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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ اجتماع رقم 2020/05
ليوم االثنين  03فبراير 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم الإثنني  03فرباير  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
أأمحد تويزي

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

:
:
:
:
:
:

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

مجلس المستشارين

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس؛
أأمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
 قرار رمق  2020/05/01بعقد ندوة الرؤساء يوم الثنني  03فرباير2020
عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،لرتتيب اجللسات العامة اخملصصة للترشيع ومناقشة عرض الس يد الرئيس ا ألول
للمجلس ا ألعىل للحساابت حول أأعامل احملامك املالية ،ومواصةل مناقشة مراسةل بعض رؤساء الفرق حول مهنجية
التعامل معهم.
 قرار رمق  2020/05/02بعقد ندوة الرؤساء يوم الثنني  10فرباير  2020عىل الساعة الثانية بعد الزوال لرتتيب
جلسة انتخاب عضو واحد ابحملمكة ادلس تورية.
الترشيع:
 قرار رمق  2020/05/03بعقد جلسة ترشيعية عامة لدلراسة والتصويت عىل النصوص اجلاهزة التالية:
• النظام ادلاخيل جمللس املستشارين عىل ضوء قرار احملمكة ادلس تورية رمق  96/19الصادر بتارخي
 02ش تنرب 2019؛
• مرشوع قانون رمق  55.19يتعلق بتبس يط املساطر والإجراءات الإدارية؛
• مرشوع قانون التصفية رمق  22.19املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية 2017؛
• مرشوع قانون رمق  46.18يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  86.12املتعلق بعقود الرشاكة بني
القطاعني العام واخلاص؛
• مرشوع قانون رمق  37.17بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  1.73.211الصادر يف
 26من حمرم  2( 1393مارس  )1973املعينة مبوجبه حدود املياه ا إلقلميية؛
• مرشوع قانون رمق  38.17بتغيري وتمتمي القانون رمق  1.81املنشأأة مبوجبه منطقة اقتصادية خالصة
عىل مسافة  200ميل حبري عرض الشواطئ املغربية.
 قرار رمق  2020/05/04ابإحال مشاريع القوانني احملال من جملس النواب عىل اللجنتني ادلامئتني اخملتصتني:
• مرشوع قانون رمق  44.19يوافق مبوجبه عىل التفاق عىل شلك تبادل رسائل بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة مجهورية الربازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الرضييب عىل ا ألرابح الناجتة عن النقل
اجلوي والبحري ،املوقع بربازيليا يف  13يونيو .2019
• مرشوع قانون رمق  45.19يوافق مبوجبه عىل التفاق بشأأن الاعرتاف املتبادل برخص الس ياقة بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ليبرياي ،املوقع مبراكش يف  25مارس .2019
• مرشوع قانون رمق  47.19يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول امللحق ابلقانون التأأسييس لالحتاد الإفريقي
املتعلق ابلربملان ا إلفريقي ،املعمتد مبالبو(غينيا الاس توائية)يف  27يونيو .2014
مجلس المستشارين
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• مرشوع قانون رمق  48.19يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون امجلريك
العريب ،املوقعة ابلرايض يف  5ماي .2015
• مرشوع قانون رمق  49.19يوافق مبوجبه عىل التفاقية بشأأن نقل
ا ألشخاص احملكوم علهيم بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الربازيل الفيدرالية ،املوقعة بربازيليا
يف  13يونيو .2019
• مرشوع قانون رمق  50.19يوافق مبوجبه عىل التفاق الإطار بشأأن التعاون يف جمال ادلفاع بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة مجهورية الربازيل الفيدرالية ،املوقع بربازيليا يف  13يونيو .2019
• مرشوع قانون رمق  51.19يوافق مبوجبه عىل اتفاقية املساعدة القضائية يف امليدان اجلنايئ بني اململكة
املغربية ومجهورية الربازيل الفيدرالية ،املوقعة بربازيليا يف  13يونيو .2019
• مرشوع قانون رمق  52.19يوافق مبوجبه عىل التفاقية بشأأن تسلمي اجملرمني بني اململكة املغربية ومجهورية
الربازيل الفيدرالية ،املوقعة بربازيليا يف  13يونيو .2019
• مرشوع قانون رمق  56.19يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون والتسهيل يف ميدان الاستامثرات بني اململكة
املغربية ومجهورية الربازيل الفيدرالية ،املوقع بربازيليا يف  13يونيو .2019
• مرشوع قانون تنظميي رمق  72.19يقيض بتمتمي القانون التنظميي رمق  02.12املتعلق ابلتعيني يف املناصب
العليا تطبيقا ألحاكم الفصلني  49و 92من ادلس تور.
 قرار رمق  2020/05/05إابحال مقرتيح القانونني املتوصل هبام من دلن فريق العدال والتمنية عىل احلكومة
والفرق واجملموعات  40يوما قبل إاحالته عىل اللجنة اخملتصة ،ويتعلق ا ألمر بـ :
• مقرتح قانون بتغيري وتمتمي القانون رمق  011.71بتارخي  12ذي القعدة  30( 1391ديسمرب )1971
حيدث مبوجبه نظام لرواتب التقاعد املدنية؛
• مقرتح قانون يتعلق بتغيري القانون رمق  112.12املتعلق ابلتعاونيات.
 قرار رمق  2020/05/06إابحال موقف احلكومة بشأأن مقرتحات القوانني احملال علهيا عىل اللجان ادلامئة اخملتصة،
ودعوهتا اإىل الترسيع بربجمهتا.
ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق  2020/05/07ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  04فرباير 2020
عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد الإله احللوطي ،والس يد أأمحد تويزي
أأمينا للجلسة.

مجلس المستشارين
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أأشغال اللجان ادلامئة واملؤقتة:
 قرار رمق  2020/05/08ابملوافقة عىل الزايرة امليدانية املقرتح تنظميها من
طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد ا ألخرض والرمقي لفائدة أأعضاء جلنة
الفالحة والقطاعات الإنتاجية اإىل املنطقة الصناعية املندجمة (ميد ابرك) ابدلار البيضاء يوم ا ألربعاء  19فرباير
 ،2020مع اقرتاح تغيري موعدها اإىل يوم أخر ،لزتامن املوعد ا ألخري مع انعقاد املنتدى الربملاين ادلويل اخلامس
للعدال الاجامتعية.
 قرار رمق  2020/05/09ابملوافقة عىل طلب اللجنة املؤقتة امللكفة بفحص رصف مزيانية جملس املستشارين
مبوافاهتا مبجموعة من الواثئق احملا س بتية قبل اجامتعها الثالث املقرر يوم الثالاثء  11فرباير.
 قرار رمق  2020/05/10بتعيني ا ألمني العام للمجلس مكخاطب بني الإدارة واللجنة املؤقتة امللكفة بفحص
رصف مزيانية جملس املستشارين.
التنس يق مع جملس النواب:
 قرار رمق  2020/05/11ابلتفاق عىل عقد الاجامتع التنس يقي مع جملس النواب يوم ا ألربعاء  05فرباير
 2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ملناقشة احملاور التالية:
✓ ادلبلوماس ية الربملانية؛
✓ جتديد ثلث أأعضاء احملمكة ادلس تورية؛
✓ مناقشة تقارير املؤسسات ادلس تورية؛ (وس يط اململكة واجمللس ا ألعىل للرتبية والتكوين)
✓ تعيني أأعضاء اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ يف صيغته اجلديدة؛
✓ الاعامتد التدرجيي للغة ا ألمازيغية؛
✓ وضعية دراسة مقرتحات القوانني احملال عىل جمليس الربملان.
العالقات اخلارجية:
 قرار رمق  2020/05/12ابملوافقة علىاملشاركة يف أأشغال ادلورة  19الش توية للجمعية الربملانية ملنظمة ا ألمن
والتعاون بأأورواب اليت ستنعقد بفيينا/المنسا يويم  20و21فرباير.2020
 قرار رمق  2020/05/13ابملوافقة عىل مقرتح وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الإفريقي واملغاربة املقميني
ابخلارج توجيه هتنئة اإىل رئيسة مجموعة الصداقة املوريتانية املغربية ابمجلعية الوطنية املوريتانية الس يدة فاطمة منت
اخلرضية النائبة الربملانية عن احلزب احلامك ،عىل اإثر تعييهنا عىل ر أأس هذه اجملموعة.
 قرار رمق  2020/05/14ابملوافقة عىل طلب الاحتاد الربملاين الإفريقي لتسوية مسامهة الربملان املغريب يف
مزيانية هذا الاحتاد برمس س نة .2020
مجلس المستشارين
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 قرار رمق  2020/05/15ابملوافقة عىل مقرتح وزارة الشؤون اخلارجية
والتعاون الإفريقي واجلالية املغربية املقمية ابخلارجة توجيه دعوة رمسية اإىل رئيس
جملس الش يوخ البولندي للقيام بزايرة معل اإىل اململكة املغربية خالل النصف
ا ألول من الس نة اجلارية.
 قرار رمق  2020/05/16ابملوافقة عىل مقرتح وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الإفريقي واجلالية املغربية املقمية
ابخلارج اس تقبال النائبة ا ألوروبية كريسول زاكروبولو عضو الفريق الربملاين  RENEW EUROPEمن طرف أأحد
أأعضاء اجمللس.
 قرار رمق  2020/05/17ابملوافقة عىل اس تقبال رئيس مجموعة الصداقة الربملانية الش يلية املغربية مبجلس النواب
الش ييل يوم ا ألربعاء  05فرباير  2020عىل الساعة احلادية عرشة صباحا.
خمتلفات:
 قرار رمق  2020/05/19ابملوافقة عىل طلبات زايرة مقر جملس املستشارين لفائدة:
• وفد مجعوي حبريين يوم  06فرباير .2020
• اثنوية ا ألمرية لالنزهة التأأهيلية ابلرابط.
• مؤسسة احلافظ للرتبية والتعلمي اخلصويص بس يدي سلامين.
• مؤسسة  LE ROBERTبفاس.

قضااي للمتابعة
أأشغال اللجان ادلامئة واملؤقتة:
طلب اللجنة املؤقتة امللكفة بفحص رصف مزيانية جملس املستشارين ابنتداب من ينوب عن
الس يد الرئيس وممثل عن جملس احملاس بة لإلقاء عرض حول برانمج معل ومزيانية اجمللس برمس الس نة
املالية  2019وذكل يوم الثالاثء  11فرباير.
شؤون السادة املستشارين:
طلب املستشارة الس يدة فاطمة الزهراء اليحياوي بتصحيح وضعيهتا الإدارية.
-

مجلس المستشارين
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▪ اجتماع رقم 2020/06
ليوم الخميس  06فبراير 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم امخليس  06فرباير  2020اجامتعه ا ألس بوعي برئاسة رئيس اجمللس الس يد
عبد احلكمي بن شامش ،وحضور ا ألعضاء السادة:
▪ العريب احملرش
▪ عبد الوهاب بلفقيه

:
:

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة:
▪ عبد الصمد قيوح
▪ عبد الإله احللوطي
▪ محيد كوسكوس
▪ عبد القادر سالمة
▪ عبد امحليد الصويري
▪ عز ادلين زكري
▪ اإدريس الراض
▪ أأمحد اخلريف
▪ أأمحد تويزي

:
:
:
:
:
:
:
:
:

حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛

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

القرارات الصادرة عن الاجامتع
 قرار رمق  2020/06/01بقبول ترش يح الس يد خادل برجاوي لعضوية احملمكة ادلس تورية يف اإطار جتديد
ثلث أأعضاء هذه ا ألخرية.
 قرار رمق  2020/06/02بتأأجيل جلسة مناقشة تقرير اجمللس ا ألعىل للحساابت اإىل غاية ادلورة املقبةل.
 قرار رمق  2020/06/03بعقد ندوة الرؤساء يوم الثنني  10فرباير  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال
عوض الساعة الثانية.
مجلس المستشارين
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جدول أعمال المجلس...

يعقد جملس املستشارين يومه الثالاثء  11فرباير
 2020ابتداء من الساعة الثانية زوالا ،اجللسات العامة
التالية:
▪ جلسة انتخاب عضو واحد ابحملمكة
ادلس تورية؛
▪ اجللسة ا ألس بوعية ل ألس ئةل الشفهية؛
▪ اجللسة الترشيعية اخملصصة لدلراسة
والتصويت عىل النصوص اجلاهزة؛
▪ جلسة اختتام دورة أأكتوبر  2019من
الس نة التشـريعية .2020-2019

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة...
❖جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس الإثنني  10فرباير  2020خصص للبت يف التعديالت والتصويت عىل
مرشوعي القانونني التاليني:
• مرشوع قانون رمق  77.17يتعلق بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي؛
• مرشوع قانون رمق  39.19بتغيري وتمتمي القانون رمق  62.99املتعلق مبدونة احملامك املالية.
واكنت اللجنة قد شعت يف دراسة املرشوعني خالل الاجامتع اذلي عقدته يوم ا ألربعاء  05فرباير .2020
❖جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل.
عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء  4فرباير  2020صادقت خالهل ابلإجامع عىل مرشوعي قانونني ،ا ألول
رمق  37.17بتغيري وتمتمي الظهري
الرشيف مبثابة قانون رمق  1.73.211الصادر يف  26من حمرم  2( 1393مارس  )1973املعينة مبوجبه
حدود املياه ا إلقلميية ،والثاين رمق  38.17بتغيري وتمتمي القانون رمق  1.81املنشأأة مبوجبه منطقة اقتصادية خالصة عىل
مسافة  200ميل حبري عرض الشواطئ املغربية.
كام تدارست اللجنة وصادقت خالل ذات الاجامتع عىل مشاريع قوانيـن هتم  22اتفاقية دولية.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...

❖ اجملموعة املوضوعاتية لتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء.
◄ا ألربعاء  12فرباير :2020
عىل 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.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة /العالق ات الخارجية...
▪ مشاركة جلس المستشارين في فعاليات الندوة البرلمانية

حول" القيادة المستقبلية من أجل اندماج سياسي بمنطقة
منظمة االمن والتعاون في أوربا".

بدعوة من رئيس جلنة هلسكين ابلكونغرس
الامرييك ،الس يد  ،Alcee Hastingsوبتعاون مع امجلعية
الربملانية ملنظمة ا ألمن والتعاون بأأوراب ،مثل لك من املستشار
الس يد عبد الكرمي اهلمس ،رئيس فريق ا ألصال واملعارصة
واملستشار الس يد محمد البكوري ،رئيس فريق التجمع الوطين
ل ألحرار مبجلس املستشارين يف أأشغال الندوة الربملانية حول"
القيادة املس تقبلية من أأجل اندماج س يايس مبنطقة منظمة
الامن والتعاون يف اوراب" ،وذكل ابلعامصة الامريكية
واش نطن يويم  3و 4فرباير اجلاري.
وقد شهدت هذه التظاهرة مشاركة مكثفة للعديد
من الربملانيني الش باب من خمتلف دول املنظمة وشاكهئا اذلين تداولوا عىل مدى يومني مجموعة من املواضيع ذات
الامهية البالغة ،وعىل ر أأسها دور الش باب يف ضامن ا ألمن الاقتصادي والبييئ ،وكذكل دورمه يف بناء جممتعات
دميقراطية حترتم حقوق الانسان وتضمن احلرايت الاساس ية.
وقد اكنت هذه الندوة ،فرصة للوفد املغريب من اجل مد جسور التواصل مع خمتلف الوفود املشاركة،
ابلإضافة اىل عقد لقاء ممتزي مع الس يد  Hastingsاذلي رحب حبضور املغرب يف هذا املنتدى .واكنت مناس بة
كذكل ،للتباحث حول س بل تطوير العالقات املغربية ا ألمريكية يف افق اإقامة منتدى برملاين مغريب  -امرييك يعهد
هل بتطوير العالقات املمتزية اليت جتمع البدلين ويفتح املزيد من الفاق للتعاون والتنس يق عىل خمتلف املس توايت.
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▪ رئيس مجموعة الصداقة المغربية-الشيلية بمجلس

المستشارين يجري مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة

البرلمانية الشيلية-المغربية بمجلس النواب بجمهورية الشيلي

أأجرى رئيس مجموعة الصداقة
املغربية-الش يلية مبجلس املستشارين ،عبد
امحليد فاتيحي ،يوم ا ألربعاء  05فرباير 2020
مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة الربملانية
الش يلية-املغربية مبجلس النواب جبمهورية
الش ييل ،غونزالو فوينساليدا ،متحورت حول
دور ادليبلوماس ية الربملانية يف تعزيز وتوطيد
العالقات الثنائية.
وخالل هذه املباحثات أأبرز الس يد
فاتيحي ادلينامية املمتزية اليت تعرفها العالقات بني اململكة املغربية ومجهورية الش ييل ،مذكرا ابلزايرة امللكية التارخيية
اإىل هذا البدل الالتيين س نة  ،2004والفاق الواعدة اليت فتحهتا هذه الزايرة يف تعزيز التعاون جنوب-جنوب،
وتوس يع جمالت الرشاكة عىل خمتلف ا ألصعدة.
و أأكد الس يد فاتيحي أأن املغرب والش ييل جتمعهام روابط اترخيية وحضارية مشرتكة ويتقاسامن مجموعة من
القمي الإنسانية ،مربزا ا ألدوار الطالئعية اليت لعهبا التعاون الربملاين بني املؤسس تني التشـريعيتني يف تعزيز الرشاكة
بني البدلين ،و أأمهية مجموعة الصداقة يف بلورة مشاريع مشرتكة وتبادل التجارب واملامرسات الفضىل.
و أأبدى يف هذا الس ياق ،اهامتم جملس املستشارين بتجربة "برملان املس تقبل" ابلش ييل اليت يسعى اجمللس
اإىل اس تلهام فلسفهتا والاس تفادة من تراكامهتا يف أأفق تنظمي النسخة املقبةل ابملغرب.
ومل يفت الس يد فاتيحي جتديد تنويه جملس املستشارين ابملوقف الثابت مجلهورية الش ييل خبصوص
قضية الصحراء املغربية ،وهو املوقف اذلي أأكده الربملان الش ييل مبجلس يه من خالل امللمتس اذلي أأصدره يف يناير
من س نة  ،2018وادلامع للمبادرة املغربية للحمك اذلايت ل ألقالمي اجلنوبية للمملكة.

مجلس المستشارين
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من جانبه ،أأشاد الس يد فوينساليدا مبتانة
وجودة العالقات الثنائية للبدلين ،مشددا عىل أأمهية
ودور ادليبلوماس ية الربملانية يف تعزيز وتوطيد هذه
العالقات مبا خيدم ويقوي املصاحل املشرتكة للرابط
وسانتياغو.
ومثن رئيس مجموعة الصداقة الربملانية الش يلية-
املغربية مبجلس النواب الش ييل زايرته والوفد الربملاين
املرافق هل اإىل مدينة العيون ،معتربا أأن هذه الزايرة
واملباحثات اليت أأجراها مع املنتخبني واملسؤولني
احملليني ،مكنته من الوقوف عىل جو الاس تقرار والتمنية وحقيقة الوضع اب ألقالمي اجلنوبية.
كام دعا اإىل مضاعفة اجلهود لالرتقاء ابلعالقات الاقتصادية والتجارية بني البدلين اإىل مس توى العالقات
الس ياس ية املمتزية ،ومتكني رجال ا ألعامل من الاستامثر ابلبدلين ،مؤكدا عىل رضورة مواكبة الترشيعات الوطنية للثورة
الرقمية املتسارعة اليت يعرفها العامل ملواهجة التحدايت املشرتك

مجلس المستشارين
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▪ وفد برلماني مغربي في مؤتمر دولي بماليزيا حول القضية
الف لسطينية .

شارك وفد برملاين مغريب يف أأشغال
ادلورة الثالثة عرشة لحتاد جمالس ادلول ا ألعضاء
مبنظمة التعاون الإساليم ،اليت حتتضهنا العامصة
املالزيية كوالا لمبور ،يويم  8و 9فرباير ،2020
واليت حرضها ممثلو الربملاانت ا ألعضاء يف الرابطة
من خمتلف القارات.
وانعقد هذا املؤمتر يف ظل الظروف
اخلطرية اليت تواجه القضية الفلسطينية ،واخملططات
اليت تس هتدفها ،وما يطرحه خمطط السالم اذلي
أأعلن عنه الرئيس ا ألمرييك الس يد دواندل ترامب ،من حتدايت عىل الساحة ادلولية وا إلقلميية ،وما قد يرتتب عن
ذكل من تغريات س ياس ية جوهرية.
وسعى املؤمترون اإىل حبث س بل توفري ا ألجواء الإجيابية املالمئة ،للحفاظ عىل ماكسب القضية الفلسطينية
وما رامكته أأمتنا الإسالمية والعربية من مواقف ومقرتحات تصون أأس باب السمل وتصنع املس تقبل املشرتك وتضمن
الاس تقرار يف منطقة الرشق ا ألوسط ويف العامل.
وتأأيت هذه املشاركة لتأأكيد موقف اململكة املغربية ،ملاك وحكومة وشعبا ،من قضية القدس وحقوق
الشعب الفلسطيين املرشوعة ،اذلي ل يزتحزح ،ويعكس حضور القضية الفلسطينية يف وجدان لك املغاربة ودلى
لك مكوانت الشعب املغريب .فاململكة املغربية ،اليت ير أأس عاهلها جلنة القدس التابعة ملنظمة التعاون الإساليم،
جددت التعبري عن موقفها يف "نداء القدس" لـ 30مارس  ،2019واملوقع من طرف جالل املكل محمد السادس،
والبااب فرانسيس ا ألول.
اإن الشعب املغريب ،ماض يف دمعه املتواصل للقضية الفلسطينية معوما والقدس مبركزها ومقدساهتا عىل
وجه اخلصوص ،واملسامهة املغربية يف هذا النضال ل تتوقف كام تعكس ذكل املساهامت الربملانية املغربية يف خمتلف
احملافل الربملانية اجلهوية وا إلقلميية وادلولية ،وكذا عىل مس توى العالقات ادلبلوماس ية الربملانية ،سواء مهنا الثنائية
أأو متعددة ا ألطراف.
وقد مثل جملس املستشارين يف هذه التظاهرة لك من املستشار عبد الإهل احللوطي اخلليفة ا ألول
لرئيس جملس املستشارين ،عن فريق العدال والتمنية ،واملستشارة فاطمة الزهراء اليحياوي رئيسة مجموعة الصداقة
املغربية الفلسطينية مبجلس املستشارين ،عن فريق الاحتاد املغريب للشغل.
مجلس المستشارين
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▪ استقبال نائبة رئيس لجنة التنمية بالبرلمان األوربي.

أأجرى الس يد عبد الصمد مرميي ،عضو اللجنة
الربملانية املغربية ا ألوربية املشرتكة ،يومه امخليس  6فرباير
 2020مبقر اجمللس ،مباحثات مع وفد برملاين أأوريب برئاسة
زاكروبولو( Chrysoula
الس يدة كريسول
 ،)Zacharopoulouانئبة رئيس جلنة التمنية ابلربملان
ا ألوريب ،متحورت حول س بل تعزيز العالقات الثنائية
والتعاون بني املغرب والاحتاد ا ألوريب.
و أأكد الس يد مرميي ،خالل هذه املباحثات ،عىل
ا ألمهية اليت يولهيا املغرب لتقوية روابطه التارخيية املتينة واملمتزية مع الاحتاد ا ألوريب ،مبا خيدم مصلحة الطرفني.
وقال الس يد املستشار ،اإن املغرب الزتم دوما بعالقات حسن اجلوار مع الاحتاد ا ألوريب ،والارتقاء
بعالقاته الاقتصادية والتجارية لرتىق اإىل مس توى عالقاته الس ياس ية املمتزية مع الاحتاد ا ألوريب .كام نوه ابلتعاون
املغريب ا ألوريب يف ش ىت اجملالت ،ومهنا اجملالت ا ألمنية ،وماكحفة الهجرة غري القانونية ،وحماربة الاجتار يف البرش.
و أأكد الس يد مرميي حرص املغرب عىل أأن يلعب دور اجلرس اذلي يربط أأوراب بأأفريقياُ ،مربزا يف هذا
الصدد ،أأن املغرب أأبرم عدة اتفاقيات مع بدلان افريقية يف ش ىت اجملالت.
واعترب الس يد مرميي أأن أأولوايت املغرب تتجىل يف الهنوض مبجالت يه الصحة والتعلمي والتشغيل،
اإضافة اإىل توطيد املسار ادلميقراطي وترس يخ احرتام حقوق الإنسان ،مشريا اإىل أأن املغرب قطع أأشواطا كبرية يف
جمال الهنوض حبقوق املر أأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني .و أأكد يف هذا الس ياق ،أأن املغرب من أأشد املدافعني
عن حقوق املر أأة وتعزيز متثيليهتا يف املؤسسات ويف مواقع القرار.
من جانهبا ،نوهت انئبة رئيس جلنة التمنية ابلربملان ا ألوريب ،ابدلينامية اليت يشهدها املغرب يف ظل
ا ألوراش املفتوحة ،مؤكدة أأن املؤهالت اليت يزخر هبا وموقعه اجليو سرتاتيجي ،تؤههل ليلعب دور اجلرس الرابط
بني أأوراب وافريقيا.
مجلس المستشارين
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واعتربت الربملانية الاوربية أأن املغرب حاز الرايدة يف جمال تنفيذ
الإصالحات اليت طالت العديد من اجملالت ،معربة عن أأملها يف أأن يواصل
تنفيذ حزمة الإصالحات اليت ابشها لتعزيز انفتاحه وتكريس املساواة بني اجلنسني.
ومشلت مباحثات الس يد مرميي مع انئبة رئيس جلنة التمنية ابلربملان ا ألوريب قضااي هتم حتولت اجملال الرمقي،
والاستامثرات ،والقطاع اخلاص ،وحقوق املر أأة واملساواة بني اجلنسني...
وتندرج زايرة املسؤول الربملانية ا ألوربية للمغرب واليت متتد من  5اإىل غاية  7فراير اجلاري ،يف اإطار
التحضري ملوقف الربملان ا ألوريب يف ما خيص الرشاكة ا ألوربية  -الافريقية يف أأفق احملاداثت اليت تتعلق ابلسرتاتيجية
ا ألوربية اجلديدة حول الاحتاد ا ألوريب  -الاحتاد الافريقي ،اليت من املنتظر أأن يمت نرشها يف شهر مارس املقبل.

مجلس المستشارين
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أنشطة الفرق والمجموعة البرلمانية...

▪ فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ينظم لق اء
دراسيا حول "عامان ونصف من المالية التشاركية
بالمغرب :الحصيلة والتحديات".

نظم فريق العدال والتمنية مبجلس املستشارين يوم
ا ألربعاء  05فرباير  2020لقاء دراس يا حول "عامان ونصف من
املالية التشاركية ابملغرب :احلصيةل والتحدايت" حبضور خرباء
وابحثني وفاعلني س ياس يني و أأاكدمييني.
وقذ اس هتدف هذا اللقاء ادلرايس مناقشة النتاجئ اليت
حققهتا املالية التشاركية اإىل حدود اليوم ،خاصة بعد مصادقة
الربملان عىل قانون التأأمني التاكفيل مؤخرا ،بعد مرور عامني
اكملني من الانطالقة ا ألوىل للاملية التشاركية.
وحسب أأرضية اللقاء فاإن املغرب معل منذ س نة  2013عىل اإطالق اإصالح جوهري يروم تدعمي
وعرصنة املنظومة املالية بتعبئة موارد مالية جديدة ،يف أأفق بناء نظام مايل حمصن ومتني.
ومن مجةل الإصالحات الكربى اليت مت مباشهتا يف هذا اجلانب ،الانفتاح عىل جتارب دولية يف اإطار
ما اختار املرشع تسميته ابملالية التشاركية ،نظرا ملا تتيحه من اإماكانت وفرص س ميكن اس تغاللها من تعزيز أأداء
هذا القطاع احليوي وحتسني مسامهته يف الاقتصاد الوطين.
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و أأشارت ا ألرضية اإىل أأن اإدماج املالية التشاركية يف
النظام املايل والبنيك املغريب ،ابعتباره أأحد راكئز الإصالح اجلديد،
تطلب املراجعة الشامةل للرتسانة القانونية املؤطرة لهذا النظام
برمته ،وهو ما معلت احلكومة عىل القيام به من خالل التقدم
بقوانني حمينة للنصوص الترشيعية املمتثةل يف اإدماج صكوك
الاستامثر يف القانون املتعلق بتسنيد ا ألصول؛ وإادماج البنوك
التشاركية يف القانون الـمتعلق مبؤسسات الئامتن والهيئات الـمعتربة
يف حمكها؛ وإادماج التأأمني التاكفيل يف القانون املتعلق مبدونة
التأأمينات.
وقد تناول هذا اليوم ادلرايس مواضيع هتم "جتربة البنوك التشاركية يف املغرب" ،و" ا ألسواق املالية
وصكوك الاستامثر وأفاق التجربة املغربية " ،و" تزنيل التأأمني التاكفيل يف التجربة املغربية " ،و" املالية الإسالمية:
دراسة مقارنة ".

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  11 /599فبراير 2020

18

2019

أيام وندوات دراسية...

▪ مجلس المستشارين يحتضن لق اء حول موضوع “المراقبة البعدية لتنفيذ القوانين”

ينظم جملس املستشارين ،برشاكة مع مؤسسة
وس متنسرت لدلميقراطية يوم غد ا ألربعاء  12فرباير
 ،2020لقاء حول موضوع "املراقبة البعدية لتنفيذ
القوانني".
ويندرج هذا اللقاء يف اإطار ا ألمهية اليت
تكتس هيا املراقبة البعدية لتنفيذ القوانني ،اإذ يمت من
خاللها حتديد الاثر السلبية احملمتةل للقوانني اجلديدة عىل
احلقوق ا ألساس ية ،واحليلول دون وقوعها ،كام أأهنا
تس تأأثر ابهامتم مزتايد عىل الصعيد العاملي ،ذكل أأن عدة
برملاانت أأصبحت تنص عىل هذه العملية يف أأنظمهتا ادلاخلية.
وهيدف هذا اللقاء ،اإىل مناقشة املراقبة البعدية لتنفيذ القوانني وألياهتا ،كبعد جوهري لدلور الرقايب املنوط
ابلربملان ،والوقوف عىل ا ألدوات اليت تسمح بتقيمي حتقيق ا ألهداف املتوخاة من القوانني ،ومعرفة اإىل أأي حد يمت
حتقيقها وا ألس باب اليت حتول دون بلوغها ،وحتليل ادلروس والعرب املس تفادة من معلية التقيمي املس بق (التشخيص،
الجال احملددة لإصدار املراس مي التطبيقية ،دراسات ا ألثر الواجب إارفاقها مبشاريع النصوص القانونية ،التحليل مبراعاة
النوع الاجامتعي) من أأجل الإعداد الفعيل لعملية تعديل ،أأو نسخ القوانني (دورة القانون) ،و أأيضا اخلروج بتوصيات
وحتديد اخلطوات ،بشأأن رمس أأفضل طريق لتعزيز دور الربملاانت يف املراقبة البعدية لتطبيق القوانني .
وسيمتزي هذا اللقاء مبشاركة احلكومة والربملان ،وعدد من اخلرباء الوطنيني وادلوليني ،وفعاليات من اجملمتع
املدين املهمتة ابلشأأن الربملاين ،فضال عن أأطر مركز ادلراسات والبحوث يف الشؤون الربملانية مبجلس املستشارين.
ويعد تنظمي هذا اللقاء لبنة أأساس ية يف اسرتاتيجية جملس املستشارين ،لتعزيز دوره يف احتضان النقاش
العمويم واحلوار اجملمتعي ،حول مجموعة من القضااي اليت هتم 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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