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 32/2018رقم  اجتماع   •

 2018  دجنبر 24االثنين    ليوم
 

 اخلليفة الأول برئاسة الأس بوعي هاجامتع 2018 دجنرب 24الثنني ا مكتب جملس املستشارين يـوم عقد

 :، وحضور الأعضاء السادةعبد الصمد قيوحالس يد  اجمللس رئيسل

 

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد الااله احللوطي ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  عبد امحليد الصويري ▪

 ؛حماسب اجمللس :   العريب احملريش ▪

 ؛حماسب اجمللس :   عز ادلين زكري ▪

 .أأمني اجمللس         :           أأمحد تويزي ▪

 

 :الاجامتع لك من السادة فامي اعتذر عن حضور هذا

 اخلليفة الرابع للرئيس؛ :  عبد القادر سالمة ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 حماسب اجمللس؛ :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 أأمني اجمللس؛  :   أأمحد اخلريف ▪

 .اجمللسأأمني  :   محمد عدال ▪

 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
 

 2019  يناير 15 /564العدد  -النشرة الداخلية
 

 مجلس المستشارين
 



3 
 

 

 

 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 

  :العالقة مع املؤسسات ادلس تورية ❖

  حاةل 01/32/2018 رمققرار الهجرة وسوق " :رأأي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول موضوع بإ

 عىل الفرق واجملموعة الربملانية. "الشغل

 

 :الترشيع ❖

 حاةل 02/32/2018 رمق قرار بجمللس الاستشاري يتعلق  89.15مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق  بإ

 .عىل جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية امجلعويوالعمل  للش باب

 رؤساء اللجان اإىل اجامتع من أأجل الوقوف عىل وثرية برجمة النصوص الترشيعية،  بدعوة 03/32/2018 رمق قرار

دراج املوضوعووضعية دراسة مقرتح تعديل النظام ادلاخيل للمجلس،  مضن جدول أأعامل ندوة الرؤساء يف  نيواإ

 .اجامتعها املقبل

 80.18تقرير شامل حول دراسة جملس املستشارين ملرشوع قانون املالية رمق  بنرش 04/32/2018 رمق قرار 

 بملوقع االإلكرتوين للمجلس. 2019للس نة املالية 

 

 :الأس ئةل الشفهية ❖

  2018دجنرب  25ليوم الثالاثء  الشفهيةلسة الأس ئةلعىل جدول أأعامل ج  بملوافقة 05/32/2018 رمققرار ،

 أأمينا للجلسة. أأمحد تويزي، والس يد عبد الصمد قيوحبرئاسة اخلليفة الأول للرئيس، الس يد 

  مضن جدول أأعامل اجللسة الشهرية املزمع عقدها يوم الثالاثء  احملور الثاين بتخصيص 06/32/2018 رمققرار

شاكالت اإدماج الش باب وتمثني ا"ملوضوع  2018يناير  15 "، عىل أأن قدرات القطاع الفاليحجلهوية املتقدمة واإ

 ".الس ياسات العمومية ملواهجة الفقر والهشاشة خصوصا يف العامل القرويالأول ملوضوع "احملور  خيصص

 

 :تقيمي الس ياسات العمومية ❖

  لتقيمي  الس نوية املقبةل للجلسة مكوضوع "الاسرتاتيجية الوطنية للامء" بختيار 07/32/2018 رمققرار

  الس ياسات العمومية.
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 :اللجان ادلامئة واملؤقتة ❖

 الأعضاء املنتدبني من دلن الفرق واجملموعة  بدعوة 08/32/2018 رمق قرار

 بلجنة مراقبة رصف مزيانية اجمللس اإىل اجامتع من أأجل تشكيل هيالك اللجنة.

 حداث بشاأن مسطرة وعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل جملم مراسةل جوابية بتوجيه 09/32/2018 رمق قرار اإ

 .جلنة فرعية للقيام مبهمة اس تطالعية

 

 :شؤون تنظميية ❖

  دراج 10/32/2018 رمققرار لسات مضن جدول أأعامل ندوة اجل موضوع تغيب بعض أأعضاء اجمللس عن  بإ

 الرؤساء يف اجامتعها املقبل.

 

 :العالقات اخلارجية ❖

 5+5الاجامتع الربملاين ملنتدى احلوار  يفجملس املستشارين  مشاركةعىل بملوافقة  11/32/2018 رمق قرار 

)شعبة  2019 يناير 17 يوملغرب املتوسط املنظم من قبل امجلعية الربملانية للبحر الأبيض املتوسط والربملان املالطي 

 وطنية دامئة(. 

 االإنسان وحقوق  والأمنيف اجامتع جلنة الشؤون الس ياس ية  مشاركةعىل ملوافقة ب 12/32/2018 رمق قرار

 2019 يناير 16بسرتاس بورغ يوم  الأورويببلربملان  ة الربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط املزمع عقدهايللجمع  عةالتاب

 )شعبة وطنية دامئة(.

  للجمعية  2019املرحةل الأوىل من دورة  يفجملس املستشارين  مشاركةعىل بملوافقة  13/32/2018 رمققرار

 )شعبة وطنية دامئة(. 2019 يناير 25-21أأايم  بسرتاس بورغاملزمع عقدها الربملانية جمللس أأوروب 

 وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل  الواردة عنراسةل عىل مضمون امل بملوافقة 14/32/2018 رمق قرار

فريقيا حتت عنوانواليت  فريقيا:  –"املغرب  :تقرتح من خاللها تنظمي أأايم دراس ية حول برملان معوم اإ برملان معوم اإ

، وذكل من أأجل تعزيز قدرات أأعضاء 2019مارس  12و 11يويم تعزيز التعاون املمثر الإفريقيا موحدة وفعاةل" 

فريقيا ومتكل   أأساليب ووسائل العمل لدلفاع عن مصاحل اململكة املغربية.الوفد الربملاين املغريب دلى برملان معوم اإ
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 : خمتلفات ❖

 عىل طلبات زايرة مقر اجمللس، لفائدة:بملوافقة  17/32/2018 رمق قرار 

 .2018دجنرب  25: مجعية أأولياء تالميذ االإمام الشافعي ▪

 .2018دجنرب  25بامترة:  2مدارس أأش بال الأطلس  ▪

 .2018دجنرب  25: مجموعة مدارس السوسن اخلاصة بلربط ▪

 .2018دجنرب  26: اثنوية يم زايدة التاأهيلية ▪

عدادية اخلوارزيم ▪  .2018دجنرب  26الأربعاء : مجعية أأهمات وأ بء وأأولياء التالميذ اإ

دراك ▪  .مجموعة مدارس اإ

 مجموعة مدارس زهور العمر بامترة. ▪

 

 

 

 للمتابعة
 

 

 

 : العالقات اخلارجية

 

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل بشاأن موافقة رئيس برملان أأمرياك الالتينية عىل  مراسةل ▪

ادلعوة للمشاركة يف أأشغال الندوة ادلولية حول جتار املصاحلات الوطنية اليت سينظمها جملس 

فريقيا والعامل العريب برشا كة مع املستشارين ورابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

  2019 يناير 18و 17يويم اجمللس الوطين حلقوق االإنسان 

 

رئيس مجموعة الصداقة والتعاون املغربية الروس ية، الس يد محمد أأدعي، يقرتح من خاللها  مراسةل ▪

)يف انتظار التوصل بربانمج  2019يناير  17-14برانمج معل واترخي للزايرة اإىل روس يا أأايم 

   العمل(.
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دراسة والتصويت على نصوص  لسة عمومية للج ▪
  جاهزة.  ق انونية

 
 08عقد جملس املستشارين يوم الثالاثء 

اخلليفة      جلسة معومية برئاسة الس يد 2019يناير 

خاللها عىل النصوص القانونية لرئيس اجمللس، صادق 

 التالية:

 08وافق جملس املستشارين يوم الثالاثء 

، يف جلسة عامة ترشيعية، عىل مشاريع 2019يناير 

 ومقرتحات القوانني التالية:

 يتعلق بخلدمة العسكرية؛ 44.18مرشوع قانون رمق      .1

صالح املراكز اجلهوية 47.18مرشوع قانون رمق      .2 حداث اللجان اجلهوية  يتعلق بإ لالستامثر وبإ

 املوحدة لالستامثر؛

احملّددة مبوجبه السن القانونية اليت جيب أأن حيال فهيا عىل التقاعد  62.18مرشوع قانون رمق      .3

 أأفراد القوات املساعدة؛

لغاء بعض ادليون املس تحقة لفائدة اجلهات والعامالت  96.18مرشوع قانون رمق      .4 يتعلق بإ

 والأقالمي وامجلاعات؛

 2018فرباير  28يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بلربط يف  22.18مرشوع قانون رمق      .5

بني اململكة املغربية ومجهورية بنغالديش الشعبية لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان 

 الرضائب عىل ادلخل؛

 

 الجلسات العمومية...
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7 
 

 

يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشاأن  23.18مرشوع قانون رمق      .6

بني حكومة اململكة  2018فرباير  27اخلدمات اجلوية، املوقعة بلربط يف 

 املغربية وحكومة مملكة البحرين؛

حداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض بلأعامل  12.16مرشوع قانون رمق      .7 يقيض بإ

طار قراءة اثنية( ؤون اخلارجية والتعاون ادلويل؛الاجامتعية ملوظفي وأأعوان وزارة الش  ؛)يف اإ

 املتعلق بلربيد واملواصالت؛ 24.96يقىض بتغيري وتمتمي القانون رمق  121.12مرشوع قانون رمق      .8

يتعلق بجمللس الاستشاري للش باب والعمل  89.15مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق      .9

 امجلعوي؛

املتعلق بتنظمي العالقات  67.12من القانون رمق  66و 65نون يقيض بتعديل املادتني مقرتح قا .10

التعاقدية بني املٌكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أأو لالس تعامل املهين الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

 (؛2013نونرب  19) 1435حمرم  15يف  1.13.111

غشت  12( 1331رمضان  09من الظهري الرشيف الصادر يف ) 106مقرتح قانون لتعديل الفصل  .11

 بشاأن قانون الالزتامات والعقود كام مت تعديهل وتمتميه؛ 1913

ثبات مدة الصالحية بملصربات  17.88بنسخ القانون رمق  52.17مرشوع قانون رمق  .12 املتعلق بإ

 و احليواانت؛وش به املصربات واملرشوبت املعلبة اخملصصة الس هتالك االإنسان أأ 

من  15الصادر يف  1.76.534بتغيري الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  36.18مرشوع قانون رمق  .13

( اخملول مبوجبه تعويض اإجاميل لبعض قدماء املقاومني وأأعضاء جيش التحرير 1976غشت  12) 1396شعبان 

 وذلوي حقوقهم.
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 الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.جلسة  ال •
 

يعقد من ادلس تور،  100طبقا ملقتضيات الفصل 

عىل الساعة 2019يناير  15الثالاثء  هيومجملس املستشارين 

جلسة معومية ختصص لتقدمي "الأجوبة عىل  الثالثة زوالا،

الأس ئةل املتعلقة بلس ياسة العامة من قبل الس يد رئيس 

 احلكومة"، حول موضوعي:

الس ياسات  ▪

العمومية ملواهجة الفقر والهشاشة، 

 خصوصا يف العامل القروي؛

اجلهوية املتقدمة  ▪

دماج الش باب وتمثني قدرات القطاع الفاليح شاكالت اإ  .واإ

 

 ومية للدراسة والتصويت على نص جاهز.جلسة عم •
 

 

يناير  15الثالاثء  هيعقد جملس املستشارين يوم

بعد جلسة الأس ئةل الشهرية، جلسة عامة ترشيعية،  2019

ختصص لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

املاأذون مبوجبه يف  39.89بتغيري وتمتمي القانون رمق  91.18

 .حتويل منشا ت عامة اإىل القطاع اخلاص
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية. ❖

بتغيري  91.18مرشوع قانون رمق  عىل  صادقت خالهل بلأغلبية  2019يناير  08 الثالاثءعقدت اللجنة اجامتعا يوم 

ىل القطاع اخلاص 39.89وتمتمي القانون رمق    .املاأذون مبوجبه يف حتويل منشا ت عامة اإ

 ،فهيةة بعد جلسة الأس ئةل الش ء مباش اليت تعقد يومه الثالاث ،املقرر أأن يعرض هذا املرشوع عىل اجللسة العامة ومن

 قصد ادلراسة والتصويت عليه.

 لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان. ❖

خصصت دلراسة مقرتح قانون يقيض مبوجبه تعديل  2019يناير  08الثالاثء عقدت اللجنة اجامتعا يوم 

نونرب  15املوافق لــ  1378جامدى الأوىل  3يف  الصادر 1.58.376من الظهري رمق  41و 24و 22و 21و 3الفصول 

نونرب  15اإىل تعديل القانون الصادر بتارخي  يمبتنظمي حق تاأسيس امجلعيات، وكذا دراسة مقرتح قانون ير 1958

 بحلق يف تاأسيس امجلعيات.املتعلق  1958
 

 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. ❖

يف التعديالت والتصويت عىل  للبتخصص  2019يناير  14االإثنني عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس 

 يتعلق بملساعدة الطبية عىل االإجناب. 47.14مرشوع قانون رمق 

 عددا من التعديالت.عليه  بعد أأن أأدخلت بالإجامعوع ة عىل املرش وقد صادقت اللجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...اللجان الدائمة    أشغال
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 لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية. ❖

 .8بلقاعة  اجللسة العامة بقاعة عاكشة مباشة بعد هناية 2019يناير  15الثالاثء  ▪

يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  51.14البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  •

 .املتعلق بلعالمات املمزية للمنشاأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية 25.06
 

 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية. ❖

 اجللسة العامة بقاعة عاكشة. مباشة بعد هناية 2019يناير  15 الثالاثء  ▪

 املتعلق بلقانون الأسايس لبنك املغرب.  40.17مرشوع قانون رمق  •

 

 .لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية ❖

 مبجلس النواب. 2اجللسة العامة بلقاعة  مباشة بعد هناية 2019يناير  15الثالاثء   ▪

حداث مؤسسة الأعامل الاجامتعية للأشغال العمومية  84.13دراسة مرشوع قانون رمق  • يقيض بإ

طار قراءة اثنية.   يف اإ

 

 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان. ❖

 اجللسة العامة بقاعة الندوات. هنايةمباشة بعد  2019يناير  15الثالاثء  ▪

 يتعلق مبؤسسة الوس يط. 14.16مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  •

 الساعة العاشة صباحا بقاعة عاكشة. 2019يناير  23الأربعاء  ▪

من  14صادر يف  1.03.194من الظهري الرشيف رمق  9دراسة مقرتح قانون يقيض بتمتمي املادة  •

  املتعلق مبدونة الشغل. 65.99بتنفيذ القانون رمق  (2003سبمترب  11) 1424رجب 
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 .استقبال رئيس مجلس النواب لجمهورية إيرلندا ▪

 

أأجرى الس يد عبد الصمد قيوح اخلليفة الأول 

 8لرئيس جملس املستشارين مباحثات يومه الثالاثء 

 Seán Óمبقر اجمللس مع الس يد  2019يناير 

Fearghaíl  يرلندا رئيس جملس النواب مجلهورية اإ

 والوفد الربملاين املرافق هل.

وخالل هذا اللقاء، اس تعرض الس يد قيوح   

والصداقة القامئة بني البدلين، أأوجه عالقات التعاون 

مذكرا يف هذا االإطار بعالقات الشـراكة الاسرتاتيجية اليت جتمع املغرب بالحتاد الأورويب والتحدايت اليت يواهجها 

اجلانبان واملرتبطة بلهتديدات االإرهابية والأمنية، ومؤكدا يف نفس الوقت عىل رضورة مضاعفة اجلهود لبناء شاكة 

  ة تعود بلنفع عىل اجلانبني. منوذجية ممثر 

وقدم الس يد عبد الصمد قيوح عرضا حول ادلينامية القوية اليت يشهدها الاقتصاد املغريب، واحلضور   

القوي يف القارة الافريقية يف جماالت خمتلفة، مربزا يف هذا الصدد املؤهالت الكبرية اليت يزخر هبا، والفرص الهامة 

 غرب يف قطاعات متعددة.اليت يتيحها لالستامثر بمل

يرلندي اإىل تنش يط ادليبلوماس ية الربملانية، وبلورة مشاريع     كام دعا الس يد عبد الصمد قيوح اجلانب االإ

 وبرامج للتعاون املشرتك بني املؤسس تني الترشيعيتني خدمة للمصاحل املشرتكة للبدلين.

براه     مي الشــريف رئيس مجموعة الصداقة وخبصوص قضية الصحراء املغربية، أأكد الس يد موالي اإ

يرلندية مبجلس املستشارين عىل أأمهية مقرتح احلمك اذلايت اذلي تقدم به املغرب كحل للزناع  الربملانية املغربية ـ االإ

املفتعل حول الأقالمي اجلنوبية للمملكة يف اإطار الوحدة الرتابية والس يادة الوطنية للمملكة املغربية، كام أأبرز اجملهود 

يرلندي اإىل القيام بزايرة اإىل الأقالمي اجلنوبية للوقوف  التمنوي الضخم اذلي عرفته هذه املنطقة، داعيا اجلانب االإ

 عند هذا اجملهود والتحول الكبري اذلي عرفه هذه الأقالمي.

 

 أنشطة الرئاسة والعالق ات الخارجية...
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من هجته،     

أأعرب رئيس جملس 

يرلندي عن دمعه جلهود الأمم املتحدة حلل الزناع حول  النواب االإ

لصحراء، مرحبا بدلعوة لزايرة الأقالمي اجلنوبية للمملكة املغربية ا

ملعاينة اجملهود التمنوي بملنطقة، والتواصل مع ممثيل منتخيب 

 الساكنة.

يرلندي بلمنوذج      وأأشاد رئيس جملس النواب االإ

املغريب يف جمال معاجلة االإشاكالت املرتتبة عن الهجرة وماكحفة 

 املناخية، دعيا اإىل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بني البدلين.التغريات 

عطاء دفعة جديدة للتعاون املؤسسايت      يرلندي عىل أأمهية اإ وعىل املس توى الربملاين، أأكد املسؤول االإ

بني الربملان  الربملاين املشرتك الس امي وأأن املؤسس تني الترشيعيتني بلبدلين مقبالن عىل التوقيع عىل مذكرة للتفامه

يرلندي ونظريه املغريب.  االإ

يرلندي الس يد   ، س بق هل ان قام Denis O'Donovanوجدير بلتذكري أأن رئيس جملس الش يوخ االإ

بزايرة معل عىل رأأس وفد رفيع املس توى للمملكة املغربية خالل شهـــر ماي من الس نة املنرصمة، وذكل بدعوة من 

 ستشارين.الس يد حكمي بن شامش رئيس جملس امل 
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استقبال رئيس الهيئة العربية الدولية لإلعمار في   ▪
 .ف لسطين

 

اس تقبل الس يد عبد االإهل احللوطي اخلليفة الثاين لرئيس جملس 

الهيئة العربية املستشارين، الس يد طاهر املـصـري رئيس 

ادلولية لالإعامر يف فلسطني والوفد املرافق هل، يوم امخليس 

 مبقر اجمللس. 2019يناير  10

وخالل هذا اللقاء، أأبرز اخلليفة الثاين لرئيس جملس      

املستشارين املاكنة اليت حتتلها القضية الفلسطينية 

بجملهود اذلي يبذهل صاحب اجلالةل  املغاربة، مذكرا  دلى 

املكل محمد السادس نصـره هللا، رئيس جلنة القدس، من 

نسانية رائدة وجليةل للهنوض بلأوضاع الاجامتعية للساكنة  خالل واكةل بيت مال القدس الشـريف اليت قامت باأعامل اإ

ومقاومة الشعب الفلسطيين الشقيق لالحتالل وللمحاوالت االإرسائيلية   ودمع مصود املقدس يني

حيل ساكهنا، وطمس معاملها احلضارية االإسالمية واملس يحية، وأأيضا مساندة الشعب الفلسطيين وتر  القدس لهتويد

قامة دولته املس تقةل وعامصهتا  الرشيف. القدس من أأجل اإ

كام أأكد الس يد عبد االإهل احللوطي عىل ادلور اذلي يقوم به جملس املستشارين والربملانيني املغاربة معوما يف ادلفاع   

قلميية وادلولية، وحضد لك املؤامرات واخملططات اليت حتاول عن القضية  الفلسطينية يف خمتلف احملافل الربملانية االإ

 طمس عداةل ومرشوعية القضية الفلسطينية.

وأأشاد الس يد عبد االإهل احللوطي بلعمل الهام اذلي تقوم به الهيئة العربية ادلولية لالإعامر يف فلسطني من      

 جتميع اجلهود العربية وادلولية وحشد الطاقات الهندس ية، وتعبئة املوارد الاقتصادية واملالية خالل مسامههتا يف

 الإعامر فلسطني.
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من هجته، جدد رئيس الهيئة العربية ادلولية لالإعامر يف فلسطني التنويه بملوقف الراخس للمملكة املغربية، وادلور   

د السادس نرصه هللا من أأجل نصـرة القضية الفلسطينية، مربزا يف الرايدي اذلي يقوم به صاحب اجلالةل املكل محم

 .هذا االإطار اجملهود الكبري اذلي تقوم به واكةل ببيت مال القدس الرشيف يف هذا االإطار

واس تعرض الس يد طاهر املـصـري جتربة الهيئة العربية ادلولية لالإعامر يف فلسطني، والعمل الهام والنوعي اذلي   

 جمال االإعامر يف فلسطني يف ظروف صعبة، من خالل مشاريع كربى يف جماالت الصحة والرتبية والتكوين تقوم به يف

 واالإساكن والزراعة والبىن التحتية بفلسطني.

ودعا رئيس الهيئة العربية ادلولية لالإعامر يف فلسطني اإىل مزيد من التنس يق والتشاور بني الهيئة وجملس   

 متنانه ملا يقوم به الربملان املغريب من جمهودات متواصةل لنرصة القضية الفلسطينية.املستشارين، معربا عن ا

وتعترب الهيئة العربية ادلولية لالإعامر يف فلسطني اإحدى أأمه املنظامت القيادية يف جمال االإعامر والبناء. ويه هيئة    

سالمية ودولية، ومتارس العديد من الأنشطة  مدنية تضم خشصيات أأهلية هندس ية واقتصادية واجامتعية عربية واإ

، مببادرة من نقابة املهندسني الأردنيني، 2008املمتزية. وتاأسست هذه الهيئة بعد العدوان الصهيوين عىل قطاع غزة عام 

)احتادات ونقابت( ومجعيات رجال الأعامل يف ادلول العربية واالإسالمية  ومبشاركة قيادات وممثيل الهيئات الهندس ية

 ة من الشخصيات القومية والوطنية حتت شعار " يدا بيد الإعامر قطاع غزة".ومجموع
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 .ندوة دولية حول تجارب المصالحات الوطنية ▪

يناير من  18و 17ينظم جملس املستشارين، يويم 

  .الشهر اجلاري، ندوة دولية حول جتارب املصاحلات الوطنية

الندوة اليت تنظم بتنس يق مع رابطة  وس تعرف هذه

فريقيا والعامل  جمالس الشيـوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإ

العريب، وبرشاكة مع اجمللس الوطين حلقوق االإنسان، ومكتب 

عرض املفوض السايم حلقوق الانسان التابع للأمم املتحدة، 

تجارب الناحجة لعدد من ادلول اليت ومناقشة مجموعة من ال 

ثنية قبل أأن تنخرط يف مصاحلات وطنية أأفضت لك جتربة مهنا اإىل  عاشت أأزمات س ياس ية واجامتعية ورصاعات اإ

 .ما الت خمتلفة

فريقيا  طار تزنيل برانمج معل رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإ وتندرج الندوة يف اإ

 يرأأسها رئيس جملس املستشارين، حكمي بن شامش، وهو الربانمج اذلي متت املصادقة عليه والعامل العريب واليت

 .2017ش تنرب  21و 20خالل املؤمتر العاش للرابطة اذلي انعقد بململكة املغربية يويم 

ال املصاحلة والعداةل خشصيات وفعاليات حقوقية وطنية ودولية برزة يف جم وسيشارك يف هذا اللقاء ادلويل

 الانتقالية، ورؤساء برملاانت وطنية وهجوية باأمرياك الالتينية وافريقيا والعامل العريب. 

ويعد اللجوء اإىل جلان احلقيقة واملصاحلة، مبثابة أ لية لتطبيق العداةل الانتقالية ملعاجلة وطي صفحة مايض 

عرفهتا بعض ادلول وأأيضا خمرجا للبحث عن الطريقة الأجنع الانهتااكت اجلس مية حلقوق االإنسان جراء الأزمات اليت 

قرارا للعداةل، بغية  الكفيةل بوضع حد للأوضاع املاأساوية اليت تفرزها احلروب، حتقيقا للأمن والسالم والاس تقرار واإ

 .تقوية دوةل احلق والقانون ودمقرطة املؤسسات، وتوفري شوط الانتقال ادلميقراطي
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