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  )2011 شـتنرب 13  (1432 شوال 14الثال-ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . بيد هللا، رئيس ا>لس محمد الشـيخا�كتور املستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
التاسعة والثالثني  مثان دقائق، ابتداء من الساعة الثالثة وا�قيقة: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .بعد الزوال
   .افتتاح ا�ورة Sسـتثنائية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا>لسمحمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا>لسمحمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا>لسمحمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا>لس    ا�كتورا�كتورا�كتورا�كتوراملستشار املستشار املستشار املستشار 
  .الرحمي بسم هللا الرمحن

قبل أن نبدأ جلستنا، أرجومك أن نرتمح عىل روح الفقيد محمد بلحسن 
خيري اtي غادرq يف األسـبوع املايض، وهو عضو kلفريق Sسـتقاليل 

  .للوحدة والتعادلية k>لس

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، الرحمان الرحيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، الرحمان الرحيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، الرحمان الرحيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، الرحمان الرحيم، "

هدنا الصراط المستقيم، هدنا الصراط المستقيم، هدنا الصراط المستقيم، هدنا الصراط المستقيم، اااامالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، 

  . آمني" صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالينصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالينصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالينصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين
سـبحان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، وامحلد ~ رب 

  .العاملني

  :السـيد رئيس ا>لسالسـيد رئيس ا>لسالسـيد رئيس ا>لسالسـيد رئيس ا>لس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد رئيس احلكومة،
  السـيدان وزيرا ا�و�،

  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

  أهيا احلضور الكرمي،
من ا�سـتور، وبطلب من احلكومة، توصلت  66بناء عىل الفصل 

ستشارين مبرسوم من السـيد رئيس احلكومة احملرتم بعقد رئاسة جملس امل 
، 2011شـتنرب  12دورة اسـتثنائية >ليس الربملان، ابتداء من يوم Sثنني 

  .وذ� من أجل دراسة جدول أعامل يتضمن مثانية مشاريع قوانني
ويأيت انعقاد هذه ا�ورة الترشيعية Sسـتثنائية يف ظرفية سـياسـية 

ةـ kملصادقة عىل دسـتور جديد، جاء كتتوجي ملسلسل ممتزية، متزيت ـخاص
من اإلصالحات السـياسـية وSقتصادية وSج¢عية والروحية 
واملؤسساتية اليت انطلقت منذ التسعينات من القرن املايض، وشلك 

أسس منطلق ومرجعية  2011مارس  9اخلطاب املليك التارخيي ل 

 2011يونيو  17السايم ل  وفلسفة هذا ا�سـتور، ومنحه اخلطاب املليك
دفعة قوية، انهتت kلتصويت عىل دسـتور جديد، حظي بإجامع اكفة 
 qاملغاربة وبإشادة واعرتاف واحضني من ا>متع ا�ويل، وجنح يف نقل بالد

  .إىل مصاف ا�ول ا�ميقراطية املتقدمة
إن أمهية هذه ا�ورة Sسـتثنائية تمكن يف كوهنا ستسامه يف بلورة 

انة القانونية املؤطرة لالسـتحقاقات Sنتخابية املقرر تنظميها، إن شاء الرتس
ويتصدر هذه القوانني القانوqن التنظمييان . 2011نونرب  25هللا، بتارخي 

املتعلقان، عىل التوايل، مبجلس النواب وkألحزاب السـياسـية، إضافة إىل 
ال عن مشاريع دراسة بعض املشاريع القانونية األخرى املرتبطة هبا، فض

أخرى من األمهية مباكن kلنسـبة للنسـيج Sقتصادي الوطين، فاحملطة 
Sنتخابية املقبÏ تعد مفصلية يف Îرخي بالدq وبلك املقاييس، وينتظر الرأي 
العام منا مجيعا ومن هذا املنعطف إفراز مؤسسات جديدة من شأهنا أن 

ا وتعطهيا زخام جديدا من حتصن وتطور التجربة ا�ميقراطية وترخس أراكهن
املصداقية والرشعية، ميكهنا من Sسـتجابة الفعلية لتطلعات وانتظارات 

  .الشعب املغريب يف هذه األلفية الثالثة
إننا نأمل أن يتوج اخنراط اكفة مكوqت ا>لس املوقر ـ كعادته ـ يف 
دراسة ومناقشة مقتضيات هذه النصوص وإغناهئا kملالحظات القمية 

تعديالت الالزمة لرتىق إىل مسـتوى ميكهنا من املسامهة يف إثراء املامرسة وال 
السـياسـية وترسـيخ احلاكمة اجليدة وتطوير آليات دميقراطية، تسـتجيب 

  .لنص وروح ا�سـتور اجلديد وتنسجم مع املعايري ا�ولية يف هذا امليدان
نص  وامسحوا يل أن أعطي اللكمة للسـيد أمني ا>لس احملرتم لتالوة

  .املرسوم الوارد علينا من رئاسة احلكومة

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا>لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا>لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا>لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا>لس
  .شكرا السـيد الرئيس

) 2011سبمترب  9( 1432شوال  10الصادر يف  2.11.540مرسوم رمق 
  :بدعوة جملس النواب وجملس املستشارين لعقد دورة اسـتثنائية

  رئيس احلكومة،
من ا�سـتور، وبعد املداو� يف جملس احلكومة املنعقد  66بناء عىل الفصل 

  ، )2011سبمترب  7( 1432شوال  08بتارخي 
  :رمس ما ييل

        املادة األوىلاملادة األوىلاملادة األوىلاملادة األوىل
 1432شوال  13رين ابتداء من ايعقد جملس النواب وجملس املستش

دورة اسـتثنائية، يتضمن جدول أعاملها مشاريع  2011شـتنرب  12املوافق ل 
  :النصوص التالية

 يتعلق مبجلس النواب؛ 27.11مرشوع قانون تنظميي رمق  .1
 يتعلق kألحزاب السـياسـية؛ 29.11مرشوع قانون تنظميي رمق  .2
يقيض بتحديد رشوط وكيفية املالحظة  30.11مرشوع قانون رمق  .3

 )2011تنربشـ  13( 1432وال ش 14
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 املسـتقÏ واحملايدة لالنتخاkت؛
ية العامة يتعلق بتجديد اللواحئ Sنتخاب  36.11مرشوع قانون رمق  .4

 وضبطها بعد معاجلهتا بواسطة احلاسوب؛
املتعلق  22.01بتغيري وتمتمي القانون رمق  35.11مرشوع قانون رمق  .5

 kملسطرة اجلنائية؛
يغري ويمتم مبقتضاه الظهري الرشيف الصادر يف  14.07مرشوع قانون رمق  .6
 املتعلق kلتحفيظ العقاري؛ 1913غشت  12املوافق ل  1331رمضان  9
 يتعلق kلنجاعة الطاقية؛ 47.09وع قانون رمق مرش  .7
يتعلق kملكتب الوطين للكهرkء واملاء الصاحل  40.09مرشوع قانون رمق  .8

  .للرشب

        املادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانية
  .ينرش هذا املرسوم kجلريدة الرمسية

  ).2011سبمترب  9( 1432شوال  10وحرر kلرkط يف 
  .عباس الفايس: اإلمضاء

        ::::السـيد رئيس ا>لسالسـيد رئيس ا>لسالسـيد رئيس ا>لسالسـيد رئيس ا>لس
  . شكرا السـيد األمني

اآلن ندعو السادة رؤساء اللجن السـتكامل دراسة املشاريع املوجودة 
املشاريع اليت سـتأتينا، إن شاء هللا، من جملس  -طبعا  -�هيم وانتظار 

  . النواب واليت يه اآلن قيد ا�رس
        .، وشكرا لمكورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


