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لقد حقق املغرب خالل  31سنة املاضية إجنازات كربى ونوعية
يف مجيع اجملاالت غريت املنجزات احملققة يف جمال التجهيزات
األساسية وجه املغرب وجعلته وجهة مفضلة لالستثمارات
اخلارجية ويسرت حتديث بنيات اإلنتاج ومكنت من تطوير
اخلدمات فيما حققت السياسات القطاعية الوطنية جناحات

حمضر اجللسة التاسعة والسبعني بعد املائة
التاريخ:الثالاثء 32ذو القعدة 0441ه (32يوليوز3102م).

متفاوتة ،وكا من مثار كل ذلك حتسن املداخيل وولوج املواطنني
إىل جيل جديد من اخلدمات.

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.
التوقيت :ساعة ومخس دقائق ابتداء من الساعة الثالثة مساء

وابلتأكيد فإ املنجز يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية وكذلك يف جمال البنيات األساسية ما كا ليتحقق
لوال اإلصالحات الكربى اجلريئة ال ي اعتمدهتا بالدان وخاصة

والدقيقة اخلامسة واخلمسني.

جدول األعمال :اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة

(أبريل .)3102

ترسيخ البناء الدميقراطي وصيانة حقوق اإلنسا وإجياد إطارات
تشريعية ومسسساتية وكذلك املناخ العام املالئم للتطوير
والتحديث.

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

وقد كا من عناوين  31سنة املاضية إطالق مصاحلات كربى
مصاحلة مع التاريخ ،مصاحلة مع اجملال ،مصاحلة مع الثقافات

وحنن يف اجللسة األخرية الثالثة ،شكرا الناس دايل مكناس دائما
حريصني على املنهجية ،شكرا ،سأتقدم بقراءة العرض التقليدي
لتقدمي احلصيلة بنوع من اإلجياز قدر اإلمكا .

واحلسم يف قضااي جمتمعية كا ينبغي هلا على أ معضلة يصعب
حلها وقد يسر تراكم اإلصالحات واجلرأة يف التخطيط إىل أهم
هلا وتصورها وإجنازها واعتماد منهجية اإلشراك والتوافق مبشاركة
القوى احلية ابلبالد حتت قيادة جاللة امللك ،وكذلك اباللتفاف
حول امللكية.

السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة النواب،
نعقد هذه اجللسة الدستورية املخصصة الختتام الدورة الثانية من
السنة التشريعية الثالثة يف سياق وطين هام ،ويصادف هذا اإلختتام
كما نعلم مجيعا احتفال الشعب املغريب ابلذكرى  31العتالء

لقد يسر كل ذلك وأمثر ما ميكن أ نسميه مناعة وطنية تدعو
لالعتزاز وكا يف أساس حتقيقه اإلصال املسسسا ي والدستوري
احلاسم والفاصل يف  3100عنوانه املصادقة على الدستور اجلديد
وتفاصيل إصالحات هيكلية متجهة حنو املستقبل كا الربملا

جاللة امللك ،حممد السادس ،أعزه هللا ،عرش أسلفه املنعمني،
وهي مناسبة لنجدد جلاللة امللك ،الوالء واإلخالص ،وعزم وتعبئة
جملس النواب من أجل مواصلة اإلخنراط يف مشاريع التنمية وأوراش

املغريب وال يزال يف صلبها وبقدر ما كانت هذه احملطة حصيلة
إصالحاهتم انطلقت خالل  21القر املاضي وترسخت وأخذت
أبعاد أعمق وجعلت اإلنسا يف صلبها مع تويل جاللة امللك

اإلصال اإلقتصادي والسياسي واملسسسا ي واحلقوقي ال ي يقودها
ويرعاها جاللته.
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واجملموعة النيابية أغلبية ومعارضة وأجهزة اجمللس وعلى رأسها

العرش بقدر ما أطلق دينامية جديدة يف اجملاالت املتعلقة بصيانة
كرامة املواطن املغريب.

مكتب اجمللس وكذلك الرؤساء ومكاتب الرؤساء و رؤساء اللجن
الدائمة ومكاتبها وأعضائها كل هذه اللجا معا بتكامل مع
احلكومة بعيدة أ ختتزل يف بعدها الكمي إذ يتعلق األمر يف ابب
التشريع مبنجز نوعي يتمثل يف املصادقة على مشاريع نصوص

ويف اجململ فإ إصالحات أكثر من  31عاما هي ما ييسر مناعة
املغرب إزاء ارتدادات حميطه اإلقليمي متموج أحياان ومهتز أحياان
وعنيف ومدمر يف أحيا أخرى ،وقد كا وسيبقى من الطبيعي
أ تكو قضية الوحدة الرتابية للمملكة يف طليعة اهتمامنا املشرتك
وأ تكو بطبيعة احلال أم القضااي وهدفا جلهودان اجلماعية بقيادة

مسسسة تقع يف صلب اإلصالحات الكربى ال ي تعتمدها بالدان
تكريسا ملسار اإلصال والتقدم.

جاللة امللك ،من أجل تثبيت سيادة بالدان على أقاليمها اجلنوبية
وهو ما حتقق بسحب عدد من الدول اعرتافها ابجلمهورية الومهية
و ابلدعم الواضح والصريح واملتزايد ملقرت املغرب بشأ احلكم

لقد ظل الرأي العام يتابع ويتطلع إىل مصادقة الربملا على مشروع
القانو التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي
لألمازيغية وكيفية إدماجها يف جمال التعليم ويف جماالت احلياة

الذا ي الذي حيظى ابلتقدير الكبري من جانب اجملموعة الدولية
وبتشبث سكا األقاليم اجلنوبية مبغربيتهم ومواصلة اخنراطهم
ومشاركتهم يف البناء املسسسا ي وطنيا جهواي وحمليا ومبشاريع
التنمية املهيكلة اجلاري إجنازه يف األقاليم اجلنوبية لتأهيلها حىت

العامة ذات األولوية إعماال لرو الدستور ومشروع القانو
التنظيمي املتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية.
وامسحوا يل يف هذه املناسبة أ أوضح ابمسكم بطبيعة احلال أ
األمر يتعلق بنصني أساسيني هلما من األمهية ومن األرر على
اجملتمع وعلى املستقبل ما كا يتطلب إنضاجا وتوافقا وطنيا أوسع

تكو واجهة املغرب على افريقيا وبوابته حنو هذه القارة ال ي
أصبحت لبالدان مكانة متميزة هبا وحيث حيظى املغرب بتقدير
خاص تعززه الشراكات ال ي يقيمها مع األغلبية الساحقة من بلدا

وأكثر استيعااب لآلراء إذ األمر يتعلق مبشرتك مثني ويومي ابلنسبة
جلميع املغاربة ميتد يف التاريخ ولكنه أيضا يوضح الطريق إىل
املستقبل املشرتك.

القارة يف سياق تنفيذ سياسة تركز على التعاو جنوب جنوب
خاصة بعد عودة املغرب إىل االحتاد االفريقي ،فإىل جاللة امللك
حممد السادس ،وإىل القوات املسلحة امللكية ،وقوات األمن
والدرك والقوات املساعدة وإىل أخواتنا وإخواننا املرابطني يف

إ األمر يتعلق فيما يرجع إىل القانو التنظيمي لتفعيل الطابع
الرمسي لألمازيغية بتكريس التعددية الثقافية واللغوية وتنوع
احلضاري و إبعمال مقتضيات الدستور فيما يرجع صيانة تالحم

األقاليم اجلنوبية مثبتني الوحدة الوطنية ومدافعني عن سيادة الوطن
كل التحية والتقدير واإلجالل مراكمة هلذه املكاسب.

وتنوع مقومات اهلوية الوطنية للمملكة تلك اهلوية املوحدة
ابنصهارمكوانهتا الغتية إ األمازيغية أكرب وأررى من أ ختتزل يف
قوانني أو مراسيم قرارات إدارية على أمهيتها فهي رقافة غنية

ويف سياق ترسيخ اإلصالحات وتعميقها وتوسيعها أت ي حصيلة
ما حنن بصدد ترصيده خالل الدورة التشريعية ال ي ختتم اليوم يف
جماالت التشريع ومراقبة العمل احلكومي وتقييم السياسات

مشرتكة بني املغاربة وهي جزء أساسي من اترخينا وإحدى الركائز
األساسية هلويتنا وحضارة هذا البلد وبقدر ما تدعو املصادقة على
القانو التنظيمي بشأ األمازيغية لالرتيا بقدر ما تضع على
كاهلنا مجيعا سلطات تشريعية وتنفيذية وجمتمعا مدنيا مسسوليات

العمومية والدبلوماسية الربملانية وامسحوا يل أ أوضح أ هذه
احلصيلة اجلماعية ال ي ساهم يف حتقيقها جمموع الفرق النيابية
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كربى وإذا كنا يف جملس النواب مطالبو ابملراقبة القريبة والدقيقة

إلنفاذ القانو علما أب اجملموعة املكلفة بتقييم السياسات

لتنفيذ مقتضيات القانو فإننها كذلك مطالبو مجيعا ابإلبداع
واالجتهاد يف صيغ تنفيذها وابجلودة املطلوبة وبتكثيف البحث
األكادميي والتكوين والتقييم حىت يتأكد أرر هذا التشريع على
عالقة اإلدارة ابملواطن وكذلك يف احلياة

العمومية ابجمللس تشتغل هذه السنة على موضوع التعليم األويل
الذي ال ختفى أمهيته يف النهوض مبستوى منظومة الرتبية والتعليم.
أهنينا السيدات والسادة ،السيدين الوزيرين ،الدورة الربيعية من
جهة أخرى ابملساواة ابملصادقة على قوانني طال انتظارها أعتقد
أهنا تدشن ملرحلة جديدة يف جتديد التشريعات الوطنية املورورة عن
فرتة احلماية ويتعلق األمر ب  2قوانني بشأ أراضي اجلماعات

وكذلك يف احلياة العامة ويتعلق األمر فيما خيص القانو التنظيمي
بشأ اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية الذي هلا عالقة وريقة

الساللية على مستوى التدبري والتحديد وما يرتتب عن ذلك من
استغالل واستثمار.

ابلقانو التنظيمي املتعلق ابألمازيغية بنص يسطر تفعيل
اإلصالحات اجلوهرية واملبادئ الواردة يف الدستور ،إذ حيدث
مسسسة دستورية مهمتها اقرتا التوجهات الكربى للدولة يف جمال

إ األمر يهم قوانني إصالحية أتسيسية تسطر حقوق اجلماعات
الساللية وتقنن االستغالل مما من شأنه ليس فقط صيانة حقوق
األفراد واجلماعات ولكن جعل هذه األراضي منتجة للثروة

السياسة اللغوية والثقافية وتنمية ومحاية اللغتني الرمسيتني للبالد
وابقي اللهجات احمللية ويف مقدمتها احلسانية هاد الرافد األساسي
الغين يف الثقافة املغربية ومبصادقتنا على هذين النصني نكو قد
أهنينا تقريبا املصادقة على القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف

وللشغل يف إطار القانو وعلى أساس التنظيم العصري مما سيمكن
من جتنب العشوائية ويضمن حق امللكية ابعتباره حقا دستوراي
وينهي مئات النزاعات املزمنة حول هذه األراضي ال ي ينبغي أ

دستور  3100يف انتظار املصادقة على القانو التنظيمي املتعلق
حبق ممارسة اإلضراب الذي ينبغي أ ننضج التوافق الوطين حوله
اعتبارا ألمهيته وآاثره.

خيضع استغالهلا وتدبريها حلكامة مالئمة للسياق االقتصادي
واالجتماعي اجلديد وألمناط اإلنتاج اجلديدة.

ويف نفس أفق اإلصال صادق اجمللس على مشروع قانو إطار
يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي الذي كا موضوع

لقد مكنت إصالحات أكثر من عقدين من الزمن املغرب من أ
يصبح قوة صاعدة وبلد شريك ذي مصداقية على الساحة الدولية
ومن نسج عالقات متعددة األبعاد مع العديد من البلدا
والتكتالت االقتصادية.

نقاش وطين واهتمام خاص من جانب الرأي العام مما يعكس ما
تكتسيه املسألة التعليمية يف بالدان من اهتمام ومن مكانة مركزية
ابلنسبة لألسر وال خيفى على اجلميع رهاانت هاد اإلصال

وقد كا جملس النواب دائما منخرطا يف دينامية توطيد العالقات

واملعول حتقيقه من هاد القانو وإذا كا اعتماد القانو اإلطار
سيوضح الرؤية أمام اجلميع فيما يتعلق بقطاع حيوي بكل املقاييس
سيلزم اجلميع ابلبناء على الرتاكم وجينب إخضاع املدرسة العمومية
لتقلبات السياسات احلكومية فإنه يف نفس الوقت يضعنا يف

اخلارجية لبالدان من خالل الدبلوماسية الربملانية وابملوازاة مع ذلك
ويف إطار املهام التشريعية وافق اجمللس خالل هذه الدورة على عدة
اتفاقيات.
ويف هذا الصدد تندرج مصادقة اجمللس على مشروع قانو يوافق
مبوجبه على إتفاق املسسس ملنطقة التجارة احلرة اإلفريقية القارية،

السلطتني التشريعية والتنفيذية إىل جانب الشركاء االجتماعيني
أمام مسسوليات جديدة تتعلق ابلتنفيذ أي ابملراسيم التطبيقية
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وال ي تعترب مرحلة فاصلة يف اتريخ العالقات اإلقتصادية اإلفريقية،

يف الشق الرقايب واصلت اللجن النيابية الدائمة مهامها الرقابية

وستمكن بالدان حبكم إمكانياهتا واستثماراهتا يف القارة مبن الولوج
احلر لألسواق اإلفريقية.

مبساءلة أعضاء احلكومة ورؤساء ومسسويل عدد من املسسسات
العمومية ،وأود يف هذا السياق أ أمثن العمل الذي تقوم به كل
اللجن الدائمة ومن بينها ما تقوم به جلنة مراقبة املالية العامة ،ال ي
استمعت وانقشت عروض رؤساء مسسسات عمومية إسرتاتيجية
حبضور الوزراء األوصياء على كل قطاع معني.

ويف نفس أفق الشراكات الدولية ال ي تربط بالدان من التكتالت
العاملية صادق اجمللس على مشروع قانو يوافق مبوجبه على اتفاق
الشراكة يف جمال الصيد البحري املستدام بني اململكة املغربية
واإلحتاد األورويب ،الذي يعترب شريكا إسرتاتيجيا تقليداي للمغرب

وبطبيعة احلال ال ختفى عليكم أمهية ذلك يف تكريس رقافة الرقابة

وال ختفى علينا مجيعا أمهية الشراكة مع اإلحتاد األورويب من الناحية
اإلسرتاتيجية واإلقتصادية واإلجتماعية يف سياق إقليمي ،يتميز
كما أشران إىل ذلك يف منطقة حوض املتوسط بنزاعات الداخلية

على املال العام وعلى التدبري ومن أجل إعمال احلكامة يف املرفق
العام ،وأؤكد مرة أخرى نفس التثمني إىل كل اللجن الدائمة ال ي
تكرس جزءا من أشغاهلا للمهام اإلستطالعية ال ي تنجزها كإطار

وعابرة للحدود مزمنة وتتسبب يف مآسي إجتماعية كربى ،ال ي
تتجسد يف اهلجرات القسرية والنزو اجلماعي واللجوء واإلرهاب،
وسواء تعلق األمر إبفريقيا أو أورواب أو غريمها من الفضاءات اجليو
سياسية ،فإ جملس النواب مطالب مبواصلة التعبئة من أجل تتبع

وكوسيلة للمراقبة الربملانية املتسمة ابلقرب والعمل يف امليدا
وترصيد التقييم إىل جانب النهوض مبهامها التشريعية.
مل تثننا كثافة أشغال اجمللس التشريعية والرقابية عن مواصلة اشتغالنا
يف واجهة الدبلوماسية الربملانية والعالقات اخلارجية ،ويف هذا
الصدد كانت قضية الوحدة الوطنية مرة أخرى وستظل يف صلب

مسار إجناز اإلتفاقيات املربمة ،ومواكبة الدبلوماسية الوطنية يف
معاركها من أجل حتصيل مكتسبات املغرب كقوة صاعدة ذات
مصداقية.

مبهام .وستظل فيه صلب مهام أعضاء اجمللس وأجهزته يف إطار
املنظمات واملنتدايت الربملانية الثنائية واملتعددة األطراف ،ويف إطار
اللقاءات الثنائية الثنائية مع الربملاانت الوطنية يف ابقي البلدا
واسرتشادا ابلرؤية امللكية وابلنهج الذي يرعاه جاللته فيما خيص

ويف نفس السياق كانت اجللسات الشهرية املخصصة للسياسة
العامة ال ي جييب فيها رئيس احلكومة على أسئلة أعضاء اجمللس
مناسبة ملناقشة بناءة ملا ال يقل على  8مواضيع ،هتم الصحة،
اجلهوية ،الالمتركز اإلداري ،السياسة املائية وكذلك أوضاع إخواننا
وأخواتنا يف املهجر.

العالقات اخلارجية للمغرب واصل جملسنا اخنراطه يف مسرية
التعريف مبشروعية تثبيت سيادة املغرب على أقاليمه اجلنوبية وشر
املضمو الدميقراطي ملقرت احلكم الذا ي.

ومتيزت كذلك هذه الدورة مبناقشة حصيلة العمل احلكومي برسم
النصف األول من الوالية  ،3102-3103وال ي قدمها السيد

ويف هذا الصدد حرصنا على أ نكو استباقيني إبجراء اتصاالت
ومباحثات وتنظيم منتدايت مع عدد من الربملاانت الوطنية

رئيس احلكومة وكانت مناسبة أخرى للتفاعل بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية وملناقشة عميقة لألوضاع اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية ببالدان.

واجلهوية خاصة يف أمريكا الالتينية وإفريقية وكذلك يف آسيا حيث
نشتغل بدينامية والتزام مع كل جمموعات الصداقة يف منظمات
برملانية جهوية وقارية نقيم من خالل ذلك عالقات متميزة مع
برملاانت بلدا صاعدة خاصة بشرق غرب آسيا.
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وابملوازاة مع التعريف ابإلصالحات ال ي تعتمدها بالدان

ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي ،وانطالقا من من املمارسة

وإمكانياهتا اإلستثمارية ومواقفها وهنجها السلمي يف تسوية
النزاعات واألزمات ،واصلنا مبادرتنا اإلقليمية والدولية واشتغالنا
يف إطار دبلوماسية برملانية من أجل السلم ،من أجل العدل ،ومن
أجل التواز يف العالقات الدولية بغية تسوية املعضالت ال ي

وبعد حوايل رالث سنوات من دخول القانونني التنظيميني حول
العرائض وامللتمسات ينبغي أ نستشرف مجاعة يف الربملا
واحلكومة إمكانية جعل شروط ومساطر تلقي العرائض
وامللتمسات أكثر مرونة وأكثر واقعية وهو ورش تشريعي ينبغي
استشرافه يف األجل املنظور.

تسائل اجملموعة الدولية كاهلجرة واللجوء واإلختالالت املناخية
والتصدي لآلفات ال ي تعترب هتديدا لألمن اجلماعي كاإلرهاب
والتطرف والتعصب إىل غري ذلك.

السيدات والسادة النواب،
يف سياق تفعيل اآلليات ال ي أحدرها اجمللس يف جتويد أعماله
وصلت اجملموعات املوضوعاتية واملهتمة ابلقضية

ويف هذا الصدد ،واصلنا يف مجيع املناسبات الدفاع عن قضية
الشعب الفلسطيين ومل نفوت أي مناسبة للرتافع عن قضيته

واملهتمة ابلقضية الوطنية واملساواة واملناصفة والقضية الفلسطينية

العادلة ،وقد واصلنا اشتغالنا يف واجهة الدبلوماسية الربملانية على
أساس اإلستدامة واملأسسة والرتصيد وبناء الثقة تزداد قناعتنا.

والشسو اإلفريقية اشتغاهلا وسنحرص ابتداء من الدخول الربملاين
املقبل على استثمارها من أجل اإلشتغال على كل النتائج ال ي
ستتوصل هبا هذه اجملموعات املوضوعاتية؛

السيدات والسادة النواب،
يف إطار أجهزة اجمللس ،املكتب ،رؤساء الفرق ،واجملموعة النيابية،
رؤساء اللجا أب احلصيلة اإلجيابية احملققة كانت بفضلكم مجيعا
بفضل اإلخنراط اجلماعي ومنهجية التوافق ولكنها كانت أيضا مثرة
منط احلكامة ال ي اعتمدانه مجيعا ،ويف هذا الصدد ينبغي التذكري

يف النهاية،
السيدات والسادة النواب،
السيدين الوزيرين،

مبواصلة رصد حضور أعضاء اجمللس يف اجللسات العامة وقرران
توسيعه خالل هذه الدورة ليشمل كذلك احلضور أشغال اللجا
الدائمة ،وتكريسا لواجب انفتا اجمللس على اجملتمع وإعماال

تشارف السنة التشريعية الثالثة على اإلنتهاء مما يفرض علينا مجيعا
العمل على امتام األوراش اإلصالحية ال ي دشناها وال ي ينبغي أ
تعزز دينامية اإلصال ال ي تعرفها بالدان ،ذلكم كما نعلم مجيعا
وحنن مقتنعو مجيعا بذلك أ اإلصال حمتاج دوما إىل نفسن
جمدد وإىل الزخم الذي متنحه املشاركة الواعية؛

ملفهوم الربملا املنفتح عقدان أول اجتماع موسع مبعية أعضاء
مكتب اجمللس مع عدد كبري من هيئات اجملتمع املدين من مجعيات
وإتالفات مجعوية وقد مكننا هذا اللقاء من اكتساب تصور عن
كيفية مأسسة انفتاحنا ولقاءاتنا مع اجملتمع املدين ،هذا الشريك
األساسي يف ترسيخ الدميقراطية التشاركية و كذلك احلكامة.

يف اخلتام ،أود أ أشكر السيد رئيس احلكومة ،وكافة أعضائها
ومن بينهم السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملا واجملتمع
املدين كما أتوجه ابلشكر إىل كافة أعضاء اجمللس ،إذ أ مسامهة
اجلميع ورو التعاو ال ي طبعت أشغالنا يسر إجناز هذه احلصيلة

ويف نفس السياق ينبغي التذكري مبشروع جلنة العرائض ابجمللس يف
أشغاهلا وتلقيها ألول عريضة يف إطار الدميقراطية التشاركية إعماال

ال ي نعتربها حصيلة اجلميع ،وهي أوال وأخريا للوطن .وأشكر أيضا
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احلثيث إىل حتصينها ومأسستها مبسسسات دستورية تنتصر لقيم
العدل واإلنصاف ورهاانت التحديث والدمقرطة؛

مجيع املصاحل الساهرة على أمن املسسسة ،كما أشكر ممثلي وسائل
اإلعالم الذين تناولوا الشأ الربملاين ،كل من زاوية نظره ،والشكر
ابلطبع موصول ملوظفات وموظفي اجمللس على تعبئتهم املتواصلة
من أجل مواكبة أعمالنا ،شكرا على إصغاءكم والسالم عليكم
ورمحة هللا.

إهنا عشرو سنة من املبادرات امللكية املولوية السامية إىل إيالء
اإلعتبارإىل الوضع اإلعتباري للمرأة واألسرة والطفولة ،وحتفيز
الشباب على اإلخنراط يف مسارات احلياة الوطنية بثقة يف التاريخ
ويف املستقبل ،وإهنا ،اي موالي ،عشرو سنة من البناء املسسسا ي

اآل نستمع إذا مسحتم لتالوة الربقية املرفوعة إىل جاللة امللك.
السيدة أمساء اغاللو امينة اجمللس:

املسسسا ي واآلداء التشريعي واإلرراء الدستوري والتنمية السياسية
الدائمة خليارات التعددية واالنفتاحات واحلوار والتوافق واإلشراك،

شكرا السيد الرئيس،

ومن هنا حثكم املتواصل لنواب األمة على هنج ممارسة تشريعية
جادة وهادفة ومتجاوبة مع حتوالت الواقع وإكراهاته ومتطلباته و
دبلوماسية برملانية استباقية مل تتأخر عن مواعيدها مع واجبها
الوطين وال تألكت يف أ حتضر بقوة ومسسولية وفعالية يف مجيع

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

وآله وصحبه أمجعني،

موالي صاحب اجلاللة واملهابة ،دام لكم العز والتمكني وبعد،

املنتدايت واحملافل الربملانية العربية واإلسالمية واإلفريقية واجلهوية
واإلقليمية والدولية ،وذلك إسهاما يف ترسيخ إشعاع مملكتكم
السعيدة وخدمة املصاحل العليا للبالد ويف مقدمتها وحدتنا الرتابية

يتشرف خدمي األعتاب الشريفة ،رئيس جملس النواب ،أصالة
عن نفسه ونيابة عن كافة مكوانت املسسسة التشريعية أب يغتنم
مناسبة اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من

وكذا اإلسهام يف دعم قضااي السلم والشرعية يف العامل ويف طليعتها
القضية الفلسطينية العادلة.

الوالية العاشرة ،لريفع إىل اجلناب الشريف برقية والء وإخالص،
ضارعا إىل هللا عز وجل أ جتدكم اي موالي وأنتم تتمتعو مبوفور
الصحة والعافية وسعة من الطمأنينة وراحة البال ،وإ املصادقة

إننا اي موالي لفخورو هبذين العقلني من حكم الرشيد املتبصر،
معتزو بتوجيهاتكم املولوية الكرمية ،ال ي سعت مكوانت جملس
النواب كلها إىل جتسيدها يف حقل التشريع وأتهيل الرتسانة
القانونية الوطنية ومراكمة مزيد من رهاانت اإلصال كا آخرها

السعيدة ال ي جتمع هذه األايم بني اختتام هذه الدورة التشريعية
واحتفاالت شعبكم الويف ابلذكرى العشرين لرتبع جاللتكم على
عرش أسالفكم امليامني ،لتجعل هذه اللحظة التشريعية موسومة
بسمة اترخيية ملموسة هلا قيمتها املضافة ،كما جتعلها تفجر ينبوعا

املصادقة على مشروع القانو اإلطار املتعلق مبنظومة الرتبية
والتكوين والبحث العلمي الذي يعترب حداث تشريعيا متميزا يف
مسار إصال هذه املنظومة وأتهيلها ،ومشاريع القوانني اخلاصة

من مشاعر اإلعتزاز الصادق مبا حققتموه لشعبكم الويف ولبلدكم
األمني من أسباب اليسر واألمن واإلستقرار واألمل يف احلاضر
واملستقبل إهنا عشرو سنة من البناء اإلقتصادي واإلجتماعي
واألنصاف احلقوقي وإعادة اإلعتبار للبعد الثقايف والدمقرطة

إبصال وضعية األراضي الساللية ال ي ستشكل أداة للمسامهة
ابلنهوض ابلعامل القروي وتطوير فالحتنا وتشجيع اإلستثمار املنتج
لفرص الشغل.

اللغوية بل والدسرتة الشجاعة ملكوانت اهلوية الوطنية ،والسعي
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إ جملس النواب يف خمتتم هذه الدورة ،ويف غمرة ختليد الذكرى
العشرين لعيد عرشكم اجمليد ليجسد لكم ،اي موالي ،صادق
التهاين وأطيب املتمنيات جلاللتكم ولألسرة العلوية الشريفة
ولشعبكم املتعلق الويف ،حفظكم هللا اي موالي مبا حفظ به الذكر
احلكيم وأعزكم بعزه ونصركم بنصره وأقر عينكم بويل عهدكم
صاحب السمو األمري احملبوب موالي احلسن وشد أزركم بصنوكم
مسو األمري اجلليل موالي رشيد وبكافة أفراد األسرة امللكية الشريفة
إنه مسيع جميب.
والسالم على املقام العايل ابهلل ورمحته تعاىل وبركاته.
حرر ابلرابط يف  32ذو القعدة 0441
املوافق ل  32يوليوز 3100
خدمي األعتاب الشريفة احلبيب املالكي
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:
شكرا ،رفعت اجللسة.
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