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 حمضر اجللسة التاسعة والثالثني
 

 م(.7152 غشت 1ه ) 5341 ذي القعدة 51الثالاثء : التاريخ
 ، رئيس جملس النواب.احلبيب املالكيالسيد  الرائسة:

مساء  نةالثامابتداء من الساعة  ةقيدق عشرونو  سبعة التوقيت:
 .والعشرين ةنامثوالدقيقة ال

 نةالس من الثانية التشريعية الدورةاختتام  :جدول األعمال
( من الوالية التشريعية العاشرة 7152دورة أبريل )األوىل التشريعية

(7152-7175.) 
 

 :لسة، رئيس اجلرئيس جملس النواب احلبيب املالكيالسيد 
 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

 احلضور الكرام،
شريعية األوىل التخنتتم الدورة التشريعية الثانية من السنة 

من الوالية التشريعية العاشرة. وهي مناسبة لوضع جرد، ولو 
يصيلة أشاالنا، ولكناا، لاألسا،، مناسبة الستكشا  حل سريع

 سبل تطوير وجتويد أدائنا.
ويتزامن اختتام الدورة مع احتفال الشعب املاريب بعيد  

 الثامنة عشرة العتالء العرش الذي خيلد هذه السنة الذكرى
حفظه هللا عرش أسالفه  صاحب اجلاللة امللك حممد الساد،

املنعمني، واليت كانت مناسبة أكد فياا جاللته يف اخلطاب الذي 
وجاه لاملناسبة على أمهية ترصيد املكاسب الدميقراطية داعيا 
املؤسسات إىل ممارسة صالحياهتا وتفعيل الدستور. بدون شك، 

أة والتبيصر والرؤية لقد كان اخلطاب امللكي، خطاب اجلر 
 املستقبلية.

ويستدعي إحلاح جاللة امللك على تفعيل مقتضيات  
الدستور، ولاخليصوص كل ما يتعلق بربط املسؤولية لاحملاسبة، من 
األفراد واملؤسسات، مجيعا، االخنراط من خالل كل ذلك يف أفق 
جديد من ممارسة املسؤولية بضمري صاح، وبوعي وطين يقظ، 

ى على أسا، التفاعل اإلجيايب مبا يرقى إىل مستو  وبروح تطوعية
االنتظارات والتوقعات. ويف هذا األفق حتديدا، نعرب السيدات 
والسادة النواب عن تعبئتنا يف جملس النواب، واخنراطنا الكامل يف 
تفعيل كافة آليات احملاسبة مبا فياا حماسبة الذات، وذلك كلما 

 ة واألخالقية؛ واحملاسبةاقتضى الواجب واملسؤولية القانوني
 املؤسساتية اليت أحل علياا اخلطاب امللكي السامي.

يف إطار هذه الرؤية امللكية حنن مطالبون يف جملس 
النواب جبعل هذه املؤسسة مسامهة يف ترسيخ اإلصالحات وتوطيد 
البناء املؤسسايت واالستجابة النتظارات املواطنات واملواطنني يف 

اقبة العمل احلكومي وتقييم السياسات جماالت التشريع ومر 
اسية والتواصل معام، وجعل بكيفية أس العمومية ومتثيل املواطنني
 جملس النواب أقرب إليام.

لقد كانت هذه الدورة مثمرة بفضل مسامهة السيدات 
والسادة النواب وتعبئتام االستثنائية، وكذلك بفضل التعاون 

شريعية بناء بني السلطتني التوالتواصل واحلوار الدائم واملثمر وال
والتنفيذية. وهكذا، صادقنا على الربانمج احلكومي بعد نقاش غين 
مثمر، وحيصلت احلكومة على التنيصيب الربملاين، بعد ثقة تعيني 
جاللة امللك هلا. ومتكنا، يف أعقاب ذلك مباشرة، من مناقشة 

خرى أوكان هذا االستحقاق مرة  القانون املايل وامليصادقة عليه. 
وكما جرت العادة، مناسبة للحوار بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية حول االختيارات االقتيصادية واملالية وجناعتاا وآاثرها 
على املستوى االجتماعي. وقد أمثر هذا النقاش قبول احلكومة 

من التعديالت اليت تقدم هبا أعضاء  % 31لنسبة ما يناهز 
تعديال، وهو ما  513الية والبالاة اجمللس على مشروع قانون امل
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أثرى القانون املايل ويشجع يف نفس اآلن على تعزيز املسامهة 
 الربملانية يف إغناء قوانني املالية وجتويدها.

ويف جمال التشريع دائما، ميكن اعتبار حيصيلة اإلنتاج 
هامة لالنظر إىل الزمن الذي استارقته مناقشة القانون املايل. 

مشروع قانون ومشروع  34جملس النواب على وهكذا صادق 
قانون تنظيمي واحد يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم 

من مشاريع  %25دستورية قانون ما، أي أننا صادقنا على نسبة 
مشروعا منذ بداية السنة  25النيصوص احملالة على اجمللس والبالاة 

 التشريعية.
اا، حقوقا علي وتاطي النيصوص التشريعية اليت صادقنا

وقطاعات وأنشطة وخدمات خمتلفة من قبيل القضاء وتعزيز 
استقالليته وصيانة حقوق اإلنسان وتكريس املناصفة ومكافحة 
التمييز، وإحاطة حق امللكية مبزيد من الضماانت القانونية وتوفري 
اإلطار القانوين لتطوير االقتيصاد الرقمي، وتوحيد اإلطار 

يصدير وجلب االستثمارات األجنبية، املؤسسايت لتشجيع الت
وترصيد وتكريس احلقوق االجتماعية والتكريس الدستوري لدور 

 ومكانة الشباب واجلمعيات يف اجملتمع.
وقد حرصنا على أن ييصادق اجمللس على نظامه 
الداخلي املعدل، وهو نص سامهت فيه خمتلف مكوانت جلنة 

ور أحكام الدستالنظام الداخلي، وصيغ على النحو الذي يالئم 
وبناء على الرتاكم، ويتوخى ويستحضر االنفتاح على اجملتمع، 
وينص كذلك على العديد من آليات العمل ويستوعب خالصات 
املمارسة الربملانية الوطنية. وال ختفى عليكم األمهية الكربى للنظام 

   الداخلي لالنسبة لتيسري أعمالنا.
يصادق من مشاريع النيصوص امل% 25ومهت نسبة  

وتكتسي   علياا املوافقة على اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطرا .
ميصادقة اجمللس على هذا العدد الوافر من االتفاقيات خاصة مع 
بلدان إفريقية شقيقة، ومن أجل االنضمام إىل املؤسسات 

اإلفريقية، بعد عودة املارب إىل االحتاد اإلفريقي، )تكتسي هذه 
األمر يتعلق لاتفاقيات وقعت خالل امليصادقة( أمهية خاصة. ف

زايرات جاللة امللك حممد الساد، هلذه البلدان وحتت إشرا  
جاللته. واألمر يتعلق لاتفاقيات من شأن تنفيذها املسامهة يف 
ة تنويع وتعزيز عالقاتنا ومبادالتنا االقتيصادية واالجتماعية والثقافي

رات املاربية ستثماواخلدماتية والروحية مع هذه البلدان، وتيسري اال
للسياسة اإلفريقية اجلديدة للمارب  فياا، وهو ما يشكل دعامة

اليت يقودها ويسار علياا جاللة امللك، وحتكماا رؤية اسرتاتيجية 
مبنية على الشراكة والربح املشرتك وإعمال اختيار التعاون والشراكة 

 دة.عجنوب، مبا يعزز انبثاق إفريقيا اجلديدة اليصا-اليصادقة جنوب
وسيمكن التيصديق على عدد من االتفاقيات 

لاالحتاد اإلفريقي بالدان من االنضمام اىل مؤسسات  املتعلقة
افريقية اسرتاتيجية إذا صح التعبري، من قبيل برملان عموم 

ومفوضية األمن والسلم لاالحتاد، مع ما هلذا االنضمام من  إفريقيا
وير آليات ارب يف تطأمهية يف الدفاع عن قضاايان ويف مسامهة امل

   عمل مؤسسات االحتاد.
ة ، يف حاج-السيدات والسادة، السيد الوزير-ولست

 إىل التذكري آباثر كل ذلك على ترسيخ متوقع املارب يف اجلارافية
السياسية القارية والدولية وانعكاساته اإلجيابية على الدينامية 

 االقتيصادية يف بالدان.
 السيد الوزير،
 سادة النواب،السيدات وال

ال ينباي لتفاؤلنا وتثميننا للحيصيلة التشريعية أن يشك
حوافز لتطوير للمبادرة التشريعية اليت ميصدرها جملس النواب كما 
وكيفا، علما أبن عدد مقرتحات القوانني احملالة على اجمللس منذ 

مقرتحا. وسنحرص على الناوض  41بداية الوالية احلالية يبلغ 
عية من جانب مؤسستنا لاختاذ عدد من اإلجراءات لاملبادرة التشري

 مناا ما ضمناه النظام الداخلي وبتنسيق مع احلكومة.
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وجبانب اجملاود التشريعي املطلوب منا، فإننا مطالبون 
بتجسيد مفاوم برملان القرب على مستوى التشريع، والربملان 
 القريب تشريعيا من املواطنني ينباي أن يتجاوب على حنو جديل،
مع الظواهر والقضااي واحلاجيات االجتماعية واالقتيصادية 
ني والثقافية، وبرملان القرب ينباي أن يتتبع ويراقب تنفيذ القوان

خيصوصا من خالل مراقبة إصدار القوانني، ولاألسا، إصدار 
 مراسيماا التطبيقية.

 السيد الوزير
 السيدات والسادة النواب

مناا  1412بلغ عدد األسئلة يف جمال مراقبة العمل احلكومي    
 سؤاال كتابيا. 5445سؤاال شفواي و 4372

 43وبلغ عدد اجللسات العامة اليت عقدها اجمللس 
جلسة موزعة بني جلسات للتشريع وأخرى ملراقبة العمل احلكومي 
واالستماع إىل تقارير املؤسسات الدستورية ومناقشتاا، استارقت 

 ساعة من العمل. 23أكثر من 
اجتماعا  534اللجان النيابية الدائمة وعقدت 

يوما كامال إذا  17ساعة أي مبعدل اشتاال  371استارقت 
 21ساعات عمل يف اليوم، ومبعدل حضور يتجاوز  1احتسبنا 
 يف املائة.

ومن جاة أخرى تواصل جمموعة العمل املكلفة بتقييم 
السياسات العمومية اشتااهلا حول موضوع الطرق لاملناطق 

. ونتطلع إىل أن تكون نتائج عملاا مفيدة يف جتويد اجلبلية
السياسات والربامج العمومية. وسواء تعلق األمر لاملوضوع الذي 
ا تشتال عليه جمموعة العمل املوضوعاتية أو لالتقريرين اللذين توج
 مامة التقييم السابقة فإن األهم والااية، هي استثمار نتائج التقييم

ت واستدراك جوانب النقص يف كل من أجل تيصحيح االختالال
  سياسة عمومية ختضع للتقييم.

 السيد الوزير

 السيدات والسادة النواب،
حرصنا يف جمال الدبلوماسية الربملانية، أوال على تشكيل 

برملاان وطنيا إلدراكنا أمهيتاا  531جمموعات اليصداقة الربملانية مع 
عزيز الثقة معاا،  ت يف توطيد العالقات مع البلدان اليت متثلاا ويف

شعبة وطنية يف املنظمات الربملانية متعددة 51كما شكلنا 
يب األطرا ، لاإلضافة إىل اللجنة الربملانية املشرتكة بني الربملان املار 

 والربملان األورويب.
ولاملوازاة مع ذلك شارك جملسنا واحتضن عددا من   

ملستوى على ا املؤمترات واالجتماعات الربملانية متعددة األطرا 
الدولية على املستوى القاري على املستوى اجلاوي، كان آخرها 
ورة داملؤمتر اخلامس والعشرون الطارئ لالحتاد الربملاين العريب "

ى " اليت انعقدت بناء على دعوتنا بيصفتنا رئيسا لالحتاد علالقدس
إثر اإلجراءات القمعية والعنيصرية اإلسرائيلية يف املسجد األقيصى. 

وجت الدورة ببيان أدان السياسات اإلسرائيلية وحدد جمموعة وت
من اخلطوات اليت سينجزها االحتاد ملواجاة سياسات االحتالل. 
وكان املؤمتر مناسبة لتثمني الدور املركزي واحلاسم واملواقف النبيلة 
واجلريئة اليت يتخذها جاللة امللك حممد الساد، رئيس جلنة 

د العريب للقد، الشريف ودعم صمو  القد، للحفاظ على الطابع
 أهلاا ومحاية املسجد األقيصى.

وال ختفى عليكم أمهية ما ينجزه جملس النواب يف جمال 
الدبلوماسية الربملانية تكامال مع الدبلوماسية الرمسية وحشد الدعم 
لقضااي املارب ودفاعا عن ميصاحله احليوية، ويف مقدمتاا 

فاعل وتقوية حضوره النوعي العن قضية الوحدة الرتابية  الدفاع
 واملؤثر يف منظومة الدبلوماسية الربملانية اليت أصبحت إطارا إلنضاج
املواقف واستشرا  الشراكات وتوطيد العالقات، حيث حرصنا 
 على تفعيل خمتلف آليات التعاون واحلوار الربملاين على اليصعيدين

سامهة امل وأود يف هذا اليصدد أن أمثن الثنائي ومتعدد األطرا . 
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الناضجة ألعضاء اجمللس يف هذا العمل دفاعا عن امليصاحل العليا 
    لبالدان وترسيخا إلشعاعاا. 

 السيد الوزير
 السيدات والسادة النواب،

سيكون على جملسنا الشروع يف إعمال مقتضيات 
من الدستور، املتعلقني بتلقي امللتمسات من  51و 53الفيصلني 

من أجل ذلك عملنا على أجل التشريع والعرائض. و 
مقتضيات تتعلق إبعمال هذين الفيصلني يف النظام الداخلي  إدراج

وط املعدل للمجلس، مبا يتالءم والقانونني التنظيميني املتعلقني بشر 
وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات من أجل التشريع 

وال خيفى عليكم أمهية هذا اإلصالح الدستوري  والعرائض. 
سي واملؤسسايت يف إعمال الدميقراطية التشاركية وتيسري والسيا

 مشاركة املواطنني يف مقاربة الشأن العام.
إن األمر يتعلق بورش هام يقع يف قلب اإلصالح 

، إذ أن ممارسة هذا 7155الدستوري الذي اعتمدته بالدان منذ 
احلق يساهم يف تعزيز الدميقراطية بتمكني املواطن من املشاركة يف 

رارات املتخذة مركزاي وحمليا مما يعزز الثقة يف املؤسسات ويزيد الق
  من اقتدارها لدى املواطن.

 السيد الوزير
 السيدات والسادة النواب،

تشكل هذه اجللسة مناسبة لتجديد الدعوة إىل التعبئة 
اجلماعية ألعضاء اجمللس من أجل جعل هذه املؤسسة رافدا 

إعمال حية اليت متيز بالدان و مؤسساتيا لتعزيز الدينامية اإلصال
الدستور روحا ونيصا واالرتقاء اىل مستوى اإلصالحات الدستورية 
 واملؤسساتية اليت اعتمدها، ويعتمدها املارب واليت ينباي أن تنتج

 سياسات يلمس املواطن مثارها.
إننا أنمل، بل سنحرص مجيعا على أن تشكل السنة 

سيد برملان عية العاشرة، سنة جتالتشريعية الثانية من الوالية التشري

القرب والتفاعل اإلجيايب مع انتظارات اجملتمع ومع الذي يشاله 
تشريعا ومراقبة ومتثيال للمواطنني وعمال يف الواجاة اخلارجية، سنة 
إعطاء نفس جديد للعمل الربملاين، مسامهة يف تعزيز اإلصالحات 

ن تنتج الَوْقَع أاليت تراكماا بالدان بتدرج وبثبات واليت ينباي 
 الضروري على احلياة اليومية امللموسة للمواطنات واملواطنني.

تلك مسؤولية كل واحدة وكل واحد منا، ومسؤولية  
أجازة اجمللس مكتبا وجلاان دائمة، واليت أشكر أعضاءها على 
جتندهم إلجناح هذه الدورة، ومسؤولية رؤساء الفرق واجملموعة 

ئتام والسادة النواب الذين أثين على تعبالنيابية ومجيع السيدات 
ومسامهتام البناءة يف تيسري أعمال اجمللس وإثرائاا، وكذلك 
الشكر موصول إىل كافة العامالت والعاملني إبدارة اجمللس وإىل 
العاملني يف وسائل اإلعالم من تقنيني وميصورين وصحفيني على 

 مواكبتام ألشاالنا.
ت ان وتنميتاا وتقدماا حتأعاننا هللا ملا فيه خري بالد

والسالم  القيادة احلكيمة جلاللة امللك حممد الساد، حفظه هللا،
    عليكم ورمحة هللا. 

 القراءة للربقية املرفوعة إىل جاللة امللك.
 السيدة األمينة

 السيدة أمساء غاللو أمينة اجمللس:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 ،وعلى آله وصحبه أمجعني
  ،موالي صاحب اجلاللة واملهابة

 ،دام لكم العز والتمكني
يتشر  رئيس جملس النواب لاألصالة عن نفسه ونيابة 
عن أعضاء اجمللس، أبن يتقدم إىل السدة العالية لاهلل أبصدق 
عبارات الوالء واالمتنان، وذلك مبناسبة اختتام الدورة الثانية من 

 السنة التشريعية األوىل من الوالية التشريعية العاشرة. 
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 ة ختتتم بتزامن معوإمنا مما يزيدان سرورا أن هذه الدور 
أجواء االحتفال بعيد العرش اجمليد الذي خيلد هذه السنة الذكرى 

عتالء جاللتكم عرش أسالفكم املنعمني؛ وهي الثامنة عشرة ال
ذكرى متيزت لاخليصوص، خبطابكم السامي الذي ترك أثرا عميقا 
يف نفو، بنات وأبناء شعبكم الويف، وذلك من حيث أصالته 

 وتوجاه إىل املستقبل.وواقعيته ومضمونه النقدي، 
، وهم يتجاوبون اي مواليوإن أعضاء جملس النواب،  

مع مضامني اخلطاب السامي، لعاقدون العزم على العمل وفق 
هذه الرؤية الواقعية االستشرافية، على جعل املؤسسة تساهم يف 
ترسيخ اإلصالحات وتوطيد البناء املؤسسايت واالستجابة 
النتظارات املواطنات واملواطنني يف جماالت التشريع ومراقبة العمل 

لسياسات العمومية ومتثيل املواطنني وجعل احلكومي وتقييم ا
 املؤسسة أقرب إليام. 

 موالي صاحب اجلاللة، 
لقد كانت هذه الدورة غنية من حيث اإلنتاج التشريعي، 
وتنوعه وتعدد اهتماماته وحقوله. ويدخل هذا العمل التشريعي يف 
إطار إعمال اإلصالحات اليت ترعاها جاللتكم واليت تتوخى تنمية 

وصيانة احلقوق وإعمال احلكامة اجليدة وتعزيز روابط بالدان البالد 
 مع حميطاا اجلاوي والدويل ولاخليصوص حميطاا اإلفريقي.

كما واصل اجمللس أداء الوظائف املنوطة به يف جمال   
مراقبة وتقييم العمل احلكومي، وذلك من خالل خمتلف اآلليات 

 املنيصوص علياا يف نظامه الداخلي.
دبلوماسية الربملانية، حرصنا على تشكيل ويف جمال ال 

جمموعات اليصداقة الربملانية مع عدد من الربملاانت الشقيقة 
واليصديقة. والشعب الوطنية يف املنظمات الربملانية متعددة 
األطرا . وشارك جملس النواب يف العديد من املؤمترات وامللتقيات 

اد لطارئ لالحتالربملانية كان آخرها املؤمتر اخلامس والعشرون ا
الربملاين العريب "دورة القد،"، اليت احتضنتاا الرلاط على إثر 

اإلجراءات القمعية اإلسرائيلية يف املسجد األقيصى. هذا املؤمتر 
الذي شكل مناسبة لتثمني الدور املركزي واحلاسم واملواقف النبيلة 
واجلريئة اليت تتخذها جاللتكم بيصفتكم رئيسا للجنة القد، 

على الطابع العريب للقد، الشريف ودعم صمود أهلاا  للحفاظ
 ومحاية املسجد األقيصى.

وشادت الدورة دينامية هامة يف جمال اتيصاالت اجمللس  
الثنائية، إذ استقبل عددا من رؤساء الربملاانت الوطنية ووفودا 
برملانية من عدة بلدان. كما شكل الدفاع عن قضاايان وميصاحلنا 

الحات قضية وحدتنا الرتابية والتعريف لاإلص احليوية يف مقدمتاا
اليت تشادها اململكة حتت قيادتكم احلكيمة، انشااال مركزاي يف 

 جمموع اتيصاالت أعضاء جملس النواب.
وإن أعضاء جملس النواب، وهم يؤكدون جلاللتكم  

تعبئتام للمسامهة يف إجناح أوراش اإلصالح والتنمية، ليعربون عن 
 وفاء وصادق الوالء جلاللتكم.عظيم االمتنان وال

أبقاكم هللا اي موالي ذخرا ومالذا لشعبكم الويف وأقر  
عينكم بويل العهد احملبوب صاحب السمو امللكي األمري 
اجلليل موالي احلسن، وصاحبة السمو امللكي األمرية اجلليلة 
لال خدجية، وشد أزركم بصنوكم صاحب السمو امللكي األمري 

، يف سائر أفراد أسرتكم امللكية الشريفة موالي رشيد وحفظكم
 إنه مسيع جميب.

 . والسالم على املقام العايل ابهلل ورمحته تعاىل وبركاته 
 1املوافق ل  5341ذي القعدة  51حرر لالرلاط يف 
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