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 محضر الجلسة التاسعة والثمانين

 
أبريل  01) 0141مجادى الثانية  10اجلمعة   : التاريخ

1104.) 

 .السيد كرمي غالب، رئيس جملس النواب  : الرئاسة

ستة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة العاشرة :  التوقيت
 .صباحا والدقيقة السادسة والعشرين

من ( 1104أبريل ) ة افتتاح الدورة الربيعي:  جدول األعمال
 .السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية التاسعة

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة

 .ن الرحيمبسم اهلل  الرحم
 .تفضلوا من فضلكم، تفضلوا

 :السيد المقرئ
 .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم
لَِيْغِفَر َلَك اللَُّه َما َتقَدََّم   (1) َلَك فَْتحًا مُّبِيناً   إِن َّا فََتْحنَ ا" 

ِمن ذَنِبَك َوَما تَ أَخََّر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَْيَك َوَيْهِدَيَك ِصرَاطاً  
ً َعزِيزاً  (2) مُّْسَتِقيماً  ُهَو الَِّذي   (3) َويَنُصَرَك اللَُّه َنْصرا

ً مََّع  أَنَزلَ السَِّكيَنَة ِفي قُ ُلوِب اْلمُ  ْؤِمِنيَن لَِيْزَداُدوا إِيَمانا
إِيَماِنِهْم َولِلَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت وَاْْلَْرِض َوَكاَن اللَُّه َعلِيماً  

لُِيْدِخَل اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمنَ اِت َجن َّاٍت َتْجرِي   (4) َحِكيماً 
ُهْم َسيِّئَ اِتِهْم  ِمن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوُيَكفَِّر َعنْ 

صدق اهلل موالنا ". َوَكاَن ذَِلَك ِعنَد اللَِّه فَْوزًا َعِظيما
 .العظيم

 :السيد الرئيس

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم
الواردة على ت راسالاملالكلمة للسيد األمني لتالوة  ،بداية 

 .لسرئاسة ااجل
  :النائب السيد عبد الصمد حيكر أمين الجلسة

  ،ئيسشكرا السيد الر 
  ،السادة الوزراء

  ،السيدات والسادة النواب المحترمين
توصلت رئاسة جملس النواب مبراسلة رئيس احلكومة خيرب بنتائج 

واليت أسفرت  12/1/1104االنتخابات التشريعية اجلزئية يوم 
  :عن االنتخاب اآلتية أمساءهم

  السيد حممد يوسف من حزب العدالة والتنمية برسم
 ؛يعقوبدائرة موالي 

  ي من حزب احلركة الشعبية برسم السيد هشام هرم
 ؛دائرة سطات

   من حزب االستقالل برسم  رادالسيد عبد الغفور أحر
 دمنات؛ -أزياللدائرة 

  زروال من حزب احلركة الشعبية  كر بنبو السيد ب
 ؛م دائرة سيدي قاسمسبر 

  واالشرتاكيةظ الرتايب من حزب التقدم يفالسيد ح 
  .يةبدائرة اليوسف
أحيلت على جملس النواب نسخة من  ،ومن ااجللس الدستوري

السيد احلسني  يقضي برفض طلب 401/04القرار رقم 
إلغاء نتيجة االنتخابات التشريعية اجلزئية بلكطو الرامي إىل 

املقعد الشاغر  للشغ 1101سبمر يد 11اليت أجريت يف 
وأعلن على إقليم شيشاوة، -بالدائرة االنتخابية احمللية شيشاوة

 .إثرها انتخاب السيد عبد الغين جناح عضوا مبجلس النواب
كما توصلت رئاسة جملس النواب بالنصوص التشريعية   

 :التالية ويتعلق األمر ب 
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  من  11بتغيري املادة  014.01مشروع قانون رقم
مبثابة مدونة التغطية الصحية  00.11القانون رقم 

 ؛نأحيل من جملس املستشاري ،األساسية
  يتعلق بعقود الشراكة بني  20.01مشروع قانون

 ؛القطاعني العام واخلاص
  يقضي بتغيري وتتميم  00.01مشروع قانون رقم

املتعلق بإحداث املؤسسة  40.20القانون رقم 
 ؛وتنسيق أعمال التصدير ملراقبةاملستقلة 

  لس يتعلق بااجل 012.01مشروع قانون تنظيمي رقم
 ؛لبيئياالقتصادي واالجتماعي وا

  وطين  مبثابة ميثاق 44.01مشروع قانون إطار رقم
 ؛للبيئة والتنمية املستدامة

  يوافق مبوجبه على  014.01مشروع قانون رقم
بني  1101سبتمرب  7يف  ياوندياالتفاقية املوقعة ب

حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكامرون 
يف لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب 

 ؛لدخلميدان الضرائب على ا
  يوافق مبوجبه على  011.01مشروع قانون رقم

االتفاق بشأن النقل الدويل للمسافرين والبضائع عرب 
 ،الطرق عن الربتوكول التطبيقي لالتفاق املذكور

بني حكومة  1101أكتوبر  4املوقعني بالرباط يف 
 ؛غربية وحكومة اململكة االسبانيةاململكة امل

 يوافق مبوجبه على  047.01انون رقم مشروع ق
بني  1101ماي  02يف  واكادوكواالتفاقية املوقعة ب

حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاصو لتجنب 

رييب يف ميدان االزدواج الضرييب ومنع التهرب الض
 ؛الضرائب على الدخل

  يوافق مبوجبه على اتفاق 010.01مشروع قانون رقم 
يجية يف جمال التنمية والتعاون الثقايف الشراكة االسرتات

كتوبر أ 4ي والرياضي املوقع بالرباط يف والرتبو 
 ؛لكة املغربية واململكة االسبانيةبني املم 1101

مقرتحات قوانني تقدم هبا نواب عن الفريق احلركي 
 : ويتعلق األمر ب

  مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف
رمضان  10بتاريخ  0.70.401مبثابة قانون رقم 

املتعلق بتنظيم مسامهة  (0470شتنرب  11 ) 0440
 ؛لسكان يف تنمية االقتصاد الغابويا
  مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف

يف تنظيم والية  0447رجب  10الصادر بتاريخ 
الدولة على اجلماعات األهلية ويف ضبط األمالك 

الصادر باجلريدة الرمسية بتاريخ  ،املشرتكة بينها وتفويتها
 .(0404غشت  02 ) 0447ذي القعدة  11
 مقرتح قانون يف شأن توحيد أسعار غاز البوطان. 
 مقرتح قانون حول احلق يف احلصول على املعلومات. 

ومن فريق التجمع الوطين لألحرار، توصل مكتب 
ااجللس مبقرتح قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط 

املواطنات واملواطنني للملتمسات يف جمال وكيفيات تقدمي 
 . التشريع

وتوصل ااجللس كذلك من فريق العدالة والتنمية 
 :مبقرتحات القوانني التالية
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  04.11مقرتح قانون بتغيري وتتميم القانون رقم 
ة للدولة على املنشآت العامة املتعلق باملراقبة املالي

رقم ت أخرى الصادر بتنفيذه الظهري الشريف ئاوهي
 00) 0111رمضان  00بتاريخ  0.4.011.40

 (.1114نرب و ن
  تغيري وتتميم الظهري الشريف رقم  مقرتح قانون

 .بشأن التفتيش العام للمالية 0.04.104
   مجعيات ح قانون يقتضي بتنظيم حق تأسيس مقرت

 .حكوميةاجلتمع املدين واملنظمات الغري ا
  لباب مقرتح قانون يقضي بتعديل الفرع األول من ا

القانون من الثاين من القسم األول من الكتاب الثاين 
املتعلق باملسطرة اجلنائية الصادرة بتنفيذ  11.10رقم 

رجب  10 يف 0.11.100الظهري الشريف رقم 
كما مت تعديله ( 1111أكتوبر  4)  0114
 .وتتميمه

   مقرتح قانون يتعلق بااجللس األعلى للحسابات يغري
تعلق مبدونة احملاكم امل 01.44القانون رقم  مويتم

املالية الصادرة بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
 04 ) 0114 الثاين ربيع 0بتاريخ  0.11.011

 (.1111يونيو 
الرئاسة فريق األصالة واملعاصرة توصلت نواب من و  
 :قانونني التالني يمبقرتح

 قانون الجمموعة  ممقرتح قانون يقضي بتتمي
 قانون رقمال مقضي بتتميومقرتح قانون ي ،اجلنائي

 .شكرا السيد الرئيس ،تعلق مبدونة الشغلامل  00.44

  :السيد الرئيس
  .شكرا السيد األمني

الرحيم والصالة والسالم على أشرف  الرحمنبسم اهلل 
  .المرسلين

 المحترمون،السادة الوزراء 
  ،السادة النواب المحترمون

ح على نفتت ،من الدستور 00طبقا ملقتضيات الفصل 
دورة أبريل من السنة التشريعية أشغال وتوفيق منه بركة اهلل 

متطلعني إىل مواصلة تنزيل  ،الثانية من الفرتة النيابية التاسعة
دولة لمملكة وتعزيز أسس لمقتضيات الدستور اجلديد 

ها قيم احلريات والكرامة واملساواة حتت تسود ،دميقراطية مواطنة
 .لك حممد الساد  نصره اهللدة جلاللة امليشقيادة الر ال

 حضرات السيدات والسادة،
لقد متيزت الفرتة الفاصلة بني اختتام دورة أكتوبر 

باإلضافة  ،خصصت ،وافتتاح هذه الدورة بانعقاد دورة استثنائية
إىل املناقشة والتصويت على بعض مشاريع القوانني اليت تكتسي 

يس الفرنسي أمهية خاصة، الستقبال ضيف املغرب الكبري الرئ
ند الذي ألقى خطابا أمام جملسي الربملان، السيد فرانسوا هوال

وهو احلدث الذي يعكس جبالء متانة العالقات املغربية 
الفرنسية، والروابط الوثيقة اليت جتمع بني قائدي البلدين جاللة 

 .ندامللك حممد الساد  نصره اهلل وفخامة الرئيس فرانسوا هوال
ث اهلام، فقد شهدت الفرتة وإىل جانب هذا احلد

الفاصلة بني الدورتني مواصلة ااجللس لنشاطه النيايب بشكل 
 .سواء يف ااجلال التشريعي أو الرقايب أو الدبلوماسي ،مكثف

فعلى املستوى التشريعي، عقدت اللجان النيابية 
خصصت لتدار   ـالدائمة خالل الفرتة الفاصلة عدة اجتماعات

اهلامة والسيما تلك املرتبطة مبيدان  عدد من مشاريع القوانني
التخليق، وااجلال االقتصادي واالجتماعي، والصحي، 
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والعالقات التعاقدية يف جمال الكراء، وإحداث بعض 
 .املؤسسات العمومية

ولإلشارة، فقد مت تسجيل تقدم كبري يف دراسة بعض 
مشاريع القوانني داخل اللجان النيابية املختصة، ومن املنتظر 

ها خالل هذه الدورة على اجللسة العامة قصد املناقشة عرض
 .والتصويت عليها

ويف نفس السياق، فقد أحالت احلكومة جمموعة من 
مشاريع القوانني اليت هتم ااجلال االقتصادي، والتنمية املستدامة 
والبيئة، وامليدان االجتماعي والصحي وغريها من املواضيع 

 .املهمة
املناسبة دون أن أعرب عن أمهية  وال أريد أن تفوتين هذه

املبادرة اليت قامت هبا احلكومة يف اإلعالن عن خمططها 
التشريعي برسم الوالية التشريعية التاسعة، وهو معطى نعتربه 
إجيابيا ويساهم يف حتسني احلكامة التشريعية، غري أن ذلك 

م ينبغي أن يتم مبوازاة مع االهتمام باملبادرات التشريعية اليت يقو 
هبا السيدات والسادة النواب يف إطار مقرتحات قوانني، السيما 

 ،وأن الدستور احلايل أعطى مكانة خاصة هلاته املقرتحات
حيث ينص على ختصيص يوم واحد على األقل يف الشهر 
لدراستها، وهو املقتضى الذي نعتربه نقلة نوعية يف جمال توسيع 

 .صالحيات الربملان
باألرقام مشاريع القوانني أريد فقط هنا أن أذكر 

مشروع قانون حمال علينا  10ومقرتاحات القوانني، فهناك 
مقرتح قانون صادرة عن  01حاليا من طرف احلكومة، و

إذن . السيدات والسادة النواب، واللي مها حمالون على اللجان
 .مشروع قانون 10مقرتح قانون و 01

رافدا من وارتباطا بأمهية مقرتحات القوانني باعتبارها 
روافد التشريع، وحرصا من السيدات والسادة النواب على 
القيام بأدوارهم التشريعية، فقد متيزت الفرتة الفاصلة بني 

الدورتني بقيام اللجان النيابية بربجمة وتدار  جمموعة من 
مقرتحات القوانني واليت هتم خمتلف ااجلاالت االقتصادية 

والقانونية وغريها من املواضيع  واالجتماعية، والعلمية، واملالية،
 .اهلامة

أود التأكيد على أنه بالنظر إىل  ،ويف هذا اإلطار
خمتلف الرهانات اليت تنتظرنا مجيعا، وخمتلف املسؤوليات امللقاة 
على عاتقنا يف تفعيل األوراش املفتوحة ببالدنا، وتنزيل 

نا مقتضيات الدستور، وتلبية حاجيات املواطنات واملواطنني، فإن
هنيب جبميع املكونات السياسية للمجلس وكذا احلكومة 
بتكثيف املبادرات وتظافر اجلهود، من أجل الرفع من وترية 

انسجاما مع اخلطاب امللكي السامي مبناسبة  ،أدائنا التشريعي
يف جعل هذه الوالية املؤسسة  ،افتتاح دورة أكتوبر املاضية
 .والرائدة أكثر إبداعا وعطاء

التشريع، فقد متيزت الفرتة الفاصلة بني وإىل جانب 
الدورتني مبواصلة ااجللس لنشاطه الرقايب، انطالقا من احلرص 
الدائم للسيدات والسادة أعضاء ااجللس على تتبع وتقييم 
العمل احلكومي، ومواكبة التطورات اليت تشهدها الساحتان 

 .الوطنية والدولية، والدفاع عن مصاحل املواطنني
فقد  ،طار وعلى مستوى األسئلة الكتابيةويف هذا اإل

 .سؤاال كتابيا   071أجابت احلكومة خالل هذه الفرتة على 
أما يف جمال املهام االستطالعية اليت يقوم هبا السيدات 
والسادة النواب للوقوف على وضعية وتدبري بعض املرافق 
العمومية، فقد متيزت الفرتة الفاصلة بقيام وفد عن جلنة 

اإلنتاجية بإجناز الشطر األول للمهمة االستطالعية  القطاعات
 .املصنفة جنوب بوجدور" ج"ملنطقة 

ونود اإلشارة هبذا اخلصوص إىل موافقة مكتب ااجللس 
على طلبات اللجان النيابية إلجراء عدد من املهام االستطالعية 

وذلك حرصا على تفعيل الدور  ،خالل األيام واألسابيع املقبلة
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جلس وعلى تتبع ومواكبة خمتلف املستجدات اليت الرقايب للم
 .تعرفها الساحة الوطنية

وتكريسا هلذا العمل الرقايب، فقد قامت بعض اللجان 
بتدار  عدد من املواضيع والقضايا ذات الصدارة على الصعيد 

 . الوطين
ويف هذا الصدد، قامت جلنة التعليم والثقافة واالتصال 

سا  حصيلة تدريس االمازيغية، مبناقشة عدة مواضيع مهت باأل
والعنف املدرسي، ووضعية التعليم األويل، وقطاع التعليم 

 حني قامت جلنة املالية يف .اخلاص، ووضعية القناة األمازيغية
والتنمية االقتصادية بدراسة موضوع التدبري املايل ملؤسسة 

 .صندوق اإليداع والتدبري
ونود اإلشارة هبذا الصدد، وحنن نستعرض حصيلة 
الفرتة الفاصلة بني الدورتني يف ااجلال الرقايب، أن نؤكد على 
مسألة نعتربها غاية يف األمهية، وهي ضرورة تفعيل بعض 

، والسيما تقييم 1100اآلليات اجلديدة اليت جاء هبا دستور 
محاية ت ئاومية، ومناقشة تقارير مؤسسات وهيالسياسات العم

احلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة 
والدميقراطية التشاركية، وااجللس األعلى للحسابات أمام 
الربملان، فهذه االختصاصات اجلديدة اليت أناطها الدستور 
مبؤسستنا التشريعية، بقدر ما نعتز هبا كآليات مهمة لتعزيز 

لي علينا مسؤوليات إضافية قصد الرقابة الربملانية، فإهنا مت
االنكباب على تفعيل هذه املقتضيات الدستورية، وتوفري 
األجواء والشروط املناسبة قصد التأسيس ملمارسات برملانية 

 .رائدة
 ،حضرات السيدات والسادة

لقد متيزت الفرتة الفاصلة بنشاط دبلوماسي مكثف، سواء على 
 اإلطار الثنائي، وهو صعيد العالقات املتعددة األطراف أو يف

ما ترمجته املشاركة الكثيفة للسيدات والسادة النواب يف خمتلف 

امللتقيات واحملافل الدولية، وكذا احتضان بالدنا لعدد من 
 .االجتماعات الدولية اهلامة

ويف هذا الصدد، وعلى مستوى العالقات املتعددة 
أشغال  األطراف، فقد قام عدد من أعضاء ااجللس باملشاركة يف

جلان اجلمعية الربملانية اجللس أوربا، واجلمعية الربملانية 
للفرنكفونية، فضال عن املشاركة يف أشغال الربملان األوريب، 

 .لالحتاد الربملاين العريب 04واملؤمتر 
ويف نفس السياق، فقد شاركنا رفقة وفد برملاين هام يف 

لة اإليكوادور، لالحتاد الربملاين الدويل بدو  012أشغال اجلمعية 
وقد عربنا خالل هذه الدورة على مجلة من املواقف اليت ختص 
بعض القضايا اليت ينشغل هبا العامل اليوم والسيما إشكالية 
التنمية على الصعيد العاملي يف عالقتها مع حتسني جودة 
احلياة، وضمان العيش الرغيد لإلنسان، مستحضرين يف ذلك 

خاصة املبادرة الوطنية  ،دنابعض التجارب اليت تعرفها بال
باعتبارها جتربة فريدة على املستوى اجلهوي  ،للتنمية البشرية

 .والقاري
كما كانت مناسبة للتباحث مع عدد من رؤساء 
برملانات الدول الشقيقة والصديقة واملنتمية ملختلف القارات، 
والسيما رؤساء بعض برملانات الدول اإلفريقية يف نطاق تعاوننا 

جنوب، وهي اللقاءات اليت تزامنت مع الزيارة التارخيية  جنوب
اليت قام هبا جاللة امللك حممد الساد  نصره اهلل لعدة بلدان 

 .إفريقية، هذه الزيارة اليت نعتز هبا وبدالالهتا وعمقها اإلفريقي
وإىل جانب هذا، فقد شاركنا يف أول قمة لرؤساء 

يا، واليت متحورت حول برملانات االحتاد من أجل املتوسط مبرسيل
تعزيز التواصل بني ااجلتمع املدين واملنتخبني احملليني والربملانيني 

 .وذلك من أجل صياغة رؤية مشرتكة ملستقبل املنطقة املتوسطية
ويف نطاق تعزيز الدبلوماسية الربملانية، ودعم دور 
مؤسستنا النيابية، فقد احتضن ااجللس عدة تظاهرات برملانية 
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ماع جلنة القضايا السياسية والدميقراطية، وجلنة اهلجرة منها اجت
 .والالجئني والنازحني التابعتني للجمعية الربملانية اجللس أوربا

كما شهدت هذه الفرتة الفاصلة أيضا اجتماع اللجنة 
السياسية التابعة للجمعية الربملانية للفرنكوفونية لدراسة األوضاع 

 .السياسية يف الفضاء الفرنكوفوين
إىل جانب هذا نظمت املؤسسة الربملانية ندوة مشرتكة 
مع اجلمعية الربملانية حللف مشال األطلسي، حتت الرعاية امللكية 

 .اهلل حفظهالسامية جلاللة امللك حممد الساد  
ولإلشارة، فهذه هي املرة األوىل اليت تعقد فيها اجلمعية 

ة الناتو، الربملانية حللف مشال األطلسي اجتماعا خارج منطق
وهو شرف وتقدير يدل على املكانة اليت حتظى هبا بالدنا على 

 .الساحة الدولية
ويف نفس اإلطار، فقد شارك بعض أعضاء ااجللس يف 
عدة ندوات وورشات دولية، وهنا أخص بالذكر موضوعي دور 
الربملانيني يف حتسني السياسات العامة، ودور سيادة القانون يف 

 .دميقراطيةتعزيز املسلسالت ال
أما فيما خيص العالقات الثنائية، واستمرارا لتوجه 
ااجللس يف متتني خمتلف أواصر التعاون والصداقة مع خمتلف 
برملانات الدول الصديقة والشقيقة، فقد شهدت هذه الفرتة 
استقبال ااجللس لعدة شخصيات برملانية، ونذكر من بينها زيارة 

 .جلمعية الوطنية لدولة مايلرئيس البندستاغ األملاين، ورئيس ا
كما استقبلنا السيد كريستوفر رو  املبعوث 

حيث  ،الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة إىل الصحراء
متحورت مباحثاتنا حول مستجدات قضيتنا الوطنية والوضع 

 .األمين يف منطقة الساحل والصحراء
وعلى ضوء صدور التقرير األخري لألمني العام لألمم  

نود التأكيد جمددا على تشبث اململكة املغربية  ،دةاملتح
هبدف الوصول  ،مبسلسل املفاوضات يف إطار األمم املتحدة

إىل حل هنائي هلذا النزاع على أسا  مبادرة احلكم الذايت 
 .بالصحراء حتت السيادة املغربية

وباملوازاة مع ذلك، فقد قمنا بزيارة على رأ  وفد 
سويد والدمنارك، هبدف تعزيز سبل نيايب إىل كل من دوليت ال

 .غربية ولملكيت السويد والدمناركالتعاون الثنائي بني اململكة امل
وقد كانت مناسبة ساحنة إلطالع برملاين البلدين على األوراش 
الكربى واإلصالحات السياسية اليت أطلقتها بالدنا يف السنوات 

 تعرفها خرية اليتاألخرية، إضافة إىل استعراض التطورات األ
وتندرج هذه الزيارة ضمن املبادرات املتعددة  .القضية الوطنية

واملنتظمة اليت يقوم هبا جملس النواب للدفاع عن قضيتنا الوطنية 
األوىل، وجماهبة حتركات خصوم وحدتنا الرتابية، وضمان الدعم 
الدويل للمقرتح املغريب الرامي إىل إهناء النزاع حول أقاليمنا 

 . اجلنوبية
وإىل جانب قضيتنا الوطنية األوىل، ظلت القضية 
الفلسطينية حاضرة بقوة يف النشاط الدبلوماسي ملؤسستنا، عرب 
التنسيق والتشاور املستمر مع أشقائنا الفلسطينيني يف احملافل 
الربملانية وتوحيد اجلهود من أجل الدفاع عن احلق املشروع 

ستقلة وعاصمتها للشعب الفلسطيين يف إقامة دولته الوطنية امل
القد  الشريف، والتنديد بالغطرسة اإلسرائيلية، ومطالبة 
املنتظم الدويل بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 

 .ذات الصلة باحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين
نغتنم املناسبة لتجديد تنديدنا  ،ويف هذا اإلطار

سرائيلية الذي باإلجراء التمييزي املتغطر  للسلطات اإل
علي سامل  كذلك األخاستهدف النائب حممد املهدي بنسعيد و 

عضوي الشعبة الوطنية  من جملس املستشارين الشكاف
للجمعية الربملانية اجللس أوروبا، والذي حال دون دخوهلما 
لألراضي الفلسطينية ضمن وفد للجنة الفرعية حول الشرق 
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ة والدميقراطية التابعة األوسط التابعة للجنة القضايا السياسي
 .هلذه اجلمعية

 حضرات السيدات والسادة،
فقد كانت الفرتة الفاصلة بني الدورتني  ،كما الحظتم

حافلة باألنشطة النيابية سواء يف ااجلال التشريعي أو الرقايب أو 
 .الدبلوماسي

وإننا لنتطلع خالل هذه الدورة إىل مواصلة تنفيذ 
لتأهيل وتطوير عمل جملس النواب يف اخلطة اإلسرتاتيجية الرامية 

نظام الداخلي خمتلف امليادين، ويف مقدمتها استكمال ورش ال
يف بعض القضايا العالقة من خالل  تللمجلس، وتسريع الب

تكثيف املشاورات وتعميق النقاش بني الفرق وااجلموعات 
النيابية من أجل صياغة نظام داخلي متقدم، وكذا إعداد مدونة 

ستحضر املهام الوطنية الكربى املنوطة باملؤسسة أخالقية ت
يف إطار التوجهات الكربى  ،وبالسيدات والسادة النواب

 .للدستور وهبدف حتديث مؤسستنا النيابية والرفع من أدائها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إهنا مهام جسيمة، ومسؤوليات كبرية تنتظرنا خالل هذه الدورة 
ر يف عملنا بنفس واليت نأمل أن ننخرط فيها مجيعا، ونستم

اإلرادة والعزمية وبنفس التعبئة واحلما  لتطوير لمارستنا الربملانية، 
مستحضرين روح الدستور ومستلهمني يف ذلك توجيهات 
صاحب اجلاللة امللك حممد الساد  نصره اهلل يف بناء دولة 

 .دميقراطية وخدمة للمصاحل العليا للبالد
 .كاتهوالسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبر 

 .ورفعت الجلسة شكرا على انتباهكم وإصغائكم
 .تفضل، نقطة نظام

النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 
 :والمعاصرة

 إال مسحتوا السيد الرئيس،
 السادة األعضاء،

أنا أريد فقط أن أوجه اإلخوة األعضاء، باإلهانة اليت 
ها أو نقبلها نسكت عنتعرض هلا جملسنا وإهانة ال ميكن أن 

حينما نتوصل برسالة من موظف حكومي إىل رئيس جلنة 
العدل والتشريع الذي ال صفة له أن يوجه له رسالة، ألنه هناك 

 .رئيس حكومة ورئيس الربملان، يتحفظ عن نائبة برملانية
أن الرسالة اليت وجهها نعترب أن هذا السلوك، خاصة و 

ل والتشريع، حبال إال السيد مدير إدارة السجون إىل مدير العد
ما كاينش رئيس الربملان، حبال إال ما كاينش رئيس احلكومة، 
حبال إال ما كاينش املساطر القانونية اليت يعمل هبا، جتاوز كل 

 . شيء
وفيها جوج املالحظات السيد الرئيس، تيقول فيها 
أوال، تيطلب من رئيس جلنة العدل والتشريع ياخذ القرارات 

النائبة، ما نعرف آمشن سلطة عند رئيس اللجنة  املناسبة يف حق
النائبة ديالنا؟ ثانيا، يتحفظ، موظف يتحفظ من قيام نائبة  يف
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مبهامها الدستورية، هذا موظف يتحفظ على نائبة برملانية باش 
 .تقوم مبهامها الدستورية

مازال ما كملت ..إال كان هاذ املوظف كيعترب نفسه
اه هتني املؤسسة كلها دستوريا هاذ الرسالة ر ..السيد الرئيس

وقانونيا، إال قبلنا هذا نسدوا هاذ الباب هذا، وإال غادي جيي 
غدا وزير العالقات مع الربملان ويقفل الباب ويقول لك أنا  
كنتحفظ على هاذ النائب ما يدخلش للجلسة العامة، هاذ 

 .الشي غادي يوقع
إمسحوا يل السيد الرئيس، هاذ الشي خطري وخطري 

وميس باستقاللية هاذ املؤسسة وباالحرتام الواجب إليها،  جدا
احلكومة توجه . وميس كذلك باالحرتام لكم أنتم السيد الرئيس

الرسائل أنتم عن طريق رئيس احلكومة واملوظفني ليس هلم 
احلق، هذا موظف ليس له احلق أن خياطب ال رئيس اللجنة وال 

 ..رئيس جملس النواب
 :رئيسالالسيد 
 .بلغت أظن ..لسيد النائب الرسالة بلغتشكرا ا

النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 
 :والمعاصرة

دقائق  1..وساعتني وأنا تنكتب السيد الرئيس، وحىت نكمل..
 ...تنشوف ش أناهامازال ما كملتالسيد الرئيس، 

 :رئيسالالسيد 
متشبث السيد الرئيس، دقيقة من فضلك، أنت 

نقطة هو إطار مداخلتك  ،ودائما تدافع على القانونلقانون با
جتاوزها واحد شوية ولكن ميكن  ،ري هذه اجللسةيتسيف نظام 

 ..تفضل..
النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 

 :والمعاصرة

هو  نائبة فنيتحفظ على يباش إجي موظف و ..
 ؟فني هو االحرتام الواجب بني املؤسسات  ،فسلط السلط

أهنئ العضو النائب يف األصالة واملعاصرة الذي عاد  ،وأخريا
 .شكرا ،ساملا إىل قواعده ساملا من األردن

 :السيد الرئيس
 .شكرا

 :عبد اهلل بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية السيدالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

 ،نقطة نظام ألنسا أجه لكم ر أنا السيد الرئيس غنتو 
أوال  ،رئيس اجللسة ورئيس جملس النواب :صفتنيالن بانتم اآل

دد من املمارسات اللي ما كتحرتمش على ع واحىت حنا كنحتج
 .أساسا الدستور

ألن املراسلة  ،شي وزير هذا ال يليق واجنبدكون طبعا   
كنطلب منك السيد الرئيس  ،ولذلك .حنا عارفني منني جات

نت واملكتب أاجلوج ديال الفضائح باش توالهم  هاد ،اسأر 
 األوىل،. السيد الرئيس إليقاف هاد اخلرق ديال الدستور

حنا صادقنا  ،نا مراسلةالوطين حلقوق اإلنسان كريسل ل ااجللس
يقول لينا آش خاصنا عاد جاي ك 4هو هنار  ،هنا 1هنار 

له  يف خرق تام للقانون املنظم ،نديرو يف واحد القانون
 .وللدستور

ملراسلة اللي جاتنا من املندوب ااألمر الثاين هو هاد 
لن نسمح  ،شي هذا فيه خرق للدستورال هاد ،ال السجوندي

 كاينش شيما   ،شي مهامكمال ألن هاد ،به السيد الرئيس
  .فني باش متشي عند رئيس اللجنة تز ما عرفو دمراسلة كت

ت شي حاجة وإال كان ،كاين رئيس ااجللس وكاين املكتب
  ،وبالتايل .سنتخذها ،كندوة الرؤساءنتاخذوها حنن،  كن مي
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إيقاف هاد اخلرق ديال الدستور  ،كنطلب منكم السيد الرئيس
اللي هي بني قوسني بعضها  ،الذي يقع من بعض املؤسسات

 .شكرا ،دستوري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رئيسالالسيد 
 ،النوابأؤكد لكم السيدات والسادة و  ،شكرا لكم

يف هذه القضية هو مكتب  ، بأن موضوع البتالسادة الوزراء
شاء اهلل هاد املوضوعني على  فسنطرح إن ،ااجللس النواب

شكرا للجميع شكرا للسادة الوزراء  ،مكتب جملس النواب
 .ورفعت اجللسة

 
 


