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 .زلمد الشيخ بيد اهلل رئيس اجمللس الدكتور ادلستشار السيد: الرئاسة

 امسةوالدقيقة اخل الثالثةدقيقة، ابتداء من الساعة  مثانية عشر: التوقيت
 .بعد الزوال العشرينو

 .الربيعيةالدورة التشريعية  فتتاحا: جدول األعمال

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

 :المجلسرئيس  ،محمد الشيخ بيد اهلل المستشار الدكتور
. بسم اهلل الرمحن الرحيم

السيد الوزير األول احملرتم، 
السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

ادلستشارون احملرتمون، السيدات والسادة 
أيها احلضور الكرمي، 

 40طبقا دلقتضيات الدستور وخاصة الفصل  ،بسم اهلل، نفتتح اليوم
منو، أشغال الدورة الربيعية من السنة التشريعية احلالية، دورة تأيت يف 
سياق سياسي وطين موسوم باستمرار اإلصالحات الكربى، واتساع 
دائرة النقاش العمومي حول دور الربدلان، وحول دور الفاعل احلزيب، 

معطيات الشك أهنا ، ات السياسيةوتنامي وترية احلراك بني التنظيم
ستؤثر على مسار ىذه الدورة، باعتبار الربدلان واجهة الدديقراطية والعمل 
السياسي بامتياز، والفضاء الذي يرتد فيو صدى كل ما يقع خارج ىذه 

.  القبة
لكن الربدلان، وأخص ىنا بالذكر رللس ادلستشارين، وىو يتفاعل مع 

دوما أن وظائفو األساسية ىي التشريع  كل ما تقدم، عليو أن يستحضر
والرقابة والدبلوماسية الربدلانية، وتوفري أجواء ىادئة ومالئمة لقيام حوار 

بني األغلبية وادلعارضة يف احرتام تام للضوابط الدستورية واألخالق 
ادلرعية، وأن ينأى بنفسو عن السجاالت السياسية والسياسوية 

ألواهنا، وأن يتحرر من أسر الدوائر واحلمالت االنتخابية السابقة 
. االنتخابية دلعانقة صفة التمثيل الوطين

السيد الوزير األول احملرتم، 
السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

السيدات والسادة ادلستشارون احملرتمون، 

لقد عرفت الفرتة الفاصلة بني الدورتني أحداثا ىامة، من قبيل 
اجلهوية ألشغاذلا بعد القرار ادللكي السامي  مواصلة اللجنة االستشارية

واحتضنت مدينة غرناطة قمة ، بتمديد مهمتها إذل هناية السنة اجلارية
تارخيية بني ادلملكة ادلغربية واالرباد األورويب، شكلت مكسبا مهما 

لدبلوماسية بالدنا، واعرتافا رمسيا بالنموذج ادلغريب وبالتحوالت العميقة 
تسارعة ادلهيكلة اليت تشهدىا بالدنا يف العشرية األخرية، والديناميات ادل

واليت تقربنا نتائجها أكثر فأكثر من النماذج األوروبية على مستوى 
ا سيسهل من حصول بالدنا على وضعية شريك من أجل ممادلؤشرات، 
. الدديقراطية

كما شهد احلوار الوطين حول اإلعالم واجملتمع، الذي ربتضنو 
انطالق مرحلتو الثانية، وىو احلوار الذي ذباوزنا  ،ريعيةادلؤسسة التش

بفضلو مرحلة االحتقان، ومررنا إذل مرحلة النقاش اذلادئ واجلاد للوصول 
إذل توافق حول مالمح سياسة عمومية للقطاع، موفقة بني مطلب احلرية 

. وضرورة ادلسؤولية
 شهدت بالدنا كذلك يف اآلونة األخرية زيارة جديدة للمبعوث

روس، وذلك  رالشخصي لألمني العام لألمم ادلتحدة السيد كرستوف
ضمن جولة قادتو إذل دول ادلنطقة، وقد كانت ىذه الزيارة مناسبة أكد 
فيها صاحب اجلاللة زلمد السادس نصره اهلل من جديد موقف ادلملكة 
ادلغربية الواضح والثابت بأن اخليار الوحيد واألوحد حلل النزاع ادلفتعل يف 

األقاليم الصحراوية اجلنوبية، يكمن يف ادلبادرة ادلغربية الرامية إذل متتيع 
. األقاليم الصحراوية حبكم ذايت موسع ويف إطار السيادة ادلغربية

إن مقرتح احلكم الذايت، الذي تقدمت بو ادلملكة ادلغربية كحل 
 هنائي وحيد وأوحد للنزاع ادلفتعل، ما فتئ ينال تقدير ادلنتظم الدورل

الذي اعتربه مقرتحا جديا وذا مصداقية، كفيل بإجياد تسوية سياسية 
واقعية وهنائية، تضع حدا دلعاناة أبناء الصحراء احملتجزين يف تندوف، 

ومتكنهم من العودة لوطنهم األم للمشاركة يف البناء الدديقراطي والتشييد 
ن ىذه والتنمية، من موقع تدبري شؤوهنم العامة بأنفسهم مع باقي سكا

األقاليم، كما أن ىذا ادلقرتح سيمكن كذلك الشعوب ادلغاربية من 
العيش يف أمن وسالم وتعاون، لتحقيق التقدم واالزدىار وادلسامهة يف 

 .استتباب األمن والسلم يف منطقة الساحل والصحراء

ومن ىذا ادلنطلق، قد حان الوقت لكي يتأكد ادلنتظم الدورل وكل 
ة للسالم أن خيار االنفصال الذي تدعمو اآللة القوى العادلية احملب

الدعائية اجلزائرية ادلعاكسة دلنطق التاريخ، ىو خيار غري واقعي ومتجاوز 
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حيمل يف طياتو خطورة الزج دبنطقة الصحراء الكربى برمتها يف أتون 
النزاعات واحلروب، اليت ال ديكن ألحد أن يتنبأ بتداعياهتا السلبية على 

دلتوسطية، وبالتارل العادل، وأن أي زعزعة لالستقرار يف رلمل ادلنطقة ا
ادلنطقة لن تستفيد منو سوى التنظيمات والتيارات اإلرىابية ادلتطرفة، اليت 
تتغذى من ذبارة األسلحة وادلخدرات والتهريب واالذبار يف البشر، وىو 

 .ما يشكل دوما هتديدا صرحيا متناميا لألمن والسلم العادليني
أن ننتهز ىذه الفرصة لدعوة اإلخوة يف اجلارة اجلزائر إذل  ويطيب لنا

االحتكام إذل العقل ومسايرة الرغبة الدفينة، ولكن الواعية، لشعوب 
ادلغاربة مجيعا، التواقة إذل بناء ارباد مغاريب قوي، يسوده السلم 

واالستقرار والتعاون والتكامل، وتنعم فيو شعوب الدول ادلغاربية اخلمس 
ار والرخاء والطمأنينة يف إطار من التكامل االقتصادي  والتعاون باالزده

ادلثمر لرفع سلتلف التحديات، اليت ال ديكن ألي كان أن جياهبها يف 
 .معزل عن زليطو

 السيد الوزير األول احملرتم،
لقد توصل رللس ادلستشارين بثمانية مشاريع قوانني، أحيلت على 

، ونذكر من بينها مشروع قانون اللجن الدائمة قصد بررلة دراستها
إلدماج ادلكتبني الوطنيني للماء والكهرباء، ومشروع القانون القاضي 
بتحويل مكتب التسويق والتصدير إذل شركة مسامهة، ومشروع قانون 

من مدونة األسرة، ومشروع قانون متعلق بالنجاعة  16لتعديل ادلادة 
 .ي لغرف الصناعة التقليديةالطاقية، ومشروع قانون دبثابة النظام األساس

 58وبالنسبة لألسئلة اليت توصل هبا اجمللس، فقد بلغ عددىا إذل 
جوابا  28سؤاال كتابيا، يف حني توصل اجمللس ب  42سؤاال شفويا و

 . من احلكومة ادلوقرة
أما فيما خيص مكتب رللس ادلستشارين، فقد استمر ىذا األخري يف 

ية بشكل منتظم خالل الفرتة الفاصلة عقد اجتماعاتو الدورية واألسبوع
 .بني الدورتني

وخبصوص العمل اإلداري للمجلس، البد من اإلشارة ىنا إذل 
الدينامية واحليوية اليت أضحى يعيشها الطاقم اإلداري للمجلس بفعل 

ادلشروع اإلصالحي الذي مس العديد من جوانب اإلدارة، ويف مقدمتها 
لتو الثانية حاال، وىو الربنامج الذي برنامج التكوين الذي ستنطلق مرح

ضمن اتفاقية وقعها اجمللس مع ادلعهد العارل  -كما ىو معلوم-يندرج 
لإلدارة، وسيمكن موظفات وموظفي اجمللس من تطوير معارفهم وتقوية 

قدراهتم وخرباهتم يف رلاالت سلتلفة، هتم القانون واإلدارة والقانون 

ة على عروض حول بعض ادلؤسسات الدستوري والقانون اإلداري، عالو
اإلسرتاتيجية الوطنية، باإلضافة إذل تلقي دروس دعم يف اللغات احلية 

 . كاإلسبانية واإلجنليزية والفرنسية

ويف نفس السياق، شهدت إدارة اجمللس عملية إعادة انتشار 
ادلوظفني هبدف ربقيق التوازن داخل بعض األقسام وادلصاحل، يف انتظار 

ائي يف مشروع منظام اجمللس الذي ىو اآلن يف آخر مراحل احلسم النو
 . هتييئو، والذي نراىن عليو لتطوير وربديث إدارة اجمللس بصفة عامة

وخبصوص أشغال اللجن الدائمة، فأىم مالحظة ديكن تسجيلها يف 
ىذا الباب تتعلق بطبيعة النشاط الذي ميزىا طيلة ىذه الفرتة، فقد 

ؤون االقتصادية أربعة اجتماعات، خصصتها عقدت جلنة الفالحة والش
دلناقشة مشاريع قوانني تتعلق بتدابري احلماية التجارية، وادلكتب الوطين 
للكهرباء وادلاء الصاحل للشرب، أما جلنة ادلالية والتجهيزات والتخطيط 

والتنمية اجلهوية فقد عقدت اجتماعا خصص دلناقشة وضعية شركة 
 .قب اإلضرابات ادلتكررة لربابنتهااخلطوط ادللكية ادلغربية ع

 السيد الوزير األول احملرتم،
لقد كانت حصيلة اجمللس متميزة على مستوى اتصاالتو اخلارجية، 

وضع ادلغرب ادلتقدم : "حيث نظم اجمللس الندوة الربدلانية حول موضوع
مارس من  22بتاريخ " يف الشراكة مع اإلرباد األورويب ورىانات التأىيل

نة دبقر اجمللس، واليت متيزت دبسامهة السيد وزير الشؤون اخلارجية ىذه الس
والتعاون والسيد الوزير ادلكلف بالعالقات مع الربدلان والسيد سفري 

 . اإلرباد األورويب بادلملكة ادلغربية
ويف نفس السياق، استقبلت رئاسة رللسكم ادلوقر العديد من الوفود 

ا يف شهر مارس ادلاضي ادلبعوث الشقيقة والصديقة، وىكذا استقبلن
الشخصي لألمني العام لألمم ادلتحدة، كما استقبلنا السيد زلمد حنفي 

زلمود سفري مجهورية مصر العربية ادلعتمد ببالدنا، والسيد ستورناس 
بينايوتيس سفري اليونان ادلعتمد بادلملكة، وعدة سفراء آخرون، والسيد 

كلف بالشؤون األوروبية، والسيد بيري لولوش كاتب الدولة الفرنسية ادل
خاديري كاما رئيس اجلمعية الربتغالية، والسيد خوسيو بيدرو بيكو سفري 

 . مجهورية األرجنتني ادلعتمد ببالدنا، وسفرية بولونيا كذلك
كما استقبلنا وفدا صحفيا عن قطر ووفدا بريطانيا ووفدا عن جلنة 

معية الكربى لرتكيا برئاسة السيد اخلارجية بالربدلان التانزاين، ووفدا عن اجل
 زلمد علي شاىني، إضافة إذل رلموعة من طلبة جامعة جون ىوبكنز 

 .بالواليات ادلتحدة األمريكية
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وقد شارك اجمللس يف عدد كثري من التظاىرات الدولية الوازنة، وقد 
ترأسنا وفدا بردلانيا يف ادلرحلة األوذل للدورة العادية للجمعية الربدلانية 

التابعة جمللس أوروبا دبعية رؤساء الفرق الربدلانية، ىذه الدورة اليت انعقدت 
 .2010يناير  26و 25ما بني 

وبعد ىذا اللقاء تقدم ادلغرب مرة ثانية بطلب للحصول على صفة 
شريك من أجل الدديقراطية، الذي يعد ذبسيدا للتقدم الذي حققتو 

ى هبا بالدنا لدى مؤسسات بالدنا يف رلاالت عدة، وللمكانة اليت ربظ
 . االرباد األورويب كشريك اسرتاذبي وذا مصداقية

 16كما شاركنا على رأس وفد  بردلاين آخر يف أشغال ادلؤمتر 
مارس  4و 2لإلرباد الربدلاين العريب  اليت انعقدت خالل الفرتة ما بني 

بالقاىرة، حيث ركز ىذا ادلؤمتر على عدة قضايا، منها قضية القدس 
 . شريف اليت تعاين من سياسة التهويد اليت تتفنن إسرائيل يف هنجهاال

وشارك وفد عن  اجمللس يف أشغال االجتماع الدورل الذي نظمتو 
 طيينـىذه اجلمعية بالشراكة مع اللجنة ادلعنية دبمارسة الشعب الفلس

حول موضوع  ،حلقوقو غري القابلة للتصرف، التابعة لألمم ادلتحدة 
السالم يف الشرق األوسط دبالطا، ويف أشغال الدورة السادسة للجمعية 

 2010مارس  14و 13الربدلانية األورومتوسطية اليت انعقدت ما بني 
باألردن، ويف أشغال جلنة وضع ادلرأة اليت انعقدت دبقر األمم ادلتحدة 

من أجل  2010مارس  12بنيويورك خالل الفرتة ادلمتدة من فاتح إذل 
تقييم التوصيات الصادرة عن مؤمتر بيجن حول ادلرأة، وقد شارك ىذا 

 .الوفد النسائي جبدية يف ىذا اللقاء الدورل
 السيد الوزير األول احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 السيدات والسادة ادلستشارون احملرتمون،

الرقي بأداء إن مكتب رللس ادلستشارين سيواصل تفعيل برنامج 
رللسنا ومتابعة ادللفات ادلفتوحة لغايات تأىيل ادلوارد البشرية للمجلس 

وتوفري ظروف اشتغال مالئمة للسادة ادلستشارين، آمال أن تكون 
حصيلة الدورة اليت نفتتحها اليوم إجيابية إن شاء اهلل، وأن نتمكن من 

لكربى ادلتسارعة، رفع وترية مواكبتنا، كمؤسسة دستورية، لوترية األوراش ا
 . اليت يقودىا جاللة ادللك زلمد السادس نصره اهلل

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاذل وبركاتو
 .شكرا، رفعت اجللسة


