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ارة :لرئاسة ا شارن. ، السيد النعم م س جملس املس   رئ

ت قة :التوق دق وعرشون  ة  سبع  السا من  ابتداء  قة   السادسة،  ق وا
  . مساء  التاسعة والثالثني

ٔعامل ٔوىل من السنة  :دول ا ورة ا تام ا رشيعية اخ   .2022- 2021ال

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

شار ال امل  ارة س س    ، سيد النعم م   لس: ارئ
 سم هللا الرمحن الرحمي 

ىل  وحصبه  ىل سيد محمد و   ٔمجعني.   وصىل هللا وسمل 
تاح اجللسة.  لن عن اف ٔ  

  حرضات السيدات والسادة، 
ر احملرتم، يد  الس    الوز

شارن    ، احملرتمني  حرضات السيدات والسادة املس
الفصل  طبقا ضيات  واملادة    65  ملق ستور  ا النظام  من  من  السادسة 

لس يل  ا رشيعية   ا ال السنة  من  ريل  ٔ دورة  اليوم  خنمت  شارن،  املس
لس.  ٔوىل من والية هذا ا   ا

سط حصي معل جملسنا ل  الل    وق ورة،  املوقر  ٔن رشفين  هذه ا
هتاين  ٔتقدم ا عبارات  من  يليق  مبا  مجيعا،  امل مسمك  جلال  والترباكت   

ات   ،محمد السادس نرصه هللا الد دينام يد، عيد م مبناسبة عيد العرش ا
املتواص  ات  وإالصال لمنجزات  ممك  ددة  وم جمددة  ة  ٕاصالح

نا الرش  رخي مملك ات اليت بصمت  ا ىل مر السنني. والن   يفة 
ما   ٕاىل  شوق  اجلالونتطلع  به صاحب  ري  ا    ،هللا  حفظه،  سي طريق

ت اسرتاتيجيةمن  ات  وتو ة  سام مبناسبة ،  وجهيات  ذ  ىل  ٔب  د كام 
ٔسالفه امليامني.  ىل عرش  اللته  ربع  رى  ت ذ   خطا

ٔيضا ٔود هبذه املناسبة  ٔسفرت عنه  و ة  إالشادة مبا   ود الوساطة امللك
ة   الفلسطيين جت السام الشعب  ح    ،اه  الضفة    املعرببف الرابط بني  احلدودي 

العامل ىل  ني  لفلسطين مكنفذ  ٔردن،  ىل   ،الغربية  دا  وساطة  ويه 
اجلال   صاحب  يوليه  ي  ا م  القدس،   حفظهه جلنة  س  رئ هللا، 

ة.   لقضية الفلسطي

  ، حرضات السيدات والسادة 
رش  ال العمل  صعيد  لس  ىل  ا وافق  قانونني  يعي،  مرشوعي  ىل 

دا ل  ٕ الس ٕ  الوطين ث  املتعلق  القانون  متمي  و وبتغيري   ، داث الفال
الوطين   مرشوع،  الزراعي  لبحث املعهد  ىل  وافق  ظمي   قانون   كام  ب

ا الترب مجع  ريية  تمعليات  ٔغراض  دات  املسا مرشوع   وتوزيع  ىل  و
متمي ا ٔسايسالقانون القايض بتغيري و لوظيفة   لظهري الرشيف مبثابة النظام ا

عي ومقرتح قانون القايض  ج ات احلوار  ة، الرايم ٕاىل تفعيل خمر العموم
شارن.  ٔعضاء جملس املس هنائية لنظام معاشات  ة ا لغاء والتصف ٕ  

شارا ٔشكر اكفة السيدات املس اسبة  ىل ما  ويه م شارن  ت واملس
يف الية  روح  من  ذ   ٔبدوه  ٕاىل  وينضاف  املوضوع،  هذا  مع  التعامل 

ىلامل القر   وافقة  سندات  يتعلق  قانون  ىلومرشوع  و ة،  املؤم  ض 
املالية   لسنة  املالية  قانون  ذ  ف ب املتعلق  ة  التصف قانون  ، 2020مرشوع 

ال متمي  و تغيري  ٕاىل  هيدفان  قانونني  مرشوعي  ىل  حبقوق و املتعلق  قانون 
اور ب املغريب حلقوق املؤلاملؤلف واحلقوق ا ادة تنظمي املك   فني. ة، وٕا

رمق   قانون  مرشوع  ىل  ٔيضا  املصادقة  لتنظمي   38.15ومتت  يتعلق 
نية فع بعدم   ،القضايئ، يف قراءة  ىل مرشوع القانون التنظميي املتعلق  و

داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة دستورية قانون، ومقرتح القانون القايض ٕ  
ٔع ٔعوان إالدار لهنوض  عية لفائدة موظفي و ج ة. امل    ات العموم

  ، حرضات السيدات والسادة 
ىل   لس  ا حرص  الرقايب،  بدوره  ارتباط  ذات يف  مواضيع  اقشة  م

الل  ٔمهية وراهنية امئة  ان ا ل دد ، حبيث اسمتعت ا ورة، ٕاىل  هذه ا
احلكومة، من  ٔعضاء  م    من  ه رت  ٔ است اليت  القضا  العام  حول  الرٔي 

  الوطين. 
الشفهية، ٔسئ  ا لسات  مستوى  ىل  متت  ٔما    21مساء    فقد 

الية ٓنية استع ا حول مواضيع  ا حكوم ضيات املادة   ،قطا ٔنه طبقا ملق كام 
شارن  168 املس لس  يل  ا ا النظام  ب   ،من  لس  ا رئاسة  توصلت 
لسات  27 هناية  يف  طارئ  موضوع  حول  لكمة  ا لتناول  ٔسئ   طلبا  ا

سبني،  املن ري  لس  ا ٔعضاء  و ات  مو وا الفرق  خمتلف  من  الشفهية 
ل مع    11لت احلكومة  ق  لهيا التفا  %41مهنا مبعدل    16طلبا مهنا، وتعذر 

ست   ابة. من 
اصتني   شهريتني  لستني  لس  ا عقد  تقدمي  كام  ىل ب ٔجوبة   ا

ٔسئ السيد  ا ل  ق من  العامة  لسياسة  طبقا    املتعلقة  احلكومة  س  رئ
ضيات   مبوضوع    100الفصل  ملق ٔوىل  ا تعلقت  ستور،  ا "معاد  من 

شغيل"، ر وال   . إالصالح""واقع التعلمي وخطة والثانية مبوضوع  س
املادة   ضيات  املوقر،  392وتفعيال ملق لسنا  يل  ا ا النظام  فقد    من 

وتعهد الزتامات  جرد  ورة  ا هذه  الل  لس  ا السيدات واصل  ات 
ٔسئ الشف  لسات ا الل  ٔنه مت والسادة الوزراء  هية، وجتدر إالشارة ٕاىل 

هذه   الل  وزراءالتوصل،  السادة  من  ورة،  الرتبي  ا الوطنية  العدل،  ة 
التعهدات  مجيع  عن  ٔجوبة  ب ارة،  والت ة  والصنا واملاء،  التجهزي  ضة،  والر

ٔسئ ا لسات  ن  ٕا ٔجوهتم  الل  دورة اليت مت جردها  رمس  الشفهية   
  . 2021ٔكتور 
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هذه   الل  جملسنا  توصل  ٕاىل  إالشارة  ت  وج السياق،  نفس  ويف 
ه ورة مبا مجمو ىل    717  ا ابت احلكومة  ٔ  ، الل    280سؤ  13مهنا 

امة، من مضهنا  ٓنيا و 149لسة  .   131سؤ  اد   سؤ 
القطاعيو ايل  ا لتوزيع  سبة  ا،  ل ٔسئ  ركزت  لسادة  فقد 

شارن سبة تعادل حوايل    املس صادي ب ق من مجموع   %37ىل القطاع 
سبة ب عي  ج فالقطاع  ة،  املطرو ٔسئ  الشؤون  %31  ا قطاع  مث   ،

سبة   ب ٔساسية  ا ات  والب لية  ا وإالداري %17ا احلقويق  ال  فا  ،
سبة   يين ب سبة  %13وا ة ب ريا قطاع الشؤون اخلارج ٔ   . %02، و

بلب  ه   الل نفس الفرتة ما مجمو ابية املتوصل هبا  ٔسئ الك ا دد    غ 
ىل   572 ابت احلكومة  ٔ  ،   . %50 ٔي مبعدل سؤ مهنا، 287سؤ

  ، حرضات السيدات والسادة 
فقد ة،  العموم السياسات  مي  تق لس    وخبصوص  ا اقشات  م مهت 

ا لشباب، اس ة ذات الص  ات احلكوم دا ٕاىل التقرر اسرتاتيجيات القطا
تصة ا ة  املؤق ة  مو ا دته  ٔ ي  ا ايت  ٔشكرها  ،  املوضو اسبة  م ويه 

ا اجلاد  العمل  ىل  ٔعضاء  و سا  املرتبطة رئ القضا  وكذا  به،  قامت  ي 
رؤساء  اكفة  ٔشكر  كذ  اسبة  م ويه  والصحية،  الغذائية  لسيادة 

ىل العمل اجلبا  ٔعضاهئا  لجنتني والسيدات والسادة  ٔمر سواء تعلق    ،را   ا
ي قا لعمل امليداين ا ٔو  ايت  لج لعمل املوضو ث  مت به هاتني ا نتني، ح

مبناسبةمعلنا   السايم  املليك  اخلطاب  مع  ل  التفا ٕاطار  السنة   يف  تاح  اف
رشيعية اجلارية اال ل مجموعتني موضو شك ىل  جناز تقررن  ،  ٕ ا  لكف ني  تي

الغذا  حول ٔمن  وا الصحي  ٔمن  هنام  ا اقشة مضام يف اجللستني يئ، متت م
ني ل   . 2022يوليوز  19و 18ـ العام
ستوريةٔما   ملؤسسات ا لس  القة ا لسة    ،خبصوص  فقد مت عقد 

ٔول  ا س  الرئ السيدة  به  تقدمت  ي  ا العرض  ملناقشة  خصصت  امة 
يت   س رمس  ري  ٔ ا هذا  ٔعامل  عن  ت  لحسا ىل  ٔ ا لس   2019لم

ل  2020و   . 2022ماي    11بني جمليس الربملان بتارخي سة مشرتكة يف 
ٓراء اليت توصل هبا  كام مت تعممي مجي اتية وا التقارر السنوية واملوضو ع 

لس تلفة  ا ا ستورية  ا املؤسسات  الربملانية    من  ات  مو وا الفرق  ىل 
التقررن  التقارر  هذه  بني  من  ر  ونذ سبني،  املن ري  لس  ا ٔعضاء  و

تنجزامل  لحسا ىل  ٔ ا لس  ا طرف  من  املوقر ،  ن  جملسنا  من  بطلب 
لعامل القرويحول موضوعي " متدرس  مي ا ٔسايس " و"تق د ا   ". تغطية التقا

لثقافة  املليك  واملعهد  لس  ا بني  تعاون  ة  اتفاق ىل  ع  التوق مت  كام 
والتكون القدرات  وتعزز  التقين  مع  ا جماالت  تتضمن  ٔمازيغية،  املسمتر   ا

ٔعامل ا ٔمازيغية يف  سري استعاملها لكغة رمسية. ٕالدماج ا   لس وت

  ، حرضات السيدات والسادة 
ٕاطار   نوعية، ويف  حصي  ريل  ٔ دورة  شهدت  الربملانية،  بلوماسية  ا

شارن املس جملس  ت  مكو لك  فهيا  مستوى   ،سامهت  فعىل  وهكذا 

ولية،  خنراط يف املنظامت الربملانية اجلهوية والق  ٔشغال ارية وا شاركنا يف 
السنوية احلادي  ورة  املغربية   ا اململكة  الربملانية املشرتكة بني  لجنة    عرشة 

ٔورويب ا حتاد  كام   ،و سيل،  بربو ٔورويب  ا الربملان  مبقر  انعقدت  اليت 
املؤمت ٔشغال  يف  العريب شاركنا  الربملاين  لالحتاد  الطارئ  والثالثني  الثالث  ر 

لـ واملسيحية  :صص  ة  إالسالم املقدسات  ومجيع  ٔقىص  ا د  "املس
ٔوىل" ا ا لقاهرةٔولوي   مجهورية مرص العربية.  /، املنعقد 

شارن   املس جملس  ووفود  الوطنية  الشعب  شارت   ، ذ عن  فضال 
ٔشغال لك من  ورة يف  لجمع الل هذه ا ورة الربيعية  ية الربملانية حللف ا

ٔطليس  ٔنديين العامة    اتواجللس  شامل ا لجنة السياسية   لربملان ا ع ا واج
الربملانية   لجمعية  التاك  الفركوفونيةالتابعة  لتعزز  العريب  مل واملنتدى 

العربية ول  ا بني  صادي  والتغريات   ق املستدامة  التمنية  حول  والندوة 
رش  ياكن  وم ة، اليت نظمهتا سفارة اململكة املغربية جبمهورية ا اكة مع  املناخ

ياكنية وم ا ة  اخلارج ووزارة  الوسطى  ٔمراك  عنوان:    ،رملان  "تبادل  حتت 
ة" ة املستدامة والتغريات املناخ ارب واملامرسات الفضىل يف جمال الب   .الت

ٔورو   2022واملر الثانية من دورة   لس  واملؤمتر    لجمعية الربملانية 
ٔبيض امل  ع املستوى لربملان البحر ا ل ماكحفة اجلرمية  توسط حول رف "مستق

رب الوطنية" دم و   يقيودورة الربملان إالفر   املنظمة  عي جلنة املساواة و اج
متيزي ميقراطية ا   . وجلنة القضا السياسية وا

إالفريقي الربملان  شارن    ،ومبناسبة  املس ن  السيد بعمل  ٔشيد  ٔن  ٔود 
ا ورة  ا يف  شارن  املس جملس  عن  واك  ريةٔالنائبني  إالفريقي،   لربملان 

الربملاين، قمي لعمل  ة  ق حق مضافة  ويل  رواملؤمت  ة  الهجرة  الربملاين  ا   حول 
ال ورة  ة    28ـ  وا إالفريق اجلهوية  الربملانية   التابعةلجمعية  لجمعية 
ورة السنوية ال   لفركوفونية ٔمنلجمعية الربملانية ملنظمة    29وا والتعاون   ا

ٔورو ال  عاج و   ب حنيازالشبكة  دم  ورة ال   ربملانية حلركة دول   47وا
الربملانية من  لفركوفونية    لجمعية  املنظمة  املناخ  تغري  ولية حول  ا والندوة 

ل   ٔورو رملان  ق حتادغواا و ويل،    ي  ا مل الربملاين  لربملان ٕالضافة  هام 
امل بني  املشرتكة  الربملانية  لجنة  ا ٕاطار  يف  ٔورويب  حتاد   ملكةا و املغربية 

ٔورويب الشعب ملا ويه   ،ا ٔعضاء  السيدات والسادة  اكفة  ٕاشادة   كذ 
  بدوه من حامس ومن فعالية يف معلهم.ٔ 

لقاءات ثنائية مع   الل هذه الفرتة  ٔجرينا  ىل املستوى الثنايئ، فقد  و
رملانية  ت وطنية واحتادات  رملا ة ودبلوماسية، ورؤساء  خشصيات حكوم

ىل رٔسها س جملس الشيوخ جبمهورية  وية وقارية ودولية، و بولندا،   رئ
رملان البحر   س  ا، وكذا رئ ىل بيان مشرتك بني مؤسست ع  لتوق توجت 

ٔبيض املتوسط.    ا
رملاين وفد  رٔس  ىل  معل،  رة  ز ٔيضا  مقنا  امجلهورية    وقد  ٕاىل 

ثنائي ت  حماد اللها  ٔجرينا  املوريتانية،  ة  امجلعية إالسالم س  رئ مع  ة 
الس  ل  الك وممثيل  املوريتانية  توج  الوطنية  وقد  املوريتاين،  لربملان  ياسية 

رشيعيتني رة تفامه بني املؤسستني ال ىل مذ ع  لتوق لقاء  ٔكد فهيا    ،هذا ا
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تظمة  م ليات  ٕارساء  ٔمهية  ىل  املوريتانية،  الوطنية  امجلعية  س  رئ مبعية 
ا وتبادل  شاور  ل ني، وفعا  الربملاني املؤسستني  لتعاون بني  ٔدوات  ٓراء 

ت مشرتكة.   راعي ولية الراهنة وما تفرضه من حتد ة إالقلميية وا   الظرف
ة   الالتي ٔمراك  مستوى  ىل  جملسنا  متوقع  رسيخ  ٕاطار  ويف 

الش  جملس  سة  رئ السيدة  املوقر  جملسنا  استضاف  ب،  يوخ  والكراي
املكسيك دة  املت ت  ٔمراك ،  ةلوال رملان  سة  رئ السيدة  ٕاىل  ٕالضافة 

ة و  بالالتي   .الكراي
شارن، جتديد   املس ت جملس  اكفة مكو مس  ٔود  الصدد،  ويف هذا 
رملان  سة  رئ السيدة  مللمتس  العميق  ر  وتقد ري  الك زتاز  ا عن  التعبري 

ب، بتوسيع فضاء   ة والكراي بة امل محمد الساد ٔمراك الالتي مبا   س" "مك
امس   حبمل  اكيليق  ي  ا ٔويل  ا التدشني  بعد  ٕاعطاء  اللته،  مبثابة  ن 

ملوروث  لتعريف  ارة  م مبثابة  كون  مغربية  معلمة  لرتسيخ  نطالقة 
ل   دا لمملكة  واحلضاري  ٔمراك  مقرالثقايف  ب رملاين  جتمع  ٔعرق  و  ٔكرب 

ب.  ة والكراي   الالتي
الو  ىل رٔس  ويف نفس  رة معل  ز ورة  ا الل هذه  ة، مقنا  وفد ا

ات   رملاين ٕاىل مجهورييت الشييل اح ث عقد سلس م ٔوروغواي، ح وا
مجلهوريتني.  ني والربملانيني   مع املسؤولني احلكوم

ٔمراك   رملان السوق املشرتكة  س  كام عقد بنفس املناسبة، لقاء مع رئ
ري  البارالسور"،  "   اجلنوبية الك ره  وتقد العالية  ٕاشادته  عن  رب  ي  وا

يبذلها اليت  السادس  لجهود  امل محمد  اجلال  ق صاحب  ل حتق ٔ من   ،
ة  من  ة  الالتي ٔمراك  و ة،  من  العريب  والعامل  ا  ٕافريق بني  ٔكرب  تقارب 

  ٔخرى.
ة   ارج ر  وز من  لك  مع  ثنائية  لقاءات  ٕاجراء  مت   ، ذ ىل  الوة 

ة مجهورية مرص العربيةية السعودية، وواململكة العرب  ارج والعديد من   زر 
ت الصديقة من خمتلف القارات. رؤسا   ء الربملا

ضن اح ولية،  وا إالقلميية  التظاهرات  تنظمي  مستوى  ىل  الربملان    و
ائية ال  ست ورة  شارن ا سادسة والعرشن  املغريب، ومضنه جملس املس

سات    )26( ورئ رؤساء  الوسطى ملنتدى  ٔمراك  ب رشيعية  ال الس  ا
ب "الفوريل لربملان"والكراي ورة العادية  ٔنديين.  ، وا   ا

لفوريل، مبنح   ائية  ست ورة  بوالس  وقد متزي انعقاد ا زة ٕاسك ا "
ٔيدهلسالم"   ٔرفع لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و ، ويه 

زة متنحها هذه الهيئة.   ا
ض  فقد متزياننا ٔما اح ٔنديين،  ا الربملان  العامة لهذه    ورة  بعقد امجلعية 

لربملان دول   املنظمة اجلهوية ع  ٔول اج املغربية، وهو  العيون  الهامة مبدينة 
ز " ٔند هذه   "ا اكنت  ث  ح ب،  والكراي ة  الالتي ٔمراك  طقة  م ارج 

املؤهالت   ىل  ز  ٔند ا رملانيو  اللها  اطلع  فرصة  صادية املناسبة  ق
لك من جمهود ملناطق اجلنوبية وما حتظى به املنطقة  ة  ة والسياح  والثقاف

ٔمن واستقرار.    منوي، وما تنعم به من 

ٔول " املغرب  كام عقد بنفس املناسبة،   ظومة    –املنتدى الربملاين ا م
ز  ٔند   . "دول ا

و  ا الندوة  تنظمي  ورة،  ا هذه  الل  مت،  ٔنه  ر  ر  لية حول  واجلد
ت  موضوع:   ة العاملية ورها الظرف ت  الغذايئ، بني حتد ٔمن  "السيادة وا

سرتاتيجي" ٔمن  ذية    ،ا ٔ ل دة  املت ٔمم  ا ظمة  م مع  رشاكة  وذ 
ة (   ).1FAOوالزرا

  ، حرضات السيدات والسادة 
مبوا يتعلق  ف  فقد  ٔما  متعي،  ا لحوار  مكنصة  بدوره  ضطالع  ص 

الفعاانت  الفكرية واحلوارية ل ظمت  ىل احمليط، يف    يات  اح  النف الص  ذات 
ٔو دويل ات ذات طابع وطين  ٔوراش وملتق ت   ،شلك ندوات و ك ىل   وا

و  راهنية  ذات  سبة امغ  ت   يهقضا  ل ٔولوية  ا ذات  شغاالت  مع 
املوقر فقد  لسنا  وهكذا  حول  ،  وية  اتية  موضو ندوة  تنظمي  منية  "مت 

الية  ا املناطق   ا والعدا  املتقدمة  لجهوية  رافعة  واجلبلية:  بين  جب لقروية  هة 
يفرة  –مالل   مغاربة العامل: تعبئة جامعية وراء  وندوة حول موضوع: "  ،" خ

سهيل معلية   ٔيده ل   ". العبورال امل محمد السادس نرصه هللا و
ورة تنظمي " ، عرفت هذه ا شارن  فضال عن ذ ملتقى جملس املس

املغريب"  ل   رة  شباب  ظومة    حولومائدة مستد "املرٔة، من موضوع يف م
ر  رشاكة مع وزارة العدل، ينضاف ٕاىل " العدا ٕاىل فا يف التغيري والتطو

ل تفعيل الطابع الرمسي    ذ ندوة حول ا  ل"مرا ات ٕادما ٔمازيغية، ويف
زته ٔ شارن ويف  لس املس ة    . "يف اجللسات العموم

املغربية  ضوبغر  اجلامعة  مع  التعاون  خصصتا  ،  تقوية  ندوتني  تنظمي  مت 
ٔن   ش الصحيلتداول  ٔمن  شارك "ا مسبوقة،  ري  خطوة  ويف   . بب  "

النواب، جملس  مبعية  السابع  جملسنا،  ورة  ا فعاليات  والعرشن يف  ة 
اب لك ويل    . لمعرض ا

  ، حرضات السيدات والسادة 
ه  ٔتو ٔن  سعدين  اكفة السيدات والسادة  ل يف اخلتام،  شكر اجلزيل 

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

امئبذلوه من جم  ىل حضورمه ا ىل التفعيل  ىل  و   هودات معتربة و حرصهم 
ستو  ٔدوار ا ل ل ٔم ىل هذا  ر ا لس و لم ي قل  ية  ام والتنامغ ا س

  . نظريه
ه جب ٔتو ٔن  ر  كام ال يفوتين  الشكر والتقد ٕاىل السيدات والسادة  زيل 

ىل ر املنتدب الوزراء و الوز س احلكومة احملرتم والسيد   رٔسهم السيد رئ
مع   التعاون  روح  من  عنه  نوا  ٔ ملا  احملرتم،  الربملان  مع  لعالقات  امللكف 

ا املوقرة.م  ؤسس
مسمك ٔطر  ،وسعدين  اكفة  ٔنوه  ٔن  املناسبة،  وموظفات    بنفس 

 
1 Food and Agriculture Fondation   
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شارن املس جملس  إ   وموظفي  من  والرفع  العمل  يف  هيم  تفا مبا ىل  ته  نتاج
  خيدم جملسنا املوقر. 

ٔمن  ىل  ٔيضا مجيع املصاحل الساهرة  ٔشكر  رشيعية. هذه و   املؤسسة ال
 ٔ ، لس   نوال يفوتين هبذه املناسبة كذ لشكر ٕاىل رشاكء ا ه  ٔتو

شطة   وٕاىل ٔ امئ مع  لها ا ابعهتا وتفا ىل مسامههتا وم متع املدين  مجعيات ا
شطة جملسنا، وكذا خمتلف   ٔ بهتا  ىل موا ولية  الم الوطنية وا وسائل إال

لس، ونقلها مبهنية لعموم الرٔي العام.   ا
ىل حسن إالصغاء واملتابعة.    وشكرا 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته والسال    . م 

ٔعطي ة ٕاىل    و الص املرفو ة الوالء وإال رق لس لتالوة  ٔمني ا لكمة  ا
ٔيده    . صاحب اجلال نرصه هللا و

ٔمني    تفضل السيد ا

شار ال امل    لس: ٔمني ا  جواد الهاليل   سيد س
س   . شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي  
ٔرش  ىل   ف املرسلني. والصالة والسالم 

ة  ة مرفو   ، ٕاىل حرضة صاحب اجلال واملهابة امل محمد السادس   رق
ٔيده.    حفظه هللا و

ٔعزك هللا؛ ن   عم سيدي 
رشيعية   ريل من السنة ال ٔ ٔشغال دورة  تام  ، 2022- 2021مبناسبة اخ

اكفة  عن  ونيابة  نفسه،  عن  ٔصا  شارن،  املس جملس  س  رئ شـرف  ي
ٔعضاء   والسادة  العالية لس  جمالسيدات  السدة  ٕاىل  رفع  ٔن  شارن،  املس

ت الوالء والعرفان مقرونة خبالص ٓ ٔمسى  ني التعلق      عبارات الوفاء وم
ٔه يد. د ب   اب العرش العلوي ا

شارن،   املس جملس  مواليٕان  وهو    رشيعية  ال ورة  ا هذه  خيتمت   ،
ملسرية الناحج رين  زتاز الك  تواصل بالد اليت   ةمفعم مبشاعر الفخر و

مك السديدة، ويف  مك الرشيدة وتوجهيا اد لك ثبات وعزمية، حتت ق هنجها، 
ات ورشاحئ شعبمك الويف.  ىل لك ف   ظل سابغ عطفمك املوصول 

صاد الوطين، جراء تبعات   ق ة الصعبة اليت مير مهنا  الرمغ من الظرف ف
ورو   رها السلبية، استطاعت  احئة  ٓ ، بفضل هللا تعاىل الدبواسمترار 

املتبرصة مك  اد ق بفضل  تقوية    موالي،    ،مث  طريق  ىل  قدما  متيض  ٔن 
ددة م ة  دينام وٕاضفاء  الوطين  صاد  ق انتعاش  خمتلف   ٔسس  ىل 

إالنت  لكه  وهي اته  ةقطا امحلاية    اج تعممي  ومواص  إالدماج  ليات  وتعزز 
الصحية املنظومة  وجتويد  وتعزز  عية  ٔولوية    ج ذي  ورش  الوطنية، 

الل   ،قصوى من  رشي  ال الرٔسامل  مثني  مث  ة،  السام ايتمك  ر حيظى 
والتكون الرتبية  ظومة  م ٔهيل  ت وتوسيع   ،مواص  املعرفة  نقل  رس  ي مبا 

وحتق  الناشئة  القطمدارك  ٕاصالح  وكذا  عي،  ج رتقاء  العام  ق  اع 

ته ٔدائه وٕانتاج ليات حاك لتحسني  رابيا. وتعزز  ه وجناعته مركز و   م

؛    موالي صاحب اجلال
الكرمية،   وعنايتمك  الغالية  ايتمك  ر احملفوف  إالجيايب،  إالطار  هذا  مضن 

وافق  ث  ح ورة،  ا لهذه  شارن  املس جملس  معل  حصي  ىل  تندرج 
كربى ٔمهية  ذات  عرشة،  نصوص  ثالث  الشفهية   وعقد  ٔسئ  ل لسة 

ٔسبوعية حول مواضيع ذات ش  ا املواطنات واملواطنني،   ارتباط وثيق مبع
ني  موضو حول  العامة  لسياسة  املتعلقة  ٔسئ  ل شهريتني  لستني  و

ب يتعلقان  شغيل"  ـراهنيني  ل ر  س و"القة  وخطة  "  التعلمي  واقع 
ٔعضاء  إالصالح والسادة  السيدات  من  لعدد  ع  س عن  فضال   ،"

امئة ح ان ا ل ن ا   . ل قضا وطنية هامةو احلكومة من 
ورة،  ا الل  لس  ا قش  ة،  العموم السياسات  مي  تق ىل صعيد  و

السنوية،   اجللسة  ٕاطار  صادي  "يف  ق ٕالدماج  املرتبطة  ت  د الت
السايم"لشباب  مك  مع خطا ال  تفا لس،  ا تداول  كام  تاح ،  ،  اف مبناسبة 

الغذ ٔمن  ا قضا  ٔن  ش اجلارية،  رشيعية  ال الصحي، االسنة  ٔمن  وا يئ 
مت اس  تني  مؤق ني  اتي موضو مجموعتني  عن  صادرن  تقررن  ٕاىل  ادا 

لهام لهذا الغرض.    شك
الس   ىل تطور جماالت التعاون مع ا لس  ٔخرى، معل ا ة  ومن 
اكملية، سواء يف ٕاطار العالقات ذات الطابع   والهيئات الوطنية وفق رؤية 

و  تقدمي  ىل غرار  الر م القانوين،  السيدة  لس اقشة عرض  لم ٔول  ا س  ئ
لح  ىل  ٔ املاليةا احملامك  ٔعامل  ت حول  شاور    سا سيق وال الت القات  ٔو 

وا سان  إال حلقوق  الوطين  لس  ا مع  صادي والرشاكة، الس  ق لس 
يئ عي والب ج ٔمازيغية  و لثقافة ا ٔن سبل ٕادماج   ،ومع املعهد املليك  ش

ٔما  لغة ا لسز ا ٔشغال ا   . يغية يف 
بلوماسية الربملانية،  ىل مستوى ا لس،   ٔما  موالي، فقد واصل ا

ضوء   ادرة يف  م رملانية  دبلوماسية  هنج  ة،  السام اللتمك  توجهيات 
واصل   م خنراط  ورة  ا متزيت  ث  ح ة،  اق الربملانية    املنظامت  منواس

ات   الوا خمتلف  ىل  و ولية،  وا ٔوروبية اإالقلميية  وا ة  وإالسالم لعربية 
فاع   ة، هبدف ا ٔمركوالتي ة وا القضا إالسرتاتيجية   عنوالرتافع  وإالفريق

بالد دة  ر راز  وٕا الوطنية،  القضية  رٔسها  ىل  و املغربية،  ادة   لمملكة  بق
ولية. جتاه العديد من القض اللتمك    ا إالقلميية وا

ٔيضا،   ورة  ا متزيت  هامة موال   كام  ت  ملنتد لس  ا ظمي  ب ي، 
صادي  ق ٔمن الطايق والتعاون  ٔمن الغذايئ وا تناولت مواضيع مرتبطة 

وب   ضان -وتعزز التعاون ج ق التمنية املستدامة، ٕاضافة الح وب وحتق ج
ولية، حتادات إالقلميية وا سات   دورات  تدى رئ ىل رٔسها دوريت م و

رشيعي ال الس  ا دول   ةورؤساء  ورملان  ب  والكراي الوسطى  ٔمراك  يف 
ز " ٔند لسته العامة مبدينة العيون "ا ي عقد    . ا

لفركوفونية،  الربملانية  لجمعية  التابعة  ا  ٕالفريق اجلهوية  امجلعية  وكذا 
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و  ة  حكوم مع خشصيات  ات  املباح من  العديد  ورؤساء وٕاجراء  دبلوماسية 
ت وطنية يف خمتلف املناطق اجل  رات الرمسية   وسياسية،يرملا وتبادل الز

موريتانيا   رٔسها  ىل  و رملانية،  ظامت  وم دول  مستوى  ىل  النوعية 
ة   الالتي ٔمراك  ورملان  وبولندا  والشييل  ٔوروغواي  وا واملكسيك 

تع روم  املتوسط،  ٔبيض  ا البحر  ورملان  ب  الوالكراي الثنائية زز  عالقات 
ٔطراف  ا عددة  است   وم ىل  دامعة ص والعمل  قدمة  قرارات ومواقف م دار 

ٔقالمي اجلنوبية.  ايت يف ا لحمك ا دتنا الرتابية ولمبادرة املغربية    لقضية و
ع    ،حفظمك هللا ايل القدر ورف وام،  ىل ا اللتمك،  ٔبقى   موالي، و

ء، وحقق  ل لعطاء وممتزيا  ا  وه اللتمك املشـرق م املقام، وجعل عهد 
مل  رجونه  مك  م ما  ٔدام   الرشيفةلك تقدم وريق وازدهار، و الويف من  وشعبمك 

بصاحب اللتمك  ني  ٔقر  و متكني،  وا والنصـر  ة  الص نعمة  اللتمك    ىل 
ٔمري اجلليل   ة السمو املليك   موالي احلسنالسمو املليك ويل العهد ا وصاح

دجية، وش ٔمرية املصونة ال  قمك السعا شق ٔزرمك   وماحب الس د صـــــد 

ٕانه  املل  الرشيفة،  ة  امللك ٔرسة  ا ٔفراد  ر  موالي رشيد، وسا ٔمري  ا يك 
اء  ب مسيع جمي   .ا

اللتمك العايل   ىل مقام  ه تعاىل وراكته والسالم    . ورمحة م

ٔعتاب الرشيفة    دمي ا
ارة    النعم م

شارن  س جملس املس   رئ

س السيد     : الرئ
ٔمني احملرتم   . شكرا السيد ا

نعلن   ت وبذ  اخ رشيعية  عن  ال السنة  من  الثانية  ورة  ا - 2021ام 
2022 .  

شارن احملرتمني    . شكرا لمك السيدات والسادة املس

  اجللسة. رفعت  


