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        ::::ا?لسا?لسا?لسا?لسرئيس رئيس رئيس رئيس     ،،،،املستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدور
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الوزير األول احملرتم،
  والسادة الوزراء احملرتمون،السـيدات 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  أهيا احلضور الكرمي،

طبقا ملقتضيات اHسـتور، خيتمت ا?لس اليوم دورته الترشيعية الربيعية 
بعد ميض ثالثة أشهر من العمل واإلجناز امجلاعي، نؤكد اليوم وحنن نعرض 
أمه حمطاته عن قناعتنا وإمياننا �لهنج اzي رمسناه وجدوى العمل اzي 

ثوابته ومقدساته أجنز�ه، معبئني مجيعا مبحبة هذا الوطن واإلميان الراخس ب 
ومسـتلهمني ومنخرطني ومسامهني يف املسرية التمنوية الشام� اليت تشهدها 
خمتلف ربوع اململكة بقيادة جال� امل� محمد السادس نرصه هللا وأيده، 
اzي تتواىل يف عهده الزاهر املنجزات الواحدة تلو األخرى من أجل تدارك 

ب عرصي حدايث تضامين موحد فرص املغرب الضائعة واملؤج� وبناء مغر 
  .وقوي بدوام تالمح العرش والشعب

املناسـبة لتدعو� اليوم وجملس املستشارين يواكب هذه التطورات  وإن
ويتفاعل معها ويؤثر فهيا، أن نقف وقفة إجعاب وإكبار السـتحضار املساعي 
املوفقة اليت يقوم هبا جال� امل� واليت شلكت وتشلك رصيدا ورأسامال 

ا يف العرشية األخرية من ·رخي املغرب احلديث، حقوقيا وسـياسـيا فريد
  .واج¼عيا ودينيا وعلميا ودبلوماسـيا وتربو¹

املغرب اليوم وهو يهتيأ لالحتفال بذكرى العرشية األوىل لتويل  إن
صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا عرش أسالفه امليامني، 

ن منجزات جعلت من املغرب، بقيادة ليحق Ä أن يتباىه مبا حتقق م
العاهل الكرمي، يف مأمن من تداعيات أزمة مالية عصفت �لعديد من 
Åقتصاد¹ت القوية، ويف مصاف دول برهنت بفضل جناعة أسلوهبا وإدارة 
احلمك املتبع هبا عن قدرة بالد� عىل مواÉة Åضطرا�ت واآلÆر 

  .Åقتصادية السلبية
ه املنجزات واملفاخر ما حتتÍ املؤسسة الترشيعية ومضن ما يتصل هبذ

من ماكنة رفيعة Hى جاللته، مفن خاللها أعلن حفظه هللا عن أمه األوراش 
 Ñاإلصالحية اليت عرفهتا اململكة سـياسـيا واج¼عيا ودميقراطيا، وهو بذ
حفظه هللا، يؤكد عىل دورها ويتطلع إىل أن تكون يف مقة الرصح 

  .ة للمؤسسات اHسـتوريةاHميقراطي وقدو 
إن ذÑ، أهيا السـيدات والسادة، ليبعث يف قلوبنا مجيعا تقديرا 
مضاعفا ملسؤوليتنا يف متثيل املواطنني والتعبري عن مطاحمهم، ويرفع درجة 
الوعي امجلاعي بأمهية الرسا� الوطنية امللقاة عىل عاتق لك واحد منا يف 

االت التمنية وحتسني ظروف عيش إقرار الترشيعات املناسـبة واليت هتم جم
املواطنني، وكذا تكثيف املبادرات من أجل استيعاب أوسع Ûتلف املطامح 
وÅنتظارات وÅنفتاح البناء عىل ا?متع املغريب مبختلف توÉاته من أجل 
بناء رسا� ملؤسسة جملس املستشارين، حنس ونؤمن مجيعا بأهنا يه الرسا� 

  .طنني ومصاحل الوطناليت ختدم مصاحل املوا
ويف هذا السـياق الوطين املفعم �ألمل، تتواىل حركية التفاعل بني 
جملس املستشارين واحلكومة، معربين بداية عن تقدير� اخلاص للسـيد 
الوزير األول األسـتاذ عباس الفايس، عىل إسهامه ومشاركته الفعلية يف 

اليت نقرتèا عىل  أعامل ا?لس وأنشطته ودمعه املوصول للك املبادرات
احلكومة، مؤمنني ومؤكدين كذÑ �ملناسـبة عىل العديد من األوراش 
واألعامل املشرتكة اليت الزالت تنتظر� للريق هبذا التعاون املشرتك إىل أعىل 

  .مسـتو¹ته تنظريا وممارسة
كام ال تفوتين املناسـبة دون التعبري عن Åعزتاز اzي أشعر به يف 

اإلخوة أعضاء املكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن العمل إىل جانب 
ويه مناسـبة أغتمنها ألنوه خبصال لك واحد مهنم والتفافهم امعهم حول 
اإلصالحات الكربى واإلجنازات اليت حققناها بفضل جتربهتم ورصيدمه 

  .املعريف الوازن
  السـيد الوزير األول،

دأت املامرسة تتجاوز من �ف� القول أن نعيد اليوم إىل الواÉة نقاشا ب
خلفياته وبواعثه، أقصد بذÑ الثنائية ا?لسـية ودورها يف تعميق أسس 
اHميقراطية وتوسـيع قاعدة املشاركة يف احلمك والقرار، ولنا اليقني بأن هذه 
الثنائية مل تستمثر بعد �لشلك املطلوب خاصة يف جمال الترشيع واملراقبة، 

ت أوسع يف املبادرات واجلرأة الالزمة، والزالت يف حاجة إىل خلق فضاءا
فنحن نسجل أنه مل جتمتع إىل اليوم أي جلنة ثنائية خمتلطة للنظر يف مواد 
النصوص الترشيعية حمل خالف بني ا?لسني، ومل تعرف الوثرية الترشيعية 
 ó يف أغلب األحيان أكرث من قراءة واحدة ملرشوع القانون أو املقرتح يف

دون إغفال التذكري �لعدد الوافر والمك الهائل لتعديالت ا?لسني، هذا 
السادة املستشارين اليت تطال مشاريع القوانني احلكومية وكذÑ العدد 

  .املزتايد للمقرتحات املقدمة من قبلهم
وال تفوتين املناسـبة دون اإلشارة إىل اHور الرئييس اzي قام به جملس 

ره احلكمي بتعليق دراسـته اعتبارا املستشارين خبصوص مدونة السري وقرا
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  .لألجواء املتوترة واملشحونة اليت واكبت دراسـهتا �للجنة اÛتصة
إن قرار ا?لس بلك مكو�ته وبتنسـيق مع السـيد الوزير األول 
اسـتطاع أن يربهن عىل أمهية الثنائية ا?لسـية وجدوى تداول النصوص 

اسب والوطين يف أية حمطة تتبني الترشيعية بني ا?لسني واختاذ القرار املن
  .احلمكة يف جدوى اختاذه

ويسعدين أن أنوه �ملناسـبة �ألجواء املفعمة بروح الوطنية اليت سادت 
  .لك اللقاءات اليت أجريهتا مع ممثيل القطاع

واتصاال مع منجزات ا?لس الترشيعية، جسلت حصي� جملس 
القانونية بلغ عددها أربعة املستشارين موافقة ا?لس عىل عدد من النصوص 

وبغض النظر عن اجلانب المكي يف هذه احلصي�، فإن . عرش نصا قانونيا
أمهيهتا عىل مسـتوى النوع يسـتدعي إبراز مقتضيات النصوص القانونية 
املوافق علهيا واليت مهت خمتلف اجلوانب Åقتصادية واملالية والبيئية 

  .مغربوÅج¼عية وجانب العالقات اHولية لل
وخبصوص نشاط اللجن اHامئة، جسلت هذه اHورة نشاطا ملحوظا 
للك من جلنة الفالحة وجلنة العدل، حيث تدارست جلنة الفالحة وضعية 
الصندوق الوطين للضامن Åج¼عي، قامت عىل إثره اللجنة بز¹رة ميدانية 
للمقر املركزي ومركز اإلعالميات وواك� مرس السلطان ومصحة درب 

ف �Hار البيضاء، ف� قامت جلنة العدل بدراسة موضوع إصالح القضاء غل
ومت اإلطالع عىل اخلطوط العريضة لرب�مج اإلصالح واآلليات الكفي� 

  .بتحقيقه
  السـيد الوزير األول

  حرضات السـيدات والسادة،
لقد تعهد� يف بداية تق�N رشف رئاسة هذا ا?لس بتطبيق مج� من 

العديد من األوراش اإلصالحية، وها هو اليوم موعد لتقدمي  املشاريع وفتح
موجزا ألمه احملطات يف هذا الورش الكبري واملتعدد اجلوانب، لقد مشل 

  :اإلصالح
إعادة صياغة النظام اHاخيل هبدف حتقيق املالمئة واجلودة والعمق يف  - 1

ء اإلصالح، ويه مناسـبة للتنويه باكفة أعضاء هذه اللجنة رئيسا وأعضا
عىل اجلهود اليت بذلوها والتأكيد كذÑ عىل أمهية هذا اإلطار القانوين اzي 
أشار إليه جال� امل� محمد السادس نرصه هللا يف خطبه أمام املؤسسة 
الترشيعية، داعيا الربملان بغرفتيه إىل تنقيح نظامهيام اHاخليني ومالءمهتام 

  .هبدف عقلنة املناقشة وتدبري جيد للزمن
املعروض حاليا عىل أنظار  اإلشارة أنه مت إعداد هذا املرشوع وجتدر

  جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان؛
  : صياغة مرشوع إعاليم للمجلس وإحداث القناة الربملانية - 2

لقد نظم ا?لس ندوة برملانية حول إحداث القناة تبني من خاللها ما 
من أمهية يف تقريب صورة ا?لس لعموم املواطنني عرب مداوالته  تكتسـيه

وجلساته، وتبني خالل هذا اللقاء ما ميكن لها أن تلعبه من دور فعال يف 

 مصاحلة املواطنني مع السـياسة واملؤسسات املنتخبة؛
 :مراقبة احلكومة عرب األسـئ� الشفهية - 3

ا?لس وهيآته لقد شلك إصالح هذا الورش حمل إجامع Hى مكو�ت 
هبدف خلق مناخ وطرائق تساعد عىل ابتاكر فضاء للحوار ممتزي ومشوق 
وهادف، وخلصت مجمل النقاشات إىل أمهية اع¼د احملاور يف النقاش 
وتأطريه بدراسات ميدانية وعلمية ونظرية يعدها خرباء وتوضع رهن إشارة 

 Û ستيعاب الشمويلÅ تلف جوانب الفرق السـياسـية كامدة مساعدة يف
  .املوضوع

ومبوازاة مع ذÑ، قامت اإلدارة مشكورة بإعداد قاعدة للمعطيات تدون 
خمتلف التعهدات احلكومية جبلسات األسـئ�، الهدف مهنا مواكبة 
  مسـتو¹ت التنفيذ من Éة وتطوير وإغناء مراحل النقاش املواكب Ñz؛

  :الربملانمواكبة ومتابعة تنفيذ القوانني املصادق علهيا من قبل  - 4
لقد مت �التفاق مع أÉزة ا?لس، مكتبا وفرقا وجلنا، عىل رضورة متابعة 
وتنفيذ القوانني املصادق علهيا عرب مجموعات معل منبثقة عن اللجن اHامئة 
لك حسب اختصاصاهتا، تتوىل ميدانيا مراقبة هذا التنفيذ وتقوم يف شأنه 

  .ت العامةبإعداد تقارير للمجلس تمت مناقشـهتا �جللسا
  .تنظمي ندوات برملانية وندوات ختص سري العمل اإلداري - 5

لقد تبني من خالل Åنطباعات وÅرتسامات للسادة أعضاء ا?لس مدى 
أمهية هذه الندوات يف التعريف �?لس والتعرف عىل Åنتظارات من قبل 

  :العديد من الفعاليات وامجلعيات املهنية
القناة الربملانية، احتضن ا?لس لقاء تواصليا فباإلضافة إىل الندوة حول 

مع مجعية النساء رئيسات املقاوالت �ملغرب، توج بإبرام اتفاقية رشاكة مع 
كام نظمت اإلدارة عدة أوراش عىل . هذه امجلعية تؤطرها بنود والزتامات

قدر كبري من األمهية، مشلت التنظمي اإلداري جللسات األسـئ� الشفهية 
اسرتاتيجي للتواصل الربملاين ?لس املستشارين وستتواىل هذه  وحنو تدبري

احللقات لتشمل خمتلف البنيات اإلدارية اليت يه مدعوة أكرث من أي وقت 
  .مىض إلعداد بر�مج معل واحضة األهداف قامئة عىل ثقافة النتاجئ

  :اجلانب اHيبلومايس - 6
لتقيات اليت لقد جسل ا?لس حضورا ممزيا وهادفا يف العديد من امل 

شارك فهيا عىل صعيد Åحتاد الربملاين اHويل وÅحتاد الربملاين العريب 
والربملان العريب Åنتقايل وامجلعية الربملانية Åورومتوسطية، وكذÑ يف 
العديد من امللتقيات املوضوعاتية اليت مشلت موضوع املاء ودوره 

  .Åسرتاتيجي وحقوق الطفل
املشاركة الوازنة، نظم جملس املستشارين ندوة حتت و�إلضافة إىل هذه 

شاركت فهيا العديد من الشخصيات الوازنة  ،،،،""""اليوم املتوسطي"شعار 
واكنت غنية مبواضيعها اليت تناولت خمتلف التحد¹ت املطروحة أمام دول 
البحر األبيض املتوسط يف جمال الهجرة وحقوق اإلنسان والتمنية Åقتصادية 

  .والثقافيةوÅج¼عية 
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وجتدر اإلشارة من Éة أخرى إىل ورشني أساسني ينكب علهيام 
  :ا?لس اليوم بلك اجلدية املطلوبة

الوضع املتقدم اzي أحرز عليه املغرب يف عالقته مع  ::::الورش األول
 �Åحتاد األورويب واآلليات الربملانية املصاحبة لهذا الوضع، وحيق لنا أن هن

از الهام اzي جاء نتيجة اإلصالحات العميقة اليت أنفسـنا عىل هذا اإلجن
  عرفهتا اململكة بقيادة جال� امل� نرصه هللا؛

حصول جملس املستشارين عىل وضع عضو مالحظ : الورش الثاين
�مجلعية الربملانية ?لس أورو�، وال خيفى عليمك مدى العناية اليت لقهيا 

حيث دفع هبذه امجلعية  طلب جملس املستشارين خبصوص هذا املوضوع،
إىل التفكري يف منح جملس املستشارين صفة رشيك من أجل اHميقراطية 

 .ويه الصفة اليت سيمت إقرارها يف اHورات القادمة للجمعية إن شاء هللا
 :اجلانب اإلداري - 7

لقد أوىل مكتب ا?لس لهذا القطاع احليوي أمهية مركزية جتلت يف 
هبدف تأهيل إدارة جملس املستشارين واست"ر  إقرار الربامج واÛططات

  :أمثل للكفاءات املهنية والعلمية اليت تزخر هبا وجتىل ذÑ أساسا يف
إعداد بر�مج للتكوين والتكوين املسـمتر يشمل اكفة فئات املوظفات  -أ

 واملوظفني؛
إبرام اتفاقيات مع العديد من املنظامت الربملانية اجلهوية والقارية  -ب

Hمن خالل التداريب اليت قام هبا موظفون إىل لك من وا Ñولية، جتىل كذ
ديب، يف نطاق اإلدارة Åلكرتونية، وامجلعية الربملانية ?لس أورو� وÅحتاد 
الربملاين العريب وامجلعية األورومتوسطية، وسيسـمتر هذا الرب�مج يف القريب 

Hحتاد الربملاين اÅكام وجب التنويه . ويلليشمل الربملان األورويب و
واإلشادة �لنتاجئ اإلجيابية اليت حتققت مع الواك� األمريكية للتعاون اHويل 
واملؤرشات الواعدة اليت عكسـهتا اللقاءات األوىل مع اخلرباء يف Åحتاد 

 األورويب؛
دعوة اإلدارة إىل إعداد بر�مج معل تقوم كام أسلفت اzكر عىل  -ج 

 ثقافة النتاجئ؛
إىل  1مبادرة املكتب اجلريئة يف إقرار حذف الساللمي اHنيا من   - د

وحتريك سمل األجور ودمع وإقرار الرتقية الرسيعة يف اHرجة واإلطار، كام  4
جتدر اإلشارة إىل أن اإلدارة بدعوة من املكتب فتحت ورشا ملراجعة 
القانون األسايس ملوظفي جملس املستشارين من أجل إصالح مشويل 

 .زنومتوا
  السـيد الوزير األول،

        السادة الوزراء،
ال شك أن األوراش اليت فتحت من أجل دمع ماكنة املؤسسة وتقوية 
دورها الترشيعي والرقايب واHبلومايس واإلداري واليت شاركت فهيا لك 
مكو�ت ا?لس، معبأة بروح وطنية عالية من مكتب وفرق وجلن دامئة 
وإدارة، أقول بأن هذه األوراش، الزال البعض مهنا يف حاجة إىل Éود 

من أجل حتقيق النتاجئ املتوخاة مهنا، كام أن العديد من األوراش ال  مضاعفة
  .زال ينتظر� السـتكامل مسرية اإلصالح الشامل إن شاء هللا

وأود أن أعرض أماممك يف خالصة مركزة األوراش املقب� واليت تتجىل 
  :يف

تقوية دور املؤسسة الترشيعية، وهو ما يتطلب تنظمي ندوات   - أ
ن أجل صياغة حاجيات املواطنني والتعرف علهيا وحاجة وحلقات دراسـية م

بالد� خبصوص الترشيعات امللحة وطنيا ويف نطاق عالقاتنا اHولية وأخص 
  �zكر Åحتاد األورويب؛

تقوية دور جلن Åسـتطالع الربملاين هبدف تأكيد حضور   -  ب
 املؤسسة عىل املسـتوى اجلهوي واحمليل؛

ترب للجامعات احمللية �?لس، تقوية دور ا?لس حمليا خبلق خم   - ج
الهدف منه إطالع السادة املستشارين عىل خمتلف الترشيعات احمللية وطنيا 
ودوليا، وتسهيل التواصل بني املستشارين احمليل ونظرائه يف امجلاعات احمللية 

 لNول الشقيقة والصديقة وتيسري التعاون الالمركزي؛
جيات ا?لس إقرار هيلكة إدارية عرصية تسـتجيب حلا  - د

 وطموحاته إدار¹؛
إبرام اتفاقيات تعاون بني جملس املستشارين وا?لس األعىل  - هـ 

  .للحسا�ت واجلامعة واملندوبية السامية للتخطيط هبدف اإلفادة من خرباهتا
ويسعدين بعد اسـتعراض هذه اجلوانب املتعلقة �ألنشطة املرتقبة، أن 

الوزير األول والسـيدات والسادة  أتوجه من جديد خبالص التقدير للسـيد
أعضاء حكومة صاحب اجلال� عىل التعاون املمثر بني املؤسسـتني، 
وشكري وامتناين موصول كذÑ لاكفة أÉزة ا?لس من أعضاء ومكتب 
ورؤساء فرق ورؤساء جلان وكذا سائر املستشارات واملستشارين أعضاء 

دة �جلهود املبذو� من قبل جملسـنا، وال تفوتين الفرصة دون التنويه واإلشا
  .مجموع العاملني بإدارة ا?لس

كام أتوجه خبالص العرفان لوسائل اإلعالم السمعية البرصية واملكتوبة 
عىل ما تقوم اجتاه ا?لس من أعامل جلي� ومشكورة يف تقريب صورة 

  .املؤسسة الترشيعية من املواطنني
ويف ختام هذه اللكمة، البد أن أسـتحرض معمك من جديد مدى 
Åعزتاز الكبري اzي حيذو� مجيعا وحنن نسـتعد لتنظمي جلسة خاصة ?لس 
املستشارين احتفاء �zكرى العارشة لرتبع صاحب اجلال� محمد السادس 
نرصه هللا، هذا Åحتفاء اzي سـيكون مناسـبة السـتعراض مسرية عرش 

العمل واجلهد واملساعي النبي� مل� البالد، مشلت لك منا* سـنوات من 
احلياة الوطنية، اقتصاد¹ وسـياسـيا وحقوقيا واج¼عيا، ومهت ربوع اململكة 
جنو� وشامال ورشقا وغر� وخمتلف الرشاحئ Åج¼عية، وأكدت هذه 
 املساعي عىل جناعة الهنج الرصني واألسلوب احلكمي اzي تسري عليه بالد�

حتت القيادة الرشـيدة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، 
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  .وشكرا عىل انتباهمك والسالم عليمك
أعطي اللكمة للسـيد األمني لتالوة الربقية املرفوعة إىل السدة العالية 

,�.  

        ::::املستشار السـيد محمد تيتاملستشار السـيد محمد تيتاملستشار السـيد محمد تيتاملستشار السـيد محمد تيتىنىنىنىن علوي أمني ا?لس علوي أمني ا?لس علوي أمني ا?لس علوي أمني ا?لس
امل� محمد السادس نرصه الربقية املرفوعة إىل حرضة صاحب اجلال� 

  :هللا وأيده مبناسـبة اختتام اHورة الربيعية ?لس املستشارين

نعم سـيدي أعزك هللا، يترشف رئيس جملس املستشارين وا?لس نعم سـيدي أعزك هللا، يترشف رئيس جملس املستشارين وا?لس نعم سـيدي أعزك هللا، يترشف رئيس جملس املستشارين وا?لس نعم سـيدي أعزك هللا، يترشف رئيس جملس املستشارين وا?لس """"
خيتمت دورته الربيعية، أن يرفع إىل ساخيتمت دورته الربيعية، أن يرفع إىل ساخيتمت دورته الربيعية، أن يرفع إىل ساخيتمت دورته الربيعية، أن يرفع إىل سايميميميم مقاممك، أصا� عن نفسه ونيابة عن  مقاممك، أصا� عن نفسه ونيابة عن  مقاممك، أصا� عن نفسه ونيابة عن  مقاممك، أصا� عن نفسه ونيابة عن 

عني هللا جلت قدرته عني هللا جلت قدرته عني هللا جلت قدرته عني هللا جلت قدرته أعضاء ا?لس، أعضاء ا?لس، أعضاء ا?لس، أعضاء ا?لس، آآآآ¹ت الوالء والتربي¹ت الوالء والتربي¹ت الوالء والتربي¹ت الوالء والتربيكككك واإلخالص دا واإلخالص دا واإلخالص دا واإلخالص دا
أن أن أن أن حيحيحيحيفظمك ويرعافظمك ويرعافظمك ويرعافظمك ويرعامكمكمكمك ويدمي عليمك أرضية الص ويدمي عليمك أرضية الص ويدمي عليمك أرضية الص ويدمي عليمك أرضية الصححححة والسالمة والعافية حة والسالمة والعافية حة والسالمة والعافية حة والسالمة والعافية حىتىتىتىت حتققوا  حتققوا  حتققوا  حتققوا 
لشعبمك الويف التقدم اzي ترضونه واملاكنة العليا اليت تتطلعون إلهيا لشعبمك الويف التقدم اzي ترضونه واملاكنة العليا اليت تتطلعون إلهيا لشعبمك الويف التقدم اzي ترضونه واملاكنة العليا اليت تتطلعون إلهيا لشعبمك الويف التقدم اzي ترضونه واملاكنة العليا اليت تتطلعون إلهيا 

        ....وتعملون من أجل بلوغها بوتعملون من أجل بلوغها بوتعملون من أجل بلوغها بوتعملون من أجل بلوغها بإإإإميان وثباتميان وثباتميان وثباتميان وثبات
وإن جملس املستشارين ليعزت بتوجهياتمك النرية والسديدة مبا حققه وإن جملس املستشارين ليعزت بتوجهياتمك النرية والسديدة مبا حققه وإن جملس املستشارين ليعزت بتوجهياتمك النرية والسديدة مبا حققه وإن جملس املستشارين ليعزت بتوجهياتمك النرية والسديدة مبا حققه 

الل هذه اHورة من منجزات وما أقره من مشاريع ومضن ما يتصل الل هذه اHورة من منجزات وما أقره من مشاريع ومضن ما يتصل الل هذه اHورة من منجزات وما أقره من مشاريع ومضن ما يتصل الل هذه اHورة من منجزات وما أقره من مشاريع ومضن ما يتصل خخخخ
بنشابنشابنشابنشاطططط ا?لس ومبادرته ¹ موالي، ما جسلته هذه اHورة من أنشطة مكثفة  ا?لس ومبادرته ¹ موالي، ما جسلته هذه اHورة من أنشطة مكثفة  ا?لس ومبادرته ¹ موالي، ما جسلته هذه اHورة من أنشطة مكثفة  ا?لس ومبادرته ¹ موالي، ما جسلته هذه اHورة من أنشطة مكثفة 
تناولت احلقل اإلعالتناولت احلقل اإلعالتناولت احلقل اإلعالتناولت احلقل اإلعاليميميميم والترشيعي واإلداري، إضافة إىل انفتاح املؤسسة  والترشيعي واإلداري، إضافة إىل انفتاح املؤسسة  والترشيعي واإلداري، إضافة إىل انفتاح املؤسسة  والترشيعي واإلداري، إضافة إىل انفتاح املؤسسة 

طر معل طر معل طر معل طر معل عىل احمليعىل احمليعىل احمليعىل احمليطططط اخلار اخلار اخلار اخلار1111 وا?متع املدين بعقد لقاءات وإبرام اتفاقيات تؤ  وا?متع املدين بعقد لقاءات وإبرام اتفاقيات تؤ  وا?متع املدين بعقد لقاءات وإبرام اتفاقيات تؤ  وا?متع املدين بعقد لقاءات وإبرام اتفاقيات تؤ 
        ....املؤسسة مع �يق الرشاملؤسسة مع �يق الرشاملؤسسة مع �يق الرشاملؤسسة مع �يق الرشاكاكاكاكء عىل أرضية Æبتة وداء عىل أرضية Æبتة وداء عىل أرضية Æبتة وداء عىل أرضية Æبتة ودامئمئمئمئةةةة

ويف نطاق حصي� معÍ اHبلومايس، حتتل القضية الوطنية األوىل ويف نطاق حصي� معÍ اHبلومايس، حتتل القضية الوطنية األوىل ويف نطاق حصي� معÍ اHبلومايس، حتتل القضية الوطنية األوىل ويف نطاق حصي� معÍ اHبلومايس، حتتل القضية الوطنية األوىل 
        ة ة ة ة ــــة التارخيية التارخيية التارخيية التارخييــــا �لرشعيا �لرشعيا �لرشعيا �لرشعيــــوالي، معبئني يف اHفاع عهنوالي، معبئني يف اHفاع عهنوالي، معبئني يف اHفاع عهنوالي، معبئني يف اHفاع عهنــــــــ¼منا، ¹ م¼منا، ¹ م¼منا، ¹ م¼منا، ¹ مــــدارة اهدارة اهدارة اهدارة اهــــصصصص

املنظامت املنظامت املنظامت املنظامت والقانونية، فوالقانونية، فوالقانونية، فوالقانونية، ف���� يواصل ا?لس من Éة أخرى حضوره الفاعل يف  يواصل ا?لس من Éة أخرى حضوره الفاعل يف  يواصل ا?لس من Éة أخرى حضوره الفاعل يف  يواصل ا?لس من Éة أخرى حضوره الفاعل يف 
        ....وامجلعيات اليت هو عضو فهياوامجلعيات اليت هو عضو فهياوامجلعيات اليت هو عضو فهياوامجلعيات اليت هو عضو فهيا

ويطيب لاكفة عضوات وأعضاء ا?لس، ¹ موالي، أن يغتمنون هذه ويطيب لاكفة عضوات وأعضاء ا?لس، ¹ موالي، أن يغتمنون هذه ويطيب لاكفة عضوات وأعضاء ا?لس، ¹ موالي، أن يغتمنون هذه ويطيب لاكفة عضوات وأعضاء ا?لس، ¹ موالي، أن يغتمنون هذه 
الفرصة الغالية وشعبمك الويف يهتيأ من طنجة إىل الكويرة لالحتفال بعيد الفرصة الغالية وشعبمك الويف يهتيأ من طنجة إىل الكويرة لالحتفال بعيد الفرصة الغالية وشعبمك الويف يهتيأ من طنجة إىل الكويرة لالحتفال بعيد الفرصة الغالية وشعبمك الويف يهتيأ من طنجة إىل الكويرة لالحتفال بعيد 
عرشمك ا?يد اzي خيN هذه السـنة اzكرى العارشة لتويل جاللتمك عرش عرشمك ا?يد اzي خيN هذه السـنة اzكرى العارشة لتويل جاللتمك عرش عرشمك ا?يد اzي خيN هذه السـنة اzكرى العارشة لتويل جاللتمك عرش عرشمك ا?يد اzي خيN هذه السـنة اzكرى العارشة لتويل جاللتمك عرش 

اللتمك هذا العيد السعيد مسـتحرضين بلك اللتمك هذا العيد السعيد مسـتحرضين بلك اللتمك هذا العيد السعيد مسـتحرضين بلك اللتمك هذا العيد السعيد مسـتحرضين بلك أسالفه امليامني، ليباركون جلأسالفه امليامني، ليباركون جلأسالفه امليامني، ليباركون جلأسالفه امليامني، ليباركون جل
إجعاب وتقدير مسرية املغرب يف العرشية األخرية اليت عرف فهيا املغرب إجعاب وتقدير مسرية املغرب يف العرشية األخرية اليت عرف فهيا املغرب إجعاب وتقدير مسرية املغرب يف العرشية األخرية اليت عرف فهيا املغرب إجعاب وتقدير مسرية املغرب يف العرشية األخرية اليت عرف فهيا املغرب 

        ....هنضة شام� �بعة من حرص جاللتمك عىل إسعاد أبناء شعبمك الويفهنضة شام� �بعة من حرص جاللتمك عىل إسعاد أبناء شعبمك الويفهنضة شام� �بعة من حرص جاللتمك عىل إسعاد أبناء شعبمك الويفهنضة شام� �بعة من حرص جاللتمك عىل إسعاد أبناء شعبمك الويف

حفظمك هللا ¹ موالي، مبا حفحفظمك هللا ¹ موالي، مبا حفحفظمك هللا ¹ موالي، مبا حفحفظمك هللا ¹ موالي، مبا حفظظظظ به اzكر احلكمي وأقر عينمك يسمو ويل  به اzكر احلكمي وأقر عينمك يسمو ويل  به اzكر احلكمي وأقر عينمك يسمو ويل  به اzكر احلكمي وأقر عينمك يسمو ويل 
ل موالي احلسن وشد أزرل موالي احلسن وشد أزرل موالي احلسن وشد أزرل موالي احلسن وشد أزرمكمكمكمك بسمو أخيمك  بسمو أخيمك  بسمو أخيمك  بسمو أخيمك عهدعهدعهدعهدمكمكمكمك احملبوب األمري اجللي احملبوب األمري اجللي احملبوب األمري اجللي احملبوب األمري اجللي

صاحب السمو امللصاحب السمو امللصاحب السمو امللصاحب السمو املليكيكيكيك املوىل رشـيد و�يق أفراد أ املوىل رشـيد و�يق أفراد أ املوىل رشـيد و�يق أفراد أ املوىل رشـيد و�يق أفراد أرسرسرسرستمك الكرمية، إنه مسيع تمك الكرمية، إنه مسيع تمك الكرمية، إنه مسيع تمك الكرمية، إنه مسيع 
جميب و�إلجابة قدير، والسالم التام عىل املقام العايل �جميب و�إلجابة قدير، والسالم التام عىل املقام العايل �جميب و�إلجابة قدير، والسالم التام عىل املقام العايل �جميب و�إلجابة قدير، والسالم التام عىل املقام العايل �,,,, ورمحته تعاىل  ورمحته تعاىل  ورمحته تعاىل  ورمحته تعاىل 

  """"....وبركتهوبركتهوبركتهوبركته

  2009يوليوز  9املوافق ل  1430رجب  16وحرر �لر�ط يف 
  رئيس جملس املستشارينخدمي األعتاب الرشيفة 

  املعطي بنقدور

        ::::ا?لسا?لسا?لسا?لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  شكرا للجميع 

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


