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 اخلامسةحمضر اجللسة 
 
 54)ه5341مجادى األوىل  51االثنني  التاريخ
 م(.7152فرباير
 : السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.الرائسة

الثة زواال الث ابتداء من الساعة ،ثالثة وعشرون دقيقة :التوقيت
 والدقيقة الرابعة.

اختتام الدورة األوىل من الوالية التشريعية  جدول األعمال:
 العاشرة.

 
 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة:

أشرف والصالة والسالم على  ،بسم هللا الرمحن الرحيم
  املرسلني.

 السيد الوزير،
 ،النواب والسادةالسيدات 

 حضرات السيدات والسادة،
اال الدورة األوىل من الوالية التشريعية العاشرة إعم خنتتم اليوم،

ألحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وإذا  
رات، مناسبة جلرد كانت اجللسات املخصصة الختتام الدو 

 ،وميكز يف جماالت التشريع ومراقبة العمل احلجنحصيلة الـم
وتقييم السياسات العمومية والعالقات اخلارجية للمجلس، فإهنا 

للوقوف  ضامناسبة أي ،يف السياق اخلاص الذي يعيشه املغرب اليوم
ق  على وما حت ،الوضعية الراهنة ببالدان اتمعاً على بعٍض من مس

سياسية   علينا، كمكوانتيتخمتلف املستوايت، ولطرح األسئلة ال
رساتنا ر مماـو طعنها مبا يفيد بالدان ويب وطنية، اجلواب خنوك

وجيعلنا يف مستوى ما يتوقعه منا جاللة امللك حممد السادس 

 يفهللا، وكذا انتظارات الشعب املغريب حىت نكون مجيعا   حفظه
 التحدايت الكربى املفروضة علينا. مستوى

ساء ورؤ  ،لقد شكل انتخاب رئيس ومكتب جملس النواب
واإلعالن عن قوائم ورؤساء الفرق  ،اللجان النيابية الدائمة

واجملموعة النيابية بداية لإلعداد اجليد لألشغال واألوراش املتعددة 
اليت تنتظران، كما أهنا مكنت املؤسسة التشريعية، من دون شك، 
من بعث رسائل قوية إىل الرأي العام الوطين واألجنيب مفادها أن 

د، يف ما ة موحاملغرب ملكا وشعبا ومؤسسات تنفيذية وتشريعي
قد ل يرجع إىل قضااي الوطن والوحدة الرتابية والتحدايت اخلارجية.

جتسد ذلك يف مصادقة الربملان وابإلمجاع على امليثاق التأسيسي 
لالحتاد اإلفريقي، متهيدا لإلجناز الكبري الذي حققه املغرب بقيادة 

 .حممد السادس جاللة امللك
 عتبارها انتقاليةلقد اتسمت هذه الدورة اليت ميكن ا

ابألساس، ابهليكلة الداخلية للمجلس. ويف هذا اإلطار، أََود أن 
أستحضر معكم، أهم ما اشتغل عليه مكتب اجمللس واللجان 
 ،الدائمة. فقد ابشر مكتب اجمللس أعماله مباشرة بعد انتخابه

ىل اإلعداد يرجع إ يف مامستحضرا املهام امللقاة على عات  أعضائه 
 تغال اجمللس.اجليد الش

عقد املكتب سلسلة اجتماعات خصصت  ،وهكذا
 والتحضري للوسائل والرؤى الضرورية ،الستكمال هياكل اجمللس

للقيام مبهامنا الدستورية والتمثيلية فضال عن التداول مع السادة 
رؤساء الفرق النيابية يف املوضوع الذي سيشكل حمور تقييم 

طبقا ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي  ،السياسات العمومية
 للمجلس.

وال ختفى عليكم أمهية هذا االختصاص اجلديد الذي أوكله 
 يف إعمال الشفافية واحملاسبة وتقييم آاثر ،الدستور للربملان

 التدخالت العمومية على حياة املواطنني وعلى مسار التنمية.
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داقة الصعلى تشكيل جمموعات  ،وحرص املكتب من جهة أخرى
 الربملانية مع ابقي الربملاانت الوطنية والشعب النيابية الوطنية يف

 املنظمات الربملانية الـمتعددة األطراف.
وال ختفى عليكم أمهية هذه اجملموعات والشَُّعب يف الدفاع 
عن مصاحل بالدان وتعزيز العالقات مع ابقي املؤسسات التشريعية 

 إسناداً للدبلوماسية الوطنية.
عمل مكتب اجمللس على استئناف  ،من جهة أخرىو 

دراسة ملف مراجعة النظام الداخلي هبدف مالءمته مع أحكام 
ومقتضيات وأحكام ، 51و 53الدستور والسيما الفصلني 

القانون التنظيمي املتعل  بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احل  يف 
يمي ظتقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، وكذا القانون التن

املتعل  بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احل  يف تقدمي امللتمسات 
يف جمال التشريع، مستحضرين جتربة وخالصات الوالية التشريعية 
السابقة، وبعض املمارسات املرجعية على الصعيد الدويل، وسيظل 
اهلدف الرئيسي يف ذلك هو جتويد وحتسني النظام الداخلي 

عدة. يف اآلداء الربملاين على خمتلف األصوضمان النجاعة والفعالية 
دة أن أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل السيدات والسا ،وأود هبذه املناسبة
اء اللجان ورؤس ،واجملموعة النيابية ،ورؤساء الفرق ،أعضاء املكتب

الدائمة على ما عرب عنه اجلميع من اخنراط واع واتم يف هذه 
 األوراش.

وم عقدان ي ،خلي للمجلسوطبقا لـمقتضيات النظام الدا
، اجتماعا مشرتكا بني جلنة اخلارجية والدفاع 7152يناير  72

وجلنة العدل  ،الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني ابخلارج
طين خصص لتقدمي ومناقشة التقرير الو  ،والتشريع وحقوق اإلنسان

 حول حقوق اإلنسان ابملغرب.
هذا التقرير يف دحض ادعاءات وإننا نـَُقد ِّر مجيعا أمهية 

خصوم املغرب، ويف التعريف جبهود بالدان يف صيانة حقوق 
وابخلصوص التشريعات واآلليات اليت َشكََّل دستور  ،اإلنسان
تتوجيا هلا، حيث مت التأسيس لنموذج مغريب متميز يف  7155

سياق إقليمي ُمَتَمو ِّج ومفتوح على كل االحتماالت والتطورات. 
هذا االجتماع مناسبة للحوار بني السلطتني التشريعية وقد شكل 

والتنفيذية حول شأن وطين يوجد يف صلب مهام واهتمامات 
 اجمللس بل من مسؤولياته النهوض به.

 السيدات والسادة،
ويت يف الدراسة والتص ،لقد متثل أهم إجناز يف هذه الدورة

 على مشروع القانون الذي صادق جملس النواب مبوجبه على
امليثاق التأسيسي لالحتاد اإلفريقي. وتعكس الفعالية واملستوى 
العايل للنقاش واألجواء اليت انعقدت فيها جلسة التصويت على 

ذلك  يناير املاضي، ذلك اإلمجاع الراسخ، 51هذا امليثاق، يوم 
ز املوقف الوطين إزاء قضية يميي الذي ادي واإلر اعالو  اإلمجاع

بالدان، ولذلك فإن هذه الدورة ستظل راسخة يف الوحدة الرتابية ل
ببالدان   اتريخ العمل الربملاين وكذلك يف ،الذاكرة اجلماعية الوطنية

كدورة عنواهنا ومدخلها الكبري هو عودة املغرب لالحتاد اإلفريقي، 
ا يعكس مبوهو احلدث الذي استقبلته اجملموعة الدولية ابلرتحيب 

 الدولية ووزنه اإلقليمي.اقتدار املغرب ومكانته 
وبقدر ما تعترب هذه العودة جتسيدا للشرعية، وانتصارا 
للمشروعية قاراي ودوليا، بقدر ما تعترب تتوجيا للجهد امللكي يف 

ارا كذلك للعقل وانتص ،ترسيخ احلضور املغريب يف القارة اإلفريقية
مل يف ع .الدبلوماسي املغريب، ونتيجة ملسار من العمل الدؤوب

من أجل  ،وعلى كافة املستوايت ،ويف خمتلف اجلبهات ،مليدانا
متتني عالقات الثقة وبناء شراكات ثنائية وف  منظور جديد 

 جنوب.-للتعاون جنوب
وسيظل اخلطاب الذي ألقاه صاحب اجلاللة امللك حممد 

لالحتاد اإلفريقي  71يف أشغال القمة  ،السادس أمام املشاركني
ة املغرب خيية مرجعية ملرحلة فاصلة يف عالقأبديس أاباب، وثيقة اتر 

ائل اليت ومن حيث احملتوى والرس .بباقي أشقائه وأصدقائه األفارقة
بعث هبا جاللته خبصوص اإلشكاالت واملعضالت احلقيقية اليت 
تواجهها إفريقيا. كما شكل هذا اخلطاب حب  مرافعة أخرى من 
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حة الزايرات الناجتعزز العمل امليداين و  ،أجل القارة اإلفريقية
املقاييس، اليت قام هبا جاللة امللك إىل عدد كبري من البلدان  بكل

-اإلفريقية، وذلك وف  رؤية تفضل التعاون والشراكة جنوب
اخلربات ووسائل حتويل اإلمكانيات إىل  مساقأساسها ت ،جنوب
 ثروات.

 السيدات والسادة،
متلي علينا   ،يقيةإن عودة بالدان إىل عائلتها املؤسسية اإلفر 

 ،كمؤسسة تشريعية مسؤولية كربى يف جمال الدبلوماسية الربملانية
 ،قصد مواكبة عودة املغرب إىل خمتلف مؤسسات االحتاد اإلفريقي

رملان عموم ب لالحتاد:وجتسيد انضمام اجمللس اىل املنظمة الربملانية 
إفريقيا، مع ترسيخ عالقاتنا الثنائية مع الربملاانت الوطنية على 
أساس تكثيف التشاور السياسي والتعاون يف جماالت التشريع 

 واملراقبة وتقييم السياسات العمومية وتقاسم مهاراتنا وخرباتنا.
ىل جانب التصدي  على االتفاقيات اليت أبرمها املغرب إو 

رية مع عدد من األشقاء األفارقة، فإننا مطالبون يف الفرتة األخ
أيضا من خالل الدبلوماسية الربملانية، مبواكبة الدبلوماسية الرمسية، 

الرأمسال و  ،يف أف  تعزيز فرص االستثمار للرأمسال الوطين العمومي
 اخلاص دعما للشراكات مع ابقي البلدان اإلفريقية.

 
 السيدات والسادة،
قد أبرز  ،الواضح أن هذا الوضع اجلديدمن من املؤكد و 

رط فيها ني متباينتني، األوىل ترتبط ابلدينامية الكربى اليت اخنتوثري 
ليه مبا تتسم به من جناعة وفعالية وما أفضت إ ،املغرب الدبلوماسي

من نتائج ملموسة، يف حني ختص الوثرية األخرى املغرب السياسي 
ون ، وتلك مفارقة قد تكالذي يالحظ أنه اليواكب نفس اإليقاع

استمرارها مضاعفات على طموحاتنا مجيعا، األمر  ةهلا يف حال
ىل ابألوضاع السياسية الداخلية إ مجيعا الذي يقتضي أن نرتقي

مستوى النجاعة والفعالية اليت متيز املبادرات الدبلوماسية اليت 
 يقودها جاللة امللك دفاعا عن ثوابت األمة.

ابالمجاع  حينما صوتنا ،وعد مع التاريخلقد كنا مجيعا يف امل
نبغي والحي  الي ،على القانون التأسيسي لالحتاد االفريقي. ولذلك

لنا أن خنلف موعد اليوم وغدا يف اجتاه مواجهة التحدايت اليت 
اسي جنعل من الزمن السي ال تنتظران يف هذا السياق، إذ علينا أن

ا شريكا وحليف علينا أن جنعل من الزمن السياسيخصما، بل 
إىل  ولست يف حاجة لتحصني املكتسبات ومواجهة التحدايت.

التذكري حبجم هذه التحدايت وخطورهتا، حيث فاقمت األوضاع 
يف حميطنا الشمال اإلفريقي ويف الشرق األوسط وإفريقيا جنوب 

من املخاطر األمنية وعوملة اإلرهاب وانتشار خطاب  ،الصحراء
يف  ،ساهم اهنيار الدولة يف بعض البلدانما ي التطرف والتشدد، يف

الفوضى وازدهار جتارة السالح وهتريب البشر واجلرمية املنظمة وكل 
 املمنوعات.

وفاقمت النزاعات الداخلية من معاانة ماليني البشر 
الباحثني عن أماكن آمنة مع ما يطرحه ذلك من أسئلة حول معىن 

قوقية نسانية واحلإلوا ، ومعىن املسؤولية األخالقيةالتضامن اليوم
لوقت ل الضمري العاملي يف اؤ تسا إىلجتاه ظاهرة اهلجرة واللجوء ا

 احلاضر.
وابملوازاة مع هذه األوضاع، ويف عالقة جدلية معها، تزدهر 

جتد و  ،يف مناط  أخرى من العامل خطاابت االنطواء على الذات
 خطاابت النزعات القومية الضيقة صداها لدى شرائح اجتماعية
واسعة مع كل ما حيتمله ذلك من تطورات وتداعيات على 
العالقات الدولية، وعلى األمن والسلم يف العامل، وعلى األوضاع 
الداخلية لكل بلد، وابألساس على القيم املشرتكة بني أعضاء 

 اجملموعة الدولية.
والظواهر اجلديدة على  ،ولذلك فإن هذه التحوالت

اليت  ستلزمات حتصني املكتسباتالصعيدين اجلهوي والدويل، وم
حققتها بالدان والدفاع عن مصاحلها العليا يف حميط بقدر ما حيمل 
من آمال وما يتيحه من مؤهالت وإمكانيات، بقدر ما يطرح 
أيضا حتدايت وتساؤالت مقلقة، كل ذلك ميلي علينا مسؤوليات 
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جسيمة للتجاوب مع نداء التاريخ، ونداء املرحلة من خالل 
على إعمال مقتضيات الدستور، واالضطالع أبدواران احلرص 

 الرقابية والتشريعية، واختاذ املبادرات اليت يقتضيها الراهن الوطين
 واجلهوي.

إهنا مهام تستدعي االنضباط يف العمل وجتويد اخلطاب 
 ،وإعطاء صورة متجددة عن املؤسسة التشريعية لدى الرأي العام

ابة سيخ الدميقراطية واالستجوسيظل اهلدف هو تقدم بالدان وتر 
لتطلعات الشعب املغريب واالرتقاء إىل مستوى تطلعات جاللة 

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته. ،الـملك
أمينة اجمللس لتالوة الربقية املرفوعة إىل صاحب  ةالكلمة للسيد

 اجلاللة.
 
 س:السيدة عزوها العراك أمينة اجملل 

ني والصالة والسالم على أشرف املرسل ،الرحيمبسم هللا الرمحن 
 .آله وصحبه أمجعنيعلى و 

 موالي صاحب اجلاللة،
يتشرف رئيس جملس النواب، أصالة عن نفسه ونيابة عن    

كافة أعضاء جملس النواب، أن يرفع إىل مقامكم العايل ابهلل هذه 
 واجمللس خيتتم أشغال الدورة األوىل من السنة التشريعية ،الربقية
 امتألان ق التعل  واالمتنان، لقدمعربين جلاللتكم عن صاد ،احلالية

الوطنية  يف هذه اللحظة واالعتزازيف جملس النواب ببالغ السرور 
ري على من منجز كب ،اي موالي، ما حققتموه الرفيعة، وحنن نتابع

مستوى القارة اإلفريقية، خصوصا عودة بالدان املؤسسية إىل البيت 
لويف بفرح شعبكم ا هوهو ما شكل حداث سياسيا استقبل ،اإلفريقي

واعتزاز كبريين، وانتصارا للمشروعية والعقل الدبلوماسي املغريب 
احلريص على النزاهة والواقعية وعدالة قضيته الوطنية، كما حظي 

لها غربية يف العامل وثقبرتحيب دويل عكس مكانة اململكة امل
 .اإلفريقي

 ذالى هجلاللتكم ع متنانالن ابلغ اوإهنا ملناسبة لنعرب ع
هذا التتويج امللكي وهذا احلضور املغريب املشع يف قارتنا اإلفريقية، و 

احلرص على بناء عالقات الثقة وتقوية الشراكات وف  األف  
اجلديد الذي اخرتمتوه هنجا وسلوكا والذي أساسه التعاون جنوب 

 جنوب. –
 وإرادتنا اجلماعية يفإننا نؤكد، اي موالي، عزمنا القوي 

املؤسسة النيابية بعد استكمال تكوين هياكل جملس النواب، على 
ة حضوران يف وتقوي ،مواصلة جهودان يف أتصيل عالقاتنا اإلفريقية

وذلك ابلروح نفسها اليت جتسدت يف مصادقة جملس  ،قارتنا
 النواب وابإلمجاع على امليثاق التأسيسي لالحتاد اإلفريقي.

وأقر عينكم بويل عهدكم  ، اي مواليحفظكم هللا 
زركم وشد أ ،موالي احلسناحملبوب األمري  ،صاحب السمو امللكي

فراد وكافة أ ،بصنوكم صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد
م على والسال ،وابإلجابة قدير ،األسرة امللكية، إنه مسيع جميب

 ورمحته تعاىل وبركاته. ،املقام العايل ابهلل
 

 5341مجادى األوىل  51ابلرابط يف حرر 
 ،7152 فرباير   54املوافق 

 خدمي األعتاب الشريفة
 احلبيب املالكي رئيس جملس النواب

 
 السيد الرئيس:

 شكرا لكم. .اجللسة رفعت ،شكرا 
 
 


