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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ اجتماع رقم 2019/15
ليوم اإلثنين  06ماي 2019

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني 06ماي  2019اجامتعه ا ألس بوعي برئاسة رئيس اجمللس الس يد
حكمي بن شامش ،وحضور ا ألعضاء السادة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

:
:
:
:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد االإاله احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
العريب احملريش
عز ادلين زكري
أأمحد تويزي

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس.

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع:
▪ عبد الوهاب بلفقيه
▪ أأمحد اخلريف

حماسب اجمللس؛
:
:أأمني اجمللس.

مجلس المستشارين
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
املركب السمعي البرصي:
 قرار رمق  2019 /15/01مبراجعة حمرض الاجامتع السابق عرب اإدماج القرارين 2019/14/01
 2019/14/03يف قرار واحد كام ييل:
قرار بإس ناد لك العمليات املرتبطة بتجديد املركب السمعي البرصي للرشكة الوطنية ل إالذاعة والتلفزة.
 قرار رمق  2019/15/02بالس تعانة خبدمات وأليات الرشكة الوطنية ل إالذاعة والتلفزة من أأجل تصوير وبث
اجللسات العامة للمجلس عرب ختصيص وحدة تقنية متنقةل.

و

احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة:
 قرار رمق  2019 /15/03بملوافقة عىل طلب رئيس احلكومة بعقد جلسة مشرتكة مع جملس النواب لتقدمي
احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة يوم االثنني  13ماي  2019عىل الساعة الثانية والنصف زوالا.
 قرار رمق  2019/15/04بعرض اقرتاحات املكتب بشأأن مناقشة احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة عىل ندوة
الرؤساء املزمع عقدها بعد الاجامتع التنس يقي مع جملس النواب.
العالقات مع املؤسسات ادلس تورية:
 قرار رمق 2019 /15/05بتوزيع التقرير الس نوي للمجلس ا ألعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي عن
حصيةل هذا اجمللس برمس س نة 2017وأفاق معهل ،عىل الفرق واجملموعة الربملانية.

مجلس المستشارين
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ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق 2019 /15/06بملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل
الشفهية ليوم الثالاثء 07ماي  ،2019برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد أأمحد تويزي
أأمينا للجلسة.
 قرار رمق  2019/15/07بنتداب اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة رئيسا جللسة انتخاب أأمني
جملس املستشارين ملا تبقى من الوالية الترشيعية اجلارية ،والس يد أأمحد توزي أأمينا للجلسة.
 قرار رمق  2019/15/08بتأأجيل جلسة مساءةل رئيس احلكومة ليوم الثالاثء  14ماي  2019اإىل غاية يوم
الثالاثء  21ماي .2019
 قرار رمق  2019/15/09مبراسةل رؤساء الفرق واجملموعة مبا يفيد أأن:
• الاعتذارات جيب أأن تتوصل هبا الرئاسة موقعة من طرف املستشار املعين خشصيا؛
• تالوة أأسامء املتغيبني وسبب تغيهبم ،بدءا من جلسة ا ألس بوع املقبل.
قرار رمق  2019/15/10بعرض طلب الرشكة الوطنية ل إالذاعة والتلفزة تقدمي موعد عقد جلسات ا ألس ئةل اإىل
الساعة احلادية عرشة صباحا طيةل شهر رمضان املبارك ،عىل ندوة الرؤساء.
العالقات اخلارجية:
 قرار رمق 2019 /15/11بملوافقة عىل مشاركة اجمللس يف مقة 2019للنساء الربملانيات الرائدات املزمع عقدها
مبجلس النواب اليابين بطوكيومــابني 27-25يونيو  ،2019مع تلكيف االإدارة بإعداد ملف يف املوضوع وعرضه عىل
أأنظار املكتب خالل الاجامتع املقبل.
 قرار رمق 2019 /15/12بملوافقة عىل ادلعوة املوهجة من طرف الس يد  ،Mustapha Sentopرئيس امجلعية
الوطنية الكربى لرتكيا اإىل الس يد رئيس جملس املستشارين ،للقيام بزايرة رمسية لرتكيا.
 قرار رمق 2019 /15/13بملوافقة عىل زايرة الس يد  ،Calin Popescu Triceanuرئيس جملس الش يوخ
الروماين ،اليت اكنت مربجمة خالل شهر مارس املايض ومت تأأجيلها.
 قرار رمق 2019 /15/14بملوافقة عىل تسديد مسامهة جملس املستشارين يف مجعية ا ألمناء العامني للربملاانت
العربية.
مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  14 /573ماي 2019
4

 قرار رمق 2019 /15/15بملوافقة عىل ادلعوة املوهجة اإىل الس يد رئيس
جملس املستشارين ،للمشاركة يف أأشغال امجلعية العامة لربملان أأمرياك الالتينية والكراييب املزمع عقدها ببامن يويم 14
و 15يونيو .2019
شؤون السادة املستشارين:
 قرار رمق 2019 /15/16بتلكيف االإدارة بإعداد ملف مفصل حول املالءمة يف التنقل عرب القطار ،وعرضه عىل
أأنظار املكتب خالل الاجامتع املقبل.

مجلس المستشارين
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الجلسات العمومية...
▪

جلسة مشتركة لتقديم السيد رئيس الحكومة للحصيلة

المرحلية للحكومة

طبقا الفقرة الاوىل من الفصل  101من
ادلس تور ،عقد جملس النواب وجملس املستشارين،
جلسة مشرتكة يوم االثنني  13ماي  2019برئاسة
الس يدين احلبيب املاليك وحكمي بنشامش خصصت
لتقدمي الس يد رئيس احلكومة للحصيةل املرحلية
للحكومة.
ويف معرض تقدميه لهذه احلصيةل ،أأكد
رئيس احلكومة الس يد سعد ادلين العامثين عىل أأمهية
الهنوض بلتمنية البرشية والامتسك الاجامتعي واجملايل مكحاور هامة يف العمل احلكويم.
و أأبرز الس يد العامثين أأن احلكومة اختذت ،يف هذا الصدد ،مجةل من التدابري واالإجراءات ،و أأطلقت عددا
من االإصالحات الكربى ،اليت بد أأت تظهر بعض النتاجئ الواعدة.
وتمتثل أأمه احملاور اليت اش تغلت علهيا احلكومة ،كام مت تفصيهل يف عرض الس يد رئيس احلكومة  ،يف تفعيل
اإصالح منظومة الرتبية والتكوين ،وتعزيز التكوين املهين بعتباره رافعة أأساس ية لتحقيق فرص التشغيل ،وإارساء
منظومة ممتزية للتعلمي العايل والبحث العلمي ،وحتسني وتعممي اخلدمات الصحية وتوس يع التغطية الصحية ،وتقليص
الفوارق يف ادلخل وحماربة الفقر والهشاشة واالإقصاء الاجامتعي ،وترسيع وترية تمنية العامل القروي ودمع التوازن
اجملايل ،وكذا دمع حصول الطبقات الفقرية واملتوسطة عىل سكن الئق وتيسري الولوج للسكن ،والعناية بلش باب
وحتسني الولوج للرايضة.
وخلص الس يد العامثين اإىل أأن احلكومة س تواصل تعبئة هجودها لتزنيل خمتلف الربامج واالإجراءات اليت
الزتمت هبا يف الربانمج احلكويم ،مع الرتكزي عىل مجةل من ا ألولوايت اليت ميكن اإجاملها يف ثالثة حماور تتعلق
بلعناية بخلدمات الاجامتعية املوهجة للمواطن وتقليص الفوارق ،ودمع املقاوةل وحتفزي التشغيل والرفع من تنافس ية
الاقتصاد الوطين ،ومواصةل وتعزيز االإصالحات الكربى وجتويد احلاكمة.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة...

▪

لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

حبضور الس يد محمد يتمي وزير التشغيل واالإدماج املهين عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس االإثنني  13ماي 2019
خصص دلراسة موضوع "الوضعية الاجامتعية للعامالت والعامل الزراعيني وظروف معلهم وتنقلهم اإىل أأماكن معلهم بلضيعات
الفالحية ،وذكل عىل اإثر حادثة السري اليت أأودت حبياة مجموعة من العامالت الزراعيات بلطريق الرابطة بني العرائش وموالي
بوسلهام الغرب وحادثيت أأاكدير وطنجة" ،واملقدم من طرف مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.

▪

لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان:

عقدت اللجنة اجامتع يوم ا ألربعاء  08ماي  2019خصص ملواصةل البت يف التعديالت والتصويت عىل مقرتح
النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.
وتبعا مل جرى االتفاق عليه داخل اللجنة فقد تقرر أأن يعقد اجامتع أخر يومه الثالاثء  2019مبارشة بعد انهتاء اجللسة
العامة ملواصةل أأشغالها يف هذا الصدد.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...

▪

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

▪ الثالاثء  14ماي 2019مبارشة بعد انهتاء اجللسة العامة بقاعة عاكشة
• مواصةل البت يف التعديالت والتصويت عىل مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين .

▪

لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

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

▪

لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

▪ ا ألربعاء  15ماي 2019عىل الساعة احلادية عرشة صباحا بلقاعة .8
• مواصةل دراسة مرشوع قانون التصفية رمق  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية 2016؛
• مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  87.18بتغيري وتمتمي القانون رمق  17.99املتعلق مبدونة التأأمينات.
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...
▪

استقبال سفير المملكة العربية السعودية المعتمد بالرباط.

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن
شامش ،سفري اململكة العربية السعودية املعمتد بلربط الس يد
عبد هللا بن سعد الغريري ،يوم االثنني  6ماي  2019مبقر
اجمللس.
وخالل هذا اللقاء ،أأشاد اجلانبان بعمق
العالقات املتينة اليت جتمع بني اململكة املغربية واململكة العربية
السعودية واليت تســتـمد قوهتا من الروابط الاخوية القوية
والوثيقة بني صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصـره هللا،
وخادم احلرمني الشـريفني املكل سلامن بن عبد العزيز أل
سعود حفظه هللا وبني الشعبني الشقيقني املغريب والسعودي.
و أأكد اجلانبان عىل مواصةل العمل عىل تعزيز وتوطيد عالقات التعاون الربملاين القامئ بني جملس
املستشارين املغريب وجملس الشورى السعودي ،وتكثيف التنس يق والتشاور بني برملاين البدلين يف خمتلف احملافل
الربملانية ا إالقلميية وادلولية حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك ،ودمع لك املبادرات اليت من شأأهنا ادلفاع عن القضااي
العليا والثوابت الوطنية ،وتعميق وتوطيد العالقات املمتزية بني البدلين والشعبني الشقيقني.
ويف هذا الس ياق ،جدد الس يد السفري ادلعوة املوهجة للس يد رئيس جملس املستشارين من نظريه
الس يد رئيس جملس الشورى السعودي للقيام بزايرة معل للمملكة العربية السعودية لتكون فرصة للتباحث حول
س بل ترس يخ التعاون الثنايئ يف خمتلف اجملاالت.

مجلس المستشارين
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▪

البرلمان اإلفريقي ينتخب النائب عبد اللطيف أبدوح مقررا
للجنته الدائمة للتجارة والجمارك وشؤون الهجرة .

عقدت اللجنة ادلامئة للربملان االإفريقي املعنية
بلتجارة وامجلارك وشؤون الهجرة اجامتعها اليوم الثالاثء 07
ماي  2019خصص دلراسة واعامتد تقرير يف موضوع" :س نة
الالجئني والعائدين والنازحني داخليا :مسامهة الربملان االإفريقي
يف اإجياد احللول ادلامئة للزنوح القرسي يف اإفريقيا".
وخالل هذا االإجامتع ،خصصت اللجنة فقرة من
جدول أأعاملها النتخاب مقرر لها وذكل بعدما اإنهتت همام النائبة
فريونياك اكدجو ببريي ( أأوغندا) بنهتاء اإنتداهبا.
وعقب فتح بب الرتش يحات من قبل رئيس اللجنة
النائب ماك هرني فيناين(انميبيا) ،قدم عضوي اللجنة التالية أأسامؤمه لرتش يحهيام لهذا املنصب:
 النائب عبد اللطيف أأبدوح (اململكة املغربية) مرحشا من قبل مجموعة اإفريقيا الشاملية، النائب جودي أأوجنومو (كينيا) ،مرحشا من قبل مجموعة اإفريقيا الرشقية.وبعد لكمة للنائب مصطفى اجلندي (مرص) ،رئيس مجموعة شامل اإفريقيا ،واذلي أأكد عىل أأمهية اإعامل
أليات الانتخاب املفتوح كدعامة لدلميقراطية يف خمتلف أأهجزة الربملان االإفريقي ،أأحل بملقابل عىل االإشارة اإىل كون
أأنظمة وقوانني هذا ا ألخري ال متكن من حتقيق مثثيلية متاكفئة لسائر اجلهات امخلس وخاصة مهنا هجة شامل اإفريقيا
اليت تعد ا ألصغر من حيث العدد وهو ما يسامه يف اإقصاءها من المتثيلية يف ا ألهجزة املسرية للربملان االإفريقي.
من هجته ،عرب النائب مصطفى بوحفص (اجلزائر) عن دمع سائر أأعضاء مجموعة شامل اإفريقيا لرتش يح
النائب عبد اللطيف أأبدوح مقررا لهذه اللجنة اليت تعىن بقضااي الهجرة.
وبعد مناقشة مس تفيضة ،أأكد مرحش مجموعة اإفريقيا الرشقية النائب جودي حسبه لرتش يحه ليمت بذكل
انتخاب النائب عبد اللطيف أأبدوح مقررا للجنة بالإجامع.

مجلس المستشارين
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▪

البرلمان اإلفريقي يدعو إلى إرساء ٱلية فعالة لمواجهة
الكوارث الطبيعية.

دعا أأعضاء الربملان االإفريقي اإىل اإرساء ألية
مؤسساتية فعاةل ودامئة داخل االإحتاد االإفريقي وذكل قصد
جماهبة التداعيات النامجة عن الكوارث الطبيعية.
وخالل مناقشة عامة لتقرير حول أأنشطة الربملان
االإفريقي للفرتة أ"أكتوبر  - 2018أأبريل  "2019قدمه الرئيس
روجيه نغودو دانغ يف جلسة معومية يوم الثالاثء  07ماي
 ،2019عرب أأعضاء املؤسسة الترشيعية االإفريقية عن تضامهنم
مع حضااي اإعصاري "اإداي" و "فيليب" الذلان رضب يف أواخر
مارس وبداية أأبريل املاضيني الك من موزمبيق وماالوي
وزميبابوي واتنزانيا وجنوب افريقيا خملفان حضااي ودمار شامل يف مناطق متفرقة من هذه البدلان.
و أأكدت جل املداخالت عىل أأنه بلنظر حلجم الكوارث الطبيعية املتتالية والنامجة يف معظمها عن تداعيات
التغريات املناخية ،فقد طالب الربملانيون ا ألفارقة برضورة تطوير الرتسانة القانونية واملؤسساتية ل إالختاد االإفريقي قصد
مواكبة حتدايت هذه الكوارث الطبيعية والتصدي لتبعاهتا بفعالية .وقد عرب الربملانيون ا ألفارقة عن انشغاهلم الكبري
بتنايم خماطر الكوارث الطبيعية وما ينتجه ذكل من عوارض أأخرى خاصة مهنا الزنوح القرسي لساكن املناطق
املنكوبة وهو ما يؤدي اإىل تغذية التوترات والزناعات وبلتايل يشلك هتديدا للسمل والاس تقرار وا ألمن مبجموع
القارة ا ألفريقية.
وقد شلكت مناس بة مناقشة هذا التقرير فرصة ذكر فهيا النائب نور ادلين قربل أأنه بعد االإعصار املدمر
اذلي رضب مجهورية املوزمبيق يويم  14و  15مارس املايض ،واذلي خلف خسائر برشية ومادية هامة ،أأرسل
املغرب مساعدة اإنسانية عاجةل للضحااي ،وذكل بتعلاميت ملكية من املكل محمد السادس.
وقالت النائب قربل أأن هذه املساعدات الانسانية البالغة  39طنا مشلت بخلصوص خياما ،و أأغطية،
ومواد غذائية أأساس ية ،وتأأيت تلبية لنداء املساعدة ادلولية اذلي وهجته السلطات املوزمبيقية ،مضيفا أأهنا تعرب عن
“التضامن ادلامئ للمملكة املغربية مع ساكنة هذا البدل االإفريقي املنكوب جراء اكرثة طبيعية حادة”.
ومل يفت النائب نور ادلين قربل أأن يؤكد بملناس بة عىل أأمهية أأن يمت تطوير وإاصالح البناء املؤسسايت
لالحتاد االإفريقي ليك يامتىش مع ما تطمح اإليه الشعوب االإفريقية يف العيش الكرمي وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة
 2030وكذا وفق رؤية االإحتاد االإفريقي ل  ،2063معتربا أأن جمال التصدي للكوارث الطبيعية بلقارة االإفريقية
ميكن أأن يشلك دعامة أأساس ية لتقوية التضامن االإفريقي الفعيل.
مجلس المستشارين
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اإلشراف
▪ ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
▪ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
▪ قسم االإعالم؛
▪ مصلحة التواصل واليقظة االإعالمية.
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الفاكس(+212)537728134:
الربيد االإلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان االإلكرتوينwww.chambredesconseillers.ma:
12

