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ريل 8(هـ  1443 رمضان 6 امجلعة :التارخي   .)م2022 ٔ
شارن :لرئاسةا س جملس املس ارة، رئ   .السيد النعم م

ت ة  ونمثان وعرش  :التوق قة، ابتداء من السا قة  احلادية عرشةدق ق وا
ا دسةالسا   .والثالثني صبا

ٔعامل ورة الثان  :دول ا تاح ا رشيعية اف  .2022-2021ية من السنة ال

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

ارة، السيد  س النعم م شارن جملسرئ   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
ٔحاكم الفصل  ستور واملادة  65طبقا  يل  18من ا ا من النظام ا

ورة الثان  تاح ا لن عن اف ٔ لس،  رشيعية لم - 2021ية من السنة ال
ورة  ؛2022 تح به هذه ا ري ما نف ر احلكميو ات من ا ت ب يتلوها  ،ٓ

  .فليتفضل مشكورا ،السيد عبد الكرمي البايق هللا ئىل مسامعنا املقر 

  :سيد عبد الكرمي البايق هللاقرئ ال امل
  عوذ  من الشيطان الرجمئ 

﷽  
يا ِ لََق  ُ ا ْرَض  السَماَواِت  َ ْ َْزلَ  َوا ْخَرجَ  َماءً  السَماءِ  ِمنَ  َو  ِبِه ِمنَ  فَ

َ  لَُمكُ  َوَخسرَ  لَُمكْ ۖ  ِرْزقًا الثَمَراِت  ْ ْمرِه الَْبْحرِ  ِيف  ِلتَْجرِيَ  الُْف ْهنَارَ  َوَخسرَ  ِب ْ  لَُمكُ ا
ۖ َوَخسَر لَُمكُ   ﴾٣٢﴿ لۡقََمَر َدآئِبَۡنيِ لشۡمَس َو هنَارَ ل َوَخسَر لَُمكُ   ﴾33﴿ ۡيَل َو

لُۡتُموُهۚ َوان تَُعدوْا ِنۡعَمَت  ن ُلكِّ َما َس ُصو  ِ  َوَءاتَٰىُمك ّمِ َسـَن َال ُحتۡ ۡال ٓۗ ان  َها
َۡرِهميُ  ﴾34﴿ رٌ كَفا مٌ لََظلُو  ُۡبِين َوبَِين َواۡذ قَاَل ا ۡج ٗا َو َ َءاِم َ لَۡب ۡجَعۡل َهـَذا   َرّبِ 

ۡصنَامَ  ۡ لناِسۖ فََمن تَِبَعِين فَانُهۥ  َرّبِ  ﴾35﴿ ن نۡعُبَد  َن  ۡضلَلَۡن َكِثٗريا ّمِ اُهنن 
ۖ وَ    .﴾63﴿ رِحميٌ  َمۡن َعَصاِين فَانَك غَُفورٌ ِمّينِ

  .صدق هللا العظمي
سالالسيد   :رئ

ٔكرب   .هللا 
ع لوقوف لالس شيد الوطين ٔدعو امجليع    .ل

شيد بث( ة اجللسات ال ل قا رب مكربات الصوت دا   )الوطين 
ة اجللسات( ل قا   ).امجليع وقوفا دا

ٔحرار بت ا ٔنوار   م  مرشق ا
اه تدى السؤدد ومح  م

تداه  وحامه دمت م
ٔوطان عشت عال عنوان   يف ا  ل

ان ان   ملء لك ج ر لك لس  ذ

 جلسد ،لروح
اك ـى نداك     هب ف  ل

 يف مفي ويف ديم
رهو  ر نور و  اك 

ا  سعيا لعال   ٕاخويت ه
نيا  ٔن هنا حنيا شهد ا

 شعار
 هللا

 امل  نالوط

س   :السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارات احملرتمات،   السيدات املس
شار    احملرتمون، نوالسادة املس
  احلضور الكرمي،

رشيعية  ورة الثانية من السنة ال تح ا يف مسهتل هذا  2022-2021نف
ٔخوة واحملبة، شهر رمضان املب ملشاعر وروابط ا ارك الشهر الفضيل املفعم 

ني ،الكرمي ٔمري املؤم ىل موال  اده هللا تعاىل  صاحب اجلال حفظه  ،ٔ
لين ،هللا ة و ٔمة العربية وإالسالم ىل ا مين والرباكتو خلري وا   .ا مجيعا 

ليمك سمترار  ،وكام ال خيفى  سم  ورة يف سياق دويل ي تنعقد هذه ا
صادي و ق ىل الصعيد  ورو  احئة  عيتداعيات  وكذا ما  ،ج

ية  ٔم عية و صادية واج سانية واق ر وانعاكسات ٕا ٓ رتب وسيرتتب من 
ر دول املعمور رانيا  ،ىل سا ٔو ٔعامل احلربية بني دوليت روسيا و جراء ا

لحظة دود هذه ا ذ مارس املنرصم واملتواص ٕاىل  ذ  ،م ه م لف وما 
الالت وال ادالت السلع واملواد يس س ما يتعلق  اندالعها من اخ ابية م

ٔساسية   .ا
ىل تتوجي جمهود  م قلي  ٔ ٔيضا بعد ميض  ورة  دئ هذه ا وت
ا  ه دبلوماسي ي حقق ري املسبوق ا رتاق  ال امجلاعي الرمسي واملوازي 

ادة املقد ،الوطنية  تهمة والرشيدة لصاحب اجلال حفظه هللا حبمك احتت الق
ة وامل  ري ،تبرصةورؤيته الثاق ٔ ي اعترب  واملمتث يف املوقف إالسباين ا ا

ة  دية وواقعية ومصداق ٔكرث  ٔساس ا ايت مبثابة ا لحمك ا املبادرة املغربية 
سوية اخل ل  ٔ لصحراء املغربيةمن    .الف املتعلق 

مسمك مجيعا هبذا املوقف التارخيي والتنويه  سعين سوى إالشادة  وال 
سيق والتقائية ٕاىل رضورة مواص ىل ضامن الت ؤوب واحلرص   معلنا ا

  .لك من موقعه ،جمهود السيايس الوطين
ال ،فضال عن ذ دانيا من  ٔيضا مبا حتقق م الرفع  لوجب التنويه 

مينا اجلنوبية ٕاىل  ٔقا بلوماسية ب متثيليات ا دد ا تاح  ،متثيلية 24من  بعد اف
ٔسبوع ب مباي ر كصلية العامة ملنظمة دول رشق الالق  ا يف ا دينة ا
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  .املايض
يل ا ىل الصعيد ا اص  ،ٔما  ا  ورة يف سياق م نعقد هذه ا ف

ة الوطنية ىل الفال نعاكسات اجلفاف  سم  ٔمطار اخلري اليت  ،ي رمغ 
رية، مما جعل ٔ ٓونة ا فرقة من بالد يف ا اطق م ة  ،عرفهتا م ت ملك وبتعل

ة دد  ،سام متعية ختاذ  ات ا ة ٕاىل دمع بعض الف من املبادرات الرام
طالق  ٕ ٔسعار احملروقات و لجفاف وتقلبات  تلفة  ر السلبية ا ٓ اهبة ا

ة  عي كرتمجة دينام ج ن الاحلوار  س احلكومة بذ ٕا لزتام السيد رئ
ي نظمناه يف  عية ا ج لعدا  ويل  دورته التئام املنتدى الربملاين ا

  .السادسة

  حرضات السيدات والسادة،
ن ٔ ئية قد  ٔزمة الو ٔن ا ث  ةوح لوا  ت عن عودة قضا السيادة 

ل حتصيهنا ٔ سابق من  اته  ،وال اج وٕاذا اكن املغرب قد متكن من تدبري 
ادية ة وبطريقة  مكيات اكف ٔساسية  ملواد ا ٔسواق  زويد ا فٕان العديد  ،و

ول  برية يف توفري هذه املواد وتوزيعها جسلتمن ا الالت  كام نوه ٕاىل  ،اخ
ذ صاحب اجلال امل دمحم السادس حفظه هللا يف خطابه السايم 
ٔوىل من الوالية  رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا مبناسبة اف

هفٕانه مل  احلادية عرش، ىل  يف شديد يف ذات اخلطاب السايم  رضورة "ال
داث لمواد  ٕا سرتاتيجي  زون  اكم تتعلق  ظومة وطنية م م

ٔساسية ةال ،ا ىل التحيني املسمتر  ،س الغذائية والصحية والطاق والعمل 
لب سرتاتيجي  ٔمن  ات الوطنية مبا يعزز ا اج ى النطق املليك "ل هت ، ا

  .السايم
لسياق واستحضا ،ذه الرؤية املتبرصةهبواسرتشادا  ،وتبعا  را 

ابة لهذا املسعى والتعاطي مع بعض  ست الية  ستع سم  احلايل امل
ة عية املل ج شاور مع  ،القضا ذات الصبغة  ل لس،  ب ا شلك مك

لسم السيدة والسادة رؤساء الفرق و  ات  مو مجموعتني  ،سقي ا
ٔمن الصحي ٔمن الغذايئ وا داد تقررن حول ا ، ويه موضوعيتني ٕال

عوة  اسبة  موعتني واخلروج  لتعبئةم ود مجيعا ٕالجناح معل ا
دة يف هذا الصدد اتخبالص   .مف

رجمته من حزمة من  امئة وما  ان ا ل سري معل ا ىل ت كام حرصنا 
شط ٔ الل ةا اصة  ات  لس ٕاىل طلب عقد اج ث دعت جلان ا ، ح

ورتني، وهكذا عق ا دت الفرتة الفاص بني ا ة اج ات إالنتاج جلنة القطا
ر  24بتارخي  ساقطات "ملناقشة موضوع  2022فربا ٔخر ال تداعيات ت

ف مهنا لتخف ذة  ات حول  "املطرية والتدابري املت وكذا لتقدمي الرشو
ن من تداعيات اجلفاف" مع املترضر ايل  ستع مج الوطين    ."الرب

هبا عقدت جلنة ا ا ٔساسية ومن  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا
ا بتارخي  ٔسعار احملروقات "ملناقشة  2022مارس  7اج تداعيات ارتفاع 

ىل قطاع ويل    ."نقل املسافرن والنقل السيا يىل الصعيد ا

لس  وجبانب هذه املبادرات اللها جلان ا لت   مع ما ميوج يفاليت تفا
ة الوطنية من قضا ورتني السا  وٕاشاكالت، عرفت الفرتة الفاص بني ا

يلكة، ويتعلق  ىل مشاريع  دانية لالطالع عن كثب  رات م تنظمي ز
لية ٕاىل ورش الطريق الرسيع رمق  ا رة اليت قامت هبا جلنة ا لز ٔمر   1ا

الل الفرتة املمتدة من زي الرابط بني ت ا  ت وا ر  20ٕاىل  16ن فربا
ل اليت قطعهتا وظروف ٕاجناز ، واليت 2022 ىل املرا اللها  طالع  مت 

لمملكة داد اجلهات اجلنوبية الثالث  ىل ام   .هذا املرشوع الضخم 
هتا لسة  ،ومن  ل لتحضري  اتية امللكفة  ة املوضو مو قامت ا

ني  داني رتني م ز لشباب  ة املرتبطة  مي السياسات العموم السنوية لتق
ة  ة لكممي  - جلهة طن ٔوىل من نوعها  - تطوان و واد نون، يف سابقة يه ا

تخبني  ىل املستوى الرتايب من م لني  ع واحلوار مع الفا نتقال لالس يف 
متع املدين، كام  ة ومجعيات ا ات احلكوم لقطا ة  وممثيل املصاحل اخلارج

ىل  ني املعنيني  لني احلكوم املستوى عقدت سلس من اجللسات مع الفا
ح  ٓخر من اجللسات، واليت ست دد  لجنة عقد  املركزي، وستواصل ا
ل  لس ق ٔفق رفع تقررها ٕاىل ا مي يف  قة عن موضوع التق كون رؤية دق

ورة تام هذه ا   .اخ
الل هذه الفرتة  ،ووفق مهنج توافقي لس  ت ا اشتغلت مجيع مكو

يل ا ات تعديالت عن النظام ا لس، وستجمتع  ىل وضع مقرت لم
ٔن تعطي هذه  ٔمل  ريل اجلاري، ون ٔ الل شهر  لنظر فهيا  تصة  لجنة ا ا

 ٔ لاملراجعة دفعة قوية ل لم رشيعية والرقابية  سعى مجيعا سدوار ال ، اليت 
اة خصوصية  متعية، مع مرا ات ا اج ل ابة  لية واست ٔكرث فا ٕاىل جعلها 

  .ريبة املؤسسة
ٔسئ وهنا البد من التذ منط املناسب ل لتداول املسمتر حول ا كري 

مي  ي اكن من نتاجئه التق ٔخرى، وا ٔسبوعية جبانب ملفات  الشفهية ا
ات املعنية هبا ٔسئ الشفهية وحماورها والقطا يل لطريقة عرض ا   .املر

ٔيضا  يد  ٔ رشيعي وال تفوتين هذه الفرصة دون الت ىل مستوى العمل ال
ٔن ا صاص احل ب لس خ ٔعضاء ا رشيعية  ادرات  ٔو رفض م ول  سم يف ق

لس، واليت ندع زة ا ٔ ات وتعديلها هو حق مكفول  رجمة مقرت وها ٕاىل 
اقشهتا والب ٔحاكم  تومشاريع قوانني وم ستور والنظام فهيا وفقا  ا

اصة ٔمهية  سب  ك ٔن البعض مهنا  لس، الس  لم يل  ا   .ا
ىل صعيد العالقات مع  ستوريةو ب  ،املؤسسات ا فقد توصل املك

لس "و 2020رمس سنة  "وسيط اململكة"بتقررن سنويني للك من  ا
ت لحسا ىل  ٔ يت "ا اقشهتام املزمع ومن ،2020و 2019 رمس س  م

سيق  .الص ذات القانونية املساطر وفق النواب جملس مع بت

 والسادة، السيدات حرضات
بلوماسية مستوى ىل  جملس حضور رسيخ ٕاطار ويف ملانية،الرب  ا

شارن ة ٔمراك مستوى ىل املغربية ململكة املس ب، الالتي  والكراي
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لس عن وفدا رٔسنا ام ا رة لق  يف املشاركة ختللهتا ،ب مجلهورية معل ز
ة ٔمراك لربملان السنوية العامة امجلعية فعاليات ب، الالتي  ومقة والكراي
ا وإالقلميية اجلهوية الربملانية حتادات رؤساء فريق ٔمراك ٕ ة و  .الالتي

سمت وقد رة هذه ا  الفضاء تدشني يف املمتثل التارخيي حلدث الز
ي ،املغريب  هللا نرصه السادس دمحم امل اجلال صاحب موالي تفضل ا

طالق ابه امس ٕ ث مسيتليه الرشيف ج بة" :، ح  دمحم امل مك
ث ،"السادس سة حضور التدشني حفل عرف ح  ٔمراك رملان رئ
ة ب، الالتي ول ووفود والكراي ٔعضاء ا ٔعضاء املنظمة هذه يف ا  الس و

بلومايس ، املعمتد ا س ٕاضافة ب ة رملان لرئ مو صادية ا  غرب ول ق
ا س ،)1CEDEAO( ٕافريق لجنة ورئ ذية ا   .إالفريقي لربملاينا لالحتاد التنف

شلك بة" وس  وتنوع غىنل داسجم  رمزا "السادس دمحم امل مك
ايل الثقايف املوروث ل املغربية لمملكة وا  مبنطقة رملاين جتمع ٔكرب مقر دا

ة ٔمراك ب، الالتي  شعوب بني والتقارب لتواصل جرسا وكذا والكراي
ا طقة ٕافريق ة ٔمراك وم ب، الالتي بة ٔن لام والكراي صة ستكون املك  م
لية رمقية ت مع املبارش والربط لتوثيق هامة تفا  ول الوطنية الربملا

ٔعضاء الثالث والعرشن ة ٔمراك رملان يف ا ب الالتي ويه  ؛والكراي
ي قام به الوفد املغريب يف ب يف ت  ؤوب ا لعمل ا ٔيضا  اسبة لننوه  م

  .الفرتة
 اجلهوية الربملانية حتادات رؤساء مقة عقد ،ٔخرى ة ومن
ا وإالقلميية فريق ٔمراك ٕ ة، و ث الالتي الن" ٔصدر ح ه ٔكد ،"ب ٕا  ف

را دعام ميثل املغريب الفضاء ٔن ني بني التعاون ملسار وتقد ة املنطق  إالفريق
ٔمركو ة-وا   .التي

ورتني بني الفاص الفرتة متزيت كام  مجلهورية هبا مقنا اليت العمل رةز ا
ال ل من رمية عوة تلبية ،غوات سمت الوسطى، ٔمراك رملان ق  لقاء ا

س مع ٔعضاء رئ ب و ذي املك  الهيئة هذه مبقر الوسطى ٔمراك لربملان التنف
ال جبمهورية الهامة اجلهوية الربملانية الن جملس غوات ٕ ، واليت توجت 

شارن رش  ٔن اكن فقط عضوا مالحظااملس   .اك بعد 
رة وتوجت النا رشف الز ل من استق س خفامة ق  مجهورية رئ

ال، ي غوات ره عن املناسبة هبذه ٔعرب وا ري تقد  املغربية لمملكة الك
ادة حتت ٔيده، هللا نرصه السادس دمحم امل اجلال لصاحب الرشيدة الق  و

دتنا قضية صوصخب لبالده الثابت املوقف ىلٔعرب و    .الرتابية و
لس عن وفدا رٔسنا ،ٔخرى ة ومن ام ا رة لق  إالمارات و ز

دة العربية قة، املت ات اللها ٔجريتو  الشق اح س مع ثنائية م لس رئ  ا
ع توج حتادي، الوطين ه ٔكد مشرتك، بيان ىل لتوق  معق ىل ف

ة العالقات  العربية إالمارات ودو املغربية ململكةا بني جتمع اليت املت
دة، ٔخوية الروابط من قوهتا سمتد واليت املت  اجلال صاحب بني الوثيقة ا

                                                 
1 Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

  .هنيان ل زايد ن ليفة الشيخ السمو وصاحب السادس دمحم امل
ىل ضان مستوى و ولية، إالقلميية التظاهرات اح  جملس نظم وا

شارن، اية حتت املس  السادس دمحم امل اجلال لصاحب ةالسام  الر
 الشيوخ جمالس رابطة"ـل عرش احلادي املؤمتر من لك ٔشغال ،هللا نرصه

الس والشورى ا يف املامث وا تدى"و ،"العـربـي والعامل ٕافريق  احلوار م
طقة يف الشيوخ جمالس مع الربملاين ة ٔمراك م ب الالتي   ."والكراي
صدار توجت اليت الفعاليات هذه شلكت وقد الن" ٕ ط ٕا  امصة الر
وب لتعاون وب- ج ادرة ،"ج ٔوىل يه م  مض يف تنجح اليت نوعها من ا
الس الشيوخ جمالس حتادات املامث وا  ٔزيد قلمييةواالٕ  اجلهوية الربملانية و

متي دو 32 من ات ثالث ٕاىل ت وسياسية مجمو  دول شلك كربى، ج
س 21لـ ايفعل  احضوروعرفت  ،اجلنوب  .جملس رئ

ا طقة غرب ٕافريق رسيخ التعاون بني اململكة املغربية وم  ،يف ٕاطار 
رة العمل اليت قام هبا لبالد السيد سيدي دمحم ت   Sidie( س شلكت ز

Mohamed Tunis(  ا ول غرب ٕافريق صادية  ق ة  مو رملان ا س  رئ
"CEDEAO"  ٔخرى يف مسار تعزز التعاون الربملاين مع هذه لبنة 

ٔن  ،لربملانية اجلهوية الهامةاملنظمة ا ش شاور  سيق وال وفرصة لتقوية الت
م املشرتكخمتلف املواضيع والقضا ذات االٕ    .ه

لقاءات الثنائية مع  جراء العديد من ا ٕ رة  وقد متزيت هذه الز
رة ملدينة العيون  ، ٕاضافة لز ني والربملانيني ببالد املسؤولني احلكوم

ا ائلختللهتا لقاء ،وا ٕاضافة  ،ات مع املسؤولني احملليني وشيوخ الق
رة  دان لز ٔوراش لمشاريع التمنوية يةم يق ا اليت هتدف ٕاىل تعزز  و

ىل  ع مبدينة العيون  لتوق ني، وتوجت  لمدين ات التحتية  الن "الب ٕا
شارن ورملان  "العيون ور الهام "CEDEAO"بني جملس املس ، نوه 
ي ي دة صاحب اجلال امل دمحم السادسطلع به اضا ر يف  ملغرب 

سية ي ت ،القضا إالقلميية الرئ ور احلامس ا ىل ا ٔكد  طلع به اململكة ضو
ٔمن الغذايئ والصحي والطايق  لهجرة وتعزز ا ت املرتبطة  د يف تدبري الت

ق التمنية املستدامة   .وحتق
شارن يف امجل  ىل مستوى اخنراط جملس املس حتادات و عيات و

وليةاجل الربملانية  ووفود جملس  ةشارت الشعب الوطني ،هوية وإالقلميية وا
ٔشغال  ورتني يف  الل هذه الفرتة الفاص بني ا شارن  من لك املس

لربملان العريب املؤمتر ت العربيةو  الرابع  الس والربملا  32واملؤمتر  ،رؤساء ا
واجللسة  ،"التضامن العريب"عقد حتت شعار املن لالحتاد الربملاين العريب

لربملان العريبالثالثة من دور  رشيعي الثالث   ،نعقاد الثاين من الفصل ال
لربملان إالفريقي ات الربملانية إالقلميية  مو ٔعضاء ا ات مشاورات   ،واج

ورة  ٔبيض املتوسط 16وا ملنتدى  40وامجلعية العامة  ،لربملان البحر ا
سات  ٔمراك الوسطى والكرارئ رشيعية ب الس ال ورة  ،بي ورؤساء ا وا

ذية لالحتاد الربملاين إالفريقي 77 ت  ،لجنة التنف ومؤمتر رؤساء الربملا
لجمعية الربملانية  ا التابعة  وجلنة  ،فركوفونيةالوالشعب الربملانية جلهة ٕافريق
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امعة الرب القضا القانونية وحقوق  ل سان التابعة  ٔوروإال لس   ،ملانية 
ويل 144وامجلعية العامة  ل  ،لالحتاد الربملاين ا والندوات املنظمة من ق

دة ٔمم املت ويل مبناسبة انعقاد جلنة املرٔة  لسة  ،حتاد الربملاين ا و
ع الربملانية املنظمة مبناس  دةس ٔمم املت   .بة امجلعية العامة ل

ىل املستوى الثنايئ ٔجر  ،و لقاءات الثنائية مع فقد  ينا العديد من ا
ت وطنية واحتادا رملا ة ودبلوماسية ورؤساء  رملانية خشصيات حكوم ت 

  .وية وقارية ودولية
مج تزنيل ٕاطار ففي لرشاكة، يتعلق ف ٔما ٔمة معل ر  التو

ٔورويب حتاد مع املؤسساتية  جملس قدرات دمع" حول) 2( ا
شارن ث  ،"املس شارن جملس نظمح اتية ندوات املس امت موضو  و

شارن والسادة السيدات قدرات تقوية هبدف ربة ٔ  املس  إالدارية طروا
ات خمتلف يف  يف الربملان دور تطور دمع" ٕاىل وهيدف ،الربملاين العمل وا

ميقراطية توطيد  املؤسسة ودور قدرات تعزز الل من" املغرب يف ا
مي يف الربملانية  وتعزز الربملاين العمل ورمقنة والتواصل العامة السياسات تق

ميقراطية شارية ا متع مع الربملان القةو  ال ه املدين ا ا  ىل وانف
  .املواطننياملواطنات و 

ه الربملانية  ورة تعزز دبلوماس وسيواصل جملسنا انطالقا من هذه ا
الل تبادل  حتادات الربملانيمن  خنراط يف  رات و ة اجلهوية الز

حتادات إالقلميية والقارية  ات ودورات  ضان وتنظمي ملتق ولية واح وا
ولية ال العديد من الشخصيات ورؤساء جمالس وطنية ،وا  مرو ،واستق

ٔطراف تعزز العالقات الثنائية عددة ا ىل  ،وم متوقع  ورسيخ احلضور وا
وسياسية هامة اطق ج انب مواص املبا ،مستوى م درات النوعية ٕاىل 

ىل ٕارساهئا شارن  ىل مستوى التعاون  ،اليت معل جملس املس الس 
وب وب - ج   .ج

شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس
اح ارتباط يف لس نف راء يف واملسامهة هحميط ىل ا  واحلوار الفكر ٕا

متعي، ضن فقد ا شارن جملس اح  ،2022 رافرب  21 االثنني يوم املس
اية حتت ة الر  هللا حفظه السادس دمحم امل اجلال لصاحب السام

ويل الربملاين املنتدى ٔشغال ونرصه، عية لعدا ا  دورته يف ج
عي احلوار" شعار حتت السادسة ت ج و ورها عية ا  ".ج

دوتوج املنتدى  ايم ع لول واقعية تقدمي م مشل ،بيان خ ات و قرت
روم يف مجملها تطور  ،ية يف شلك حزمة من التوصيات إالجرائيةدوجم

خر حوار  متعية وم ىل الفعاليات ا ح  ف رادي م عي ٕا ط يف اج
لبال   .دشغاالت التمنوية 

صل لمرٔة ،ويف سياق م فا ،ومبناسبة اليوم العاملي  ح  ءوفضال عن 
ا بربملانيات وموظفات جم ٔرشف كرميهن،  شارن و ىل رئاسة لس املس

رايس" شارن امللتقى ا لحوار  "الرابع ملوظفات وموظفي جملس املس كمثرة 

شارية اليت  لمقاربة ال شارن وجتسيدا  عي مبؤسسة جملس املس ج
لس، كام ااخ ت ا شارن يف التعامل مع لك مكو ب جملس املس رها مك

ش ضن جملس املس سيج امجلعوي لرصد اح ارن لقاء دراسيا نظمه ال
ت ا ت  اتملالحظاالصات و اخلخصص لتقدمي  ،نت ا ري احلزبية النت

رب  ايب  ،2021شت ل قانون انت ٔ رة الرتافعية من  وكذا مشموالت املذ
لسنا املوقر وجملس النواب  ،ادل ة  ت دميقراطية واملو ا يضمن انت

  .ورئاسة احلكومة

  ،ات السيدات والسادةحرض 
ي سيكون  ون الكربى فضال عن تقدمي العنا ورتني وا لمنجز بني ا

رش ل التوزيع وال ٔ رشاف  ،ملحقا يف صيغته الشام من  س امسحوا يل 
ت جملسنا املوقر من  ٓفاق ختطيط معلنا الربملاين وفق ما ارتضته مكو

ا ا غريات سياق ضيه م ت وما تق ٔولو ات و ويل ٔسبق لوطين وإالقلميي وا
ل اليقظ الرسيع معه ابة والتعاطي والتفا ست وفق معامل  ،من رضورات 

و  تام ا ٔن قلت يف لكمة اخ ا احلالية، فكام سبق  ة رارطة طريق والي
رشيع  اتق جملسنا واجب بصم ال ىل  ٔنه يقع  ىل  ٔوىل من هذه السنة  ا

مي بطابع خبصوصيته ته لتجويد  كام الرقابة والتق ربة مكو ه ونقل  ري و
ة مي السياسات العموم رشيع وتق االت اليت حيظى فهيا ال ،ال س يف ا

ة و  ٔسبق اكمل مع دورجملسنا  لرزانة واخلربة يف  ل فضاء  جملس  شك
  .النواب

لجميع وم يض اخنراطا  ات ٕان هذا الطموح يق مو لفرق وا بة  وا
ل ملا ي وتوظيف  ستورٔم لس ،ه ا لم يل  ا من ممرات  ،كام النظام ا

وات، ومضن هذا املنحى  تطلع  ،بغرض جتويد حاكمة معلنا الربملاينو وق ف
ت هوية جملس  ادة تث ورة ٕاىل استكامل ورش ٕا الل هذه ا
ات دامعة ملقومات  ة دستورية قامئة بوظائف وصالح ب شارن  املس

يلالثنائية الربملانية من بواب ا يف  ،وفق مقاربة التجويد ،ة تعديل النظام ا
ىل لصة والبناء  روس املست رامك التجربة  ٔفق استقرار النص تبعا 

القاتنا ومعلنا مع املؤسسات  ،الفعلية ام والتنامغ يف  س وبغاية متتني 
ستورية ة وراء  ،ا ستورية الاكم ٔهداف ذات القمية ا ت وا لغا دمة 
ا و  دا   .دسرتهتإا

ة  لية من  ل املستق ره من حماور التد ٕالضافة ٕاىل ما سبق ذ و
ة  ىل الوا رصيد معلنا  مثني و ة و مي السياسات العموم رشيع وتق ال

بلوماسية ة  ،ا ينام لقاءات املرافقة  لس  بة ا وفضال مع مواص موا
ولية اصة يف قضا  ،دةا مبوقع الرفهياليت اخنرطت فهيا بالد وحتظى  ا و

سان و  ضان ال الهجرة وحقوق إال ىل احمليط واح اح  نف ة و تغريات املناخ
ا ما هو مؤمل  ،فعاليات احلوار العمويم ٔعرض بع ٔن   يفامسحوا يل 

عيني واملدنينيٕاجنازه معا وبتعاون مع رشاكئنا املؤسساتيني  ج لني    .والفا
سرت  ،فهكذا ظم خمطط العمل  لسنا ي ت كربى 8اتيجي مب  15و ا
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ادئ 8و ٔساسا مرجعيا وتوجهييا، ات و 4و م  ،ٔهداف اسرتاتيجية 7تو
  .مة لبلوغها 20سطرت 

ٔداء  ة لتعزز  ر الفرص املتا مثني الرتامك املؤسسايت واس طلق  مفن م
رشيعي ا لس الرقايب ال متثل الغاا بلومايس  ميي وا   :الكربى يف تلتق

شار ت - سق املؤسسايت الوطينعزز ماكنة جملس املس   ؛ن يف ال

رشيعي -   ؛جتويد إالنتاج ال

ال ا - لس يف ا الت ا مي حتسني مستوى تد لرقايب وتق
ة   ؛السياسات العموم

بلوماسي - لس يف جمال ا ةتقوية ا   ؛ة الربملانية والعالقات اخلارج

ىل حميطهتطو - لس  اح ا ليات انف   ؛ر 

سيق والتاكمل مع جملستعزز  -   .النواب الت
ٔمر ب تعلق ا سرتاتيجية ف ٔهداف  ٔن ا ش   :ــ ٔما 

طالع بوظائفه ضلس لالتقوية القدرات ومؤهالت ا -
ستورية   ؛ا

ىل م  - شارن  لس املس سرتاتيجي  ستوى العمل تعزز املوقع 
بلومايس الربملاين   ؛ا

لس و  - اح ا متدمع انف   ؛ع املدينتعزز التواصل مع ا

االت الرتابية ضكرس ا - رملان اجلهات وا لس بدور  طالع ا
لني امل  عينيوالفا ج صاديني و ق   ؛هنيني و

ليات ال  -  تواصل املؤسسايت تعزز الرشااكت املؤسساتية وجتويد 

يل واخلار ا   ؛ا

جع -   ؛ٕارساء نظام تدبريي 

داث ٕادا - ٔهيل وٕا بة الخ ت لس وجعلها موا   .هصاصرة ا
ليه  ارطة الطريق معلنا واملعمول  تلمك يه بعض معامل هندسة 

اا والريق خنراط امجلاعي لبلوغ مقاصدها مبا خيدم تقوية مؤسس   بتجرب
  .ةميقراطيا

  ،احملرتمني حرضات السيدات والسادة
سع شارات يف اخلتام،  لشكر اجلزيل ٕاىل السيدات املس ه  ٔتو ٔن  ين 

ٔعضاء مك  شارن،  ات والسادة املس مو لس، ورؤساء الفرق وا ب ا
امئة ان ا ل سبني الربملانية، ورؤساء ا ري املن ٔعضاء  ىل ما يقومون وا  ،

ىل التفعيل  هيم، وحرصهم  ىل تفا لس، و ٔداء ا اد لتعزز  به من معل 
لس لم ستورية  ٔدوار ا ل ل ٔم  .ا

ٔطر وموظفات وموظفي  وسعدين اكفة  ٔنوه  ٔن  بنفس املناسبة، 
شار ته وكذاجملس املس هيم يف العمل والرفع من ٕانتاج ىل تفا مجيع  ن، 

هيا رشيعية وسهيل الولوج ٕا ٔمن املؤسسة ال ىل    .املصاحل الساهرة 
لس  لشكر ٕاىل رشاكء ا ه  ٔتو ٔن   ، وال يفوتين هبذه املناسبة كذ
شطة  ٔ لهم مع  ابعهتم وتفا ىل مسامههتم وم متع املدين  وٕاىل مجعيات ا

الم ا لسلس، وكذا خمتلف وسائل إال شطة ا ٔ بهتا    .ىل موا
  .ىل حسن إالصغاء واملتابعةلمك وشكرا 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 
  .شكرا

  .ورفعت اجللسة


