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   01/2023اجتماع المكتب رقم 
 2023يناير   02اإلثنين  ليوم  

 

ومشاركة  ،ميارة النعمالس يد  رئيس اجمللسبرئاسة اجامتعا  2023يناير  02الإثنني عقد مكتب جملس املستشارين يوم 

 السادة:الأعضاء 

 ؛للرئيس الأول النائب :                  حنني محمد 

 النائب الثاين للرئيس؛ :                  أأمحد اخشيشن 

 النائب الثالث للرئيس؛ :    فؤاد القادري 

 ؛اجمللس حماسب :                   الإهل حفظي عبد 

 اجمللس حماسب :     معصيد ميلود. 

 

 :ادة، الس يدة والسعن املشاركة يف هذا الاجامتع اعتذرفامي 

 النائب الرابع للرئيس؛ :                  املهدي عمثون 

  النائب اخلامس للرئيس؛ :  الس يد عبد السالم بلقشور 

 ؛اجمللس حماسب :             سامل بمنسعود محمد 

 اجمللس؛ ةأأمين :                      صفية بلفقيه 

 ؛أأمني اجمللس :                  مشارك مصطفى 

 أأمني اجمللس :    الهاليل جواد. 

  

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....   
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  جامتعالقرارات الصادرة عن الا

 

 الترشيع 

  بارشة بعد جلسة الأس ئةل م  2023يناير  03يوم الثالاثء جلسة عامة ترشيعية بعقد  01/01/2023 قرار رمق

عن املرض اخلاص  يتعلق بنظام التأأمني الإجباري الأسايس 60.22رمق  رشوع قانونالشفهية، لدلراسة والتصويت عىل "م 

الس يد محمد رئاسة ب"، أأي نشاط مأأجور أأو غري مأأجور عىل حتمل واجبات الاشرتاك اذلين ل يزاولون ابلأشخاص القادرين

 .أأمانة اجللسةحنني النائب الأول للرئيس، والس يدة صفية بلفقيه يف 

  عىل الساعة الثانية  2023يناير  03اجامتع ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  ابدلعوة اإىل 02/01/2023 قرار رمق

احملاةل عىل  لتنظمي املناقشة يف اجللسة الترشيعية، ومناقشة وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني ،عرشة والنصف زوالا

 .2023يناير  10 لـ، وتوزيع احلصص الزمنية يف اجللسة الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة اجمللس

  حاةل مشاريع القوانني التنظميية التالية 03/01/2023 قرار رمق جلنة اإىل هبا من جملس النواب توصل فور ال  ابإ

 :وأأعضاء اجمللس غري املنتس بنيالربملانية الفرق واجملموعات وتعمميها عىل  العدل والترشيع وحقوق الإنسان

   املتعلق ابجمللس الأعىل للسلطة  100.13بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  13.22مرشوع قانون تنظميي رمق

 ؛ القضائية

  ؛ املتعلق ابلنظام الأسايس للقضاة 106.13بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  14.22مرشوع قانون تنظميي رمق 

  جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون 86.15قانون تنظميي رمق مرشوع طار قراءة يتعلق بتحديد رشوط واإ . )يف اإ

 .اثنية(

 الأس ئةل الشفهية 

   يناير  03ليوم الثالاثء  ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية 04/01/2023قرار رمق

صالح الإدارة الاجامتعية، الصحة وامحلاية العدل، :قطاعات، اخملصصة ملساءةل 2023 الس يد محمد ، برئاسة الانتقال الرمقي واإ

 أأمانة اجللسة.حنني النائب الأول للرئيس، والس يدة صفية بلفقيه يف 

   ىل الفرق واجملموعات الربملانية والأعضاء ع ،أأعضاء احلكومة تجااباإ ع يتوزب  05/01/2023قرار رمق

 :تنيالتالي الأس ئةل الشفهية  يتيف جلس  موالإجراءات املتخذة لتنفيذ تعهداهتخبصوص التدابري ، غري املنتس بني

 ؛2022ماي  17يف جلسة الأس ئةل الشفهية املنعقدة بتارخي  ،الس يد وزير الصناعة والتجارة 

 2022يوليوز  12يف جلسة الأس ئةل الشفهية املنعقدة بتارخي  ،الس يد وزير التجهزي واملاء. 
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  حاةل 06/01/2023قرار رمق يف هناية ات تناول اللكمة، طلبثالثة  ابإ

عىل احلكومة لتحديد املوقف  ،2023يناير  03جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 

 من النظام ادلاخيل، واملقدمة من قبل: 168مهنا طبقا لأحاكم املادة 

 اع املادية واملهنية لهيئة املترصفني الأوض" ، حولاملستشار الس يد نور ادلين سليك رئيس فريق الاحتاد املغريب للشغل

 ؛)قبلت احلكومة التفاعل مع الطلب( "؛املشرتكة بني الوزارات

  قصاء املترصفني والتقنيني واحملررين واملساعدين التقنيني واملساعدين الإداريني " ، حولاملستشار الس يد خادل السطي اإ

 ؛)قبلت احلكومة التفاعل مع الطلب( ؛"من احلوار الاجامتعي

 ساوي اذلي عرفته أأ حلادث املا" ، حولاملستشار الس يد خلهين الكرش منسق مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل

قلمي س يدي  ت ". فيناإ شواطئ مري اللفت اإ  . الطلب( احلكومة عن عدم اس تعدادها للتفاعل مع)عربر

 

 :اجملموعات املوضوعاتية 

   الساعة ابتداء من  2023يناير  03يوم الثالاثء حديد بتذكري مكوانت اجمللس بت 07/01/2023قرار رمق

 :التاليةنتخاب هيألك اجملموعات املوضوعاتية املؤقتة لوعد احلادية عرش صباحا، مك

 املتعلقة ب:  امللكفة بتحضري اجللسة الس نوية اخلاصة مبناقشة وتقيمي الس ياسة العمومية اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة

 ؛ورهاانت الإصالح" "التعلمي والتكوين

 ؛"مناخ الأعامل والتمنية اجلهوية"ــاملتعلقة ب اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة 

 عاقة"ـــاملتعلقة ب اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة  ."الربامج املندجمة املوهجة للأشخاص يف وضعية اإ

 

 أأنشطة اشعاعية 

  2023فرباير  21الاجامتعية يوم الثالاثء بتنظمي املنتدى الربملاين للعداةل  08/01/2023قرار رمق. 

 للمتابعة:

 خمرجات امللتقى الربملاين الرابع للجهات: 

  وادي اذلهب-هات يف هجة ادلاخةلمجعية رؤساء جمالس اجل برشاكة مع  املزمع تنظميه هوياجل لقاء ال. 
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   جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "األجوبة عن األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد
 تليها جلسة عامة تشريعية. ،رئيس الحكومة"

 
 

يعقد جملس من ادلس تور،  100ا لأحاكم الفصل طبق 

عىل الساعة الثالثة بعد  2023يناير  10الثالاثء  هاملستشارين يوم

جلسة معومية شهرية ختصص لتقدمي "الأجوبة عن الأس ئةل  الزوال،

املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل الس يد رئيس احلكومة"، حول 

"تفعيل ورش التغطية الصحية والاجامتعية ابملغرب  موضوع

 .لرتس يخ أأسس ادلوةل الاجامتعية"

جلسة عامة  عقدنست  ،ه اجللسةذعد هبومبارشة             

 ترشيعية، ختصص لدلراسة والتصويت عىل:

  بتغيري وتمتمي  96.21مرشوع قانون رمق

ىل أأسهم  17.95القانون رمق  املتعلق برشاكت املسامهة وسن أأحاكم انتقالية خاصة بتحويل الأسهم حلاملها اإ

 امسية؛

  يتعلق ابملناطق الصناعية؛ 102.21مرشوع قانون رمق 

  تعلق ابملاء.امل  36.15مقرتح قانون بتغيري وتمتمي القانون رمق  
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 :لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
 

القوانني خصص جدول أأعامهل دلراسة وتقدمي مشاريع  2023يناير  09عقدت اللجنة اجامتعا مساء أأمس الإثنني 

 التالية:

 جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون 86.15مرشوع قانون تنظميي رمق  دراسة يف  يتعلق بتحديد رشوط واإ

طار قراءة اثنية  ؛اإ

   ابجمللس الأعىل  املتعلق 100.13بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  13.22مرشوع قانون تنظميي رمق تقدمي

 ؛للسلطة القضائية

  املتعلق ابلنظام الأسايس  106.13بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  14.22مرشوع قانون تنظميي رمق  تقدمي

 .للقضاة
 

 لجنة القطاعات االنتاجية:  
 

ضافة املادة  صادقت خالهل ابلإجامع عىل 2023يناير  04عقدت اللجنة اجامتعا يوم الأربعاء  ىل اإ مقرتح قانون يريم اإ

 .املتعلق ابملاء 36.15مكررة ابلقانون رمق  137

 :عديالت والتصويت عىلتلبت يف ال خصص ل  2023 ريناي 3الثالاثء واكنت اللجنة قد عقدت اجامتعا مماثال يوم 

  وسن أأحاكم انتقالية املتعلق برشاكت املسامهة  17.95بتغيري وتمتمي القانون رمق  96.21مرشوع قانون رمق

ىل أأسهم امسية   .خاصة بتحويل الأسهم حلاملها اإ

  يتعلق ابملناطق الصناعية 102.21مرشوع قانون رمق. 

 وقد صادقت اللجنة عىل املرشوعني ابلإجامع.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

.اللجان الدائمة والمؤقتة..  أشغال  
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 :لجنة القطاعات االنتاجية 
 
 قاعة عاكشة. رشة بعد اجللسة العامةمبا 2023يناير  10 الثالاثء 

   املتعلق ابلطاقات املتجددة والقانون رمق 13.09بتغيري وتمتمي القانون رمق  940.19مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق

حداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء.  48.15  املتعلق بضبط قطاع الكهرابء واإ

   نتاج اذلايت للطاقة الكهرابئية. 82.21دراسة مرشوع قانون رمق  يتعلق ابلإ

 

 يم والشؤون الثق افية واالجتماعيةعللجنة الت: 
 
  قاعة الندوات. مبارشة بعد اجللسة العامة 2023يناير  10الثالاثء 

  دراسة: الرشوع يف 

  حداث اجملموعات الصحية 08.22مرشوع قانون رمق  الرتابية.  ابإ

  يتعلق ابلضامانت الأساس ية املمنوحة للموارد البرشية يف الوظيفة الصحية.  09.22مرشوع قانون رمق 

 

 :المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة 
 
  5ابلقاعة  الساعة احلادية عرشة صباحاعىل  2023يناير  10الثالاثء. 

  ج ومهنجية العمل.ماملصادقة عىل بران 
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   رئيسة الجمعية الوطنية  يستقبل  رئيس مجلس المستشارين

  .لجمهورية ماالوي
 

 الس يد النعم ميارةاس تقبل رئيس جملس املستشارين 

مبقر اجمللس رئيسة امجلعية  2023يناير  09الثنني  مسأأ  يوم

  Catherine Gotani Hara الوطنية مجلهورية مالوي الس يدة

تقوم عىل رأأس وفد برملاين هام بزايرة معل للمغرب خالل  اليت

ىل  8الفرتة املمتدة من   . 2023يناير  14اإ

وخالل هذا الاس تقبال أأجرى الطرفان مباحثات 

تناولت واقع العالقات الثنائية س ياس يا واقتصاداي وثقافيا، ودور 

التعاون الربملاين يف تطويرها يف ش ىت اجملالت ذات الاهامتم 

 .املشرتك

ويف هذا الإطار نوه الس يد النعم ميارة ابملس توى اجليد 

ابلتوقيع عىل خارطة طريق فامي خيص دمع  2022للعالقات الس ياس ية القامئة بني املغرب ومجهورية مالوي واليت توجت س نة 

 .خلربات التقنيةالتعاون بيهنام خالل الفرتة املقبةل ل س امي يف قطاعات الفالحة والصحة والتكوين وتبادل ا

جيايب عىل تمنية العالقات الس ياس ية،  وشدد الس يد الرئيس عىل أأمهية ادلفع ابلعالقات الاقتصادية ملا ذلكل من مفعول اإ

لفتا يف هذا الصدد اإىل مسؤولية برملانيي البدلين يف العمل عىل الترسيع ابنعقاد اللجنة العليا املشرتكة يف أأقرب وقت ممكن من 

توس يع الإطار القانوين للتعاون الاقتصادي بيهنام من خالل اعامتد اتفاقيات جديدة تسامه يف تقوية التبادلت التجارية أأجل تطوير و 

 .الثنائية اليت ل يزال جحمها دون املس توى املأأمول

ي تعزز بفتح وفامي خيص موضوع الوحدة الرتابية للمملكة، مثن الس يد النعم ميارة املوقف الشجاع مجلهورية مالوي واذل

قنصلية مبدينة العيون، مؤكدا أأمهية هذا املوقف اذلي من شأأنه أأن يساعد عىل حل الزناع املفتعل حول مغربية الأقالمي اجلنوبية، 

 .خاصة وأأن مالوي تعاين يه أأيضا من تدفقات املهاجرين من دول اجلوار واس مترار التدخالت الأجنبية يف شؤوهنا ادلاخلية

الرئيس يف نفس الس ياق عىل رضورة تكثيف التعاون الثنايئ يف جمال الأمن الإقلميي وحماربة الهجرة  كام أأكد الس يد

 .الرسية ولك أأشاكل الاجتار يف البرش

ومن هجة أأخرى قدم الس يد النعم ميارة للس يدة رئيسة امجلعية الوطنية ملالوي توضيحات ورشوحات حول النظام 

ملستشارين فيه من حيث الرتكيبة والاختصاصات اليت تشمل الترشيع ومراقبة العمل احلكويم الربملاين املغريب وموقع جملس ا

لية 
 
وتقيمي الس ياسات العمومية وادليبلوماس ية الربملانية، وكذا احتضان ورعاية النقاشات العمومية حول القضااي الوطنية عرب أ

 .ة الترشيع ووضع الربامج احلكومية ورمس الس ياس يات العموميةاملنتدايت الس نوية اليت تفيض اإىل خمرجات هامة تساعد يف معلي

عن عظمي امتناهنا  Catherine Gotani Hara من هجهتا عربت رئيسة امجلعية الوطنية مجلهورية مالوي الس يدة

ن اكنت تعمتد عىل نظام اجمللس الو  ىل أأن بالدها واإ احد، تتطلع اإىل للحكومة والربملان املغريب عىل حفاوة الاس تقبال، مشرية اإ

الاس تفادة من التجربة املغربية املمتزية بنظاهما الثنايئ، حيث تقدمت يف هذا الإطار جبمةل من التساؤلت، تفاعل معها الس يد 

النعم ميارة، حول كيفية انتخاب أأعضاء اجمللس ومسطرة التداول يف مشاريع النصوص القانونية والتعاون والتنس يق القامئ بني 

  .غرفتني لربملان واحداجمللسني ك

 

..أنشطة الرئاسة / العالق ات الخارجية.  
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   رئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة توجيهية في افتتاح أشغال

الندوة المنظمة حول اإلطار الق انوني لمهنة المحاماة من طرف  
  بالمجلس.  االشتراكيالفريق  

 

 

شارك رئيس جملس املستشارين يوم 

يف افتتاح أأشغال الندوة  2023يناير  05امخليس 

املنظمة من قبل الفريق الاشرتايك مبجلس 

املستشارين برشاكة مع "قطاع احملامني الاحتاديني" 

" من أأجل اإطار قانوين حدايث ملهنة حول موضوع 

 احملاماة".

وقد أألقى الس يد النعم ميارة ابملناس بة 

لكمة توجهيية اس هتلها ابلتأأكيد عىل أأن ما هيم جملس 

 املستشارين، حبمك تنوع وتعددية تركيبته، هو التعاطي مع هذا املوضوع من وهجة نظر حقوقية حمضة.

حقوق الإنسان، واس تقاللية  وبعد أأن أأبرز ادلور املركزي اذلي تهنض به  همنة احملاماة يف  س يادة القانون، وحامية

القضاء وضامن احملامكة العادةل، حتدث الس يد الرئيس عن ممزيات الإطار القانوين املنظم ملهنة احملاماة، ومسو احلق يف الامتس ادلفاع 

ي نص قانوين ابعتباره من بني الأراكن الأساس ية للتقايض ومن الضامانت الرئيس ية للمحامكة العادةل، وكذا احملددات احملورية لأ 

ذي صةل هبذه املهنة النبيةل وعىل رأأسها الاس تقاللية والضامانت الأساس ية لسري أأعامل احملاماة والواجبات املهنية وكفاةل حرية 

 التعبري والتنظمي واملساءةل لكام مت الإخالل بواجبات املهنة والقواعد املتعارف علهيا دوليا.

ىل أأن مسودة ا لنص املقرتح ملراجعة القانون املنظم للمهنة تس تلزم من هجة التجويد، عند كام نوه الس يد الرئيس اإ

الاقتضاء، واملالمئة مع املعيار ادلويل احلقويق املنطبق الاسرتشاد مبا اس تنتجه وما أأوىص به املقرر اخلاص املعين ابس تقالل 

نسان شهر ي –القضاة واحملامني، دييغو غارس يا  حول "حامية احملامني من التدخالت  2022وليوز سااين املقدم جمللس حقوق الإ

 غري املربرة يف ممارسة املهنة القانونية حبرية واس تقاللية". 

وذكر يف هذا الصدد أأن التوصية تشدد عىل أأن املبادئ واملعايري ادلولية املتعلقة ابس تقالل املهنة القانونية وممارس هتا 

احملامني، تشلك عنارص أأساس ية جيب أأن تكون مبثابة دليل ملامريس همنة س امي املبادئ الأساس ية بشأأن دور  حبرية، ول

 احملاماة، وكذكل لنقاابهتم أأو رابطاهتم املهنية، وأأن حتظى، يف الوقت ذاته، ابلحرتام التام من جانب سلطات ادلوةل. 
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وتويص يف هذا الإطار أأيضا مبسؤولية ادلول يف اختاذ 

لضامن املامرسة الاكمةل ملهنة احملاماة، أأاًي اكنت مجيع التدابري الالزمة 

الظروف، عىل حنو ميكرِّن احملامني من ممارسة حقوقهم وواجباهتم 

املهنية املرشوعة بال خوف من الانتقام ومن دون أأي قيود، مبا يف 

ذكل املضايقة القضائية، مما يعين اختاذ تدابري فعاةل من أأجل التنفيذ 

ملامرسة، للمبادئ الأساس ية بشأأن دور احملامني الاكمل، يف القانون وا

 وغريها من املعايري املتعلقة ابس تقالل همنة احملاماة.

كام أأن ادلول مطالبة، وفقا ذلكل، بأأن تراجع أأو تعدل  

الترشيعات اليت قد متس ابس تقالل احملامني وممارسة همنهتم حبرية، أأو 

جيب أأن تكون متتنع عن اعامتد ترشيعات من هذا القبيل...كام 

الهيئات التأأديبية امللكفة مبعاجلة وتسوية حالت الانهتأاكت املزعومة للواجبات املهنية مس تقةل عن السلطة الس ياس ية، ول س امي 

 عن السلطة التنفيذية.

وفضال عن ذكل، تس تلزم الرضورة أأن تَكون نقاابت احملامني رابطات همنية مس تقةل وقامئة بذاهتا منشأأة من أأجل  

عزيز وحامية اس تقالل احملامني وسالمهتم وضامن مصاحلهم املهنية، وجيب عىل ادلول أأن تعرتف بوضعها وابدلور املهم اذلي تضطلع ت

 به وأأن تدمعها ومتتنع عن التدخل يف معلها وسريه.
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   ندوة علمية حول موضوع "من أجل إطار  الفريق االشتراكي ينظم
 ".ق انوني حداثي لمهنة المحاماة

 

طار أأنشطته الإشعاعية، نظم الفريق  يف اإ

الاشرتايك مبجلس املستشارين برشاكة مع "قطاع احملامني 

ندوة علمية  2023يناير  05الاحتاديني" يوم امخليس 

حدايث ملهنة "من أأجل اإطار قانوين حول موضوع 

، مت خاللها تدارس قانون همنة احملاماة وأ فاق احملاماة"

اإصالحه يف ضوء مسودة مرشوع القانون اليت أأعدهتا 

الوزارة الوصية يف هذا الشأأن، وذكل حبضور ومشاركة 

نوعية لفعاليات س ياس ية وقانونية وحقوقية ومجعوية هممتة 

  ابملوضوع.

وقد متزيت اجللسة الافتتاحية لأعامل هذه 

الندوة الهامة ابللكامت التوجهيية للك من رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة ووزير العدل الس يد عبد اللطيف وهيب 

 والاكتب الأول حلزب الاحتاد الاشرتايك للقوات الشعبية الس يد ادريس لشكر.

الفريق الاشرتايك ابجمللس أأن عقد هذه الندوة  ترب املستشار الس يد يوسف ايذي رئيسويف لكمته الافتتاحية اع            

نفس  ووحدة الرساةل والهدف مضن أأحد أأراكن أأرسة العداةل ابلبالد، ويه احملاماة، مربزا يف يعكس معق الوشاجئ وانسجام الرؤية

ىل شارة قوية اإ يسري عليه الفريق الاشرتايك مبجلس املستشارين   التوجه اذليالوقت أأن الندوة حتمل الكثري من الرمزية وادلللت واإ

 .والنقاش يف سبيل تطوير راكئز دوةل احلق والقانون من أأجل خلق دينامية متجددة للحوار

ىل أأن  وأأشار رئيس الفريق الاشرتايك بنفس املناس بة اإ

 الأمانة والزناهة الفكرية تقتيض الاعرتاف بأأن احملامني املغاربة، وعىل

امتداد اترخيهم الكبري، اكنوا يف طليعة املسامهني يف أأمه الأوراش 

الاسرتاتيجية الهامة، ودافعوا عن مبدأأ اس تقالل السلطة القضائية، 

وتكريس احلق يف ادلفاع بشلك اكمل، معربين يف كثري من احملطات 

مياهنم العميق، برضورة حتقيق هذه املطالب كخيار  واملناس بات عن اإ

 . لق حمتي لتكريس دوةل القانونأأسايس ومنط

مبهنجية الفريق الس يد رئيس الفريق الاشرتايك  ذكركام 

تعزيز أ ليات احلوار والتواصل مع لك الفاعلني يف قطاع  القامئة عىل

العداةل، وخاصة السادة احملامون، وذكل يف جمالت خمتلفة ذات أأبعاد 

تكوينية وتواصلية وتدبريية، الهدف مهنا الرفع من مس توى املعرفة 

 دولية مضن الأفق الترشيعي.القانونية والقضائية واحلد من العراقيل العملية ودمع فرص النجاعة واجلودة مبعايري 

نسانية جممتعية، وذكل للهنوض  وقد أأمجعت ابيق املداخالت عىل رضورة تطوير قانون همنة احملاماة ابعتبارها رساةل اإ

 .ة ذات الصةلية والتفاقيات ادلوليدئ ادلس تورانسجاما مع املبا املغربية العداةل مبرفق

 

..أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية.  

والمؤقتة....   
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   للشغل، تنظيم لق اء تف اعلي حول  بتعاون مع فريق االتحاد المغربي
"دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن  

 األليات األممية لحقوق اإلنسان"
 

طار ، فريق الاحتاد املغريب للشغلبتعاون مع  ويف اإ

الرشاكة مع صندوق الأمم املتحدة لدلميوقراطية، نظمت مجعية 

 القاء تفاعلي الإنسان""الوس يط من أأجل ادلميوقراطية وحقوق 

عامل التوصيات الصادرة حول  "دور الربملان يف مراقبة ومتابعة اإ

 04وذكل يوم الأربعاء  ليات الأممية حلقوق الإنسان"ل  عن ا

  بقاعة الندوات مبقر جملس املستشارين. 2023يناير 

ذاكء  ثراء احلوار واإ واكن الهدف من هذا اللقاء اإ

املشرتك من أأجل املسامهة يف تعزيز الوعي وتعزيز أ ليات العمل 

عامل توصيات هيئات الأمم املتحدة ذات الصةل ابحلقوق واحلرايت.  مس توايت اإ

عامل احلكومة لتوصيات هيئات املعاهدات" اذلي أأطلقه الوس يط برشاكة  كام يندرج اللقاء مضن برانمج "رصد مدى اإ

، هبدف املسامهة يف الهنوض ابحلقوق واحلرايت وحاميهتا، من خالل 2020مع "صندوق الأمم املتحدة لدلميوقراطية" منذ يوليوز 

 لإعامل توصيات هيئات املعاهدات الأممية.دمع هجود احلكومة 

، اذلي وقد توزعت أأشغال هذا اللقاء التفاعيل الهام

 من اخلرباء والفاعلني يف احلقل احلقويق، لثةل ممزية عرف مشاركة

عىل جلسة افتتاحية وجلس تني رئيس يتني، الأوىل مكنت من طرح 

نظرة عامة حول ال ليات الأممية وأأمناط التوصيات الصادرة عهنا من 

خالل مدخل بشأأن الربملان وحقوق الإنسان ومدخل بشأأن أ ليات 

الإنسان والتوصيات الصادرة عهنا، فضال عن  قالأمم املتحدة حلقو 

هيئات املعاهدات وأأمناط مسؤولية  عرض التوصيات الصادرة عن

ذات الصةل، مث التوصيات الأممية ذات الصةل ابحلقوق  الربملان

 الاقتصادية والاجامتعية والثقافية واحلرايت النقابية.

املعاهدات من خالل املرجعيات اللجان الربملانية وتوصيات هيئات  لسة الثانية فمتحورت مداخالهتا حولأأما اجل 

رسة الربملانية، وتوصيات هيئات املعاهدات يف ضوء الوظائف ادلس تورية للربملان يف الترشيع والرقابة والتقيمي، ادلولية واملام

عامل توصيات هيئات املعاهدات ابملغرب، وأأخريا املامرسات ادلولية املقارنة يف عالقة  واملامرسات الفضىل وحتدايت تتبع واإ

عامل توصيات هيئات املعاهدات.  ابإ
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