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  الثنيالثو  لثةالثا اجللسةحمرض 

  ).2016 فربا�ر 9( 1437 ربيع الثاين 29الثال:ء : التارخي

 جملس رئHس احلكمي �ن شامش،عبد املس�شار الس<يد : الرئاسة
  .املس�شار�ن

احلادية قJقة السابعة واR، ٕابتداء من الساPة ٔ�ربعة ومخسون دقJقة :التوقJت
  .مساءواTٔربعني 

  2016-2015اخلريفJة \لس<نة ال�رشيعية ام اRورة اخWت :Vدول اTٔعامل

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

  :شامش، رئHس جملس املس�شار�ن املس�شار الس<يد عبد احلكمي �ن
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  وكدت ٔ�قول ٔ��هتا الكرايس الفارkة احملرتمة،الكرمي،  ٔ�هيا احلضور
من اRس<تور، ومعال مبقWضيات النظام اRاsيل  65طبقا Tٔحاكم الفصل 

م�ه، تنعقد هذه اجللسة العمومJة اخلاصة  x6لس املس�شار�ن، والس<w املادة 
واس<تعراض حصي� ٔ�عاملها يف ٔ�بعادها الخWتام اRورة ال�رشيعية احلالية 

  .تعددة، �رشيعا ورقابة ودبلوماس<ية �رملانيةامل 
ٕان هذه اRورة، كام تعلمون، �ك�يس ٔ�مهية �لغة لHس فقط �لنظر ٕاىل 
ما تعكسه جبالء من اس<مترار جملس املس�شار�ن يف ا�هنوض ب�ٔدواره 
اRس<تورية �لن�اPة املطلوبة، كام سWHضح فw بعد، بل ٔ�يضا ؤ�ساسا لكون 

ن  ملر�� Vديدة يف التطور اRس<توري واملؤسسايت هذه اRورة تَُدّشِ
  .ببالد�

فه¡ي تعد اRورة اTٔوىل من الوالية ال�رشيعية اجلديدة بعد خروج 
 176جملس املس�شار�ن من نطاق املقWضيات ¢نتقالية الواردة يف الفصل 

 02من اRس<تور وٕاقامة اxلس يف صيغته اRس<تورية اجلديدة يف حمطة 
 توجت مسارا انت¨ابيا ممتزيا \لبالد، اكنت ٔ�مه معامله اليت 2015ٔ�كتو�ر 

الكربى مWجسدة، �ٕالضافة ٕاىل ذ¬، يف الرشوع يف تزنيل اجلهوية املتقدمة 
بوصفها جتديدا هاما لهيالك اRو³ وتعز�زا \لبناء اRس<توري واRميقراطي 

  .الوطين
�شار�ن وٕاهنا ملناس<بة ساحنة PTٔرب لمك، ٔ�خوايت، ٕاخواين السادة املس 

احملرتمني، جمددا عن خفري واPزتازي �لثقة الغالية اليت م�حمتوها لشخيص 
املتواضع يوم انت¨ا�مك يل رئHسا لهذه املؤسسة وتطويقمك يل ب�ٔمانة رPاية 
وتدبري شؤوهنا، وهو ما سÂسعى، ٕان شاء هللا، Vاهد�ن ٕاليه �لك ما 

كو�ت الس<ياس<ية يتطلبه اTٔمر من حJاد وموضوعية وانفWاح Pىل مجيع امل
  .والنقابية

وهذه الروح البناءة يه اليت اش<تغلنا هبا طي� الفرتة اليت تلت افWتاح 
هذه اRورة واملطبوPة �لبدء يف العمل �لصيغة اجلديدة \لم�لس، وهو ما 
اقWىض تعديل النظام اRاsيل \لم�لس بغاية ٔ�sذ املتغريات اRس<تورية 

لك احلساس<يات الس<ياس<ية والنقابية من والس<ياس<ية بعني ¢عتبار ومتكني 
  .التعبري عن نفسها يف ٕاطار هيالك ؤ�Ëزة اxلس

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
جسلوا Pيل ٔ�نين ٔ�Vدد التعبري عن ¢لزتام �مليض قدما Pىل هذا ا�هنج 
ا الرصني، م�سلÑني �ملقاربة ال�شارÐية، �عتبارها اTٓلية اليت ال م�دو�ة عهن

ليمتÔ امجليع مرشوع تطو�ر معل ؤ�داء اxلس يف اكفة املياد�ن وحتسني 

صورته Rى الرٔ�ي العام، انطالقا من التخطيط والتنفJذ ٕاىل الت�Õع والتقومي، 
وهو ما معلنا Pىل ¢ØكÕاب Pليه مجيعا م�ذ ا\لحظات اTٔوىل ل�سلمنا Öام�ا 

  .الربملانية وا\ل�ان اRامئةيف الرئاسة واملكWب ورئاسة الفرق واxموPات 
وهبذه املقاربة توفق�ا يف معاجلة بعض اTٔمور الشاÛكة املرتبطة بتدبري 
الفضاء مع اس<مترار بعض املشالك العالقة، وما �ليد ح�J كام ٔ�فرتض ٔ�Øمك 

إالشاكالت املرتبطة بتدبري الفضاء وتوزيع املاكتب وتوفري . تعرفون مجيعا
اxموPات الربملانية وتوزيع احلصص الزم�ية اخلاصة املوارد الÝرشية \لفرق و 

جبلسات اTٔس<ئ� الشفهية مبراPاة مÕدٔ� ا�متثيل الÂس<يب ومبراPاة درVة الفWة 
من املرونة بني الفرق واxموPات ٔ�يضا، وكذ¬ الش�ٔن �لÂس<بة \لعضوية يف 

س ا\ل�ان اRامئة والشعب الربملانية ومجموPات اTٔخوة والصداقة مع اxال
  .الصديقة والشقJقة

وس<يظل هاجس<نا Pىل اRوام اكم�ا يف ٕا�راز اRور اâي يضطلع به 
اxلس مكؤسسة فا�P ومؤãرة يف صياkة التوËات والتصورات ¢قWصادية 
و¢جæعية والس<ياس<ية لبالد� وحقال غنيا �لطاقات احمللية والوطنية 

ملاين، وذ¬ ٕاميا� واهتداء القادرة Pىل Vلب ٕاضافات نوعية وقمية \لعمل الرب 
مبا ٔ�كده Vال³ املÔ يف خطابه السايم مبناس<بة افWتاح الس<نة ال�رشيعية 

  : احلالية، ٕاذ قال حفظه هللا
لقد ٔ�عطى اRس<تور xلس املس�شار�ن ماكنة sاصة يف البناء "

  . املؤسيس الوطين، يف ٕاطار من التاكمل والتوازن مع جملس النواب
بة مWنوPة ومWعددة التخصصات، حJث يضم مجموPة من فهو �متزي برتÐي 

âا، جيب . اخلربات والكفاءات، احمللية واملهنية و¢قWصادية و¢جæعية
�ن ìشلك فضاء \لنقاش البناء، و\ل¨ربة والرزانة واملوضوعية، بعيدا عن ٔ�ي ٔ

  .اØهت¡ى النطق املليك السايم". اعتبارات س<ياس<ية
 ٕاعïداد مرشوع اسرتتيجïJة معل جملس ومن هذا املنطلق، سارعنا ٕاىل

املس�شار�ن يف شكïل ورقة طريق لفرتة الثالث س<نوات املق�Õ، تضمنت 
رؤية اس�رشافJة �ر�كز Pىل حمددات مهنجية واحضة وعنارص مرجعية 
توجهيية ٔ�ساس<ية، يف طليعهتا مقWضيات اRس<تور يف لكيهتا و�رابطها، 

ادس مبناس<بة افWتاح الس<نة واخلطاب السايم جلال³ املÔ محمد الس
  . ال�رشيعية، مع اس<تحضار الت�ارب اRولية واملامرسات الفضىل
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وهتدف هذه اخلطة ٕاىل حتقJق س<بعة ٔ�هداف رئHسة، �متثل يف املسامهة 
النوعية يف ال�رسيع مبناقشة واملصادقة Pىل مشاريع ومقرت�ات القوانني 

لüٔدوار اRس<تورية xلس التنظميية والعادية وضامن ممارسة فعا³ و�جعة 
املس�شار�ن يف اxاالت املوÐو³ ٕاليه وجعل اxلس فضاء \لحوار العمويم 
والنقاش اxمتعي التعددي ورافعة مؤسساتية ٕالجناح ورش اجلهوية املتقدمة 
ووضع ٕاطار مؤسسايت مWاكمل Tٓليات ممارسة اRميوقراطية ال�شارÐية 

وقر Pىل مس<توى اRيبلوماس<ية الربملانية يف وا�متوقع ¢سرتاتيجي xلس<نا امل
اxاالت اليت يتوفر فهيا Pىل مزية مقارنة �لنظر لت�ٔليفه وطابعه التعددي، 

  .ؤ�sريا حتديث العمل الربملاين وإالدارة الربملانية �xلس
ؤ�ميل ٔ�ن ينخرط مجيع الفاPلني واملعنيني، �لروح إالجيابية املطلوبة، يف 

اتيجية املر�لية، اليت وضعت للك هدف من ٔ�هدافها تزنيل هذه ¢سرت 
الس<بعة إالجراءات املالمئة لتجس<يدها Pىل ٔ�رض الواقع، مع الت�Ðٔيد ٔ�و ٕاPادة 
الت�Ðٔيد Pىل ٔ�هنا خطة تبقى م�فÑWة وقابلïة ملزيد من إالغناء وإالãراء لكام لزم 

  .اTٔمر
  حرضات الس<يدات والسادة الكرام،
sالل هذه اRورة وظيفWه يف اxال لقد �بع جملس املس�شار�ن 

، مس<تحرضا التوجهيات امللكJة خبصوص ما يWÂظر� sالل هذه  ال�رشيعي
الس<نة ال�رشيعية من معل الس<تكامل ٕاقامة املؤسسات الوطنية، ؤ�ن ذ¬ 

  . ال يتحمل ٕاضاPة الوقت يف الرصاPات الهامش<ية
:بتة  ؤ�Vد ٔ�ن من الواجب ٔ�ن ٔ�ذÐر ب�ٔن املكWب وضع لنفسه قاPدة

اش<تغل هبا، ويه قاPدة إال�ا³ الفورية \لمشاريع واملقرت�ات اليت يتوصل 
  .هبا املكWب Pىل ا\ل�ان، دون ٔ�ن ìس�ل ت�sٔري ولو ليوم وا�د

ومع ذ¬، فٕانه ال بد من ¢Pرتاف ب�ٔن احلصي� ال�رشيعية لهذه اRورة 
ال يه حصي� . لHست �لضعيفة، ولHست يف مس<توى ما نطمح ٕاليه مجيعا

ب�ٔس هبا، ملاذا؟ Tٔن هذه اRورة مل تنطلق فعليا ٕاال بعد ٕا�ا³ مرشوع 
نونرب  P17ىل اxلس، ٔ�ي معليا ابتداء من  2016القانون املايل لس<نة 

، ويه حصي� ال �رىق من حJث المك، مقارنة مع اRورات السابقة، 2015
لٕالÐراهات ٕاىل ما كنا نطمح اليه مك�لس، وٕان اكن اTٔمر بدهييا، اعتبارا 

  .اليت رافقت البJÂات التنظميية \لمؤسسة، واليت عش<متوها معنا ٔ�وال ب�ٔول
نصا  24ويف هذا الصدد، فقد بلغ Pدد النصوص القانونية املوافق Pلهيا 

قانونيا، مبا يف ذ¬ مشاريع النصوص اليت جرى التصويت Pلهيا قÕل قليل، 
هيامن مJدان العدا³، وي�ٔيت يف مقدمهتا طبعا مرشوعي قانونني تنظمييني 

اTٔول يتعلق �xلس اPTٔىل \لسلطة القضائية، والثاين يتعلق �لنظام 
اTٔسايس \لقضاة، وقد متكن اxلس من املصادقة Pلهيام �لرمغ من ضيق �زي 

  .الزمن ال�رشيعي املتاح � يف هذا الش�ٔن
و�ٕالضافة ٕاىل ذ¬، متت ٕاVازة مقرتح قانون وا�د يتعلق بتعديل 

من النظام اRاsيل \لم�لس، واâي اس<تدعته ظروف  53و 46ادتني امل
الت�ٔسHس لتجرب��ا اجلديدة، بعد ٔ�جرٔ�ة مقWضيات اRس<تور ذات الص�، 

مرشوع قانون يوافق مبوجهبا Pىل Pدد من اتفاقJات التعاون مع دول  11و
  .صديقة وشقJقة وم�ظامت دولية

اxال املايل من sالل ٔ�ما النصوص املتبقJة، فWوزعت مضامJهنا Pىل 
، اâي 2016\لس<نة املالية  70.15املصادقة Pىل مرشوع قانون املالية رمق 

ال ختفى Pليمك ٔ�مهيته ¢س<ت��ائية، �لنظر ٕاىل احلزي الواسع اâي ìس<ت�ãٔر به 
يف الزمن ال�رشيعي وكذا ملا ينطوي Pليه من قرارات وتوËات �رهن البالد 

 .�ن ش<ىتPىل مدى س<نة اكم� يف مJاد
فw جسل اxال البHيئ والطايق املصادقة Pىل ثالثة مشاريع قوانني، 
اTٔول مرشوع قانون يقيض مبنع اÐٔTياس من مادة البالس�Jك واس<تريادها 
وتصد�رها و�سويقها واس<تعاملها، والثاين مرشوع قانون يقيض بتغيري و�متمي 

الث مرشوع قانون املتعلق �لطاقات املت�ددة، والث 13.09القانون رمق 
 18، بتارخي 1.72.255يقيض بتغيري و�متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

يتعلق �س<ترياد مواد الهيدرواكربور ) 1973فربا�ر  22( 1393من حمرم 
  .وتصد�رها و�كر�رها والتكفل بتكر�رها وتعب�هتا وادsارها وتوزيعها

مرشوع قانون رمق ويف جمال الرتبية والتكو�ن، وافق اxلس Pىل 
القايض ٕ��داث اTٔاكدمييات اجلهوية \لرتبية والتكو�ن، ومرشوع  71.15

  .املتعلق ب��ظمي التعلمي العايل 45.15قانون رمق 
كام سامه اxلس يف جمال تق�ني الصÑافة وإالPالم الوطين Pرب املصادقة 

يتعلق �لنظام  P89.13ىل نصني ت�ٔسHس<يني هامني، اTٔول حتت رمق 
 ٔTني املهنيني والثاين رمق اJلس  90.13سايس \لصحفxيقيض ٕ��داث ا

 .الوطين \لصÑافة
 107.12ويف اxال ¢قWصادي، وافق اxلس Pىل مرشوع قانون رمق 

dش�ٔن بيع العقارات يف طور إالجناز  44.00بتغيري و�متمي القانون رمق 
  .يتعلق �لت�ارة اخلارجJة 91.14ومرشوع قانون رمق 

اجPæا Pىل مس<توى ا\لجن اRامئة  69طلبت هذه احلصي� انعقاد وقد ت 
ساPة، فw انعقدت VTٔل اRراسة والتصويت  246بعدد ساPات معل �هز 

Vلسة �رشيعية، ٔ�ي بÂس<بة م�وية تقارب  P13ىل هذه النصوص القانونية 
Vلسة لüٔس<ئ�  14من مجموع اجللسات العامة اليت مشلت ٔ�يضا  40%

، وVلس<تني شهريتني sاصتني بتقدمي اTٔجوبة املتعلقة %43بة الشفهية بÂس< 
  .Vلسات Pامة خمتلفة �4لس<ياسة العامة من قÕل الس<يد رئHس احلكومة و

  حرضات الس<يدات والسادة،
ٕاذا اكنت احلصي� املس�� يف هذه اRورة تبدو kري وافرة مبا �كفي 

الرصيد  الس<ت¨الص ما ميكن اس<ت¨الصه من دروس وPرب، فٕان اس<تحضار
ٕان جملس ال�رشيعي \لم�لس �لك وٕامعان النظر فJه ìسمح لنا �لقول 

املس�شار�ن ما ف� يؤكد ماكنته كقوة اقرتاحJة تقر�رية بناءة، هنوضا 
املؤسسايت الوطين، فهو بصالحJاته اRس<تورية و�مثينا ملوقعه يف املشهد 

 ٓ �لية، كام قد يتÝىن دامئا مواقف ٕاجيابية وال يرصف مواقف رافضة بطريقة 
  .يعتقد البعض
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وهذه الروح البناءة يÕÂغي احلفاظ Pلهيا، Tٔننا هبذا إالسهام إالجيايب نقدم 
اRليل احلي وامللموس ب�ٔن الثنائية الربملانية �شلك ضامنة \لفعالية وجتويد 

  .ال�رشيعات الوطنية وفرصة لتطو�ر اRميقراطية وتوطيدها ببالد�
شارة ٕاىل ٔ�نه Pالوة Pىل ٕاسهامه النوعي يف وجتدر بنا يف هذا الس<ياق االٕ 

م�اقشة النصوص ال�رشيعية ذات املصدر احلكويم، فٕان جملس املس�شار�ن 
يعمل Vاهدا Pىل تفعيل حقه اRس<توري يف املبادرة ال�رشيعية مبا ميك�ه من 

  .مواÐبة ا"شغاالت احلياة اليومJة \لمواطنني
 25ذه اRورة مبا يناهز وهكذا، فقد تقدمت الفرق الربملانية sالل ه

مقرتح قانون، تغطي مضامJهنا جماالت حJوية وÖمة من بHهنا س<تة مقرت�ات 
قوانني تنظميية، س<تخضع Tٔول مرة \#راسة، ٔ�وال، يف جملس النواب، 

 85تفعيال لقرارات اxلس اRس<توري يف هذا الش�ٔن املس��د Pىل الفصل 
  .من اRس<تور

، من اس<تكامل املسطرة ال�رشيعية kري ٔ�ننا مل Øمتكن، مع اTٔسف
  .واملصادقة Pىل ٔ�ي مقرتح قانون مهنا

وهبذه املناس<بة ندعو احلكومة ٕاىل التÑيل مبزيد من سعة الصدر ومزيد 
من التفاPل إالجيايب مع مقرت�ات القوانني اليت يتقدم هبا الس<يدات والسادة 

ية، ٔ�عضاء اxلس، حىت Øكون مجيعا يف مس<توى املتطلبات اRس<تور
خيصص يوم وا�د : "يف فقرته اsTٔرية، اليت تنص Pىل ٔ�نه 82الس<w الفصل 

Pىل اTٔقل يف الشهر Rراسة مقرت�ات القوانني، ومن بHهنا تÔ املقدمة من 
  ".قÕل املعارضة

  الس<يد�ن الوز�رن،
  الس<يدات والسادة املس�شار�ن،

  احلضور الكرمي،
تمتها اليوم ال �رىق ٕاىل ما ٕاذا اكنت احلصي� ال�رشيعية \#ورة اليت خن 

ؤ�� هنا بصدد التفسري ال الترب�ر  -تطمع اليه املؤسسة، فٕان مرد ذ¬ �رجع 
ٕاىل الصعو�ت اليت رافقت وضع لبنات ٕاقامة البJÂات التنظميية \لمؤسسة  -

و�شكJل ٔ�Ëزة اxلس، وهو ٔ�مر طبيعي يف بدا&ت تزنيل الصيغة 
،¬â ،ديدةV ي مؤسسةTٔ س<توريةRك'ف وترية  اØ ن�فٕان ٔ�ملنا Ðبري يف ٔ

التعاون والتÂس<يق بني خمتلف الفاPلني حىت ننكب يف اRورة املق�Õ والفرتة 
الفاص� Pىل التقدم يف دراسة مشاريع ومقرت�ات القوانني اليت ال �زال قJد 
اRرس مب�لس<نا املوقر، وPىل رٔ�سها طبعا مشاريع القوانني التنظميية املتعلقة 

ت والعرائض ال�رشيعية ومشاريع القوانني املتعلقة ٕ�صالح ٔ�نظمة �مللمتسا
التقاPد ومعاشات ونظام الت�ٔمني إالجÕاري اTٔسايس عن املرض اخلاص 
بف�ات املهنيني والعامل املس<تقلني واTٔش¨اص kري اTٔجراء ا�âن �زاولون 
 w>ل القريب، سÕلينا يف املس<تقP و املشاريع اليت س<تعرض�"شاطا sاصا ٔ

�ن اRورة املق�Õ يه �ٓخر دورة يف الوالية احلالية xلس النواب، واليت و ٔ
تصادف كذ¬ اØهتاء اVTٔل اRس<توري املتعلق بعرض مشاريع القوانني 

  .من اRس<تور 86التنظميية Pىل الربملان مبوجب الفصل 

�ٕالضافة ٕاىل وظيفWه ال�رشيعية، ٔ�وىف جملس املس�شار�ن مبهام مراقÕة 
ويم Pىل حنو جعل اxلس دامئا يف قلب اxمتع �لك ما خيرتقه العمل احلك

ويعمتر فJه من مشالك وا"شغاالت وهواجس ؤ�س<ئ� وتطلعات مرشوPة 
فقد مك�تنا �ٓليات الرقابة ا*و³ . حنو ٔ�وضاع ورشوط معHش<ية ٔ�فضل

دس<تور&، س<w اTٔس<ئ� الشفهية والكWابية واجللسات الشهرية اخلاصة 
اTٔس<ئ� املتعلقة �لس<ياسة العامة من قÕل رئHس احلكومة، �Tٔجوبة Pىل 

مك�تنا من معانقة مهوم املواطنني ومشالكهم الوطنية واجلهوية واحمللية 
  .وكرب&ت القضا& اليت تؤرق الرٔ�ي العام

ويف هذا إالطار، بلغ Pدد اTٔس<ئ� الشفهية املطرو�ة sالل اRورة 
�Vابت احلكومة، )�شارسؤ¢ للك مس  6.82مبعدل (سؤ¢،  822ٔ ،

سؤ¢ Pاد&، ما  87سؤ¢ �ٓنيا، و s130الل اجللسات اTٔس<بوعية، Pىل 
يعين ٔ�ن معظم اTٔس<ئ� اxاب عهنا تناولت مواضيع الساPة ٔ�و مواضيع ذات 

  .راهنية
كام عقد اxلس Vلس<تني شهريتني مع الس<يد الس<يد رئHس احلكومةـ،  

  :متحورت حول قضا&
  الس<ياسة ¢جæعية؛حصي� احلكومة يف -
الس<ياسة الطاقJة يف Pالقهتا مع مؤمتر اTٔطراف يف االتفاقJة  -

 ؛cop 22إالطار حول التغريات املناخJة 
 . احلوار ¢جæعي -

�ما �لÂس<بة لüٔس<ئ� الكWابية، فقد بلغ Pدد اTٔس<ئ� املطرو�ة sالل ٔ
  .سؤ¢ مهنا 12سؤ¢، ٔ�Vابت احلكومة Pىل  165دورة ٔ�كتو�ر 

من VاØهبا، توصلت ا\ل�ان اRامئة بطلبات من الفرق واxموPات �ريم و 
اىل عقد Vلسات اس<æع لبعض الوزراء واملسؤولني عن املؤسسات 

طلبا، ثالثة مهنا تتعلق بعقد اجPæات  18العمومJة بلغت يف مجموعها 
  .مشرتكة \لجن اRامئة

احلكومJة املعنية  وPىل الرمغ من ٕا�ا³ الطلبات املذÐورة ٕاىل القطاPات
مبواضيعها، فٕاهنا مل حتظ مبا �كفي من الت�اوب، ٕاذ ٔ�نه �س<ت��اء دفع وزارة 
العدل بعدم ¢خWصاص خبصوص طلب انعقاد جلنة العدل وال�رشيع 

التدsالت اTٔم�ية العنيفة يف مواËة "وحقوق ¢"سان حول موضوع 
Jة Pىل حضور اجæع وكذا موافقة وزارة اخلارج " وقفات اTٔساتذة املتدربني

تداعيات احلمك القضايئ \لمحمكة : "ا\لجنة ا*تصة ملناقشة موضوعي
اTٔوربية حول االتفاقJة الفالحJة بني املغرب و¢حتاد اTٔوريب وتصويت 

، "الربملان ¢وريب Pىل قرار توس<يع صالحJات املينورسو �القالمي اجلنوبية
ال تWÂظر رد القطاPات احلكومJة �س<ت��اء ذ¬ فٕان ا\ل�ان اRامئة ال �ز 

  . املعنية
وPالوة Pىل الوظيفة التقليدية يف مراقÕة العمل احلكويم، انضافت 

من اRس<تور وظيفة ذات ص�  70مبوجب الفصل  -كام تعرفون  -\لربملان 
وPىل قدر Ðبري من اTٔمهية، �رتبط بتقJمي الس<ياسات العمومJة اليت �شلك 
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  .وماتٔ�داة التدsل الرئHسة \لحك
وقد �در جملس املس�شار�ن ٕاىل القJام ب�ٔول متر�ن يف هذا اخلصوص 
sالل دورة ٔ��ريل املاضية، ٔ��ن عن اRور املركزي لهذه الوظيفة اجلديدة، 
�عتبارها ٔ��د ٔ�راكن حتديث اRوP ³ىل قاPدة الشفافJة وربط املسؤولية 

الية وVدوى �حملاس<بة، من sالل ما ت�ÑJه من ٕاجراء تقJمي موضوعي لفع
  .الس<ياسات العمومJة، اعæدا Pىل مؤرشات ٔ�داء واحضة

وانطالقا من هذه التجربة اليت يبدو ٔ�هنا مل تبارح بعد مر�لهتا 
وهذه من بني  –الت�ٔسHس<ية، فٕاننا نتطلع ٕاىل ٔ�ن نبارش يف ٔ�قرب وقت 

 �Õورة املقRس<تورية املعنية طبعا،  -رها�ت اRبتعاون مع املؤسسات ا
إالPداد اجليد \ل�لسة الس<نوية املرتقÕة لهذا الغرض يف غضون الس<نة مر�� 

اجلارية، ؤ�ن تتظافر Ëود مجيع الفاPلني ٕالجناح و�رس<يخ هذه التجربة 
الرائدة، مبا ìسهم يف الرفع من ٔ�داء اxلس يف هذا الش�ٔن ومتثل واس�Õطان 

يات الغا&ت الفضىل من وراء دسرتة هذه املهمة اجلديدة، ووضع اTٓل 
  .واملياكنزيمات املالمئة لت�Õع وتقومي الس<ياسات العمومJة يف خمتلف اxاالت

  الس<يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس<يدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  احلضور الكرمي،

الزالت بالد� جتابه حتد&ت جس<مية يف Pالقاهتا اخلارجJة، �رتباط مع 
ايف والتارخيي وطمو4ا املتنايم واملرشوع يف احWالل املاكنة قدرها اجلغر 

الالئقة اليت �س<تحقها داsل اTٔرسة اRولية، ا"س�اما مع رصيدها التارخيي 
  .التليد وموقعها املمتزي يف حميطها اجليواسرتاتيجي

ويف مقدمة هذه التÑد&ت ملف الو�دة الرتابية والساكنية \لمملكة 
ٕالقلميي الصعب رشقا وشامال وج�و�، وما يرتتب عن وتدبري ملف اجلوار ا

ذ¬ من ٕاشاكالت يتعني Pلينا مجيعا املسامهة البناءة يف التصدي لها �لك 
حزم وقوة وح�كة وتبرص كذ¬، حتت القJادة احلكمية جلال³ املÔ محمد 

  .السادس، نرصه هللا
ويف هذا إالطار، فٕان جملس املس�شار�ن، الواعي حبجم هذه 

Ñمع الالزم التRدار ٕاسهامه النوعي يف حشد وتعبئة اWد&ت، يواصل �لك اق
Rبلوماس<ي��ا الرمسية، يف تنامغ �م مع ٔ�ولو&هتا الرئHسة املمتث� ٔ�ساسا يف 

ج�وب و¢نفWاح Pىل فضاءات  -التوVه إالفريقي ودمع العالقات ج�وب 
  .جJوس<ياس<ية Vديدة يف �ٓس<يا ؤ�مر�اك الالتيJÂة

بع اxلس sالل اRورة اليت خنتمتها اليوم "شاطه يف هذا وهكذا، فقد �
البعد اRبلومايس Pرب املشاركة يف التظاهرات واحملافل اRولية يف إالطار 
املتعدد اTٔطراف ٔ�و يف ٕاطار العالقات الثنائية، اليت يÂسجها اxلس مع 

  .اxالس املامث� يف اRول الصديقة والشقJقة
 Vال³ املÔ، حفظه هللا، �متثيل Vاللته يف ويف هذا الصدد، رشفين

 14حفل تنصHب الرئHس الغيين اâي ٔ�عيد انت¨ابه، الس<يد ٔ�لفا Ðوندي يوم 

�كو�Ðري، واكنت م�اس<بة ٔ�جريت sاللها مÕاح'ات مع  2015دìسمرب 
رئHس امجلعية الوطنية الغيJÂة وPدد من مسؤويل حكومة غيJÂا Ðو�Ðري 

  .ا\لييب لطربقؤ�يضا مع رئHس الربملان 
 الربملاين لالحتاد 133كام شارÐت وفود اxلس بفعالية يف ٔ�عامل اRورة 

�كتو�ر  21 -17اRويل املنعقدة يف مدينة ج�يف dسوìرسا sالل الفرتة بني ٔ
Vلسة ¢س<æع الربملانية و  اTٔول إالس<باين –املغريب املنتدىؤ�عامل  2015

احلصي� وتعز�ز : عاملي \لم¨دراتاملشلك ال: "�Tٔمم املتÑدة حول موضوع
لüٔطراف يف اتفاقJة اTٔمم املتÑدة حول املناخ  21املؤمتر و  "الرد اRويل

"COP21"  يâس، واìع الربملاين املنعقد هبذه املناس<بة يف �رæو¢ج
 الربملانية \لجنة جPæات الثالثو¢ حرصت Pىل املشاركة فJه خشصيا،

 -املغرب  الثاليث الرب�مج قJادة جلنة ية ؤ�شغالاTٔوروب  املغربية املشرتكة
اRورة الثام�ة ، و 2017-2015س<نة  �رمس اTٔورويب ¢حتاد -ٔ�ورو� جملس

املؤمتر احلادي عرش ؤ�شغال  عرش \لجنة التنفJذية لالحتاد الربملاين العريب
 اTٔوىل املر��و  الحتاد جمالس اRول اTٔعضاء يف م�ظمة التعاون إالساليم

 العامة امجلعية ٔ�شغالو  ٔ�ورو� xلس الربملانية \لجمعية العادية اRورة من
حفل تقدمي ا�هتاين مب�لس الش<يوخ الفر"يس املنظم و  الوسطى ٔ�مر�اك لربملان

املؤسس من طرف املنتخبني  Eugène De Lacroixمن طرف �دي 
 .الفر"س<يني ذوي اTٔصول املغربية

واس<تقÕلنا مبقر اxلس، ٕالجراء مÕاح'ات بناءة، M من �ئب رئHس 
الرابطة التقدمJة لالشرتاÐيني واRميقراطيني �لربملان اTٔورويب ورئHس جملس 

و�ريÂسHيب النواب الش<ييل والوز�ر اTٔول \لجمهورية اRميقراطية لساوطويم 
والوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان التو"يس ووفد قضايئ �ريك والس<يد 

Jean-Pierre Raffarin ةÑة والقوات املسلJس جلنة الشؤون اخلارجHرئ ،
مب�لس الش<يوخ الفر"يس، رئHس الوزراء اTٔس<بق \لجمهورية الفر"س<ية، 

كJين ورئHسة امجلعية ووفد عن ا\لجنة اRامئة \لنقل واملواصالت �لربملان ال 
الربملانية xلس ٔ�ور� ووفد �رملاين عن جملس الش<يوخ الروماين ورئHس Ëة 
�روفا"س ٔ�لب Ðوت دازور الفر"س<ية ورئHس اxلس ¢قWصادي 
و¢جæعي الربتغايل ووز�ر العالقات مع الربملان جبمهورية الكونغو 

Hسة امجلعية الوطنية الرصبية ورئHميقراطية ورئRجملس حقوق إال"سان  سا
  .جبنيف

كام اس<تقÕلنا Pددا من السفراء املعمتد�ن ببالد� للك من �Ðس<تان ؤ�ملانيا 
¢حتادية وفر"سا وروس<يا الفJدرالية وبعثة إالحتاد اTٔوريب واململكة 

وkدا سفري الوال&ت . (إالس<بانية وٕايطاليا والصني الشعبية واململكة املتÑدة
  ).املتÑدة اTٔمر�كJة

وقد جسل اxلس متزيا واحضا يف العديد من املناس<بات، حJث متكن 
من ٕاحÕاط مؤامرات وخصوم الو�دة الرتابية، و�ٓخر هذه إالجنازات مت يف 
الربملان اTٔوريب اâي حتاول بعض اجلهات فJه، املعروفة بعداهئا \لمغرب، 
املس dس<يادة اململكة من sالل اس<تغالل مفضوح ومقJت لورقة حقوق 



�ٔكتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن  2015 

5 

 )2016فربا�ر  9( 1437ربيع الثاين  29

"سان، كام اكنت لوفود وبعثات اxلس مشاراكت �حجة يف اRفاع االٕ 
املس<متيت عن املصاحل العليا لبالد� يف اxاالت الس<ياس<ية و¢قWصادية 

  . وkريها
ونود هبذه املناس<بة ٔ�ن نعرب عن ٔ�ملنا يف ٔ�ن �سهم الز&رة املرتقÕة 

محل الطرف لüٔمني العام لüٔمم املتÑدة، الس<يد �ن Ðميون، \لمنطقة يف 
اTٓخر املتعنت Pىل ¢خنراط اجلدي يف مسلسل �سوية الزناع املفWعل 
حول مغربية ٔ�قا�مينا اجلنوبية، مبا يؤدي ٕاىل ٕاجياد �ل سلمي دامئ ومWوافق 
Pليه، ميكن من ٕاهناء املعا�ة إال"سانية ملواطن�Hا الصحراويني احملتجز�ن داsل 

غ ٕالجناز Öام التمنية ¢قWصادية اTٔرايض اجلزاÛرية وت�ٔهيل املنطقة \لتفر 
  .و¢جæعية يف ٕاطار احتاد املغرب الكÕري بدو� امخلس

كام جندد، بنفس املناس<بة، موقف�ا الثابت اRامع \لقضية الفلسطيJÂة 
ولكفاح الشعب الفلسطيين من ٔ�Vل نيل حقوقه املرشوPة يف ٕاقامة دو³ 

 xني اPامصهتا القدس الرشيف، داP ،ويل ٕاىل حتمل حرة ومس<تق�Rمتع ا
مسؤولياته اكم� يف ٕارkام ارسائيل Pىل الوقف الفوري الØهتااكهتا املهنجية 
املتكررة لüٔرض وإال"سان الفلسطيين و¢نصياع \لقانون اRويل وقرارات 

  .اTٔمم املتÑدة ذات الص�
وننوه كذ¬ �لتقدم اâي مت ٕاحرازه يف مسلسل �سوية اTٔزمة ا\ليJÝة 

التارخيي، اâي مت حتت رPاية اTٔمم املتÑدة " فاق الص¨رياتات"بعد 
ومبشاركة وازنة من طرف املغرب، اâي بذل Ëودا محمودة يف هذا امللف، 
�لت ٕاشادة اxمتع اRويل، معربني ٔ�يضا عن ممتنياتنا لüٔشقاء يف سور& 

زق وا�مين �لن�اح يف ٕاجياد �لول �جعة Pا�V تضع هناية لüٔزمات اليت مت
الب#�ن العربيني الشقJقني، وتعني Pىل اس<تعادهتام لعافJهتام واس<تقرارهام مبا 

  .خيدم مصاحل الشعوب العربية
ونعرب ٔ�يضا عن تضام�نا مع لك القضا& العاد³ يف العامل، مWطلعني ٕاىل 
�ن �سود قمي احلوار والتفاوض ويغلب م�طق التفامه واملهنج السلمي يف ٔ

د بؤر التو�ر املش<تع� هنا وهناك وماكحفة إالرهاب ٕادارة اTٔزمات وٕاخام
  .املقJت وجتفJف املنابع اليت تغذيه ومتده �حلياة

  حرضات الس<يدات والسادة،
وحنن نتÑدث عن اRبلوماس<ية الربملانية، ال بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن 
اxلس سHسعى مضن ٔ�هداف خطة مع^، املذÐورة يف مقدمة هذه اللكمة، 

متوقع Pىل هذا املس<توى يف اxاالت اليت يتوفر فهيا، �لنظر ٕاىل ٕاPادة ا� 
  .لت�ٔليفه وطابعه التعددي، Pىل مزية مقارنة

وس<نعمل بدمعمك، ٕان شاء هللا، Pىل حتقJق هذا الهدف من sالل 
  :إالجراءات التالية

وضع �شاريك خلطة دبلوماس<ية موازية Pىل قاPدة التوزيع : ٔ�وال -
لنواب، موËة حنو الغرف الربملانية الثانية الوظيفي لüٔدوار مع جملس ا

والربملا�ت اجلهوية ومؤسسات التعاون الالمركزي Pىل املس<تويني إالقلميي 
واRويل وٕاىل املنظامت املهنية \لمشغلني يف اRول وم�تد&ت رVال اTٔعامل 

 وٕاىل احلركة النقابية العاملية واملنتد&ت ¢جæعية العاملية وإالقلميية؛
وضع خمطط س<نوي \لتدبري إالس�Õايق لبعض املواعيد البالغة : نيا: -

اTٔمهية �لÂس<بة \لقضية الوطنية م'ل موPد ٔ��ريل Pىل مس<توى جملس اTٔمن 
وموPد سÝمترب Pىل مس<توى ا\لجنة الرابعة، طبعا يف ٕاطار التÂس<يق مع 

ن جملس النواب ووزارة اخلارجJة والتعاون ومع اxلس الوطين حلقوق إال"سا
�يضا؛ٔ 
ٕا�رام اتفاقJات رشاكة ٔ�و مذÐرات تفامه مع مراكز اRراسات اليت : :لثا -

 تعىن �لعالقات اRولية حسب ٔ�ولو&ت جملس املس�شار�ن اRبلوماس<ية؛
تنظمي م�تدى س<نوي مع ش<بكة م�تخيب مغاربة العامل dرشاكة مع : رابعا -

 .القطاPات احلكومJة واملؤسسات الوطنية املعنية
زيد من فعالية وجناPة العمل الربملاين، وتوخJا \لتناسق والتاكمل ضام� ملو 

بني جمليس الربملان Ðواجب دس<توري، واصلنا مبعية جملس النواب اجلهود 
املبذو³ لتحقJق هذه اTٔهداف السامJة، من sالل احلرص Pىل انعقاد جلنة 

هو ما التÂس<يق الربملاين dشلك م�تظم وتنويع جماالت تدsلها واش<تغالها، و 
�دى ٕاىل انÝ'اق مقار�ت ومعاجلات مو�دة لعدد من إالشاكليات ٔ
والصعو�ت اليت يطر4ا العمل الربملاين، ٔ�سهمت يف حتسني اTٔداء "سJÝا 

  .وتبديد الغموض "سJÝا Rى املت�Õعني \لش�ٔن الربملاين
واكنت �ٓخر القرارات املت¨ذة يف هذا الش�ٔن �رتبط بتعميق التعاون 

ع الربملان إاللكرتوين يف ٔ�فق الوصول ٕاىل صفر ورق وØزع \لن�اح يف مرشو
الطابع املادي عن العديد من العمليات إالدارية ورمقنة اTٔرش<يف، حفاظا 

  .Pىل اâاÐرة الربملانية
 13كام متزيت اRورة ال�رشيعية املنهتية ب��ظمي يوم درايس مشرتك يوم 

النظامان : "ت عنوانحتينا�ر املايض حول النظامني اRاsليني \لم�لسني 
من ٕاقرار �ٓليات التنظمي ٕاىل حتقJق الن�اPة : اRاsليان xليس الربملان

  ".الربملانية
واكن الغرض من هذا ا\لقاء العلمي، اâي حرضه Pدد من الس<يدات 
والسادة الربملانيني، وحرضته كذ¬ احلكومة يف خشص الس<يد الوز�ر 

ع املدين، اكن الغرض هو توس<يع داÛرة امللكف �لعالقات مع الربملان واxمت
املشاركة وال�شاور حول مجموPة من املواضيع ذات العالقة �لعمل الربملاين، 

  .انطالقا من الرتاكامت اليت ٔ�فرزهتا املامرسة الربملانية
وقد متك�ا، بفضل تعاوØمك، ٔ�نمت، حرضات الس<يدات والسادة 

�ٔمل ٔ�ن نبلورها، يف املس�شار�ن، من اخلروج بتوصيات معلية هامة ن
املس<تقÕل القريب، يف شلك تعديالت Pىل نظام�ا اRاsيل اâي "ش<تغل 
به، وقد مت لهذا الغرض ٕا�داث جلنة Pىل مس<توى اxلس، عهد ٕا�هيا 

  .P�ٕداد مسودة تعديل النظام اRاsيل
يف جمال العالقات مع املؤسسات اRس<تورية، معلنا sالل هذه اRورة 

تعاون اxلس مع هذه املؤسسات يف ٕاطار ¢س<تقالل Pىل �رس<يخ وتعميق 
  .املكرس دس<تور&
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وهنا "شري ٕاىل اس<مترار اxلس وٕارصاره Pىل تعبئة اRور ¢س�شاري 
لهذه املؤسسات، ٕاذ معد ٕاىل ٕا�ا³ مرشوعي القانونني التنظمييني املتعلقني 

 15و 14 بتقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع والعرائض املرتبطني �لفصلني
من اRس<تور Pىل اxلس الوطين حلقوق إال"سان قصد ٕابداء الرٔ�ي ومقرتح 
القانون املتعلق �لهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي Pىل املؤسسة 

  .املعنية
وحصل �شاور مع ا\لجنة الوطنية امللكفة بصياkة مرشوع القانون 

هنا ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر . غربيةالتنظميي املتعلق �xلس الوطين \لغات والثقافة امل
الفريق واxموPات اليت جتاوبت مع هذه ا\لجنة، ؤ�دعو ؤ�ذÐر يف نفس 
  .الوقت ٕاىل ٔ�نه هناك Pدد من الفرق واxموPات مل تقدم بعد ٕاسهاÖا املنتظر

كام معلنا Pىل جتديد ممثيل جملس املس�شار�ن �xلس اPTٔىل \لرتبية  
الس<نوي ملؤسسة الوس<يط وتقر�ري اxلس والتكو�ن، وتلقJنا كذ¬ التقر�ر 

" التدبري املفوض \لمرافق العمومJة"¢قWصادي و¢جæعي والبHيئ حول 
ورٔ�يني حول مرشوعي " ٕادماج التغريات املناخJة يف الس<ياسات العمومJة"و

القانونني املتعلقني �xلس ¢س�شاري لüٔرسة والطفو³ وهيئة املناصفة 
�متيزي، ا\�bن اك� موضوع رٔ�يني اس�شاريني ٔ�يضا من وماكحفة لك ٔ�شاكل ا

وقد حرص املكWب Pىل موافاة الفرق . قÕل اxلس الوطين حلقوق إال"سان
  .واxموPات بÂسخ من هذا الرصيد الو:ئقي

وننوه Pاليا يف هذا املضامر �لتفاPل إالجيايب اâي تبديه هذه املؤسسات 
ل مÕادرة البعض مهنا ٕاىل موافاة اxلس مع النقاش الربملاين اRاÛر من sال

جملس اجلالية املغربية : بتوضيÑات ٕاضافJة dش�ٔن مواضيع حمددة، حبال م'ال
�خلارج Pىل سJÝل املثال، و"ش<يد ٔ�يضا �لتعاون القامئ مع اxلس الوطين 

مذÐرة تفامه، واâي جتىل  -كام تعرفون  –حلقوق إال"سان، اâي �ربطنا به 
جمال تنظمي ٔ�&م دراس<ية وندوات ممثرة، واكن �ٓخرها الندوة �Tٔساس يف 

اRولية املنظمة مبقر اxلس بتعاون مع املؤسسة اRولية \لنظم ¢نت¨ابية 
وامجلعية املغربية \لقانون اRس<توري حول ٕاصالح ال�رشيع ¢نت¨ايب حتت 

من ٔ�Vل �رشيع انت¨ايب يف مس<توى املتطلبات اRس<تورية : "شعار
  ".امات التعاهدية \لمغربو¢لزت 

وا"س�اما مع التوجهيات امللكJة السامJة الواردة يف خطاب افWتاح هذه 
الس<نة ال�رشيعية، س<يعمل اxلس بتÂس<يق اكمل مع جملس النواب 
واحلكومة، فw خيصها، Pىل تفعيل املقWضيات اRس<تورية ذات الص� 

Tٔحاكم اRس<تور ب��صHب الهيئات اليت صدرت قوانHهنا املنظمة وفقا 
اxلس ¢قWصادي و¢جæعي والبHيئ، الهيئة : اجلديد، ٔ�عين بذ¬

  .الوطنية \لزناهة والوقاية من الرشوة واحملمكة اRس<تورية
  حرضات الس<يدات والسادة،

كام تعلمون، يضطلع اxمتع املدين ب�ٔدوار هامة Pىل خمتلف الواËات 
ثقافJة، حJث رامك مج� من ¢قWصادية والس<ياس<ية و¢جæعية وال 

إالجنازات والن�ا�ات الهامة، ٔ�هلته، عن Vدارة، \لتطلع حنو املسامهة يف 

  .العمل الربملاين، �عتباره واËة رئHسة \لش�ٔن العام الوطين
ومن هذا املنطلق، فٕان انفWاح املؤسسة الربملانية Pىل اxمتع املدين ميكهنا 

xمتعية، كام ٔ�ن ٔ�sذ مقرت�ات و�ٓراء من ¢س�Jعاب إالجيايب \لتحوالت ا

فعالياته هو يف الواقع امWداد طبيعي \لوظيفة ا�متثيلية \لربملان وتعبري صادق 
  .عن رو�ه اRميقراطية

وٕاذا اكن جملس املس�شار�ن قد رشع م�ذ مدة، لHست �لHسرية، يف 
التفاPل إالجيايب مع حتراكت اxمتع املدين Pرب احWضان بعض مÕادراته 

لهادفة، فٕان الظرفJة الراهنة اليت متر مهنا بالد�، خصوصا بعد اعæد ا
، واملطبوPة بزنوع قوي حنو إالرشاك الفعيل \لمواطن يف 2011دس<تور 

تدبري الش�ٔن العام، �سمح بتعميق ٔ�كرث الخنراط اxمتع املدين يف العمل 
  .الربملاين

و �رملان لHس Vد�را ٕان الربملان اâي ال يتفاPل مع دينامJات اxمتع ه
ومن هذا املنطلق فٕاننا Pازمون، ٕان شاء هللا، وفق خطة العمل . هبذا إالمس

املقرت�ة، Pىل جعل جملس املس�شار�ن فضاء \لحوار العمويم والنقاش 
اxمتعي التعددي، الس<w خبصوص املوضوPات الرئHسة ٕالعامل اRس<تور 

ادية و¢جæعية والثقافJة وحتقJق الطابع الفعيل \لمتتع �حلقوق ¢قWص
  . والبي�Jة

وPالقة هبذا املوضوع، ٔ�ذÐر ببعض اTٔ"شطة اليت مقنا هبا sالل هذه 
اليوم اRرايس : اRورة بتعاون ورشاكة مع م�ظامت اxمتع املدين، ومن بHهنا

املنظم بتعاون مع الفJدرالية الوطنية \لجمعيات اTٔمازيغية حول موضوع 
، حتت "لتفعيل الطابع الرمسي \لغة اTٔمازيغيةالقانون التنظميي "

، كام "اTٔمازيغية مسؤولية ورصيد وطين مشرتك للك املغاربة"شعار
احWضن اxلس ندوات Pلمية نظمهتا املنظمة املغربية حلقوق إال"سان حول 

وموضوع " حق ا\لجوء بني ال�رشيع الوطين والقانون اRويل"موضوع 
" تعلق �حلق يف تقدمي امللمتسات ال�رشيعيةمرشوع القانون التنظميي امل "

دينامJة "بتعاون مع " احلق يف تقدمي العرائض"ومرشوع القانون املتعلق ب
  ".ٕاPالن الر�ط

وجتاو� مع نبض اxمتع خبصوص النقاش اâي ٔ�ثري حول معاشات 
معاشات الربملانيني "الربملانيني، �در� ٕاىل تنظمي يوم درايس حول موضوع 

، بغية فWح نقاش مؤسسايت مسؤول ورصني "ريوهات إالصالحوس�Hا
  .وبدون مزايدات ٔ�و شعبوية

وننوه كذ¬ بقوة �Tٔ&م اRراس<ية اليت تنظمها الفرق الربملانية �xلس 
واxموPات طبعا، بعضها بتعاون ممثر مع م�ظامت اxمتع املدين، واليت �سامه 

ن التوضيÑات والرؤى التمكيلية يف متكني الس<يدات والسادة املس�شار�ن م
  .حول امللفات املطرو�ة \لنقاش يف الربملان

فربا�ر، اليوم  20ويف س<ياق اTٔ"شطة إالشعاعية \لم�لس، ومبناس<بة 
العاملي \لعدا³ ¢جæعية، اâي ٔ�قرته هي�ٔة اTٔمم املتÑدة، يعزتم جملس 

جæعية، املس�شار�ن تنظمي م�تدى �رملاين دويل حول موضوع العدا³ ¢
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، بعد ٔ�&م، وذ¬ حتت الرPاية امللكJة 2016فربا�ر  20و 19وذ¬ يويم 
  . السامJة لصاحب اجلال³ املÔ محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده

وسHشارك يف هذا احلدث الهام، ٕاضافة ٕاىل ٔ�عضاء مكWب اxلس 
نا يف ورؤساء الفرق واxموPات وا\ل�ان الربملانية واكفة الربملانيني د&ل 

اxلسني، كام ن�ٔمل، سHشارك مسؤولون ٔ�مميون ميثلون خمتلف املنظامت 
اRولية و¢حتادات الربملانية اRولية وإالقلميية واجلهوية والقارية، ٕاضافة ٕاىل 
Pدد من املؤسسات الوطنية والقطاPات احلكومJة واملؤسسات اTٔاكدميية 

  .وPدد من الفعاليات الوطنية
املس<متر Pىل حميطه اخلارe، ومسامهة م�ه يف ويف ٕاطار انفWا�ه 

�رس<يخ الوعي بقمي اRميقراطية واملواطنة، واصل اxلس هنج س<ياس<ته 
الÂش<يطة يف اس<تقÕال الزوار، sاصة يف شلك مجموPات، مع الرتكزي Pىل 
الرشاحئ اليت ميكن ٔ�ن �ك�يس ز&رة الربملان �لÂس<بة لها ٔ�مهية sاصة، حJث 

  . ة Ðبرية لتالمذة املدارس وطلبة اجلامعات واملعاهد العليانويل اهæما وعناي
وهكذا اس<تقÕل جملس املس�شار�ن sالل هذه اRورة Pددا من الزوار 

زاÛر، قادمني من خمتلف Ëات اململكة، ويتوزعون Pىل  2013وصل ٕاىل 
املؤسسات التعلميية �لك مس<تو&هتا، وكذا مجعيات اxمتع املدين واجلالية 

  .ة املقمية �خلارج واVTٔانباملغربي
  الس<يد�ن الوز�ر�ن،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال يفوتين ٔ�ن ٔ�توVه  –ؤ�عرف ٔ�نين ٔ�طلت  –ال يفوتين، يف اخلتام 

خبالص عبارات الشكر و¢�رتام \لس<يد رئHس احلكومة والس<يدات 
الربملان  والسادة ٔ�عضاء احلكومة، وsاصة الوز�ر امللكف �لعالقات مع

واxمتع املدين، Pىل التفهم وحسن التعاون و¢س<تعداد اRامئ \لعمل سو& 
من ٔ�Vل ¢رتقاء ب�ٔدائنا الربملاين واحلرص Pىل جودة ومWانة العمل اâي 

  . نقوم به
و\لحكومة نقول، من sالل الس<يد�ن الوز�ر�ن احلارض�ن، من هذا 

التعاون وPىل قاPدة مÕدٔ� فصل يد� ممدودة لالش<تغال معا يف ٕاطار : املنرب
السلط الس�hر الفرص الهائ� اليت ي�Jحها دس<تور بالد�، من ٔ�Vل توطيد 

  .وٕاãراء مرشوعنا الوطين املشرتك
ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�خص �لشكر و¢مWنان والعرفان الس<يدة والسادة ٔ�عضاء 
مكWب جملس املس�شار�ن والس<يدتني والسادة رؤساء الفرق واxموPات 

نية وا\ل�ان اRامئة Pىل حJو�هتم وم'ا�رهتم ومعلهم اRؤوب من ٔ�Vل تبوء الربملا
جملس املس�شار�ن املاكنة اليت ìس<تحقها وخيولها � اRس<تور داsل املشهد 

  . ولكن الشكر Pىل الوVه اTٔخص لتفهمهم ولصربمه. املؤسسايت الوطين
ؤ�ريد كذ¬ ٔ�ن ٔ�خص �المWنان والشكر والعرفان لاكفة موظفات 

�نمت تدرÐون جJدا جحم ¢�رتام والتقد�ر : وموظفي ؤ�طر اxلس، ؤ�قول هلمٔ
اâي ٔ�كنه لمك، ؤ�هيب �مك املزيد من البذل والعطاء، بغية تعز�ز وتقوية 
قدرات ٕادارتنا الربملانية مبا يتطلبه ذ¬، وهذا ما هو معهود فJمك، من 

زماليئ يف ٕاsالص ووفاء وØكران \bات، مWعهدا لمك، �مس زمJليت و 
مكWب جملس املس�شار�ن، ٕ�يالء ما �س<تحقونه من عناية واهæم ب�ٔوضاعمك 

  .إالدارية و¢جæعية
والشكر موصول كذ¬ لÂساء ورVال إالPالم يف لك املنا�ر والوسائل 
املكWوبة والسمعية والبرصية وإاللكرتونية، ف�حن واعون جJدا �Rور املهم 

العام الوطين ب�ٔعامل اxلس وقراراته ومبا حتفل  اâي يؤدونه يف تنو�ر الرٔ�ي
به املؤسسة من نقاشات وحوارات حول القضا& اليت هتم الوطن 
واملواطنني، وâ¬ هي�ٔ� لرVاالت إالPالم فضاء sاصا �لتواصل، س<نعمل 

  .Pىل تطو�ره وتدعميه �لك مس<تلزمات العمل الصحفي
رفاه و¢زدهار، حتت القJادة ؤ�sريا، Øمتىن لبالد� مزيدا من التقدم وال

   .الرش<يدة لصاحب اجلال³ محمد السادس، نرصه هللا
  .ومعذرة Pىل إالطا³، وشكرا الن�Õاهمك

ؤ�عطي اللكمة اTٓن لüٔس<تاذ التو�زي، الس<يد اTٔمني لتالوة الربقJة 
Ôة جلال³ املPاملرفو.  

  :املس�شار الس<يد ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس<يد الرئHس

  .محن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلنيdسم هللا الر 
�رقJة مرفوPة ٕاىل حرضة صاحب اجلال³ املÔ محمد السادس، نرصه هللا 

  :ؤ�يده
  .نعم، س<يدي ٔ�عزك هللا

-2015مبناس<بة اخWتام ٔ�شغال دورة ٔ�كتو�ر من الس<نة ال�رشيعية "
�عز ، ي�رشف sدميمك الويف، بعد تقدمي ما يليق �جلناب الرشيف، 2016ٔ

هللا ٔ�مره، من فروض الطاPة والوالء، ٔ�صا³ عن نفسه، ونيابة عن اكفة 
الس<يدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، ٔ�ن �رفع ٕاىل السدة العالية 
�دام هللا عزه ونرصه، ٔ�مسى �ٓ&ت التقد�ر، مقرونة ب�sٔلص عبارات ٔ ،k�

  .الوالء وإالsالص
Vاللتمك التوجهي¡ي السايم لقد متزيت هذه اRورة، & موالي، خبطاب 

، واâي ٔ�كدت Vاللتمك فJه Pىل 2015ٔ�كتو�ر  9ٔ�مام ممثيل اTٔمة بتارخي 
املاكنة اخلاصة اليت ٔ�عطاها دس<تور اململكة xلس املس�شار�ن يف البناء 
املؤسيس الوطين وPىل غىن وتنوع �رÐيWÝه، �عتباره ìشلك فضاء \لنقاش 

  .ةالبناء و\ل¨ربة والرزانة واملوضوعي
لقد توجت ٔ�شغال جملس املس�شار�ن، & موالي، sالل هذه اRورة 
حبصي� ممتزية يف جماالت ال�رشيع ومراقÕة العمل احلكويم واRبلوماس<ية 
الربملانية و¢نفWاح Pىل احمليط اخلارe، وذ¬ بفضل Ëود لك مكو�ت 

  .اxلس
P جواء من التوافق إالجيايب والبناء�نصا  24ىل فقد صادق اxلس يف ٔ

مرشوعي القانونني التنظمييني املتعلقني : قانونيا، ويف مقدمة هذه النصوص
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  .�xلس اPTٔىل \لسلطة القضائية والنظام اTٔسايس \لقضاة
وقد واصل جملس املس�شار�ن، & موالي، اخنراطه اجلدي يف توطيد 
Pالقات التعاون والتناسق والتاكمل مع خمتلف املؤسسات اRس<تورية، 

نيعا لالخWيار اRميقراطي واملرشوع اxمتعي احلدايث والتمنوي، اâي �رPاه مت 
  .وتقوده Vاللتمك، & موالي

حفظمك هللا، & موالي، مبا حفظ به اÐâر احلكمي، ؤ�دام Pىل Vاللتمك 
 نعم الصÑة والعافJة، وحقق يف عهد Vاللتمك، ما �رجونه ململكWمك السعيدة

 وازدهار، ؤ�قر عينمك بويل عهدمك احملبوب وشعبمك الويف من تقدم وريق
  ومك ـــــــاTٔمري اجلليل موالي احلسن وشقJقWه اTٔمرية اجللي� الs ³دجية وص�

  .اTٔمري اجلليل املوىل رش<يد و�يق ٔ�فراد اTٔرسة امللكJة الرشيفة
  .ٕانه مسيع جميب

  ".والسالم Pىل ج�اب Vاللتمك العايل �k ورمحة م�ه تعاىل و�راكته

  .2016فربا�ر  9جهرية، املوافق  1437ربيع الثاين  29وحرر �لر�ط، يوم 

  .شامش عبد احلكمي �ن :sدميمك الويف

  :رئHسالالس<يد 
  .شكرا لمك

  .ورفعت اجللسة


