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   .رئFس اEلس ،اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اCقIقة السابعة ون دقIقة، ابتداءا من الساPة الثانية و واMد وثالث :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  .رش بعد الزوالع 
  .2014-2013ال�رشيعية لس@نة Z اخXتام دورة ٔ��ريل  ::::Wدول ا6ٔعاملWدول ا6ٔعاملWدول ا6ٔعاملWدول ا6ٔعامل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

    ::::املس�شار اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلساملس�شار اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلساملس�شار اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلساملس�شار اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا، رئFس اEلس
  .والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني aسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،
،kوCالس@يد وز�ر ا  

  الس@يدة الوز�رة والسادة الوزراء،
  لس@يدة املس�شارة والسادة املس�شارون احملرتمون،ا

من اCس@تور، واملادة السادسة من النظام  65طبقا ملقXضيات الفصل 
حبصيu  2014- 2013اCاtيل، خنتمت اليوم دورة ٔ��ريل Zلس@نة ال�رشيعية 

ممتزية وغنية، ويه حصيu }رمجها اخنراط جملس@نا املوقر بفعالية واس@مترارية 

رساء دوk املؤسسات اليت ش@يدها ويقودها صاحب اجلالk يف إالصالح وإ 
  :امل� محمد السادس نرصه هللا، وذ� من tالل

اCمع اCامئ لٔ�وراش التمنوية املهيلكة اليت هتدف ٕاىل الت�ٔهيل �قXصادي  -
و�ج¢عي لبالد¡، وحتقIق ا�منوذج اCميقراطي املغريب املتفرد وحتصينه 

 وٕارساء دوk املؤسسات؛

 وªرسيع وترية ال�رشيع؛  2011املسامهة الوازنة يف ٔ�جرٔ�ة مقXضيات دس@تور  -

تفعيل دور مؤسسات وهيئات حامية احلقوق واحلر¬ت واحلاكمة اجليدة  -
والتمنية ال°رشية واملس@تدامة واCميقراطية ال�شا̄رية حرصا Pىل جودة 

 ال�رشيع؛

التنامغ والتµس@يق مع جملس النواب كام نص Pىل ذ� اCس@تور واخلطب  -
 املولوية السامIة؛ 

اس@مترار العمل اCبلومايس املبادر دفاPا عن املصاحل احليوية لبالد¡، ويف  -
 طليعهتا قضية الوMدة الرتابية Zلمملكة؛

ية الريق 6ٔÀداء الربملاين ٕاىل مس@توى مXقدم، ي¢ىش مع املاكنة اCس@تور -
 اجلديدة Zلربملان؛ 

هيلكة شؤون إالدارة وتوضيح مسار موظفات وموظفي هذا اEلس  -

لتحسني ظروف معلهم Èرشيك ٔ�سايس يف العمل الربملاين، وÀلتايل حتسني 
  .ٕانتاجIة اEلس

  الس@يد رئFس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
CينامIة اليت مزيت معل جملس@نا tالل قÎل اس@تعراض مجمل عنارص ا

هذه اCورة، Ðرى من الرضوري الوقوف عند بعض القضا¬ البارزة اليت 
  .شدت ٕا�هيا الرٔ�ي العام الوطين tالل هذه الفرتة

لقد عرفت قضية وMدتنا الرتابية اس@مترار خصوم بالد¡ يف حشد لك 
Iودها الرامÔ ة ملعا¯سة بالد¡ يفPري املرشوÕ دة الوسائلMت وI°ة ٕاىل تث

}راب بالد¡، ومجع مشل Pائالتنا �هتييء ظروف مرشفة لعودة ٔ�فرادها 
  .احملتجز�ن يف خمØت تندوف ٕاىل ٔ�رض الوطن

ولقد مت توظيف ٕاماكنيات هائu وخضمة وجتيFش قوى Pدوانية داtل 
بعض املؤسسات اCولية ضد بالد¡، ومع ذ� وبفضل التوجهيات املولوية 

Cة واIالسام kيضطلع به صاحب اجلال àي ما فáبلومايس الرائد اCور ا
امل� محمد السادس نرصه هللا، وبفضل التµس@يق مع خمتلف ممثليات بالد¡ 

املغريب، و6ٔÀخص اEلس، يف مجيع  يف اخلارج، اس@تطاعت وفود الربملان
احملافل اCولية ٔ�ن تتصدى ملناورات خصوم بالد¡، وتفرض اع¢د قرارات 

 .وتوصيات ختدم املصاحل العليا والقضا¬ املصريية لبالد¡
ولعل اخلطوات إالصالحIة العميقة اليت ٔ�جنزها املغرب يف جمال اMرتام 
حقوق إالåسان Pىل املس@توى اCس@توري والقانوين والعميل و�س@تقرار 
اáي تنعم به بالد¡، قد عبدت الطريق يك æسمع صوتنا وتتقوى مصداقIة 

  .، هو طبعا ما �زجع اخلصمٔ�طروحXنا

  حرضات السادة والس@يدات،
معياء  ٕان ما ªشهده ا6ٔرايض الفلسطيIµة، هذه ا6ٔ¬م، من جهامت مهجية

Pىل يد اkٓ6 احلربية إالرسائيلية، وما tلفXه من خساëر aرشية ودمار يف 
يدعو¡ اليوم Zلوقوف جبانب الشعب  البىن السكîية واخلدمات ا6ٔساس@ية،

يف حمنته والتنديد  كام Pرب¡ عنه 6ٔÀمس يف Wلسة مشرتكة، الفلسطيين،
واòيف Zلقوى العاملية اليت تتفرج Pىل رضب القمي  Àلصمت املريب

إالåسانية واÐهتاك القانون اCويل وإالåساين، معرب�ن عن }مثيîµا وتقد�ر¡ 
Zلمبادرة الرسيعة لصاحب اجلالk امل� محمد السادس نرصه هللا، رئFس 

املمتثu يف رصد مساPدة مالية PاuW لساكن قطاع غزة،  نة القدس،جل 
ٕاماكنية �س�شفاء  ومîح اجلرø من حضا¬ الهجوم إالرسائييل الغامش

  .وتلقي الرPاية الطبية والعالج يف بالد¡
 لقد ٔ�كد الربملان املغريب يف Wلس@ته املشرتكة، يوم الثالùء املايض،

وPرب عن  مع الشعب الفلسطيين الصامد،تضامîه الال مرشوط  6ٔÀمس،
ٕادانته املطلقة وجشبه الشديد Zلعدوان الرب�ري إالرسائييل املتواصل Pىل 
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املنتظم اCويل ٕاىل التحرك العاWل لوقف هذا العدوان  ىودع قطاع غزة،
فورا، كام حىي املبادرات اليت تقوم هبا القوى الس@ياس@ية واملدنية ببالد¡ من 

الصمت اCولية جتاه الشعب الفلسطيين وقضيته العادW�ٔ kل فضح مؤامرة 
  .واملرشوPة

وهبذه املناس@بة، Wدد الربملان املغريب نداءه ٕاىل املنتظم اCويل من W�ٔل 
ٕاطالق رساح ٔ�عضاء اEلس ال�رشيعي الفلسطيين املعتقلني بظمل aسجون 

  .�حXالل إالرسائييل

  حرضات السادة والس@يدات،
احلكومة عن ٔ�جîدة �نت�اÀت امجلاعية واملهنية لقد اس@ت�ٔ�ر ٕاPالن 

املقuÎ وانت�اÀت جملس املس�شار�ن Àه¢م الرٔ�ي العام الوطين، وفXح نقاشا 
وطنيا واسعا مه مهنجية إالPداد لهذه �س@تحقاقات، و}رسانة القوانني 
ومشاريع القوانني املؤطرة لها، وماكنة اجلهة مضن هذه �س@تحقاقات، وتبقى 

 مسة لهذه �س@تحقاقات املنتظرة يه ¯وهنا ٔ�ول انت�اÀت حملية تنظم يف ٔ�مه
ظل دس@تور Wديد س@تفيض ٕاىل جتديد جملس@نا املوقر، وهو ما يلقي Pىل 

جودة النصوص ال�رشيعية من Ôة، : Pاتق هذا اEلس مسؤولية مزدوWة
 وٕاغناء النقاش العمويم املع� واحملفز Pىل املشاركة الس@ياس@ية من Ôة

  .ٔ�خرى
كام ٔ�ن مسؤولية ٕادtال بالد¡ عهدا Wديدا يف نظامه الالمركزي بعد 
ٔ�ن مت ٕاخراج مسودة حول مرشوع القانون التنظميي Zلجهة ٕاىل Mزي 
الوجود، تفرض Pىل هذا اEلس خصوصا ٔ�ن }كون مسامهته يف ٔ�جرٔ�ة هذا 
  .الورش �سرتاتيجي املهيلك ¡جضة، مسؤوk واس�رشافIة 6ٓفاق املس@تقÎل

وقد شلك تقدمي الس@يد رئFس احلكومة لعرض حصيu نصف والية 
Wلسة حكومXه مîاقشة مسؤوk معيقة شدت ٕا�هيا الرٔ�ي العام الوطين يف 

مشرتكة Eليس الربملان يف ٔ�ول جتربة من نوعها، ٔ�مهيهتا تنطلق من ¯وهنا 
طبعا ٔ�ول Wلسة من نوعها يف ظل اCس@تور اجلديد، وسامهت يف ٕاغناء 

الس@يايس بني خمتلف الفرقاء املمثلني داtل الربملان يف حلظة  النقاش
 .مفصلية من �رخي بالد¡

  ،حرضات السادة والس@يدات
قÎل اس@تعراض حصيu هذه اCورة Pىل املس@توى ال�رشيعي ومراقÎة 
العمل احلكويم وتقIمي الس@ياسات العامة واCبلوماس@ية الربملانية ؤ�جرٔ�ة 
اCس@تور، ٔ�ود التنويه Àلنفس اجلديد اáي صار يطبع العمل الربملاين 

، املشرتك، واáي }رمج MÀٕداث جلنة مشرتكة Zلتµس@يق بني جمليس الربملان
وتوايل اZلقاءات بني رئFيس ومكXيب اEلسني ورؤساء الفرق الربملانية 
احملرتمني، ورؤساء اZل�ان اCامئة يف اEلسني، وهو ما يمن عن رغبة واعية 
لتكرæس صورة �رملان واMد، قامئ Pىل التµس@يق والتنامغ والتاكمل بني 

اب، ؤ�خص فقرة اEلسني، معال Àلتوجهيات املولوية السديدة يف هذا الب
حتسني ٔ�داء الربملان يقوم : "2010وحIدة من خطاب Wالk امل� س@نة 

اÐهت�ى " Pىل اعتبار جملس@يه �رملا¡ واMدا بغرفXني، ولFس �رملانيني مîفصلني
kم صاحب اجلال�.  

Pىل مس@توى ال�رشيع، وافق اEلس مîذ افXتاMه Pىل دورته هذه Pىل 
ة قوانني تنظميية وازنة، فضال عن النظام نصا قانونيا، من بFهنا ثالث 58

  :وقد Wاء يف مقدمة النصوص القانونية الوازنة. اCاtيل Eلس@نا

 مرشوع قانون تنظميي يتعلق Àحملمكة اCس@تورية؛ -

مرشوع قانون تنظميي يتعلق بطريقة ªس@يري اZل�ان النيابية لتقيص  -
 احلقائق؛

عي والبFيئ Pىل قانون تنظميي يتعلق EÀلس �قXصادي و�ج¢ -
ينا�ر  30الصادر بتارخي  932/14ضوء قرار اEلس اCس@توري رمق 

 ؛2014

مرشوع قانون يتعلق EÀلس اP6ٔىل Zلرتبية والتكو�ن والبحث  -
 العلمي؛

مرشوع قانون يتعلق Àلقطب املايل Z#ار البيضاء، ومرشوع قانون  -
kلواكÀ مي  يتعلق مب�لس املنافسة، ومرشوع قانون يتعلقIالوطنية لتق

  .وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي
وحرصا Pىل ٔ�جرٔ�ة مقXضيات اCس@تور اجلديد، وPىل تنو�ر رٔ�ي 
الس@يدات والسادة املس�شار�ن وجتويد وٕاغناء مشاريع القوانني، Àدر 
اEلس، طبقا ملقXضيات اCس@تور والنظام اCاtيل Eلس@نا، ٕاىل طلب ٕابداء 

مخسة مشاريع قوانني اعتبارا 6ٔمهيهتا �قXصادية الرٔ�ي خبصوص 
و�ج¢عية، وبغية تدعمي قدرات السادة والس@يدات املس�شار�ن يف 

  :مîاقش@هتا

  ٔ�وال، مدونة التعاضد؛ -

  ùنيا، رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة Àلعامل املزنليني؛ -

يف طور القانون املمتم لاللزتامات والعقود الرايم ٕاىل تنظمي بيع العقار  -
  إالجناز؛

  عقود الرشاكة بني القطاPني العام واخلاص؛ -

  .مث مؤسسات االئ¢ن والهيئات املعتربة يف حمكها -
وقد توصل اEلس �رٔ�ي اEلس �قXصادي و�ج¢عي والبFيئ 
خبصوص مشاريع قوانني ثالثة، ويXµظر رٔ�يه يف ا6ٔ¬م القادمة حول عقود 

اص ومؤسسات االئ¢ن والهيئات املعتربة الرشاكة بني القطاPني العام واخل
  .يف حمكها، واليت بدٔ�ت دراس@ته داtل اZلجنة اòتصة

كام ٔ�ن اEلس توصل �رٔ�ي اEلس الوطين حلقوق إالåسان خبصوص 
مرشوع قانون يتعلق aرشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة Àلعامل املزنليني، 
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  .ا، وÕذاها كذ�وقد ٔ�ذىك هذا الرٔ�ي ٔ�عامل اZلجنة tالل مîاقش@هت
ؤ�غتمن هذه املناس@بة 6ٔنوه EÀلسني �قXصادي و�ج¢عي والبFيئ 
واEلس الوطين حلقوق إالåسان و�رئFس@هيام Pىل التعاون املمثر والرسPة يف 
ٕابداء الرٔ�ي حول مشاريع قوانني مبا يؤ�ر ٕاجياP Àىل سري ٔ�عامل جملس@نا 

ملس�شار�ن احملرتمني Pىل ٕانتاج املوقر، ويقوي قدرات الس@يدات والسادة ا
  .ªرشيعي مXقدم ومµسجم

وPىل مس@توى Pالقة اEلس Àملؤسسات اCس@تورية، متزيت هذه 
اCورة بتفعيل بعد مقXضيات اCس@تور 6ٔول مرة، ويف هذا إالطار قدم 
الس@يد الرئFس ا6ٔول Zلم�لس اP6ٔىل ZلحساÀت عرضا عن ٔ�عامل اEلس 

، كام قدم الس@يد 2014ماي  21مب�لس@يه بتارخي ٔ�مام الربملان  2012لس@نة 
رئFس اEلس الوطين حلقوق إالåسان ٔ�مام الربملان كذ� تقر�را عن ٔ�عامل 

 .2014يونيو  16اEلس بتارخي 
 uورة مبواصCة العمل احلكويم، متزيت هذه اÎىل مس@توى مراقPو

حتظى  اEلس مع. الرقايب من tالل الرتكزي Pىل ٔ�س@ئu وقضا¬ حمورية
Àه¢م الرٔ�ي العام من قÎيل ظاهرة العنف Àجلامعة، تعاطي اòدرات، 
ال�شغيل، نتاجئ املومس الفال/، الباكلور¬ اCولية، اس@تقÎال املغاربة املقميني 
Àخلارج، فريوس ¯ورو¡، وضعية املكXب الوطين ZلكهرÀء واملاء الصاحل 

  . Zلرشب
 38ذه اCورة عقد ما مجموPه وعرفت ٔ�شغال اZل�ان اCامئة tالل ه

  .ساPة معل 85اج¢Pا مبا مجموPه 
كام عرفت اCورة قIام اZل�ان اCامئة ببعض اå6ٔشطة املرتبطة مب�ال 

مواضيع هتم خمتلف  7الرقابة Pىل العمل احلكويم، مهنا دراسة ومîاقشة 
 الس@ياسات العمومIة، وتنظمي ٔ�¬م دراس@ية حول مشاريع قوانني حماP kلهيا،

Àٕالضافة ٕاىل القIام �ز¬رتني مIداني�ني Zلقطب املايل Z#ار البيضاء وملµش�ٓت 
  .املكXب الرشيف Zلفوسفاط Àٕقلمي خريبكة

  حرضات السادة والس@يدات،
tاصة  W15لسة Pامة، مهنا  36لقد عقد جملس@نا �رمس هذه اCورة 

Wلسات tاصة CÀراسة والتصويت Pىل النصوص  6ٔÀ9س@ئu الشفهية، 
Wلسات خمصصة لعرض ومîاقشة احلصيu املرMلية  4ال�رشيعية اجلاهزة، و

لعمل احلكومة، فضال عن Wلس@تني شهريتني tاصتني بتقدمي ا6ٔجوبة Pىل 
ا6ٔس@ئu املتعلقة Àلس@ياسة العامة من قÎل الس@يد رئFس احلكومة، واليت 

  :مهت املوضوPني التاليني
  الهجرة والتنقل؛  -
املرٔ�ة املغربية يف �رامج احلكومة؛ وتدبري احلكومة قضا¬ وانتظارات  -

  .Eال املاء والطاقة
 413يف Mني بلغ Pدد ا6ٔس@ئu الشفهية املطروMة tالل هذه اCورة 

سؤ� Pاد¬، يف  164سؤ� مهنا �ٓنيا و 103سؤ�، W�ٔابت احلكومة عن 

  .مهنا W�ٔ ،10ابت احلكومة عن M57ني بلغ Pدد ا6ٔس@ئu الكXابية 
 جمال åشاط اZل�ان اCامئة، وخبصوص مس@ت�دات قضية وMدتنا ويف

الرتابية، مت عقد اج¢ع مشرتك، و6ٔول مرة، Zلجنة الشؤون اخلارجIة 
واCفاع الوطين وا6ٔوقاف والشؤون إالسالمIة واملغاربة املقميني Àخلارج 

ة مب�لس النواب، وجلنة اخلارجIة واحلدود واCفاع الوطين واملناطق املغربي
 uة والتعاون احملتIمب�لس@نا، خصص لعرض السد وز�ر الشؤون اخلارج

حول �ٓخر مس@ت�دات قضية الصحراء املغربية حتت رئاسة رئFيس 
اEلسني، وقد عرف هذا اZلقاء نقاشا هاما مس@تفIضا اعتبارا ملركزية قضية 
 الصحراء املغربية مضن ا6ٔولو¬ت الوطنية، وحرضه مجموع ¯بري من الربملانيني

 .ومن الص4افة الوطنية واCولية
كام مت عقد لقاء مشرتك بني جلنة املالية والتمنية �قXصادية مب�لس 
النواب وجلنة املالية والتخطيط والتمنية �قXصادية مب�لس@نا وذ� �رئاسة 
رئFيس اEلسني، خصص لتقدمي الس@يد وز�ر �قXصاد واملالية عرضا 

ة tالل الس@تة ٔ�شهر ا6ٔوىل من هذه الس@نة، مفصال حول تنفIذ قانون املالي
  .ويه ٔ�ول Wلسة مشرتكة كذ� يف هذا املوضوع

وشهدت هذه اCورة ٔ�يضا تنظمي الفرق الربملانية مشكورة مب�لس@نا 
مجموPة من اå6ٔشطة واZلقاءات حول قضا¬ اقXصادية واج¢عية وس@ياس@ية، 

tارج اEلس  عرفت مشاركة مك7فة خلرباء وفعاليات مدنية وس@ياس@ية من
  :وداt.، ومهت مواضيع

  مîظومة امحلاية �ج¢عية وٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد؛ -

 ا�منوذج �قXصادي والتمنوي؛ -

 الص4ة اجلµس@ية؛ -

 .املناصفة بني الرWل واملرٔ�ة اáي سFمت بعد هنهية -
وPىل مس@توى اCبلوماس@ية الربملانية، فقد اس@متر جملس@نا يف هنج 

}مثني القامئ من العالقات، وåسج Pالقات Wديدة دبلوماس@ية ٕارادية، تتو9 

مع �رملا¡ت وخشصيات ومîتد¬ت لتوس@يع ش@بكة Pالقاتنا Pرب العامل، وذ� 
طبعا Z#فاع عن مصاحل بالد¡ احليوية، وتوطيد Pالقات ا6ٔخوة والصداقة 
مع �رملا¡ت اCول الصديقة والشقIقة، وتقوية تواWد¡ يف �حتادات الربملانية 

ارية واCولية، وهو ما يعترب ٔ�مه رافد Z#بلوماس@ية الرمسية ومعني جIد الق
 .لفXح �ٓفاق جIدة ٔ�مام اCبلوماس@ية الربملانية

يف " بلوماس@يةاCاملؤسسة "ويف ٕاطار هذه اCينامIة، Àدر¡ بتعاون مع 
ممثل دبلومايس  45سابقة يه ا6ٔوىل من نوعها، ٕاىل تنظمي لقاء تواصيل مع 

الثنائية : د¡، متت tال> مîاقشة Pدة مواضيع من قÎيلمعمتد�ن يف بال
يف تµسق؟ ودور الربملان يف }رس@يخ  يف ªش@تغل؟ ̄و الربملانية ̄و
يفIة اش@تغال جملس املس�شار�ن، واجلهوية املوسعة و�ٓفاق  اCميقراطية، ̄و

  .املس@تقÎل مع حميطنا ا6ٔورو مXوسطي
ودبلوماس@يا، كام  وفدا �رملانيا 43ويف نفس إالطار، اس@تقÎل اEلس 
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وعرفت هذه اCورة ز¬رة . تظاهرة �رملانية ٕاقلميية ودولية 16شارك يف 
رمسية لرئFس هذا اEلس مع وفد من هذا اEلس مجلهورية كزخس@تان تلبية 
Cعوة ¯رمية ملعايل رئFس جملس الش@يوخ يف اكزاخس@تان ليومني، وشلكت 

والتµس@يق بني جملس هذه الز¬دة مîاس@بة لتعميق التعاون وال�شاور 
املس�شار�ن وجملس الش@يوخ الاكزاخس@تاين مبا خيدم ويقوي العالقات 

  .الثنائية بني ب#ينا
ومتزي معل وفود اEلس CÀفاع املس@متيت عن القضا¬ الكربى لبالد¡ 
ويف طليعهتا قضية وMدتنا الرتابية اليت حتظى ب�ٔولوية يف معلنا، وكذ� 

ي اCميقراطي التمنوي املغريب، وÀالس@تقرار اáي التعريف �Àمنوذج اEمتع
تعرفه بالد¡ واملك�س@بات الكÎرية اليت عرفها جمال اMرتام حقوق إالåسان 
ببالد¡، وت�ٔ¯يد موقف بالد¡ الراخس من العديد من القضا¬ اليت هتم العامل 
العريب وإالساليم وPىل رٔ�سها قضية الشعب الفلسطيين وحقه يف بناء 

  .ملس@تقu وPامصهتا القدس الرشيفدولته ا
وPىل مس@توى العالقات مع املنظامت والهيئات اCولية، احXضن اEلس 

  : فعاليات

اZلجنة الفرعية "و" اZلجنة الفرعية حول احلاكمة اCميقراطية"اج¢ع  -
التابعتني Zلجمعية الربملانية ملنظمة Mلف شامل " حول �نتقال والتمنية

 �ريل املايض؛ �ٔ  17و 14ا6ٔطليس يف 

Zلجمعية التنفIذية الحتاد جمالس اCول ا6ٔعضاء يف مîظمة  32اCورة  -
التعاون إالساليم و�ج¢ع الرابع Zلجنة اCامئة لشؤون فلسطني يف الرÀط 

 يونيو؛ 11و 10ما بني 

" دور املعارضة واÕ6ٔلبية: النظام الربملاين: "ندوة حول موضوع -
  .من يونيو املايض 19ة Eلس ٔ�وروÀ، وذ� يوم aرشاكة مع امجلعية الربملاني

وPىل مس@توى �رامج الرشاكة، وقع جملس@نا اتفاقIة مع معهد جîيف 
، وقد ٔ�رشف املعهد Pىل تنظمي دورتني 2014ماي  12حلقوق إالåسان يف 

}كوينXFني حول ا6ٓليات اCولية محلاية حقوق إالåسان لفائدة ٔ�عضاء اEلس، 
 17نيو املايض، ولصاحل موظفي اEلس كذ� يف يو  18و 16وذ� يوم 

  .يونيو املايض لتقوية قدراهتم مجيعا يف هذا امليدان 20و
 uة مماثIµكام اس@تفاد بعض ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن من دورة }كوي
نظمهتا املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إالåسان، ومعهد جîيف حلقوق 

م ا6ٓليات ا6ٔممية حلقوق إالåسان، حول نظا 2014ماي  9و 7إالåسان بني 
  .ٔ�شهر 6واليت }زور¡ مرة يف لك 

ويف ٕاطار �ر¡مج دمع اتفاقIة الرشاكة بني اململكة املغربية و�حتاد 
ا6ٔوريب، زار جملس@نا خÎري دويل عن هذا الرب¡مج بغية الوقوف Pىل ¯يفIة 

�ٓفاق تنفIذ اòطط �سرتاتيجي لنظم املعلومات EÀلس، واس�رشاف 
  .ورق مس@تقÎال 0الرشاكة معنا يف هذا امليدان سعيا ٕاىل اس@تعامل 

ومن Ôة ٔ�خرى، حظي جملس@نا Àس@تقÎال Pدد من الزاëر�ن جتاوز 

  . زاëر من خمتلف ا6ٔوساط من شعبنا 1500
وحرصا من مكXب اEلس Pىل حتسني ظروف معل املوظفني وتوضيح 

�شاور بني ٔ�عضاء اEلس من مسارمه املهين، وكن��Iة Zلحوار املس@متر وال 
Ôة ورؤساء الفرق الربملانية من Ôة ٔ�خرى، وبني ممثيل املوظفني من Ôة 
ùلثة، متت و6ٔول مرة يف �رخي هذه املؤسسة ٔ�جرٔ�ة مîظام اEلس من 
tالل تنصFب مدراء ومس�شار�ن Pامني، بعد ٕاجراء مÎاراة داtلية ٔ�رشف 

ارا Pاليا ين�س@بون لكهم ٕاىل ٔ�سالك ٕاط P25لهيا مكXب اEلس، وشارك فهيا 
موظفي اEلس، مما س@يعطي Zلموارد ال°رشية دورا مXنامIا Èرشيك 
ZلمرشPني، وسîFعكس كذ� ال حماP kىل تلميع صورة اEلس وحتسني 

  .جودة مîتوWه ال�رشيعي، واMرتام مقXضيات اCس@تور وªرسيع وترية ال�رشيع
اجلزيل ٕاىل الس@يد رئFس ويف اخلتام، æسعدين ٔ�ن ٔ�توWه Àلشكر 

احلكومة احملرتم وÀيق ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني Pىل تعاوهنم اCامئ مع جملس@نا 
  .املوقر

والشكر موصول كذ� ٕاىل السادة ٔ�عضاء الفرق الربملانية احملرتمني 
بتواWدمه املس@متر لتحريك دواليب اEلس، وZلسادة ٔ�عضاء املكXب، 

Pىل دميومهتم يف العمل لتحريك اEلس  وZلسادة رؤساء اZل�ان اCامئة
  .وٕاعطائه املنتوج ليك �متكن من العمل يف ظروف ممتزية

وt�ٔريا ٔ�شكرمك مجيعا Pىل حضور هذه اجللسة، ؤ�عطي اللكمة Zلس@يد 
kة ٕاىل صاحب اجلالÔة املوIا6ٔمني لقراءة الربق .  

 .شكرا لمك

P املس�شار الس@يد محمدP املس�شار الس@يد محمدP املس�شار الس@يد محمدP لسابابابابدددداملس�شار الس@يد محمدEلس، ٔ�مني اEلس، ٔ�مني اEلس، ٔ�مني اEٔ�مني ا ،::::        
 .شكرا الس@يد الرئFس

  .والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني aسم هللا الرمحن الرحمي
�رقIة مرفوPة ٕاىل حرضة السدة العالية FÀ، صاحب اجلالk امل� محمد 

  .السادس نرصه هللا
  نعم س@يدي ٔ�عزك هللا؛

ي�رشف tدمي ا6ٔعتاب الرشيفة بعد تقدمي ما يليق Àجلناب الرشيف 
، من فروض الطاPة والوالء، ٔ�صاk عن نفيس ونيابة عن اكفة ٔ�عز هللا ٔ�مره

الس@يدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن مبناس@بة اخXتام ٔ�شغال دورة 
، واليت تصادف اá¯رى اخلامسة 2014- 2013ٔ��ريل Zلس@نة ال�رشيعية 

عرش لرتبع Wاللتمك Pىل عرش ٔ�سالفمك امليامني، ٔ�ن �رفع ٕاىل السدة العالية 
 ٔ� FÀ ة بعبارات إال¯بار والتبجيل وال�ش°ثPمسى �ٓ¬ت التقد�ر مشفو

  .ب�ٔهداب العرش العلوي اEيد
لقد }لكلت ٔ�شغال جملس املس�شار�ن، ¬ موالي، tالل دورة ٔ��ريل 

حبصيu ممتزية وغنية Pىل املس@توى  Z2013-2014لس@نة ال�رشيعية 
واCبلوماس@ية  ال�رشيعي ومراقÎة العمل احلكويم وتقIمي الس@ياسات العامة،

  .الربملانية، ؤ�جرٔ�ة مقXضيات اCس@تور، والتµس@يق والتنامغ مع جملس النواب
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وٕان جملس املس�شار�ن س@يظل، ¬ موالي، مîخرطا يف مسلسل بناء 
دوk املؤسسات، ومس@تحرضا توجهيات Wاللتمك السامIة لتحصني مقومات 

الي، ٔ�سسه، وجمندا ا�منوذج اEمتعي التمنوي اCميقراطي اáي وضعمت، ¬ مو
Àس@مترار من W�ٔل اCفاع عن القضا¬ الوطنية املصريية، وPىل رٔ�سها قضية 

  .وMدتنا الرتابية
حفظمك هللا، ¬ موالي، مبا حفظ به اá¯ر احلكمي، ؤ�دام Pىل Wاللتمك 
نعم الص4ة والعافIة، وحقق يف عهد Wاللتمك ما }رجونه ململكXمك السعيدة 

وريق وازدهار، ؤ�قر عينمك بويل عهدمك احملبوب وشعبمك الويف من تقدم 
ا6ٔمري اجلليل موالي احلسن، وشقIقXه ا6ٔمرية اجلليu لال tدجية، وصنومك 
ا6ٔمري اجلليل املوالي رش@يد، وببايق ٔ�فراد ا6ٔرسة امللكIة الرشيفة، ٕانه مسيع 

  .جميب

  .والسالم Pىل جîاب Wاللتمك العايل FÀ ورمحة مîه تعاىل و�راكته

يوليوز  23املوافق  1435رمضان  25حرر ÀلرÀط يف ا6ٔربعاء و 
2014.  

  اCكتور محمد الش@يخ بيد هللا tدمي ا6ٔعتاب الرشيفة
  .رئFس جملس املس�شار�ن

  .شكرا الس@يد الرئFس

        ::::الس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلسالس@يد رئFس اEلس
  . شكرا

  .، وعيد سعيدرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


