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  )م 2014ٔ��ريل  11( هـ 1435 ا"ٓخرةجامدى من  11امجلعة : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . محمد الشFيخ بيد هللا، رئ@س ا?لس املس�شار ا<كتور: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
سFتة عرش دقJقة، ابتداءا من الساOة الثالثة وا<قJقة والواLدة  :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .وامخلسني بعد الزوال
   .4201 -2013\لسFنة ال�رشيعية  رة الربيعيةافYتاح ا<و  ::::Wدول أ"عاملWدول أ"عاملWدول أ"عاملWدول أ"عامل

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

  :املس�شار ا<كتور محمد الشFيخ بيد هللا، رئ@س ا?لساملس�شار ا<كتور محمد الشFيخ بيد هللا، رئ@س ا?لساملس�شار ا<كتور محمد الشFيخ بيد هللا، رئ@س ا?لساملس�شار ا<كتور محمد الشFيخ بيد هللا، رئ@س ا?لس
  .bسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  السFيدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السFيدات،ٔ�هيا السادة و 
من ا<سFتور، والنظام ا<اoيل ?لس  65طبقا ملقYضيات الفصل 

  .2014 -2013املس�شار�ن، نفYتح اليوم ا<ورة الربيعية \لسFنة ال�رشيعية 
لقد متزيت الفرتة الفاصz بني ا<ورتني xلزwرة امللكJة املميونة ٕاىل Oدد 

د� من تقوية وشاجئ من ا<ول إالفريقJة الشقJقة والصديقة، واليت مك�ت بال
Oالقاهتا مع معقها إالفريقي Oىل املسFتوwت الروحJة، و�قYصادية، 
و�ج�عية، وهو ما �رمج من oالل التوقJع Oىل Oدد من اتفاقJات 
الشـراكة حتت الرOاية السامJة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 

ت عهنا جامهري هذه ا<ول هللا يف جو �سوده الود واحملبة الصادقة اليت Oرب 
  . يف احYفاالت شعبية عفوية م�قطعة النظري

وا¡سمت اجلو� امللكJة املميونة �لك من مايل والكوت ديفوار وغي�Jا 
ج�وب، -بدالالت معيقة، عززت التعاون ج�وب ¤و�¤ري والغابون،

وoلقت دينامJة اقYصادية واج�عية مYباد� املنفعة، Oرب ٕاطالق مشاريع 
يف تعز�ز �سFتقرار وال�سك  -وال شك-س�سامه  يف جماالت حJوية، هامة

  .والرو» لهاته الب©ان �ج�عي
وقد حظيت الزwرات املباركة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا xٕشادة دولية واسعة نظرا ملسامهة هذه الزwرات يف اسFت�¬اب 

Wدت إالشادة �رمجهتا يف امYنان أ"من و�سFتقرار يف هذه ا<ول، وقد و 
́ٔمم املت²دة السFيد xن يك مون xلعمل اجلبار ا°ي تقوم به  أ"مني العام ل

  .اململكة املغربية من W�ٔل اسFتقرار ٕافريقJا الوسطى
  ٔ�هيا السادة والسFيدات،

متزيت هذه الفرتة كذ· مبتابعة صاحب اجلال� امل� محمد السادس 
ة مYنامJة ورائدة، وذ· xٕعطاء دفعات قوية نرصه هللا ٕالجنازات �منوي

́ٔوراش التمنوية املتنامJة، وفYح ٔ�خرى Wديدة Oرب ٕاطالق دينامJة الت«ٔهيل  ل
احلرضي \لعديد من مدن اململكة، وانطالق املرشوع �سرتاتيجي ¾طط 

، وا¾طط الوطين ل�رسيع التمنية الصناعية "نـور"الطاقة الشمسFية املغريب 
مكشـروع " امليناء - وصال ا<ار البيضاء "، ومشـروع 2020 - 2014\لفرتة 

رائد، سFيعزز إالشعاع �قYصادي و�ج�عي والثقايف \لعامصة �قYصادية 
  .\لمملكة، و�رتقي هبا ٕاىل مصاف كربwت العوامص ا<ولية

  ٔ�هيا السادة والسFيدات،
مبتابعة  يف ا?ال ال�رشيعي، متزيت هذه الفرتة الفاصz بني ا<ورتني

ا\لجن الربملانية ا<امئة ٔ"Ìشطهتا، وهكذا، عقدت هذه ا\لجن اثنني وعرش�ن 
ساOة معل، متت فهيا، Oىل مسFتوى العمل  60، اسFتغرقت )22(اج�Oا 

نصا ¡رشيعيا، نذ¤ر فقط ٔ�مه هذه  20ال�رشيعي، ا<راسة واملوافقة Oىل 
والتكو�ن والبحث مرشوع قانون يتعلق x?لس أ"Oىل \لرتبية : املشاريع

العلمي، وا°ي سFمير اليوم ٔ�مام ٔ�نظارمك، ومرشوع قانون هيم القطب املايل 
\©ار البيضاء، ومرشوع قانون تنظميي يتعلق xحملمكة ا<سFتورية، ومرشوع 
قانون يتعلق مبزاو� Öنة الهندسة املعامرية وٕاLداث هيئة املهندسني 

االتفاقJات املرتبطة حبامية أ"طفال املعامريني الوطنية، فضال عن مجموOة من 
من �سFتغالل و�عتداء اجل�يس، ؤ�خرى xجلرامئ املعلوماتية، وٕاÌشاء 

ا<راسة واملوافقة ٕاال  -مع أ"سف–ومل تمت . جتمع دول الساLل والصحراء
Oىل مقرتح قانون واLد يتعلق bسن ٔ�حاكم oاصة تتعلق بدمج بعض 

  . اجلامعات
  :رفت جلان ا?لس Oدة Ì�ٔشطة من ق¬يلوxملوازاة مع ذ·، ع

تنظمي لقاء درايس حول تدبري وحصيz جملس املنافسة يف ٔ�فق  -
ٕاصالح املنظومة القانونية املرتقب Oىل ضوء مرشوعي القانونني املعروضني 
Oىل ٔ�نظار جملس املس�شار�ن واملتعلقني مبäلس املنافسة وحرية أ"سعار 

   ؛واملنافسة

ق بçدمع الصناOة التقليدية، والقانون التنظميي م�اقشة مواضيع تتعل -
 \لحرفJني، والتغطية الصحية و�ج�عية، وٕانقاذ احلرف املهددة xالنقراض؛

xٕقلمي " وجلة السلطان"زwرة مJدانية لورش أ"شغال القامئة bسد  -
 .امخل@سات يف ٕاطار ت�¬ع �سرتاتيجية الوطنية \لامء

تيجية احلكومة يف جمال السFياسة م�اقشة احملاور الكربى ٕالسرتا 
 éتغالل املواFمرىس "املينائية، واخلدمات املقدمة من طرف رشكة اس

، وحضورها اجلغرايف xملواé املغربية، وا¾طط �سرتاتيجي املزمع "املغرب
  .تطبيقه

  حرضات السFيدات والسادة أ"فاضل،
ة كذ· وخبصوص العمل ا<بلومايس الربملاين، فقد شهدت هذه الفرت 

اسFمترار تطور وتوطيد Oالقات جملسFنا املوقر bرشاكئه، Oىل الصعيد�ن 
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اجلهوي وا<ويل، من oالل ما اسFتق¬ó من وفود وخشصيات مرموقة 
ومسؤولني سامني، ومن oالل املهام ا<بلوماسFية اليت ٔ�جنزها يف العديد من 

  .املنتدwت واحملافل الربملانية اجلهوية وا<ولية
ث أ"�رز يف هذا الباب، تقدمي ا?لس xمس الربملان املغريب ويعترب احلد

، حتت 130لبند طارئ \لجمعية العامة لالحتاد الربملاين ا<ويل يف دورهتا 
ٕاسهام �حتاد الربملاين ا<ويل يف اسFت�¬اب السمل وأ"من وتدعمي "عنوان 

ق¬ول ، وهو البند ا°ي حظي ب "ا<ميقراطية يف مجهورية ٔ�فريقJا الوسطى
امجلعية العامة لٕالحتاد �رمهتا xلنظر لبعده إالÌساين وأ"مين وûاwته النzJú يف 
وقف التطهري العريق وا<يين ا°ي يتعرض ü املسلمون يف ٕافريقJا الوسطى 

وتدمري املوروث إالÌساين  ،)balaka-Anti(من ق¬ل مJل@شFيات 
واحلضاري، كام �روم موا¤بة السلطة التنفJذية لهذه امجلهورية ودمعها من 
W�ٔل اسFت�¬اب أ"من و�سFتقرار وٕاOادة بناء ا<و� وحتقJق املصاحلة بني 

ويعكس ق¬ول هذا البند الطارئ �Lرتام والتقد�ر ا°ي . مجيع مكو�هتا
  .افل ا<وليةحتـظى به بالد� يف خمتلف احمل

خشصية مرموقة  19وOىل مسFتوى العالقات الثنائية، اسFتق¬ل ا?لس 
  : ووفودا رفJعة املسFتوى من ب@هنا

ـرئ@س جملس الوزراء، وز�ر ا<و� بدو� قطر، معايل الشFيخ  -
 عبدهللا �ن �رص �ن oليفة �ٓل 	ين،ـ

) Barbuda-et-Antigua(الوز�ر أ"ول ووز�ر اخلارجJة <و�   -
 ؛)Winston Baldwin Spencer(ور ا<كت

 ؛)Pietro GRASSO(رئ@س جملس الشFيوخ �يطايل السFيد  -

 Gabriella Battaini( �ئبة أ"مني العام ?لس ٔ�ورx السFيدة -
Dragoni.( 

تظاهرة دولية عربية وٕافريقJة  15كام شار¤ت وفود من جملسFنا يف 
 .ودولية

أ"وربية املغربية اليت  ومتزيت هذه الفرتة xسFتق¬ال ا\لجنة ا¾تلطة
، وتوج هذا 2014مارس  25عقدت سادس اج�Oاهتا يف ا<اzo يوم 

ا°ي تضمن ٕاشادة بçمسFتوى العالقات اجليدة " بيان ا<اzo"ا\لقاء Oxٕالن 
بني اململكة املغربية و�حتاد أ"وريب يف Oدة جماالت، وoاصة املرتبطة 

قة اليت حققهتا بالد� Oىل خمتلف xجلانب �قYصادي، وxٕالصالLات العمي
املسFتوwت، مبا فهيا اصالح القضاء العسكري، وهو ما اعتربه بيان ا\لجنة 

  .معال ٕاجيابيا، �سFتحق الرتحJب
وقد �ركز العمل الربملاين \لمäلس املوقر Oىل اع�د هنج ا<بلوماسFية 

وLدة الرتابية املبادرة دفاOا عن املصاحل احليوية لبالد� ويف طليعهتا قضية ال
\لمملكة وما تعرفه من تطورات م�ذ ٔ�ن تقدمت بالد� مبقرتح احلمك ا°ايت 
xٔ"قالمي اجلنوبية \لمملكة، حبيث ركزت وفود ا?لس Oىل التعريف هبذا 

املقرتح اجلدي واملوضوعي وذي املصداقJة ا°ي من ش%«ٔنه ٔ�ن يض$ع Lدا 
  . لزناع مفYعل فرض Oلينا ومعـــر طويال

قالمي ويف ٔ́  نفس إالطار، مت التعـــريف x'منوذج التمنوي اجلديد ل
اجلنوبية ا°ي O�ٔده ا?لس �قYصادي و�ج�عي والب@يئ بعد مسلسل 
واسع من إالنصات وال�شاور والتوافق، مشل خمتلف الفاOلني يف اجلهات 

  . اجلنوبية الثالث
ريب املتفرد ب«ٔولوية كام حظي التعريف x'منوذج التمنوي ا<ميقراطي املغ

اه�مات السادة املس�شار�ن احملرتمني والسFيدات املس�شارات احملرتمني، 
فضال عن الت«ٔ¤يد Oىل ا<ور �سرتاتيجي ا°ي تلعبه اململكة املغربية كفاOل 
 wة وقضاJىل رٔ�سها القضية الفلسطي�Oالعاد�، و wٔ�سايس يف نرصة القضا

  .أ"من والسمل يف العامل
ال الشؤون إالدارية، عرفت الفرتة الفاصz بني ا<ورتني صدور ويف جم

وينكب مكYب ا?لس ا"ٓن . املنظام اجلديد ٕالدارة ا?لس xجلريدة الرمسية
Oىل وضع إالجراءات والرتت@¬ات الرضورية مبا يلزم من املسؤولية والشفافJة 

   .و�اك, الفرص
تظمة مع ٔ�طر وموظفي ويف ا?ال التواصيل، ويف ٕاطار لقاءاته املن 

ا?لس، عقد املكYب لقاء تواصليا مع موظفات وموظفي ا?لس مبشاركة 
النقابة املسFتقz ملوظفي ا?لس، واكن الهدف من هذا ا\لقاء اسFتعراض 
احلصيz �ج�عية ?لسFنا ٔ"ربع سFنوات oلت وحتصني رشاكة مؤسساتية 

والرتاكامت إالجيابية اليت  م¬نية Oىل التعاقد بعد تقJمي املاكسب العديدة
حتققت طيz هذه الفرتة، والت«ٔ¤يد Oىل مYابعة البحث عن الوسائل لتحسني 

  .ظروف العمل داoل ا?لس
واسFتق¬ل ا?لس نقابة موظفي جملس أ"مة الكوييت اليت وقعت اتفاقJة 
رشاكة وتعاون مع م.يلهتا مبäلسFنا، وهو 	لث جرس ميده الطامق إالداري 

  .الوطن oارج ٔ�رض
ويف جمال �نفYاح Oىل اخلربة ا<ولية، ومن W�ٔل تطو�ر إالدارة 
�لكرتونية \لمäلس، مت تنظمي لقاءات بني خمتلف الوLدات إالدارية 

<مع وت«ٔهيل أ"نظمة  )SIGMA(حبضور خ¬ري دويل يف ٕاطار مرشوع 
  .املعلوماتية xٕدارة جملسFنا

  حرضات السادة والسFيدات أ"فاضل،
، وحنن نفYتح هذه ا<ورة اجلديدة، يطيب يل ٔ�ن ٔ�تقدم يف اخلتام

xلشكر اجلزيل ٕاىل اكفة مكو�ت ا?لس من ٔ�عضاء مكYب ا?لس، 
ورؤساء الفرق وا?موOات الربملانية، ورؤساء ا\لجن ا<امئة ومجيع السFيدات 
والسادة املس�شار�ن احملرتمني Oىل معلهم ا<ؤوب، وهو ما جتىل xٔ"ساس 

ر معل ا\لجن ا<امئة اليت عقدت Oدة اج�Oات لتدارس العديد يف اسFمترا
من النصوص القانونية السالفة ا°¤ر، والشكر موصول \لسFيد رئ@س 
احلكومة، ا°ي اعتذر عن حضوره معنا اليوم، و\لسادة الوزراء واكفة 
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   .ٔ�عضاء احلكومة Oىل جتاوهبم مع السFيدات والسادة املس�شار�ن
ٔ"طر وموظفي جملسFنا املوقر Oىل تفا3هيم يف العمل، كام ٔ�توWه xلتنويه 

والشكر موصول ٕاىل ممثيل وسائل �Oالم الوطنية السمعية والبرصية 
  .واملكYوبة وإاللكرتونية Oىل موا¤بهتم ومYابعهتم ٔ"Ìشطة ا?لس

  ٔ�هيا السFيدات والسادة أ"فاضل،
 ٕان ا?لس، وهو يفYتح هذه ا<ورة، سFيظل حريصا Oىل التطبيق

السلمي \لتوجهيات امللكJة السامJة اليت طاملا ٔ�كدت Oىل جودة العمل 
  الربملاين، ¡رشيعا ورقابة وديبلوماسFية، وOىل دور الربملان يف ا<فاع عن 

 املصاحل العليا لبالد� وOىل رٔ�سها قضية الوLدة الرتابية \لممçلكة
Jىل التاكمل والتنامغ بني ا?لسني والتعاو  ة،ـــــاملغربOن إالجيايب مع و

السلطة التنفJذية \لمسامهة يف بناء مغرب املؤسسات ودو� القانون حتت 
  . القJادة الرشFيدة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
هذه اجللسة �فYتاحJة، وتلهيا م¬ارشة Wلسة ¡رشيعية،  ،ٕاذن ،خنتمت
  .ا أ"سFتاذ فوزي بنعاللسFيرتٔ�سه

  .شكرا لمك Oىل ان�¬اهمك، والسالم Oليمك ورمحة هللا
  )رفعت اجللسة(


