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 04/2018رقق   اجتماع 
 2018 يناير29   ليوم االثنين

 

 

 زئُس جموس املسدشاٍزن بصئاسة ا احامتع 2018 ًياٍص  29االزيني   ًوم املسدشاٍزن جموس مكذب غلس

:  ، وحضوز الأغضاء امساذت امس َس غبس احلكمي بن شٌلص

 

  

      اخلوَفة امصابع نوصئُس؛:    غبس املاذز سالمة 

  حماسب اجملوس؛:                 امؼصيب احملصيش 

         بأمني اجملوس:          بأمحس ثوٍزي. 

 

 

 : لك من امساذتاحلضوز غن اغخشز فامي

 

  اخلوَفة الأول نوصئُس؛: غبس امصمس كِوخ 

 ؛نوصئُس امثاين اخلوَفة  :      ياحلووظ الاالٍ غبس 

   اخلوَفة امثامر نوصئُس؛: محَس كوسكوش 

   اخلوَفة اخلامس نوصئُس؛: انئةل مِة امخاسي 

 ؛اجملوس حماسب  :           امليَازي زش َس 

  حماسب اجملوس؛ : اموُاة بوفلَِغبس 

           ف  بأمني اجملوس؛: بأمحس اخلًص

   بأمني اجملوس: َلس ػسال. 

 

 

 ...اجتماعات وقرارات المكتب
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 املصازاث امصاذزت غن الاحامتع 

 

 امدرشًع : 

  حاةل 01/04/2018 زمق كصاز  بخغَري وحمتمي امظِري امرشًف مبثابة 17/84زمق مرشوع كاهون  بؤ

 املخؼوق بمضٌلن الاحامتغي ػىل (1972 ًومَو 27 )1392 من حٌلذى الأدصى 15 بخازخي 1/72/184كاهون زمق 

 .جلية امخؼومي وامشؤون امثلافِة والاحامتغَة

  مبارشت بؼس حصة 2018 ًياٍص 30ًوم امثالاثء  خوسة معومِة  بؼلس02/04/2018 زمقكصاز 

ت ػىل  : الأس ئةل امشفَِة نسلزاسة وامخصًو

 2016  ًوهَو4 ًوافق مبوحبَ ػىل امربوثوكول املوكع بمصبظ يف 47.16 كاهون زمق مرشوع 

ثفاكِة امؼامة نوضٌلن الاحامتغي بني املموكة املغصبَة ومموكة الأزايض املخؼوق  مبصاحؼة االؤ

 سبمترب 30، كٌل متت مصاحؼهتا وثوكِؼِا يف 1972 فرباٍص 14، املوكؼة بمصبظ يف امليرفضة

مبصاحؼة  املخؼوق 2016 ًوهَو 4 وػىل املوحق املوكع بمصبظ يف 2002 ًوهَو 24 و1996

 بشأأن كَفِة ثعبَق االثفاكِة امؼامة نوضٌلن 1972هومفرب  3 بخازخي امخوافق االؤذازي

االؤحامتغي بني املموكة املغصبَة ومموكة الأزايض امليرفضة، كٌل متت مصاحؼخَ بمخوافلاث 

ة املوكؼة بمصبظ يف   .2002ًوهَو  24 و2000 ًوهَو 22 و1996 سبمترب 30االؤذاًز

 بيق اميصوض امدرشًؼَة اجلاُزت . 

 الأس ئةل امشفَِة : 

  30ػىل خسول بأغٌلل خوسة الأس ئةل امشفَِة مَوم امثالاثء  بملوافلة 03/04/2018 زمقكصاز 

 . كأمني نوجوسةَلس ػسال وامس َس امس َس غبس املاذز سالمة اميت سريبأسِا اخلوَفة امصابع نوصئُس 2018ًياٍص 

 

 امؼالكاث اخلازحِة وامخؼاون وامرشاكة: 

  ن ػىل ازلغوت املوهجة نوس َس بملوافلة 04/04/2018 زمقكصاز من  زئُس جموس املسدشاٍز

اك اموسعى وحوط امكصاًيب الأمني امؼام امخيفِشي ملوخلى  حلضوز زئُساث وزؤساء امسوعة امدرشًؼَة لأمٍص

 بؼامصة امِاهسوزاش مبياس بة جسومي امصئاسة مابني 2018 فرباٍص 23س َؼلس ًوم  اشلي 36الاحامتع امؼاذي 

 .جموس اميواة دلِوزًة بَوزي وجموس اميواة جبمِوزًة امِوهسوزاش
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  ػىل ازلغوت املوهجة نوس َس بملوافلة05/04/2018 زمقكصاز  

ن من   زئُسة جموس اموالايث امسوٌرسي ظصفزئُس جموس املسدشاٍز

 .2018 مازش 15 و 13 يف امفرتت املمخست مابني بزايزت زمسَة مسوٌرسا نولِام

  اخلوَفة الأول نوصئُس امس َس غبس امصمس كِوخ يف  ػىل مشازكة بملوافلة 06/04/2018 زمقكصاز

  .2018 فرباٍص 06ًوم الاحامتع اشلي س خؼلسٍ ٍلوػة امصساكة امفصوس َة املغصبَة مبجوس امش َود امفصويس 

  الاكرتاحاث اموازذت مضن امخلٍصص اخلاض مبشازكة اموفس امربملاين  بخبين 07/04/2018 زمقكصاز

لِة الأوىل حول الأمن وامسمل وامخمنَة اميت غلسث  فًص  - بساكز2018 ًياٍص 19 و 18ًويم املغصيب يف املمة االؤ

حساج فصع بملغصة نوجمؼَة امربملاهَة ازلومَة نوسمل واحذضان املموكة املغصبَة نومؤمتص . امس يغال ماكهَة اؤ وحبر اؤ

ػساذ موف مذاكمل  ة امؼالكاث اخلازحِة بؤ امثاين نوفسزامَة ازلومَة نوسمل بخًس َق مع جموس اميواة، وحلكَف مسًٍص

 .حول متثَوَاث امربملاانث اموظيَة يف ادلؼَة امربملاهَة ازلومَة نوسمل

  كامة  بملوافلة 08/04/2018 زمقكصاز ػىل اس خلبال زئُسة جموس امش َود مبموكة انووسوظو واؤ

 .حفل غشاء ػىل رشفِا

 

 شؤون ثيظميَة: 

  ىل الاحامتع امللبل  بخأأحِل 09/04/2018 زمقكصاز بؼض اميلط املسزخة يف خسول الأغٌلل اؤ

خؼوق الأمص ة . نومكذب  : ًو

  ٍػساذ ن اشلي لكف بؤ غصط حول مرشوع اههنوط بمخواصل ذاذل جموس املسدشاٍز

 حماسب اجملوس امس َس زش َس امليَازي؛

 مرشوع املصاز املؼسل ملصاز امليحة اخلاصة؛ 

  مالحظاث اخلوَفة الأول نوصئُس حول مرشوع بأزضَة امليخسى امربملاين امثامر

 .2018 فرباٍص 20 و 19نوؼساةل الاحامتغَة املزمع ثيظميَ ًويم 
 

 خمخوفاث: 

  معوب االؤئخالف اموظيَة من بأخل انوغة امؼصبَة   بؼسم  الاس خجابة 16/04/2018 زمقكصاز 

 مازش 10 و 09ويم بملغصة نوحصول ػىل ذمع من جموس املسدشاٍزن مخيظمي مؤمتٍص اخلامس نوغة امؼصبَة ي

2018 .  
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ظالع   كضااي مالؤ
 

 

حصَةل حضوز بأغضاء اجملوس ذالل اجلوس خني امليؼلسثني ذالل  

 2018 ًياٍص 23ًوم امثالاثء 

 

 : امدرشًع 

  ؛2018 ًياٍص 31ًوم الأزبؼاء  بحامتع جلية اميظام ازلاذًل نومجوس ثشكري 

 ع وملرتحاث املواهني املؼصوضة ػىل اجملوسوضؼَة  . ذزاسة مشاًز

 

 : انوجان ازلامئة 

 بصانمج احامتػاث انوجان. 

 

 : الأس ئةل امشفَِة 

 

  حصَةل حضوز واغخشاز امس َساث وامساذت بأغضاء احلكومة جلوساث الأس ئةل امشفَِة امليؼلست ذالل

  .2018ذوزت بأكخوبص 

 

 :امؼالكاث اخلازحِة 

  اميائب الأوزويب سايزتبصانمج Gilles Pargneux زئُس ٍلوػة امصساكة الأوزبَة املغصبَة 

من زئُس جموس  بسغوت 2018 ًياٍص 30 و 29 ومساػسٍ نومموكة املغصبَة ًويمبمربملان الأوزويب 

 . املسدشاٍزن

  س بمبريو زئُسثؼَني من  بمخًس َق ملكفة جلية امشؤون اخلازحِة نوس َست زئُسة امكوهغٌص

حساج بأخل يكاؤ لي الثٌُو بأمٍص فًص  . مٌخسى بصملاين اؤ

  جموس بأوزب نوس َساهخساة Bogdan Klich من بأخل امللكف بخلِمي امرشاكة امللصز 

ػساذ ثلٍصٍص امربملان املغصيب مزايزت املموكة املغصبَة معازلميلصاظَة   05 وركل من حول املغصة يف بأفق اؤ

ىل  .2018فرباٍص  09 اؤ
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  لي يف مزياهَة  امربملان املغصيب مبسامهةثشكري فًص  .2018 بصمس س يةالاحتاذ امربملاين االؤ

  دباز س امغواثامييل بهخزاة زئُساؤ  . ثوحَِ زساةل هتيئةمع ملرتخ خسًس نوكوهغٌص

  لِة الأول ثلٍصص غن مشازكة اموفس امربملاين املغصيب يفموحز فًص  الأمن وامسمل وامخمنَة حول املمة االؤ

 .2018 ًياٍص 19 و 18 ًويم (ذاكز)بمؼامصة امسٌُغامَة 

ة  ذاًز  : شؤون اؤ

 

 ثلٍصص ثوكؼي غن بأػساذ وهمام سائلي اجملوس . 

 ثلٍصص غن الاحامتع اشلي غلس مع اخلاسن امؼام يف شأأن امخسبري امليسمج ميفلاث اجملوس . 
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   جلسة عمومية للدراسة والتتويي علل مشاريي
  .قوانين جاهزة

غلس جموس املسدشاٍزن خوسة معومِة ًوم 

 بصئاسة اخلوَفة امصابع مصئُس 2018 ًياٍص 30امثالاثء 

اجملوس امس َس غبس املاذز سالمة، صاذق ذالمِا 

ع املواهني امخامَة  :ػىل مشاًز

  ًوافق مبوحبَ 47.16مرشوع كاهون زمق 

  ًوهَو4ػىل امربوثوكول املوكع بمصبظ يف 

 امؼامة نوضٌلن الاحامتغي بني املموكة املغصبَة ومموكة الأزايض االثفاكِة املخؼوق مبصاحؼة 2016

 24 و1996 سبمترب 30، كٌل متت مصاحؼهتا وثوكِؼِا يف 1972 فرباٍص 14امليرفضة، املوكؼة بمصبظ يف 

 3 املخؼوق مبصاحؼة امخوافق االؤذازي بخازخي 2016 ًوهَو 4 وػىل املوحق املوكع بمصبظ يف 2002ًوهَو 

 بني املموكة املغصبَة ومموكة الأزايض الاحامتغي بشأأن كَفِة ثعبَق االثفاكِة امؼامة نوضٌلن 1972هومفرب 

ة املوكؼة بمصبظ يف   ًوهَو 22 و1996 سبمترب 30امليرفضة، كٌل متت مصاحؼخَ بمخوافلاث االؤذاًز

 ؛(االؤحٌلع) 2002 ًوهَو 24 و2000

  املخؼوق مبسوهة 15.95 من املاهون زمق 15 ًليض بخغَري املاذت 54.17مرشوع كاهون زمق 

 ؛(االؤحٌلع)امخجازت

   15: ، املؼازضون23: املوافلون )  ًخؼوق مبحازبة امؼيف ضس امًساء103.13مرشوع كاهون زمق ،

 .(ال بأحس: املمخيؼون

 

 

 ...الجلسات العمومية
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 .العدل والتشريي وحقوق اإلنسانلجنة  
 

 .مبارشت بؼس اىهتاء اجلوسة امؼامةبلاػة غاكشة2018 فرباٍص 6امثالاثء  

  اميصوض املاهوهَة امخامَةذزاسة: 

  املخؼوق بمخؼَني 02.12 بخغَري وحمتمي املاهون امخيظميي زمق 21.17مرشوع كاهون ثيظميي زمق 

 من ازلس خوز امصاذز بدٌفِشٍ امظِري 92 و49يف املياصب امؼوَا ثعبَلا لأحاكم امفصوني 

؛ (2012 ًومَو 17 )1433 من شؼبان 27 بخازخي 1.12.20امرشًف زمق 

  بشأأن اميظام الأسايس امؼام 1958 فرباٍص 24 من ظِري 10ملرتخ كاهون ًليض بخغَري املاذت 

 .نووظَفة امؼمومِة

 

 .التعليق والشؤون الثق ا ية واالجتماعيةلجنة  
 

 . ػىل امساػة امؼارشت صباحا بلاػة غاكشة2018 فرباٍص 7الأزبؼاء  

  ت ػىل ػاذت ثيظمي 02.15مرشوع كاهون زمق امبت يف امخؼسًالث وامخصًو  ًخؼوق بؤ

هباء . واكةل املغصة امؼصيب ملأ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...برنامج اجتماعات اللجان الدائمة
 

مجلل المستشارين  
 

مجلل المستشارين  
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 استقفال سفير سويسرا بالرباط. 
 

اس خلبل زئُس جموس املسدشاٍزن امس َس حكمي بن 

 Massimoشٌلص، سفري سوٌسػصا املؼمتس بمصبظ، امس َس 

Baggi مبلص اجملوس2018 ًياٍص 31، ًوم ارلُس  .

  وذالل ُشا انولاء، بأشاذ زئُس اجملوس مبس خوى 

ػالكاث امخؼاون اجلَست اميت جتمع بني املموكة املغصبَة 

ىل  ىل ازلفع هبا اؤ وكيفسزامَة سوٌرسا يف خمخوف اجملاالث، ذاغَا اؤ

مََ ثعوؼاث واهخظازاث امبسلٍن وامشؼبني امصسًلني . ما ثصبو اؤ

   وبأبصس امس َس امصئُس بأمهَة امبؼس امربملاين يف ثؼٍزز 

وثسغمي ُشٍ امؼالكاث ذسمة نومصاحل املشرتكة بني املغصة 

ع وبصامج معل موموسة  وسوٌرسا، مؤكسا ػىل بأمهَة اسدامثز لك امفصض املخاحة بني بصملاين امبسلٍن مبووزت مشاًز

. جسامه يف ثوظَس ػالكاث امرشاكة املمتزيت بني امبسلٍن

ىل امخحسايث اميت ثؼصفِا امليعلة، الس امي يف جمال امِجصت، مشكصا يف ُشا   وثعصق امس َس امصئُس اؤ

االؤظاز بالسرتاثَجَة املخلسمة نومموكة املغصبَة ملؼاجلة موف امِجصت، وفق مباذئ احرتام املاهون ازلويل حللوق 

. االؤوسان، وحؼل امِجصت زافؼة نوخمنَة املشرتكة، وزكزيت نوخؼاون حٌوة حٌوة، وبأذات نوخضامن

  من هجخَ، جسل سفري سوٌرسا املؼمتس بمصبظ بزثَاخ كبري مس خوى امؼالكاث املمتزيت اميت حصبط 

ا بمخلسم اشلي ثؼصفَ املموكة املغصبَة يف خمخوف اجملاالث، ومٌاد ًدسم بلأمن والاس خلصاز،  بني امبسلٍن، مٌُو

. بأمام امخحسايث اميت ثؼصفِا امليعلة

ىل زئُس جموس املسدشاٍزن امس َس حكمي  ـرسا املؼمتس بمصبظ ذغوت كصمية اؤ   ُشا وكس زفع سفري سًو

ىل بالذٍ  . بن شٌلص، موهجة هل من كبل امس َست زئُسة جموس اموالايث امسوٌرسي نولِام بزايزت معل اؤ

 .وشلك ُشا انولاء مٌاس بة، اس خؼصط ذالمِا اجلاهبان ٍلوػة من املضااي راث الاُامتم املشرتك

 ...العالق ات الخارجية/أنشطة الرئاسة
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   استقفال سفيرة جممورية المند المعتمدة
 .بالرباط

 

اس خلبل زئُس جموس املسدشاٍزن امس َس حكمي بن شٌلص، 

سفريت مجِوزًة امِيس املؼمتست بمصبظ، 

 ًياٍص 31، ًوم ارلُس Dr. KheyaBhattacharyaامس َست 

 . مبلص اجملوس2018

   وذالل ُشا انولاء، بأشاذ اجلاهبان مبخاهة ومعق امصوابط 

ة اميت جتمع بني املموكة  امس َاس َة والاكذصاذًة وامثلافِة واحلضاًز

املغصبَة ومجِوزًة امِيس، واميت ما فذئت ثخلوى بأكرث بفؼل االؤزاذت 

ة ملائسي امبسلٍن صاحب اجلالةل املكل َلس  امس َاس َة املًو

 .امساذش هرصٍ هللا  وخفامة زئُس مجِوزًة امِيس امس َس زام انج كوفِيس

ىل مجِوزًة امِيس س ية  ،  وكشا الآفاق اموػست اميت فذحهتا 2015    كٌل ركصا بأأمهَة امزايزت امخازخيَة جلالةل املكل اؤ

ظاز امخؼاون حٌوة ػ حٌوة  .ُشٍ امزايزت يف ثوظَس مساز امرشاكة املامئة بني امبسلٍن امصسًلني يف اؤ

   من هجهتا، بأبسث سفريت مجِوزًة امِيس املؼمتست بمصبظ اجعاهبا بمس َاسة املخبؼة من كبل املموكة املغصبَة يف 

ة يف ُشا امصسذ  خمخوف اجملاالث حتت املِاذت امصش َست مصاحب اجلالةل املكل َلس امساذش هصػٍص هللا، مٌُو

بزلًيامِة املمتزيت اميت جشِسُا امؼالكاث امثيائَة من ذالل ثباذل امزايزاث نومسؤومني احلكومِني نوبسلٍن وابصام 

 .اثفاكِاث ُامة يف ػسذ من املعاػاث

 .    وشلك ُشا انولاء مٌاس بة، اس خؼصط ذالمِا اجلاهبان ٍلوػة من املضااي راث الاُامتم املشرتك
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 زيارة رئيل مجلل النواب الشيلي. 
 

اس خلبل زئُس جموس املسدشاٍزن امس َس حكمي بن 

شٌلص، زئُس جموس اميواة امش ًَل امس َس فِسًل 

س بٌُوسا مصفوكا بمربملاين امس َس زوبصثو  (Fidel ESPINOZA)اؤ

امصئُس امسابق نومجموػة اجلَو  (Roberto LEON)مَون 

س َاس َة مربملاانث بأمٍصاك امالثًَِة وامكصاًيب زلى الاحتاذ امربملاين 

 . مبلص اجملوس2018 ًياٍص 31ازلويل، وركل ًوم الأزبؼاء 

 وذالل ُشا انولاء، ػرب امس َس زئُس اجملوس غن اػزتاٍس 

ة اميت  امكبري بأأمهَة ُشٍ امزايزت وذوزُا يف ثؼٍزز ازلًيامِة املًو

جشِسُا امؼالكاث املغصبَة امش َوَة وثوظَس ػالكاث امخؼاون بني املؤسس خني امذـرشًؼَني نوبسلٍن وامشؼبني 

 .امصسًلني

       ويف ُشا االؤظاز، بأبصس امس َس امصئُس بأمهَة امزايزت امخازخيَة مصاحب اجلالةل املكل َلس امساذش 

ىل مجِوزًة امش ًَل س ية  ، والآفاق امواػست اميت فذحهتا ُشٍ امزايزت املميوهة يف ثوس َع جمال 2004هرصٍ هللا اؤ

ظاز امخؼاون حٌوة ػ حٌوة  .امخؼاون ػىل خمخوف الأصؼست يف اؤ

خلاسٌلن  ة مشرتكة ًو        وبأكس امس َس امصئُس بأن املغصة وامش ًَل جتمؼٌِل زوابط اتزخيَة وحضاًز

جعابَ بهمنورح ازلميلصاظي ومسوسل االؤصالحاث واملصاحلاث اميت حؼوت من  ٍلوػة من املمي االؤوساهَة، مبساي اؤ

 .امش ًَل منورخا زائسا يف بأمٍصاك اجليوبَة ػىل خمخوف املس خوايث

  وػىل املس خوى امربملاين، ركص امس َس امصئُس بمزايزثني امِامذني اميت كام هبٌل ػىل زبأش وفسٍن غن 

ومَوس  ىل مجِوزًة امش ًَل ذالل شِصي ًياٍص ًو ، واميت متزيث بؼلس مباحثاث مع 2017جموس املسدشاٍزن اؤ

كباز املسؤومني احلكومِني، وزئُيس جمويس امربملان امش ًَل، واميت ثوحت بمخوكِع ػىل اثفاكِة نوخؼاون مع 

جمويس امربملان امش ًَل، كٌل حظي اموفس املغصيب برشف اس خلباهل من كبل خفامة زئُسة ادلِوزًة امس َست 

 .مُش َل بشوَت
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حساج  ىل مباذزت امربملان املغصيب بؤ    وثعصق امس َس امصئُس اؤ

لي بأمٍصكو الثُين" فًص ، وازلمع اشلي ملِخَ ُشٍ املباذزت من "مٌخسى بصملاين اؤ

لِا وبأمٍصاك  فًص ة يف اؤ كوميَة واملاًز خمخوف امربملاانث اموظيَة وامليظٌلث االؤ

امالثًَِة، مؼخربا بأن لك امرشوظ بأحضت امَوم انجضة من بأخل ثأأسُس ُشا 

لِة وامالثًَِة ظاز نوؼمل املشرتك وامرتافع مفائست مصاحل وكضااي امشؼوة الافًص  .امليخسى اكؤ

كٌل شسذ زئُس اجملوس ػىل رضوزت اسدامثز امفصض امكبريت املخاحة، ودصوصا ثكل املصثبعة بملوكع اجلَو 

ة والاكذصاذًة، حِر بأػون يف ُشا امس َاق غن  اسرتاثَجي نوبسلٍن من بأخل الازثلاء مبس خوى امؼالكاث امخجاًز

 .غزم جموس املسدشاٍزن ثيظمي بأس بوع نومغصة يف بأمٍصاك امالثًَِة بمؼامصة امش َوَة ساهدِاغو

  ومل ًفت زئُس جموس املسدشاٍزن امخؼبري غن امذياهَ امكبري نوموكف اميبِل واحلكمي نوربملان امش ًَل وازلامع 

ملباذزت احلمك اشلايت حلل امزناع املفذؼل حول امصحصاء املغصبَة، واشلي ػرب غيَ املصازان امصاذزان غن جمويس 

 .2018 ًياٍص 8 و 3امربملان امش ًَل يف 

   من هجخَ، بأبصس امس َس زئُس جموس اميواة امش ًَل مس خوى امؼالكاث املمتزيت املامئة بني امبسلٍن وامشؼبني 

امصسًلني، ودصوصا ازلًيامِة غري املس بوكة يف امؼالكاث بني بصملاين اجلاهبني، مشكصا يف ُشا امباة مبخاهة امصوابط 

ة والاوساهَة اميت جتمع امبسلٍن  .واملمي املشرتكة احلضاًز

ىل مس خوى امؼالكاث امس َاس َة  ة نوبسلٍن اؤ ىل الازثلاء بمؼالكاث الاكذصاذًة وامخجاًز  وذػا املسؤول امش ًَل اؤ

اانث وامخحسايث املشرتكة اميت ًواهجػِا امبسلان، مؤكسا يف ُشا امس َاق بأن حمثػػػػػني وذمع  املمتزيت، يف ظل امُص

لي بأمٍصكو الثُين"جموس اميواة امش ًَل ملباذزت امربملان املغصيب الؤزساء  فًص انبع من كٌاغخَ " مٌخسى بصملاين اؤ

امصاخسة بكون ُشا امليخسى سُشلك امفضاء الأمثل الؤسٌلع صوث شؼوة املازثني خبصوض ُشٍ امخحسايث 

 .الس امي املصثبعة مهنا بلضااي امِجصت وامخغرياث امليادِة

       وخبصوض موكف بصملان امش ًَل ازلامع ملباذزت احلمك اشلايت حتت امس َاذت املغصبَة، بأكس زئُس جموس 

اميواة امش ًَل بأن ُشا املوكف مل ًأأث من فصاغ، بل ُو مثصت امؼالكاث امربملاهَة امثيائَة املمتزيت واميت ثوظسث 

ضافة  ىل مجِوزًة امش ًَل، اؤ بؼس امزايزثني اميت كام هبٌل جموس املسدشاٍزن بصئاسة امس َس حكمي بن شٌلص اؤ

ىل  سايزت وفس بصملاين ش ًَل نوموكة املغصبَة بسغوت من جموس املسدشاٍزن يف فرباٍص  ، واميت متزيث بزايزت 2017اؤ

ة امكربى اميت غصفهتا  الأكاممي اجليوبَة، مضَفا بأن اموفس امش ًَل وكف ذالل ُشٍ امزايزت ػىل الأوزاص امخمنًو

 .امليعلة، والأمن والاس خلصاز اشلي ًؼصفَ املغصة يف ظل املِاذت امصش َست جلالةل املكل
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ف غضو مكذب جموس املسدشاٍزن ومموثَ ازلامئ زلى بصملان بأمٍصاك اموسعى   حرض انولاء، امس َس بأمحس اخلًص

وامكصاًيب، وامس َس غبس املاذز سالمة اخلوَفة امصابع مصئُس اجملوس، وامس َس غبس اذلَس فاثَحي زئُس ٍلوػة 

 .امصساكة امربملاهَة املغصبَة ػ امش ًَل مبجوس املسدشاٍزن

ىل بأن سايزت اموفس امش ًَل نومموكة املغصبَة ثأأيت بياء ػىل ذغوت كصمية موهجة هل من كبل جموس    وجتسز االؤشازت اؤ

 .اميواة املغصيب
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   استقفال رئيل مجموعة التداقة ااوروبية
 .  المغربية بالفرلمان ااوروبي

 

زي غضو مكذب جموس  اس خلبل امس َس بأمحس امخٍو

املسدشاٍزن امس َس حِل بزهَو زئُس ٍلوػة امصساكة الأوزوبَة 

ػ املغصبَة بمربملان الأوزويب، حبضوز ازلكخوز َلس امش َخ بَس 

هللا زئُس ٍلوػة امصساكة املغصبَة ػ الأوزوبَة، وركل ًوم 

 . مبلص اجملوس2018 ًياٍص 30امثالاثء 

زي ػالكاث  وذالل ُشا انولاء، بأبصس امس َس بأمحس امخٍو

امرشاكة الاسرتاثَجَة اميت جتمع بني املموكة املغصبَة والاحتاذ 

الأوزيب يف خمخوف اجملاالث، مؼخربا بأن اموضع املخلسم اشلي مٌحَ 

الاحتاذ الاوزويب نومغصة ٌشلك اػرتافا بأأمهَة امخعوز اشلي بأحصسثَ املموكة وثوهجِا الأكَس نوخلازة مع بأوزوب، 

 .مؤكسا يف اموكت هفسَ ػىل الأمهَة اميت ًوههيا اجلاهبان مخؼٍزز امؼالكاث امثيائَة

ن ػىل مس خوى  ىل بأمهَة ازلوز اشلي ًضعوع بَ املموكة املغصبَة اؤ زي اؤ وثعصق امس َس بأمحس امخٍو

لِة، بأو ػىل مس خوى امليعلة امرشق املخوسعَة، مشسذا يف  فًص لِا بأو ػىل مس خوى املازت االؤ فًص مٌعلة شٌلل اؤ

ظاز س َاسة حسن اجلوازالأوزويب  .ُشا امصسذ ػىل اخنصاظِا يف اؤ

زي اجلِوذ املبشوةل من كبل املموكة يف جمال حمازبة امخعصف  ُشا واس خؼصط امس َس بأمحس امخٍو

اة، واس خدباة الأمن وامسمل بمليعلة، وامخصسي نوخغرياث امليادِة، ومؼاجلة مشالك امِجصت ويف ُشا . واالؤُز

زي بمصساةل املوكِة امسامِة، اميت وهجِا صاحب اجلالةل املكل َلس امساذش هرصٍ  االؤظاز، ركص امس َس امخٍو

ىل املشازكني يف املمة امػ  زَوبَة بأذٌس بأبب، واميت كسمت 30هللا اؤ لي، امليؼلست بمؼامصة االؤ فًص  مالحتاذ االؤ

سؼى جلؼل امِجصت زافؼة نوخمنَة املشرتكة،  مٌظوزا خسًسا ومذلسما حول موف امِجصت حيرتم حلوق االؤوسان، ٌو

حساج  لي اؤ فًص وزكزيت نوخؼاون حٌوة حٌوة، وبأذات نوخضامن، حِر اكرتخ خالمخَ ػىل مٌظمة الاحتاذ االؤ

لي امللكف بمِجصت فًص حساج مٌصب املبؼوج اخلاض مالحتاذ االؤ لي نوِجصت، واؤ فًص  .مصصس اؤ
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زي، ذالل ُشٍ املباحثاث، بأن ًيٍو  ومل ًفت امس َس بأمحس امخٍو

بزلوز امكبري اشلي ًوؼبَ زئُس ٍلوػة امصساكة الأوزوبَة املغصبَة بمربملان الأوزويب يف ثؼٍزز وثوظَس زوابط 

 .امخلازة املغصيب الأوزويب ذسمة نومصاحل املشرتكة

من هجخَ، بأشاذ زئُس ٍلوػة امصساكة الأوزوبَة املغصبَة بمربملان الأوزويب بزلوز امِام اشلي ثوؼبَ 

ب وهجاث اميظص بني الأظصاف وازلفاع غن امرشاكة الاسرتاثَجَة املمتزيت املامئة بني  ازلًبووماس َة امربملاهَة، يف ثلًص

 .اجلاهبني

وثياول املسؤول الأوزويب ٍلوػة من املضااي املشرتكة اميت هتم امخحسايث الأمٌَة، واملفاوضاث حول 

 ...موف امصَس امبحصي، وامِجصت

وخبصوض كضَة اموحست امرتابَة نومموكة، خسذ زئُس ٍلوػة امصساكة الأوزوبَة املغصبَة بمربملان 

ايٍ بػ ظاز حلل امزناع حول " اجلسي وري مصساكِة"الأوزويب امخأأكَس ػىل بأمهَة ملرتخ احلمك اشلايت، واصفا اؤ اكؤ

ظاز امس َاذت اموظيَة واموحست امرتابَة نومموكة املغصبَة  .امصحصاء يف اؤ

حساج  ُشا واس خؼصط املسؤول الأوزويب الأُساف املخوذات من وزاء اؤ

"Euro Med A " مكؤسسة حلواز امربملاهَني وامرتافع حول املضااي اميت هتم امليعلة الأوزو ػ

لِة ىل زئُس جموس املسدشاٍزن، امس َس حكمي بن شٌلص، . مذوسعَة والافًص كٌل وخَ بملياس بة ذغوت اؤ

س ذالل الأسابَع املاذمة حول  نومشازكة يف اميسوت ازلومَة اميت ثؼزتم ُشٍ املؤسسة ثيظميِا بمؼامصة بٌز

لِا: فصوسا واملغصة"موضوع  فًص  ".رشاكة مذوهجة حنو اؤ

كوميَة وازلومَة راث الاُامتم  وشلك ُشا انولاء مٌاس بة، ثياول ذالمِا اجلاهبان ٍلوػة من املضااي االؤ

 .املشرتك
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 اإلشراف

 

 

 

 ن  ؛الأماهة امؼامة جملوس املسدشاٍز

 ة امؼالكاث اخلازحِة وامخواصل  ؛مسًٍص

 ػالم  ؛كسم االؤ

 ػاليم  .تمصوحة امخواصل وامَلظة االؤ
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