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 ، 61/6161 زمق احامتع

 6161 فاحت فرباٍر االزننيمَوم 

جرئاسة زئُس اجملوس امس َد  6161فاحت فرباٍر االإزنني ؾلد مكذة جموس املسدضاٍزن احامتؿو الأس حوؾي ًوم 

 ، وكد ثضمن خدول بأؾٌلهل امنلط امخامَة:صحكمي جن صٌل

 .املكذة امساتق احامتع املوافلة ؿىل حمرض .6

 ثددؽ كرازاث املكذة  .6

 امدرشًؽ .3

 جرجمة امنعوض اجلاىزت :   -3.6

 ؛ابمنؼام الأسايس نوعحفِني املينَني ًخـوق 31.63كاهون زمق  مرشوع 

 حداج اجملوس اموظين نوعحافة ًليض 11.63كاهون زمق  مرشوع  ؛ابإ

 من حمرم  63تخازخي  6.16.666ًليض تخغَري وحمتمي امؼيري امرشًف مبثاتة كاهون زمق  11.66كاهون زمق  مرشوع

ابس خرياذ مواذ اميَدزواكزتوز وثعدٍرىا وحكٍررىا وامخكفل تخكٍررىا وثـحئهتا  ( ًخـوق6113فرباٍر  66) 6313

  ا.واذخازىا وثوسًـي

خداز   -3.6 ق  ابؿزتامالاحتاذ املغريب نوضغل  من زئُسة فًرقاإ زخاع مرشوع املاهون زمقامفًر  نوجنة 11.66 ظوة اإ

ق يف الاحامتع.  مخـمَق امنلاص ثضبأهو وثلدمي ثـدًالث ؿوَو تـد ثعوًت انوجنة ؿوَو ذون حضوز ممثل امفًر

حاةل ٍلوؿة من امنعوض امدرشًـَة من جموس امنواة ؿىل جموس املسدضاٍزن :   -3.3  اإ

 حداج ىَئة  املخـوق 161.31ًليض تخغَري املاهون زمق  31.68زمق  مرشوع مبزاوةل اميندسة املـٌلزي واإ

ني اموظنَة؛   امليندسني املـٌلًز

 ازسة  احلق يف ثلدمي املومتساث يف جمال مم ًليض تخحدًد رشوظ وكَفِاث 18.68كاهون ثنؼميي زمق  مرشوع

 امدرشًؽ؛

  ىل امسوعاث امـمومِة؛  جكِفِاث ممازسة ًليض 88.68 كاهون  ثنؼميي زمقمرشوع  احلق يف ثلدمي امـرائغ اإ

 ابمخجازت اخلازحِة؛ ًخـوق91.14 كاهون زمق  مرشوع 

 تنؼام املوكِة املضرتكة نوـلازاث املحنِة. املخـوق 63.11تخغَري وحمتمي املاهون زمق  611.66كاهون زمق  مرشوع 

حاةل ملرتخ   -3.8 ق الاحتاذ امـام مللاوالث املغرة  ثنؼميي ثلدم تو بأؾضاءاإ تخحدًد رشوظ وكَفِاث ممازسة  ًخـوقفًر

  .حق االإرضاة

 

 

و قزاراث املكتب اجتماعاث  

املكتب   
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ؿىل جموس وبأحِال اخلوَفة امراتؽ نورئُس حول مب ل ملرتيح املاهون انصلٍن مت زفضيٌل من كدل جموس امنواة  ؾرط -3.6

 املسدضاٍزن.

خداز تخوظل جموس امنواة تػػ  -3.1  :  اإ

 مبدوهة احللوق امـَنة؛ املخـوق 31.13 املاهون زمق كاهون ًليض تخـدًل املاذت امثاهَة من ملرتخ 

 

 الأس ئةل امضفيَة .8

 6161فرباٍر   16خوسة الأس ئةل امضفيَة مَوم امثالاثء  -8.6

 خدول الأؾٌلل؛ 

 زئاسة اجلوسة ؛ 

 بأماهة اجلوسة 

 

 انوجان ازلامئة .6

 ؛ خدول بأؾٌلل انوجن  -6.6

ق الأظاةل واملـارصت الس خدؿاء مدٍر مؤسسة امخـاون اموظين مخلدمي ظوة  -6.6 ثلٍرر ؾن حعَةل ىذه املؤسسة بأمام جلنة  فًر

 ؛امخـومي وامضؤون الاحامتؾَة

حاةل زئُس جلنة املامَة وامخخعَط وامخمنَة الاكذعاذًة  ظوة -6.3 تنؼام امخبأمني االإحدازي  املخـوق 13.66مرشوع كاهون زمق ابإ

 .اءالأسايس ؾن املرط اخلاض تفئاث املينَني وامـٌلل املس خلوني والأصخاض غري الأحر 

 

                      امـالكاث اخلازحِة  .1
 نوجنة اميت س خـلد 63بأصغال ازلوزت  حلضوز ملمثل جموس املسدضاٍزن يف انوجنة امخنفِذًة مالحتاذ امربملاين امـريب ذؾوت - 1.6

 ؛6161 فرباٍر 61و  61 ًويم نابلأزذ

ق الاصرتايك مراسةل -1.6 ق يف امضـة اموظنَ حول من امس َد َلد ؿومي، زئُس امفًر ازلامئة وزئاساث  ةمتثَوَاث امفًر

 ٍلوؿاث امعداكة وامخـاون؛

ىل 63 حول هممة انوجنة امربملاهَة املضرتكة املغرتَة الأوزتَة نوربملان الأوزيب ثسرتاس حوزغ خالل امفرتت املمخدت منثلٍرر   -1.3  اإ

 .6161ًناٍر  66

ف، املسدضاٍزن،حول مضازكة بأمني جموس  ثلٍرر -1.8 ادلـَة امـامة مربملان بأمٍراك   بأصغاليف  امس َد املسدضاز امحد اخلًر

ىل  68، يف امفرتت املمخدت من غواثاميالت اميت اهـلدث  اموسعى  .6161ًناٍر  61اإ
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  66/6161احامتع زمق 

 6161ًناٍر  66مَوم االزنني 

 

زئِػػػػػػػػس اجملوس امسِــــد ي جرئاسة ػػاحامتؿو الأس حوؾ 6161 ًناٍر 66االزنني وم ػػػػػمكذة جموس املسدضاٍزن ً ؾلد

   وحضوز امساذت :جن صٌلص  حكمي

 ؛اخلوَفة الأول نورئُس :  َلد الأهعازي   

 ؛اخلوَفة امراتؽ نورئُس :  ؾحد املاذز سالمة   

 ؛حماسة :  امـريب حملريش   

  ؛حماسة :  زص َد املنَازي   

 ؛بأمني :  َلد ؿدال   

 .بأمني :  بأمحد امخوٍزي   

 :  امساذت فامي اؾخذز لك  من

 ؛اخلوَفة امثاين نورئُس :  ؾحد االإهل احلووظي   

 ؛امثامر نورئُساخلوَفة  :  محَد كوسكوش   

   ؛اخلوَفة اخلامسة نورئُس :  انئةل مِة امخاسي   

 ؛حماسة اجملوس   :  ؾحد اموىاة توفلِو   

 بأمني اجملوس :   بأمحد اخلًرف    
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 املرازاث امعاذزت ؾن احامتع املكذة

 

 امدرشًؽ

 ؽ املواهني اميت ثوظل هبا اجملوس من زئُس احلكومة ؿىل انوجن ازلامئة  16/66/6161زمق  كراز حاةل مضاًز ابإ

 كعد املعاذكة ؿوهيا، وًخـوق الأمر تػػ: 

  متم مبوحدو املاهون زق 16.68م كاهون زقمرشوع  6316ت من ري املـد 66د تخازي 66.16م ًغري ٍو

 املدهَة. ( احملدج مبوحدو هؼام املـاصاث6116ز ذحنة 31 املوافق مػ

  مبوحدو امسن اميت جية بأن حيال فهيا ؿىل امخلاؿد موػفو وبأؾوان ازلوةل  احملدذت 16.68 كاهون زمقمرشوع

 وامحسلايث واملؤسساث امـامة املنخرظون يف هؼام املـاصاث املدهَة.

  متم امؼيري امرشًف مبثاتة كاهون زمق 11.66 كاهون زمقمرشوع ن م 61امعاذز يف  6.11.661 ًغري ٍو

حداج هؼام حٌلؾي ملنح زواثة امخلاؿد. املخـوق 6111 بأكخوجر 8مػ  املوافق 6311 صوال  ابإ

  تنؼام امخبأمني االإحدازي الأسايس ؾن املرط اخلاض تفئاث املينَني  ًخـوق 13.66 كاهون زمقمرشوع

 وامـٌلل املس خلوني والأصخاض غري الأحراء اشلٍن ٍزاومون وضاظا خاظا.

  حداج 11.66 كاهون زمقمرشوع هؼام نومـاصاث مفائدت فئاث املينَني وامـٌلل املس خلوني والأصخاض  ابإ

 غري الأحراء اشلٍن ٍزاومون وضاظا خاظا.

   ؽ ابملوافلة  16/66/6161 زمقكراز ؿىل ملرتخ ثنؼمي ًوم ذزايس ملناكضة موضوع امخلاؿد ؿىل ضوء مضاًز

 املواهني اميت ثوظل هبا اجملوس مؤخرا حول ىذا املوضوع.

  ؿىل ملرتخ املاهون ابظالع امس َد زئُس احلكومة وامساذت زؤساء امفرق ابجملوس  13/66/6161كراز زمق

حداج امواكةل اموظنَة نوجَوموحِا  كدل ؾرضو  ق الاصرتايك واملخـوق ابإ اشلي ثلدم تو تـغ بأؾضاء امفًر

 تـد اهرصام املدت املاهوهَة احملدذت يف بأزتـني ًوما . ةاخملخعؿىل بأهؼاز انوجنة 
 

 الأس ئةل امضفيَة

  واميت  6161ًناٍر  61ؿىل خدول بأؾٌلل خوسة الأس ئةل امضفيَة مَوم امثالاثء ابملوافلة  18/66/6161 زمقكراز

 كأمني نوجوسة. سريبأسيا اخلوَفة امثاين نورئُس امس َد ؾحد االإهل احلووظي وامس َد بأمحد ثوٍزي
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 اخلازحِةامـالكاث 

  جموس املسدضاٍزن يف مزياهَة الاحتاذ امربملاين امـريب جرمس  ثبأذًة مسامهةؿىل ابملوافلة  16/66/6161زمقكراز

 ؛ 6161س نة 

  يف بأصغال هدوت حول موضوع حاكمة املعاع ابهخداة احد بأظر اجملوس نومضازكة  11/61/6161كراز زمق

ذازت ومركز املراكدة ازلميلراظَة نولواث املسوحة جبنَف، اخلاض الأمين  واملنؼمة من ظرف املدزسة اموظنَة مالإ

 ابمرابظ. 6161فرباٍر  16و  18ورضل ًويم 

  ًخوىل ؾرط ثلٍرر اشلي لكف مبيمة ذتووماس َة  تبأن ن ًخوىل بأحد بأؾضاء  املكذة اب 11/66/6161 مقزكراز

ٍرر مفعل ًـرط ؿىل بأهؼاز املكذة يف احامتؿو املوايل، وًنرش يف املوكؽ ؿىل بأن ًخووه ثل مركز ؾن ىذه امليمة

صازت وسائل االإؿالم وامليمتني يف امفضاء اخملعط شلضل . وضؽ زىن اإ  الامكرتوين نومجوس ًو

 

 اجملوسصؤون 

 ؿداذ ثلٍرر مفعل حول امللذنَاث اميت كام هبا تخلكَف امساذت احملاس حني  13/66/6161زمق  كراز اجملوس ابإ

ثعوز جموس مؤخرا تناء ؿىل كرازاث املكذة تخجيزي ماكثة امساذت بأؾضاء املكذة و ماكثة امفرق و و 

 مكراء و ظَاهة امس َازاث. نياملزياهَة اخملعع يعر مكِفِاث ثدتري س احملاس حة

   

 خمخوفاث 

  كامة حفل ؿىل ظوة زئُس مجـَة الأؾٌلل الاحامتؾَة جملوس املسدضاٍزن ابملوافلة  11/66/6161كراز زمق ابإ

ة. اس خلدال مفائدت بأتناء موػفاث وموػفي اجملوس     وجسومييم ىدااي زمًز
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 ة اجملوس مؽ املؤسساث ازلس خوزًة ؿالك

  خداز  ابهـلاذ ازلوزت امثامنة وارلسني امـاذًة نومجوس الاكذعاذي والاحامتؾي وامحُيئ.اإ

 

 الأس ئةل امضفيَة 

ة اخملععة ملساءةل امس َد زئُس احلكومة.  املواضَؽ امللرتحة من ظرف تـغ امفرق مخضمَهنا يف اجلوسة امضيًر

  ق احلريك( حمنَة املناظق املروًة واجلحوَة ؿىل ضوء احلاكمة اجليوًة  )امفًر

 ق ازلس خوزي ازلميلراظي الاحامتؾي(رة والاحتاذ الأوزويب  حتدايث املحاذالث تني املغػػػػػػػػػػ  )امفًر

 
 

 امـالكاث اخلازحِة :

  ة امللكفة حبلوق االإوسان غناء اشلي اكرتحو جموس املسدضاٍزن من بأخل انولاء  مـلداس خـداذ املندوتَة اموساًز اإ

 ازلًحوومايس خاظة يف اجملالاخملعط الاسرتاثَجي 

  ق الأظاةل واملـارصت يفمتثَوَة  امضـة اموظنَة ازلامئة وزئاسة ٍلوؿاث امعداكة وامخـاون. فًر

  ق ازلس خوزي ازلميلراظي الاحامتؾي يفمتثَوَة امضـة اموظنَة ازلامئة وزئاسة ٍلوؿاث امعداكة  امفًر

 وامخـاون.

 

 خمخوفاث 

 امعاتؽ امضخيص. راثاملـعَاث ثلٍرر ؾن حعَةل معل انوجنة اموظنَة ملراكدة حٌلًة  ظدوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ظالع  كضااي مالإ
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  زساء امخداتري وال مَاث امرامِة ىل اإ  زئُس جموس املسدضاٍزن ًدؾو اإ

ىل حرمجة سـي ازلوةل الاجيايب حنو حتلِق املناظفة  اإ

  
ذؿا زئُس جموس املسدضاٍزن امس َد حكمي 

ىل  زساء امخداتري وال مَاث امرامِة اإ ىل اإ جن صٌلص اإ

حرمجة سـي ازلوةل الاجيايب حنو حتلِق 

املس خوًني امدرشًـي وامخنؼميي ويف   ؿىل املناظفة

 .امس َاساث امـمومِة

وبأوحض امس َد حكمي جن صٌلص، يف مداخةل  

"مرشوع  بأملاىا يف افذخاخ ًوم ذزايس حول

ق االإس خلاليل ومنؼمة املربأت  كاهون ىَئة املناظفة وماكحفة لك بأصاكل اهمتَزي: املضامني واالثنؼازاث" هؼمو امفًر

ىل حتلِق  6161  ًناٍر 63االإس خلالمَة ًوم ارلُس  مبلر اجملوس، بأن ازلس خوز ًنط ؿىل الامزتام االإجيايب نسلوةل ابمسـي اإ

املناظفة تني امرخال وامنساء، مضدذا ؿىل بأن ىذا الأمر ًخعوة، ؿىل املس خوًني امدرشًـي وامخنؼميي ويف امس َاساث 

ىل حتلِق ىذا الامزت  ام االإجيايب اشلي ًنعة، بأساسا، ؿىل ال مَاث امـمومِة، ثداتري وب مَاث مرتمجة سـي ازلوةل اإ

 .واملسازاث

ىل حتلِق مددبأ املناظفة تني امرخال وامنساء، وؿىل بأهو  61وبأضاف بأن امفعل   من ازلس خوز ًنط ؿىل سـي ازلوةل اإ

احملدزة مبوحة ىذا  اميَئة ؿىل 618حتدج ميذه امغاًة ىَئة ملكفة ابملناظفة وماكحفة لك بأصاكل اهمتَزي، فامي حيَل امفعل 

  .لامفع

واؾخرب بأن بأي كاهون ًخـوق ابخذعاظاث وظالحِاث وثبأمَف اميَبأت ًخعوة، مَكون يف مس خوى املخعوحاث    

ازلس خوزًة وحمرتما نوعحَـة ازلس خوزًة ميذه املؤسسة توظفيا ىَبأت مذخععة يف اذلاًة وماكحفة اهمتَزي ؿىل بأساش اجلنس 

ث اميَبأت حول جمال اذلاًة وماكحفة اهمتَزي من هجة، وحول الاخذعاظاث الأخرى راث واموكاًة منو، ىَلكة اخذعاظا

 .امـالكة ابههنوط مباكحفة اهمتَزي ؿىل بأساش اجلنس من هجة اثهَة

حاههتا مُضمل، ابخلعوض، امخحلِق  وبأصاز     ىل بأن ىذا امخعوز ًخجاوس ذزاسة امضاكايث واإ امس َد حكمي جن صٌلص، اإ

ـمومِة اخلاظة واميَئاث الأخرى املنضبأت، يف حاالث اهمتَزي وكذا متخَؽ اميَبأت تعالحِة امخعدي امخولايئ زلى املؤسساث ام

 .حلاالث اهمتَزي

    

 

 

 

 أنشطت الزئاست

املكتب   

 مجلس املستشارين
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ة ؿىل مس خوى كاهون املسعرت اجلنائَة من بأخل اؾخحاز  وبأضاف بأن امـمل املس خلدًل نويَبأت ًخعوة حرثُداث مسعًر

زحاث، موحضا بأن ثلنَة اخذحازاث اهمتَزي جس هتدف امربىنة ؿىل وحوذ  ظاز هؼام وسائل االإ هخاجئ اخذحازاث اهمتَزي يف اإ

ة حممتةل  .سووك بأو وضـَة متَزًي

 6ملنعوض ؿوَو يف امفعل وثضبأن ثبأمَف اميَبأت، ركر امس َد حكمي جن صٌلص مبس خوزماث مددبأ ثواسن امسوط ا

ىل حكٌرس ثـَني خالةل املطل مرئاسة وبأماهة اميَبأت وحزء من  من ازلس خوز، وما ًرتثة ؾن احرتام ىذا املحدبأ، ابالإضافة اإ

ة الس خلالمَهتا  .بأؾضاهئا وما ميثهل من ضٌلهة حوىًر

هو ال ميكن ثعوز بأو ىندسة همام وظالحِاث ىَئاث حٌلًة حلوق االإوسان واههن وط هبا )اجملوس اموظين وكال اإ

حللوق االإوسان، ومؤسسة اموس َط وجموس اجلامَة املغرتَة ابخلازح واميَبأت امللكفة ابملناظفة وماكحفة لك بأصاكل اهمتَزي( ذون 

 .منؼوز مذاكمل ومندمج منؼام وظين ذلاًة حلوق االإوسان

ضمل ممراث  وبأوحض زئُس جموس املسدضاٍزن، بأن ىذا املنؼوز ثخاكمل فِو اخذعاظاث ىذه اميَئاث الأزتؽ، ٌو

مؤسساثَة وكاهوهَة مؽ املنؼومة املضائَة ابؾخحاز بأن املايض ًخوىل حٌلًة حلوق الأصخاض وادلاؿاث وحرايهتم وبأمهنم 

 .من ازلس خوز 661املضايئ، وثعحَق املاهون، كٌل ًنط ؿىل رضل امفعل 

غاايث وبأىداف املرشع ازلس خوزي من  وصدذ امس َد امرئُس ؿىل بأن حتلِق ىذه الأىداف ٌس خوزم احرتام

خعوة اس خحضاز املالحؼاث امـامة نوجنة امفرؾَة الؾامتذ املؤسساث  حداج ىَئاث حٌلًة حلوق االإوسان واههنوط هبا، ًو اإ

اموظنَة حللوق االإوسان اميت ثفرس مداذئ ابٌزس املخـولة ابملؤسساث اموظنَة حللوق االإوسان ابخلعوض يف ما ًخـوق 

 .َبأت املناظفة وماكحفة لك بأصاكل اهمتَزي وثبأمَفيا وضٌلانث اس خلالمَهتاابخذعاظاث ى 

املخـوق هبَئة  11.68اخلخام، وحتس حا نومناكضة املرثلدة من ظرف جموس املسدضاٍزن ملرشوع املاهون زمق  ويف

خاتة ؿىل بأزتؽ بأس ئةل  املناظفة وماكحفة اهمتَزي، ؿرب امس َد امرئُس ؾن بأمهل يف بأن ٌسيم ىذا امَوم ازلزايس يف ثلدمي ؾنارص اإ

 بأساس َة :

  والاتخـاذ  يَئة توظفيا من ىَئاث حٌلًة حلوق االإوسان واههنوط هبا كَف ميكن حكٌرس امعحَـة ازلس خوزًة نو

ابميَئة ؾن اخلعاظة املؤسساثَة ميَئاث اههنوط ابمخمنَة امخرشًة وامدضازكَة واملس خدامة وازلميلراظَة امدضازكَة، و 

ؿاذت ظَاغة اخذعاظاث اميَبأت يف جمال اذلاًة و اموكاًة من اهمتَزي و منط ثبأمَف   يا؟رضل ؿرب اإ

  كَف ميكن حكٌرس ثالؤم اخذعاظاث وثبأمَف اميَبأت مؽ املحاذئ املخـولة مبركز املؤسساث اموظنَة مخـٍزز وحٌلًة

حلوق االإوسان املسٌلت مداذئ ابٌزس ابؾخحاز ىَبأت املناظفة وماكحفة لك بأصاكل اهمتَزي مؤسسة وظنَة حللوق 

    ؿىل بأساش اجلنس؟ االإوسان راث والًة مذخععة يف جمال ماكحفة اهمتَزي املحين

 كَف ميكن حكٌرس امخاكمل تني ؾنارص املنؼومة اموظنَة ذلاًة حلوق االإوسان، خاظة فامي ًخـوق مباكحفة اهمتَزي ؟ 

  كَف ميكن ثلوًة امللذضَاث املاهوهَة املخـولة تضٌلن اس خلالل اميَبأت خاظة ؿرب اكرتاخ مراحـة ثبأمَفيا ومنط ثـَني

 بأؾضاهئا؟
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  انئةل مِة امخاسي، اخلوَفة اخلامس مرئُس جموس املسدضاٍزنامس َدت 

 مبجوس امض َود امفرويس  6161جضازك يف مراس مي حفل اههتاين مس نة  
 

 cercle تدؾوت زمسَة من ظرف مجـَة

Eugène Delacroix ،امس َدت انئةل مِة  صازكت

امخاسي، اخلوَفة اخلامس مرئُس جموس املسدضاٍزن، يف 

 cérémonie de"6161اين مس نة مراس مي "حفل اههت

vœux  ًوم هؼمو ادلـَة مبجوس امض َود امفرويس ، اشلي

، ورضل مبضازكة  امس َد  6161ًناٍر  61 ادلـة

Christian Cambo  زئُس ٍلوؿة امعداكة املغرتَة

امفروس َة مبجوس امض َود امفرويس، وامس َد اذٌزس 

زئُس  جموس اجلامَة املغرتَة ابخلازح، وامـدًد من امربملاهَني واملنخخحني احملوَني وبأفراذ من اجلامَة املغرتَة امللمية  امزييم

 تفروسا.

ىل االإزثلاء  وكد بأصاذ املضازكون يف ىذه االإحذفامَة جبوذت ؿالكاث امعداكة امخازخيَة تني املغرة وفروسا، ذاؿني اإ

ل امفرض امكدريت اميت ثدِحيا امرشاكة املمتزيت تني امحسلٍن مخـمَق امخـاون تُهنٌل يف خمخوف بأكرث هبذه امـالكاث واس خغال

 املَاذٍن. 

انئةل مِة امخاسي، اخلوَفة اخلامس مرئُس ويف ىذا امس َاق، وخالل مداخوهتا هبذه املناس حة، هوىت امس َدت 

ىل ادلـَة وامزتاهما ابزلفاابمـمل اشلي ثلوم تو  جموس املسدضاٍزن ع وامخعوٍر املس متر نوـالكاث امفروس َة املغرتَة، منوىة اإ

ـزس ثواظل امضـوة  ظاز امـاملَة ًو بأن اجلنس َة املزذوخة نومنخخحني الأؾضاء يف ىذه ادلـَة ثـخرب مؤىال ًندزح يف اإ

 وثالحق الأفاكز. 

ىل بأن مجـَة ثضم منخخحني و ، 6168ثبأسست يف فاحت ص خنرب  cercle Eugène Delacroix وجتدز االإصازت اإ

ة ؿالكاث امعداكة تني املغرة وفروسا، وخوق حسوز نوخواظل  ىل ثلًو فروس َني من بأظول مغرتَة، وهتدف ابلأساش اإ

ة مفائدت امرشاكة املغرتَة وامخلازة امفروس َة يف خمخوف اجملاالث  -تُهنٌل، ويه ثـزتم حكثَف بأوضعهتا خالل امس نة اجلاًز

  س َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة وامثلافِة.امس َا
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 جلنة امـدل وامدرشًؽ وحلوق االإوسان .6

 رشؾت خالهل يف املناكضة امـامة ملرشوع املاهوهني امخامَني: 6161فاحت فرباٍر  ؾلدث انوجنة احامتؿا ًوم بأمس االإزنني

  ماذت( 661ًخـوق ابمنؼام الأسايس نولضات. ) 611.63مرشوع كاهون ثنؼميي زمق 

  ماذت( 661ًخـوق ابجملوس الأؿىل نوسوعة املضائَة. ) 611.63مرشوع كاهون ثنؼميي زمق 

  

 66د مععفى امرمِد خالل ثلدميو نومرشوؿني يف االإحامتع املنـلد ًوم واكن وسٍر امـدل واحلرايث امس َ

ىل جتس َد ملوماث اس خلالل املضاء، اشلي ًـخرب رضوزت 6166ذحنرب  ، كد بأكد ؿىل بأن املرشوؿني هيدفان اإ

ىل بأن ظاز مهنجَة جضا  ذميوكراظَة، مما ٌسامه يف ثـٍزز املساز احللويق تحالذان، مضريا اإ ؿداذىٌل مت يف اإ زكَة واسـة، اإ

رشاك اجلياث املـنَة وفذح ابة امدضاوز مـيا، حِر مت ؾرط  مسوذحهيٌل الأومَخني ؿىل اكفة بأؾضاء اجملوس  كامت ؿىل اإ

ىل خمخوف ادلـَاث املينَة نولضات اميت  ىل ظَغة مذلدمة مت ثوحِو مسوذيت املرشوؿني اإ الأؿىل نولضاء، وتـد امخوظل اإ

 ثلدمت مبالحؼاهتا واكرتاحاهتا.

ؿداذ مضامني مرشوؾي املاهوهني امخنؼميَني "حؼي ابىامتم ىَئاث ذومَة مذخععة، وانل حمثَنا   وبأضاف بأن اإ

 ."وذؾٌل كوًني من كدل جلنة امحندكِة وانوجنة الأوزوتَة من بأخل امنجاؿة املضائَة واجملوس الاسدضازي نولضات الأوزتَني

 املضائَة من خالل احملاوز الأساس َة امخامَة:وميكن ثلدمي بأمه مضامني املرشوع املخـوق ابمسوعة 

 ضٌلن اس خلالمَة اجملوس الأؿىل نوسوعة املضائَة؛ 

 ثنؼمي ب مَاث اهخخاة ممثًل املضات وضٌلن متثَوَة امنساء املاضَاث؛ 

 ثنؼمي وسري اجملوس؛ 

 ثدتري اجملوس موضـَهتم املينَة؛  ثلوًة امضٌلانث اخملوةل نولضات مبناس حة 

 ثـٍزز ضٌلانث مسعرت امخبأذًة؛ 

 حتدًد اجلية املضائَة اخملخعة ابمحت يف امعـون املخـولة ابهخخاة ممثًل املضات وابموضـَاث امفرذًة نولضات؛ 

 ثفـَل ذوز اجملوس يف ختوَق املضاء؛ 

 حٌلًة اس خلالل املايض؛ 

 مسامهة اجملوس يف حتسني وضـَة املضاء ومنؼومة امـداةل؛ 

 مد حسوز امخـاون تني اجملوس وامسوعة احلكومِة امللكفة ابمـدل؛ 

 .هخلامَة  ثدتري امفرتت االإ

 

 

 أشغال وبزامج اللجان الدائمت

 بأصغال انوجان ازلامئة
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 بأما اخلعوظ امـًرضة ملضامني املرشوع املخـوق ابمنؼام الأسايس نولضات فميكن حكثَفيا يف احملاوز امخامَة:

   امسطل املضايئ؛ثبأمَف 

 ثنؼمي حلوق وواحداث املضات؛ 

 وضؽ مـاًري مخلِمي بأذاهئم امليين؛ 

 ثنؼمي اموضـَاث اميت ًوخد فهيا املضات؛ 

 هؼام امخبأذًة؛ 

 سن امخلاؿد؛ 

  ؛الاهخلامَةثدتري امفرتت 

 

هخاحِة .6  جلنة امفالحة واملعاؿاث االإ
املايض تخغَري وحمتمي  11.66زلزاسة مرشوع كاهون زمق  خعط 6161ًناٍر 61ؾلدث انوجنة احامتؿا ًوم امثالاثء 

 ، ورضل حبضوز امس َد ؾحد املاذز اؾٌلزت وسٍر امعاكة واملـاذن واملاء وامحُئة.6.16.666امؼيري امرشًف مبثاتة كاهون زمق 

ىل امـرط اشلي ثلدم تو امس َد ام وسٍر وكد ظاذكت انوجنة ابالإحٌلع ؿىل ىذا املرشوع، ورضل تـد االإس امتع اإ

 هبذه املناس حة ومناكض خو من ظرف امساذت بأؾضاء انوجنة.

س خفاذ من امـرط املذكوز بأن ىذا املرشوع ٍروم حتلِق الأىداف امخامَة:  ٌو

  وضؽ س ند كاهوين مخـٍزز همام مراكدة حوذت املنخوخاث امحرتومَة امسائةل ؿىل مس خوى مراحل امخكٍرر

 واالإس خرياذ وامخخٍزن وامنلل وحمعاث اموكوذ؛

 امرتخِط ملأؾوان امللكفني مبراكدة حوذت املنخوخاث امحرتومَة ابمخدخل ؿىل مس خوى املراحل امسامفة اشلكر؛ 

  ق فرط ؾلوابث مناس حة يف حق مرحكيب اخملامفاث ثضبأن مواظفاث حوذت املنخوخاث سحر امغش ؾن ظًر

 امحرتومَة؛

 وني يف كعاع اميَدزواكزتوز املكرزت فامي ًخـوق تخوفر مواذ اميَدزواكزتوز املكرزت حتدًد مسؤومَاث مجَؽ املخدخ

 مبحعاث اخلدمة بأو امخـحئة يف بأي وكت وثغرمي اخملامفني؛

   ق انكل مزام امفاؿوني يف مِدان امخوسًؽ تنلل املنخوخاث امحرتومَة امسائةل توسائويم اخلاظة بأو ؾن ظًر اإ

 خوفر ؿىل ؾلدت هلل مربمة مؽ امرشكة املـنَة؛مرخط هل من ظرف االإذازت وامل 

 امرتخِط ملوسؾي املنخوخاث امحرتومَة تخوسًؽ حمروق امغاس امعحَـي؛ 

  ؾعاء الأس حلِة همتوٍن امسوق ازلاخًل مبواذ اميَدزواكزتوز املكرزت بأو مزام رشاكث امخكٍرر واملس خوزذٍن ابإ اإ

 توكوذ امغاس امعحَـي؛

  امخكٍرر واملس خوزذٍن وامفاؿوني يف مِدان امخوسًؽ ثضبأن معاتلة املنخوخاث امحرتومَة حتمَل املسؤومَة مرشاكث

 املـروضة يف امسوق ملواظفاث اجلوذت املعووتة؛
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  ،سن ؾلوابث ضد لك موسؾي املنخوخاث امحرتومَة امسائةل املزوذٍن

ق وس َط، حمعة ال حتمل   ؿالمهتم؛توسائويم اخلاظة بأو ؾن ظًر

 ثوحِد معوَة املراكدة من خالل بأخذ امـَناث ظحلا ملواظفاث حمدذت؛ 

 ثبأىَل الأؾوان امللكفني ابملراكدة؛ 

 اؾامتذ خمخرباث امخحامَل واميَئاث اخلازحِة امللكفة تخلِمي حوذت املنخوخاث امحرتومَة امسائةل؛ 

 :تالغ املض خيك مزام اموسازت امللكفة ابملعاع ابإ  اإ

o مـَنة املبأخورت مالإذالء هبا نوـداةل ؾند االإكذضاء؛تندِجة حتوَل ا 

o .ابالإحراءاث املخخذت من ظرف ىذه اموسازت خبعوض صاكًخو 

 

 

 

 جلنة امـدل وامدرشًؽ وحلوق االإوسان .6

  مدارشت تـد خوسة الأس ئةل امضفيَة. 6161فرباٍر  16امثالاثء 

 املناكضة امخفعَوَة مػػ: مواظةل

 ًخـوق ابجملوس الأؿىل نوسوعة املضائَة؛ مرشوع كاهون ثنؼميي 

  ًخـوق ابمنؼام الأسايس نولضات. مرشوع كاهون ثنؼميي 

هخاحِة. .6  جلنة امفالحة واملعاؿاث االإ

  ؿىل امساؿة امراتـة تـد امزوال: 6161فرباٍر   13الازتـاء  

 ابمخجازت اخلازحِة  ًخـوق 16.68ذزاسة مرشوع كاهون زمق 

 

 جلنة املامَة وامخخعَط وامخمنَة االإكذعاذًة .3

  ؿىل امساؿة امخاسـة وامنعف ظحاحا 6161فرباٍر  09 امثالاثء 

ؽ املواهني امخامَة:         امرشوع يف ذزاسة مضاًز

  مبوحدو امسن اميت جية بأن حيال فهيا ؿىل امخلاؿد املوػفون  احملدذت 16.68مرشوع كاهون زمق

 واملس خخدمون يف هؼام املـاصاث املدهَة؛

  متم املاهون زمق  16.68مرشوع كاهون زمق  31)  6316من ري املـدت  66تخازخي  166.16ًغري ٍو

 ( احملدج مبوحدو هؼام املـاصاث املدهَة؛6116ذٌسمرب

 متم امؼيري امرشًف مبثاتة كاهون زمق  11.66كاهون زمق  مرشوع امعاذز يف  6.11.661ًغري مبوحدو ٍو

حداج هؼام حٌلؾي ملنح زواثة امخلاؿد.6111بأكخوجر  8)  6311من صوال  61   ( املخـوق ابإ

 

 
 

انوجان ازلامئة جرامج احامتؿاث  

 مجلس املستشارين  489 العدد -النشزة الداخليت



14 
 

 

 

 

 

 ف ًؤذي املسم ممثال ذامئا  بأمني اجملوس امس َد بأمحد اخلًر

 جملوس املسدضاٍزن زلى جرملان بأمٍراك اموسعى
 

بأذى بأمني جموس املسدضاٍزن امس َد بأمحد 

اخلًرف ابملرص امرئايس دليوزًة غواثاميال، املسم مكمثل 

اموسعى، ورضل ذامئ جملوس املسدضاٍزن زلى جرملان بأمٍراك 

 .6161ًناٍر  61الأزتـاء  ًوم 

وخاء حلكَف املسدضاز امربملاين، امس َد بأمحد 

اخلًرف، خالل اهـلاذ ادلـَة امـامة مربملان بأمٍراك اموسعى، 

حتت زئاسة امس َد انئة زئُس ادليوزًة، واميت ختووهتا 

مراس مي بأذاء املسم وامدسومي امرمسي نوميام نونواة 

 اجلدذ من ظرف امس َد زئُس جرملان بأمٍراك اموسعى.واملالحؼني 

ىل بأن جرملان املموكة املغرتَة ممثل منذ ثوكِؽ اثفاكِة اهضٌلمو مربملان بأمٍراك اموسعى ابمس َدت  وجتدز االإصازت اإ

ههيا امس َد امحد اخلًرف، بأمني جموس املسدضاٍزن وؾضو اجملوس امل ويك كزنت امغايل انئحة جموس امنواة، كدل بأن ًنضاف اإ

ة، واموسٍر امساتق املنخدة زلى وسٍر امضؤون اخلازحِة وامخـاون.  الاسدضازي نوضؤون امعحراًو

وكد صازك ممثال امربملان املغريب يف بأصغال ادلـَة امـامة مربملان بأمٍراك اموسعى اميت احضنهتا جبميوزًة 

ىل ثـٍزز وثلوًة ؿالكاث امخـاون غواثاميال خالل الأس حوع املايض، حِر ؾلدا ٍلوؿة من انولاءاث اميام ة امرامِة اإ

 وامعداكة مؽ تسلان بأمٍراك اموسعى.
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 ثنؼمي منخدى جرملاين ذويل حول موضوع امـداةل االإحامتؾَة 

 6161فرباٍر  61و  61ًويم 

 

حتت امرؿاًة املوكِة امسامِة معاحة اجلالةل املطل َلد امساذش هرصه ظل وبأًده، ومبناس حة امَوم امـاملي 

فرباٍر من لك س نة، ًـزتم جموس املسدضاٍزن ثنؼمي منخدى جرملاهَا ذومَا حول  61نوـداةل االإحامتؾَة اشلي ًعاذف 

 .6161فرباٍر  61و  61موضوع امـداةل االإحامتؾَة، ورضل ًويم 

ىل بأؾضاء مكذة اجملوس، وزؤساء امفرق واجملموؿاث ضافة اإ وانوجان  ،وسُضازك يف ىذا احلدج اميام، اإ

ىل خشعَاث  ضافة اإ كوميَة واجليوًة واملاًزة، اإ امربملاهَة، مسؤومون بأممـــَون ميثوون خمخوف الاحتاذاث امربملاهَة ازلومَة، واالإ

  وظنَة وذومَة واسهة.

 

 

 

 

 

 

 أجندة
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 االإرشاف

 

 الأماهة امـامة جملوس املسدضاٍزن *
ة امـالكاث اخلازحِة وامخواظل *  مدًٍر
 كسم االإؿالم *
 امخواظل وامَلؼة االإؿالمِة معوحة *

 

 

 

 

 ىَبأت امخحٍرر  

 زئُس امخحٍرر 

 كامسيفِغ ؾحد احل ػ 

  وامفين امخليناالإرشاف 

 ان معوزهج - 
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