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        ::::املس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ@س اAلساملس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ@س اAلساملس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ@س اAلساملس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ@س اAلس
  .\سم هللا الرمحن الرحمي
  السادة املس�شارون،
  الس>يدان الوز�ران،

  .شكرا
يوم، قد متت �رجمهتا يف املكVب واالتفاق هذه اجللسة الثالثة يف نفس ال 

Jلهيا مع السادة رؤساء الفرق الربملانية، وm�ٔ <ي شعور طبعا ٔ�نه يوم 
  .ماراطوين، ولكن اكن البد ٔ�ن vهنtي مع اAلس الثاين معلنا اليوم

  \سم هللا الرمحن الرحمي،
من ا<س>تور، خيتمت اليوم جملس  65معال مبقVضيات الفصل 

، دورة اكنت غنية 2014- 2013ورته ال�رشيعية اخلريفDة املس�شار�ن د
من حDث معل اAلس �لك مكوmته ويف لك جماالت ووظائف اش>تغا�، 

  .ال�شـريعية مهنا، والرقابية، وا<بلوماس>ية
وقد ظلت املوا�بة اجلادة لٔ�وراش الكربى اليت يقودها صاحب اجلال� 

  .طة جملس>نا وطنيا ودولياامل� محمد السادس نصـره هللا ملهمة ٔ#�ش
كام شلك اخلطاب املليك السايم الفVتاح الس>نة ال�شـريعية احلالية 
مرجعا لعمل الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، مبا تضمنه من 

رضورة اع¢د روح التوافق رضورة اع¢د روح التوافق رضورة اع¢د روح التوافق رضورة اع¢د روح التوافق "توجهيات سامDة ح�D ٔ�كد Rاللته Jىل 
زيت ٕاJداد ا<س>تور، زيت ٕاJداد ا<س>تور، زيت ٕاJداد ا<س>تور، زيت ٕاJداد ا<س>تور، الوطين، ونفس املهنجية ال�شار�ية الواسعة، اليت مالوطين، ونفس املهنجية ال�شار�ية الواسعة، اليت مالوطين، ونفس املهنجية ال�شار�ية الواسعة، اليت مالوطين، ونفس املهنجية ال�شار�ية الواسعة، اليت م

  ".ªالل بلورة وٕاقرار هذه القوانني التنظمييةªالل بلورة وٕاقرار هذه القوانني التنظمييةªالل بلورة وٕاقرار هذه القوانني التنظمييةªالل بلورة وٕاقرار هذه القوانني التنظميية
لقد °زام¯ت هذه ا<ورة كذ® مع مرور مخسني س>نة Jىل ٕا¬داث 
الربملان املغريب، وهو ¬دث ²رز، انطلق ±حVفاء به ب�¯ظمي ندوة دولية 

س>نة من العمل الربملاين ²ملغرب وتطور املامرسة  50: "حول موضوع
، واليت انعقدت حتت الرJاية السامDة لصاحب اجلال� "يف العامل الربملانية

امل� محمد السادس نصـره هللا، وافVتحت بتالوة الرسا� امللكDة السامDة 
املو¼ة ٕاىل احلارض�ن، كام متزيت حبضور وازن ¹لسادة الرؤساء السابقني، 

كة املغربية وث¾ من رؤساء الربملاmت الصديقة، وJدد �بري من ٔ�صدقاء اململ
Rاؤوا من ٔ�قطار Jديدة، وªرباء Rامعيني وÂمتني ²لشÀٔن الربملاين الوطين 

  . وتطور هذا املنحى
ولعÅ من mف¾ القول التÀٔ�يد Jىل ٔ�ن دورة ٔ�كتو�ر، يه دورة مشـروع 
قانون املالية ²مVياز، حبيث تªٔÀذ املناقشة فDه ¬زيا وافرا من زمن ا<ورة 

  . والسادة املس�شار�ن احملرتمنيومن ا�شغاالت الس>يدات 
ساJة من العمل اجلاد، املضين،  251وقد عرفت هذه ا<ورة ٔ�كتو�ر 

اج¢Jا ¹لÉان ا<امئة  47خصوصا ²لÆس>بة ¹لسادة رؤساء الفرق الربملانية، و
خصص ملناقشة مشـروع قانون املالية، وكذ® اكن مضنيا ²لÆس>بة ¹لسادة 

  .هنم وا¹لÉان اليت Ìسريون ٔ�شغالهاالرؤساء ٔ#هنم يVÆقلون بني جلا
تعديالت Rديدة مل متر ٔ�مام  8ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن احلكومة قدمت 

جملس النواب عند ٕايداع مرشوع قانون املالية يف هذا اAلس، وذ® مضن 
  . تعديال 39تعديال قÐل مهنا  116

ومتزيت هذه ا<ورة كذ®، ²لنقاش اجلاد والعميق Jىل املس>توى 
وا<س>توري والس>يايس حول Jالقة اAلس ²لسلطة التنفDذية، القانوين 

  .وهو ما اس>تÒٔÀر ²ه¢م الرٔ�ي العام الوطين والطبقة الس>ياس>ية خصوصا
وقد شهدت هذه ا<ورة ¬دÔ مؤسفا، متثل يف توقDف البث جلـــزء من 

بقرار من الس>يد  2014ينا�ر  7ٔ�شغال Rلسات أ#س>ئ¾ الشفوية م¯ذ 
حملرتم، مما نتج عنه نقاش مطول، قانوين ودس>توري رئ@س احلكومة ا

وكنا vمتىن ٔ�ن Ìس>بق اختاذ هذا القرار مشاورات بني  وس>يايس مل يVÆه بعد،
السلطتني كام عهدm ذ® يف Jدة حمطات سابقة وانعطافات Âمة يف 
مسارm يف هذه الس>نوات، وكذ® تفعيال لروح ا<س>تور اÚي Ìشدد Jىل 

 السلط، ويضع كغاية � توطيد وتقوية دو� ¬ديثة، التوازن والتعاون بني
  .وÌسهر Jىل ضامن اس>تقاللية السلط يف ٕاطار الفصل املرن بÜDهنا

  :السادة والس>يدات
  :Jىل مس>توى العمل ال�رشيعيJىل مس>توى العمل ال�رشيعيJىل مس>توى العمل ال�رشيعيJىل مس>توى العمل ال�رشيعي

خبصوص هذا العمل، البد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه ٔ�حضى من الالزم اع¢د مقاربة 
ا لها من ٔ�مهية ٔ#هنا تعترب جزءا ابتاكرية يف التعاطي مع القوانني التنظميية مل

من الوثيقة ا<س>تورية وممك¾ لها، و°رهن ²لتايل Jدة ٔ�وراش Âيلكة يف 
Jدة جماالت حDوية ببالدm، وجيب ٔ�ال ينظر ٕاåهيا من زاوية الزمن فقط Jرب 
±س>تعÉال يف ٕاخرا¼ا وٕامتام التداول \شÀٔهنا، Jىل حساب جودة مضموهنا 

  . ى ا¬رتاÂا ٔ�يضا è¹س>تور نفسهوا�سÉاÂا ا<اªيل ومد
ٕان هذه القوانني التنظميية تتعلق ²ٕخراج مؤسسات دس>تورية Jىل قدر 
�بري من أ#مهية، بعضها يو< ٔ#ول مرة، وال نتوفر خبصوصه Jىل سوابق 
قانونية ٔ�و دروس ¹لمامرسة، والبعض ا#ٓخر قد تغري جوهرê، و²لتايل البد 

  .قهمن ٕاعطاهئا ±ه¢م اÚي ìس>تح

  حرضات السادة والس>يدات،
واصل جملس املس�شار�ن ٕانتاRه ال�شـريعي ªالل هذه ا<ورة ²<راسة 

نصا ìرشيÜعيا هتم مجيع املياد�ن ±قVصادية و±ج¢عية  26والتصويت Jىل 
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  .واحلقوقDة والبيDðة والثقافDة

  :وJىل مس>توى مراقÐة العمل احلكويم وتقDمي الس>ياسات العمومDةوJىل مس>توى مراقÐة العمل احلكويم وتقDمي الس>ياسات العمومDةوJىل مس>توى مراقÐة العمل احلكويم وتقDمي الس>ياسات العمومDةوJىل مس>توى مراقÐة العمل احلكويم وتقDمي الس>ياسات العمومDة
دة والس>يدات املس�شار�ن Jىل مساء� الس>يدات والسادة معل السا

ٔ�عضاء احلكومة ومVابعة خمتلف القضاê و±�شغاالت اليت ìس>تÒٔÀر ²ه¢م 
املواطنات واملواطنني يف مجيع اAاالت وJىل املس>تويني الوطين وا<ويل، 

 78(مهنا  239سؤ±، متت إالRابة عن  425وبلغ مجموع أ#س>ئ¾ الشفوية 
سؤ±،  73، ٔ�ما أ#س>ئ¾ الكVابية فقد بلغ Jددها )سؤ± Jادê 161و �ٓين

  .سؤ± مهنا 17مل تمت إالRابة ٕاال عن 
وٕاذا اكنت اجللسات الشهرية، اكليوم، اõصصة لÜتقدمي أ#جوبة Jىل 
أ#س>ئ¾ املتعلقة ²لس>ياسة العامة من قÐل رئ@س احلكومة، طبقا ¹لفقرة 

<س>تور، قد شلكت �ٓلية Rديدة لتقوية العمل من ا 100الثالثة من الفصل 
الرقايب ¹لمÉلس، فٕان جملس>نا قد اخVار حماور ذات ٔ�مهية قصوى اعتبارا 
لراهن@هتا، واعتبارا الرتباطها الوثيق ²نتظارات املواطنات واملواطنني 

  .وانعاكساهتا املس>تقÐلية Jىل معاش مواطن@¯ا ومواطناتنا
ق الربملانية مبÉلس املس�شار�ن، قد ومما جتدر إالشارة ٕاليه ٔ�ن الفر 

÷بعت تنظمي مجموJة من الورشات وا¹لقاءات العلمية حول قضاê اقVصادية 
واج¢عية مبشاركة ªرباء وفعاليات مدنية وس>ياس>ية، هذه ا¹لقاءات ٔ�سهمت 

  .بقسط وافر يف ٕاشعاع جملس>نا وانفVا¬ه Jىل حميطه

  : وJىل مس>توى العالقات اخلارجDةوJىل مس>توى العالقات اخلارجDةوJىل مس>توى العالقات اخلارجDةوJىل مس>توى العالقات اخلارجDة
التوجهيات امللكDة السامDة، واس>تحضارا ¹لخطاب املولوي  وا�سÉاما مع

فقد ٔ�صبح من فقد ٔ�صبح من فقد ٔ�صبح من فقد ٔ�صبح من : " ، واÚي Rاء فDه2013السايم الفVتاح ا<ورة اخلريفDة 
الضـروري Jىل الربملان بلورة خمطط معل مVاكمل وmجع، يعمتد مجيع �ٓليات الضـروري Jىل الربملان بلورة خمطط معل مVاكمل وmجع، يعمتد مجيع �ٓليات الضـروري Jىل الربملان بلورة خمطط معل مVاكمل وmجع، يعمتد مجيع �ٓليات الضـروري Jىل الربملان بلورة خمطط معل مVاكمل وmجع، يعمتد مجيع �ٓليات 
العمل الربملاين، ملواص¾ ا<فاع عن و¬دتنا الرتابية، بعيدا عن ªالفات العمل الربملاين، ملواص¾ ا<فاع عن و¬دتنا الرتابية، بعيدا عن ªالفات العمل الربملاين، ملواص¾ ا<فاع عن و¬دتنا الرتابية، بعيدا عن ªالفات العمل الربملاين، ملواص¾ ا<فاع عن و¬دتنا الرتابية، بعيدا عن ªالفات 

ٔ#úلبية واملعارضة، بل ال يÐÆغي �ٔن °كون رهينة الظرفDات واحلسا²ت ٔ#úلبية واملعارضة، بل ال يÐÆغي �ٔن °كون رهينة الظرفDات واحلسا²ت ٔ#úلبية واملعارضة، بل ال يÐÆغي �ٔن °كون رهينة الظرفDات واحلسا²ت ٔ#úلبية واملعارضة، بل ال يÐÆغي �ٔن °كون رهينة الظرفDات واحلسا²ت اااا
  .اvهتtى ûم Rاللته". الس>ياس>يةالس>ياس>يةالس>ياس>يةالس>ياس>ية

 21و J11ىل ضوء هذا اخلطاب، عقد جملس>نا ورشة معل يويم 
، حضـرها مجيع رؤساء الفرق الربملانية مشكور�ن ومجيع ٔ�عضاء 2013نومفرب 

رتمني والس>يدات مكVب اAلس وث¾ من السادة املس�شار�ن احمل
املس�شارات احملرتمات، وتناولت ²<رس والتýليل مهنجية معل اAلس يف 

ضوء العمل ا<بلومايس ونقط القوة ونقط الضعف يف هذا العمل، وJىل 
ذ® متت �رجمة Jدة ورشات لتقوية قدرات الس>يدات والسادة املس�شار�ن 
وبناء خطة Rديدة ¹لعمل ا<بلومايس، من هذه الورشات ورش ªاص 
حول احلمك اÚايت، ورش ªاص حول الزتامات اململكة املغربية يف جمال 

الس>يد حقوق إال�سان بني املعايري وا#ٓليات أ#ممية وحتدêت التنفDذ، بتÀٔطري 
احملجوب الهيبة، املندوب الوزاري امللكف حبقوق إال�سان، والورشة أ#وىل 
ٔ�طرها أ#س>تاذ محمد ÷ج ا<�ن احلس@ين، ٔ�س>تاذ Rامعي وخÐري يف العالقات 

" املك�س>بات والتýدêت: حقوق ±�سان" -ٔ�ظن–الثالثة ²ٔ#مس . ا<ولية

  .طين حلقوق إال�سانوقد ٔ�طرها أ#س>تاذ ٕادرÌس الزييم، رئ@س اAلس الو 
وال تفوتين هذه املناس>بة دون ٔ�ن ٔ�قدم الشكر اجلزيل و±مVنان 
لٔ�ساتذة أ#Rالء ا�Úن ٔ�طروا هذه الورشات، وتفاJلوا �لك ٔ�رحيية مع 

  . السادة الربملانيني
وتندرج هذه ا¹لقاءات يف ٕاطار الربmمج املسطر من قÐل مكVب 

السادة املس�شار�ن، ومتكDهنم من اAلس لتدعمي وتقوية قدرات الس>يدات و 
  .مت� مفاتيح امللفات الكربى ¹لرتافع هبا ªالل �شاطهم ا<بلومايس

ومن ¼ة ٔ�خرى، ÷بع جملس>نا معÅ الرايم ٕاىل توطيد ومتتني العالقات 
الثنائية اليت جتمعنا A²الس املامث¾ و�رملاmت ا<ول الصديقة والشقDقة، 

وقد . ا معها مشالك يف ما يتعلق ²لقضية الوطنيةوبعض الربملاmت اليت <ين
حرص Jىل احلضور الفاJل واملمتزي يف خمتلف املنتدêت ا<ولية وامللتقDات 

  .إالقلميية واجلهوية
وفدا �رملانيا، كام  17ويف هذا إالطار كذ®، اس>تقÐل اAلس املوقر 

  .تظاهرة �رملانية قارية ٔ�و ¼وية ٔ�و دولية 30شارك اAلس يف 
وشلكت هذه ا¹لقاءات م¯اس>بة لتوطيد Jالقات التعاون والصداقة بني 
الربملانيني وزمالهئم Jىل الصعيد ا<ويل، والتعريف å²منوذج ا<ميقراطي 
التمنوي املغريب املتفرد يف املنطقة، واÚي اكن دامئا حمط مساء� عندما 

�س>بات اليت يتوRه الربملانيون ٕاىل ªارج ٔ�رض الوطن، وكذ® وٕا�راز املك 
حتققت يف ملف ٔ�قاåمينا اجلنوبية، مع التذكري بÀٔمهية مقرتح احلمك اÚايت 


ýل هنايئ وJادل، وكذ® دوره يف ìسـريع وترية  ²ٔ#قالمي اجلنوبية ¹لمملكة
اندماج مغاريب بدو� امخلس كفاJل قوي يف اس>ت�Ðاب أ#من والسمل 

  .املتوسط ومكýاور Rاد لٕالحتاد أ#وريب ج¯وب البحر أ#بيض

  حرضات السادة والس>يدات،
زا�ر،  3000خبصوص ±نفVاح Jىل حميط اAلس، اس>تقÐل جملس>نا 

من مضهنم طلبة Rامعيون وتالمDذ و²ح�ون Rامعيون وممثلو مجعيات مدنية 
  .من داªل وªارج اململكة، وخصوصا ٔ�طفال Âاجرينا يف اخلارج

دقة مكVب اAلس ولعل ما مزي العمل إالداري لهذه ا<ورة هو مصا
Jىل النظام ا<اªيل ملركز ا<راسات والبحوث الربملانية اÚي ٔ�¬دثه اAلس 

وقد رشع هذا املركز العلمي يف . الربيطانية) Westminster(\رشاكة مع 
تنفDذ �رmجمه من ªالل ±ش>تغال Jىل ٔ�حباث ذات ٔ�مهية Jلمية، متهيدا 

  . ية عند ±قVضاءالع¢ده ٔ�داة ملوا�بة جملس>نا و±س�شار 
وخVاما، Ìسعدين ٔ�ن ٔ�توRه ²لشكر ٕاىل الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم 
. وٕاىل اكفة ٔ�عضاء احلكومة Jىل جتاوهبم مع الس>يدات والسادة املس�شار�ن

كام Ìسعدين كذ® ٔ�ن ٔ�شكر جزيل الشكر السادة ٔ�عضاء مكVب اAلس 
ري شؤون هذا Jىل حDو�هتم وروح املسؤولية اليت يتýلون هبا يف تدب

والشكر موصول ¹لسادة رؤساء الفرق الربملانية والسادة رؤساء . اAلس
ا¹لجن ا<امئة ا�Úن حير�ون يف الواقع دواليب هذا اAلس ²س>مترار، داªل 
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  .ا<ورات وªار¼ا، فلهم مين جزيل الشكر و±مVنان
ا كذ® ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر أ#طر وموظفي اAلس ²عتبارمه طبعا رشاكء لن

  . مجيعا يف لك املبادرات اليت تتو� تطو�ر معلنا مجيعا
ويف نفس الس>ياق، ٔ�توRه ²لتنويه والشكر اخلاص ٕاىل ممثيل وسائل 
إالJالم السمعية والبرصية واملكVوبة وإاللكرتونية اليت توا�ب جبدية وÂنية 
 �معل هذا اAلس، وتعترب طبعا الوس>يط الهام واملهم و±سرتاتيجي ف

  .لق بعالقاتنا مع الرٔ�ي العام الوطين وا<ويليتع

  حرضات السادة والس>يدات،
ٕاننا خنتمت هذه ا<ورة و±رتياح و±فV�ار يغمرm بنÉاح اåمنوذج 
ا<ميقراطي التمنوي املتفرد اÚي �رJاه صاحب اجلال� امل� محمد السادس 

اÚي حييط نصـره هللا بعزمية ال تلني وب#Ðات رمغ املناخ شديد التعقDد 
ببالدm، هذا اåمنوذج اÚي مت بناؤه يف جو Ìسوده ±س>تقرار والطمÀٔن@¯ة 
ومVابعة أ#وراش الكربى الضام¯ة ¹لتمنية املس>تدامة وRلب املزيد من 

  .±س�&رات واسÜVرشاف �ٓفاق املس>تقÐل وبناء دو� املؤسسات

"ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعو نُونمؤالْمصدق هللا " و
  .العظمي

وا#ٓن ٔ�عطي اللكمة ¹لس>يد أ#مني احملرتم لتالوة �رقDة الوالء وإالªالص 
  .املرفوJة ٕاىل السدة العالية ²'، وٕاليه اللكمة

        ::::املس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اAلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اAلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اAلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اAلس
  .شكرا الس>يد الرئ@س

  .\سم هللا الرمحن الرحمي
ة صاحب اجلال� امل� محمد السادس، نرصه �رقDة مرفوJة ٕاىل حرض 

  .هللا
  نعم س>يدي، ٔ�عزك هللا؛

ي�رشف ªدمي أ#عتاب الرشيفة، بعد تقدمي ما يليق ²جلناب الرشيف، 
  ٔ�عز هللا ٔ�مره، من فروض الطاJة والوالء، ٔ�صا� عن نفيس ونيابة عن اكفة 

ل الس>يدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، مبناس>بة اخVتام ٔ�شغا
بÀٔن �رفع ٕاىل السدة العالية  2014-2013ا<ورة اخلريفDة ¹لس>نة ال�رشيعية 

  .²' ٔ�صدق �êٓت الوالء وإالªالص جلاللتمك و¹لعرش العلوي اAيد
لقد شلكت أ#وراش الكربى اليت تقودها Rاللتمك مصدر ٕالهام مجليع 

دm، كام مكوmت اAلس يف تعاملهم يف امللفات ٔ�و مع امللفات الكربى لبال
شلكت توجهيا°مك السامDة مبناس>بة افVتاح ا<ورة اخلريفDة ¹لس>نة ال�رشيعية 

يف تعامل اAلس مع ا<بلوماس>ية الربملانية حلظة انعطاف،  2013-2014
وهو ما ٔ�مثر عن بلورة ٕاسرتاتيجية يف جمال ا<بلوماس>ية الربملانية، هدفها 

è¹ فاع عن املصاحل العليا تقوية قدرات الس>يدات والسادة املس�شار�ن
  .لبالدm، وJىل رٔ�سها قضية و¬دتنا الرتابية

وس>يظل جملس املس�شار�ن، ê موالي، مس>تÆريا بتوجهيا°مك السامDة، 
م¯خرطا بفعالية يف دينامDة إالصالح والبناء و±نفVاح اليت تقودها Rاللتمك 

  .حبمكة وتبرص وثبات لبناء دو� املؤسسات
، مبا حفظ به ا�Úر احلكمي، ؤ�دام Jىل Rاللتمك حفظمك هللا، ê موالي

نعم الصýة والعافDة، وحقق يف عهد Rاللتمك ما °رجونه ململكVمك السعيدة 
وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، ؤ�قر عينمك بويل عهدمك احملبوب 
صاحب السمو املليك أ#مري اجلليل موالي احلسن وشقDقVه صاحÐة السمو 

اجللي¾ لال ªدجية وصنومك اجلليل صاحب السمو املليك أ#مري املليك أ#مرية 
  .موالي رش>يد وببايق ٔ�فراد أ#رسة امللكDة الرشيفة، ٕانه مسيع جميب

  .والسالم Jىل مقام Rاللتمك العايل ²' ورمحة م¯ه تعاىل و�راكته
 12جهرية، املوافق لــ  1435ربيع الثاين  12وحرر ²لر²ط، يف أ#ربعاء 

  .2014ر فربا�
ªدمي أ#عتاب الرشيفة، ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ@س جملس 

  .املس�شار�ن

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
  .شكرا

  .، وشكرا لمك مجيعارفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


