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 اململكة املغربية 

 البرملان

 مجلس املستشارين

 

ابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول  نيةــة تق ـورق  ر

 

ابطة:  املبادئ العامة للر

 للنظام األساس ي للرابطة يقوم هذا االئتالف على أساس االلتزام بمبدأ الثنائية 
ً
 للدبلوماسية وفقا

ً
البرملانية واإليمان بدور أكثر نشاطا

إقامة فضاء للحوار  بين الدول األعضاء في الرابطة و تعاون وشراكة على املستوى السياس ي واالقتصادي والثقافي  البرملانية في بناء عالقات

كما تحرص الرابطة على   لدول اإلفريقية والعربية.لاملصالح والطموحات والتطلعات املشتركة  رعايةيقوم على أساس  والتنسيق والتشاور 

من خالل دعم ومواكبة الجهود البرملانية العربية واإلفريقية واإلسالمية في املحافل واملنظمات   يلدولاالنهوض بدور فاعل في تعزيز التعاون 

 . الجهوية واإلقليمية والدولية

والحرص على إقامة  إلنسان،  لبرملانات في رعاية قيم الديمقراطية وحماية حقوق االهام لدور  الاألعضاء بالرابطة كذلك على  وتؤكد الدول  

 الرابطة. دول شراكة فاعلة بين املجتمع املدني والحكومات، ودعم دور املرأة في تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة لكل 
 

 

ابطة:  يةخلف  إنشاء الر

بمبادرة من مجلس املستشارين باململكة املغربية انعقد اللقاء التأسيس ي لرابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا  

 القاض ي بإنشاء الرابطة.  إعالن الرباطحيث تم إقرار ، 2002 يونيو  7و 6الرباط يومي في والعالم العربي، وذلك 

 

 بالرباط  2002السابع من يونيو  :تاريخ التأسيس

 

 ( 2017شتنبر 21)منذ  السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس املستشارين باململكة املغربية :الرئيس الحالي

 

   دورية الرئاسة:

 

   أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية جمهورية  عبدالواسع يوسف علي، من السيد :الحاليمين العام ال 

 

  بسبب الحرب مؤقتا في أثيوبيا() صنعاء، الجمهورية اليمنية مقر المانة العامة:
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 :الدورات واالجتماعات التي عقدت
 

 2002مؤتمر الرباط ــ املغرب  • اجتماعات رؤساء املجالسو املؤتمرات 

 2004املؤتمر التأسيس ي صنعاء ــ اليمن  •

 2007املؤتمر الثاني صنعاء ــ اليمن  •

 2008املؤتمر الثالث الخرطوم ــ السودان  •

 2009املؤتمر الرابع الرباط ــ املغرب  •

 2011فيل ــ الجابون واملؤتمر الخامس ليبر •

 2012املؤتمر السادس ــ بوجمبورا ــ بوروندي  •

 2013املؤتمر السابع ــ البحرين ــ املنامة  •

 2014يوبيا ــ أديس أبابا املؤتمر الثامن ــ أث •

 )االحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الرابطة(  •

 2016الخرطوم  -السودان  - التاسعاملؤتمر  •

 2017اململكة املغربية  –الرباط  –املؤتمر العاشر  •

 2008اجتماع كيب تاون ــ جنوب أفريقيا  • اجتماعات غرف التجارة والصناعة 

 2010اجتماع املنامة ــ البحرين  •

 2012اجتماع الرباط ــ املغرب  •

 2015اثيوبيا  -اديس ابابا  -اجتماع  •

  ،الديمقراطية وحقوق اإلنسانموضوع 

 الثقافة 

 المن والسالم والحكم الرشيد

 2012وم الرابطة للديمقراطية وحقوق اإلنسان صنعاء ــ اليمن ي •

 2013يوم الرابطة للثقافة صنعاء ــ اليمن  •

 2014لتعزيز األمن والسالم والحكم الرشيد ــ اليمن يوم الرابطة  •

 لجنة السيدات البرملانيات

 

 2009األول : أبوجا ــ نيجيريا التشاوري( )األجتماع  •

 2010االجتماع الثاني : الخرطوم ــ السودان  •

 2011االجتماع الثالث : الخرطوم ــ السودان  •

 2014االجتماع الرابع : الخرطوم ــ السودان  •

 2014اثيوبيا  –اديس ابابا  –االجتماع الخامس  •

 2015مصر  -القاهرة -االجتماع السادس  •

 2007اجتماع ابوجا ــ نيجيريا  • لجنة السالم وحل النزاعات

 2009اجتماع بوجمبورا ــ بوروندي  •

 2013جتماع أديس ابابا ــ اثيوبيا ا •

 اللقاءات التشاورية 

 

 2007االردن اللقاء التشاوري األول عمان ــ  •

 2008اللقاء التشاوري الثاني نواكشوط ــ موريتانيا  •

 2009اللقاء التشاوري الثالث أبوجا ــ نيجيريا  •

 2011اللقاء التشاوري الرابع أديس ابابا ــ اثيوبيا  •

 2013اللقاء التشاوري الخامس بوجمبورا ــ بوروندي  •

 2014اللقاء التشاوري السادس عمان ــ االردن  •

 2016أديس ابابا ــ اثيوبيا  السابعتشاوري  اللقاء ال •

 2017أديس ابابا ــ اثيوبيا   الثامناللقاء التشاوري   •

 أخرى لقاءات 

 

 2018املنتدى البرملاني االقتصادي االفريقي العربي، الرباط، اململكة املغربية  •

 2019الندوة الدولية حول املصالحات الوطنية، الرباط، اململكة املغربية  •
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ابطة:  املجالس العضاء في الر
 

 الدول العربية

 مجلس األمة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية  .1

 جلس الشورى في مملكة البحرين  م .2

   في جمهورية مصر العربيةالنواب  مجلس .3

 مجلس األعيان في اململكة األردنية الهاشمية   .4

 في الجمهورية اإلسالمية املوريتانية  الجمعية الوطنية .5

  مجلس املستشارين في اململكة املغربية .6

   مجلس الشورى في دولة قطر .7

 مجلس الشورى في اململكة العربية السعودية .8

 مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية  .9
 

 : العضاء املالحظون 

 مجلس الشيوخ في سلطنة عمان  .10

 باالمارات العربية املتحدة املجلس الوطني االتحادي  .11

 املجلس االعلى للدولة بدولة ليبيا  .12
 

 الدول االفريقية 

 مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي  .13

   الديمقراطيةمجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو  .14

 املجلس الفيدرالي في جمهورية إثيوبيا   .15

 ابون  مجلس الشيوخ في جمهورية الغ .16

 املجلس الوطني في ناميبيا  .17

 الشيوخ في جمهورية نيجيريا الفيدرالية مجلس  .18

  جنوب إفريقيا مجلس الواليات في جمهورية .19

 سوازيالندمملكة مجلس الشيوخ في  .20

 جمهورية ليسوتومجلس الشيوخ في  .21

 جمهورية زيمبابوي مجلس الشيوخ في  .22

    مجلس الشيوخ في جمهورية الكامرون .23
 

 : الحظون املعضاء ال 

    ارواندفي جمهورية مجلس الشيوخ  .24

 جمهورية كينيا مجلس الشيوخ  .25

 مجلس الشيوخ في غينيا االستوائية  .26

 جمهورية مدغشقر مجلس الشيوخ في  .27

 جمهورية ليبيريا مجلس الشيوخ في  .28

 الجمعية الوطنية في جمهورية كوت ديفوار  .29

 املنظمات املدعوة 

 املنظمات االوروبية والدولية  املنظمات االفريقية  املنظمات العربية واالسالمية

 البرملان العربي  •

 االتحاد البرملاني العربي  •

 مجلس الشورى املغاربي   •

 جامعة الدول العربية •

 منظمة التعاون االسالمي  •

 االتحاد البرملاني االفريقي   •

 برملان عموم افريقيا  •

 املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا  •

 اوروبا الجمعية البرملانية ملجلس  •

 البرملان االوروبي  •

 االتحاد البرملاني الدولي  •

الجمعية البرملانية للبحر االبيض  •

 املتوسط 
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ابطة:رؤساء   الر

 

 الرئيس الحالي

  
 معالي االستاذ عبد الحكيم بن شماش 

 رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية
 2017ذ شتنبر من

 
 الدكتور عمر سليمان ادم ونيس معالي

 رئيس مجلس الواليات في جمهورية السودان

 2016رئيس الرابطة لعام 

 
 يالو ابيتيمعالي السيد 

في جمهورية أثيوبيا  رئيس املجلس الفيدرالي

 الديمقراطية الفيدرالية

 2016مارس  30الى  2015أكتوبر  5من الفترة 

 

 
 كاسا تيكلبرهان  معالي السيد 

ثيوبيا رئيس املجلس الفيدرالي في جمهورية أ 

 الديمقراطية الفيدرالية

 2015-2014رئيس الرابطة لعام 

 
 علي بن صالح الصالح معالي السيد 

 رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين

 2013رئيس الرابطة لعام 

 
الرئيس  نتيزيرانا غابرييل /معالي السيد 

 ملجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي  االسبق

 2012ئيس الرابطة لعام ر 

 
رئيس   محمد الشيخ بيدهللا الدكتور   معالي

 مجلس املستشارين املغربي

 2010رئيس الرابطة لعام 

 

 
رئيس  دولة األستاذ/على يحي عبداللة

 مجلس الواليات السودانية

 2009رئيس الرابطة لسنة 

 
رئيسة  فرانسين روغومبي روز السيدة/  معالي

 بالغابون مجلس الشيوخ 

  2011الرابطة لعام  ةرئيس

 
رئيس مجلس  دولة األستاذ/عبد العزيز عبد الغني

 الشورى 

 في الجمهورية اليمنية

   2008-2004 رئيس الرابطة للفترة من

 


