الثالاثء  28يناير 2020
العدد 597

في هذا العدد

اجتماعات وقرارات المكتب02...............................................................................
جدول أعمال المجلس07..........................................................................................
أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة08............................................................................
برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة10.............................................................
أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية11......................................................................
ورشات وأيام دراسية13.........................................................................................

1

اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ اجتماع رقم 2020/03
ليوم االثنين 20يناير2020

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم الإثنني  20يناير 2020اجامتعه ا ألس بوعي برئاسة رئيس اجمللس
الس يد عبد احلكمي بن شامش ،وحضور ا ألعضاء السادة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

:
:
:
:
:
:
:

عبد الإله احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
العريب احملرش
عز ادلين زكري
أأمحد تويزي

اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس.

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة:
▪
▪
▪
▪

:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد الوهاب بلفقيه
أأمحد اخلريف
اإدريس الراض

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس؛
أأمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
شؤون تنظميية:
 قرار رق  2020/03/01بتفعيل مقتضيات النظام ادلاخيل للتعاطي مع التغيبات غري املربرة ألعضاء اجمللس
عن أأشغال اجللسات العامة واللجان ادلامئة ،بعد عرض املوضوع عىل ندوة الرؤساء خالل اجامتعها ليوم  21يناير
 2020للتشاور بشأأن حالت العذر املقبوةل ،وتوجيه مراسةل يف املوضوع اإىل رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات
ورؤساء اللجان ادلامئة.
العالقات مع املؤسسات ادلس تورية:
 قرار رق  2020/03/02بعقد جلسة مشرتكة مع جملس النواب يوم الثالاثء  28يناير  2020عىل الساعة
السادسة مساء من أأجل الاس امتع اإىل عرض الس يد الرئيس ا ألول للمجلس ا ألعىل للحساابت حول التقرير الس نوي
للمجلس برمس س نة .2018
 قرار رق  2020/03/03بعقد جلسة عامة ملناقشة عرض الس يد الرئيس ا ألول للمجلس ا ألعىل للحساابت حول
التقرير الس نوي للمجلس برمس س نة  2018قبل اختتام ادلورة اجلارية ،وعرض املوضوع عىل ندوة الرؤساء يوم 21
يناير  2020للتشاور حول التارخي ا ألنسب لعقد اجللسة( .مت التفاق عىل مس توى ندوة الرؤساء عىل عقد اجللسة
العامة ملناقشة العرض يوم الإثنني  10فرباير  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال)
 قرار رق  2020/03/04ابملوافقة عىل اجلدوةل الزمنية لنتخاب اجمللس لعضو واحد ابحملمكة ادلس تورية
ابتداء من يوم الإثنني  27يناير  ،2020عىل أأساس أأن يمت عقد جلسة الانتخاب يوم  11يناير ( .2020مت التفاق
عىل مس توى ندوة الرؤساء عىل عقد جلسة الانتخاب يوم الثالاثء  11فرباير  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال)
الترشيع:
 قرار رق  2020/03/05ابإحاةل مرشوع قانون رق  46.18املتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص
عىل جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية ،ومرشوع قانون رق  55.19يتعلق بتبس يط املساطر والإجراءات
الإدارية عىل جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان.

مجلس المستشارين
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ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رق  2020/03/06ابنتداب الس يد أأمحد تويزي أأمينا جللسة
ا ألس ئةل الشهرية ليوم الثالاثء  21يناير .2020
 قرار رق  2020/03/07بعرض حصيةل حضور أأعضاء احلكومة ألشغال جلسات ا ألس ئةل الشفهية عىل ندوة
الرؤساء يوم  21يناير .2020
العالقات اخلارجية:
 قرار رق  2020/03/08بتأأجيل النظر يف دفرت التحمالت املرتبط ابحتضان الربملان املغريب لجامتع اللجنتني
ادلامئتني للربملان الإفريقي املعنيتني ابلتجارة والنقل وعقد ندوة موازية حول" :دور الربملاانت الإفريقية يف مواكبة تفعيل
اتفاقية منطقة التجارة احلرة القارية الإفريقية  ،"ZLECAFوذكل خالل الفرتة املمتدة من  27فرباير اإىل  07مارس
.2020
 قرار رق  2020/03/09ابإعادة اإدراج موضوع التدابري اللوجستيكية املرتبطة ابملهام ادلبلوماس ية مضن جدول
أأعامل الاجامتع املقبل للمكتب.
 قرار رق  2020/03/10ابملوافقة عىل انتداب عضو من فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب مضن شعبة اللجنة
الربملانية املشرتكة ا ألوروبية املغربية ،وتوجيه مراسةل يف املوضوع اإىل رئيس الفريق من أأجل انتداب عضو عن فريقه.
شؤون تنظميية:
 قرار رق  2020/03/11بتأأجيل النظر يف تقرير الإدارة حول ا ألسطر موضوع التداخل يف الاختصاصات بني
خلفاء الرئيس اإىل غاية الاجامتع املقبل للمكتب.
 قرار رق  2020/03/12ابإدراج املراسةل الواردة عن رؤساء الفرق بشأأن مهنجية التعامل مضن جدول
أأعامل ندوة الرؤساء ليوم  21يناير .2020
خمتلفات:
 قرار رق  2020/03/15ابملوافقة عىل طلب مجعية ا ألعامل الاجامتعية ملوظفي وزارة ادلوةل امللكفة
حبقوق الإنسان بمتكني أأطفال موظفي الوزارة من زايرة اجمللس وحضور جلسة ا ألس ئةل الشفهية.
 قرار رق  2020/03/16ابملواقة عىل طلب مجموعة مدارس راميان بامترة لزايرة مقر اجمللس يوم  20فرباير
.2020

مجلس المستشارين
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قضااي للمتابعة
عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية:
 مراسةل الس يد وس يط اململكة بشأأن اس تعداده لتقدمي عرض تركييب ملضمون التقرير الس نوي للمؤسسةبرمس س نة .2018
 حتديد احملاور املقرتح عرضها عىل اجملالس ادلس تورية من أأجل بذل املساعدة أأو اإبداء الر أأي:اجمللس الوطين حلقوق الإنسان :طلب ر أأي اجمللس حول:
• مدى مالءمة القوانني الوطنية مع املواثيق ادلولية املتعلقة ابلتغريات املناخية.
• مرشوع قانون رق  77.17يتعلق بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي ،عند اإحالته عىل اجمللس.
مؤسسة الوس يط :طلب ر أأي املؤسسة بعد اإحاةل مرشوعي القانونني عىل اجمللس:
• مرشوع القانون رق  54.19مبثابة ميثاق املرافق العمومية
• مرشوع قانون رق  55.19يتعلق بتبس يط املساطر والإجراءات الإدارية
اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ :طلب مساعدة اجمللس يف اجملالت التالية:
• املنتدى الربملاين للعداةل الاجامتعية ،حول موضوع "الطبقة املتوسطة"؛
• املنتدى الربملاين للجهات.
الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي :طلب ر أأي الهيئة خبصوص مقرتح قانون يتعلق ابإحداث القناة
الربملانية ،الوارد عىل اجمللس من جملس النواب بتارخي  26يوليوز .2019
اجمللس ا ألعىل للسلطة القضائية :طلب ر أأي اجمللس حول مرشوع قانون رق  10.16يقيض بتغيري وتمتمي
مجموعة القانون اجلنايئ بعد اإحالته عىل اجمللس.
الترشيع:
 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل اجمللس.العالقات اخلارجية:
 طلب رئيس جملس الش يوخ الباكس تاين ترش يح املغرب لعضوية مؤمتر الربملانيني ادلويل اذلي أأسس يوم 29غشت ابإسالم أأابد.

مجلس المستشارين
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شؤون تنظميية:
 تنظمي اجللوس داخل قاعة اجللسات وإاعادة هتيئة القاعة.أأنشطة اإشعاعية:
 طلب املستشارة الس يد ثورية حلرش بصفهتا رئيسة مجعية منتدى مساهامت بتنظمي مائدة مس تديرة يومامخليس  06فرباير  2020مبقر اجمللس حول موضوع " أأي منوذج تمنوي حيمي حقوق املر أأة ويضمن املساواة".

مجلس المستشارين
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جدول أعمال المجلس...

▪ جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم عرض من طرف الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة .2018

طبقا ألحاكم الفقرة ا ألخرية من الفصل  148من
ادلس تور ،عقد جملس النواب وجملس املستشارين جلسة
عامة مشرتكة يومه الثالاثء  28يناير  2020عىل الساعة
السادسة مساء ،ختصص لتقدمي عرض من طرف الرئيس
ا ألول للمجلس ا ألعىل للحساابت حول أأعامل اجمللس برمس
س نة .2018

مجلس المستشارين
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أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...
❖جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان.
عقدت اللجنة يوم أأمس الإثنني  27يناير  2020خصص للتصويت
عىل مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.
وقد صادقت اللجنة عىل هذا املقرتح ابلإجامع.
❖جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية.
عقدت اللجنة يوم الثالاثء  21يناير  ،2020اجامتعا خصص ملناقشة تقرير اللجنة الفرعية املنبثقة عن
اللجنة امللكفة ابملهمة الاس تطالعية حول واقع الصحة جبهة درعة-اتفياللت املنجزة خالل الفرتة املمتدة من  1اإىل 7
يوليوز .2018
ويف س ياق تفاعهل مع تدخالت أأعضاء اللجنة ،أأكد وزير الصحة الس يد خادل أأيت الطالب أأن وزارته
اختذت مجموعة من الإجراءات والتدابري خبصوص التوصيات الصادرة عن اللجنة.
❖جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية.
عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء  22يناير  ،2020خصص جدول أأعامهل لتقدمي مرشوع قانون التصفية
لس نة  2017ومرشوع قانون يتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص ،وذكل حبضور الس يد محمد بنشعبون
وزير الاقتصاد واملالية وإاصالح الإدارة.
ويف هذا الس ياق أأكد الس يد الوزير أأن اإعداد مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة
املالية  2017جاء لتكريس اجملهودات املبذوةل من طرف احلكومة والهادفة اإىل اإعداد قوانني التصفية وتقدميها اإىل
املؤسسة الترشيعية داخل الآجال ادلس تورية والقانونية ،مضيفا أأن هذا املرشوع جاء لتثبيت النتاجئ الهنائية لتنفيذ
قانون املالية لس نة ،2017وذكل عىل مس توى لك من املزيانية العامة واحلساابت اخلصوصية للخزينة ومرافق
ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل.
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وخبصوص مرشوع القانون املتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام
واخلاص ،قال الس يد بنشعبون اإن هذا القانون هيدف اإىل الاس تفادة من
القدرات الفنية والتقنية واملهارات الإبداعية للقطاع اخلاص ،قصد توفري
خدمات وبنيات حتتية اإدارية واجامتعية واقتصادية من شأأهنا اإعطاء نفس جديد دلينامية التمنية وحتسني ظروف
العيش للمواطنني.
وقد قررت اللجنة عقد اجامتع أآخر يوم غد ا ألربعاء  29يناير  2019عىل الساعة الثالثة بعد الزوال قصد
مواصةل دراسة املرشوعني.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...
❖جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية.
ا ألربعاء  29يناير  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال:
• مواصةل دراسة مرشوع قانون التصفية رق  22.19املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية 2017؛
• مواصةل دراسة مرشوع قانون رق  46.18يقيض بتغيري وتمتمي القانون رق  86.12املتعلق بعقود الرشاكة
بني القطاعني العام واخلاص.
❖اجملموعة املوضوعاتية لتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء.
ا ألربعاء  29يناير  2020عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة عاكشة.
• الاس امتع ألجوبة الس يد وزير الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت حول تزنيل حماور
الاسرتاتيجية الوطنية للامء.
❖جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان.
ا ألربعاء  29يناير  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة عاكشة.
• دراسة مرشوع قانون رق  55.19يتعلق بتبس يط املساطر والإجراءات الإدارية

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة /العالق ات الخارجية...

▪ السيد بنشماش ..مجلس المستشارين اتخذ من احتضان النق اش العمومي والحوار
المجتمعي التعددي هدف ا استراتيجيا ضمن خطة عمله.

قال رئيس جملس املستشارين الس يد
حكمي بنشامش ،يوم ا ألربعاء  22يناير ،2020
اإن اجمللس ،منذ انتخابه يف حلته اجلديدة ،اختذ
من احتضان النقاش العمويم واحلوار اجملمتعي
التعددي هدفا اسرتاتيجيا مضن خطة معهل.
و أأكد الس يد بنشامش يف لكمة تليت
ابلنيابة عنه خالل افتتاح ندوة لتقدمي نتاجئ
حبوث اإجرائية أأجنزهتا مجعيات اجملمتع املدين
خالل سنيت  2017و 2019حول الس ياسات
العمومية ،مبساندة من برانمج "دمع" املمول
من طرف سفارة اململكة املتحدة ابملغرب ،أأن احتضان اجمللس للنقاش العمويم واحلوار اجملمتعي التعددي مكنه ،يف
اإطار الانفتاح عىل انتظارات وتطلعات املواطنات واملواطنني ،من تنظمي عدة أأنشطة حوارية وفكرية يف مجموعة من
القضااي اجملمتعية الراهنة.
و أأوحض أأن ممارسة الربملان لوظيفة الترشيع جتعهل مؤهال لو ضع الإطار القانوين للس ياسات العمومية،
وخصوصا يف اجملالت اليت حددها الفصل  71من ادلس تور ،كام ختوهل التحمك يف الآلية القانونية ا ألساس ية لإعامل
وتنفيذ خمتلف الس ياسات العمومية عرب دراس ته وتصويته عىل مشاريع قوانني املالية الس نوية طبقا للفصل  71من
ادلس تور ،وذكل بغض النظر عن القيود واحلدود اليت فرضها املرشع ادلس توري عىل اختصاص الربملان يف اجملال
املايل.
املصدر :ومع

مجلس المستشارين
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▪ وفد عن مجموعة التعاون والصداقة البرلمانية المغربية
الف لسطينية يجري مباحثات مع السفير الف لسطيني
بالرباط.

عقدت مجموعة التعاون والصداقة الربملانية املغربية الفلسطينية
مبجلس املستشارين جلسة معل مع سعادة الس يد جامل
الشوبيك سفري دوةل فلسطني ابملغرب مبقر إاقامته.
ويف مس هتل اللقاء ،أأثنت املستشارة الس يدة فاطمة الزهراء
اليحياوي ،رئيسة مجموعة التعاون والصداقة املغربية
الفلسطينية عىل هاته املبادرة احملمودة كام تطرقت لنهتأاكت
الكيان ا إلرسائييل الصارخ للقانون ادلويل ولك املواثيق
وا ألعراف ادلولية وتكثيفه للمس توطنات بدمع من الرئيس
ا ألمرييك ترامب و أأكدت مساندة املغرب للفلسطينيني يف
نضالهتم من أأجل اإقامة ادلوةل الفلسطينية وعامصهتا القدس ،وذكرت ابلرساةل اليت بعث هبا جالةل املكل محمد السادس
اإىل الس يد الش يخ نيانغ مبناس بة ختليد اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيين.
واطلع السفري الفلسطيين املستشارات الس يدات :جناة كومري ،عائشة أآيت عال ورجاء الكساب عىل أآخر
املس تجدات املتعلقة ابلقضية الفلسطينية يف ظل واقع اقلميي متأأزم خاصة يف ظل اخملططات اليت تضعها الإدارة
ا ألمريكية وإارسائيل من خالل ما يسمى اعالميا بصفقة القرن وإاشغال املنطقة برصاعات طائفية وعرقية حتول الرتكزي
عن مركزية القضية الفلسطينية.
واعترب سعادة السفري موقف اململكة املغربية الاكرث وضوحا فامي خيص القضية الفلسطينية مش يدا ابجلهود ادلؤوبة
واملتواصةل اليت ما فئت صاحب اجلالةل محمد السادس ،رئيس جلنة القدس يبذلها عىل اكفة الاصعدة لنرصة حق
الشعب الفلسطيين ودمع قضيته العادةل.
وتأأكيدا ملا جاء يف تدخل السفري الفلسطيين ،شددت الس يدة فاطمة الزهراء اليحياوي عىل حرص الس يدات
والسادة أأعضاء مجموعة التعاون والصداقة املغربية الفلسطينية عىل الاضطالع بواجهبم كربملانيني واستامثر العالقات
اليت تربط جملس املستشارين مع خمتلف الربملاانت الإفريقية وا ألوروبية يف سبيل دمع احلقوق الفلسطينية غري
القابةل للترصف واليت أأقرهتا اكفة املواثيق والقرارات ا ألممية.
هذا وقد اتفق اجلانبان عىل وضع برانمج معل مشرتك ،ودعوة قيادات فلسطينية وذكل ملزيد من التواصل وتتبع
مس تجدات القضية الفلسطينية.
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ورشات وأيام دراسية...
▪ ورشة عمل لتقديم نتائج بحوث إجرائية من إنجاز المجتمع
المدني حول السياسات العمومية.

احتضن جملس املستشارين ،يويم  22و23
يناير اجلاري ،ورشة معل لتقدمي نتاجئ حبوث اإجرائية
أأجنزهتا مجعيات اجملمتع املدين خالل سنيت 2017
و 2019حول الس ياسات العمومية ،مبساندة من
برانمج "دمع" املمول من طرف سفارة اململكة املتحدة
ابملغرب.
وتأأت هذه الورشة اليت تنظم برشاكة مع مركز
ادلراسات والبحوث يف الشؤون الربملانية التابع
للمجلس ،يف اإطار انفتاح جملس املستشارين عىل
اجملمتع املدين ،متاش يا مع اسرتاتيجيته املتعلقة ابحتضان النقاش العمويم واحلوار اجملمتع التعددي حول لك القضااي اليت
هتم انتظارات وتطلعات املواطنات واملواطنني.
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
قسم الإعالم؛
مصلحة التواصل واليقظة الإعالمية.

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