .2019يوليوز  29

شارن  ٔداء جملس املس ىل  ٔلقى هذا الواقع اجلديد بظال  ولقد 
ٔشري ٕاىل البعض من نتاجئ ذ الحقا ارشة، وس ري م   .بصورة 

الل هذه  لس  رشيعي، فقد وافق ا ٔداء ال وهكذا، فعىل مستوى ا
ىل  ورة  هنا مقرت قانونني، ومرشوعي قانونني نصا  36ا رشيعيا، من ب
ات دولية، وعرشة  22تنظمييني و ىل اتفاق مرشوع قانون يوافق مبوجهبا 

ادية   .مشاريع قوانني 
ث جحمها  ٔمهيهتا من ح ٔوىل،  ، وٕان اكن يبدو من الوه ا ويه حصي

، ٕاىل ث قميهتا النوعية، فٕاهنا تدعو، مع ذ ٔكرث  المكي وكذا من ح متعن  ا
الل الفرتة املمتدة من  ٔنه  ، ٕاذ  ق هذه احلصي لس لتحق ٔداء ا يف وترية 

ريل املنرصمة يف  ٔ تام دورة  اية  2019غشت  02اخ رب  25ٕاىل  دج
ٔشهر، مل يتوصل 2019 ٔزيد من مخسة  دت  ية ام الل فرتة زم ٔي   ،

لس ٕاال بثالثة مشاريع قوانني، مهنا اثنني حمالني م س احلكومة، ا ن رئ
لفصل  انب مرشوع قانون املالية املرهون  78طبقا  ستور، ٕاىل  من ا

شلك  ر  ٔ ، وهو ما  ليه دستور ل املنصوص  ٔ د  بعامل الزمن واملق
لس واجللسات العامة،  لم امئة  ان ا ل ل ا ىل انتظام الربجمة دا الفت 

ىل  لس يوافق  رشيعيا يف  31شلك جعل ا د، نصا  ٔقل من شهر وا
ورة اليت  ل هناية ا ادية، قصد ٕامتام دراسهتا ق ري  ويف ظروف تعبئة 

  .خنتمتها اليوم
لس احملرتمني، ٔعضاء ا   حرضات السيدات والسادة 

و احملرتم، ر ا  السيد وز
ال من  لس يف ظل مستوى  ٕان الرشوط املوضوعية، مل متنع ا
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لس، لتقدمي ٕانتاج التعبئة، من بذل جمهودات حتسب ل لم ت  اكفة مكو
ان  ل لس ـ وق ا كون ممتزيا، ٕاذ تدارس وصادق ا ٔن  نا  رشيعي توخ
ىل  ر مهنا  رشيعية يف جماالت خمتلفة، نذ دد من النصوص ال ىل  امئة ـ  ا

ل املثال   .س
ٔو  ٕالجامع سواء من اجللسة العامة  لهيام  مرشوعي القانونني املصادق 

، واملتعلقان جلنة اخل فاع الوطين واملناطق املغربية احملت ة واحلدود وا ارج
لمملكة االت واحلدود البحرية   .بتحيني الرتسانة القانونية الوطنية اخلاصة 

ل مع التوجهيات  ان، كام تعرفون، يف ٕاطار التفا ويندرج هذان املرشو
رشيع اعية ٕاىل تدارك الفراغ ال ة ا ة السام ي يعرتي املنظومة امللك ي ا

االت البحرية، ومالءمهتا مع  القانونية الوطنية، والس املتعلقة مهنا 
دود احلقة رة  لمملكة املغربية الاكم املكمت يف دا  ،السيادة الوطنية 

لسياسة  ٔساس  الرتابية والبحرية واجلوية، متاشيا مع مقاربة الوضوح 
لمغرب ة   .اخلارج

ىل ويف ٕاط ار تعزز الرتسانة القانونية املتعلقة بتكرس املاكسب احملققة 
ىل مرشوع قانون تنظميي  لغوية، متت املصادقة  ة وا مستوى احلقوق الثقاف
ٔن دراسة هذا  لرمغ من  لغات والثقافة املغربية، و لس الوطين  يتعلق 

ٔساس  ت  ىل بعض املرشوع يندرج مضن القراءة الثانية، اليت انص
ٔخرى تعكس مدى  التعديالت، فٕان ذ مل مينع من اعتبار املناسبة حمطة 

لبالد ىل اخلصوص مع القضا احليوية  شارن  ل الربملان وجملس املس  .تفا
لعالقة القامئة بني إالدارة واملرتفق  ديدة  د  ويف ٕاطار ٕارساء قوا

ىل مرشوع قانون يتع ٕالجامع،  لس،  سيط تدارس وصادق ا لق بت
شلك لبنة  ٔن  ليه  ي يعول  املساطر وإالجراءات إالدارية، وهو القانون ا
ات الرتابية  ة وامجلا القات الثقة بني املرتفق وإالدارة العموم ة يف بناء  ٕاضاف

اهتا وهي  .هتآ ومجمو
ىل مرشوع قانون يتعلق بعقود  ويف نفس السياق، متت املصادقة 

ني ال ات الرشاكة بني القطا ٔساس تزنيل التو روم  ي  عام واخلاص، ا
صاديني احملليني  ق ىل الرشاكء  اح إالدارة  نف ة املتعلقة  ة السام امللك
ر العمويم وفق مقاربة  س وليني، وكذا الرفع من جودة ومردودية  وا

ر سب لالس ٔ ات املواطن وتوفر املناخ ا اج سجمة تليب   .م
ٔخر  ة  لمحمكة ومن  ى، وبعد مسلسل طويل ختل صدور قرارن 

ل  ليه، تفا لس ومسطرة التصويت  لم يل  ا ٔن النظام ا ش ستورية  ا
لس  ستورية، فقد قام ا لمؤسسات ا رتام  روح الثقة و لس  معهام ا

لس لم يل  ا ىل مقرتح النظام ا  .لتصويت 
ىل الصعيد ال  ، كذ  سجي غي  رشيعي، هو حمدودية وما ي

رشيعية، سواء  ب لها ختطي حواجز املساطر ال ك املبادرات الربملانية اليت 
ٔو حىت  لبية الساحقة مهنا،  ٔ لحكومة ل ث املوقف الرافض  من ح
رشيع وحقوق  اقشهتا، بل وٕان جلنة العدل وال رجمة م رتاض عن 

رجم ل املثال، اليت اكن لها سبق  ىل س سان،  ات إال ة ثالث مقرت

متكن ـ  ورة، مل  الل هذه ا لس  ٔعضاء ا قوانني مقدمة مببادرة من 
  .ٔسباب خمتلفة ـ من البت هنائيا فهيا

اكم  دة معطيات م داد قا ٕ لس املوقر  وهبذه املناسبة، خنرب ا
لهيا يف  رش النصوص التنظميية املنصوص  لزتام احلكويم ب ع  حول ت

الل الفرتة املمتدة من سنة القوانني ال ٕاىل  2011صادرة عن الربملان 
ري  هود  اجئ هذا ا لس ب ت ا ىل موافاة اكفة مكو رخيه، وسنعمل 
ٔيضا  شلك لنا مجيعا  ٔوسع نطاق، وهو ما س ىل  رشه  املسبوق، وكذا 

ة معل احلكومة ىل مراق د  سا   .مرجعا موثقا 
ٔعضاء ا  لس احملرتمني،حرضات السيدات والسادة 

ىل مشاريع القوانني  راسة واملصادقة  ىل مستوى ا ٕاذا اكنت احلصي 
ىل مستوى  ته،  لس مبختلف مكو ا، مك ا، فٕان مثار طموح مة كام ونو
ٔولوية  اقشة املواضيع العامة ذات ا ور الرقايب يف شقه املرتبط بدراسة وم ا

ستطالعية مل تبلغ م ملهام  ام  ٔو مل حنرز فهيا خطوات داوالق  ،داها، 
ة، ضعف جتاوب احلكومة مع  ٔسباب، مهنا، ونقول ذ رصا وذ لعدة 
ستطالعية  ملهام  ٔمر  لس سواء تعلق ا ان  ل ادرات ا العديد من م

  .ٔو دراسة املواضيع العامة
ٔصل  لس ملناقشة مواضيع  14مفن  ت ا طلبا تقدمت به خمتلف مكو

ورة، مل امة حت الل هذه ا امئة  ان ا ل ىل ا م وردت  اله ظى 
لس،  د فقط مقدم من ستة فرق  ل احلكومة سوى مع طلب وا تتفا

ورات السابقة داد ا ىل ام ىل مك الطلبات املرتامك    . هيمك 
عية يف  ج ة و وهكذا، فقد تدارست جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

ع مطول موضو  ع إالصالح البيداغو اجلامعي اجلديد، حبضور اج
ة  ر الص ٓخر مع وز ع  قشت يف اج ىل القطاع، كام  ر الويص  الوز
ة  ستطالعية حول واقع الص رة  ٔن الز ش لجنة  دته ا ٔ ي  التقرر ا

ة اللت -  جبهة در   .ف
شاور  سان لقاء  رشيع وحقوق إال هتا، عقدت جلنة العدل وال من 

سان والعالقات مع الربملان مج  و امللكف حبقوق إال ر ا لسيد وز عها 
ة  لتقررن اخلامس والسادس التفاق وري اجلامع  داد التقرر ا حول ٕا

متيزي ضد املرٔة ٔشاكل ا ىل مجيع    .القضاء 
ب،  در املك لية، فقد  ور الرقايب، ولكن من زاوية دا ويف سياق ا

ٔحاكم النظام  ة حفص طبقا  ة ملراق لجنة املؤق ل ا شك يل، ٕاىل  ا ا
ىل التوايل، مكامرسة محيدة هدفها تعزز  لسنة الثالثة  لس  رصف مزيانية ا
ٔمت  ىل  ب  زته، وٕان املك ٔ لس و ٔشغال ا ة واحلاكمة يف  الشفاف
الل  ا، الس من  لجنة ملها ٔداء هذه ا ستعداد لتوفري اكفة رشوط 

تمدها لك  ئق وبيا ات وو   .ما تطلبه من توضي
لس احملرتمني، ٔعضاء ا  حرضات السيدات والسادة 

ورة  الل هذه ا لس  ية قاربت  32عقد ا امة، ملدة زم  55لسة 
حملمكة  د  اب عضو وا نت جللسة العامة  ٔساس  ة، متزيت  سا
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ٔعضاهئا، لثاين  ٔول  ستورية يف ٕاطار جتديد الثلث ا ذ صدور ا مرة م
لسات مشرتكة مع جملس النواب،  انب ثالث  ستور اجلديد، ٕاىل  ا
ٔسئ  ىل ا س احلكومة  ٔجوبة رئ لسات شهرية، قام بتقدمي  وثالث 

رشيعية و لسات  لسياسة العامة، وسع  ٔسبوعية  15املتعلقة  لسة 
ٔسئ الشفهية   .ل

ٔسئ الشفهية امخلسة ع  لسات ا الل  رش مجيع وقد خضعت 
صاد واملالية وحتديث إالدارة ـ  ق اء قطاع  ست ة ـ  ات احلكوم القطا

شارن لسادة املس ة الربملانية  لمراق   .خضعت 
عادته متعية الطارئة،  ،و او مع القضا ا شارن م ظل جملس املس

ٔسئ  ىل ا صادي  ق عي و ج ث طغت املواضيع ذات الطابع  ح
ٓنية امل ٔمههاا قضا دمع تنافسية إالنتاج الوطين، قضا تدبري : عاجلة، ومن 

س ٔليوت ٔداء اسرتاتيجية  مي   املوارد املائية وٕاشاكلية ندرة املياه، تق
(Halieutis)  ستعدادات صاد الوطين،  ق ىل  رها املبارش  ٔ و

سعريات فواتري املاء  ساب  ، معايري ا ذة النطالق املومس الفال املت
ادة إالدماج، والكهر ٔهيل وٕا لت رامج  كتظاظ يف السجون وبلورة  ء، 

ريها من القضا   .إالصالح البيداغو اجلامعي اجلديد، و
الل اجللسات الشهرية  اوب  ٔيضا عن هذا الت لس  رب ا كام 
ل  لسياسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  تقدمي ا اخلاصة ب

س احلكومة،  ضيات الفصل السيد رئ ستور، ٕاذ  100طبقا ملق من ا
س احلكومة حولها املواضيع التالية  : مهت السياسات اليت متت مساء رئ

لحكومة لتفعيل مسامهة القطاع البنيك واملايل  - السياسة العامة 
دا؛ ايت ودمع املقاوالت الصغرى والصغرية  شغيل ا  يف التمنية وال

ة املرتبطة  - اص يف وضعية السياسة احلكوم ٔش ملسنني وا
اقة؛  ٕا

ت  - د سان، الت لحكومة يف جمال حقوق إال السياسة العامة 
ٓفاق؛  وا
ة والكوارث الطبيعية؛ - ة التغريات املناخ  سياسة احلكومة ملوا
 إالسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد؛ -
ريا - ٔ ٔرسة  ،و لحكومة يف جمال حامية املرٔة وا السياسة العامة 
 . والطفو

ٔسئ الشفهية، فقد مت  سبة حلضور السادة الوزراء جللسات ا ل و
سان والعالقات مع  و امللكف حبقوق إال ر ا سجيل حضور السيد وز
لس  ٔسئ امخلسة عرش اليت عقدها ا لسات ا ٔشغال  الربملان مجليع 

ا بقطاع العدل بـ  بو ورة، م ملعادن مرة، فوزارة الطاقة وا 11الل هذه ا
خلارج بـ  ملغاربة املقميني  ة والوزارة املنتدبة امللكفة  اسبات 10والب   .م

ٔول  د يف املقام ا ٔقل حضورا ف ة ا ات احلكوم لقطا سبة  ل و
ي اعتذر عن احلضور  صاد واملالية ا ق ٔصل  15قطاع   15مرة من 

ة والصيد البحري بـ ا بقطاع الفال بو اسب 14لسة، م ة، فقطاع م

ة  ٔعضاء  13الص ٔن املعدل العام املتوسط حلضور مجيع  لام ب لسة، 
الل اجللسات  ٔسئ الشفهية بلغ حوايل  15احلكومة  صصة ل   %.36ا

ٔسئ  لسات ا الل  ىل صعيد الزتامات وتعهدات السادة الوزراء  و
ا مك د لية اليت است سمترار يف تفعيل ا ب الشفهية، ويف ٕاطار 

لزتامات وتعهدات  ذ ثالث سنوات، فقد واصلنا رصد وتوثيق  لس م ا
  . السادة الوزراء

دد من  20فقد مت حرص  ه احلكومة مبعاجلة  الزتاما، تلزتم وتتعهد مبوج
رها السيدات والسادة  ٔ صادية اليت  ق عية و ج إالشاكالت 

ل ب ا ، سيعمل مك ىل ذ ٔب  شارن، وكام د رش املس ىل  س 
روهنا  اية  لزتامات للك  لس بقامئة هذه التعهدات و ت ا وموافاة مكو

دة   .مف
الل الفرتة الفاص بني  ٔسئ الشفهية املتوصل هبا  دد ا وقد بلغ 

ٔكتور  ورتني ودورة  ه  2019ا ىل  597ما مجمو ابت احلكومة  ٔ  ، سؤ
الل  264 امة، من مضهنا  15مهنا  ٓنيا 25لسة  سؤ  239 ،سؤ 
 .اد

ٔسئ السيدات والسادة  ايل القطاعي ركزت  لتوزيع ا سبة  ل و
سبة تعادل حوايل  عي ب ج ىل القطاع  شارن  من مجموع  %38املس

سبة  صادي ب ق ة، فالقطاع  ٔسئ املطرو ، مث قطاع الشؤون %31ا
سبة  ٔساسية ب ات ا لية والب ا ال احلقويق وإالداري ، فا%18ا

سبة  يين ب سبة %9وا ة ب ريا قطاع الشؤون اخلارج ٔ   .%04، و
ه  الل نفس الفرتة ما مجمو ابية املتوصل هبا  ٔسئ الك دد ا ب بلغ 

ىل  594 ابت احلكومة  ٔ  ، ٔي مبعدل  206سؤ   .%35سؤ مهنا، 
ستورية، فقد و  ىل مستوى العالقة مع املؤسسات ا لس ٔما  اصل ا

ربطه هبا  شاري لهذه املؤسسات، والس ت اليت  س ور  تعبئة ا
يئ  عي والب ج صادي و ق لس  ىل غرار ا ات تعاون ورشاكة،  اتفاق
راسات  ٓراء وا ىل تعممي ا سان اليت تعمل  لس الوطين حلقوق إال وا

شارن،  ت جملس املس ىل خمتلف مكو ٔن اكنت الصادرة عهنا  وذ بعد 
لسني يف صيغهتام  ن ا ٔعضاء من هذ لس مسامهة معتربة يف تعيني  لم

  . اجلديدة
ٔن  ورة القادمة، ٕان شاء هللا،  ا يف ا ويف هذا الصدد، فٕانه مطلوب م
لس  لم ٔول  س ا ٔلقاه السيد الرئ ي  نناقش مع احلكومة بعمق، العرض ا

ٔعامل احملامك  ت حول  لحسا ىل  ٔ لس ا ب ا ازمون يف مك املالية، وٕاننا 
ستورية، يف شىت  القات التعاون مع مجيع املؤسسات ا ىل توطيد 

ٔنظمة ذات الص حها القوانني وا االت اليت ت   .ا
زة  ٔ ٔشغال  ٔمازيغية يف  لغة ا كرس الطابع الرمسي  ه يف  ورغبة م

لس، ٔحاكم القانون التنظميي رمق  ا ب ٕاىل 26.16طبقا  در املك  ،
ل  ٔ الل ا ضيات القانونية  ٔجرٔة املق ذ و ٔن خمطط معيل لتنف ش التداول 
رشيعية  ادرة  ور، وسنعلن قريبا عن اختاذ م احملدد يف القانون التنظميي املذ
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لس يف هذا الصدد لم يل  ا   .لتمتمي النظام ا
شارن احملرتمني،حرضات السيدات و    السادة املس

و احملرتم، ر ا   السيدة وز
رملانية  ل جملسنا وفودا  بلومايس، فقد استق خبصوص معلنا ا
وية وقارية  رملانية  ة وخشصيات دبلوماسية، ورؤساء احتادات  وحكوم

ىل رٔسها    :ودولية، و
س جملس الشيوخ  س جملس الشيوخ جبمهورية الشييل، ورئ رئ

س جملس الشيوخ جبمهورية مدغشقر، ملم لكة العربية السعودية، ورئ
س  ميقراطية، ورئ درالية ا سة جملس الشيوخ جبمهورية ٕاثيوبيا الف ورئ

ا،  امجلعية الوطنية مجلهورية الغابون، و بدو لي ىل  ٔ لس ا س ا ورئ
سة سيا، ورئ شارية الشعبية جبمهورية ٕاندون س س امجلعية  حتاد  ورئ

حتاد الربملاين  س  ا، ورئ رملان معوم ٕافريق س  ويل، ورئ الربملاين ا
ا  العريب، ول غرب ٕافريق صادية  ق ة  مو رملان ا س  ورئ

)CEDEAO1( س ب، ورئ ة والاكراي ٔمراك الالتي رملان  س  ، ورئ
س جلنة الصد ٔمراك الوسطى، ورئ رملان  س  ٔنديين، ورئ اقة الربملان ا

ة  سة مجمو لس الشورى السعودي، ورئ الربملانية السعودية ـ املغربية مب
ة  ة الصداقة الرصبية  -الصداقة الربملانية املكسيك سة مجمو  -املغربية، ورئ

ة الصداقة الشيلية س مجمو لس النواب الشييل، - املغربية، ورئ املغربية مب
ئبة  لييب، و رملاين عن جملس النواب ا لربملان ووفد  س جلنة التمنية  رئ

س مجهورية النيجر، وممث  امة رئ شار اخلاص لف ر املس ٔوريب، والوز ا
سبانية  رة الواك  ملغرب، ومد ة  ذية والزرا ٔ دة ل ٔمم املت ظمة ا م

ة العمل مغرب  ولية، ووفد عن مجمو ى  -لتعاون والتمنية ا مشـرق 
ٔورويب، و حتاد ا ، جملس  س امجلعية الوطنية مجلهورية هنغار ئب رئ

ٔعضاء من  ل القدس"و ٔ رملانيون   ".رابطة 
حتادات اجلهوية  شارن يف  ىل مستوى اخنراط جملس املس و

ٔشغال لس يف  ولية، شارت وفود ا   :والقارية وا
ورة السنوية  ٔطليس،  65ا لف شامل ا لجمعية الربملانية ملنظمة 

رملا ورة دورة  ا، ا لجمعية العامة لالحتاد الربملاين  141ن معوم ٕافريق
ة  مو ات السنوية  ج ع املستوى مضن  ع الربملاين رف ج ويل،  ا
ويل، واملؤمتر الربملاين العاملي، واملؤمتر  ويل وصندوق النقد ا البنك ا

مي الوطنية، ودورة الربملان ال ويل اخلاص بقدرات التق ة ا س عريب، وال
امئة املتعلقة بقضا الثالثة من املنتدى  ان ا ل مي، وا لتق كفوين  ويل الفرا ا

مجلعية  ميقراطية  سان والقضا السياسية وا الشؤون القانونية وحقوق إال
نديين لربملان  ، وامجلعية الربملانية  ٔورو لس   102، واملؤمتر الربملانية 

ورة ملؤمتر رؤساء ا ذية واملؤمتر  75الس احمللية، وا  42لجنة التنف
رملان معوم  مة  الحتاد الربملاين إالفريقي، و ت الوطنية  لرؤساء الربملا

                                                 
1 Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

ساو، واملؤمتر العاملي  ا ب ت جبمهورية غي ا نت ة  ا اخلاصة مبراق ٕافريق
لجنة ا سيقي  ع الت ج لربملانيني ضد الفساد، و لربملانية اخلاصة السابع 

ٔبيض املتوسط، ودورة  لبحر ا لجمعية الربملانية  مباكحفة إالرهاب التابعة 
رملان معوم  رة وفد عن  لس يف ز يا، ومشاركة ا كولوم ٔنديين  الربملان ا
ٔشغال  ب الربملان العريب،  ع هيئة مك ، وكذا اج و ا مجلهورية  ٕافريق

امئة املتعلقة بقضا ان ا ل سان والقضا ا  الشؤون القانونية وحقوق إال
ورة الرابعة  ، وا ٔورو لس  مجلعية الربملانية  ميقراطية  السياسية وا

ويل مبناسبة مؤمتر  -لمنتدى الربملاين الفريس ع الربملاين ا ج املغريب، و
دة حول تغري املناخ  ٔمم املت ة ا ٔطراف يف اتفاق ، "COP2 25"مقة ا

لجمعية الربملانية و  سان التابعة  ٔمن وحقوق إال جلنة الشؤون السياسية وا
لمنتدى العاملي  ورة اخلامسة  ل املتوسط، وا ٔ حوار "لالحتاد من 

ا س ظمة "را ٔعضاء يف م ول ا ، واملؤمتر اخلامس عرش الحتاد جمالس ا
ورة  ٔوىل من ا ربملانية لجمعية ال 2020التعاون إالساليم، واملر ا

، والندوة الربملانية حول  ٔورو ل اندماج "لس  ٔ لية من  ادة املستق الق
ٔورو ٔمن والتعاون يف  ظمة ا ، واملؤمتر الثالث لرابطة "سيايس مبنطقة م

ٔورويب، يف  ام ٕاىل الربملان ا ٕالضافة لثالث  ل القدس،  ٔ رملانيون 
لجنة الربملانية املشرتكة املغربي ٔوروبيةٕاطار ا  .ة ا

ولية، نظم جملس  ضان وتنظمي التظاهرات القارية وا ىل مستوى اح و
ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه  اية السام شارن حتت الر املس
ا  الس املامث يف ٕافريق رشاكة مع رابطة جمالس الشيوخ والشورى وا هللا، 

ذ ٔ دة ل ٔمم املت ظمة ا ة والعامل العريب وم ، الندوة )3FAO(ية والزرا
ولية حول موضوع  ٔمن الغذايئ"ا ت ا ت ورها اءت "الربملا ، واليت 

شاور الربملاين حول القضا  راء احلوار وال يف سياق ٕاغناء النقاش وٕا
ٔن  ٔهنا  ات اليت من ش ٔمن الغذايئ وتقدمي التوصيات واملقرت املرتبطة 

ٔمام ال انب احلكومات سامه يف متهيد الطريق  عمل الربملاين املشرتك ٕاىل 
ل  شك ستكامل  ث توجت الندوة  ، ح تلفة ذات الص ات ا والقطا
ا والعامل العريب واليت مت ٕاسناد  فريق ٕ ٔمن الغذايئ  الشبكة الربملانية ل

شارن لس املس ٕالجامع    .رئاسهتا 
رخي ا ٔول مرة يف  لعمل الربملاين كام مت بنفس املناسبة عقد لقاء 

ا  لك من ٕافريق حتادات اجلهوية والقارية  بلومايس مجع رؤساء لك  ا
ة  ٔمراك الالتي يس و ٔس الن الت ىل إال ع  لتوق ب واليت توجت  والكراي

ا ٔفريق ب و ة والكراي ٔمراك الالتي  "تالٔفرو" لمنتدى الربملاين 
(AfroLat4) شا   .رنقرتاح وتعبئة من جملس املس

رة حول موضوع شارن مائدة مستد دور : "كام نظم جملس املس
ساء ت يف ماكحفة العنف ضد ال ٔمم "الربملا ، مبناسبة امحل السنوية ل

                                                 
2 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
4 Forum Parlementaire d'Afrique, d'Amérique Latine et des Caraïbes 
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فاع  امئ  لس ا ساء، ويف ٕاطار اخنراط ا دة لوقف العنف ضد ال املت
سبات احملققة وتعززها كرس املك يات و   .عن قضا املرٔة والف

ريت و ز لس  رملانية عن ا ىل رٔس وفود  ورة، مقنا  الل هذه ا
ٔوىل  رة ا ث متزيت الز ، ح وستاراك وب معل للك من مجهورييت 
رشيعية لهذا الب  ٔمام امجلعية ال ناها  ٔلق للكمة اليت  وستاراك  مجلهورية 

سها واليت ٔجريناها مع رئ ات املمثرة اليت  اللها الصديق وكذا املباح ٔكد   
دية  ة و لمملكة املغربية وملصداق دة الرتابية  لو ىل دمعه الاكمل والرصحي 
ٔقالمي اجلنوبية حتت السيادة الرتابية والوطنية  ايت  لحمك ا املبادرة املغربية 
ة تعاون بني جملس  ع اتفاق رة بتوق لمملكة املغربية، كام توجت الز

رش  شارن وامجلعية ال وستاراكاملس   .يعية مجلهورية 
ناها  ٔلق للكمة اليت  رتنا الثانية مجلهورية ب فقد متزيت  وخبصوص ز

ي يضم  ب، ا ة والكراي ٔمراك الالتي ،  24ٔمام امجلعية العامة لربملان  دو
رى اخلامسة وامخلسني  فاء  ح ٔة الربملانيةمبناسبة  س هذه الهي ٔس  لت

ات الثنائية القارية الهامة، و  ٔيضا لعقد العديد من املباح اسبة  اليت اكنت م
ٔو ما  ٔمراك اجلنوبية  لسوق املشرتكة  س امجلعية الربملانية  وخصوصا مع رئ

ٔمراك Parlasur)( "السورالرب"يعرف ب  رملان  ، وكذا مع رئاسة 
دة تفعيل مضامني  ٔج ٔساس حول  ب واليت متحورت  ة والكراي الالتي

الن ا  ٕا ٔفريق ان  لمنتدى الربملاين لب هنائية  ط واستكامل الهيلكة ا الر
الصة استلزمت العمل ملدة  ب، مكبادرة مغربية  ة والكراي ٔمراك الالتي و
شاء  ل ٕا ٔ سيق والتعبئة من  فاقت ثالث سنوات من املشاورات والت

وب  لتعاون ج رملاين  لرت  -فضاء  لية  ني و ان املنطق وب بني ب افع عن ج
ويل ملنتظم ا   .القضا العاد لشعوهبا وٕاسامع صوهتا 

  حرضات السيدات والسادة احملرتمني،
متع وتطلعاته،  ٔسئ ا ل مع  ىل حميطه والتفا لس  اح ا نف ارتباطا 

رشاكة مع و لس  سان، نظم ا ليوم العاملي حلقوق إال فاء  ح يف سياق 
لس الوطين حلقوق االٕ  ع "سان يوما دراسيا حول ا ٕاسهام الربملان يف ت

وري الشامل ستعراض ا ذ توصيات  ٔربعاء "تنف  11، وذ يوم ا
رب    . 2019دج

شاري  شارات ومس لقاء املنظم لفائدة مس واكن الهدف من هذا ا
ابعة واستعراض اجلهود الرمسية ٕالنفاذ  شارن هو م ٔطر جملس املس و

ستعراض ا شطة والفعاليات املنفذة، توصيات  ٔ راز الربامج وا وري وٕا
ٔممية  ليات ا ر اجهتادات ا ٔيضا رفع الوعي واستكشاف سبل اس و
ستعراض  لية  ىل اخلصوص  سان، ومن مضهنا  اخلاصة حبقوق إال

وري الشامل   .ا
ة مي السياسات العموم ٔيضا، يويم  ،وف يتعلق بتق لس  ضن ا اح

ر 23و 22 ٔجنزهتا  ينا اجلاري، ورشة معل لتقدمي نتاجئ حبوث ٕاجرائية 
يت  الل س متع املدين  حول السياسات  2019و 2017مجعيات ا

مج  ر ة، مبساندة من  املمول من طرف سفارة اململكة " دمع"العموم

ملغرب دة    .املت
راسات والبحوث يف  رشاكة مع مركز ا ٔيت هذه الورشة اليت تنظم  وت

ىل الشؤون  لس  اح ا شارن، يف ٕاطار انف لس املس الربملانية التابع 
ضان النقاش العمويم  ح متع املدين، متاشيا مع ٕاسرتاتيجيته املتعلقة  ا
متعي التعددي حول لك القضا اليت هتم انتظارات وتطلعات  واحلوار ا

  .املواطنات واملواطنني
اه السيدات والسادة  ٔلفت ان ٔن  ٔود  شارن احملرتمني يف هذا و املس

لمنتدى  ة اخلامسة  س ٔن جملسنا بصدد التحضري لتنظمي ال إالطار ٕاىل 
ة لصاحب اجلال  اية السام عية حتت الر ج لعدا  ويل  الربملاين ا

: توسيع الطبقة الوسطى"امل دمحم السادس نرصه هللا، حول موضوع 
ستقرا لتمنية املستدامة و عيقاطرة  ج لس " ر  وذ رشاكة مع ا

وليني، وذ يوم  يئ وبدمع من رشاكئنا ا عي والب ج صادي و  19ق
ر الوشيك   .فربا

  حرضات السيدات والسادة احملرتمني،
ـــيف اخل  ـــل ٕاىل ات لشـــكر اجلزي ـــب  مس املك ـــه  ٔتو ٔن  ســـعدين  م، 

ـب ٔعضاء مك شارن احملرتمني،  لـس، ورؤسـاء  السيدات والسادة املس ا
ـىل مـا يقومـون  امئـة،  ان ا ل ة الربملانية، ورؤساء ا مو الفرق الربملانية وا
امئ،  ــىل حضــورمه ا ــس، و ل ٔداء ا ــد  ــاد ملواصــ جتوي ــن معــل  ــه م ب

لس لم ستورية  دوار ا ٔ ل ل ٔم ىل التفعيل ا   .وحرصهم 
لشكر اجلزيل ٕاىل السيدات وا ه  ٔتو ٔن   ،لسادة الـوزراءكام ال يفوتين 

و احملـرتم، ملـا  ـر ا يد وز س احلكومة احملـرتم والسـ ىل رٔسهم السيد رئ و
جلهـود املتواصـ الـيت  وهـا  ا، م نوا عنـه مـن روح التعـاون مـع مؤسسـ ٔ
سـري  سـان والعالقـات مـع الربملـان لت و امللكـف حبقـوق إال ر ا يبذلها وز

  .معل جملسنا املوقر
ٔطــر وموظفــات ومــوظفي بــنفس املن ،وســعدين اكفــة  ٔنــوه  ٔن  بة،  اســ

تـه مبـا  هيم يف العمـل والرفـع مـن ٕانتاج ـىل تفـا ن،  شارن اجلاد جملس املس
  . خيدم جملسنا املوقر

رشيعية ٔمن املؤسسة ال ىل  ٔيضا مجيع املصاحل الساهرة  ٔشكر    .و
لـس  لشـكر ٕاىل رشاكء ا ـه  ٔتو ٔن   ، وال يفوتين هبذه املناسبة كـذ

لـسالوطن  ٔطلقهـا ا ٔوراش الـيت  ل يف ا ىل اخنراطهم الفا وليني   ،يني وا
ظامت  ٔيضـا الشـكر موصـول ٕاىل مجيـع مـ مضن خطة العمل إالسرتاتيجية، و
لــس،  شــطة ا ٔ امئ مــع  ــا ا له ابعهتــا وتفا ــىل مســامههتا وم متــع املــدين  ا

ب ــىل موا ــة  ولي ــة وا ــالم الوطني ــف وســائل إال تل هتــا وكــذ الشــكر 
لس، ونقلها مبهنية لعموم الرٔي العام شطة ا ٔ.  

ىل حسن إالصغاء واملتابعة   . شكرا 
ة حلرضة صاحب اجلال ة املرفو ٔمني لتالوة الربق لسيد ا ٔعطي اللكمة   .و
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شار  ٔمحد توزياملس لس ،السيد    :ٔمني ا
ٔرشف املرسلني ىل   .﷽ والصالة والسالم 

ة ٕاىل حرضة صاحب اجلال امل دمحم السادس حفظه هللارق  .ة مرفو

ٔعزك هللا،  نعم سيدي 
ــام دورة ت بة اخ ــور مــن  مبناســ ـيعية ٔكت رشـ نة ال ، 2020-2019الســ

ٔصــا عــن نفســه، ونيابــة عــن اكفــة  شــارن،  س جملــس املس شـــرف رئــ ي
رفـع ٕاىل السـدة الع ٔن  شـارن،  ٔعضاء جملـس املس اليـة السيدات والسادة 

ت الوالء املقرونة خبالص عبارات الوفاء  ٓ ٔمسى  ٔدام هللا عزه ونصـره،   
الص  .وإال

موالي، متزي حبصي هامة مشلت جماالت  ورة،  تام هذه ا ٕان اخ
يبلوماسية  ة وا مي السياسات العموم ة العمل احلكويم وتق رشيع ومراق ال

ي رشيعية يف عهد  الربملانية، تعزز الرتامك إالجيايب ا ه املؤسسة ال حقق
  .اللتمك

ورة املصادقة  رشيعي، عرفت هذه ا ٔداء ال وهكذا، فعىل مستوى ا
هنا مقرت قانونني، ومرشوعي قانونني  36ىل  رشيعيا، من ب نصا 

ات دولية هتم  22و تنظمييني هامني، ىل اتفاق مرشوع قانون يوافق مبوجهبا 
لمم اديةاملصاحل إالسرتاتيجية    . لكة، وعرشة مشاريع قوانني 

ة، فقد حرص  مي السياسات العموم ىل املستوى الرقايب وتق ٔما 
س  ٔجوبة رئ لسات الثالث اخلاصة بتقدمي  ل يار حماور  ىل اخ لس  ا
لسياسة العامة، استلهاما من روح اخلطب  ٔسئ املتعلقة  ىل ا احلكومة 

ت ذات ا ٔولو ة وا ات املولوية السام لبعد الوطين، كام اختذ لك الرتت
ة واليت خصصها  مي السياسات العموم الالزمة لعقد اجللسة السنوية لتق

لامء سرتاتيجية الوطنية  مي  لس لتق   .ا
لس تعبئة  ستورية، واصل ا وخبصوص العالقة مع املؤسسات ا

شاري لهذه املؤسسات س ور  ضيات ،ا ستور ومق ٔحاكم ا  طبقا 
لس لم يل  ا   .النظام ا

لس، يف ضوء توجهيات  يبلوماسية الربملانية، سار ا ىل مستوى ا و
ث  ة، ح اق ادرة واس رملانية م ىل هنج دبلوماسية  ة،  اللتمك السام
رملانية من خمتلف القارات، ومشاركة  دة وفود  ال  ستق ورة  متزيت ا

رملانية ٕاقلميية وقار  لس يف حمافل  ت ولقاءات ا تد ضان م ية ودولية، واح
  . دولية

ال مع توجهيات  لس،  موالي، تفا ويف هذا السياق، معل ا
وب ة خبصوص تعزز التعاون ج س - اللتمك السام ٔس ىل ت وب  ج

رملانية  ة، وشبكة  ٔمراك الالتي ا و ت من ٕافريق رملا رملاين يضم  تدى  م
ا  ٔمن الغذايئ يف ٕافريق والعامل العريب، مستحرضا بذ التوجهيات حول ا

ىل  ، و فاع عن القضا العاد واملصريية لبالد السديدة جلاللتمك يف ا
ايت  مع ملبادرة احلمك ا الل مواص حشد ا رٔسها القضية الوطنية، من 
لمملكة املغربية، ويف  ٔقالمي اجلنوبية حتت السيادة الرتابية والوطنية  يف ا

رتام ولية، ونصـرة قضا السمل والسالم، ويف  ا م لقرارات الشـرعية ا
ة   .طليعهتا القضية الفلسطي

لـس جلهـوده  ،  مـوالي، مبواصـ ا ورة كـذ سـمت هـذه ا وقد ا
ضـان  ـالل اح ل مع انتظارات املواطنات واملـواطنني مـن  ة ٕاىل التفا الرام

متعي التعدد متعية الراهنةالنقاش العمويم واحلوار ا   .ي حول القضا ا
ٔمهية ودقة املر  ته،  موالي، يعي  لك مكو شارن  ٕان جملس املس
امئـة مـن موقعـه  ـه ا بة جيـدد تعب ، وهبذه املناسـ الراهنة اليت جتتازها بالد
ٔوراش  ة وا ـات إالصـالح ينام ـل يف ا ستوري واخنراطه الواعي والفا ا

ٔعزه هللا، حبمكة وتبصـر وبعد نظر، واليت التمنوية الكربى اليت اها موال  ر  
دة يف املنطقة ا حيتذى به وذي ر  .جعلت من بالد منوذ

ــع  ــايل القــدر، رف وام  ــىل ا اللــتمك  ٔبقــى  حفظــمك هللا  مــوالي، و
ء، وحقق مـا  ل لعطاء، ممتزيا  ا  وه اللتمك املشـرق م املقام وجعل عهد 

ـىل رجونه ململك  ٔدام  مك السعيدة وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، و
اللـتمك بصـاحب السـمو  ني  ٔقر  متكني، و ة والنصـر وا اللتمك نعمة الص
ة الســمو امللــيك  ٔمــري اجلليــل مــوالي احلســن، وصــاح امللــيك ويل العهــد ا

دجية،  ٔمرية املصونة ال  ٔمـري ا قمك السعيد صـاحب السـمو امللـيك ا وشق
ة الرشيفة، ٕانه مسيع جميبم ٔرسة امللك ٔفراد ا ر   .والي رشيد، وسا

ه تعاىل وراكته اللتمك العايل  ورمحة م ىل مقام    .والسالم 
ن شامش: دميمك الويف   .حكمي 
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س   :السيد الرئ
 ٔ   .منيشكرا السيد ا
  .ورفعت اجللسة ،شكرا لمك مجيعا


