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جدول أعمال المجلس...

▪ جلسة عمومية تخصص لتقديم األجوبة عن األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس
الحكومة.

طبقا ملقتضيات الفصل  100من ادلس تور يعقد
اجمللس يومه الثالاثء  09يوليوز  2019عىل الساعة الثالثة بعد
الزوال ،جلسة معومية ختصص لتقدمي "ا ألجوبة عن ا ألس ئةل
املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل رئيس احلكومة" ،حول
موضوعي:
س ياسة احلكومة يف تدبري الاستامثر
▪
العمويم يف أأفق حتسني جناعته؛
وضعية وماكنة املتقاعد يف الس ياسات
▪
العمومية.
▪ عقد جلسة عامة تشريعية

يعقد جملس املستشارين يومه الثالاثء 09
يوليوز  2019بعد جلسة ا ألس ئةل الشهرية ،جلسة عامة
ترشيعية ،ختصص لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون
رمق  87.18بتغيري وتمتمي القانون رمق  17.99املتعلق مبدونة
التأأمينات.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  09 /581يوليوز 2019
2

أشغال اللجان الدائمة ...

▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

عقدت اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء 03يوليوز  2019خصصت للتداول يف
مقرتحات أأعضاءها بشأأن مواد مرشوع قانون رمق  25.14يتعلق مبزاوةل همن حمرضي ومناويل املنتجات الصحية.
وقد مت رفع هذه املقرتحات اىل الوزارة الوصية من أأجل التفاعل والرد علهيا ،عىل أأساس عرض ر أأي
اللجينة فامي بعد عىل اللجنة ادلامئة.
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة...
▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

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 ادماهجا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة العامة ذات ا ألولوية؛
• مرشوع قانون تنظميي رمق  04.16يتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية.
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

▪ السيد بنشماس :النموذج التنموي المغربي الذي نطمح إليه جميعا يتأسس على العدالة
االجتماعية وضمان الولوج إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية.

اعترب الس يد حكمي بن شامش رئيس
جملس املستشارين ،يوم ا ألربعاء  03يوليوز 2019
ابدلار البيضاء ،أأن المنوذج التمنوي املغريب "،اذلي
نطمح اليه مجيعا ،واذلي هو قيد اعادة النظر والبناء
التشاركيني ،يتأأسس عىل العداةل الاجامتعية ،وضامن
الولوج الفعيل اىل احلقوق الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية والبيئية ،وعىل املساواة بني اجلنسني ".
وقال الس يد بن شامش يف لكمة خالل
افتتاح أأشغال الندوة اجلهوية املوضوعاتية حول " الفوارق اجملالية وحتدي التضامن بني اجلهات"  ،املنظمة مببادرة من
جملس املستشارين برشاكة مع هجة ادلار البيضاء سطات  ،ان هذا المنوذج يتأأسس أأيضا عىل ايالء ا ألولوية القصوى
للفئات الهشة ولالدماج الاقتصادي والاجامتعي للش باب عرب التكوين والتشغيل واجياد حلول معلية ملشألكهم
احلقيقية ،وخاصة يف املناطق القروية وا ألحياء الهامش ية والفقرية  ،الفتا اىل أأن ا ألمر يتعلق بأأسس " لن جتد
جتس يدها الواقعي اال عرب حتقيق هدفني متالزمني ومرتابطني  :احلد من الفوارق الطبقية ومعاجلة التفاواتت
اجملالية".
غري أأن حتقيق هذين الهدفني ،يضيف رئيس جملس املستشارين ،يتوقف عىل الالزتام برؤية ،وبرجمة،
وتنفيذا ،ومتابعة ،وتقيامي ،بأأن جيد المنوذج التمنوي الوطين أأبعاده اخلاصة بلك جمال ترايب يف انسجام مع الرؤية
الشامةل اليت يقوم علهيا المنوذج الوطين.
و أأشار اىل هذا ا ألمر يتطلب أأيضا استامثرا أأقىص للك االماكنيات اليت تتيحها املنظومة القانونية اجلديدة
للجامعات الرتابية ،وتنش يط أآليات المتثيل والوساطة والآليات التشاركية عىل املس توى الرتايب.
وقال يف هذا الس ياق" حنن مدعوون لترسيع الانتقال االداري والتقين من املركز للجهات ،والسعي حنو
تطوير مناذج تمنوية هجوية مبتكرة تنسجم مع اجليل اجلديد للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية ".
مجلس المستشارين
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وحسب الس يد بن شامش ،فان هذه الرؤية اليت تربط بني العدالتني
الاجامتعية واجملالية ،بوصفها أأساس المنوذج التمنوي املغريب قيد البناء ،جتد مرتكزاهتا املعيارية عىل اخلصوص يف
أأحاكم الفقرة الثالثة من الفصل  35من ادلس تور ،اليت حتدد طبيعة الالزتام االجيايب لدلوةل ابلعمل” عىل حتقيق تمنية
برشية مس تدامة من شأأهنا تعزيز العداةل اجملالية“.
واتبع أأن هذه الالزتامات االجيابية وا ألهداف ذات الطبيعة ادلس تورية ينبغي ادراكها يف عالقة ابملبادئ
ادلس تورية املتعلقة ابجلهات وامجلاعات الرتابية ،وال س امي مسامهة اجلهات وابيق امجلاعات الرتابية يف تفعيل الس ياسة
العامة لدلوةل ويف اعداد الس ياسات الرتابية من خالل ممثلهيا يف جملس املستشارين.
و أأكد أأن رفع حتدي استامثر االماكنيات املعيارية املشار الهيا يتوقف عىل تقدمي اجاابت ذكية ومبتكرة عىل
عدد من ا ألس ئةل العملية املتعلقة أأساسا بكيفية استامثر برامج التمنية اجلهوية ،والتصاممي اجلهوية العداد الرتاب،
وأآليات الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص ،وأآليات التشخيص والتخطيط الرتابيني من أأجل احلد من التفاواتت
الاجامتعية والاختالالت اجملالية عىل املس توى اجلهوي وفامي بني اجلهات ،وكذا استامثر ورش أأهداف التمنية
املس تدامة  ،2030وتقوية ماكنة اللجان اجلهوية ملناخ ا ألعامل.
ويف س ياق متصل ،ذكر الس يد بن شامش بأأن العديد من ادلراسات ،اليت مت اجنازها من طرف مؤسسات
وطنية حمرتمة" ،خلصت اىل ما يؤكد خطورة التفاواتت اجملالية وانعاكساهتا السلبية عىل مسلسل التمنية ببالدان"،
مشريا اىل أأنه من تكل اخلالصات وجود تركزي جمايل قوي ل ألنشطة الاقتصادية ،وضعف يف استامثر القدرات
اجملالية ،ومسامهة أأربع هجات فقط بأأزيد من  62ابملائة من منو الاقتصاد الوطين.
وتندرج هذه الندوة ،املنظمة أأيضا برشاكة مع مجعية رؤساء اجلهات وامجلعية املغربية لرؤساء جمالس
العامالت وا ألقالمي وامجلعية املغربية لرؤساء امجلاعات ،وبدمع من مؤسسة كونراد أأديناور ومؤسسة وس متنسرت
لدلميقراطية ،يف اطار احتضان اجمللس للنقاش العمويم واحلوار اجملمتعي التعددي خبصوص القضااي ذات الصةل
ابعامل 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 يف اطار مسلسل انفتاح جملس املستشارين عىل أأس ئةل وتطلعات اجملال ،ومواكبته
حبمك تركيبته واختصاصاته ،لورش اجلهوية املتقدمة.
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وهتدف هذه الندوة اىل 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 االسهام القمي
للمتدخلني ،يف ثالث حلظات أأساس ية تتوزع عىل أأشغال هذه الندوة وتمتثل يف عرض حول واقع حال الفوارق
اجملالية ابملغرب؛ وتقليص الفوارق اجملالية ورهان احلاكمة وادلميقراطية احمللية؛ وتعزيز التضامن اجملايل ورهان تقليص
الفوارق بني اجلهات وبني الوسطني احلرضي والقروي.
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▪ وفد عن مجلس المستشارين يشارك في أشغال الدورة

السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون بأوروبا.

شارك وفد عن جملس املستشارين يف أأشغال
ادلورة الس نوية للجمعية الربملانية ملنظمة ا ألمن والتعاون
بأأورواب اليت انعقدت خالل الفرتة املمتدة مابني  04و08
يوليوز  2019ابللوكسمبورغ.
ومض وفد جملس املستشارين الك من:
▪ الس يد املستشار محمد البكوري ،رئيس
شعبة جملس املستشارين دلى امجلعية
الربملانية ملنظمة ا ألمن والتعاون بأأورواب،
ورئيس فريق التجمع الوطين ل ألحرار.
▪ الس يد املستشار عبد الكرمي اهلمس ،رئيس فريق ا ألصاةل واملعارصة،
▪ الس يد عبد الوحيد خوجة ،أأمني عام جملس املستشارين،
▪ الس يد ا ألسد الزروايل ،مدير املوارد البرشية واملالية والشؤون العامة.
واجمتعت امجلعية العامة يف دورهتا الس نوية الثامنة والعرشين ،حتت عنوان "الهنوض ابلتمنية املس تدامة
لتعزيز ا ألمن :دور الربملاانت".
وقد افتتحت اشغالها ابنعقاد اجامتع اللجنة ادلامئة ،اليت مت خاللها اعادة انتخاب الس يد Roberto
 ، Montellaامينا عاما للجمعية الربملانية .وخالل مناقشة تقريرها الس نوي ،اشادت أأمينة مال امجلعية الس يدة
 Doris Barnett.ابجلهود اليت يبذلها املغرب  ،وعىل وجه اخلصوص جملس املستشارين يف االعداد لدلورة
اخلريفية القادمة اليت ستنعقد مبدينة مراكش مابني 04و 06اكتوبر  ،2019وختصيصه مزيانية هممة خاصة بتنظمي
هذا احلدث الهام.
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ويف هذا االطار ،منحت اللكمة للس يد محمد البكوري ابمس الشعبة
املغربية ،عرب من خاللها عن سعادة املغرب برشف احتضان ادلورة القادمة
و ألول مرة عىل ارض رشيك متوسطي .واكنت مناس بة أأيضا لريحب جبميع
الاعضاء ،ممتنيا مشاركهتم بكثافة ،حيث ينتظر ان تسامه هذه التظاهرة يف توطيد عالقات هذه املنظمة مع رشاكهئا
املتوسطيني ،وخصوصا املغرب اذلي يطمح اىل رشاكة أأكرث متزيا معها.
لالشارة فقد أأقام جملس املستشارين ،فضاء تواصليا مبقر التظاهرة ،لتقدمي الرشوحات حول هذه ادلورة
والتواصل مع الوفود املشاركة ،كام خصص هذا الفضاء للرتوجي دلورة مراكش والتعريف ابملقومات الثقافية والس ياحية
للمملكة املغربية.
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أنشطة الفرق والمجموعة البرلمانية...

نظمت مجموعة الكونفدرالية ادلميوقراطية للشغل مبجلس
املستشارين يوم امخليس  04يوليوز  2019مائدة مس تديرة حول
موضوع" :العمل الربملاين والاعالم" ،وذكل مبشاركة عدة فعاليات نقابية
س ياس ية واعالمية وطنية.
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
قسم االعالم؛
مصلحة التواصل واليقظة االعالمية.

الهاتف(+212) 53728134:
الفاكس(+212)537728134:
الربيد االلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان االلكرتوينwww.chambredesconseillers.ma:
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