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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪

اجتماع يوم اإلثنين  04يناير 2021

عقد مكتب جملس املستشارين ،يوم الإثنني  04يناير  ،2021اجامتعا عن بعد برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد
احلكمي بن شامش ،خصص للتداول يف جدول أعامل اجمللس خالل الس بوعني اجلاري واملقبل ،وخاصة عىل مس توى مراقبة معل
احلكومة والترشيع.
فعىل مس توى مراقبة معل احلكومة وافق مكتب اجمللس عىل جدول أعامل اجللسة العامة اخملصصة للس ئةل الشفهية
ليومه الثالاثء  05يناير  ،وكذا عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  12يناير .2021
وعىل مس توى الترشيع ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا بعقد جلسة عامة يومه الثالاثء مبارشة بعد حصة الس ئةل
الشفهية ،لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  64.20يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.20.605الصادر يف
 26من حمرم  15( 1442سبمترب  )2020بسن 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 -وعىل ابيق النصوص الترشيعية اجلاهزة.
ويف ارتباط ابملوضوع ،قرر مكتب اجمللس ادلعوة اإىل عقد اجامتع لندوة الرؤساء صباح اليوم الثالاثء ،لرتتيب
أشغال هذه اجللسة العامة.
كام اختذ مكتب اجمللس أيضا قرارا بعقد جلسة عامة ،يوم الثالاثء  12يناير  2021مبارشة بعد جلسة الس ئةل
الشفهية ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اليت س تكون جاهزة يف مس هتل الس بوع املقبل ،عىل أن يمت ترتيب
أشغال هذه اجللسة يف اجامتع لندوة الرؤساء ،يف صباح نفس اليوم.
وعىل صعيد النشطة الإشعاعية ،فقد وافق مكتب اجمللس عىل تنظمي مائدة مس تديرة افرتاضية للخرباء ،برشاكة
مع مؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية ،يف اإطار التحضري لإعداد دراسة يف موضوع” تعزيز العقد الاجامتعي :الربملان ودينامية
تعزيز الثقة يف املؤسسات ".
وعىل صعيد أخر ،اطلع أعضاء املكتب عىل الربانمج املكثف لجامتعات اللجان ادلامئة واجملموعات املوضوعاتية،
كام أخذوا علام ابجلدوةل الزمنية لجرأة التعاون مع الاحتاد الورويب يف اإطار برانمج التوأمة اذلي يربط املؤسس تني( .ومع)
مجلس المستشارين
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▪

اجتماع رقم 2020/41
ليوم اإلثنين 28دجنبر 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  28دجنرب  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 القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
العريب احملرش
عز ادلين زكري
أمحد تويزي

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الثان للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس.

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

:
:
:

عبد الوهاب بلفقيه
أمحد اخلريف
اإدريس الراض
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أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖ الترشيع
 قرار رمق  2020/41/01ابإحاةل 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 القانون رمق  65.99املتعلق مبدونة الشغل الصادر
بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.03.194بتارخي  14رجب  11( 1424سبمترب  )2003كام مت تغيريه.

•
•
•
•

مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق  19.94املتعلق مبناطق التصدير احلرة.
مقرتح قانون بشأن 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 ذي احلجة
 7( 1441أغسطس  )2020بتمتمي املرسوم بقانون رمق  2.20.292الصادر يف  28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن
أحاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية وإاجراءات الإعالن عهنا.
• مرشوع قانون رمق  07.20بتغيري وتمتمي القانون رمق  47.06املتعلق جبباايت امجلاعات احمللية (يف اطار قراءة اثنية).

 قرار رمق  2020/41/02ابإحاةل مقرتيح قانون أودعهام دلى املكتب فريق الاحتاد املغريب للشغل،
عىل رئيس احلكومة والفرق واجملموعة الربملانية ،وفق الجال 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.

 قرار رمق  2020/41/03بعقد جلسة عامة يوم الثالاثء  29دجنرب  ،2020مبارشة بعد حصة
الس ئةل ،برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد أمحد تويزي يف أمانة اجللسة ،لدلراسة
والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.
 قرار رمق  2020/41/04ابدلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم الإثنني  28دجنرب  2020عىل الساعة
الثانية بعد الزوال ،لرتتيب أشغال اجللسة العامة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.

❖ مراقبة معل احلكومة
 قرار رمق  2020/41/05ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  29دجنرب
 2020عىل الساعة الثالتة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة ،والس يد أمحد تويزي
يف أمانة اجللسة.
مجلس المستشارين
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 قرار رمق  2020/41/06بعقد جلسة عامة ،يوم الثالاثء
 19يناير  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،ملساءةل الس يد رئيس
احلكومة حول "الاسرتاتيجية الوطنية للتلقيح ضد فريوس كوروان".

❖ تقيمي الس ياسات العمومية
 قرار رمق  2020/41/07ابدلعوة اإىل تشكيل مجموعة موضوعاتية مؤقتة لتحضري اجللسة الس نوية
اخملصصة ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابلتشغيل ،يف حدود  12عضوا.

❖ أنشطة اإشعاعية
 قرار رمق  2020/41/08ابملوافقة 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.

❖ شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/41/09ابملوافقة عىل التعاقد مع جامعة محمد اخلامس ابلرابط من أجل إارشاف
هذه الخرية عىل الانتقاء الإلكرتون للمرتحشات واملرتحشني لجتياز مباراة التوظيف ابجمللس ،وفق الرشوط احملددة
من طرف مكتب اجمللس حسب التخصصات ،ومواكبة اجمللس عىل مس توى الاختبارات الشفوية لختيار املرتحشات
واملرتحشني املقبولني لشغل الوظائف املتبارى بشأهنا.
 قرار رمق  2020/41/10بتحديد أجل أس بوع اإضايف لتلقي مالحظات الفرق واجملموعة حول
مرشوع منظام اإدارة اجمللس ،عىل أن يمت عرض املسودة الهنائية للمنظام عىل املصادقة خالل الاجامتع املقبل للمكتب.
 قرار رمق  2020/41/11ابملصادقة عىل توصيف همام املستشارون العامون.
 قرار رمق  2020/41/12بتلكيف المانة العامة للمجلس بعرض مذكرة ابحلالت اليت تس تدعي
تسوية الوضعية الإدارية لفائدة موظفات وموظفي اجمللس ،خالل الاجامتع املقبل للمكتب.

مجلس المستشارين
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قضااي للمتابعة
▪ وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس؛
▪ اجامتع اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة حول اإصالح التغطية الاجامتعية ،يوم الثالاثء  29دجنرب 2020
ومقرر اجملموعة؛
عىل الساعة احلادية عرش صباحا لنتخاب رئيس ّ
▪ طلب رئيس الفريق الاشرتايك ورئيسة فريق الاحتاد املغريب للشغل ومنسق مجموعة الكونفدرالية
ادلميقراطية للشغل تنظمي اجمللس ليوم درايس حول "مصري رشكة سامري وأسعار احملروقات يف زمن كوروان ويف أفق
المنوذج التمنوي"؛
▪ اقرتاح تنظمي مائدة مس تديرة افرتاضية ،يوم امخليس  07يناير  ،2021يف اإطار التحضري لإعداد
دراسة يف موضوع "تعزيز العقد الاجامتعي :الربملان ودينامية الثقة يف املؤسسات" ،بدمع من خرباء مؤسسة وس متنسرت
لدلميقراطية؛
▪ تقيمي الرشاكة مع واكةل املغرب العريب للنباء؛
▪ مواصةل تقوية العالقات الثنائية مع املؤسسة الترشيعية مجلهورية الفيتنام؛
▪ التوقيع عىل مذكرة تفامه مع املعهد الباكس تان للخدمات الربملانية؛
▪ وضعية معاشات الس يدات والسادة أعضاء اجمللس؛
▪ مباراة التوظيف.
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أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة..
والمؤقتة...
واالجتماعية.
▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية
والمؤقتة....
عقدت اللجنة اجامتعا يوم أمس الإثنني  04يناير  2021تضمن جدول أعامل النقط التالية:
 oالبت يف مرشوع قانون رمق  64.20ابملصادقة عىل مرسوم بقانون رمق  2.20.605الصادر يف  26من حمرم ه
( 15سبمترب  )2020بسنت 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 جاحئة
فريوس كروان"كوفيد."19
 oتقدمي مقرتح قانون يقيض بتمتمي املادة  9من الظهري الرشيف رمق  1.03.194صادر يف  14من رجب 1424
( 14سبمترب  )2003بتنفيذ القانون رمق  65.99املتعلق مبدونة الشغل.
 oتقدمي مقرتح قانون يريم اإىل تغيري وتمتمي املادتني  3232و 256من القانون رمق  65.99املتعلق مبدونة الشغل
الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.03.194بتارخي  14رجب  11(1424سبمترب  )2003كام مت تغيريه.
▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.
عقدت اللجنة اجامتعا يوم أمس الإثنني  04يناير  2021خصص جدول أعامل ملواصةل دراسة مقرتح قانون بشأن
اإلغاء وتصفية نظام املعاشات احملدث لفائدة أعضاء جملس النواب ،وكذا دراسة مقرتح قانون مماثل يقيض ابإلغاء وتصفية نظام
معاشات أعضاء جملس املستشارين.
وقد صادقت اللجنة عىل املقرتحني ابلإمجـــاع.
▪ المجموعة الموضوعاتية الخاصة بإصالح التغطية االجتماعية.
بعد انتخاب املستشار الس يد عبد الصمد مرميي عن فريق العداةل والتمنية رئيسا لها خالل اجامتع عقد الثالاثء
املاض  29دجنرب  ،2020عقدت اجملموعة املوضوعاتية اخلاصة ابإصالح التغطية الاجامتعية اجامتعا أخر يوم أمس الإثنني مت
خالل التداول بني أعضاء اجملموعة حول مهنجية اش تغالها.
يذكر أن مبادرة اإحداث هذه اجملموعة جاءت تفاعال مع التوجهيات امللكية السامية املتعلقة بتعممي امحلاية الاجامتعية،
وتندرج يف اإطار املسؤولية املؤسساتية اليت يتحملها اجمللس ،من منطلق تركيبته الغنية ابلكفاءات املهنية والنقابية وممثيل
اجملالت الرتابية ،وكذا الس بقية اخملوةل اإليه دس توراي يف مناقشة القضااي الاجامتعية طبقا لروح وفلسفة الفصل  78من
ادلس تور.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة..

والمؤقتة...
▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

والمؤقتة....

❖امخليس  07يناير  2021عىل الساعة الثانية بعد الزوال (قاعة الندوات):
 oالبت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  74.19يتعلق ابإعادة تنظمي أاكدميية اململكة املغربية.
▪ لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.
▪ الثالاثء  05يناير 2021عىل الساعة العارشة والنصف صباحا (قاعة عاكشه):
 oدراسة مرشوع قانون رمق  57.20يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  02.12املتعلق ابلتعيني يف املناصب
العليا تطبيقا لحاكم الفصلني  49و 92من ادلس تور.
❖الربعاء  06يناير 2021عىل الساعة العارشة والنصف صباحا (قاعة الندوات):
 oدراسة مقرتحات القوانني التالية:
• مقرتحا قانونني يرميان اإىل تعديل املادة  2من القانون رمق رمق  08.39املتعلق مبدونة احلقوق
العينية؛
• مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادة  15من مدونة الرسة.
▪ المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم االستراتيجية الوطنية للماء.
❖الربعاء  06يناير  2021ابتداء من الساعة العارشة  10صباحا (قاعة عاكشه):
 oالاس امتع لعروض السادة مدراء واكلت الحواض املائية التالية:
• درعة واد نون؛
• سوس ماسة؛
• ملوية؛
• أم الربيع.

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 الإلكرتونBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان الإلكرتونwww.chambredesconseillers.ma:
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