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        ::::ا@لسا@لسا@لسا@لسالشـيخ بيد هللا، رئيس الشـيخ بيد هللا، رئيس الشـيخ بيد هللا، رئيس الشـيخ بيد هللا، رئيس محمد محمد محمد محمد املستشار ا=كتور املستشار ا=كتور املستشار ا=كتور املستشار ا=كتور 
  بسم هللا الرمحن الرحمي.

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

  السـيد الوزير احملرتم،
طبقا ألحاكم ا=سـتور، نهنـي اليوم، حبمد هللا وبتوفيق منه، أشغال 
ا=ورة اخلريفية للسـنة الترشيعية احلالية، واليت اكنت دورة ممتزية قياسا 

واسـتثنائية يف ظروف عقدها، واليت اكنت يف أعقاب جبدول أعاملها 
�سـتفتاء ا=سـتوري ومواكبهتا أيضا ملسلسل انتخا}ت جملس نواب 
جديد، مما جعل جملسـنا يواكب لك هذه املتغريات طبقا لألحاكم �نتقالية 
اليت الزالت تؤطر معلنا يف انتظار تنصيب جملس جديد }ملواصفات 

  ا=سـتورية اجلديدة.
ا اكن العمل الترشيعي والرقايب قد تأثر يف مجم� }لطبيعة وإذ

�سـتثنائية للزمن السـيايس ا�ي انعقدت فيه هذه ا=ورة، خصوصا يف 
الفرتة اليت حتولت فهيا احلكومة السابقة إىل حكومة ترصيف األعامل، 
و�نتظارية اليت ومست الفرتة الفاص¥ بني التعيني املليك ملكو¢ت احلكومة 

حلالية وبني حصولها عىل التنصيب الربملاين، فإن جملسـنا املوقر قد سامه ا
يف حدثني هامني، متثال يف التحضري القانوين النتخا}ت جملس النواب 
و�نتخا}ت املقب¥، اكنتخا}ت امجلاعات الرتابية وانتخا}ت أعضاء جملس 

حلكويم، وإن املستشارين، واملناقشة، من ²ة 4نية، العميقة للترصحي ا
بسقف القواعد ا=سـتورية لنظام ا@لسني غري املتاكµ، واليت تتيح @لسـنا 
إماكنية املناقشة مث التصويت عىل الرب¢مج احلكويم من طرف جملس 

  من ا=سـتور. 88النواب طبقا ملقتضيات الفصل 
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
نصا  12يعية، متزيت هذه ا=ورة مبصادقة جملسـنا عىل من الناحية الترش 

مهنا هتم جلنة العدل  9مشاريع قوانني ومقرتº قانون،  10قانونيا، مهنا 
الفالحة والشؤون جلنة والترشيع وحقوق اإلنسان ومرشوع قانون هيم 

�قتصادية، ومرشوع قانون هيم جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية 

  اجلهوية، وآخر مرشوع هيم التعلمي والشؤون �جÆعية. 
ومن بني هذه النصوص، مشاريع قوانني تنظميية إسرتاتيجية وازنة، أتت 
يف إطار تزنيل ا=سـتور اجلديد، ونذكر مهنا، عىل سبيل املثال ال للحرص، 
مشاريع القوانني التنظميية املتعلقة }ألحزاب السـياسـية وانتخاب امجلاعات 

لرتابية وجملس املستشارين، ومقرتحات قوانني تتعلق بتجديد اللواحئ ا
�نتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها ملعاجلة معلوماتية وبنظام الضامن 
�جÆعي كام مت تغيريه وتمتميه، إىل جانب مشاريع قوانني هتم ا@لس األعىل 

عويض عن حوادث وإحداث املكتب الوطين للهيدرواكربورات واملعادن والت
الشغل والتحفيظ العقاري واللواحئ �نتخابية العامة ومعليات �سـتفتاء 
واسـتعامل وسائل �تصال السمعي البرصي العمومية }ألخص خالل امحل¥ 

وحتديد سن التقاعد عند  ،�نتخابية و�سـتفتائية، وتنظمي Øنة التوثيق
  اعي ملنح رواتب التقاعد.املسـتخدمني املنخرطني يف النظام امجل ابلوغه

أما فÛ يتعلق }لنصوص القانونية غري املصادق علهيا إىل حد اآلن، فقد 
اسـتجابت الرئاسة لكتاب السـيد رئيس احلكومة ا�ي طلب به 

نصا إىل احلكومة املوقرة ومن مضهنا  15اسرتجاعها، وفعال فقد مت إعادة 
  بعد).ثالثة نصوص اكنت قيد قراءة  4نية (مل تكمتل 

أما عىل مسـتوى مراقبة العمل احلكويم، فقد حرص السادة 
املستشارون، عرب آلية األسـئ¥ الشفوية والكتابية واإلحاطة علام، عىل 
مساءä ومتابعة خمتلف القضاâ و�نشغاالت اليت تسـتأثر }هÆم املواطنات 

  ية وا=ولية. واملواطنني يف مجيع ا@االت وعىل اكفة املسـتوâت احمللية واجلهو 
سؤ�، متت  256ويف هذا اإلطار، بلغ مجموع األسـئ¥ الشفوية 

سؤ� من طرف واضعهيا،  51مهنا، يف حني مت حسب  132اإلجابة عن 
 787مع العمل أن متأخر األسـئ¥ برمس ا=ورة الربيعية املاضية قد وصل إىل 

  سؤ�. 
ة، يف حني عقدت جلسة عام 25كام عقد جملسـنا برمس ا=ورة اخلريفية 

 äعاهتا }نتظام لتدارس مشاريع أو مقرتحات القوانني احملاÆاللجن ا=امئة اج
 22جلسات، اسـتغرقت أكرث من  9علهيا، وقد وصل عدد جلساهتا إىل 

  ساعة.
وخبصوص جلنة تقيص احلقائق حول مكتب التسويق والتصدير، فقد 

شكورة، أشغالها ، م 2011ماي  17أهنت اللجنة، اليت تشلكت بتارخي 
وقدمت تقريرها الهنايئ إىل رئاسة ا@لس اليت سـتحي� عىل مكتب ا@لس 

  .67قصد التداول فيه ليتخذ املسار ا�ي خصه به ا=سـتور يف فص� 
أما اجÆعات مكتب ا@لس، فقد حرصنا عىل احلفاظ عىل وترية 

اجÆعا،  �16جÆعات األسـبوعية املنتظمة، وقد وصلت اجÆعاتنا إىل 
خصصت لتداول واختاذ قرارات، هتم }ألخص التدبري والتسـيري اإلداري 

قرار موثقة يف جسل خاص هبا نظرا  156للمجلس، وصل عددها إىل 
  ألمهيهتا حاال ومسـتقبال. 

أما يف جمال ا=بلوماسـية الربملانية، فقد متزيت هذه ا=ورة }سـمترار 
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ليات والقنوات، سواء من خالل جملس املستشارين يف تفعيل خمتلف اآل
العالقات الثنائية والرشاكة أو من خالل العالقات البينية أو املتعددة 

برملانية اإلقلميية - األطراف يف إطار املنظامت ا=ولية وكذا �حتادات البني
  واجلهوية وا=ولية.

وهكذا، اسـتقبل جملسـنا املوقر العديد من الوفود ا=بلوماسـية وبعض 
املؤسسات األجنبية، أذكر مهنا زâرة السـيد وزير اخلارجية للبريو مسؤويل 

  ولرتكيا وزâرة املفوض األورويب لشؤون التوسـيع وسـياسة اجلوار. 
ويف إطار تعزيز أوارص الصداقة والتعاون بني جملس املستشارين 
وجمالس ا=ول الصديقة والشقيقة، اسـتقبل ا@لس عدة وفود برملانية، نذكر 

الربيطانية، وذ�   (Westminster)ألخص برملاين عن مؤسسةمهنا }
تفعيال ملذكرة التضامن والتعاون بني الربملان املغريب وهذه املؤسسة، ورئيس 
جملس األمة الكوييت و¢ئب رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية كورâ اجلنوبية 

ية @لس ووفد كبري عن امجلعية الربملان  و¢ئبة رئيس الربملان األورويب،
   أورو}، وأعضاء من أمرياك الالتينية و}ألخص من الباراغواي.

ويف إطار تعزيز حضوره يف خمتلف األنشطة ا=ولية وكذا �حتادات 
برملانية اإلقلميية واجلهوية وا=ولية، شاركت وفود من جملسـنا يف عدة - البني

ملان ا=ويل و�حتاد تظاهرات برملانية دولية، نذكر مهنا اجÆعات �حتاد الرب 
الربملاين العريب واإلفريقي واحتاد جمالس ا=ول األعضاء يف منظمة املؤمتر 

  اإلساليم، وكذ� اجÆعات يف عدة جلن خمتصة يف عدة برملا¢ت دولية.
ويف سـياق �هÆم ا�ي يوليه ا@لس لقضاâ التعاون والتفامه بني 

  الشعوب دعام للسمل واألمن العامليني، اسـتقبل... 
مرحبا }لسـيد رئيس احلكومة، وأستسمح إذا كنا قد بدأ¢ يف الرابعة. 
 äعفوا السـيد الرئيس، مرحبا السـيد الرئيس، مرحبا }لسـيد وزير ا=و

  كذ�. 
  احلكومة احملرتم، السـيد رئيس

،äالسـيد وزير ا=و  
  السادة املستشارون،

مرر¢ برسعة عىل العمل الترشيعي وفÛ يتعلق مبراقبة العمل احلكويم مث 
عىل العمل ا=بلومايس فÛ يتعلق }لعالقات اخلارجية، مرورا }لوفود اليت 

نظامت زارتنا هذا الفصل، مث العالقات البينية والعالقات ا=ولية مع امل 
  الربملانية ا=ولية والقارية. 

واآلن حنن بصدد فقط ما يتعلق }الهÆم ا�ي يوليه ا@لس للتعاون 
فقد اسـتقبل ا@لس  والتفامه بني الشعوب دعام للسمل واألمن العامليني،

مجموعة من األاكدمييني والفاعلني املدنيني ميثلون مؤسسات أجنبية هامة، 
مجموعة من األساتذة الباحثني اإليطاليني يف معهد  مهنا عىل سبيل املثال

جبمهورية إيطاليا واملهمتني }ألخص بقضية أقالمينا القديس بولس اخلامس 
اجلنوبية، ورئيس �حتاد الفيدرايل العاملي لهيود املغرب مع وفد كبري من 
أمرياك ووفد كبري عن هيئة الوفاق الفلسطيين ووفد كذ� كبري عن مجعية 

  ء احملاربني بدوä روسـيا الفيدرالية.قدما
لقد تركزت خمتلف األنشطة اليت قام هبا ا@لس يف جمال ا=بلوماسـية 
الربملانية خالل هذه ا=ورة حول خمتلف القضاâ اليت تسـتأثر }هÆم الرأي 
العام الوطين والرأي العام ا=ويل، السـÛ مهنا القضاâ املتعلقة واملرتبطة 

ألمنية واألوضاع �قتصادية و�جÆعية والتحوالت البيئية }لتحدâت ا
  اليت جتتاز العامل اآلن. 

كام مهت هذه األنشطة سـبل تعزيز دور الربملانيني يف صياغة 
الترشيعات املالمئة واملسامهة يف وضع السـياسات العمومية الكفي¥ بتحسني 

  هذه األوضاع اليت نتقامسها مع العامل. 
من جانبنا، فقد حرصنا خالل خمتلف اللقاءات اليت أجريناها عىل إبراز 
أمه اإلصالحات ا=ميقراطية الرائدة اليت تهنجها بالد¢ مع بدء تزنيل مضامني 
ا=سـتور اجلديد وا=ور احملوري ا�ي تضطلع به املؤسسة الترشيعية 
 دسـتورâ وسـياسـيا، كام اسـتعرضنا خاللها كذ� أمه تطورات ملف

وحدتنا الرتابية عىل ضوء مبادرة ختويل أقالمينا اجلنوبية حكام ذاتيا موسعا، 
وكذا التعريف }ألوراش التمنوية املهيلكة وا@ددة يف خمتلف امليادين 
�قتصادية و�جÆعية والثقافية والبيئية اليت تكون المنوذج املغريب الرائد، 

لصاحب اجلالä محمد السادس  واليت تعرفها بالد¢ حتت القيادة الرشـيدة
  نرصه هللا وأيده. 

  السـيد رئيس احلكومة احملرتم،
،äالسـيد وزير ا=و  

  السادة الوزراء،
  السادة والسـيدات املستشارون احملرتمون،

خبصوص موضوع احلوار الوطين حول اإلعالم وا@متع، يسعدين أن 
العامة للحوار  أجسل }رتياح كبري العمل اجلاد ا�ي قامت به التنسـيقية

الوطين، وعىل رأسها األسـتاذ جامل ا=ين ¢�، اليت أرشفت عىل إعداد 
خالصات Øمة حول هذا احلوار وفق مقاربة أخذت بعني �عتبار حتوالت 
املشهد السـيايس واإلعاليم والثقايف يف بالد¢، وأخذت بعني �عتبار رأي 

وا�تصني واملهمتني يف هذا  احلكومة املوقرة واألحزاب السـياسـية والنقا}ت
امليدان، وأيضا خالصات دروس وجتارب دول وازنة يف هذا امليدان يف 

  حوار وطين، كام قيل يل، قل نظريه. 
ويف جمال الشؤون اإلدارية واملالية، فقد مت إحداث مرصد العمل 
الربملاين مبجلسـنا، يقوم بإصدار مج¥ من املعطيات ا=قيقة واإلحصائيات 

لقة }لنشاط الربملاين، سواء يف شقه الترشيعي أو الرقايب أو فÛ يتعلق املتع
}لعمل ا=بلومايس والتدبري اإلداري، وجعل هذه اإلحصائيات واألرقام يف 
متناول خمتلف املهمتني والباحثني يف العمل الربملاين، هبدف حتقيق حاكمة 

لومة داخل جسم جيدة يف التدبري الوظيفي للربملان وتسهيل سـيالن املع
  جممتعنا واملهمتني }لقضاâ الربملانية بصفة عامة.

  السـيد رئيس احلكومة احملرتم،
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،äالسـيد وزير ا=و  
لقد اكنت هذه ا=ورة، اليت نعلن عن خمتها اليوم، ذات أمهية يف مسار 
جملسـنا }لنظر للظرفية السـياسـية اليت عقدت فهيا وملا أنتجته من ترشيعات 

بإنزال ا=سـتور اجلديد، وما عرفته من مناقشات سـياسـية،  وازنة متعلقة
وملا حققته عىل مسـتوى ا=بلوماسـية الربملانية، اليت اكن يف صلهبا ا=فاع 
عن قضية وحدتنا الرتابية، والتعريف مبا رامكته بالد¢ من إجنازات دميقراطية 

فاحتته ودسـتور فاحت  2011مارس  09هامة، اكن اخلطاب املولوي ل 
  نونرب، مث احلكومة املنبثقة عهنا أوىل مثاره.  25وليوز تتوجيه وانتخا}ت ي

  وما توفيقي إال }  ،عليه تولكت وإليه أنيب.
  والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

شكرا. رفعت اجللسة. امسحوا يل، الربقية غادي يقراها اليس 
  كوسكوس.

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوساملستشار السـيد محيد كوسكوساملستشار السـيد محيد كوسكوساملستشار السـيد محيد كوسكوس
  السـيد الرئيس.شكرا 

  بسم هللا الرمحن الرحمي.
برقية مرفوعة إىل السدة العالية }  حرضة أمري املؤمنني صاحب 

  اجلالä امل% اهلامم سـيدي محمد السادس نرصمك هللا.
  هللا، نعم سـيدي أعزك

بعد تقدمي ما يليق }جلناب الرشيف، أعز هللا أمره، من فروض 
عتاب الرشيفة، أصاä عن نفسه ونيابة الطاعة والوالء، يترشف خدمي األ

مبناسـبة اختتام أشغال ا=ورة عن مجيع أعضاء جملس املستشارين، 
الترشيعية اخلريفية، أن يرفع إىل السدة العالية }  أمسى آâت التقدير 

  و�عزتاز مقرونة بأصدق عبارات الوالء واإلخالص.
 اـâموالي، حبصي¥ مزيهت ،لقد اختمت جملس املستشارين دورته اخلريفية

الطبيعة �نتقالية اليت متر مهنا املؤسسة الترشيعية منذ املصادقة عىل  
وقد مهت خمتلف جماالت اختصاصاته،  ،ا=سـتور يف فاحت يوليوز املنرصم

مسـتحرضا جحم الرها¢ت وجسامة التحدâت املطروحة، وآفاق املسـتقبل 
  ا=ميقراطي الواعد ا�ي فتحه خطاب جاللتمك السايم لتاسع مارس املنرصم.

وتقديرا للعناية السامية اليت أولهتا جاللتمك للربملان، وإدرااك ل-ور ا�ي 
لربملانيني أن يبذلوه يف هذه املرح¥ املمتزية يف مسرية جيب عىل املستشارين ا

 â ، { بالد¢، فإن ا@لس مبختلف مكو¢ته جيدد ملقام جاللتمك العايل
موالي، جتنده ا=امئ وتعبئته املتواص¥ لالخنراط الفاعل يف مسلسل 

ت اإلصالحات املهيلكة واألوراش التمنوية الكربى اليت }رشهتا جاللتمك بثبا
وحمكة وتبرص وبعد نظر من أجل حتصني املكتسـبات ا=ميقراطية وتتوجي 
مسلسل اإلصالحات اليت عرفهتا بالد¢ وذ� }ملشاركة يف تزنيل ا=سـتور 

  تزنيال دميقراطيا.

وأدام عىل جاللتمك  ،حفظمك هللا â موالي، مبا حفظ به ا�كر احلكمي
ترجونه ململكتمك السعيدة نعم الصحة والعافية وحقق يف عهد جاللتمك ما 

وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، وأقر عينمك بويل عهدمك احملبوب 
خدجية، وصنومك  األمري اجلليل موالي احلسن، وشقيقته األمرية اجللي¥ لال

األمري اجلليل املوىل رشـيد وببايق أفراد األرسة امللكية الشـريفة، إنه مسيع 
  جميب.

  لتمك العايل }  ورمحة منه تعاىل وبراكته.والسالم عىل جناب جال
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  خدميمك الويف محمد الشـيخ بيد هللا.

  :السـيد رئيس ا@لسالسـيد رئيس ا@لسالسـيد رئيس ا@لسالسـيد رئيس ا@لس
 .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةشكرا. اآلن 


