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 اةةني بعد املألربعة والسادسحمضر اجللسة ا
 (8102)اجللسة اخلتامية لدورة أكتوبر 

 

 فرباية 01ه )0441 رخة اآل مجادى 7 األربعاء :التاريخ
9102.) 

 .السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب :لرائسةا

يقة ابتداء من الساعة الثانية زواال والدق ثالثون دقيقة ت:التوقي
  .العاشة 

نة من الس أكتوبةدور  الرختتام جلسة خمصصة : جدول األعمال
 . شة اعالوالية التشةيعية ال بةسم الثالثةالتشةيعية 

 

 السيد احلبيب املالكي رةيس جملس النواب، رةيس اجللسة:

 والصالة والسالم على أشرف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحيم 
 وعلى آله وصحبه،

 السيدين الوزيرين،
 السيدات والسادة النواب،

 خنتتم اليوم أشغال دور  أكتوبة من السنة التشةيعية الثالثة
بةسم الوالية التشةيعية العاشة ، ولنختتم بذلك النصف األول من 

قييِم حصيلِة وت الوالية، وهي حمطة نعتربها مناسبًة دستوريًة جلةد
 أشغالِنا، واستخاِلص الدروس ِمَّا َأْنجَزجََن واستشةاف آفاق العمل.

وامسحوا يل يف البداية أن أوضح أنين لن أَُفصِ َل يف 
استعةاض حصيلة أشغال اجمللس، إذ إن الكلمة املوسعة اليت ستوزع 

عليكم تتضمُن كل التفاصيل واإلحصائيات بشأن ما أْنزَنه معاً، 
ًا وجمموعًة نيابيًة، وأجهزً  بةملانية رخالل النصف األول من فةق

 .9190-9102الوالية التشةيعية 

َضةجََن، وََتَث َّلجَنا، يف ِمارسِة َمَهامِ نا التشةيعي ة وقد استحج
تور، والةقابية والتَّمِثيِلَية، ويف أعماِل التقييم، مقتضياِت وروِح الدس

 ها فظه هللا، بكل ََحُوالتِ ورخطِب جاللة امللك، حممد السادس، ح
 الوطنية واإلصالحية واملتوجهِة إىل املستقبل، احلةيصِة على تةسيخِ 

املمارسِة الدميقةاطية والبناء املؤسسايت وربط املسؤولية ابحملاسبة، 
 وإعطاء الدميقةاطية جدوًى وبُعداً اقتصادايً واجتماعياً.

داث اليت مع األحإذ كان تفاعُلنا تلقائياً، مسؤوالً وإرادايا 
 عاشتجها بالُدَن ومع سَياِقنا اجملتمعي واملؤسسايت. 

وتغطي مشاريع القوانني املصادق عليها اجمللس رخالل 
مشةوعا منها  051النصف األول من الوالية واليت بلغ عددها 

رخالل الدور  احلالية، جماالت متعدد  هتم تعزيز حقوق  47
اإلنسان واحلةايت وتةسيخ دولة القانون وتكةيس مبدإ فصل 
السلط، رخاصة من رخالل قانون نقل ارختصاصات السلطة 

حلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام لدى حمكمة النقض ا
وبسن قواعد تنظيم رائسة النيابة العامة وتيسري ولوج املواطنات 

يات اليت يتعزز ابملقتض واملواطنني إىل القضاء الدستوري، وهو ما
يتضمنها القانون املتعلق إبعاد  تنظيم اجمللس الوطين حلقوق 

 اإلنسان. 

مشاريع القوانني اليت صادقنا عليها القانون  وكان من أبةز
 املتعلق ابخلدمة العسكةية، مبا حيتويه ويتورخاه من إراد  يف تعزيز

روح املواطنة لدى الشباب، ابإلضافة إىل عد  قوانني يف جمال 
االقتصاد واالستثمار واخلدمات، االقتصاد الةقمي على سبيل 

 ستثمار، ودعم املقاولةاملثال إعاد  هيكلة املةاكز اجلهوية لال
 الوطنية وحتسني مناخ االستثمار.
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ولئن كنا نسجل ابعتزاز حصيلة املبادر  التشةيعية للنواب 
ى متمثلة يف مقرتحات القوانني، ويف التعديالت اليت تقدموا هبا عل

مشاريع القوانني اليت صادق عليها اجمللس، متفاعلني على هذا 
ب نا نسجل تواضع ما مت التجاو النحو مع انشغاالت اجملتمع، فإن

معه من مقرتحات من جانب احلكومة، إذ إن نسبة املقرتحات 
مقرتحات من جمموع  2أي  % 8املصادق عليها ال تتجاوز 

مقرتحا تقدم هبا أعضاء اجمللس منذ بداية الوالية. وينبغي  002
ات أن نعمل معا، يف السلطتني التنفيذية والتشةيعية على تطوية آلي

م يف املبادرات التشةيعية ألعضاء اجمللس وإعمال املساطة للحس
  الضةورية بشأهنا. 

من  059وحةص اجمللس على تطبيق مقتضيات املاد  
نظامه الدارخلي، وقد عزز تفعيل هذا املقتضى دور اجمللس يف إاثر  
قضااي تستأثة ابهتمام الةأي العام الوطين، حيث مت رخالل النصف 

طلباً يف إطار املاد  املذكور ، بةمج  494وجيه األول من الوالية، ت
 طلباً. 82منها 

وتفعيال الرختصاص اجمللس يف جمال تقييم السياسات 
العمومية، أْنز اجمللس عملية التقييم األوىل بةسم الوالية واليت 
تناولت كما نعلم مجيعا، الطةق يف املناطق اجلبلية وحنن بصدد 

لتعليم يت تتمحور هذه السنة حول اإْناز عملية التقييم الثانية ال
األويل الذي ال ختفى أمهيته يف سياق النقاش الوطين حول إصالح 

   منظومة الرتبية والتكوين.

 السادة الوزراء،

 الزميالت والزمالء،

ويف مؤشة على إعمال مفهوم بةملان القةب، أطلقت 
 اجمللس إحدى عشة مهمة استطالعية، مت االنتهاء من اثنتني فيما

 توجد املهام األرخةى يف األطوار النهائية. 

وَتيز النصف األول من الوالية التشةيعية احلالية، مبؤشة 
دال آرخة يتمثل، كما سبق أن أشةَن إىل ذلك من قبل، يف التوازن، 
ورمبا ألول مة  بني املهام والوظائف التشةيعية والوظائف الةقابية 

يع لجن املخصصة للتشة للجان الدائمة، إذ بلغ عدد اجتماعات ال
اجتماعا رخصصت لألعمال الةقابية  971اجتماعا مقابل  927

ومساءلة أعضاء احلكومة ومسؤويل املؤسسات العمومية ومناقشة 
تقارية املهام االستطالعية. إنه حتول نوعي هام يف ِمارسة مهام 
ووظائف الربملان، حيث يتجلى من كل ذلك مساية  التحول 

الربملاَنت حنو مةاقبة ومساءلة السلطات العاملي يف وظائف 
التنفيذية وتقييم السياسات العمومية واإلنفاق العمومي وآاثر ذلك 

 على املواطنني.

ومن أجل جعل الوظيفة الةقابية جمللس النواب أكثَة 
ْناعًة، ومنتجًة لألثة على اجملتمع، َسخَّةجََن آليَة جةِد التعهدات 

لتزم به للمجلس بِغاَيَِة تَ تَ بُِّع ما تاحلكومية يف اجللسات العامة 
احلكومة واحلةص على تنفيذه. وقد بلغ عدد التعهدات املةصود  

جلسة  51تعهدا رخالل  922بةسم النصف األول من الوالية 
جوااب  21عمومية، راسلنا احلكومة بشأهنا وتوصلت الةائسة ب 
 تضمنت التدابري احلكومية املتخذ  تفعيال للتعهدات. 

وسيعها د أَث جبَ َتتج هذه اآللية ْناَعَتها، ِما حُيَفِ ُزََن على تولق
لتشمل أشغال اللجان الدائمة، كما ينبغي، ابملوازا  مع ذلك، يف 

ذ ، إطار ِمارسة السلطة الةقابية للمجلس، تتبِع تنفيِذ التدابري املتخ
ورخاصة تتبع آاثرها على عالقات اإلدار  ابجملتمع وعلى أوضاع 

 .املواطنني
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 السادة الوزراء

 الزميالت والزمالء

 ية،الربملان والدبلوماسية اخلارجية العالقات جمال يف
إىل االحتاد اإلفةيقي اليت قادها بتبصة  شكلت عود  املغةب

وحكمة جاللة امللك، حممد السادس، نصةه هللا، قو  دفع 
اسرتاتيجي حامسة للدبلوماسية الربملانية ضمن الدبلوماسية الوطنية 

 وأعطت زمخا جديدا للعمل الربملاين الوطين يف القار .

وأمثة العمل اجلماعي الذي أْنزته خمتلف أجهز  اجمللس  
من مكتب وجلان دائمة وفةق وجمموعة نيابية وجمموعات صداقة 
وشعب بةملانية، نتائَج جد هامة يف واجهِة العالقات اخلارجية 
والدبلوماسية الربملانية رخاصة يف القار  اإلفةيقية إذ كان انضمام 
الربملان املغةيب اىل بةملان عموم إفةيقيا حداث هاما دارخل هذه 

 املؤسسة.

عاً، على الدفاع عن القضااي احليوية لبالدَن وقد حةصنا م
ة ويف مقدمتها قضية وحدتنا الرتابية وفق الةؤية الدبلوماسية الوطني

 اليت يقودها جاللة امللك، حممد السادس، أعزه هللا. 

وحةصنا من جهة أرخةى على تعزيز وتنويع عالقات 
لف تاجمللس اخلارجية، إذ َسجَّلنا حضورَن النوعي واملؤثة يف خم

سياسية، وفتحنا آفاق جديد  للحوار والتعاون -املناطق اجليو
يل سياسية من قَبِ -الربملاين مع بلدان عديد  وجمموعات جيو

منطقة البلقان وأمةيكا الالتينية وأورواب الوسطى وجنوب شةق 
آسيا وأسرتاليا، مع مواصلة تةسيخ عالقتنا مع عمقنا اإلفةيقي 

 مع حميطنا املغاريب والعةيب.وبلدان االحتاد األورويب، و 

وقد فتحنا بذلك آفاق رحبة وواعد  حيث سامهنا يف 
تةسيخ عالقات بالدَن مع بلدان هذه املناطق وَعةَّفجنا مبشةوعية 
مواقفنا، وسامهنا يف حشد الدعم والتأييد لقضااي بالدَن ويف تةسيخ 

صورهتا، ِملكًة رائدً  لإلصالح يف حميطها، قاعدً  لالستقةار 
 اإلقليمي والدويل ومنوذجاً يف التنوع الثقايف واالنفتاح.

وقد ََتَتَّى ذلك جمللسنا بفضل العمل اجلماعي واملشرتك، 
وبفضل مأسسة اشتغالنا من رخالل املنتدايت املنتظمة، وبفضل 
هيكلة جمموعات الصداقة الربملانية والشُّعِب الوطنية يف املنظمات 

اتفاقية ومذكة  تفاهم  91ثة من املتعدد  األطةاف، إذ وقعنا أك
مع بةملاَنت وطنية ومنظمات بةملانية متعدد  األطةاف، وكذلك 

 منظمات دولية.

وهنجت مؤسستنا سبل اإلقناع واحلوار وبناء الثقة املبنية  
على ارختيارات السلم والدفاع واالعتدال والتوازن يف العالقات 

ب دمتها الشعالدولية، وعن القضااي العادلة للشعوب ويف مق
  سنة. 71الفلسطيين الذي يواجه ظلما اترخييا منذ ما يزيد عن 

وساهم جملُسنا بشكٍل حاسٍم يف تةسيخ تقاليِد دبلوماسية 
بةملانية دولية متخصصة يف عدد من اإلشكاليات الكربى اليت 
تَ ةجَهُن حال ومستقبل البشةية ومنها االرختالالت املنارخية يف إطار 

 وماسية املنارخية، واهلجة  العابة  للحدود، والنزوحما نسميه ابلدبل
 سرتاتيجية اجلديد  ويف-واألمن اجلماعي، والتهديدات اجليو
 مقدمتها اإلرهاب واالجتار يف البشة. 

 وقد أمثةت املسامهة النوعية للدبلوماسية الربملانية املغةبية
اعتماد واثئق مةجعية ذات قيمة جيد ، هي اليوم واثئق عمل يف 
املنظمات الربملانية الدولية، هاجسنا يف ذلك حتقيق استدامة 
األفكار وتيسري تتبع امللفات وجعل الةؤية املغةبية النشغاالت 
اجملموعة الدولية وللحلول املقرتحة هلا، حاضة  يف النقاش الدويل 

   املؤسسايت.
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 السادة الوزراء،

   السيدات والسادة النواب،

ية مةتكزات منهجية العمل اليت امسحوا يل أن أذكة أبمه
ي ًا إلْناز ما بَ َلغجناَُه. َلَقد كان ارختياُرَن  اعتمدَنها مجيعنا تَ َورخِ 
اجلماعي رخالل سنتني من عمة الوالية التشةيعية 

ةَاك، والعمل اجلماعي  أوالً  العاشة  العمُل وفق منهجية اإِلشج
حتقيق  ،اثين والتوافق واإلصغاء. وقد تورخينا معاً، وهذا مةتكز

التخليق املؤسسايت والسياسي، وتكةيس مصداقية العمل الربملاين، 
 مباَ ُيشكل راِفداً يف مساِر اسرتجاع وتكةيِس الثقة يف السياسة ويف

الفاعل السياسي. وابلطبع، فإن ذلك ما كان ليتحقق، وال ميكنه، 
، دون إنتاٍج َجيِ ٍد حُيِدُث األثةَ  مةتكز اثلث،أن يتحقق، وهذا 

 املتورخى على حيا  املواطنات واملواطنني.

كامل فقد ََتَثَّل يف منهجية التعاون والت الةابع أما املةتكز
بني مكوَنت اجمللس وبني اجمللس والسلطة التنفيذية، على أساس 
احرتام االرختالف يف الةؤى واملقارابت واملنطلقات ويف التقييم، ِما  

 النا. كان له، األثُة اإلجيايب على جود  أعم

مةتكز  وقد استحضةَن يف كل ذلك، َوَرَهنَّا أشغالنا، وهذا
ِنه من  ،رخامس ِمِه ومَنَائِه وأَمج أبمة أساسي، هو مصلحةُ الوطن وتقدُّ

جهة، ومن جهة أرخةى تةسيخ املمارسة الدميقةاطية ومةاكمة 
التقاليد الدميقةاطية، وجعِلها منتجًة وديناميًة على طةيق التأسيس 

يد  يف املمارسة الربملانية، نَ ةَاها ضةوريًة يف األفق لثقافٍة جد
بكل َُحوالَتِه  9100اإلصالحي اجلديد الذي فتحه دستور 

َن  َفُله من حقوق. ومن أجل ذلك قيَّدج التََّحةُّرية وبكل ما َيكج
نا ذواتَنا مببدإ إجبارية النتائج وتةصيدها والبناء ع ليها أنُفَسنا، وأَلجَزمج

 .املةتكز السادس وفق منطق الرتاكم وهذا هومن أجل التقدم 

وحةصنا يف موضوع أعمالنا على أن نبين على مفهوم 
ومقاربة الرتصيد، واقرتاح احللول، وهذا مةتكز سابع، فسواء تعلق 
األمة ابملةاقبة أو التقييم، حةصنا على استخالص التوصيات اليت 
نةاها ضةورية، كمؤسسة تشةيعية لتجويد السياسات والتدرخالت 

 العمومية. 

ة التواصل والتعةيف أبنشطة أما املةتكز الثامن تقوي
اجمللس، مع احلةص على أن يصبح التواصل قاعد  راسخة، 
وهبدف تشجيع وسائل اإلعالم املكتوبة والسمعية البصةية 
 واإللكرتونية املهتمة ابلعمل الربملاين، مت الشةوع يف اختاذ التدابري
 العملية، خبصوص منح جائز  الصحافة الربملانية تفعيال ملقتضيات

 لنظام الدارخلي. ا

 ،السادة الوزراء

 ،الزميالت والزمالء

تفعيال ملقتضيات الدستور فيما خيص تلقي عةائض 
املواطنات واملواطنني املوجهة للمجلس وبعد أن شكلنا جلنة 
العةائض على مستوى مكتب اجمللس، أعجَددجَن النظام املعلومايت 

ذه املناسبة ه اخلاص بتلقي وتدبري هذه املبادرات املواطنة. ونغتنم
لدعو  هيئات اجملتمع املدين إىل َتطري مبادرات املواطنني والتعةف 
الدقيق على مساطة تفعيلها وإحالتها على اجمللس. وسنبادر قةيبا 
يف إطار مشةوع الربملان املنفتح إىل تنظيم ورشات تواصل يف هذا 

 الباب مع هيئات اجملتمع املدين املهتمة.

اًل اَلِحي، َوَضعجَنا واعتمدَن، معًا دليوبذات الن ََّفِس اإلصج 
ملدونة السلوك واألرخالقيات الربملانية يشةُح ُمةجَتكزاٍت وضوابط 

يذ ومعايري السلوك الربملاين ومبادئه وأرخالقياته واآلليات العملية لتنف
َنَ، خبطاب جاللة امللك حممد السادس، أعزه  تَ ةجَشدج املدونة. وقد اسج

يثار إإىل "حني دعا الربملانيني  9109أكتوبة  هللا، يف افتتاح دور 
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الصاحل العام والتحلي ابملسؤولية والنزاهة وااللتزام ابملشاركة 
األرخري  " وجعل هذاالفعالة والفعلية يف مجيع أشغال الربملان

 فضاء للحوار البَ نَّاء ومدرسًة للنخب السياسية ابمتياز"
 هذا الشأن.مستحضةين روح الدستور والنظام الدارخلي يف 

وبذات الةؤية اإلصالحية، ويف إطار مسلسل التخليق 
فَ عَّلجَنا يف إطار مكتب اجمللس، وعلى أساس قَ ةَاٍر مشرتٍك مع رؤساِء 
الفةق واجملموعة النيابية آليَة مةاقبِة حضوِر السيدات والساد  
َنا التدابري الضةورية عن كل إرخالل هبذا  النواب يف اجللسات، وَرت َّب ج

جب، إعمااًل ملقتضيات النظام الدارخلي. إهنا رسائل يف الوا
اجتاهات متعدد  إىل اجملتمع ومفاُده احلةُص على أداء الواجب 
وعلى ربط املسؤولية ابحملاسبة، وإىل الذات املؤسساتية ومفاُدها 
ِر الزمن  أبن مَثََّة تصميماً مجاعياً مشرتكاً على أنج ال تساُمَح مع َهدج

 إرخالل ابلواجب.الربملاين وأبي 

ويف إطار احلةص على َتطري أشغالِنا وَمأجَسَسِتهاَ، َحةِصجنا 
على هيكلة ثالث جمموعات َموجُضوَعاتِية متعلقة ابلقضية الوطنية، 
وإفةيقيا، وفلسطني على أن تتم هيكلُة اجملموعة الةابعة املتبقية 

 الواملهتمة ابلقانون الدويل اإلنساين رخالل األسابيع القادمة. و 
توفري ختفى أمهية هذه اجملموعات يف تَ تَ بُِّع القضااي اليت تُعىن هبا و 

 املعلومات والرتاُفع بشأهنا. 

وإعماال للمقتضيات الدستورية بشأن عالقات الربملان  
مع ابقي املؤسسات الدستورية وهيئات احلكامة، استمع اجمللس 

ت. ابوَنقش ابخلصوص، وابنتظام تقارية اجمللس األعلى للحسا
وقد أمثةت مناقشة هذه التقارية عدداً من التوصيات واالقرتاحات 
من جانب أعضاء اجمللس تتورخى إعمال احلكامة يف السياسات 

 العمومية ويف وظائف وتدبري املؤسسات العمومية. 

ويف إطار مواصلة تةصيد هذه التوصيات حيةص اجمللس 
 على تتبع تنفيذها، وينبغي أن تكون موضوع رقابة اتلية من جانب

جملس النواب، إذ ال فائد  من تقارية وتوصيات ال تُ نجِتُج األثَة يف 
َةجفِق العام وأدائه وعالقته ابملواطنني. 

 امل

مع  ايتويف إطار ذات االرختصاص واصلنا العمل املؤسس
اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي من رخالل طلب 

 االستشار  يف عدد من املواضيع.

 ،السادة الوزراء

 ،الزميالت والزمالء

من أجل جتويد أعماَن والوفاء ابلتزاماتنا والنهوض 
مبهامنا، عملنا على فتح جمموع األوراش اليت وردت بشأهنا 

 اث املةكز الربملاينمقتضيات يف النظام الدارخلي، ومنها إحد
لألحباث والدراسات والقنا  الربملانية. وقد أحةزَن تقدما كبريا يف 
عملية التأسيس، إذ اعتمدَن اإلجةاءات اخلاصة ابملةكز واعتمدَن 
 االرختيار األنسب ابلنسبة للقنا  الربملانية، وحنن بصدد الرتتيبات

  القانونية واملالية وغريها من التدابري العملية.

تتورخى جمموع االوراش املنجز  والتدابري املتخذ  تةسيخ و 
 الدميقةاطية وتعزيز مكانة املؤسسة التشةيعية وجتويد أدائها وإنتاجها

وتكةيس وزايد  انفتاحها وتواصلها مع اجملتمع، على أن اهلدف 
املشرتك يظل هو حتقيق تقدم بالدَن وتعزيز َتوقعها اإلقليمي 

لى حيا  يت حتققها منتجة لألثة االجيايب عوالدويل، وجعل التنمية ال
املواطنني وعلى حقوقهم، ويف االطمئنان على مستقبلهم ومستقبل 

 بناهتم وأبنائهم. 

يف اخلتام أود أن أشكة السيد رئيس احلكومة وكافة 
أعضائها، على حسن تعاوهنم وامسحوا يل أن أؤكد بكيفية رخاصة 

قات مع املكلف ابلعالعلى مسامهة السيد الوزية مصطفى اخللفي 
الربملان واجملتمع املدين الناطق الةمسي ابسم احلكومة، على كل ما 
قام به وعلى سجنه بكيفية منتظمة معنا، كما أتوجه ابلشكة إىل  
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كافة أعضاء اجمللس وأجهزته، نساء ورجاال، إذ إن مسامهة اجلميع 
لة يوروح التعاون اليت طبعت أشغالنا هي ما يسة إْناز هذه احلص

 املتميز  اليت نعتربها حصيلة اجلميع، وهي للوطن أوال وأرخرياً.

وأشكة أيضا مجيع املصاحل الساهة  على أمن املؤسسة،  
كما أشكة ِمثلي وسائل اإلعالم الذين تناولوا الشأن الربملاين كل 
من زاوية نظةه، والشكة ابلطبع موصول ملوظفات وموظفي اجمللس 

لى حسن شكةا عأجل مواكبة أعمالنا،  على تعبئتهم املتواصلة من
 اإلصغاء، والسالم عليكم ورَحة هللا تعاىل وبةكاته.

مازال السيدات والساد  النواب، قةاء  الربقية املةفوعة 
 جلاللة امللك، السيد  األمينة، السيدات والساد  النواب، تفضلي.

صاحب اجلاللة امللك حممد  الربقية املرفوعة إىل
 السادس

 السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس:
 شكرا السيد الرةيس،

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

 موالي صاحب اجلاللة واملهابة،

يتشةف رئيس جملس النواب، واجمللس خيتتم أشغال دورته 
األوىل من السنة التشةيعية احلالية، أن يعرب ابسم كافة أعضاء 

ء، والتعلق لصاحب اجلاللة، عن أصدق آايت الوال ،اجمللس
 والتقدية واإلمتنان.

وإننا يف جملس النواب، إذ نسجل ابعتزاز سريور  العمل  
الذي قامت به مؤسستنا التشةيعية رخالل هذه الدور ، وما حققته 

من منجز تشةيعي يعزز الرتاكم اإلجيايب يف عهدكم، على مستوى 
ثل إثةاء الرتسانة التشةيعية للمملكة، لنجدد حةصنا األكيد على َت

توجيهاتكم السديد ، واإلسرتشاد ابألفق املنفتح على قيم 
الدمقةطة واملأسسة والتحديث، وكذا مبواصلة مهام مؤسستنا على 
مستوى التشةيع، ومةاقبة العمل احلكومي، وتقييم السياسات 
العمومية، إنسجاما مع روح الدستور وطبقا ملقتضيات النظام 

 الدارخلي هلذا اجمللس. 

لعمل الدبلوماسي الربملاين الذي توصون ويف جمال ا
جاللتكم أبمهيته وأولوايته، كان جمللس النواب حضور متميز يف 
املنتدايت الربملانية اجلهوية واإلقليمية والدولية من رخالل أداء شعبه 
وجمموعات الصداقة واألرخو  املشرتكة مع الربملاَنت الشقيقة 

احل العليا ة، وصوَن للمصوالصديقة، دفاعا عن قضية وحدتنا الرتابي
 لبالدَن وشعبنا. 

وهكذا وصلت وفودَن النيابية إىل عدد وافة من أقطار 
القار  األمةيكية الشمالية واجلنوبية والوسطى، وإىل جنوب شةق 
آسيا، ومعظم بلدان قارتنا األفةيقية، مقتفني آثة رخطواتكم الواثبة، 

 يقي.الفضاء اإلفة منذ قةرمت اي موالي، عود  مظفة  لبالدَن إىل 

كما كان ملؤسستنا التشةيعية حضور الفت على املستوى   
األورويب رخصوصا شةق أورواب ومنطقة البلقان، فضال عن احلضور 
يف الساحة العةبية واإلسالمية رخدمة لقضااي أمتنا ويف مقدمتها 
القضية الفلسطينية العادلة وضمنها قضية مدينة القدس الشةيفة 

ا ووضعها اإلعتباري كعاصمة للدولة الوطنية مبةكزها ومقدساهت
 الفلسطينية املستقلة.
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واألمل اي موالي، أن يةقى ما أْنزَنه وما نتطلع إليه من  
آفاق ومشاريع عمل ختص تطوية أداء هذه املؤسسة التشةيعية، 
وحضورها إىل مستوى توقعاتكم السامية، ورهاَنتكم النبيلة على 

وإشعاعها وتقوية الرتاكم وحتقيق مةدودية املؤسسات الوطنية 
 النتائج املثمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفظكم هللا اي موالي، وأقة عينكم بويل عهدكم صاحب 
السمو امللكي، األمري موالي احلسن، وشدد أزركم بصنوكم، 
صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، وبكافة أفةاد األسة  

 هلل ورَحته ابامللكية، إنه مسيع جميب، والسالم على املقام العايل 
 .تعاىل وبةكاته

 خدمي األعتاب الشريفة

 احلبيب املالكي رةيس جملس النواب
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