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  التاسعة والس�بعني اجللسةحمرض 

  ).2017ٔ��ریل  14( 1438 رجب 16امجلعة : التارخي

  .عبد اجلكمي �ن شامش رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید : الرئاسة
وا�ق�قة السابعة  ةیة عرش دون دق�قة، ابتداء من السا�ة احلاعرش  :التوق�ت
  .صبا�ا

  .2017-�2016رشیعیة الت اف�تاح دورة ٔ��ریل �لس�نة  :�دول أ�عامل

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

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

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 السادة الوزراء احملرتمني،

 ٔ�هيا احلضور الكرمي،
ن ا��ر احلكمي، �ري ما نف�تح به ٔ�شغال هذه ا�ورة �ٓ�ت ب��ات م

 .یتلوها �ىل مسامعنا املقرئ الفاضل الس�ید عبد الكرمي �يق هللا

 : املقرئ الس�ید عبد الكرمي �يق هللا
 .ٔ�عوذ �� من الش�یطان الرجمي

 �سم هللا الرمحن الرحمي،

نِي إِذْونُباجنًا وآم لَدذَا الْبلْ هعاج بر يماهرقَالَ إِب  دبأَن نَّع نِيبو

 اَألصْنَام۞ أَضْلَلْن نإِنَّه بر  نِي فَإِنَّهن تَبِعالنَّاسِ فَم نا ميركَث

 ربنَا إِنِّي أَسكَنتُ من ۞فَإِنَّك غَفُور رحيم  منِّي ومن عصَانِي

ربنَا ليقيمواْ الصَّالَةَ  ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زَرعٍ عند بيتك الْمحرمِ

 همتَهوِي إِلَيهِم وارزُقْهم من الثَّمرات لَعلَّ فَاجعلْ أَفْئدةً من النَّاسِ

 ونشْكُري۞   
 .صدق هللا العظمي 

 :الس�ید الرئ�س
 .صدق هللا العظمي

 والسادة املس�شار�ن احملرتمني، الس�یدات
 السادة الوزراء احملرتمني،

 احلضور الكرمي،
من ا�س�تور، واملادة أ�وىل من النظام  65طبقا ملق�ضیات الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، نف�تح الیوم، �ىل �ركة هللا، دورة ٔ��ریل �لس�نة 
 .2017 - 2016ال�رشیعیة 

�ارشة بعد �لسة اف�تاح ا�ورة هذه ؤ�ود ٔ�ن ٔ�ذ�ر بدایة ٔ�ننا س�نكون م 
�ىل مو�د مع �لسة �نیة النت�اب عضو مبك�ب جملس املس�شار�ن مللء 

 .املقعد الشاغر �ل�لیفة أ�ول لرئ�س جملس املس�شار�ن
نف�تح هذه ا�ورة يف ظل ظرف�ة ممتزية، من ٔ��رز معاملها مواص� العمل 

من القطا�ات املهیلكة  �ىل أ�وراش إالصالح�ة الكربى اليت مهت مجمو�ة
حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس، نرصه هللا، 
واليت سامهت يف توطید وٕا�راء منوذج�ا الوطين يف ظل حمیط ٕاقلميي و�وي 

 . شدید التو�ر و�لغ التعق�د
وی�ٔيت اف�تاح هذه ا�ورة كذ� يف س�یاق تعیني احلكومة اجلدیدة، اليت 

ف�ق لرئ�سها ؤ�عضاهئا، وجندد هلم الت�ٔ�ید، هبذه املناس�بة، �ىل ٔ�ن �متىن التو 
جملس املس�شار�ن �ىل ٔ�مت �س�تعداد �لعمل املشرتك و�لتعاون مع احلكومة 

 . �ىل قا�دة فصل وتوازن السلط
كام نف�تح هذه ا�ورة ٔ�یضا يف س�یاق اس�تكامل بناء الرصح املؤسيس، 

تنص�ب مؤسس�تني دس�توریتني  مبا یؤمن احلاكمة ا�ميقراطیة، بعد
�دیدتني، طبقا ملق�ضیات ا�س�تور، ویتعلق أ�مر �حملمكة ا�س�توریة 
وا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، ا�لتني هن� ٔ�عضاءهام �ملناس�بة �ىل الثقة 
اليت حظوا هبا من ق�ل صاحب اجلال�، نرصه هللا، و�متىن هلم التوف�ق يف 

 . �ا�م
ة ٔ�یضا �النتظارات اليت تعرفها قضیة الو�دة الرتابیة و�متزي هذه الظرف�

لبالد� بعد تعیني ٔ�مني �ام �دید لٔ�مم املت�دة، الس�� ؤ�نه س�یقدم ق�ل 
هنایة الشهر اجلاري تقر�ره ٕاىل جملس أ�من �ش�ٔن تطورات هذا الزناع 

 .املف�عل
 و�د�ر �لتذكري يف هذا الس�یاق، ٔ�ن املغرب قدم م�ادرة �لحمك ا�ايت

لٔ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة، وصفت �جلادة وذات املصداق�ة، وحظیت وال 
�زال حتظى بتقد�ر الك�ري من العقالء �ىل املس�توى ا�ويل، لكوهنا �شلك 

 .احلل أ�م�ل ٕالهناء هذا الزناع املف�عل ا�ي معر عقودا من الزمن
ونف�تح هذه ا�ورة ٔ�یضا يف س�یاق التحضريات اجلاریة الس�تكامل 
ٕاجراءات انضامم اململكة املغربیة ٕاىل مؤسسات �حتاد إالفریقي، متاش�یا مع 
التوجهيات امللك�ة السام�ة، الس�� ت� املعرب عهنا يف الرسا� امللك�ة املو�ة 

 2017مارس  17 بتارخي" �را�س مونتا�"ٕاىل املشاركني يف ٔ�شغال م�تدى 
امل�شودة، یبقى رهینا مبدى  حتق�ق ا�هنضة إالفریق�ة"مبدینة ا�ا��، ب�ٔن 

ثق�نا يف ٔ�نفس�نا، و�الع�د �ىل مؤهالتنا وقدراتنا ا�اتیة، واس�تغاللها �ىل 
ج�وب مرحب، ورشاكة اسرتاتیجیة  - ٔ�حسن و�ه، يف ٕاطار تعاون ج�وب 

 .وتضام�یة بني دول اجلنوب
لواثقون من �سب هذه الرها�ت، " –یقول �ال� امل�  –وٕاننا 

م، حيمكها ج�ل �دید من القادة الرباغامتیني، املتحرر�ن من فٕافریق�ا الیو 
هؤالء القادة ا��ن یعملون، �لك . العقد إالیدیولوج�ة، اليت عفا عهنا الزمن

�رية وطنیة ومسؤولیة �الیة، من ٔ��ل اس�تقرار ب�اهنم، وضامن انف�ا�ا 
 ).املليك ا�هت�ى النطق(، "الس�یايس، و�منیهتا �ق�صادیة، وتقد�ا �ج�عي

واس�تعدادا لرفع الت�د�ت املرتتبة عن عودة اململكة املغربیة ٕاىل أ�رسة 
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إالفریق�ة، وبعد اس�تكامل ت�ٔس�س مجمو�ات �رملانیة �دیدة �لصداقة مع 
الربملا�ت الوطنیة إالفریق�ة، �در� يف ٕاطار الت�س�یق مع زمالئنا مب�لس 

لكف�� بتقویة حضور� النواب ٕاىل ف�ح ورش اس�تكشاف الس�بل وا�ٓلیات ا
ا�بلومايس �ىل املس�توى إالفریقي، من �الل عقد سلس� ندوات 
وورشات معل موضو�اتیة حول القضا� والرها�ت ذات الص�، واليت 

احلضور "ٔ�عطینا انطالقهتا ق�ل ٔ�س�بو�ني �رب تنظمي ندوة �رملانیة يف موضوع 
 ".ا�بلومايس �لمغرب يف القارة إالفریق�ة

 س�یدات والسادة احملرتمني،حرضات ال 
لقد شهدت الفرتة الفاص� بني ا�ورتني �شاطا ال ب�ٔس به �لس 

 .املس�شار�ن، �ىل �دة مس�تو�ت
وهكذا، فاس�تكامال �لمبادرة اليت ٔ�طلقها ا�لس ب�شك�ل جلنة نیابیة 
لتقيص احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د، واليت اش�تغلت يف ظروف 

�ٔ�ساس عن توا�د ٔ�عضاء احلكومة يف وضعیة ترصیف  اس�ت��ائیة �جتة
أ�عامل، معل ا�لس يف دورة اس�ت��ائیة يه أ�وىل من نوعها يف �رخي 
العمل الربملاين من ح�ث اختاذ املبادرة من طرف ٔ�عضاء جملس 

من  17املس�شار�ن، �ىل م�اقشة تقر�ر هذه ا�لجنة طبقا ملق�ضیات املادة 
 .تعلق بطریقة �س�یري جلان تقيص احلقائقالقانون التنظميي امل 

و�القة �لوظائف ا�س�توریة اجلدیدة �لس املس�شار�ن، و�اصة ما 
یتعلق مهنا �لس�یاسات العموم�ة، ويف ٕاطار التفا�ل مع التوجهيات امللك�ة 
السام�ة، جتاوب ا�لس مع مضامني اخلطاب املليك ا�ي ٔ�لقاه �اللته 

یعیة احلالیة، وا�ي خشص ف�ه �شلك دق�ق مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رش 
ٔ�عطاب إالدارة املغربیة، وهو املوضوع ا�ي من املقرر ٔ�ن تعاجله ا�مو�ة 
املوضو�اتیة امللكفة �لتحضري �ل�لسة الس�نویة ا�صصة ملناقشة وتق�مي 

 ".املرفق العمويم"الس�یاسات العموم�ة، حتت عنوان 
ا�لجنة امللكفة بتعدیل النظام  وشهدت هذه الفرتة كذ�، مواص� معل

ا�ا�يل �لم�لس، يف �اكمل مع جملس النواب وا�رتاما ملق�ضیات 
 .ا�س�تور

وال یفوتين يف هذا الصدد، ٔ�ن ٔ�نوه كذ� �لعمل اجلاد ا�ي تقوم به 
جلنة الت�س�یق بني جمليس الربملان، من �الل الرتت�ب �لقاءات املنتظمة اليت 

ؤیة يف التعامل مع القضا� املشرتكة اليت تعقدها يف س��ل توح�د الر 
�س�توجب الت�س�یق، واليت توجت ٕ��داث جلنة فرعیة خمتلطة �ش�تغل 
�ىل مواضیع حمددة وذات صبغة اس�تع�الیة، وس�تفيض بدون شك ٕاىل 
نتاجئ ٕاجيابیة من ش�ٔهنا حتق�ق التناسق والتاكمل بني ا�لسني ضام� لن�ا�ة 

 .العمل الربملاين
و�كر�سا �لتفا�ل إالجيايب �لس املس�شار�ن مع م�ادرات ا�متع املدين 
الرام�ة ٕاىل املسامهة يف دمع العملیة ال�رشیعیة، نظم ا�لس ٔ��ما دراس�یة 
�رشاكة مع م�ظامت ا�متع املدين لبحث طرق متكني ا�ٓلیات القانونیة 

وا�ميقراطیة  والتنظميیة لعالقات جملس املس�شار�ن مع ا�متع املدين

ال�شار�یة، و�اصة ما �رتبط �حلق يف تقدمي العرائض وامللمتسات يف جمال 
 .ال�رشیع

 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،
لقد شهدت الفرتة الفاص� بني ا�ورتني كذ� �شاطا دبلوماس�یا هاما، 

وفود ميثلون مؤسسات حكوم�ة و�رملا�ت وطنیة  10ٕاذ اس�تق�ل ا�لس 
ت دولیة، و�ىل رٔ�سهم الس�ید رئ�س جملس الش�یوخ جبمهوریة وخشصیا

نی�ري� �حتادیة، والس�ید رئ�س جملس الشورى �ململكة العربیة 
  .السعودیة، والس�ید رئ�س جملس أ�مة بدو� الكویت

تظاهرة ٕاقلميیة ودولیة، مهنا مسامهتنا يف  18كام شارك ا�لس يف 
 2017ملت�دة ب��ویورك شهر فربا�ر ٔ�شغال �لسة �س��ع الس�نویة لٔ�مم ا

احلفاظ �ىل احملیطات، وحامیة �و�ب أ�رض : العامل أ�زرق: "حول موضوع
 ".2030وضامن رفاهیة ال�رش مضن ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة 

لٕالحتاد الربملاين ا�ويل  136وشارك ا�لس كذ� يف ٔ�شغال امجلعیة 
فرتة املمتدة من فاحت ٕاىل �امس يف ال داك ب��غالد�شاليت انعقدت �لعامصة 

قوق إال�سان جبنیف اكس�تعداد �لس ح 34، ويف ا�ورة 2017ٔ��ریل 
مشاركة ا�لس، ؤ�ول مرة، يف الوفد الرمسي �لمملكة املغربیة ا�ي  ء�هتيي

س�یقدم التقر�ر الوطين �رمس اجلو� الثالثة لالس�تعراض ا�وري الشامل 
و�نا الرايم ٕاىل حتق�ق معل �رملاين ، مما س�یكرس ت2017بدایة شهر ماي 

م�ين �ىل املقاربة املر�كزة �ىل حقوق إال�سان، ؤ�ود ٔ�ن ٔ�حيي من هذا 
املنرب الس�ید وز�ر العدل �ىل �وده و�ىل تعاونه املمثر �ني اكن �زاول �مة 

 .سفري دامئ �لمغرب جبنیف
ت مع ويف ٕاطار تعز�ز ا�ور احملوري �لس�نا يف توطید ومتتني العالقا

دول ٔ�مر�اك الوسطى والالتی��ة ودول الكرایيب، اس�تق�ل جملس�نا وفدا �رملانیا 
عن املك�ب التنف�ذي لربملان ٔ�مر�اك الوسطى والكرایيب، وممثلني عن �رملان 

ن، كام اس�تق�ل ا�وم�نیاكمجهوریة غوات�ال وجملس الش�یوخ جبمهوریة 
یع ٔ�ن نؤكد ب�ٔن مثة �ٓفاق ا�لس وفدا �رملانیا عن مجهوریة البريو، و�س�تط 

 .وا�دة تنف�ح ٔ�مام ا�بلوماس�یة الربملانیة �ىل مس�توى هذه القارة
وشلكت املباح�ات اليت ٔ�جریناها مع هذه الوفود م�اس�بة هامة �لتعبري 
عن ��زتاز ��ینام�ة املتوا�رة اليت �شهدها �القات اململكة املغربیة مع 

الت�س�یق القامئة �ش�ٔن خمتلف القضا� ب�ان املنطقة، وكذ� روح ال�شاور و 
والت�د�ت والرها�ت املشرتكة، يف ٔ�فق �رمجة مرشوعنا الطموح واملتعلق 

، كفضاء �لرتافع حول مصاحل "ٔ�مر�كو الت�ين-م�تدى �رملاين ٕافریقي"ٕ��داث 
وقضا� الشعوب إالفریق�ة والالتی��ة وٕاسامع صوهتا يف خمتلف احملافل 

 .وا�ولیة الربملانیة إالقلميیة
وشهدت هذه الفرتة كذ�، ز�رتنا مبعیة وفد من ا�لس، ٕاىل مجهوریة 

مارس  10ٕاىل  8ف�لندا بدعوة �رمية من الس�یدة رئ�سة الربملان الف�لندي من 
، وحظینا �اللها �رشف اس�تق�النا من ق�ل خفامة الس�ید رئ�س 2017

�منوذج ا�ميقراطي ، وهو ما شلك فرصة هامة �لتعریف �لف�لندیةامجلهوریة ا
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اسرتاتیجي ا�ي تتفرد -املغريب وبفرص �س��ر املتا�ة يف ظل املوقع اجلیو
 .  به بالد�

كام متزيت هذه الفرتة الفاص� بني ا�ورتني، ب��ظمي الربملان املغريب 
لالحتاد الربملاين العريب، وا�ي توجت ٔ�شغا� �رئاسة  24مب�لس�یه �لمؤمتر 

لٕالحتاد كتقد�ر جلهود اململكة املغربیة يف �دمة قضا� أ�مة  الربملان املغريب
 .العربیة وإالسالم�ة وتقویة العمل الربملاين العريب ـ العريب

و�ىل مس�توى الرشاكة والتعاون ا�ويل، كثف جملس املس�شار�ن 
مؤسسة : ٔ��شطته �الل هذه الفرتة مع �دد من املؤسسات و�ىل رٔ�سها

  .والبنك ا�ويل، و�ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ و�س�مت�سرت ��ميقراطیة،
كام ف�ح ا�لس ٔ�وراشا مع لك من املنظمة العاملیة �لهجرة، ومؤسسة 

، و�ر�مج دمع اتفاق�ة الرشاكة بني اململكة املغربیة و�حتاد �و�راد ٔ�دیناور
 .ة املؤسساتیةالتؤ�مأ�ورويب يف ٔ�فق �لق �ٓلیة 

 الس�یدات والسادة أ�فاضل،
زيت الفرتة الفاص� بني ا�ورتني كذ� حبدث هام، متثل يف تنظمي مت

جملس�نا ��ورة الثانیة �لمنتدى الربملاين ا�ويل �لعدا� �ج�عیة يف موضوع 
مد�ل ٔ�سايس �لتمنیة املس�تدامة والعدا� : م�ٔسسة احلوار �ج�عي"

، وا�ي ج�عیةالیوم العاملي �لعدا� � 2017فربا�ر  20، یوم "�ج�عیة
 .حظي �رشف الر�ایة السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس

وهبذه املناس�بة، �س�ل �لك ا�زتاز وبدر�ة �برية من املسؤولیة 

مضامني الرسا� امللك�ة السام�ة التارخيیة املو�ة ٕاىل املشاركني يف هذا 

يف بناء ا�منوذج  املنتدى، واليت نوه فهيا �اللته مبسامهة جملس املس�شار�ن

  .املغريب �لعدا� �ج�عیة

م�ابعة مسار البناء "كام د�ا �اللته من �اللها جملس املس�شار�ن ٕاىل 
ال�شاريك �لمنوذج املغريب �لعدا� �ج�عیة، �رب تنظمي حوارات وم�تد�ت 
واس�شارات قطاعیة وموضو�اتیة مع لك الفا�لني املعنیني، واس��ر حصی� 

، قرٔ�ت �لیمك، "عامل يف ٕا�داد ا�ورات املق�� لهذا املنتدى الربملاينهذه ا�ٔ 
حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني مق�طفا من الرسا� 

 .امللك�ة السام�ة لت�دید التذكري برضورة ا�هنوض هبذه املسؤولیة
 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

الك�ري يف ٔ�ن �كون هذه ا�ورة  ق�ل ٔ�ن ٔ�خ�مت، ٔ�ود ٔ�ن ٔ��رب عن ٔ�ملنا
�اف� �لعطاء الربملاين، �دمة �لمصل�ة العلیا لوطننا العز�ز، من ٔ��ل 

 .اس�تدراك الزمن املهدور، جراء تعرث مشاورات �شك�ل احلكومة
وهبذه املناس�بة، ٔ�تو�ه خبالص الشكر و�م�نان ٕاىل الس�یدة والسادة 

ادة رؤساء الفرق ٔ�عضاء مك�ب جملس املس�شار�ن والس�یدات والس
وم�سقي ا�مو�ات والسادة رؤساء ا�ل�ان ا�امئة واكفة الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني �ىل ما ٔ�بدوه من بذل وعطاء طی� الفرتة الفاص� بني 

 .ا�ورتني
كام ال یفوتين ٔ�ن ٔ�تو�ه كذ� �لشكر اجلزیل ٕاىل موظفات وموظفي 

 .واجهبما�لس، �ىل تفا�هيم يف الق�ام ب
والشكر موصول كذ� ملنظامت ا�متع املدين والفعالیات اجلامعیة 
وا�ٔاكدميیة، اليت وا�بت �نتظام ٔ��شطتنا، وملمثيل وسائل إال�الم السمعیة 
والبرصیة واملك�وبة وإاللكرتونیة �ىل م�ابعة وتغطیة ٔ�شغال ا�لس ؤ��شطته 

 .املتعددة ونقلها لعموم الرٔ�ي العام الوطين
 .سالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوال 


