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 41/6142مىذة جمَس املسدضاٍزن زمق  خسول ب ؾٌلل احامتغ

 6142ًياٍص  44االزيني  ًَوم 

 

، جصئاسة زئُس اجملَس اًس َس حىمي جن 6142ًياٍص  44ؾلس مىذة جمَس املسدضاٍزن، احامتؿَ ال س حوؾي ًوم االإزيني 

 صٌلص. وكس ثضمن خسول ال ؾٌلل، اًيلاظ اًخاًَة:

 املىذة اًساتق احامتغ املوافلة ؿىل حمرض .4

  ثددؽ كصازاث املىذة .6

 ؿالكة اجملَس مؽ املؤسساث ازلس خوزًة : .3

 مبجَس املسدضاٍزن وجىِفِة ثـوًضَ. ملـس ثضغوزاملخـَق  42/541 اجملَس ازلس خوزي زمقكصاز   -3.4

دداز -3.6  44.41اًلاهون زمق جىوهنا كس س حق وب ن ب ذًت جصب ٍهيا يف صب ن مرشوغ  اًَِب ت اًـََا ٌَسمـي اًحرصيمن  اإ

ىل اًس َس زئُس احلىومة تخازخي   اًَِب تاملخـَق هبشٍ   .6141ص خًرب  15وب حاًخَ اإ

 

 اًدرشًؽ : .1

خـَق ال مص تؼ : -1.4  جصجمة هعوض جرشًـَة خاُزت ًو

  ػصوف اًـمي يف اًفٌاذق واملعامع  ثضب ن 436 ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاكِة زمق 12.41كاهون زمق مرشوغ

َة يف ذوزثَ اًثامٌة واًس حـني  ٬4554 ٬ٌلزةواملًضب ث امل املـمتست من كدي املؤمتص اًـام مليؼمة اًـمي ازلًو

 .4554 ًوهَو 61 يف جبيَف

  ة املخحاذةل يف املَسان  ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاكِة 31.41 كاهون زمقمرشوغ املخـَلة ابملساؿست االإذاًز

واًيت وكـت ؿَهيا املمَىة  6141، نٌل مت ثـسًَِا تربوثوهول 4544 ًياٍص 61 املوكـة ثسرتاس حوزػ يفاًرضًيب، 

 .6143 ماي 64 املغصتَة تحاٌزس يف

  6141 ب جًصي 43 ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاق االإظاز ٌَخـاون املوكؽ ابًصابظ يف 13.41 كاهون زمقمرشوغ 

 .حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة مجِوزًة تامن تني

  حىومة  تني 6141 ماي 46 افق مبوحدَ ؿىل االثفاق املوكؽ ابًصابظ يفًو  56.41 كاهون زمقمرشوغ

 . املمَىة املغصتَة وحىومة مجِوزًة ب رزتَجان حول اًخـاون واملساؿست املخحاذةل يف املَسان ادلصيك

  املوكؽ ثستري حاالث اًعوازئ،  ًوافق مبوحدَ ؿىل اثفاق اًخـاون يف جمال 416.41 كاهون زمقمرشوغ

 .حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة مجِوزًة ب رزتَجان تني 6141 ًوهَو 43 ابًصابظ يف

 

و قراراث املكتب اجتماعاث  

املكتب   
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  45 يفثضب ن اخلسماث اجلوًة، املوكؽ تيسخامِيا  ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاق 13.41 كاهون زمقمرشوغ 

 حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة مجِوزًة جضاذ. تني 6141 سخمترب

  6141فرباٍص 3 مبوحدَ ؿىل اثفاق اًخـاون اًثلايف واًفين املوكؽ ابًصابظ يفًوافق  45.41 كاهون زمقمرشوغ 

 .حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة ذوةل اًىوًت تني

  ًياٍص 61 ًوافق مبوحدَ ؿىل اثفاق اًخـاون يف جمال اًعحة، املوكؽ مبصاوش يف 34.41 كاهون زمقمرشوغ 

 ًة اًىوث ذًفواز.حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة مجِوز تني 6141

  ًوافق مبوحدَ ؿىل اثفاكِة اًخـاون االإذازي املخحاذل يف املسائي ادلصهَة، املوكـة  11.41 كاهون زمقمرشوغ

 .حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة ذوةل االإمازاث اًـصتَة املخحست تني 6141 مازش 43 يف ابزلاز اًحَضاء

  اكِة املـِس ازلويل ًخوحِس اًلاهون اخلاض )ًوهَسزوا(اثف ًوافق مبوحدَ ؿىل 16.41 كاهون زمقمرشوغ 

ثضب ن املمخَاكث اًثلافِة املرسوكة ب و املعسزت تعصق غري مرشوؿة،املـمتست من كدي املؤمتص ازلتَومايس امليـلس 

ىل  3جصوما من   . 4551ًوهَو  61اإ

  املمَىة  تني 6141 ايم 64 يف ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاكِة املوكـة تحُساو 13.41 كاهون زمقمرشوغ

املغصتَة ومجِوزًة غًَِا تُساو ًخجية الاسذواح اًرضًيب ومٌؽ اٍهتصة اًرضًيب يف مِسان اًرضائة ؿىل 

 . ازلذي

  تَؽ اًـلازاث يف ظوز االإجناس املمتم  ثضب ن 11.11تخغَري وحمتمي  اًلاهون زمق  413.46كاهون زمق مرشوغ

( مبثاتة كاهون الاًزتاماث 4543ب غسعس  46)4334ن زمضا 5مبوحدَ اًؼِري اًرشًف اًعاذز يف 

 واًـلوذ)كصاءت اثهَة(.

حاةل هعني جرشًـَني من جمَس اًيواة ؿىل جمَس املسدضاٍزن : -1.6  اإ

  ابملصانز الاسدضفائَة اجلامـَة. ًخـَق 31.43 كاهون زمقمرشوغ 

  من  44 تخازخي 4.36.611 زمق ًليض تخغَري وحمتمي اًؼِري اًرشًف مبثاتة كاهون 23.41 كاهون زمقمرشوغ

ا  ًخـَق( 4533 فرباٍص 66) 4353 حمصم ا واًخىفي تخىٍصُص ا وحىٍصُص ابس خرياذ مواذ اًَِسزواكزتوز وثعسٍُص

ا وثوسًـِا.  وثـحئهتا واذذاُز

خـَق ال مص تؼ : -1.3 ىل جمَس املسدضاٍزن تـس ب ن زفضٌِل جمَس اًيواة ًو حاةل ملرتيح كاهوهني اإ  اإ

  مسوهة اًخغعَة اًعحَة ال ساس َة. مبثاتة 21.11 من اًلاهون زمق 32  تخـسًي املاذتكاهون ًليضملرتخ 
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  ىلملرتخ االإؾفاء من اًغصاماث واًزايذاث ؾن اًخب ذري وظوائص املخاتـاث  كاهون ٍصيم اإ

حٌلذى اًعاذز تخازخي  4.31.441 من اًؼِري اًرشًف مبثاتة كاهون زمق 64 و 62 امليعوض ؿَهيا يف اًفعَني

َوس 63 املوافق ًؼ 4356 اًثاهَة  تيؼام اًضٌلن الاحامتؾي. املخـَق 4536 ًًو

 

 ال س ئة اًضفَِة .1

 6142ًياٍص  45خَسة ال س ئة اًضفَِة ًَوم اًثالاثء  -1.4

 خسول ال ؾٌلل؛ 

 زئاسة اجلَسة ؛ 

 .ب ماهة اجلَسة 

ة  مواضَؽحتسًس  -1.6  امللدة.اجلَسة اًضًِص

 

                         اٌَجان ازلامئة .2

 جصانمج معي اٌَجان ازلامئة. -2.4

 

 اًـالكاث اخلازحِة : .3

ق زساةل  -3.4 كعاء فًصلَ من املضازنة يف  فهيا حول ًدساءلالاحتاذ اًـام مللاوالث املغصة من زئُس فًص ب س حاة اإ

ىل 41 اشلي احذضيخَ اًلاُصت منفـاًَاث اًربملان اًـصيب   .6142 ًياٍص 43 اإ

 اًضـة اًوظيَة ازلامئة. اًفصق واجملموؿاث يفة متثَََ  -3.6

ثسرتاس حوزػ  ؾلسُا املزمؽٌَجمـَة اًربملاهَة جملَس ب وزواب  من ازلوزت اًـاذًةخسول ب ؾٌلل املصحة ال وىل  -3.3

ىل 61 من ذالل اًفرتت املمخست  .6142 ًياٍص 65 اإ

حلىوماث اًوظيَة ًخـٍزز ثفـَي كصاز جمَس : "جضجَؽ اٌَمضازنة يف ب صغال هسوت جصملاهَة حول موضوغذؾوت  -3.1

 فرباٍص 63و 66 ًويم، تب تَسخان امليؼمة من ظصف الاحتاذ اًربملاين ازلويل وجصملان هوث ذًفواز"، 4111ال من زمق 

6142. 

ف  ؾضو املىذة اًس َسذؾوت  -3.1  .6142 ًياٍص 65 و 61ماتني جصملان ب مٍصاك اًوسعى  ب صغال حلضوزب محس اخلًص

، زئُس جلية اًضؤون اخلازحِة واًلواث املسَحة Jean-Pierre Raffarin جصانمج سايزت اًس َسوغ مرش  -3.2

ىل 64 اًفصويس، ًحالذان ذالل اًفرتت املمخست من مبجَس اًض َود  .6142 ًياٍص 63 اإ

وايث الا حولمبرشوغ كصاز اًربملان ال وزويب  من وسازت اًضؤون اخلازحِة واًخـاون ثخـَقزساةل  -3.3 حتاذ ب ًو

6142. ًس ية ذوزاث جمَس حلوق االإوسانخبعوض ال وزويب 
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 صؤون ثيؼميَة : .4

 تخـسًي اًيؼام ازلاذًل. املخـَقمذاتـة اًوزص   -4.4

 

 : صؤون اًساذت املسدضاٍزن .5

 جمَس اًيواة. مؽابملالءمة  االإحصاءاث املخـَلةثلِمي   -5.4

دداز تخغَة   -5.6  ؾن حضوز ب صغال اجملَس ماتنيثصاي احلصص  اًس َستة ازلميلصاظَة ٌَضغي ٍلوؿة اًىوهفسزاًَ مًسلةاإ

 .6142 ًياٍص 45 و 43

 

 خمخَفاث  .41

ابملـَوماث اس امتزت  ثخضمنوسٍص اًعاكة واملـاذن واملاء واًحُئة امللكفة ابًحُئة  زلىاًوسازت امليخستة  منمصاسة  -41.4

 ٌزس مؤدصا.اباشلي احذضيخَ  COP21مؤمتص  ابملضازنني يف اخلاظة

َةذزاسة  -41.6 ؿساذ اًوسازت امليخستة  من ب ًو يف ب فق احذضان ابًحُئة  امللكفةوسٍص اًعاكة واملـاذن واملاء واًحُئة  زلىاإ

 .COP 22 ًؼ املمَىة املغصتَة
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   43/6142كصازاث احامتغ املىذة زمق 

 6142ًياٍص  46ًَوم اًثالاثء 

 

حىمي جن  زئُس اجملَس اًس َساحامتؿَ ال س حوؾي جصئاسة  6142 ًياٍص 46اًثالاثء َس املسدضاٍزن ًوم مىذة جم ؾلس

 وحضوز اًساذت :صٌلص 

 

 ؛اخلََفة ال ول ٌَصئُس :  َلس ال هعازي

 اخلََفة اًثاين ٌَصئُس؛ : ؾحس االإهل احلَوظي

  اخلََفة اًثاًر ٌَصئُس؛ :  محَس هوسىوش

 ََفة اًصاتؽ ٌَصئُس،اخل  : ؾحس اًلاذز سالمة

 ؛اخلََفة اخلامسة ٌَصئُس :  انئة مِة اًخاسي

 حماسة؛ :  اًـصيب حملصيش

  حماسة؛ :  زص َس امليَازي

اة تَفلَِ  ؛حماسة : ؾحس اًُو

 ب مني؛ :  َلس ؿسال

ف  ب مني؛ :  ب محس اخلًص

زي  .ب مني :  ب محس اًخٍو
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 احلَوظيهلاًس َس ؾحس االإ  َفة اًثاين ٌَصئُساخلَ  لك من تخـَني 14/43/6142زمق  كصاز ، 

زي هصئُس ٌَوزصة املخـَلة تـالكة اًربملان مؽ حمَعَ  وزصةَهصئُس ٌ املخـَلة ابملصاكدة وب مني اجملَس اًس َس ب محس ثٍو

ظاز  املؤسسايت حول اًيؼامني ازلاذََني اشلي س َحخضيَ جمَس املسدضاٍزن اٌَلاء ازلزايس املضرتك وركل يف اإ

نٌل مت ثـَني لك من اًس َس ؾحس اًلاذز سالمة اخلََفة اًصاتؽ ٌَصئُس  .6142ًياٍص  43اًربملان ًوم ال زتـاء  جملَيس

ٍمتثَي اجملَس يف اًوزصة املخـَلة مبساظص اًدرشًؽ وب مني اجملَس اًس َس ب محس اخلًصف يف اًوزصة املخـَلة مبسوهة 

 اًسَوك.

 

 ال س ئة اًضفَِة 

  واًيت  6142ًياٍص  46ؿىل خسول ب ؾٌلل خَسة ال س ئة اًضفَِة ًَوم اًثالاثء وافلة ابمل 16/43/6142 زمقكصاز

ق. وسرتب ش ُشٍ اجلَسة اخلََفة اخلامسة ٌَصئُس اًس َست ان ة مِة اًخاسي ئثخضمن سؤالا واحسا ؾن لك فًص

 واًس َس ب محس اخلًصف ك مني ٌَجَسة.

  ة اخلاظة تخلسمي ًخوىل اًس َس زئُس جمَس املسد تب ن  13/43/6142 زمقكصاز ضاٍزن زئاسة اجلَسة اًضًِص

ًس َاسة اًـامة، وجباهحَ اخلََفة ال ول ٌَصئُس اًس َس َلس ب حوتة زئُس احلىومة ؿىل ال س ئة املخـَلة اب

 ال هعازي. واًس َس ب محس اخلًصف ك مني ٌَجَسة.

  

 اًـالكاث اخلازحِة :

  ة ٌَس َس زئُس جمَس املسدضاٍزن من زئُس ادلـَة ؿىل ثَحَة ازلؾوت املوهجابملوافلة  11/43/6142 زمقكصاز

اًوظيَة دلِوزًة ب ًحاهَا ٌَمضازنة يف ب صغال ازلوزت اًـمومِة اًـارشت ٌَجمـَة اًربملاهَة ٌَححص ال تَغ املخوسط ًويم 

 .ثرياانابًـامصة ال ًحاهَة  6142فرباٍص  45و 44

  خَسة الاس امتغ اًربملاهَة امليؼمة من ظصف الاحتاذ ؿىل املضازنة يف ب صغال ابملوافلة  11/43/6142 زمقكصاز

ٌَمزسزاث : احلعَة وثـٍزز اًصذ اًـاملي" اًيت س َحخضهنا ملص ال دم املخحست  املضلك اًـاملي": اًربملاين ازلويل حول 

 .6142فرباٍص  15و  14تًِوًوزك ًوم 

  ٌَصئُس اًس َست انًة مِة اًخاسي حلضوز  ؿىل ازلؾوت املوهجة ٌَزََفة اخلامسابملوافلة  12/43/6142 زمقكصاز

 Eugène de la croixوامليؼم من ظصف انذي  6142ًياٍص  65حفي ثلسمي اٍهتاين مبجَس اًض َود اًفصويس ًوم 

 املؤسس من ظصف امليخرحني اًفصوس َني روي ال ظول املغصتَة.

  ة اًثاًثة تـس اًزوال جصئاسة اخلََفة ؿىل اًساؿ 6142ًياٍص  44احامتغ ًوم االزيني تـلس  13/43/6142 زمقكصاز

ٌَيؼص يف احلعط اخملععة ٌَفصق يف اًضـة  ال ول ٌَصئُس اًس َس َلس ال هعازي وحضوز اًساذت زؤساء اًفصق

 .اًربملاهَة ونشا حتسًس ب سٌلء اًساذت املسدضاٍزن يف ٍلوؿاث اًعساكة اًربملاهَة
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 صؤون ثيؼميَة:

 ن يف اًخؼاُصاث  ذابؾامت 14/43/6142زمق  كصاز منورح اًخلٍصص امللرتخ حول مضازنة وفوذ جمَس املسدضاٍز

َة.  ازلًو

 

 اًساذت املسدضاٍزن :صؤون 

  ىل اًساذت زؤساء اًفصق تخلكَف  15/43/6142 زمقكصاز ال مني اًـام ٌَمجَس تدسَمي ٍلوغ تعائق احملصوكاث اإ

لِم ملاتي وظي جسَمي  . ًخوسًـِا ؿىل املسدضاٍزن ب ؾضاء فًص

 

ة : ذاًز  صؤون اإ

   اًثاًر ٌَصئُس اًس َس محَس هوسىوش من جلَية ؾن املىذة جصئاسة اخلََفة حىوٍن  41/43/6142 زمقكصاز

جياذ احلَول املالمئة الس خغالل مجَؽ اًفضاءاث املخواخست مبَحلة جمَس املسدضاٍزن من ظصف املىوانث  ب خي اإ

ة ٌَمجَس.  االإذاًز

 

 خمخَفاث

   امليؼمة املغصتَة حللوق االإوسان  تعحؽ اًخلٍصص اخلاض مبالحؼاث ؿىل مَمتسابملوافلة  44/43/6142 زمقكصاز

 . 6141ص خًرب  11حول الاهخزاابث ادلاؾَة ًَوم 
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 ؿالكة اجملَس مؽ املؤسساث ازلس خوزًة :

امليخرة اًس َس س َسي اخملخاز ادلاين  طزفغ ظـن اهخزايب خي اشلي كىض مبوحدَ 42/543 اجملَس ازلس خوزي زمقكصاز  -

 ملمثي غصفة اًعَس اًححصي ال ظَس َة اجليوتَة.وـضو مبجَس املسدضاٍزن يف هعاق اًَِئة اًياددة 

 

 ال س ئة اًضفَِة :

ة املخـَلةاكرتاخ  - ق ال ظاةل واملـارصت ثضمني خَسة ال س ئة اًضًِص  املواضَؽ اًخاًَة:ابًس َاسة اًـامة  فًص

 ابجلاًَة املغصتَة امللمية ابخلازح، اث اًـامة املخـَلةحعَة اًس َاس 

 جمال اًخعيَؽ، حعَة اًس َاسة اًـامة يف 

 حبٌلًة اًلسزت اًرشائَة ٌَمواظيني. حعَة اًس َاسة اًـامة املخـَلة 

ىل اًس َس زئُس احلىومة حول مسى حضوزسؤال صفوي  - ث مسب ةل اًحُئة يف اًس َاسا موخَ من ٍلوؿة اًـمي اًخلسيم اإ

 ابًعاكة. املخـَلةاًـمومِة 

حاةل وجصجمةوهجة هؼص  -  ابًس َاسة اًـامة وهَفِة حتسًس مواضَـِا. املخـَلة ال س ئة اًفًصق احلصيك يف املسعصت امللرتحة ًخستري اإ

 

 اًـالكاث اخلازحِة:

دداز   -  ًالحتاذ؛ امؿ ك منيهوز ازلٍن توصىوح  اًس َساهخساة  مست ابىهتاءالاحتاذ اًربملاين اًـصيب  مناإ

ابًخـاظي الاجيايب مؽ املـعَاث اًيت حصذ يف اًخوظَاث اًعاذزت ؾن املؤمتص احلاذي  مصاسة من جمَس اًيواة جبمِوزًة كربض -

 تحغساذ. 6142ًياٍص  61و  61املؤمتص االإساليم  ؾرش الحتاذ ذول ال ؾضاء يف مٌؼمة

 

 صؤون اًساذت املسدضاٍزن:

اث اًساذت اًربملاهَني  هؼام مـاصاث"س املسدضاٍزن ٌَلاء ذزايس حولاملخزشت ًخيؼمي جمَ اًرتثُداث - ُو  .الاظالخ"وسٌُاًز

 .اًفصقؿرب اًعصق حسة  ابًخيلياًساذت املسدضاٍزن اخلاظة  ًواحئ -
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  زئُس جمَس املسدضاٍزن ًربس ب مهَة ثـسًي اًيؼامني ازلاذََني ٌَربملان هكسذي ب سايس

ظالخ اًربملاين  ًالإ
ظالق وزص مصاحـة اًيؼامني ازلاذََني  مت اإ

َ اًربملان ــجملَيس اًربملان يف ًوم ذزايس هؼم

 . 6142ًياٍص  43ال زتـاء  مبجَس ََ، ًوم

ٍلوؿة من اًلضااي اًيت  مبياكضة ،ُشا اٌَلاء ومتزي

هتم اًـمي اًربملاين، وركل يف ب فق حتلِق 

اًيجاؿة اًربملاهَة املًضوذت وجتس َس فـًل ملحسب  

 . غصفذني ًربملان واحس

سدضاٍزن، ال س خار حىمي وب نس زئُس جمَس امل  

كصاز  جن صٌلص،  ذالل ُشا اٌَلاء اشلي هؼمَ اًربملان مبجَس ََ حول موضوغ "اًيؼامان ازلاذََان جملَيس اًربملان: من اإ

ىل حتلِق اًيجاؿة اًربملاهَة"، ب ن ثـسًي اًيؼامني ازلاذََني ٌَمجَسني مس َاث اًخيؼمي اإ  ً ذي ب سايس ًالإظالخ اًربملاين ب

ظاز ؿالكهتا  ا املخـازف ؿَهيا ب و يف اإ َاث اًـمي ذاذي املؤسسة اًدرشًـَة يف اكفة مس خوايهتا، سواء يف ب ذواُز  ً وثعوٍص ب

 .مبحَعِا اخلازيج، سواء اجملاًس ازلس خوزًة ب و َُئاث احلاكمة ب و اجملمتؽ املسين

احملسذاث اًيت ًًدغي ب ن ثؤظص ُشا اًوزص واملس خلات ب ساسا من زئُس جمَس املسدضاٍزن، ؿىل ؿسذ من  وصسذ   

اًخوحهياث املَىِة يف لك املياس حاث، ذاظة يف دعة افذخاخ اًس يواث اًدرشًـَة، ومن تُهنا ؾلَية وزفؽ مس خوى 

ىوم املياكضاث، وحسن ثستري اًزمن يف معي اٌَجان واجلَساث، وحصس َخ اًخـاون اًرضوزي تني اجملَسني ؿرب هؼام حم

ومضحوظ، وؾلَية ال ذاء اًيَايب، وحصص َس ؿالكاث احلواز ازلامئ واًخـاون اًوزَق واملخواسن تني احلىومة واًربملان واؾامتذ 

 .مِثاق ب ذالكِاث

ىل ُشٍ احملسذاث يف ثب ظري وزص ثـسًي اًيؼامني ازلاذََني،  واؾخرب زئُس جمَس املسدضاٍزن، ب هَ     ثيضاف اإ

َة ٌَم ب جصس ب ن اًغاًة يه اًوظول ًيؼامني ذاذََني ًربملان واحس  حِرغصة ؿىل املس خوى اًدرشًـي، الاًزتاماث ازلًو

 .متزٍي اًيجاؿة واًفـاًَة الإهضاح رشوظ جصملان ذميلصاظي وؾرصي ومذجسذ

 
 

 

 

 أنشطت الرئاست

املكتب   

 مجلس املستشارين  784العدد -النشرة الداخليت
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وهيسف ُشا اًَوم ازلزايس، اشلي ؾصف مضازنة زئُس جمَس اًيواة، زاص َس اًعاًيب اًـَمي، 

ىل مالمسة ٍلوؿة من اًلضااي اًيت هتم ال ذاء واًوسٍص امللكف اب ًـالكاث مؽ اًربملان واجملمتؽ املسين، ؾحس اًـٍزز اًـٌلزي، اإ

مجة من اًدساؤالث وثلسمي ثوضَحاث ثضب ن ؿسذ من اًلضااي واملواضَؽ اًيت هتم اًـمي اًربملاين،  ؿىل واالإخاتةاًربملاين، 

ظاز وزصاث ثخـَق تخسكِق املساظص يف اجمل ال اًدرشًـي، واًصكاتة اًربملاهَة، وثلِمي اًس َاساث اًـمومِة، وؿالكة يف اإ

ىل خاهة مسوهة اًسَوك  .اًربملان مؽ حمَعَ، اإ

وخاء ثيؼمي ُشا اًَوم ازلزايس يف س َاق اس خـساذ جمَيس اًربملان ًخـسًي هؼامهيٌل ازلاذََني تـس مصوز ب زتؽ س يواث   

المست خمخَف حواهة  ُامة وهوؾَة ، وما حتلق فهيا من حصانٌلث6144غصة يف ؿىل املصاحـة ازلس خوزًة اًيت ؾصفِا امل

ؾٌلل املساظص املـمتست ظحلا ٌسلس خوز اجلسًس، واملعاذكة ؿىل كواهني  صاكًَاث مذيوؿة جنمت ؾن اإ اًـمي اًربملاين، واإ

 .6144ذكة ؿىل ذس خوز ثيؼميَة خسًست، واىهتاء ابًعاتؽ الاهخلايل اشلي اكن ًعحؽ جمَس املسدضاٍزن مٌش املعا

 

 ظالخ هؼام مـاصاث اًربملاهَني ىل هلاص  زئُس جمَس املسدضاٍزن ًؤنس ب ن اإ حيخاح اإ

 مؤسسايت مسؤول وزظني
هؼم جمَس املسدضاٍزن، ًوما ذزاس َا حول موضوغ 

اث االإظالخ"، وركل  ُو "مـاصاث اًربملاهَني وسٌُاًز

  تلاؿة اًيسواث ابجملَس. 6142ًياٍص  41ًوم ارلُس 

وكال زئُس جمَس املسدضاٍزن، ال س خار حىمي جن  

ن  صٌلص ، يف لكمخَ اًخوحهيَة ذالل ُشا اٌَلاء،  اإ

هؼام مـاصاث اًربملاهَني اشلي صغي اًصب ي اًـام 

ىل "هلاص مؤسسايت  اًوظين، حيخاح اإ

وزظني تسون مزاًساث ب و صـحوًة، حيسذ  مسؤول

اث االإظالخ ُو  ."سٌُاًز

رشاك مجَؽ اًفاؿَني املـيَني، س ميىن من اًوكوف وب وحض زئُس جمَس املسدضاز    ٍن، ب ن فذح هلاص حول ُشٍ اًلضَة ابإ

ؿىل حلِلة مـاصاث اًربملاهَني وظحَـة االإصاكالث اًيت ًعصهحا ُشا املوضوغ، ذاظة ثكل املخـَلة مبسامهة ازلوةل وزتط 

ة ٌَمضرتنني.  الاس خفاذت ثسن مـني وثيوغ وادذالف املضازة اًفئًو

ة املخـَلة مبـاصاث وب جصس ز    ئُس جمَس املسدضاٍزن، ب هَ تـس حبر لك اًلضااي اًلاهوهَة واملاًَة واًخلٌَة واالإنخواًز

ظالخ  اث اإ ُو اًربملاهَني ذالل ُشا اٌَلاء، س َعصخ جمَس املسدضاٍزن جلك مىوانثَ يف ب كصة وكت مداذزت هتم سٌُاًز

 هؼام املـاصاث.

ؾصضا واخلحري يف جمال ب هؼمة اًخلاؿس، ؾحس اًوحِس دوخة،  جملَس املسدضاٍزن كسم ال مني اًـاموذالل ُشا اٌَلاء، 

، يف حني ثياول مسٍص اًضؤون اًلاهوهَة "ثلاؿس اًربملاهَني تني احلق واًس َاسة"ذالظة زلزاسة ؿَمَة حول موضوغ ثضمن 

ة تعيسوق الاًساغ واًخستري، َلس ب ًت املوخ، اًخحسايث اًيت من املصثلة ب ن ٌضِسُا هؼام مـاصاث ب ؾضاء  والانخواًز

ن  .جمَس املسدضاٍز

  784العدد -النشرة الداخليت مجلس املستشارين
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 جلية اًـسل واًدرشًؽ وحلوق االإوسان .4

 413.46مرشوغ كاهون زمق ظاذكت ذالهل ابالإحٌلغ ؿىل  6142ًياٍص  46ؾلسث اٌَجية احامتؿا ًوم اًثالاثء   

زمضان  5املمتم مبوحدَ اًؼِري اًرشًف اًعاذز يف ثضب ن تَؽ اًـلازاث يف ظوز االإجناس  11.11تخغَري وحمتمي اًلاهون زمق 

ظاز كصاءت اثهَة.4543ب غسعس 46) 4334  ( مبثاتة كاهون االإًزتاماث واًـلوذ، واشلي ثسازس خَ يف اإ

ىل ثـسًي اًفعي    صيم ُشا املرشوغ اإ مىصز تلعس ؿسم االإكذعاز، يف اًـمََاث املصثحعة ابكذياء  3-244ٍو

 اًضٌلهة اًحيىِة، وركل ثفاذاي حلرص اًضٌلانث يف ظَغة وحِست من صب هنا ب ن ثضَق ؿىل اًـلازاث يف ظوز االإجناس، ؿىل

ىل اٍمتوًي اًحييك.  االإسدامثز حِر ثوخس ضٌلانث ب دصى ؾًَِة ب و خشعَة ال س امي يف احلاالث اًيت ال جس خوحة اٌَجوء اإ

ىل هفس اًفعي ثليض مبـاجلة ؾلدة    ضافة فلصت ب ذريت اإ من ؾلداث ثيفِش ُشا املرشوغ من نٌل ًلرتخ املرشوغ اإ

خرضز مهنا ادلَؽ مبن فهيم املضرتون.  صب هنا ب ن ثيـىس ؿىل احرتام ب خال اًخيفِش ًو

ا ُشا اًلاهون واسددـاذ احلجز    شلا مت اكرتاخ االإكذعاز يف ضٌلانث اسرتخاغ ازلًون ؿىل االإماكهَاث اًيت ًوفُص

سذواحِة يف اًضٌلانث اًخحفؼي ؾيسما حىون ُشٍ اًضٌلانث كاذزت ؿىل ثغ  عَة ازلًون املعاًة هبا، وركل ثفاذاي ًالإ

ؽ جلك ثساؾَاهتا.  وثلََعا ل س حاة اًزناؿاث وثوكِف املضاًز

 جلية اخلازحِة واحلسوذ وازلفاغ اًوظين واملياظق املغصتَة احملخة. .6

ؽ  6142ًياٍص 43ؾلسث اٌَجية احامتؿا ًوم ال زتـاء  كواهني ًوافق مبوحهبا ؿىل ؿىل من ظاذكت ذالهل ابالإحٌلغ ؿىل مضاًز

خـَق ال مص تؼؼؼ: َة، ًو ثفاكِاث ازلًو  االإ

  ػصوف اًـمي يف اًفٌاذق  ثضان 436ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاكِة زمق 12.41مرشوغ كاهون زمق

َة املـمتست من كدي املؤمتص اًـام مليؼمة  ٬4554 ٬املًضب ث املٌلزةو          املعامع و  اًـمي ازلًو

 .4554ًوهَو  61واًس حـني جبيَف يف اًثامٌة  يف ذوزثَ

  ة املخحاذةل يف  31.41مرشوغ كاهون زمق ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاكِة املخـَلة ابملساؿست االإذاًز

 6141، نٌل مت ثـسًَِا تربوثوهول 4544ًياٍص  61املَسان اًرضًيب، املوكـة ثسرتاس حوزػ يف 

 .6143ماي  64يف  واًيت وكـت ؿَهيا املمَىة املغصتَة تحاٌزس

  43ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاق االإظاز ٌَخـاون املوكؽ ابًصابظ يف  13.41مرشوغ كاهون زمق 

ي   .تني حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة مجِوزًة تامن 6141ب جًص

 

 

 أشغال وبرامج اللجان الدائمت

 

 مجلس املستشارين
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  ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاق املوكؽ ابًصابظ يف  56.41مرشوغ كاهون زمق

املمَىة املغصتَة وحىومة مجِوزًة ب رزتَجان حول اًخـاون  تني حىومة 6141ماي  46

 . واملساؿست املخحاذةل يف املَسان ادلصيك

  ًوافق مبوحدَ ؿىل اثفاق اًخـاون يف جمال ثستري حاالث اًعوازئ،  416.41مرشوغ كاهون زمق

 .َجانتني حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة مجِوزًة ب رزت  6141ًوهَو  43املوكؽ ابًصابظ يف 

  ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاق ثضب ن اخلسماث اجلوًة، املوكؽ تيسخامِيا  13.41مرشوغ كاهون زمق

 تني حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة مجِوزًة جضاذ. 6141سخمترب  45يف 

  3ًوافق مبوحدَ ؿىل اثفاق اًخـاون اًثلايف واًفين املوكؽ ابًصابظ يف  45.41مرشوغ كاهون زمق 

 .تني حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة ذوةل اًىوًت 6141فرباٍص

  ًوافق مبوحدَ ؿىل اثفاق اًخـاون يف جمال اًعحة،املوكؽ مبصاوش يف  34.41مرشوغ كاهون زمق

 .تني حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة مجِوزًة اًىوث ذًفواز 6141ًياٍص  61

  االإذازي املخحاذل يف املسائي ًوافق مبوحدَ ؿىل اثفاكِة اًخـاون  11.41مرشوغ كاهون زمق

تني حىومة املمَىة املغصتَة وحىومة ذوةل  6141مازش  43ابزلاز اًحَضاء يف  ة، املوكـادلصهَة

 .االإمازاث اًـصتَة املخحست

  ًوافق مبوحدَ ؿىل اثفاكِة املـِس ازلويل ًخوحِس اًلاهون اخلاض  16.41مرشوغ كاهون زمق

املـمتست من كدي  ِة املرسوكة ب و املعسزت تعصق غري مرشوؿة،)ًوهَسزوا( ثضب ن املمخَاكث اًثلاف 

ىل  3املؤمتص ازلتَومايس امليـلس جصوما من   . 4551ًوهَو  61اإ

  تني  6141ماي  64ًوافق مبوحدَ ؿىل االثفاكِة املوكـة تحُساو يف  13.41مرشوغ كاهون زمق

يب ومٌؽ اٍهتصة اًرضًيب يف املمَىة املغصتَة ومجِوزًة غًَِا تُساو ًخجية الاسذواح اًرضً

 . مِسان اًرضائة ؿىل ازلذي

 

 

 

 جلية اًخـَمي واًضؤون اًثلافِة والاحامتؾَة .4

  ؿىل اًساؿة اًـارشت ظحاحا: 6142ًياٍص  45اًثالاثء  6142ًياٍص  41ارلُس 

 اًخاًَني:  مرشوؾي اًلاهوهني اًحت يف اًخـسًالث واًخعوًت ؿىل

  حساج اجملَس اًوظين ٌَعحافة. )نٌل وافق ؿَََ جمَس ًليض ابإ  51-43مرشوغ كاهون زمق

 (.6141ذحٌرب  63اًيواة يف 

  ًخـَق ابًيؼام ال سايس ٌَعحفِني املِيَني. )نٌل وافق ؿَََ جمَس  45-43مرشوغ كاهون زمق

 (6141ذحٌرب  63ة يف اًيوا

 

 784العدد  -النشرة الداخليت مجلس املستشارين 

اٌَجان ازلامئة جصامج  
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 ػاُصت اًضغة يف  ول "ًيؼٌلن ًوما ذزاس َا ح فًصلا ال ظـاةل واملـارصت مبجَيس اًربملان

 " اًصايضَة املالؾة

لا ال ظاةل واملـارصت مبجَيس اًربملان ًوم اًثالاثء  هؼم فًص

ػاُصت " ًلاء ذزاس َا يف موضوغ:  6142ًياٍص  46

 مبضازنة، وركل ة"َاًصايض  يف املالؾة اًضغة

ة املـيَة واجلامـة املَىِة ًىصت  ذمثًل اًلعاؿاث اًوساًز

 اًلسم وذرباء يف اجملال اًصاييض.

 

  وفامي ًًل ب مه ذالظاث وثوظَاث ُشا اًَوم ازلزايس:

 اًـمي ؿىل حتَني وحتسًر اًرتساهة اًلاهوهَة املخـَلة ابًضغة؛ 

  واًخحسُيس؛الاُامتم ابمليؼومة اًرتتوًة ابًيؼص زلوزُا اًخوؾوي واًخب ظريي 

  َي ب ساثشت اًرتتَة اًحسهَة واًصايضة واملىوهني واملسزتني واحلاكم جلـَِم ن وثبُ  ظالخ هؼام اًخىٍو اًـمي ؿىل اإ

ًب ذشون ابجلاهة اًخحسُيس ٌَمواظية واًلمي اًصايضَة تـني الاؾخحاز وال ًلذرصون ؿىل اًيخاجئ وال ذاء 

 اًخلين؛

  اًخفىري يف اًضلك ادلـوي املياسة جملمو( ؿاث املضجـنيultras ًضٌلن ثددؽ ومـصفة ال صزاض )

 وال وضعة املزمؽ اًلِام هبا.

  اًرصامة واحلزم يف ثعحَق امللذضَاث اًلاهوهَة؛ 

  رشاف اًساذت اًـٌلل ًخًس َق جمِوذاث لك ال ظصاف املـيَة ودعوظا ًالء ذوز ُام ٌَجن احملََة حتت اإ اإ

 ؛اًخب ظري اًلاهوين واًخيؼميي دلـَاث احملحني

  ثفـَي وثعوٍص وحتسني ب ذاء مؤسساث اًخًض ئة الاحامتؾَة )من مضهنا املؤسساث اًخاتـة ًوسازت اًض حاة

 واًصايضة(؛

 َي اًرتتَة اًحسهَة ابملسازش وزايضة اًلصة يف ال حِاء اًضـحَة؛  ثعوٍص وثبُ 

 َة اًياحجة يف اًخـامي واحلس من اًؼاُصت؛  الاس خفاذت من اًخجازة ازلًو

  َاث حساج وسازت  15.15اًدرشًـَة جملاهبة ُشٍ اًؼاُصت ذاظة ملذضَاث اًلاهون زمق ثفـَي الً  واًلاضَة ابإ

 اًض حاة واًصايضة ٌَجية احملََة ملاكحفة اًـيف ابملالؾة اًصايضَة؛

 

 

 أنشطت الفرق واملجموعاث البرملانيت

 مجلس املستشارين 784العدد  -النشرة الداخليت
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  ف مبلذضَاث اًلاهون اجلسًس تخًس َق تني وسازت ظالق محة ؿىل اًلٌواث اًسمـَة اًحرصًة ٌَخـًص الاًزتام ابإ

 ـسل ووسازت اًض حاة واًصايضة ووسازت ازلاذََة؛اً

 ثفـَي اذلالث اًخحسُس َة يف وسائي االإؿالم اًـمومِة ابًلاهون مبزاظص اًـيف؛ 

 َي مجَؽ املالؾة اًصايضَة اًيت جتصى هبا مدازايث اًلسم اًوظين ال ول؛ ؿاذت ثبُ   اإ

 حساج خائزت ٌَجمِوز اًصاييض املثايل؛  اًخفىري يف اإ

 حساج تعاك  ؛اكة اًوًوح ٌَمالؾةرتاخ اإ

  ق اًاكمرياث؛  ثفـَي املصاكدة ؾن ظًص

 .وح املَـة  رضوزت احلعول ؿىل زدعة اًوازلٍن ٌَلارصٍن من ب خي ًو

  ثوفري تُئة مالمئة الص خغال زخال ال من، وخَة ؾيارص ب من راث جتصتة وًِا ذربت يف جمال ثب مني اًخؼاُصاث

 اًصايضَة؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس املستشارين 784العدد  -النشرة الداخليت 
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 ثفاق ؿىل جضىِي ٍلوؿ  اًعساكة اًربملاهَة املغصتَة ؼ اًحمنَة ةاالإ

ًحامن، ؾلس اًوسٍص  ذالل اًزايزت اًيت كام هبا وسٍص اًضؤون اخلازحِة واًخـاون، اًس َس ظالخ ازلٍن مزواز، 

  . زوتني ذي ًَون املغصيب مداحثاث مؽ زئُس ادلـَة اًوظيَة ٌَيواة تخامن، اًس َس

زساء ب سس كوًة ًـالكاث اًخـاون واًعساكة تني املمَىة املغصتَة وذالل ُشا اٌَلاء ، اثفق اجلاهحان ؿىل اإ

 ومجِوزًة تامن، ذسمة ٌَمعاحل املضرتنة تني اًحسلٍن واًضـحني.

ثب سُس ٍلوؿة اًعساكة اًربملاهَة و يف ُشا اًس َاق، ب نس زئُس ادلـَة اًوظيَة ًحامن، ب ن اًـمي مٌعة ؿىل 

َاث متخني اًـالكاث تني اًحسلٍن.ةاًحمنَ –املغصتَة   ً حسى ب مه ب  ، اكإ

 
 

  

  زئُسة اًـالكاث اخلازحِة تربملان تامن : "خمعط احلنك اشلايت س َضمن الاس خلصاز وٌسامه يف

 اسذُاز ال كاًمي اجليوتَة ٌَممَىة"

خمعط احلنك اشلايت، ب نسث زئُسة اًـالكاث اخلازحِة ابدلـَة اًوظيَة ٌَيواة تخامن، اًس َست ذاان اكس خاهُِسا، ب ن 

سامه يف اسذُاز امليعلة  .اشلي اكرتحَ املغصة ًدسوًة ىزاغ اًعحصاء، س َضمن الاس خلصاز ٌو
وصسذث اًس َست اكس خاهُِسا، يف ثرصحي ؾلة مداحثاهتا مؽ وسٍص اًضؤون اخلازحِة واًخـاون، اًس َس ظالخ 

سُسمح ٌَمغصة مبٌلزسة س َاذثَ ؿىل ب كاٍميَ "م، ثعحَق خمعط احلنك اشلايت، اشلي وظفذَ ابملِازلٍن مزواز، ؿىل ب ن 

ذًيامِة ثضمن اًخمنَة الاكذعاذًة، والاس خلصاز ب ًضا ابًًس حة ًساكن اجليوتَة"، مربست ب ن من صب ن ركل ب ن خيَق 

 امليعلة".
ن املغصة ملدي ؿىل س يواث من اًخمنَة واًخلسم، وسٌُـم صـحَ ابزلميلصاظَة واًخمنَة والاسذُاز، موحض ة وكاًت اإ

 .يف ُشا اجملال ب ن من صب ن ركل ب ن جيـي من املمَىة املغصتَة مثاال حيخشىحَ
من هجة ب دصى، ب جصسث املسؤوةل اًحيامِة، ب ن ؿالكاث اًخلازة تني اًحسلٍن سدذـزس تـس افذخاخ سفازت اًحسل 

وضاء ٍلوؾيت اًعساكة ابملؤسس خني اًدرشًـَخني ًلك من املغصة وتامن  .اًضلِق املغصة تخامن، واإ
 

 

  

 

 

 

 
 

العالقاث الخارجيتالديبلوماسيت البرملانيت و   

784العدد  -يتالنشرة الداخل مجلس املستشارين  
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  ،سايزت معي انئة زئُس اًصاتعة اًخلسمِة ًالصرتاهَني وازلميلصاظَني ابًربملان الاوزويب

 ، ٌَممَىة املغصتَةVictor Bostinaru اًس َس

 Victor اًس َس انئة زئُس اًصاتعة اًخلسمِة ًالصرتاهَني وازلميلصاظَني ابًربملان الاوزويب، ًلوم

Bostinaruوس َجصي ذالًِا 6142فرباٍص  41و 14 زت معي ٌَممَىة املغصتَة ذالل اًفرتت ما تني، جزاي ،

سَسة من اٌَلاءاث مؽ لك من زئُس جمَس املسدضاٍزن وزئُس جمَس اًيواة، وتـغ املسؤوًني 

 احلىومِني وزؤساء املؤسساث اًوظيَة.

ظاز اًرشانة املغصتَة الاوزوتَة ؿىل ضو  ة اًخـاون وثيسزح ُشٍ اًزايزت، يف اإ ء "اًوضؽ املخلسم" وثلًو

اًثيايئ تني اًربملان الاوزويب واًربملان املغصيب، وثـٍزز اًخواظي تني املؤسس خني اًدرشًـَخني، سواء ؿىل 

مس خوى اٌَجية اًربملاهَة املضرتنة املغصتَة ؼ ال وزوتَة ب و من ذالل اًفصق اًس َاس َة ابًربملاهَني املغصيب 

 والاوزويب.

ٍ اًزايزت، مٌاس حة ُامة، ٌَخحاحر حول خمخَف املواضَؽ واًلضااي راث الاُامتم املضرتك، نٌل جضلك ُش

ابالضافة ملوضوغ ثلسمي ازلمع ٌَربملان املغصيب يف خمخَف احملعاث املصثحعة ابملعاذكة ؿىل اثفاكِاث اًخـاون 

ة.  واًرشانة اًثيائَة املغصتَة الاوزًو

 

  اًلاهون اًخيؼميي ًخفـَي اًعاتؽ ” موضوغ حول جمَس املسدضاٍزن حيخضن ًلاء ذزاس َا

غَة  ”اًصمسي ٌَغة ال ماًس

اًلاهون اًخيؼميي ًخفـَي اًعاتؽ اًصمسي ٌَغة ” موضوغ حيخضن جمَس املسدضاٍزن ًلاء ذزاس َا حول 

غَة غَة مسؤوًَة وزظَس وظين مضرتك ًلك املغازتة“، حتت صـاز ”ال ماًس  61، وركل ًوم ال زتـاء ”ال ماًس

 .اجلازي، اتخساء من اًساؿة اًثاهَة تـس اًزوال ابًلاؿة اًىربى جملَس املسدضاٍزن ًياٍص

ي ملذضَاث ازلس خوز يف فعهل اخلامس، وثفاؿي  ظاز ثزًن ب يت ثيؼمي ُشا اٌَلاء ازلزايس، يف اإ ًو

ة، ومهنا مداذزت  اًفِسزاًَة  جمَس املسدضاٍزن مؽ مداذزاث اجملمتؽ املسين املسافؽ ؾن احللوق اًثلافِة واٌَغًو

غي غَة اًيت ثضم اًـسًس من االإظازاث اًيت ثًضط يف احللي اًثلايف ال ماًس  .اًوظيَة ٌَجمـَاث ال ماًس

ىل اًربملاهَني واًلعاؿاث احلىومِة املـيَة، ذمثَون ؾن املـِس  وسُضازك يف ُشا اٌَلاء، ابالإضافة اإ

غَة، واجملَس اًوظين حللوق االإوسان ، ومتثَََاث ؾن مىوانث اًًس َج ادلـوي املَيك ٌَثلافة ال ماًس

غي، وؿسذ من ادلـَاث احللوكِة واًثلافِة  .ال ماًس

784العدد -النشرة الداخليت   مجلس املستشارين 

 أجندة  
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 :موضوغ ثوظَاث اًَوم ازلزايس حول
 

كصاز ب  اًيؼامان ازلاذ  ًَاث ََان جملَيس اًربملان: من اإ

ىل حتلِق اًيجاؿة اًربملاهَة  اًخيؼمي اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 6142ًياٍص  43ال زتـاء 

 

 

 ملحق 
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ؾٌلال ملحسب ي اًخاكمي واًخياسق  ظاز االإؿساذ ًوزص مصاحـة اًيؼامني ازلاذََني جملَس اًيواة واملسدضاٍزن، اإ يف اإ

، ًوما ذزاس َا مضرتاك حتت 6142ًياٍص  43من ازلس خوز، هّؼم اًربملان مبجَس ََ تخازخي  25تُهنٌل ظحلا مبلذضَاث اًفعي 

ىل حتلِق اًيجاؿة اًربملاهَة.اًيؼامان ازلاذََان جملَيس اًربملان ؾيوان :  َاث اًخيؼمي اإ  ً كصاز ب  : من اإ

وحصب ش اًَوم ازلزايس اًس َس حىمي جن صٌلص زئُس جمَس املسدضاٍزن واًس َس زص َس اًعاًيب اًـَمي زئُس  

اًفـاًَاث جمَس اًيواة، نٌل متزّي حبضوز وسٍص اًـالكاث مؽ اًربملان واجملمتؽ املسين اًس َس ؾحس اًـٍزز اًـٌلزي، واًـسًس من 

 اًربملاهَة واحلىومِة.

 وثوسغ جصانمج اًَوم ازلزايس تني خَسة افذخاحِة ومخس وزصاث اهعخت ب صغاًِا ؿىل املواضَؽ اًخاًَة:

 مساظص اًدرشًؽ؛ 

 اًصكاتة اًربملاهَة؛ 

 ثلِمي اًس َاساث اًـمومِة؛ 

 ؿالكة اًربملان مؽ حمَعَ املؤسسايت؛ 

 اًسَوك اًربملاين. 

 زصاث اًخوظَاث اًخاًَة:وكس مترغ ؾن ُشٍ اًو 

 

 ب وال: ثوظَاث اًوزصة املخـَلة مبساظص اًدرشًؽ

 اؾامتذ اًيلاص واًخاكمي ك ساش مصحـي الإكصاز ذمازسة جصملاهَة جرشًـَة فـاةل وحِّست. :4اًخوظَة زمق  

كصاز مدسب  ثلسمي اًيط اًدرشًـي ب مام اجلَسة اًـامة الإؾعاء كمية مضافة ًل ذاء اًد  :6اًخوظَة زمق    رشًـي اًربملاين.اإ

اًخيعَط ؿىل ثساتري كاهوهَة فـاةل ثضمن الاحرتام اًخام ل خي ذزاسة اًيط اًلاهوين ب مام اٌَجان ازلامئة،  :3اًخوظَة زمق  

كصاز مسعصت جرشًـَة ذاظة مبلرتحاث اًلواهني ٌَصفؽ  ثـٍززا ملخعَحاث حسن ثستري اًزمن اًدرشًـي مؽ ما ثلذضََ     من اإ

 من ازلس خوز.  46زت اًدرشًـَة اًربملاهَة، ظحلا ملا ًلذضََ اًفعي من ماكهة املحاذ

ؽ وملرتحاث اًلواهني املدسمة : 1اًخوظَة زمق   صاكًَة ب س حلِة ازلزاسة اًدرشًـَة تني مضاًز ة ثـاجل اإ كصاز ظَغة مسعًص اإ

 توحست املوضوغ.

ؿاذت اًيؼص يف املساظص اًدرشًـَة ب مام اجلَساث اًـامة ت : 1اًخوظَة زمق   غَة ثـٍزز خارتُهتا، اهعالكا من اًـمي ؿىل اإ

س من اًخاكمي املسعصي تني اٌَجان ازلامئة واجلَسة اًـامة.  حساج مًز  ثخس َط مسعصهتا واإ

حساج رممة امللصز اشلي ًخوىل ثددؽ اًيعوض اًدرشًـَة املعاذق ؿَهيا من جمَس اًربملان. :2اًخوظَة زمق    اإ

ة هتم كواهني املاًَة اًخـسًََة وكواهني اًخعفِة.اًخيعَط ؿىل كواؿس مسع :3اًخوظَة زمق    ًص
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اًحر اًخَفزي جلَسة اًخعوًت ؿىل مرشوغ كاهون املاًَة اًس يوي ب مام اٌَجية اخملخعة مؽ ثخس َط : 4اًخوظَة زمق  

 املسعصت ب مام اجلَسة اًـامة.

ؽ كواهني اًخعفِة من ذالل ث : 5اًخوظَة زمق   فىِم مسعصت ذزاس هتا كعاؾَا ب مام مجَؽ ثعوٍص مسعصت املعاذكة ؿىل مضاًز

 اٌَجان ازلامئة.

ة ٌَيعوض اًلاهوهَة املوذؿة ؿىل ب هؼاز جمَيس اًربملان، تغاًة جرشًؽ : 41اًخوظَة زمق   َة اجلسوةل اًزمٌَة اًضًِص  ً ثخين ب

 اًزمن اًدرشًـي.

ول تَ ابًًس حة ملسوذاث مضاًزؽ فذح ملرتحاث اًلواهني ب مام الاسدضازت اًـمومِة ؿىل غصاز ما ُو مـم :44اًخوظَة  

 اًلواهني. 

ة جس خحرض ضاتط اًرسًة ب مام اٌَجان، وجس خجَة ملخعَحاث االإصـاغ اجملمتـي ًـمي : 46اًخوظَة   كصاز كواؿس مسعًص اإ

 اٌَجان ازلامئة.

ظاز املَمتساث اًخفاؿي املسعصي ٌَيؼامني ازلاذََني جملَس اًربملان مؽ املحاذزت اًدرشًـَة اجملمتـَة  :43اًخوظَة زمق   يف اإ

 واًـصائغ )املالءمة مؽ اًلواهني امليؼمة(.

 اؾامتذ مِاكهزيماث ذزاسة ال ثص اًدرشًـي الس امي ابًًس حة ٌَيعوض اًلاهوهَة االإسرتاثَجَة.: 41اًخوظَة زمق  

اًىفِة ابًصفؽ من  ثـٍزز مٌؼومة اخلربت ًفائست اًساذت اًربملاهَني من ب خي متىِهنم من ال ذواث املـصفِة :41اًخوظَة زمق  

َي االإذازت اًربملاهَة   ال ذاء اًدرشًـي اًربملاين وفق ملازتة مشوًَة ثخزش من ثبُ 

ثوضَح ب ثص ثلسمي ظَة الاسدضازت ٌَمؤسساث ازلس خوزًة واًَِئاث احلاكمة واًخلٌَني ؿىل رسايث  :42اًخوظَة زمق  

 املسعصت اًدرشًـَة وخبعوض اًيعوض اًلاهوهَة.

 حتسًس مفِوم املـازضة ؿىل مس خوى جمَس املسدضاٍزن. :43اًخوظَة زمق  

اًخيعَط ؿىل رضوزت مثول زؤساء املؤسساث واًَِئاث ازلس خوزًة ب مام اٌَجان ازلامئة سواء ًخلسمي : 44اًخوظَة زمق  

ؽ مزياهَاهتا ب و حعََهتا.  مضاًز

ة مضرتنة تني جمَيس اًربملان.    ثخين ضواتط ظَاغة اًيعوض اًدرشًـَة واًخـسًالث مبوحة مشهص  :45اًخوظَة زمق   ذاًز  ت اإ
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 اثهَا: ثوظَاث اًوزصة املخـَلة ابملصاكدة

 اًخوظَاث اًـامة:

دصاح اًلٌات اًربملاهَة، وثـٍزز اهفذاخ املؤسسة اًربملاهَة ؿىل حمَعِا.4اًخوظَة زمق    : االإرساغ ابإ

وح اًربملاهَني ٌَمـَوماث.6اًخوظَة زمق    : ثُسري ًو

 ثوفري احلىومة ٌَواثئق مبست اكفِة من ب خي االإظالغ ؿَهيا. :3زمق  اًخوظَة 

 : وضؽ هؼام مـَومايت موحس تني اجملَسني من هجة وتني اًربملان واحلىومة من هجة اثهَة.1اًخوظَة زمق  

 : ثوفري االإماكهَاث اٌَوحسدِىِة ًخُسري معي اًساذت اًربملاهَني.1اًخوظَة زمق  

لذضَاث اًيؼامني ازلاذََني جملَيس اًربملان مؽ ملذضَاث ازلس خوز واًلواهني اًخيؼميَة واًلواهني : مالءمة م 1اًخوظَة زمق  

 اًـاذًة.

 : املالءمة تني ملذضَاث اًيؼام ازلاذًل جملَس اًيواة واًيؼام ازلاذًل جملَس املسدضاٍزن.2اًخوظَة زمق  

 

 اًخوظَاث اخلاظة: 

 اماث اًساذت اًوسزاء املـرب ؾهنا مبياس حة ال حوتة ؿىل ال س ئة.: مصاكدة وثددؽ ثـِساث واًزت 3اًخوظَة زمق  

 : ثسكِق مـاًري اٍمتَزي تني اًسؤال اًىذايب واًضفِيي، وتني اًسؤال ال ين واًسؤال اًـاذي.4اًخوظَة زمق  

حساج جلية مضرتنة تني اجملَسني ًخحسًس اًربجمة اًضًِصة ٌَلعاؿاث احلىومة اًيت سدضمَ 5اًخوظَة زمق   ِا ال س ئة يف : اإ

 لك ب س حوغ.

 : اًـلَية يف ظصخ ال س ئة اًىذاتَة.44اًخوظَة زمق  

 : حر احلىومة ؿىل الاًزتام ابل خي ازلس خوزي ٌَجواة ؿىل ال س ئة.46اًخوظَة زمق  

 : زتط اؾخشاز اًوسزاء ؾن احلضوز مبربزاث موضوؾَة.43اًخوظَة زمق  

َاث وضواتط ًخحسًس مـاًري :41اًخوظَة زمق    ً   اًسؤال املخـَق ابًس َاسة اًـامة.وضؽ ب

 : ثفـَي ذوز جلان ثليص احللائق.41اًخوظَة زمق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 اثًثا: ثوظَاث اًوزصة املخـَلة تخلِمي اًس َاساث اًـمومِة 

 

 ثوظَاث ؿامة مؤظصت ملياكضة وثلِمي اًس َاساث اًـمومِة:

ىل ماكىهتا ازلس خوزًة؛: ثـٍزز ذوز املـازضة يف ثلِمي اًس َاساث اًـ4اًخوظَة زمق    مومِة اسدٌاذا اإ

ىل املـَومة من ب خي حتلِق اًيجاؿة يف رمام اًخلِمي؛ :6اًخوظَة زمق    االإحٌلغ ؿىل احلق يف اًوًوح اإ

 اًخب هَس ؿىل اًخًس َق تني اجملَسني هبسف ؾلَية اًزمن اًربملاين واٍهنوط تب ذائَ وحصص َس موازذٍ؛ :3اًخوظَة زمق  

 زلافة الادذالف وجتية اًخجارابث اًس َاس َة، كعس اًلِّام تخلِمي موضوؾي ٌَس َاساث اًـمومِة؛متكّل  :1اًخوظَة زمق  

ظاز اًرتامك كعس حتعني املىدس حاث وثوفري تيم من املـَوماث ٌَربملان  :1اًخوظَة زمق   اًخب هَس ؿىل رضوزت الاص خغال يف اإ

ًََ ؾيس ثلِمي اًس َاساث اًـمومِة؛  ًمت اٌَجوء اإ

َئاث  :2اًخوظَة زمق   اًححر ؾن س حي ثوػَف واسدامثز ال حباج وازلزاساث اًيت ثلوم هبا املؤسساث ازلس خوزًة ُو

 احلاكمة.

 ثوظَاث معََة:

 جسمَة ٍلوؿة معي املوهول ًِا رممة اًخلِمي؛  :3اًخوظَة زمق  

ثلِميِا واتزخي اهـلاذ اجلَسة  اًخًس َق تني اجملَسني فامي خيط حتسًس اًسلف اًزمين الدذَاز املواضَؽ املصاذ :4اًخوظَة زمق  

ة؛  اًس يًو

 ضحط حصهَحة اجملموؿة ومتثَََة اًفصق واجملموؿاث اًربملاهَة هبا وؿالكهتا مؽ مىذيب اجملَسني. :5اًخوظَة زمق  

ا وضحط اًسلف اًزمين ًِا، مؽ ثوفري  :41اًخوظَة زمق   لة اؾامتذ ثلاٍزُص حتسًس اًعالحِاث اخملوةل ٌَمجموؿة، وحتسًس ظًص

 ماكهَاث اٌَوحسدِىِة ؛االإ 

ة.  :44اًخوظَة زمق   زفاق املواضَؽ امللرتحة ٌَخلِمي توزكة ثب ظرًي ًزام اًفصق واجملموؿاث اًربملاهَة ابإ  اإ
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 زاتـا: ثوظَاث اًوزصة املخـَلة تـالكة اًربملان مؽ حمَعَ

  

 ثوظَاث ؿامة: 

رشاك ذمثَني ؾن املؤسساث ازلس خوزًة يف 4اًخوظَة زمق    املوضوغ؛: اإ

: ثضمني خسول ب ؾٌلل اًَوم ازلزايس وزص يت ازلتَوماس َة اًربملاهَة، واالإذازت اًربملاهَة اىل خاهة 6اًخوظَة زمق  

 الاوزاص ارلسة ؛

 : ذَق جلان ٌَخًس َق ومواهحة اًـالكة تني اًربملان واحملَط املؤسسايت؛3اًخوظَة زمق  

 صحـَاث ؾيس ثـسًي اًيؼام ازلاذًل، ويه اكًخايل:املعاًحة مبصاؿات ٍلوؿة من امل :1اًخوظَة زمق  

 اخلعة املَىِة راث اًعة؛ -

 مٌَ؛ 25ب حاكم ازلس خوز والس امي اًفعي  -

 املٌلزساث واًخجازة اًيت زاهكهتا املؤسسة اًربملاهَة؛ -

 الاحهتاذاث اًلضائَة ازلس خوزًة راث اًعة؛ -

َة؛ -  اًخجازة اًربملاهَة ازلًو

 َني مؽ اًلواهني اًخيؼميَة امليؼمة ٌَمؤسساث ازلس خوزًة؛مالمئة ب حاكم اًيؼامني ازلاذَ  -

 

 :ثوظَاث ذاظة

 .ب وال: اًـالكة مؽ املؤسساث ازلس خوزًة

 اًـالكة مؽ احلىومة:◄

ىل مسؤويل االإذازاث واملؤسساث وامللاوالث  :1اًخوظَة زمق   حتسًس هَفِاث اهـلاذ وسري خَساث الاس امتغ اإ

 اًـمومِة من ظصف اٌَجان ازلامئة.

 اًـالكة مؽ اجملَس ال ؿىل ٌَحساابث: ◄

ىل اًربملان يف 2اًخوظَة زمق   َاث اًىفِة تب حصب ت املساؿست اًيت ًلسرما اجملَس ال ؿىل ٌَحساابث اإ : حتسًس الً 

 اجملاالث املخـَلة مبصاكدة املاًَة اًـامة، ويف جماالث اًدرشًؽ واملصاكدة واًخلِمي املخـَلة ابملاًَة اًـامة؛

حساج جلية مصاكدة املاًَة اًـامة مبجَس املسدضاٍزن واًخيعَط ؿَهيا يف اًيؼام ازلاذًل؛3 اًخوظَة زمق   : اكرتاخ اإ

حتسًس ضواتط تشل املساؿست وثلسمي االإًضاحاث من ظصف اجملَس ال ؿىل ٌَحساابث حول  :4اًخوظَة زمق  

اًدرشًؽ واملصاكدة واًخلِمي ثعحَلا ل حاكم اًفعي  اجملاالث املخـَلة مبصاكدة املاًَة اًـامة، واملصثحعة توػائف اًربملان يف

 من ازلس خوز ؛ 414

: حتسًس هَفِة ثلسمي اًصئُس ال ول ٌَمجَس ال ؿىل ٌَحساابث ٌَخوضَحاث املعَوتة من ظصف 5اًخوظَة زمق  

ًخعفِة، زئُس اجملَس ثضب ن اًخلٍصص حول ثيفِش كاهون املاًَة واًخرصحي اًـام ابملعاتلة مبياس حة مٌاكضة كاهون ا

 من اًيؼام ازلاذًل جملَس املسدضاٍزن ؛ 662امليعوض ؿَهيا يف املاذت 
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 اًـالكة مؽ َُئاث حٌلًة احللوق واحلصايث واحلاكمة اجلَست واًخمنَة اًخرشًة واملس خسامة : ◄

 424اًفعول  حتسًس هَفِاث مٌاكضة اًخلاٍزص اًيت ثلسرما املؤسساث واًَِب ث امليعوض ؿَهيا يف :41اًخوظَة زمق  

ىل   من ازلس خوز. 431اإ

 اًـالكة مؽ اجملَس الاكذعاذي واالإحامتؾي واًحُيئ:  ◄

: حتسًس هَفِاث اس خعالغ اًربملان ًصب ي اجملَس الاكذعاذي والاحامتؾي واًحُيئ يف اًخوهجاث 44اًخوظَة زمق  

تؽ الاكذعاذي والاحامتؾي اًـامة ًالكذعاذ اًوظين واًخمنَة املس خسامة ويف مجَؽ اًلضااي ال دصى راث اًعا

ظازا ًل ُساف ال ساس َة ٌسلوةل يف املَاذٍن الاكذعاذًة  ؽ وملرتحاث اًلواهني اًيت ثضؽ اإ واًحُيئ، ويف مضاًز

 والاحامتؾَة واًحَئِة؛

: حتسًس ب هجزت اجملَس املوهول ًِا ظَة اًصب ي ب و الاسدضازت، وب مهَة حضوز ذمثّي ؾن ُشا 46اًخوظَة زمق  

 اًخلٍصص املخـَق تعَة اًصب ي ومٌاكض خَ ب مام اٌَجية اخملخعة؛اجملَس ًخلسمي 

َاث الحرتام اًخوظَاث اًعاذزت ؾيَ؛43اًخوظَة زمق    ً  : حتسًس مب ل اًيط اًلاهوين املعَوة ثضب هَ اًصب ي، ووضؽ ب

 

 اثهَا : اًـالكة مؽ اجملمتؽ املسين وادلاؿاث اًرتاتَة:

هعف س يوي مؽ زؤساء اجلِاث من ب خي ذَق حرس ٌَخواظي   : اًـمي ؿىل ؾلس هسوت ب و ًلاء41اًخوظَة زمق  

ا مىوان ب ساس َا يف حصهَحة اجملَس؛ شٍ اجلِاث، ابؾخحاُز  تني جمَس املسدضاٍزن ُو

َف جلية اًـصائغ، واًخحلق من مسى  :41اًخوظَة زمق   اًخيعَط ؿىل هَفِاث ثلسمي اًـصائغ واملَمتساث وثبً 

 هَفِة ذمازسة احلق يف ثلسمي املَمتساث يف جمال اًدرشًؽ؛اسدِفاء املَمتساث ٌَرشوظ املعَوتة، و 

: مالءمة ب حاكم اًيؼامني ازلاذََني مؽ اًلواهني اًخيؼميَة واًلواهني املخـَلة تخلسمي املَمتساث 42اًخوظَة زمق  

 واًـصائغ؛

ًيؼص ًـسم ختعط : رضوزت الاهفذاخ ؿىل اًَِئاث املِيَة ؾيس مٌاكضة اًلواهني امليؼمة ًِا، اب43اًخوظَة زمق  

 اًربملاهَني يف اجملال املِين موضوغ ازلزاسة.
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 ذامسا: ثوظَاث اًوزصة املخـَلة مبسوهة اًسَوك

 ذاذي املؤسسة اًربملاهَة:

 : الاًزتام هبيسام زمسي ًََق حبصمة املؤسسة اًربملاهَة)ثلََساي اكن ب و ؾرصاي(.4اًخوظَة زمق  

 

 يف اجلَسة اًـامة:

 الاًزتام هبيسام زمسي؛ :6 اًخوظَة زمق 

َّايس: ؿسم اس خـٌلل ال ًفاع املاسة ابالحرتام اًواحة ٌَمخحسج واحلضوز؛3اًخوظَة زمق    : الازثلاء ابخلعاة اًس 

 مٌؽ ملاظـة املخحسج؛ :1اًخوظَة زمق  

 : ثوس َؽ ًسَعاث اًضحعَة ًصئُس اجلَسة؛1اًخوظَة زمق  

 ة ابحلضوز؛الاهضحاظ ًالإحصاءاث املخـَل :2اًخوظَة زمق  

 ثيؼمي حضوز اًعحافِني يف اجلَساث اًـامة؛ :3اًخوظَة زمق  

ًالء املخحسج اكمي الاهدداٍ؛4اًخوظَة زمق    : اإ

ش وؾصكة سري اجلَسة اًـامة؛ :5اًخوظَة زمق    ؿسم اًدضٌو

 : مٌؽ زفؽ اًضازاث واًالفذاث ذاذي اجلَسة اًـامة؛41اًخوظَة زمق  

 ؽ اًزمين اخملعط ًلك مذسذي؛: الاهضحاظ ٌَخوس44ًاًخوظَة زمق  

 الاهضحاظ جلسول ال ؾٌلل؛ :46اًخوظَة زمق  

 : الاًزتام ابحلضوز ظَة ب صغال اجلَسة اًـامة؛43اًخوظَة زمق  

 : مٌؽ ملاظـة املخحسج )حىومة ب و جصملاان(؛41اًخوظَة زمق  

 مٌؽ اس خـٌلل ال هجزت االإًىرتوهَة فامي ًُس هل ؿالكة ابجملَس؛ :41اًخوظَة زمق  

 يف احامتؿاث اٌَجن:

 : الاًزتام ابًرسًة امليعوض ؿَهيا ذس خوزاي؛42اًخوظَة زمق  

 : االإًزام جبسول ب ؾٌلل اٌَجية؛43اًخوظَة زمق  

 : احرتام مسعصت اًدرشًؽ؛44اًخوظَة زمق  

ؾٌلل هفس اًضواتط اًسَوهَة املـمتست يف اجلَساث اًـامة ؿىل اٌَجان ازلامئة؛ )تيوؾهيا 45اًخوظَة زمق    ازلامئة واملؤكذة(: اإ

 

 املِام الاس خعالؾَة:

ظاز املِام الاس خعالؾَة( واحرتام ضواتعِا 61اًخوظَة زمق   : احرتام املؤسساث واًَِئاث ازلس خوزًة املخـامي مـِا )يف اإ

 ازلاذََة.

ىل حني ظسوز اًخلٍصص اٍهنايئ.64اًخوظَة زمق    : الاًزتام ثرسًة املـَوماث املس خلات اإ
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 خمخَفاث:

ىل 66َة زمق اًخوظ   ؿساذ ثلٍصص س يوي ٍصفؽ اإ ة زلى اًصئُس من ب خي ثددؽ اًسَوهَاث وحلكف ابإ حساج مؤسسة اسدضاًز : اإ

 اًصئُس.

كصاز اًضٌلانث امليعوض ؿَهيا يف كصاز اجملَس ازلس خوزي ثضب ن حٌلًة حق اًربملاين يف اًعـن يف 63اًخوظَة زمق   : اإ

 اًلصازاث اًخب ذًخِة. 
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 االإرشاف

 

 
 ال ماهة اًـامة جملَس املسدضاٍزن*
ة اًـالكاث اخلازحِة واًخواظي*  مسًٍص
 كسم االإؿالم*
 معَحة اًخواظي واًَلؼة االإؿالمِة*

 

 

 

 َُب ت اًخحٍصص  

 زئُس اًخحٍصص 

 ؼ حفِغ اًلامسي

 اًخلين واًفين الادصاح 

 ان معوزهج - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (212+)133644334اًِاثف : 

 (212+)133364431اًفاهس:

س االإًىرتوين  Bulletin.internecc@gmail.com: اًرًب

 www.Parlement.maالإًىرتوين:اًـيواان


