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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ اجتماع رقم 2019/18
ليوم اإلثنين  27ماي 2019

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني 27ماي  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
العريب احملريش
عبد الوهاب بلفقيه
أأمحد تويزي
أأمحد اخلريف
ادريس الرايض

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

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة:
▪ عبد امحليد الصويري
▪ عز ادلين زكري

:
:

مجلس المستشارين

اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖الترشيع:
 قرار رمق  2019 /18/01بعقد جلسة ترشيعية ،برئاسة
اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد أأمحد تويزي أأمينا للجلسة ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص
اجلاهزة:
• مرشوع قانون التصفية رمق  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية 2016
• مرشوع مرشوع قانون رمق  51.14يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  25.06املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأأ
واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية (قراءة اثنية).

 قرار رمق  2019 /18/02ابدلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  28ماي  2019عىل الساعة
العارشة والنصف صباحا لتنظمي املناقشة ابجللسة العامة.
❖ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق  2019 /18/03ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل ليوم الثالاثء  28ماي 2019
عىل الساعة احلادية عرش صباحا برئاسة اخلليفة ا ألول للرئيس الس يد عبد الصمد قيوح ،والس يد أأمحد تويزي أأمينا
للجلسة.
❖ أأشغال اللجان:
 قرار رمق  2019 /18/05بعرض موضوع انهتاء أأحل اإيداع تقرير اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول
تصفية مفامح جرادة بتارخي  21ماي  ،2019مضن مس تجدات اجمللس من طرف أأمني جلسة ا ألس ئةل ليوم 25
ماي  ،2019بعد عرض املوضوع عىل ندوة الرؤساء.

مجلس المستشارين
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❖العالقات اخلارجية:
 قرار رمق  2019 /18/06ابملوافقة عىل املشاركة يف
أأشغال ادلورة  45للجمعية الربملانية للفرنكفونية املزمع عقدها بأأبيدجان/
كوت ديفوار ،وذكل خالل الفرتة املمتدة من  05اإىل  09يوليوز .2019
 قرار رمق  2019 /18/07ابملوافقة عىل طلب اجمللس الثقايف الربيطاين بتنظمي النسخة الثالثة
للمسابقة اجلهوية لربانمج قادة املس تقبل مبقر جملس املستشارين وذكل يوم  9يوليوز .2019
 قرار رمق  2019 /18/08بربجمة لقاء مع أأعضاء شعبة برملان معوم اإفريقيا من أأجل تدارس
الربانمج الاسرتاتيجي  2023-2019عىل ضوء املراسةل الواردة عن وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل
يف املوضوع.
❖خمتلفات :
 قرار رمق  2019/18/11ابملوافقة عىل طلبات زايرة مقر جملس املستشارين لفائدة:
• مجعية النور للتمنية والثقافة بفاس.
• رئيسة منظمة جرس الثقافات.

مجلس المستشارين
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الجلسات العمومية...

▪

جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة

معال بأأحاكم الفقرة ا ألوىل من الفصل 101
من ادلس تور واملادة  237من النظام ادلاخيل جمللس
املستشارين ،عقد اجمللس يوم أأمس االثنني  03يونيو
 2019جلسة عامة خصصت ملناقشة احلصيةل
املرحلية لعمل احلكومة ،اليت عرضها الس يد رئيس
احلكومة يف اجللسة الربملانية املشرتكة بتارخي  13ماي
.2019

▪

جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة.

عقد جملس املستشارين جلسة معومية يوم الثالاثء
 28ماي  ،2019برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد
القادر سالمة والس يد أأمحد تويزي أأمينا للجلسة ،خصص
جدول أأعاملها لدلراسة والتصويت عىل مرشوعي القانونني
التاليني:
• مرشوع قانون التصفية رمق  26.18املتعلق بتنفيذ
قانون املالية للس نة املالية 2016؛
• مرشوع قانون رمق  51.14يقيض بتغيري وتمتمي
القانون رمق  25.06املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية
(قراءة اثنية).
مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة...

• لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء  29ماي  2019خصص للبت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع
قانون رمق  45.13يتعلق مبزاوةل همن الرتويض والتأأهيل وإاعادة التأأهيل الوظيفي.
وقد صادقت اللجنة عىل املرشوع ابالإجامع بعد أأن مت اإدخال مجةل من التعديالت عليه.

▪

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

عقدت اللجنة اجامتع يوم الثالاثء  28ماي  2019واصلت خالهل البت يف التعديالت والتصويت عىل
مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.
وخالل هذا الاجامتع أأهنت اللجنة دراسة املقرتح وصادقت عليه ابالإجامع.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...
▪

السيد بن شماش يثمن قرار التقييم االيجابي وتجديد
الشراكة من أجل الديمقراطية بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس
أوروبا.

مثن رئيس جملس املستشارين الس يد
حكمي بن شامش القرار االإجيايب للجمعية الربملانية
جمللس أأورواب حول تقيمي الرشاكة من أأجل
ادلميقراطية للربملان املغريب دلى امجلعية ،يف نسخته
الثالثة بعد قراري  2013و ،2015والصادر عن
امجلعية خالل الاجامتع ا ألخري للجنهتا ادلامئة املنعقد
مبقر امجلعية الوطنية الفرنس ية ابلعامصة ابريس.
واعترب الس يد بن شامش ،يف معرض
تعليقه عىل هذا القرار اذلي صوت عليه أأعضاء
اللجنة ابالإجامع ،أأن هذا ا ألمر يعكس املس توى اجليد واملتقدم ملسار الرشاكة القامئة بني اململكة املغربية وجملس
أأورواب ،ويربز كذكل التقدم اذلي عرفه املغرب يف جمال البناء املؤسسايت ادلميقراطي ،سواء تعلق ا ألمر ابدليناميات
الاصالحية ادلميقراطية والتزنيل املتقدم دلس تور  ،2011أأو عىل مس توى تعزيز منظومة حقوق االإنسان.
فقد جسل الس يد بن شامش ابعزتاز كبري تنويه امجلعية الربملانية جمللس أأورواب ابلس ياسة املغربية يف جمال
الهجرة واللجوء املبنية عىل رؤية شامةل ومندجمة الإدماج املهاجرين يف اجملمتع املغريب ،وإابرازها يف هذا القرار للجهود
املبذوةل يف اإطار هذه الس ياسة المنوذجية اليت مكنت املغرب من أأن يصبح رائدا معرتفا به يف قضااي الهجرة يف
اإفريقيا وداخل الاحتاد االإفريقي ،حيث ذكرت امجلعية يف هذا االإطار مببادرة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس
املتعلقة خبلق مرصد من أأجل الهجرة وتعيني مبعوث خاص لالحتاد االإفريقي حول هذه القضية.
و أأعرب رئيس اجمللس عن تقديره لتأأكيد امجلعية الربملانية جمللس أأورواب عىل ادلور الرائد للمملكة عىل
املس توى الافريقي ،ورغبهتا يف أأن يكون املغرب جرسا بني افريقيا و أأورواب.
ومل يفت الس يد بن شامش ،هبذه املناس بة اليت تزتامن مع ختليد اليوم العاملي الإفريقيا ،جتديد التأأكيد عىل
أأن اململكة املغربية جعلت من التعاون مع القارة االإفريقية خيارا اسرتاتيجيا ،يف اإطار تاكمل إاقلميي حيوي ورشاكة
جنوب – جنوب فعاةل وتضامنية ،ومعل تشاريك ينطلق من منظور اسرتاتيجي متجدد ومتاكمل ،حدده جالةل
املكل ،مبين عىل ترس يخ العالقات التارخيية مع بدلان القارة عرب مبادرات تشمل جماالت متعددة.

مجلس المستشارين
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وشدد عىل مواصةل اخنراط جملس املستشارين اىل جانب جملس
النواب يف العمل الافريقي املشرتك مع الاحتادات وامجلعيات الربملانية ا إالقلميية
وادلولية يف اإطار دبلوماس ية برملانية فاعةل ،مبادرة وتضامنية تضع قضااي ومصاحل
شعوب القارة يف صلب أأولوايهتا.
كام عرب عن ارتياحه الكبري بتنويه امجلعية الربملانية جمللس أأورواب ابجلودة العالية للحوار مع الربملان املغريب،
سواء يف ما يتعلق بتنفيذ الالزتامات املرتبطة بوضع الرشيك من أأجل ادلميقراطية أأو ابخنراط الوفد الربملاين املغريب
يف معل امجلعية أأو مبختلف أأشاكل التعاون اليت مت اإرساؤها بني امجلعية والربملان املغريب منذ احلصول عىل وضع
الرشيك من أأجل ادلميقراطية س نة  ،2011معربا هبذه املناس بة عن ترحيبه بدعوة امجلعية الربملانية جمللس أأورواب اإىل
تعميق مسلسل احلوار وتطوير هذا الوضع لريىق اإىل مس توى رشاكة متقدمة بني اجلانبني.
ويف نفس الس ياق ،أأكد الس يد بن شامش عىل الزتام جملس املستشارين واخنراطه اىل جانب جملس
النواب ،يف مواصةل تعزيز ودمع الرشاكة اليت تربطه ابمجلعية الربملانية جمللس أأورواب ،واس تعداده لتطوير وتوس يع أفاق
وجماالت التعاون بني اجلانبني.

مجلس المستشارين
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▪ السيد عبد الحميد الصويري يمثل المغرب في معرض
الصين الدولي لصناعة البيانات الكبيرة 2019.

يشارك املغرب كضيف رشف يف معرض الصني
ادلويل لصناعة البياانت الكبرية لعام  ،2019واذلي افتتح
أأشغاهل ،ا ألحد  26ماي ،يف مدينة قوييانغ مبقاطعة قويتشو
جبنوب غريب الصني ،حبضور مسؤويل وممثيل العديد من
البدلان ،واملنظامت ادلولية ،واملؤسسات واجلامعات،
والرشاكت املعنية ابذلاكء الاصطناعي وميثل املغرب يف هذا
املعرض ادلويل ،اذلي ينظم من  26اإىل  29ماي اجلاري،
خليفة رئيس جملس املستشارين الس يد عبد امحليد الصويري،
واملدير العام لواكةل التمنية الرمقية س يدي محمد اإدرييس ملياين.
و أأعرب الس يد الصويري ،يف مداخةل خالل اجللسة الافتتاحية للمؤمتر ،عن شكره وتقديره الكبري الختيار
املغرب ضيف رشف هذه التظاهرة ادلولية الكربى ،مذكرا بأأن الزايرة الرمسية اليت قام هبا صاحب اجلالةل املكل
محمد السادس اإىل مجهورية الصني الشعبية س نة  2016أأاتحت للعالقات بني البدلين الانتقال اإىل الرسعة القصوى
يف اإطار رشاكة اسرتاتيجية شامةل.
وقال اإن هذه الزايرة امللكية توجت برشاكة اسرتاتيجية فتحت أفاقا مس تقبلية جديدة للعالقات
الس ياس ية بني بكني والرابط ،ومكنت من تعزيز التعاون الثنايئ يف قطاعات ذات اإماكانت قوية من حيث خلق
فرص الشغل والقمية املضافة.
و أأضاف أأن توقيع اململكة ،يف هناية  ،2017عىل مذكرة تفامه لالنضامم اإىل مبادرة "احلزام والطريق" اليت
أأطلقهتا الصني شلك حتوال جديدا ،سواء ابلنس بة للعالقات الثنائية أأو العالقات الثالثية الصني  -املغرب -اإفريقيا،
والصني  -املغرب  -أأورواب ،مشريا اإىل أأن املغرب أأابن ،يف الواقع ،عن إارادته للمشاركة بنشاط يف تنفيذ هذا
املرشوع العاملي ووضع العديد من اإماكانته للمسامهة يف ذكل
و أأكد أأن اس تقرار اململكة املغربية والمنوذج التمنوي املتفرد بقيادة صاحب اجلالةل املكل محمد السادس،
اذلي يرتكز عىل الهنوض ابملشاريع الكربى ،تعترب دعامات هممة تعزز موقع املغرب مكركز لتطوير هذا المنوذج من
التعاون ،مشريا اإىل أأنه عىل الصعيد الاقتصادي ،تعترب الصني اململكة كبوابة حنو اإفريقيا وبدلان اجلنوب القريبة
من أأورواب.
مجلس المستشارين
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وشدد الس يد الصويري عىل رضورة أأن تشهد الرشاكة متعددة
ا ألبعاد بني املغرب والصني مزيدا من التوسع والتنويع ،استنادا اإىل مبادئ التمنية
املشرتكة والفوائد املتبادةل ،داعيا الفاعلني الس ياس يني والاقتصاديني املغاربة
والصينيني اإىل اس تكشاف حقول جديدة ،وإاحراز مزيد من التقدم عىل اكفة املس توايت الإرساء عالقات دامئة
ومتينة ،من أأجل صاحل املنطقتني واجملمتعني وذكر بأأن الصني تشلك أأيضا سوقا كربى الس تكشاف وتصدير املنتجات
املغربية ذات القمية املضافة العالية اليت سوف متكن املغرب من أأن يكون هل موقع ممتزي يف السوق الصينية ،مشريا
اإىل أأن املغرب بصدد بلورة منوذج تمنوي جديد و أأن الصني اليت تعترب قوة اقتصادية وتكنولوجية عىل املس توى
العاملي ،ميكن أأن متثل جتربة غنية يف هذا اجملال من هجة أأخرى،
ذكر الس يد الصويري أأن السوق العاملي للبياانت الكبرية يقدر اليوم بـ  42مليار دوالر ،مربزا أأنه يف
الوقت احلايل هتمين الصني اىل حد كبري عىل هذه الصناعة ،اليت تعرف ازدهارا ،واليت جتمع وحدها  60يف املائة من
خرباء البياانت الكبرية عامليا ،مقابل ما يقرب  23يف املائة للوالايت املتحدة واعترب أأن البياانت الكبرية أأحدثت ثورة
يف جمال املقاوالت  ،و أأن الوعي العام بأأمهيهتا أأحدث تغيريا يف القواعد من حيث التنافس ية و أأبرز أأن املغرب يقوم
ابلعديد من االإجراءات ملواكبة التغريات التكنولوجية ،حبيث أأبرمت احلكومة ،قبل ثالث س نوات ،رشأاكت بني
جامعات مغربية ورشاكت متعددة اجلنس يات ،لتكوين اخلرباء املغاربة يف اجملال ،مشريا اإىل أأن املندوبية السامية
للتخطيط س تقدم يف س نة  2020خالصات دراسة حول البياانت الكبرية ،هبدف مالءمة املنظومة االإحصائية
الوطنية مع التغيريات التكنولوجية يف جمال االإنتاج وحتليل املعلومة االإحصائية
واكن الرئيس الصيين ،يش جني بينغ ،بعث برساةل اإىل املشاركني يف هذا املعرض ادلويل ،ذكر فهيا أأن
اجليل اجلديد من تكنولوجيا املعلومات ،املمتثةل يف االإنرتنت ،والبياانت الكبرية ،واذلاكء الاصطناعي ،يزدهر يف
الوقت احلايل وهل تأأثريات كبرية ومعيقة عىل التمنية الاقتصادية والتقدم الاجامتعي وحياة الشعوب يف خمتلف البدلان
و أأضاف أأن الصني تعلق أأمهية كبرية عىل تطوير صناعة البياانت الكبرية وترغب يف مشاركة الفرص لتطوير
الاقتصاد الرمقي مع ادلول الاخرى ،واس تكشاف ،بشلك مشرتك  ،حمراكت التمنية اجلديدة ،ومسارات التمنية
من خالل اس تكشاف التكنولوجيات اجلديدة ،و أأشاكل الاعامل والامنذج اجلديدة.
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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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