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اجتماعاث و قزاراث املكتب
املكتب

احامتع رمق ،6106/17
مَوم االزنني  08فرباٍص 6106

ؾلس مكذة جموس املسدضارٍن احامتؿو ا ألس حوؾي ًوم االؤزنني  08فرباٍص  6106جصئاسة اخلوَفة امثاين مصئُس اجملوس،
امس َس ؾحس االؤهل احلووظي  ،وكس ثضمن خسول أأؾٌلهل امنلط امخامَة:
 .0املوافلة ؿىل حمرض احامتع املكذة امساتق.
 .6ثددؽ كصارات املكذة،
 .3امخساتري املخزشة الدذخام ادلورة امدرشًـَة،
 .4ثددؽ اؤؿساد املنخسى امربملاين نوـساةل الاحامتؾَة،
 .5اؤددار من ظصف رئُس احلكومة ابن امسوعة امللكفة تخولي امخرصحيات ابمرتص َح كس كامت تسؾوة املرتحشة امس َسة
جناة مكري مضلل امللـس اذلي اكهت جضلهل امس َسة موَكة فاليح اميت كسمت اس خلاههتا من جموس املسدضارٍن.
 .6ؿالكة اجملوس مؽ املؤسسات ادلس خورًة :
 -6.0ظسور ر أأي اجملوس الاكذعادي والاحامتؾي وامحُيئ حول مرشوع املاهون رمق ً 78.04خـوق ابجملوس الاسدضاري م ألرسة
وامعفوةل.
 -6.6ظسور ر أأي اجملوس الاكذعادي والاحامتؾي وامحُيئ حول مرشوع املاهون رمق ً 79.04خـوق هبَبأة املناظفة وماكحفة لك
أأصاكل اهمتَزي.

 .7امدرشًؽ :
 -7.0جصجمة مرشوع كاهون رمق ً 90.04خـوق ابمخجارة اخلارحِة.
 -7.6اؤحاةل ملرتح كاهون خسًس ثلسم تو املسدضار ؾحس انوعَف أأمعو ًخـوق ابؤحساث املسؤومَة املسهَة ؾن ا ألرضار اميت ثوحق
ابمحُئة وذكل ابؤضافة فعل  78مكصر يف كاهون امـلود والامزتامات.
 -7.3اؤددار من جموس امنواب تخوظهل مبضارًؽ كواهني وًخـوق ا ألمص تػ :
 مرشوع كاهون رمق ً 16.06ليض تخلَري وحمتمي املاهون رمق  57.00املخـوق ابنوواحئ الاهخزاتَة امـامة ومعوَات
الاس خفذاء واس خـٌلل وسائل االثعال امسمـي امحرصي امـمويم ذالل اذلالت الاهخزاتَة والاس خفذائَة.
 مرشوع كاهون رمق ً 73.05ليض تخلَري وحمتمي تـغ أأحاكم ٍلوؿة املاهون اجلنايئ.
 مرشوع كاهون رمق ً 88.03خـوق ابمعحافة وامنرش.
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 .8ا ألس ئةل امضفيَة
 -8.0خوسة ا ألس ئةل امضفيَة مَوم امثالاثء  19فرباٍص 6106
 خسول ا ألؾٌلل؛
 رئاسة اجلوسة ؛
 أأماهة اجلوسة.
 -8.6مصاسةل فصًق ا ألظاةل واملـارصة اميت ًثري فهيا املَاب املخكصر ألؾضاء احلكومة ؾن خوسات ا ألس ئةل امضفيَة وامذناؾيم
ؾن حضور أأصلال انوجن ادلامئة.

 .9انوجان ادلامئة
 -9.0جصانمج معل انوجن ادلامئة

 .01امـالكات اخلارحِة :
 -01.0رقحة رئُس ادلورة  71نوجمـَة امـامة م ألدم املخحسة يف ملاء امس َس رئُس جموس املسدضارٍن ذالل زايرة امـمل اميت
س َلوم هبا محالدان وذكل ًوم ادلـة  09فرباٍص .6106
 -01.6رقحة امس َس املسٍص امـام ملنؼمة امـمل ادلومَة يف ملاء رئُس جموس املسدضارٍن ذالل ثواخسه ابملموكة امللصتَة وذكل ًوم
امثالاثء فاحت مارس .6106
 -01.3واثئق ادلورة  08نوجنة امخنفِشًة مالحتاد امربملاين امـصيب اميت س خـلس ماتني  05و  08فرباٍص  6106تـٌلن.
 -01.4تَان االؤداهة اذلي أأظسره جموس امضورى امسـودي حول أأؾٌلل امـنف وامخرصًة اميت ظامت امسفارة امسـودًة يف
ظيصان.
 -01.5اؤددار ابهـلاد الاحامتع امربملاين حول املنؼمة امـاملَة نوخجارة واملنؼم من ظصف الاحتاد امربملاين ادلويل وامربملان الأورويب
ًويم  03و ً 04وهَو  6106جبنَف.
 -01.6دؾوة موهجة م ألظص االؤدارًة امـامةل يف امضـة اموظنَة دلى الاحتاد امربملاين حلضور هسوة م ؤالظالع ؿىل ىَالك وظصق
اص خلال الاحتاد امربملاين ادلويل من  07اؤىل  61ماي  6106جبنَف (موػف واحس ؾن امربملان).
 -01.7ظوة الاحتاد امربملاين االؤفصًلي تدسوًة امربملان امللصيب حلعخو يف مزياهَة الاحتاد جصمس س نة  57707( 6106أأورو).
 -01.8ثلصٍص حول مضاركة املسدضارة امس َسة انئةل مِة امخازي ،اخلوَفة اخلامس مصئُس جموس املسدضارٍن ،يف حفل ثلسمي
هتاين  ،6106املنؼم من ظصف مجـَة  Eugène Delacroixاملؤسسة من ظصف املنخرحني امفصوس َني ذوي ا ألظول امللصتَة.
 -01.9ثلصٍص ؾن ادلورة  00ملؤمتص احتاد جمامس ادلول ا ألؾضاء يف منؼمة امخـاون االؤساليم اميت صارك فهيا وفس ؾن جموس
املسدضارٍن ذمثال يف اخلوَفة امثاين نوصئُس امس َس ؾحس االؤهل احلووظي.
 -01.01ثلصٍص ؾن مضاركة وفس ؾن جموس املسدضارٍن يف أأصلال املصحةل "ا ألوىل من ادلورة امـادًة نوجمـَة امربملاهَة جملوس
أأورواب".

النشزة الداخليت -العدد 490

مجلس املستشارين
3

 .00صؤون اؤدارًة
 -00.0ظوة فصًق الاحتاد امللصيب نوضلل توضؽ موػف ٌض خلل ابموزارة املنخستة امللكفة ابمعناؿة وامخجارة رىن اؤصارة اؤدارة
امفصًق.

 .06خمخوفات
 -06.0ظوة مجـَة رًف املصن  60ابس خضافة جموس املسدضارٍن ومسامهخو يف ثنؼمي هسوة دومَة حول موضوع "حفغ امرتاث
اههيودي امللصيب وثـوميو وجضجَؽ امدسامح" وذكل ذالل امفرتة املمخسة من  65اؤىل  67ماي .6106
 -06.6مصاسةل من املنسوب اموزاري امللكف حبلوق االؤوسان ًلرتح فهيا اؤكامة كشاء أأو ؾضاء معل مؽ أأؾضاء فصًق امـمل املـين
ابالدذفاء املرسي أأو ام ؤالرادي واذلي س َـلس دورثو  018تحالدان ماتني  18و  06فرباٍص .6106
 -06.3مالحؼات وثوظَات منؼمة ا ألدم املخحسة نوعفوةل حول مرشوع املاهون رمق  09.06احملسد مرشوط اص خلال امـٌلل
املزنمَني.
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احامتع رمق 6106/16
مَوم االزنني فاحت فرباٍص 6106
ؾلس مكذة جموس املسدضارٍن ًػػػػػوم االزنني فاحت فرباٍص  6106احامتؿو ا ألس حوؾػػي جصئاسة رئِػػػػػػػػس اجملوس امسِــــس
حكمي جن صٌلش وحضور امسادة :
َلس ا ألهعاري

:

اخلوَفة ا ألول نوصئُس،

ؾحس االؤهل احلووظي

:

اخلوَفة امثاين نوصئُس،

محَس كوسكوس

:

اخلوَفة امثامر نوصئُس،

ؾحس املادر سالمة

:

اخلوَفة امصاتؽ نوصئُس،

انًةل مِة امخازي

:

اخلوَفة اخلامس نوصئُس،

امـصيب حملصيش

:

حماسة؛

رص َس املنَاري

:

حماسة؛

أأمحس اخلصًف

:

أأمني اجملوس،

أأمحس ثوٍزي

:

أأمني.

فامي اؾخشر لك من امسادة :
َلس ؿسال

:

أأمني اجملوس،

ؾحس اموىاب توفلِو

:

حماسة اجملوس ؛
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املصارات امعادرة ؾن احامتع املكذة
امدرشًؽ








كصار رمق  6106/06/10تربجمة امنعوص امدرشًـَة اجلاىزة امخامَة ذالل خوسة معومِة ًوم امثالاثء  16فرباٍص
 6106مدارشة تـس حعة ا ألس ئةل امضفيَة :
 مرشوع كاهون رمق ً 89.03خـوق ابمنؼام ا ألسايس نوعحفِني املينَني؛
 مرشوع كاهون رمق ً 91.03ليض ابؤحساث اجملوس اموظين نوعحافة؛
 مرشوع كاهون رمق ً 67.05ليض تخلَري وحمتمي امؼيري امرشًف مبثاتة كاهون رمق  0.76.655تخارخي  08من
حمصم  66( 0393فرباٍص ً )0973خـوق ابس خرياد مواد اميَسرواكرتور وثعسٍصىا وحكصٍصىا وامخكفل تخكصٍصىا
وثـحئهتا وادذارىا وثوزًـيا.
كصار رمق  6106/06/16ابؤحاةل ٍلوؿة من امنعوص امدرشًـَة اميت ثوظل هبا اجملوس مؤدصا من جموس امنواب
ؿىل انوجن ادلامئة كعس ادلراسة وامخعوًت :
 مرشوع رمق ً 87.04ليض تخلَري املاهون رمق  106.89املخـوق مبزاوةل امينسسة املـٌلري وؤاحساث ىَئة
املينسسني املـٌلرًني اموظنَة؛
 مرشوع كاهون ثنؼميي رمق ً 64.04ليض تخحسًس رشوط وكَفِات ذمارسة احلق يف ثلسمي املومتسات يف
جمال امدرشًؽ؛
 مرشوع كاهون ثنؼميي رمق ً 44.04ليض جكِفِات ذمارسة احلق يف ثلسمي امـصائغ اؤىل امسوعات
امـمومِة؛
 مرشوع كاهون رمق ً 91.14خـوق ابمخجارة اخلارحِة؛
 مرشوع كاهون رمق  016.06تخلَري وحمتمي املاهون رمق  08.11املخـوق تنؼام املوكِة املضرتكة نوـلارات
املحنِة.
كصار رمق  6106/06/13ابؤظالع امس َس رئُس احلكومة وامسادة رؤساء امفصق ؿىل ملرتح املاهون امخنؼميي
اذلي ثوظل هبا اجملوس مؤدصا وامللسم من ظصف فصًق الاحتاد امـام مللاوالت امللصب حول حتسًس رشوط
وكَفِات ذمارسة حق ا ؤالرضاب كدل ؾصضو ؿىل انوجنة اخملخعة تـس اهرصام الآخال املاهوهَة احملسدة يف ً 41وما.
كصار رمق  6106/06/14ابؤرخاع ملرتيح املاهون احملامني ؿىل جموس املسدضارٍن حول مسوهة امخلعَة امعحَة
ا ألساس َة وهؼام امضٌلن الاحامتؾي واذلٍن س حق و أأن مت رفضيٌل من ظصف جموس امنواب تناء ؿىل ادلراسة
والاسدضارة اميت كام هبا اخلوَفة امصاتؽ نوصئُس امس َس ؾحس املادر سالمة.
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ا ألس ئةل امضفيَة
 كصار رمق  6106/06/15ابملوافلة ؿىل خسول أأؾٌلل خوسة ا ألس ئةل امضفيَة مَوم امثالاثء  16فرباٍص 6106
واميت سري أأسيا اخلوَفة امثامر نوصئُس امس َس محَس كوسكوس وامس َس أأمحس ثوٍزي أكمني نوجوسة.
امـالكات اخلارحِة :
 كصار رمق  6106/06/ 16ابملوافلة ؿىل ثوحَة ادلؾوة املوهجة ملمثل ؾن جموس املسدضارٍن يف انوجنة امخنفِشًة
مالحتاد امربملاين امـصيب حلضور أأصلال ادلورة  08نوجنة اميت س خـلس اب ألردن ًويم  06و  07فرباٍص 6106؛
 كصار رمق  6106/06/17ابؾامتد ذالظات امخلصٍص املـس من ظصف امس َس محَس كوسكوس حول امليمة اميت كام
هبا مضن انوجنة امربملاهَة املضرتكة امللصتَة ا ألورتَة ابمربملان ا ألوريب ثسرتاس حورغ ذالل امفرتة املمخسة من  08اؤىل
ً 60ناٍص  6106وثلصٍصامس َس أأمحس اخلصًف حول مضاركخو يف أأصلال ادلـَة امـامة مربملان أأمصٍاك اموسعى اميت
اهـلست تلواثاميال ،يف امفرتة املمخسة من  64اؤىل ً 69ناٍص  ،6106من أأخل توورة دعة حتصك ثنسمج مضن
الاسرتاثَجَة امـامة نومجوس يف اجملال ادلًحوومايس .كٌل ثلصر تبأن ًنرش امخلصٍصان يف املوكؽ االؤمكرتوين نومجوس.
ا ألوضعة االؤصـاؾَة نومجوس :
 كصار رمق  6106/06/18تدنؼمي منخسى جصملاين حول امـساةل الاحامتؾَة ًويم  09و  61فرباٍص  6106مبلص
اجملوس وًبأيت ثنؼمي ىشا املنخسى اذلي أأس حف ظاحة اجلالةل املكل َلس امسادس رؿاًخو امسامِة ؿوَو ختوَسا
نوَوم امـاملي اذلي أأكصثو ا ألدم املخحسة نوـساةل الاحامتؾَة .وىو املنخسى اذلي س خحرضه امـسًس من امضرعَات
اميت متثل اميَئات ادلومَة وا ألحزاب امس َاس َة وامنلاابت وذمثوو املنؼٌلت اموظنَة وادلومَة اخملخعة يف ىشا
اجملال جباهة ذرباء وابحثني و أأساثشة ًنمتون نوجامـات اموظنَة .وسُنؼم ؿىل ىامش ىشا املنخسى مـصض
م ألدتَات وامواثئق املخـولة هبشا اجملال.
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كضااي م ؤالظالع
امدرشًؽ :
 اؤددار من رئُسة فصًق الاحتاد امللصيب نوضلل ابؿزتام امفصًق ظوة اؤرخاع مرشوع املاهون رمق  67.05نوجنة
مخـمَق امنلاش ثضبأهو وثلسمي ثـسًالت ؿوَو تـس ثعوًت انوجنة ؿوَو.
 اؤددار تخوظل جموس امنواب تــملرتح كاهون ًليض تخـسًل املادة امثاهَة من املاهون رمق  39.18املخـوق مبسوهة
احللوق امـَنة؛
انوجان ادلامئة :
 ظوة فصًق ا ألظاةل واملـارصة الس خسؿاء مسٍص مؤسسة امخـاون اموظين مخلسمي ثلصٍص ؾن حعَةل ىشه املؤسسة
أأمام جلنة امخـومي وامضؤون الاحامتؾَة؛
 ظوة رئُس جلنة املامَة وامخرعَط وامخمنَة الاكذعادًة ابؤحاةل مرشوع كاهون رمق  98.05املخـوق تنؼام امخبأمني
االؤحداري ا ألسايس ؾن املصض اخلاص تفئات املينَني وامـٌلل املس خلوني وا ألصزاص كري ا ألحصاء.
امـالكات اخلارحِة :
 مصاسةل امس َس َلس ؿومي رئُس امفصًق الاصرتايك حول متثَوَات امفصًق يف امضـة اموظنَة ادلامئة ورئاسات
ٍلوؿات امعساكة وامخـاون؛
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أنشطت الزئاست
املكتب


اس خلدال امس َس رئُس جموس املسدضارٍن موفس جصملاين من أأمصٍاك امالثَنِة واماكرًيب

اس خلدل رئُس جموس املسدضارٍن ،امس َس
حكمي جن صٌلش ،وفسا جصملاهَا دلول أأمصٍاك امالثَنِة
واماكرًيب جصئاسة امس َس  ،Roberto Léonرئُس
ٍلوؿة أأمصٍاك امالثَنِة واماكرًيب ابالحتاد امربملاين
ادلويل( ،)GRULACومض امس َس Santiago
 ،Leclair RIVASاملسٍص امخنفِشي ملنخسى رؤساء
جصملاانت أأمصٍاك اموسعى واماكرًيب (،)FOPREL
وامس َسة  ،Patricia ABAUNZAمسٍصة امـالكات اخلارحِة ملنخسى رؤساء جصملاانت أأمصٍاك اموسعى واماكرًيب
( ،)FOPRELوذكل ًوم ادلـة  5فرباٍص  6106مبلص اجملوس.
وذالل ىشا انولاء ،أأكس امس َس رئُس اجملوس ،ؿىل أأن اخنصاط امللصب يف ؿالكات ثـاون مذلسمة مؽ دول أأمصٍاك
امالثَنِة واماكرًيب امعسًلةٌ ،ضلك دِارا اسرتاثَجَا يف ثوظَس وثـزٍز امخـاون حنوب-حنوب ،الس امي يف ػل اموؾي
املضرتك تبأمهَة اؤكامة هؼام دويل مذـسد ا ألكعاب ،ويف ػل امخحسايت املضرتكة اميت ثواهجيا تدلان اجلنوب يف ص ىت
جماالت امخمنَة.
و أأضاف امس َس رئُس اجملوس ،أأن املموكة امللصتَة حتؼى مبوكؽ حِو-اسرتاثَجي تني ضفيت امححص املخوسط
واحملَط ا ألظويس ،ويف مفرتق امعصق تني اؤفصًلِا و أأورواب وامـامل امـصيبً ،ؤىويا مخكون حرسا مذَنا نوخـاون تني دول
أأمصٍاك امالثَنِة واماكرًيب وؤافصًلِا وامـامل امـصيب.
و أأجصز امس َس امصئُس ،أأمهَة اهمنوذج ادلميلصاظي امخمنوي امللصيب ،وامينسسة اجلسًسة جملوس املسدضارٍن اميت
حمتزي تخـسد وثنوع متثَوَة خمخوف ثـحريات اجملمتؽ ،وادلور اذلي ميكن أأن ًوـحو اجملوس من ذالل مكوهو الاكذعادي يف
ثـزٍز ودمع امرشاكة الاكذعادًة مؽ تدلان أأمصٍاك امالثَنِة واماكرًيب.
واس خجاتة دلؾوات ؿسد من اموفود امربملاهَة ،أأكس امس َس امصئُس ،أأن الاس خـسادات خارًة مربجمة زايرة رمسَة
مـسد من تدلان أأمصٍاك امالثَنِة ،مضن وفس جصملاين ًضم خمخوف مكوانت اجملوس ،من أأخل اسدرشاف اؤماكهَات ثـمَق
امخـاون امربملاين املضرتك ،وس حل ثعوٍص امـالكات الاكذعادًة.
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وخبعوص كضَة امعحصاء امللصتَة ،أأصاد امس َس رئُس اجملوس ،ابملوكف ادلامع محدلان أأمصٍاك امالثَنِة واماكرًيب
ثضبأن كضَة اموحسة امرتاتَة نومموكة امللصتَة ،يف اؤظار هجود منؼمة ا ألدم املخحسة ،وابدلمع املوي اذلي حيؼى تو ملرتح
امللصب نوحمك اذلايت ،كحل الؤهناء امزناع ا ؤالكوميي املفذـل وتناء "احتاد ملاريب" كوي وفاؿل حنوب امححص ا ألتَغ
املخوسط.
ومن هجخو ،جسل رئُس اموفس امربملاين دلول أأمصٍاك امالثَنِة واماكرًيب ،ابرثَاح كحري مس خوى امخـاون املمتزي
واملمثص املامئ مؽ جصملان املموكة امللصتَة.
وهوه املسؤول امربملاين ،ابموضؽ املخلسم اذلي حتؼى تو املموكة امللصتَة ،اؤىل خاهة االؤمارات امـصتَة املخحسة دلى
ٍلوؿة دول أأمصٍاك امالثَنِة واماكرًيب( ،)GRULACودلى منؼمة رؤساء اجملامس امربملاهَة ألمصٍاك اموسعى(
.)FOPREL
ومثن رئُس اموفس امربملاين دلول أأمصٍاك امالثَنِة واماكرًيب ،هجود املموكة امللصتَة يف مواهجة امخلريات املنادِة
حِر سدنؼم ىشه امس نة مبصاكش  ،COP22وكشكل ا ألوراش امكربى اميت أأظولهتا املموكة امللصتَة حتت املِادة امصص َسة
معاحة اجلالةل املكل َلس امسادس ،يف جمال امعاكات امحسًةل.
وؿرب اجلاهحان ،ذالل ىشا انولاء ،ؾن ؤارادهتٌل املضرتكة يف حصس َخ ؿالكات رشاكة حلِلِة وفاؿةل ذات تـس
اؤوساين وزلايف واكذعادي ،من أأخل جضكِل كوة جصملاهَة اكرتاحِة مضرتكة يف خمخوف احملافل ادلومَة.


اس خلدال امس َس رئُس جموس املسدضارٍن مصئُس جموس امنواب جبميورًة امض ًَل

اس خلدل رئُس جموس املسدضارٍن ،امس َس حكمي جن
صٌلش ،رئُس جموس امنواب جبميورًة امض ًَل  ،امس َس
ً ،Marco Antonio Nunes LOZANOوم امثالاثء 6
فرباٍص  6106مبلص اجملوس.
وذالل ىشا انولاء ،أأصاد اجلاهحان مبس خوى ؿالكات
امعساكة وامخـاون املامئة تني املموكة امللصتَة ومجيورًة امض ًَل،
ابؾخحارىا ؿالكات راخسة تـمليا امثلايف واحلضاري واالؤوساين.
وذكص اجلاهحان ،تبأمهَة امزايرة املوكِة امخارخيَة اميت كام هبا ظاحة اجلالةل املكل َلس امسادس هرصه هللا ،اؤىل
مجيورًة امض ًَل س نة  ،6114واميت أأؾعت دفـة كوًة نوـالكات املمتزية تني امحدلٍن ،وفذحت اجملال مخحادل امزايرات
وثـزٍز ادلتووماس َة امربملاهَة مبا خيسم وًوظس ؿالكات امخـاون تني امحدلٍن امعسًلني.
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واس خـصض امس َس رئُس جموس املسدضارٍن ،أأجصز االؤظالحات ادلميلصاظَة اميت صيسهتا املموكة امللصتَة ،ومن
مضهنا امينسسة ادلس خورًة اجلسًسة جملوس املسدضارٍن ،وادلور اذلي أأظحح ًضعوؽ تو مضن اهمنوذج ادلميلصاظي امخمنوي
امللصيب.
واؾخرب امس َس امصئُس ،أأن املوكؽ اجلَو اسرتاثَجي املمتزي نومموكة امللصتَةً ،ؤىويا ألن جضلك ابمنس حة دليورًة
امض ًَل امعسًلة ،مـربا أأساس َا حنو اؤفصًلِا وامـامل امـصيب ،ومصحـا يف ثـزٍز وثعوٍص امخـاون حنوب-حنوب.
واس خجاتة دلؾوة رئُس جموس امنواب امض ًَل ،أأكس امس َس رئُس جموس املسدضارٍن ،أأهو س َدرشف جزايرة
مجيورًة امض ًَل ؿىل ر أأس وفس جصملاين ًضم خمخوف مكوانت اجملوس ،من أأخل اسدرشاف اؤماكهَات ثـمَق امخـاون
امربملاين املضرتك ،وس حل ثعوٍص امـالكات الاكذعادًة تني امحدلٍن.
وخبعوص كضَة امعحصاء امللصتَة ،ؿرب امس َس رئُس جموس املسدضارٍن ،ؾن ثلسٍصه ملوكف مجيورًة امض ًَل
ؤازاء كضَة وحسثنا امرتاتَة ،كٌل أأكس ؿىل أأمهَة امللرتح امللصيب نوحمك اذلايت كضلك مذلسم من أأصاكل ثلصٍص املعري ،وكحل
هنايئ الؤهناء امزناع ا ؤالكوميي املفذـل حول ا ألكاممي اجلنوتَة نومموكة امللصتَة.
ومن هجخو ،اؾخرب امس َس رئُس جموس امنواب جبميورًة امض ًَل ،أأن اميسف من ىشه امزايرة ىو ثـزٍز وثوظَس
ؿالكات امعساكة وامخـاون تني جصملاهيي امحدلٍن ،وفذح أآفاق واؿسة م ؤالرثلاء هبا اؤىل مس خوى رشاكة اسرتاثَجَة ،ذاظة يف
ػل املوكـني اجلَو اسرتاثَجَني املمتزيٍن نوحدلٍن ،ويف ػل امصىاانت وامخحسايت املضرتكة نوحدلٍن يف جماالت حِوًة مثل
ثستري املاء وامعاكات املخجسدة...
وخسد املسؤول امض ًَل ثبأكَس موكف تالده ادلامع ملضَة اموحسة امرتاتَة نومموكة امللصتَة يف اؤظػار اجليػود املحػشوةل مػن كدػل
منؼمة ا ألدم املخحسة ،كٌل خسد امخنوًو مبلرتح احلمك اذلايت اذلي ثلسمت تو املموكة امللصتَة كحل موضػوؾي الؤهنػاء امػزناع حػول
امعحصاء.


اس خلدال وفس ؾن امصاتعة امخلسمِة مالصرتاكَني وادلميلصاظَني ابمربملان ا ألوريب

اس خلدل اخلوَفة امثامر مصئُس جموس املسدضارٍن ،امس َس محَس
كوسكوس ،مصفوكا ابخلوَفة اخلامس مصئُس اجملوس ،امس َسة انئةل مِة
امخازي ،وفسا ؾن امصاتعة امخلسمِة مالصرتاكَني وادلميلصاظَني ابمربملان
ا ألوريب ،جصئاسة امس َسً ، Victor BOSTINARUوم االؤزنني 8
فرباٍص  6106مبلص اجملوس.
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وذالل ىشا انولاء ،مثن اجلاهحان مس خوى امرشاكة االؤسرتاثَجَة اميت جتمؽ تني املموكة امللصتَة واالؤحتاد ا ألوريب يف
اؤظار "اموضؽ املخلسم" ،ودور امربملاهَني يف ثسؾمي وثلوًة وحتعني ىشه امرشاكة من ذالل خمخوف الآمَات امربملاهَة ذسمة
نومعاحل املضرتكة.
ومن هجخو ،أأصاد انئة رئُس امصاتعة امخلسمِة مالصرتاكَني وادلميلصاظَني ابمربملان ا ألوريب ،تبأمهَة االؤظالحات
امليَلكة اميت ؾصفهتا املموكة امللصتَة يف خمخوف اجملاالت حتت املِادة امصص َسة معاحة اجلالةل املكل َلس امسادس.
ومثن املسؤول ا ألوريب ،ادلور اميام نومموكة امللصتَة يف ثـزٍز وثلوًة ا ألمن والاس خلصار يف املنعلة ،اوسجاما مؽ
امس َاسة اجلسًسة مالحتاد ا ألوريب امصامِة اؤىل حتلِق امخوازن تني امخحسايت املصثحعة اب ألمن ورىاانت امخمنَة.
و أأصاد انئة رئُس امصاتعة امخلسمِة مالصرتاكَني وادلميلصاظَني ابمربملان ا ألوريب ،مبس خوى امخـاون امربملاين
املضرتك ،وؿرب ؾن اس خـساد امصاتعة امخلسمِة مالصرتاكَني وادلميلصاظَني ابمربملان ا ألوريب مخلسمي ادلمع واخلربة نوربملان
امللصيب يف خمخوف اجملاالت ،كٌل اكرتح ثنؼمي موخلى حول امعاكات املخجسدة مبلص امربملان ا ألوريب ،نوخـصًف ابالؤسرتاثَجَة
امصائسة نومموكة امللصتَة يف ىشا اجملال.


ظوحة وحسة كاهون امضلل وامـالكات امـامة جلكَة احللوق سال يف ضَافة رئُس جموس املسدضارٍن

اس خلدل رئُس جموس املسدضارٍن ،امس َس حكمي جن
صٌلش اثين فرباٍص اجلاري ،ظوحة وحسة كاهون امضلل وامـالكات
امـامة جلكَة احللوق سال ،رفلة أأساثشة اموحسة.
يف تساًة انولاء ،ؿرب امس َس رئُس اجملوس ؾن سـادثو
ابس خلدال امعوحة ،و ؾن حنَنو معوحخو ونومسرخات ورمنة
امخسرٌس اميت كىض فهيا حنو س خة ؾرشة ؿاما ثلصًحا ،كٌل هوه
مبحادرة املكَة يف اهفذااها ؿىل مؤسسات ادلوةل ،حِر اؾخرب
امربملان امللصيب مؤسسة دميلصاظَة سامه فهيا الآابء وا ألخساد حِل تـس حِل ،تنفس ظوًل من أأخل تناء
مؤسسات دميلصاظَة ذات مناؿة.
وكسم امس َس امصئُس ،مورعا ؾن جموس املسدضارٍن وامعالحِات امواسـة اميت ٍمتخؽ هبا يف جمايل امدرشًؽ ومصاكدة
امـمل احلكويم وثلِمي امس َاسات امـمومِة ؿىل ضوء ملذضَات دس خور س نة  ،6100وؾن أأمهَة جموس املسدضارٍن
الس امي و أأن اجليات وابيق ادلاؿات امرتاتَة جضارك يف ثنفِش امس َاسة امـمومِة ندلوةل وؤاؿساد امس َاسات امرتاتَة من
ذالل ذمثوهيا مبجوس املسدضارٍن ،دون اؤقفال دور جموس املسدضارٍن يف جمال ادلتووماس َة امربملاهَة ،حِر اؤن ىشا
اجلاهة حيخل ماكهة ذاظة يف خسول أأؾٌلل امربملان ،هبسف ثـزٍز ماكهة امللصب داذل امربملاانت ا ألحنحَة واملنؼٌلت
وادلفاع ؾن معاحل املموكة ،الس امي كضَة اموحسة امرتاتَة.
كٌل ثفاؿل امس َس امصئُس ،مؽ أأس ئةل امعوحة مهت دور جموس املسدضارٍن.
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الجلساث العموميت
املكتب

خوسة معومِة ندلراسة وامخعوًت ؿىل مضارًؽ كواهني خاىزة



ؾلس جموس املسدضارٍن خوسة معومِة ًوم امثالاثء 16
فرباٍص  6106خوسة معومِة جصئاسة امس َس محَس
كوسكوس اخلوَفة امثامر مصئُس اجملوس ،ظادق ذالميا
ابالؤحٌلع ؿىل مضارًؽ املواهني امخامَة:




مرشوع رمق ً 89.03خـوق ابمنؼام ا ألسايس
نوعحفِني املينَني
مرشوع رمق ً 91.03ليض ابؤحساث اجملوس
اموظين نوعحافة.
مرشوع كاهون رمق ً 67.05ليض تخلَري وحمتمي امؼيري امرشًف مبثاتة كاهون رمق 0.76.655
تخارخي من حمصم  66( 0393فرباٍص ً )0973خـوق ابس خرياد مواد اميَسرواكرتور وثعسٍصىا
وحكصٍصىا وامخكفل تخكصٍصىا وثـحئهتا وادذارىا وثوزًـيا.
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أشغال وبزامج اللجان الدائمت
أأصلال انوجان ادلامئة
 .0جلنة امـسل وامدرشًؽ وحلوق االؤوسان
ؾلست انوجنة احامتؿا ًوم أأمس االؤزنني  18فرباٍص  6106جصئاسة رئُس انوجنة امس َس ؾحس امسالم تولضور وحضور وزٍص
امـسل واحلصايت امس َس مععفى امصمِس ،دعط نوحت يف امخـسًالت وامخعوًت ؿىل مرشوؾي املاهوهني امخنؼميَني
امخامَني:
 مرشوع كاهون ثنؼميي رمق ً 011.03خـوق ابجملوس ا ألؿىل نوسوعة املضائَة.
 مرشوع كاهون ثنؼميي رمق ً 016.03خـوق ابمنؼام ا ألسايس نولضاة.
وكس ظادكت انوجنة ابالؤحٌلع ؿىل املرشوع املخـوق ابمسوعة املضائَة تـس أأن أأدذوت ؿوَو  05ثـسًال ،فامي انل املرشوع
امثاين اخلاص ابمنؼام ا ألسايس نولضاة ،اذلي أأدذوت ؿوَو  3ثـسًالت ،أأكوحَة  6أأظوات دون مـارضة مؽ جسجَل
امذناع أأرتـة مسدضارٍن ؾن امخعوًت.
واكن وزٍص امـسل واحلصايت امس َس مععفى امصمِس ذالل ثلسميو نومرشوؿني يف االؤحامتع املنـلس ًوم  05دحنرب
 ،6105كس أأكس ؿىل أأن املرشوؿني هيسفان اؤىل جتس َس ملومات اس خلالل املضاء ،اذلي ًـخرب رضورة دميوكصاظَة ،ذما
ٌسامه يف ثـزٍز املسار احللويق تحالدان ،مضريا اؤىل أأن ؤاؿسادىٌل مت يف اؤظار مهنجَة جضاركَة واسـة ،كامت ؿىل ؤارشاك
اجليات املـنَة وفذح ابب امدضاور مـيا ،حِر مت ؾصض مسودحهيٌل ا ألومَخني ؿىل اكفة أأؾضاء اجملوس ا ألؿىل نولضاء،
وتـس امخوظل اؤىل ظَلة مذلسمة مت ثوحِو مسوديت املرشوؿني اؤىل خمخوف ادلـَات املينَة نولضاة اميت ثلسمت مبالحؼاهتا
واكرتاحاهتا.
و أأضاف أأن اؤؿساد مضامني مرشوؾي املاهوهني امخنؼميَني "حؼي ابىامتم ىَئات دومَة مذرععة ،وانل حمثَنا ودؾٌل
كوًني من كدل جلنة امحنسكِة وانوجنة ا ألوروتَة من أأخل امنجاؿة املضائَة واجملوس الاسدضاري نولضاة ا ألورتَني".
وميكن ثلسمي أأمه مضامني املرشوع املخـوق ابمسوعة املضائَة من ذالل احملاور ا ألساس َة امخامَة:
 ضٌلن اس خلالمَة اجملوس ا ألؿىل نوسوعة املضائَة؛
 ثنؼمي أآمَات اهخزاب ذمثًل املضاة وضٌلن متثَوَة امنساء املاضَات؛
 ثنؼمي وسري اجملوس؛
 ثلوًة امضٌلانت اخملوةل نولضاة مبناس حة ثستري اجملوس موضـَهتم املينَة؛
مجلس املستشارين

النشزة الداخليت -العدد 490
14









ثـزٍز ضٌلانت مسعصة امخبأدًة؛
حتسًس اجلية املضائَة اخملخعة ابمحت يف امعـون املخـولة ابهخزاب ذمثًل املضاة وابموضـَات امفصدًة نولضاة؛
ثفـَل دور اجملوس يف ختوَق املضاء؛
حٌلًة اس خلالل املايض؛
مسامهة اجملوس يف حتسني وضـَة املضاء ومنؼومة امـساةل؛
مس حسور امخـاون تني اجملوس وامسوعة احلكومِة امللكفة ابمـسل؛
ثستري امفرتة االؤهخلامَة.

أأما اخلعوط امـصًضة ملضامني املرشوع املخـوق ابمنؼام ا ألسايس نولضاة فميكن حكثَفيا يف احملاور امخامَة:








ثبأمَف امسكل املضايئ؛
ثنؼمي حلوق وواحدات املضاة؛
وضؽ مـاًري مخلِمي أأداهئم امليين؛
ثنؼمي اموضـَات اميت ًوخس فهيا املضاة؛
هؼام امخبأدًة؛
سن امخلاؿس؛
ثستري امفرتة االؤهخلامَة؛

 .6جلنة امفالحة واملعاؿات االؤهخاحِة.
ؾلست انوجنة احامتؿا ًوم ا ألرتـاء  13فرباٍص  6106دعط دلراسة مرشوع كاهون رمق ً 90.04خـوق ابمخجارة اخلارحِة
جصئاسة رئُس انوجنة امس َس امـصيب امـصاٌيش وحضور اموزٍص امللكف ابمخجارة اخلارحِة امس َسة َلس ؾحو.
وًنسرج ىشا املاهون يف اؤظار اخملعط امدرشًـي وهيسف اؤىل حتسًر املصحـَات وامصاكئز املخـولة ابمخجارة اخلارحِة ،حِر
ثخعوؽ ادلوةل اؤىل اؾامتد ثوخو اؤظاليح خبعوص االؤظار امدرشًـي وامخنؼميي ،ألوضعة االؤس خرياد وامخعسٍص ،وحٌلًة
املنخوج اموظين وذاظة املنخوخات امفالحِة ا ألساس َة ومبأسسة احلوار.
وكس ظادكت انوجنة ؿىل املرشوع ابالؤحٌلع دون ثـسًل.

مجلس املستشارين

النشزة الداخليت -العدد 490
15

جصامج انوجان ادلامئة
.1

جلنة املامَة وامخرعَط وامخمنَة االؤكذعادًة

 امثالاثء  06فرباٍص  6106ؿىل امساؿة امـارشة ظحاحا:
امرشوع يف دراسة مضارًؽ املواهني امخامَة:
 مرشوع كاهون رمق  76.04احملسدة مبوحدو امسن اميت جية أأن حيال فهيا ؿىل امخلاؿس املوػفون واملس خزسمون
يف هؼام املـاصات املسهَة؛
 مرشوع كاهون رمق ً 70.04لري وٍمتم املاهون رمق  100.70تخارخي  06من ذي املـسة 31 ( 0390
دٌسمرب )0970احملسث مبوحدو هؼام املـاصات املسهَة؛
 مرشوع كاهون رمق ً 96.05لري مبوحدو وٍمتم امؼيري امرشًف مبثاتة كاهون رمق  0.77.606امعادر يف  61من
صوال  4 ( 0397أأكخوجص  )0977املخـوق ابؤحساث هؼام حٌلؾي ملنح رواثة امخلاؿس.
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أجندة


ثنؼمي منخسى جصملاين دويل حول موضوع امـساةل االؤحامتؾَةً ،ويم  09و  61فرباٍص 6106

حتت امصؿاًة امسامِة معاحة اجلالةل املكل َلس امسادس هرصه هللا و أأًسه ،واحذفاء ابمَوم امـاملي نوـساةل
الاحامتؾَة ،واذلي ًعادف ؾرشٍن فرباٍص ،واذلي أأكصثو ا ألدم املخحسة اؾخحارا من ادلورة امثامثة وامس خني نوجمـَة امـامة
س نة .6117
واخنصاظا منو يف ادلًنـامِة ا ألذمَة امصامِة اؤىل ثـزٍز اهخثاق وؾي كوين تبأمهَة ثلامس املمي املضرتكـة تني ا ألدم،
ًنؼم جموس املسدضارٍن ،املنذــــسى امربملـاين نوـسامػػػػػة الاحمتـاؾَة ًومػي  61-09فرباٍص  6106حتت صـــــار:
" حمنَة امكصامة االؤوساهَة همتكني امـُش املضرتك ".
وهيسف ىشا املنخسى امربملاين ادلويل اىل اههنوض تبأدوار امـمل امربملاين يف متكني امـساةل الاحامتؾَة  ،وثوس َؽ
وثـزٍز امنلاش اجملمتـي واحلوار ادلميلصاظي حول رشوط ومسؤومَات الامزتام مبوازَليا ادلومَة وتبآمَاهتا ا ألذمَة ومصحكزاهتا
ادلس خورًة ،وثعوٍص الاحهتاد املـصيف وامدرشًـي وامس َايس حول ثنفِش كواؿسىا يف امس َاسات وامـالكات امـمومِة.
كٌل ًخوىخ ىشا املنخسى الاس خويام من امخجارب واملٌلرسات امفضىل ادلومَة ،ومن منؼومذنا املـَارًة اموظنَة يف
ىشا اجملال ،من أأخل اسدرشاف مـامل منوذج وظين مذوافق ؿوَو حول امـساةل الاحامتؾَة.
وسُضارك يف أأصلال ىشا املنخسى ،منؼمة ا ألدم املخحسة و أأهجزهتا املـنَة ،ابالؤضافة اؤىل واكالت امخـاون ادلويل،
االؤحتاد امربملاين ادلويل والاحتادات امربملاهَة ا ؤالكوميَة ،وامربملاانت امرشٍكة وامعسًلة ،ابالؤضافة اؤىل أأؾضاء جمويس امربملان
امللصيب ،واجملامس ادلس خورًة ،وذمثوون ؾن املعاؿات احلكومِة ،وجمامس اجليات ،واملنؼٌلت امنلاتَة واملينَة،
وىَبآت اجملمتؽ املسين ،واملؤسسات اجلامـَة والأاكدميَة وذرباء وؤاؿالمِون
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ا ؤالرشاف
* ا ألماهة امـامة جملوس املسدضارٍن
* مسٍصًة امـالكات اخلارحِة وامخواظل
* كسم االؤؿالم
* معوحة امخواظل وامَلؼة االؤؿالمِة

ىَبأة امخحصٍص



رئُس امخحصٍص
ػ ؾحس احلفِغ كامسي
ا ؤالرشاف امخلين وامفين
 -هجان معور

امياثف (+212) 537608370 :
امفاكس(+212) 537768034 :
امربًس االؤمكرتوين Bulletin.internecc@gmail.com:
امـنوان االؤمكرتوينwww.Parlement.ma:
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