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  )2011 أكتوبر 17  (1432 ذي القعدة 19 اإلثنني: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDلرئيس  األولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعالل املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الثالثة واRقيقة الثامنة دقيقة، ابتداء من الساعة  عرشوناثنتان و : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .عرش
  :التاليني اRراسة والتصويت عىل النصني الترشيعيني ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

اللواحئ املتعلق بتجديد  36.11مقرتح قانون يغري ويمتم مبوجبه القانون رمق  - 
  ؛sنتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعاجلة املعلوماتية

يتعلق مبحمكة النقض يغري مبوجبه الظهري  58.11مرشوع قانون رمق  -
 27املوافق ل 1377ربيع األول  2الصادر يف  1.57.223الرشيف رمق 

  .بشأن اDلس األعىل 1957سبمترب 

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

        ::::املستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسة
خنصص هذه اجللسة ل�راسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية 

  :التالية
املتعلق بتجديد  36.11أوال، مقرتح قانون يغري ويمتم مبوجبه القانون رمق 

اللواحئ sنتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعاجلة املعلوماتية، واحملال 
  جملس املستشارين من جملس النواب؛ عىل

يتعلق مبحمكة النقض يغري مبوجبه الظهري  �58.11نيا، مرشوع قانون رمق 
 27املوافق ل 1377ربيع األول  2الصادر يف  1.57.223الرشيف رمق 

بشأن اDلس األعىل، واحملال عىل جملس املستشارين من  1957سبمترب 
  .جملس النواب

R� راسة والتصويت عىل مقرتح قانون يغري ويمتم نسـهتل هذه اجللسة
املتعلق بتجديد اللواحئ sنتخابية العامة وضبطها  36.11مبوجبه القانون رمق 

  . بعد إخضاعها للمعاجلة املعلوماتية
امسح يل، اللكمة للسـيد األمني . اللكمة للحكومة، تفضل السـيد الوزير

  .لتالوة ما جد من مراسالت، تفضل

        ::::السـيد أمحد حا�، أمني اDلسالسـيد أمحد حا�، أمني اDلسالسـيد أمحد حا�، أمني اDلسالسـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار املستشار املستشار املستشار 
والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� وحصبه  بسم هللا الرمحن الرحمي

  .وسمل 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املستشارون احملرتمون،

توصلت رئاسة جملس املستشارين مبجموعة من sسـتقاالت من 

  : تقدم هبا السادة املستشارون اآلتية أسامؤمه عضوية جملس املستشارين،
 املستشار السـيد إبراهمي فضيل، املنتخب عن »ة ªد© أزيالل؛  -
املستشار السـيد إسامعيل أمغاري، املنتخب عن »ة مراكش ªنسـيفت  -

 ؛احلوز
 املستشار السـيد مسري عبد املوىل، املنتخب عن »ة طنجة تطوان؛  -
املستشار السـيد محمد احسايين، املنتخب عن »ة الغرب الرشاردة بين  -

 . حسن
  .شكرا السـيد الرئيس، لمك اللكمة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن مبا أن جلنة اRاخلية . شكرا السـيد األمني، إذن اللكمة للحكومة

وافقت �إلجامع عىل هذا القانون ومبا أن تقرير جلنة العدل قد وزع، فاتفقنا 
 ندوة الرؤساء عىل أنه لن تكون تدخالت �لنسـبة للسادة املستشارين، يف

  . إذن منر إىل التصويت
ننتقل للتصويت عىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا مقرتح القانون، 

، 28، 27، 25، 24، 20، 17، 15، 13، 11 :واليت تتضمن املواد التالية
  :أعرضها للتصويت

  .اإلجامع =: املوافقون
  .اإلجامع =: مقرتح القانون برمته للتصويتأعرض 

إذن وافق جملس املستشارين عىل مقرتح قانون يغري ويمتم مبوجبه 
املتعلق بتجديد اللواحئ sنتخابية العامة وضبطها بعد  36.11القانون رمق 

  .إخضاعها للمعاجلة املعلوماتية
ة يتعلق مبحمك 58.11ننتقل ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

ربيع األول  2الصادر يف  1.57.223النقض يغري مبوجبه الظهري الرشيف رمق 
  . بشأن اDلس األعىل 1957سبمترب  27املوافق ل 1377

  .اللكمة للحكومة، تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدلالسـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدلالسـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدلالسـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدل
  .شكرا سـيادة الرئيس

  .والسالم عىل رسول هللامحلد ¾ والصالة  ،بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
املتعلق  58.11يرشفين أن أقدم أمام جملسمك مرشوع القانون رمق 

 27الصادر يف  1.57.223مبحمكة النقض يغري مبوجبه الظهري الرشيف رمق 
واÁي  بشأن اDلس األعىل، كام وافق عليه جملس النواب، 1957سبمترب 

هيدف أساسا إىل مالءمة مقتضيات هذا الظهري مع أحاكم اRسـتور 
يرأس املÇ اDلس : "منه اÁي ينص عىل أنه 115اجلديد، السـÅ الفصل 

  :األعىل للسلطة القضائية، ويتألف هذا اDلس من
  الرئيس األول حملمكة النقض، رئيسا منتد�؛ -
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  ؛الوكيل العام للمR Çى حممكة النقض -
  ".رئيس الغرفة األوىل مبحمكة النقض -

ويف نفس السـياق، هيدف مرشوع هذا القانون كذÌ إىل مالءمة لك 
اDلس "النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل واملتضمنة لعبارة 

، السـÅ مهنا النصوص املتعلقة "حممكة النقض"، لتحل حملها عبارة "األعىل
يئ للمملكة والنظام األسايس للجان القضاء وقانون بقوانني التنظمي القضا

املسطرة املدنية وقانون املسطرة اجلنائية والقانون احملدث للمحامك اإلدارية 
  .والقانون احملدث حملامك sسـتئناف اإلدارية

تلمك، سـيادة الرئيس احملرتم، حرضات السادة املستشارون احملرتمون، 
  .مضامني هذا املرشوع

  .وشكرا

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
  .شكرا السـيد الوزير

Ìمنر إىل التصويت عىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع ،كذ:  
  .اإلجامع =: املوافقون

  .اإلجامع =: أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت

يتعلق  58.11إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
 2الصادر يف  1.57.223يف رمق مبحمكة النقض يغري مبوجبه الظهري الرش 

  .بشأن اDلس األعىل 1957سبمترب  27موافق  1377ربيع األول 
 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةشكرا عىل حضورمك، 

        


