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  )2012 ٔ��ريل 13  (1433 جامدى أ وىل 21 امجلعة: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساAرئ@س  ،ا<كتور محمد الش:يخ بيد هللا املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
العرش�ن وا<قDقة  احلادية عرش الساJة ، ابتداء منعرش دقائق: التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت
  . صباMا

   .2012ٔ��ريل / افSتاح ا<ورة الربيعية ::::Qدول أ عاملQدول أ عاملQدول أ عاملQدول أ عامل

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

        ::::اAلساAلساAلساAلساملس�شار ا<كتور محمد الش:يخ بيد هللا، رئ@س املس�شار ا<كتور محمد الش:يخ بيد هللا، رئ@س املس�شار ا<كتور محمد الش:يخ بيد هللا، رئ@س املس�شار ا<كتور محمد الش:يخ بيد هللا، رئ@س 
  .]سم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد وز�ر ا<و_ احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس:يدتني املس�شارتني احملرتمSني،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�رحب مبجموJة من التالمDذ ا�gن �زوروننا من 
  .القاJة، مرح{ا هبم ا ٓن معنا يف. بضواx yرwس) o)Jean Monnetنوية 

طبقا ملقSضيات ا<س:تور والنظام ا<ا�يل Aلس املس�شار�ن، نفSتح 
، ويه دورة ت�ٔيت يف 2012-2011اليوم ا<ورة الربيعية �لس:نة ال�رشيعية 

س:ياق وطين ممتزي، ي�سم xس:مترار دينامDة إالصالح اليت اخنرطت فهيا 
  . ريات اجلهوية وا<وليةبالد� �لك وعي ومسؤولية وبتفاJل ذيك مع املتغ

قد شلك م¡طلقا  2011وٕاذا اكن اخلطاب املليك السايم لتاسع مارس 
ل�رسيع وترية إالصالح الس:يايس وا<س:توري واملؤسسايت، املتوج Qxٕازة 
الشعب املغريب <س:تور فاحت يوليوز وتنظمي انت©اxت ¨رشيعية سابقة ٔ واهنا 

طروح اليوم Jىل خمتلف الفاJلني وان°¯اق حكومة م¡تخبة، فٕان الرهان امل
الس:ياس:يني يتعلق xلتزنيل ا<ميقراطي �µس:تور وتفعيل ؤ�جرٔ�ة مضامDنه، 

ٔ�و الوا¾ة �µميقراطية والعمل ) x)l’agoraعتبار الربملان مب¸لس:يه هو 
الس:يايس xمSياز والفضاء املؤهل الحSضان النقاش العمويم الرصني، 

  . م�ٔن@¡ة والثقة يف النفس ويف املس:تق{لالهادف واجلاد يف جو ¨سوده الط
 لقد عرفت الفرتة الفاصÅ بني ا<ورتني ال�رشيعيتني حسب احلكومة لـ

مرشوJا قانونيا اكن حتت ا<رس دا�ل ا�لجن اÈتصة، كام ٔ�ن اAلس  15
كام . ٕاال يوم امخل@س ٔ�ي أ مس 2012مل يتوصل مبرشوع قانون املالية لس:نة 

ا ٓن xلقانون التنظميي اخلاص xلتعيني يف املناصب  ٔ�نه مل يتوصل ٕاىل Mد
  . السامDة، وهام املرشوJان املدرQان يف Qدول ٔ�عامل ا<ورة Ðس:تÏ¡ائية

ورمغ ذÒ، فقد عقدت ا�لجن ا<امئة �الل الفرتة الفاصÅ بني 
ا<ورتني، دورة ٔ�كتو�ر ؤ��ريل احلالية، مخسة اجJÕات، اس:تغرقت ٔ�كرث 

لعمل، متت فهيا، Jىل مس:توى العمل ال�رشيعي، ساJة من ا 20من 

  : ا<راسة واملوافقة Jىل
من القانون  98بتطبيق املادة  12.88، مرشوع مرسوم قانون رمق ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال

  املتعلق مب¸لس املس�شار�ن؛ 28.11التنظميي رمق 
يتعلق �متديد وقف اس�Dفاء رمس  2.12.72، مرشوع مرسوم بقانون رمق oنياoنياoنياoنيا

  املفروض Jىل القمح ا�لني والقمح الصلب؛Ðس:ترياد 
يتعلق بوقف اس�Dفاء رمس  2.12.125، مرشوع مرسوم بقانون رمق oلثاoلثاoلثاoلثا

  .Ðس:ترياد املفروض Jىل الشعري
وJىل مس:توى العمل الرقايب، فقد تدارست ا�لجن ا<امئة Jدة مواضيع، 
تتعلق xلشغل وقانون الصندوق الوطين �لضامن ÐجÕعي وأ وضاع 

Ð ةDعية بعد معلية املغادرة الطوعية، وما تعرفه رشكة اخلطوط امللكÕج
 áاملغربية من مشالك يف ا ٓونة أ �رية، ؤ��ريا املشالك املتعلقة بعدة موا

  .يف اململكة املغربية
ومن ¾ة ٔ�خرى، عرف اAلس ãشاطا مك¯فا Jىل مس:توى الفرق 

ة من �الل تنظمي å�ٔم دراس:ية الربملانية ٔ�و بعضها، اليت قامت مببادرات هام
يف مواضيع ذات ٔ�مهية xلغة، شارك فهيا، xٕالضافة ٕاىل السادة الربملانيني 
احملرتمني من اAلسني، فاJلني مجعويني وQامعيني و�رباء، وهو ما wس:تحق 

  .طبعا التمثني والتنويه
 ويف جمال ا<بلوماس:ية الربملانية، متزيت هذه الفرتة بوترية معل مرتفعة

Jىل مس:توى Jالقات جملس:نا املوقر ]رشاكئه Jىل الصعيد اجلهوي وا<ويل 
  . من �الل ما اس:تق{لناه من وفود وخشصيات مرموقة Jىل الصعيد ا<ويل

ويف هذا إالطار، اس:تق{ل اAلس الس:يد åسني محود مد�ر املؤسسة 
 أ مني العام Aلس ٔ�وروx، والس:يد(Jagland) ا<ولية �لقدس، والس:يد 

)Martin Schulz ( رئ@س الربملان أ ورويب، والس:يد)László 
Köver (رئ@س الربملان الهنغاري، والس:يد )Aloys Kamuragiye (

عن  (Volker Kauder)ممثل م¡ظمة اليون@سف، ووفد �رملاين يرتٔ�سه 
احلزب ا<ميقراطي املس:يحي ب�ٔملانيا، ووفد �رملاين هام Qدا من الربملان 

) Gilles Pargneaux(د سه النائب الربملاين Ðشرتايك الس:يأ ورويب يرت�ٔ 
ووفد �رملاين يضم احملافظني وإالصالحDني يف إالحتاد أ ورويب يرتٔ�سه 

  .(Martin Callanan) الس:يد 
  : وخبصوص مشاركة جملس:نا يف Jدة تظاهرات دولية و¾وية

ا<ول شار�ت وفود يف ا�لقاء ال�شاوري الثالث لرؤساء �رملا�ت  -
ٔ�عضاء مجموJة العرش�ن xلرåض، حول موضوع أ زمة ÐقSصادية العاملية 
و�oٓرها Jىل السمل وÐس:تقرار، اgي شار�ت فDه Jىل رٔ�س وفد هام من 

  هذا اAلس؛

�لرقابة املالية املنظم من ق{ل اAلس أ Jىل  2012املشاركة يف م¡تدى  -
 �لحساxت املوريتاين؛ 

الس:نوي حول املرٔ�ة املنظم من ق{ل إالحتاد الربملاين  ÐجÕع الربملاين -
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 ا<ويل وم¡ظمة أ مم املت�دة؛ 

 املؤمتر الثامن عرش لٕالحتاد الربملاين العريب؛  -

 اجÕع ا�لجنة الس:ياس:ية التابعة �لجمعية الربملانية Aلس ٔ�وروx؛  -

بطة جمالس اجÕع الس:يدات الربملانيات يف ٕافريقDا والعامل العريب التابعة لرا -
 الش:يوخ والشورى واAالس املامثÅ يف ٕافريقDا والعامل العريب؛ 

املؤمتر السابع لرابطة جمالس الش:يوخ والشورى واAالس املامثÅ يف ٕافريقDا  -
 والعامل العريب؛ 

 �لجمعية العامة لٕالحتاد الربملاين ا<ويل؛  127وا<ورة  -

يف العامل العريب وندوة حول موضوع التحول الس:يايس وÐقSصادي  -
واملرشق واخلليج، املنظمة من ق{ل امجلعية الربملانية ملنظمة Mلف الشامل 

 .أ طليس
وقد شلك التعريف بتطورات قضية وMدتنا الرتابية ٔ�مه ٔ�عاملنا 
ا<بلوماس:ية يف هذه اAاالت، سواء من �الل ا<فاع عن وMدتنا الرتابية 

اgايت ��ل هنايئ ودامئ لهذه القضية  ٔ�و رشح تطوراهتا ٔ�و تقدمي مقرتح احلمك
سليط أ ضواء Jىل انعاكساته  املفSعÅ، يف ٕاطار الوMدة الرتابية لبالد� ̈و
احملمتÅ إالجيابية Jىل أ من وÐس:تقرار يف م¡طقة شامل ٕافريقDا ويف حوض 

  .البحر أ بيض املتوسط

ماكنة وقد بؤ� الس:يدات والسادة املس�شارون ٔ�عامهلم ا<بلوماس:ية 
ممتزية لتقدمي ورشح ا!منوذج املغريب، ٕان Jىل مس:توى إالصالح الس:يايس 

وا<س:توري ٔ�و Jىل مس:توى أ وراش التمنوية الكربى املفSوMة، ٔ�و Jىل 
مس:توى املوقع اgي ٔ�صبح حيت" املغرب دا�ل املنتدåت والتجمعات 

ح يف إالقلميية وا<ولية والتفرد اgي ا¨سم به مسلسل التغيري وإالصال
  .بالد� يف جو تطبعه Ðس:مترارية وwسوده Ðس:تقرار والÕسك والطم�ٔن@¡ة

  ٔ�هيا السادة والس:يدات،
يف اخلتام، wسعدين ٔ�ن ٔ�مثن اAهودات اليت تبذلها لك مكو�ت جملس:نا 
املوقر من Q�ٔل ٔ�داء ¨رشيعي ورقايب ودبلومايس، يف مس:توى ما ت'Sظره م¡ا 

ة واملمتزية من )رخي بالد�، لرتس:يخ وحتصني بالد� يف هذه الظرفDة احلاد
إالصالMات العميقة املهيلكة اليت �رJاها صاحب اجلال_ امل( محمد 
السادس نرصه هللا ؤ�يده، وٕانين Jىل يقني ٔ�ن مجيع مكو�ت جملس:نا املوقر 
س:تكون يف املس:توى املطلوب جلعل دورتنا هذه دورة ٕارادية، هادفة، 

  .غنية وممثرة
  .Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم 

 .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


