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  .عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید : الرئاسة
 ةوا�ق�قة السادسة عرش  ٕابتداء من السا�ة الثانیةٔ�ربعون دق�قة،  :التوق�ت

  .زوالبعد ال
 .2017-2016لس�نة ال�رشیعیة � دورة ٔ�كتو�ر خ�تام ا :�دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

ومق�ضیات املادة السادسة من  من ا�س�تور، 65طبقا ٔ�حاكم الفصل 
النظام ا�ا�يل، خيتمت جملس املس�شار�ن الیوم دورة ٔ�كتو�ر �لس�نة 

  .2017- 2016ال�رشیعیة 
وق�ل اس�تعراض حصی� معل ا�لس �الل هذه ا�ورة، البد ٔ�ن 
نتوقف عند احلدث التارخيي املمتثل يف عودة اململكة املغربیة ٕاىل �حتاد 

كتتوجي �بلوماس�یة مقدامة م�ادرة حكمية وم�برصة إالفریقي واليت �اءت 
لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، ويه ا�بلوماس�یة اليت 
هی�ٔت رشوط هذه العودة املس�تحقة واملظفرة �لمملكة املغربیة ٕاىل حظرية 

  .�حتاد إالفریقي
 لقد شلك خطاب �ال� امل� ٔ�مام املشاركني يف ٔ�شغال القمة الثام�ة

والعرش�ن لقادة دول ورؤساء حكومات ب�ان �حتاد إالفریقي اليت 
عنوا� ملر�� �رخيیة قویة وممتزية ) ٔ�د�س ٔ���(اح�ضنهتا العامصة أ�ثیوبیة 

ووا�دة �ل�س�بة �لمغرب وٕالفریق�ا �ىل �د سواء، اعتبارا ملاكنة املغرب 
  .إالفریق�ة و�وره الر�دي يف ا�فاع عن قضا� ومصاحل شعوب القارة

ٕانين ٔ�س�شهد بفقرة قویة وردت يف خطاب �ال� امل�، ويه اليت 
قرار العودة ٕاىل املؤسسة إالفریق�ة �اء مثرة ".. �شري فهيا �اللته ٕاىل ٔ�ن 

تفكري معیق وهو الیوم ٔ�مر بدهي�ي، لقد �ان مو�د العودة ٕاىل الب�ت، ففي 
�ان إالفریق�ة ا�ٔكرث الوقت ا�ي تعترب ف�ه اململكة املغربیة من بني الب

تقدما، وتتطلع ف�ه معظم ا�ول أ�عضاء ٕاىل رجوعنا، ا�رت� العودة �لقاء 
فٕاننا مل نغادر ٔ�بدا هذه  –یضیف �ال� امل�  –ويف واقع أ�مر . ٔ�رستنا

أ�رسة، ورمغ الس�نوات اليت غبنا فهيا عن مؤسسات �حتاد إالفریقي فٕان 
لت قویة، كام ٔ�ن ا�ول إالفریق�ة و�دتنا الروابط مل تنقطع قط، بل ٕاهنا ظ

  .ا�هت�ى النطق املليك" دوما جبا�هبا

ويف واقع أ�مر، فٕان عودة اململكة املغربیة ٕاىل حظرية �حتاد إالفریقي 
بقدر ما تعد انتصارا �رخيیا، ٔ�سقط لك ا�ططات واملناورات اليت اكنت 

الس�یدات والسادة �س�هتدف النیل من مصاحل بالد� العلیا فه�ي، حرضات 
املس�شار�ن احملرتمني، تف�ح ٔ�مام�ا كربملانیني حتد�ت �دیدة، تفرض �لینا 
اس�تلهام التحرك ا�بلومايس ا�ي قاده �ال� امل� ومواص� هذا التحرك 

  .وٕاعطائه مضمو� ملموسا وم��ددا يف �القاتنا مع ٕاخواننا أ�فارقة
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني، 

تطاع جملس املس�شار�ن، �الل هذه ا�ورة، �سجیل حصی� لقد اس� 
م�واضعة، مهت جماالت الرقابة وا�بلوماس�یة، وكذا �نف�اح �ىل حمیط 

  .ا�لس
والحظوا معي ٔ�نين اس�ت��یت جمال ال�رشیع من احلصی�، ٔ�ن حصیلتنا 
�ىل هذا املس�توى، ٕاذا اس�ت��ینا املناقشة والتصویت �ىل مرشوع القانون 

علق �لقانون الت�ٔس�يس لالحتاد إالفریقي، وهو ا�ي س�نعود ٕالیه، فٕان املت
  .حصیلتنا �ىل هذا املس�توى يه صفر قانون

فلقد �اول جملس املس�شار�ن، م�ذ اف�تاح الربملان  ،و��ا�رة والتارخي
من طرف صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، �اول جملس 

ا�س�توریة يف جمال ال�رشیع والرقابة �ىل املس�شار�ن ٔ�ن ميارس صالح�اته 
العمل احلكويم من �الل اجللسات أ�س�بوعیة ويف �دود املهام املو�و� 
حلكومة ترصیف أ�عامل، الس�� ؤ�ن السا�ة الوطنیة عرفت وال �زال 

  .ٔ��دا� وتفا�الت �ىل قدر �بري من أ�مهیة، �س�تدعي تفا�ل الربملان معها
ح �ال� امل� لهذه ا�ورة، راسل ا�لس، وهكذا یومني بعد اف�تا

وهو �س�تحرض جتربة حكومة ترصیف أ�عامل اليت اكن یقودها الوز�ر أ�ول 
أ�س�بق أ�س�تاذ عباس الفايس، واليت يف س�یاقها عقد جملس املس�شار�ن 

�لسات ٔ�س�بوعیة ملا اكن ٔ�س�تاذ� ا�كتور محمد الش�یخ بید هللا  6ٔ�و  5
وهو �س�تحرض هذه التجربة، راسل  ،�شار�نرئ�سا، راسل جملس املس 

متثل يف  ،احلكومة يف هذا الش�ٔن، ٕاال ٔ�ن حكوم�نا املوقرة اكن لها رٔ�ي �ٓخر
�دم �س�ت�ابة لطلب ا�لس، مس��دة يف ذ� ٕاىل القانون التنظميي 
اخلاص ب��ظمي و�س�یري ٔ�شغال احلكومة والوضع القانوين ٔ�عضاهئا وفق ت�ٔویل 

ؤ�صدر بال�ا هبذا  ،مل ا�لس مسؤولیتهم�ه، وحت �37اص �لفصل 
وخييل مسؤولیته عن ٔ�ي تعرث يف  ،الصدد �رشح ف�ه ح�ثیات املوقف

  .ممارسة دوره الرقايب وال�رشیعي
كام واصل املك�ب اج��اته أ�س�بوعیة �لتداول يف خمتلف القضا� 

وكذا ا�لقاءات الت�س�یق�ة مع رؤساء الفرق  ،املندر�ة يف جماالت اخ�صاصاته
وم�سقي ا�مو�ات الربملانیة ورؤساء ا�ل�ان ا�امئة �ل�شاور حول القضا� 

  .ذات أ�ولویة يف تدبري املؤسسة
و�لرمغ من ذ�، �لرمغ من ذ�، مل �س�سمل جملس املس�شار�ن 
مبختلف مكو�ته لوضعیة امجلود، بل �در ٕاىل تفعیل دینام�ة م��ددة 

  .جماالت اخ�صاصاتهو�ش�یطة، مهت مجیع م�ا� �ش�تغال يف 
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فعىل مس�توى املراق�ة، �بعت ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول 
وضعیة الصندوق املغريب �لتقا�د ٔ�شغالها بعد فرتة من امجلود، واس�متعت ٕاىل 
�دد من املسؤولني، ومن ٔ��ل اس�ت�الء املزید من احلقائق حول موضوع 

ر�ر من ا�لس اش�تغالها، طلبت عن طریق مك�ب ا�لس اس�تصدار تق
أ��ىل �لحسا�ت حول وضعیة الصندوق املغريب �لتقا�د، وقد خصص 
ا�لس لتقدميه اج��ا مشرتاك، اعترب أ�ول من نو�ه، مجع بني فعالیاته ثالثة 
جلان دامئة وجلنة مؤق�ة، ومت ف�ه �س��ع ٕاىل عرض قدمه الس�ید الرئ�س 

  .أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت حول املوضوع
و�ىل مس�توى ال�رشیع، واعتبارا لٔ�مهیة اليت �ك�س�هيا مرشوع القانون 

املتعلق �ملصادقة �ىل القانون الت�ٔس�يس لٕالحتاد إالفریقي،  01.17رمق 
الرتباطه بتوفري رشوط عودة املغرب ٕاىل مؤسسة �حتاد إالفریقي، فقد 

يف  تعب�ٔت لك مكو�ت ا�لس �لتحس�س بدقة هذه ا�لحظة، وهو ما �رمج
�ج�ع الهام ا�ي عقدته جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق 
املغربیة احملت�، وكذا اجللسة العامة اليت عرفت حضورا واز� �لس�یدات 
والسادة املس�شار�ن، مما یعكس حرص امجلیع �ىل التعبئة عندما یتعلق 

  .أ�مر �ملصاحل العلیا �لوطن
شهدت هذه ا�ورة كذ� �شاطا  ،ايسو�ىل املس�توى ا�بلوم

دبلوماس�یا هاما، ٕاذ اس�تق�ل ا�لس �سعة وفود ميثلون مؤسسات حكوم�ة 
  .و�رملا�ت وطنیة وخشصیات دولیة

تظاهرة ٕاقلميیة ودولیة، و�ٓخرها الز�رة اليت مقنا  21كام شارك ا�لس يف 
رئ�س هبا �ىل رٔ�س وفد من ا�لس ٕاىل مجهوریة الش�یيل بدعوة �رمية من 

جملس النواب الش�یيل، ح�ث التق�نا مع مسؤولني حكوم�ني و�رملانیني 
رف�عي املس�توى، وتناولنا خمتلف القضا� واملواضیع اليت هتم توطید �القاتنا 
الثنائیة و�رتقاء هبا ٕاىل مس�توى الرشاكة ا�منوذج�ة، وتوجت هذه الز�رة 

الق التفاق �ىل ٕاطمن بني ٔ�مور ٔ�خرى �لتوق�ع �ىل اتفاق�ة تعاون، و�
  .ج�وب - لتعز�ز التعاون ج�وب  ٔ�مر�كو الت�ين-يدینام�ة م�تدى �رملاين ٕافریق

وقد متزيت هذه ا�ورة ٔ�یضا ب��ظمي ا�لس �مو�ة من أ��شطة حول 
  :قضا� ذات ٔ�مهیة �ىل املس�توى إالقلميي وا�ويل، نذ�ر من ب�هنا

�لجنة  69ٔ�شغال ا�ورة نومفرب  9و 5اح�ضان الربملان املغريب ما بني 
لٕالحتاد الربملاين أ�فریقي، وقد ا�ك�ت �ىل ا�راسة  39التنف�ذیة واملؤمتر 

واملصادقة �ىل التعدیالت اخلاصة �لنظام أ�سايس والقانون ا�ا�يل 
، 2017لٕالحتاد والرب�مج الس�نوي �لعمل ومرشوع املزيانیة �رمس س�نة 

�لجنة  70ن انعقاد ا�ورة فضال عن حتدید �دول ٔ�عامل و�رخي وماك
 .التنف�ذیة لٕالحتاد

كام عقدت جلنة ال�ساء الربملانیات لٕالحتاد الربملاين أ�فریقي، بنفس 
املناس�بة، اج��ا خصص �راسة موضوع مسامهة الربملا�ت أ�فریق�ة يف 

 .حماربة اس�تغالل و�شغیل ال�ساء وأ�طفال
اره یويم ٔ�فریقي، فقد جرت ٔ�طو لٕالحتاد الربملاين ا 39ٔ�ما ٔ�شغال املؤمتر 

س��ع ٕاىل التقر�ر العام ا�ي قدم من طرف ا�لجنة نومفرب، ومتزي �ال 9و 8
التنف�ذیة، وٕاىل تقر�ر حول ٔ��شطة إالحتاد، فضال عن تقر�ر حول ٔ��شطة 
جلنة ال�ساء الربملانیات، وتطرق املشار�ون �الل هذا املؤمتر ٕاىل �دد من 

املواطنني و�اصة الش�باب يف ا�هنوض ��ميقراطیة، املواضیع تتعلق مبشاركة 
ودور الربملا�ت أ�فریق�ة يف حتق�ق ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة، وكذا حماربة 
إالرهاب يف ٔ�فریق�ا، وعرف هذا املؤمتر انت�اب ٔ�عضاء ا�لجنة التنف�ذیة 

 .لٕالحتاد الربملاين أ�فریقي 40وحتدید املاكن و�رخي انعقاد املؤمتر 
مبرا�ش، عقدت الربملا�ت أ�فریق�ة  22الكوب  ات هامش فعالیو�ىل

اج��ا �شاور�، مببادرة من جملس املس�شار�ن، ا�ي اكن يف هذه الفرتة 
�نتقالیة اليت مل �كن فهيا جملس النواب قد هتیلك بعد، عقد مببادرة من 

 12جملس املس�شار�ن، اج�ع �شاوري �لربملا�ت أ�فریق�ة یوم الس�ت 
، خصص لت�س�یق املواقف وتوح�د اجلهود من ٔ��ل بلورة 2016نومفرب 

م�ادرة �لرتافع �ش�ٔن متكني الب�ان أ�فریق�ة السا�رة يف طریق ا�منو من تدعمي 
قدراهتا �لتخف�ف من تداعیات التغريات املناخ�ة والتك�ف مع مرشوع 

حویل التك�ولو�، �نتقال الطايق، مبا یوفر لها ا�متویالت املالمئة وكذا الت
كام اس�هتدف ٔ�یضا تقامس وتوح�د الرؤى بني الربملا�ت أ�فریق�ة حول 

، وتوج ا�لقاء �ع�د "التغريات املناخ�ة و�ٓ�رها �ىل القارة السمراء"موضوع 
 .22ٕا�الن مرا�ش �لربملا�ت أ�فریق�ة املشاركة يف الكوب 

 الربملا�ت ويف نفس إالطار، عقد اج�ع ت�س�یقي �شاوري ملمثيل
نیة، واس�هتدف هذا ا�لقاء ٔ�یضا ٕاطالع وحتس�س الربملانیني ر�كفو الف

الفر�كفونیني �ىل بنود ومق�ضیات اتفاق �ر�س �لمناخ من ٔ��ل �رسیع 
مسلسل املصادقة �ىل االتفاق وٕادما�ه مضن ال�رشیعات الوطنیة وتعز�ز 

وتعز�ز الشفاف�ة املراق�ة ف� خيص ا�رتام �لزتامات الوطنیة وا�ولیة، 
 .وٕالزام�ة تقدمي حصی� أ�عامل املنجزة يف جمال ماكحفة التغريات املناخ�ة

دامئا، نضم الربملان املغريب �رشاكة مع إالحتاد  22ومبناس�بة انعقاد الكوب 
مبرا�ش  22فعالیات �ج�ع الربملاين مبناس�بة مؤمتر �وب  الربملاين ا�ويل

 167يف ٔ�شغال هذا �ج�ع وفود عن ، وشارك 2016 نومفرب 13یوم 
دو�، ٔ�عضاء يف �حتاد الربملاين ا�ويل، �ٕالضافة ٕاىل ممثيل املنظامت 
الربملانیة إالقلميیة واجلهویة وا�ولیة، وكذا ممثيل املنظامت احلكوم�ة و�ري 

  .احلكوم�ة
ومتزي هذا ا�لقاء الربملاين الهام �لتداول يف قضا� �رتبط ٔ�ساسا بدور 

لربملا�ت يف تفعیل مضامني اتفاق �ر�س، وكذا تفعیل ا�طط الربملاين ا
لٕالحتاد  134حول التغريات املناخ�ة، املصادق �لیه يف امجلعیة العامة 

الربملاين ا�ويل اليت انعقدت بلوسااك �زام�یا، وتوج هذا ا�لقاء �ملصادقة �ىل 
  .ا�ة مضام�هناالوثیقة اخلتام�ة اليت اكن �لس�نا املوقر رشف صی

وس�یعرف مساء هذا الیوم يف متام السا�ة الرابعة، تنظمي ندوة حول 
ٔ�ي تعاون حماربة إالرهاب والتطرف العنیف يف البحر أ�بیض املتوسط "

، يف ٕاطار ز�رة وفد عن امجلعیة الربملانیة ")املغرب منوذ�ا(بني الضف�ني؟ 
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�ىل التجربة املغربیة  ، �لوقوف5+ �5لبحر أ�بیض املتوسط �مو�ة احلوار 
الرائدة يف جمال ماكحفة إالرهاب والتطرف، �عتباره منوذ�ا عرف جنا�ا 

 ٔ�و إالقلميي �بريا، وحيظى ٕ�شعاع وتقد�ر واسعني، ٔ�اكن �ىل املس�توى
، و��هودات اليت بذ�هتا بالد� ف� خيص جتدید احلقل ا�یين ودوره ا�ويل

  .يف حماربة التطرف العنیف
ار تعز�ز ا�ور احملوري �لس�نا يف توطید و�متمي العالقات مع ويف ٕاط

دول ٔ�مر�اك الالتی��ة، اس�تق�ل جملس�نا وفد�ن هامني، أ�ول قاده رئ�س 
جملس النواب الش�یيل ا�ي ودعناه الیوم من طن�ة، وا�ي قام �ز�رة 
 لٔ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة، التقى �اللها مع ش�یوخ الق�ائل الصحراویة، هو

والوفد املرافق �، ووقف عند التطور الهام ا�ي عرف�ه مدینة العیون �ىل 
مس�توى الب��ة التحتیة وحتدیث املرافق �ج�عیة، والوفد الثاين قادته 

 .رئ�سة مجمو�ة الصداقة الربملانیة الش�یلیة املغربیة
و�ىل مس�توى تفعیل مجمو�ات الصداقة، متزيت هذه ا�ورة �س�تكامل 

احئ مجمو�ات الصداقة والتعاون مع �رملا�ت ا�الس املامث�، وقد �شك�ل لو 
، جرى �شك�لها يف انتظار �رامج معلها، ؤ�یضا 65بلغ مجموع هذه ا�مو�ات 

تفعیل وٕا�داث مجمو�ات تعاون وصداقة مع �رملا�ت دول ٔ�فریق�ا، مبا مجمو�ه 
 .رامج معلهادو�، وجرى �شك�ل مجمو�ات الصداقة �ش�ٔهنا يف انتظار � 15

�حتاد أ�وريب معلها -كام واصلت مجمو�ة الصداقة الربملانیة املغرب
ا�بلومايس من �الل ز�رة ٕاىل سرتاس�بورغ مبناس�بة املناقشة والتصویت 

حول وضعیة حقوق إال�سان  �2015ىل مرشوع التقر�ر الس�نوي لعام 
ال وز�رة مماث� وا�ميقراطیة يف العامل وس�یاسة �حتاد أ�وريب يف هذا ا�

لربو�س�یل �لتباحث حول القضا� ذات �ه�م املشرتك وم�اقشة س�بل 
 .تعز�ز التعاون الثنايئ بني املؤسس�تني ال�رشیعیتني

وخبصوص العالقة مع املؤسسات ا�س�توریة، ق�ل ذ� دون ٔ�ن ن�ىس 
التحراكت القویة اليت قادها زمالؤ� السادة املس�شارون رؤساء جلان 

الفر�س�یة، من �الل م�ادرات جنحنا فهيا -أ�وربیة، املغربیة-قة املغربیةالصدا
 .بفضل اس��تة مس�شارینا يف ٕاح�اط �دد من املناورات

وخبصوص العالقة مع املؤسسات ا�س�توریة، فقد شلك التعاون 
والتفا�ل معها هاجسا، حظي �ٔ�ولویة �ى جملس املس�شار�ن، ح�ث 

السالسة اليت طبعت �الق�ه هبا �ىل ا�وام،  احلرص الشدید �ىل اس�مترار
مع التقار�ر الصادرة عهنا، بتعمميها �ىل مجیع مكو�ت بتفا�ل ا�لس ا�امئ 

ا�لس من فرق ومجمو�ات ومك�ب، بغایة اس��ر ما �رد فهيا من حتالیل 
ومعطیات، �سا�د الس�یدات والسادة املس�شار�ن يف ممارسة أ�دوار 

عیة املنوطة هبم، فضال عن املسامهة واملشاركة النوعیة للك الرقابیة وال�رشی 
من ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، وا�لس الوطين حلقوق 
إال�سان، وجملس اجلالیة املغربیة �خلارج يف خمتلف املبادرات، اليت ٔ�قدم 
�لهيا جملس�نا واملندر�ة يف اخ�صاصاهتا، وكذ� الش�ٔن �ل�س�بة السرتسال 

عالقة مع ا�لس ا�س�توري خبصوص قراراته ذات الص� �ملناز�ات ال

 .�نت�ابیة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن
ٔ�ما خبصوص �نف�اح �ىل احملیط وت�ش�یط احلوار ا�متعي التعددي 
العمويم، فقد واصل جملس�نا تنظمي �دد من الفعالیات احلواریة بغرض 

یقة الص� مبهام�ا ٔ�و املرتبطة التداول والتناظر �ش�ٔن بعض القضا� الوث 
�لزتامات بالد� ا�ولیة، ح�ث شهدت هذه الفرتة تنظمي ندوة �رملانیة، يه 

مالءمة ال�رشیعات "أ�وىل من نوعها �ىل الصعید العاملي، حول موضوع 
�رشاكة مع " الوطنیة مع مضامني اتفاق �ر�س حول التغريات املناخ�ة

لٔ�حباث حول املناخ  غرا�هثام"ومعهد  "مؤسسة وس�مت�سرت ��ميقراطیة"
التابعة جلامعة لندن، ا�ك�ت �ىل تدارس العدید من القضا� املتعلقة " والب��ة

ب��اجئ مؤمتر أ�طراف يف االتفاق�ة إالطار حول التغريات املناخ�ة، من ق�یل 
تدعمي قدرات التخف�ف والتك�ف وحتق�ق ا�متویل املالمئ وتعز�ز ونقل 

  .وٕاعامل الشفاف�ة واملساء�التك�ولوج�ا 
وقد �لصت هذه الندوة ٕاىل ٕا�داد مرشوع ا�طط الربملاين ملالءمة 
 ـال�رشیعات الوطنیة مع اتفاق �ر�س، وهو مرشوع �رمس ما قد �سمیه ب

ملبارشة العمل يف أ�وراش املتعلقة مبالءمة م�ظومة " �ارطة الطریق"
  .ال�رشیع الوطين مع مضامني اتفاق �ر�س

املرشوع ٔ�یضا ا�ي ٔ��لناه �ىل زمالئنا يف جملس النواب املوقر،  وهو
قصد ٕابداء الرٔ�ي ف�ه ٔ�و ٕاغنائه مبا قد یعتربه �د�را �ٕالغناء ق�ل اع�ده 
�صیغة هنائیة مكسامهة وطنیة �لربملان املغريب مب�لس�یه يف ا�هود الربملاين 

ة يف جمال حتیني ومالءمة ا�ويل الرايم ٕاىل الريق �ملامرسة الربملانیة الوطنی
  .ال�رشیعات الوطنیة ذات الص� بتغريات املناخ

ويف س�یاق م�صل، وق�ا�ة من جملس املس�شار�ن برتابط ٕاعامل 
، معلنا �2030لتمنیة املس�تدامة لعام  17 الـ مق�ضیات �ر�س مع أ�هداف

ٔ�دوار الربملان يف حتق�ق ٔ�هداف التمنیة "�ىل تنظمي یوم درايس حول 
، �رشاكة مع املندوبیة السام�ة �لتخطیط وبتعاون مع �ر�مج "ةاملس�تدام

أ�مم املت�دة �لتمنیة ومؤسسة وس�مت�سرت ��ميقراطیة، ويه املناس�بة اليت 
  .وقعنا فهيا اتفاق�ة التعاون والرشاكة مع املؤسس�تني املذ�ورة

ومن بني خمر�ات هذا ا�لقاء، صیا�ة تقر�ر �ر�یيب، اس�تعرض 
رايس والنقاشات اليت جرت ف�ه من ح�ث املك�س�بات مدا�الت الیوم ا�

ذات الطابع املهنجي واملعیاري ومك�س�بات ٔ�خرى م�علقة �لس�یاسات 
العموم�ة، �شلك ٔ�ساسا نعتقد ٔ�نه صاحل لالنطالق م�ه لبناء ٕاطار م�اكمل 
ٕالعامل ٔ�دوار الربملان يف ت��ع تنف�ذ وتق�مي ٕاعامل ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة، 

 �ك�یف الس�یاسات العموم�ة القطاعیة وأ�فق�ة والرتابیة، جلعلها مبا يف ذ�
حمققة ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة وٕاجراء املراجعات القانونیة اليت یتطلهبا 

  .ذ�
ويف مقابل ذ�، مت التوقف �ىل بعض الت�د�ت اليت ميكن يف �ا� 

یق ل�س �دم ٕاجياد ٔ�جوبة قانونیة وس�یاسات معوم�ة من ٔ��ل رفعها، ٔ�ن یع 
فقط ٕاعامل ٔ�دوار الربملان يف حتق�ق ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة بل تفعیلها �ىل 
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ٔ�رض الواقع، لی�لص هذا الیوم ا�رايس ٕاىل التداول �ش�ٔن مرشوع 
إال�الن حول دور الربملان يف رصد وتنف�ذ ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة 

  .واملوافقة �ىل حفواه واع�ده
طار ٕاىل ٔ�نه مت تقدمي مرشوع ا�لیل الربملاين وجتدر إالشارة يف نفس االٕ 

يف حتق�ق ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة، ا�ي مت ٕا�داده اس��ادا ٕاىل مسودة 
دلیل �رملاين ٔ��دها لفائدة �رملا�ت �ٓس�یا �رباء املنظمة العاملیة �لربملانیني ضد 

ة، وقام الفساد بدمع من �ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ والبنك إالساليم �لتمنی
بتك�یفها مع الس�یاق املغريب خ�ري وطين وفریق مركز ا�راسات والبحوث 

  .الربملانیة التابع �لس املس�شار�ن
و�رصیدا �هود� الرتافعي خبصوص تقویة دور الربملا�ت الوطنیة 
وماك�هتا يف املنظومة ا�ولیة حلقوق إال�سان، �در� ٕاىل تنظمي ندوة �رملانیة 

" دور جملس املس�شار�ن يف حامیة وتعز�ز حقوق إال�سان"دولیة حول 
�رشاكة دامئا مع مؤسسة وس�مت�سرت ��ميقراطیة، واليت تندرج ٔ�یضا يف ٕاطار 
اح�فال املنتظم ا�ويل �لیوم العاملي حلقوق إال�سان، و�كر�سا ٔ�مهیة ا�ور 

  .ا�و� ا�ي تلعبه الربملا�ت يف حامیة وٕارساء هذه احلقوق وتنف�ذ الزتامات
وقد حرصنا �ىل توفري رشوط النقاش التعددي من �الل دعوة 
املؤسسات الوطنیة واحلكوم�ة واملدنیة وا�ٔاكدميیة ذات الص� �ملوضوع 
�لمشاركة يف هذه الندوة، مع اس��ر اخلربة ا�ولیة، �رب ٕارشاك �حث 

، "مرشوع احلریة وحقوق إال�سان العاملیة"مسا�د يف مرشوع یدعى 
لصت هذه الندوة ٕاىل تقدمي تقر�ر �ر�یيب، تضمن توصیات نعتقد ٔ�هنا و�

�د�رة �العتبار، وكذا التداول خبصوص دراسة معدة لفائدة جملس 
املس�شار�ن حول مالءمة ال�رشیع الوطين مع القانون ا�ويل حلقوق 
إال�سان، واليت نتطلع ٕاىل ٔ�ن تنري معلنا كربملانیني يف جمهود مالءمة 

  .ال�رشیعیة الوطنیة مع م�ظومة حقوق إال�سان ا�ولیة م�ظوم�نا
 �الوة �ىل ذ�، ومضن نفس املنحى، نظم ا�لس �الل هذه ا�ورة

وبتعاون مع املندوبیة الوزاریة حلقوق إال�سان لقاء �شاور� حول التقر�ر 
الوطين ا�ي س�یعرض ٔ�مام جملس حقوق إال�سان �رمس ا�ورة الثالثة من 

ويل الشامل، واس�هتدف هذا ا�لقاء التفا�يل عرض �س�تعراض ا�
مضامني التقر�ر الوطين ا�ي ٔ��دته املندوبیة الوزاریة �لتعاون مع �يق 
الفا�لني الوطنیني املعنیني وٕاطالع الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني 
�ىل مضام�نه وٕابداء الرٔ�ي �ش�ٔنه، وهذا متر�ن البد م�ه اس�تعدادا �لمر�� 

ق�� اليت س�تغدو فهيا الربملا�ت الوطنیة رش�كة يف �س�تعراض ا�وري امل 
الشامل ا�ي جتري ٔ�طواره يف ٕاطار فعالیات جملس حقوق إال�سان التابع 

  .لهی�ٔة املم املت�دة
ويف س�یاق السعي حنو الرتصید والتوثیق، نظمنا مبعیة جملس اجلالیة 

مي ٔ�عامل الندوة ا�ولیة حول املغربیة �خلارج �الل ا�ورة، ورشة معل لتقد
املنظمة �الل فصل الصیف من " مغاربة العامل واجلهویة املوسعة"موضوع 

الس�نة الفارطة، وقد مت إال�الن عقب هذه الورشة �ىل عزم املؤسس�تني 

  .تنظمي ال�س�ة الثانیة لهذه ا�ورة يف غضون شهر یولیوز املق�ل
يف بلورة مقرت�ات ملموسة ٔ�ما �ش�ٔن السعي ٕاىل ٕارشاك ا�متع املدين 

لتفعیل مس�تلزمات ا�ميقراطیة ال�شار�یة املنصوص �لهيا دس�تور�، فقد 
نظمنا بتعاون مع املركز ا�ويل لقوانني م�ظامت ا�متع املدين، لقاء دراس�یا 

تفعیل وتدبري حق تقدمي العرائض وامللمتسات، ا�ٓلیات "حول موضوع 
وسعى هذا  ."ر�ن ؤ�دوار ا�متع املدينالتنظميیة وإالداریة �لس املس�شا

ا�لقاء التفا�يل، وهو الثالث من نو�ه، ٕاىل �ك�یف التفا�ل املؤسسايت املدين 
من ٔ��ل مسامهة فا��، تنكب بصفة �اصة �ىل تطو�ر مق�ضیات النظام 
ا�ا�يل �س املس�شار�ن، ا�ي هو ا�ٓن ق�د املراجعة، جلع� ٔ�كرث مالءمة 

وم�سقا يف كثري من جوانبه مع الت�ارب  ،نیة وا�ولیةمع املرجعیات الوط 
وكذا تفعیل املر�كزات والقوا�د ا�س�توریة  ،واملامرسات ا�ولیة الفضىل

  .واملرجعیات الوطنیة ذات الص�
وقد توزعت ٔ�شغال هذا ا�لقاء ا�رايس �ىل حمور�ن �رز�ن مضن 

قانونیة مخس مدا�الت مركزیة، ح�ث مه احملور أ�ول ٔ�مه ا�ٓلیات ال
وإالداریة لتفعیل وتدبري جملس املس�شار�ن �لحق يف تقدمي العرائض واحلق 
يف امللمتسات، وخصص احملور الثاين ٔ�دوار و�ٓلیات ا�متع املدين يف تفعیل 
احلق يف تقدمي امللمتسات والعرائض ٕاىل جملس املس�شار�ن ومرافقة 

  .املواطنني ملامرس�ته
 لهذه أ�وراش ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن جملس ؤ�س�تطیع اجلزم من موقع م�ابعيت

املس�شار�ن صار الیوم يف ٕاطار ا�لجنة اليت تضم الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني، ا�لجنة امللكفة مبراجعة النظام ا�ا�يل، رص� الیوم 
نتوفر �ىل تصور م�اكمل �ش�ٔن وضع الضوابط وب��ات اس�تق�ال العرائض 

  .وامللمتسات
الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني  وامسحوا يل، حرضات

والس�ید الوز�ر، امسحوا يل يف هذا الصدد ٔ�ن ٔ��دد التنویه ٕاىل ٔ�نه ف� 
خيص العالقة مع ا�متع املدين، فٕان مقاربة مك�ب جملس املس�شار�ن 
تت�اوز جوا�هبا املوضو�اتیة ٕاىل ما هو ٕاجرايئ وتنظميي �رب �رمجة التوصیات 

  .ة عهنا ٕاىل مق�ضیات يف بنود مرشوع النظام ا�ا�يلواخلالصات املمتخض
ؤ�غتمن هذه الفرصة �لتنویه �لعمل ا�ي تقوم به جلنة نظام ا�ا�يل، 
اليت واصلت اش�تغالها �الل هذه ا�ورة، وفق م�ظور �دید �لعمل 
الربملاين، �روم ٕادماج خمتلف القضا� املس�ت�دة، و�ىل رٔ�سها قضا� حقوق 

  . التمنیة املس�تدامة إال�سان وم�طلبات
كام ا�كب ا�لس �ىل حتضري الب��ات إالداریة املس�تق�لیة، متاش�یا مع 
املس�ت�دات ال�رشیعیة يف العالقة �ه�مات ا�متع املدين، كت� املتعلقة 
بتقدمي العرائض وامللمتسات وكذ� ٕادماج ا�لغة أ�مازیغیة يف ٔ�شغال جملس 

  . املس�شار�ن
قشة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة، فقد حقق ا�لس ٔ�ما �ىل مس�توى م�ا

�راكام ال ب�ٔس به، ٕان مل ٔ�قل �راكام هاما، �الع�د �ىل إالماكنیات ا�اتیة 
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دون اس�تعانة ب�ٔیة �ربة ٔ�ج�بیة، ٕاذ س�یفعل املق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة 
هبا �لمرة الثالثة �ىل التوايل، ذ� ٔ�ن مك�ب ا�لس، وطبقا ملق�ضیات 

ظام ا�ا�يل، �رش مسطرة ٕا�داث ا�مو�ة املوضو�اتیة امللكفة الن
�لتحضري �ل�لسة الس�نویة �لتعاون وال�شاور مع مكو�ت ا�لس، ح�ث 

  .عضوا حسب ا�متثیل ال�س�يب �لفرق وا�مو�ات �13دد �دد ٔ�عضاهئا يف 
وقد س�بقت هذه العملیة توصل مك�ب ا�لس من الفرق وا�مو�ات 

ا يف مواضیع هتم خمتلف م�ا� احلیاة �ق�صادیة و�ج�عیة اقرتا� 40 ـب
  .موضو�ا مه وضعیة املرفق العمويم 12والثقاف�ة، مهنا 

وتفا�ال مع التوجهيات امللك�ة السام�ة الواردة  ،وبعد مشاورات مك�فة
وكذ� رٔ�ي السادة رؤساء يف خطاب اف�تاح الربملان، اس�تقر رٔ�ي املك�ب 

الس�یاسات العموم�ة يف جمال املرفق "ىل اخ�یار موضوع الفرق وا�مو�ات �
  .مكحور �ل�لسة الس�نویة لهذه الس�نة" العمويم

وبغرض جتوید العمل الربملاين والرفع من جناعته، اختذ مك�ب ا�لس 
ع�د نظام املسا�دة الربملانیة، كام هو معمول به يف مجمو�ة من اقرارا خيص 

  .الربملا�ت الوطنیة �رب العامل
و�ىل مس�توى تدبري املوارد ال�رشیة �لم�لس، فٕان املك�ب م�كب �ىل 
ٕا�داد خمطط اسرتاتیجي �روم تقویة قدرات هذه املوارد والبناء �ىل الرتامك 
إالجيايب ا�ي حتقق �ىل مدى الس�نوات الطوی� املنرصمة والرفع من 

  .داريمردودیة املوارد ال�رشیة وحتق�ق الفعالیة والن�ا�ة يف العمل االٕ 
وسعیا م�ه ٕاىل ٕارشاك امجلیع يف هذا الورش الهام، فقد عقد املك�ب 
سلس� من املشاورات مع مجیع املكو�ت، ويه مازالت مس�مترة بغرض 
ٕانضاج رشوط تفعیل ا�طط واختاذ التدابري املصاح�ة �، و�ىل رٔ�سها 
 تعمیق النظر وتوس�یع �س�شارة حول م�ظام ٕادارة جملس املس�شار�ن بعد

  .س�نوات �ىل تطبیقه 3مرور 
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
يف اخلتام، �سعدين ٔ�ن ٔ�تو�ه �مسي زم�ليت، زماليئ ٔ�عضاء املك�ب، 
�لشكر اجلزیل ٕاىل الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�عضاء مك�ب 

ورؤساء  ،سقي ا�مو�ات الربملانیةوم�  ،ا�لس، ورؤساء الفرق الربملانیة
�ىل �شاطهم املتواصل وحضورمه ا�امئ وحرصهم �ىل الريق  ،ا�ل�ان ا�امئة
  . ب�ٔداء ا�لس

الشكر اجلزیل ٔ�یضا موصول لاكفة الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل 
  .حرصهم ومواظبهتم يف ٕاغناء النقاش دا�ل ا�لس

�اكفة ٔ�طر وموظفات وموظفي و�سعدين كثريا بنفس املناس�بة ٔ�ن ٔ�نوه 
جملس املس�شار�ن �ىل تفا�هيم يف العمل من ٔ��ل ا�هنوض ب�ٔداء جملس 

  .املس�شار�ن والرفع من ٕانتاج�ته
كام ال یفوتين هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر ٕاىل مجعیات ا�متع املدين 
وٕاىل املؤسسات الوطنیة كذ� �ىل م�ابعهتم ا�امئة ٔ��شطة ا�لس، 

ر كذ� �تلف وسائل إال�الم الوطنیة وا�ولیة �ىل موا�بهتا والشك
  .ٔ��شطة ا�لس ونقلها مبهنیة �لرٔ�ي العام

  .وشكرا لمك �ىل حسن ٕاصغاهئم
  .�رق�ة والء یقرٔ�ها الس�ید اكتب ا�لس اليس �دال، فلیتفضل مشكورا

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

حرضة السدة العالیة ��، صاحب اجلال� امل� محمد �رق�ة مرفو�ة ٕاىل 
  .السادس، نرصه هللا ؤ�یده

  .نعم، س�یدي ٔ�عزك هللا
-2016مبناس�بة اخ�تام ٔ�شغال دورة ٔ�كتو�ر من الس�نة ال�رشیعیة 

، ی�رشف �دميمك بعد تقدمي ما یلیق �جلناب الرشیف، ٔ�عز هللا 2017
سه، ونیابة عن الس�یدات ٔ�مره، من فروض الطا�ة والوالء، ٔ�صا� عن نف 

والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، ٔ�ن �رفع ٕاىل السدة العالیة �� ٔ�دام 
هللا عزه ونرصه، ٔ�مسى �ٓ�ت التقد�ر والتوقري املقرونة ب�ٔمسى عبارات الوالء 

  .وإال�الص
�اللتمك من  ما ٔ�طلق�ه ؤ�جنزتهويه م�اس�بة �س�تحرض فهيا بفخر 

ریع �منویة كربى يف خمتلف ا�االت، ٕاصال�ات ؤ�وراش �یلكة، ومشا
جعلت من مملك�مك السعیدة وا�دة من ال�ذج اليت حتظى جباذبیة قویة يف 

  .ل �لت�د�تو�ابظل حمیطني ٕاقلميي م�و�ر ودويل م�سارع التحوالت 
هود وحتراكت �اللتمك الرائدة ، یعزت جب � موالي ،ٕان جملس املس�شار�ن

ليت توجت بعودة اململكة املغربیة ٕاىل حظرية �ىل املس�توى ا�بلومايس، وا
إالحتاد إالفریقي الس�تعادة ماك�هتا املؤسس�یة الطبیعیة وتعز�ز دورها الفا�ل 
كقوة و�دویة و�منویة دا�ل القارة أ�فریق�ة وجماهبة املناورة اليت �س�هتدف 

  .الو�دة الرتابیة �لمملكة املغربیة
واصل جملس املس�شار�ن، واس�تحضارا �لتوجهيات النرية جلاللتمك، 
، رمغ التوقف 2017- �2016الل دورة ٔ�كتو�ر من الس�نة ال�رشیعیة 

�ضطراري لعم� ال�رشیعي والرقايب، دینام�ته ا�بلوماس�یة إالس��اق�ة من 
�الل حضوره الفعال يف خمتلف احملافل الربملانیة إالقلميیة وا�ولیة ��فاع 

، يف مقدمهتا قضیة و�دتنا الرتابیة، وعن املصاحل العلیا �لمملكة املغربیة
جنا�ات ملموسة يف ٔ�مر�اك اجلنوبیة  ،يف هذا إالطار ،ح�ث حقق ا�لس

الوسطى، وتوفق يف اح�ضانه �مو�ة من ا�لقاءات الربملانیة ا�ولیة، فضال 
عن تنظميه ملبادرات هتم جنا�ة العمل الربملاين وتعمیق النقاش العمويم حول 

  .متعیةخمتلف القضا� ا� 
� موالي،  ،ٕان جملس املس�شار�ن �لك مكو�ته ؤ��زته س�یظل

مواصال جلهوده من ٔ��ل جتوید املنظومة ال�رشیعیة وا�هنوض �ىل ٔ�حسن 
و�ه �لعمل الرقايب وبتق�مي الس�یاسات العموم�ة وتعز�ز ا�ور ا�بلومايس 

  .و�كر�س �نف�اح �ىل حمیطه اخلار� وحتدیث �ٓلیات وهیالك اش�تغا�
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  )2017فربا�ر  9( 1438 جامدى أ�وىل 11امخل�س 

حفظمك هللا، � موالي، مبا حفظ به ا��ر احلكمي، ؤ�دام �ىل �اللتمك 

ململك�مك السعیدة نعمة الص�ة والعاف�ة، وحقق يف عهد �اللتمك، ما �رجونه 

وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، ؤ�قر عینمك بويل عهدمك احملبوب 

�دجية وصنومك أ�مري اجللیل موالي احلسن وشق�ق�ه أ�مرية اجللی� ال� 

ٕانه  ،السعید أ�مري اجللیل موالي رش�ید و�يق ٔ�فراد أ�رسة امللك�ة الرشیفة

  .مسیع جمیب

  .والسالم �ىل ج�اب �اللتمك العايل �� ورمحة م�ه تعاىل و�راكته
  جهریة، املوافق 1438جامدى أ�وىل  11وحرر �لر�ط، امخل�س 

  .2017فربا�ر  9 ــل 
 .�ن شامش عبد احلكمي: �دميمك الويف

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید أ�مني احملرتم

  .شكرا جزیال لمك مجیعا
 .رفعت اجللسة


