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  )2011أبريل  08  (1432األوىل  جامدى 04امجلعة : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
 .املستشار اBكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا7لس: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
تداء من الساعة اخلامسة واBقيقة احلادية أربعة عرش دقيقة، اب : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .عرشة مساءا
        .افتتاح اBورة الترشيعية الربيعية: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املقرئاملقرئاملقرئاملقرئ
  .أعوذ XY من الشـيطان الرجمي

خلري لعلمك خلري لعلمك خلري لعلمك خلري لعلمك d أهيا اbين آمنوا اركعوا واجسدوا، واعبدوا ربمك، وافعلوا اd أهيا اbين آمنوا اركعوا واجسدوا، واعبدوا ربمك، وافعلوا اd أهيا اbين آمنوا اركعوا واجسدوا، واعبدوا ربمك، وافعلوا اd أهيا اbين آمنوا اركعوا واجسدوا، واعبدوا ربمك، وافعلوا ا""""
وجاهدوا يف هللا حق mاده هو اجتبامك، وما جعل عليمك يف اBين وجاهدوا يف هللا حق mاده هو اجتبامك، وما جعل عليمك يف اBين وجاهدوا يف هللا حق mاده هو اجتبامك، وما جعل عليمك يف اBين وجاهدوا يف هللا حق mاده هو اجتبامك، وما جعل عليمك يف اBين . . . . تفلحونتفلحونتفلحونتفلحون

من حرج، مv أبيمك إبراهمي، هو ساممك املسلمني من قبل ويف هذا ليكون من حرج، مv أبيمك إبراهمي، هو ساممك املسلمني من قبل ويف هذا ليكون من حرج، مv أبيمك إبراهمي، هو ساممك املسلمني من قبل ويف هذا ليكون من حرج، مv أبيمك إبراهمي، هو ساممك املسلمني من قبل ويف هذا ليكون 
فأقميوا الصالة وآتوا فأقميوا الصالة وآتوا فأقميوا الصالة وآتوا فأقميوا الصالة وآتوا . . . . الرسول شهيدا عليمك، وتكونوا شهداء عىل الناسالرسول شهيدا عليمك، وتكونوا شهداء عىل الناسالرسول شهيدا عليمك، وتكونوا شهداء عىل الناسالرسول شهيدا عليمك، وتكونوا شهداء عىل الناس

        """"ونعم النصريونعم النصريونعم النصريونعم النصري    الزاكة، واعتصموا XY هو موالمك، فنعم املوىلالزاكة، واعتصموا XY هو موالمك، فنعم املوىلالزاكة، واعتصموا XY هو موالمك، فنعم املوىلالزاكة، واعتصموا XY هو موالمك، فنعم املوىل
  .صدق هللا موال� العظمي

        ::::املستشار اBكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا7لساملستشار اBكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا7لساملستشار اBكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا7لساملستشار اBكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا7لس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الوزير األول احملرتم،
  السـيد وزير اBو�،

  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

  أهيا احلضور الكرمي،
منه، أشغال  40تح اليوم، طبقا ملقتضيات اBسـتور وخاصة الفصل نفت 

اBورة الربيعية من السـنة الترشيعية احلالية، واليت تأيت يف سـياق خاص، 
مارس املايض،  9إنه سـياق ما بعد اخلطاب املليك السايم التارخيي ل 

واbي عىل أساسه ووفق مقتضياته دخلت بالد� يف نقاش دسـتوري 
ات املداخل السـبعة املضمنة يف اخلطاب، وبنفس اجهتادي معيق مبحدد

  . مقرون Yحرتام الثوابت املؤسساتية للمملكة
ويف صلب هذا النقاش، يطرح سيناريو الشلك املؤسسايت اجلديد 

وما أعقب  71996لسـنا، اbي وB يف زمن التوافق اBسـتوري لسـنة 
سا بأنظمة الثنائية ذ¯ من تشكيل حكومة التناوب، وهو اbي شلك، قيا

ا7لسـية يف اBساتري املقارنة، منوذجا فريدا Yلنظر ألسس تشكي° املزاوجة 
بني متثيل امجلاعات احمللية والمتثيلية السوسـيو ´نية، وكذا صالحيته املمتزية 

  . سواء من زاوية الترشيع أو الرقابة

د�، خصوصا وYلنظر للتحوالت ا7الية والرتابية اليت سـتقبل علهيا بال
ما يتعلق مهنا بتزنيل مقتضيات اجلهوية الواسعة اليت انهتت إلهيا اسـتنتاجات 
اللجنة Áستشارية للجهوية، وقدمت بصددها تقريرا إىل جال� امل¿، فإن 
جملسـنا سيتحول مبقتضاها إىل فضاء للمتثيل الرتايب لÃو� وÁنبعاث بعالقة 

  . لمنوذج اآلخر لنظام ا7لسنيجديدة مع جملس النواب، ويف إطار ا
لكن األسايس هو خفوت ت¿ اBعوات اليت ترصح بني الفينة 
واألخرى، وتطرح سؤال اجلدوى من وجود نظام الثنائية ا7لسـية يف 
جتربتنا اBسـتورية، واليت انهتت إىل حاجة بالد� إىل جملس نيايب غري 

ل متثيليته املمتزية أن مشلك عىل أساس Áقرتاع العام املبارش، قادر بفض
يسامه يف إتقان الترشيع، وأن يوظف خربات مكو�ته يف إضفاء قمية جديدة 

  .عىل العمل الربملاين
  السـيد الوزير األول، 
  السـيد وزير اBو�، 

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

Bبني ا vورتني مبادرات ملكية غري لقد عرفت بالد� يف الفرتة الفاص
مسـبوقة يف إطار اسـتكامل بنائنا املؤسسايت، حيث مت تنصيب ا7لس 
Áقتصادي وÁجØعي بدفرت حتمالت واحض، وأعيد النظر يف الظهري 
املؤسس للمجلس Áستشاري حلقوق اإلنسان اbي أصبح حتت مسمى 

ق إعالن ، مؤسسة وطنية مشلكة وف"ا7لس الوطين حلقوق اإلنسان"
Yريس، يف حني مت تطوير جتربة ديوان املظامل Yإلعالن عن ميالد مؤسسة 

  ". الوسـيط"
وكذ¯ تأكيد جال� امل¿ نرصه هللا عىل حرصه القوي واملوصول عىل 

، اعتبارا Bورها الهام يف "للهيئة املركزية للوقاية من الرشوة"التفعيل األمثل 
اجليدة، وذ¯ من خالل إعادة النظر يف املنظومة الوطنية لتكريس احلاكمة 

اإلطار الترشيعي املنظم لها، يف اجتاه توسـيع اختصاصاهتا وتقوية طرق 
معلها، والسـé بتخويلها صالحيات التصدي التلقايئ حلاالت Áرتشاء ولك 
أنواع الفساد، يف أفق ترسـيخ املواطنة املسؤو� ومبادئ ختليق احلياة 

  .العامة
لفرتة، عودة مسلسل املفاوضات غري الرمسية حول كام عرفت ذات ا

ملف وحدتنا الرتابية، واليت اسـمتر فهيا تعنت خصوم وحدتنا الرتابية 
ورفضهم التفاوض عىل أساس املقرتح املغريب املوصوف أمميا Yجلدي وذي 

وليس عىل قمي  املصداقية، والقادر بفضل تأسيسه عىل قمي املصاحلة،
Áنتصار أو Áهنزام الهنائيني، القادر إذن عىل توفري رشوط احلل العادل 

  .واBامئ والهنايئ لزناع معر طويال
  أهيا السادة والسـيدات،

أما خبصوص أداء جملسـنا عىل املسـتوى الترشيعي والرقايب 
ة واBبلومايس، فقد عرفت أشغال اللجان اBامئة نشاطا هاما خالل الفرت 
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الفاصv بني اBورتني، حيث متت املوافقة عىل مخس نصوص ترشيعية، 
أربعة مهنا أحيلت عىل جملس املستشارين يف إطار قراءة õنية، ويتعلق 

  :األمر ب

مرشوع يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض  -
 Yألعامل ÁجØعية لفائدة العاملني Yلقطاع العمويم للصحة؛ 

 انون يتعلق بنقل البضائع اخلطرية عىل الطرق؛ ومرشوع ق -

 ومرشوع قانون يتعلق بتدابري امحلاية التجارية؛  -

 وآخر يتعلق ببيع السمك Yمجلv؛  -

من مدونة التغطية  44إضافة إىل مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة  -
  .الصحية األساسـية

ليت تسـتأثر وخبصوص العمل الرقايب للجان اBامئة وعالقة Yملواضيع ا
YهØم الرأي العام الوطين، عقدت جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط 
والتمنية اجلهوية، اجØعا خصص Bراسة وضعية صندوق املقاصة بعد 
اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة من أجل دمع الصندوق املذكور، وكذا دور 

صوصا، وحتقيق هذا األخري يف دمع القدرة الرشائية للمواطن البسـيط خ
  . األمن الغذايئ بصفة عامة

وقد تفاعل السادة املستشارون يف إطار اللجنة مع هاذين املوضوعني، 
وقدموا مجv من التصورات واملالحظات بشلك أسهم يف إغناء التصور 
احلكويم حول دمع صندوق املقاصة بشلك عام وحتسني القدرة الرشائية 

  .للمواطن البسـيط بشلك خاص
ا انكبت جلنة الفالحة والشؤون Áقتصادية عىل مناقشة وبدوره

موضوع املومس الفال� احلايل، خصوصا ما يرتبط Yملشالك املرتامكة 
  . للفالحني مع مؤسسة القرض الفال� وتدبري مياه السقي واألمن الغذايئ

كام عقدت جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان اجØعني، خصص 
اسة مرشوع قانون يتعلق Yلتعويض عن حوادث األول للرشوع يف در 

الشغل، أما ÁجØع الثاين خفصص ملواصv دراسة مرشوع قانون هيم 
تنظمي العالقة التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو 

  .Áسـتعامل املهين

وعىل مسـتوى اBبلوماسـية الربملانية، فقد شارك جملس املستشارين يف 
من التظاهرات اBولية، كام عرفت الفرتة الفاصv بني اBورتني عدد 

اسـتقبال رئاسة ا7لس عددا من الوفود الربملانية والشخصيات الصديقة 
  . والشقيقة

وهكذا قامت رئاسة ا7لس بزdرات رمسية إىل لك من الشقيقة دو� 
لعريب، وإىل قطر للمشاركة يف أشغال املؤمتر السابع عرش لالحتاد الربملاين ا

رئيس  César Zumaeta Flores مجهورية البريو بدعوة من السـيد
كونغرس البريو، وإىل الغابون للمشاركة يف أشغال املؤمتر اخلامس لرابطة 

  . جمالس الشـيوخ والشورى وا7الس املامثv يف إفريقيا والعامل العريب
ني، ومخس كام اسـتقبلت الرئاسة مخس وفود برملانية ووفدين دبلوماسـي

وفود مهت مسؤويل مؤسسات أجنبية ووفدين كبريين من مسؤويل 
 .  املؤسسات الوطنية

هذا، إىل جانب مشاركة جملسـنا يف عدد من التظاهرات اBولية 
واإلقلميية، مهت Áحتاد الربملاين اBويل وامجلعية الربملانية لالحتاد من أجل 

 Yوامجلعية الربملانية ملنظامت األمن املتوسط وامجلعية الربملانية 7لس أورو
والتعاون بأوروY وامجلعية الربملانية حللف الشامل األطليس وÁحتاد الربملاين 
العريب ورابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا7الس املامثv يف إفريقيا والعامل 

  .العريب واملنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد
زائرا  767ه اخلار�، اسـتقبل ا7لس ويف إطار Áنفتاح عىل حميط

  .من مضهنم تالميذ وطلبة وإعالميني وYحثني وخرباء مغاربة وأجانب
  أهيا السادة والسـيدات،

يف اخلتام، يسعدين Yمسمك مجيعا أن أهيب باكفة أmزة ا7لس، من 
مكتب وفرق برملانية وجلان دامئة وإدارة، إىل Áخنراط الفاعل واملسؤول 

األشغال اليت سينكب جملسـنا املوقر عىل مناقشـهتا خالل دورته إلجناح 
الربيعية، حىت ميكن ملؤسستنا اBسـتورية املسامهة من موقعها يف مواكبة 
اBينامية واحلركية املؤسسة التارخيية اليت تعرفها بالد�، بفعل القيادة 

  .الرشـيدة لصاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا وأيده
 .مك ورمحة هللا تعاىل وبراكتهوالسالم علي

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


