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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ بالغ حول اجتماع مكتب المجلس يوم االثنين  09نونبر .2020

عقد مكتب جملس املستشارين يومه الإثنني 09
نونرب  2020اجامتعا عن بعد برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد
احلكمي بن شامش.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،اطلع أعضاء مكتب
اجمللس عىل قرار احملمكة ادلس تورية رمق  110.20الصادر
بتارخي 3نومفرب  2020القايض برفض طلب يريم اإىل اإلغاء
نتيجة الاقرتاع اجلزيئ اذلي أجري يف  18يونيو 2020
لنتخاب عضو مبجلس املستشارين يف نطاق الهيئة الناخبة
ملمثيل اجملالس اجلـامعية وجمالـس العـاملت والقالمي جلهة
الرشق .وقد اختذ املكتب قرارا بتالوة منطوق هذا القرار يف مس هتل اجللسة العامة اخملصصة للس ئةل الشفهية يوم
الثالاثء  10نونرب  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعىل مس توى مراقبة معل احلكومة ،فقد وافق مكتب اجمللس عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية
ليوم الثالاثء  10نونرب  ،2020علام بأن اجمللس سيس تأنف العمل ابلنظام الاعتيادي جللسات الس ئةل انطالقا
من الس بوع املقبل.
وعىل مس توى الترشيع ،قرر مكتب اجمللس عقد جلسة عامة ،يوم الثالاثء  10نونرب  2020مبارشة
بعد حصة الس ئةل الشفهية ،لدلراسة والتصويت عىل مقرتح قانون يقيض بتعديل الفقرة الوىل من املادة  6من
القانون رمق  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية الساس ية ،بعد أن وافقت عليه جلنة التعلمي والشؤون الثقافية
والاجامتعية ،ابلإجامع كام مت تعديهل ،يف اجامتعها املنعقد بتارخي  02نونرب .2020
وعليه ،فقد تقرر دعوة ندوة الرؤساء اإىل الاجامتع يومه الإثنني  09نونرب  2020عىل الساعة الثانية
بعد الزوال لرتتيب املناقشة مضن هذه اجللسة العامة.
كام اطلع أعضاء املكتب عىل سيناريوهات دراسة اجمللس ملرشوع قانون املالية رمق  65.20للس نة
املالية  ،2021حيث اختذ املكتب قرارا ابملوافقة عىل اجلدوةل الزمنية املقرتحة ،عىل أن يمت عرض املوضوع عىل
ندوة الرؤساء يف اجامتعها املقرر عقده يومه الإثنني اتسع نونرب .2020
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وخبصوص أشغال اللجان ادلامئة واملؤقتة ،فقد أخذ مكتب اجمللس
علام ابجامتع جلنة القطاعات الإنتاجية يوم الثالاثء  10نونرب  2020مبارشة بعد
اجللسة العامة ،دلراسة مرشوع قانون رمق  08.19يقيض بتغيي وتمتمي القانون رمق  38.12املتعلق ابلنظام السايس
لغرف التجارة والصناعة واخلدمات ،ومقرتح قانون يريم اإىل تغيي وتمتمي املادة  202من القانون رمق  31.08الصادر
بتنفيذه الظهي الرشيف رمق  1.11.03بتارخي  14من ربيع الول  18( 1432فرباير  )2011القايض بتحديد تدابي
محلاية املس هتكل.
كام أخذ أعضاء املكتب علام بربجمة اجامتع جلنة النظام ادلاخيل يوم الثالاثء  10نونرب  2020عىل الساعة
العارشة صباحا ،واجامتع اجملموعة املوضوعاتية حول اإصالح التغطية الاجامتعية يف نفس اليوم عىل الساعة الثانية
عرشة زوالا لنتخاب رئيسها ومقررها.
وعىل صعيد ادلبلوماس ية الربملانية ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا ابملشاركة يف أشغال الاجامتع املزمع
تنظميه ،يويم  26و 27نونرب  ،2020من قبل الصندوق ادلويل للتمنية الزراعية (اإيفاد) ومنظمة المم املتحدة للغذية
والزراعة (الفاو) يف اإطار عقد المم املتحدة للزراعة الرسية  ،2028-2019علام بأن هذا الاجامتع يريم اإىل تعزيز
تبادل املامرسات اجليدة واملعرفة بشأن معليات وضع الس ياسات املتعلقة ابلزراعة الرسية ،وكذا مجع مساهامت
وخربات الربملانيني ملواصةل تطوير برانمج التدريب المنوذيج بشأن الس ياسات العامة للزراعة الرسية.
كام قرر مكتب اجمللس ،وبتنس يق مع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الإفريقي واملغاربة املقميني ابخلارج،
عدم املشاركة يف أشغال اللجن ادلامئة للربملان الإفريقي املزمع عقدها مبيدراند جبنوب اإفريقيا خالل النصف الثاين من
شهر نونرب  ،2020نظرا للظروف الاس تثنائية اليت فرضها تفيش وابء كوروان.
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▪ اجتماع رقم 2020/33
ليوم اإلثنين  02نونبر 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  02نونرب  2020اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد
احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
•
•
•
•
•

:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد الإله احللوطي
محيد كوسكوس
العرب احملرش
أمحد اخلريف

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس.

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

:
:
:
:
:
:

عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
عبد الوهاب بلفقيه
عز ادلين زكري
أمحد تويزي
اإدريس الرايض

مجلس المستشارين

اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖ الترشيع
 قرار رمق  2020/33/01ابإحاةل املراسةل الواردة عن وزير ادلوةل امللكف حبقوق الإنسان والعالقات مع
الربملان بشأن مقرتحات القوانني اليت حددت احلكومة موقفا إازاءها ،عىل اللجان اخملتصة ،وتعمميها عىل
الفرق واجملموعة الربملانية.

❖ الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2020/33/02ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية اخملصصة ملساءةل الس يد
رئيس احلكومة ،ليوم الثالاثء  03نونرب  ،2020يف موضوع "الس ياسات احلكومية ملعاجلة حتدايت الوضع
الاقتصادي والاجامتعي يف ظل تداعيات جاحئة كوروان" ،برئاسة الس يد رئيس اجمللس والس يد أمحد
اخلريف أمينا للجلسة.

❖ اللجان ادلامئة واملؤقتة
قرار رمق  2020/33/03ابملوافقة 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 15
نونرب .2020

❖ العالقات اخلارجية
 قرار رمق  2020/33/04ابملشاركة يف أشغال اللجن ادلامئة للربملان الإفريقي املزمع عقدها مبيدراند ،جبنوب
اإفريقيا ،خالل النصف الثاين من شهر نونرب .2020

مجلس المستشارين
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❖ شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/33/05بتأجيل النظر يف اتفاقية التكوين مع
مؤسسة  FACاإىل اجامتع لحق للمكتب.
قرار رمق  2020/33/06بفتح أجل اإضايف لتلقي ترش يحات موظفات وموظفي اجمللس الراغبني يف شغل
مناصب املسؤولية الشاغرة ( 4مستشارون عامون 3 ،أقسام وحمافظ) ،املتوفرين عىل القدمية املشرتطة
للرتحش يف لك فئة عىل حدة ابحتساب القدمية بصفة مرمس(ة) يف الإدارة العمومية.
 قرار رمق  2020/33/07ابإدراج موضوع "مراجعة منظام اإدارة اجمللس" مضن جدول أعامل الاجامتع
املقبل للمكتب.

قضااي للمتابعة
▪ وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس؛
▪ تقيمي الرشاكة مع واكةل املغرب العرب للنباء؛
▪
▪
▪

▪
▪

التدابي الوقائية والاحرتازية ضد تفيش وابء كوروان؛
مواصةل تقوية العالقات الثنائية مع املؤسسة الترشيعية مجلهورية الفيتنام؛
التنس 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 ،ابعامتد الفرز الإلكرتوين؛
تفعيل مقتىض النظام السايس ملوظفي اجمللس بشأن رصف تعويضات لرؤساء املاكتب؛
مباراة التوظيف.
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جدول أعمال المجلس....

▪ مجلس المستشارين يعقد جلسته األسبوعية لألسئلة
الشفهية تعقبها جلسة عامة تشريعية.

يعقد جملس املستشارين جلسة عامة ترشيعية يومه
الثالاثء  20أكتوبر  2020مبارشة بعد جلسة الس ئةل
الشفهية ،ختصص لدلراسة والتصويت عىل مقرتح قانون يقيض
بتعديل املادة  6من القانون رمق  65.00مبثابة التغطية الصحية.
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة
والمؤقتة....

▪ لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.
• الثالثاء  10نونبر مباشرة بعد نهاية الجلسة العامة التشريعية:

 اإعادة دراسة مرشوع قانون رمق  08.19يقيض بتغيي وتمتمي القانون رمق  38.12املتعلق
ابلنظام السايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات؛
 دراسة مقرتح قانون يريم اإىل تغيي وتمتمي املادة  202من القانون رمق  31.08الصادر
بتنفيذه الظهي الرشيف رمق  1.11.03بتارخي  14من ربيع الول  18( 1432فرباير )2011
القايض بتحديد تدابي محلاية املس هتكل.

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

▪ الخليفة األول لرئيس المجلس يستقبل رئيس مجموعة الصداقة
البرلمانية الفرنسية المغربية ورئيس لجنة العالق ات الخارجية والدف اع والقوات المسلحة في
مجلس الشيوخ الفرنسي.

نوه رئيس مجموعة الصداقة الربملانية
الفرنس ية املغربية ورئيس جلنة العالقات اخلارجية
وادلفاع والقوات املسلحة يف جملس الش يوخ
الفرنيس ،كريستيان اكمبون ،يوم أمس الثنني
 09نونرب  ،2020ابدلور الكبي اذلي تقوم به
اململكة املغربية يف نرش قمي السمل والتسامح
والاعتدال.
وأبرز الس يد اكمبون ،خالل اس تقباهل
من طرف اخلليفة الول لرئيس جملس
املستشارين ورئيس مجموعة الصداقة املغربية الفرنس ية ابجمللس الس يد عبد الصمد قيوح ،المهية الكربى اليت
يكتس هيا معهد محمد السادس لتكوين المئة واملرشدين واملرشدات يف هذا اجملال.
وأشاد املسؤول الربملاين الفرنيس بعمق وجودة العالقات الفرنس ية املغربية ،القامئة عىل الاحرتام والتقدير
املتبادلني ،والتضامن والتفامه بشأن العديد من القضااي ذات الاهامتم املشرتك سواء عىل املس توى الثنايئ أو يف
الإطار متعدد الطراف لس امي عىل املس توى الإفريقي ،حيث اعترب السيناتور الفرنيس أن املغرب ميثل جرسا
للتواصل بني القارتني الوروبية والإفريقية.
وأكد الس يد اكمبون ،هبذه املناس بة ،عىل احرتام فرنسا وتقديرها الثابت ل إالسالم واملسلمني وملبدأ
التعايش والاحرتام بني اكفة ادلايانت الساموية.
من هجته ،اس تعرض الس يد عبد الصمد قيوح ،خالل اس تقباهل للس يد اكمبون اإىل جانب عضو امجلعية
الوطنية جبمهورية فرنسا ،جميد لكراب ،وممثل الفرنس يني ابملنطقة املغاربية وغرب اإفريقيا ،هجود املغرب يف جمال
حماربة التطرف والإرهاب عىل املس تويني اجلهوي وادلويل ،مربزا ادلور احملوري للتنس يق بني املغرب وفرنسا يف
هذا اجملال.
كام أبرز اخلليفة الول لرئيس اجمللس مس توى عالقات الرشاكة الاسرتاتيجية اليت جتمع بني اململكة
املغربية ومجهورية فرنسا ،عىل اكفة الصعدة الس ياس ية والاقتصادية والثقافية واملؤسساتية.
مجلس المستشارين
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وأكد الس يد قيوح أن املغرب بعمقه الإساليم احلضاري وتعدد وتنوع
روافد هويته الوطنية ،جيسد منوذجا للتعايش السلمي بني ادلايانت والثقافات
اخملتلفة ،القامئ عىل قمي السمل والسالم والاعتدال والاحرتام املتبادل.
وشدد أيضا عىل أمهية مجموعيت الصداقة وادلبلوماس ية الربملانية يف تعزيز وتوطيد العالقات بني البدلين
لتشمل خمتلف اجملالت خدمة ملصاحل البدلين والشعبني الصديقني ،حيث أكد يف هذا الصدد أن ظروف جاحئة
كوروان ،ورمغ تعقيداهتا وتداعياهتا غي املس بوقة ،مل متنع مجموعيت الصداقة املغربية الفرنس ية من مواصةل تزنيل برانمج
العمل املشرتك والتباحث والتشاور بشأن خمتلف القضااي واملس تجدات الراهنة.
واقرتح هبذه املناس بة عقد اجامتعات دورية للمجموعتني عرب تقنية التناظر املريئ عن بعد.
من جانبه ،ويف لكمة خالل اللقاء ،اس تعرض الس يد جميد لكراب أمهية تقوية العالقات الثنائية
واس تكشاف أفاق جديدة للرشاكة والتعاون عىل مجيع املس توايت ،ل س امي يف بعدها الإنساين والثقايف ،مؤكدا يف
هذا الس ياق عىل أمهية ادلور اذلي يلعبه املغاربة املقميون بفرنسا والفرنس يون املقميون ابملغرب يف تعزيز قمي التفامه
والتعايش والتالحق احلضاري ،ومشددا عىل أن حرية التعبي ل تعين بأي شلك من الشاكل الابزتاز واس تفزاز
مشاعر الغي بقدر ما تعين التحيل ابملسؤولية.
يذكر أن اللقاء يندرج يف اإطار زايرة العمل اليت قام هبا للمغرب وفد فرنيس رفيع املس توى يقوده الس يد
جان اإيف لودراين ،وزير أورواب والشؤون اخلارجية الفرنيس ،يويم  08و 09نونرب اجلاري.

مجلس المستشارين
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▪ مجلس المستشارين يشارك في بعثة لمراقبة االنتخابات الرئاسية األمريكية.

شارك جملس املستشارين ،ممثال ابلس يد
عبد الكرمي اهلمس عن فريق الصاةل واملعارصة ،يف
بعثة ملراقبة الانتخاابت الرئاس ية المريكية اليت
خاض غامرها الرئيس املنهتية وليته دواندل ترامب،
واملرحش ادلميقراطي جو ابيدن.
وقال الس يد اهلمس يف ترصحي لواكةل
املغرب العرب للنباء بعثة املراقبة هذه ،اليت جرت
ما بني  31أكتوبر املنرصم و 4نونرب اجلاري ،اتبعة
للجمعية الربملانية ملنظمة المن والتعاون يف أورواب،
اليت يعد جملس املستشارين عضوا رشياك من أجل التعاون فهيا.
وأوحض الس يد اهلمس أنه "ابلنظر اإىل عالقات التعاون املمتزية ،والثقة املتبادةل بني املؤسس تني ،اختارت
امجلعية الربملانية ملنظمة المن والتعاون يف أورواب جملس املستشارين لمتثيلها ،اإىل جانب مجموعة من ادلول الوربية
العضاء ،يف بعثهتا ملراقبة معلية الاقرتاع يف الولايت املتحدة المريكية ،مسجال أن اململكة املغربية يه البدل
العرب والإفريقي الوحيد اذلي شارك يف هذه البعثة.
وهكذا ،مت تلكيف الس يد اهلمس مبراقبة سي العملية الانتخابية يف عدد من ماكتب التصويت بلك من
العامصة الفيدرالية واش نطن ،وولييت فرجينيا ومييالند اجملاورتني ،من أجل تقيمي مدى سي هذه العملية وفقا
للمعايي واملواصفات ادلميقراطية ادلولية.
ويف هذا الصدد ،س يقدم الربملاين املغرب ،عقب انهتاء معل البعثة ،تقريرا مفصال عن سي هذه العملية
اليت متزيت هذه الس نة ابللجوء للتصويت ابلربيد بسبب الوضعية الوابئية املرتبطة جباحئة كوفيد (.19-المصدر :ومع)

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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