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 .املستشار اBكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا9لس: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واBقيقة  دسةالساداء من الساعة دقيقة، ابت ونعرش و  ثالثة: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .التاسع والثالثون مساء
        2011 اBورة الترشيعية الربيعية ختتاما: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

  ::::املستشار اBكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا9لساملستشار اBكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا9لساملستشار اBكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا9لساملستشار اBكتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا9لس
  . ارشف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل

  السـيدتني الوزيرتني،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين احملرتمني،
طبقا ملقتضيات اBسـتور، خيتمت جملس املستشارين اليوم دورته 

، ويه مناسـبة للوقوف عىل حصيi معل جملسـنا 2011الترشيعية الربيعية 
  .لساملوقر وإبراز ا9هود الكبري اsي بذلته خمتلف مكوmت ا9

ولقد تزامن اختتام هذه اBورة مع حدث {رخيي ممتزي شد إليه أنظار 
الرأي العام الوطين و{بعه الرأي العام اBويل �ه�م منقطع النظري، ويتعلق 
األمر �Bسـتور اجلديد واملتقدم اsي صوت عليه الشعب املغريب بنعم يف 

تورية دميقراطية برملانية فاحت يوليوز اجلاري، واsي يدشن مليالد ملكية دسـ 
  .اج�عية

ولقد جاء هذا احلدث التارخيي كتتوجي ملسار إصال� انطلق منذ 
هناية التسعينيات من القرن املايض، أسس ملرجعيته اخلطاب املليك السايم 

مارس اsي حدد مرتكزات اإلصالح العميق Bسـتور اململكة، وكذا  9لـ 
طيا الضوء األخرض ألسابيع من النقاش يونيو التارخيي واsين أع  17خطاب 

اجلاد واملسؤول والتشاور الواسع بني مجيع مكوmت الشعب املغريب من 
أحزاب سـياسـية ومركزªت نقابية وجممتع مدين وهيئات شـبابية أفىض إىل 
هندسة دسـتور جديد هو إنتاج تشارك واسع بني مجيع الفاعلني وميثاق بني 

  .ن ´لتحاق بركب mدي اBول اBميقراطيةامل± والشعب سـميكن بالدm م
إن اBسـتور اجلديد يعد حتدª جديدا يدعو خمتلف الفاعلني إىل 
´خنراط، وأكرث من أي وقت مىض، يف مسلسل تطوير البنيات 
´سـتقبالية وجتديد مكوmهتا إلفراز خنب مؤهi وقادرة عىل تزنيل وأجرأة 

الضاغطة وجعل املواطن املغريب  اBسـتور اجلديد لرفع حتدªت املسـتقبل
  .يشعر فعال �لتغيري املنشود

وهبذه املناسـبة، أود اإلشادة بروح املواطنة واملسؤولية اليت أ�ن عهنا 
املواطنون واملواطنات اsين شاركوا بكثافة يف هذه احملطة التارخيية وانترصوا 

والثقة يف غد لهذا املرشوع اsي يفتح آماال واعدة ملسـتقبل ملؤه التفاؤل 
  .أفضل

  السـيدتني الوزيرتني،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارين،
لقد وجد هذا الورش التارخيي الواعد جتاو� واسعا وترحيبا رصحيا 
وقوª من خمتلف اBول الرائدة يف اBميقراطية واليت أشادت بأجواء 

دين الشفافية وروح املواطنة واملسؤولية اليت طبعت هذا املسلسل، مؤك
عىل أمهية إقدام بالدm عىل صياغة دسـتور جديد يسـتجيب للمعايري 
اBولية يف هذا امليدان يف جو تشاريك تسوده روح املسؤولية واسترشاف 

  .آفاق املسـتقبل
إن هذه املناسـبة تدعوm كذÏ، إىل اسـتحضار مسلسل اإلصالحات 

9االت الكربى واألوراش التمنوية املفتوحة اليت مهت ومست خمتلف ا
´قتصادية والسـياسـية و´ج�عية والثقافية والروحية والبيئية واليت 
يقودها صاحب اجلالÔ امل± محمد السادس نرصه هللا وأيده واBامعة 
ل×ميقراطية مبا توفره من آليات ووسائل لتحسني عيش املواطنني وحماربة 

  .الفقر واإلقصاء وإعطاء دفعة قوية للتمنية املسـتدامة
ويدفعنا هذا الوضع اجلديد إىل مضاعفة اجلهود من أجل صيانة 

mالوطنية واملصريية لبالد ªفاع عن القضاBاملكتسـبات الوطنية وا.  
لقد تزامن هذا احلدث التارخيي مع حصول الربملان املغريب عىل وضع 

من Bن امجلعية الربملانية 9لس أورو� بتارخي " رشيك من أجل اBميقراطية"
، واsي يرفع من سقف مسؤولياتنا اجتاه رشيك 2011يونيو  21

اسرتاتيجي نتوفر Bيه عىل وضع متقدم خصوصا وحنن الب× الوحيد يف 
  .جنوب البحر األبيض املتوسط اsي احتل هذه املاكنة املمتزية

  السـيدتني الوزيرتني،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السادة املستشارين احملرتمني،

تحوالت اBميقراطية العميقة اليت نعيشها اليوم واليت إن من شأن ال 
كرسها اBسـتور اجلديد،أن تسامه يف حتصني وحدة بالدm وتكريس جدية 
ومصداقية مقاربتنا حلل الزناع املفتعل حول أقالمينا اجلنوبية عرب اقرتاح احلمك 
اsايت املوسع اsي لقي جتاو� واسعا من Bن جملس األمن ومن طرف 

  . ل كذÏ العظمىاBو 
ويف نفس السـياق، فإن بالدm ما فتئت حتث الشقيقة اجلزائر من 
أجل إعادة بناء الثقة بني الب×ين وإعطاء دينامية جديدة لعالقات التعاون 
الثنائية يف أفق بناء ´حتاد املغاريب كخيار اسرتاتيجي ملواèة التحدªت 

  .املسـتقبلية املشرتكة والعنيدة
ض حصيi هذه اBورة، اغتمن هذه املناسـبة ألنوه وقبل اسـتعرا
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�جلهود امحليدة املبذوÔ من قبل خمتلف مكوmت ا9لس، من مكتب، 
ورؤساء الفرق، ورؤساء اللجن اBامئة، واألطر اإلدارية من أجل  تطوير 
اإلنتاج الترشيعي والرقايب واBبلومايس وتلميع صورة مؤسستنا والريق 

 .بأداهئا
  الوزيرتني،السـيدتني 

  السـيد الوزير احملرتم،
  السادة املستشارين احملرتمني،

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
موافقة  2011جسلت حصيi دورة أبريل  عىل مسـتوى الترشيع،

نصا ترشيعيا خالل  20نصا ترشيعيا مقابل موافقته عىل  38ا9لس عىل 
  .دورة أبريل املاضية

إن النصوص الترشيعية املوافق علهيا وبغض النظر عن اجلانب العددي، ف
خالل هذه اBورة ذات أمهية �لغة من الناحية النوعية، حيث تندرج يف 
إطار ´ختيارات اليت دأب املغرب بلك مؤسساته اBسـتورية عىل 
تكريسها واليت هتم ا9االت ´ج�عية و´قتصادية والقانونية إىل جانب 

  .العالقات اBولية
دمة هذه النصوص الترشيعية البالغة األمهية، مرشوع ويأيت يف مق

يتعلق بتنظمي مراجعة اسـتثنائية للواحئ ´نتخابية العامة  12.11قانون رمق 
يتعلق �ملعاجلة املعلوماتية لضبط اللواحئ  15.11ومرشوع قانون رمق 

´نتخابية العامة بعد مراجعهتا بصفة اسـتثنائية، و قد جاءا يف سـياق 
المتهيدية الالزمة لتنظمي ´سـتفتاء الشعيب حول مرشوع اBسـتور  التدابري

  . اجلديد للمملكة
كام وافق ا9لس عىل نصوص ترشيعية أخرى ال تقل أمهية، ويتعلق 
األمر بقانون اإلطار املتعلق �ملنظومة الصحية وبعرض العالجات اsي 

 جمال الصحة هيدف إىل حتديد املبادئ واألهداف األساسـية لعمل اBوÔ يف
وتنظمي املنظومة الصحية تلبية حلاجيات الساكن يف ا9ال الصحي وتكريسا 
اللزتامات بالدm يف إطار ´تفاقيات اBولية، كام وافق ا9لس عىل مرشوع 
قانون يتعلق �لنجاعة الطاقية اsي هيدف كذÏ إىل حسن اسـتعامل موارد 

  .ة الطاقة عىل ´قتصاد الوطينالطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من تلكف
 19.10ويف ا9ال ´ج�عي، وافق ا9لس عىل مرشوع قانون رمق 

يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض �ألعامل ´ج�عية 
لفائدة العاملني �لقطاع العمويم للصحة يريم إىل تقدمي خدمات اج�عية 

مبصاحل وزارة الصحة واملؤسسات  وترفهيية ورªضية �لنسـبة للعاملني
  .العمومية املوضوعة حتت وصايهتا

ويف ا9ال القضايئ، وافق ا9لس عىل مجموعة من النصوص الترشيعية 
الهادفة إىل إصالح القضاء مع إعطاء األمهية للجانب ´ج�عي وذÏ من 

في خالل إحداث وتنظمي املؤسسة احملمدية لألعامل ´ج�عية للقضاة وموظ
  .العدل

ويف إطار التداول الترشيعي بني جمليس الربملان، وافق جملس 
املستشارين عىل مجi من النصوص الترشيعية يف إطار قراءة 4نية مهت 
نقل البضائع اخلطرة عرب الطرق وبيع السمك �مجلi وتدابري امحلاية التجارية 

وص الترشيعية والنظام األسايس لغرف الصناعة التقليدية وغريها من النص
 .املهمة

كام وافق جلسـنا عىل مشاريع قوانني يوافق مبوجهبا من حيث املبدأ 
عىل اتفاقيات وأنظمة أساسـية وافقت علهيا بالدm هتم جتنب ´زدواج 
الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل اBخل والوقاية من 

طة التعريفة التفضيلية أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية وبروتوكول خ
   .اخلاصة بنظام األفضليات التجارية

وهبدف احملافظة عىل األمن والسالمة يف ا9الني النووي واإلشعاعي، 
اآلن عىل مرشوع قانون يتعلق �ألمن والسالمة يف ا9الني النووي  وافقمت

م واإلشعاعي وبإحداث الواكÔ امللكفة مبراقبهتام واsي هيدف إىل وضع نظا
  .قانوين للرتخيص واملراقبة والتفتيش يف ا9الني املذكورين

برمس هذه اBورة اليت نترشف وف� يتعلق حبصيi اجللسات العمومية 
جسلت هذه  ، يف حنيجلسة 21فقد بلغ عددها  �إلعالن عن هنايهتا،

اBورة نشاطا ملحوظا لعمل اللجن اBامئة اليت بلغ عدد اج�عاهتا منذ بداية 
 . ساعة من العمل 118اسـتغرق ما يفوق  اج�عا، 44اBورة 

معل السادة والسـيدات  وعىل مسـتوى مراقبة العمل احلكويم،
املستشارون عرب آلية األسـئi الشفوية، عىل مساءÔ أعضاء احلكومة 

عة ومواكبة خمتلف القضاª و´نشغاالت اليت تسـتأثر �ه�مات خمتلف ومتاب
رشاحئ ا9متع يف مجيع ا9االت وعىل اكفة املسـتوªت احمللية واجلهوية 

وقد مهت يف حماورها قضاª تتعلق �ملومس الفال� مثال،  .والوطنية
دل احلر، وإرضاب رجال التعلمي، واإلعالم العمويم، وتقيمي اتفاقيات التبا

و´سـتعدادات احلكومية السـتقبال أفراد اجلالية املغربية املقمية يف اخلارج 
يف ظروف جيدة، وحصيi تطبيق مدونة السري، وإرضاب موظفي 

  .احملافظات العقارية
ويف هذا اإلطار، بلغ عدد األسـئi الشفهية املطروحة خالل هذه 

 حني بلغ عدد سؤ´، يف232سؤ´ أجابت احلكومة عن  253اBورة
  .سؤ´ 38، أجابت احلكومة عن 41األسـئi الكتابية املطروحة 

وتفعيال Bوره الرقايب ومببادرة من مجيع الفرق، مت تشكيل جلنة لتقيص 
احلقائق حول مكتب التسويق والتصدير اsي أثريت يف شأنه العديد من 

بة تقدمي مرشوع األسـئi املتعلقة بتسـيريه وأدائه، واليت متت إ4رهتا مبناسـ 
قانون يتعلق بتحويل املكتب إىل رشكة مسامهة وتسـمتر اآلن هذه اللجنة 

  .يف أشغالها
فقد اكنت حصيi ا9لس ممتزية عىل  ويف جمال العالقات اخلارجية،

وهكذا اسـتقبلت رئاسة ا9لس مجموعة من . مسـتوى أنشطته اخلارجية
  :الوفود الشقيقة والصديقة مهنا
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الوطنية الفرنسـية، ورئيس جملس الشـيوخ البلجييك، رئيس امجلعية 
وmئب رئيس جملس النواب الشـييل، واألمني العام حلزب ´حتاد من أجل 
حركة شعبية بفرنسا، ووفد برملاين كولوميب، ووفد برملاين فرنكوفوين وmئب 

العليا  مبجلس الشـيوخ الربازييل، والاكتب العام للغرفة عن حزب العامل
هورية أملانيا اإلحتادية، ورئيس إدارة مسلمي القوقاز، ووفد حصفي بربملان مج 

من مجهورية روسـيا الفيدرالية، ووفد يضم سـيدات أعامل مغربيات ورجال 
رئيس مجموعة برملاmت دول أمرياك والاكرييب أعامل كنديني من كيبيك، و 

  .لونية�إلحتاد الربملاين اBويل، ورئيس مجموعة الصداقة الربملانية البو 
كام اسـتقبلت الرئاسة  سفراء العديد من اBول الصديقة والشقيقة مهنا 

  .مثال السـنغال و�كسـتان ومايل واجلزائر الشقيقة

أما يف ما خيص مسامهة ا9لس يف لقاءات ´حتادات وامجلعيات 
الربملانية اإلقلميية واBولية، فقد متزيت هذه اBورة مبشاركة العديد من الوفود 

امجلعية الربملانية للبحر  :خمتلف أنشطة هذه املنظامت، واليت مهتيف 
األبيض املتوسط، وامجلعية الربملانية لإلحتاد من أجل املتوسط، وامجلعية 
الربملانية 9لس أورو�، وامجلعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون بأورو�، 

  .لإلساكنو´حتاد الربملاين اBويل، وبرmمج األمم املتحدة 
-زªدة عىل، طبعا، مشاركة ا9لس يف اللجنة املشرتكة املغربية

يف  األوربية، إضافة إىل مشاركة وفدين هامني يضامن رئيس جملسمك املوقر،
أشغال املنتدى الربملاين املنعقد عىل هامش مؤمتر األمم املتحدة الرابع حول 

iول األقل تقدما �سطنبول برتكيا، وأشغال املرحBورة اBالثالثة من ا 
  .العادية للجمعية الربملانية 9لس أور� بسرتاسـبورغ

 478ويف إطار انفتاح ا9لس عىل حميطه اخلار%، اسـتقبل جملسـنا 
زائرا من بيهنم طلبة و�حثني أاكدمييني مغاربة وأجانب وممثيل هيئات &نية 

  ...ومجعيات ومنتدªت شـبابية ومدنية
دارية، واصل ا9لس اه�مه مبختلف وعىل مسـتوى الشؤون اإل

. األوراش اإلصالحية اليت هتم تطوير هيالكه لتسـتجيب حلاجيات ا9لس
وقد صدر �جلريدة الرمسية منظام ا9لس ألول مرة وسـيعطي دفعة قوية 
إلدارة ا9لس للعمل يف جو تسوده الشفافية وتوضيح املسار اإلداري 

  . لألطر العامi يف هذا ا9لس
ويف نفس السـياق، مت سن مقرتح قانون خاص �لنظام األسايس 

  .ملوظفي جملس املستشارين يوجد اآلن حتت اBرس Bى اللجنة ا*تصة
ويسعدين بعد اسـتعراض حصيi هذه اBورة، أن أتوجه من جديد 
�لشكر اجلزيل إىل السـيد الوزير األول احملرتم عىل تعاونه مع جملسـنا وإىل 

احلكومة كذÏ لتعاوهنم مع هذا ا9لس وإىل السـيد الوزير السادة أعضاء 
امللكف �لعالقات مع الربملان خصوصا اsي ماف+ يقوم مبجهودات كبرية 

  .ومحمودة ملواكبة تطور أداء جملسـنا املوقر
كام يسعدين أن أتوجه �لشكر اجلزيل إىل السادة املستشارين 

ودمه وإخالصهم والزتا&م احملرتمني، أعضاء مكتب ا9لس، منوها جبه
وحرصهم عىل تدبري شؤون جملس املستشارين يف أجواء تطبعها املسؤولية 

  .وروح ´نسجام والتاكمل ونكران اsات
والشكر كذÏ موصول إىل السادة املستشارين احملرتمني 
واملستشارات احملرتمات، رؤساء الفرق ورؤساء اللجن اBامئة عىل دورمه 

املسـمتر وما يتحلون به من صرب وانضباط، وهو ما احليوي وحضورمه 
  .جعل ا9لس حيتل موقعا متقدما داخل مشهدm السـيايس

وبنفس املناسـبة، يسعدين أن أتقدم بتحيات التقدير والتنويه إىل مجيع 
أطر وموظفي جملس املستشارين، مبختلف درجاهتم ومواقعهم، عىل ما 

داء &ا&م لتطوير مؤسسـهتم احملرتمة يقومون به من èد والزتام وتفاين يف أ
ومواكبة معل اللجن والفرق واملكتب والرئاسة، يف جو تسوده روح 

  .املسؤولية
ونفس الشكر *تلف وسائل اإلعالم السمعية والبرصية واملكتوبة عىل 
ما تقوم به من معل جاد وجبار يف مواكبة أشغالنا ويف تقريب صورة 

رأي العام الوطين ومن خال- إىل الرأي العام وأنشطة ا9لس املوقر إىل ال
  .اBويل

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

وإذا مسحمت أعطي اللكمة للسـيد املستشار احملرتم أمني ا9لس لقراءة 
  .الربقية املرفوعة إىل السدة العالية �.

  .والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::9لس9لس9لس9لساملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حا%%%%، أمني ا، أمني ا، أمني ا، أمني ا
  بسم هللا الرمحن الرحمي

        برقية مرفوعة إلى حضرة السدة العالية باهللابرقية مرفوعة إلى حضرة السدة العالية باهللابرقية مرفوعة إلى حضرة السدة العالية باهللابرقية مرفوعة إلى حضرة السدة العالية باهللا

        جاللة الملك محمد السادس نصره اهللا وأيدهجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا وأيدهجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا وأيدهجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا وأيده 
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أصالة رئيس مجلس المستشارين، يتشرف خديمكم الوفي 

 المستشارين ة  السيدات والسادةكافونيابة عن  هعن نفس

، بأن يرفع إلى السدة العالية باهللا أسمى آيات التقدير المحترمين

الشكر والتبريك، داعين اهللا عز مقرونة بأخلص عبارات 

وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة واليمن 

التي  2011دورة أبريل ، بمناسبة اختتام أشغال والبركات

لتربع جاللتكم على عرش  انية عشرالثتصادف الذكرى 

  .الميامين أسالفكم 



 2011    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

4 

 )2011يوليوز  12( 1432 شعبان 10

بفضل توجيهاتكم  ياموالي، ،مجلس المستشارينسجل  لقد

همت  النيرة والسديدة، خالل دورته الربيعية حصيلة متميزة

  .المجال التشريعي والرقابي والدبلوماسي

، يا موالييا موالييا موالييا مواليالمجلس،  واكب التشريعي، مستوىالعلى ف

بتعاون مع الجهاز تشريعية ورقابية  فعالة مبادراتبفضل 

التنموية واألوراش  الكبرى اإلصالحات التنفيذي، مسلسل  

  .تشهدها بالدنا تحت قيادة جاللتكم الرشيدة التي

نصا تشريعيا  38383838وهكذا، فقد تم التداول والمصادقة على 

يهم مجاالت مختلفة، كما بلغ عدد األسئلة الشفهية المطروحة 

  .سؤاال كتابيا 41414141سؤاال، و 222253535353خالل هذه الدورة 

تميز عمل أعضاء مستوى الدبلوماسية البرلمانية،  علىو

المجلس بالجدية وروح المسؤولية في أدائهم الدبلوماسي من 

خالل المشاركة الفعالة في مختلف الملتقيات البرلمانية الدولية 

وتدعيم العالقات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة واستضافة 

وفود أجنبية وشخصيات سياسية بارزة تم معها التشاور عدة 

في القضايا المصيرية لبالدنا ومستقبل العالقات البين برلمانية 

  . كرافد أساسي للدبلوماسية المغربية بصفة عامة

حفظكم اهللا يا موالي، بما حفظ به الذكر الحكيم 

وأدام على جاللتكم نعم الصحة والعافية وحقق في عهد 

م ما ترجونه لمملكتكم السعيدة وشعبكم الوفي ـــــــجاللتك

من تقدم ورقي وازدهار، وأقر عينكم بولي عهدكم 

األميرة الجليلة وشقيقته المحبوب األمير الجليل موالي الحسن، 

المولى رشيد وبباقي أفراد  األمير    الجليللالخديجة وصنوكم 

  .األسرة الملكية الشريفة

المقام العالي باهللا ورحمته والسالم على إنه سميع مجيب، 

   .وتعالى وبركاته
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  رئيس مجلس المستشارين
 .والسالم عليمك ورمحة هللا
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