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 534 اجللسة رمقحمرض 

 ).م2021 مارس 05(هـ 1442 رجب 21 امجلعة: التارخي
ن شامشالسيد : الرئاسة شارن، عبد احلكمي  س جملس املس   .رئ
ت ة  عرشةٔربع : التوق قة، ابتداء من السا قة عرشة  احلاديةدق ق وا

ا التاسعة  .صبا
ٔعام تاحا :لدول ا ائيةورة ا ف   .ست

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

شار  ن شامشالسيد املس لس، عبد احلكمي  س ا   :رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي

ائية ست ورة  تاح ا لن عن اف ٔ.  
ورة  تح به هذه ا ري ما نف ل هذه املناسبات، فٕان  ويف م

ر احلكمي ات من ا ت ب ٓ ائية  ىل مسامعنا املقرئ ست ، يتلوها 
  .السيد عبد الكرمي البايق هللا، فليتفضل مشكورا

  :املقرئ السيد عبد الكرمي البايق هللا
  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم

 أُم هن محكَماتٌ آياتٌ منْه الْكتَاب علَيك أَنْزَل هو الَّذي"

 ما فَيتَّبِعون زَيغٌ قُلُوبِهِم فَأَما الَّذين في متَشَابِهاتٌ أُخَرو الْكتَابِ

هتَشَاب نْهغَاَء متاب تْنَةغَاَء الْفتابو ها تَأْوِيلمو لَمعي إِلَّا تَأْوِيلَه اللَّه، خُوناسالرو 

إِلَّا أُولُو  يذَّكَّر، وما ربنَاعنْد  بِه كُلٌّ من آمنَّا يقُولُون الْعلْمِ في

ربنَا لَا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا من لَّدنك رحمةً الْأَلْبابِ، 

 بنَا إِنَّك جامع النَّاسِ ليومٍ لَّا ريب فيه إِن اللَّه لَارإِنَّك أَنتَ الْوهاب، 

اديعالْم فخْلي". 

  .صدق اهللا العظيم

س   :السيد الرئ
  .صدق هللا العظمي

لس لتالوة نص املرسوم القايض  ٔمني ا لسيد  ٔعطي اللكمة  ٓن  وا
ائية ابتداء من  شارن لعقد دورة است  2بدعوة جملس النواب وجملس املس

الل ال2021مارس  د من مراسالت  لس مبا  ار ا فرتة ، وكذ ٕالخ
ورتني   .الفاص بني ا

ٔمني   .تفضل السيد ا

شار  لساملس ٔمني ا ٔمحد توزي،    :السيد 
س   .شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔمني ىل النيب ا   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون   احملرتمون، السيدات والسادة املس

ليس الربملان ائية    .بداية ف ييل نص املرسوم القايض بعقد دورة است
ر  26( 1442من رجب  14صادر يف  2.21.124مرسوم رمق  فربا

ائية) 2021 شارن لعقد دورة است   .بدعوة جملس النواب وجملس املس
س احلكومة،   رئ
ىل الفصل  ستور، 66بناء    من ا
 26( 1442رجب  14 جملس احلكومة املنعقد بتارخي وبعد املداو يف

ر    ،)2021فربا
  :رمس ما ييل

ٔوىل   املادة ا
شارن ابتداء من   2(رجب  18يعقد جملس النواب وجملس املس

ٔعاملها ما ييل) 2021مارس  دول  ائية يتضمن    :دورة است
متمي القانون  04.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1 يقيض بتغيري و

لس النواب؛ 27.11ظميي رمق التن    املتعلق مب
متمي القانون  05.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - 2 يقيض بتغيري و

شارن؛ 28.11التنظميي رمق  لس املس   املتعلق مب
متمي القانون  06.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - 3 يقيض بتغيري و

ات  59.11التنظميي رمق  ٔعضاء جمالس امجلا اب  نت   الرتابية؛املتعلق 
يقيض بتغيري القانون التنظميي رمق  07.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - 4

ٔحزاب السياسية؛ 29.11   املتعلق 
متمي القانون  08.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - 5 يقيض بتغيري و

ٔحاكم  02.12التنظميي رمق  لتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا  املتعلق 
  ستور؛من ا 92و 49الفصلني 

عية؛ 09.21مرشوع قانون ٕاطار رمق  - 6 ج محلاية    يتعلق 
متمي القانون رمق  10.21مرشوع قانون رمق  - 7  57.11يقيض بتغيري و

اء واستعامل وسائل  ستف ابية العامة ومعلية  نت لواحئ  املتعلق 
ستف ابية و نت الل امحلالت  ة    ائية؛االتصال السمعي البرصي العموم

املتعلق  9.97يقيض بتغيري القانون رمق  11.21مرشوع قانون رمق  - 8
ت وتنظمي مراجعة  ا نت ائيةمبدونة  ابية اخلاصة  است نت لواحئ 

  لغرف املهنية؛
لزناهة والوقاية  46.19مرشوع قانون رمق  - 9 لهيئة الوطنية  يتعلق 

  .من الرشوة وحمارهتا

  املادة الثانية
رش  جلريدة الرمسيةي   .هذا املرسوم 
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ال جملس النواب  ٔ لس، فقد  ىل ا لنصوص الواردة  سبة  ل ٔما 
ٔكتور  تام دورة  لس بعد اخ   :النصوص التالية 2020ىل ا

؛ 71.18مرشوع قانون رمق  - 1 رشطة املوا   يتعلق 
متمي القانون رمق  55.20مرشوع قانون رمق  - 2  01.09يتعلق بتغيري و

لمتاحف؛ال داث املؤسسة الوطنية  ٕ   قايض 
ملتاحف؛ 56.20مرشوع قانون رمق  - 3   يتعلق 
ر  06.20مرشوع قانون رمق  - 4 سويق والتصد ب ال يقيض حبل مك

ته؛   وبتصف
ىل تعديل الفقرة الثالثة من الفصل  - 5 ريم  من  2.1مقرتح قانون 

وجب القانون رمق القانون املنظم لاللزتامات والعقود كام وقع تعديلها مب
لكرتونية الصادر بتارخي  53.05 لمعطيات  لكرتوين  لتبادل  املتعلق 

  .2007نومفرب  30

س احلكومة بتارخي  ٔودع السيد رئ ر  18كام  ب  2021فربا ى مك
ٔحاكم الفصل  لس، طبقا  ستور، مرشوع قانون ٕاطار رمق  78ا من ا

عية 09.21 ج محلاية    .يتعلق 

ٔيضا من جملس النواب بتارخي  لس  مبشاريع  2021مارس  2وتوصل ا
  :القوانني التالية

متمي القانون  08.21مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1 يقيض بتغيري و
ٔحاكم  02.12التنظميي رمق  لتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا  املتعلق 

ستور؛ 92و 49الفصلني    من ا
متمي القانون رمق  10.21مرشوع قانون رمق  - 2  57.11يقيض بتغيري و

اء واستعامل وسائل  ستف ابية العامة ومعلية  نت لواحئ  املتعلق 
ائية؛  ستف ابية و نت الل امحلالت  ة    االتصال السمعي البرصي العموم

املتعلق مبدونة  9.97يقيض بتغيري القانون  11.21مرشوع قانون  - 3
لغرف  ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية  ت وتنظمي مراجعة است ا نت

  .املهنية

لهيا، فقد توصلت  ٔجوبة احلكومة  لس و ٔعضاء ا ٔسئ  سبة  ل ٔما 
ر  10الرئاسة يف الفرتة املمتدة من  رخيه  2021فربا   :مبا ييلٕاىل 

ٔسئ الشفهية - ؛ 15: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك   .سؤ 42: دد ا

ارشة بعد  د م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر  ري، حنيط ا ٔ ويف ا
ىل  راسة والتصويت  رشيعية، ختصص  لسة  تاح هذه مع  ف لسة 

  :القوانني التالية
متمي 10.21مرشوع قانون رمق  - 1  57.11القانون رمق  يقيض بتغيري و

اء واستعامل وسائل  ستف ابية العامة ومعلية  نت لواحئ  املتعلق 
ائية؛  ستف ابية و نت الل امحلالت  ة    االتصال السمعي البرصي العموم

املتعلق  9.97يقيض بتغيري قانون رمق  11.21مرشوع قانون رمق  - 2

ائي ت وتنظمي مراجعة است ا نت ابية اخلاصة مبدونة  نت لواحئ  ة 
  .لغرف املهنية

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔحاكم  ائية، طبقا  ست ورة  تاح ا دد لقاؤ اليوم مبناسبة اف يت
ضيات املاد 66الفصل  ستور، ومق يل، وبناء  20ة من ا ا من النظام ا

ٔكتور  ،2.21.124ىل املرسوم رمق  تام دورة  ىل اخ ٔقل من شهر  بعد 
ىل  ٔو  رشيعي  ىل املستوى ال العادية، واليت متزيت حبصي هامة، سواء 
مي السياسات  ي هيم تق ملستوى ا رتبط  ٔو حىت ف  املستوى الرقايب 

ة   .العموم
ة ا ينام خلطاب ٕان هذه ا ورة املنرصمة  ليت انطلقت مع بداية ا

ة ة سام ي تضمن توجهيات ملك يه اليت نواصلها اليوم  ،املليك السايم ا
ائية، واليت تنعقد  ست ورة  الل هذه ا يف سياق  -كام تعرفون  - من 

شلك يعكس مرة  ح  لتلق نطالقة موفقة لالسرتاتيجية الوطنية  وطين متزي 
ة ادة الرشيدة لصاحب  ٔخرى جنا ، حتت الق هتجهتا بالد السياسة اليت ا

ذ ظهورها ة اجلاحئة م   .اجلال حفظه هللا، ملوا
لمؤسسة  ل الطبيعي  ، يف ٕاطار التفا ورة كذ ٔيت عقد هذه ا كام ي
الل  ىل من  ٔساسية، وهو ما يت ه ا رشيعية مع الراهن الوطين وقضا ال

ورة  ٔعامل هذه ا ٔمر مبشاريع قوانني دول  ث يتعلق ا ائية، ح ست
، سياسيا  سبة لبالد ل ٔمهية  بري من ا ىل قدر  مؤطرة لقضيتني 

صاد عيا وحىت اق   .واج
عية نصا  ج محلاية  ة، يعترب مرشوع قانون إالطار املتعلق  مفن 

ٔساسية امل  دد املبادئ ا ث سي عية، ح ج ة ي لورش امحلاية  ب
ٔهداف  ق ا ٔفق حتق ة واملشاركة، يف  اق س متيزي و دم ا ىل التضامن و
ىل املرض وتعممي التعويضات العائلية  اري  ٔمني إالج اة كتعممي الت املتو

د ٔنظمة التقا دة املنخرطني يف  ة  ،وتوسيع قا ٔهداف الرام ريها من ا و
عي الوطين ج سيج    .ٕاىل متتني روابط ال

كرا ويف  ل م ٔن جملسنا املوقر قد تفا هذا السياق، جتدر إالشارة ٕاىل 
ث  ادرة، ح ستلزمه هذا الورش من اجهتاد وم جلدية املطلوبة مع ما  و

داد تقرر حول  اتية ٕال ة معل موضو لس مجمو ٕاصالح نظام "شلك ا
عية ج ٔخرى لتحضري اجللسة السنوية  "التغطية  اتية  ة موضو ومجمو

مي ملنا شغيل"قشة وتق ل ة املرتبطة  ٓن بصدد "السياسات العموم ، وهام ا
ع  س ت واملعطيات ذات الص و الل مجع البيا ام من  ا ارشة  م
لس اكن قد خصص  ٔن ا ني املعنيني، فضال عن  لمسؤولني احلكوم

عية سنة  ج لعدا  ي ، وا2019فعاليات املنتدى الربملاين الرابع 
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ة ملوضوع  اية مولوية سام ر ملغرب، احلاكمة "حظي  عية  ج امحلاية 
ستدامة والتعممي ت    ".ورها

ابية يف  نت ة ٕاجراء العمليات  لنظر ٕاىل ٕالزام ٔخرى، و ة  ومن 
ستور،  ىل ذ ا هتا، كام ينص  هتا وانتظام ىل دور دها، حفاظا  مو

الل تعديل القوانني فقد اكن من الالزم ٕاقرار الرتسا نة القانونية املؤطرة من 
ت  ايب وتقوية ضام د نظام انت ، هبدف تطور قوا التنظميية ذات الص
ابية  نت لحمالت  ة املالية  التنافس احلر والزنيه، وكذا تعزز الشفاف
ضيات الهامة الواردة يف  الل املق وختليق احلياة السياسية والعامة، من 

لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا، مرشوع القا لهيئة الوطنية  نون املتعلق 
ائية ست ورة  ٔعامل هذه ا دول  ٓخر مضن    .املدرج هو ا

ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ري  ني بوضوح الرهان الوطين الك ره، يت ىل ما سلف ذ اما، وبناء  خ

ىل  ٔقىص املطروح  يل ب ا الت ائية، وهو ما يتطلب م ست ورة  هذه ا
دي، وذ  ضهيا رفع هذا الت ات املسؤولية والتعبئة الشام اليت يق در
ىل هذه  راسة والتصويت  ل مسطرة ا ملشاركة الفعا يف خمتلف مرا
ىل جتويدها من  راعي التوازن اخلالق بني العمل  رشيعية، مبا  النصوص ال

ط ة م ا ٔمة، ٕان اكنت هناك  ستورية املوو ملمثيل ا ٔدوار ا لق ا
ة الوطنية العليا اليت يفرضها  اة روح التوافق وحتكمي املصل ، وبني مرا

ل هذه احملطات   .التعامل مع م

تاح ف لسة  لن عن رفع  ٔ ٓن ٕاذا امسحتو يل   .وا


