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 1122-1122الوالية التشريعية التاسعة 
 1122-1121السنة التشريعية الثانية 

 محضر الجلسة الخامسة والثمانين
 1121الجلسة الختامية لدورة أكتوبر 

 
فرباير  11)  1141ربيع الثاين  1الثالثاء  :لتاريخا

1114.) 
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب:  لرئاسةا

السادسة مساء  دقيقة ابتداء من الساعة ثالثون: التوقيت
 .والدقيقة اخلمسني
لدورة األوىل من السنة اختتام ا:  جدول األعمال

-1111التشريعية الثانية من الوالية التشريعية التاسعة 
1112. 

 
 :رئيس الجلسةالسيد كريم غالب رئيس مجلس النواب 

أقدم لكم صيغة خمتصرة للكلمة اخلتامية اليت ستدوم 
تقريبا عشرون دقيقة وسيتم توزيع سواء هذه الصيغة املختصرة 

 .والصيغة الكاملة لكلمة الرئيس مبناسبة ختم هذه الدورة

 .إذن على بركة اهلل

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

   السيدة والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

خنتتم اليوم على بركة اهلل وتوفيق منه أشغال دورة أكتوبر من    
السنة الثانية من الفرتة النيابية التاسعة، اليت متيزت بنشاط نيايب 
مهم ، وعمل متواصل من قبل مجيع السيدات والسادة النواب، 

ستجابة النتظارات األمة، واستحضارا ملتطلبات وذلك ا
الدستور، واخنراطا يف األوراش الكربى اليت تعرفها بالدنا حتت 
القيادة الرشيدة لعاهلنا جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل 
وأيده واهلادفة إىل بناء دولة احلق والقانون واملؤسسات 

ميقراطي ومتضامن، والدميقراطية املواطنة، وإرساء دعائم جمتمع د
 .و حتقيق تنمية شاملة ومستدمية

  حضرات السيدات والسادة 
لقد متيزت دورة أكتوبر اليت خنتتم أشغاهلا اليوم حبدث 
سياسي بارز وهو افتتاح جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل 
هلذه الدورة، وإلقاء خطاب أمام ممثلي األمة شكل حبق خارطة 

تضمنه من توجيهات سديدة تستهدف طريق وبرنامج عمل ملا 
تأهيل العمل الربملاين، والرقي بأداء املؤسسة التشريعية وجعلها 
يف مستوى متطلبات املرحلة التارخيية، واللحظة السياسية، 
وكسب الرهانات والتحديات اليت تنتظرنا خالل الوالية التشريعية 

 .احلالية

 حضرات السيدات والسادة 
لكي السامي خالل افتتاح هذه لقد شكل اخلطاب امل  

الدورة مرجعا أساسيا لعملنا النيايب سواء فيما خيص اجلانب 
التشريعي أو الرقايب أو الدبلوماسية الربملانية، أو فيما يتعلق 
بتطوير وإصالح املؤسسة الربملانية، وهو ما عكسته التعبئة 

يع اجلماعية للسيدات والسادة النواب واخنراطهم االجيايب يف مج
 .أشغال اجمللس ومبادراته املختلفة

وضمن هذا التوجه، شكلت دراسة مشروع قانون املالية 
حدثا مهما، وهو ما عكسه عدد ساعات العمل  1114لسنة 
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واالجتماعات اليت استغرقتها مناقشته والتصويت عليه، وعدد 
تعديال، مت قبول  151التعديالت اليت قدمت عليه واليت بلغت 

 41منها لفرق املعارضة أي% 51جلت تعديال، س 25
تعديال، وهو ما يعترب مؤشرا واضحا على الدور األساسي 
واحليوي الذي تلعبه املعارضة كمكون أساسي ضمن املكونات 
السياسية جمللس النواب إىل جانب فرق األغلبية الجناز 

ملستدامة اليت اإلصالحات اهليكلية وحتقيق التنمية الشاملة وا
 .بالدناهتدف إليها 

وباملوازاة مع ذلك، ويف نطاق ممارسة وظيفته التشريعية، 
 14نصا قانونيا، منها  51قام جملس النواب باملوافقة على 

 . مقرتحات قوانني 1و  مشروع قانون،

فبالنسبة ملشاريع القوانني، ويف إطار مواكبة خمتلف 
املايل املستجدات اليت تعرفها بالدنا والسيما يف جمال التأهيل 

وحتسني احلكامة املالية وتدعيم شفافيتها ونزاهتها، متت املوافقة 
على جمموعة من مشاريع القوانني ذات الصبغة املالية منها 
مشروع قانون يتعلق بدعوة اجلمهور إىل االكتتاب وباملعلومات 

ات اليت تدعو اجلمهور إىل ئاملطلوبة إىل األشخاص املعنوية واهلي
مها أو سنداهتا، والذي يندرج يف إطار دعم االكتتاب يف أسه

استقاللية جملس القيم املنقولة وتعزيز سالمة وشفافية السوق 
املايل، وتنويع األدوات املالية لفائدة املصدرين واملستوردين، 
ويتوخى حتسني جناعة تدخل اهليئة املغربية لسوق الرساميل 

الكتتاب يف وتقوية سالمة ونزاهة عمليات دعوة اجلمهور إىل ا
 .األسهم والسندات

ويف نفس سياق وهبدف تعزيز اآلليات املنظمة لسوق 
الرساميل ودعم سيولتها وسالمتها متت املوافقة على مشروع 

   . قانون خيص إقراض السندات 

كما متت املوافقة على مشروع قانون يغري ويتمم 
القانون املتعلق بتسنيد الديون، والقانون اخلاص بعمليات 

الستحفاظ، وذلك بإدخال تعديالت لتعزيز األدوات املالية ا
لالستثمار ومتويل االقتصاد عرب توسيع جمال التسنيد، وإحداث 
قطب للتمويالت املركبة، واملسامهة يف إبراز القطب املايل للدار 

   .البيضاء

وتكريسا لتأهيل السوق املايل ببالدنا متت املوافقة على 
يئة املغربية لسوق الرساميل الذي يهدف مشروع قانون يتعلق باهل

إىل تعزيز هذه اهليئة، وتوسيع مهامها، وتقوية مسؤوليتها عرب 
 .وضع آليات ملراقبتها من طرف الدولة

ويف نفس اإلطار متت املوافقة على مشروع قانون يتعلق 
بالسوق اآلجلة لألدوات املالية والذي يهدف إىل سن قواعد 

 . سوق اآلجلةتنظيم وسري ومراقبة ال

كما متت املوافقة على مشروع قانون بشأن السلفات الصغرية، 
والذي يهدف إىل متكني مجعيات السلفات الصغرية اليت متتلك 
القدرات واملؤهالت املالية واملهنية من ممارسة أنشطتها يف إطار 

   .املعتربة يف حكمها ئاتالقانون املتعلق مبؤسسات االئتمان واهلي

هذا متت املوافقة على مشروع قانون يهم  وإىل جانب
نظام التبغ اخلام والتبغ املصنع والذي يرمي إىل تعزيز التنافسية 

 .واملنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بني مجيع الفاعلني املعنيني

ويف اجملال الصحي متت املوافقة على إحداث املركز 
مات االستشفائي اجلديد باجلهة الشرقية من أجل تقريب اخلد

الصحية املتخصصة من املواطنني، و متكني الطلبة الباحثني من 
تكوين تطبيقي مالئم، ومباشرة أعمال البحث والتأطري والعالج 

 . التخصصي

كما وافق اجمللس على مشروع قانون يهم نظام استرياد 
وتسويق وحيازة استعمال املواد السامة والذي يهدف باألساس 
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بية واألقراص واألشكال الصيدلية إىل متديد مدة الوصفة الط
 . األخرى

على -يف قراءة ثانية-ويف نفس السياق متت املوافقة 
 .واألطباءمشروع قانون يتعلق باهليئة الوطنية للطبيبات 

ويف إطار تقنني استعمال التكنولوجيات احلديثة،  
وتوفري احلماية الكافية لنظم املعلومات والتطبيقات، وافق اجمللس 

 . وع قانون يهم الربيد واملواصالتعلى مشر 

واعتبارا لتزايد وتنامي ظاهرة الكالب اخلطرية، وتأثريها 
على أمن وسالمة املواطنني، متت املوافقة على مشروع قانون 
يتعلق بوقاية األشخاص ومحايتهم من أخطار الكالب، والذي 
 جاء لسد الثغرات القانونية املرتبطة بامتالك الكالب، ومراقبتها،

 .واملسؤولية اجلنائية، والعقوبات املرتتبة عليها

ويف إطار سن تدابري خاصة بتحسني عالقة اجلماعات  
الرتابية مع اخلاضعني للضريبة، وتقليص حجم الباقي 
استخالصه، وافق اجمللس على مشروع قانون يتعلق بإلغاء 
الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة بالرسوم 

حلقوق واملسامهات واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات وا
 . والعماالت واألقاليم واجلهات

كما وافق اجمللس على مشروع قانون يقضي بتغيري أحد 
الفصول املسطرة املدنية بإدراج صفة مدير أمالك الدولة يف 

 . الرتافع أمام احملاكم يف القضايا اليت هتم امللك اخلاص للدولة

الفالحي متت املوافقة يف قراءة ثانية على  ويف اجملال
مشروعي قانونني األول خيص إحداث املكتب الوطين لالستشارة 
الفالحية، والثاين يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية 

 .واملائية

وفيما يتعلق باالتفاقيات الدولية، وبالنظر للدور النشيط 
ات واملنظمات ئلف اهليلبالدنا داخل املنظومة الدولية وخمت

اإلقليمية والعاملية، وما يقتضيه ذلك من وفاء مبسؤولياته اجتاه 
املنتظم الدويل، ومالءمة قوانينه الداخلية مع االتفاقيات الدولية 
السيما بعد التنصيص الدستوري على جعل االتفاقيات الدولية  
كما صادق عليها املغرب تسمو فور نشرها على التشريعات 

ية، فقد أقر اجمللس عددا مهما من مشاريع القوانني اليت الوطن
 . يوافق مبوجبها على اتفاقيات دولية

وهكذا، ودعما جلهود اململكة املغربية يف حماربة الفساد   
واجلرمية، وقصد حتديث الرتسانة القانونية اجلنائية، ومواكبة 

س التطورات اجلديدة اليت يعرفها هذا اجملال، فقد صادق اجملل
على مشاريع قوانني يتم مبوجبها املوافقة على اتفاقية تسليم 
اجملرمني، واالتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود 
الوطنية، واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنيات املعلومات، 
واالتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها  واالتفاق على إنشاء
منظمة دولية، واالتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية 

 .واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحكام اجلزائية

وهبدف تعزيز التشريعات الوطنية املنظمة للتعاون 
القضائي يف امليدان املدين والتجاري واجلنائي مت املصادقة على 

يع قوانني يوافق مبوجبها على اتفاقيات بني اململكة املغربية مشار 
 .ومجهورية أذربيجان

وترسيخا للمنظومة احلقوقية ببالدنا، مت إقرار مشروع 
قانون يوافق مبقتضاه على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 
الطفل، والذي يهدف إىل متكني األطفال من تقدمي بالغات 

تهاكات حلقوقهم املنصوص عليها يف وشكاوى عند حدوث ان
 .اتفاقية حقوق الطفل أمام هيأت دولية 

وكذا املوافقة على مشروع قانون يوافق مبقتضاه على 
الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب 
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     نسانية إوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال
والذي يهدف إىل إنشاء نظام لزيارات منتظمة  أو املهينة،

هليئات دولية ووطنية مستقلة لالماكن اليت حيرم فيها األشخاص 
 .من حريتهم

وانطالقا من األمهية اليت توليها بالدنا للطاقات 
املتجددة والنظيفة كإحدى الدعائم األساسية واخليارات 

لتنمية اإلسرتاتيجية املستقبلية لالقتصاد الوطين وضمان ا
واملتوازنة فقد صادق اجمللس على عدة مشاريع قوانني  الشاملة

يوافق مبوجبها على عدة اتفاقيات كاتفاقية التعاون العريب يف 
استخدام الطاقة الذرية يف األغراض السلمية، واتفاقية النظام 
األساسي للوكالة الدولية للطاقة املتجددة، واتفاقية احلماية املادية 

   .وويةللمواد الن

ومن أجل تعزيز اآلليات القانونية اخلاصة حبماية امللكية 
الصناعية، والتسجيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية، وقانون 
العالمات، صادق اجمللس على عدة مشاريع قوانني يوافق 
مبقتضاها على اتفاقيات هتم هذه اجملاالت، وهي اتفاقية الهاي 

والنماذج الصناعية، واتفاقية بشأن التسجيل الدويل للرسوم 
سرتاسبورغ اخلاصة بالتصنيف الدويل لرباءات االخرتاع، ومعاهدة 
سنغافورة بشأن قانون العالمات، واتفاق لوكارنو املنشئ 
للتصنيف الدويل للرسوم والنماذج الصناعية، واتفاق فيينا املنشئ 

 .للتصنيف الدويل للعناصر التصويرية للعالمات

بالدنا لسياسة ناجعة حلماية البيئة بصفة  ويف إطار تبين
عامة والبيئة البحرية بصفة خاصة من كل األضرار اليت قد تلحق 
هبا ، صادق اجمللس على مشاريع قوانني يوافق مبقتضاها على 

التفاقية منع  1992عدة اتفاقيات دولية من قبيل بروتوكول 
على ثالث التلوث البحري الناجم عن النفايات واملواد األخرى و 

مالحق به، واالتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة 
 .، واالتفاقية الدولية لإلنقاذ 1111والرواسب يف السفن لعام 

وضمن اجملهودات اليت يقوم هبا املغرب لتحرير النقل  
اجلوي، وتطوير قطاع النقل بصفة عامة، واالستفادة من الفرص 

صادق اجمللس على مشروعي اهلامة اليت ميكن أن يوفرها، 
قانونني يوافق مبوجبهما على االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية 
األول بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غامبيا، 

 .والثاين بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ليربيا

ويف نفس السياق ، صادق اجمللس على مشروع قانون 
تفاق والربوتوكول التطبيقي بني حكومة يوافق مبوجبه على اال

اململكة املغربية وحكومة مجهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدويل 
للمسافرين والبضائع والذي يرمي باألساس إىل دعم إسرتاتيجية 
تنمية النقل الطرقي الدويل باعتباره مسامها رئيسيا يف تطوير 

ون الدويل، وتأهيل املبادالت التجارية اخلارجية، وتعزيز التعا
   .الفاعلني يف هذا القطاع

كما أقر اجمللس مشروع قانون يوافق مبقتضاه على 
االتفاقية املعدلة للتعاون العريب يف جمال تنظيم وتيسري عمليات 
اإلغاثة، وذلك استجابة للعمل العريب املشرتك لدعم التعاون 

حلاالت والتنسيق يف جمال إدارة ومواجهة الكوارث واألزمات وا
 . الطارئة واحلد من خماطرها

وصادق اجمللس أيضا على مشروع قانون يوافق مبوجبه 
على بروتوكول متعلق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف 
البحار تعزيزا للسالمة البحرية، وتقنينا جملال تدبري وتوحيد 

 .مساطر املعاينات وتسليم الشواهد

عدة مشاريع يوافق  واىل جانب هذا صادق اجمللس على
 .مبقتضاها على اتفاقيات ذات طبيعة جتارية واجتماعية ومهنية

 .الدولة رنرحب بالسيد رئيس احلكومة، والسيد وزي

تلكم حضرات السيدات والسادة مشاريع القوانني اليت 
وافق عليها اجمللس خالل هذه الدورة واليت استأثرت باهتمام 



 

 

5 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

5 

م واملهتمني والباحثني، وميزها وسائل اإلعالم، وتتبع الرأي العا
نقاش مسؤول، وحوار مثمر، وتعاون بناء بني مجيع مكونات 
اجمللس من جهة، واحلكومة من جهة أخرى، وعرفت تقدمي 
تعديالت كثرية ومهمة من طرف السيدات والسادة أعضاء 
اجمللس على خمتلف مشاريع النصوص، ولقد لقي العديد منها 

 . جتاوبا من قبل احلكومة

وضمن نفس املنظور املتصل باالختصاص التشريعي، 
فإننا نؤكد أن املناقشة والتصويت على مشاريع القوانني ال يقلل 
من األمهية اليت يوليها اجمللس ملقرتحات القوانني باعتبارها تندرج 
يف صلب الوظيفة الدستورية واالختصاص التشريعي للسيدات 

 . والسادة النواب

نشاطا مكثفا على   فت هذه الدورةويف هذا اإلطار، عر 
مستوى مقرتحات القوانني، حيث بلغ عدد مقرتحات القوانني 

منها  11منها لألغلبية و 44مقرتح قانون  21قيد الدرس 
احملالة على اللجان املعنية من طرف فرق وجمموعات املعارضة،  
       وهتدف يف جمملها إىل إقرار جمموعة من القوانني اجلديدة، 

مراجعة بعضها لتتالءم مع التطورات واملستجدات اليت تعرفها  أو
الساحة الوطنية أو يف إطار مالءمة التشريعات الوطنية مع 

 .االتفاقيات الدولية

ونود اإلشارة يف هذا الصدد أنه ألول مرة بعد إقرار 
الدستور اجلديد للمملكة وخالل هذه الفرتة النيابية مت تقدمي 

يمية من قبل السيدات والسادة النواب، مقرتحات قوانني تنظ
منها للفرق وجمموعات  1مقرتحات،  4حيث بلغ عددها 

منها للفرق وجمموعات املعارضة مهت انتخاب  1األغلبية و
، وطريقة تسيري (مقرتح واحد)أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية 

، وحتديد شروط وإجراءات (مقرتحني)جلان تقصي احلقائق 
، واحملكمة (مقرتح واحد) من الدستور 144تطبيق الفصل 

، ومراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة (مقرتح واحد) الدستورية 

، وتقدمي املواطنات واملواطنني ملتمسات يف (مقرتحني) األمازيغية
 (.مقرتح واحد)جمال التشريع 

إن هذه املبادرات النيابية اليت تستحق كل التشجيع 
السيدات والسادة أعضاء اجمللس  تدل على األمهية اليت يوليها

ملقرتحات القوانني كرافد من الروافد األساسية للتشريع، وكذا 
حرصهم على إبراز دورهم التشريعي يف نطاق تفعيل مقتضيات 

 .الدستور 

وهكذا، فقد توجت هذه املبادرات باملوافقة على أربع 
مقرتحات القوانني، منها مقرتحي قانونني يتعلقان بالنظام 

ساسي ملوظفات وموظفي جملس النواب وجملس املستشارين، األ
واللذان يهدفان إىل تأهيل املوارد البشرية للمجلسني، وتقوية 
قدراهتا التدبريية وحتفيزها على أداء مهامها يف أحسن الظروف، 
والثالث يقضي بتعديل بعض مقتضيات القانون اجلنائي عرب 

، 1111ة لدستور تعزيز احلماية القانونية للنساء مواكب
ولالتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب، والرابع يرمي إىل 
تعديل مادة يف املسطرة اجلنائية هبدف تعزيز وتقوية ضمانات 

 . احملاكمة العادلة

 حضرات السيدات والسادة 
إىل جانب التشريع، احتلت الرقابة الربملانية موقعا متميزا   

بالنظر الرتباط   خالل هذه الدورةضمن أشغال وأنشطة اجمللس 
هذه الرقابة مبمارسة احلكومة للشأن العام الوطين، وتدبري قضايا 
املواطنني السيما بعد توسيع اختصاصاهتا وتنويع تدخالهتا، وهو 
ما ألقى على السيدات والسادة النواب مسؤوليات جديدة يف 

ورات القيام بوظيفتهم الرقابية، وذلك يف تفاعل تام مع التط
الوطنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها، 

 .ومواكبة للمستجدات اليت تعرفها الساحة الدولية
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ويف هذا اإلطار، وعلى مستوى اجللسات الشهرية 
املخصصة ألجوبة رئيس احلكومة على أسئلة السيدات والسادة 

ل هذه النواب يف جمال السياسة العامة، فقد حرص اجمللس خال
الدورة على تكريس هذه القاعدة الدستورية بعقد هذه 

بشكل منتظم ويف أجاهلا الدستورية، ويف أجواء   اجللسات
 .يطبعها احلوار املتبادل، وروح املسؤولية، والنقاش الصريح والبناء

وهذه مناسبة لتقدمي تشكراتنا للحكومة ورئيسها هبذا 
قد مت عقد أربع جلسات ولإلشارة، ف. التعاون البناء مع اجمللس

هلذا الغرض، اجللسة األوىل خصصت ملوضوعي وضعية احلريات 
وانعكاساهتا على الوضع االجتماعي وعلى صورة املغرب داخليا 
وخارجيا، مث البعد االجتماعي التضامين يف السياسة احلكومية، 
واجللسة الثانية تناولت موضوعي إسرتاتيجية احلكومة لتعزيز 

وسياسة احلكومة يف جمال العنف األسري، أما  حقوق النساء،
اجللسة الثالثة فخصصت ملوضوعي وضعية األمن، واإلسرتاتيجية 
احلكومية لتنمية العامل القروي، يف حني اجللسة الرابعة تناولت 
موضوعي محاية القدرة الشرائية للمواطنني، وكلفة املعيشة 

 .باملغرب

وفيما يتعلق باستعمال آلية األسئلة يف مراقبة األداء  
احلكومي، فقد سجلنا خالل هذه الدورة إقباال مهما من قبل 
     السيدات والسادة النواب سواء فيما خيص األسئلة الشفوية 

جيابية إصورة  -حمالة ال-أو الكتابية، وهو الشيء الذي سيعطي 
أعضاء اجمللس، وجيعل من عن الوظيفة الرقابية اليت يقوم هبا 

املؤسسة النيابية فضاء للنقاش واحلوار والدفاع عن قضايا 
 . املواطنني، ومن مثة تعزيز الثقة بني اجملتمع ونواب األمة

سؤاال شفويا،  911  وجتسيدا لذلك، فقد مت توجيه
 442سؤاال شفويا، منها  114وقد أجابت احلكومة على 

سؤاال شفويا  15فويا آنيا وسؤاال ش 41سؤاال شفويا عاديا و
 .تليه مناقشة

 1412  أما يف جمال األسئلة الكتابية، فقد مت توجيه 
وهنا . سؤاال منها 266سؤاال كتابيا، أجابت احلكومة على 

أريد أن أقول أنه من الطبيعي أال جتيب احلكومة على مجيع 
األسئلة الشفهية ألهنا مقيدة بالطاقة االستيعابية للمجلس، 

سؤاال يف كل جلسة، إذن ال ميكن أن جتيب  41يربمج حيث 
احلكومة على كل األسئلة الشفهية، باملقابل فإن اإلجابة فقط 

ميكن أن يثري مالحظات،  1412سؤال كتايب على  266على 
لذلك يطلب من السيد رئيس احلكومة أن يعطي تعليماته 

يف  على هذه األسئلة اإلجابةللسادة الوزراء حىت يتمكنوا من 
 .يوما 11اآلجال احملددة واليت هي 

وقد انصبت هذه األسئلة على الكثري من اجملاالت 
املتصلة بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والبيئية والسياسة اخلارجية، وغريها من اجملاالت والقطاعات 

 .احليوية

ويف نطاق تكريس خمتلف اآلليات الرقابية والسيما 
هام االستطالعية املخولة للجان النيابية الدائمة لتتبع املواضيع امل

واملستجدات اليت تشهدها الساحة الوطنية، وباعتبارها كذلك 
وسيلة مهمة لتحسني احلكامة، وربط املسؤولية باحملاسبة، وآلية 
ناجعة للوقوف عن قرب على تدبري بعض املرافق والقضايا 

هذه الدورة بتقدمي اللجان لعدة الوطنية واجلهوية ، فقد متيزت 
طلبات يف املوضوع، وبإهناء جلنة التعليم والثقافة واالتصال 
للمهمة االستطالعية للقناة الثانية، ومناقشة جلنة البنيات 
األساسية والطاقة واملعادن والبيئة التقرير النهائي للمهمة 
 االستطالعية للمحطة احلرارية لتوليد الطاقة بالوطية بإقليم

 .طانطان

وإىل جانب ذلك، ويف إطار االختصاصات اليت خوهلا 
الدستور والنظام الداخلي، قامت اللجان النيابية الدائمة بدراسة 
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مجلة من املواضيع اليت حتظى براهنيتها وبأمهيتها على الساحة 
 .الوطنية

وهكذا، قامت جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
نسان باملغرب مبناسبة اليوم بدراسة موضوع تطورات حقوق اإل

العاملي حلقوق اإلنسان، كما قامت جلنة اخلارجية والدفاع الوطين 
والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني باخلارج بتدارس عدد من 
القضايا الراهنة من قبيل التداول يف شأن مستجدات القضية 

 .األمريكي–الوطنية، ونتائج احلوار االسرتاتيجي املغريب 

ويف نفس السياق، قامت جلنة البنيات األساسية 
والطاقة واملعادن والبيئة بدراسة ثالث مواضيع وهي كيفية تدبري 
املاء وكيفية تغطية اخلصاص من هذه املادة احليوية يف بعض 
جهات وأقاليم اململكة، وموضوع تدبري وحتديد وحتفيظ امللك 

اء بعد عملية الغابوي، ووضعية املكتب الوطين للماء والكهرب
كما  .وبرنامج عمله خصوصا يف العامل القروي اإلدماج

تدارست جلنة التعليم والثقافة واالتصال خطة الدعم اليت 
 . تنهجها وزارة الثقافة يف خمتلف القطاعات

ويف نفس اإلطار تدارست جلنة الداخلية واجلماعات 
فوض، الرتابية والسكىن وسياسة املدينة موضوع تقييم التدبري امل

يف حني انكبت جلنة التعليم والثقافة واالتصال على تدارس 
موضوعي توفري األمن داخل املؤسسات التعليمية، وإشكالية 

 .التسجيل ببعض اجلامعات

كما عقدت جلنة املالية والتنمية االقتصادية اجتماعا 
خصص لالستماع إىل مقرتحات أعضاء اللجنة يف إطار اإلعداد 

 .الوطنية حول اجلبايات احملليةلتنظيم املناظرة 

 ،حضرات السيدات والسادة النواب
يف إطار تأكيد وجتسيد املواقف املبدئية والثابتة لكافة 
السيدات والسادة النواب ومن خالهلم األمة املغربية يف مساندة 

الكفاح العادل للشعب الفلسطيين من أجل بناء دولته الوطنية 
الشريف، عقد جملس النواب جلسة املستقلة وعاصمتها القدس 

مشرتكة مع جملس املستشارين للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي على 
األراضي الفلسطينية، شكلت مناسبة عربنا خالهلا عن تنديدنا 
الشديد بالسلوك اإلسرائيلي املتغطرس اجتاه شعب أعزل، وفرصة 
للفت أنظار الرأي العام واملنتظم الدويل دوال وحكومات 

مات وجمتمعا مدنيا إىل الظروف االقتصادية املزرية ومنظ
والوضعية االجتماعية املأساوية اليت يعيشها الشعب الفلسطيين، 
مؤكدين يف نفس الوقت على ضرورة التزام إسرائيل بالشرعية 

 .الدولية وبقرارات األمم املتحدة

كما عربنا خالل هذه اجللسة عن إشادتنا الكبرية 
لصادقة اليت يقوم هبا جاللة امللك حممد باملساعي اخلرية وا

السادس نصره اهلل رئيس جلنة القدس لنصرة القضية الفلسطينية، 
ودعم صمود الشعب الفلسطيين، وحقه يف إقامة دولته املستقلة، 
ويف هذا اإلطار نسجل اعتزازنا العميق وتقديرنا الكبري ملبادرة 

إلسعاف جاللة امللك بنصب مستشفى ميداين يف قطاع غزة 
اجلرحى، وهي إشارة كرمية من جاللته تعرب عن التجاوب الدائم 
والفعلي مع القضية الفلسطينية ونصرهتا ودعم كفاح الشعب 
الفلسطيين من أجل إقامة دولة وطنية مستقلة وعاصمتها القدس 

 .الشريف

وتكريسا إلشعاع جملس النواب على مستوى خمتلف   
واملنظمات الدولية، فقد سجلت احملافل الربملانية واملنتديات 

الدبلوماسية النيابية خالل هذه الدورة نشاطا مكثفا سواء على 
مستوى التعاون الثنائي أو املتعدد األطراف، أو املشاركة يف 
ندوات وورشات ومنتديات دولية، وهو معطى اجيايب ومهم من 
شأن استثماره الدفاع عن املصاحل العليا للوطن، وتعزيز دور 

نا كوجهة رئيسية الستقطاب االستثمارات، وإبراز املؤهالت بالد
االقتصادية، وإقامة خمتلف أنواع التعاون والشراكات، والتعريف 
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باملغرب كبلد متشبث بقيم ومبادئ السلم واألمن واالستقرار 
 .والتعايش واحلوار

ويف هذا اإلطار، كانت للسيدات والسادة أعضاء 
عدد من االجتماعات الدولية  اجمللس فرص مهمة للمشاركة يف

با، و وأخص بالذكر اجتماعات اجلمعية الربملانية جمللس أور 
واجلمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط، واملنتدى العاملي 
للدميقراطية، واجلمعية الربملانية حللف الشمال األطلسي، واالحتاد 

ظمة الربملاين الدويل ، واحتاد جمالس الدول األعضاء يف من
 .التعاون اإلسالمي

وقد متيزت هذه االجتماعات باملواقف اليت عرب عنها 
ممثلو األمة خبصوص عدد من املواضيع والقضايا الراهنة هبدف 
توحيد الرؤى، وتنسيق السياسات خاصة فيما يتعلق مبواضيع 
األمن، وحقوق اإلنسان، والدميقراطية، والتلوث واحملافظة على 

ملاء، واهلجرة، وقضايا املرأة، والصحة، والتنمية البيئة، والطاقة، وا
 .املستدمية، والثقافة والرتبية والعلوم واإلعالم وغريها

وبنفس اإلرادة السياسية، وروح املصلحة الوطنية، شارك 
عدد من أعضاء اجمللس يف جمموعة من املنتديات واللقاءات 

، والندوات والورشات مهت يف جمملها قضايا حماربة التلوث
، واحلوار بني ربى للمدن، مراقبة العمل احلكوميواملشاكل الك

 .األديان و الثقافات وغريها من القضايا اآلنية

وتكريسا للحضور الدبلوماسي ملؤسستنا النيابية، قمنا 
بزيارة إىل مقر الربملان األوريب وأجرينا مباحثات مع رئيس الربملان 

تناولت على  األوريب، وعدد من أعضاء جلنة اخلارجية،
اخلصوص قضية الصحراء واإلصالحات اليت يقوم هبا املغرب 
على طريق تعزيز الدميقراطية وبناء دولة احلق والقانون، والوضع 
االقتصادي واالجتماعي باملغرب وسبل تطوير الشراكة القائمة 

 .بني الطرفني 

حقوق اإلنسان " كما شاركنا يف مؤمتر بتورينتو حول 
، املنظم من طرف جلنة الشؤون السياسية "جيةوالسياسة اخلار 

والدميقراطية التابعة للجمعية الربملانية جمللس أوروبا، وقد كانت 
هذه الندوة حمطة أساسية إلبراز األشواط اليت قطعها املغرب يف 
النهوض حبقوق اإلنسان، والطفرة النوعية الذي أحدثها الدستور 

 .اجلديد يف هذا اجملال

ق، وخالل اجتماع جلنة الشؤون ويف هذا السيا
السياسية والدميقراطية باجلمعية الربملانية جمللس أوربا والذي متيز 
بتقدمي املذكرة األولية بشأن تقييم الشراكة من أجل الدميقراطية 
مع الربملان املغريب ، فقد سجلنا ارتياحنا الكبري إلشادة أعضاء 

 جمال حقوق اللجنة بالتطور امللحوظ الذي حققه املغرب يف
اإلنسان وتعزيز مبادئ الدميقراطية، وبالعمل الذي يقوم به 

 .الربملان املغريب باعتباره مثاال حيتذى به يف العامل العريب

كما كانت مشاركتنا يف املؤمتر اخلامس للمنظمة العاملية   
 إلبرازللربملانيني ضد الفساد املنعقد يف مانيال فرصة أخرى 

واصل يف اجلهود الدولية ملكافحة الفساد، اخنراط اجمللس املت
 .وتفعيل االتفاقية األممية ملكافحة الفساد

وشاركنا مؤخرا يف اجتماع مكتب اجلمعية الربملانية 
للفرانكفونية والذي شكل مناسبة إلجراء عدد من االتصاالت 
مع رؤساء الربملانات األعضاء يف هذه اجلمعية هبدف تعزيز 

 .قوية روابط الصداقة والتعاوناحلوار الربملاين، وت

وضمن هذه الدبلوماسية النشيطة، فقد متيزت هذه 
للدورة احلادية عشرة   الدورة كذلك باحتضان مقر جملس النواب

وقد كانت فرصة ساحنة   للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب
لتجديد أواصر األخوة والتعاون مع أشقائنا يف البلدان العربية، 

سبة الستعراض خمتلف التطورات اليت تعرفها املنطقة، ومنا
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والسيما الدفاع عن حق الشعب الفلسطيين يف إقامة دولته 
 .املستقلة

أما على مستوى تعزيز عالقات الصداقة والتعاون يف 
واعتبارا ملكانة املغرب داخل املنظومة الدولية، فقد  اجملال الثنائي،

برملانات الدول الشقيقة   واصل اجمللس توطيد عالقاته مع خمتلف
والصديقة، وهو ما مت تسجيله من خالل استقبال العديد من 

انات، والشخصيات احلكومية الوفود الربملانية، ورؤساء الربمل
   .وكذلك الزيارات اليت مت القيام هبا خالل هذه الفرتة  األجنبية،

وقد شكلت هذه اللقاءات مع هذه الوفود مناسبة   
إلثارة مجلة من املواضيع املهمة، وعلى رأسها الدفاع عن وحدتنا 
الرتابية، وشرح خمتلف التطورات واملستجدات اليت تعرفها هذه 

ية والتجاوب الكبري واملتزايد من قبل املنتظم الدويل مع القض
مشروع احلكم الذايت ألقاليمنا اجلنوبية يف ظل السيادة املغربية، 
وكذا استعراض التجربة املتميزة للدميقراطية املغربية، والنقلة 
الدستورية النوعية اليت سجلتها بالدنا وتأثرياهتا املتنوعة على 

 . قانون واملؤسسات وحتقيق التنمية املستدامةتعزيز دولة احلق وال

كما حرصنا خالل هذه اللقاءات على تأكيد مواقفنا 
اجتاه عدد من القضايا الدولية العربية واإلسالمية والدولية، ويف 
مقدمتها دعم الشعب الفلسطيين يف إقامة دولته املستقلة 

املبدئية وعاصمتها القدس الشريف، وذلك انطالقا من قناعتنا 
والراسخة يف خلق نظام دويل مبين على أسس السلم والعدل 
واألمن واالستقرار، ونشر قيم التسامح واحلوار واحرتام الثقافات 

الدميقراطية واحلث على ترسيخها   واألديان، والتشبع بثقافة
 .جبميع ربوع العامل

 حضرات السيدات والسادة
ا سواء يف اجملال إن تنوع وتعدد القضايا املعروضة علين  

التشريعي أو الرقايب أو الدبلوماسي، وحجم الرهانات املطروحة 

متلي علينا مسؤوليات كبرية، وتفكريا عميقا ومتواصال لتحسني 
أداء املؤسسة النيابية، وتعزيز دورها يف البناء املؤسسايت 

 .والدستوري، وجعلها يف مستوى اهتمامات املواطنني وانتظاراهتم

اإلطار، فقد واصلت جلنة النظام الداخلي  ويف هذا  
اجتماعاهتا بشكل منتظم، ويف أجواء تغلب عليها روح 
املسؤولية، والنقاشات اهلادئة واهلادفة، واحلوار الصريح والبناء، 
مستحضرة الغايات الكربى للنظام الداخلي يف إطار منظور 

لس يتجاوز املفهوم التقليدي له كوثيقة لتنظيم وتسيري عمل اجمل
فقط إىل اعتباره مرجعا قانونيا، شامال، ومتقدما، ومنفتحا، 
وفعاال، وأداة لتأهيل العمل النيايب، وتعزيز مبادئ احلكامة 

 .الربملانية، والرفع من مكانة املؤسسة الربملانية

واستجابة للخطاب امللكي السامي حول بلورة مدونة 
م الداخلي أخالقية ذات بعد قانوين، فقد انكبت جلنة النظا

أيضا على إعداد هذه املدونة ضمن مقتضيات هذا النظام، 
مستحضرة املعايري الدولية األساسية املعمول هبا يف هذا الشأن، 
وخصوصيات نظامنا الربملاين والدستوري، وذلك يف سابقة هي 

 . األوىل من نوعها يف احلياة الربملانية املغربية

هودات املبذولة من باجمل  ويف هذا الصدد، نود أن أنوه
قبل مجيع السيدات والسادة أعضاء جلنة النظام الداخلي، وأن 
أعرب عن عميق شكري وبالغ امتناين لكل الذين شاركوا وسامهوا 
يف صياغة هذا العمل املهم، والذي حنن على مشارف إمتامه 

اجمللس الدستوري وفق   وعرضه على اجمللس املوقر مث إحالته على
 . ستورية اجلاري هبا العملاملقتضيات الد

  حضرات السيدات والسادة 
استكماال هلذه اجملهودات، وقصد مواصلة تأهيل العمل 
النيايب، وإحداث تطور نوعي يف املمارسة الربملانية، فقد قام 
اجمللس بإعداد خطة إسرتاتيجية لتأهيل وتطوير عمل جملس 
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السنوات  النواب تعترب مبثابة خارطة طريق وبرنامج عمل خالل
وتقويتها وتكريس استقالليتها   املقبلة بغاية تطوير عمل املؤسسة

جتاه السلطة التنفيذية وتأهيلها وتطوير فعاليتها وانفتاحها، 
وتعزيز الدور الدستوري للمعارضة، واملشاركة النسائية والشبابية 
يف العمل الربملاين، وضمان وحدة الربملان مبجلسيه، وجتسري 

املؤسسات واهليئات الوطنية والدستورية ضمن منظور الروابط مع 
شامل وعميق يتوخى تعزيز املسار اإلصالحي للمؤسسة النيابية، 
واالرتقاء مبكانتها السياسية، ووظيفتها الدستورية، وجعلها 

 .منخرطة يف التحوالت العميقة اليت تعرفها بالدنا

 وبالنظر إىل محولة وأمهية هذا املشروع، فقد روعي يف
إعداده البعد التشاركي حيث سجلنا مدى تفاعل الفرق 
واجملموعات النيابية وباقي السيدات والسادة النواب مع املشروع 
من خالل تقدمي عدد من األفكار واالقرتاحات والتصورات اليت 
سامهت يف إغناء حمتوياته وإثراء توجهاته، مبا سيتيح لنا االنتقال 

 .عيل مضامينهابسرعة ويف أقرب اآلجال إىل تف

إن هذه اخلطة اإلسرتاتيجية هي مبثابة برنامج عمل 
شامل ومتكامل يتضمن عدة أوراش وفق أجندة زمنية مضبوطة 
تشمل مخسة حماور رئيسية، ثالثة منها عمودية وتتعلق بتطوير 
النشاط التشريعي للمجلس، واالرتقاء مبراقبة العمل احلكومي، 

وحمورين آخرين أفقيني وخيصان  وتأهيل الدبلوماسية الربملانية،
تأهيل القدرات املؤسساتية والعملية جمللس النواب، مث سياسة 

 .انفتاح اجمللس على حميطه اخلارجي وإسرتاتيجية التواصل

وقد شرعنا يف تفعيل هذه املشاريع واألوراش، واليت  
كانت أوىل مثراهتا إقرار نظام أساسي خاص مبوظفات وموظفي 

ف إىل تأهيل املوارد البشرية، وتنمية قدراهتا جملس النواب يهد
التدبريية، ووظيفتها اإلدارية، ويبقى أملنا كبريا وتلك مسؤولية 
ملقاة على عاتقنا مجيعا من أجل بلورة هذه املشاريع وأجرأة هذه 

 .وإخراجها إىل حيز الوجود التدابري؛

وال أريد أن تفوتين هذه الفرصة وحنن نستعرض بعض 
رئيسية لتحديث آليات عملنا وعصرنتها دون أن نشري احملاور ال

إىل اهتمامنا الكبري ورغبتنا األكيدة رئاسة ومكتبا يف توفري 
وسائل العمل الضرورية والكفيلة مبمارسة السيدات والسادة 

 .املنوطة هبم، ويف أحسن الظروف  النواب ألدوارهم الدستورية

 حضرات السيدات والسادة
واب بانفتاح املؤسسة النيابية على إميانا من جملس الن

حميطها اخلارجي من خالل تواصلها مع خمتلف الفعاليات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملهنية واجملتمع 
املدين واملواطنني واملواطنات بشأن عدد من املواضيع املتصلة 
مبجاالت تدخالته واختصاصاته، فقد واصل اجمللس تكريس هذا 
النهج من خالل استقبال عدد من الوفود والفئات املنتمية إىل 
خمتلف الفضاءات التعليمية، والرتبوية واألكادميية، حيث جتاوز 
عدد األشخاص الذين زاروا اجمللس خالل هذه الدورة أزيد من 

 . شخص 1451

ويف إطار تفعيل مقتضيات الدستور الرامية إىل جتسري 
ع هيئات اجملتمع املدين، فقد عرف عالقات التعاون والتواصل م

اجمللس حضور العديد من الفعاليات اجلمعوية باختالف 
تدخالهتا وأهدافها، وما تنظيم جملس النواب ليوم دراسي حول 

 . إال ترسيخ وإبراز هلذا التوجه" الربملان واجملتمع املدين" 

ويف نفس السياق املتصل بانفتاح املؤسسة النيابية، 
ها، فقد نظم اجمللس عدة ندوات مبقر اجمللس بتعاون وتنويع أدوار 

ويستمنسرت "مع بعض الشركاء الدوليني وأخص بالذكر مؤسسة 
حيث قمنا، فضال عن الندوة املشار إليها سالفا " للدميقراطية

  ندوات أخرى مثل   حول عالقة الربملان باجملتمع املدين، بتنظيم
وقواعد السلوك "، و"التكتالت الشبابية يف برملانات متعددة"

 ".واألخالقيات الربملانية
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كما أريد أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد بالندوات 
واأليام الدراسية اليت قامت بتنظيمها الفرق واللجان النيابية، 
وطبيعة وأمهية املواضيع اليت تتم دراستها، واليت ستضفي بدون 

 .شك قيمة نوعية على املمارسة الربملانية ببالدنا

 ات السيدات والسادةحضر 
امسحوا يل يف ختام هذه الكلمة أن أتوجه ببالغ الشكر 
واالمتنان إىل السيد رئيس احلكومة ومن خالله إىل باقي أعضاء 
احلكومة على تعاوهنم االجيايب واملثمر، وأخص بالذكر السيد 

كما أغتنم . الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين
ألعرب جمددا عن تقديري وامتناين للتعبئة اجلماعية  هذه الفرصة

والتجند الدائم جلميع السيدات والسادة النواب خالل هذه 
الدورة، ويف مقدمتهم السيدات والسادة أعضاء املكتب، ورؤساء 
الفرق واجملموعات النيابية، ورؤساء اللجان، والشكر موصول  

هتم القيمة كذلك لكافة موظفي وموظفات اجمللس على جمهودا
 .وعملهم الدؤوب طيلة هذه الفرتة

وأملي كبري يف أن نستمر بنفس احلماس والعزمية يف   
القيام بوظائفنا الدستورية ومهامنا السياسية، ويف ترسيخ النموذج 
املغريب املتميز للدميقراطية املواطنة والتضامن االجتماعي حتت 

ره اهلل القيادة الرشيدة جلاللة امللك حممد السادس نص
  .والسالم وعليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته وأيده،

 .الكلمة للسيد األمني لتالوة الربقية املرفوعة إىل صاحب اجلاللة

 :أمين المجلس وديع بنعبد اهلل السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السادة الوزراء،

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

مرفوعة إىل صاحب اجلاللة امللك حممد السادس  برقية
بر من السنة التشريعية نصره اهلل مبناسبة اختتام دورة أكتو 

1111-1114: 

لصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم وا
 .المرسلين

 نعم سيدي أعزك اهلل،
يسعد خدمي األعتاب الشريفة واجمللس خيتتم دورته   

التشريعية الثانية، أن يرفع إىل جاللتكم أصالة األوىل من السنة 
عن نفسه ونيابة عن أعضاء جملس النواب آيات الوالء 
واإلخالص ومكني التعلق والوفاء، داعني لكم مبوفور الصحة 
والسالمة والعافية، ومزيد من التوفيق والسداد يف قيادة بلدكم 

 .الويف حنو املزيد من التقدم والنماء واالزدهار

حفلت الدورة اليت خنتتم اليوم أعماهلا يا موالي  وقد 
بأحداث وطنية ودولية بالغة األمهية، كان يف مقدمتها خطابكم 
التوجيهي السامي أمام ممثلي األمة الذي أكدمت من خالله على 
مسؤولية أعضاء الربملان يف تدشني منعطف تارخيي جديد، 

نوين تقوم على واإلنكباب على بلورة مدونة أخالقية ذات بعد قا
ترسيخ قيم املواطنة واعتبار الصاحل العام واملسؤولية والنزاهة 

كما . وااللتزام باملشاركة الكاملة والفعلية يف مجيع أشغال الربملان
دعومت يا موالي إىل تعزيز حضور املغرب يف احملافل الدولية 
خلدمة مصاحله العليا ويف طليعتها قضية الوحدة الرتابية 

 .للمملكة

إن أعضاء اجمللس يا موالي الذين يعتزون بالنهج  
الرصني الذي يطبع األسلوب احلكيم جلاللتكم  ومواقفكم 
ومساعيكم الوطنية واجلهوية واإلقليمية والدولية، لواعون بالدور 
املتنامي الذي أضحت حتتله املؤسسة النيابية يف املسرية التنموية 

خالل التعبئة الشاملة  واالقتصادية والسياسية للوطن وذلك من
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والعمل املوصول، مؤكدين باملناسبة حرصهم على بلورة األهداف 
املثلى جلاللتكم يف خمتلف مناحي االختصاصات املوكولة جمللس 
النواب دستوريا وذلك عرب الرقي بالتشريع واملراقبة والعمل 
الدبلوماسي حنو األداء األمثل مبا خيدم بلدنا داخليا وخارجيا 

 .حضوره الوازن يف احملافل واملنتديات الربملانية الدولية ويقوي

وقد سجل اجمللس يا موالي خالل هذه الدورة نشاطا 
ملحوظا عكسته احلصيلة التشريعية اهلامة، واجللسات الشهرية 
املخصصة للسياسة العامة اليت جييب عنها رئيس احلكومة، 

وضوعات واجللسات األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفهية وامل
اليت تناولتها اللجن الدائمة، والنشاط املتميز للوفود النيابية يف 
خمتلف املنظمات الربملانية أو من خالل استقبال اجمللس للعديد 

 .من الوفود من دول شقيقة وصديقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبقاكم اهلل يا موالي حصنا حصينا لشعبكم الويف 
م، كم وجناح مساعيكوأعانكم يف حتقيق  أمانيكم وبلوغ مرامي

سمو امللكي األمري اجلليل وحفظكم  يف ويل عهدكم صاحب ال
موالي احلسن وشقيقته األمرية اجلليلة لال خدجية، وشد أزركم 
بسموكم السعيد صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد 

إنه مسيع جميد وباإلجابة قدير، . وسائر أفراد أسرتكم الكرمية
 .لعلي باهلل ورمحته تعاىل وبركاتهوالسالم على املقام ا

 ه 2121ربيع اآلخر  حفات: باط فيحرر بالر 
 خديم األعتاب الشريفة 

 كريم غالب، رئيس مجلس النواب    
 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة 

 السادة الوزراء، شكرا السيد رئيس احلكومة، شكرا،
 .ورفعت الجلسة شكرا للجميع السيدات والسادة النواب،

  

 

 

 

 
 

 


