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  ).2013فربا�ر  12( 1434الثال7ء فاحت ربيع الثاين : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .اBكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئ>س جملس املس�شار�ن :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
س@تة وعرشون دقDقة، ابتداء من الساJة السابعة واBقDقة الGنية : التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت

  .والثالثني مساء
        .2012اخلريفDة يعية ال�رش اخUتام اBورة  ::::Sدول اRٔعاملSدول اRٔعاملSدول اRٔعاملSدول اRٔعامل

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

        ::::املس�شار اBكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئ>س ا]لساملس�شار اBكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئ>س ا]لساملس�شار اBكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئ>س ا]لساملس�شار اBكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئ>س ا]لس
  .`سم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يدان الوز�ران احملرتمان،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اBس@تور، خيتمت اليوم جملس  65معال مبقUضيات الفصل 
  .2012ار�ن دورته ال�رشيعية اخلريفDة املس�ش

وxسعدين هبذه املناس@بة ٔ�ن ٔ�قدم لمك `رسJة حصيp معل ا]لس يف 
مDاد�ن ال�رشيع ومراق{ة العمل احلكويم وتقDمي الس@ياسات العمومDة 

  . واBبلوماس@ية الربملانية
لقد وا�ب جملس@نا ا�هنضة التمنوية اليت يقودها صاحب اجلال� امل~ 

دس، نرصه هللا، واRٔوراش املهيلكة اليت ٔ�طلقها وما متخض عهنا محمد السا
من دينامDات ٕاصالحDة، معل ا]لس �س@مترار Jىل �خنراط فهيا بوعي 

  .ومسؤولية
ويف هذه الفرتة واصلت وفود� جمهوداهتا يف اBفاع عن و�دتنا الرتابية 

، القايض ٕ�قامة وفضح مؤامرات ٔ�Jداء و�دتنا الرتابية وتقدمي املقرتح املغريب
حبمك ذايت �Rٔقالمي اجلنوبية ª©ل س@يايس Jادل ودامئ ٕالهناء هذا الزناع 

  .املفUعل، يف ٕاطار الس@يادة الوطنية والو�دة الرتابية
ويف نفس إالطار، اس@متر السادة والس@يدات املس�شارون احملرتمون يف 

ي حتس>س وحتذ�ر رشاكئنا خبطورة الوضع اRٔمين يف السا�ل إالفريق
والصحراء، من جراء تنايم ش@باكت إالرهاب وإالجرام العا�ر µلقارات 
والهجرة الرسية و�جتار يف ال¼رش واRٔسل©ة وا«درات، وكذا انعاكسات 
هذا الوضع Jىل اRٔمن و�س@تقرار يف شامل ٕافريقDا، و�لتايل Jىل اRٔمن 

  .وJىل السمل العامليني
        ::::Jىل مس@توى العمل ال�رشيعيJىل مس@توى العمل ال�رشيعيJىل مس@توى العمل ال�رشيعيJىل مس@توى العمل ال�رشيعي

ا ٕانتاSه ال�رشيعي Âالل اBورة اخلريفDة �Bراسة واصل جملس@ن
نصا Åرشيعيا، وت�سم هذه النصوص `شموليهتا، ٕاذ ٔ�هنا  45والتصويت Jىل 

تناولت خمتلف ا]االت �قUصادية و�جÇعية والبيDÆة والعالقات اBولية 

يف مقدمة وصدارة  2013لبالد�، ويÊٔيت مرشوع قانون املالية لس@نة 
انونية اليت اس@تËٔÊرت �هÇم السادة املس�شار�ن احملرتمني، النصوص الق

ومتزيت مÍاقشة هذا املرشوع بدينامDة مل تعرفها الس@نوات املاضية، وهو ما 
 Ïسم كذÅدد ونوعية التعديالت اليت قدمهتا الفرق الربملانية، واJ يعكسه

اح �خنراط فعيل µلس@يدات والسادة املس�شار�ن يف مÍاقشة مضامDنه واقرت 
تعديال لÓÔٔلبية  35تعديال، مهنا  242تعديالت وجهية `شÊٔنه، بلغ Jددها 

  .احلكومة احملرتمةهبا تعديالت تقدمت  µ4لمعارضة و 203و
و�لرمغ من �ون مرشوع قانون املالية بصم هذه اBورة �مUياز، وحظي 
�هÇم مزتايد من ق{ل الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، وخصوصا 

لسادة رؤساء الفرق الربملانية ورؤساء اµلجن اBامئة، فقد Ùركز �هÇم ا
 :كذJ Ïىل مجموJة من النصوص القانونية نذ�ر مهنا

يتعلق �لهيئة املغربية لسوق  43.12مرشوع قانون رمق  -
 الرسامDل؛

يتعلق �لهيئة الوطنية µلطب>{ات  08.12مرشوع قانون رمق  -
 واRٔطباء؛

يتعلق �ٕالنتاج البيولوµ áلمنتوSات  39.12مرشوع قانون رمق  -
 الفالحDة واملائية؛

يقيض ٕ��داث املكUب الوطين  58.12مرشوع قانون رمق  -
 لالس�شارة الفالحDة؛

يتعلق �لنظام اRٔسايس لغرف التåارة  38.12مرشوع قانون رمق  -
 .والصناJة اخلدمات

طراف اRٔ  كام اهمت السادة املس�شارون بعدد من االتفاقDات املتعددة
والثنائية، اليت هتم جماالت التعاون القضايئ وحقوق إالèسان والنقل الطريق 
µلمسافر�ن والبضائع واخلدمات اجلوية وا]ال الب>يئ وغسل اRٔموال ومتويل 

  . إالرهاب وماكحفة الفساد واجلرمية املنظمة Jرب احلدود
املسامهة يف واهمت كذÏ السادة املس�شارون �لقطاع املايل لبالد� و 

  .تÊٔلق القطب املايل �Bار البيضاء مكركز ñوي ÅسDðدي وٕاصدار الس@ندات

        ::::وJىل مس@توى مراق{ة العمل احلكويم وتقDمي الس@ياسات العمومDةوJىل مس@توى مراق{ة العمل احلكويم وتقDمي الس@ياسات العمومDةوJىل مس@توى مراق{ة العمل احلكويم وتقDمي الس@ياسات العمومDةوJىل مس@توى مراق{ة العمل احلكويم وتقDمي الس@ياسات العمومDة
متزيت هذه اBورة مبراق{ة العمل احلكويم بÊٔجرٔ�ة املقUضيات اBس@تورية 

  . س@تورمن اB 100اجلديدة يف هذا امليدان، وخصوصا تطبيق الفصل 
 pس@ئRٔىل اJ جوبةRٔوفعال، شلكت اجللسات الشهرية ا«صصة لتقدمي ا

مÍاس@بة ممتزية µلتفاJل بني  املتعلقة �لس@ياسة العامة من ق{ل رئ>س احلكومة
املؤسسة ال�رشيعية من ñة، واحلكومة احملرتمة من ñة ٔ�خرى، وخصوصا 

جي بفضل ٔ�ن النقاش انصب هذه الس@نة Jىل مواضيع ذات بعد اسرتاتي
التقاJد بني دميومة "و" اRٔمن الغذايئ"و" النقل"هذه اRٔس@ئp الشهرية، مهنا 
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اليت اôهتينا مهنا مÍذ " الس@ياسة العقارية"وكذÏ " اRٔنظمة وحمدودية التغطية
  .هنهية

وشلكت مÍاقشة هذه القضاõ اجلوهرية حلظة ممتزية ملا طبعها من روح 
ت واملواطنني واس�رشاف �ٓفاق املسؤولية واس@تحضار مصاحل املواطنا

  .املس@تق{ل
كام واصل جملس@نا Sلسات اRٔس@ئp الشفهية اليت مكÍت من معاجلة 
مجموJة من القضاõ و�èشغاالت اليت Åس@تËٔÊر �هÇم الرٔ�ي العام يف خمتلف 
: ا]االت وJىل اكفة املس@توõت اجلهوية والوطنية، ومهت �Rٔساس

جÇعية، قطاع الرõضة، ٕاصالح العدا� الفال�ة، اRٔوضاع املع>ش@ية و�
  .والتقاJد

ويف هذا إالطار، بلغ Jدد اRٔس@ئp الشفهية املطرو�ة Âالل هذه 
 50مهنا ومهنا  270سؤ�، ٔ�Sابت احلكومة عن  380اBورة اخلريفDة 

سؤ� Jادõ، ب>ø مل يتعد Jدد اRٔس@ئp الكUابية  220، وا�ٓني سؤ�
مهنا، فú بلغ مجموع  17ت احلكومة فقط عن سؤ�، ٔ�Sاب 44املطرو�ة 

  .دقDقة 42ساJات و 4ٕا�اطة، اس@تغرقت مدهتا  85إال�اطات Jلام 
وقد بلغ Jدد �جJÇات اليت عقدهتا اµلåان اBامئة Âالل هذه اBورة 

ساJة معل، ب>ø بلغ مجموع اجللسات  260اجJÇا، ٔ�ي ما يناهز  68
سة، موزJة بني Sلسات اRٔس@ئS pل  38العمومDة Âالل هذه اBورة 

Sلسة Åرشيعية وSلس@تني  14ؤ�ربع Sلسات شهرية و 16الشفاهية 
  .مشرتكتني مع جملس النواب، وSلس@تني ٔ�خرتني

        ::::وJىل مس@توى العالقات اخلارجDة و�نفUاح Jىل حميطناوJىل مس@توى العالقات اخلارجDة و�نفUاح Jىل حميطناوJىل مس@توى العالقات اخلارجDة و�نفUاح Jىل حميطناوJىل مس@توى العالقات اخلارجDة و�نفUاح Jىل حميطنا
متزي معل ا]لس يف جمال اBبلوماس@ية الربملانية Âالل هذه اBورة 

 pة، مبواصDتعز�ز العالقات الثنائية املمتزية اليت جتمع ا]لس �لعديد اخلريف
من ا]الس املامثp والربملا�ت من اBول الشقDقة والصديقة، وكذا �حلضور 
الفاJل يف العديد من احملافل واملنظامت إالقلميية واجلهوية اBولية، فضال عن 

  .طنية ودوليةٕاطالق مجموJة من م{ادرات الرشاكة والتعاون مع مؤسسات و 
وكام س@بقت إالشارة ٕاليه، فقد احUلت قضية و�دتنا الرتابية صدارة 
اهÇم السادة والس@يدات املس�شار�ن، كام حرص ا]لس Jىل تÊٔ�يد مواقف 
بالد� الراخسة من مجموع القضاõ اليت هتم العامل العريب وإالساليم، واس@متر 

طيين يف بناء دولته الوطنية يف تÊٔ�يد موقف بالد� اBامع حلق الشعب الفلس 
املس@تقp وJامصهتا القدس الرشيف والتنديد �«ططات �س@تعامرية الرامDة 
ٕاىل هتويد القدس وطمس معاملها إالسالمDة واملس@يحية، كام اس@متر 

Bمع مصود املقدس@يني " ب>ت مال القدسواك� "�لتعريف ٕ�جنازات 
  .املقدس@يني من بالدمهواحليلو� دون احملاوالت اليا�سة لرتحDل 

ويدÂل يف هذا الباب تنظمي Sلس@تني هامUني من طرف الربملان 
مبåلس@يه µلتضامن مع الشعب الفلسطيين يف حمنته، Jرب من Âاللها الربملان 

  .املغريب عن دمعه املس@متر µلشعب الفلسطيين

اRٔوربية  - وجتس@يدا لثقة صاحب اجلال� يف مس@توى العالقات املغربية 
Bوارص الصداقة والتعاونويف ا�.. ور ا�ي تقوم به جلان الصداقة يف متتني ٔ

، وجتس@يدا لثقة صاحب اجلال� يف )مرح{ا �لس@يد رئ>س احلكومة(
ويف اBور ا�ي تقوم به جلان  - وشكرا كذÏ  -مس@توى العالقات املغربية 

 الصداقة يف متتني ٔ�وارص الصداقة والتعاون بني بالد� و�حتاد اRٔوريب،
جDل ٔ�نعم صاحب اجلال� امل~ محمد السادس، نرصه هللا، Jىل الس@يد 

الوسام العلوي "�رنيو، رئ>س مجموJة الصداقة الربملانية اRٔوربية املغربية ب
، ومت Ùلكيفي وÅرشيفي خشصيا بتوش@يح الس@يد رئ>س جDل "من درSة قائد

خنراط �يق �رنيو هبذا الوسام الرفDع، وذÏ اJرتافا �خنراطه الواعي وا
اRٔوروبية، وÙمثينا  -ٔ�عضاء اµلجنة اليت يرتٔ�سها يف Âدمة الصداقة املغربية 
، ٕاذ 2013فربا�ر  2كذB Ïور اBبلوماس@ية الربملانية، وقد مت ذÏ بتارخي 

احUضن ا]لس حفل التوش@يح ا�ي متزي حبضور ٔ�عضاء الوفد الربملاين 
ري هذه �لتفاتة املولوية اRٔوريب وجسل الس@يد جDل �رنيو �Jزتاز �ب

واصp �ا�م السامDة، معتربا ٕاõها Åشجيعا مجليع ٔ�عضاء اµلجنة وÙكرميا هلم مل
يف توطيد ٔ�وارص الصداقة واحملبة والتعاون بني بالد� واBول املكونة لٕالحتاد 

  .اRٔوريب
Bى  "الوضع املتقدم"وخبصوص العالقات املغربية اRٔوربية، ويف ٕاطار 

Bى امجلعية  "رش�اك من ٔ�Sل اBميقراطية"اRٔوريب، وبصفUه �حتاد 
الربملانية ]لس ٔ�ور�، اليت حظيت هبا بالد�، تعززت هذه العالقات 

اRٔوربية وبني  - �لعمل الفعيل واجلاد Rٔعضاء اµلجنة املشرتكة املغربية 
يب وµلفريق ا�ي ميثلنا Bى امجلعية الربملانية اململكة املغربية و�حتاد اRٔور

]لس ٔ�ور�، ا�ي حيرض هذه �جJÇات ويناقش ويعارض ويعدل، لكÍه 
فقط ال يصوت، وكذÏ �هنج ٔ�شاكل مUقدمة µلتðس@يق والتعاون 

  .و�س@تفادة من اخلربات اRٔوربية
ت ويف هذا إالطار، شارك جملس املس�شار�ن يف مؤمتر رؤساء الربملا�

، كام مت تنظمي مÍتدى 2012ش@تðرب  22اRٔوربية `سرتاس@بورغ يف �رخي 
ق{يل انعقاد اµلجنة العليا  2012ش@تðرب  5ٕاس@باين بتارخي  -�رملاين مغريب 

 إالس@بانية، حرضه، وRٔول مرة من اجلانب إالس@باين، رئ>يس -املغربية 
 تدعمي ، توج ٕ�صدار بيان خUايم يصب يف"الكورت>س"الربملان إالس@باين 

  . الشقDقUنيو العالقات اRٔخوية بني اململكUني اجلارتني 
وفدا �رملانيا ودبلوماس@يا، وشارك  23ومن ñة ٔ�خرى، اس@تق{ل ا]لس 

وفد �رملاين، نظمهتا املنظامت الربملانية إالقلميية  23تظاهرة ب 23كذÏ ب 
  .واجلهوية واBولية ا«تلفة

إالصال�،  هومتاش@يا مع �ر�جم ويف ٕاطار انفUاح ا]لس Jىل حميطه،
ا�ي  2012واس@تحضارا µلخطاب املولوي السايم الفUتاح اBورة اخلريفDة 

Jىل ٔ�ن �كون هدفمك اJRٔىل ٔ�ن �كون هدفمك اJRٔىل ٔ�ن �كون هدفمك اJRٔىل ٔ�ن �كون هدفمك اRٔمسىمسىمسىمسى جعل الربملان فضاء µلحوار البناء  جعل الربملان فضاء µلحوار البناء  جعل الربملان فضاء µلحوار البناء  جعل الربملان فضاء µلحوار البناء : "..Sاء فDه
ومدرسة µلنخب الس@ياس@ية �مUياز، فضاء ٔ�كومدرسة µلنخب الس@ياس@ية �مUياز، فضاء ٔ�كومدرسة µلنخب الس@ياس@ية �مUياز، فضاء ٔ�كومدرسة µلنخب الس@ياس@ية �مUياز، فضاء ٔ�كرثرثرثرث مصداقDة وSاذبية، من  مصداقDة وSاذبية، من  مصداقDة وSاذبية، من  مصداقDة وSاذبية، من 

�ص>ب خبيبة اRٔمل يف العمل الس@يايس ٔ�ص>ب خبيبة اRٔمل يف العمل الس@يايس ٔ�ص>ب خبيبة اRٔمل يف العمل الس@يايس ٔ�ص>ب خبيبة اRٔمل يف العمل الس@يايس     شÊٔنه ٔ�ن شÊٔنه ٔ�ن شÊٔنه ٔ�ن شÊٔنه ٔ�ن حيحيحيحيقق املصاحلة مع قق املصاحلة مع قق املصاحلة مع قق املصاحلة مع لكلكلكلك من من من منٔ
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  ).اôهت�ى �م صاحب اجلال�" (وSدواه يف تدبوSدواه يف تدبوSدواه يف تدبوSدواه يف تدبريريريري الشÊٔن العام الشÊٔن العام الشÊٔن العام الشÊٔن العام
نظم ا]لس ٕاذن، `رشاكة وتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، لقاءات 

  :Jلمية هامة حول بعض النقط وبعض املواضيع إالسرتاجتية، مهنا
محمد السادس،  ٔ�وال، وحتت الرJاية السامDة لصاحب اجلال� امل~

الت©دõت الطاقDة يف الفضاء اRٔورو "نرصه هللا، مت تنظمي ندوة دولية حول 
، وذÏ بتعاون مع الواك� الوطنية µلطاقة الشمس@ية وامجلعية "املتوسطي

وقد . بورزازات 2012ش@تðرب  14الربملانية µلبحر اRٔبيض املتوسط، بتارخي 
ñة موDشغال هذه حض>ت هذه الندوة بتالوة رسا� ملك�ة µلمشاركني يف ٔ

اBورة، وهو ما يعكس �هÇم املولوي السايم �خنراط بالد� يف ٕانتاج 
  .الطاقات املتåددة، و�لتايل احلفاظ Jىل الب>�ة

كذÏ، حتت الرJاية السامDة لصاحب اجلال�، مت تنظمي ندوة دولية 
يف ضوء تدبري اµلغات وتفعيل الطابع الرمسي µلغة اRٔمازيغية "حول 

، وقد متزيت هذه الندوة مبشاركة وازنة، 2012نومفرب  21، يف "اBس@تور
خصوصا µلمجمتع املدين وRٔعضاء احلكومة احملرتمة وخنبة من الباح!ني 
اRٔاكدمييني مغاربة ؤ�Sانب، واكنت مÍاقشات جDدة متت يف هذه القاJة 

  .املباركة
التåارة والصناJة ٔ�شغال �جÇع الثالث لغرف "كذÏ احUضن ا]لس 

، وهو �جÇع ا�ي 2012نومفرب  30-27يف يوم " يف ٕافريقDا والعامل العريب
اخUمت يف مدينة مراªش، مما مكن رشاكء� العرب واRٔفارقة من الزõرة 

  . املتوسط –وإالطالع Jىل القطب التمنوي الضخم طنåة 
Jد مدونة قوا"ويف نفس الس@ياق، احUضن فضاء ا]لس ندوة حول 

نظمها الربملان مبåلس@يه `رشاكة مع امجلعية الربملانية ]لس  ،"السلوك الربملانية
وندوة مماثp حول املراق{ة الربملانية µلعمل احلكويم  2012نومفرب  14ٔ�ور� يف 

  .2012نومفرب  8يف 
ويف ٕاطار الرشاكة اليت جتمع ا]لس ببعض املؤسسات اBولية، فقد مت 

، ويه مÍظمة �ريطانية "وxس@متðسرت µ$ميقراطية"اكة مع جتديد اتفاقDة الرش 
يف ٕاطار مرشوع هيدف ٕاىل تعز�ز القدرات املؤسساتية يف جمال  ،معروفة

ال�رشيع ومراق{ة العمل احلكويم واBبلوماس@ية الربملانية وكذا مواصp تنفDذ 
  .رشاكة مع املؤسسة املذ�ورةال �ر�مج 

لزا)رة Jىل جملس@نا، ومشلت ومن ñة ٔ�خرى، اس@متر تدفق الوفود ا
 �1195ح!ني وطلبة وتالمDذ مغاربة ؤ�Sانب، وهذه املرة جتاوز العدد 

  .زا)را، مما مكهنم من إالطالع Jىل �يفDة اش@تغال ا]لس

        ::::وJىل مس@توى الشؤون إالداريةوJىل مس@توى الشؤون إالداريةوJىل مس@توى الشؤون إالداريةوJىل مس@توى الشؤون إالدارية
ويف ٕاطار �هÇم املزتايد �ملوارد ال¼رشية، �در ا]لس مبراجعة 

، معمتدا املهنجية ال�شار�ية بني "ملوظفي ا]لس النظام اRٔسايس اخلاص"
خمتلف مكو�ت ا]لس من �رملانيني وموظفني، وبتعاون وثيق ؤ�رحيية �برية 
بني القطاع امللكف �لوظيفة العمومDة، من وز�ر ؤ�طرمه، بغية ٕاخراج 

قانون ٔ�سايس µلموظفني يف مس@توى تطلعات خمتلف ف�ات املوظفني 
�ٓفاقا Sديدة ٔ�مام املوارد ال¼رشية، وذÏ من ٔ�Sل توفري  واملوظفات، مبا يفUح

مÍاخ مÍاسب واس@تقرار س@يكولوá لتحسني ظروف معلهم و�لتايل 
  .ؤ�Âريا الرفع من جودة إالنتاج ال�رشيعي ،ٔ�داهئم

�توSه �لشكر اجلزيل ٕاىل الس@يد رئ>س احلكومة وٕاىل ٔ ��وخUاما، ؤ
ة ٔ�عضاء احلكومة والس@يدة اBو�، ومن Âالهلم ٕاىل الساد وز�رالس@يد 

ٕاىل اكفة ٔ�عضاء  االوز�رة، ملا ملس@ناه من تعاون بناء، ومن Âالهلم طبع
احلكومة Jىل سعة صدرمه وجتاوهبم مع الس@يدات والسادة املس�شار�ن 

  .احملرتمني
 xه �لشكر اجلزيل ٕاىل السادة املس�شار�ن احملرتمني  سعدينSتو�ٔ Ïكذ

ؤ�عضاء املكUب ورؤساء اµلåان Jىل والس@يدات املس�شارات احملرتمات 
مواظبهتم والزتا�م �لتعاطي بJٔÊىل درSة املسؤولية مع شؤون وقضاõ الوطن 

  . واملواطنني
والشكر موصول µلسادة رؤساء الفرق، شكر Âاص Jىل Sاهز�هتم 

  .ونضاهلم Âالل فرتة صعبة، ويه مÍاقشة مرشوع قانون املالية
ا]لس Jىل ما يقومون به يف  موظفيو والشكر املوصول كذRٔ Ïطر 

س¼Dل الرفع من مردود�هتم، �عتبارمه رشاكء يف خمتلف املبادرات 
  .إالصالحDة اليت �هنجها مكUب ا]لس

�ن ٔ�توSه �لتنويه اخلاص ٕاىل وسائل إالJالم السمعية ٔ Ïوال يفوتين كذ
والبرصية واملكUوبة وإاللكرتونية اليت وا�بت جبدية و�نية Jالية èشاط 
ا]لس يف مجيع املياد�ن، وxرست تواصلنا �لرٔ�ي العام الوطين واBويل يف 

�كرث اRٔوقات يف وقهتأ.  
ٕاننا خنتمت هذه اBورة، ولكنا ٔ�مل وتفاؤل يف مواصp التعاون املمثر 
والبناء بني مكو�ت ا]لس وكذÏ مع السادة ٔ�عضاء احلكومة والس@يد 

بالد� حتت القDادة الرش@يدة رئ>س احلكومة، Âدمة µلمصاحل العليا ل 
لصاحب اجلال� امل~ محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده، حىت xسامه جملس@نا 
من موقعه يف ٔ�جرٔ�ة مقUضيات اBس@تور اجلديد والتعريف ��منوذج املغريب 
اBميقراطي التمنوي املتفرد، كمنوذج حيتذى به Jىل مس@توى العامل العريب 

Ïا واملسامهة كذDدمة ملصاحل املواطنات وشامل ٕافريقÂ ه وتطو�رهÍ<يف حتس 
  .واملواطنني وÂدمة لقضاõ بالد� إالسرتاتيجية

صدق ". ننننييييوقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنوقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنوقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنوقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمن"
  .هللا العظمي

  .السالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

اRٓن، ٕاذا مسحمت èس@متع ٕاىل قراءة �رقDة موñة ٕاىل صاحب اجلال�، 
 .ه هللانرص 

        ::::املس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني ا]لساملس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني ا]لساملس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني ا]لساملس�شار الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني ا]لس
  .شكرا الس@يد الرئ>س
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  .`سم هللا الرمحن الرحمي
�رقDة مرفوJة ٕاىل حرضة السدة العالية �0، صاحب اجلال� امل~ محمد 

  . السادس، نرصه هللا ؤ�يده
  س@يدي ٔ�عزك هللا،  نعمنعمنعمنعم

، 2013-2012مبناس@بة اخUتام اBورة اخلريفDة µلس@نة ال�رشيعية 
ي�رشف Âدميمك الويف رئ>س جملس املس�شار�ن، ٔ�صا� عن نفسه ونيابة 
عن اكفة الس@يدات والسادة املس�شار�ن، بÊٔن �رفع ٕاىل السدة العالية �0 

�õٓت الوالء وإالÂالص والتعلق املتåدد بÊٔهداب العرش العلوي ا]يد .  
والرقايب  يف مع1 ال�رشيعي ،õ موالي ،ٕان جملس املس�شار�ن س@يظل

وتقDمي الس@ياسات العمومDة ويف مع1 اBبلومايس وانفUا�ه Jىل حميطه 
áاللتمك السديدة يف جمال تطو�ر العمل  ،اخلارS مس@تحرضا لتوجهيات

الربملاين وموا�بة ا�هنضة التمنوية اليت Åشهدها بالد� حتت قDادÙمك الرش@يدة 
  .واليت جتعل مهنا منوذSا دميقراطيا وÙمنوõ مUفردا

وٕاذ خيتمت جملس املس�شار�ن دورته اخلريفDة حبصيp جDدة، فٕانه 
س@يظل õ موالي حريصا Jىل تعضيد املرشوع ا]متعي ا�ي ÙرJاه Sاللتمك 
Jرب مضاعفة ñوده لتحصني مك�س@بات بالد� واBفاع عن مقدساهتا 

  .وقضاõها املصريية وJىل رٔ�سها قضية و�دتنا الرتابية
  شار�ن جلاللتمك عن اJزتازه الك{ري �اللتفاتة املولوية كام يعرب جملس املس� 

من Sاللتمك سايم السامDة بتوش@يح خشصيات �رملانية ٔ�جÍبية كدمع 
µ$بلوماس@ية الربملانية وتوطيدا لعالقUه مع اBول الصديقة والشقDقة وÂدمة 

  .ملصاحل املغرب العليا
Jىل Sاللتمك نعم  حفظمك هللا õ موالي مبا حفظ به ا��ر احلكمي، ؤ�دام

الص©ة والعافDة، وحقق يف عهد Sاللتمك ما Ùرجونه ململكUمك السعيدة 
وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، ؤ�قر عينمك بويل عهدمك احملبوب 

موالي احلسن وشقDقUه  اجلليل صاحب السمو املليك ويل العهد اRٔمري
ومك صاحب السمو صاح{ة السمو املليك اRٔمرية اجلليp ال� Âدجية وصن

املليك اRٔمري موالي رش@يد و�يق ٔ�فراد اRٔرسة امللكDة الرشيفة، ٕانه مسيع 
  .جميب اBعوات

  .والسالم Jىل جÍاب Sاللتمك العايل �0 ورمحة مÍه تعاىل و�راكته

  . 2013فربا�ر  12، موافق ل 1434وحرر �لر�ط يف فاحت ربيع الثاين 

  :Âدمي اRٔعتاب الرشيفة
        محمد الش@يخ بيد هللامحمد الش@يخ بيد هللامحمد الش@يخ بيد هللامحمد الش@يخ بيد هللاBكتور اBكتور اBكتور اBكتور 

  .رئ>س جملس املس�شار�ن

        ::::الس@يد رئ>س اجللسةالس@يد رئ>س اجللسةالس@يد رئ>س اجللسةالس@يد رئ>س اجللسة
  .شكرا


