
  

  

  

  المغربية المملكة 

  البرلمان

 المستشارين   مجلس

 

 

 

 

ععععاجتمااجتمااجتمااجتما        حضر حضر حضر حضر مممم     

المستشارينالمستشارينالمستشارينالمستشارين         مكتب مجلس  مكتب مجلس  مكتب مجلس  مكتب مجلس      

            2011        دجنبردجنبردجنبردجنبر    05ثنين ثنين ثنين ثنين االاالاالاال     ليوم ليوم ليوم ليوم82رقم رقم رقم رقم 

 

 

 

 

 

 

  
  



� ا
	����ر����                                                                                                      ���	
  82 ا��	�ع ا
 

 2 

        82     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        1201        دجنبردجنبردجنبردجنبر        05        ثنينثنينثنينثنيناالاالاالاالليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم �عقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا نرب 05ثنني مك يد  برئاسة سـبوعياأله  اج%ع2011 جد يخ  تور محمد ا بريس ا5لس ا4 شـ لك ئ

سادة هللا          :لوحضور األعضاء ا
نعالل     نعاللفوزي  نعاللفوزي  نعاللفوزي  يفة األول للريس،    ::::        ببببفوزي  يفة األول للريس،ا يفة األول للريس،ا يفة األول للريس،ا ئئئئا     خللخللخللخلل

ييلمحممحممحممحم     ييلد  ييلد  ييلد  ثاين للريس،    ::::        فضفضفضفضد  يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ئئئئا ل لخلل لخلل لخلل     خلل

يجديكن     يجديكنسن  يجديكنسن  يجديكنسن  بسن  بحل بحل بحل ثالث للريس،    ::::        حل يفة ا ثالث للريس،ا يفة ا ثالث للريس،ا يفة ا ثالث للريس،ا يفة ا ئئئئا ل لخلل لخلل لخلل     خلل

يفة الرابع للريس،    ::::        امحدو دابداامحدو دابداامحدو دابداامحدو دابدا     يفة الرابع للريس،ا يفة الرابع للريس،ا يفة الرابع للريس،ا ئئئئا     خللخللخللخلل

    ئئئئيفة اخلامس للريس،يفة اخلامس للريس،يفة اخلامس للريس،يفة اخلامس للريس،خللخللخللخللاااا    ::::    ععععبد الرحامن أشنبد الرحامن أشنبد الرحامن أشنبد الرحامن أشن    

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::        عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل    

يف أبدوحععععبد بد بد بد      يف أبدوحا يف أبدوحا يف أبدوحا     حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::    للطللطللطللطا
سات بداية يف يف يف يف  ية  رش ية  تب عىل املرتكزات القانوية واملوضو سادة أعضاء ا يد الريس ا جلهذا �ج%ع أطلع ا ع ل ع ن ل ملكسـ ئ ل

ي يف جالm املl لريس احلكومة اجلديد  شارين بعد  ية مبجلس ا ئo ا شكاأل تئ س بشف تلك ت ه ملسـ يد . ل احلكومةل لسـوقد أكد ا
ناول  سات ويف  ية عقد هذه ا تاyت اليت شككت يف رش ياق عىل رضورة الرد عىل بعض ا تالريس يف هذا ا جلل ع لكسـ لئ

يه  تب بالغا جاء  شارين ويف هذا اإلطار أصدر ا سادة ا تقاالت ا شارين ملوضوع ا فجملس ا ملك ت ل سـ ست ملس  :مل
سة" شارين، أن  تب جملس ا ترب  جليث  ت ملسيع مك تورية، ففضال ح يات ا4 شفوية متت يف احرتام �م  ئo ا سـ األ تض ل للمقسـ

نظام  تور وال يف ا نود ا4 يس يف  توبر املايض،  ية من أ ثا تحة يف امجلعة ا ية ا لعن أهنا جرت يف إطار ا4ورة اخلر سـ ب ك ن ل فلت ملفيف
ساءm احلكومة خالل الفرتة �تقا يد ممارسة حقه يف  نا4اخيل للمجلس ما حيد أو  م ها، إذ أن يق ها ألعام لية أو يف فرتة ترص يف ل

يب  شارين، مادام ا بة جملس ا ساءm وحما ية معرضة  y ها ويه سؤوm عن أعام بقى  يذية  سلطة ا نصا ل تنف س لت مل تل سـ مل بع م ت لتل
ية األخرية مل يمت بعد رش ثقة عن �تخاyت ا يعالقانوين للحكومة ا ت لن  .ملنب

 
تقاالت من ا5لس، فقد مت وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص ها وفق أحاكم نظامه ا4اخيل، خاصة املادة سـ ملف � تعاطي  معا نه واليت 102ل م 

ية عىل أنه  ثا ننص يف فقرهتا ا ل شار إلهيا يف املادة "...ت باب ا تج عن األ مليط ريس ا5لس الوزير األول علام بلك فراغ  سـ نحي يئ
تخذ 100 تعلق مبجلس لت وما بعدها أعاله  ميي ا تور والقانون ا يات ا4 بقا  ملاحلكومة اإلجراءات الالزمة  سـ تض لتنظط ملق

شارين يد ريس احلكومة، مبوافاته بأصول "ملستا تاب ا ناء عىل  توري  ته لطلب ا5لس ا4 تجابت رئا ئ، كام ا سـ ك ب سـ سـ لسـ
تقاالت، مما جيعل الربط ب بت من وقائع � سات حىت  تقاالت ومبحارض ا سـ� جلل سار هذا امللف وقرار يتثسـ مني موضوع 

ند عىل أية أسس  توري خبصوصه، فاقدا ألي معىن، وجمرد ادعاء ال يستا5لس ا4 تب جملس سـ بقى  مكقانوية، و ي ن
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ية،  توا ته ا يا نظر  yيطه، و تاحه عىل  شارين، رهن إشارة مكوµت الرأي العام الوطين، يف إطار ا صلا ل سـ سـ ل حم لت نف ملس
بس أو مغوض، أو  يح أي  لتو ض تورية املوكوm ¹ل هام ا4 ية خبصوص أدائه  سـتقدمي رشوحات إضا للم  ".ف

 
ثال¼ء وبعدهاوبعدهاوبعدهاوبعدها تدرج يوم ا ية اليت  ئo ا سة األ تب عىل جدول أعامل  ل صادق ا سـ ه سـ لشفجل نرب 06ملك يرتأس 2011ج د سـ، و

سة يد كوسكوس كأمني للج يد  نعالل وا يد فوزي  يفة األول للريس ا سة ا لهذه ا مح سـ ب سـ خلل لجلل ل  .ئ
 
تحالف �شرتايك، اطكامكامكامكام شاعر من فريق ا بد الواحد ا شار  تقاm ا تب عىل ا للع ا ل ع ت ملسسـ  ملك
 
سامهة أماأماأماأما توسط حول ا يض ا بحر األ ية  ية الربملا تب عىل مراسo من ا ية اطلع ا توى العالقات اخلار مل عىل  مل ب لل ن مجلع ملكسـ ج م

نوية للربملان املغريب  .لسـا
 

ية كام كام كام كام  ية الربملا لوافق عىل دعوة من ا ن توسط حلضور أشغال ا4ورة مجلع يض ا ملبحر األ ب ية العامة لـ 12ل مجعية "للجمع 
هرyء والغاز توسطني يف جمال ا نني ا لكا مل نا" (ملقن يوµن يوم / ثيأ نرب 14لا  ).2011ج د

 
نظمة من طرف كامكامكامكام ندوة ا شاركة وفد ا5لس يف أشغال ا تب عىل تقرير أويل حول  مل اطلع ا ل م بريوت أÑم WFDملك  28ب 
 .2011نونرب  29و 
 

نحة ا4ورةويفويفويفويف مية  نظر يف  بني  سادة احملا ية  تب الصال شؤون اإلدارية، فوض ا م جمال ا ح قملك لل سـ لل  .ل


