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 اخلامسة بعد املائةحمضر اجللسة 

 

 يوليوز 43)ه0341 ذو القعدة 01 الثالاثء :التاريخ
 (.م4102

 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب. :لرائسةا

  مساء.ة ابعسالابتداء من الساعة  سبعة وثالثون دقيقة :التوقيت

 نةالس من الثانية التشريعية الدورةاختتام  :جدول األعمال
 .(2018أبريل  )الثانية التشريعية

 

  لسة:، رئيس اجلالسيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب

 ،بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 ،لسيدات والسادة الوزراءا

 ،النوابالسيدات والسادة 

يف هذه اجللسة اخلتامية، حصيلَة الدورة الثانية من  نقدم
ليس  كنلالسنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية احلالية، 

مبنطق األرقام والن ِّسب فقط، ولكن أيضا مبنطق النوع، منطُق 
القيمة الـُمضافة يف أعمالنا، ومنطق التساؤل عن مدى ََتَثُّلَِّنا لروح 

وأبعاده، ومحوالتِّه اإلصالحية احلقوقية، وتـََوجُّهِّه إىل  الدستور
نا التشري عي املستقبل، َمْنطُِّق ََتَثُّلِّ آاثرِّ أْعَمالَِّنا الرقابية وإنتاجِّ

وُمْنَجزََِّن يف جمال تقييم السياسات العمومية، على احلياة العامة 
 على التماسك االجتماعي وحتسني ابألخصو وعلى تطور بالدَن 

إنه   آخرمبعىن، وعلى عالقة مؤسستنا ابجملتمع مواطنينا،أوضاع 
 مع.اإلجيايب مع قضااي اجملت التفاعل ،املسؤول التفاعلمنطق 

، ألن ، بل هو ضرورةوليس هذا التفاعل، اختياراي
أن جتد  غيينب، نعيشها يومياكما   اميات اجملتمع بكل أبعادهايند

غال ل إىل قلب االشتقنوتاها يف املؤسسات املنتخبة، بل دص
 موضوع ابلطبع الربملان. وينبغي أن تكوناملؤسسايت، ويف مقدمته 

 إجياد دصقلتشريعية بني التنفيذية وابني السلطت وتداول حوار
ادية السياسية واالقتص البدائل على للمشاكل والتوافق احللول

حاجيات اجملتمع  يليب مباوالتدبريية، العملية والواقعية، واالجتماعية 
اآلن، اإلكراهات والتحدايت  يف نفس تحضرسه، ويبالطوم

ا مم، وماد فعسلسهلة وال تسياقات ليست ابواإلمكانيات، يف 
إلبداع ا مؤسسة تشريعية ومؤسسة تنفيذية منا مجيعا يتطلب

 واالجتهاد اجلماعي.

حممد  ،اللة امللكلتعليمات ج يف هذا األفق، وتنفيذا
أعزه هللا يف اخلطاب الذي وجهه إىل األمة مبناسبة افتتاح  ،السادس

يف إعداد  ، شرع اجمللساحلاليةالسنة التشريعية الثانية من الوالية 
مسامهته بشأن النموذج التنموي اجلديد الذي ينبغي لبالدَن 

  ،اعتماده، والذي كان موضوع توجيه ملكي إىل احلكومة والربملان
سلط تصورا شامال يف تعاون ال يف جمال اختصاصاته كل دعي يك

 .وتكاملها

، نيابية اَنوجل ومكتباً وفرقا، رائسًة معا هما أجنزَن درجنوي
ينامياته تلتقط د طق التفاعل مع اجملتمع وفَق رؤيةيف إطار من

 املتعددة.

نقاش الذي الذلك، يف  لثَت ،خيص العمل الرقايب ففي ما
 يتالية املتعلقة ابلسياسة العامة و شهدته جلسات األسئلة الشفو 

حول قضااي تتسم ابلراهنية وتستأثر ابهتمام الرأي العام  تَتحور 
من قبيل مستجدات قضية الوحدة الرتابية، وصيانة حقوق 
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اإلنسان على النحو الذي يرسخ حقوق املواطنة الكاملة ويكفل  
 كرامة املواطن.

وَتيزت اجللسات العمومية املخصصة لألسئلة القطاعية 
ار واالقرتاح احلو  ،املساءلة بنفس التوجه الرامي اىل تكريس ثقافة

ت ودائما خمتلف اجملااليف  القطاعيةوالبحث عن احللول للقضااي 
مع هذه  يف تفاعل إجيايب جمللسنادائما ، وهذا ما حنرص عليه مجيعا

   االوضاع.

 اجللسات مبثابة وقفات تقييم وحوار بنيوقد كانت هذه 
هذا شيء و  السلطتني التشريعية والتنفيذية، َتيزت ابلنقد البناء،

ابالقرتاحات والتوضيحات، والتوافق على  ولكن أساسا طبيعي
أمهية وضرورة مواصلة اإلصالح وااللتزام ابختاذ ما يلزم من تدابري، 

  .هاتامدتز وترسيخ املكتسبات وضمان اسلتعزي

وابألرقام، بلغ عدد األسئلة اليت أجاب عنها السيد رئيس 
سؤاال من  40احلكومة يف اجللسات املخصصة للسياسات العامة 

سؤاال أحيلت عليه ابعتبارها أسئلة تتعلق ابلسياسة  33بني 
  العامة.

وبلغ عدد األسئلة الشفوية اليت خضعت ملسطرة اإلحالة 
منها ومن  423أجابت احلكومة عن سؤاال  174 على احلكومة

لغ عدد فيما ب ،ضمنها أجوبة عن أسئلة طرحت يف دورات سابقة
سؤاال، توصَّل  4031األسئلة الكتابية اليت أحيلت على احلكومة 

تقدم ملموس وجدي  جوااب عنها 0031ب  أعضاُء اجمللس
 .وأنمل أن يتم ويشمل كل األسئلة كانت شفوية أم كتابية

نفس  ويف ،دائما ابة على العمل احلكوميويف ابب الرق
أُُفقِّ التفاعل مع انتظارات اجملتمع والنقاش العمومي، مضت 
اللجان النيابية، من جهة أخرى، يف إجناز مهامها االستطالعية 

حول  تقارير وتوصيات تدعآلية رقابية جد َنجعة. وأابعتبارها 

 الت انشغايف قضااي مركزية تناولةبشأهنا م تعلطتضيع اليت اساملوا
 عومج من التشخيص دعبنقاش العمومي، وذهبت إىل أاجملتمع وال

 نم نبدائل وتوصيات نعترب أ املعطيات واملعلومات، إىل اقرتاح
امة تعزيز احلكإغناء  التدبري على أساس ماهلا أتسيسعشأن إ
 .املطلوبة النجاعةمع اجليدة 

االستطالعية اليت مت االنتهاء منها، أو اليت ومهت املهام 
ىل إروقات وأوضاع السجون واملعابر هي يف طور االجناز أسعار احمل

 املدينتني احملتلتني سبتة ومليلية وظروف استقبال مغاربة العامل
ابملوانئ واملالعب الرايضية والرعاية االجتماعية واخلدمات الصحية 

 العمومية. 

جملس النواب وافق خالل هذه  فإن مكتب ،وللتذكري
طلبا أحيلت  01الدورة على إجناز مثان مهام استطالعية من بني 

 عليه برسم السنة التشريعية.

 ،ريد الوز يالس

 ،السيدات والسادة النواب

اآلاثر  دثحيو  جاتننا الرقايب مليكوَن عم حنرص على أن
دبري املرافق وت دخالت العموميةلتدبريية املتوخاة يف جتويد التا

العمومية وتصحيح االختالالت. ومن أجل ذلك حنرص على 
 ترصيده وتوثيقه وتقوميه.

اإلطار رسخنا آلية جرد وتوثيق التعهدات  يف هذا
يف اجللسات العامة جمللس النواب، وراسلنا أعضاء  احلكومة

احلكومة بشأن كل تعهد. وبلغ عدد هذه التعهدات اليت راسلنا 
خالل  13مقابل  تعهدا 34ا برسم الدورة احلالية احلكومة بشأهن

دورة أكتوبر ليصل العدد اإلمجايل للتعهدات املرصودة برسم السنة 
منها. وهذا حتول مهم  44 ردت احلكومة على 032التشريعية 

 حنن بصدد ترسيخه يف الثقافة الربملانية ببالدَن.
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ملبدأ ا المعيف إ فعسمن شك يف أن هذه اآللية ستوما 
لرأي العام ا  ربط املسؤولية ابحملاسبة، وتضعالدستوري املتمثل يف

 يف صورة اشتغال املؤسسات.

نا يسفق، أر ألالقوانني، ويف نفس اما خيص تطبيق  يفأما 
لقوانني هذا التطبيق، ألننا نعترب أن مصادقة الربملان على ا عبتآليةَ ت

 ماهلا تَبَقى دون جدوى. دون نشرِّ املراسيم التطبيقية إلع

 ه أن حوايلادفأساسي م ا ذلك على استنتاجنسسوقد أ
املراسيم  ردصيها الربملان ال تيصادق علثلث التشريعات اليت 

 األمثل المعالسنة. وابلتأكيد، فإن اإل ا يتجاوزالتطبيقية بشأهنا مل
وهو ، مشكورة ايذههلذه اآللية اليت شرعت اللجان النيابية يف تنف

تقدما،  أجنع وأكثر مساطر  إىل اعتماِّ َنسيقودعمل ليس ابلسهل، 
لى اجملتمع، ها عاملواطنون أاثر  سمليول ذفنلت ردصالقوانني ت نإذ إ

وعلى عالقاهتم ابملؤسسات. وما ينطبق على القوانني ينطبق على 
 خالصات وتوصيات املهام االستطالعية.

 032ملقتضيات الفصل  إطار ذات التوجه، وإعماال ويف
 قريرانة مراقبة املالية العامة تمن الدستور والنظام الداخلي أعدت جل

 ،بشأن احلساب اخلصوصي املتعلق بصندوق التنمية القروية
أن اابت يف هذا الشاعتماًدا على تقرير اجمللس األعلى للحس

 ري الصندوق.أعضاء احلكومة حول تدب وعروض وبياَنت

وفضال عن املناقشة يف اجللسة العامة اليت سامهت فيها  
اح من اللجنة الفرق واجملموعة النيابية، اعتمد اجمللس بناء على اقرت 

 سر منها، مما يك 07ومة على حلكوافقت ا توصية 44املعنية، 
مرة أخرى منهجية التوافق والتجاوب، وجيسد قيمة احلوار حول 

ىل إ ا كمجلسنهجو ، تيكرس مما قضااي مركزية يف التنمية،
االستثمار األمثل لتقارير املؤسسات الدستورية، ومنها ابلطبع 

حكامة  دو اابت، من أجل اقرتاح ما جياجمللس األعلى للحس

جيايب على اإل رثلأل جانتالعمومي م اإلنفاق العام وما جيعل قفر الـم
 .حياة املواطنات واملواطنني

وسنكون حريصني على التطبيق األمثل ملقتضيات 
الدستور يف ما خيص العالقات مع ابقي املؤسسات الدستورية 

 وهيئات احلكامة.

ن م ويف ابب التشريع، نعترب حصيلة اجمللس أيضا نوعية،
بني  43عددها  عليها، والبالغ قالنصوصِّ املصاد قيمة حيث

ومخس مقرتحات قوانني  مشروع قانون 41مشروع ومقرتح، منها 
ليبلغ بذلك عدد النصوص اليت صادق عليها اجمللس خالل السنة 

 .االستثنائيةنصا، منها نصان خالل الدورة  13التشريعية 

ص دورة بعدد من النصو ويتعلق األمر يف هذه ال
ة، كما هو احلال ابلنسبة ملشروع القانون املتعلق ببنك سسؤ الـم

داث املقاوالت بطريقة ن املتعلق إبحاملغرب ومشروع القانو 
لوسيط نون املتعلق مبؤسسة امواكبتها، ومشروع القامع الكرتونية 

 لفكريها. ويتعلق األمر بنصوص تاملتعلق مبدونة التجارة وغ اكوذ
مات والنظام داخلوحتديثه مع االقتصاد  القانوين لعصرنة التأطري

على  توحةومف واعدة قطاعات مستقبل رفشتسْ النقدي الوطين وت
 العامل.

التشريعية  املبادرة ويف هذا الباب، ينبغي التذكري أبمهية
اجمللس واليت نضعها يف صلب األوراش اليت نعمل على  ألعضاء

هبا الفرق  اليت تقدمت تنفيذها. فقد بلغ عدد مقرتحات القوانني
. مقرتح قانون 24النيابية واحملالة على اللجان الدائمة،  ةواجملموع

وار م احلكومة وعلى احلهفعلى ت ناهر ن وسنظل يف جملس النواب
معها وعلى تقدير األمهية القصوى اليت تكتسيها هذه املبادرات 

ته مما ينبغي معه يع وثري التشريعية يف إثراء التشريع الوطين، وتسر 
ه لفكريعية للمجلس على أساس ما يالتش ادراتمع املب التجاوب

 الدستور ومبدأ التعاون وتكامل السلط.
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تقييم  للوظيفته يف جماأمنا فيما خيص ممارسة اجمللس 
ة ، َتيزت هذه الدور ا ذلك مجيعانشا عمالسياسات العمومية، وك

 ةبتقدمي ومناقشة تقرير جمموعة العمل املوضوعاتية املعنية ابلتنمي
القروية بشأن "مسامهة الربَنمج الوطين للطرق القروية الثاين يف 

شك يف  نا مال القروي واجلبلي ابملغرب". ومفك العزلة عن اجمل
عمومية، ال السياسات تقييم حمور هذا املوضوع ليكون أن اختيار

ات رقمية، إىل معطي استندت إىل إجناز وثيقة اجمللس هجو سد تجي
حىت جنعل من هذه  االستهداف اإلجناز وجماالت ستوايتوم

 املقاربة منهجية ابلنسبة لقضااي مستقبلية.

ومباشرة بعد تقدمي ومناقشة تقرير عملية التقييم الثالثة 
أطلقنا عملية التقييم الرابعة اليت ستكون هذه املرة عملية تقييم 

لتعليم األويل.  ابما يتعلق ة فيقبلية، إذ مت اختيار السياسة الوطني
يف الرسالة اليت  ،حممد السادس ،كما أكد ذلك جاللة امللك

يوم إىل املشاركني يف ال 4102يوليوز  02وجهها جاللته يوم 
قطاع  الحإن إص" حيث قال جاللته:الوطين حول التعليم األويل ف

الرتبية والتكوين، ويف مقدمته التعليم األويل، يكتسي أمهية  
لألجيال القادمة. ألن أطفال اليوم، هم رجال كبرية ابلنسبة 

 هذا الورش الوطين الكبري يقتضي على أن ،" مشددا جاللتهالغد
االخنراط الواسع واملسؤول للجميـع، من أجل كسب هذا الرهان، 

 وحتقيق أهدافه، داخل اآلجال احملددة".

ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي جمللس  وتفعيال
من  اتالعرائض وامللتمس نني التنظيميني بشأنالنواب، والقانو 

 كتبحتت إشراف امل أجل التشريع مت تشكيل اللجنة املكلفة
ظام فيما يتم إعداد القاعدة والن ،وامللتمساتاملكلفة ابلعرائض 

املعلوماتيني اخلاصني بتدبري عرائض املواطنات واملواطنات 
ذه هل شفاف لتدبري م من أجل التشريع، ضماَنوملتمساهت

 املبادرات املواطنة.

ركزاي م اطية التشاركية واملواطنة إصالحاقر ميوإذا كانت الد
 اجملتمع املدين، شريكا ، فإننا نعترب4100قدما يف دستور مت

 هذه الصيغة الراقية من املشاركة يف تدبري الشأن مالعيف إ أساسيا
واملواطنني  تاملواطنا مطالب م، ويف اقرتاح التشريع ويف أتطريالعا

يف صيغة عرائض، مع ما لذلك من فوائد يف نقل انشغاالت 
اجملتمع ومطالبه إىل قلب املؤسسات، وابلتايل البحث عن حلول 

 هلا.

 السيد الوزير،

 ،والسادة النوابالسيدات 

ابملوازاة مع احلصيلة النوعية يف أعمال اجمللس على 
جلسة، واصلت  42ا مستوى اجللسات العامة اليت بلغ عدده

 ققط يف الش، ليس فوأجنع عر أس نيابية االشتغال بديناميةاللجان ال
 ابألساس يف ممارسةوهذا هو اجلديد التشريعي، ولكن أيضا، 

عقدهتا برسم  اجتماعا 11إذ إن من بني لرقايب، االختصاص ا
للعمل الرقايب ومساءلة  اجتماعا 33هذه الدورة، مت ختصيص 

ء واالستماع إىل بياَنهتم حول قضااي مركزية تتسم ابلراهنية الوزرا
انتها ن وصيمن قبيل القضية الوطنية، وترسيخ حقوق اإلنسا

 ، والتشغيل وخدمات املاء والكهرابء والتنميةوالرتبية والتكوين
القروية والتغطية االجتماعية وأوضاع املقاولة الوطنية وقضااي مغاربة 

 العامل.

توازن بني  أن هناكألول مرة  الصدد نسجلويف هذا 
األعمال الرقابية واألعمال التشريعية للجان وهو مؤشر آخر 

، وهذا هائرساإ حنن بصدد مجيعاللثقافة الربملانية اجلديدة اليت 
 التحول بدون شك سيفتح آفاقا جديدة يف هذا اجملال.

رجل يرجع إىل َتتيع ال ماويف سياق إعمال الدستور في
واملرأة على قدم املساواة ابحلقوق واحلرايت، وسعي الدولة إىل 
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وعة العمل جمم حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء، واصلت
املوضوعاتية املكلفة ابملساواة واملناصفة، أعماهلا وراكمت العديد 
من االقرتاحات والتوصيات اليت ستكون بدون شك جد مفيدة 

 هافاهدأ اعتماد التشريعات والتدابري والسياسات العمومية لبلو  يف
 ثينة ألناسبأغتنم هذه املامسحوا يل أن وإعطائها مضموَن عمليا. و 

ضاء أع النائباتعلى دينامية هذه اجملموعة، وعلى أداء جمموع 
 على عطائهن املتميز. ناجملس

 السيد الوزير،

 ،السيدات والسادة النواب

صاته اكانت هذه احلصيلة يف ممارسة اجمللس الختصإذا  
حتفز إىل مزيد من اإلنتاج النوعي، فإهنا ما كانت الدستورية، 

 تتحقق هبذا النحو، لوال جتاوب احلكومة واليت أشكر رئيسها
وأخص ابلذكر املداومون السيد ها ئوأعضا السيد العثماين

ات اإلكراهمصطفى اخللفي الذي دائما كان حاضرا معنا رغم كل 
وخاصة إكراهات اخلميس، فلدي اقرتاح سنقوم بتعديل النظام 

لسيد فشكرا لك االداخلي وستكون جلسة االثنني يوم اخلميس، 
وال جتاوب ل ، فإهنا ما كانت تتحقق هبذا النحومصطفى اخللفي

روح  من وهدعلى ما جسواليت أشكر رئيسها وأعضائها احلكومة 
 واالستعداد الدائم للبحث عن احللول التوافقيةالتعاون والتكامل 

للقضااي املطروحة. وهو ما اخنرط فيه أعضاء اجمللس الذين أثين 
 على تعبئتهم من أجل جتويد أعمال املؤسسة.

ية لدبلوماسية الربملانا يف جمالجملسنا  غناء لرصيدوإ
جلديدة ة االرؤي نا إعماللواص ، أقول أنناواملتعددة األطراف الثنائية

احلضور الرتصيد و  مكرسني مقارابت ،يف جمال العالقات اخلارجية
الثنائية مع  املأسسة والتأطري القانوين لعالقاتنااجلديد واالستباق و 

 .اآلين إىل املمأسسالوطنية واالنتقال من الظريف الربملاَنت 

نا على توطيد عالقاتنا مع عدد لمويف هذا الصدد، ع 
من الربملاَنت الوطنية يف أمريكا الالتينية وآسيا ومنطقة البلقان، 

 ابإلضافة بطبيعة احلال إىل افريقيا. 

 لكل مغريب دورتنيوكما تعلمون كربملان ونظمنا كربملان 
ين املغريب امن املنتدى الربملاين املغريب اإلسباين واملنتدى الربمل

 الفرنسي واللذين كاَن مبثابة قمتني برملانيتني انكبتا على دراسة
مواضيع يف غاية األمهية ابلنسبة لعالقاتنا مع هاتني الدولتني 
الصديقتني؛ كما نظمنا لقاء دراسيا مع برملان اجملموعة االقتصادية 

  .لغرب افريقيا

 سوكان للزايرات اليت قامت هبا رائسة ومكتب اجملل
وأعضاء جمموعات الصداقة مناسبات لتوثيق العالقات مع 

 دَن.اَنت الوطنية والتعريف بقضااي بلالربمل

قات العاليف ستدامة االونتوخى من هذه املأسسة ضمان 
حالثنائية واملتعددة األطراف، و 

ُ
ق يف إطارها قترسيخها وترصيد امل

وبنائها على االلتزامات املتبادلة والدفاع عن املصاحل والقضااي 
 احليوية لبالدَن ولشركائنا. 

ورَن والسادة النواب، فإن حض الوزير، السيدات وابلتأكيد، السيد
ي النوعي واالستباقي يف الدبلوماسية الربملانية، يتصدره اهتمام مركز 

و الدفاع عن قضية وحدتنا الرتابية والتصدي لكل هواحد 
 االدعاءات واالفرتاءات اليت ينسجها خصومنا.

عماال ا، إنثأحدوالرتصيد،  ةسسأملنهجية الـم وترسيخا
وعات ثالث جمم ،حتت مراقبة املكتب للمجلس للنظام الداخلي

ة عىن األوىل بقضية الوحدة الرتابية للمملكموضوعاتية جديدة ت
عترب والثانية ابلشؤون اإلفريقية والثالثة ابلقضية الفلسطينية اليت ت

 انشغاال مركزاي ابلنسبة للمملكة املغربية. 
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ملواقف مرة أخرى اب يدشن إال أن ينعسوهبذه املناسبة ال ي
ن
ُ
حممد  ،فتئ جاللة امللك رة للعدل واحلق اليت مااصاحلازمة امل
ىل إة والداعي رئيس جلنة القدس الشريف يؤكد عليها ،السادس

َتكني الشعب الفلسطيين من كامل حقوقه الوطنية، ويف مقدمتها 
 إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن البديهي أن يسري جملسنا على هذا الطريق املناصر 
عدل وللشرعية الدولية وهو ما جسدَنه يف عدد من املبادرات  لل

 4102ماي  03كان منها النقاش الذي فتحناه خالل جلسة 
حتالل سلطات اال ارسهاَتاليت  والرتهيب على إثر أعمال القتل

 الفلسطيين. ناشعباإلسرائيلي يف حق عدد من أبناء 

يف إطار برامج التعاون  ،ومن جهة أخرى، واصل اجمللس
 تنفيذ الربامج املتفق بشأهنا مع عدد من الشركاء الدوليني ،الدويل

يف إطار التفاعل والتعرف على املمارسات الربملانية املقارنة 
قه اجمللس مبا حيقبنموذجنا، بتجربتنا و والتعريف من جهة أخرى 

دات السي  ختفى عليكميف ممارسة عدد من اختصاصاته. وال
القيمة املضافة الكربى هلذه الربامج يف توطيد  والسادة النواب،

 عالقاتنا مع عدد من الربملاَنت الوطنية.

حىت يتمكن جملس النواب من القيام مبهامه واختصاصاته 
ووظائفه، ينبغي أن يتوفر على وسائل العمل، وخاصة على إدارة 

ة. يف هذا شرية كفأة، مواكبة ومنضبطبرملانية عصرية وقوية مبوارد ب
للمجلس وضعت  الصدد صادق مكتب اجمللس على خطة عمل

 مركزاي. تدبريا 031اكم، وتتضمن أكثر من على الرت على أساس 

ومن جهة أخرى صادق مكتب اجمللس على منظام 
جديد إلدارة اجمللس سيمكن العمل به من هيكلة هذه اإلدارة 

فق حنو املستقبل. وستتم هذه اهليكلة و وفق رؤية شاملة متوجهة 
الشفافية ومبادئ االستحقاق وتكافؤ الفرص وأخذا بعني االعتبار 
 عنصر الكفاءة واملردودية واالنضباط واالخنراط يف عمل املؤسسة.

وسيظل الرهان واهلدف الرئيسي هو مسامهة اجمللس يف 
ة تنمية لدولة املؤسسات ومواص قراطية وتقويةالدميترسيخ املمارسة 

 ،تبصرةحتت القيادة امل ،بالدَن وتطويرها وصيانة استقرارها وأمنها
أعزه هللا، يف سياقات  ،امللك حممد السادس ،لصاحب اجلاللة
 ياليت زمالئيزم وعلينا اليوم، مييزهاما  نعلم مجيعادولية وإقليمية، 

تقدم وعددا من ن أن نستحضر أن بالدَن حققت الكثري م
املكتسبات السياسية واحلقوقية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية 

، لقارياال فقط على املستوى احلامسة، وعلى مستوى َتوقعها 
 كذلك على املستوى الدويل.   ولكن

وعلينا، دوما، أن نستحضر، يف املمارسة واخلطاب، أن 
ظ وضروري للحفا حاسم ة املؤسسات، ومنها الربملان، أمرتقوي

طة أن قوة املؤسسات مرتب كر دا أن نتقرار واألمن. وعلينعلى االس
ى للوطن. وعلينا رب ا على ترسيخ ثقافة التوافق يف القضااي الكنتبقدر 
 القرب مبا هو إصغاء للمواطنني والتعرف برملان قيمة لثمتأن ن

  على حاجيات اجملتمع. 

ميم ، بنفس التصابأ مجيعمن أجل ذلك ينبغي أن نتع
وروح التعاون بني اجمللس واحلكومة وابقي املؤسسات الدستورية 

 ومؤسسات احلكامة.

ري يسأن أشكر كل من ساهم ويساهم يف ت ويف اخلتام، أود
وموظفي اجمللس على أعمال اجمللس ويف مقدمتهم موظفات 

من أجل َتكني السيدات والسادة األعضاء من  تعبئتهم مجيعا
قيام مبهامهم، كما ال يفوتين أن أشكر أفراد أمن الربملان ونساء ال

 شكرا ،ورجال الصحافة على مسامهتهم يف تناول أعمال اجمللس
 .ئكمعلى حسن إصغا

الكلمة للسيدة األمينة لتالوة الربقية املرفوعة إىل جاللة  
 .امللك
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 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللسالنائبة 

 الرئيس،شكرا لكم السيد 

 

برقية مرفوعة إىل صاحب اجلاللة، امللك حممد 
السادس، نصره هللا، مبناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة 

 7102/7102التشريعية 

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني

دام لكم العز  صاحب اجلاللة واملهابة،، موالي
 .والتمكني

مبناسبة اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية  
الثانية من الوالية التشريعية العاشرة يتشرف رئيس جملس النواب 
أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء اجمللس أبن يرفع إىل املقام 

 .العايل ابهلل أصدق عبارات الوالء واإلمتنان

تاج نوعي إبن، اي مواليوقد َتيزت هذه الدورة التشريعية 
يف جماالت التشريع ومراقبة العمل احلكومي وتقييم السياسات 
العمومية والدبلوماسية الربملانية، استحضر فيه أعضاء اجمللس 
وأجهزته توجيهاتكم النرية وحرص جاللتكم، على تقوية 

ني وَتثل قرب من املواطناملؤسسات وترسيخ املمارسة الدميقراطية وال
 .انتظارات وحاجيات اجملتمع

  موالي صاحب اجلاللة،

لقد َتيز اإلنتاج التشريعي خالل هذه الدورة ابملصادقة 
على نصوص تكفل التأطري القانوين لعصرنة اإلقتصاد الوطين 
واخلدمات والنظام النقدي الوطين وقطاعات واعدة مفتوحة على 

ني ابإلنتاج وجتويده بفضل التعاون ب عامل اليوم، وقد مت إثراء
كامل السلطتني التشريعية والتنفيذية وفق منهجية التوافق ومنطق الت

 .بني السلط، مما فتح آفاقا جديدة ملبادرة تشريعية ألعضاء اجمللس

، يموال ايويف ابب الرقابة على العمل احلكومي، مت 
لدستور يف ا خالل هذه الدورة تنويع آلياته واستثمار ما يقضي به

هذا االختصاص الربملاين، إذ إنه فضال عن املراقبة من خالل 
األسئلة الشفهية والكتابية اليت تناولت السياسات العمومية 
والقطاعية أجنزت اللجان النيابية الدائمة أو شرعت يف إجناز عدة 

الرأي  هتمامابمهام استطالعية حول قضااي تتسم ابلراهنية وتستأثر 
العام، فيما عقدت اللجان اجتماعات رقابية استمعت خالهلا إىل 
بينات أعضاء احلكومة ومسؤويل املرافق العمومية حول سياسات 

 .وبرامج وتدخالت عمومية

ويف ابب تقييم السياسات العمومية َتيزت الدورة بتقدمي 
ومناقشة التقرير وتوصيات جمموعة العمل املوضوعاتية حول 

الربَنمج الوطين للطرق القروية الثاين يف فك العزلة عن مسامهة 
 اجملال القروي واجلبلي، يف ما مت إطالق عملية التقييم الرابعة واليت

 .توافقت مكوَنت اجمللس على أن يكون التعليم األويل حمورها

، كانت هذه الدورة مناسبة كثف فيها جملس موالي
صا ت الوطنية، وكان حريالنواب من اتصاالته مع عدد من الربملاَن

على مأسسة عالقاته مع عدد منها وأتطريها ابتفاقيات ومذكرات 
تفاهم مبا يضمن استدامتها، فيما واصل مشاركاته يف املؤَترات 

 .واملنتدايت الربملانية املتعددة األطراف وفق رؤية مبادرة واستباقية

، أن يستحضر أعضاء اجمللس يف اي مواليومن البديهي 
الباب ويتمثلون توجيهاتكم وسياستكم يف جمال عالقات هذا 

اململكة املغربية بباقي أعضاء اجملموعة الدولية، ومن البديهي أيضا 
أن يتصدر الدفاع عن الوحدة الرتابية والتعريف ابإلصالحات اليت 
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تقودها جاللتكم، اهتمام أعضاء اجمللس وأجهزته يف واجهة 
 .الدبلوماسية الربملانية

ووفق مقتضيات الدستور، حرص اجمللس على الشروع يف 
وانني إعمال ما يتعلق ابلدميقراطية التشاركية املواطنة وتتبع تطبيق الق

وتبني آاثرها على اجملتمع متمثال روح الدستور اإلصالحية وفلسفة 
حكم جاللتكم، احلريصة على ضمان حقوق األفراد واجلماعات 

 واطنني يف مسرية التنمية الشاملةوكفالة مشاركة املواطنات وامل
ربية وازدهارها اململكة املغ اقتداروترسيخ البناء املؤسسايت، مبا يعزز 

 .وتقدمها
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