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  . محمد الشBيخ بيد هللا، رئ>س ا;لس املس�شار ا:كتور: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
احلادية عرش وا:قFقة  الساMة ، ابتداء منعرشة دقFقة ةسBبع: التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  .عرش صباOا ةالتاسع
   .2013ٔ��ريل / افTتاح ا:ورة الربيعية ::::Rدول أ!عاملRدول أ!عاملRدول أ!عاملRدول أ!عامل

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

  :املس�شار ا:كتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ>س ا;لساملس�شار ا:كتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ>س ا;لساملس�شار ا:كتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ>س ا;لساملس�شار ا:كتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ>س ا;لس
  .\سم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السBيدتني املس�شارتني احملرتمTني،

  ارون احملرتمون،السادة املس�ش
من ا:سBتور، والنظام ا:اiيل ;لس  65طبقا ملقTضيات الفصل 

، 2013 -2012املس�شار�ن، نفTتح اليوم ا:ورة الربيعية mلسBنة ال�رشيعية 
  .ودويل سBيايس واقTصادي vلغ ا:قة اليت تنعقد يف سBياق qوي

دول ٕافريقFة لقد متزيت هذه املرO{ vلز}رة املولوية التارخيية ٕاىل Mدة 
وشلكت هذه الز}رات الرمسية دفعة قوية �متتني وشاجئ  .صديقة وشقFقة

الصداقة والتعاون بني هذه ا:ول واململكة املغربية، ؤ�عطت دفعة قوية 
ج�وب اليت يو�هيا صاحب اجلال� ٔ�مهية iاصة، والسm -  �Bلتعاون ج�وب

  .مع ا:ول إالفريقFة
امللكFة السامFة املوqة من qة ٕاىل  كام متزيت هذه املرv }Oلرسائل

القمة الثانية عرش ملنظمة التعاون إالساليم vلقاهرة وٕاىل القمة العربية يف 
دورهتا الرابعة والعرش�ن v:وOة، ويه الرسائل اليت تضمنت ٕاMادة ت�ٔ�يد 
اململكة املغربية Mىل مواقفها املبدئية الراخسة من العديد من القضا} ا:ولية 

  .قلميية، ويف طليعهتا القضية الفلسطي Fة وم�ٔساة الشعب الفلسطيينواالٕ 
كام ٔ�هنا جسلت موقف اململكة من التطورات أ!م�ية اخلطرية املتنامFة 

الصحراء، واليت تنئ حتت  –اليت تعرفها م�طقة ما ªسمى بقوس الساOل 
ايل يف ٔ�عامل ٕارهابية خميفة هتدد أ!من والسمل يف م�طقة شامل ٕافريقFا، وvلت

  . العامل
ومن qة ٔ�خرى، فقد زار بالد¶ املبعوث الشخيص ل²ٔمني العام ل²ٔمم 
املت¸دة، السBيد �رªسBتوفر روس، بغية ٕاعطاء دفعة Rديدة ملسار 
املفاوضات اجلارية يف اجتاه Oل سBيايس، هنايئ، دامئ، وMادل ٕالهناء الزناع 

رة قد اÁسمت بت�ٔ�يد وٕاذا اكنت هذه الز}. املفTعل حول ٔ�قا�مينا اجلنوبية
املسؤول أ!ممي Mىل اسBتعÂالية Oل هذا الزناع vلنظر لتدهور الوضع 
أ!مين مبنطقة الساOل بفعل ما يعرفه من O�ٔداث ٕارهابية م�ٔساوية، فٕاهنا 

اÁسمت كذÍ بت�ٔ�يد مجيع حماوريه Mىل ÁشËهثم الراخس vملقرتح املغريب 
اتيا موسعا يف ٕاطار الوOدة الرتابية الرايم ٕاىل ختويل أ!قالمي اجلنوبية حكام ذ

والسBيادة الوطنية mلمملكة، معرب�ن يف نفس ا!ٓن عن ٔ�ملهم يف بناء املغرب 
  .الكÓري بدوÒ امخلس

 Ôبة ٔ�خرى، ٔ�كد فهيا صاحب اجلال� املBري م�اسi!ٔوشلك لقاء فاس ا
جناMة ووRاهة املقرتح املغريب Ø¸ل مÓتكر، ٔ�خرج  ،محمد السادس نرصه هللا

لف من Oا� امجلود يف تناسق Úم مع طموح وتطلعات ساكنة تÔ الربوع امل
واÜسÂاما مع مقTضيات القانون ا:ويل وما تفرضه التغريات ا:ولية وإالقلميية 

  .الضاغطة
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
تني مTابعة اmلجن ا:امئة لقد عرفت الفرتة الفاص{ بني ا:ورتني ال�رشيعي 

ٔ!Üشطهتا، وشلكت جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية جلنة 
فرعية تق�ية مشرتكة مع وزارة املالية، اâكÓت Mىل دراسة مسودة مرشوع 

  .القانون التنظميي لقانون املالية
من مارس املايض،  14و 6وعقدت اmلجنة املذ�ورة اجMãني يويم 

كام وافقت اmلجنة يف ٕاطار ا:ورة çسBت�æائية . ساMات 9رقTا زهاء اسBتغ
Mىل مرشوع قانون يغري و�متم مبوجÓه الظهري الرشيف احملدث mلنظام 

  .امجلاعي ملنح رواتب التقاMد
فربا�ر  18كام عقدت جلنة التعلمي والشؤون الثقافFة وçجãعية يف يوم 

ملنتخب الوطين املغريب لكرة القدم املايض اجMãا خصص ملناقشة مشاركة ا
  .ساMات 5واسBتغرق هذا çجãع . 2013يف بطو� éٔس ٕافريقFا ل²ٔمم 

 29وبدورها، عقدت جلنة ا:اiلية واجلهات وامجلاMات احمللية يوم 
 131.12اجMãا خصص ملواص{ دراسة مرشوع قانون رمق  2013مارس 

جامMات الرتابية، واسBتغرق هذا املتعلق مببادئ حتديد ا:واêر الرتابية mل
  .ساMات ç3جãع 

وحتت الرMاية امللكFة السامFة لصاحب اجلال� املÔ محمد السادس 
نرصه هللا، ويف ٕاطار Ü�ٔشطة ا;لس إالشعاعية، نظم هذا ا;لس ندوة 

، و ذÍ ٕالïرة ان�Óاه املواطنني ٕاىل "املواطنة والسلوك املدين"دولية حول 
ومتزي . وإالسهام يف متلكهم ٔ!دوات جتسBيدها يف سلوØهم اليويمقمي املواطنة 

هذا اmلقاء مبشاركة ٔ�عضاء من احلكومة و�رملانيني وفاMلني حقوقFني وvحðني 
Rامعيني وiرباء مغاربة و�ٓخرون من امجلعية الربملانية ;لس ٔ�ورv لٕالطالع 

  .Mىل بعض التÂارب ا:ولية يف هذا امليدان
اòي يدعو اكفة الفاMلني " نداء املواطنة"، vٕصدار و توج هذا اmلقاء

ٕاىل توطيد الرتابط العضوي بني احلقوق والواجÓات وçلزتام به يف الوRدان 
  .والفكر وتطبيقه يف املامرسات

جلنة القضا} "ويف نفس السBياق، احTضن الربملان مبÂلسBيه اجãع 
 13ة ;لس ٔ�وروv يف يويم التابعة mلجمعية الربملاني" السBياسBية وا:ميقراطية
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من مارس املايض، كام احTضن اجMãا لõلجنة الهجرة التابعة mلجمعية  14و
  .ٔ��ريل احلايل 4و 3الربملانية ;لس ٔ�وروv، يف يويم 

وحتت الرMاية السامFة لصاحب اجلال� املÔ محمد السادس نرصه هللا، 
الربملانية ملنظمة Oلف  وبدعوة من الربملان املغريب، و\رشاكة مع امجلعية

: الشامل أ!طليس، انعقدت ببالد¶ ندوة �رملانية دولية حول موضوع
التحوالت السBياسBية وأ!م�ية يف شامل ٔ�فريقFا وت�ٔثريها Mىل السمل والتعاون "

، وذÍ مبدينة مراØش ما بني "مTوسطية وأ!طلسBية -يف املنطقTني أ!ورو
  .ٔ��ريل احلايل 5و 3

ندوة ا:ولية قضا} التحوالت السBياسBية وأ!م�ية يف وتدارست هذه ال 
م�طقة شامل ٔ�فريقFا، وiاصة التطورات أ!iرية يف م�طقة الساOل، 

  .مTوسطية وأ!طلسBية -وت�ٔثريها Mىل السمل والتعاون يف املنطقTني أ!ورو
كام ٔ�ن الفرتة الفاص{ بني ا:ورتني، عرفت، يف ٕاطار دورة اسBت�æائية، 

ٕاىل اململكة ) François Hollande(لفùامة الرئ>س الفرÜيس ز}رة ممتزية 
املغربية، ٔ�لقى iاللها خطاv هاما ٔ�مام الربملان مبÂلسBيه يف Rلسة مشرتكة 

  .ٔ��ريل احلايل 4يوم 
ويف ٕاطار عناية صاحب اجلال� املÔ محمد السادس نرصه هللا 

 v )Gilles:بلوماسBية الربملانية، مت توشBيح لك من السBيد جFل vرنيو
Pargneux( ،لربملان أ!وريبv ة الصداقة أ!وربية املغربيةMرئ>س مجمو ،

، رئ>س مجموMة )Christian Cambon(والسBيد �رªس�Fان اكمÓون 
م مليك من درRة املغربية مبÂلس الشBيوخ الفرÜيس، بوسا-الصداقة الفرÜسBية

قائد، للك مهنام طبعا، وذÍ اMرتافا مبجهوداهتام يف توطيد Mالقات الرشاكة 
والتعاون بني اململكة املغربية وإالحتاد أ!وريب من qة، وبني اململكة املغربية 
ومجهورية فرÜسا من qة ïنية، ودعام كذ�m ÍبلوماسBية الربملانية معوما 

لب>ين بني الربملانني لتوطيد وشاجئ احملبة والصداقة وÁشجيعا mلعمل املشرتك وا
  .بني الشعبني

و متزيت هذه الفرتة بوترية معل مرتفعة Mىل مسBتوى Mالقات جملسمك 
املوقر \رشاكئه Mىل الصعيد�ن اجلهوي وا:ويل، وذÍ من iالل ما 

ويف هذا . اسBتقÓلناه من وفود وخشصيات مرموقة ومسؤولني سامFني
ٔ�كرث من عرش�ن خشصية مرموقة Mىل  ت رئاسة ا;لسإالطار، اسBتقÓل

  :الصعيد ا:ولني وكذÍ وفود من M�ٔىل مسBتوى، مهنم
  ؛ Christopher RossالسBيد  -
  ، رئ>س املفوضية أ!وروبية؛José Manuel BarrosoالسBيد  -
 من فضلمك ٔ��رمو¶ vٕالنصات السBيد�ن( Joseph DAULالسBيد  -

ك ٔ��رم�ا vٕالنصات ٕاىل هذه اللكمة اليس بيÂد�كن، هللا خيلي. الرئ>سني
رئ>س فريق احلزب  Joseph DAULالسBيد ).. شكرا. الرسيعة Rدا

 الشعيب أ!وريب vلربملان أ!وريب؛
وفد �رملاين عن مجموMة الصداقة أ!وربية املغربية vلربملان أ!وريب  -

 ؛�Gilles Pargneuxرئاسة السBيد 

çحتاد من R�ٔل "حزب السBيد محمد محمود و: محمد أ!مني رئ>س  -
 املوريتاين الشقFق؛" امجلهورية

رئ>س امجلعية الوطنية ملايل vلنيابة  Younoussi TOURE السBيد -
  والوفد املرافق Ò؛

الرئ>س أ!ول حملمكة النقض vمجلهورية  Ali ALKANالسBيد  -
 الرت�ية، ومعه وفد �بري؛

اكر بدو� ا¶ئب رئ>س مجعية د Dieng NDIAGAالسBيد  -
  سBنغال الشقFقة؛ال 

 وفد عن اmلجنة ا:سBتورية vلربملان الف�لندي �رئاسة السBيد -
Johannes KOSKINEN؛  

 Myriamوفد عن جملس الشBيوخ الكولوميب �رئاسة السBيدة -
PAREDES AGUIRRE لس؛;v ةFرئ>سة جلنة اخلارج 

وز�ر العالقات مع املؤسسات  Laouali CHAIBOU السBيد -
  جبمهورية النيجر؛

سفرية مجهورية الصني الشعبية املعمتدة  Xu JINGHU السBيدة -
 vلرvط بعد مغادرهتا اململكة؛

سفري اململكة املت¸دة املعمتد   Clive ALDERTONالسBيد -
  vلرvط؛

ٕافريقFا والرشق  مجموMة من ممثيل املنظامت 9ري احلكومFة \شامل -
  ؛أ!وسط

 وفد عن ممثيل الفصائل الفلسطي Fة �رٔ�سه السBيد رو: فTوح؛ -
    DickinsonمـجموMة من أ!ساتذة والطلبة الباحðني من Rامعة  -

 أ!مر�كFة؛
السBيد عبد املوىل عبد املومين، رئ>س التعاضدية العامة ملوظفي  -

 إالدارات العمومFة؛
 Emilio RACHED السBيدانوفد من الكونغرس أ!رج�ت>ين يضم  -

 ؛Julio MARTINEZوالسBيد 
 وفد من جملس النواب إالقلميي أ!ندليس؛ -
  .حصفي 20وفد حصفي من كرب}ت الصحف العربية، ٔ�كرث من  -

وخبصوص مشاركة جملسBنا يف التظاهرات ا:ولية، فقد شار�ت عرشة 
  :وفود يف لقاءات من M�ٔىل مسBتوى، مهنا

  شرتكة املغربية أ!وروبية بربو�سBيل؛اجãع اmلجنة الربملانية امل  -
-  vلجمعية الربملانية ملنظمة أ!من والتعاون ب�ٔوروm تويةBا:ورة الش
  بفFينا؛
اجãع رابطة جمالس الشBيوخ والشورى وا;الس املامث{ يف ٕافريقFا  -

ٔ�وضاع السالم وOل الزناMات يف ٕافريقFا والعامل "والعامل العريب ملناقشة 
  v؛ب�ٔدªس v�ٔ" العريب
اجãع جلنة املرٔ�ة املنظم من قÓل لك من çحتاد الربملاين ا:ويل  -
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 وم�ظمة أ!مم املت¸دة ب Fويورك؛
 املؤمتر اخلامس mلجمعية الربملانية mلفرâكفونية بغي Fا çسBتوائية؛ -
 احملادïت مع م�ظمة Oلف شامل أ!طليس مبقره بربو�سBيل؛  -
اين ا:ويل vلعامصة mلجمعية العامة لالحتاد الربمل 128ا:ورة  -

التدمري املتعمد : "إال�واتورية �يتو اòي متزي بتقدمي الوفد املغريب ملوضوع
ودور الربملا¶ت يف اعãد  mلرتاث الثقايف العاملي جرمية ضد إالÜسانية

ال�رشيعات املناسBبة والكفF{ بتوفري امحلاية mلرتاث الثقايف العاملي وبلورة 
". âçهتااكت اجلسBمية mلممتلاكت الثقافFة لٕالÜسانية قانون ج�ايئ دويل جيرم

وتعترب هذه ٔ�ول مرة يقدم فهيا �رملاننا موضوع اسBتعÂايل، اòي اسBت�Hٔر 
vهãم 9�ٔلب اجلهات يف العامل، vٔ!خص العامل العريب وٕافريقFا ؤ�مر�اك 

 الالتي Fة، 9ري ٔ�ن طبعا مل مير مع أ!سف؛ 
انية لالحتاد من R�ٔل املتوسط ا:ورة التاسعة mلجمعية الربمل -

 بربو�سBيل؛
اجãع رؤساء �رملا¶ت دول çحتاد من R�ٔل املتوسط مبرسBيليا، وقد  -
 رئ>سا �رملانيا؛ 42مض 

ا:ورة الثانية عرش واملؤمتر التاسع عرش لالحتاد الربملاين العريب  -
  .vلكويت

-ادةكام يه الع –وقد اكن من بني ٔ�ولو}ت معلنا ا:بلومايس التعريف 
بتطورات قضية وOدتنا الرتابية من iالل ٕاMادة ٕا�راز ٔ�مهية مقرتح احلمك 
اòايت Ø¸ل هنايئ ودامئ يف ٕاطار السBيادة الوطنية والوOدة الرتابية لبالد¶ 
ٕالهناء الزناع املفTعل حول ٔ�قا�مينا اجلنوبية، خصوصا يف ظل التحوالت 

  .راءالصح - اخلطرية واملتنامFة اليت يعرفها قوس الساOل

كام شلك التعريف �vمنوذج ا:ميقراطي التمنوي املغريب اòي مكن 
بالد¶ من çنتقال السلس ٕاىل مصاف ا:ول ا:ميقراطية املتقدمة يف جو 
ªسوده çسBتقرار وçسBمترارية، O�ٔد مقومات هذا العمل ا:بلومايس 

  .ؤ�هدافه
  ٔ�هيا السادة والسBيدات،

ٕاىل السBيد رئ>س احلكومة واكفة  ويف اخلتام، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم \شكري
ٔ�عضاء احلكومة Mىل جتاوهبم مع السBيدات والسادة املس�شار�ن طي{ 
ٔ�شغال ا:ورة çسBت�æائية، كام ٔ�تقدم \شكري ٕاىل لك مكو¶ت ا;لس من 
ٔ�عضاء مكTب ا;لس والسادة رؤساء الفرق الربملانية ورؤساء اmلجن 

دة املس�شار�ن Mىل ما بذلوه من ورؤساء ا;موMات، ومجيع السBيدات والسا
جمهودات لتحسني مردودية جملسBنا، والشكر موصول ٔ�يضا ٕاىل اكفة ٔ�طر 
 Íم، والشكر كذqام بواFهيم يف القâىل تفاM نا املوقرBوموظفي جملس
موصول ٕاىل ممثيل وسائل إالMالم الوطنية السمعية والبرصية واملكTوبة 

لس ونقلها ٔ!Üشطته لعموم الرٔ�ي العام وإاللكرتونية Mىل موا�بهتا ٔ!شغال ا;
  . الوطين

وفق�ا هللا مجيعا ملا فFه iري بالد¶ ومصلحهتا، وذÍ حتت القFادة 
  .الرشBيدة لصاحب اجلال� املÔ محمد السادس نرصه هللا

وقÓل ٔ�ن ٔ�رفع اجللسة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب vمسمك حبضور وفد Pم، حيرض 
    معدة Gérard SÉGURA معنا اليوم يف املنصة، ويرتٔ�سه السBيد

Aulnay-sous-Bois ي يقوم �ز}رة معل لبالد¶ قصدòومه ٔ�ماممك، وا ،
  .تبادل التÂارب واخلربات يف جمال ٕاMداد وت�ٔهيل الرتاب الوطين

  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
   ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


