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  اخلامسة والثالثني اجللسةحمرض 

  ).2016ٔ��ريل  8( 1437 جامدى ا%ٓخر 29امجلعة : التارخي

  .كمي �ن شامش رئEس اDلسعبد احلاملس�شار الس@يد : الرئاسة
س@بع وثالثون دقKقة، ٕابتداء من الساPة اخلامسة واOقKقة الثالثة  :التوقKت

  .والعرش�ن مساء
  .2016-2015^لس@نة ال�رشيعية  عيةالربي ورة اOاف]تاح  :Yدول أ%عامل

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

 .، رئEس اDلسكمي �ن شامشاحل عبداملس�شار الس@يد 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يدات الوز�رات احملرتمات،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس@يدات املس�شارات احملرتمات،
  ن احملرتمون،السادة املس�شارو

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
من اOس@تور، واملادة أ%وىل من النظام  65طبقا ملق]ضيات الفصل 

اOاtيل Dلس املس�شار�ن، نعلن عن اف]تاح دورة ٔ��ريل ^لس@نة ال�رشيعية 
2015-2016.  

وtري ما نف]تح به هذه اOورة �yٓت بxEات يتلوها Pىل مسامعنا املقرئ 
  .عبد امحليد قxديل

  :ملقرئ الس@يد عبد امحليد قxديلا
  .ٔ�عوذ �� من الش@يطان الرجمي

  .�مس هللا الرمحن الرحمي
 رلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعنُوا ارآم ينا الَّذها أَيي

باكُم، وما وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتَ لَعلَّكُم تُفْلحون،
 اكُممس هو ُيماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ، مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععج
الْمسلمين من قَبلُ وفي هٰذَا ليكُون الرسولُ شَهِيدا علَيكُم وتَكُونُوا 

َ فأَقيموا الصَّلَاةَ وآتُوا ا لزَّكَاةَ واعتَصموا بِاللَّه هو شُهداَء علَى النَّاسِ
  .ونِعم النَّصير مولَاكُم فَنِعم الْمولَٰى

 .صدق هللا العظمي                              

 :الس@يد الرئEس
  حرضات الس@يدات والسادة احملرتمني،

من  65ٕان هذه اOورة اليت نف]تحها اليوم طبقا ملق]ضيات الفصل 
نعقد يف ظل ظرفKة وطنية ودولية دقKقة �ل�س@بة لقضية و�دتنا اOس@تور، ت 

الرتابية، وذ� Pىل ٕا�ر تداعيات ��زالقات اخلطرية ملواقف أ%مني العام 

ٔ%tرية ��ت تندوف واملنطقة املغاربية Pىل الٔ�مم املت�دة tالل زyرته 
  .قضية و�دتنا الرتابية
ق أ%دوار من Y�ٔل التصدي ٕاىل �ك�يف اجلهود وت�س@ي وهو ما يدعو�

ملثل هذه �حنرافات اليت ¢س@هتدف النيل من و�دتنا الرتابية وس@يادتنا 
  .الوطنية

 ،ٕان هذه احملطة ¢س@تدعي مxا ٔ�قىص درYات اليقظة والتعبئة الشام¤
�رملا� وحكومة ؤ�حزاب ونقا�ت وجممتع مدين، من Y�ٔل إالسهام يف 

التعبئة يه السالح أ%جنع ٔ�و  التصدي لهذه التداعيات Pىل اعتبار ٔ�ن
ٕا�دى ٔ�جنع أ%سل�ة لرفع لك الت�دyت وجماهبة العق®ات اليت تعرتض املسار 

  .اOميقراطي والتمنوي ا´ي تنخرط فKه بالد� ب±®ات
ويقKننا ٔ�ن السؤال اجلوهري والت�دي أ%سايس ا´ي يتعني Pلينا 

ة س@ياس@ية اس@تحضاره Pىل اOوام هو ¹يف حنول هذه أ%زمة ٕاىل فرص
نضالية لفضح خصوم الو�دة الرتابية ^لمغرب و ٕاسقاط أ%قxعة عن محالهتم 
الس@ياس@ية وإالPالمKة اليت يبدو ٔ�هنا ال �زال �هنل من معني احلرب الباردة 

  .وقاموسها املهتافت
  حرضات الس@يدات والسادة أ%فاضل،

ع ما تعترب هذه اOورة يه أ%tرية يف والية جملس النواب واحلكومة، م
حتمÁ من رها�ت وحتدyت تتصل بتحيني الرتسانة القانونية سواء تعلق 
أ%مر �لتدابري ال�رشيعية الواجب اختاذها ٔ%جرٔ�ة وتزنيل مق]ضيات دس@تور 

، واليت تتوزع بني قوانني تنظميية وقوانني Pادية، فضال عن التدابري 2011
ر من Êة، وتنفKذ الرامKة ٕاىل مالمئة بعض ال�رشيعات مع ٔ�حاكم اOس@تو 

لزتامات بالد� Pىل الصعيد اOويل من tالل مالمئة ال�رشيع الوطين مع إ 
االتفاقKات واملواثيق اOولية اليت صادقت Pلهيا بالد� ٔ�و اليت انضمت ٕاÏهيا، 
ٔ�و من tالل سن ¢رشيعات Yديدة تطبيقا اللزتامات بالد� مع رشاكهئا 

  .اOوليني من Êة ٔ�خرى
  والسادة احملرتمني، حرضات الس@يدات

لقد شهدت الفرتة الفاص¤ بني اOورتني Óشاطا مك�فا Dلس 
املس�شار�ن ووثرية معل م]صاPدة Pىل Pدة مس@توyت، ويف هذا إالطار 
جرى عقد دورة اس@ت±xائية ^لربملان مبÖلس@يه مببادرة من اكفة ٔ�عضائه بتارخي 

الس@يد رئEس خصص Yدول ٔ�عاملها لالس@Úع ٕاىل ترصحي  2016مارس  12
احلكومة حول �ٓخر مس@تÖدات القضية الوطنية، وصدر Pىل ٕا�ر ذ� بيان 
عن ٔ�عضاء جمليس الربملان جشب فKه ممثلو أ%مة بÜٔشد ؤ�قوى العبارات 
املواقف املن�ازة وâري املسؤوá والترصحيات املس@تفزة لٔ�مني العام لٔ�مم 

ٔ�ن م�ل هذه  املت�دة وPربوا عن رفضهم لها مج¤ وتفصيال، معترب�ن
 ةالترصحيات ¢شلك احنرافا خطريا عن نبل ٔ�هداف ورساá وطبيعة مxظم

أ%مم املت�دة، وخروYا عن مKثاقها املؤسس، وعن ما رامكته هذه املنظمة 
من ٔ�عراف وتقاليد وقواPد يف جمال التجرد واحلياد ويف السعي ٕاىل tدمة 

  .السمل و�س@تقرار Pرب العامل
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طنية، اخنرط جملس املس�شار�ن مبختلف ويف س@ياق التعبئة الو 
 2016مارس  13مكو�ته يف املسرية الوطنية اليت مت تنظميها بتارخي 

�لر�ط، واليت جسدت ملحمة وطنية ^لتنديد بصوت وا�د مبا حياك ضد 
قضية و�دتنا الرتابية، واس�xاكر الترصحيات âري املوضوعية وâري املس@بوقة 

 املت�دة والت¹ٔÜيد Pىل إالجامع الوطين يف واملن�ازة لٔ�مني العام لٔ�مم
 .ال�شíث مبغربية الصحراء

ٕاننا وٕاذ Óس@تحرض يف هذا الصدد ا%ٓفاق الواPدة واملتÖددة اليت تف]حها 
الزyرات امللكKة السامKة لعدد من البîان الوازنة Pىل الصعيد اOويل، 

ل مسلسل واجلهود املتواص¤ اليت �هنض هبا قائد البالد من Y�ٔل اس@تكام
البناء املؤسسايت وحتصني منوذجxا اOميقراطي التمنوي وتÜٔمني اس@تقرار 
بالد�، فٕاننا نÜٔمل ٔ�ن يمت جتاوز هذا املنعطف اخلطري ا´ي ñشلك سابقة 
متس جوهر مKثاق أ%مم املت�دة، الس@� يف ظل م®ادرة احلمك ا´ايت اليت 

  .حتظى ٕ�شادة واسعة من ق®ل املنتظم اOويل
  ،الس@يدات والسادةحرضات 

، معل 2016ؤ��ريل  2015عرفت الفرتة الفاص¤ بني دوريت ٔ�كتو�ر 
م]واصل ^لÖان اOامئة، متزيت بعقد اجÚع مشرتك بني جلنيت اخلارجKة 
مبÖليس الربملان لتدارس �ٓخر مس@تÖدات القضية الوطنية، وهو �جÚع 

  .ة ا´¹را´ي متخضت عنه م®ادرة عقد اOورة �س@ت±xائية السالف
 16كام عقدت ا^لÖان الربملانية اOامئة Pىل مس@توى العمل ال�رشيعي 

مرشوع  41دقKقة، ومن بني  25ساPة و 44اجPÚا، واس@تغرق معلها 
 13نصا ومتت املوافقة Pىل  24قانون متت ٕا�الته Pىل اDلس متت �رجمة 

س�xعقد مهنا، س�مت دراس@هتا والتصويت Pلهيا يف اجللسة ال�رشيعية اليت 
  .م®ارشة بعد هذه اجللسة �ف]تاحKة

  :ويتعلق أ%مر مبشاريع قوانني úيلكة هتم
 ؛العالمات املمزية ملنتوYات الصناPة التقليدية •
  ؛سالمة السدود واملباين ا%ٓي¤ ^لسقوط •
  ؛تنظمي معليات التÖديد احلرضي •
  ؛الرت�ال الرعوي وهتيئة وتدبري اDاالت الرعوية واملراعي الغابوية •
  ؛اق]ناء سفن الصيد وم®ارشة بناهئا و�رمميها •
  ؛املراكز �س�شفائية اجلامعية •
مرشوع قانون ٕاطار محلاية حقوق أ%شýاص يف وضعية ٕاPاقة  •

  ؛واÏهنوض هبا
  .النظام أ%سايس ^لصحفKني املهنيني •

ٕاىل Yانب نصوص تغري و�متم القوانني املتعلقة مبزاوú áنة الهندسة  ،هذا
ث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية، ونظام امللكKة املشرتكة املعامرية وٕا�دا

  .^لعقارات املب�Kة ومدونة التÖارة البحرية
وكنا نÜٔمل ٔ�ن يتÜٔىت الرشوع يف دراسة �يق النصوص لوال تعذر �رجمهتا 
Pىل مس@توى ماكتب ا^لÖان، ويف مقدمهتا مشاريع القوانني املتعلقة ٕ�صالح 

ونظام التÜٔمني إالج®اري أ%سايس عن املرض ٔ�نظمة التقاPد ومعاشات 
اخلاص بف�ة املهنيني والعامل املس@تقلني وأ%شýاص âري أ%جراء ا´�ن 

  .�زاولون Óشاطا tاصا
نؤكد عزم مك]ب اDلس Pىل لك �ال، Pىل امليض  ،ويف هذا إالطار

قدما يف دراسة خمتلف مشاريع ومقرت�ات القوانني اليت ال �زال قKد اOرس، 
عو ا^لÖان اOامئة من هذا املنرب وهبذه املناس@بة ٕاىل التعجيل بربجمة �يق وند

 .النصوص
ؤ�ود يف هذا الس@ياق، ٔ�ن ٔ�جسل ٔ�ن جملس املس�شار�ن، مبختلف 
مكو�ته وهيالكه، ما ف� يؤكد ماكنته مكؤسسة ذات اس@تقاللية وسلطة 

النواب ¢رشيعية وقوة اقرتاحKة، يف ٕاطار من التاكمل والتعاون مع جملس 
  .طبقا ملا ينص Pليه اOس@تور

ومن هذا املنطلق، فٕاننا جندد الت¹ٔÜيد Pىل ٔ�نه ال ميكن حتجمي ٔ�و تقليص 
دور جملس املس�شار�ن ٕاىل جمرد غرفة ل�سجيل النصوص القانونية، ٔ�و 
جملس الس@تدراك الزمن ال�رشيعي، ذ� ٔ�ن جملس املس�شار�ن، كام ٔ�كد 

نرصه هللا، يف خطاب اف]تاح اOورة صاحب اجلالá امل� محمد السادس 
أ%وىل من الس@نة ال�رشيعية اخلامسة من الوالية ال�رشيعية السادسة، 

جيب ٔ�ن ñشلك فضاء ^لنقاش البناء، و^لýربة والرزانة ": ؤ�س�شهد
  .ا�هت�ى �م Yالá امل�. "واملوضوعية، بعيدا عن ٔ�ي اعتبارات س@ياس@ية

  ،حرضات الس@يدات والسادة
العمل ال�رشيعي، توصلت ا^لÖان اOامئة بÜٔربع طلبات Yديدة مبوازاة مع 

ملناقشة مواضيع Pامة، يتعلق اثنان مهنا، بعقد اجÚع مشرتك بني جلنيت 
اخلارجKة مبÖليس الربملان، حول موضوع تعليق االتصاالت مع �حتاد 
أ%ورويب، وهيم الطلب الثالث، عقد اجÚع مشرتك ^لجنة التعلمي والشؤون 

قافKة و�جÚعية، وجلنة اOاtلية وامجلاPات الرتابية والب�Kات أ%ساس@ية الث
  .مبÖلس املس�شار�ن، eشÜٔن موضوع شغب املالعب

دم ^لجنة التعلمي والشؤون الثقافKة ف� �متحور الطلب الرابع ا´ي قُ 
  .و�جÚعية، حول وضعية التكو�ن املهين

مبجرد التوصل هبذه  اقامن رئاسة ومك]ب اDلس إ وبطبيعة احلال، ف
الطلبات Pىل ٕا�اÏهتا Pىل من يعنهيم أ%مر يف القطاPات احلكومKة، والزلنا 

  .ن�]ظر
ويف ٕاطار التÖاوب مع الطلبات احملاP áىل احلكومة يف اOورة السابقة، 
فقد توصلت جلنة امجلاPات الرتابية والب�Kات أ%ساس@ية جبواب الوزارة 

اسة وتقKمي نتاجئ عقد الرب�مج بني اOوá امللكفة �لنقل، خبصوص در 
  .واملك]ب الوطين ^لسكك احلديدية

و�كرñسا ^لتفاPل �جيايب Dلس املس�شار�ن مع م®ادرات اDمتع املدين 
الرامKة ٕاىل املسامهة يف العملية ال�رشيعية، فقد توصل اDلس مبذ¹رات 

ع القوانني ت حول بعض مشاريئامطلبية، تتضمن وÊات نظر بعض الهي 
  .املعروضة Pىل ا^لÖان اOامئة
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ووعيا من اDلس، مبا ميكن ٔ�ن حتمÁ هذه املبادرات من اقرتا�ات 
لتجويد النصوص ال�رشيعية، فقد متت ٕا�اÏهتا Pىل الفرق واDموPات 

ٔ�رضية الغناء التعديالت اليت تقدر  ،ٕان رغبت يف ذ� ،الربملانية الختاذها
  .تقدميها حول النصوص املعنية

د ٕاÏهيا �قرتاح تعديالت هِ وشهدت هذه الفرتة كذ� ¢شكKل جلنة عُ 
توافقKة حول النظام اOاtيل Dلس املس�شار�ن، وتفصيل العديد من 
مق]ضياته، t�ٔذا بعني �عتبار املس@تÖدات اليت ٔ�فرزهتا املامرسة والرغبة 

  .ليت حتدو اDلس يف �س@تفادة من املامرسات الفضىل املوجودة من حولهاا
ويف ٔ�فق التحضري ^لÖلسة الشهرية اليت س@تخصص لٔ�جوبة Pىل 
أ%س@ئ¤ املتعلقة �لس@ياسة العامة من ق®ل رئEس احلكومة يف هذه اOورة، 
فقد توصل مك]ب املس�شار�ن مبقرت�ات الفرق واDموPات الربملانية ذات 
 yلسة املذ¹ورة حول القضاÖالص¤، وقرر، يعين املك]ب، حتديد حمور�ن ^ل

  :التالية
  ٔ�وال، �منية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية؛ -
  .�نيا، حتدyت املبادالت بني املغرب و�حتاد أ%وريب -

فقد توصل مك]ب اDلس مبا مجموPه  ،ٔ�ما Pىل مس@توى رصيد أ%س@ئ¤
سؤ� شفهيا، �متحور  250سؤ� كتابيا و 66سؤ� Yديدا، مضهنا  316

 .حول قضاy �ك�يس راهنية و¢س@تÜٔ�ر �هÚم الرٔ�ي العام حمليا ووطنيا
وخبصوص العالقة مع املؤسسات اOس@تورية، فقد توصل اDلس Pىل 

ا´�ن بت اDلس اOس@توري  992/16و 991/16التوايل �لقرار�ن رمق 
يف مدى مطابقة القانونني التنظمييني املتعلقني �Dلس أ%Pىل مبوجهبام 

  .^لسلطة القضائية والنظام أ%سايس ^لقضاة ملق]ضيات اOس@تور
قرارات ٔ�صدرها اDلس اOس@توري خبصوص  5كام ورد Pىل اDلس 

  .مس�شار�ن 5رفض طلبات ٕالغاء انتýاب 
�ت �رمس س@نة وقد توصل اDلس كذ� بتقر�ر اDلس أ%Pىل ^لحسا

وا´ي س@يربمج تقدميه يف Yلسة Pامة مشرتكة بت�س@يق مع جملس  2014
  .النواب يف ٔ�قرب ا%Yٓال

  حرضات الس@يدات والسادة احملرتمني،
متزيت الفرتة الفاص¤ بني اOورتني ٔ�يضا حبدث هام متثل يف تنظمي 

ة �مني"جملس@نا ^لمنتدى الربملاين اOويل ^لعداá �جÚعية حتت شعار 
 2016فربا�ر  20و 19يويم " الكرامة إالÓسانية Ïمتكني العEش املشرتك

وا´ي حظي eرشف الرPاية السامKة لصاحب اجلالá محمد السادس نرصه 
  .هللا

وهبذه املناس@بة ÓسÖل �لك اPزتاز وخفر كذ� مضامني الرساá امللكKة 
ليت نوه فهيا السامKة التارخيية املوÊة ٕاىل املشاركني يف هذا املنتدى، وا

 áمنوذج املغريب ^لعداÏاللته مبسامهة جملس املس�شار�ن يف بناء اY
  :�جÚعية، ٕاذ قال Yاللته

 ال يفوتنا ٔ�ن ننوه يف هذه املناس@بة مبسامهة جملس املس�شار�ن يف"

مسار بناء اÏمنوذج املذ¹ور Pرب تنظمي هذا املنتدى ا´ي ميثل م®ادرة يه 
ناس@بة يوم ٔ�ممي هو اليوم العاملي ^لعداá أ%وىل من نوعها تنعقد مب 

�جÚعية، ذ� ٔ�ن جملس املس�شار�ن ñس�مثر �لك فعالية موقعه 
اOس@توري ومزيته املمتث¤ يف تعدد التخصصات واÏمتثيليات الرتابية واملهنية 
والنقابية، ودوره كغرفة ترتمج بدقة تطلعات اDاالت الرتابية والفاPلني 

بيني واملدنيني يف ٕاطالق مسار نقاش معويم تعددي و¢شاريك املهنيني والنقا
خبصوص بناء منوذج مغريب ^لعداá �جÚعية قامئ Pىل التضامن �لك 

ا�هت�ى نص الفقرة اليت ٔ�ردت ٔ�ن اس�شهد هبا من الرساá امللكKة  ."ٔ�بعاده
  .السامKة لهذا املنتدى

Oولية ثقة املنتظم اOويل يف اململكة وقد جسد تنظمي هذه التظاهرة ا
املغربية وت¹ٔÜيد صورهتا ٔ�رض ^لحوار والنقاش، حKث متزيت �حلضور 
 ¤Pويل الوازن واخنراط احلكومة مشكورة وممثيل مؤسسات وطنية فاOا
ومجموPة من اخلرباء والفاPلني املدنيني و�ق]صاديني و�جÚعيني 

^لعداá  ٕاPالن الر�ط"وج هذا املنتدى �عÚد مشكور�ن، وقد تُ 
  .والوثيقة املرجعية eشÜٔن اÏمنوذج املغريب ^لعداá �جÚعية "�جÚعية

  حرضات الس@يدات والسادة احملرتمني،
لقد شهدت الفرتة الفاص¤ بني اOورتني كذ� Óشاطا دبلوماس@يا هاما، 

وفدا ميثلون مؤسسات حكومKة و�رملا�ت وطنية  16ٕاذ اس@تق®ل اDلس 
 .وخشصيات دولية

تظاهرة ٕاقلميية  17 شارك اDلس يف الفرتة الفاص¤ بني اOورتني يف كام
ودولية، وPىل رٔ�سها الزyرة اليت مقنا هبا Pىل رٔ�س وفد من اDلس ٕاىل 
اململكة املت�دة بدعوة من جملس ا^لوردات الربيطاين ومؤسسة وñس@مت�سرت 

 من شهر مارس املايض، حKث التقKنا مع 16و î^13ميقراطية بني 
 yعي املس@توى وتناولنا خمتلف القضاKني و�رملانيني رفKمسؤولني حكوم
واملواضيع ذات �هÚم املشرتك ويه الزyرة اليت ٔ�مثرت خمرYات وماكسب 

  .Pىل درYة ¹برية من أ%مهية، سوف حنرص Pىل ٕاطالعمك هبا قريبا
 134وقد شاركنا ٔ�يضا Pىل رٔ�س وفد �رملاين هام يف ٔ�شغال امجلعية 

حتاد الربملاين اOويل اليت انعقدت بلوسااك Pامصة مجهورية زام®يا يف الفرتة لال
  .2016من شهر مارس  23ٕاىل  19املمتدة من 

وقد متزيت مشاركتنا �^لقاء ا´ي مجعنا �رئEس �حتاد الربملاين اOويل 
الس@يد صا�ر ¢شودري وا´ي ٔ�كد tال/ بÜٔن اح]ضان املغرب لندوة �رملانية 

س�شلك فرصة ٕال�راز دور الربملا�ت يف  "Cop22"ٔ�شغال  Pىل هامش
ٕاقرار ال�رشيعات وسن الس@ياسات العمومKة حول التغريات املناخKة وفقا 
لاللزتامات املتضمنة يف اتفاقKة �رñس، وذ� يف س@ياق التحضريات اجلارية 

 ملؤمتر أ%طراف يف اتفاقKة إالطار لٔ�مم املت�دة 22الح]ضان بالد� ^îورة 
حول التغريات املناخKة واليت س�xعقد مبرا4ش يف غضون شهر نومفرب 

2016.  
وقدم الوفد الربملاين املغريب tالل نفس ا^لقاء طلبا حظي �ملوافقة �ريم 
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لفعاليات الندوة الربملانية اجلهوية  2016ٕاىل اح]ضان املغرب يف ٔ�واخر 
لزتامات �رمجة �"ملنطقة شامل ٕافريقKا والرشق أ%وسط حول موضوع 

اOولية يف جمال حقوق إالÓسان يف الواقع الوطين، مسامهة الربملا�ت يف 
  ."جملس حقوق إالÓسان يف أ%مم املت�دة

ويف ٕاطار اس@تعداد �حتاد الربملاين اOويل لبلورة خطة ٕاسرتاتيجية 
وما بعدها، رحب رئEس �حتاد الربملاين اOويل مبقرتح تقدمxا  2017لس@نة 

الربملان املغريب مبÖلس@يه بعد ت�س@يق مع زمالئنا يف جملس النواب به �مس 
وPىل رٔ�سهم الس@يد الرئEس احملرتم رئEس جملس النواب، طلب �ريم ٕاىل 
 اعÚد �ر�مج معل يف ٕاطار مرشوع هذه إالسرتاتيجية اجلديدة حتت عنوان

ل من ، ويه م®ادرة �هن"وضع العداá �جÚعية يف قلب التمنية املس@تدامة"
ٕاىل  2015مرجعية أ%هداف اجلديدة ^لتمنية املس@تدامة املمتدة من س@نة 

، كام ¢س@تحرض 2015اليت صادقت Pلهيا أ%مم املت�دة يف سíمترب  2030
 áق �منية مس@تدامة فعاKعية ٔ�ساس لتحقÚج� áٔ�مهية وضع مقومات العدا

�ر�اب هذا وم®تكرة، وبذ� ٔ�صبحت جتربة املنتدى الربملاين ا´ي عقد 
  . اDلس eشÜٔن العداá �جÚعية حتظى اليوم ببعد ٔ�ممي

ويف ٕاطار تعز�ز اOور احملوري Dلس@نا يف توطيد و�متمي العالقات مع 
اس@تق®ل جملس@نا وفد�ن هامني عن مxتدى رؤساء  ،دول ٔ�مر�اك الالتي�Kة

" FOPREL"باDالس ال�رشيعية بÜٔمر�اك الوسطى والاكرييب ما يعرف 
، وشلكت "PARLACEN"ب�رملان ٔ�مر�اك الوسطى ٔ�و ما يعرف  وعن

�OينامKة املمتزية اليت ¢شهدها هذه ا^لقاءات فرصة ^لتعبري عن �Pزتاز 
Pالقات اململكة املغربية مع بîان ٔ�مر�اك الوسطى والاكرييب، وكذا روح 

  .ال�شاور القامئة حول خمتلف القضاy ذات �هÚم املشرتك
دد قxاعتنا يف مك]ب جملس املس�شار�ن ٔ�ن هناك ٔ�فقا ويف هذا الص

Yديدا ينف]ح ٔ�مام دبلوماس@ي�xا الربملانية Pىل مس@توى هذه القارة ٔ�و هذا 
  .اجلزء الهام من قارة ٔ�مر�اك الالتي�Kة

وخبصوص الشؤون إالدارية ^لمÖلس، فقد ٔ�رشفxا البار�ة Pىل ٔ�شغال 
ملس�شار�ن، ا´ي شلك اOورة الثالثة مللتقى موظفات وموظفي جملس ا

فرصة ^لحوار بني خمتلف مكو�ت اDلس، يف ٕاطار املقاربة ال�شار¹ية اليت 
  .اtرت�ها مكهنجية ^لعمل ؤ�سلوب يف التدبري

ؤ�ود من هذا املنرب ٔ�ن ٔ�حيي املوظفات واملوظفني دyل جملس 
املس�شار�ن Pىل روAم البناءة، ولقد شلك هذا امللتقى كذ� مxاس@بة 

س@بل حتديث إالدارة الربملانية وتÜٔهيل املوارد الíرشية ^لمÖلس  لتدارس
  .متاش@يا مع ٕاسرتاتيجية معلنا tالل الثالث س@نوات املق®¤

  ات Bع لك التوصBKى اس@تعداد� اOامئ ^لتفاPل مـد هبذه املناس@بة PلBونؤك

 املردودية وجتويد العملو واملبادرات الهادفة ٕاىل حتقKق املزيد من النÖاPة 
  .الربملاين

ومضن نفس إالطار، ٔ�رشفxا Pىل اف]تاح ٔ�شغال امجلع العام العادي مجلعية 
أ%عامل �جÚعية ملوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن يف غضون شهر 
مارس املنرصم ؤ�كد� ونعيد الت¹ٔÜيد Pىل الزتام اDلس �لتفاPل إالجيايب مع 

Úعي ملوظفات وموظفي جملس لك التوصيات اليت هتم �رتقاء �لعمل �ج
 .املس�شار�ن

  حرضات الس@يدات والسادة احملرتمني،
ق®ل اخلتام، ٔ�ود إالشارة ٕاىل احلدث الهام ا´ي س@ميزي دورة ٔ��ريل 

ٔ�عضاء �حملمكة اOس@تورية، طبقا  3احلالية واملمتثل يف ٕاجراء انتýاب 
 من اOس@تور، ؤ�ود ٔ�ن ٔ�عرب �مس مك]ب جملس 130ملق]ضيات الفصل 

املس�شار�ن، عن ٔ�ملنا يف ٔ�ن تتضافر Êود� مجيعا من Y�ٔل تزنيل سلمي 
  .لهذا املق]ىض اOس@توري

كام ٔ�ود ٔ�ن P�ٔرب عن ٔ�ملنا الك®ري، يف ٔ�ن �كون هذه اOورة كذ� 
�اف¤ �لعطاء وح®ىل �ٕالنتاج ال�رشيعي اجليد، والعمل الربملاين الرايق tدمة 

  .^لمصل�ة العليا لوطننا
اس@بة ٔ�توYه خبالص الشكر و�م]نان ٕاىل لك من الس@يد وهبذه املن

السادة و رئEس احلكومة، والس@يدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة، والس@يدة 
السادة رؤساء الفرق و ٔ�عضاء مك]ب جملس املس�شار�ن، والس@يدات 

وم�سقي اDموPات، والسادة رؤساء ا^لÖان اOامئة، واكفة الس@يدات 
ٔ�بدوه من حسن تعاون وتفهم طي¤ الفرتة والسادة املس�شار�ن Pىل ما 

الفاص¤ بني اOورتني، اكن / أ%�ر املهم Pىل جناح معل جملس 
 áراسة املعمقة ^لنصوص احملاOاملس�شار�ن، ومكن من املسامهة النوعية وا
Pىل اDلس، يف ٔ�جواء ا¢سمت معوما �لتوافق إالجيايب وطبعهتا اجلدية 

  .ومxهت�ى إالحساس �ملسؤولية
كام ال يفوتين ٔ�ن ٔ�توYه �لشكر اجلزيل ٕاىل موظفات وموظفي اDلس 

  .Pىل تفا�هيم يف القKام بواجهبم
والشكر كذ� اجلزيل موصول ٕاىل ممثالت وممثيل وسائل إالPالم 
السمعية والبرصية واملك]وبة وإاللكرتونية Pىل موا¹بهتم ٔ%شغال اDلس 

  .طين واOويلوÓ�ٔشطته، ونقلها لعموم الرٔ�ي العام الو 
  .والسالم Pليمك وحرمة هللا تعاىل �راكته

ٔ��رك املاكن ا%ٓن لٔ�س@تاذ محمد أ%نصاري اخلليفة أ%ول ^لرئEس لرتٔ�س 
  .وٕادارة اجللسة ال�رشيعية

  .وشكرا لمك


