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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ اجتماع رقم 2019/17
ليوم اإلثنين  20ماي 2019

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  20ماي  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 تويزي
ادريس الرايض

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.

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع:
▪ أأمحد اخلريف

:

مجلس المستشارين

أأمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖شؤون تنظميية:
 قرار رمق  2019/17/01بتلكيف االإدارة ابالتصال ابملهندس املعامري قصد موافاة أأعضاء املكتب السيناريوهات
املقرتحة الإعادة هتيئة قاعة اجللسات ،وإاعادة برجمة املوضوع مضن جدول أأعامل الاجامتع املقبل للمكتب.
 قرار رمق  2019/17/02بتحديد يوم االثنني  03يونيو  2019عىل الساعة الثانية والنصف زوالا مكوعد ملناقشة
اجمللس للحصيةل املرحلية لعمل احلكومة ،ويوم الثالاثء ا ألول بعد عيد الفطر( 11يونيو  )2019مبارشة بعد جلسة
ا ألس ئةل الشفهية لعقد جلسة الاس امتع لرد الس يد رئيس احلكومة عىل املناقشة وحتديد املدة االإجاملية جللسة املناقشة
يف ثالث ساعات ونصف.
❖الترشيع:
 قرار رمق  2019 /17/03بعقد جلسة ترشيعية لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون التصفية رمق 26.18
املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  2016يوم الثالاثء  28ماي  2019مبارشة بعد جلسة ا ألس ئةل الشفهية
ا ألس بوعية.
❖ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق 2019 /17/04بتقدمي موعد جلسات ا ألس ئةل الشفهية املنعقدة خالل شهر رمضان اإىل الساعة
احلادية عرش صباحا بدل الساعة الثانية عرشة زوالا.
 قرار رمق  2019/17/05ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة
املربجمة يوم الثالاثء  21ماي  2019عىل الساعة احلادية عرش صباح برئاسة الس يد رئيس اجمللس ،والس يد اإدريس
الرايض أأمينا للجلسة.
 قرار رمق  2019/17/06ابإرجاء حتديد حماور اجللسة الشهرية لشهر يونيو اإىل غاية الاجامتع املقبل ،عىل
أأساس الاقرتاحات التالية:
• السجل الاجامتعي املوحد؛
• اسرتاتيجية احلكومة يف جمال الاستامثر العمويم؛
• وضعية املتقاعد وماكنته يف الس ياسات العمومية.
مجلس المستشارين
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❖أأشغال اجلان:
 قرار رمق 2019 /17/07بتوجيه مراسةل اإىل رئيسة جلنة تقيص احلقائق
حول تصفية مفامح جرادة ،ل إالخبار ابنهتاء أأجل اإيداع تقريرها ( 21ماي  )2019وإاعادة اإدراج املوضوع مضن جدول
أأعامل الاجامتع املقبل.
❖العالقات اخلارجية:
 قرار رمق  2019 /17/08ابملوافقة عىل ادلعوة للمشاركة يف أأشغال الربملان العريب املزمع عقدها ابلقاهرة خالل
الفرتة املمتدة من  15اإىل  19يونيو ( 2019عضو الشعبة :الس يد املستشار نبيل ا ألندلويس ،عضو فريق العداةل
والتمنية).
 قرار رمق  2019 /17/09بعرض مراسةل من رئيس الربملان العريب يطلب من خاللها تسديد مسامهة اململكة
املغربية يف مزيانية الربملان العريب برمس س نة  2019عىل جلنة التنس يق بني اجمللسني.
 قرار رمق  2019 /17/10ابملوافقة عىل ادلعوة املوهجة من طرف سفري مجهورية الصني الشعبية اإىل الس يد عبد
امحليد الصويري ،اخلليفة اخلامس لرئيس جملس املستشارين للمشاركة يف املعرض ادلويل لصناعة ال Big Data
الصينية اذلي سينظم يف مقاطعة  Guizhouالصينية هناية شهر ماي .2019
 قرار رمق  2019 /17/11بتلكيف االإدارة ابختاذ التدابري الالزمة من أأجل مشاركة اخللية ا ألول للرئيس ،نيابة
عن الس يد الرئيس ،يف أأشغال اجامتع رؤساء جمالس الش يوخ بباريس ( 15- 12يونيو .)2019
❖خمتلفات
 قرار رمق  2019/16/12ابملوافقة عىل طلب زايرة مقر جملس املستشارين من طرف مجعية نور حلقوق
الطفل وا ألم بقلعة الرساغنة.
 قرار رمق  2019/16/13بتحديد يوم ا ألربعاء  3يوليوز  2019مكوعد لعقد الندوة املوضوعاتية حول الفوارق
اجملالية جبهة ادلار البيضاء – سطات.

مجلس المستشارين
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قضااي للمتابعة
❖العالقات اخلارجية:
• حتديد تركيبة وفد جملس املستشارين للمشاركة يف اجامتعات منتدى "القيادات الس ياس ية النسائية"
 Women political Leaders WPLاملزمع عقده بطوكيو/الياابن أأايم  27-25يونيو .2019
(رفقته :ورقة حول مشاراكت الس يدات املستشارات يف الاجامتعات السابقة للمنتدى؛ جدول
مبشاراكت الس يدات املستشارات يف التظاهرات ادلولية منذ أأكتوبر .)2015
• مراسةل من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل تطلب من خاللها انتداب ممثل عن اجمللس
للمشاركة يف الاجامتع البني -وزاري حول اإصالح القطاع ا ألمين يف اإطار الاحتاد االإفريقي املزمع
عقده هبذه الوزارة يوم  12يونيو .2019

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة...

▪

لجنة الف الحة والقطاعات االنتاجية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء  22ماي  2019خصص جدول أأعامهل دلراسة مشاريع القوانني التالية:
• مرشوع قانون رمق  51.14يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  25.06املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأأ
واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية (قراءة اثنية)
• مرشوع قانون رمق  35.13يقيض ابإحداث وتنظمي مؤسسة للهنوض اب ألعامل الاجامتعية والثقافية
لفائدة موظفي قطاع املياه والغاابت.
وقد صادقت اللجنة عىل املرشوع ا ألول ،فامي مت االتفاق عىل مواصةل دراسة مرشوع القانون املتعلق
ابإحداث وتنظمي مؤسسة للهنوض اب ألعامل الاجامتعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغاابت والبت يف
التعديالت املقدمة بشأأنه والتصويت عىل املرشوع يف الاجامتع اذلي س تعقده اللجنة لهذا الغرض يوم غد ا ألربعاء
 29ماي  2019ابتداء من الساعة احلادية عرشة صباحا.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...

▪

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

الثالاثء  28ماي 2019مبارشة بعد انهتاء اجللسة العامة بقاعة عاكشة:

• مواصةل البت يف التعديالت والتصويت عىل مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.

▪

لجنة الف الحة والقطاعات االنتاجية.

ا ألربعاء  29ماي 2019عىل الساعة احلادية عرشة صباحا بقاعة عاكشة:

• البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  35.13يقيض ابإحداث وتنظمي مؤسسة
للهنوض اب ألعامل الاجامتعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغاابت.
• لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

 ا ألربعاء  29ماي 2019عىل الساعة احلادية عرشة صباحا بقاعة عاكشة:
• البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  45.13يتعلق مبزاوةل همن الرتويض والتأأهيل
وإاعادة التأأهيل الوظيفي.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

▪

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تجري تقييما ايجابيا
لشراكتها من أجل الديموقراطية مع المغرب

يف اجامتعها مبقر امجلعية الوطنية الفرنس ية بباريس
يوم امجلعة  24ماي  2019صادقت اللجنة ادلامئة للجمعية
الربملانية جمللس أأورواب عىل مرشوع القرار حول تقيمي الرشاكة
من أأجل ادلميقراطية للربملان املغريب دلى امجلعية ،وذكل يف
نسخته الثالثة بعد قراري  2013و.2015
وقد عكس هذا القرار االإجيايب ،اذلي صوت عليه
أأعضاء اللجنة ابإجامع ،املس توى اجليد واملتقدم ملسار الرشاكة
القامئة بني اجلانبني ،حيث أأكد عىل التقدم اذلي عرفه املغرب
يف جمال البناء ادلميقراطي ،سواء تعلق ا ألمر ابالإصالحات الس ياس ية وادلميقراطية والتزنيل املتقدم دلس تور ،2011
أأو عىل مس توى تعزيز منظومة حقوق ا إالنسان.
ويف هذا الس ياق ،نوهت امجلعية يف قرارها لتقيمي الرشاكة ،ابإصالح القضاء وفصل النيابة العامة عن
وزارة العدل ،والتقدم احملرز يف جمال تعزيز احلاكمة ادلميقراطية والزناهة الانتخابية وابلمتثيلية اجليدة للنساء عىل
املس توى الس يايس.
وجسلت عىل املس توى احلقويق نتاجئ الاس تعراض ادلوري الشامل اليت يمت مبجلس حقوق االإنسان
التابع ل ألمم املتحدة ،ورحبت ابدلور النش يط اذلي يضطلع به لك من اجمللس الوطين حلقوق االإنسان املغريب
ووس يط اململكة يف ادلفاع عن حقوق االإنسان ،وكذا ابالعرتاف اذلي حتظى به هاتني املؤسس تني دلى اجملمتع
املدين .ورحبت بتوس يع صالحيات اجمللس الوطين حلقوق االإنسان لتنفيذ الآلية الوطنية ملنع التعذيب وحامية
حقوق ا ألطفال وا ألشخاص ذوي االإعاقة.
كام نوهت امجلعية ابدلور اذلي تضطلع به جلان اجمللس الوطين حلقوق االإنسان ابدلاخةل والعيون والتفاعل
بني املغرب والآليات املرتبطة ابملساطر اخلاصة مبجلس حقوق االإنسان التابع ل ألمم املتحدة.
مجلس المستشارين
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وعىل املس توى الربملاين ،نوهت امجلعية ابجلودة العالية للحوار مع
الربملان املغريب ،سواء يف ما يتعلق ابخنراط الوفد املغريب يف أأنشطة امجلعية أأو
مبختلف أأشاكل التعاون القامئ اليت مت اإرساءها بني امجلعية والربملان املغريب خالل ا ألعوام 2017 ،2016 ،2015
و ،2018ودعت هبذه املناس بة اإىل تعميق هذا احلوار وتطوير وضع الرشيك من أأجل ادلميقراطية.
وفامي يتعلق ابلتعاون احلكويم بني السلطات املغربية وجملس أأورواب ،رحبت امجلعية ابلتقيمي االإجيايب اذلي
قدمه جملس الوزراء يف  21مارس  2018لتنفيذ رشاكة اجلوار مع املغرب خالل الفرتة  ،2017-2015وال س امي يف
اجلزء التقين مهنا .كام رحبت ابس مترار هذه الرشاكة للفرتة  ،2021-2018منوهة هبذه املناس بة حبصول املغرب يف
أأبريل  2019عىل وضع الرشيك يف ادلميقراطية احمليل دلى مؤمتر السلطات احمللية وا إالقلميية التابع جمللس أأورواب.
ونوهت امجلعية يف قرارها ابلس ياسة املغربية يف جمال الهجرة املبنية عىل رؤية شامةل ومندجمة الإدماج
املهاجرين يف اجملمتع املغريب ،حيث أأبرز مقرر جلنة القضااي الس ياس ية امللكف بتقيمي الرشاكة اجلهود املبذوةل يف اإطار
الس ياسة المنوذجية يف جمال الهجرة واليت مكنت املغرب من أأن يصبح رائدا معرتف به يف قضااي الهجرة يف اإفريقيا
وداخل الاحتاد االإفريقي ،مذكرا مببادرة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا و أأيده املتعلقة خبلق مرصد من
أأجل الهجرة وتعيني مبعوث خاص لالحتاد االإفريقي حول هذه القضية.
ويف الس ياق الافريقي كذكل ،وصفت امجلعية املغرب كجرس بني افريقيا واورواب ،داعية اإىل أأن تكون
ادلعامة ا ألوروبية واسعة ومتينة.
ويف لكمته أأمام اللجنة ،عرب رئيس الوفد املغريب دلى امجلعية الربملانية جمللس أأورواب ،الس يد عالل
معروي عن ارتياح اجلانب املغريب للرشاكة القامئة بني اجلانبني يف اإطار س ياسة اجلوار ا ألورويب ،وعن اس تعداد
اململكة لتوس يعها وتعميق احلوار ملنح املغرب وضعا أأكرث تقدما ،و أأكد عىل المنوذج املتفرد اذلي يشلكه املغرب يف
حميطه ا إالقلميي املضطرب ،مما جيعهل عنرص اس تقرار يف املنطقة وقاطرة لبايق دول اجلوار لالنضامم اإىل هذه الرشاكة.
شارك يف هذا الاجامتع لك من الس يد النائب عالل معروي ،رئيس الوفد ،والس يد املستشار عبد
العيل حايم ادلين ،والس يدة النائبة عزيزة شاكف.

مجلس المستشارين
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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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