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 األربعنيو  الثانيةحمضر اجللسة 
 

 م(. 5192 أكتوبر 91) ه 9341 حمرم 52 اإلثنني: التاريخ

 رئيس جملس النواب.، يكلاحلبيب املاالسيد  الرائسة:

دقائق ابتداء من الساعة السادسة زواال والدقيقة  عشر التوقيت:

 اخلامسة واخلمسني.

دراسة والتصويت على بعض املواد املعدلة من ال: جدول األعمال
 .بالنظام الداخلي جمللس النوا

 
 :لسةرئيس اجلالنواب،  جملسلسيد احلبيب املالكي رئيس ا

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

 النواب،السيدات والسادة 

أكتوبر  91نعقد اليوم، هذا اليوم الذي يصادف ذكرى    
، والذي كما نذكر مجيعا كان جاللة امللك الراحل املرحوم 9122

رة، احلسن الثاين قد أعلن فيه عن قراره بتنظيم املسرية اخلضراء املظف
 وذلك الستعادة جزء غال من ترابنا الوطين يف اجلنوب. 

اجللسة للمصادقة على املواد املعدلة من  نعقد اليوم أقول هذه   
النظام الداخلي وذلك بناء على قرار احملكمة الدستورية رقم 

، وقبل الشروع يف جدول أعمال اجللسة، يشرفين أن 42/92
أجدد تثميننا ملضامني اخلطاب امللكي السامي الذي وجهه جاللة 

شغال أامللك حممد السادس إىل األمة خالل ترؤس جاللته افتتاح 
 .ريعية احلالية يوم اجلمعة املاضيالدورة التش

لقد جاء اخلطاب امللكي استمرارا خلطاب العرش يف  
يوليوز املاضي الذي شخص املشكالت واالختالالت اليت  41

تعرتي اإلدارة واجلماعات الرتابية واآلاثر السلبية على مصاحل 
 94 اباملواطنني. وبطبيعة احلال على التنمية، وقد جاء خط

حياة  ،أكتوبر مشددا على بداية مرحلة حامسة يف احلياة الوطنية
حامسة تقوم على إعمال الصارم للمبدأ الدستوري املتمثل يف ربط 

ة والعمل على إجياد األجوبة واحللول املالئم، املسؤولية ابحملاسبة
لإلشكاالت والقضااي امللحة للمواطنني، ومعلنا يف نفس اآلن عن 

 .جراءات األولية لتااوز االختالالتحزمة من اإل

وإذا كان اخلطاب امللكي متوجها إىل املستقبل ومشددا على    
ضرورة اإلبداع يف إجياد احللول ملشاكل املواطنني وبلورة منوذج 
تنموي جديد، فإننا كنائبات وكنواب، فإننا مطالبون حنن أعضاء 
هذا اجمللس ابلتحلي بروح املسؤولية والقيام مبهامنا على النحو 

 بكيفية مجاعية من أجل إجياد احللولاملطلوب، علينا أن جنتهد 
لالختالالت واملشاكل اليت تعوق التنمية وجتعل السياسات 
العمومية غري منتاة للشغل وللخدمات االجتماعية ابلقدر الكايف 
وابجلودة الضرورية. علينا أن جنعل من جملس النواب مؤسسة 
 لإلصغاء للمواطنني وملناقشة القضااي اليت هي يف صلب اهتمام

وانشغال اجملتمع. علينا أن جنسد برملان القرب ونكسب ثقة 
املواطن يف الشأن العام، وكذلك يف السياسة، ولن يتأتى ذلك إال 
حبمل هذه االنشغاالت إىل قلب النقاش العمومي املؤسسايت 
وجعلها يف صلبه واالجتهاد يف اقرتاح أحسن األجوبة واحللول هلا، 

ي ابلطبع، ولكن ابلتعاون مع ابقهذه قضااي لن ننازها لوحدان 
ر الذي ويف إطار الدستو  ،املؤسسات وخاصة مع السلطة التنفيذية

علينا أن جنسد روحه اإلصالحية. علينا أن جنتهد لتاديد 
تشريعاتنا حىت تواكب وتؤطر النموذج التنموي اجلديد الذي دعا 

 .ابلتايل الروح التحررية للدستور إليه جاللة امللك، وتعكس

ينا يف تقييم السياسات العمومية أن نشخص عل
االختالالت، ويف نفس الوقت أن نثمن ما يستحق التشايع 

 .ونتبني أثر السياسات العمومية يف حياة الناس
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 السيدات والسادة النواب،

يطيب يل جمددا أن أعرب لكم عن اعتزازي وعن اعتزاز كل    
مرحلته  ل اليومأجهزة اجمللس هبذا املنتوج اجلماعي الذي يستكم

وعن تقديري لألجواء اإلجيابية اليت تالحقت من خالهلا   ،األخرية
كل مراحل اإلعداد الذي انل من خمتلف مكوانت اجمللس وقتا 

 حدود التأطريميالد إطار متقدم للعمل جتاوز  وجهدا أسفر عن
والتنظيم إىل استشراف آفاق واعدة تعزز جناعة العمل النيايب، 

طية للمقاييس املعتمدة يف الربملاانت الدميقرا وجتعله يستايب
 .املتقدمة

إن هاذ اجملهود املتقدم بقدر ما استوعب خمتلف مناحي العمل    
وبلورة مقتضيات جديدة يف إطار تطبيق الدستور عرب  ،اجلاد

بقدر ما وضعنا أمام حتدايت  ،جمموعة من القوانني التنظيمية
راشه، وهو فعيله وتنفيذ أو جديدة، تتمثل يف مدى قدرتنا على ت

الثاين الذي سننكب عليه، الذي ستنكب عليه أجهزة  اجلهد
اجمللس، بعد استكمال بنيان هذا النظام ابملصادقة على مواده 

 .املعدلة وصدور القرار النهائي للمحكمة للدستورية

وإذا مسحتم أعطي اآلن الكلمة ألحد مقرري اللانة، السيد  
 .وزع؟ طيب، شكرا على اقتصاد الوقت النائب حارية لتقدمي،

 :411مواد من  1منر اآلن إىل التصويت على 
 :03املادة 

 521: املوافقون

 ال أحد: املعارضون

 5: املمتنعون

 نفس العدد :41املادة 

 نفس العدد :34املادة 

 نفس العدد :13املادة 

 نفس العدد :41املادة 

 نفس العدد :955املادة 

 العددنفس  :941املادة 

 نفس العدد :949املادة 

 نفس العدد :525املادة 

 .ورفعت اجللسة .شكرا لكم

 

 


