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  .املس�شار�ن جملسكمي �ن شامش رئ?س عبد احلاملس�شار الس2يد : الرئاسة
 رابعةالساQة السابعة واPقEقة ال ؤ�ربعون دقEقة، ٕابتداء من ثIJاإ  :التوقEت
  .مساء والثالثني

  .Z 2015-2016لس2نة ال�رشيعية اPورة الربيعيةٕاخIتام  :Uدول اTٔعامل

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

 :املس�شار الس2يد عبد احلكمي �ن شامش، رئ?س ا\لس
  الس2يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اPس2تور واملادة السادسة من النظام  65طبقا ملقIضيات الفصل 

لس املس�شار�ن، خنتمت اليوم دورة ٔ��ريل Zلس2نة ال�رشيعية اPاfيل \
، حبصيr ٔ�س2تطيع ٔ�ن ٔ�قول بدرUة oبرية من mطمئنان بjٔهنا 2015-2016

مزيت معل ا\لس وعكسها صدور  حصيr ممثرة wرمجهتا اPينامEة اليت
نصوص �رشيعية مIقدمة ونقاش Uاد ؤ�حEا� صاخب حول القضا~ احليوية 

مراق�ة بناءة، وحرص شديد Qىل تزنيل سلمي ملقIضيات اPس2تور \متعنا، و 
ودبلوماس2ية f�ٔذت ش?�ا فش?�ا متت� مقومات املبادرة والفعالية ويه ٔ�مور 
سامهت فهيا مجيع مكو�ت ا\لس وركزت Qىل التعريف �منوذج�ا املبين 

  . Qىل حفظ اTٔمن وmس2تقرار وwرس2يخ دو� القانون واملؤسسات
ض مجمل عنارص اPينامEة اليت مزيت معل جملس2نا fالل وق�ل اس2تعرا

هذه اPورة، البد من التوقف عند اPالالت الس2ياس2ية القوية Zلرسا� 
املنعقدة §لعامصة oيغايل £شjٔن  27امللكEة التارخيية املو¡ة ٕاىل القمة إالفريقEة 

مEة عودة املغرب ٕاىل mحتاد إالفريقي، حEث ٔ�شارت الرسا� امللكEة السا
ال ميكن Zلمغرب ٔ�ن يظل fارج ٔ�رسته املؤسس2ية، والبد ® من "ٕاىل ٔ�نه 

ا¶هتµى ³م ( "اس2تعادة ماكنه الطبيعي والرشعي داfل mحتاد إالفريقي
  ). Uال� امل�

وهو قرار ¸رخيي حظي بدمع واسع من ق�ل العديد من ٔ�قطار القارة 
دوار الرائدة اليت يقوم هبا إالفريقEة اعتبارا ZلمصداقEة اليت �متتع هبا، ول¹ٔ 

املغرب، بصفIه العضو املؤسس ملنظمة الو¼دة اTٔفريقEة، Qىل املس2توى 
  . اTٔمين كام الس2يايس وmقIصادي وmج¿عي والب?يئ والرو½

ىل Qائلته الطبيعية، رمغ ٔ�ن غيابه مل يتÂاوز إ ٕان اخIيار املغرب العودة 
يjٔيت اكس2تÂابة Pعوات دول  ¼دود إالطار التنظميي لالحتاد إالفريقي،

ٕافريقEة اكنت دامئا م�شÉÊة ومؤم�ة §Pور اTٔسايس Zلمغرب يف الفضاء 
املؤسسايت إالفريقي من ¡ة، وكقرار صادر عن لك القوى احلية ببالد� كام 

  . Uاء يف الرسا� امللكEة، من ¡ة ٔ�خرى

 28رؤساء  وقد اكن من الÎر اTٓنية Zلرسا� امللكEة التارخيية، ٔ�ن وقع
دو� ٕافريقEة رسا� و¡وها ٕاىل رئاسة القمة بغاية تصحيح اخلطjٔ التارخيي 

س2نة بق�ول  32وÖري القانوين اÔي وقعت فEه م�ظمة الو¼دة إالفريقEة م�ذ 
  .عضوية oيان ومهي

ٕان هذا املتغري وما صاح�ه من مس2تÂدات يف حميطنا إالقلميي 
الهميين والتوسعي احلب?سة  واجلهوي، الزالت بعض اTٔطراف ذات النفس

مرصة Qىل Qدم اس�Eعاهبا، والزالت حتمكها " احلرب الباردة"ملنطق وزمن 
fلفEات wرwكز Qلهيا لتغذية الزناع إالقلميي املفIعل حول اTٔقالمي اجلنوبية 
Zلمملكة، موظفة يف ذw Þرسا¶هتا اPبلوماس2ية وعتادها mس2تخبارايت، 

  . هبا ٔ�ن �س�مثرها فâ يعود §خلري Qىل شعهباوموارد مالية خضمة اكن حر~ 
ٕان الوعي هبذه املس2تÂدات يتطلب، اس�شعارا ملسؤولي��ا امجلاعية، 
التفاQل الرسيع واملواoبة احلث?Éة Qرب م�ادرات wروم تعز�ز تدfلنا اPبلومايس 
ٕ§فريقEا مبا خيدم اTٔج�دة الس2ياس2ية الوطنية وفق �ر�مج معل مكÉف Pى 

ت إالفريقEة والعربية Zلرتافع من U�ٔل حتقEق املسعى املغريب اÔي الربملا�
جيدر ٔ�ن íس2تلهم اëهنج املليك السديد اÔي شدد اخلطاب املليك السايم 

لعيد العرش ا\يد Qىل ٔ�سسه وفلسفIه حEث قال  17مبناس2بة اoÔرى 
وس2نواصل اPفاع عن حقوق�ا وسïIJذ التدابري الالزمة "Uال� امل� 

ة ٔ�ي ٕا¶زالقات الحقة، ولن ¶رخض Tٔي ضغط، ٔ�و حماو� ابزتاز، يف ملوا¡
  . "قضية مقدسة Pى مجيع املغاربة

وQىل نفس القدر من اTٔمهية، يتعني اس�Îر ما ت�ôEه قرارات امجلعية 
العامة ل¹ٔمم املتôدة ذات الصr بتفاQل الربملا�ت الوطنية مع م�ظومة اTٔمم 

طرق Uديدة Zلتعاون والرشاكة وتنويع ٔ�شاكل  املتôدة من ٕاماكنيات لتعبئة
وجماالت مشاركة جملس2نا Qىل مس2توى �ٓليات اTٔمم املتôدة حلشد اPمع 
Zلقضا~ العاد� واملصاحل العليا لوطننا، �هيمك عن مواoبة اTٔج�دة اPولية 
والسâ2 مؤمتر اPول اTٔطراف يف االتفاقEة إالطار ل¹ٔمم املتôدة £شjٔن 

  .ناخEة والتنفEذ Qىل املس2توى الوطين Tٔهداف التمنية املس2تدامةالتغريات امل 
 rس2تكون ¼اف rٔن دورتنا املق�jىل نفس املنوال ٔ�ود التذكري بQو
§حملطات واملبادرات الهامة، وكذا بربامج العمل املكÉفة اليت سJسعى من 

~ fاللها ٕاىل ٕا�راز اPور الفاQل لبالد� يف طرح ومعاجلة العديد من القضا
اPولية، ؤ�مهية ومسامهة احلوار الربملاين يف اقرتاح اTٔجوبة املناس2بة، وسن 
ال�رشيعات الكفrE حبل إالشاكليات املرتبطة §لتمنية mقIصادية 
وmج¿عية والبيEúة، واس2ت��اب اTٔمن وmس2تقرار وتعز�ز روح التضامن 

  .اPويل والتعاون ج�وب ج�وب
لس2نا £رشاكة مع mحتادات وامجلعيات ويف هذا إالطار، س2يحتضن جم 

 الربملانية القارية واPولية، مؤمتر القمة Zلمنظمة العاملية ZلمرشQني
)GLOBE(  ورةPج¿ع الربملاين مبناس2بة انعقاد اmطراف  22وTٔملؤمتر ا

يف اتفاقEة إالطار ل¹ٔمم املتôدة حول التغريات املناخEة، §ٕالضافة ٕاىل مؤمتر 
الربملاين إالفريقي اÔي س?شلك، ال حما�، فرصة oبرية من U�ٔل  مقة mحتاد
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تoٔjيد العمق إالفريقي الراخس ببالد�، وحمفال �رملانيا هاما لتقوية حضور 
جملس2نا Qىل مس2توى القارة إالفريقEة، كام سلف اoÔر، £شلك يتاكمل مع 

 هذا ¡ود دبلوماس2ي��ا الوطنية ويواoب املس2تÂدات واخلطوات املرتق�ة يف
  .إالطار

كام س2نعمل Qىل تفعيل �رامج العمل املكÉفة اليت مقنا ببلورهتا مع خمتلف 
رشاكئنا اجلهويني والقاريني، ؤ�خص §oÔر هنا الربملان اTٔورويب وامجلعية 

وم�تدى  (PARLACEN)الربملانية \لس ٔ�ورو§ و�رملان ٔ�مر�اك الوسطى 
ٔ�مر�اك الوسطى رئ?سات ورؤساء ا\الس ال�رشيعية لب�ان 

  .(FOPREL)والاكرييب
  حرضات الس2يدات والسادة،

توخEا لنÂاQة العمل الربملاين واسرتشادا مبضامني اخلطاب املليك السايم 
مبناس2بة افIتاح اPورة اTٔوىل من الس2نة ال�رشيعية الرابعة من الوالية 

�غي كام يJ "، وتoٔjيد Uاللته Qىل ٔ�نه )2014ٔ�كتو�ر  10(ال�رشيعية التاسعة 
اس�Îر التاكمل بني جمليس الربملان Zلرفع من مس2توى ٔ�دائه ومن جودة 

  .، اس�شهدت هبذه الفقرة من اخلطاب املليك"ال�رشيعات اليت يصادق Qلهيا
وZلتoٔjيد Qىل ٔ�ن جملس املس�شار�ن واصل mضطالع مبهامه وممارسة 

Eيا، حoصاصاته وفق هنج سعينا قدر إالماكن ٔ�ن �كون هنج �شارIث اخ
شهدت هذه اPورة بداية ٕاعطاء mنطالقة الرمسية Zلتطبيق املتعلق 
§لتدبري إاللكرتوين ل¹ٔس2ئr الشفوية والكIابية، اÔي مت £رشاكة مع جملس 

  . النواب وبتJس2يق مع الوزارة امللكفة §لعالقات مع الربملان وا\متع املدين
ملان إاللكرتوين ويندرج هذا املرشوع يف ٕاطار الرب�مج املندمج Zلرب 

ملسا�رة مس2تÂدات اTٔنظمة املعلوماتية من fالل اس2تïدام التق�يات 
احلديثة يف التواصل مع احلكومة، وت��ع خمتلف مرا¼ل اTٔس2ئr مبا فهيا 
اUٓTال اPس2تورية ٕالUابة احلكومة، وتقدمي ٕاحصائيات مIنوQة، والتقليص 

الشامTٔ rعامل £شلك oبري Uدا من اس2تعامل الورق، يف ٔ�فق الرمقنة 
  .ا\لس

 87وQىل مس2توى ال�رشيع، وافق ا\لس م�ذ افIتاح دورة ٔ��ريل Qىل 
  . مقرت¼ات قوانني 4قوانني تنظميية و 6نصا قانونيا، مهنا 

وقد حظيت بعض النصوص مبواoبة وت��ع الرٔ�ي العام الوطين مÉل 
يني، وكذا ٕ§صالح ٔ�نظمة التقاQد، و�شغيل العامل املزنل القوانني املتعلقة 

القوانني املنظمة لعدد من الهيئات املهنية fاصة يف جمال الصôة والصôافة 
والJرش، ٕاضافة ٕاىل النصوص القانونية املمتمة �Zس2تور، وبصفة fاصة الهيئة 

  .العليا لالتصال السمعي البرصي وا\لس mس�شاري ل¹ٔرسة والطفو�
ار�ن fالل دورة ٔ��ريل ٕان احلصيr ال�رشيعية اليت حققها جملس املس�ش

�شلك حصيr اس2ت��ائية �لك املقاي?س، حEث بلغ Qدد النصوص يف ¸رخي 
جملس املس�شار�ن، حEث بلغ Qدد النصوص املصادق Qلهيا fالل اPورة 
رمقا مل íس2بق ZلمÂلس ٔ�ن حققه م�ذ ٕا¼داثه، وطبعا متت اPراسة 

ٔ�قل ما والتصديق Qىل هذا العدد الك�ري من النصوص يف ظروف معل 

يقال عهنا ٔ�هنا اكنت صعبة، §لنظر ٕاىل ضيق احلزي الزمين املتوفر، طبعا، 
دون إالشارة ٕاىل الصعو§ت اTٔخرى املرتبطة §ملوارد الÊرشية وبضيق 

  .مسا¼ات الفضاءات املتا¼ة �تلف مكو�ت ا\لس
وٕان هذه الوفرة اليت جسلت يف جمال إالنتاج ال�رشيعي، متزيت بتعبئة 

كو�ت ا\لس ZلقEام بوظيفهتا اPس2تورية يف دراسة النصوص مجيع م
املعروضة Qىل اZلÂان اPامئة، وهو ما مكن من املصادقة Qىل ٔ�كرب قدر من 

 32مشاريع القوانني اليت حتتل فهيا االتفاقEات اPولية ¼زيا �ام، §لضبط 
ة مرشوع قانون �ريم ٕاىل املوافقة Qىل اتفاقEات دولية ثنائية ومIعدد

  .اTٔطراف يف ش2ىت ا\االت
 rورة مبواصPىل مس2توى مراق�ة العمل احلكويم، متزيت هذه اQو
جملس املس�شار�ن مع� الرقايب من fالل الرتكزي Qىل ٔ�س2ئr وقضا~ حمورية 
حتظى §ه¿م الرٔ�ي العام من ق�يل التغريات املناخEة وتjٔثريها Qىل القطاQات 

ل مبختلف وسائ� وبEJاته التحتية، احلوار احليوية، ارتفاع اTٔسعار، النق
mج¿عي، جودة اخلدمات الصحية، مشالك اجلالية املغربية §خلارج، 

  .السكن، الش2باب، الر~ضة، وÖريها
 84وعرفت ٔ�شغال اZلÂان اPامئة fالل هذه اPورة عقد ما مجموQه 

تعلق ساQات معل، همين Qلهيا اجلانب ال�رشيعي امل  203اج¿Qا، مبجموع 
  . بدراسة املشاريع القوانني احملا� Qلهيا

وهو ما يدعو ٕاىل القول بjٔن اجلانب الرقايب يف جمال معل اZلÂان اPامئة 
  .ال �زال حمدودا §ملقارنة مع دورها ال�رشيعي

ويف هذا الصدد، فٕاننا نjٔمل ٔ�ن wرتفع وترية mس2تÂابة لطلبات عقد 
بطلبات اس2¿ع ملسؤولني وزاريني  اج¿ع هذه اZلÂان عندما يتعلق اTٔمر

ٔ�و مؤسسات معومEة خبصوص مواضيع ذات راهنية، سواء يف ٕاطار 
اج¿Qات اZلÂان اPامئة ٔ�و ا\موQة املوضوQاتية امللكفة §لتحضري ZلÂلسة 

  .الس2نوية ا�صصة ملناقشة وتقEمي الس2ياسات العمومEة
ا جلنة اخلارجEة وهكذا ف�اس2ت��اء الز~رة mس2تطالعية اليت قامت هب

واحلدود واPفاع الوطين واملناطق املغربية احملتZ rلمس�شفى العسكري 
رؤية "، وم�اقشة حصيr ٕاسرتاتيجية 2016يوليو  17§لر§ط بتارخي 

، وكذا 2016ماي  Z2لس2يا¼ة يف اج¿ع جلنة الفال¼ة بتارخي " 2020
 20س اZلجنة يف تداعيات اس2ترياد النفا~ت إاليطالية اليت تدارس2هتا نف

، فقد بقEت مواضيع ٔ�خرى ذات ٔ�مهية تIJظر رد احلكومة، 2016يونيو 
  .مل تتفاQل معه احلكومة 21موضوع من ٔ�صل  19ويتعلق اTٔمر ب 

كام ٔ�ن حضور الس2يدات والسادة الوزراء جللسات اTٔس2ئr الشفهية 
اTٔس2بوعية �متزي §لتبا�ن، وذÞ حبسب اTٔس2ئr املربجمة من طرف 

ت ا\لس يف Uدول اTٔعامل، و"س2بة اعتذار الس2يدات والسادة مكو�
  .الوزراء عن حضور ٔ�شغالها

وهكذا، تقIيض اTٔمانة املطلقة القول بjٔن الس2يد وز�ر ال�شغيل 
والشؤون mج¿عية اكن اTٔكرث حضورا من بني الوزراء Tٔشغال Uلسات 
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قطاع Uلسة ل¹ٔس2ئr، ويليه  17مرة fالل  12اTٔس2ئr، اÔي حرض 
لك مرات، ب?& مل حيرض  10مرة، ووز�ر الصôة ب  11الرتبية الوطنية ب 

من الس2يد وز�ر الصناQة والتÂارة وmس�Îر وmقIصاد Tٔي Uلسة شفهية 
جبانب وز�ر املقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع Öري املنظم، وذÞ بفعل 

املعدل العام  اعتذارهام عن حضور مجيع Uلسات اTٔس2ئr الشفهية، Qلام بjٔن
ا�صصة ل¹ٔس2ئr  17العتذار مجيع ٔ�عضاء احلكومة fالل Uلسات 

  . %43الشفهية �زيد عن 
  حرضات الس2يدات والسادة، 

ساQة  U58لسة Qامة، حوايل  38لقد عقد جملس2نا �رمس هذه اPورة 
Uلسة fاصة §Pراسة  f13اصة §Tٔس2ئr الشفهية، و 17معل، مهنا 

  .ل�رشيعية اجلاهزةوالتصويت Qىل النصوص ا
 rس2ئTٔجوبة عن اTٔاصتني بتقدمي اf لس2تني شهريتنيU كام عقد ا\لس
املتعلق §لس2ياسة العامة من ق�ل الس2يد رئ?س احلكومة، طبقا ملقIضيات 

  . من اPس2تور 100الفصل 
يف ¼ني بلغ Qدد اTٔس2ئr الشفهية املتوصل هبا م�ذ هناية دورة ٔ�كتو�ر 

 17مهنا fالل  U�ٔ ،264ابت احلكومة Qىل سؤm 652ما مجموQه  2015
سؤQ mاد~، ب?& بلغ Qدد  211سؤm �ٓنيا و  U53لسة Qامة، من مضهنا 

  . مهنا 134سؤU�ٔ ،mابت احلكومة Qىل  270اTٔس2ئr الكIابية 
ومتزيت هذه اPورة، كام تعرفون، ب�شكEل جلنة نيابية لتقيص احلقائق 

عد اس�Eفاء مجيع الرشوط واUٓTال حول الصندوق املغريب ZلتقاQد ب
املنصوص Qلهيا يف القانون التنظميي املنظم لهذه اZلÂان، فâ ال wزال املسطرة 
Uارية خبصوص طلب جلنة نيابية لتقيص احلقائق خبصوص اس2ترياد النفا~ت 
من اخلارج وجلنة نيابية ٔ�خرى لتقيص احلقائق خبصوص املكIب املغريب 

  . الوطين Zلس2يا¼ة
ال ٔ�"شطة اZلÂان اPامئة، مت عقد لقاء مشرتك بني جلنة املالية ويف جم

والتمنية mقIصادية مبÂلس النواب وجلنة املالية والتخطيط والتمنية 
mقIصادية مبÂلس املس�شار�ن، وذÞ �رئاسة رئ?يس جملس النواب 
واملس�شار�ن خصص لتقدمي الس2يد وز�ر mقIصاد واملالية عرض حول 

يضة ملرشوع قانون املالية Zلس2نة املق�r، تطبيقا Tٔحاكم املادة اخلطوط العر 
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كام ٔ�رشف�ا Qىل رئاسة mج¿ع املشرتك Zلجنة العدل وال�رشيع وحقوق 
إال"سان وجلنة التعلمي والشؤون الثقافEة وmج¿عية ملناقشة مرشوع قانون 

  . املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل اëمتيزييتعلق هبيئة 
وQىل مس2توى Qالقة ا\لس §ملؤسسات اPس2تورية، اس2متر ا\لس يف 
تعز�ز Qالقات التعاون مع مجيع املؤسسات اPس2تورية والوطنية، واليت تjٔيت 

  . يف مقدمهتا احلكومة، مث §يق ا\الس والهيئات
تنو�ر رٔ�ي  وحرصا Qىل ٔ�جرٔ�ة مقIضيات اPس2تور اجلديد وQىل

الس2يدات والسادة املس�شار�ن وجتويد وٕاغناء مشاريع القوانني، §در 

ا\لس، طبقا ملقIضيات اPس2تور والنظام اPاfيل \لس املس�شار�ن، ٕاىل 
مشاريع  5طلب ٕابداء الرٔ�ي ZلمÂلس الوطين حلقوق إال"سان خبصوص 

ثالث مباكحفة قوانني هامة اTٔول يتعلق §لعرائض، الثاين §مللمتسات، ال 
mجتار §لÊرش، الرابع §ملناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل اëمتيزي، اخلامس 

  . واfTٔري حبق احلصول Qىل املعلومات
وال تفوتين هذه املناس2بة، دون التنويه §\لس الوطين حلقوق إال"سان 
و§\لس mقIصادي وmج¿عي والب?يئ Qىل التعاون املمثر واPامئ يف ٕابداء 

رٔ�ي حول مشاريع القوانني مبا يؤ2ر ٕاجيا§ Qىل سري ٔ�عامل جملس2نا املوقر، ال
ويقوي قدرات الس2يدات والسادة املس�شار�ن Qىل ٕانتاج �رشيعي جEد 

  . ومIقدم
ؤ�نوه ٔ�يضا §ملؤسسات التالية، نظري موافاهتا \لس املس�شار�ن بعدد 

القة مبخططات من اPراسات والتôاليل والتقار�ر الصادرة عهنا ذات الع
املغرب اTٔخرض وال�رسيع الصناعي واملغرب الرمقي والطاقات املتÂددة 
وا�طط اTٔزرق Zلس2يا¼ة، واليت اكنت موضوع اش2تغال ا\موQة 
املوضوQاتية امللكفة §لتحضري ZلÂلسة اليت اخIمتناها ق�ل قليل، ويتعلق 

لس اQTٔىل اTٔمر §ٕالضافة ٕاىل ما ذoرت §\لس اQTٔىل Zلحسا§ت، ا\
Zلرتبية والتكو�ن والبحث العلمي، بنك املغرب، املندوبية السامEة 

 .Zلتخطيط، الهيئة املركزية Zلوقاية من الرشوة
ويف نفس الس2ياق، متزيت هذه اPورة بتفعيل بعض مقIضيات 
اPس2تور Tٔول مرة، حEث مت تنظمي Uلسة معومEة النتïاب ثالثة ٔ�عضاء 

من  270من اPس2تور واملادة  Tٔ130حاكم الفصل  §حملمكة اPس2تورية طبقا
  . النظام اPاfيل \لس املس�شار�ن

كام �قش جملس املس�شار�ن عرض الس2يد الرئ?س اTٔول ZلمÂلس 
 7اQTٔىل Zلحسا§ت، حول ٔ�عامل احملامك املالية يف Uلسة Qامة م�عقدة بتارخي 

مل مع جملس ، حبضور Qدد من السادة الوزراء، بتJس2يق وwاك2016يونيو 
النواب، ووفقا ZلمقIضيات اPس2تورية ذات الصr و§الرwاكز ٕاىل fالصات 
جلنة التJس2يق اليت تعترب فضاء �ام لتوحEد الرؤية ٕازاء الكÉري من القضا~ 

  .املشرتكة بني ا\لسني
وهو التJس2يق اÔي مل ينحرص Qىل النقطة املدرUة يف Uدول ٔ�عامل 

m امئة ا�تصة ا\لسني بل جتاوزها ٕاىلPلجن اZات املشرتكة بني اQ¿ج
§\لسني، لكام تعلق اTٔمر بقضا~ wك�يس طابعا وطنيا هاما، fاصة قضية 

 .مس2تÂدات و¼دتنا الرتابية
وشهدت هذه اPورة ٔ�يضا، تنظمي الفرق وا\موQات الربملانية مبÂلس 

 اقIصادية املس�شار�ن \موQة من اTٔ"شطة واZلقاءات الهامة حول قضا~
  : واج¿عية مهت §Tٔساس

يوم درايس \موQة العمل التقديم حول اPيون العمومEة، بني ٕاشاكلية 
  التقادم وضعف التحصيل؛ 

يوم درايس لفريق اTٔصا� واملعارصة حول واقع امحلاية mج¿عية 
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  Zلسائقني املهنيني؛ 
  والJرش؛ يوم درايس لفريق العدا� والتمنية حول قانون الصôافة 

  لقاء درايس لفرق ومجموQات اÖTٔلبية حول ماكحفة mجتار §لÊرش؛ 
لقاء درايس لفرق اÖTٔلبية مبÂليس الربملان حول التغطية mج¿عية 

  .Zلمهن احلرة واملس2تقلني
  حرضات الس2يدات والسادة،

ٔ�مه ما مزي معل جملس املس�شار�ن  Qىل مس2توى اPبلوماس2ية الربملانية،
fالل هذه اPورة هو عقد اج¿ع املكIب التنفEذي لربملان ٔ�مر�اك الوسطى 

ٕاىل  10مبدينة العيون يف ٕاطار الز~رة اليت قام هبا ٕاىل اململكة املغربية من 
، =ôدث ¸رخيي واس2ت��ايئ توج مسارا من العالقات 2016يونيو  16

ملؤسس2تني ال�رشيعيتني اخنرط فهيا جملس2نا ٕ§رادة الثنائية املمتزية بني ا
س2ياس2ية جامعية قوية Tٔعضاء املكIب وملكو�ت ا\لس، وهو ما جسده 
حضور اكفة مكو�ت جملس املس�شار�ن واج¿ع مشرتك بني مكIب 

ٕاQالن "جملس2نا واملكIب التنفEذي لربملان ٔ�مر�اك الوسطى وما تضمنه روح 
قة £شjٔن قضا~ بالد� وQىل رٔ�سها الو¼دة من مواقف Öري مس2بو " العيون

الرتابية Zلمملكة املغربية، وهو ما شلك مدfال مركز~ لتعز�ز حضور� 
كفاQل دبلومايس موازي طموح من U�ٔل التعريف ٔ�كرث §ملسار اPميقراطي 
والتمنوي لبالد�، ومن U�ٔل wمثني ٔ�كرث Zلرتامك إالجيايب اÔي حققه جملس 

  . ا¼ل السابقةاملس�شار�ن يف املر 
ويف ٕاطار هذه اPينامEة اليت متزي العمل اPبلومايس، اس2تق�ل جملس2نا 

تظاهرة  20وفدا �رملانيا وحكومEا وخشصيات دبلوماس2ية، كام شارك يف  19
�رملانية ٕاقلميية ودولية وقارية، وعرفت هذه اPورة ٔ�يضا، قEام�ا �ز~رات 

انيا mحتادية، حEث عقد� معل ٕاىل لك من مجهورية ال�ش2يك ومجهورية ٔ�مل
لقاءات مكÉفة مع خمتلف املسؤولني احلكومEني والربملانيني الفEدراليني 

  .واجلهويني، تناولت ٔ�وUه التعاون والرشاكة الثنائية بني الب��ن
كام متزيت هذه اPورة ٔ�يضا £رشف متثيلنا جلال� امل� محمد السادس 

س ٕاسامعيل معر جrE اÔي ٔ�عيد نرصه هللا يف مراس2مي تنص?ب خفامة الرئ?
  .انتïابه رئ?سا مجلهورية جEبويت الشقEقة

وQىل صعيد �ٓخر، وتjٔس?سا Qىل مسعى mحتاد الربملاين اPويل 
 22لتجس2يد العالقة مع م�ظومة اTٔمم املتôدة حلقوق إال"سان، شاركنا يوم 

س \ل 32يف ¼لقة النقاش املنظمة مبناس2بة انعقاد اPورة  2016يونيو 
مسامهة "حقوق إال"سان التابعة ل¹ٔمم املتôدة جبنيف حول موضوع 

الربملا�ت يف ٔ�شغال جملس حقوق إال"سان و�ٓليات mس2تعراض اPويل 
، وذÞ يف ٕاطار تنفEذ جملس املس�شار�ن لتوصيات mحتاد "الشامل

 الربملاين اPويل املرتبطة بتفاQل الربملا�ت مع �ٓليات اTٔمم املتôدة اخلاصة
حبقوق إال"سان، والسâ2 �ٓلية mس2تعراض اPويل الشامل واملسامهة يف 

  .تنفEذ التوصيات الصادرة عن جملس حقوق إال"سان
ومتزي معل وفود جملس املس�شار�ن §Pفاع عن القضا~ الكربى لبالد�، 

ويف طليعهتا قضية و¼دتنا الرتابية اليت حتظى بjٔولوية قصوى يف العمل 
ملاين، وكذا التعريف §ëمنوذج ا\متعي اPميقراطي التمنوي اPبلومايس الرب 

املغريب، وتoٔjيد موقف بالد� الراخس من العديد من القضا~ اليت هتم حميطنا 
إالقلميي واجلهوي وQىل رٔ�سها قضية الشعب الفلسطيين وحقه يف بناء دولته 

  .املس2تقr وQامصهتا القدس الرشيف
نظامت والهيئات اPولية، احIضن ا\لس وQىل مس2توى العالقات مع امل 

  :الفعاليات التالية
£رشاكة مع امجلعية الربملانية حللف " روث - روز"ل  91الندوة املشرتكة 
  الشامل اTٔطليس؛

  Zلجمعية الربملانية لٕالحتاد من U�ٔل املتوسط؛ 12القمة الثالثة واPورة 
 .Tٔبيض املتوسطZلجمعية الربملانية Zلبحر ا 30اج¿ع املكIب املوسع 

وقد تدارست هذه التظاهرات اPولية خمتلف املواضيع والقضا~ الراهنة 
املرتبطة §لهجرة الرسية ؤ�زمة الالج�ني وظاهريت التطرف وإالرهاب 
واجلرمية املنظمة وmجتار يف الÊرش واëهتÂري القرصي، §ٕالضافة ٕاىل 

سط وشامل ٕافريقEا mضطرا§ت الس2ياس2ية واTٔم�ية يف م�طقة الرشق اTٔو 
 .وم�طقة السا¼ل والصحراء، وكذÞ رها�ت التمنية والتôد~ت البيEúة

وQىل مس2توى �رامج التكو�ن، اس2تفاد بعض املس�شار�ن الربملانيني 
ؤ�طر ا\لس من دورة wكويEJة نظمهتا املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق 

"سان ملنطقة الرشق إال"سان، بتJس2يق مع مكIب املفوض السايم حلقوق االٕ 
اTٔوسط وشامل ٔ�فريقEا، حول دور الربملا�ت يف �ٓليات حقوق إال"سان، 

ماي  21اTٓليات االتفاقEة وmس2تعراض اPويل الشامل مبدينة مرا=ش يوم 
2016. 

ولن تفوتين الفرصة دون إالشارة ٕاىل ٔ�ننا بصدد التفاوض مع بعض 
ت wكويEJة وتدريبات لفائدة املنظامت العاملية ذائعة الص?ت، لتوفري دورا

ٔ�عضاء ؤ�طر ا\لس يف العديد من ا\االت، مÉل تقEمي الس2ياسات 
العمومEة والربامج العمومEة ودور الربملان يف حتقEق وت��ع ٔ�هداف التمنية 

 .املس2تدامة، وÖريها من ا\االت ذات mرتباط بعمل ا\لس
Bر�ن جتاوز من ¡ة ٔ�خرى، حظي جملس2نا §س2تق�ال Qدد من الزا

زاBر من خمتلف رشاحئ ا\متع املغريب، مهنم تالمEذ وطلبة و§حÉني  3011
 .وفعاليات مجعوية من داfل املغرب وfارUه

وQىل مس2توى انفIاح ا\لس Qىل حميطه، وتفعيال Pوره املركزي مبا هو 
امIداد مؤسسايت Zلجهات جماليا، �نيا، اج¿عيا واقIصاد~، ومبا هو ¼اضنة 

اس2ية ل¹ٔس2ئr املس2تÂدة يف السا¼ة الس2ياس2ية وmقIصادية ٔ�س
وmج¿عية والثقافEة، نظم جملس املس�شار�ن امللتقى الربملاين Zلجهات يف 

مبقر ا\لس، وذÞ مبشاركة ا\الس  2016يونيو  6دورته التjٔس?س2ية يوم 
ة اجلهوية والغرف املهنية وواكالت التمنية اجلهوية واملؤسسات اPس2توري

والقطاQات الوزارية والفاQلني mقIصاديني وmج¿عيني وبعض تعبريات 
ا\متع املدين وÖريمه من الفاQلني املعنيني §جلهوية املتقدمة، وتوج هذا 
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ٔ�رضية العمل من U�ٔل "احلدث مبخرUات Qىل قدر oبري من اTٔمهية، ٔ�مهها 
وثيقة مرجعية  ، ويه عبارة عن"¡ات ضام�ة اللتقائية الس2ياسات معومEة

ٔ�و خريطة الطريق سامه يف صياغهتا وتفاQل معها املشارoون يف ٔ�شغال هذا 
 .امللتقى

كام نظم ا\لس £رشاكة مع جملس اجلالية املغربية §خلارج ندوة دولية 
يوليوز  28و 27يويم " مغاربة العامل واجلهوية املوسعة"حول موضوع 

تلقايئ وإالجيايب ملغاربة العامل مع ، ويه م�ادرة Uاءت ن�ÂEة ZلتفاQل ال 2016
  .التوصيات املنÉÊقة عن الندوة التjٔس?س2ية Zلملتقى الربملاين Zلجهات

وعرفت هذه التظاهرة مشاركة وازنة \موQة من الهيئات املدنية 
والفاQلني يف جمال الهجرة، وا¶ك�ت Qىل خمتلف اجلوانب اليت هتم مسامهة 

  .تقدمة =خيار ٕاسرتاتيجي Zلمغرب املعارصمغاربة العامل يف ورش اجلهوية امل 
هذا وينضاف هاذ�ن احلدثني ٕاىل جناح مماثل عرفه جملس املس�شار�ن 
fالل هذه الس2نة، و�متثل يف تنظميه Zلمنتدى الربملاين Zلعدا� mج¿عية 

فربا�ر من لك س2نة احIفاء §ليوم اÔي ٔ�قرته اTٔمم  20اÔي يصادف يوم 
  .Zلعدا� mج¿عية املتôدة §عتباره يوم

وتjٔس?سا Qىل مرجعية هذه الوثيقة، ومرجعية الوEئق اليت توج هبا هذا 
املنتدى الربملاين، نتطلع ٕاىل ٕاضفاء بعد ٔ�ممي ٔ�قوى Qىل هذه املبادرة 
وmسرتشاد هبا بغية اس2تصدار قرار Qىل مس2توى جملس حقوق إال"سان، 

مهة من جملس املس�شار�ن fاص حبقوق إال"سان والعدا� mج¿عية، مسا
يف جمهود ٕانتاج املعايري اPولية ذات العالقة، Qلام بjٔن هذه الوثيقة قد 
دfلت مرجعية mحتاد الربملاين اPويل اTٓن، ومن املرتقب ٔ�ن �شلك ٔ�¼د 

rالل الس2نوات املق�f ويلPحتاد الربملاين اm احملاور إالسرتاتيجية يف.  
سرتاتيجية ZلمÂلس، وfاصة مهنا جعل ويف س2ياق تفعيل اTٔهداف االٕ 

 â2لحوار العمويم والنقاش ا\متعي التعددي، السZ جملس املس�شار�ن فضاء
خبصوص املوضوQات الرئ?س2ية ٕالعامل اPس2تور وحتقEق الطابع الفعيل Zلمتتع 
§حلقوق mقIصادية وmج¿عية والثقافEة والبيEúة، وكذا وضع ٕاطار 

ممارسة اPميقراطية ال�شارoية يف جمال اخIصاص  مؤسسايت مIاكمل Tٓليات
ا\لس، نظم جملس املس�شار�ن يوما دراس2يا حول �ٓليات التعاون بني 
الربملان وا\متع املدين £رشاكة مع Qدد من املنظامت الوطنية واPولية ذات 
التجربة الوازنة يف جمال العالقات بني الربملان وا\متع املدين و�ٓليات 

  . طية ال�شارoيةاPميقرا
واس��اقا لصدور القانون التنظميي املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي Zلغة 
اTٔمازيغية، Qىل مكIب ا\لس Qىل اختاذ خطوات معلية بغاية ٕادماج اZلغة 

  . اTٔمازيغية يف جماالت معل ا\لس
ويندرج هذا التوUه يف س2ياق تفعيل قرار مكIب ا\لس املتعلق بتوفري 

?�ات العملية Zلبدء يف تزنيل مقIضيات ٔ�حاكم اPس2تور اخلاصة لك الرتت 
§Zلغة اTٔمازيغية لكغة رمسية، ٕ§دما¡ا مضن ٔ�شغال ا\لس، مس2تJريا يف 
هذا إالطار §لتوجهيات السامEة جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، 

Pورات السâ2 مهنا الواردة يف اخلطب امللكEة املو¡ة ل¹ٔمة ٔ�ثناء افIتاح ا
  .ال�رشيعية Zلربملان

وقد شلك ا\لس بتعاون مع املعهد املليك Zلثقافة اTٔمازيغية، جلنة 
مشرتكة لتدارس ٔ�فضل اTٓليات لضامن ٕادماج حقEقي و�جع وفعال Zلغة 
اTٔمازيغية يف ٔ�شغال جملس املس�شار�ن، وسIJوج هذا املسار ٕان شاء هللا 

جملس املس�شار�ن واملعهد املليك §لتوقEع Qىل مذoرة تفامه وتعاون بني 
  .Zلثقافة اTٔمازيغية

  حرضات الس2يدات والسادة،
ٕان اكن لنا ٔ�ن نفIخر ببعض ما حقق�اه £سÊب معلنا امجلاعي، فذÞ لن 
يعفEنا من التوقف عند التôد~ت اليت مازالت تIJصب ٔ�مام�ا، ففضال عام 

تدfلنا سلف ذoره من ¡ة ٔ�ولوية تدfلنا اPبلومايس، ٔ�و ٔ�ولو~ت 
اPبلومايس، تقIيض املر¼r رفع حتدي مركزي مIعلق §س2تكامل البناء 
املؤسيس املنصوص Qليه دس2تور~، مبا يتطلب �رسيع وترية وٕايقاع معلنا 
ال�رشيعي ذي الصr، واحلرص Qىل جتويده من ¡ة، وكذا اس�رشاف 
التاكمل وm"سÂام بني هذا الJس2يج املؤسسايت املرتقب مع املؤسسات 
والهيئات الوطنية القامئة، وضامن mلتقائية مع مس2تلزمات اPميقراطية 
ال�شارoية واملشاركة املواطنة، و�ٓفاق تثEÊت احلاكمة اجلهوية والرتابية، وفقا 

  . ملا ي�ôEه ورش اجلهوية املتقدمة من ٕاماك�ت
ويjٔيت اس2تكامل تعديل النظام اPاfيل ZلمÂلس Qىل رٔ�س التôد~ت 

السâ2 يف ظل Qدم متكن اZلجنة ا�تصة من ٕاهناء معلها املس2تق�لية، 
وmلزتام �هناية هذه اPورة =ôد ٔ�قىص Zلموافقة Qىل الصيغة املعد� Zلنص، 
ذÞ ٔ�ن اZلجنة وبعد عقدها لس2تة اج¿Qات مIتالية، توقفت يف مس2هتل 
شهر يونيو املايض بفعل الضغط النامج عن Uدول ٔ�عامل ا\لس وجلانه 

  .يف ا\ال ال�رشيعي fالل الشهر�ن اfTٔري�ن اPامئة
ومضن نفس املنطق، Qلينا رفع حتدي وضع ٕاطار مفاهميي وٕاجرايئ 
م�دمج ومIعاضد اTٔطراف لوظيفة تقEمي الس2ياسات العمومEة، وهو ما نصبو 
ٕاىل حتقEقه مضن ما ت�ôEه الرشااكت املؤسساتية من فرص Zلتعاون يف 

  . تلهام املامرسات الفضىل يف هذا ا\الجماالت املواoبة والتكو�ن واس2 
 3من ¡ة ٔ�خرى، وتjٔس?سا Qىل تو¡ات خطة معل ا\لس �رمس 

س2نوات، السâ2 الهدف السابع مهنا، وfالصات امللتقى الثالث ملوظفات 
حتت شعار  2016ٔ��ريل  7وموظفي جملس املس�شار�ن اÔي انعقد يوم 

يف القادم من اTٔ~م Qىل تعبئة لك تjٔهيل وحتديث إالدارة الربملانية، ¶راهن 
فعاليات ا\لس من U�ٔل mخنراط يف اختاذ تدابري ملموسة Qىل مس2توى 
حتديث املنظومة إالدارية واملالية ZلمÂلس، توخEا لتحقEق الفعالية والنÂاQة 
واحلاكمة اجليدة، ٕان Qىل مس2توى تدبري املوارد الÊرشية ٔ�و املالية ٔ�و Qىل 

  .ت العملمس2توى تدبري فضاءا
  حرضات الس2يدات والسادة،

ق�ل ٔ�ن ٔ�خمت لكميت ٔ�ود ٔ�ن ٔ�عرب عن اQزتازي مبس2توى التقدم اÔي 
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اس2تطعنا ٔ�ن حنرزه Qىل مس2توى ٔ�داء جملس2نا املوقر يف اكفة جماالت العمل 
  . الربملاين، بفضل العمل امجلاعي وبفضل الرصيد إالجيايب اÔي انطلق�ا م�ه

املناس2بة Qىل mس2مترار يف توفري اكفة  ؤ�ود ٔ�ن U�ٔدد mلزتام هبذه
رشوط العمل لفائدة الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، توخEا Zلرفع 
من مس2توى اTٔداء، السâ2 ٔ�ن املبادرات اليت ٔ�طلق�اها ل�سهيل التنقل 
وٕاقامة الس2يدات والسادة املس�شار�ن fالل اPورة، مل تنعكس §لقدر 

الس2يدات والسادة ٔ�عضاء ا\لس يف ٔ�شغال املjٔمول Qىل "س2بة حضور 
اجللسات العامة واZلÂان، حEث مل يتعدى معدل احلضور يف مجموع 

Qىل مس2توى  %60، يف ¼ني بلغت "س2بة احلضور %55اجللسات العامة 
Qىل مس2توى Uلسات ال�رشيع، فâ بلغ معدل  U41%لسات اTٔس2ئr و

  .Tٔعضاء اPامئنيمن بني ا %39احلضور Qىل مس2توى اZلÂان اPامئة 
ويف اخلتام íسعدين ٔ�ن ٔ�توUه §لشكر اجلزيل ٕاىل الس2يد رئ?س 
احلكومة و§يق ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني Qىل تعاوهنم مع جملس2نا املوقر، 
والشكر كذÞ موصول Zلس2يد الوز�ر امللكف §لعالقات مع الربملان وا\متع 

التJس2يق بني املؤسس2تني املدين Qىل ¡وده لت?سري ٔ�شغال جملس2نا املوقر، و 
ال�رشيعية والتنفEذية وتغليب روح التعاون يف مجمل احملطات اليت قطعناها 

  .حىت اTٓن
كام يقIيض الواجب ٔ�ن ٔ�تقدم §لشكر ٕاىل اكفة الس2يدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني ٔ�عضاء مكIب ا\لس، ورؤساء الفرق ومJسقي 

ربملانية اPامئة Qىل "شاطهم املتواصل ا\موQات الربملانية ورؤساء اZلÂان ال
  . وحضورمه اPامئ وحرصهم Qىل اëهنوض بjٔداء ا\لس

والشكر ٔ�يضا موصول لاكفة الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني 
  .Qىل حرصهم ومواظبهتم يف ٕاغناء النقاش داfل ا\لس

وíسعدين بنفس املناس2بة، ٔ�ن ٔ�نوه بjٔطر وموظفات وموظفي جملس 
قدر oبري من إالحساس §ملسؤولية شار�ن اجلاد�ن ا�Ôن ٔ�§نوا عن املس� 

والتفاين يف العمل من U�ٔل حتسني مردودية وmرتقاء بjٔداء جملس2نا املوقر 
  .ٕاىل ما هو ٔ�فضل

كام ال يفوتين هبذه املناس2بة، ٔ�ن ٔ�توUه كذÞ §مسمك مجيعا §لشكر ٕاىل 
Tٔ"شطة ا\لس، ومسامههتم يف مجعيات ا\متع املدين Qىل مIابعهتم اPامئة 

ٕاجناح لك املبادرات اليت تنظمها املؤسسة ال�رشيعية، وكذا خمتلف وسائل 
إالQالم الوطنية واPولية، ت� اليت حترص Qىل التغطية املهنية وQىل املواoبة 

  .املهنية املوضوعية Tٔ"شطة ا\لس ونقلها Zلرٔ�ي العام الوطين واPويل
مجيعا ٕان شاء هللا خلدمة وطننا العز�ز حتت القEادة  �ٓملني ٔ�ن يوفق�ا هللا

  .الرش2يدة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

ؤ�عطي اللكمة اTٓن Zلس2يد اTٔمني احملرتم لتالوة الربقEة املرفوQة حلرضة 
  .صاحب اجلال�

  .تفضل الس2يد اTٔمني

 :ر الس2يد محمد Qدال، ٔ�مني ا\لساملس�شا
   £سم هللا الرمحن الرحمي

  .والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني
  �رقEة مرفوQة ٕاىل حرضة 

  :صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده
  .نعم س2يدي ٔ�عزك هللا"

 2016-2015مبناس2بة اخIتام ٔ�شغال دورة ٔ��ريل من الس2نة ال�رشيعية 
الويف، بعد تقدمي ما يليق §جلناب الرشيف، ٔ�عز هللا ٔ�مره، ي�رشف fدميمك 

من فروض الطاQة والوالء، ٔ�صا� عن نفسه ونيابة عن اكفة الس2يدات 
والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، ٔ�ن �رفع ٕاىل السدة العالية §L ٔ�دام 
هللا عزه ونرصه ٔ�مسى �ٓ~ت التقد�ر مقرونة بfٔjلص عبارات الوالء 

  .وإالfالص
موالي حبصيr غنية يف جماالت ال�رشيع  قد متزيت هذه اPورة ~ل

ومراق�ة العمل احلكويم وتقEمي الس2ياسات العمومEة واPبلوماس2ية الربملانية 
 Þف واملمثر لاكفة مكو�ت ا\لس وتضافر ¡ودها، وذÉبفضل العمل املك

wثاال لتوجهياIاللتمك وامU ي رمسمتوهÔفق الرحب اTٔاما مع اÂمك املولوية ا"س
  .السامEة

نصا  87فقد صادق ا\لس يف ٔ�جواء من التوافق إالجيايب والبناء Qىل 
قانونيا لها ٔ�مهيهتا يف حتديث البEJان القانوين، كام قام بدوره يف الرقابة Qىل 
معل احلكومة وتقEمي الس2ياسات العمومEة يف جو طبعه التاكمل والتJس2يق، 

اPبلومايس من fالل تنويع وتدعمي Qالقة و§در ا\لس ٕاىل wكÉيف "شاطه 
الرشاكة والتعاون Zلمملكة املغربية مع الب�ان الشقEقة والصديقة Qرب العامل 

  .واملنظامت إالقلميية واPولية، وذf Þدمة Zلمصاحل العليا لبالد�
§در ا\لس ٕاىل fلق فضاء و�ٓليات مؤسساتية الحIضان النقاش البناء 

ول القضا~ ا\متعية الراهنة ذات البعد mسرتاتيجي، والتفكري امجلاعي ح
وذÞ ٕ§رشاك خمتلف الفاQلني الس2ياس2يني وmقIصاديني واملهنيني واكفة 

  .الرشاكء من ا\متع املدين
وراء Uاللتمك  جمندا ،موالي ~ ،ٕان جملس املس�شار�ن س2يضل

اح وم�خرطا يف لك املبادرات امللكEة إالصالحEة الطمو¼ة من U�ٔل ٕاجن
مسار التمنية الشامr وتعز�ز دو� القانون واملؤسسات، وتقوية ٔ�سس جممتع 

  .مIضامن وم¿سك
حفظمك هللا ~ موالي مبا حفظ به اoÔر احلكمي، ؤ�دام Qىل Uاللتمك نعم 
الصôة والعافEة، وحقق يف عهد Uاللتمك ما wرجونه ململكIمك السعيدة 

ر عينمك بويل عهدمك احملبوب وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، ؤ�ق
اTٔمري اجلليل موالي احلسن وشقEقIه اTٔمرية اجلليr ال� fدجية وصنومك 

املوىل رش2يد، و§يق ٔ�فراد اTٔرسة امللكEة الرشيفة ٕانه مسيع اTٔمري اجلليل 
  . جميب

  .والسالم Qىل ج�اب Uاللتمك العايل §L ورمحة م�ه تعاىل و�راكته
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 5جهرية، املوافق ل  1437ذو القعدة  1عة حرر §لر§ط، يوم امجل
  .2016غشت 

  .عبد احلكمي �ن شامش: fدميمك الويف

  :الس2يد الرئ?س
  .شكرا الس2يد اTٔمني احملرتم

  .شكرا لمك مجيعا Qىل مسامهتمك
  .ورفعت اجللسة


