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 2018 فراير  05ليوم االثنين

 

 

 

جصئاسة رئُس جمَس املسدضاٍرن اًس َس غحس احامتػا2018 فرباٍص 05 ًوم االزينيمىذمبجَساملسدضاٍرنغلس

 :اًسادةاحلىمي جن صٌلش، وحضور الأغضاء 

 

   اخلََفة الأول ٌَصئُس؛: غحس اًعمس كِوح 

   اخلََفة اًثاًر ٌَصئُس؛ : محَس هوسىوس

   اخلََفة اًصاتع ٌَصئُس؛: غحس اًلادر سالمة 

   اخلََفة اخلامس ٌَصئُس؛ : انئةل مِة اًخازي

  حماس حاجملَس؛: رص َسامليَاري  

   حماسة اجملَس؛ : اًؼصيب احملصيش

   ف أأمني اجملَس؛ : أأمحس اخلًص

   أأمني اجملَس: أأمحس ثوٍزي .

 

 :اًسادةفامياغخشرغياحلضور لك من 

 

 اخلََفةاًثاهَََصئُس؛ ًوحودٍ مبِمة يف اخلارج: غحسالاالُاحلَوظي  .

   َِاب تَفل حماسة اجملَس؛ : غحس اًُو

    أأمني اجملَس: دمحم ػسال. 

 

 ...اجتماعات وقرارات المكتب
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اًلصارات اًعادرة غن الاحامتع  

 صؤون ثيظميَة :

  مدارشة 2018 فرباٍص 13ًوم اًثالاثء  موػس ادذخام ازلورة اًدرشًؼَة  تخحسًس01/05/2018 رمقكصار 

ع اًلواهني اجلاُزة ت ػىل مضاًر . تؼس حعة الأس ئةل اًضفَِة واجلَسة اخملععة ٌسلراسة واًخعًو

 

 اًدرشًع  :

  املخؼَق تخحسًس 10/41 تخغَري اًلاهون رمق 17/83مرشوع كاهون رمق  تربجمة02/05/2018 رمق كصار 

 2018 فرباٍص 06 رشوط ومساظص االإس خفادة من ظيسوق اًخاكفي اًؼائًل يف خَسة معومِة ًوم اًثالاثء

حامتع يف هفس اًَوم ػىل اًساػة اًؼارشة  مدارشة تؼس حعة الأس ئةل اًضفَِة، مع دغوة هسوة اًصؤساء ًالإ

 .واًيعف ظحاحا

  حاةل03/05/2018 رمقكصار ق الأظاةل واملؼارصة اًخرصحي بملمخَاكت  ملرتح كاهون حول بإ ثلسم تَ فًص

 .ػىل جلية املاًَة

 

  اٌَجان اًيَاتَة ًخليص احللائق: 

  13 يف مفامح حصادة ػسد أأغضاء اٌَجية اًيَاتَة ًخليص احللائق حول تخحسًس 04/05/2018 رمقكصار 

فادة رئُس احلىومة جىون اًوكائع املعَوب اًخليص ثضبأهنا غري غضوا  وذكل تؼس اهرصام أأخي اًخوظي بإ

 .موضوع مذاتؼات كضائَة

 

 أأصغال اٌَجان ازلامئة: 

  ق احلصيك ًدضىِي جلية فصغَة غن جلية ازلاذََة  بملوافلة05/05/2018 رمقكصار  ػىل ظَة اًفًص

ق اًوظيَة رمق  ىل اًعًص  . اًصاتعة تني مصاوش و ورزازات9ٌَلِاممبِمة اس خعالغَة اإ

 

 الأس ئةل اًضفَِة: 

  فرباٍص  06  ػىل خسول أأغٌلل خَسة الأس ئةل اًضفَِة ًَوم اًثالاثء بملوافلة06/05/2018 رمقكصار

ف كأمني ٌَجَسةواًس َس محَس هوسىوس  اًيت سريأأسِا اخلََفة اًثاًر ٌَصئُس اًس َس2018  . أأمحس خلًص
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 اًؼالكات اخلارحِة واًخؼاون واًرشانة :

  ػىل ازلغوة املوهجة ٌَس َس رئُس  بملوافلة 07/05/2018 رمقكصار

ٌَلِام جزايرة جمَس املسدضاٍرن من رئُس اجملَس اًوظين دلِورًة سَوفِيَا 

 .2018  فرباٍص28و 26رمسَة ًحالدٍ ماتني 

  رئُس جمَس اًس َسٌَلاء ػىل ظَة رئُس مىذة جمَس أأورب بملغصب  بملوافلة 08/05/2018 رمقكصار 

 .املسدضاٍرن

  ىل  بملوافلة 09/05/2018 رمقكصار ػىل املِمة اًيت س خلوم هبا اٌَجية اًربملاهَة املضرتنة املغصتَة الأورتَة اإ

 ًخلِمي معي اجملموػات املوضوػاثَة وهتئي اًخلٍصص 2018  فرباٍص09و 05 اًربملان الأورويب ثسرتاس حورغ ماتني

 .اًس يوي ٌَجية

  أأغضاء خسول أأغٌلالحامتع جلية اًخًس َق مع جمَس اًيواب موضوع  تخضمني 10/05/2018 رمقكصار

 .اًضؼحة اًربملاهَة املغصتَة مبجَس اًضورى املغاريب

  مٌخسى جصملان ػىل مضارنة وفس غن جمَس املسدضاٍرن يف أأصغال  بملوافلة 11/05/2018 رمقكصار

لِا فًص ة حصنة الأصزاص "  اشلي سُذسارس موضوع اجملموػة الاكذعادًة زلول غصب اإ خماظص وحتسايت حًص

لِا ومضلك اًِجصة  فًص  اشلي س َؼلس تساكر بًس يغال "واًحضائع يف فضاء اجملموػة الاكذعادًة زلول غصب اإ

 . اجلاريفرباٍص15 و 12ماتني

 

 اًخواظي :

  كعس ثلسمي حعَةل اجملَسهسوة حصفِة تؼس ادذخام ازلورة اًدرشًؼَة احلاًَة  تؼلس16/05/2018 رمقكصار. 

  ػىل مرشوع اٍهنوض بًخواظي داذي جمَس املسدضاٍرن اشلي  بملعادكة17/05/2018 رمقكصار

 مع اختاذ االإحصاءات املواهحة  وثخين خمخَف امللرتحات اًيت ثضمهناحماسة اجملَس اًس َس رص َس امليَاريأأػسٍ 

 :اًخاًَة

  ة ممثي غن رشاف حماسة اجملَس اًس َس رص َس امليَاري وغضًو حساث ذََة ٌَخًس َق حتت اإ اإ

دًوان اًس َس اًصئُس واًسادة مسراء مسٍصايت اجملَس واًسادة مسراء اًفصق اًربملاهَة كعس اًخًس َق 

 .ٌَهنوض مبجال اًخواظي املؤسسايت

  ثفاكِة اًيت وكؼِا دارة جمَس املسدضاٍرن تخددع ثيفِش مضمون االإ حلكَف امللكف تلسم االإػالم بإ

هحاء  .جمَس املسدضاٍرن مع واكةل املغصب اًؼصيب ًلأ
 

 خمخَفات: 

  ػىل حضور اًيسوة اًيت سدٌظمِا وزارة ازلوةل امللكفة حبلوق  بملوافلة 18/05/2018 رمقكصار

دوراًربملان يف أأغٌلل دعة اًؼمي اًوظيَة يف جمال "االإوسان ػىل ُامش املؼصض ازلويل ٌَىذاب حول 

 . بزلار اًحَضاء2018 فرباٍص 13ًوم اًثالاثء " ازلميلصاظَة وحلوق االإوسان
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ظالع  كضااي ًالإ

 
 حضور أأغضاء اجملَس ٌَجَسات اًؼامة :

: 2018 ًياٍص 30 ًوم اًثالاثء أأغضاء اجملَس ٌَجَس خني اًؼامذني امليؼلسثني ذاللحضور - 

. تسون ػشر (ة) مذغَة22، و(ة) مؼخشر31، و(ة) حارض66: خَسة الأس ئةل الأس حوغَة-  

. تسون ػشر (ة) مذغَة36، و(ة) مؼخشر36، و(ة) حارض47: اجلَسة اًدرشًؼَة-  

. حعَةل حضور واغخشار أأغضاء احلىومة جلَسات الأس ئةل اًضفَِة الأس حوغَة- 

 

 اًدرشًع :

 ع وملرتحات اًلواهني املؼصوضة أأمام اجملَس  .وضؼَة دراسة مضاًر
 

 ددار تخوظي جمَس اًيواب مبلرتحات اًلواهني اًخاًَة :  اإ

  املخؼَق 11/29 اًلاهون اًخيظميي رمق  من35 و31و 5ملرتح كاهون ثيظميي ًليض تخغَري وحمتمي املواد 

ق الاس خلاليل ٌَوحسة واًخؼادًَةبلأحزاب اًس َاس َة نٌل مت ثغَرٍي ومتميَ . واشلي ثلسم تَ أأغضاء غن اًفًص

  ًساع واًخستري نٌل مت ثضبأن 1.59.074ملرتح كاهون تخغَري وحمتمي اًظِري اًرشًف رمق حساث ظيسوق االإ  اإ

ق الاس خلاليل ٌَوحسة واًخؼادًَةثغَرٍي وحمتميَ  . واشلي ثلسم تَ أأغضاء غن اًفًص

  حساث واكةل اًخمنَة اًلصوًة واملياظق احلسودًة ًخؼَقملرتح كاهون ق  بإ واشلي ثلسم تَ أأغضاء غن اًفًص

. الاس خلاليل ٌَوحسة واًخؼادًَة

 مق

حساث  ق اًَِئة املس خلةل ًخستري هظام املساػسة اًعحَة "حصح كاهون ًليض بإ واشلي ثلسم تَ أأغضاء غن اًفًص

. الاس خلاليل ٌَوحسة واًخؼادًَة

 مق

واشلي ثلسم تَ  مبثاتة مسوهة اًخغعَة اًعحَة الأساس َة 65.00حصح كاهون ًليض تخغَري وحمتمي اًلاهون رمق 

ق الاس خلاليل ٌَوحسة واًخؼادًَة . أأغضاء غن اًفًص

 مق

واشلي ثلسم تَ  ثضبأن اًخفذُش اًؼام ٌٌَلًَة 1.59.262حصح كاهون ًليض تخغَري وحمتمي اًظِري اًرشًف رمق 

ق الاس خلاليل ٌَوحسة واًخؼادًَة . أأغضاء غن اًفًص

 مق

 املخؼَق تدٌظمي وجس َري أأصغال 065.13 من اًلاهون اًخيظميي رمق 32حصح كاهون ثيظميي ًليض تخغَري املادة 

ق الاس خلاليل ٌَوحسة واًخؼادًَةاحلىومة واًوضع اًلاهون لأغضاهئا  . واشلي ثلسم تَ أأغضاء غن اًفًص

 2018 فراير  13/ 539العدد  -النشرة الداخلية
 

مجلل المستشارين  
 



6 
 

  ًخؼَق 02.12ملرتح كاهون ثيظميي ًليض تدمتمي اًلاهون اًخيظميي رمق 

  من92و 49بًخؼَني يف املياظة اًؼََا ثعحَلا لأحاكم اًفعَني 

ق ازلس خور نٌل مت ثغَرٍي وحمتميَ  واشلي ثلسم تَ أأغضاء غن اًفًص

. الاس خلاليل ٌَوحسة واًخؼادًَة

 

 

 تعاكة ثلٌَة حول جلان ثليص احللائق احملسزة من زلن اجملَس. 

 اًؼالكااتخلارحِة :

 

ددار -    ػىل اًساػة اًخاسؼة 2018 فرباٍص 08بهؼلاد احامتع مغَق مع اًس َس وزٍص اًضؤون اخلارحِة ًوم ارلُس اإ

.واًيعف ظحاحا مبلص جمَس اًيواب  

ًلجصانمج -    .معي ٍلوػة اًعساكة واًخؼاون تني جمَس املسدضاٍرن وجمَس اًض َوخ اًرباًز

 

 اٌَجية املؤكذة امللكفة تفحط رصف مزياهَة اجملَس  :

ددار-  ىل2018 ًياٍص 31الأرتؼاء  تخبأحِي احامتع اٌَجية اشلي اكن ملصرا غلسٍ ًوم اإ  06اًثالاثء  غاًة ًوم  اإ

 .2018فرباٍص 

 

 صؤون اًسادة املسدضاٍرن   :

ن املس متص اًيت ٍصغة اًسادة أأغضاء ٍلوػة اًىوهفسراًَة ازلميلصاظَة ٌَضغي الاس خفادة مهناحماور-  .  اًخىٍو

 

  ثيظميَةصؤون: 

حصار حول اًخبأدص يف اًخوظي تلصارات احامتػات مالحظات-  لي اًؼساةل واًخمنَة واًخجمع اًوظين ًلأ  فًص

. مىذة اجملَس
 

 ة داًر : صؤون اإ

حول اًحواتة االإًىرتوهَة ٌَمجَس واًخعحَلات ذات اًعةل زلمع احملخوى ونشا مرشوع جصانمج غصض - 

ن يف جمال الأهظمة املؼَوماثَة . اًخىٍو
 

 امليخسى اًربملاين اًثاًر ٌَؼساةل الاحامتغَة : 

ة جلية اًلِادة اهخساب -  ٍلوػة اًىوهفسراًَة ازلميلصاظَة ٌَضغي ٌَمسدضارة اًس َس ثصاي احلصش ًؼضًو

. امللكفة بًخحضري ٌَميخسى
 

 خمخَفات :

كََات املس َحَة مشهصة-  غَة ًضٌلن احللوق واحلصايت ًلأ حصافؼَة من اًفسراًَة اًوظيَة ٌَجمؼَات الأماًز

 .املغصتَة
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من اٌَجية اًوظيَة ملصاكدة حٌلًة املؼعَات ذات اًعاتع اًضريص دغوة - 

ًخؼَني ممثي غن جمَس املسدضاٍرن حلضور أأصغال املؤمتص ازلويل املغصيب 

ذلاًة احلَاة 

 

 

 

 

 

   مشروع ق انون جاهزجلسة عمومية للدراسة والتتويي علل. 

 

 

 جمَس املسدضاٍرن ًوم غلس

 ػامة جرشًؼَة  خَسة2018 فرباٍص 06اًثالاثء 

، اخلََفة اًثاًر محَس هوسىوسجصئاسة اًس َس 

 ًصئُس اجملَس، ظادق ذالًِا بالإحٌلع ػىل

 تخغَري اًلاهون رمق 83.17مرشوع كاهون رمق 

 املخؼَق تخحسًس رشوط ومساظص 41.10

 .الاس خفادة من ظيسوق اًخاكفي اًؼائًل

 

 

 

 

 

 

 ...الجلسات العمومية
 

 2018 فراير  13/ 539العدد  -النشرة الداخلية
 

مجلل المستشارين  
 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة  
 دعط الأول زلراسة ملرتح كاهون ًليض 2018 فرباٍص 12غلست اٌَجية احامتػني ًوم أأمس االزيني  

 املخؼَق مبسوهة احللوق اًؼًَِة اًعادر تدٌفِشٍ اًظِري اًرشًف رمق 39.08 من اًلاهون رمق 316تخؼسًي املادة 

 ؛(2011 هومفرب 22 )1432 من ذي احلجة 25 ظادر يف 1.11.178

ػادة ثيظمي اجملَس اًوظين حللوق 76.15فامي دعط اًثاين زلراسة مرشوع كاهون رمق   ًخؼَق بإ

 .االإوسان

 .وكس ظادكت اٌَجية ػىل ُشٍن اًيعني اًلاهوهَني بالإحٌلع

 ػىل 2018 فرباٍص 06واكهت اٌَجية كس ظادكذحاالإحٌلع نشكل فِاحامتع أ دص اهؼلس ًوم اًثالاثء 

 املخؼَق بًخؼَني يف املياظة 02.12 تخغَري وحمتمي اًلاهون اًخيظميي رمق 21.17مرشوع كاهون ثيظميي رمق 

 تخارخي 1.12.20 من ازلس خور اًعادر تدٌفِشٍ اًظِري اًرشًف رمق 92 و49اًؼََا ثعحَلا لأحاكم اًفعَني 

 .(2012 ًوًَو 17 )1433 من صؼحان 27

 ثضبأن اًيظام 1958 فرباٍص 24 من ظِري 10ملرتح كاهون ًليض تخغَري املادة فامي مت ثبأحِي دراسة 

ل موػس الحق، اكن مسرخا نشكل يف خسول أأغٌلل ُشا الاحامتعالأسايس اًؼام ٌَوظَفة اًؼمومِة  . اإ

 

 .التعليق والشؤون الثق ا ية واالجتماعيةلجنة  
 

 ...أشغال اللجان الدائمة
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 دعط ٌَحت 2018 فرباٍص 07غلست اٌَجية احامتػا ًوم الأرتؼاء 

ت ػىل  ػادة ثيظمي 02.15مرشوع كاهون رمق يف اًخؼسًالت واًخعًو  ًخؼَق بإ

هحاء . واكةل املغصب اًؼصيب ًلأ

 .وكس ظادكت اٌَجية ػىل ُشا املرشوع بالإحٌلع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ر  وروغوا مع و د برلماني من األمفاحثات   رئيل المجلل يجرر
 .لتعزيز العالق ات الثنائية  ي مجاالت الدبلوماسية والتجارة والثق ا ة

 

 يف اًثيائَة اًؼالكات ثؼٍزز صلك

 حمور واًثلافة واًخجارة ازلتَوماس َة جماالت

 جن احلىمي غحس اًس َس أأحصاُا مداحثات

 االزيني ًوم املسدضاٍرن جمَس رئُس صٌلش

 من جصملاين وفس مع 2018 فرباٍص 12

 .الأوروغواي

 ثرصحي يف صٌلش جن اًس َس وكال

ن احملاداثت ُشٍ غلة حصايف  اًوفس زايرة اإ

 دًيامِة ًحؼر مٌاس حة ثؼس الأوروغوايين

 .اًحسلٍن تني املخلامسة واًعموحات املضرتنة اًيلاط من اًؼسًس ُياك أأن مضَفا اًحسلٍن تني اًؼالكات يف خسًسة

رادة رغحة اًعسد ُشا يف وأأجصز  اجليوتَة اًسوق يف الأغضاء اًحسلان مع رشانخَ ًخؼٍزز املغصب واإ

ة اًؼالكات ثؼٍزز ذالل من ذاظة (مريهوسور) املضرتنة  .الأوروغواي مع اًخجاًر

 ...العالق ات الخارجية/أنشطة الرئاسة
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غعاء يف اًصغحة غن أأًضا صٌلش جن اًس َس وػرب  خسًسة دفؼة اإ

 اًخؼاون دًيامِة ثؼٍزز أأفق يف بًحسلٍن اًدرشًؼَخني املؤسس خني تني ٌَؼالكات

 .اًثيايئ

 ًلود اشلي ذافِري مارهوس أأوثَىِفِغا اًسٌُاثور صسد هجخَ من

 املغصيب اًضؼحني تني الأدوة رواتط ثؼٍزز أأمهَة ػىل الأوروغوايين اًوفس

 .اًزايرات ثحادل ذالل من واًثلافة واًخجارة ازلًحَوماس َة جماالت يف اًخؼاون وثؼٍزز والأوروغوايين

 من ػسد ًزايرة فصظة صلكت املسدضاٍرن جمَس رئُس من زلغوة ثَحَة ثبأيت اًيت اًزايرة ُشٍ أأن وأأوحض

جناٍز مت ما ػىل الأوروغوايين اًوفس اظَع حِر اًؼَون ودعوظا املمَىة مٌاظق  اجملال يف دعوظا بمليعلة اإ

 .اكذعادي اًسوس َو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌَحزب االإداري اجملَس رئُس كال خاهحَ من

ن َُحري اًحريثو ًوٌس بلأوروغواي اًوظين  زايرة اإ

ة ازلًيامِة ػىل اًوكوف من اًوفس مىٌت اًؼَون  اًخمنًو

 كعاغي ويف اكذعادًة اًسوس َو اجملاالت يف بمليعلة

 .والاسدامثر اًرتتَة

 اًخؼاون ًؼالكات أأنرب ثؼٍزز رضورة ػىل وأأنس

 .اًحسلٍن صؼيب ذري فَِ ملا والأوروغواي املغصب تني

 املاضَة ادلؼة الأوروغوايين اًوفس وغلس

ة، اًلدائي وص َوخ اًحسلي، اجملَس وأأغضاء احملََة اًسَعات مع اٌَلاءات من سَسةل بًؼَون،  كام نٌل اًعحصاًو

ع من ػسد جزايرة ة والاوراش املضاًر  .اًخمنًو

ضم ىل 7 من اًفرتة يف املمَىة ٍزور اشلي الأوروغوايين اًوفس ًو  زالزة ميثَون جصماهَني اجلاري فرباٍص 13 اإ

ورادو " وحزب اًوظين واحلزب املوسؼة اجلهبة حزب يه س َاس َة أأحزاب  ".هًو
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   ا تتاا   ييلقي  لمة  وجييية  رئيل مجلل المستشارين  
ورشة تحيرية للمنتدد الفرلمانل حول  قييق السياسات العمومية  

 .المر فطة بالشفاب
 

ظار اًخحضري ٌَمَخلى اًربملاين حول ثلِمي  يف اإ

اًس َاسات اًؼمومِة املصثحعة بًض حاب اشلي ًؼزتم جمَس 

ثفؼَال لأحس املسدضاٍرن ثيظميَ يف غضون الأصِص امللدةل

 جملَس املسدضاٍرن واملخضمية يف الاسرتاثَجَةالأُساف 

اهؼلست ًوم الأرتؼاء ،2018-2016 الاسرتاثَجَةدعخَ 

ة مبضارنة ػسد من اخلرباء 2018 فرباٍص 07  ورصة حتضرًي

اًخيظاميت اًض حاتَة ومجؼَات اجملمتع املسين واملِمتني س امي 

. ذات الاوضغال بملوضوع
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وكس متزيت أأصغال ُشٍ اًورصة بًلكمة اًخوحهيَة اًيت أأًلاُص رئُس 

اجملَس اًس َس حىمي جن صٌلش اس هتَِا بًخبأهَس ػىل املوكع املمتزي ٌَض حاب يف 

 داذي اجملمتع وذكل من هأأدرج اػرتافا تسورازلس خور اجلسًس ٌَممَىة، حِر 

ذالل حر اًسَعات اًؼمومِة ػىل اختاذ اًخساتري اًالزمة من أأخي ثؼممي 

مضارنة اًض حاب يف اًخمنَة الاحامتغَة والاكذعادًة واًثلافِة واًس َاس َة، 

ة  ماكانهتم االإتساغَة والاتخاكًر دماهجم يف احلَاة اًؼمََة وداذي اجملمتع، ونشا هتَئة اًظصوف ًخفذق اإ واملساػسة ػىل اإ

(.  33املادة )يف جماالت خمخَفة 

 

 

 

 

 

 

 

رشاك  ص س َاسات جضاورًة من ذالل اًخيعَط ػىل أأمهَة اإ نٌل فذح ازلس خور أأفلا خسًسا يف جمال ثعٍو

نٌل هصس مفِوم ازلميلصاظَة اًدضارهَة ػرب . املواظيني واملواظيات سواء ػىل املس خوى اًوظين أأو اجلِوي أأو احملًل

ة ودسرتة حلوق خسًسة من كدَي احلق يف ثلسمي اًؼصائغ ىل . ذَق ٍلوػة من اًَِئات الاسدضاًر وبالإضافة اإ

ع واًلصارات اًعادرة غن اًَِئات  ذكل مت اًخبأهَس ػىل ازلور احملوري ٌَمجمتع املسين يف وضع وثيفِش وثلِمي املضاًر

رشاك خمخَف . (12املادة )امليخرحة واحلىومة  وأأغعَت، من هجة أأدصى أأمهَة ذاظة ًَِئات اًدضاور كعس اإ

ػساد وثفؼَي وثلِمي اًس َاسات اًؼمومِة  (. 13املادة )اًفاػَني يف مسار اإ

اهخلاال دميوغصافِا حصثة غيَ ارثفاع وس حة اًض حاب، حِر ًؼصف املغصب واغخرب اًس َس اًصئُس أأن 

و اًخوخَ اشلي س َؤثص تلوة ػىل اًضلك ، بملئة من ٍلوع اًسانية30،  س ية29و 15متثي اًفئة ما تني   ُو

ىل ذكل اًخحوالت املصثحعة برثفاع وس حة اٍمتسن واًخؼَمي، حِر  املس خلدًل ٌَمجمتع ذالل اًؼلود اًلادمة، أأضف اإ

ىل 2010وظَت وس حة اًسانية بملسن س ية  وحتَي ُشٍ اًخحوالت . 1960 بملئة س ية 30 بملئة ملاتي 57 اإ

ىل اًخحسايت اًيت ثواخَ اًض حاب اًَوم واملصثحعة بس خؼجاًَة اًخلََط من خماظص  اًس َوس َودميغصافِة من هجة، اإ

ن واًضغي واًوًوج ٌَزسمات اًعحَة، ومن  االإكعاء واٍهتمُش من ذالل ضٌلن احلق يف اًرتتَة واًخؼَمي واًخىٍو
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ىل رضورة اسدامثر اًفصص اًيت ًدِحِا اًض حاب نلوى حمصنة  هجة أأدصى اإ

لمي  ٌَخمنَة واالإتساع وتغَة جصوز ص حاب وض َط وحامي ٌَخغَري االإجيايب ًو

. ازلميلصاظَة واملواظية

 اًخفىري يف اًفؼي اًؼمويم ، ًضَف اًس َس اًصئُس،فال ميىن اًَوم

وبًفؼي فاًوكوف ػىل . اجتاٍ اًض حاب تسون متفعي اًوظين واجلِوي واحملًل

جصاز اًخفاواتت وخمخَف  َية الأذش تؼني الاغخحار ٌَرعوظَات اًرتاتَة واإ االإصاكًَات ذات اًعةل بًض حاب ثحلى ُر

ىل احللوق ة واًوًوج اإ وذكل ذاظة ػرب اًخحسًس ازلكِق ٌَمسؤوًَات . مسارات اًخًض ئة الاحامتغَة وجضلك اًًِو

.  واملوارد ووضع هظام حاكمة نفِي تضٌلن جناػة اًخسذالت ػىل املس خوى احملًل

حلى اًِسف دماج اًض حاب املغصيب يف اًخمنَة اًخرشًة ٌَحسل، اكوضغال هحري مت االإػالن ًو  من ذكل لكَ ُو اإ

ػساد2012 غضت 20غيَ يف اخلعاب املَيك ًػ  اسرتاثَجَات ذاظة ًخحضري "  واشلي ٌضسد ػىل اس خؼجاًَة اإ

". اًض حاب من أأخي غش أأفضي

 

 

 

 

 

:  يفواملمتثةل من ثيظمي ُشا امليخسى املخوذاةلأُساف ويف اخلخام ذهص اًس َس اًصئُس ب

  ص وثؼٍزز اًيلاش اًؼمويم واحلوار الاحامتغي حول اًس َاسات اًؼمومِة اًوظيَة ٌَض حاب ثعٍو

واٍهنوض تبأوضاػَ ومتىني حلوكَ ومضارنخَ واهسماخَ وحٌلًخَ؛ 

  ثواظي وجضاور خمخَف اًفؼاًَات وادلؼَات وامليظٌلت اًض حاتَة واًحاحثني واخلرباء وخمخَف

َة املؼيَة وثفاػي احهتاداهتم  اًلعاػات احلىومِة واجملاًس ازلس خورًة واملؤسسات اًوظيَة وامليظٌلت ازلًو

 واكرتاحاهتم؛

  ة اخلاظة بًض حاب ومساءٍهتا؛ رظس وثلِمي حعَةل اًس َاسات اًؼمومِة واًربامج اًخمنًو
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  ػساد س َاسة معومِة وظيَة وحصاتَة مٌسجمة تَورة ملرتحات واحهتادات ًخوحَِ وثبأظري مسَسي اإ

ٌَض حاب وظيَا وهجواي وحمََا؛ 

  َي مسؤوًَات وأأدوار جمَس املسدضاٍرن يف مواهحة اًس َاسة اًؼمومِة تَورة ملرتحات حول ثبُأ

ة اًض حاتَة وثلِميِا ومصاكدهتا ومساءٍهتا . اًوظيَة واًرتاتَة امليسجمة ٌَض حاب واًربامج اًخمنًو

حَوغ ُشا املسؼى  ُس حرصٍ، اًخفىري احلص واًؼمَق اكرتح اًس َس اًصئُسًو ، ػىل سخِي ثبأظري اًيلاش ًو

خؼَق الأمص تػ : يف اًلضااي اًخاًَة واًيت ميىن أأن جضلك فامي تؼس حزءا من حماور امليخسى، ًو

َة ٌَس َاسة اًؼمومِة ٌَض حاب ومتىني حلوكَ ومضارنخَ واهسماخَ  .1 املوازَق الأممَة واملصحؼَات ازلًو

وحٌلًخَ؛   

َات ازلس خورًة ٍمتىني مواظية اًض حاب املغصيب  .2 املصحؼَات اًوظيَة واملصحىزات واًلواػس والًآ

ومضارنخَ واهسماخَ وحٌلًخَ؛ 

حعَةل الاحهتاد اًوظين حول أأوضاع اًض حاب املغصيب وكضاايٍ ومعاًحَ ومضارنخَ؛  .3

ة ٌَهنوض  .4 حعَةل وهخاجئ اًس َاسات اًؼمومِة املغصتَة ٌَض حاب واًربامج واملحادرات اًخمنًو

 تبأوضاػَ؛

 

 

 

وايت اًس َاسة اًؼمومِة اًوظيَة ٌَض حاب ومسؤوًَاهتا ومواردُا  .5 مصحىزات وثوهجات وأأًو

ة؛  (اًدرشًؼَة واًخرشًة واملاًَة) َاهتا اًخيظميَة واملؤسساثَة واالإداًر ًآ وأ

ة واحملََة ومسؤوًَاهتا  .6 َات اًس َاسة اًؼمومِة اًض حاتَة اًرتاتَة اجلًِو ًآ وايت وأ مصحىزات وأأًو

َاهتا ومواردُا؛  ًآ وأ

ػساد وثيفِش اًس َاسة اًؼمومِة اًوظيَة امليسجمة ٌَض حاب  .7 موكع وأأدوار اًربملان يف مواهحة اإ

ومذاتؼهتا وثلِميِا ومساءٍهتا؛ 

. تَورة أأرضَة مصحؼَة ٍمتىني مواظية اًض حاب املغصيب .8
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 مقرر لجنة القحايا السياسية  رئيل المجلل يجرر مفاحثات مع 
 .والديمقراطية التابعة للجمعية الفرلمانية لمجلل أوروبا

أأحصى رئُس جمَس املسدضاٍرن، اًس َس 

حىمي جن صٌلش، مداحثات مع ملصر جلية اًلضااي 

اًس َاس َة وازلميلصاظَة اًخاتؼة ٌَجمؼَة اًربملاهَة جملَس 

 6، وذكل ًوم اًثالاثء Bogdan klichأأوروب اًس َس 

 . مبلص اجملَس2018فرباٍص 

      وذالل ُشا اٌَلاء، ػرب رئُس اجملَس 

غن اػزتاٍز بًرشانة املمتزية اًلامئة تني اًربملان املغصيب 

وادلؼَة اًربملاهَة جملَس أأوروب ػىل خمخَف املس خوايت، 

مربزا يف ُشا االإظار ازلمع اشلي ًلسمَ جمَس أأوروب 
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ظار وضع اًرشًم من أأخي  ٌَممَىة املغصتَة يف خمخَف اجملاالت امليسرخة يف اإ

. ازلميلصاظَة اشلي حيظى تَ اًربملان املغصيب زلى ادلؼَة اًربملاهَة جملَس أأوروب

     ويف ُشا اًس َاق، أأنس اًس َس اًصئُس أأن املغصب اخنصط 

تلٌاػة يف ثوظَس ازلميلصاظَة ورَار ال رحؼة فَِ، مس خؼصضا االإظالحات 

كَميي صسًس اًخؼلِس،  اًِامة اًيت برشُا يف خمخَف اجملاالت يف ظي حمَط اإ

ويه االإظالحات اًيت ثوحت بغامتد وزَلة دس خورًة مذلسمة، ثضميت ٍلوػة من املىدس حات اًيوغَة يف جمال 

َات احلاكمة  ًآ حتلِق املساواة واملياظفة، وثؼمَق اس خلالل اًلضاء، ودسرتة لك أأحِال حلوق الاوسان، وحصس َخ أ

. اجلَسة، وثؼٍزز ازلميلصاظَة اًدضارهَة

    واس خؼصض اًس َس اًصئُس يف ُشا اًعسد، احلعَةل الاجياتَة ٌَربملان املغصيب يف ثيفِش الاًزتامات 

ظار اًرشانة اًيت جتمع اًربملان املغصيب بدلؼَة اًربملاهَة جملَس أأوروب . اًواردة يف اإ

    من هجخَ، أأنس ملصر جلية اًلضااي اًس َاس َة وازلميلصاظَة اًخاتؼة ٌَجمؼَة اًربملاهَة جملَس أأوروب أأن 

زايرثَ ٌَممَىة املغصتَة حصوم ثلِمي مسَسي ثيفِش الاًزتامات اًواردة يف اًرشانة اًيت جتمع ادلؼَة اًربملاهَة جملَس 

. أأوروب بًربملان املغصيب

 

 

 

 

 

ىل خي اخلعوات اًيت مت كعؼِا يف مسار ثلِمي مالءمة      نٌل ثعصق املسؤول الأورويب اإ

ؼات اًوظيَة املغصتَة مع اًلواهني واالثفاكِات املؼمول هبا من زلن جمَس أأوروب . اًدضػًص

    وذالل ُشا اٌَلاء، أأنس اجلاهحان ػىل أأمهَة اًخعورات اًيت حتللت ػىل مس خوى اًرشانة تني 

اًربملان املغصيب وادلؼَة اًربملاهَة جملَس أأوروب، نٌل ثياوال أ فاق اًربامج املس خلدََة واًلضااي ذات الاُامتم 

. املضرتك

 

 

 

 

 2018 فراير  13/ 539العدد  -النشرة الداخلية
 

مجلل المستشارين  
 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   يارة لو د عن مجلل الشيوو لجميورية األوروغوار للمملكة 
 .المغربية

 

تسغوة هصمية من رئُس جمَس املسدضاٍرن، 

اًس َس حىمي جن صٌلش، ًلوم وفس جصملاين رفِع املس خوى 

ىل  غن جمَس اًض َوخ دلِورًة الأوروغواي جزايرة اإ

 .2018 فرباٍص 13 اىل 7املمَىة املغصتَة من 

ظار حمثني       وثيسرج ُشٍ اًزايرة يف اإ

ػالكات اًعساكة تني املمَىة املغصتَة ومجِورًة 
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. الاوروغواي، وثؼٍزز اًخؼاون اًربملاين املؤسسايت تني اًحسلٍن

َات اًخؼاون يف  ًآ رساء أ ىل اًححر غن اإ    وهتسف ُشٍ اًزايرة اإ

خمخَف اجملاالت من ذالل تَورة جصامج معي مَموسة ذسمة ملعاحل اًحسلٍن 

. واًضؼحني

لاءات مع املسؤوًني ومن امللصر أأن جيصي       اًوفس اًربملاين، ذالل ُشٍ اًزايرة، مداحثات ًو

ني وممثًل تؼغ املؤسسات اًوظيَة ىل الأكاًمي اجليوتَة ،واحلىومِني واًربملاهَني وامليخرحني اجلًِو ًلوم جزايرة اإ

ة  ًؼلسٌَممَىة ىل زايرة ًلأوراش اًخمنًو ضافة اإ  ًلاءات مع املسؤوًني احملََني وامليخرحني وص َوخ اًلدائي، اإ

. بًعحصاء املغصتَة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،مجموعة التعاون والتداقة المغربية   المترية بمجلل المستشارين
 يارة  عارر ومجاملة لسعادة سسير جميورية متر العربية لدد  

 .المملكة المغربية
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- كام وفس غن ٍلوػة اًخؼاون واًعساكة املغصتَة

املرصًة مبجَس املسدضاٍرن جصئاسة اًس َس غحس الاهل 

ة لك مٌاًس َسة وفاء تَلايض، انئحة  املِاحصي وغضًو

اًصئُس واًس َس هخِي الأهسًيس، ملصر اجملموػة جزايرة 

ثؼارف وجمامةل ًسؼادة سفري مجِورًة مرص اًؼصتَة زلى 

 06املمَىة املغصتَة اًس َس أأرشف اجصاُمي ًوم اًثالاثء 

كامذَ وحبضور سىصثري اثًر يف اًسفارة 2018فرباٍص   مبلص اإ

 .اًس َس معص صؼَة

يف مس هتي اٌَلاء، هٍو املسدضار اًس َس غحس الاهل املِاحصي، رئُس اجملموػة جبودة ومعق اًؼالكات 

اًثيائَة تني اًحسلٍن اًضلِلني اًلامئة ػىل املودة والاحرتام املخحادل امال يف ان ثخوظس ُشٍ اًؼالكات ػىل املس خوى 

اًربملاين من ذالل ثؼٍزز دور ٍلوػات اًخؼاون واًعساكة وحؼَِا حَلة وظي فؼاةل ومس خسامة تني املؤسس خني 

 أأغعى هحشة غن جمَس املسدضاٍرن وغيرتهَخذَ املخيوػة واًغيَة من ممثَني لأربب الاغٌلل  نٌل،اًدرشًؼَخني

َجٌلػات اًرتاتَةواًيت ثضَف كمية هوغَة ٌَؼمي اًربملاين َغصف املِيَة ٌو َيلابت ٌو . ٌو

ويف س َاق مذعي، صسدت املسدضارة اًس َسة وفاء تَلايض، تعفهتا ممثةل ًالحتاد املغصيب ٌَضغي، ػىل 

س اًؼمي اًربملاىميع اًالء اُامتم ذاظََدرشًؼات ذات اًعاتع الاحامتغي  ََمتثَََة اًيلاتَةيف جتًو ًص ازلور اجلُو

سامه يف ثؼٍزز حضور املصأأة بًربملان وحتسني  (اًىوات)والاكذعادي، مؼخربة أأًضا أأن اغامتد هظام احلعط 

 .مضارنهتا نفاػي رئُيس يف اًؼمي اًربملاين

 

 

 

 

 

فامي رنزاملسدضار اًس َس هخِي الأهسًيس ػىل أأمهَة ثؼمَق وثوظَس أأوارص اًخؼاون واًعساكة تني املغصب 

ني اًثلايف وازلًين من ذالل ثسغمي معي ٍلوغخَاالدوة  ًالء أأمهَةذاظة ٍمتخني اًخواظي ػىل املس خًو ومرص مع اإ

واًعساكة مبجَس املسدضاٍرن وجمَس اًيواب املرصي هبسف ثؼٍزز مس خوى اًخؼاون اًثيايئ تني اًحسلٍن مبرخَف 
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اجملاالت وثحادل اخلربات اًدرشًؼَة تني اجلاهحٌُرعوظا فامي ًخؼَق بًدرشًؼات 

ة . املخؼَلة حبٌلًة ال اثر واملمخَاكت الأثًص

ومن هجخَ، اصاد اًسفري اجلسًس ملرص بملغصب اًس َس أأرشف 

املرصًة مبجَس املسدضاٍرن يف -اجصاُمي تسور ٍلوػة اًخؼاون واًعساكة املغصتَة

دفع اًخؼاون اًربملاين تني اًحسلٍن، وثؼٍزز اجلِود ًالرثلاء مبس خوى اًؼالكات 

اًثيائَة وجضجَع اجلِات اًخيفِشًة يف اًحسلٍن ًالرثلاء مبجاالت اًخؼاون املضرتنة، ومن تُهنا اًخحادل الاكذعادي 

. واًخجاري، واًؼالكات اًثلافِة اًثيائَة، واكفة موضوػات الاُامتم املضرتك

جصاُمي جمسدا ػىل كوة اًؼالكات تني اًحسلٍن، ووحود ثًس َق وثفامه اكمي تُهنٌل حول  وأأنس اًس َس اإ

ص ػالكاهتٌل املضرتنة، وثؼمَق مسار اًخًس َق واًدضاور  عان ػىل ثعٍو خمخَف اًلضااي؛ مضريا اىل أأن اًحسلٍن حًص

دٌاسة مع ما جيمع  يف اكفة اًلضااي، وظوال ملس خوى اًرشانة الاسرتاثَجَة اشلي ًعمح اًََ اًضؼحان اًضلِلان؛ ًو

ة وصؼحَة ضارتة يف معق اًخارخي . اًحسلٍن من رواتط حضاًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ررساا المجالل
والفرلمانات العربية  
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يعتمدون بالق اهرة وثيقة عربية شاملة  
 .لمكا تة التطرر واإلرهاب

 

 

اغمتس رؤساء اجملاًس 

 10  اًسختًومواًربملاانت اًؼصتَة، 

، بًلاُصة، اًوزَلة اًؼصتَة 2018فرباٍص 

اب واًخعصف . اًضامةل ملاكحفة االإُر

وثعاًة اًوزَلة، اًيت متت املعادكة 

ػَهيا، يف دذام املؤمتص اًثاًر، ٌَربملان 

اًؼصيب ورؤساء اجملاًس واًربملاانت 

اب ويف خمخَف دول اًؼامل  اًؼصتَة، امليؼلس مبلص اجلامؼة اًؼصتَة، تخوحِس هجود ازلول اًؼصتَة ضس اكفة أأصاكل االإُر

اب من خشورٍ واًلضاء ػَََ  .اًؼصيب، من أأخي احذثاث االإُر

ىل اًلمة اًؼصتَة امللدةل يف دورهتا  ىل 29اًػ وثسغو اًوزَلة اًيت سُمت رفؼِا اإ  بًصايض يف مارس امللدي، اإ

ورش مفاُمي ازلٍن االإساليم اًسمحاء ثضبأن اًخؼارف واًدسامح واحلوار اًحياء تني خمخَف ازلول والأداين 

ا زلى الأفصاد واجملمتؼات، معاًحة بختاذ اكفة  واًثلافات، وحٌلًة وورش وحصس َخ ُشٍ املفاُمي واحملافظة ػَهيا وثؼٍزُز

ي  اتَة"اًخساتري اًؼصتَة املضرتنة مليع متًو ُر اتَني"أأو " اًؼمََات االإ ُر ووكف لك معادر االإمسادات املادًة " االإ

ة أأو هتسًس أأمن ازلول الأدصى تبأي وس َةل غري مرشوػة . واًؼسىًص

، " ثضسة"وثسٍن اًوزَلة  اب جبمَع أأصاكهل ومظاٍُص أأاي اكن مصحىدٍو وحِامث ارحىة وأأاي اكهت "االإُر

هل وثوفري ازلمع هل ثضلك مدارش أأو غري مدارش"أأغصاضَ . ، نٌل جضجة متًو

وضاء مصانز ملاكحفة اًفىص املخعصف، ًخؼٍزز زلافة الاغخسال واًدسامح وثلدي ال دص،  وثعاًة اًوزَلة بإ

اب واحملصضني ػَََ ُر . واًخعسي ٌَمخعصفني وامليظٍصن ًالإ

 

 

وضاء جمَس ثًس َلي غصيب ملصانز ماكحفة اًفىص  وثويص اًوزَلة الأماهة اًؼامة جلامؼة ازلول اًؼصتَة بإ

وضاء كاػسة تَاانت ًِشٍ املصانز تغصض جسَِي اًخؼاون واًخًس َق وثحادل اخلربات  املخعصف يف ازلول اًؼصتَة، واإ

. تُهنا
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اب مبا ًخالءم مع اًخحسايت املس خجسة ومتسد اًخيظاميت  ىل حتسًر االثفاكِة اًؼصتَة ملاكحفة االإُر نٌل ثسغو اإ

اتَة وجتصمي دفع  ُر ي ٌَخيظاميت االإ َات مليع وظول اٍمتًو ًآ اتَة وادذالف أأساًَهبا وثعور معََاهتا، وثضمَهنا أ ُر االإ

اتَة ُر وأأنست اًوزَلة ػىل رضورة مواءمة اًدرشًؼات . اًفسًة ورفغ لك أأصاكل الاتزتاز من كدي ادلاػات االإ

اب وجتصمي اًفىص املخعصف، ونشا  اًوظيَة يف ازلول اًؼصتَة مع االثفاكِات اًؼصتَة املضرتنة يف جمال ماكحفة االإُر

ػساد اثفاكِة أأممَة  ىل االإرساع يف اإ اب االإًىرتوين، داغَة اإ جتصمي اًعور املس خحسزة من اجلصامئ االإًىرتوهَة واالإُر

اب واحلق املرشوع ٌسلول واجملمتؼات يف ملاومة الاحذالل اب متزي تني االإُر .  صامةل ملاكحفة االإُر

َة معَِا ًآ اب، ووضع أ وضاء ظيادًق غصتَة وظيَة ذلاًة ودمع حضااي االإُر . واكرتحت اًوزَلة اإ

وخبعوص اًخعورات يف مسًية اًلسس والأرايض اًؼصتَة احملخةل، أأنس اًربملان اًؼصيب ورؤساء اجملاًس 

ًلصار اًصئُس الأمٍصيك دوانزل حصامة ثضبأن اًلسس " اًلاظع"واًربملاانت اًؼصتَة يف تَان ظادر غن املؤمتص، رفضِم 

ايٍ  َة، مؼخرٍبن اإ حصاءات ثخؼارض مع كصارات اًرشغَة ازلًو الغَا وخماًفا "، وما ًرتثة ػَََ من س َاسات واإ

". ٌَلاهون ازلويل

رهثا اًخارخيي والأماهن ازلًًِة  هلاذ املسًية امللسسة واإ ىل اختاذ اكفة االإحصاءات واًخساتري اًؼاخةل الإ ودغوا اإ

هتا واملس َحَة،االإسالمِة  َ وظمس ٍُو سُا وجضًو  وحٌلٍهتا مما ثخؼصض هل من أأدعار وس َاسات هتسف ٍهتًو

. اًؼصتَة واالإسالمِة واملس َحَة

املساس بزلور املِم اشلي ثلوم تَ واكةل غوث وجضغَي اًالحئني " كاظع"وأأنسوا رفضِم ثضلك 

ىل ازلول املضَفة "أأوىصوا"اًفَسعَيُني  ي همام معَِا اإ ، واالإرصار ػىل احملافظة ػىل اس متصار رساٍهتا، ورفغ حتًو

ص مواردُا املاًَة اًالزمة ملوازىهتا وأأوضعهتا ػىل  غ اًواكةل وثعٍو ىل احلفاظ ػىل ثفًو ًالحئني، داػني اجملمتع ازلويل اإ

 .ذسماهتاحنو مس خسام ميىهنا من مواظةل ثلسمي 

ق اًخجمع ازلس خوري)ومثي املغصب يف أأصغال ُشا املؤمتص، وفس جصملاين مض الك من وفاء اًحلايل   (فًص

س أأومقين  ق الأظاةل واملؼارصة)وادٌر ق اًؼساةل واًخمنَة)وغحس اٌَعَف اجن ًؼلوب  (فًص مبجَس اًيواب،  (فًص

ق اًؼساةل واًخمنَة)وهخِي الأهسًيس  . مبجَس املسدضاٍرن (فًص

 

 

 

 

 

 ...أيام وندوات دراسية
 

 2018 فراير  13/ 539العدد  -النشرة الداخلية
 

مجلل المستشارين  
 



23 
 

 

   الورشة التتح يري ة للمن تددالف رلم اني

لتق يي ق السياسات العم ومية الم ر فطة  
 .بالشف  اب

 

ثفاػال مع مضامني اخلعاب املَيك اًسايم 

ًعاحة اجلالةل املكل دمحم اًسادس هرصٍ هللا، مبياس حة 

 وثيفِشا خملعط 2018-2017افذخاح اًس ية اًدرشًؼَة 

اًؼمي الاسرتاثَجي جملَس املسدضاٍرن ٌَفرتة املمخسة من 

ة الأوىل هظم، 2016-2018  اجملَس اًورصة اًخحضرًي

ٌَميخسى اًربملاين ًخلِمي اًس َاسات اًؼمومِة املوهجة 

 .2018 فرباٍص 07ٌَض حاب، ًوم الأرتؼاء 

 وس َؼصف ُشا امليخسى مضارنة فؼاًَات مسهَة 

ىل ثؼٍزز احلوار اجملمتؼي اًخؼسدي حول  وص حاتَة، وهيسف اإ

اًس َاسة اًؼمومِة اًوظيَة ٌَض حاب، واًخواظي واًدضاور مع خمخَف اًفؼاًَات املسهَة وامليظٌلت اًض حاتَة 

َة املؼيَة هبشا اجملال . واًلعاػات احلىومِة واجملاًس ازلس خورًة اًوظيَة وامليظٌلت ازلًو

ىل رظس وثلِمي حعَةل املسار اًوظين يف ملارتة أأوضاع اًض حاب املغصيب وكضاايٍ،  نٌل ٌسؼى امليخسى اإ

ة اخلاظة بًض حاب، وتَورة ملرتحات ًخوحَِ وثبأظري  ومساءةل حعَةل اًس َاسات اًؼمومِة واًربامج اًخمنًو

ػساد س َاسة معومِة وظيَة وحصاتَة مٌسجمة ٌَض حاب، واًربانمج اًخمنوي ٌَض حاب وظيَا وهجواي  مسَسي اإ

. وحمََا

ص أأدوار  َي وثعٍو ضلك ثيظمي جمَس املسدضاٍرن ًِشا امليخسى، مٌاس حة ًخلسمي أأفاكر وأ راء حول ثبُأ ٌو

ة اًض حاتَة، وثلِميِا  اجملَس يف مواهحة اًس َاسة اًؼمومِة اًوظيَة واًرتاتَة امليسجمة ٌَض حاب، واًربامج اًخمنًو

َّة مصحؼَة ملواظية اًض حاب املغصيب . ومصاكدهتا ومساءٍهتا، وتَورة أأرض

ة اًثاهَة ٌَميخسى  ة، اًورصة اًخحضرًي ُشا، ومن امليخظص أأن ًيظم جمَس املسدضاٍرن، يف موػس كًص

اًيت سدضارك فهيا اًلعاػات احلىومِة وادلاػات اًرتاتَة واجملاًس ازلس خورًة واملؤسسات اًوظيَة وامليظٌلت 

َة املؼمتسة بملغصب املِمتة تلضااي اًض حاب، وذكل يف أأفق ثيظمي مٌخسى جصملاين س يوي ًخلِمي اًس َاسات  ازلًو

. اًؼمومِة ٌَض حاب
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 اإلشرار

 

 

 ؛الأماهة اًؼامة جملَس املسدضاٍرن 

 ة اًؼالكات اخلارحِة واًخواظي  ؛مسًٍص

 ؛كسم االإػالم 

 ةمعَحة اًخواظي واًَلظة االإػاليم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (212+)537218319:اًِاثف
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 (212+)537728134:اًفاهس

س االإًىرتوين   Bulletin.internecc@gmail.com:اًرًب

 www.Parlement.ma:اًؼيوان االإًىرتوين


