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 ةحمضر اجللسة الثانية واألربعني بعد الثالمثائ
 (6102اجللسة اخلتامية لدورة أبريل )

 

 م(.9112غشت  3 ) ه7341 شوال 92األربعاء  :التاريخ

 .السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب  :الرائسة

واال ابتداء من الساعة الواحدة ز تسعة وثالثون دقيقة،  :التوقيت
 والدقيقة الثالثة والعشرين.

من  (9112دورة أبريل ) الربيعية اختتام الدورة جدول األعمال
-9111) عةالتاسلوالية التشريعية ا اخلامسة منالسنة التشريعية 

9112). 

 

السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب، رئيس 
 اجللسة:

 نبياءم والصالة والسالم على خامت األن الرحيبسم هللا الرمح
 .واملرسلني

 ن،ان الوزيران احملرتماالسيد
 النواب احملرتمون، حضرات السيدات والسادة

يسرين أن نلتقي يف هذه اجللسة اليت خنصصها الختتام 
آخر دورة عادية ضمن هذه الوالية التشريعية، الستحضار ما مت 
إجنازه خالل اخلمس سنوات املاضية من العمل النيايب اجلاد 

واملنتظم واملؤسس أيضا ملرحلة جديدة من اتريخ املغرب واملسؤول 

 وأساسا يف بعده املرتبط ابلعمل الربملاين، وهو ما مل يكن ،املعاصر
ليتحقق لوال االخنراط اجلماعي للسيدات والسادة النواب وروحهم 
الوطنية العالية وعزمهم على بذل مزيد من اجلهد واالجتهاد 

ية اليت قال عنها جاللة امللك حممد الجناح هذه الوال  واملثابرة
 السادس نصره هللا يف افتتاح سنتها التشريعية الثانية إهنا "والية

 تشريعية مؤسسة ورائدة".

خرية ة أيضا، وقد وصلنا اىل احملطة األوتقتضي اللحظ
 من هذه الوالية التشريعية، أن نستحضر السياق التارخيي

والية كما تعلمون جاءت  إهنا ،والسياسي الذي أطر هذه الوالية
مباشرة بعد إقرار بالدان لدستور جديد صودق عليه من طرف 
الشعب املغريب وكان جتسيدًا إلرادة جاللة امللك حممد السادس 
نصره هللا وتطلعات الشعب املغريب، مما مكن من الولوج إىل عهد 
جديد من اإلصالحات السياسية والبناء املؤسسايت ومحاية اخليار 

قراطي وتعميقه كححد ثوابت النظام الدستوري للمملكة. وقد الدمي
مكنت هذه املراجعة الدستورية من تعزيز موقع الربملان، وتقوية 
سلطاته الدستورية، والوظائف املنوطة هبا إسوة ابلدميقراطيات 

 الرائدة على الصعيد الدويل.

دئة اليت أبدع املغرب وال شك أن هذه الثورة اهلا
يف صنعها قد جسدت مرة أخرى متانة مساران السياسي  واملغاربة

والتنموي، وعكست نضج الشعب املغريب وحكمة قيادته وتبصرها 
لى مع احلرص ع ،يف خلق دينامية جديدة يف الدولة واجملتمع

 تفعليها يف إطار من التدرج والعقالنية واستيعاب خمتلف السياقات
 عية ببالدان.الوطنية والدولية، وتطورات البنية اجملتم

وحنن نستحضر هذا املسار الربملاين خالل هذه الفرتة 
اليت تزامنت مع الذكرى اخلمسني إلحداث أول برملان منتخب 

، حيث حرص اجمللس على ختليد هذا احلدث 3691سنة 
التارخيي املهم من خالل تنظيم تظاهرة برملانية كربى حظيت 
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ا تالوة س نصره هللا، وكذابلرعاية السامية جلاللة امللك حممد الساد
 رسالة مولوية كرمية يف إشارة كانت هلا داللتها الرمزية القوية.

وقد أاتح لنا ختليد هذه الذكرى الوقوف على ما مت 
إجنازه طيلة اخلمسني سنة املاضية من عمر الربملان، وتثمني 

ة الرتاكمات التارخيية والسياسية والدميقراطية، ويف نفس الوقت بلور 
ة ة طريق لتطوير وأتهيل العمل الربملاين طبقا للمعايري الدوليخارط

املعتمدة يف هذا اجملال، وتدشني العديد من األوراش اإلصالحية 
اليت يتم تتبعها بكثري من التقدير واالهتمام من طرف أصدقائنا 

 وشركائنا الدوليني.

لقد كنا واعني منذ بداية هذه الوالية التشريعية ابلسقف 
للدستور وأحكامه، وكذا خمتلف الرهاانت والتحدايت اليت العايل 

تنتظران حىت نكون يف مستوى تطلعات جاللة امللك، وانتظارات 
الشعب املغريب، إال أنه بفضل اجلهد اجلماعي لكافة السيدات 
والسادة النواب، ومبا حتلوا به من روح وطنية ومسؤولية سياسية 

حلوار ليا وتغليب ثقافة اوتفان يف خدمة املصلحة الوطنية الع
واإلنصات لآلخر، استطعنا حتقيق حصيلة اجيابية مشرفة للمجلس 
سامهت يف تكريس النموذج املغريب يف الدميقراطية التمثيلية 

 والتحديث السياسي وبناء املؤسسات املواطنة.

 ،حضرات السيدات والسادة
لقد حتملنا خالل هذه الوالية التشريعية بكل 

مسؤولية بناء ممارسات برملانية، وتقاليد دميقراطية جديدة   حزم
وذلك استنادا اىل الدستور وانتظارات األمة وقائدها جاللة امللك 
حممد السادس نصره هللا، حيث عملنا على إرساء دعائم واضحة 

ية واملؤسساتية ات القانونحلكامة برملانية جيدة قصد تفعيل املقتضي
دائه النيايب، أتعزيز دور اجمللس يف   تور، وكذااليت نص عليها الدس

 مث تطوير املؤسسة النيابية والرفع من فعاليتها، فضال عن التحهيل
املادي والتقين لفضاءات عمل اجمللس والسيما بعد ارتفاع عدد 

هذا  واكبةوما يستلزم ذلك من عمل مل ،السيدات والسادة النواب
 املستجدات.

وراش الطموحة قد تطلبت عددا شك أن هذه األ وال
ذا الصدد لتفعيلها. ويف ه من األدوات القانونية والفكرية والعملية

رتاتيجية خطة اس ،خطة لتطوير وأتهيل جملس النواباجمللس  بلور
إىل  ياواإلرتقاء به تنظيما ومؤسساتلتطوير وأتهيل جملس النواب 

اختصاصاته الواسعة املنصوص عليها يف الدستور، تلك مستوى 
اخلطة اليت اعتربها جاللة امللك يف خطابه السامي يف الذكرى 

ل "تشكل مرحلة مهمة داخ: مسينية إلحداث الربملان على أهنااخل
ا التجربة الطويلة هلذه املؤسسة مبا ينطوي عليه من حتفيز ألعضائه

نتهى ا من املبادرة واالبتكار".ومجيع مكوانهتا يف اجتاه املزيد 
 خطاب جاللة امللك.

ويف إطار تفعيل هذه اخلطة، عملنا على مراجعة النظام 
الداخلي للمجلس، وحرصنا على أال تكون هذه املراجعة ذات 

دستور تتوخى فقط املالءمة الشكلية ملقتضيات الحمضة أبعاد تقنية 
ة لتحهيل قيقيوأحكامه، بل سعينا إىل أن تكون وثيقة مرجعية ح

املؤسسة وتكريس حكامتها الربملانية، وأتسيس قواعد جديدة 
ا يؤمن فعالية املؤسسة النيابية ويعزز إشعاعه ،لنظامنا الربملاين

داخل النظام السياسي الوطين، ويرسخ مكانتها يف حميطها الدويل 
 واجلهوي.

 علىاجلديد  الداخلي النظامضمن اجمللس  كما عمل
ذلك و  ،خالقيات الربملانية ذات بعد قانوينبلورة مدونة لأل

ة استجابة للخطاب امللكي السامي يف افتتاح السنة التشريعية الثاني
 من هذه الوالية.

هذا  يف فتح اجمللس وبنفس الروح اإلصالحية شرع
الورش جمددا حرصا منا على مزيد من تطوير املؤسسة وأتهيل 

لك خمتلف حضرين يف ذوظيفتها الدستورية وأدائها النيايب، مست
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اإلشكاليات القانونية والعملية اليت عرفتها التجربة واملمارسة 
 ارسات اجليدة على املستوىالربملانية خالل هذه الوالية، واملم

 .الدويل

واقتناعا منا أبن أتهيل الربملان ال يرتبط فقط ابلرقي 
والتقنية يمية بنياته التنظ  بل أيضا بتطوير بوظائفه الدستورية،

واملؤسساتية وجعلها مواكبة لروح العصر ومنخرطة يف حتوالته 
السريعة، عملنا خالل هذه الوالية على إحداث حتول نوعي يف 
استعمال تكنولوجيا االعالم والتواصل، وأطلقنا مشروعًا طموحا 
للربملان اإللكرتوين يتضمن عدة تدابري وإجراءات مكنتنا اليوم من 

اف را على املستوى اجلهوي حيظى بتقدير واعرت جعله منوذجا متطو 
 مما حدا ببعض ،من لدن عدد من األصدقاء الربملانيني األجانب

 .الدول الصديقة إىل التطلع لالستفادة من جتربتنا وخمتلف منجزاهتا
وماتية لاجمللس بوضع أنظمة مع وضمن هذه الرؤية املتقدمة، قام

 لعمل اجمللس.ارة واإلدوالرقابة حديثة يف جمال التشريع 

وراش اهليكلية حرصنا أيضا، على إجناز عدد من األو 
من قبيل إحداث مركز للبياانت طبقا للمعايري الدولية، وإجناز نظام 

تماعات ومية واجلالستنساخ األوتوماتيكي حملاضر اجللسات العم
ب، وهاد الشي كيتكت كنتكلمو اآلن راه حنا  - اللجان النيابية،
 طبقا -للي بغى احملضر ايخدواوتوماتيكي، دااب االستنساخ األ

 اضرحمل األوتوماتيكي لالستنساخ نظام وإجناز الدولية، للمعايري
 وألول مرة يف النيابية، اللجان واجتماعات العمومية اجللسات

ن احلصول ماملغرب يتم إجناز نظام مماثل وبكفاءات مغربية، ميكن 
على حمضر اجللسة العمومية وحماضر اجتماعات اللجان يف وقت 

 ة املنتهية.الدورة التشريعيهذه وجيز، وقد شرعنا يف تفعيله خالل 

ومن أجل أتمني النظام املعلومايت للمجلس، مت إجراء 
الدراسات الضرورية لتقييم املخاطر املرتبطة أبمن املعلومات 

 .اءات املناسبة للحد من أتمينهاومعاجلتها، واختاذ اإلجر 

ويف نفس السياق، حرصنا على إحداث بوابة إلكرتونية 
جديدة للمجلس توفر خدمات أكثر تفاعلية مع خمتلف الفعاليات 

سخ وهو ما يعزز من مكانة املؤسسة النيابية، وير  الوطنية واجملتمعية،
 اشعاعها.

ة يواستنادا للمقتضيات الدستورية بشحن اجلريدة الرمس
للربملان، عرفت هذه الوالية إطالق اجلريدة الرمسية اإللكرتونية 
للمداوالت العامة يف صيغتها اإللكرتونية على البوابة الرئيسية 
جمللس النواب، مما جعل اجمللس منفتحًا أكثر ومما يوفر املعلومة 
الربملانية للسيدات والسادة األعضاء ومراكز البحث واجلمهور 

 ى اخلصوص.والناشئ منه عل

وفيما خيص تثمني ذاكرة املؤسسة واحلفاظ على 
املوروث التارخيي للمجلس، مت جتميع ورقمنة الرصيد الواثئقي 

، ألرشيف، واعتماد نظام لتدبريهللمجلس، وهتيئة مقر جديد ل
ق املعايري املعمول وفالتنظيم واملعاجلة وتوفري خمتلف وسائل وآليات 

شكل أداة أساسية لعمل السيدات ، مما من شحنه أن يدولياهبا 
والسادة النواب والفرق واللجان النيابية واملصاحل اإلدارية ومجيع 

 الباحثني.

متت فهرسة جزء مهم من فيديوهات  ،ومن جهة أخرى
اجللسات العمومية قصد توفري قاعدة املعطيات السمعية البصرية 
لتدخالت السيدات والسادة النواب ابجللسات على مستوى 

لك وإمكانية البحث عن ت ،بكة الداخلية للمجلسالش
راه .أو املوضوع أو مفاتيح أخرى الفيديوهات حسب النائب

 دااب. 67ل وصلنا حىت 

ويف نفس السياق، مت وضع نظام إلكرتوين لتدبري 
الواثئق مبجلس النواب، يسمح ابإلضافة إىل ختزين األرشيف 

صول عليها اجمللس واحلاملرقمن، بتخزين كل الواثئق املتداولة يف 
 .بسرعة، مبا فيها املراسالت، والتقارير، والنصوص التشريعية
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واستنادا اىل هذه املنجزات، عرفت الوالية التشريعية 
ص األنظمة ما خييقا وثيقا مع جملس املستشارين فياحلالية تنس
 إذ ألول مرة مت إطالق البوابة اإللكرتونية املوحدة بني املعلوماتية،

ات كما عملنا على جعل البني جملس النواب وجملس املستشارين،
لس املعلوماتية والتطبيقات والربامج املعلوماتية اليت مت إجنازها ابجمل

 جماال مشرتكا جمللسي الربملان.

 اء، وهبدف مواصلة أتهيل األدتكريسا هلذه الرتاكماتو 
النيايب ودعم قدرات املؤسسة، عملنا خالل هذه الوالية التشريعية 
على استثمار عالقاتنا الثنائية بعدد من برملاانت دول صديقة 

ربى وأطلقنا ثالثة مشاريع ك ،وشقيقة وبعض املؤسسات الدولية
يف إطار التعاون التقين الدويل مبا يف ذلك مشروع التوأمة 

العموم  معية الوطنية الفرنسية وجملساملؤسساتية بني اجمللس واجل
الربيطاين املمول من االحتاد األوريب من أجل تقوية املؤهالت 

ة والقدرات امليدانية يف جمال التشريع واملراقبة الربملانية والدبلوماسي
واإلدارة الربملانية. وسريا على نفس النهج سبق جمللس  املوازية

اون توقيع على اتفاقيات تعالنواب خالل هذه الوالية أن قام ابل
، البنك الدويلصا جمموعة وخصو  ،مع بعض املنظمات الدولية

،  westminster Foundationلتعاون مع مؤسسة اومشروع 
من صندوق التحول للشرق األوسط ومشال ومشروع اثلث ممول 

إفريقيا، علمًا أبن القرار األول واألخري ملخططات العمل 
 ة يضعها وينفذها جملس النواب.ومضموهنا واخلربات املطلوب

وانطالقا من إمياننا الثابت أن العمل الربملاين اجلاد 
واملسؤول يستلزم توفري الشروط املادية الالزمة ألداء السيدات 

الق مت خالل الوالية احلالية إط مهام املنوطة هبم،والسادة النواب لل
عصرنة و ورش كبري لتحهيل فضاءات العمل، وجتديد مرافق اجمللس 
 جتهيزاهتا وفقا للمعايري املعمول هبا على املستوى الدويل.

ى للي بغاواحرتاما لكل شروط الصفقات العمومية، 
وامسحوا يل حضرات السيدات والسادة أن أتوجه هبذا يفهم يفهم. 

 ،اخلصوص ببالغ الشكر واالمتنان إىل مجيع أعضاء مكتب اجمللس
كافة السيدات والسادة   سواء احلايل أو السابق، ومن خالهلم

النواب على اجملهودات املشرتكة قصد اإلشراف والسهر على هذه 
األوراش البنيوية. والشكر موصول كذلك إلدارة اجمللس على 
اخنراطها الفعلي وامللموس، ومواكبتها الدائمة واملنتظمة هلذه 
املشاريع املهيكلة يف خمتلف مراحل إجنازها، وذلك ما يستحق كل 

 ير والتشجيع.التقد

 ،حضرات السيدات والسادة

لقد أدركنا منذ البداية خصوصية هذه الوالية، كما 
استشعران املسؤولية الكربى امللقاة على عاتقنا ابلنظر إىل جدول 

ر األعمال الغين واملتنوع ملؤسستنا النيابية، حيث ظل تفعيل الدستو 
ك جاللة امللضمن أولوايت اجمللس، حىت نكون عند حسن ظن 

د الشعب املغريب على مستوى التجسينصره هللا وعند حسن ظن 
الفعلي لالختصاصات اجلديدة للمجلس، أو إقرار القوانني 
التنظيمية، واملسامهة يف وضع مرتكزات املؤسسات الدستورية 

ي مهم إذ قام طاجلديدة، وقبل أسابيع قليلة كان لدينا مترين دميقرا
ة ابنتخاب من نوعها يف احلياة الربملانية املغربي أوىلاجمللس يف خطوةٍ 

أعضاء احملكمة الدستورية، مسامهة يف إرساء املؤسسات الدستورية 
 الوطنية.

ة هذه ابجملهودات املبذولة طيل ويف نفس السياق، نعتز
ك وأنكم ال ش ،الفرتة لدراسة ومناقشة عدد من القوانني التنظيمية

 لدستوري.ا عية وإسهامها يف إستكمال البناءتدركون قيمتها النو 

وضمن هذه املسار املخصص لتفعيل الدستور، كان  
اجمللس أيضا على موعد مهم ملناقشة عدد من القوانني املرتبطة 
 بعدد من املؤسسات الوطنية املنصوص على إحداثها يف الدستور.

 ، عرف اجمللس طيلة هذهوإىل جانب هذا الورش الكبري
نشاطا تشريعيا وعمال متواصال لكافة السيدات والسادة الوالية 
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إذ  أو على مستوى اجللسات، سواء داخل اللجان النيابية ،نوابال
مشروع  18 ، من بينهاوع قانونمشر  193على  صادقةمتت امل

قانون صادق  181. اجملموع مقرتح قانون 33، قانون تنظيمي
قانون  332مقابل  الوالية، هذه عليه جملس النواب يف هذه الفرتة

 39مشروع قانون،  359، 3007-3003يف الفرتة ما بني 
قانون يف  181 ،3033-3007قانون  373رتح قانون، مق

 هذه الوالية التشريعية.

ملا كنقول يف األول اخنراط اجلميع، إذن هذا االخنراط 
هذه هي احلصيلة دايلو بغض النظر عن املواقع لكل فريق فريق، 

 املناسبة كنتقدم ابلشكر للجميع، الفرق النيابية والسيداتوهبذه 
للي يف مرات عديدة يتنازلون عن املساطر من اوالسادة النواب 

 أجل املصلحة العليا.

احلصيلة تبقى يف تقديران إجيابية جدا ليس  إن هذه 
فقط ابلنظر إىل العدد اإلمجايل للقوانني املصادق عليها، بل أيضا 
لطبيعة ونوعية هذه القوانني وأمهيتها ودورها التحسيسي للمرحلة 

 احلياة السياسية والدستورية لبلدان. يفاملقبلة 

الذي  القيم ويف هذا اإلطار، أود التنويه عاليا ابلعمل
 بذلته كافة اللجن النيابية طيلة هذه الوالية التشريعية يف النهوض

وأساسا دراسة ومناقشة مشاريع النصوص  ،ابألعمال املوكولة إليها
التشريعية، وهو ما يتضح ليس فقط على مستوى عدد 
االجتماعات املنعقدة، بل أيضا عدد وقيمة التعديالت اليت تقدم 

تعديال، وهو  8500دة النواب واليت جتاوزت هبا السيدات والسا
ويدها، النيابية وجت ةم وله رمزيته يف الرقي ابملمارسمعطى مه

وتكريس دور اجمللس كفاعل أساسي يف املشهد السياسي 
 والدستوري الوطين.

أما على صعيد املراقبة الربملانية، فقد شهدت مؤسستنا 
اط مع ، وذلك ابرتبالنيابية خالل هذه الوالية دينامية متواصلة

لعمل ااملراجعة الدستورية األخرية اليت وفرت لنا أفقا واسعا ملراقبة 
، ومكنتنا من عدد من الوسائل واآلليات املهمة واملتنوعة ياحلكوم

الكفيلة بضمان التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
 .وترسيخ قيم الشفافية واملساءلة وربط املسؤولية ابحملاسبة

وقد سجلنا ابعتزاز أن اجمللس عقد ابنتظام اجللسات 
الشهرية املخصصة ألجوبة رئيس احلكومة عن أسئلة السيدات 
والسادة النواب يف جمال السياسة العامة، اليت شكلت حلظة 
لتحصيل احلوار والنقاش اجلدي والبناء، رغم ما شهدته هذه 

 بعضاجللسات بني الفينة واألخرى من حدة أو سجال يف 
املناقشات، وهي ظاهرة عادية صحية تنم عن حيوية ودينامية يف 

 تبادل االفكار واملقرتحات.

 عدد مت تسجيل تطور يف وفيما خيص األسئلة الشفوية،
تتبعها و  يف جاذبية اجللسات األسئلة املطروحة، وحتسن ملحوظ

من قبل املواطنات واملواطنني، وذلك بفضل التدابري واإلجراءات 
 اختاذها على مستوى عقلنة الغالف الزمين جللسات اليت مت

 األسئلة، وتنظيم تناول الكلمة.

سؤاال  1211ويف هذا اإلطار، أجابت احلكومة على 
، حبيث عدد التعديالت يفوق نياسؤاال آ 559شفواي ضمنها 
 .doubleبكثري األسئلة 

 39635كتابية، فقد مت توجيه أما خبصوص األسئلة ال
والباقي  اكتابيسؤاال   38382على متت اإلجابة ، كتايب  سؤال

أكتوبر، هادي يف  9خصو السيد الوزير يصيفطو لنا من هنا ل
 الذمة، خاصكم جتاوبوان على األسئلة دايلنا.

وترسيخا هلذه الدينامية، عملنا خالل هذه الفرتة على 
حلية تفعيل املقتضى الرقايب الدستوري املتعلق بتقدمي احلصيلة املر 

احلكومة، األمر الذي أاتح اجملال ملزيد من التفاعل والنقاش  لعمل
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حول قضااي الشحن العام وانشغاالت خمتلف اهليئات الوطنية 
 واجملتمعية.

ومن اللحظات القوية اليت عرفتها هذه الوالية 
ة السياسيم ألول مرة لتقيالتشريعية، عقد الربملان اجللسة السنوية 

كافة الشروط املنهجية والفكرية العمومية وذلك بعد استيفاء  
خصصنا  ، والذيائية واملسطرية إلجناح هذا الورشوالقانونية واإلجر 

موضوعه للتنمية القروية ببالدان. ولنا أن نفخر بكون جملس النواب 
إطار  الذي يتوفر علىعلى املستوى الدويل هو الربملان الوحيد 

 مرجعي لتقييم السياسات العمومية.

هذا التمرين الدميقراطي التحسيسي،  وما من شك أن
وهذه اآللية الربملانية الرائدة ستكون سندا حقيقيا إلثراء رصيد 
املؤسسة النيابية، كما سيعمق املكاسب املتميزة اليت عرفتها 
املؤسسة الربملانية طيلة هذه الفرتة مبا يقوي حضورها وتفاعلها 

 .تمعيةا اجملداهتوأتثريها يف املشهد السياسي الوطين، وامتدا

 ،حضرات السيدات والسادة

لقد كانت لدينا قناعة منذ البداية أبمهية توطيد التعاون 
بني املؤسسات، وهي الرؤية اليت مكنتنا من خلق دينامية يف 

ة مشرتكة نإذ أحدثنا هلذه الغاية جل ،التنسيق مع جملس املستشارين
 .كل جملستضم ممثلني عن  

 اعتزازان مبستوى العالقاتكما سجلنا هبذا اخلصوص 
مع املؤسسات الدستورية وخصوصا اجمللس األعلى للحساابت، 

ا أمام مواجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واللذين سبق هلما أن قد
 حول أعماهلما. جملسنا تقريريهما السنوي

وانطالقا من إمياننا أن اجملهودات اليت نقوم هبا يف رحاب 
غي هلا هبا اىل الفضاء العمومي، وينب اجمللس حتتاج اىل أن نرتقي

أن تكون منفتحة ومتفاعلة وهلا امتداداهتا الوطنية وأبعادها 

اجملتمعية، نظمنا جمموعة من األايم الدراسية والندوات العلمية 
 مبشاركة فعاليات اجملتمع املدين.

كما كان حدث نقل جلسات اجمللس عن طريق لغة 
ثر على شرحية واسعة من اإلشارة فرصة نوعية لالنفتاح أك

 املواطنات واملواطنني، وإشراكهم يف تتبع العمل الربملاين ببالدان.

 حضرات السيدات والسادة

 تمامهايخالل هذه الوالية حظيت الديبلوماسية لقد 
لوماسية بيز حضورها وأدائها وفعاليتها، كد، وحرصنا على تعز كبري

لكية التوجيهات املأهدافها وأفقها من  مبادرة استباقية تستمد
السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا اليت يعرب 

ح أعمال وخصوصا عند افتتا  ،عنها جاللته يف خمتلف املناسبات
الربملان كل سنة، كما تستوعب خمتلف التغريات اليت تشهدها 

ط وأيضا بنق ،ا واختالالهتاالساحة الدولية بكل تناقضاهت
 لفرص اليت تتيحها للفاعلني فيها.وخمتلف ا قوهتا

وقد تشرفنا برائسة عدد من املنظمات الربملانية الدولية 
وان من عرب ،الوازنة على الصعيدين اإلفريقي واألورومتوسطي

شركائنا وأصدقائنا على الثقة يف بالدان ومؤسساهتا، وتقديرا 
 مسارهاو  يل وجتربتها الدميقراطية الواعدةملكانتها ودورها الدو 

التنموي الناجح، كما عملنا مبوازاة مع ذلك على احلفاظ على 
وخصوصا يف  ،عالقاتنا املتميزة واالسرتاتيجية مع شركائنا الربملانيني

نا على الدفاع وحرص ،املنتدايت واحملافل الربملانية اجلهوية والقارية
 عن املصاحل العليا لبالدان، ويف مقدمتها قضية وحدتنا الرتابية.

عملنا على عقد دورات منتظمة للمنتدايت كما 
ملانية وفرنسا، واللجنة الرب  انية املشرتكة مع كل من اسبانياالربمل

ع على ، فضال عن التوقيالـمشرتكة مع اجلمعية الوطنية للكبيك
 .لتعاون الربملاين مع عدد من اجملالس الشقيقة والصديقةااتفاقيات 
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ا الثنائية القاتنذلك على تنويع عإىل وحرصنا ابإلضافة 
ار، فإننا طإلالفضاءات الربملانية. ويف هذا امع خمتلف املناطق و 

نسجل ابعتزاز املنجزات الديبلوماسية اليت حققناها يف تلك 
الفضاءات وأساسا التوقيع على اتفاقية انضمام املغرب كعضو 
مالحظ دائم لدى برملان أمريكا الوسطى، وكذا انضمام املغرب  

يعية يف التشر ة  منتدى رؤساء ورئيسات املؤسسكعضو مالحظ يف
أمريكا الوسطى والكارييب، كما وقعنا قبل أسابيع قليلة ماضية 
على اتفاقية تعاون وصداقة يتم مبوجبها إنشاء جلنة مشرتكة بصفة 

 .برملان دول االنديز وجملس النوابدائمة بني 

داد هذه امت وارتباطا ببعدان اإلفريقي كانت لنا علىى
 الوالية التشريعية أنشطة برملانية مكثفة وحضور متواصل يف خمتلف

ملاين وعملنا على استثمار رائستنا لالحتاد الرب  ،الفضاءات اإلفريقية
وحية، وتعبئة ر االفريقي من أجل متتني روابطنا التارخيية واجلغرافية وال

ايت اليت دقة من أجل رفع التحسابة والرب خلاو  الطاقات اإلفريقية
رى ومن جهة أخ ،تعرفها القارة وبناء مستقبل واعد لشعوهبا

 ،حرصنا على تعزيز مكانة مؤسستنا يف الفضاء األورومتوسطي
ربملانية لالحتاد من أجل خاصة من خالل رائستنا للجمعية ال

 .املتوسط

وقد ظل اخليط الناظم يف هذا األداء الديبلوماسي املشع 
يم يدات والسادة النواب، هو االنتصار للقملؤسستنا النيابية وللس

الكونية، قيم احلوار والتسامح واملساواة والتضامن والسلم واحلرية 
والتعايش والدفاع عن مبادئ العدالة واملشروعية، وهي املبادئ اليت 
ظلت دائما مرجعا لنا يف الدود عن قضاايان العربية واإلسالمية 

طيين يف إقامة حق الشعب الفلسويف طليعتها القضية الفلسطينية، و 
دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما ظلت هذه القيم 
الكونية األصيلة أيضا ركيزتنا يف التعبري عن مواقفنا جتاه عدد من 
التحدايت واملخاطر، وخصوصا التصدي لظاهرة اإلرهاب، 

ا املطلق مع كافة الشعوب اليت عانت من نواإلعالن عن تضامن

ة اهلجمات اإلرهابية الدنيئة اليت تتناىف مع املبادئ اإلسالمي ويالت
 السمحة، ومثله اإلنسانية العليا.

وظلت قضية وحدتنا الرتابية الدولية يف مقدمة مهامنا، 
 إذ سعينا إبميان اثبت بعدالة وحدتنا الرتابية إىل توضيح خلفيات

ل املنطقة،  ك  ياته وانعكاساته احملتملة علىهذا النزاع وأبعاده وتداع
كما عملنا على شرح مقرتح احلكم الذايت الذي تقدمت به بالدان  

 .من أجل إهناء هذا الصراع املفتعلكمقرتح واقعي وذي مصداقية 

وحنن نستعرض بعض جوانب احلضور الديبلوماسي 
املتميز ملؤسستنا خالل هذه الوالية، أود أن أشيد مرة أخرى 

 والسادة النواب يف خمتلف ابجملهود اجلماعي لكافة السيدات
الشعب الوطنية واللجان املشرتكة على ما قام به اجلميع من أجل 
الدفاع عن مصاحل بالدان ومواجهة خصوم وحدتنا الرتابية وحشد 
التحييد لقضيتنا الوطنية األوىل، ذلك اجملهود الذي يرسخ اليوم 
بكيفية واضحة املكانة املقتدرة ملؤسستنا على صعيد خمتلف 

ضاءات التعاون الربملاين دوليا وجهواي، وما أصبحت حتظى به ف
 من تقدير واحرتام بفضل جدية ومثابرة نوابنا وانئباتنا.

 حضرات السيدات والسادة

إن هذه احلصيلة املشرفة اليت نعتز هبا اليوم، هي نتيجة 
عمل مجاعي ساهم فيه كافة السيدات والسادة النواب أغلبية 
ومعارضة، وهي مناسبة أخرى للتنويه أبداء كافة أجهزة اجمللس من 

ان ورؤساء اللجورئيسات ورؤساء فرق وجمموعات ورؤساء مكتب 
، والشكر موصول إىل النيابية وجمموعات العمل املوضوعاتية

السيدات والسادة الوزراء ويف مقدمتهم السيد رئيس احلكومة، 
وأخص من بينهم السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان 

 واجملتمع املدين.
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شك أن هذا العمل ما كان ليتحقق على النحو  وال
رهن  اليت كانت دوماً كذلك املطلوب لوال جهود اإلدارة الربملانية  

 ارة قرار أجهزة اجمللس ومنفذة له.إش

كما أود أن أتوجه بنفس املناسبة بتحية تقدير واعتبار 
وامتنان إىل كل املصاحل الساهرة على أمن اجمللس من قوات 

 .ملكية ومصاحل أمنية ووقاية مدنيةمسلحة 

ىل وسائل اإلعالم أبنواعها إوالشكر موصول كذلك 
القشابة  ة.طيلة هذه الفرت  على مواكبتها وتتبعها ألنشطة اجمللس

دايلنا واسعة، واخا هذا القشابة دايلنا واسعة غري ديرو األخبار 
، لكن األخبار الكاذبة ساحمكم هللا ما غندير صحيحة، وانتقدوان

يب ما غندعيكم، السيدات والسادة النواب راه كيعرفوا  تكذ
للي اكتدور ابلشفافية املطلق داخل اجمللس، و كيفاش األمور دايلنا  

 بغى يغلب الطاليب ميشي للدائرة.

يف جمال البناء الدميقراطي واملؤسسي شحنه يف ذلك شحن  
كافة ميادين البناء واإلصالح ليست هناك حمطة هنائية أو منوذج 
مكتمل، بل األمر يتعلق بسريورة من الرتاكم واالجتهاد والعطاء 

ع من ياملتواصل، وإذا كنا قد متكنا بفضل اخنراط وتعبئة اجلم
استكمال تنفيذ جدول أعمال هذه الوالية، فإننا على يقني من 
أن اجمللس سيواصل خالل الوالية التشريعية املقبلة مسار اإلنتاج 
واإلصالح والتحهيل هبدف حتصني املكتسبات، وتقوية املمارسة 
الدميقراطية ببالدان خدمة للمصاحل العليا للمملكة حتت القيادة 

صلح اجملدد صاحب اجلاللة امللك حممد السادس احلكيمة مللكنا امل
 .هللا نصره

 حضرات السيدات والسادة،

علينا أن نقدر قيمة ونعمة االستقرار الذي تتميز به 
رسخ ونقدر أمهية ت ،بالدان حتت قيادة جاللة امللك حممد السادس

مؤسساتنا وبنائنا الدميقراطي الذي توجد امللكية يف صلبه كركيزة 

وحلمة للتماسك االجتماعي والبنيان املؤسسايت يف املغرب، إهنا 
مسؤوليتنا األخالقية والسياسية كححزاب وخنب يف متلك املشروع 

األساليب الدميقراطية واملؤسساتية  إىل مواإلحتكاالوطين 
قع اعلينا أن نتذكر أن مو  ،ختالف و ابحلق فيهالاف ابواإلعرت 

 هتوابث  هولكن يبقى الوطن ومؤسسات ،األشخاص واألحزاب تتغري
من  قيام بهلا حاولنا هذا ما  هاليت ينبغي التشبث هبا والدفاع عنا

 مستوى هبا ويف ناوأنمل يف أننا كنا عند الثقة اليت حظي نا موقع
غريب امل االنبثاقهذا  رعىتطلعات وآمال صاحب اجلاللة الذي ي

ة هللا والسالم عليكم ورمح ،تميزاملوالنموذج الدميقراطي واإلمنائي 
 .تعاىل وبركاته

عطي الكلمة للسيدة أمينة اجمللس األخت أمسحتم  ذاإ
 واتفضل ،لتالوة الربقية املرفوعة إىل السدة العالية ابهلل وشامصباح ب

 .احملرتمة السيدة النائبة

 :السيدة صباح بوشام أمينة اجمللس

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 .وآله وصحبه أمجعني

 هللا تعاىل عليكم العزام أد ،صاحب اجلاللة يموال 
 ،والتمكني

 ،خدمي األعتاب الشريفة رئيس جملس النوابيتشرف 
لتعبري اب ،جملس النوابعن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء  أصالة

ع إىل وأن يرفالمتنان جلاللتكم عن أمسى آايت الوالء والوفاء وا
عادية  ناسبة آخر دورةمبهذه رقية اإلخالص ابهلل ب مقامكم العايل

جتدكم  ال أنآم ،3039-3033ة من الوالية التشريعية التاسع
 .العافيةو يف العز وتتمتعون مبوفور الصحة  ترفلونوأنتم اي موالي 
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 ،صاحب اجلاللة يموال 

 يحيط لأشغال هذه الدورة تتم جملس النواب وهو خي إن 
ا مكثف برانجما توجتبكون هذه الدورة  ،جلاللتكم العلم السامي

 جلاد ال النيايب املنتظم من العم استمر مخس سنوات تواصالم
 حني يالمو  ايجتسيدا ملا عربمت عنه  ،واملثمر اجلدي واملسؤول

 حي جريءالورائدة يف سياق إص ةمؤسس يةاعتربمت هذه الوالية وال
 خنراط والتزامواب ،كتكم السعيدة بقيادتكم الرشيدةممل اخنرطت فيه

د كان ورش قف ،من كافة املكوانت اجملتمعية والقوى الوطنية احلية
 ةمنطلقا ملرحلة أتسيسي 3033يف سنة  لدستورياإلصالح ا

  يميقراطالد اران خي ةومحاي ،ء املؤسسايتعلى طريق البنا ةجديد
 .مملكةلل يكححد أركان النظام الدستوري والسياس

كمؤسسة  قويال لربملان املوقع الدستوريلوكان  
والعريقة يف رائدة الابلدميقراطيات  كتكم إسوةمملا تفخر هب ةتشريعي

ة تكم والتوجيهات الساميقياد ةحكم ا بفضلوقد متكن مل،العا
السياسي والدستوري  اندراكا ملتطلبات مسار إو ، جلاللتكم
  ققأن حن ،جمللس النواب يةاخلربات املؤسس نضجو  ،والتنموي

 كافة  رفمن ط يإبسهام مجاع ،الكثري يف هذه الوالية التشريعية
 عل جملسجنوأن  ،ومكوانت وأجهزة اجمللس النواب والنائبات

 مثيلتيف جمال ال لع مبا هو موكول إليه دستورايالنواب يضط
ك يف جمال و كذل ،ت العموميةالتشريع واملراقبة وتقييم السياسوا

 عظم مابعيدا وعميقا يف إجناز م منضيوأن ، الدبلوماسية الربملانية
ات فري األدو وتو  ،أتهيل عمل جملس النوابخطة  ه يفسطران

وعية نقلة نشكل مما  ،لسوالرافعات الضرورية لعمل أعضاء اجمل
 .حتديث العمل الربملاينفيما خيص 

شبث على التما قمنا به يف كل  اي موالي لقد حرصنا 
ا الوطنية راهتاوخي ،مبا يقتضيه واجب احلفاظ على ثوابت األمة

 يفوتعزيز وصيانة الوحدة الرتابية واإلخنراط  ،وخدمة الصاحل العام

ستقرار النتصار لقيم السلم واألمن واالوا ،القضااي اإلنسانية العادلة
 .واحلرية والعدالة والتنمية املستدامة

نا أن ن عليواعون يف جملس النواب أبل اي موالي نناإو  
 تحصلامل منوذجنا الوطين مستحضرين ،نواصل املزيد من اجلهد

 ألخرى منات تلو اتفرد الذي ما فتئت جاللتكم تقود املبادر وامل

ت و وتطويره مبزيد من اإلصالحات اليت تقتعزيزه أجل 
 .شم العر ئكمنذ اعتال توترسختسارعت و 

موالي، إذ يعربون عن  ايالنواب جملس  أعضاءن إ 
هم وراء ديجددون تعبئتهم وجتنلللعرش العلوي اجمليد والئهم 

 مملكتكم وتقدم عزةططونه من أجل خت ماجاللتكم يف كل 
 .السعيدة

حصنا حصينا لشعبكم الويف  اليكم هللا اي مو ا أبق 
 ،مراميكم وجناح مساعيكم وأعانكم يف حتقيق أمانيكم وبلوغ

لسمو امللكي األمري اجلليل يف ويل عهدكم صاحب ا فظكموح
شد أزركم و  ،ه األمرية اجلليلة اللة خدجيةتوشقيق ،احلسنالي مو 

وسائر  رشيد الييد صاحب السمو امللكي األمري مو بصنوكم السع
م والسال ،ابإلجابة قديره مسيع جميب و إن ،أفراد أسرتكم الكرمية

 .ه تعاىل وبركاتهتعلى املقام العايل ابهلل ورمح
  7341شوال  92ابلرابط يف يوم األربعاء  حرر

 .9172غشت  4 املوافق ل

 األعتاب الشريفة خدمي            

 .رئيس جملس النواب، شيد الطاليب العلميار        

  :السيد رئيس

 أكتوبر. 7إىل  اجللسةرفعت  شكرا

  

 


