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 47/2017رقم   اجتماع  
  2017دجنبر   18 االثنين ليوم

  

  

  

ب عقد شارن جملس مك رب 18االثنني   یوم املس ل رئاسة ااج  2017 دج ٔول  ساخللیفة ا  رئ
وح ٔعضاء السادة السید عبد الصمد ق   : ، وحضور ا

 
    

 س الثاين اخللیفة   :   احللوطي هال عبد   ؛لرئ

 وسكوس س؛  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 ة التازي س؛  :    ئ م لرئ  اخللیفة اخلامس 

 لس حماسب   :     املنیاري رشید   ؛ا

 لس؛  :    العريب احملريش   حماسب ا

 لس؛  :    ٔمحد توزي   ٔمني ا

              دال لس        :محمد    .ٔمني ا
  
 

 دةالسا احلضور عن اعتذر ف:  
  

  س؛  :  القادر سالمةعبد لرئ   اخللیفة الرابع 

  هعبد لس؛  :  الوهاب بلفق   حماسب ا

 لس  :           ٔمحد خلریف   .ٔمني ا
  

      
  
  

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب

  مجلس المستشارين
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ع القرارات الصادرة عن    ج
  

 رشیع   : ال
  

   ا  01/47/2017 رمققرار لس مٕ ىل ا ال  ٔح امئة مرشوعي قانونني  ان ا ل ىل ا ن جملس النواب 
لهيام راسة واملصادقة    :وهام . قصد ا

  متمي القانون التنظميي رمق 21.17 قانون تنظميي رمقمرشوع لتعیني يف املناصب  املتعلق 02.12 بتغیري و
ٔحاكم الفصلني العلیا ذه الظهري الرشیف رمق 92و 49 تطبیقا  ف ستور الصادر ب  بتارخي 1.12.20 من ا
 .)2012یولیو  17( 1433 من شعبان 27

  ارة املتعلق 15.95 من القانون رمق 15 یقيض بتغیري املادة 54.17قانون رمق مرشوع  مبدونة الت

  شارن والسادة بدعوة  02/47/2017 رمققرار لس املس يل مب ا ٔعضاء جلنة مراجعة النظام ا السادة 
ات والساد مو سقي ا ع یومرؤساء الفرق وم رب 27 ة رؤساء لالج ل البت يف الصیغة  2017 دج ٔ من 

سان رشیع وحقوق إال ٔنظار جلنة العدل وال ىل  ل عرضه  يل املعدل ق ا لنظام ا هنائیة   .ا
 

 امئة ان ا ل   : ا
   ة حول ملوافقة   03/47/2017 رمققرار ستطالعیة اليت ستقوم هبا جلنة الفال ة جبه املاءىل املهمة 

ٔفرادها دد  فاللت مع تقلیص مدة املهمة و ة    .در
  

 ان النیابیة لتقيص احلقائق ل   :ا
  

   ة من الفرق ملوافقة  04/47/2017 رمققرار عىل طلب مجمو ل اج ٔج لجنة النیابیة لتقيص  لت ا
ت ص احلكومة السترياد النفا رخ  .احلقائق يف موضوع 

  

  لجنة املؤق لس ة امللكفة بفحص رصفا   : مزيانیة  ا
   رمس ملوافقة   05/47/2017 رمققرار لس  ة امللكفة بفحص مزيانیة ا لجنة املؤق س ا ىل طلب رئ

لس  2017سنة  جلداول املفص لنفقات ا شتغال ومستلزمات العمل ومدها  زویدها بفضاءات  قصد 
لس حول رصف   . 2017مزيانیة وكذا تقرر حماسيب ا

  
  
  
  مجلس المستشارين  
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 ٔسئ الشفهیة    :ا
  ٔسئ ملوافقة   06/47/2017 رمققرار لسة ا ٔعامل  دول   ىل 

ء رب 19 الشفهیة لیوم الثال اليت سرتٔسها اخللیفة اخلامس  2017 دج
س ة التازي  السید لرئ دال  والسیدئ م لسةمحمد  ل  .ٔمني 

  

 ة والتعاون والرشاكةالعال  :قات اخلارج
  ع الشبكة الربملانیة حول ملوافقة   07/47/2017 رمققرار ٔشغال اج شارن  ضان جملس املس ىل اح

ىل املستوى اجلهوي وذ ر 8 یوم سیاسات الهجرة  ة  مبدینة  2018 فربا لكیف املصاحل إالداریة طن مع 
یة املتعلقة هبذا امللتقى ٔوراق التق داد ا ٕ. 

  سبتلكیف اخل   08/47/2017 رمققرار لرئ ة التازي  لیفة اخلامس  ئ م رئاسة وفد جملس السید 
رملان  ل  ٔشغال املناظرة املنظمة من ق شارن اثنني ومرافق ٕاداري املشارك يف  شارن املكون من مس املس

ا واليت ستحتضهنا دااكر  ول غرب ٕافریق صادیة  ق ة  مو ر   15و  12ما بني ا  . 2018فربا
  

  

 ةشؤون تنظميی: 
  ات ورؤساء عوة  09/47/2017 رمققرار مو سقي ا ع موسع یضم رؤساء الفرق وم ٕاىل عقد اج

ويل  نباء واجلامعة ا ٔ تني املوقعتني مع لك من واك املغرب العريب ل ٔهداف ومضمون االتفاق ان قصد توضیح  ل ا
ط  .لر

  ع موسع یضمعوة  10/47/2017 رمققرار ب والسادة رؤساء الفرق  السادة ٕاىل عقد اج ٔعضاء املك
ادة التكون اليت  رامج التكون وٕا ن من  د لجن قصد حتدید لواحئ املستف ات والسادة رؤساء ا مو سقي ا وم

لتحمالت داد دفرت  ٔفق ٕا ط مع حتدید جماالت هذا التكون وذ يف  لر ولیة  لهيا اجلامعة ا سهر   .س
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مجلس المستشارين  
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  قضا لٕالطالع 

  
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
 

   ار رة طعن يف القانون ٕاخ ستوریة مبذ تقدم به  2018املالیة  لسنة 17/68رمق بتوصل احملمكة ا

لس النو  ٔصا واملعارصة مب   .بانواب فریق ا

 
امئة   ان ا ل   :ا

 

  امئة ان ا ل ات ا مج اج  .ر

 

  :شؤون تنظميیة 

  ء حص ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا الل  شارن   12ی حضور السیدات والسادة املس

رب   .2017دج

ة والرشاكة والتعاونالعال   : قات اخلارج
 

  ة والتعاونتقرر ٔورو خبصوص الرشاكة مع املغرب وطلب وزارة الشؤون اخلارج ٕابداء  جملس 

لالتقرر  خبصوص هذاالرٔي واملالحظات  ر 5 ق  .2018 ینا

 شارن جملس عن وفد مشاركة ساء السنویة القمة ٔشغال يف املس  رب الرائدات السیاسیات ل

سلندیة لعامصة انعقدت اليت العامل ك إال اف  . 2017 نونرب30 و 28 الفرتة ما بني يف رك
 

 :خمتلفات  
 

 لشغل حول حتاد املغريب  ي نظمه فریق  رايس ا قانون املالیة یوم  تقرر حول الیوم ا

ٔربعاء    .2017نونرب  15ا
  

  
  مجلس المستشارين
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 46/2017رقم   اجتماع  
  2017دجنبر   12 الثالثاء ليوم

  

  

  

ب عقد شارن جملس مك ء   یوم املس رب  12الثال س جملس  رئاسة ااج  2017 دج رئ
ن شامش شارن السید حكمي  ٔعضاء السادة  املس   : ، وحضور ا

 

 وح ل  :  عبد الصمد ق ٔول  ساخللیفة ا   ؛رئ

 س الثاين اخللیفة   :   احللوطي اله عبد   ؛لرئ

 وسكوس س؛  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

  س؛  :  القادر سالمةعبد لرئ   اخللیفة الرابع 

 لس حماسب   :     املنیاري رشید   ؛ا

 لس؛  :    العريب احملريش   حماسب ا

 لس؛  :    ٔمحد توزي   ٔمني ا

 دال لس  :    محمد    .ٔمني ا
  
 
  :السیدة  احلضور عن تاعتذر  ف

  

 ة التازي س؛  :    ئ م لرئ  اخللیفة اخلامس 

  هعبد لس؛  :  الوهاب بلفق   حماسب ا

 لس  :    ٔمحد خلریف   .ٔمني ا

  
  
  مجلس المستشارين  
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ع  ج   القرارات الصادرة عن 

 رشیع   : ال
  

  ة من مشاریع القوان 1/46/2017 رمققرار ا مجمو لس من جملس ٕ ني اليت توصل هبا ا
لهيا امئة قصد دراسهتا واملصادقة  ان ا ل ىل ا ٔمر ب. النواب   :  ــــویتعلق ا

 

ه یوافق 45.17 رمق قانون مرشوع.1 ا املغربیة اململكة بني االتفاق ىل مبوج ٔفریق  50 و

ا) ا املشاریع متویل -50 ٔفریق ٔفریق ٔن ( املشاریع منیة – 50 و شاء ش عي املقر ٕا ا ج  فوق 50 ٔفریق

 ؛2015  یولیو 29 يف البیضاء ار املوقع املغربیة، اململكة راب

ه یوافق 43.16 رمق قانون مرشوع.2 ة ىل مبوج  املوقعة والقضايئ القانوين التعاون اتفاق

ة ریل 5 يف و  قطر؛ دو وحكومة املغربیة اململكة حكومة بني  2016  ٔ

ه یوافق 46.16 رمق قانون مرشوع .3 رة ىل مبوج  والغاز النفط جماالت يف لتعاون تفامه مذ

ء ددة والطاقة والكهر دام وكفاءة املت ة املوقعة الطاقة، است ریل 5 يف و  وزارة بني 2016 ٔ

ة واملاء واملعادن الطاقة ة الطاقة ووزارة املغربیة اململكة يف والب  قطر؛ دو يف والصنا

ه یوافق 28.16 رمق قانون مرشوع .4 ة ىل مبوج دان يف االتفاق رمني، سلمي م  املوقعة ا

 حتادیة؛ وروسیا املغربیة اململكة بني 2016 مارس 15 يف مبوسكو

ه یوافق 31.17 رمق قانون مرشوع .5 ٔن التعاون اتفاق ىل مبوج ٔمن ش يل، ا ا  املوقع ا

ری 20 يف بلشبونة  الربتغالیة؛ وامجلهوریة املغربیة اململكة بني 2015 لٔ

ه یوافق 18.17 رمق قانون مرشوع .6 دان يف التعاون اتفاق ىل مبوج  العلمي البحث م

، ولو ط املوقع والتك مترب 8 يف لر  امجلهوریة وحكومة املغربیة اململكة حكومة بني 2016 س

نیة؛  الیو

ه افقیو  44.17 رمق قانون مرشوع .7 ٔسايس النظام ىل مبوج ا ا  متویل – 50 ٔفریق

ا املشاریع ٔفریق   ؛2015  یولیو 29 يف البیضاء ار املوقع ، املشاریع منیة - 50 و

  
  مجلس المستشارين
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ه یوافق 80.16 رمق قانون مرشوع .8  االتفاق ىل مبوج

دة حول ال يف املتباد إالداریة املسا سیل املوقع امجلريك، ا  بربو

ٔرايض ومملكة املغربیة اململكة بني 2016 یولیو 14 يف  املنخفضة؛ ا

ه یوافق 42.17 رمق قانون مرشوع .9 شئ االتفاق ىل مبوج ويل لمركز امل  احلد لتطبیق ا

ت من ت ٕازا عن النامجة نبعا سمرب 10 يف ببارس املوقع ،)ٕاسريید( وتدهورها الغا   ؛2015  د

ه یوافق 16.17 رمق قانون مرشوع .10  املوقع البحري، النقل جمال يف االتفاق ىل مبوج
ط مترب 8 يف لر نیة؛ امجلهوریة وحكومة املغربیة اململكة حكومة بني  2016  س  الیو

ه یوافق 41.16 رمق قانون مرشوع  .11 ٔن االتفاق ىل مبوج  املوقع اجلویة، اخلدمات ش

  .حتادیة روسیا وحكومة املغربیة اململكة ةحكوم بني  2016 مارس 15 يف مبوسكو

  

 لسیاسة العامة ةاجللسة الشهریة املتعلق:  
  

   لسیاسة العامة ٕاىلبتغیري   2/46/2017 رمققرار  رخي انعقاد اجللسة الشهریة املتعلقة 
ء  رب  26یوم الثال  . 2017دج

 

 ة والتعاون والرشاكةالعال   :قات اخلارج
 

  ل   3/46/2017 رمققرار ٔشغال املناظرة املنظمة من ق ىل املشاركة يف  ملوافقة 

ا ول غرب ٕافریق صادیة  ق ة  مو ر  15و  12ما بني  رملان ا  .السنغال - بدااكر 2018فربا

 

 شؤون تنظميیة:  
 

  دید   4/46/2017 رمققرار ي اكن من املقرر عقده ما بني بت لقاء ا دید  د  مو
ٔعضاء املك انالسادة  ل ات والسادة رؤساء ا مو ء  ب والسادة رؤساء الفرق وا رب  26یوم الثال دج

س احلكومة ارشة بعد اجللسة الشهریة ملساء رئ  .م
  

  2017دجنبر   26/ 533العدد    - النشرة الداخلية  مجلس المستشارين
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  دید   5/46/2017 رمققرار دید بت د  مو
بلوماسیة  لس يف جمال ا ب ملوضوع اسرتاتیحیة ا لتدارس املك

رب  25یوم إالثنني  الربملانیة وذ  . 2017دج

  ل 6/46/2017 رمققرار ٔج لس يف جمال  بت ذي ٕالسرتاتیجیة ا طط التنف التداول يف ا
ل  ع املق ج ورة ٕاىل  ة هنایة ا ادة النظر يف طریقة رصف م ب ٕال رشیة وتصور املك املوارد ال

ب  .لمك

  صدار  7/46/2017 رمققرار رشته بعض املنٕ ٔن ما  ش قة  ة من بیان حق الم ر إال ا
شارن ة رصف مزيانیة جملس املس ل جلنة مراق شك ٔخر  ٔسباب ت  .مغالطات حول 

  
  

  قضا لٕالطالع 
  
  

  

  الل اجللسات العامة املاضیة حصی شارن   .حضور السادة املس

  ات ل إالجيايب معها مقرت لتفا ٔبدت احلكومة استعدادها   .القوانني اليت 

  حتاد انتداب لجنة فریق  لسید عبد إالاله حفظي لعضویة ا العام ملقاوالت املغرب 

لس املؤق   .ة لفحص رصف مزيانیة ا

  لسیاسة العامة ا السؤال املتعلق  ٕ لشغل  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا طلب مجمو

ملغرب ٔجریة  ه السیاسات ا س احلكومة، وموضو   .ىل السید رئ

  
  
  
  
  

  مجلس المستشارين  2017دجنبر   26/ 533العدد    - النشرة الداخلية
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 األجوبة على األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل  "ة تخصص لتقديم  جلسة عمومي
 "السيد رئيس الحكومة

 

ضیات الفصل  ستور، یعقد 100طبقا ملق جملس  من ا
شارن ء  هیوم املس رب  26الثال ة  2017دج ىل السا

ة ختصص لتقدمي  ،بعد الزوالالثانیة والنصف  لسة معوم
ٔسئ" ىل ا ٔجوبة  ل  ا لسیاسة العامة من ق املتعلقة 

س احلكومة  :حول موضوعي ،"السید رئ

  ة املرتبطة مبعاجلة السیاسات العموم
الیة؛ ت ا   التفاو

 ٔجریة يف املغرب   .السیاسة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ...الرقـابة البرلمانية

  مجلس المستشارين
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   الوطني    مكتبالتشكيل لجنة تقصي الحقـائق حول
 .لسياحةل المغربي

 
ٔحاكم الفصل  س  67تبعا  ضیات القانون التنظميي رمق من ا ان  085.13تور ومق ل سیري ا املتعلق ب

ٔشغال  رب لكمة توجهيیة  شارن  س جملس املس ن شامش رئ تح السید عبد احلكمي  النیابیة لتقيص احلقائق، اف
ة بتارخي  لسیا ب الوطين املغريب  ملك رب  14جلنة تقيص احلقائق اخلاصة  ة احلادی 2017دج ة عرشة ىل السا

ا  .والنصف صبا

ضیات املادة  ٔكرب سنا طبقا ملق لجنة، حتت رئاسة العضو ا اب هیالك ا ، مت انت من القانون  6بعد ذ

ىل الهیلكة التالیة ٔسفرت  اله، واليت  ٔ ور     : التنظميي املذ

  لجنة:                           احلسني العبادي عن فریق العدا والتمنیة سا    رئ
 ال م دة والتعادلیة  اكوي ر لو ستقاليل  س:        عن الفریق  لرئ ٔول    ئب 

  س:              یوسف حميي عن فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب لرئ ين    ئب 
 ٔصا لجنة:                     واملعارصة  عبدإالاله املهاجري عن فریق ا   مقررا 
 لشغل وفاء بلقايض عن فریق إالحتاد املغ  ئبة املقرر:                       ريب 

ٔسامؤمه  ٓتیة  شارن ا ضم السادة املس لجنة، ف ٔعضاء ا يق    :ٔما 
  دة والتعادلیة لو ستقاليل    عضوا:        احلسن سلیغوة عن الفریق 
    ٔصا و     عضوا :                             املعارصة محید القمزية عن فریق ا

  ٔحرار عن فریق التجمع احلسن ادعي   عضوا:                      لوطين ل
  ريس عن الفریق احلريك   عضوا:                              عبد الرحامن ا

  شرتايك   عضوا:                                 مولود السقوقع عن الفریق 
 عي ج ميقراطي  ستوري ا   اعضو :        ادرس الرايض عن فریق ا
 لشغل ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا   عضوا:         املبارك الصادي عن مجمو

  ة العمل التقديم   عضوا:                               دي جشري عن مجمو
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.  

ني یوم امجلعة  لجنة اج رب  22عقدت ا ٔول  2017دج  82.17ة مرشوع قانون رمق راسخصص ا

لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت  ر التحصیل املتعلقة  ر وصوا ا دات والغرامات وا لغاء الز ٕ یتعلق 

ة يف دراسته  ٔسبق ي طلبت احلكومة ا ات، وا ٔقالمي وامجلا وى املستحقة لفائدة اجلهات والعامالت وا ٔ طبقا وا

ستو  82ٔحاكم الفصل  لجنةرمن ا لیه ا   . ٕالجامع ، وقد صادقت 

لجنة ٔمتت ف  ع الثاين دراسة مرشوع قانون رمق  اللا ة مزيانیة السنة یتعلق بت  82.16ج صف

لیه2014املالیة  لبیة ، وصادقت  ٔ. 

  

 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 

   
لجنة     ىل یتعل  31.13 وناملناقشة العامة والتفصیلیة ملرشوع قان ٔهنت ا حلق يف احلصول  ق 

ددت یوم امجلعة املاملعلومات ٔن  ل لتقدمي الفرق وا، وبعد  ٔ ٓخر  ٔن ايض  ش ات الربملانیة لتعدیالهتا  مو

ء  د الثال ا یوم  لجنة اج ٔن تعقد ا رب  27املرشوع، من املقرر  هتاء اجللسة العامة  2017دج لبت بعد ا

هيف هذه التعدیالت  رم ىل املرشوع    .والتصویت 

   

     لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.  

ا یوم  لجنة اج ء عقدت ا رب  19الثال لبیة  2017دج ٔ ال  ىل مرشوع قانون رمق صادقت 
داث  103.14 ٕ ةیتعلق  لسالمة الطرق   .بعد تعدی الواك الوطنیة 
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان. 
  

ء   رب  26الثال هتاء اجللسة العامة  2017دج ارشة بعد ا ة عاكش/ م   .هقا

  ىل مرشوع قانون رمق ىل  31.13البت يف التعدیالت والتصویت  حلق يف احلصول  یتعلق 
 .املعلومات

 

ٔربعاء   رب  27ا ا ىل  2017دج ة العارشة صبا ة  /السا   .هعاكشقا

 فع بعدم  86.15مرشوع قانون تنظميي رمق  مواص دراسة دید رشوط وٕاجراءات ا یتعلق بت
 .دستوریة قانون

  

 لجنة التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعية. 
  

ٔربعاء   ر  3ا ا  ةىل السا 2018ینا ة عاكش /العارشة صبا   .هقا

 ادة تنظمي واك  02.15مرشوع قانون رمق   دراسة ٕ نباءیتعلق  ٔ  .املغرب العريب ل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ...برنامج اجتماعات اللجان الدائمة
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 زيارة  يقود وفدا هاما في   رئيس مجلس المستشارين
 .الصين الشعبية  عمل إلى

ىل دعوة من السید    YUبناء 
Zhengsheng لمؤمتر لجنة الوطنیة  س ا ، رئ

لشعب الصیين،  شاري السیايس  س جملس  قامس رئ
ن شامش، شارن السید حكمي  ىل رٔس وفد،  املس

رة معل ٕاىل مجهوریة الصني الشعبیة من   22ٕاىل  18ز
رب   .2017دج

القات    رة يف سیاق تعزز  ٔيت هذه الز وت
رشاكة املمتزية اليت جتمع بني اململكة املغربیة ومجهوریة  ال
رة التارخيیة  ٔكرث بعد الز الصني الشعبیة، واليت توطدت 

الل شهر ماي اليت قام هبا صاحب اجلال ا ، 2016مل محمد السادس نرصه هللا ٕاىل مجهوریة الصني الشعبیة 
ن رة املميونة ٕالقامة رشاكة اسرتاتیجیة شام بني الب حهتا ت الز دة اليت ف ٓفاق الوا   .وا

شار    القات الصداقة والتعاون اجلیدة القامئة بني جملس املس رة يف ٕاطار تدعمي  ن وتندرج هذه الز
صادیة  ق لشعب الصیين، والبحث عن سبل تقویة العالقات  شاري السیايس  س لمؤمتر  لجنة الوطنیة  وا

ن والشعبني الصدیقني دمة ملصاحل الب یبلوماسیة  ن، وتعزز دور اجلهات يف ا   .لب

شارن، ا ومض       س جملس املس ن شامش، رئ   :لسادةالوفد املغريب، فضال عن السید حكمي 

لس، - ٔحرار  س فریق التجمع الوطين ل كوري، رئ شار محمد    املس

لس، - حتاد العام ملقاوالت املغرب  س  شار عبد إال حفظي، رئ   املس

لس، - شرتايك  س الفریق  لمي، رئ شار محمد    املس

دة والتعا - لو ستقاليل  مید، عضو الفریق  ٔمحد مح شار  ة الصداقة املس س مجمو دلیة ورئ
لس - املغربیة ة    .الصی

راهمي  مضكام       ة فاس ـ بوملان، والسید ٕا س  الوفد املغريب،  من السید احمند العنرص، رئ
یفرة ة بين مالل ـ خ س    .جماهد رئ

  ...الخارجية العالقـات/أنشطة الرئاسة
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ات ٔظهرت وقد س السید ٔجراها اليت املباح  املرافق والوفد  الرئ
ني ولنياملسؤ  مع    .املغرب مع الرشاكة وتنویع لتطور قویة ٕارادة الصین

س قال إالطار هذا ويف لجنة رئ شاري لمؤمتر الوطنیة ا  شنغ یوي الصیين لشعب السیايس س

غ صادي املستوى ىل هاما تطورا شهد املغرب ٕان ش عي ق ج ميقراطي و ادة حتت وا  الرشیدة الق

ور دي وا   .السادس محمد امل اجلال صاحبل الر

رز            ٔ ات الل الصیين، املسؤول و س مع ٔجراها اليت املباح شارن جملس رئ  ن حكمي السید املس

ء یوم شامش رب 19 الثال  هذه ٔن ٕاىل مشريا واملغرب، الصني بني القامئة الصادقة القات عراقة ،2017 دج

رى ختلید ،املق السنة ستعرف، العالقات  مع القات یقمي ٕافریقي ب ين اكن املغرب" ٔن ٕالقامهتا 60ال ا

  ".الصني
ر           س وذ لجنة رئ ٔمهیة ا رة ب ل واليت املغرب ٕاىل 2014 سنة هبا قام اليت الز  طرف من اللها استق

ال هذا ٔن مؤكدا السادس، محمد امل ال ا یه رك ستق   .الغ انطبا

غ شنغ یوي شدد ٔن وبعد ن ٔمهیة ىل ش ة العالقات وتوطید تعزز يف والثقايف الربملاين البعد  الصی

ه عن ٔعرب املغربیة،- ىل استقرارهام ىل افظا والصني املغرب لكون ارتیا انة و هنام القامئة املمتزية العالقات م  ب

صادیة لعالقات الريق ىل العمل ٕاىل داعیا العامل، شهدها اليت التحوالت من لرمغ  الرشاكة مستوى ٕاىل ق

ن بني الشام سرتاتیجیة رة الل النور رٔت واليت الب   .الصني ٕاىل السادس محمد امل جلال التارخيیة الز

س ووصف لجنة رئ شاري لمؤمتر الوطنیة ا رة الصیين لشعب السیايس س  محمد امل ال ز

ت، لك ىل لناحجة الصني ٕاىل سادسال  رة هذه ٔن مربزا املستو  توطید مسار ىل ملموس وقع لها اكن الز

ن الثنائیة العالقات   . لب

 ٕان شامش ن السید قال ته، من

ن، لقائدي السیاسیة إالرادة" ٓفاق الب  وا

دة حهتا اليت الوا رة ف  محمد امل ال ز
 واملؤهالت ،2016 سنة نيالص ٕاىل السادس

حها اليت متوقع ی ن، اسرتاتیجي ــ اجلیو ا  لب

سانیة والقمي القوامس وكذا  لكها املشرتكة، إال

د عوامل شلك  هذه توطید ىل سا

رتقاء العالقات  اسرتاتیجیة رشاكة ٕاىل هبا و

ة   ."منوذج
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ٔضاف  ااستطا الشعبیة والصني املغرب" ٔن ششام ن السید و

زية، سنوات الل اجلغرايف، البعد هزم ا و  رشاكة ٔسس ٕارساء من ومتك

هنام شام اسرتاتیجیة ق الرشاكة هذه تطور ٔمهیة مؤكدا ،"ب ٔهداف لتحق هيا یتطلع اليت ا ان ٕا   .الب

س السید ٔجرى كام ٔربعاء یوم   املرافق والوفد الرئ رب 20 ا ات اجلاري دج اح  لنيمسؤو مع مماث م
ة الصیين حتاد عن ارة، لصنا نباء العريب املغرب لواك ترصحي ويف والت ٔ  هذا ٔن شامش ن السید اعترب ل

لقاء راز فرصة اكن ا ٔمهیة ٕال ٔورويب حتاد من قربه بطبیعة لمغرب اجلیوسرتاتیجیة ا  ٔن مربزا إالفریقي، ومعقه ا

ر فرص ٔمهیة ٔكدا الطرفني االت خمتلف يف املغرب، هبا زخر اليت ةاملتعدد س   .ا

ٔمهیة الطرفني وعي ٔن ٔكد كام هود تطور ب ري ا  لعمل قویة ٕارادة عن وتعبريهام املغرب يف س

ه ملا سو  مشاریع ٕاىل إالرادة هذه لرتمجة الفعالیات لك جتاوب ستدعي رهان ٔمام یضعنا" الشعبني صاحل ف

ن ىل نفعةمل  تعود معل ورامج   ."الب

س شدد ٔن وبعد شارن جملس رئ ٔمهیة الطرفني وعي ىل املس ح راحب رهان اجلهوي البعد ب  ٓفاقا یف

دة ق وا ل تفاؤ عن ٔعرب التمنیة، لتحق ة، املغربیة العالقات مبستق  رب العالقات هذه تقویة ٕاىل داعیا الصی

رات تبادل ٓلیات ووضع الز دة ا   .املشرتك العمل ىل املسا

س حفظي، إال عبد السید قال ته، ومن لس املغرب ملقاوالت العام حتاد فریق رئ  مب

شارن، ات ٕان املس رزت الصیين اجلانب مع املباح ة املؤسسات توفر ٔ ٔدوات ىل الصی  يف لعمل املؤسساتیة ا

ا ت لك ىل ٕافریق اریة والقانونیة املالیة( املستو هتا املعامل واحضة اسرتاتیجیة ٕاطار يف )والت ىل تب  السلطات ٔ
ة ات مع الصی اریة يف الصني طمو ة الت   .اخلارج

ٔضاف منوذج لتكرس بتة خبطى سري الصني ٔن حفظي السید و ٔن لتمنیة الصیين ا  التعاون و

لني لك ٕاسهام ستدعي الصیين املغريب ادرات لك بدمع كف ٓلیات ووضع املغرب يف الفا  الرشاكة م

ان لهيا وقع اليت سرتاتیجیة رة الل 2016 سنة الب   .الصني ٕاىل السادس محمد امل ال ز

س السید ٔشار كام ة يف املغريب الصیين املسار ٔن ٕاىل الفریق رئ ت من العدید عقد ٕاىل ا  املنتد

لقاءات   .الطرفني بني العالقات لتعمیق العلمیة وا

س العنرص، احمند السید ٔكد ذاته، لسیاقا ويف رة يف اجلهات مشاركة ٔن بوملان، فاس ة رئ  الز

شارن، جملس وفد هبا یقوم اليت ي اجلهوي البعد ىل تؤكد شامش، ن السید رئاسة املس  املغرب سعى ا

ن، بني القامئة سرتاتیجیة لرشاكة ٕاعطائه ٕاىل ن بني العالقات فاقٓ  لبحث ساحنة فرصة وتعد الب  يف الب

صادي السیايس شقهيا ق    .و
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ات ٔن ٕاىل العنرص السید ٔشار ٔن وبعد  اجلانب مع املباح

اسبة اكنت الصیين  ودورها املتقدمة اجلهویة سیاسة ٔهداف الستعراض م

ق يف رز التمنیة، حتق ي اجلدیدة املعطى ٔن ٔ ات هذه الل رز ا ل الثنايئ التعاون ٔن يف متثل املباح   د

  .التمنیة لعملیات اجلهوي البعد ىل اجلانبان ٔكد ٔن بعد ٓخر
ٔضاف ادة املغرب، یعمل اليت املتقدمة، اجلهویة سیاسة ٔن و  ىل السادس، محمد امل ال بق

سب إالطار ٔصبحت تدعميها، ٔ ق ا الیة الرتابیة التمنیة لتحق   .وا

ات ا الل املباح لس الوطين لنواب الشعب الصیين السید و لم امئة  لجنة ا س ا ٔجراها مع رئ ليت 

ٔربعاء  انغ یوم ا رب  20شانغ ده ج شاء 2017دج ن شامش ٕاىل ٕا شارن السید حكمي  س جملس املس ا رئ ، د

لع ٔمهیة القصوى لهذا املنتدى لتبادل اخلربات والريق  رملاين مغريب صیين، مربزا ا تدى  الس م القات بني ا

ق  سامه يف حتق لتعاون وس دیدة  ٔسس  شلك فضاء ٕالرساء  ٔن املنتدى س ىل  ن، مشددا  املنتخبة يف الب

ات الشعبني املغريب والصیين  .طمو

شارن، ورحب  س جملس املس قرتاح رئ لس الوطين لنواب الشعب الصیين  لم امئة  لجنة ا س ا رئ

ن الس املنتخبة يف الب ٔن یعمق العالقات بني ا ٔن هذا املنتدى  ٔنه من ش   .مشريا ٕاىل 

ن حتذوهام ٕارادة قویة يف الريق ٔن الب نه ب ٔخرى، عن یق ة  شارن، من  س جملس املس ٔعرب رئ  و

هنام ٕاىل مستوى  ٔن  إالرادةلعالقات العریقة القامئة ب ن، مربزا  السیاسیة املعرب عهنا من طرف قائدي الب

رة اليت  ٕالعطاءالرشوط نضجت  الل الز ان  لهيا الب سرتاتیجیة الشام اليت وقع  لرشاكة  دفعة قویة 

لصني سنة   2016قام هبا صاحب اجلال امل محمد السادس 

س  ه اواستعرض رئ ي عرف ميقراطیة والتطور ا رسیخ ا لس اخلطوات اليت قطعها املغرب يف 

ات اليت قادها صاحب اجلال امل محمد السادس لتعزز دو احلق والقانون،  املؤسسات املغربیة وإالصال

ٔن اململكة عززت ة اليت یعرفها العامل، مربزا  سار ىل  وذ يف ظل التحوالت امل متتع به  ي  رصید الثقة ا

ا ٔفریق القات قویة مع العامل العريب و  .املستوى العاملي ورخست، انطالقا من موقعها اجلیوسرتاتیجي، 

ٔن  شن شامالسید وجسل  ولیة، مشريا ٕاىل  لصني يف جمال العالقات ا رتیاح الرؤیة اجلدیدة 

هنوض شارن حتذوه رغبة قویة يف ا لرفع من وثرية املبادالت مع  جملس املس لعالقات مع الصني ویتطلع 

لس الوطين لنواب الشعب الصیين   عمو  :ردصملا                                          .ا
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 استقبال خبراء من الشبكة اإلفريقية لبناء السلم. 

شارن مرفوقا  ٔمني جملس املس ٔمحد التوزي  ل السید  استق
ة من اخلرباء ميثلون ثال لس، مجمو ثة لسید رشید املنیاري حماسب ا

ة لبناء السمل،  لشبكة إالفریق متون  ا ی ا ٕافریق عشـرة ب
عیة املوجود مقره  ج ٔحباث يف العلوم  التابعة ملعهد ا

ء  ویورك، وذ یوم الثال رب  12ب ة  2017دج بقا
لس  .املصطفى عاكشة 

ور      رز السید التوزي ا ٔ لقاء،  الل هذا ا و
ٔمن واجلهود اليت یبذهلام امل اب ا ل است ٔ غرب من 

ستقرار يف حمیطه اجلهوي والقاري، مشريا يف هذا  و
الصدد ٕاىل السیاسة الرائدة جلال امل محمد السادس نرصه 
اصة يف حمیطه  وب، و وب ـ ج هللا يف تعزز التعاون ج

  .إالفریقي

ٔن القارة   ةواعترب السید التوزي  ٔفریق عددة تتعل ا ه مشالك م ٕالرهاب، وضعف التمنیة، توا ق 
صادي،  ق ٔمن  ٔو اجلفاف حبثا عن ا ري القانونیة والزنوح امجلاعي جراء احلروب  ستقرار، والهجرات  دم  و
ٔرايض خصبة، وموارد  ٔساسیة و ٔولیة  ىل ٕاماكنیات هائ وروات خضمة من مواد  ملقابل،  ٔهنا تتوفر  ني  يف 

ة ٕاىل التكو  ا روات لفائدة رشیة شابة يف  رها لتحویلها ٕاىل  غي اس شغیل، وٕاماكنیات ی ن وإالدماج وال
ةشعوب القارة  ٔفریق   .ا

ٔكد   ر يف بناء الثقة يف النفس ويف القدرة  ٔنالسید التوزي  و س ة مدعوة ٕاىل  ان إالفریق الب
ستجیب النتظارات شعوهبا، مض  ي  ل ا ة املستق ل صیا ٔ ٔمس امجلاعیة من  ا، الیوم، يف  ٔن ٕافریق یفا 

ات  ام ميقراطي، وتعزز دی نتقال ا عیة، وتوطید مسارات  صادیة واج ات اق ام ة ٕاىل ٕاطالق دی احلا
ل القارة  ة القرارات املصريیة ذات الص مبستق ةاملشاركة يف صنا ٔفریق   .ا

ة لبناء الس  مج الشبكة إالفریق ر ر  ته، استعرض مد ي تقوم به من  ور الهام ا ٔمهیة ا مل 
ٔزید من  ٔن  رب العامل، مؤكدا يف هذا الصدد  ني يف جمال السمل  ح رباء و الل تدریب   100الشبكة من 

لقارة  رب خمتلف اجلهات  ة التدریب  ةٔ احث استفادوا من م ي تعمتده فریق ه ا ، وذ يف ٕاطار التو
شجیع البحث الع ل  ٔ لقارة الشبكة من  ةلمي يف جمال بناء السمل  ٔفریق   .ا

رشاكة مع املعهد  وشارك   ظم  ٔ اخلرباء يف ملتقى م ات املوجود  فریقيا لبناء السمل وحتویل الزنا
شغاالت القارة السمراء ىل لك ا خطوة يف اجتاه جعل املغرب بوابة  ط،    .لر

  مجلس المستشارين  2017دجنبر   26/ 533العدد    - النشرة الداخلية  
 



19 
 

  

 ماعية  تصادية و المالية و االجتأشغال اللجنة االق
التربية التابعة للجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل  و 

 المتوسط

ضن مقر الربملان الربتغايل بلشبونة یوم   18اح

رب صادیة 2017 دج ق لجنة            املالیةو  ٔشغال ا

عیة و  ج لجمعیة الربملانیة لالحتاد من    التابعة  الرتبیةو

ل املتوسط ل الربملان يف .ٔ ٔشغالهذه  وقد م   :السادة ا

  شار عبد الكرمي املهدي، عضو فریق املس
س   احتاد ئب رئ ملغرب  لمقاوالت  العام 

لجنة   ا

  س الفریق ارك السباعي، رئ شار م املس
لجنة   .احلريك،عضو ا

 لجنة راهميي ،عضو فریق العدا و التمنیة عضو ا   .النائب مصطفى ا

 لجنةالنائب عبد العزز لشهب، عضو الفری ستقاليل عضو ا   .ق 

اسبة لتبادل   وقد شلك هذا ع م لال  ج الرمقي  رؤى حول موضوع املستق

ادرةو  ىل   مالمئة  تطور فرص معلل البحث و ٔ من  BLueMed م الت  ٔمجعت التد ث  لثورة الرمقیة ح

لمعلومات و  ستعامل إاللكرتوين املضطرد  ىل امهیة ٕاجياد ٕاطار قانوين ینظم  عتبار احملافظة  ذ بعني  ٔ ی

    .خصوصیة املعلومات

ٔعضاء الوفد املغريب ٕاضافة ة" بدایة اقرتح  لهيا " الص لجنة و التنصیص  االت اليت ختتص هبا ا لم

ٔكدهتا  لزتامات اليت  ٔخرى ومتاشیا مع  ة  سمیهتا ،ومن  ٔمممضن  دة  ا ٔج ولیة يف  ظمة العمل ا دة وم املت

الت  2030سنة  لجنة لسنة  ٔعضاءتداولت مدا مج معل ا ر لجنة حول  متحور  2018-2017ا ي س ا

ث  بتاكر والتعلمي العايل مبنطقة املتوسط ح لق فرص العمل و سبل  ني یتعلقان  ٔساس حول موضو

ول  إالشادةمتت  ت ا رملا ي یعزتم تعمیق التفامه بني  مج ا ٔعضامبضامني هذا الرب يف امجلعیة الربملانیة  ءا

ل املتوسط حول موضوع ات بني   لالحتاد من ا الل عقد اج هنا من  ٔعامل وتعزز املشاركة ب تطور ا

ال تصني يف هذا ا   .ا
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س  ر موضوع قرار الرئ ٔ ٔمريككام است ة  ا ٔمرك بنقل السفارة ا

بمن تل  ٕارسائیلي  لني ٕاىل ٔب شغال املتد ول   القدس  من ممثيل ا
ٔعضاء ىل معلیة ا ٔن هذا القرار والتداعیات احملمت   ش ربوا عن رفضهم وقلقهم  ن  السالم يف الرشق   ا

ٔطراف الزناع ٔزمة بني  سامه ال حما يف تعمیق ا ي س ٔوسط وا   .ا

ام  إالطارويف هذا  لجنة يف خ ال ٔشغالهأصدرت ا شجب من   هذا الترصف بیا يف املوضوع 

ادي ٔ ٔمريك وقد تقدم ا س ا ٔردن وا:ممثلو دول  لرئ ر بطلب تعدیل صیغة البیان و املغرب، مرص، ا جعلها جلزا

د لكمة ٔقوىشد و ٔ  الل اع ٔوىلالواردة يف الصیغة " القلق"بدل "الرفض"من    .لبیان ا
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   مي لشمال  المؤتمر اإلقـليمجلس المستشارين يستضيف
إفريقيا والشرق األوسط حول األعمال التجارية وحقوق  

  .اإلنسان

 

لس الوطين  نظم رشاكة مع ا شارن  جملس املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب، وبدمع من  سان و حلقوق إال
ا  ميقراطیة، املؤمتر إالقلميي لشامل ٕافریق سرت  مؤسسة وسمت

ٔعامل الت ٔوسط حول ا سان، والرشق ا اریة وحقوق إال
رب  15و 14وذ یويم   .2017دج

هذا املؤمتر مشاركة ممثلني دولیني وٕاقلميیني  وعرف
ة،  ت واملؤسسات العموم لحكومات والربملا ووطنیني 
ت،  سان، والشـراكت، والنقا ومؤسسات حقوق إال

متني  ـراء  امعیني وخ متع املدين، فضال عن  سان يف مؤسسات والهیئات املهنیة وا ال قضا حقوق إال مب
ٔعامل   .ا

ٔطراف والتعاون  وقد هدف عدد ا ٔوسط ٕاىل تعزز احلوار م ا والرشق ا املؤمتر إالقلميي لشامل ٕافریق
اریة  ٔعامل الت سان يف ا ٔعامل عن طریق رش ثقافة حقوق إال سان يف مؤسسات ا حول قضا حقوق إال

لهيا من مسؤولیات جتاه حمیط وتعریف املؤسسات والرشاكت ا ٔمهیهتا، ومبا لها وما  ٔهدافها و اریة مببادهئا و لت
شطة  ٔ سان يف  رتام حقوق إال ادئ ا ت م ولیة يف جمال تث معلها؛ وتبادل الرٔي حول إالجراءات ا

ٔعامل؛ وكذا تعزز التعاون مع الشباكت إالقلميیة والعاملیة يف جمال ٕادماج حقوق االٕ  سان مضن مؤسسات ا
اریة؛  سان  العالقات الت هنوض بربامج العمل الوطنیة اخلاصة حبقوق إال ل ا ٔ ٔیضا حتدید سبل العمل من  و

اریة   .يف املؤسسات الت

ٔهداف اكنكام  ا والرشق  من  طقة شامل ٕافریق ت م رملا هذه التظاهرة تعزز مسامهة 
ٔوسط  ملنطقة، يف  ا ارة وحقوق ومؤسسات القطاع العام واخلاص  د الت ق بني قوا بلورة سبل التوف

سان، وكذا ٕاجياد طرق لتقدمي مسامهة  رتام حقوق إال ىل ا اریة  شجیع املؤسسات الت طق  سان وفق م إال
هتا   .ٕاجيابیة يف حام
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لوقوف عند بعض  وشلك اسبة  تنظمي هذا املؤمتر إالقلميي م
اریة وحقوق احملددات املستلهمة من املبادئ التوجهي  ٔعامل الت ٔن ا ش یة 

دة املعنون بـ  ٔمم املت ذا ٕالطار ا سان تنف رتام "إال امحلایة و
نتصاف سان بتارخي "و ٔقره جملس حقوق إال ي  املي ملنع ومعاجلة خطر تعرض 2011یونیو  16، وا ، مكعیار 

اري شاط الت ل ر ضارة مرتبطة  ٓ سان    .حقوق إال

ط، يف ماوقد توج هذا ا الن الر صدار ٕا ٕ   :نصه الاكمل یيل ملؤمتر 

ا لشامل إالقلميي الربملاين املؤمتر فعالیات يف واملشاراكت املشاركني ٕان" ٔوسط والرشق ٔفریق  حول ا

سان حقوق ٔعامل إال اریة، وا فال مبناسبة الت سان، حلقوق العاملي لیوم ح  من 15 و 14 یويم املنعقد إال

رب شهر شارن جملس مبقر 2017 دج ط؛ مبدینة املس لس مع رشاكة الر سان حلقوق الوطين ا  حتاد و إال

سرت ومؤسسة املغرب ملقاوالت العام  ميوقراطیة؛ وسمت

ادرة مثنون ٕاذ شارن جملس م لرؤیة املبذو جلهود وینوهون ورشاكؤه املس ة و اق  خبصوص س

سان حقوق"املؤمتر هذا موضوع مهناو  املواضیع، من العدید ٔعامل إال اریة وا    ؛"الت

ت مهنم ووعیا د سان، حقوق محلایة واملعقدة اجلدیدة لت ت ذ يف مبا إال د  بدور املرتبطة الت

ٔعامل ومؤسسات الوطنیة رب الرشاكت اریة ا ٔخرى الت ٔ  وما ا ش ل من عهنا ی سان حبقوق ٕارضارها اح  إال
ٔفراد وحبیاة اریة ومعلیاهتا ممارساهتا طریق عن ا ٔساسیة، الت  التوظیف، جمال يف املتبعة املامرسات ذ يف مبا ا

ة، والسیاسات ن مع والعالقات البی الت واملسهتلكني، املورد شطة؛ من ذ ٕاىل وما احلكومات، مع والتفا ٔ   ا

شغاالت قضا هناك ٔن یالحظون وٕاذ سان حبقوق اصة دیدة دولیة وا ئت ما إال  تتفامق ف

ٔن سمترار، ٔعامل ومؤسسات الوطنیة رب الرشاكت و اریة ا ٔخرى الت  القضا هبذه معنیة كون ما كثرياً  ا

شغاالت ٔمر ٔصبح حبیث و ذها؛ ىل والعمل املعایري من املزید وضع ستدعي ا   تنف

ٔنه سلمون وٕاذ ٔمني ساناالٕ  حقوق تعزز عن املسؤولیة ٔن رمغ ب ا ٕاعاملها وت رتا ا وضامن وا رتا  ا

هتا ول اتق ىل ملقاة مسؤولیة يه وحام ريها الوطنیة رب الرشاكت فٕان ٔساسًا، ا ٔعامل مؤسسات من و  ا

اریة، متع، هیئات من بوصفها الت سان حقوق وكفا تعزز عن ٔیضاً  مسؤو ا   لهيا؛ املنصوص إال

ة املقاوالت اجبو  من ٔن مهنم وٕادرااك  ومؤسسات الوطنیة رب والرشاكت الوطنیة واخلاصة العموم

ٔعامل اریة ا ٔخرى الت دمني ا اص واملست ٔش رتام ٔیضًا، فهيا العاملني وا  املنصوص واملعایري لزتامات ا

ات املعاهدات يف لهيا ٔممیة واالتفاق ريها ا ولیة الصكوك من و    .التوجهيیة واملبادئ ا
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   :اخلصوص هبذا ستحرضون، وٕاذ

الن يف لهيا املنصوص املعایري -  املتعلقة لمبادئ الثاليث إال

سیات املتعددة ملؤسسات عیة والسیاسات اجل الن ويف ج  املبادئ ٕا

ٔساسیة واحلقوق ظمة عن الصادرن العمل، يف ا ولیة، العمل م   ا

ٔعامل حول التوجهيیة املبادئ - اریةا ا سان وحقوق لت   2011 سنة الصادرة إال
ضیات - ادرة مق ذة العاملي االتفاق م ٔمم ٕاطار يف املت دة ا ٔعامل قادة حتث واليت املت  لزتام ىل ا

سعة ادئ ب سان حبقوق تتعلق ٔساسیة م ة؛ العمل حقوق ذ يف مبا احلقوق، هذه وٕاعامل إال   والب

ة - ٔن 87 رمق االتفاق ة التنظمي حق وحامیة النقابیة ةاحلری ش ٔن 98 رمق واالتفاق ادئ تطبیق ش  حق م

  امجلاعیة؛ واملفاوضة التنظمي

ٔمم ٕاطار - دة ا رتام امحلایة" املعنون املت سان حبقوق املتعلق "وإالنصاف و ٔعامل إال اریة، وا  الت

ي ده ا ٔمني اخلاص املمثل ٔ ٔمم العام ل دة ل ٔ املعين املت سان حقوق مبس ريها الوطنیة رب والرشاكت إال  و

ٔعامل مؤسسات من اریة؛ ا   الت

د - ريها الوطنیة رب الرشاكت مبسؤولیات املتعلقة القوا ٔعامل مؤسسات من و  حقوق جمال يف ا

سان لجنة ٔقرهتا كام إال د هذه ىل التعلیق يف اء وما حقوق وحامیة لتعزز الفرعیة ا  رشحو تفسري من القوا

ن د د؛ ت يف الواردة لمعایري مف    القوا

سیات املتعددة ملؤسسات املتعلقة التوجهيیة املبادئ - ر وجلنة اجل ويل س  واملؤسسات ا

سیات املتعددة صادي، املیدان يف والتمنیة التعاون ملنظمة التابعة اجل وب ٔمم لرابطة التوجهيیة واملبادئ ق  ج
یا رشيق   .ٓس

ٔن یؤكدون ذوإ  ات ب ـر لرشك ة ع ريها الوطن ٔعامل مؤسسات من و اریة ا  سالسل لك يف الت

ت خمتلف يف عهنا واملسؤولني إالنتاج سان، حقوق جمال يف ومسؤولیات الزتامات املستو  ٔمور بني من إال

ٔن ٔخرى، د هذه و سان حبقوق اخلاصة القوا سهم إال ويل القانون وتطور وضع يف س  بت یتعلق ف ا

لزتامات؛ املسؤولیات   و

ٔن مهنم وٕاميا سان حقوق ب كة ومرتابطة املیة حقوق يه إال شا ري وم  احلق فهيا مبا لتجزئة، قاب و

ة التمنیة يف ویة؛ واحلقوق السلمية والب   الف

ة اجلهود ودمع مك ٕاىل وسعیا اریة ٔعاملا ومؤسسات الوطنیة رب الرشاكت شجیع ٕاىل الرام  الت

ٔخرى سان، حقوق حامیة ىل ا   :ــبـ واملشاركني املشاراكت حنن نويص إال
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 حلقوق الوطنیة واملؤسسات والربملان احلكومة ام، شلك - ٔوال

سان ت واملقاوالت إال متع والنقا ة اجلهود لك بذل ىل املدين وا  ليك املمك

د تصبح ٔعامل انإالس حبقوق املتعلقة القوا اریة وا ات وتبعا وواسع؛ ام نطاق ىل وحمرتمة معروفة الت  ینام

  :دة ىل ب للك احملددة السیاقات وحسب الوطنیة
 الن التعجیل  وحقوق لمقاو وطنیة معل خطط بلورة عن بعد، ذ یمت مل ح الرمسي، ٕال

سان شاور مسلسل وٕاطالق إال لني؛ لك مع ل   املتد

 داد يف داجمة مقاربة داع سان وحقوق لمقاو التوجهيیة املبادئ لتفعیل الوطنیة اخلطط ٕا  إال

م ٕایالء مع ساء اص اه ات ل لف ٔطفال، عام( الهشة و اص ا ٔش اقة وضعیة يف ا انب إال ٔ   ؛)وا

 ثاق وضع ىل املقاوالت حتفزي يل م سان؛ حقوق جمال يف لسلوك ام دا   إال

 سان، حلقوق الوطنیة املؤسسات دور تعزز هتااكت معاجلة يف قضائیة، ري هیئات إال  حقوق ا

سان اریة ٔعامل الص ذات إال ها، لضامن الت  واجلرب نتصاف سبل ٕاىل الفعل، دم ٔو لفعل حضا

لني؛    الفا

 ويف - املعين ايفاجلغر  واملوقع الب حسب– ٕارساهئا ال يف الوطنیة، االتصال نقط دور تعزز 

ابة سیاق ، ست ، هذه يف الفعا دها مت اليت لمبادئ احلا ل من اع ظمة ق صادیة والتمنیة التعاون م  ق

؛ ٔور   ب

 ٓلیات مع التواصل تعزز ولیة ا ٔمم التابع العمل فریق والس ا دة ل اصة إالقلميیة وكذا املت  و
لجنة امئة ا سان حلقوق ا ول عةجبام إال روس اخلربات تبادل وشجیع العربیة ا لني بني املستفادة وا  الفا

ٔساسیني ك ٕاطار مضن ا ش ويل؛ إالقلميي ال   وا

 ة تتوىل عربیة ٓلیة لق ىل العمل ثال مراق ٔعامل مؤسسات ام اریة ا  جمال يف اللزتاماهتا الت

سان؛ حقوق   إال

 ید ٔ لجنة توصیات ىل الت ا العربیة ا سان حلقوق مئةا ٔن إال  الرشاكت مع التعامل حرض ش

سیات املتعددة ٔرايض املستوطنات يف العام اجل ؛ وا   احملت

 الن، هذا تبلیغ ىل العمل وات رب إال بلوماسیة الق ول امعة ٕاىل املعهودة، ا  العربیة، ا

ٔمم هیئات وٕاىل دة ا   املعنیة؛ املت

 ید ٔ ابعة رضورة ىل الت ني لك املؤمتر هذا عقد رب ملوضوعا هذا م لتناوب سن ان بني و  ب

ني  .املنطق
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   :اص شلك - نیا

ة اجلهود من مزید بذل ىل :احلكومات - 1  حقوق تعزز ٕاىل الرام

سان ا، وكفا إال رتا لهيا ا دة هبدف نفوذها متارس ٔن و  تعزز ىل املسا

رتام سان حقوق ا   .وضامنه إال

سان حقوق حامیة ٕاىل ريم ٕاجراءات ذاختا - الً  مهنا بوسائل إال    .القامئة القوانني ٕانفاذ م

رشیعات مالءمة - ولیة، واملعاهدات املواثیق اكفة مع الوطنیة ال ات الص ذات ذ يف مبا ا  هشة، بف
ٔطفال ساء، اك اص وال ٔش اقةّ  وضعیة يف وا   واملهاجرن؛ ٕا

ام لضامن الالزم وإالداري نوينالقا إالطار وتعزز وضع - ذ ق د تنف ولیة الوطنیة والقوانني القوا  وا

ٔخرى   .الص ذات ا

داد - سان وحقوق لمقاو التوجهيیة املبادئ لتفعیل وطنیة خطط ٕا م ٕایالء ٕاىل هتدف إال  اص اه

ساء ات ل لف ٔطفال، عام( الهشة و اص ا ٔش اقة وضعیة يف ا انب ٕا ٔ   ؛)وا

ت - 2 ت دور تعزز :الربملا د تفعیل يف واملسامهة املساندة يف الربملا  هبذا الص ذات واملبادئ القوا

  :الل من املوضوع

ر - ي الرقايب دورها اس ق یتعلق ما لك يف یتقوى ٔن جيب ا ة السیاسات يف لتدق  العموم

اریة، وٕاجراءاهتا رشیعات ومالءمة حلٕالصال توصیات تقدمي ٔیضا الل ومن الت د إالطار مع ال  واملبادئ والقوا

ٔممیة؛   ا

ر - متثیيل، دورها اس  املواطنني، ٕاىل املبارش الوصول ٕاماكنیة من والربملانیات الربملانیون به متتع ملا ا

زاید ت مشاركة و متعات مع الربملا متع احمللیة ا ٔعامل وقطاع املدين وا ٔحصاب ا ة و ٓ  املصل  وهبذه خرن،ا
رة لمجمتعات تتاح قد الطریقة، ٔ ة سبل ٔرضار املت   لالنتصاف؛ ٕاضاف

ر - رشیعي، دورها اس  الثغرات ملعاجلة املوجودة القوانني ومالمئة دیدة قوانني سن الل من ال

ه ٔو   .واجلرب نتصاف سبل وتوفري النقص و

   :املقاوالت - 3

عی املسؤولیة استحضار -   املوضوع؛ هذا يف لمقاوالت ةج

لیة ٔنظمة وضع - د مع تتوافق لعمل دا ولیة واملعایري القوا  والصكوك املواثیق يف لهيا املنصوص ا

ولیة ذها؛ بتعمميها وتقوم ا   وتنف

ة لعملیات اخلضوع - ٔمم انب من دوریة وحتقق مراق دة ا ٓلیات املت  ٔخرى ووطنیة وٕاقلميیة دولیة و

مت ٔو لفعل قامئة تاكن سواء شاؤها س د؛ هذه بتطبیق یتعلق ف ٕا   القوا

سان وحقوق املستدامة التمنیة يف لمسامهة الرشاكت مجیع دعوة - عیة مسؤولیهتا وحتمل إال  ج

  .الباب هذا يف
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سان حلقوق الوطنیة املؤسسات - 4   :إال

ات تعزز - سان حلقوق الوطنیة املؤسسات صالح شمل إال هتااكت معاجلة ل سان حقوق ا  املتص إال

اریة ٔعامل ا وصول لضامن الت   .واجلرب نتصاف ٕاىل الض
متع - 5   :املدين ا

ٔمهیة إالقرار متع مع الرشاكة ودور ب متع" عتبار ودمعها العاملیة املثل تعزز من به یضطلع ملا املدين ا  ا

ات من الثالث القطاع هو "املدين متع قطا با ا ب ٕاىل ج ٔعامل وقطاع احلكومة مع ج    .ا

 استعداد من إالقلميي الربملاين املؤمتر لهذا املنظمة اجلهات عنه ربت مبا املشارون ینوه ،اخلتام ويف

راء بتحفزي الكف الرشوط لتوفري والتعاون الرشاكة ٕاماكنیات من یلزم ما لتعبئة  تعدديوال  احلر العمويم احلوار وٕا

 معل ٕاطار ٔجرٔة الوطنیة املسامهة ٔسس وضع هبدف املیا، الفضىل لمامرسات ومستلهمة شاریة مقاربة ووفق

ٔمم دة ا اریة ٔعامل الص ذو املت سان، وحقوق الت ٔولویة، ب ومن إال ارشة ٕاىل السعي ا ام معلیتني م   :قوا

 داد لیل ٕا سان حقوق حول الربملاين ا ٔعامل نطاق يف إال اریة ا  مؤسسة مع لتعاون الت

سرت ابة وسمت سان حقوق حول العمل فریق مع لمشاورات اكست ٔعامل إال اریة وا ت الت  العربیة والربملا

هود هذا كرس يف لمسامهة ويل؛ املعیاري ا   ا

 داد  مبعیة الربملانیة مسامهتنا بلورة لغایة املشاورات مسلسل ومرافقة ملبارشة طریق ارطة ٕا

ا سان حلقوق الوطنیة مؤسس دماج إال ٕ ة، ٔحصاب اكفة و ذیة توجهيیة ورقة املصل داد وتنف  الوطنیة اخلطة ٕال
نا وحتفزي شارة اخلربة من كفي مبا ومدها حكوم س ني و   ".الالزم

شارن، جملس املغربیة، اململكة ط املس رب 15 یوم الر   2017 دج
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