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 محضر الجلسة الخمسين
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 (.1011غشت 14) ه  1341شعبان 11األربعاء :التاريخ

 رئيس جملس النواب كرمي غالبالسيد    : الرئاسة 

اخلامسة وزاال والدقيقة  دقيقة ابتداء من الساعة مثانية وعشرون :التوقيت
 .الرابعة

 .1011الربيعية، دورة أبريل  اختتام الدورة:  جدول األعمال

 

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة

اجللسة اخلتامية  اخلتامي، هذه ننتقل اآلن دون توقف إىل اجللسة
مث قراءة الربقية املرفوعة إىل جاللة تتضمن تقدمي احلصيلة وآفاق هذه الدورة 

 .دقيقة 04امللك وستدوم هذه اجللسة تقريبا 

 .و السالم على أشرف المرسلين الرحيم والصالةن بسم اهلل الرحم

 ،السيد رئيس الحكومة المحترم

  ،السيدة والسادة الوزراء المحترمون

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

توفيق منه أشغال الدورة الربيعية من ب و خنتتم اليوم على بركة اهلل
السنة األوىل من الفرتة النيابية التاسعة، مثمنني الروح الوطنية العالية والتحلي 
باملسؤولية واجملهودات املبذولة من طرف كافة أجهزة ومكونات اجمللس من 
خالل تعاطيهم البناء مع مجيع امللفات والقضايا املعروضة على مؤسستنا 

رة، واليت سوف تغين بدون شك املمارسة الدميقراطية وتثري العمل املوق
 .النيايب ببالدنا 

خنتتم أول دورة كاملة يف هذه الوالية التشريعية اجلديدة، دورة 
امتدت أربعة أشهر مباشرة بعد دورة استثنائية، حيث استمر العمل النيايب 

احلالية، وذلك  إىل غاية اختتام الدورة 2011بنفس الوترية منذ دجنرب 
ضمن سنة سياسية بامتياز اتسمت بأحداث سياسية بارزة كان منطلقها 
إقرار الدستور اجلديد للمملكة والشروع يف تفعيل أحكامه عرب تنظيم 
انتخابات تشريعية سابقة ألواهنا أفضت إىل تناوب سياسي دميقراطي من 

لألغلبية خالل صناديق االقرتاع، توج بتكوين حكومة جديدة كامتداد 
اجلديدة، ومشاركة للمعارضة طبقا للدور املؤسسايت املنوط هبا، مع حضور 
منتظم لرئيس احلكومة يف الربملان يف إطار ممارسة ممثلي األمة لدورهم الرقايب 
وتتبعهم للسياسة العامة، وتفاعلهم مع قضايا املواطنني وانشغاالهتم 

 .األساسية

تغيري يف آداء وظائف لقد دشنت هذه الدورة مسلسال من ال
املؤسسات والسلط يف جتاوب مع انتظارات اجملتمع وتطلعات خنبه، كما 
شكلت بداية إلجنازات دستورية وسياسية هيكلية تؤسس بكل تأكيد 
ألعراف وتقاليد دميقراطية جديدة، وإننا إذ نعرب عن اعتزازنا هبذه املرحلة 

جملس النواب فاعال  التأسيسية يف املسار السياسي لبالدنا حيث يشكل
نتطلع إىل الدورات املقبلة هلذه الوالية بعزم ومحاس من فإننا أساسيا فيها، 

أجل املسامهة يف هذا التحول التارخيي الذي تشهده بالدنا بفضل اخنراط  
صاحب اجلاللة  كل القوى احلية لشعبنا، وجتاوب العاهل اجملدد املصلح

 .نصره اهلل امللك حممد السادس
 السيدات والسادةحضرات 

لقد متيزت هذه الدورة اليت خنتتمها اليوم بنشاط نيايب مكثف 
ومبادرات هامة وعمل دؤوب واجتماعات متواصلة تطلبت الدعوة إليها 

ألف رسالة قصرية، وقد مهت هذه االجتماعات إنتاج القوانني  30بعث 
شات ومراقبة احلكومة واجملال الدبلوماسي، وهو ما عكسته قيمة املناق

واالقرتاحات واملسامهات املقدمة من قبل الفرق واجملموعات النيابية أغلبية 
ومعارضة، وذلك ترمجة ملختلف االنشغاالت اجملتمعية، وتفعيال ملقتضيات 
الدستور وتوجهاته، وجتسيدا لإلصالحات الكربى اليت يعرفها املغرب، 

  لبناء جمتمع ويرعاها بثبات وتبصر جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل
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دميقراطي ومتضامن، ودولة يسودها احلق والقانون قائمة على أساس فصل 
 .السلط وتوازهنا، وعلى مبادئ احلكامة اجليدة وربط املسؤولية باحملاسبة

مشروع قانون  24ففي جمال التشريع صادق جملس النواب على 
ى قانون فبخصوص مشاريع القوانني صادق اجمللس عل. ومقرتح قانون واحد

من الدستور ويتعلق  49و 04تنظيمي واحد خيص تطبيق أحكام الفصلني 
وأود أن . بالتعيني يف املناصب العليا بعد مالءمته مع قرار اجمللس الدستوري

لكون هذا النص هو القانون التنظيمي  أشري هبذا اخلصوص، أنه بالنظر
لك يقتضي الوحيد الذي متت املصادقة عليه خالل هذه الدورة، فإن ذ

تسريع وترية العمل، ومراجعة منهجيته يف إطار التنسيق والتشارك بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية حىت نتمكن من ضمان التنـزيل األمثل 
للدستور، السيما وأننا مل نصادق منذ دخول الدستور حيز التنفيذ إال على 

يطرح علينا حتديا   قانونا تنظيميا، وهو ما  20قوانني تنظيمية من أصل   5
كبريا يتطلب تعبئة كل الفاعلني من أجل احرتام األجل الوارد يف الدستور 
الذي يقضي بوجوب املصادقة على كل القوانني التنظيمية خالل هذه 
الوالية التشريعية، علما أن هناك نصوصا قانونية أخرى حنن مطالبون بإقرارها 

حية اجلديدة واملؤسسة للدستور لتفعيل عدد من املبادئ والتوجهات اإلصال
اجلديد، كما أن مستلزمات التحضري لالنتخابات وورش اجلهوية املوسعة، 
وتفعيل خمتلف املؤسسات واآلليات اليت نص عليها الدستور تستدعي من 
خمتلف الفرقاء برجمة دقيقة ومضبوطة للزمن السياسي حىت نكون يف مستوى 

 .الفاصلة يف تاريخ بالدنا املرحلةاملهام املنوطة بنا يف هذه 
وأود هبذه املناسبة اإلشادة باملبادرة اليت أطرها جملسنا يف تنظيم  

يوم دراسي حول القانون التنظيمي لقانون املالية، والذي أفضت خالصاته 
إىل تشكيل جلنة برملانية وحكومية إلعداد هذا القانون وهي جتربة ميكن 

 . التنظيمية األخرىاالقتداء وتعميمها بالنسبة للقوانني
 

 حضرات السيدات والسادة
إىل جانب هذا القانون التنظيمي، صادق اجمللس كذلك على 

لعام والسياسات مجلة من القوانني املهمة ذات العالقة املباشرة بتدبري الشأن ا
، وقد مهت هذه القوانني جماالت وقطاعات خمتلفة ومتنوعة العمومية الوطنية

العام الوطين والدويل وتعزز املسرية التنموية واالصالحية  حتظى باهتمام الرأي
وتتعلق هذه اجملاالت بقطاع القضاء والقوات . اليت تنخرط فيها بالدنا

املسلحة امللكية وقضايا حقوق االنسان واالقتصاد واملالية والفالحة والصيد 

لصحة البحري والتجارة والصناعة واخلدمات واملاء واحملافضة على البيئة وا
 .والسياحة والتعليم العايل للمهندسني والبحث العلمي والنقل اجلوي

القانون الذي ونذكر من هذه القوانني على سبيل املثال ال احلصر 
يوافق مبوجبه على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء 

 .2006سنة  جلمعية العامة لألمم املتحــدة القسري املعتمدة من قبل ا
وباملوازاة مع ذلك، صادق اجمللس أيضا على قانون بشأن 
الضمانات األساسية املمنوحة للعسكريني بالقوات املسلحة امللكية، والذي 
عرف نقاشات واسعة بني خمتلف الفرق واجملموعات النيابية وتتبعا كبريا من 

قوق قبل وسائل اإلعالم واجملتمع املدين، توجت باستشارة اجمللس الوطين حل
بعمق و اإلنسان خبصوص بعض بنوده، وهي مبادرة نيابية ترسخ ألول مرة 

التعاون القائم بني جملس النواب واملؤسسات الدستورية والوطنية، وذلك يف 
 .أول سابقة من نوعها
اإلشارة إىل مصادقة اجمللس على االتفاق املوقع  كما جتدر

خبصوص اإلجراءات  بني املغرب واالحتاد األوريب 2010بربوكسيل سنة 
املشرتكة لتحرير السوق يف جمال املنتجات الفالحية واملنتجات الفالحية 

وذلك تعزيزا لعالقة التعاون املصنعة واألمساك ومنتجات الصيد البحري، 
  .االقتصادي مع شركاء بالدنا

أثارت دراسة هذه النصوص نقاشات هامة ومثمرة  طولإلشارة فق
، كما عرفت تقدمي تعديالت والسادة النواب جادا بني السيداتوحوارا 

مهمة من طرف السيدات والسادة األعضاء مبختلف مواقعهم السياسية، 
 .وقد لقي الكثري منها جتاوبا من طرف احلكومة

ويف نطاق ممارسة السيدات والسادة النواب لدورهم يف اجملال 
ات التشريعي، فقد شهدت هذه الدورة كذلك تقدمي جمموعة من مقرتح

مقرتحا مهت خمتلف امليادين السياسية واالقتصادية  94القوانني بلغ عددها 
 .واالجتماعية وختليق احلياة العامة

ضمان حق احلصول على يف جمال وهكذا مت  تقدمي مقرتحات  
قانون املعلومات، ونظام معاشات التقاعد، ومالءمة بعض مقتضيات ال

ال املسطرة املدنية، ومدونة الضرائب، يف جم ، وكذااجلنائي للوثيقة الدستورية
وانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية، واإلشهار الكاذب، وإجناز 
ونشر استطالعات الرأي اخلاصة باالستفتاءات واالنتخابات يف املغرب، 
ومنع إشهار املشروبات الكحولية، والدفاع املدين وترقب ومتابعة الكوارث 

 .الطبيعية والتكنولوجية
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نظام املقاولة الذاتية  هتم افة إىل مقرتحات قوانني أخرىإض
اث اجلامعة ، وإحداث الوكالة الوطنية لتدبري أراضي الدولة، وإحد"بداية"

جبايات اجلماعات احمللية ومدونة الشغل، ، ونظام احملمدية للتكنولوجيا
 . ومدونة التغطية الصحية األساسية

يد على األمهية اخلاصة هلذه وال أريد أن تفوتين هذه الفرصة للتأك
املقرتحات كمسامهة تشريعية ملمثلي األمة، وضرورة إيالئها العناية الالزمة 

 .من خالل تفعيل أحكام الدستور ذات الصلة بربجمتها
يهدف إىل وهكذا عرفت هذه الدورة املصاقة على مقرتح قانون 
وحماربة امة مراجعة بعض فصول القانون اجلنائي من أجل ختليق احلياة الع

 .واالختالس مع تشديد العقوبات على مرتكبيها الرشوة، واستغالل النفوذ
وهو ما يؤكد عزم اجمللس على تفعيل نصوص الدستور ومقتضياته من جهة، 
وكذا االهتمام أكثر باملبادرات التشريعية الربملانية، واعتبارها من ضمن روافد 

 .منظومتنا القانونية الرئيسية من جهة أخرى
 

 حضرات السيدات والسادة
انطالقا من الدور املهم الذي حيظى به جملس النواب يف مراقبة 

ويف نطاق اآلليات  -تدبري الشأن العام الوطين، فقد متيزت هذه الدورة 
بانعقاد أول جلسة شهرية خمصصة ألجوبة  -اجلديدة اليت جاء هبا الدستور

ادة النواب يف جمال السياسة السيد رئيس احلكومة على أسئلة السيدات والس
وقد بلغ عدد هذه اجللسات إىل حدود اليوم ثالث . العامة للحكومة

 واقتصاد الريع، جلسات خصصت األوىل ملواضيع املخطط التشريعي،
وقضية التشغيل، يف حني مهت اجللسة الثانية مواضيع الزيادة يف أسعار 

اليوم موضوع الوضعية احملروقات واالستثمارات العمومية، وتناولت جلسة 
 .للبالد االقتصادية واملالية

ويف هذا الصدد، أود أن أشيد حبرارة باألجواء االجيابية اليت ميزت 
عقد هذه اجللسات وبالروح الوطنية اليت ختللت أشغاهلا، وهو ما خلف 

 .انطباعا اجيابيا لدى الرأي العام الوطين
خالل هذه وعلى مستوى طرح األسئلة الشفهية، فقد سجلنا 

الدورة تطورا مهما ونوعيا يف األسئلة املطروحة، وهو ما يعكسه عدد األسئلة 
سؤاال شفهيا، منها  4040الواردة على رئاسة جملس النواب واليت بلغت 

سؤاال تليه مناقشة، مهت  14سؤاال آنيا و 441سؤاال عاديا و 4904

. ئية واخلارجية وغريهامجيع اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبي
 . سؤاال شفهيا 001وقد أجابت احلكومة على 

أما خبصوص األسئلة الكتابية، فقد أجابت احلكومة على         
 .سؤاال كتابيا توصلت هبا رئاسة اجمللس 4114سؤاال من أصل  944

وجتسيدا للنشاط املكثف للمجلس يف اجملال الرقايب، وحرص 
لى تفعيل خمتلف اآلليات اليت يتيحها النظام السيدات والسادة النواب ع

الداخلي ملراقبة وتتبع العمل احلكومي، ويف نطاق حرص اللجان النيابية على 
تتبع بعض املواضيع واملستجدات اليت تعرفها الساحة الوطنية وحتظى بتتبع 

الزيارات  بعض الرأي العام الوطين، قامت بعض اللجان النيابية باإلضافة إىل
للعديد من مرافق الدولة واملؤسسات  استطالعية سبع مهامبانية امليد

  .العمومية
ويف هذا الصدد، قام وفد ميثل جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية 
وسياسة املدينة مبهمتني استطالعيتني األوىل للوكالة احلضرية بالدار البيضاء 

ون الوكالة، للوقوف خاصة على أهم املستجدات املتعلقة بعمل وتدبري شؤ 
والثانية . والبناء العشوائي، والرتاخيص االستثنائية، وتأهيل املباين العتيقة

 .توجهاهتاجملموعة هتيئة العمران من أجل الوقوف على تدبري املؤسسة و 
وانطالقا من األمهية اليت حيظى هبا قطاع الرياضة، قام أعضاء 

يتني األوىل حول تتبع ميثلون جلنة القطاعات االجتماعية مبهمتني استطالع
اجلامعة امللكية ب تتعلقالثانية أما برنامج الرياضات ذات املستوى العايل، 

 .لكرة القدم
وبالنظر إىل ما تداولته بعض التقارير احلقوقية واإلفادات اإلعالمية 
حول قطاع السجون بشكل عام وسجن عكاشة بصفة خاصة، قام أعضاء 

ن مبهمة استطالعية إىل السجن املركزي ميثلون جلنة العدل وحقوق اإلنسا
 .بالدار البيضاء وذلك ملعاينة مرافق هذه املؤسسة وأوضاع نزالئها

وعلى إثر احلريق الذي شب باحملطة احلرارية لتوليد الطاقة باجلماعة 
احلضرية الوطية بإقليم طانطان، قام وفد عن جلنة البنيات األساسية والطاقة 

املنطقة للوقوف على أسباب احلريق ومالبساته وتقييم  واملعادن والبيئة بزيارة
  .اخلسائر اليت حلقت باحملطة

كما قامت جلنة التعليم والثقافة واالتصال مبهمة استطالعية إىل 
 .لقطب العموميل التابعة داخلة والقناتني األوىل والثانيةقنايت العيون وال
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بادرات اليت يقوم أود التأكيد على تثميننا هلذه امل ،ويف هذا اإلطار
هبا السيدات والسادة النواب واليت تعرب عن تشبثهم بتتبع ومراقبة عمل 
احلكومة والسلطات العمومية األخرى يف جمال تسيري الشأن العام، وحرصنا 
على أن تشكل التقارير املتمخضة عن هذه املهام االستطالعية أرضية 

 .بالرئيسية وقوة اقرتاحية للسياسات العمومية مستق
وإضافة إىل هذا، انكبت اللجان النيابية على دراسة عدد من 
املواضيع املهمة اليت تستأثر باهتمام الرأي العام واملتتبعني وخمتلف املنابر 

 .اإلعالمية
وهكذا، مت يف اجملال االقتصادي تدارس الوضعية الفالحية 

ملدن، ، ورخص النقل الربي بني ا9441الوطنية، وهتييئ مشروع ميزانية 
ورخص املقالع واإلجراءات املتخذة بشأهنا، والتدبري املايل للشركة املركزية 

 .إلعادة التأمني
مت تدارس مواضيع البناء العشوائي، والربنامج االستعجايل  كذلك

 . املتعلق بالتعليم، وحصيلة عمل وزارة الصحة، ووضعية حقوق اإلنسان
دارس عدد من القضايا أما يف اجملال السياسي والدبلوماسي فتم ت

االسبانية، -املهمة على رأسها قضية وحدتنا الرتابية، والعالقات املغربية
اجلزائرية، واالحتاد املغاريب، والوضعية السياسية يف مايل -والعالقات املغربية

ومساعي الدبلوماسية املغربية بشأهنا، والتدابري املتخذة للحد من ظاهرة 
ل جنوب إفريقيا، فضال عن موضوع يهم موسم اهلجرة غري الشرعية من دو 

عودة اجلالية املغربية باخلارج، ووضعية هذه اجلالية يف الدول اليت تعرف 
 .توترات ومشاكل أمنية

ويف اجملال اإلعالمي متت دراسة دفاتر التحمالت املتعلقة 
 .باإلصالح السمعي البصري وأوضاع القنوات التلفزية

 
 حضرات السيدات و السادة

 ،إن حتليل هذه احلصيلة اهلامة جمللسنا يف اجملال التشريعي والرقايب
يف إطار حرصنا اجلماعي على مواصلة تطوير أدائنا، واستحضار  يقتضي منا

خمتلف الوظائف املنوطة دستوريا مبؤسستنا، أن نسجل بإجياب تنوع وتعدد 
املبادرات  املبادرات اليت مت اختاذها يف جمال العمل الرقايب، وتندرج هذه

ضمن الدور املتزايد للربملان يف العامل املعاصر يف جمال مراقبة وتتبع وتقييم 
إال أن هذا الدور الرقايب ينبغي أن يتم القيام به يف توازن . العمل احلكومي

وهكذا، فإن احلصيلة التشريعية هلذه  .ع وظيفة التشريع وإنتاج القواننيم
ل كميا ونوعيا على مستوى مشاريع الدورة كان بإمكاهنا أن تكون أفض

 .ومقرتحات القوانني
إننا إذ نستحضر ونتفهم تنوع وتعدد املهام املطروحة على 
مؤسساتنا برملانا وحكومة يف بداية مرحلة تارخيية جديدة يف املسار السياسي 
والدستوري للمغرب املعاصر، عنواهنا تنـزيل الورش الكبري لإلصالح 

ع إىل الدورة املقبلة بأمل وثقة وعزم على املثابرة من الدستوري، فإننا نتطل
دد أجل أداء أحسن يف اجملالني التشريعي والرقايب، سواء من حيث ع

ومقرتحات، أويف الشق الرقايب من خالل  النصوص املصادق عليها مشاريع
تطوير جلسات األسئلة الشفوية، واجللسة الشهرية لألسئلة املتعلقة بالسياسة 

وحتديد ضوابطها الدائمة طبقا لروح ومقتضيات الدستور، ومن العامة، 
خصوصا ما يتعلق منها باملهام  ،خالل توضيح بعض آليات العمل الرقايب

االستطالعية املؤقتة هبدف حتديد مآل وآثار التقارير الناجتة عنها، حىت 
ء تكون وسيلة ناجعة لتحسني احلكامة  وربط املسؤولية باحملاسبة، وتطوير أدا

 .املؤسسات، جتاوبا منا مع انتظارات وتطلعات الشعب املغريب
إميانا منا بأن جناح جتربتنا الدميقراطية وترسيخ معاملها لن يتحقق و 

إال بإعادة تنظيم عمل املؤسسة، فقد بادر اجمللس إىل مراجعة شاملة لنظامه 
اليت فرضتها الداخلي الذي ارتأينا أن يتجاوز مرحلة املالءمة الظرفية والتقنية 

املراجعة الدستورية إىل مرحلة أمسى، وذلك باعتباره آلية فعالة ودعامة 
أساسية للرقي بعمل اجمللس وتقوية تفاعله مع املؤسسات الوطنية واحلكومية 

ضمن مقاربة متنحه دورا حموريا يف املشهد السياسي ومكانة  واجملتمع املدين،
 .مركزية يف نظامنا الدستوري

طار، فإننا نسجل بكل افتخار مدى تفاعل الفرق ويف هذا اإل
واجملموعات النيابية مع هذا التوجه من خالل تقدميها اقرتاحات وتعديالت 
على النظام الداخلي احلايل، وعرضها على جلنة النظام الداخلي، مستفيدة 
يف ذلــك من توصيات وخالصات اليوم الدراسي الذي سبق للمجلس أن 

االستثنائية املاضية، وهو ما يظهر بشكل جلي املسؤولية نظمه خالل الدورة 
املشرتكة والعمل التشاركي الذي يطبع عمل السيدات والسادة  النواب يف 

 .التعامل مع هذا املشروع
واىل جانب ذلك،  شكلت الزيارات امليدانية اليت قام هبا بعض 

كثري من   أعضاء اجمللس  لبعض الدول حمطة لتبادل األفكار واالطالع على



 

 

 -2102 دورة أبريل –مداوالت مجلس النواب      
- 

 

5 

النماذج واملمارسات الكفيلة بإغناء وتطوير نظامنا الداخلي وجتربتنا 
 .الربملانية

ويبقى أملنا كبري يف تسريع وترية عمل جلنة النظام الداخلي اليت 
نرب املقبل يف جو يطبعه التوافق من أجل استكمال تستستأنف عملها يف ش

 .وعميقامراحل هذا املشروع الذي أردناه أن يكون شامال 
 

 السيدات و السادة النوابحضرات 

انطالقا من القناعة الراسخة لألمة املغربية يف نصرة القضايا العادلة   
للشعوب العربية واإلسالمية ، فقد احتضن مقر جملس النواب استجابة 
للفعاليات املغربية لدعم احلملة الدولية لكسر حصار القدس جلسة لتأكيد 

ب املغريب يف مساندة الكفاح العادل للشعب الفلسطيين لشعلاملواقف الثابتة 
 . من أجل بناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف

عربنا عن تنديدنا الشديد بالسلوك اإلسرائيلي  ،ويف هذا السياق
 .املتغطرس اجتاه الشعب الفلسطيين

كما كانت هذه اجللسة فرصة ساحنة للتعبري عن إشادتنا العميقة 
د الكبرية واملساعي احلثيثة اليت يقوم هبا جاللة امللك حممد السادس باجلهو 

نصره اهلل رئيس جلنة القدس لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الشعب 
 .الفسطيين 

وإميانا من جملس النواب بالدور اهلام الذي أصبحت تلعبه 
عميق أواصر الدبلوماسية الربملانية سواء على الصعيد اجلهوي أو الدويل يف ت

األخوة والصداقة والتعاون والشراكة والدفاع عن املصاحل العليا للوطن، 
وحرصا على إشعاع املغرب كبلد للسلم واألمن واالستقرار والتعايش واحلوار، 
فقد واصل اجمللس خالل هذه الدورة يف إطار دبلوماسية استباقية تعزيـز 

 .ت الدولية واإلقليمية واجلهويةحضوره يف خمتلف احملافل واملنتديات واملنظما
ويف هذا اإلطار كانت ألعضاء جملس النواب مشاركة متميزة 

عربوا من خالهلا على مواقف حول مجلة من املوايع اليت وإسهامات اجيابية 
يف اجتماعات اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط، براهنيتها حتظى 

ي، واجلمعية الربملانية جمللس أوربا، واجلمعية الربملانية حللف مشال األطلس
واملؤمتر الربملاين للمنظمة العاملية للتجارة، والربملان العريب، واجلمعية الربملانية 
للفرنكوفونية، واالحتاد الربملاين العريب، واحتاد جمالس الدول األعضاء يف 

 .يف أوربامنظمة املؤمتر اإلسالمي، واجلمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون 

وضمن هذه احلركية الدبلوماسية، فقد كانت لنا أيضا مسامهة يف 
أخص بالذكر منها زيارة عمل إىل اجلمعية الوطنية  ،عدة لقاءات دولية

للكيبيك حيث مت استعراض خمتلف اإلصالحات واألوراش اليت يعرفها 
 توجت، املغرب، وسبل تعزيز التعاون بني جملسنا واجلمعية الوطنية الكيبيكية

 .تأسيس جلنة برملانية مشرتكة دائمةب
كما شكلت مشاركتنا يف اجتماع املكتب واملكتب املوسع 
للجمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط فرصة لتوطيد عالقات التعاون 
اجليدة واملتميزة اليت تربط اململكة باالحتاد، ولطرح مجلة من القضايا 

ن والتنمية واهلجرة خاصة يف جماالت األم ،ةوالتحديات اليت تعرفها املنطق
 .وحقوق اإلنسان والدميقراطية

ويف هذا اإلطار كانت لنا اتصاالت مع املسؤولني بالربملان األرويب 
شكلت مناسبة لتوضيح مواقف بالدنا خبصوص عدد من القضايا اإلقليمية 

 املزيد إرادتنا يفعلى تأكيد الوالدولية، وشرح مستجدات قضيتنا الوطنية، و 
 .من تعزيز احلوار الربملاين املغريب األرويب

كما شاركنا يف لقاء رفيع املستوى حول عالقات االحتاد األرويب 
نوبية مع العامل العريب متحورت أشغاله حول التحوالت اجلارية بالضفة اجل

حت لنا الفرصة لتوضيح خصوصية التجربة يللبحر األبيض املتوسط، وأت
ية، وتدبري قضايا اإلصالح السياسي والدستوري، وتأكيد السياسية املغرب

  .املغرب بالقيم الكونية للدميقراطية وحقوق االنسان ثتشب
ويف إطار تعزيز عالقات الصداقة والتعاون على الصعيد الثنائي 

يت فقد سجلنا زيارة وحضور العديد من الوفود الربملانية واحلكومية األجنبية ال
وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبات ساحنة قارات، تنتمي إىل خمتلف ال

، وفرصة ف املواضيع ذات االهتمام املشرتكلتبادل األفكار واآلراء حول خمتل
للدفاع عن املصاحل العليا للبالد وعلى رأسها قضية الصحراء املغربية من 
خالل مشروع احلكم الذايت ألقاليمنا اجلنوبية يف ظل السيادة املغربية، 

املخرج الوحيد الكفيل بالوصول إىل حل سياسي متوافق بشأنه  باعتباره
إلهناء هذا النزاع املفتعل، فضال عن التعريف بالتجربة الدميقراطية املغربية يف 
ظل الدستور اجلديد، وكذا باملؤهالت االقتصادية وفرص االستثمار اليت 

 . يزخر هبا املغرب
 حضرات السيدات و السادة
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ح مؤسستنا الربملانية وتواصلها مع حميطها لقد جعلنا من انفتا 
اخلارجي أحد أولوياتنا خالل هذه الدورة، وذلك اقتناعا منا بأن مأسسة 
العالقات مع اهليآت واملؤسسات الوطنية وجتسري الروابط مع مجيع مكونات 

أثري مباشر على اجملتمع املدين والسياسي واإلعالمي سيكون له وقع اجيايب وت
 .واحلكامة الربملانيةاين العمل الربمل

لجمعيات لشهد اجمللس عدة زيارات استطالعية  ،ويف هذا اإلطار
أطفال وتالميذ و  الرتبوية والثقافية وطالب اجلامعات الوطنية واألجنبية

. زائرا مغربيا وأجنبيا 4199لإلشارة فقد بلغ عدد الزوار أكثر من ، املدارس
 يقوم هبا اجمللس يف جمال إنتاج وقد كانت مناسبة للتعريف باألدوار اليت

 القوانني ومراقبة احلكومة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسة الربملانية، 
ويف نطاق تنويع أدواره النيابية، فقد اخنرط اجمللس يف تنظيم عدة 
مبادرات ولقاءات دراسية حبضور ومشاركة احلكومة وهيآت دولية وممثلي 

تورية وخرباء مغاربة وأجانب وأساتذة وأطر وهيآت املؤسسات الوطنية والدس
اجملتمع املدين وممثلي وسائل اإلعالم، وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل 

إصالح "، وكذا "دعم القدرات التشريعية للربملان"اللقاءات الدراسية حول 
، دون أن ننسى أمهية الندوات العلمية اليت نظمتها "القانون التنظيمي للمالية

عض الفرق النيابية، وإن دل هذا على شيء، فإمنا يدل على املنهجية ب
التشاركية اليت يريد اجمللس إرساءها مع مجيع الفعاليات واملتدخلني اعتبارا 
لكون عمله أضحى كذلك شأنا وطنيا يهم مجيع هيآت الدولة وكافة فئات 

 .اجملتمع
يف تأهيل وال تفوتين هذه الفرصة دون التأكيد على مضي جملسنا  

احلياة النيابية، وذلك بالنظر إىل االنتظارات الكثرية املعقودة علينا مجيعا، 
وعلى مسؤوليتنا يف احلفاظ على مصداقية مؤسستنا التشريعية والتصدي 
لكل املظاهر اليت تؤثر سلبا على صورهتا، ومنها موضوع احلضور الذي يعترب 

كة والتعبئة اجلماعية جلميع من ضمن القضايا اليت تستوجب اإلرادة املشرت 
توى األمانة امللقاة على السيدات والسادة النواب لكي نكون مجيعا يف مس

 .قتضيات النظام الداخلي ذات الصلةملحكام الدستور و ألتفعيل  عاتقنا،

 
 ،السيد رئيس الحكومة

 ،السيدات والسادة الوزراء
 ،السيدات والسادة النواب

الت شعبنا بعيد العرش اجمليد الذي خنتتم هذه الدورة غداة احتفا
ارتبط بربنامج العمل الذي حدده جاللة امللك أعزه اهلل يف خطابه السامي 
املوجه إىل األمة هبدف مواصلة تنـزيل أحكام الدستور، والتجاوب مع 
انتظارات شعبنا وآماله يف العيش الكرمي، وإصالح خمتلف املؤسسات 

واطنني واملواطنات، وأداة للحكامة ومناهج عملها جلعلها يف خدمة امل
اجليدة، كما خنتتم هذه الدورة أيضا قبيل ختليد ذكريات غالية، وحمطات 
مضيئة يف التاريخ الكفاحي والعمل الوطين من أجل اسرتجاع بالدنا 
لسيادهتا واستقالهلا من خالل ثورة امللك والشعب اجمليدة، واستكمال 

 .الداخلة ووادي الذهب وعيد الشبابوحدتنا الرتابية باسرتجاع إقليمي 
إهنا مناسبة للمزيد من شحذ العزائم لربط املاضي املشرق 
بتطلعات احلاضر واملستقبل الذي نريده يف مستوى تطلعات شعبنا،  وتلك 

وحنن واثقون أن الروح . مسؤولية نتحمل حنن ممثلو األمة جزءا مهما منها
واستحضارنا للمهام املنوطة بنا من  الوطنية العالية اليت يتحلى هبا اجلميع،

طرف جمتمعنا بعد إقرار الدستور اجلديد للمملكة، ستشكل خري سند لنا يف 
مواصلة مسرية اجلهاد األكرب وتأهيل مؤسساتنا ملواكبة وجماهبة حتديات 

 .األلفية اجلديدة

امسحوا يل يف اخلتام أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السيد رئيس 
له إىل كافة أعضاء احلكومة على تعاوهنم اإلجيايب واملثمر احلكومة ومن خال

والتشاور املستمر والبناء، وأخص من بينهم السيد الوزير املكلف بالعالقات 
كما أغتنم هذه املناسبة ألجدد امتناين وتقديري . مع الربملان واجملتمع املدين

ارضة خالل هذه للتعبئة اجلماعية لكافة السيدات والسادة النواب أغلبية ومع
الدورة، ويف مقدمتهم السيدات والسادة أعضاء املكتب ورؤساء الفرق 
واجملموعات النيابية ورؤساء اللجان، والشكر موصول كذلك لكافة موظفي 

. وأطر اجمللس على عملهم الدؤوب وجتندهم املتواصل طيلة هذه الفرتة
رملانية مغربية وأملي كبري يف أن نستمر يف العمل من أجل تعزيز جتربة ب

منوذجية قوامها بناء جمتمع دميقراطي متضامن، وترسيخ دولة املؤسسات 
حتت القيادة الرشيدة ألمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته ،نصره اهلل
منر اآلن إىل تالوة الربقية املرفوعة إىل صاحب اجلاللة حممد  
 .األمينة ةتفضلوا السيد، لسادس نصره اهللا

 :جميلة المصلي أمينة المجلس السيدة
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   محمد سيد  اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم علىبسم 
 .المرسلين

 نعم سيدي أعزك اهلل
يتشرف رئيس جملس النواب أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة  

أبريل من السنة التشريعية  النائبات والنواب، أن يغتنم مناسبة اختتام دورة
األوىل من الفرتة النيابية التاسعة، أن يرفع إىل مقامكم العايل باهلل أيات 
الوالء واإلخالص املقرونة بأصدق عبارات الوفاء واحملبة جلنابكم الشريف، 
معربني عن االعتزاز العبيق بأواصر البيعة والتشبث الدائم بأهداب العرش 

 .العلوي اجمليد
لس خالل هذه الدورة يا موالي وهو ميارس اختصاصاته إن جم 

الربملانية، يستحضر بكل إجالل وإكبار   التشريعية والرقابية والدبلوماسية
إرادتكم السامية وتوجيهاتكم السديدة وقراراتكم احلكيمة يف بنا دولة 
دميقراطية يسودها احلق والقانون، وتعزيز مؤسسات قوية وحديثة وجمتمع 

حتت قيادتكم الرشيدة يف خمتلف ويقف مليا على ما حتقق متضامن، 
امليادين واجملاالت للنهوض بأوضاع هذا البلد األمني وإسعاد الشعب 

 .املغريب
إن جملس النواب ليعرب ملقامكم العايل باهلل عن جتنده الدائم  

وتعبئته املطلقة واراء جاللتكم الشسريفة يف عملية البناء والنماء واستكمال 
صرح الدميقراطي ويؤكد اخنراطه الكامل يف مجيع مبادراتكم الكرمية من ال

أجل حتديث الدولة ومؤسساهتا وإجناح مسار التنمية الشاملة واملستميمة 
 .اليت تعرفها بالدنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورعاكم وأقر أبقاكم اهلل يا موالي لشعبكم الويف وحفظكم 
ي األمري موالي احلسن، صاحب السمو امللكاحملبوب ويل عهدكم عينكم ب

موالي رشيد  اجلليل صاحب السمو امللكي األمريأزركم بصنوكم  وشد
، إنه مسيع جميب وباإلجابة قدير والسالم التام الكرميةوسائر أفراد أسرتكم 

 .على املقام العايل باهلل ورمحته تعاىل وبركاته
 

 ه 3211 رمضان 42: حرر بالرباط في
 4034 غشت 31الموافق ل 

 يم األعتاب الشريفةخد
 ، رئيس مجلس النوابكريم غالب

 :السيد الرئيس
 .شكرا، شكرا للجميع ورفعت الجلسة

 
 


