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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ بالغ حول اجتماع مكتب المجلس يوم االثنين  02نونبر .2020

عقد مكتب جملس املستشارين يومه الإثنني 02
نونرب  2020اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكمي
بن شامش ،عرب آلية التواصل عن بعد.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،آخذ مكتب اجمللس علام
مبضمون املراسةل الواردة عن وزير ادلوةل امللكف حبقوق
الإنسان والعالقات مع الربملان بشأن مقرتحات قوانني حددت
احلكومة موقفا إازاءها .وقد اختذ املكتب قرارا بتعمميها عىل
الفرق واجملموعة الربملانية وإاحالهتا عىل اللجان اخملتصة من آجل
برجمة دراس هتا يف آقرب الآجال.
وعىل صعيد مراقبة معل احلكومة ،فقد وافق مكتب اجمللس عىل جدول آعامل اجللسة الشهرية اليت سوف
يعقدها اجمللس يوم غد الثالاثء  03نونرب  2020ملساءةل الس يد رئيس احلكومة يف موضوع "الس ياسات احلكومية
ملعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي والاجامتعي يف ظل تداعيات جاحئة كوروان".
وعىل مس توى آشغال اللجان ،فقد وافق مكتب اجمللس عىل طلب جلنة التعلمي والشؤون الثقافية
والاجامتعية تنظمي هممة اس تطالعية اإىل مجموعة من املؤسسات الاستشفائية جبهة فاس-مكناس يف الفرتة املمتدة
ما بني  10و 15نونرب .2020
وعىل صعيد ادلبلوماس ية الربملانية ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا ابملشاركة يف آشغال اللجن ادلامئة
للربملان الإفريقي املزمع عقدها مبيدراند ،جبنوب اإفريقيا ،خالل النصف الثاين من شهر نونرب .2020
وعىل صعيد النشطة الإشعاعية ،فقد اطلع آعضاء املكتب عىل ملخص آشغال الندوة الافرتاضية اليت
نظمها اجمللس برشاكة مع مؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية ،يوم الربعاء  28آكتوبر  ،2020يف موضوع "تعزيز العقد
الاجامتعي :جتارب معاجلة آزمات الثقة يف املؤسسات".
مجلس المستشارين
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▪ اجتماع رقم 2020/32
ليوم اإلثنين  26أكتوبر 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  26آكتوبر  2020اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس
الس يد عبد احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
•
•
•
•
•
•
•

:
:
:
:
:
:
:

عبد الإله احللوطي
محيد كوسكوس
عبد امحليد الصويري
العرب احملرش
عز ادلين زكري
آمحد تويزي
اإدريس الراض

اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
آمني اجمللس؛
آمني اجمللس.

فامي اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع ،السادة:
•
•
•
•

:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد القادر سالمة
عبد الوهاب بلفقيه
آمحد اخلريف

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
آمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

 قرار رمق  2020/32/01ابعامتد خمرجات اجامتع
ندوة الرؤساء املنعقد يوم الثالاثء  20آكتوبر  ،2020اكلتايل:
▪ اإاتحة الإماكنية حلضور اكفة آعضاء جملس املستشارين يف آشغال اجللسات
العامة ،مع مراعاة التدابي الاحرتازية والوقائية املعمول هبا؛
▪ التنس يق مع جملس النواب ،بشلك مس بق ،من آجل ختصيص القاعة  11للجنة
املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية طيةل املدة املقررة قانوان ملناقشة مرشوع قانون املالية مبجلس
املستشارين؛
▪ العمل عىل توفي الإماكنيات اللوجستيكية من آجل جتهزي قاعات الاجامتعات مبا
ميكن من ربط التصال والنقل املبارش لشغال اللجان ادلامئة ،من آجل ضامن مشاركة اكفة آعضاهئا
وتيسي مسامههتم يف دراسة ومناقشة مرشوع قانون املالية واملزيانيات الفرعية ذات الصةل؛
▪ حضور الس يدات والسادة رؤساء الفرق واجملموعة الربملانية يف حدود احلد
القىص لعدد آعضاء لك فريق ومجموعة ابللجان ادلامئة ،مع فتح اإماكنية املشاركة عن بعد للس يدات
والسادة املستشارين الراغبني يف ذكل؛
▪

حضور آطر اللجنة ادلامئة املعنية ،وإاطار واحد عن لك فريق ومجموعة برملانية؛

▪ اعامتد التصويت احلضوري عىل مرشوع قانون املالية يف جلنة املالية والتخطيط
والتمنية الاقتصادية؛
▪

املزاوجة بني التصويت احلضوري وعن بعد يف ابيق اللجان ادلامئة؛

▪ موافاة السادة رؤساء اللجان داخل آجل معقول بالحئة الطر املرافقة لعضاء
احلكومة يف نطاق التقيد ابلتدابي الاحرتازية؛
▪
احلاةل الوابئية.

التقيمي املس متر للتدابي املذكورة آعاله ،واختاذ القرارات املناس بة حسب تطور

مجلس المستشارين
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▪ برجمة اللجان ادلامئة اجامتعات ملناقشة
مقرتحات القوانني اليت حددت احلكومة موقفا اإجيابيا بشأهنا
واليت يبلغ عددها  11مقرتح قانون؛ ودعوهتا اإىل برجمة ابيق
مقرتحات ومشاريع القوانني املودعة دلهيا ،برصف النظر عن
موقف احلكومة بشأهنا.
▪ التوافق عىل اختيار موضوع "الس ياسات احلكومية ملعاجلة حتدايت الوضع
الاقتصادي والاجامتعي يف ظل تداعيات جاحئة كوروان" مكحور للجلسة الشهرية املربجمة بتارخي 03
نونرب  ،2020ومنح همةل ملكوانت اجمللس قصد تقدمي الاقرتاحات حول صيغة آكرث حيوية وجاذبية
للجلسات الشهرية.
 قرار رمق  2020/32/02ابدلعوة اإىل عقد اجامتع لندوة الرؤساء يوم الثالاثء  03نونرب
 2020ملناقشة وضعية تدبي املعاشات اخلاصة بأعضاء جملس املستشارين.
▪ الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2020/32/03ابملوافقة عىل جدول آعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم
الثالاثء  27آكتوبر  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة الس يد محيد كوسكوس ،اخلليفة
الثالث للرئيس ،والس يد آمحد تويزي يف آمانة اجللسة.
 قرار رمق  2020/32/04ابلعودة اإىل العمل ابلنظام الاعتيادي جللسات الس ئةل
الس بوعية دون التحديد املس بق للقطاعات الوزارية اليت ختضع للمساءةل ،وذكل ابتداء من جلسة
الس ئةل الشفهية ليوم  17نونرب .2020
▪ العالقات اخلارجية
 قرار رمق  2020/32/05ابملشاركة يف آشغال 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 آمرياك الالتينية والكراييب ،العضاء يف املنتدى
الربملاين دلول اإفريقيا وآمرياك الالتينية ،وذكل يوم  30آكتوبر .2020
 قرار رمق  2020/32/06ابلرتحيب برغبة السفي اجلديد مجلهورية الفيتنام الاشرتاكية
املعمتد ابلرابط ورغبة رئيسة امجلعية الوطنية الفيتنامية يف مواصةل تقوية العالقات الربملانية الثنائية بني
املغرب والفيتنام.
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▪ شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/32/07ابملوافقة عىل خمطط
تشديد التدابي الاحرتازية والوقائية ضد تفيش وابء كوروان ،وفق
ما ييل:
• اإخضاع الوافدين اإىل مقر اجمللس (مستشارين وموظفني) ،الراجلني آو بواسطة
الس يارات ،للكشف عن درجة احلرارة عن طريق اجلهاز املعد ذلكل واملوضوع رهن إاشارة رجال المن؛
• اعامتد العمل عن بعد والاقتصار عىل حضور موظف آو اإثنني عىل الكرث يف لك
مكتب ،حتت مسؤولية السادة رؤساء الفرق والسادة رؤساء اللجان ابلنس بة للموارد البرشية املوضوعة
رهن اإشارهتم ،واملسؤولني الإداريني ابلنس بة ملوظفي اإدارة اجمللس؛
• تفادي تداول الواثئق واملستندات الورقية لكام آمكن ذكل ،وتعويضها ابلصيغ الإلكرتونية
يف العمل؛
• الاحرتام الصارم للتدابي الوقائية ،من قبيل اس تعامل معقامت اليدين قبل ولوج مقر
العمل ،واحرتام مسافة المان وارتداء الكاممات الطبية داخل املاكتب الإدارية؛
• رضورة اإخبار الإدارة فور العمل مبخالطة خشص مصاب آو الشك ابلإصابة ابلفيوس من
خالل آعراض ظاهرة ،مع عدم احلضور اإىل مقر اجمللس للك من يتواجد يف هذه احلاةل؛
• منع دخول املمونني اإىل مقر اجمللس خالل مناقشة مرشوع قانون املالية ،مع السامح
ابس تالم الوجبات حرصا من دلن موظفي وآعوان اجمللس رشيطة احرتام رشوط الصحة والسالمة.
• اس مترار املصاحل الإدارية اخملتصة بتكثيف محالت التعقمي يف مجيع ردهات اجمللس ،ووضع
السوائل التطهيية عند مداخل املاكتب ويف املمرات ،وكذا تسجيل مجيع املعلومات عن الوافدين
اخلارجيني عىل اجمللس.
 قرار رمق  2020/32/08ابملوافقة عىل اإعالن الالحئة الولية للمرتحشات واملرتحشني
املقبولني للتباري من آجل شغل مناصب املسؤولية الشاغرة لربعة مستشارين عامني وثالثة رؤساء
آقسام وحمافظ ابإدارة جملس املستشارين.
مجلس المستشارين
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 قرار رمق  2020/32/09بتلكيف الإدارة ابلتنس يق
مع اجلامعة ادلولية ،لبحث اإماكنية إارشاف اجلامعة عىل دراسة
وفرز ملفات املرتحشات واملرتحشني املس تقبليني لجتياز مباراة
التوظيف املزمع تنظميها من طرف اجمللس ،وفق معايي ورشوط
دقيقة حسب التخصصات املطلوبة ،عىل آن يكون الفرز اإلكرتونيا.
 قرار رمق  2020/32/10ابعامتد املقابالت الشفهية لنتقاء املرتحشات واملرتحشني املقبولني
لجتياز مباراة التوظيف ،من قبل جلنة مؤلفة من مكتب اجمللس وخرباء جامعيني حبسب لك ختصص
عىل حدة.
 قرار رمق  2020/32/11ابملوافقة عىل تفعيل مقتىض النظام السايس ملوظفي اجمللس،
اذلي يقر رصف تعويضات لرؤساء املاكتب.
 قرار رمق  2020/32/12ابإدراج نقطة مضن جدول آعامل الاجامتع املقبل للمكتب لتقدمي
تصور شامل بشأن مراجعة املنظام.
▪ الرشآاكت
 قرار رمق  2020/32/13ابملوافقة عىل انضامم جملس املستشارين اإىل ش بكة اس مترارية
سي املؤسسات الترشيعية يف ظل الزمات.
▪ آنشطة اإشعاعية
 قرار رمق  2020/32/14ابملوافقة عىل برانمج الندوة الافرتاضية اليت يعقدها اجمللس
برشاكة مع مؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية ،يوم الربعاء  28آكتوبر  ،2020يف موضوع "تعزيز العقد
الاجامتعي :جتارب معاجلة آزمات الثقة يف املؤسسات".
▪ قضااي للمتابعة
• وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس؛
• التدابي الوقائية والاحرتازية ابجمللس؛
• مباراة التوظيف.
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جدول أعمال المجلس....

▪ مجلس المستشارين يعقد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.

طبقا لحاكم الفصل  100من ادلس تور ،يعقد
جملس املستشارين ،جلسة معومية شهرية ختصص لتقدمي
"الجوبة عن الس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل
الس يد رئيس احلكومة" ،وذكل يومه الثالاثء  03نونرب
 2020عىل الساعة الثالثة زوالا ،ملناقشة موضوع
"الس ياسات احلكومية ملعاجلة حتدايت الوضع الاقتصادي
والاجامتعي يف ظل تداعيات جاحئة كوروان".
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أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة....

▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.
عقدت اللجنة اجامتعا يوم آمس الثنني  02نونرب  2020واصلت خالهل دراسة مقرتح قانون يقيض
بتعديل الفقرة الوىل من املادة  6من القانون رمق  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية الساس ية ،آحيل من
طرف جملس النواب ،ومقرتح قانون يتعلق مبنع التدخني والاشهار وادلراسة للتبغ يف بعض الاماكن العمومية،
تقدم به الفريق الاشرتايك.

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

▪ رئيس المجلس يشارك في ندوة افتراضية حول موضوع "تأهيل النشاط االقتصادي في
مرحلة ما بعد الجائحة" ،بمعية رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى وأمريكا الالتينية
والكراييب وتجمع ميركوسور.

قال رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن شامش ،يوم امجلعة  30آكتوبر  ،2020اإن التعايف
الاقتصادي ،ملا بعد مرحةل (كوفيد ،)19-جيب آن يكون مبنيا عىل التعاون والثقة والتاكمل.
واكن الس يد بن شامش يتحدث يف ندوة افرتاضية حول موضوع "تأهيل النشاط الاقتصادي يف مرحةل
ما بعد اجلاحئة" ،مبعية رؤساء برملاانت آمرياك الوسطى وآمرياك الالتينية والكراييب وجتمع ميكوسور ،شدد فهيا عىل
آن مسار التعايف والتنش يط الاقتصادي ملا بعد مرحةل (كوفيد )19-جيب آن يكون مبنيا عىل التعاون والثقة
والتاكمل ،مضيفا آنه من الصعب آن تنجح ادلول يف هذا املسار ابلعامتد عىل مقوماهتا وإاماكنياهتا اذلاتية فقط.
واتبع خالل هذه الندوة املنظمة يف اإطار الاحتفاء ابذلكرى الــ  41لتـأسيس الربملان النديين ،آن لك بدل
س يحتاج ابلرضورة اإىل آسواق كبية وتدفقات استامثرية خارجية وهامة ومنظومات لوجستية تنافس ية.
ذلكل ،يقول رئيس جملس املستشارين" ،فاإن التعاون بني بدلاننا س يمكننا مجيعا من الطاقات الكبية
املشرتكة من آجل امليض قدما يف آليات للتعايف حتقيقا للتغيي ،قابةل لإنضاج رشوط اإنشاء منطقة تبادل حر بني
اإفريقيا وآمرياك الالتينية" ،مشيا اإىل آن املنطقة كفيةل بأن تتيح لزيد من مليار و 900مليون مس هتكل آآفاق
جتارية واقتصادية واجامتعية واعدة.
وجسل آن هذا الاجامتع ينعقد يف س ياق ظروف دولية صعبة واس تثنائية جراء التبعات السلبية جلاحئة
(كوفيد )19-عىل املس توايت الاقتصادية والاجامتعية ،حيث من املرتقب آن يعيش العامل آسوآ كساد اقتصادي
منذ  90س نة ،كام آنه يف طريقه حنو منو سالب بنس بة  4 ،9يف املائة ،مربزا آنه ،حسب صندوق النقد ادلويل،
س تصل نس بة املديونية العاملية ملس توايت قياس ية وغي مس بوقة تبلغ  10 ،5يف املائة من الناجت ادلاخيل اخلام
العاملي.
وحسب الس يد بن شامش ،فاإن هذه املؤرشات ،وإان اكنت تكشف جحم التحدايت غي املس بوقة،
فهيي تشلك فرصة لتجديد آساليب التفكي وترسيع مسارات التغيي.
ومن هجة آخرى ،دعا رئيس اجمللس املشاركني اإىل بلورة التصورات واقرتاح الفاكر وبرامج معل
ملموسة كفيةل بوضع “آجندة مشرتكة للتمنية والرفاه الاقتصادي” تكون آلية لتعزيز الاندماج بني دول املنتدى
الربملاين الافريقي-الامرييك-الالتيين (افرولك).
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:
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