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 مجلس الشورى

 التحاد المغرب العربي
----------------------------- 

 األمانة العامة

 
 معلومات عامة

 
1994-- 2016  

 
 

األمانة العامة، من خالل هذه المطوية، تقديم فكرة  جمماليرة تحاول 
متعلقة بأهداف مملس الشوةى التحراد المررةا العةبر  و وبرلوا 

 بيةه و نشاطاته.

بتمدون ضمن هذه الوثيقة معلومات مختصة  حول  لهذا الرةض
 هذه الهيئة البةلمانية المراةبية.

---------- 
 

 نشأة المجلس

هيئة برلمانية  مجلس الشورى التحاد المغرب العربي
من معاهدة االتحاد  12المادة  استشارية، أنشئت بمقتضى

مجلس  تبع مباشرة رئاسةت 1989فبراير  17في المؤرخة 
 .االتحاد

 

حرمة منصوص القانونية و الشخصية الويتمتع المجلس ب
ومجلس  موقعة بين الحكومة الجزائريةالالمقر ا في اتفاقية معليه

مصادق ال 1994يونيو  9بتاريخ التحاد المغرب العربي الشورى 
 .1996فيفري  05بتاريخ  96-78عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 

 
 أهداف المجلس

 

اد المغرب العربي بمثابة هيئة يعتبر مجلس الشورى التح
برلمانية مغاربية يبدي رأيه حول مشاريع القرارات التي يعرضها 
عليه مجلس الرئاسة، كما له أن يرفع بدوره إلى مجلس الرئاسة 
ما يراه من توصيات لتعزيز العمل االتحادي وتحقيق األهداف 

 التي حددها ميثاق االتحاد المتمثلة في:
التي تربط الدول األعضاء وشعوبها  تمتين أواصر األخوة 

 بعضها ببعض.
 تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها. 
 .المساهمة في صيانة السالم القائم على العدل واإلنصاف 
 دين.نهج سياسة مشتركة في مختلف الميا 

العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل األشخاص وانتقال  
 وال بينها.الخدمات والسلع ورؤوس األم

 
 مقر المجلس

 

تم تحديد مقر مجلس الشورى التحاد المغرب العربي 
رئاسة االتحاد في  العامة بالجزائر العاصمة، وفقا لقرار وأمانته

سبتمبر  16و 15المنعقدة بتاريخ  دورته الرابعة بالدار البيضاء
1991. 

 

على  توقيعبعد ال 1995أوت  01افتتحت أبوابه بتاريخ 
 1994جوان  9 بتاريخالسالفة الذكر المبرمة مقر اتفاقية ال

 5المؤرخ في  96/78 بالمرسوم الرئاسي رقم والمصادق عليها
 .1996فبراير 

 
 تشكيلة المجلس

 

 30عضوا برلمانيا أي بمعدل  150 يتألف المجلس من
عضوا من كل دولة في االتحاد، ويقع اختيارهم من الهيئات 

 لنظم الداخلية لكل دولة.النيابية للدول األعضاء وفقا ل
( سنوات 05تجدد فترة العمل بالمجلس كل خمس )

ويتمتع كل عضو فيه بحصانة برلمانية على إقليم كل دولة 
عضو في االتحاد وتنتهي العضوية في المجلس، بوفاة العضو 

استقالته أو بإشعار من الهيئات النيابية التي ينتمي إليها  أو
 لي لكل بلد.العضو أو وفقا للنظام الداخ
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 أجهزة المجلس
 

 يتكون المجلس من األجهزة التالية:
 عضوا. 150الجمعية العامة  -أ
بما في  المكتب من عضوين عن كل شعبة -ب

 .الدورة رئيسذلك 
اللجان وتتكون من رئيس وعضوين عن كل  -ت

يضم المجلس ستة لجان  شعبة في كل لجنة.
 دائمة، ويجوز له إنشاء لجان مؤقتة.

 حدة من هذه اللجان بالتناوب.يرأس كل بلد وا
 

من جهة أخرى تم  إنشاء وتنصيب "برلمان الطفل 
 .2008يوليو سنة  12المغاربي" وذلك بتونس في 

 

 يهدف برلمان الطفل المغاربي بالخصوص إلى:
ترسيخ روح االنتماء المغاربي وتكريس  

 المواطنة المغاربية،

المساهمة في تجذير قيم الديمقراطية  
 التضامن،والتسامح و 

تعزيز أواصر األخوة والصداقة بين  
األطفال المغاربيين وكذلك مع البرلمانات 

 اإلقليمية والعالمية المماثلة،

تمكين األطفال من الساهمة في نشر  
 ثقافة حقوق الطفل،

إتاحة الفرصة لألطفال المغاربيين للتعبير  
عن آرائهم و انشغاالتهم تكريسا لمبدأ 

 المشاركة.

 

 10ممثال  على أساس  50من لمان الطفل المغاربي" يتكون "بر 
 أعضاء لكل بلد عضو في االتحاد. 

 لجان دائمة وهي: 5ويضم 
 لجنة حقوق الطفل، 

 لجنة التربية والثقافة واإلعالم، 

 لجنة الصحة والبيئة، 

 لجنة الشؤون االجتماعية والتضامن، 

 لجنة التعاون المغاربي والدولي، 

 

 رئاسة المجلس
 

مجلس سنوية تتم وفقا لمبدأ التداول حسب رئاسة ال
 .الترتيب األبجدي بين رؤساء الشعب ولمدة دورة كاملة

 

رئيس المجلس أو من ينوب عنه عند  يتولى -
 اجتماعات المجلس والمكتب.رئاسة االقتضاء 

 ينسق أشغال اللجان، -
 ،ي للدوراتدضمن التنظيم الماي -
 التظاهرات،مختلف يمثل المجلس في  -
 ،يات واالقتراحات لرئاسة االتحادالتوص رفعي -
 .يقدم عرضا حول نشاط المجلس أمام الدورة -
 

 مكتب المجلس
 

المكتب من عشرة أعضاء على أساس عضوين يتكون 
 كل شعبة بما في ذلك الرئيس الدوري المباشر.عن 

 

 :بالمهام اآلتية على الخصوصيضطلع مكتب المجلس 
لية الجلسات المواتحديد تاريخ ومكان انعقاد  -

 الفتتاح الدورة،
مشروع جدول أعمال دورات المجلس  إعداد -

مجلس واألجهزة بالتنسيق مع األمانة العامة لل
 االتحادية األخرى،

درجة في جدول األعمال على توزيع المسائل الم -
 اللجان،

 ،اقتراح عقد جلسات مغلقة عند االقتضاء -

 ،إعداد برنامج عمل المجلس -

ؤونه التنظيمية وش اإلشراف على أعمال المجلس -
 ،والمالية

انية على المجلس ومتابعة عرض مشروع الميز  -
 تنفيذها،

 اإلقليمية قات المجلس مع البرلماناتتنظيم عال -
 الدولية والمنظمات الدولية األخرى.القارية و و 

 .ئهأعضا من 5/4 بأغلبية هقرارات المكتب ذيتخ
 

 لجان المجلس
 

 إنشاءة لجان دائمة ويجوز له بعيضم المجلس حاليا س
 واللجان الستة الدائمة هي: أو فرعية. لجان مؤقتة
 لجنة الشؤون السياسية -أ
 الغذائي  لجنة االقتصاد والمالية التخطيط واألمن -ب

وحقوق اإلنسان ومواءمة  لجنة الشؤون القانونية -ت
 التشريعات



 3 

والجالية المغاربية في  لجنة الموارد البشرية -ث
 المهجر.

 نية األساسيةلجنة الب -ج

 لجنة المرأة والطفولة -ح
 

 وتضطلع اللجان بالصالحيات التالية :
 

ا التي تحال إليها من طرف دراسة القضاي -
المكتب، كما يمكنها أن تبت في كل قضية راهنة 

 تعود إلى اختصاصها.
رفع التوصيات واالقتراحات إلى مجلس الشورى  -

حالتها إلى مجلس رئاسة االتحاد.  للموافقة وا 

 

 قد اجتماعات اللجان في عواصم بلدان إتحاد المغرب العربي.تع

توزع مناصب رئيس اللجنة ونائب الرئيس والمقرر على بلدان 
 .بالتداول االتحاد

 
 

األمانة العامة لمجلس 

 الشورى
 

يقودها  يضم المجلس ضمن أجهزته، أمانة عامة قارة
ده، المجلس باقتراح من حكومة بل مكتبأمين عام معين من قبل 

 :يعمل على
 حسن اإلدارة والتسيير، ضمان  -
تنشيط الهياكل والمصالح التابعة لألمانة العامة  -

 والتنسيق بينها وهو اآلمر بالصرف.

تسهيل وتمتين العالقات بين الشعب المغاربية  -
 وبين أجهزة وهياكل المجلس،

يسهر على تدعيم العالقات مع المنظمات  -
 عالقات بالمجلس.والدولية التي تربطها  اإلقليمية

 
 دورات المجلس

 

يعقد المجلس وفقا لنظامه الداخلي، دورة عادية كل سنة 
بالتناوب في كل بلد عضو في االتحاد وحسب الترتيب األبجدي 
للدول، كما له أن يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة 

ويجتمع المجلس وجوبا سنويا  )أو بطلب من مكتب المجلس(
 استنفاذ جدول أعماله. والى غاية
 

دورات عادية بمختلف  7إلى حد اآلن  عقد المجلس
 أقطار دول االتحاد

 بالجزائر. 1988جوان  10و 09الدورة التأسيسية  -
 بالرباط. 1989أكتوبر  21و 20 ةالتنصيبيالدورة  -
فيفري  19إلى  17 ، منالدورة العادية األولى -

 االجتماع األول بتونس. 1990
 1990جوان  25و 24 في ة األولىالدورة العادي -

 االجتماع الثاني بتونس.
 1991جانفي  9إلى  7 من الدورة العادية الثانية -

 .بالجزائر
 1992جانفي  7إلى  5 من الدورة العادية الثالثة -

 .بطرابلس
 بطرابلس. 1992مارس  7 في الدورة االستثنائية -

 2001سبتمبر  06إلى  05 من الدورة الرابعة -
 .بالرباط

 2003مارس  13إلى  12 من ورة الخامسةالد -
 .بنواكشوط

 2005جوان  02إلى  01من  الدورة السادسة -
 بتونس.

 10إلى  09 من السابعة للمجلسالعادية الدورة  -
 .الجزائر 2010جوان 

 
 مالحظات عامة

حول تشكيلة الشعب 

 المغاربية

 في مجلس الشورى
 

 ويتم تحيينها أو ،مشكلة حالياكل الشعب المغاربية 
ذلك وفقا تأكيدها دوريا قبل حلول ميعاد انعقاد دورات المجلس، و 

 نظام المعمول به في البلد المعني.حكام الأل
 

 العضوية في المجلس
 

يتمتع بصفة العضوية األعضاء الدائمون  -أ
المنبثقين من  150األعضاء الـ ،الدائمة
الوطنية للبلدان األعضاء أو الهيئات  تالبرلمانا
 المماثلة؛

 

 عضاء المشاركون:األ -ب
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على المستوى تعاظم دور مجلس الشورى اعتبارا ل
مكانته ودوره ل اتعزيز ، و دوليالو  اإلقليمي والقاري

في تحقيق أهداف االتحاد في كنف االنسجام 
والتعاون، أمد المجلس جسورا لحكومات أقطار 

الوزراء المكلفون  إشراكاالتحاد من خالل 
ة والمجالس مانات الوطنيبالعالقات مع البرل

المماثلة لها في أشغال دورات المجلس. وكذا 
رئيس ، و العام التحاد المغرب العربي نياألم

لعلوم األكاديمية لرئيس و  ،الهيئة القضائية
 الجامعة المغاربية.رئيس و  المغاربية،

 

 :األعضاء المالحظون -ت

 يتمتع بصفة أعضاء مالحظين  :
ؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة الم -

 ،اإلسالمي

 ،ةاإلفريقي تحاد البرلماناتا -
 .التحاد البرلماني العربيا -
 الدولياالتحاد البرلماني  -
 

 :األعضاء المدعوون -ث

يدعى للحضور إلى دورات المجلس الشخصيات 
 والهيئات اآلتية: 

  
رؤساء المجالس النيابية أو المماثلة في أقطار  -

 المغاربي االتحاد
التحاد مفوضية امغاربية بلجنة الشؤون ال -
 ألوروبي.ا

السلك الدبلوماسي المغاربي المعتمد في البلد  -
 المضيف.

 
 
 

 منشورات المجلس
 

مجلس الشورى التحاد المغرب أنشطة بتعريف البغية 
 ،المنشوراتعلى إصدار األمانة العامة للمجلس  عملالعربي، ت

 :نذكر منها على سبيل المثال
أسيسية والتنظيمية دفتر يتضمن النصوص الت -

 ،لمجلس الشورى التحاد المغرب العربي
الندوات أشغال وفعاليات حتوي على ات تكتيب -

 والملتقيات التي نظمتها مختلف اللجان الدائمة.
 

 
 التحاد المغرب العربياألمانة العامة لمجلس الشورى 
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