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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ اجتماع رقم 2019/14
ليوم اإلثنين  29أبريل2019
عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  29أبريل 2019اجامتعه الس بوعي برئاسة رئيس اجمللس الس يد حكمي بن
شامش ،وحضور العضاء السادة:

▪
▪ عبد االإاله احللوطي
▪ محيد كوسكوس
▪ عبد القادر سالمة
▪ عبد امحليد الصويري
▪ العريب احملريش
▪ عبد الوهاب بلفقيه
▪ أمحد اخلريف
▪ أمحد تويزي
عبد الصمد قيوح

:

اخلليفة الول للرئيس؛

:

اخلليفة الثاين للرئيس؛

:

اخلليفة الثالث للرئيس؛

:

اخلليفة الرابع للرئيس؛

:

اخلليفة اخلامس للرئيس؛

:

حماسب اجمللس؛

:

حماسب اجمللس؛

:

أمني اجمللس؛

:

أمني اجمللس.

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع:

▪

الس يد عز ادلين زكري

:

مجلس المستشارين

حماسب اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

▪

املركب السمعي البرصي:

 قرار رمق  2019 /14/01مبراجعة حمرضالاجامتعرمق 2019/13بتضمينه لقرار بإعادة صياغة دفرت التحمالت املتعلق بتجديد العتاد
السمعي البرصي وفق القوانني والنظمة اجلاري هبا العمل.
 قرار رمق  2019/14/02بالس تعانة خبربة املؤسسات احلكومية املتخصصة ،يف اإجراء حتقيق حمايد يف ما حدث خالل جمرايت
جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  23أبريل  2019يف ارتباط بلبث التلفزي.
 قرار رمق  2019/14/03بتلكيف مؤسسات ادلوةل اخملتصة بالإعداد وا إالرشاف عىل لك العمليات املرتبطة بتجديد املركب السمعي
البرصي للمجلس.

▪

شؤون تنظميية:

 قرار رمق  2019 /14/ 04بربجمة جلسة خاصة النتخاب عضو الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي يوم الثالاثء 07
مايو  ،2019مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشفهية.
 قرار رمق  2019 /14/05بس تدعاء رؤساء الفرق اإىل اجامتع طارئ ،يوم الثالاثء  30أبريل  2019عىل الساعة احلادية عرش
صباحا ،من أجل اختاذ القرار املالمئ بشأن دراسة مرشوع النظام ادلاخيل للمجلس.
 قرار رمق  2019 /14/06بتوجيه مراسةل اإىل رئيس اللجنة امللكفة بفحص رصف امليانية ل إالخبار بتأجيل اإيفاد من ينوب
عن املكتب لتقدمي توضيحات بشأن رصف ميانية اجمللس برمس س نة  ،2018اإىل غاية اطالع املكتب عىل تقرير االإدارة يف
املوضوع.
▪ تقيمي الس ياسات العمومية:
 قرار رمق  2019 /14/07بدلعوة اإىل عقد اجامتع النتخاب هيألك اللجنة املوضوعاتية امللكفة مبناقشة وتقيمي الاسرتاتيجية
الوطنية للامء ،يوم الثالاثء  07مايو  2019عىل الساعة احلادية عرش صباحا.

▪

الس ئةل الشفهية:

 قرار رمق  2019 /14/08بملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  30أبريل  ،2019برئاسة
اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد االإاله احللوطي والس يد أمحد اخلريف أمينا للجلسة.

مجلس المستشارين
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▪

خمتلفات:

 قرار رمق  2019/14/11بملوافقة عىل طلبات زايرة مقر جملس املستشارين ،لفائدة:

• املدرسة ا إالس بانية بلربط؛
• اثنوية القدس برباكن.
 قرار رمق  2019/14/12بإعادة برجمة النقط اليت مل يمت التداول فهيا مضن جدول أعامل الاجامتع املقبل.
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الجلسات العمومية...

▪

جلسة عمومية تخصص النتخاب عضو بمكتب المجلس لملء المقعد الشاغر ألمين مجلس

المستشارين.

طبقا لحاكم الفصل  63من ادلس تور واملادة  31من النظام
ادلاخيل جمللس املستشارين ،يعقد اجمللس يومه الثالاثء 07
ماي  2019مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشفهية ،جلسة
معومية ،ختصص النتخاب عضو مبكتب اجمللس ،مللء املقعد
الشاغر لمني جملس املستشارين ،ملا تبقى من الوالية
الترشيعية اجلارية.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة...

▪

لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية:

عقدت اللجنة يوم أمس االثنني  06ماي 2019اجامتعني اثنني ،أهنت خالل الول البت يف التعديالت والتصويت
عىل مرشوع القانون رمق 40.17املتعلق بلقانون السايس لبنك املغرب وصادقت عليه بلغلبية؛
يف حني خصص الاجامتع الثاين للبت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  48.17بإحداث الواكةل
الوطنية للتجهيات العامة ،وقد حظي هذا املرشوع بإجامع اللجنة.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...

▪

لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان:

الربعاء  08ماي  2019عىل الساعة الثانية عرشة زوالا بقاعة عاكشه:
•

▪

مواصةل البت يف التعديالت والتصويت عىل مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.
لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

االإثنني  13ماي  2019عىل الساعة الثانية عرشة زوالا بقاعة عاكشة:
•

دراسة موضوع "الوضعية الاجامتعية للعامالت والعامل الزراعني وظروف معلهم وتنقلهم اإىل أماكن معلهم بلضيعات الفالحية،
وذكل عىل اإثر حادثة السري اليت أودت حبياة مجموعة من العامالت الزراعيات بلطريق الرابطة بني العرائش وموالي بوسلهام
الغرب وحادثيت أاكدير وطنجة" ،واملقدم من طرف مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.

الربعاء  15ماي  2019عىل الساعة الثانية عرشة زوالا بقاعة عاكشة
• دراسة مرشوع قانون رمق  63.16بتغيري وتمتمي القانون رمق  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية الساس ية.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

▪

برلمان امريكا الالتينية يتطلع لريادة مجلس المستشارين
لحوار برلماني افريقي امريكو التيني

وجه املكتب التنفيذي لربملان أمرياك الالتينية
والاكراييب الامتسه لرئيس جملس املستشارين الس يد حكمي
بن شامش وبصفته رئيسا ولرابطة جمالس الش يوخ والشورى
واجملالس املامثةل بإفريقيا والعامل العريب ،ببذل لك املساعي
واجلهود ليكون اجمللس حلقة وصل وجرسا الإرساء حوار
بني برملان أمرياك الالتينية والاكراييب والربملاانت اجلهوية
والقارية بإفريقيا.
ودعا رئيس برملان أمرياك الالتينية والاكراييب
الس يد الياس اكستيو ،يف مراسلته املوهجة اإىل رئيس جملس
املستشارين للحضور والتفضل بإلقاء لكمة أمام امجلعية العامة للربالتينو اليت ستنعقد يويم  14و  15يونيو 2019
بعامصة مجهورية بامن ،واليت ستمتي حبضور برملانيني ميثلون  21برملاان بأمرياك الالتينية والاكراييب ،اإضافة اإىل ممثيل
برملاانت من خمتلف مناطق العامل وممثلني عن املنظامت احلكومية وغري احلكومية.
وأكد رئيس برملان أمرياك الالتينية أن لكمة الس يد حكمي بن شامش س تكون مناس بة للتعبري عن
رسائل الخوة والسمل وتعزيز الروابط الثقافية ،وكذا فرصة الس تعراض التجارب الناحجة للمغرب يف بناء وطن كبري.
كام عرب املكتب التنفيذي لربملان أمرياك الالتينية والاكراييب ،يف نفس الرساةل ،عن اعزتاز لك مكوانت
الربالتينيو بلترصحي الخري للس يد رئيس جملس املستشارين ،اذلي أكد من خالهل أن توقيع مذكرة تفامه بني الربملان
املغريب وبرملان أمرياك الالتينية شهر أبريل  ،2018يعكس إارادة الطرفني يف خدمة مصاحل شعوب املنطقتني،
ويشلك منطلقا لتدارك الفرص الضائعة لس باب وس ياقات اترخيية رهنت العالقات ادلبلوماس ية يف اعتبارات
اإيديولوجية ضيقة.
وجدير بذلكر أن هذه اخلطوة تأيت جتس يدا لمه اخلالصات اليت انبثقت عن املباحثات اليت أجراها
الس يد حكمي بن شامش مع الس يد الياس اكستيو عىل هامش ادلورة الربعني بعد املائة للجمعية العامة لالحتاد
الربملاين ادلويل اليت انعقدت بدلوحة من  6اإىل  10أبريل املايض ،واليت أكد خاللها رئيس جملس املستشارين،
أن برملان أمرياك الالتينية والكراييب يعد رشياك أساس يا يف اإرساء مبادرة املنتدى الربملاين الافريقي الامريكو ال
تيين.
مجلس المستشارين
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▪

وفد برلماني مغربي يشارك في أشغال الدورة العادية
الثانية من االنعق اد الخامس لبرلمان عموم إفريقيا.

يشارك وفد برملاين مغريب يف أشغال ادلورة العادية
الثانية من الانعقاد اخلامس لربملان معوم اإفريقيا ،واليت تنعقد
من  06اإىل  17ماي  2019مبدينة ميدراند جبمهورية جنوب
اإفريقيا.
ويتكون الوفد الربملاين املغريب من العضاء امخلس
بلربملان االإفريقي ومه:
*عن جملس النواب:
النائب الس يد نور ادلين قربل ،عضو فريقالعداةل والتمنية،
النائبة الس يدة مرمي أوحساة ،عضو فريق الصاةل واملعارصة،النائب محمد زكراين ،عضو فريق التجمع ادلس توري املوحد،*وعن جملس املستشارين:
املستشار الس يد عبد اللطيف أبدوح ،عضو الفريق ا إالس تقاليل للوحدة والتعادلية،املستشار الس يد حيفظه بمنبارك ،عضو الفريق احلريك.الس يد عبد الواحد درويش ،مستشار عام ملكف بدلبلوماس ية الربملانية مبجلس املستشارين،وقد افتتحت هذه ادلورة أشغالها يوم أمس االإثنني  06ماي  2019بلكامت الضيوف ومه عىل التوايل:
الس يد فيليبو غراندي ،من املفوضية السامية للمم املتحدة لشؤون الالجئني،الس يد ريتشارد مسوواي ،رئيس برملان ماالوي،الس يد فوس تني بوكويب ،رئيس امجلعية الوطنية بلغابون،الس يد اتكييس شافو ،رئيس جملس نواب الشعب بمجلهورية الفيدرالية ادلميقراطية الإثيوبيا.كام متيت جلسة الافتتاح بلكمة ضيف رشف ادلورة معايل الس يد أندريه رجاولينا ،رئيس مجهورية
مدغشقر.
وس تعرف أشغال هذه ادلورة الثانية من الانعقاد اخلامس للربملان االإفريقي مناقشة مواضيع تتعلق بلسمل
والمن بإفريقيا ،يوم امخليس  09ماي  ،2019وذكل عىل ضوء عروض س يلقهيا لك من:
الس يد اإسامعيل الرشيك ،مفوض الاحتاد االإفريقي للسمل والمن،والس يدة بينيتا ديوب ،املبعوثة اخلاصة للسمل والمن مبفوضية االإحتاد االإفريقي.مجلس المستشارين
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كام س يعقد الربملان االإفريقي يوم االإثنني  13ماي  2019جلسة
خاصة للتداول يف موضوع الاحتاد االإفريقي لس نة  2019حتت عنوان" :س نة
الالجئني والعائدين والنازحني داخليا :من أجل حلول مس تدامة للنازحني قرسا
بإفريقيا".
وستمتي هذه اجللسة اخلاصة بللكامت التقدميية للك من:
 oمعايل الس يد موىس فايق محمد ،رئيس مفوضية الاحتاد االإفريقي،
 oالس يد فولكر تورك ،املفوض السايم املساعد للحامية دلى مفوضية المم املتحدة
لالجئني،
 oالس يد مارتن شونغونغ ،المني العام ل إالحتاد الربملاين ادلويل،
 oالس يدة ميناات سامات سيسوما ،مفوضة الاحتاد االإفريقي للشؤون الس ياس ية.
يف غضون ذكل ،س تعقد اجملموعات اجليو-س ياس ية امخلس للربملان االإفريقي أشغالها التحضريية يوم االإثنني
 06ماي ،فامي س تعقد اللجان ادلامئة االإحدى عرش للربملان االإفريقي أشغالها عىل مدى أايم ادلورة ملناقشة املواضيع
املدرجة يف جدول أعاملها واملصادقة الهنائية عىل مشاريع التوصيات والقرارات اجلاهزة واليت سيمت عرضها عىل اجللسة
اخلتامية اليت س تعقد يوم  17ماي .2019
هذا ومن املرتقب أن يعرض عىل أنظار ادلورة مرشوع توصية تتعلق بلوضاع بلرايض الفلسطينية
احملتةل ،وذكل بناء عىل ملمتس من اجمللس الترشيعي الفلسطيين ،العضو املالحظ بلربملان االإفريقي.

مجلس المستشارين
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اإلشراف
▪ المانة العامة جمللس املستشارين؛
▪ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
▪ قسم االإعالم؛
▪ مصلحة التواصل واليقظة االإعالمية.

الهاتف(+212) 53728134:
الفاكس(+212)537728134:
الربيد االإلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان االإلكرتوينwww.chambredesconseillers.ma:
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