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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪

اجتماع يوم اإلثنين  28دجنبر 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يومه الإثنني 28
دجنب  2020اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس الس يد
عبد احلكمي بن شامش.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،توقف الس يد رئيس
اجمللس والسادة أعضاء املكتب عند خالصات اجامتع ندوة
الرؤساء املنعقد يوم الثالاثء  22دجنب  ،2020حيث مت
التفاق عىل:
 اإيداع اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة امللكفة بتقيميالاسرتاتيجية الوطنية للامء لتقريرها قبل  08يناير 2021
وبرجمة جلسة عامة ملناقش ته خالل ادلورة الترشيعية اجلارية؛
 اقرتاح "الس ياسات العمومية املرتبطة ابلتشغيل" مكحور للجلسة الس نوية اخملصصة ملناقشة وتقيميالس ياسات العمومية برمس الس نة الترشيعية احلالية؛
 تشكيل هيالك اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة حول اإصالح التغطية الاجامتعية.ويف هذا الصدد ،اعمتد مكتب اجمللس هذه اخملرجات واختذ قرارا ابدلعوة اإىل تشكيل مجموعة موضوعاتية
مؤقتة لتحضري اجللسة الس نوية اخملصصة ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابلتشغيل ،يف حدود 12
عضوا.
وعىل صعيد مراقبة معل احلكومة ،فقد صادق مكتب اجمللس عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية
ليوم الثالاثء  29دجنب  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
كام اختذ مكتب اجمللس قرارا بعقد جلسة عامة ،يوم الثالاثء  19يناير  2021عىل الساعة الثالثة بعد
الزوال ،ملساءةل الس يد رئيس احلكومة حول "الاسرتاتيجية الوطنية للتلقيح ضد فريوس كوروان".
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وعىل مس توى الترشيع ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا ابإحاةل
النصوص الترشيعية الواردة عىل اجمللس من جملس النواب ،عىل اللجان ادلامئة
اخملتصة .ويتعلق المر ابلنصوص التالية:
 مقتـرح قانون يريم اإىل تغييـر وتمتمي املادتني  32و 256من القانونرمق  65.99املتعلق مبدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.03.194بتارخي  14رجب 11( 1424
سبمتب  )2003كام مت تغيريه.
 مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق  19.94املتعلق مبناطق التصدير احلرة. مقرتح قانون بشان اإلغاء وتصفية نظام املعاشات احملدث لفائدة أعضاء جملس النواب. مرشوع قانون رمق  69.18يتعلق ابلتلوث النامج عن السفن. مرشوع قانون رمق  63.20يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.20.503الصادر يف  17من ذياحلجة  7( 1441أغسطس  )2020بتمتمي املرسوم بقانون رمق  2.20.292الصادر يف  28من رجب 23( 1441
مارس  )2020املتعلق بسن أحاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وإاجراءات الإعالن عهنا.
 مرشوع قانون رمق  07.20بتغيري وتمتمي القانون رمق  47.06املتعلق جبباايت امجلاعات احمللية (يف اإطارقراءة اثنية).
ويف هذا الس ياق ،اختذ املكتب قرارا بعقد جلسة عامة ،يوم الثالاثء  28دجنب  2020مبارشة بعد حصة
الس ئةل الشفهية ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.
ويف ارتباط ابملوضوع ،قرر مكتب اجمللس عرض المر عىل ندوة الرؤساء يومه الإثنني  28دجنب 2020
عىل الساعة الثانية بعد الزوال ،لرتتيب أشغال اجللسة.
كام اختذ مكتب اجمللس قرارا ابإحاةل مقرتيح قانون أودعهام فريق الاحتاد املغريب للشغل ،عىل رئيس
احلكومة والفرق واجملموعة البملانية ،وفق الآجال احملددة مبقتىض النظام ادلاخيل للمجلس ،قبل اإحالهتام عىل اللجنة
ادلامئة اخملتصة .ويتعلق المر مبقرتح قانون يتعلق بتفويت أصول رشكة سامري يف طور التصفية القضائية حلساب
ادلوةل املغربية؛ ومقرتح قانون يتعلق بتنظمي أسعار احملروقات ابملغرب.
وعىل مس توى النشطة الإشعاعية ،فقد وافق مكتب اجمللس عىل تنظمي دورة تدريبية افرتاضية لفائدة
اإدارة اجمللس ،يوم امجلعة  08يناير  ،2021يف اإطار مرشوع خمطط اس مترارية سري أعامل اجمللس يف ظل الزمات،
برشاكة مع ش بكة "لبكون" ومؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية.
وعىل صعيد أآخر ،تداول أعضاء مكتب اجمللس يف مرشوع خمطط معل حول كيفيات ومراحل اإدماج
اللغة المازيغية يف أشغال اجللسات العمومية للمجلس وأهجزته ،طبقا ملقتضيات املادة  32من القانون التنظميي رمق
 26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي للمازيغية وكيفيات اإدماهجا يف جمال التعلمي ويف جمالت احلياة
العامة ذات الولوية ،حيث تقرر عرض مرشوع خمطط العمل عىل رؤساء الفرق واجملموعة من أجل اإبداء الرأي
يف أجل أقصاه الس بوع الثاين من شهر يناير املقبل ،وعرض املوضوع مضن جدول أعامل جلنة التنس يق البملاين
مع جملس النواب ،عىل أن يمت التنس يق مع مصاحل املعهد املليك للثقافة المازيغية من أجل حتيني مذكرة التفامه
اليت تربطه ابجمللس يف هذا الشان.
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▪

اجتماع رقم 2020/40
ليوم اإلثنين 21دجنبر 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  21دجنب  2020اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس
الس يد عبد احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
•
•
•
•
•
•

:
:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد ا إلل احللوطي
محيد كوسكوس
عبد امحليد الصويري
العريب احملرش
عز ادلين زكري

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

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

:
:
:
:
:

عبد القادر سالمة
عبد الوهاب بلفقيه
أمحد تويزي
أمحد اخلريف
اإدريس الراض
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اخلليفة الرابع للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

 قرار رمق  2020/40/01ابدلعوة اإىل عقد اجامتع
للجنة التنس يق البملاين ،خالل الس بوع املقبل ،للتداول يف املواضيع اليت تس توجب التنس يق بني جمليس
البملان ،ومضهنا موضوع تعديل النظام ادلاخيل جمللس املستشارين.
❖العالقة مع املؤسسات ادلس تورية
 قرار رمق  2020/40/02بتعممي الرأي الصادر عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ
يف موضوع "القضاء عىل العنف ضد الفتيات والنساء :اس تعجال وطين" ،عىل الفرق واجملموعة البملانية.
 قرار رمق  2020/40/03بتلكيف الإدارة ابلرشوع يف اإعداد تقرير حول مال الآراء اليت
أجنزها اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ،بطلب من جملس املستشارين ،خبصوص مشاريع
ومقرتحات القوانني اليت صوت علهيا اجمللس خالل ادلورة اجلارية ،تفعيال ملقتضيات املادة  354من النظام
ادلاخيل اجلديد للمجلس.
❖الترشيع
 قرار رمق  2020/40/04ابإحاةل نص ترشيعي مودع دلى مكتب اجمللس من طرف الس يد
رئيس احلكومة ،عىل جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية .ويتعلق المر مبرشوع قانون رمق 64.20
يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.20.605الصادر يف  26من حمرم  15( 1442سبمتب )2020
بسن تدابري اس تثنائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي والعاملني
دلهيم املرصح هبم وبعض فئات العامل املس تقلني والشخاص غري الجراء املؤمنني دلى الصندوق،
املترضرين من تداعيات تفيش جاحئة فريوس كوروان «كوفيد.»19 -
 قرار رمق  2020/40/05ابإحاةل النصوص الترشيعية الواردة عىل اجمللس من جملس
النواب ،عىل جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية .ويتعلق المر ابلنصوص التالية:
• مرشوع قانون رمق  76.20يقيض ابإحداث "صندوق محمد السادس لالستامثر"؛
• مرشوع قانون رمق  70.20يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.20.665الصادر يف
 12من صفر  30( 1442سبمتب  )2020املتعلق ابإعادة تنظمي القطب املايل لدلار البيضاء؛
• مرشوع قانون التصفية رمق  21.20املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية .2018
مجلس المستشارين
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 قرار رمق  2020/40/06بعقد جلسة عامة يوم
الثالاثء  22دجنب  ،2020مبارشة بعد حصة الس ئةل ،برئاسة
اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد امحليد الصويري والس يد أمحد
تويزي يف أمانة اجللسة ،لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  76.20يقيض ابإحداث "صندوق
محمد السادس لالستامثر" ،وعىل ابيق النصوص اجلاهزة.
 قرار رمق  2020/40/07ابدلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  22دجنب 2020
عىل الساعة احلادية عرش صباحا ،لرتتيب أشغال اجللسة العامة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل النصوص
الترشيعية اجلاهزة.
❖مراقبة معل احلكومة
 قرار رمق  2020/40/08ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء
 22دجنب  2020عىل الساعة الثانية بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد امحليد
الصويري ،والس يد أمحد تويزي يف أمانة اجللسة.
 قرار رمق  2020/40/09ابإحاةل طلب عقد اجامتع مشرتك للجنيت اخلارجية مبجليس
البملان من أجل الاس امتع اإىل بياانت حول "مس تجدات قضية وحدتنا الرتابية يف ضوء قرار الولايت
املتحدة المريكية القاض بس يادة اململكة املغربية عىل منطقة الصحراء ،وحول تطورات العالقات املغربية
الفلسطينية" ،عىل جلنة التنس يق البملاين.
❖تقيمي الس ياسات العمومية
 قرار رمق  2020/40/10مبراسةل رئيس اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة امللكفة ابلتحضري
للجلسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية حول "الاسرتاتيجية الوطنية للامء" ،من أجل دعوهتا
اإىل اإيداع تقريرها دلى املكتب.
 قرار رمق  2020/40/11ابدلعوة اإىل تشكيل مجموعة موضوعاتية مؤقتة جديدة لتحضري
جلسة س نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية ،عىل أن يعرض المر عىل ندوة الرؤساء يوم الثالاثء
 22دجنب  2020عىل الساعة احلادية عرش صباحا ،من أجل التداول يف املواضيع املقرتحة.
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❖شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/40/12ابملوافقة عىل تسوية
الوضعية الإدارية للك من الس يد مصطفى أساللو والس يدة س ناء
أكزيول والس يد مصطفى عنرتة.
 قرار رمق  2020/40/13ابس تدعاء أطر صندوق الإيداع والتدبري لالحتياط ،يوم الثالاثء
 29دجنب  2020عىل الساعة احلادية عرشة صباحا ،من أجل تقدمي حمااكة لسيناريوهات تصفية نظام
معاشات أعضاء اجمللس.
 قرار رمق  2020/40/14ابإدراج موضوع مراجعة منظام اإدارة اجمللس كنقطة مضن جدول
أعامل الاجامتع املقبل للمكتب.
 قرار رمق  2020/40/15ابملوافقة عىل رصف املزيانية التمكيلية للمجلس ،كام ييل:
عىل مس توى مزيانية التس يري:
.1

ختصيص اعامتدات دلمع تصفية:

• الزتامات ذات صةل بنفقات بنيوية مرتامكة منذ بداية الس نة ،بسبب عدم توفر الاعامتدات
الاكفية لداهئا؛
• صفقات وعقود والزتامات أخرى جارية مل تفتح لها اعامتدات بداية الس نة؛
• اجلزء الول من الفواتري املودعة من طرف الفرق واجملموعات البملانية؛
• الزتامات أخرى اجتاه الاحتادات والهيئات البملانية ادلولية وا إلقلميية واجلهوية.
 .2اإجراء التحويالت الالزمة من أجل تعزيز بعض السطر اليت تعاين من خصاص
يف الاعامتدات املفتوحة هبا ،من أجل المتكن من تدبري املرحةل املوالية.
 .3ختصيص الرصيد املتبقي للعمليات التالية:
• أداء نفقات أخرى ذات طبيعة خاصة ،تضم نفقات طارئة هتم تكييف أنشطة اجمللس مع
ا إلكراهات الناجتة عن ظرفية جاحئة " كوفيد  ،"19واليت هتم أساسا معليات تعقمي فضاءات اجمللس ورشاء
مواد التعقمي واملواد الصيدلنية ذات الصةل؛
• اإبرام صفقتني تفاوضيتني من أجل تامني حاجيات اجمللس من اللوازم املكتبية والوراق
واملطبوعات؛
• تغطية نفقات جارية ،أمام اس مترار اإيداع املوردين لفواتريمه املس تحقة برمس الس نة اجلارية.
مجلس المستشارين
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عىل مس توى مزيانية الاستامثر:
 .4حتويل الاعامتدات الالزمة ،من أجل:
• أداء نفقات تعرف خصاصا يف الاعامتدات؛
• اإبرام صفقة تفاوضية من أجل اس تكامل جتديد العتاد املعلوميايت للمجلس؛
• اإبرام صفقة تفاوضية من أجل تامني حاجيات اجمللس فامي خيص أاثث وعتاد املكتب.

قضااي للمتابعة
▪ حتديد موعد ومواضيع اجللسة الشهرية املقبةل املتعلقة ابلس ياسة العامة؛
▪
▪
▪
▪
▪

وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس؛
تقيمي الرشاكة مع واكةل املغرب العريب للنباء؛
مواصةل تقوية العالقات الثنائية مع املؤسسة الترشيعية مجلهورية الفيتنام؛
التوقيع عىل مذكرة تفامه مع املعهد الباكس تاين للخدمات البملانية؛
وضعية معاشات الس يدات والسادة أعضاء اجمللس؛

▪ مباراة التوظيف.
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جدول أعمال المجلس...
▪ جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشاريع
القوانين الجاهزة.

يعقد جملس املستشارين جلسة عامة ترشيعية يومه الثالاثء 29
دجنب  2020مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشفهية ،ختصص لدلراسة
والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة...
والمؤقتة....
▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم أمس الإثنني  28دجنب  2020رشعت خالل يف املناقشة التفصيلية ملرشوع
قانون رمق  74.19يتعلق ابإعادة تنظمي أاكدميية اململكة املغربية.
وقد أهنت اللجنة دراسة مواد هذا املرشوع وحددت يوم امخليس املقبل عىل الساعة الثانية عرشة زوالا
كآخر أجل لتقدمي الفرق واجملموعة البملانية لتعديالهتا بشانه ،عىل أن يمت البت يف هذه التعديالت والتصويت عىل
املرشوع برمته يف الاجامتع املقرر انعقاده يوم امخليس  07يناير .2012
جدير ابذلكر أن هذا املرشوع يريم اإىل اإعادة تنظمي هذه املؤسسة الرفيعة وفق تصور جديد هيدف اإىل
تعزيز وظيفهتا مكؤسسة وطنية علمية ومرجعية تسامه بشلك ممتزي يف الاشعاع الثقايف لبالدان وتلعب أدوارا ابرزة
يف التواصل والانفتاح الفكري واحلضاري عىل خمتلف الثقافات.
▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

عقدت اللجنة أمس الإثنني  28دجنب اجلاري اجامتعني خصصا دلراسة مرشوع قانون رمق  07.20بتغيري وتمتمي
القانون رمق  47.06املتعلق جبباايت امجلاعات احمللية يف اإطار قراءة اثنية ،ودراسة مقرتح قانون يتعلق بتصفية معاشات
الس يدات والسادة أعضاء جملس النواب.
وفامي صادقت عىل املرشوع املتعلق ابجلباايت احمللية ابلإجامع ،ارتات اللجنة الاس مترار يف مناقشة مقرتح
القانون اإىل حني اإعداد مقرتح مماثل خيص الس يدات والسادة أعضاء جملس املستشارين.

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

بالغ مشترك للجنة الداخلية والجماعات الترابية

والبنيات األساسية ولجنة الخارجية والدف اع الوطني والمغاربة
المقيمين في الخارج.

عىل اإثر الاس تفزازات اخلطرية والغري مقبوةل مليليش يات
البوليساريو يف املنطقة العازةل ابملعب احلدودي للكركرات ،املس هتدفة
لس يادة اململكة املغربية عىل أراضهيا من خالل عرقةل حركة التنقل املدين
والتجاري يف حتد سافر لقرارات المم املتحدة وبعثة املينورسو.
وأمام ضبط النفس العايل اذلي اتسم به حترك السلطات
املغربية ،يف احرتام اتم لالختصاصات اخملوةل لها ﻹعادة اإرساء حرية
التنقل الطبيعي مبعب الكركرات.
نعرب لمك حنن الس يدات والسادة املستشارين أعضاء جلنة
ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الساس ية وجلنة اخلارجية وادلفاع
الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج  ،عن معيق خفران واعزتازان ابجلهود ادلبلوماس ية الرصينة للمملكة املغربية ،أمام هذا اخلرق
السافر لالتفاقيات ادلولية يف هذا الاطار ،كام نش يد ابلتدخل احلازم للقوات املسلحة امللكية حتت القيادة الرش يدة لصاحب
اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأيده ،واملهنية العالية اليت رافقت معلية اخالء معب الكركرات وإاعادة الوضع الطبيعي
للمنطقة العازةل ،وابملاكملة الهاتفية لصاحب اجلالةل مع المني العام للمم املتحدة.
وجندد لمك التاكيد عىل الزتامنا الراخس بعداةل قضية الوحدة الرتابية وهجودان املوصوةل للرتافع وادلفاع عهنا ،يف اكفة
احملافل واملنتدايت ادلولية من خالل ادلبلوماس ية البملانية ،كام نمثن عاليا اعرتاف الولايت املتحدة لول مرة يف اترخيها بس يادة
اململكة املغربية عىل اكمل تراب الصحراء املغربية وقرار فتح قنصلية أمريكية ابدلاخةل ،اإضافة اإىل وثرية فتح القنصليات
والبعثات ادلبلوماس ية ابلقالمي اجلنوبية للمملكة مبدينيت العيون وادلاخةل ،اليشء اذلي يكرس عداةل ورشعية قضيتنا الوطنية
وثقة املنتظم ادلويل يف مبادرة احلمك اذلايت مكبادرة جدية ذات مصداقية حتت الس يادة الوطنية.
كام حنمل جهبة البوليساريو اكمل املسؤولية يف خرق وقف اإطالق النار املوقع س نة  1991ونطالب المم املتحدة
التدخل العاجل لوقف لك احملاولت البئيسة لتغيري الوضع القانوين والواقعي رشق اجلدار المين من خالل الاس تفزازات
املتكررة اليت من شاهنا تقويض العملية الس ياس ية برمهتا ودفع املنطقة اىل حاةل عدم الاس تقرار.
وندعو اإخواننا احملتجزين يف خماميت تيندوف للعودة اإىل أرض الوطن والاندماج الاكمل واملسامهة يف املرشوع
التمنوي للمملكة حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأيده.
معب الكركرات

امجلعة  03جامدى الوىل  1442املوافق لـ  18ديسمب 2020
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:
البيد الإلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان الإلكرتوينwww.chambredesconseillers.ma:
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