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اجتماعات وقرارات المكتب...
▪ بالغ حول اجتماع مكتب المجلس يوم االثنين 26
أكتوبر .2020

عقد مكتب جملس املستشارين يومه الإثنني 26
أكتوبر  2020اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكمي
بن شامش ،عرب ألية التواصل عن بعد.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،توقف الس يد رئيس
اجمللس والسادة أعضاء املكتب عند خمرجات اجامتع ندوة
الرؤساء املنعقد يوم الثالاثء  20أكتوبر  ،2020حيث مت
التفاق عىل العنارص التالية:
عىل مس توى نظام حضور الس يدات والسادة
املستشارين خالل فرتة مناقشة مرشوع قانون املالية لس نة  ،2021مت التفاق عىل:
• اإاتحة الإماكنية حلضور اكفة أعضاء جملس املستشارين يف أشغال اجللسات العامة ،مع
مراعاة التدابري الاحرتازية والوقائية املعمول هبا؛
• التنس يق مع جملس النواب ،بشلك مس بق ،من أجل ختصيص القاعة  11للجنة املالية
والتخطيط والتمنية الاقتصادية طيةل املدة املقررة قانوان ملناقشة مرشوع قانون املالية مبجلس املستشارين؛
• العمل عىل توفري الإماكنيات اللوجستيكية من أجل جتهزي قاعات الاجامتعات مبا ميكن من
ربط التصال والنقل املبارش لشغال اللجان ادلامئة ،من أجل ضامن مشاركة اكفة أعضاهئا وتيسري مسامههتم
يف دراسة ومناقشة مرشوع قانون املالية واملزيانيات الفرعية ذات الصةل؛
• حضور الس يدات والسادة رؤساء الفرق واجملموعة الربملانية يف حدود احلد القىص لعدد
أعضاء لك فريق ومجموعة ابللجن ادلامئة ،مع فتح اإماكنية املشاركة عن بعد للس يدات والسادة املستشارين
الراغبني يف ذكل؛
• موافاة السادة رؤساء اللجان داخل أجل معقول بالحئة الطر املرافقة لعضاء احلكومة يف
نطاق التقيد ابلتدابري الاحرتازية؛
• حضور أطر اللجنة ادلامئة املعنية ،وإاطار واحد عن لك فريق ومجموعة برملانية؛
• التصويت احلضوري عىل مرشوع قانون املالية يف جلنة املالية والتخطيط والتمنية
الاقتصادية واجللسات العامة ذات الصةل.
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وعىل مس توى أشغال اللجان ،متت دعوة اللجان ادلامئة اإىل عقد
اجامتعات ملناقشة مقرتحات القوانني اليت حددت احلكومة موقفا اإجيابيا بشأهنا،
واليت يبلغ عددها  11مقرتح قانون ،فضال عن برجمة ابيق مقرتحات ومشاريع
القوانني املودعة دلهيا.
وعىل صعيد جلسة مساءةل الس يد رئيس احلكومة ،فقد مت التوافق عىل اختيار موضوع "الس ياسات
احلكومية ملعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي والاجامتعي يف ظل تداعيات جاحئة كوروان" مكحور للجلسة الشهرية
املربجمة بتارخي  03نونرب  ،2020ومنح همةل ملكوانت اجمللس قصد تقدمي الاقرتاحات حول صيغة أكرث حيوية وجاذبية
للجلسات الشهرية.
وعليه ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا ابعامتد هذه اخملرجات مع التأكيد عىل رضورة تعزيز وتشديد التدابري
الوقائية والاحرتازية ضد تفيش جاحئة كوروان.
فامي يتعلق جبدول أعامل اجمللس ،وعىل مس توى مراقبة العمل احلكويم ،فقد وافق مكتب اجمللس عىل
جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  27أكتوبر  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
كام اختذ مكتب اجمللس قرارا ابلعودة اإىل العمل ابلنظام الاعتيادي جللسات الس ئةل الس بوعية دون
حرص عدد القطاعات الوزارية اليت ختضع للمساءةل ،وذكل ابتداء من جلسة الس ئةل الشفهية ليوم  17نونرب .2020
وعىل صعيد أشغال اللجان ادلامئة ،أخذ املكتب علام بربجمة اجامتع للجنة التعلمي والشؤون الثقافية
والاجامتعية يوم الثنني  26أكتوبر  2020عىل الساعة اخلامسة مسا ،دلراسة :مقرتح قانون يقيض بتعديل الفقرة
الوىل من املادة  6من القانون رمق  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية الساس ية ،ومقرتح قانون يتعلق مبنع
التدخني والإشهار وادلعاية للتبغ يف بعض الماكن العمومية.
وعىل صعيد ادلبلوماس ية الربملانية ،فقد أخذ مكتب اجمللس علام مبضمون املراسةل الواردة عن رئيس
امجلعية الوطنية جبمهورية غينيا ،واليت يرحب فهيا مبقرتح الربملان املغريب اإدراج موضوع" :اإفريقيا يف مواهجة
التحدايت الصحية والسوس يو اقتصادية املرتبطة جباحئة كوفيد :19من تدبري الزمة اإىل اإعادة البناء" مضن جدول
أعامل ادلورة املقبةل للربملان الإفريقي.
كام أخذ مكتب اجمللس علام مبضمون املراسةل الواردة عن السفري اجلديد مجلهورية الفيتنام الاشرتاكية
املعمتد ابلرابط ،واليت يعرب من خاللها عن رغبته ورغبة رئيسة امجلعية الوطنية الفيتنامية يف مواصةل تقوية العالقات
الثنائية بني البدلين ،لس امي من خالل املؤسس تني الترشيعيتني.
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وعىل صعيد أخر ،أخذ مكتب اجمللس علام مبشاركة الس يد رئيس
جملس املستشارين ،وممثيل اجمللس دلى الربملان النديين ،يف ندوة افرتاضية
حتت عنوان" :تأهيل النشاط الاقتصادي يف مرحةل ما بعد اجلاحئة" يف اإطار
فعاليات اذلكرى  41لتأسيس الربملان النديين ،حبضور رؤساء الاحتادات الربملانية اجلهوية وا إلقلميية يف أمرياك الالتينية
والكراييب ،العضاء يف املنتدى الربملاين دلول اإفريقيا وأمرياك الالتينية ،وذكل يوم  30أكتوبر .2020
وعىل صعيد النشطة الفكرية ،اطلع أعضاء املكتب عىل ملخص أشغال الندوة الافرتاضية اليت نظمها
اجمللس برشاكة مع مؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية ،يوم الربعاء  21أكتوبر  ،2020يف موضوع "اس مترارية سري
أعامل الربملاانت يف ظل الزمات".
وارتباطا هبذا املوضوع ،وافق املكتب عىل انضامم جملس املستشارين اإىل ش بكة اس مترارية سري املؤسسات
الترشيعية يف ظل الزمات .ويه ش بكة تضم برملاانت اململكة املتحدة وبرملاانت كندا ونيوزيالندا وجورجيا ،وتعىن
ابلتنس يق وتبادل اخلربات والتجارب يف جمال "ضامن اس مترارية سري أعامل الربملاانت يف ظل الزمات".
كام اطلع أعضاء املكتب عىل جدول أعامل الندوة الافرتاضية اليت سينظمها جملس املستشارين برشاكة مع
مؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية ،يوم الربعاء  28أكتوبر  ،2020يف موضوع "تعزيز العقد الاجامتعي :جتارب معاجلة
أزمات الثقة يف املؤسسات".
وعىل صعيد أخر ،وابلنظر اإىل تسجيل بعض احلالت اليت تأكدت اإصابهتا بفريوس كوروان املس تجد يف
صفوف موظفي اجمللس ،فقد قرر مكتب اجمللس تشديد التدابري الاحرتازية والوقائية مضن خمطط يروم تقليص
وضبط حضور موظفات وموظفي اجمللس خالل هذه الفرتة الاس تثنائية ،وتعزيز العمل عن بعد.
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▪ اجتماع رقم 2020/31
ليوم اإلثنين  19أكتوبر 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  19أكتوبر  2020اجامتعا ،عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس
الس يد عبد احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:
:

عبد الإله احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
العريب احملرش
عبد الوهاب بلفقيه
عز ادلين زكري
أمحد تويزي
اإدريس الراض

:
:
:
:
:
:

اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
:
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.

فامي اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع ،السادة:
• عبد الصمد قيوح
• أمحد اخلريف

:
:

مجلس المستشارين
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

 قرار رمق  2020/31/01ابنتداب الس يد أمحد تويزي أمينا
للجلسة العامة املشرتكة جملليس الربملان يوم الثنني  19أكتوبر  2020عىل الساعة السادسة مساء لتقدمي مرشوع
قانون املالية للس نة املالية .2021
▪ الترشيع
 قرار رمق  2020/31/02بعقد جلسة عامة ترشيعية يوم الثالاثء  20أكتوبر  2020مبارشة بعد
حصة الس ئةل الشفهية ،برئاسة اخليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد أمحد تويزي يف المانة،
لدلراسة والتصويت عىل مرشوعي القانونني اجلاهزين التاليني:
 −مرشوع قانون رمق  42.18يتعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات الاس تعامل املزدوج ،املدين
والعسكري ،واخلدمات املتصةل هبا؛
 −مرشوع قانون رمق  08.19يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  38.12املتعلق ابلنظام السايس لغرف
التجارة والصناعة واخلدمات.
 قرار رمق  2020/31/03بدعوة ندوة الرؤساء اإىل الاجامتع يوم الثالاثء  20أكتوبر  2020عىل
الساعة العارشة صباحا لرتتيب أشغال اجللسة العامة الترشيعية.
▪ الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2020/31/04ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 20
أكتوبر  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة الس يد عبد الإله احللوطي ،اخلليفة الثاين للرئيس ،والس يد
أمحد تويزي يف أمانة اجللسة.
▪ العالقات اخلارجية
 قرار رمق  2020/31/05ابملشاركة يف أشغال ادلورة الس نوية للجمعية الربملانية ملنظمة حلف شامل
الطليس عرب تقنية التناظر املريئ خالل الفرتة املمتدة من  20اإىل  23نونرب .2020

مجلس المستشارين
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▪ شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/31/06ابختاذ التدابري الإدارية الالزمة لس تكامل جتهزي قاعة الرئاسة وقاعة عاكشة
وقاعة الندوات ابلوسائل التقنية الرضورية للتواصل عن بعد.
 قرار رمق  2020/31/07ابملوافقة عىل خمطط تعويض املوارد البرشية بعد تنقيحه وفق مالحظات
الس يد الرئيس والسادة أعضاء املكتب بشأن التخصصات املطلوبة.
 قرار رمق  2020/31/08ابعامتد اجلدوةل الزمنية لإجراء مباراة توظيف موارد برشية جديدة ،حتت
إارشاف مكتب اجمللس ،مع املوافقة عىل الاس تعانة مبكتب خربة لإجراء معلية الفرز الويل للملفات.
▪ الرشأاكت
 قرار رمق  2020/31/09ابإحاةل ادلراس تني الواردتني عىل اجمللس من دلن مؤسسة وس متنسرت
لدلميقراطية ،عىل الفرق واجملموعة الربملانية.

▪ قضااي للمتابعة
• وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس؛
• التدابري الوقائية والاحرتازية ابجمللس.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة....

▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.
عقدت اللجنة اجامتعا يوم أمس الثنني  26أكتوبر  2020تضمن جدول أعامهل النقط التية:
1دراسة مقرتح قانون يقيض بتعديل الفقرة الوىل من املادة  6من القانون رمق  65.00مبثابة مدونةالتغطية الصحية الساس ية  ،أحيل من طرف جملس النواب
2دراسة مقرتح قانون يتعلق مبنع التدخني والاشهار وادلراسة للتبغ يف بعض الاماكن العمومية ،تقدمبه الفريق الاشرتايك.

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

▪ استقبال رئيس المجلس األعلى للدولة بدولة ليبيا السيد خالد المشري والوفد المرافق له.

اس تقبل رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن
شامش ،يوم امخليس  22أكتوبر  ،2020رئيس اجمللس العىل
لدلوةل بدوةل ليبيا الس يد خادل املرشي والوفد املرافق هل.
ويف مس هتل هذا اللقاء ،جدد الس يد حكمي بن شامش
التأكيد عىل املوقف الثابت للمغرب اجتاه القضية اللبيبة،
واس تعداده ادلامئ دلمع الشعب اللييب الشقيق ومواكبته لتجاوز
املرحةل الانتقالية ادلقيقة اليت مير هبا وحتقيق تطلعاته يف بناء
دوةل دميقراطية متضامنة موحدة حتافظ عىل س يادة ليبيا
الوطنية ووحدهتا الرتابية.
من جانبه ،أبرز الس يد خادل املرشي أمهية ادلور اذلي تلعبه اململكة املغربية ،بقيادة صاحب اجلالةل املكل
محمد السادس ،يف رعاية احلوار اللييب حتت إارشاف هيأة المم املتحدة ،مؤكدا أن جولت احلوار اليت احتضنهتا
مدينة بوزنيقة ،يف الونة الخرية ،مكنت من بلورة أرضية صلبة ومتينة للتوافق الس يايس بني خمتلف الطراف
الليبية.
هذا ،وقد أكد اجلانبان عىل جاهزية اجمللسني لإطالق دينامية تعاون مؤسسايت عىل اكفة الصعدة ويف اكفة
اجملالت ذات الاهامتم الربملاين املشرتك.

مجلس المستشارين
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

المانة 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:
10

