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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ اجتماع رقم 2019/16
ليوم اإلثنين  13ماي 2019

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني 13ماي  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
عبد الوهاب بلفقيه
عز ادلين زكري
أأمحد اخلريف
أأمحد تويزي
ادريس الرايض

مجلس المستشارين

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس.
أأمني اجمللس؛
أأمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖شؤون تنظميية:
 قرار رمق 2019/16/01بتلكيف االإدارة بإعداد تصور حول اإعادة هتيئة
قاعة اجللسات ،وعرضه عىل اجامتع املكتب املقبل.
 قرار رمق  2019/16/02بعقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  14ماي  2019عىل الساعة احلادية عرشة صباحا.
 قرار رمق  2019/16/03بتوجيه رسائل اإىل أأعضاء اجمللس املتغيبني بدون عذر عن اجللس تني املنعقدتني يوم
الثالاثء  7ماي  ،2019وفقا ألحاكم املادة  163من النظام ادلاخيل.
 قرار رمق  2019/06/04مبراسةل الفرق واجملموعة حلث أأعضاهئا عىل توجيه مراسالت اعتذار خشيص لرئاسة
اجمللس وإارفاقها بلواثئق املثبتة مىت اكن ذكل ممكنا.
 قرار رمق  2019/16/05بتالوة رساةل الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي بنتداب املستشارة عائشة أيتعال
رئيسة الفريق يف اجللسة العامة ليوم الثالاثء  14ماي .2019
❖مناقشة احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة:
 قرار رمق 2019 /16/06بعرض موضوع حتديد اترخي جلسة مناقشة احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة مبجلس
املستشارين عىل رؤساء الفرق واجملموعة ،من أأجل اختاذ القرار ا ألنسب.
 قرار رمق  2019/16/07بتعيني الس يد اإدريس الرايض يف أأمانة اجللسة املشرتكة جملليس الربملان لتقدمي
احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة يوم االإثنني  13ماي .2019
❖الترشيع:
 قرار رمق  2019 /16/08بربجمة جلسة معومية ،يوم الثالاثء  14ماي  2019مبارشة بعد جلسة ا ألس ئةل
الشفهية ،لدلراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني اجلاهزة التالية:
• مرشوع قانون رمق  40.17املتعلق بلقانون ا ألسايس لبنك املغرب؛
• مرشوع قانون رمق  48.17بإحداث الواكةل الوطنية للتجهزيات العامة.
وسريأأس هذه اجللسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد أأمحد خلريف أأمينا للجلسة.
مجلس المستشارين
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❖ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق 2019 /16/09بملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل
الشفهية ليوم الثالاثء  14ماي  ،2019برئاسة اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد
عبد امحليد الصويري والس يد أأمحد خلريف أأمينا للجلسة.
 قرار رمق  2019/16/10بلتشاور مع ندوة الرؤساء خبصوص طلب تقدمي موعد عقد جلسات ا ألس ئةل
الشفهية اإىل احلادية عرش صباحا خالل شهر رمضان املبارك.
❖العالقات اخلارجية:
 قرار رمق 2019 /15/11بملوافقة عىل املشاركة يف لك من "املنتدى ادلويل حول تطور الفكر الربملاين" و"املؤمتر
الربملاين روس يا-اإفريقيا" بلعامصة موسكو خالل الفرتة املمتدة من فاحت اإىل غاية الثالث من شهر يوليوز .2019
 قرار رمق  2019/16/12بملوافقة عىل املشاركة يف أأشغال ادلورة الربيعية للجمعية الربملانية ملنظمة حلف شامل
ا ألطليس املزمع تنظميها برباتيسالفا/سلوفاكيا خالل الفرتة املمتدة من  31ماي اإىل غاية الثالث من شهر يوليوز .2019
 قرار رمق  2019/16/13بملوافقة عىل املشاركة يف أأشغال ادلورة  74للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين االإفريقي
املزمع عقدها ببانغي/اإفريقيا الوسطى يويم  13و 14يونيو .2019
 قرار رمق  2019/16/14بملوافقة عىل املشاركة يف أأشغال جلنة القضااي الس ياس ية وادلميقراطية بمجلعية الربملانية
جمللس أأوروب املزمع عقدها بباريس/فرنسا يوم  20ماي .2019
 قرار رمق  2019/16/15بملوافقة عىل املشاركة يف أأشغال اجامتع جلنة القضااي القانونية وحقوق االإنسان
بمجلعية الربملانية جمللس أأوروب املزمع عقدها بباريس/فرنسا يويم  28و 29ماي .2019
 قرار رمق  2019/16/16بملوافقة عىل مشاركة رئيس جلنة اخلارجية مبجلس املستشارين يف أأشغال ندوة
حتت عنوان "حنو بناء اسرتاتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول اجلوار اجلغرايف" املزمع عقدها مبقر جامعة ادلول
العربية بلقاهرة يوم  17يونيو .2019
 قرار رمق  2019/16/17بملوافقة عىل طلب رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين ،دمع ادلول العربية ا ألعضاء
بربملان معوم اإفريقيا عرب اإدراج بند دامئ يتناول القضية الفلسطينية عىل جدول أأعامل دورات هذه املؤسسة.
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❖خمتلفات:
 قرار رمق  2019/16/21بنتداب اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد امحليد الصويري للمشاركة يف الندوة اليت
ينظمها املعهد املليك لدلراسات االإسرتاتيجية يوم  22ماي  ،2019لتقدمي النتاجئ ا ألولية لدلراسة املرتبطة بلبحث
العلمي والابتاكر بلعامل العريب.

قضااي للمتابعة
❖العالقات اخلارجية:
▪ مراسةل من رئيس الربملان العريب للس يد املستشار نبيل ا ألندلويس بصفته رئيسا للجنة الشؤون الترشيعية
والقانونية وحقوق االإنسان بلربملان العريب حول التصور اخلاص بلندوة اليت يعزتم هذا ا ألخري تنظميها يف
موضوع "االإعدام يف ادلول العربية وضامانت التطبيق" ،وذكل بلقاهرة يوم  17يونيو .2019
▪ مشاركة جملس املستشارين يف اجامتعات منتدى "القيادات الس ياس ية النسائية" Women WPL
 political Leadersوورقة حول املنتدى (نقطة مرتبطة بدلعوة للمشاركة يف الاجامتع املقبل للمنتدى
بطوكيو/اليابن أأايم  27-25يونيو  2019واليت متت املصادقة علهيا يف الاجامتع السابق الجامتع املكتب).

مجلس المستشارين
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الجلسات العمومية...
▪

جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروعي ق انونين

عقد جملس املستشارين جلسة معومية يوم الثالاثء
 14ماي  2019برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر
سالمة والس يد أأمحد خلريف أكمني للجلسة ،خصصت لدلراسة
والتصويت عىل مرشوعي القانونني التاليني:
▪ مرشوع قانون رمق 40.17
املتعلق بلقانون ا ألسايس
لبنك املغرب؛ 4/0/42
▪ مرشوع قانون رمق  48.17بإحداث الواكةل الوطنية للتجهزيات العامة .الاجامع
وقد حظي املرشوع ا ألول بأأغلبية  42صوات دون معارضة مع تسجيل امتناع أأربعة مستشارين عن التصويت ،أأما
املرشوع الثاين فقد صادق عليه اجمللس بإجامع احلارضين.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة...

▪

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس االإثنني  20ماي  2019خصص ملواصةل البت يف التعديالت والتصويت
عىل مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.

▪

لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء  15ماي  2019خصص جدول أأعامهل ملواصةل دراسة مرشوع قانون
التصفية رمق  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  2016ومرشوع قانون رمق  87.18بتغيري وتمتمي القانون
رمق  17.99املتعلق مبدونة التأأمينات.
وقد صادقت اللجنة عىل املرشوع ا ألول بأأغلبية  9أأصوات مقابل صوت واحد مع تسجيل امتناع
مستشار واحد عن التصويت ،فامي مل تمتكن من الرشوع يف دراسة املرشوع الثاين املتعلق مبدونة التأأمينات.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...

▪

لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.



ا ألربعاء  22ماي  2019عىل الساعة احلادية عرشة صباحا بقاعة عاكشة

• البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  45.13يتعلق مبزاوةل همن الرتويض والتأأهيل
وإاعادة التأأهيل الوظيفي.

▪

لجنة الف الحة والقطاعات االنتاجية.

ا ألربعاء  22ماي  2019عىل الساعة احلادية عرشة زوالا بقاعة الندوات

دراسة مشاريع القوانني التالية:
• مرشوع قانون رمق  51.14يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  25.06املتعلق بلعالمات املمزية للمنشأأ واجلودة
للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية (قراءة اثنية)
• مرشوع قانون رمق  35.13يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة للهنوض ب ألعامل الاجامتعية والثقافية لفائدة
موظفي قطاع املياه والغابت.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

▪

النواب المغاربة ببرلمان عموم إفريقيا يدعون إلحصاء الساكنة المحتجزة بتندوف.

1
أأطلق النواب املغاربة ا ألعضاء
بربملان معوم اإفريقيا ،أأثناء مشاركهتم يف ادلورة
الثانية من الوالية الترشيعية اخلامسة لهذا
املؤسسة االإفريقية ،اليت انعقدت يف ميدراند
(قرب جوهانس بورغ) ،نداء الإحصاء
وتسجيل الساكنة احملتجزة بتندوف (جنوب
غرب اجلزائر).
وكشف النواب املغاربة ،خالل
مداخةل هلم يوم االثنني  13ماي ،2019
بجللسة العمومية لهذه املؤسسة الترشيعية
القارية حول قضية الالجئني ،املزامع الاكذبة خلصوم املغرب بشأأن وضعية غري عادية يمت اس تغاللها من أأجل اإطاةل
أأمد هذا الزناع ا إالقلميي املفتعل حول الوحدة الرتابية للمملكة.
و أأشاروا اإىل أأن اإحصاء وتسجيل هذه الساكنة يفرض نفسه لرفع أأي لبس يمت معدا اإبقاؤه حول هذه
القضية ،مؤكدين أأن اإحصاء من هذا القبيل ينسجم متاما مع مقتضيات القانون ادلويل االإنساين اذلي ينص عىل
اإحصاء وتسجيل الالجئني يف مجيع أأحناء العامل.
وقالوا اإن هذه العملية س متكن من متيزي ا ألبعاد الس ياس ية واالإنسانية لوضعية هذه الساكنة.
و أأضافوا أأن ا ألمر يتعلق برشط أأسايس لضامن حامية حقوق هذه الساكنة ،مذكرين بلتقارير ادلولية
اليت تتحدث عن حتويل للمساعدات االإنسانية املوهجة لساكنة اخملاميت.
وتأأيت هذه ادلعوة ،اليت لقيت صدى واسعا دلى أأعضاء الربملان االإفريقي ،للتذكري أأمام املؤسسة
الترشيعية الافريقية بملسؤولية الواحضة للجزائر ،ادلوةل اليت تتنصل من مسؤولياهتا إبرصارها املتعنت عىل رفض
احصاء ساكنة تندوف يف انهتاك خطري للقواعد القانونية ادلولية ،خاصة تكل اليت تدافع عهنا مفوضية ا ألمم املتحدة
السامية لشؤون الالجئني.
يذكر أأن اإحصاء وتسجيل الالجئني اكن مطلوب من خالل تقرير أأشغال ورشة العمل اليت عقدت يف
مارس املايض مبقر برملان معوم اإفريقيا حول موضوع "عام الالجئني والعائدين وا ألشخاص النازحني بإفريقيا:
مسامهة الربملان االإفريقي يف البحث عن حلول مس تدامة للمرحلني قرسا يف اإفريقيا".
النشرة الداخلية-العدد  21 /574ماي 2019

مجلس المستشارين
9

ويف هذا االإطار ،سيمت تقدمي مرشوع قرار خالل ادلورة احلالية
للمؤسسة الترشيعية الافريقية يدعو مفوضية ا ألمم املتحدة السامية لشؤون
الالجئني اإىل “تسجيل مجيع الالجئني يف اإفريقيا ،طبقا التفاقية جنيف لعام
 1951وبروتوكولها لعام ”.1967
وميثل املغرب بربملان معوم اإفريقيا لك من نور ادلين قربل عن فريق حزب العداةل والتمنية مبجلس النواب،
ومرمي وحساة عن فريق حزب ا ألصاةل واملعارصة ،ومحمد زكراين عن فريق حزب التجمع ادلس توري مبجلس النواب،
وعبد اللطيف ابدوح عن الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس املستشارين ،وحيفظه بمنبارك عن الفريق
احلريك مبجلس املستشارين.
املصدر:ومع
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

ا ألمانة 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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