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        ::::املستشار ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اجللسةاملستشار ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اجللسةاملستشار ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اجللسةاملستشار ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .هذه جلستنا الثالثة
  السـيدان وزيرا ا7و`،

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

من ا7سـتور، خنتمت اليوم ا7ورة الترشيعية  40معال مبقتضيات الفصل 
، ويه مناسـبة للوقوف عىل حصيl معلنا خالل هذه ا7ورة 2010اخلريفية 

قاييس، دورة إنتاج نوعي، سواء عىل اليت تعترب دورة ترشيعية بلك امل
مسـتوى الترشيع أو عىل مسـتوى املراقبة اجلادة للعمل احلكويم أو عىل 
مسـتوى ا7بلوماسـية الربملانية، ويه جماالت كنا �سـمترار مجيعا نسـتحرض 
أمهيهتا عىل ضوء مضامني اخلطا�ت امللكية السامية وما حتم� من توجهيات 

  .2قبة
املناسـبة أن أتوقف برسعة عىل سؤال حموري أىت يف ويسعدين هبذه 

عند افتتاح ا7ورة  ،اخلطاب السايم جلال` امل� محمد السادس نرصه هللا
وإىل أي مدى يهنض وإىل أي مدى يهنض وإىل أي مدى يهنض وإىل أي مدى يهنض :" ، منطوق هذا السؤال هو2011- 2010الترشيعية 

انهتـي النطق " الربملان بدوره اكمال كرافعة دميقراطية لمنوذجنا التمنوي؟الربملان بدوره اكمال كرافعة دميقراطية لمنوذجنا التمنوي؟الربملان بدوره اكمال كرافعة دميقراطية لمنوذجنا التمنوي؟الربملان بدوره اكمال كرافعة دميقراطية لمنوذجنا التمنوي؟
  .املليك

للتوجهيات امللكية السامية املؤكدة عىل وجوب عقلنة األداء  وطبقا
الربملاين مكؤسسة واحدة، انكب جملس النواب وجملسـنا املوقر عىل حبث 

  .آليات التنسـيق والتنامغ والتاكمل بيهنام يف شـىت ا?االت والوظائف

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املستشارون احملرتمون،

  ارتني احملرتمتني،السـيدتني املستش
ما مزي هذه ا7ورة هو اسـمترار اخنراط ا?لس يف مسلسل  إن

اإلصالحات املهيلكة واألوراش التمنوية الكربى اليت هتم خمتلف جماالت 
احلياة، واليت يقودها بثبات صاحب اجلال` محمد السادس نرصه هللا وأيده، 

جيايب ويواكب جملسـنا املسرية التمنوية اليت تعرفها بالدÅ من خالل اإلسهام اإل

يف حتديث املنظومة الترشيعية وتكثيف مراقبة العمل احلكويم وا7فاع عن 
  .القضاÍ الكربى لبالدÅ يف احملافل ا7ولية

فعىل مسـتوى اإلنتاج الترشيعي، واصل جملس املستشارين نشاطه 
 45الترشيعي خالل هذه ا7ورة وفق ما خيوÏ Ï ا7سـتور يف فصليه 

نصا ترشيعيا، بعد أن قامت  24صويت عىل ، وذÓ �7راسة والت46و
 20اللجان ا7امئة بمتحيصها وإدخال تعديالت Öمة علهيا، بيÕ متت دراسة 

  .يف ا7ورة اليت قبلها 14نصا يف ا7ورة الفائتة و
وتعترب هذه النصوص عىل جانب كبري من األمهية، حبيث مهت ا?االت 

اتية والعالقات اخلارجية، ويأيت Üقتصادية وÜجÛعية والبيئية واملؤسس
يف مقدمة هذه النصوص اليت وافق علهيا  2011مرشوع قانون املالية لسـنة 

جملسـنا، واßي اخنرط السادة املستشارون يف مناقشة مضامينه واقرتاح 
  .تعديال 17 تعديال، قبل مهنا 118تعديالت Öمة بشأنه، بلغ عددها 

شاريع قوانني هتدف إىل إحداث ويف نفس اإلطار، وافق ا?لس عىل م 
عدد Öم من املؤسسات العمومية، ويتعلق األمر بإحداث الواك` الوطنية 
 lلتمنية مناطق الواحات وجشر األراكن اليت سـتضطلع مبهام إجناز برامج شام

للهنوض مبناطق الواحات وفضاءات األراكن ذات اخلصوصية اإليكولوجية 
املسـتدامة واحملافظة عىل موروث Öم  ببالدÅ، وذÓ يف إطار التمنية

  .إيكولوç ونبايت ممتزي
كام وافق ا?لس عىل مرشوع قانون يقيض بإحداث قطب مايل �7ار 
البيضاء مكنطقة مالية �لعامصة Üقتصادية للمملكة، سـتقوي جاذبيهتا 
وتنافسيهتا، ويأيت يف نفس السـياق إحداث الواك` املغربية لتمنية األنشطة 

وجيستيكية والواك` الوطنية حملاربة األمية والواك` الوطنية لتمنية األحياء الل
  .البحرية

ويف نفس اإلطار، مت مجع املكتب الوطين للكهر�ء واملكتب الوطين 
للامء الصاحل للرشب يف مؤسسة معومية واحدة قصد تعبئة املوارد الطاقية 

  .منيهتاواملائية وت 
ظمي مؤسسة Öمة يه مؤسسة احلسن ووافق ا?لس عىل إحداث وتن

الثاين للهنوض �ألعامل ÜجÛعية لفائدة العاملني �لقطاع العمويم للصحة، 
إضافة إىل ذÓ متت املوافقة عىل نصوص ترشيعية تندرج يف إطار البعد 
ÜجÛعي، ويتعلق األمر مبرشوع قانون يقيض بتحديد رشوط ومساطر 

Ü سـتفادة من صندوق التاكفلÜ عي، وكذا مرشوع قانون يقيضÛج
 ،lبتحديد تدابري محلاية املسـهت�، ومرشوع قانون يتعلق ببيع السمك �مجل
إضافة إىل مرشوع قانون يغري ويمتم الظهري الرشيف مبثابة النظام األسايس 
العام للوظيفة العمومية، اßي هيدف إىل إصالح منظومة التوظيف والرتيق 

امجلع بني الوظائف، وكذÓ مرشوع قانون ماكحفة والوضعيات والرخص و 
غسل األموال املندرج يف إطار مراجعة وحتيني النصوص القانونية املرتبطة 

  .مباكحفة اإلرهاب
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ويف عالقة اململكة املغربية �ملنتظم ا7ويل، سواء البينية مهنا أو 
من  املتعددة األطراف، وافق جملسـنا عىل مشاريع قوانني، يوافق مبوجهبا

حيث املبدأ عىل تصديق املغرب عىل عدد من Üتفاقيات ا7ولية اكتفاقية 
إنشاء التسهيل اإلفريقي لþمع القانوين، واتفاقية إنشاء البنك اإلفريقي 
للتصدير وÜسـترياد، وÜتفاقية املوقعة بني اململكة املغربية وإيرلندا 

يدان الرضائب عىل لتجنب Üزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف م 
  .ا7خل

وبغض النظر عن اجلانب العددي لهذه احلصيl الترشيعية، فإن هذه 
ا7ورة متزيت �النكباب اجلدي للسادة أعضاء ا?لس عىل إغناء املنتوج 
الترشيعي مبالحظاهتم وتعديالهتم اليت سامهت يف الرفع من جودة هذه 

 86تعديال، قبل مهنا  245النصوص، حيث بلغ مجموع التعديالت املقدمة 
  .تعديال

وعىل مسـتوى مراقبة العمل احلكويم، واصل ا?لس املهام املناطة به 
دسـتورÍ من خالل األسـئl الشفهية والكتابية، اليت مكنت السادة 
املستشارين من مالمسة مجموعة من القضاÍ وÜنشغاالت اليت تسـتأثر 

االت وعىل اكفة املسـتوÍت احمللية �هÛم الرأي العام الوطين ويف خمتلف ا?
واجلهوية والوطنية، ومهت خصوصا املومس الفال� وا7خول املدريس 
وإجراءات تطبيق مدونة السري وإرضا�ت شغيl قطاع العدل ورؤية 

  .للسـياحة 2020
واهمت ا?لس �خلصوص بقضية الوحدة الرتابية لبالدÅ اليت أوالها 

لغة، حيث أمجع ممثلو الفرق الربملانية عىل السادة املستشارون أمهية �
التنديد �ألحداث اإلجرامية �لعيون، ونددت مجيع الفرق الربملانية �حلرب 
املسعورة اليت شنهتا بعض وسائل اإلعالم اإلسـبانية واحلزب الشعيب 
اإلسـباين ضد قضاÅÍ الوطنية العليا، وخصوصا ما شاهدÅه من تزوير 

يم خالل أحداث العيون اإلجرامية يف خرق �م وتزييف وتلفيق إعال
وإخالل سافر �لقواعد األخالقية اليت تؤطر معل الصحافة املسؤو` 
والرزينة، واليت أثرت سلبا، مع األسف، عىل رشاحئ ال يسـهتان هبا من 
الرأي العام ا7ويل املهمت بقضاÅÍ املشرتكة، ويف هذا اإلطار عقد ا?لس 

ملناقشة توصييت الربملان اإلسـباين واألوريب، وهام جلسة معومية خاصة 
  .طبعا توصيتني جائرتني ومترسعتني ومنحازتني

 268وقد بلغ عدد األسـئl الشفهية املطروحة خالل هذه ا7ورة 
سؤÜ عادÍ، بيÕ بلغ  177سؤÜ آنيا، و 38سؤÜ، أجابت احلكومة عىل 

 31جابت احلكومة عن سؤÜ، أ 34عدد األسـئl الكتابية املطروحة 
 .سؤÜ مهنا

وشلكت جلسات مراقبة العمل احلكويم مناسـبة للتفاعل بني املؤسسة 
الترشيعية واحلكومة، وحلظات ممتزية يف جو تسوده روح املسؤولية 

بغية حتليل وتقيمي السـياسات العمومية  ،واسـتحضار حتدÍت املسـتقبل
خاصة، وهو ما واكبه الرأي بصفة عامة، ومتابعة أداء العمل احلكويم بصفة 

العام الوطين �هÛم كبري، ومعوما بلغ مجموع اجÛعات اللجان ا7امئة خالل 
  .ساعة معل 275اجÛعا، اسـتغرق ما يناهز  47هذه ا7ورة 

وعىل مسـتوى العالقات اخلارجية أو العمل ا7بلومايس الربملاين، متزي 
مبواصl تكثيف العالقات  معل ا?لس يف هذا ا?ال خالل هذه ا7ورة

الثنائية والبينية املمتزية اليت جتمع ا?لس �لعديد من ا?الس املامثl بربملاÅت 
ا7ول الشقيقة والصديقة، وكذا يف تسجيل مشاركة فعا` يف العديد من 
احملافل ا7ولية واملنظامت ا7ولية واإلقلميية واجلهوية، وأيضا يف إطالق 

  .ت الرشاكة والتعاون ا7ويلالعديد من مبادرا
ولنئ اكن النصف الثاين من هذه السـنة اليت ودعناها منذ أسـبوعني 
حافال �لعديد من األحداث والتطورات، سواء عىل املسـتوى الوطين أو 
عىل الصعيد ا7ويل، فإن ا?لس ظل متفاعال مع هذه األحداث، متابعا 

سجام �م مع املواقف �تلف التطورات بتنسـيق مع جملس النواب، وان 
  .الراخسة لبالدÅ من القضاÍ الكربى وا7فاع عن مصاحل بالدÅ العليا

ظلت �سـمترار قضية اسـتكامل وحدة بالدÅ الرتابية والتعريف  ،وهكذا
�ملقرتح املغريب الرايم إىل متتيع أقالمينا اجلنوبية بنظام احلمك اßايت، يف إطار 

وطنية، قضية 2بتة ومركزية يف مجيع أنشطة هذا السـيادة املغربية والوحدة ال
ا?لس، وحظيت �ألولوية كذÓ يف مجيع املباحثات اليت أجرهتا خمتلف 
الوفود مع الوفود الربملانية األجنبية وبعض ا7بلوماسـيني األجنبيني واإلعالم 

  .األجنيب ومسؤويل املنظامت ا7ولية اليت اكن معها لقاءات خمتلفة
آخر، ظلت املواقف الراخسة للمملكة املغربية والزتاماهتا ويف سـياق 

الرمسية اجتاه العامل العريب واإلساليم حارضة بقوة أيضا يف أنشطة ا?لس يف 
جمال ا7بلوماسـية الربملانية، واسـمتر ا?لس يف تأكيد موقف بالدÅ ا7امع 

ا القدس حلق الشعب الفلسطيين يف بناء دولته الوطنية املسـتقl وعامصهت
الرشقية، وكذا التنديد املسـمتر مبا تعرفه األرايض الفلسطينية من خمططات 
اسـتعامرية واستيطانية إرسائيلية، وما تعيشه القدس الرشيف من جهامت 
متتالية، الهدف مهنا ترحيل ساكنهتا وطمس معاملها ومسح هويهتا العربية 

ت عهنا وفود ا?لس اإلسالمية واملسـيحية، ويه املواقف الراخسة اليت عرب 
الرمسية املشاركة يف خمتلف التظاهرات الربملانية اجلهوية وا7ولية، والسـ� 
داخل اإلحتاد الربملاين ا7ويل واإلحتاد الربملاين العريب واإلحتاد الربملاين 

  .اإلفريقي، واحتاد جمالس ا7ول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلساليم وغريها
لربملانية املغربية األوربية، وعىل ضوء حصول وخبصوص العالقات ا

بالدÅ عىل الوضع املتقدم، اسـمتر ا?لس يف هنج دبلوماسـية برملانية إرادية 
مع خمتلف املؤسسات األوربية ذات الصl، والسـ� مع امجلعية الربملانية 
األوروبية ?لس أورو� اليت تسـتعد اآلن للتداول يف طلب الربملان املغريب 

قايض �حلصول عىل صفة رشيك من أجل ا7ميقراطية، وكذا مع الربملان ال
األوريب وامجلعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط وامجلعية الربملانية لإلحتاد 
من أجل املتوسط وامجلعية الربملانية ملنظمة حلف الشامل األطليس وامجلعية 

  .الربملانية ملنظمة األمن والتعاون بأور�
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ت هذه األنشطة سـبل تعزيز العالقات الثنائية املمتزية املغربية وقد مه
األوربية، والسـ� يف جماالت املالءمة الترشيعية املشجعة واحملفزة للتبادل 
التجاري وÜست#رات وإبراز األوراش Üقتصادية املهيلكة الكربى اليت 

Åتعرفها بالد.  
شرتك، والسـ� مهنا قضاÍ كام تناولت كذÓ القضاÍ ذات ÜهÛم امل 

الهجرة غري الرشعية واإلرهاب واإلجرام العابر للقارات وÜجتار يف 
  .ا�درات والبرش واألسلحة

وهكذا تربز حصيl ا?لس يف جمال ا7بلوماسـية الربملانية خالل هذه 
  :ا7ورة يف املعطيات التالية رمقيا

  وفدا برملانيا ودبلوماسـيا؛ 15اسـتقبال  -
رئاسة ا?لس مرفوقة بوفدين هامني بزÍرتني رمسيتني للك من وقامت  -

اململكة العربية السعودية الشقيقة وكذÓ سلطنة عامن الشقيقة، توجتا 
�تفاق مبديئ عىل اتفاقيتني للتعاون بني جملس املستشارين وجملس 

  الشورى السعودي وجملس ا7و` العامين؛
والربملان األوريب وجملس الشـيوخ زÍرة ا?لس للك من Üحتاد األوريب  -

الفرنيس واللقاء بشخصيات سـياسـية Åفذة يف احلقل السـيايس الفرنيس يف 
  األسـبوع املنرصم؛

تظاهرة برملانية دولية، نظمهتا املنظامت  23وشارك جملس املستشارين يف  -
  .الربملانية اإلقلميية واجلهوية وا7ولية

ويف إطار انفتاح ا?لس عىل حميطه، ومتاشـيا مع برÅجمه، مت التوقيع 
عىل اتفاقية تعاون مع لك من املرصد الوطين حلقوق الطفل اßي ترتأسه 
صاحبة السمو املليك األمرية لال مرمي ومنظمة األمم املتحدة للطفو` 

(L’UNICEF) هبدف دمع السـياسات العمومية املرتبطة هبذا Óوذ ،
  .انني ذات الصl حبامية الطفو`يدان ومواكبة تطور تفعيل القو امل 

) Westminster(وكذÓ وضع أسس اتفاقية الرشاكة مع مؤسسة 
الربيطانية يف إطار مرشوع هيدف إىل تعزيز القدرات املؤسساتية يف 

  .الترشيع واملراقبة وا7بلوماسـية الربملانية: جماالت خمتلفة
ألاكدمييات العسكرية وبعض الوفود من و2لثا، زÍرة طلبة بعض ا

 .زائرا 648الطلبة املغاربة واألجانب والتالميذ، حيث جتاوز عدد الزائرين 

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املستشارون احملرتمون،

إن ا�طط اإلصال� اßي اعمتده مكتب ا?لس لهذه الفرتة قد جنح 
يف جعل جملس املستشارين يتبوأ ماكنة ممتزية، ليس فقط يف جمال الترشيع 
والرقابة احلكومية وا7بلوماسـية الربملانية، بل أحضى فضاء جذا� وذا 
 مصداقية عالية 7ى الرأي العام الوطين، ومتكن من إرجاع النقاش يف

 -طبعا - القضاÍ اليت تشد إلهيا الرأي العام الوطين إىل ماكهنا الطبيعي وهو 
الربملان، وطبعت أشغاÏ الترشيعية والرقابية وا7بلوماسـية دينامية حقيقية، 

ومسـتوى رفيع من احلوار الساخن ولكن اجلاد والهادف واملسؤول يف جو 
  .الضوابط ا7ميقراطية تسوده روح املسؤولية وÜحرتام املتبادل واحرتام

وارتباطا هبذا ا�طط اإلصال� اßي يكرس قمية التعاقد وتمثني ثقافة 
التشارك، واßي جعلنا من بني أولوÍته تأهيل إدارة ا?لس ليك ترىق إىل 
مسـتوى متقدم والهنوض �لعنرص البرشي �عتباره العمود الفقري للك 

اطا متقدمة، حيث نظمنا إصالح، قطع مسلسل الهيلكة اإلدارية أشو 
لقاءين مع أطر وموظفي ا?لس، شA منعطفا إجيابيا يف عالقة اإلدارة 

  .بأطرها وموظفهيا
مبركز الندوات  2010أكتوبر  9وقد انعقد امللتقى األول يوم السبت 

وÜسـتقبال حبي الرÍض �لر�ط، وخصص لتدارس الرشوط الالزمة 
وتطوير أداهئا وحتسني ظروف معلها  لتحسني مناخ معل مواردÅ البرشية

  .وجعلها رشياك اكمال يف حتسني أداء جملسـنا املوقر بصفة عامة
وف� خيص امللتقى الثاين اßي انعقد مبقر ا?لس بعد شهر للوقوف عىل 
خالصات معل اللجن املوضوعاتية وتوصيات أشغالها، أشغال الورشات 

  .ت يف ظروف جيدةواللجن املنبثقة عن امللتقى األول فقد مت
وتفعيال للتعاون والرشاكة بني جملسـنا واملعهد العايل لإلدارة، أقدم 
مكتب ا?لس عىل تسطري شطر جديد من ا7ورات التكوينية لفائدة أطر 
وأعوان ا?لس، مشلت موادا يف التكوين العام والتكوين املسـمتر والتكوين 

لبيبلوغرافية عىل اإلنرتنيت املتخصص والتكوين يف اللغات احلية والبحوث ا
ملواكبة معل الفرق الربملانية وفق أساليب متطورة، إىل جانب تنظمي 
ورشات وموائد مسـتديرة وحمارضات لفائدة أطر ا?لس، وأخرى 
خصصت هذه املرة للسادة املستشارين اßين يرغبون يف ذÓ، وخصوصا 

ن والسادة أعضاء اللجطبعا السادة رؤساء الفرق الربملانية والسادة رؤساء ا
املكتب، يف دورات بدأÅها يف األسابيع املاضية وستسـمتر إن شاء هللا يف 

lاألسابيع املقب.  
ورغبة من املكتب يف حتسني التواصل بني مجيع مكوÅت ا?لس  ،هذا

ن ا7امئة، اوضامن سـيالن املعلومة وحتسني أداء الفرق الربملانية واللج
جيا املعلومات يف التواصل، فقد أطلق ا?لس بوابة واعتبارا ألمهية تكنولو 

لكرتونية جديدة بتقنيات حديثة يف إطار مرشوع تدرجيي لإلدارة هبدف إ
çتسهيل معلية التواصل املؤسسايت اخلار. 

كام أقدم املكتب كذÓ عىل متكني السادة املستشارين من هواتف نقا` 
لتواصل البيين بني يف إطار شـبكة داخلية جمانية من أجل تسهيل ا

املستشارين، وبني املستشارين والطوامق اإلدارية، ومعلوم أن هذه التقنية 
تضمن تواصال داخليا مسـمترا وجمانيا، ويه تقنية عرصية  للتواصل أثبتت 

  .جناعهتا
إن مكتب ا?لس، ووعيا منه بأمهية العنرص البرشي ودوره املركزي 

يف الزتام املقاربة التشاركية لتجسـيد  يف الهنوض �ملؤسسة، يؤكد اسـمتراره
  .مضامني ا�طط اإلصال�، اßي اعمتده املكتب للسـنوات الثالثة اجلارية
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  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املستشارون احملرتمون،

  السـيدتني املستشارتني احملرتمتني، 
وأخريا، يسعدين أن أعرب عن اعزتازي �ألجواء اإلجيابية اليت ظلت 
�سـمترار تطبع وحتفز معل السادة املستشارين أعضاء املكتب ورؤساء 

يف جو تسوده روح املسؤولية العالية واسـتحضار  ،الفرق ورؤساء اللجان
حتدÍت األلفية الثالثة، منوها يف ذات الوقت باكفة أطر ا?لس وموظفيه 
عىل اخنراطهم الواعي يف الربÅمج اإلصال� اßي اعمتده املكتب، وما 
يتحلون به من روح املسؤولية واملسامهة املمتزية يف حتسني أداء جملسـنا 

رية مع� وإنتاجه، ودمع معل املستشارين بصفة عامة، والرفع من وت
  .وخصوصا يف األوقات الضاغطة

كام أعرب عن اعزتازي �لتنسـيق والتعاون املمثر مع احلكومة املوقرة عرب 
ا?هود اßي يبذÏ السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان يف إطار من 

  .صاحل العليا لبالدÅالتجاوب اßيك والتفاعل اإلجيايب خدمة للم
وأغتمن هذه املناسـبة ألتوجه إىل وسائل اإلعالم الوطنية �لشكر اجلزيل 
والتقدير الصادق عىل ما تقوم به من Gد محمود لنقل أعامل ا?لس للرأي 
العام الوطين وا7ويل، واملشاركة يف نرش قمي ا7ميقراطية وفضيl احلوار 

  .احئ الشعب املغريبوضامن سـيالن املعلومة إىل مجيع رش 
  .صدق هللا العظمي" منونووقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والم"

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
هللا خيليمك، برقية مرفوعة إىل صاحب اجلال` محمد السادس نرصه هللا، 

  .السـيد األمني تفضل

  :، أمني ا?لس، أمني ا?لس، أمني ا?لس، أمني ا?لساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوحاملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح
  .كرا السـيد الرئيسش

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
H� برقية مرفوعة إىل السدة العالية  

  .حرضة صاحب اجلال` امل� محمد السادس نرصه هللا وأيده
  نعم سـيدي أعزك هللا؛

?لس  2011-2010مبناسـبة اختتام ا7ورة اخلريفية للسـنة الترشيعية 
يرفع بلك تقدير واحرتام  املستشارين، يترشف خدمي األعتاب الرشيفة أن

إىل سايم مقاممك العايل �H، أصا` عن نفسه ونيابة عن اكفة أعضاء جملس 
املستشارين، آÍت الوالء واإلخالص وأصدق مشاعر التعلق بأهداب 

  العرش العلوي ا?يد، داعيا هللا جلت قدرته أن حيفظمك ويرعامك ويدمي عىل

قق عىل يديمك الكرميتني ما تصبو إليه جاللتمك أردية الصحة والعافية، وحي
  .جاللتمك من تقدم ورفاهية وازدهار

لقد تلكلت أشغال هذه ا7ورة اخلريفية ?لس املستشارين، Í موالي، 
حبصيl وازنة إن عىل مسـتوى اإلنتاج الترشيعي أو عىل مسـتوى مراقبة 

ا?لس عىل العمل احلكويم أو ا7بلوماسـية الربملانية أو عىل مسـتوى انفتاح 
  . حميطه

وبفضل العناية السامية اليت ما فتئت جاللتمك، Í موالي، تولهيا للربملان 
بصفة خاصة ولþميقراطية بصفة عامة، فإن ا?لس يدرك مدى جسامة 
التحدÍت والرهاÅت اليت جيب رفعها وا?هود اßي عىل املستشارين 

متر يف اإلصالحات الكربى الربملانيني أن يبذلوه �خنراطهم الواعي واملسـ 
 Åواألوراش املهيلكة اليت يقودها جاللتمك حبمكة وتبرص لتحديث بالد
وحتصني المنوذج املغريب الرايم إىل بناء مرشوع جممتعي ممتزي يف حميطنا 

  .اجلهوي
كام أن جملس املستشارين، Í موالي، وشعورا منه بأمهية اخنراطه يف 

لتحدÍت األمنية والبيئية، لعازم عىل تكثيف رفع حتدÍت الوحدة الرتابية وا
Gوده لتحسني أدائه يف إطار ا7بلوماسـية الربملانية، وذÓ بتقوية حضوره 
الواعي يف مجيع احملافل ا7ولية وجتديد وسائل أدائه وتنسـيقه مع مجيع روافد 
ا7بلوماسـية الوطنية، دفاعا عن قضاÅÍ املصريية وعىل رأسها وحدتنا 

  .الرتابية
حفظمك هللا Í موالي مبا حفظ به اßكر احلكمي وأدام عىل جاللتمك نعم 
الصحة والعافية، وحقق يف عهد جاللتمك ما ترجونه ململكتمك السعيدة 
وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، وأقر عينمك بويل عهدمك احملبوب 

اجلليl  األمري اجلليل موالي احلسن وشقيقته صاحبة السمو املليك األمرية
لال خدجية وصنومك اجلليل صاحب السمو املليك األمري موالي رشـيد و�يق 

  .إنه مسيع جميب، أفراد األرسة امللكية الرشيفة
  .والسالم عىل جناب جاللتمك العايل �H ورمحة منه تعاىل وبراكته

  .2011يناير  18املوافق ل  1432صفر  13وحرر �لر�ط يوم الثال2ء 
 .يف محمد الشـيخ بيد هللاخدميمك الو

  .السالم عليمك ورمحة هللا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  ....شكرا، رفعت اجللسة


