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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ اجتماع رقم 2019/22
ليوم اإلثنين  24يونيو 2019

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  24يونيو  2019اجامتعه ا ألس بوعي برئاسة الس يد عبد
احلكمي بن شامش ،اخلليفة ا ألول لرئيس اجمللس وحضور ا ألعضاء السادة:
▪ عبد الصمد قيوح
▪ عبد االإاله احللوطي
▪ محيد كوسكوس
▪ عبد القادر سالمة
▪ عبد امحليد الصويري
▪ العريب احملريش
▪ أأمحد تويزي
▪ اإدريس الرايض

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

:

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة:
▪ عبد الوهاب بلفقيه
▪ عز ادلين زكري
▪ أأمحد اخلريف

:
:
:

مجلس المستشارين

حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الجتماع
❖ احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة:
 قرار رمق  2019 /22/01ابنتداب الس يد أأمحد اخلريف أأمينا للجلسة العامة اخملصصة لالس امتع لرد
الس يد رئيس احلكومة عن مداخالت الفرق واجملموعات الربملانية حول احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة ،املربجمة يوم
ا ألربعاء  26يونيو عىل الساعة احلادية عرشة صباحا.
❖ الترشيع :
 قرار رمق  2019/22/02بعقد جلسة ترشيعية لدلراسة والتصويت عىل النصوص اجلاهزة املشار
اإلهيا يف امللحق ،يوم الثالاثء  25يونيو  2019مبارشة بعد جلسة ا ألس ئةل برئاسة الس يد عبد القادر سالمة اخلليفة
الرابع للرئيس ،والس يد أأمحد تويزي أكمني للجلسة.
 قرار رمق  2019/22/03بعقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  25يونيو  2019عىل الساعة الواحدة بعد
الزوال ،من أأجل ترتيب املناقشة يف اجللسة الترشيعية.
❖ ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق  2019/22/04ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل ليوم الثالاثء  25يونيو 2019
عىل الساعة الثالثة بعد الزوال برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة ،والس يد أأمحد تويزي أأمينا
للجلسة.
 قرار رمق  2019/22/05بتحديد يوم الثالاثء  09يوليوز  2019عىل الساعة الثالثة بعد الزوال مكوعد
جديد للجلسة الشهرية املقبةل اخملصصة ملناقشة احملورين التاليني:
 س ياسة احلكومة يف تدبري الاستامثر العمويم يف أأفق حتسني جناعته؛ وضعية وماكنة املتقاعد يف الس ياسات العمومية.❖ العالقات اخلارجية:
 قرار رمق  2019/22/06ابملوافقة عىل تلبية دعوة رئيس مجعية ا ألمناء العامني للربملاانت العربية
للمشاركة يف أأشغال اجللسة العامة لهذه ا ألخرية املزمع عقدها ابلقاهرة يويم  25و 26ش تنرب .2019

مجلس المستشارين
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❖ خمتلفات:
 قرار رمق  2019/22/10ابالس تجابة اإىل طلب الس يد ا ألمني
العام حلزب الاس تقالل املوجه اإىل الس يد رئيس جملس املستشارين،
بشأأن زايرة عدد من ا ألحزاب الس ياس ية الصديقة ملقر الربملان وحضور جلسة
ا ألس ئةل الشفوية يوم الثالاثء  25يونيو  ،2019مع انتداب الس يد اخلليفة ا ألول لرئيس جملس املستشارين من أأجل
اس تقباهلم.
امللحق :النصوص الترشيعية اجلاهزة
▪ مرشوع قانون رمق  32.18يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  22.01املتعلق ابملسطرة اجلنائية؛
▪ مرشوع قانون رمق  35.13يقيض ابإحداث وتنظمي مؤسسة للهنوض اب ألعامل الاجامتعية والثقافية لفائدة
موظفي قطاع املياه والغاابت؛
▪ مرشوع قانون رمق  14.19يوافق مبوجبه عىل اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد املس تدام بني اململكة املغربية
والاحتاد ا ألورويب وعىل بروتوكول تطبيقه وكذا عىل تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذكور ،املوقعة
بربوكس يل يف  14يناير 2019؛
▪ مرشوع قانون رمق  11.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية
االإفريقية ) ،(ZLECAFاملوقع بكياكيل (رواندا) يف  21مارس  2018؛
▪ مرشوع قانون رمق  10.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق عىل شلك تبادل رسائل بني اململكة املغربية
والاحتاد ا ألورويب بشأأن تعديل الربوتوكولني رمق  1ورمق  4من االتفاق ا ألورو– متوسطي املؤسس لرشاكة
بني اململكة املغربية من هجة ،واجملموعات ا ألوروبية وادلول ا ألعضاء هبا ،من هجة أأخرى ،املوقع بربوكس يل
يف  25أأكتوبر 2018؛
▪ مرشوع قانون رمق  90.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول نظام املدارس الربيطانية يف املغرب ،املوقع
بلندن يف  5يوليو  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا
الشاملية؛
▪ مرشوع قانون رمق  97.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع بنيودلهيي يف  19سبمترب
 2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الهند؛
▪ مرشوع قانون رمق  99.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن تسلمي اجملرمني ،املوقع بنيودلهيي يف  13نومفرب
 2018بني اململكة املغربية ومجهورية الهند؛
مجلس المستشارين
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▪ مرشوع قانون رمق  100.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن املساعدة
القانونية يف امليدان اجلنايئ ،املوقع بنيودلهيي يف  12نومفرب  2018بني
اململكة املغربية ومجهورية الهند؛
▪ مرشوع قانون رمق  103.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن التعاون القانوين والقضايئ يف املواد املدنية
والتجارية وتبليغ الطيات والواثئق واالإانابت القضائية وتنفيذ ا ألحاكم وا ألوامر واملقررات التحكميية ،املوقع
بنيودلهيي يف  12نومفرب  2018بني اململكة املغربية ومجهورية الهند؛
▪ مرشوع قانون رمق  104.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ابلرابط يف  19يوليو  2017بني حكومة
اململكة املغربية وا ألمانة العامة التفاقية ا ألمم املتحدة ملاكحفة التصحر ،ممثةل اب ألمينة التنفيذية ،من أأجل
احتضان وحدة التنس يق ا إالقلميي طبقا للملحق ا ألول من االتفاقية املذكورة ،وعىل االتفاق التمكييل هل
املوقع ابلرابط يف  7ديسمرب  2017بني حكومة اململكة املغربية وا ألمانة العامة التفاقية ا ألمم املتحدة ملاكحفة
التصحر؛
▪ مرشوع قانون رمق  01.19يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع مبراكش يف  10ديسمرب  2018بني حكومة
اململكة املغربية والاحتاد االإفريقي بشأأن اإنشاء مقر املرصد االإفريقي للهجرة ابلرابط؛
▪ مرشوع قانون رمق  07.19يوافق مبوجبه عىل اتفاق البدل املضيف املربم ابلرابط يف  11ماي  2016بني
حكومة اململكة املغربية ومنظمة ا ألمم املتحدة ممثةل بربانمج املس توطنات البرشية التابع ل ألمم املتحدة بشأأن
اإنشاء املكتب الوطين للمملكة املغربية.

النشرة الداخلية-العدد  02 /580يوليوز 2019

مجلس المستشارين
5

الجلسات العمومية...
▪ جلسة عامة للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين
جاهزة.

عقد جملس املستشارين يوم الثالاثء  25يونيو
 2019بعد جلسة ا ألس ئةل الشفهية ،جلسة عامة ترشيعية
تر أأسها الس يد عبد القادر سالمة اخلليفة الرابع للرئيس،
والس يد أأمحد تويزي أكمني للجلسة ،خصصت لدلراسة
والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية:
▪ -مرشوع قانون رمق  32.18يقيض بتغيري
وتمتمي القانون رمق  22.01املتعلق ابملسطرة اجلنائية؛
▪ -مرشوع قانون رمق  35.13يقيض
ابإحداث وتنظمي مؤسسة للهنوض اب ألعامل الاجامتعية
والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغاابت؛
▪ ابيق النصوص اجلاهزة (انظر ملحق حمرض اجامتع املكتب).
▪ جلسة عامة تخصص لالستماع لرد السيد رئيس الحكومة عن مداخالت الفرق والمجموعات
البرلمانية.

بناء عىل أأحاكم الفقرة ا ألوىل من الفصل  101من
ادلس تور واملادة  237من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين،
عقد جملس املستشارين يوم ا ألربعاء  26يونيو  2019جلسة عامة
ختصص لالس امتع لرد الس يد رئيس احلكومة عن مداخالت الفرق
واجملموعات الربملانية ابجمللس حول احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة ...

▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية القتصادية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء  26يونيو  2019خصص ملواصةل دراسة مرشوع قانون رمق 87.18
بتغيري وتمتمي القانون رمق  17.99املتعلق مبدونة التأأمينات.
وقد صادقت اللجنة عىل هذا املرشوع ابالإجامع.
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...
▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية والجتماعية.

ا ألربعاء  3يوليوز  2019عىل الساعة العارشة صباحا ابلقاعة .8
• اجامتع اللجنة الفرعية للتداول يف مقرتحات أأعضاءها بشأأن مواد مرشوع قانون رمق  25.14يتعلق مبزاوةل
همن حمرضي ومناويل املنتجات الصحية.
ا ألربعاء  10يوليوز 2019عىل الساعة العارشة صباحا بقاعة عاكشة.
• مواصةل دراسة مرشوعي القانونني التنظمييني التاليني:
• مرشوع قانون تنظميي رمق  26.16يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي ل ألمازيغية
وكيفيات اإدماهجا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة العامة ذات ا ألولوية؛
• مرشوع قانون تنظميي رمق  04.16يتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

▪ الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا يشيد بالتقييم اإليجابي للشراكة من أجل
الديموقراطية.

أأشاد الوفد املغريب دلى امجلعية الربملانية جمللس
أأورواب اليت عقدت ا ألس بوع املايض دورهتا يف سرتاس بورغ
خالل اجللسة العامة ابملصادقة ابالإجامع عىل التقرير التقيميي
لوضع الرشيك من أأجل ادلميقراطية اذلي حيظى به الربملان
املغريب منذ س نة  2011دلى امجلعية الربملانية جمللس أأورواب
واذلي اعترب هذه الرشاكة اإجيابية.
ومثن الوفد املغريب خالل جلسة نقاش حول
الاجامتع اذلي عقدته اللجنة ادلامئة للجمعية الربملانية جمللس
أأوراب يوم  24ماي املايض واذلي متزي ابملصادقة عىل تقرير
يعرتف ويقر بدينامية وزمخ االإصالحات اليت اعمتدهتا اململكة ،املصادقة ابالإجامع عىل التقرير الثالث لتقيمي الرشاكة
من أأجل ادلميقراطية اذلي يربطنا منذ س نة  " 2011ويه الس نة اليت أأصبح فهيا الربملان املغريب يف اإطار مقاربة
تطوعية أأول دوةل تس تفيد من هذا الوضع.

مجلس المستشارين
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أنشطة الفرق والمجموعة البرلمانية...
▪ الفريق الحركي ينظم ندوة علمية حول مشروعي الق انونين
التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وإحداث المجلس الوطني للغات والثق افة المغربية.

يف اإطار برانجمه الاشعاعي والفكري الس نوي،
نظم الفريق احلريك مبجلس املستشارين الثالاثء  25يونيو
 ،2019ندوة فكرية ،خصصت للقراءة يف مرشوعي
القانونني التنظمييني املتعلقني بتفعيل الطابع الرمسي
ل ألمازيغية وإاحداث اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية.
وقد متزيت هذه الندوة مبشاركة عدة فاعلني
حكوميني وس ياس يني وبرملانيني ومنتخبني ،وفعاليات من
اجملمتع املدين عامة واحلركة ا ألمازيغية خاصة وخرباء
و أأاكدمييني خمتصني يف اجملال ،وكذا عدة فعاليات اإعالمية.
وبعد اللكامت والعروض املقدمة يف افتتاح الندوة ،وعىل اإثر نقاش معيق ومس تفيض خلص املشاركون
واملشاراكت اإىل اإقرار عدد من التوصيات الهامة
أأوال :تمثني هذه املبادرة النوعية للفريق احلريك ،واليت تندرج يف اإطار انفتاح املؤسسة الترشيعية عىل
حميطها اجملمتعي ،واس تلهام تطلعات وانتظارات اجملمتع املدين وخمتلف الفاعلني يف جتويد املهام ادلس تورية للربملان،
وخلق جرس للتاكمل بني ادلميقراطية المتثيلية والتشاركية ،والتعاون لصياغة ترشيعات ذات جناعة أأكرب ،وذات
جودة شالك ومضموان.
اثنيا :تسجيل أأمهية هذه اللحظة ادلس تورية والتارخيية املرتبطة بعرض مرشوعي القانونني التنظمييني
عىل جملس املستشارين ،بعد اعامتدهام يف جملس النواب ،بغية اس تكامل املسطرة الترشيعية ذات الصةل ،واذلين
طاهلام التأأخر يف اخملطط الترشيعي منذ املصادقة عىل ادلس تور س نة  ،2011متطلعني اإىل استامثر هذه اللحظة
قصد تعزيز امحلاية ادلس تورية والقانونية ل ألمازيغية لغة وثقافة وهوية.
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اثلثا :التعبري عن الاعزتاز ابملاكسب ادلس تورية
احملققة لهذا املكون الهواييت ا ألصيل ،بفضل حمكة صاحب
اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،ونضاالت احلركة
ا ألمازيغية مبختلف مكوانهتا ،وهو ما حقق حتوال اسرتاتيجيا
يف رؤية ادلوةل واجملمتع اإىل سؤال الهوية ،بتنوع مكوانهتا
وروافدها ،و أأفىض اإىل دسرتة ا ألمازيغية لكغة رمسية اإىل
جانب اللغة العربية ،وصوال اإىل حمطة الصياغة القانونية لهذا
الرتس مي.
رابعا :تأأكيد املشاركون ،ومه يتدارسون هذه املشاريع القانونية ،عىل رضورة حتصني املكتس بات احملققة
ل ألمازيغية حبرفها ا ألصيل "تفيناغ" ،وفق مبادئ التوحيد واالإلزامية والتعممي ،كام عربوا عن رفضهم للرتاجعات يف
هذا االإطار ،والعودة ابلنقاش اإىل الوراء حول احلقوق املكتس بة لهذا املكون الهواييت ا ألصيل ،منذ اخلطاب التارخيي
جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وما بين عليه من مبادرات نوعية جتسدت يف اإحداث املعهد املليك للثقافة
ا ألمازيغية ،واحلسم يف حرف "تفيناغ" بتحكمي مليك سايم منذ  ،2003والرشوع يف اإدماج ا ألمازيغية يف التعلمي
واالإعالم ،مع اس تحضار رضورة تصحيح هذا املسار لتجاوز الاختالالت اليت رافقت هذه التجارب االإدماجية.
كام أأكد املشاركون واملشاراكت عىل رضورة جعل ا ألمازيغية بعيدة عن لك املزايدات الس ياسوية واالإيديولوجية،
والانتصار للمقاربة احلقوقية الإنصاف هذا املكون الهواييت اذلي طاهل الهتميش واالإقصاء منذ عقود.
خامسا :خبصوص مضامني مرشوعي القانونني التنظمييني ،أأكد املشاركون واملشاراكت عىل رضورة اعامتد
تعديالت جوهرية واليت من شأأهنا جتويد هذين النصني.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  02 /580يوليوز 2019
11

أيام دراسية وندوات موضوعاتية...
▪ ندوة موضوعاتية حول " الفوارق المجالية وتحديات التضامن
بين الجهات " بالدار البيضاء.

تنفيذا للتوصيات الصادرة عن امللتقى الربملاين
للجهات ،ينظم جملس املستشارين ،برشاكة مع جملس هجة
ادلار البيضاء-سطات ومجعية رؤساء اجلهات وامجلعية املغربية
لرؤساء جمالس العامالت وا ألقالمي وامجلعية املغربية لرؤساء
امجلاعات ،وبدمع من مؤسسة كونراد أأديناور ومؤسسة
وس متنسرت لدلميقراطية ،ندوة موضوعاتية حول " الفوارق
اجملالية وحتدايت التضامن بني اجلهات "وذكل يوم ا ألربعاء
 03يوليوز  2019ابتداء من الساعة العارشة صباحا مبقر هجة
ادلار البيضاء-سطات.
ويأأيت تنظمي هذه الندوة من قبل جملس املستشارين مبعية رشاكئه ،يف اإطار احتضانه للنقاش
العمويم واحلوار اجملمتعي التعددي خبصوص القضااي ذات الصةل ابإعامل ادلس تور وضامن المتتع ابحلقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية والبيئية ،ومسامهة منه كذكل يف تعميق النقاش ادلائر عىل املس توى الوطين حول ورش
اجلهوية املتقدمة وس بل تمنية اجلهات ،واحلد من الاختالالت الاقتصادية والتباينات الاجامتعية واجملالية.
كام تنعقد هذه الندوة املوضوعاتية يف اإطار مسلسل انفتاح جملس املستشارين عىل أأس ئةل وتطلعات
اجملال ،ومواكبته حبمك تركيبته واختصاصاته ،لورش اجلهوية املتقدمة.
وتعترب ماكحفـة الفقـر وتقليص الفـوارق الاجامتعية واجملالية ،ضـرورة للحفـاظ علـى الامتسـك الاجامتعي
والاس تقرار الس يايس ،الالزمني لتحقيـق التمنيـة الاقتصادية والاجامتعية ،مما يبعث عىل اإدراهجا وبرجمهتا يف صلب
ورش اجلهوية املتقدمة ،ابعتبارها املدخل ا ألسايس للك تمنية اقتصادية واجامتعية من خالل تعزيز أأدوار اجلهات
ومتكيهنا من بناء منوذهجا التمنوي اخلاص استنادا اإىل مؤهالهتا ،مع اإرساء أليات للتضامن بني اجلهات ،وتأأهيل
ا ألقل مهنا حظا يف التمنية.
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وعىل الرمغ من أأمهية اجلهوية لضامن مس تقبل أأفضل وتطور مس تدام ،والتأأطري ادلس توري اذلي مشلها
من خالل جعل املواطن يف مصمي مسار الورش املتعلق هبا ،بمتكينه من الاس تفادة من أأحسن الظروف وتقريب
اخلدمات ،اإال أأنه مازالت هناك فوارق جمالية صارخة ،وجب معاجلهتا ،بل اإن هذه الفوارق والتفاواتت اجملالية ال
توجد فامي بني اجلهات فقط بل يه موجودة داخل اجلهات نفسها.
وهتدف هذه الندوة اجلهوية املوضوعاتية ،اإىل فتح جسور التواصل بني خمتلف الفاعلني واملتدخلني واملهمتني
ابلشأأن التمنوي من خالل تبادل اخلربات والتجارب ،وبلورة اقرتاحات وتوصيات يف أأفق بناء تصور واحض وشامل
للحد من الفوارق اجملالية ،وذكل عرب االإسهام القمي املتوقع للمتدخلني ،يف ثالث حلظات أأساس ية تتوزع عىل أأشغال
هذه الندوة عىل الشلك التايل:
 .1عرض حول واقع حال الفوارق اجملالية ابملغرب؛
 .2تقليص الفوارق اجملالية ورهان احلاكمة وادلميقراطية احمللية؛
 .3تعزيز التضامن اجملايل ورهان تقليص الفوارق بني اجلهات وبني الوسطني احلرضي والقروي.
هذا وجتدر االإشارة اإىل أأن جملس املستشارين يف عالقته مع هجات اململكة ،س بق هل أأن نظم يوم امخليس
 28يونيو  ،2018ندوة موضوعاتية مبدينة ادلاخةل حول موضوع "التمنية املندجمة ل ألقالمي اجلنوبية" ،برشاكة وتنس يق
مع اجلهات الثالث اب ألقالمي اجلنوبية للمملكة ،وذكل تنفيذا للتوصيات الصادرة عن امللتقى الربملاين للجهات.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  02 /580يوليوز 2019
13

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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