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اجتماعات وقرارات المكتب...
▪

اجتماع يوم اإلثنين  18يناير 2021

عقد مكتب جملس املستشارين يومه الإثنني  18يناير
 2021اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكمي
بن شامش ،خصص للتداول يف جدول أعامل اجمللس برمس
الس بوع اجلاري.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،تداول أعضاء مكتب
اجمللس يف مرشوع خمطط معل اجمللس 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 ،بعد عرضه عىل رؤساء الفرق واجملموعة
الربملانية من أجل اإبداء الرأي.
ويف هذا الصدد ،اختذ أعضاء املكتب قرارا ابملوافقة املبدئية عىل العمل ابخملطط ،يف أفق اإغنائه لكام دعت
الرضورة إاىل ذكل ،علام بأن التنس يق جار مع مصاحل املعهد املليك للثقافة المازيغية قصد حتيني مذكرة التفامه اليت
تربطه ابجمللس يف هذا الشأن.
وعىل مس توى مراقبة معل احلكومة ،فقد صادق مكتب اجمللس عىل جدول أعامل جلسة مساءةل الس يد
رئيس احلكومة ليوم الثالاثء  19يناير  2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال حول "الاسرتاتيجية الوطنية للتلقيح
ضد وابء كوروان".
وعىل مس توى تقيمي الس ياسات العمومية ،فقد أخذ أعضاء املكتب علام ابجامتع اجملموعة املوضوعاتية
امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء يوم الثالاثء  19يناير  2021مبارشة بعد هناية اجللسة العامة ،للمصادقة
عىل مرشوع التقرير الهنايئ للمجموعة ،يف أفق التداول ،يف مس هتل الس بوع املقبل ،يف سيناريوهات برجمة اجللسة
الس نوية ملناقشة وتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء قبل اختتام ادلورة الربملانية اجلارية.
كام أخذ أعضاء املكتب علام ابجامتع اجملموعة املوضوعاتية امللكفة ابإصالح التغطية الاجامتعية املربمج يوم
الثالاثء  19يناير  2021عىل الساعة العارشة صباحا ملواصةل املناقشة حول مهنجية اش تغالها.
مجلس المستشارين
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وعىل صعيد الترشيع ،فقد أخذ أعضاء املكتب علام بعدم قبول
احلكومة ملقرتح قانون يتعلق مبنع التدخني والإشهار وادلعاية للتبغ يف بعض
الماكن العمومية.
وعىل مس توى العالقات اخلارجية ،فقد وافق مكتب اجمللس عىل املشاركة ،عن بعد ،يف أشغال املرحةل
الوىل من ادلورة العادية للجمعية الربملانية جمللس أورواب املزمع عقدها خالل الفرتة املمتدة من  25اإىل  28يناير
 ،2021وكذا يف أشغال اللجن ادلامئة وامجلعية العامة رمق  46للجمعية الربملانية للفرنكوفونية املزمع عقدها خالل الفرتة
املمتدة من  26اإىل  29يناير .2021
وعىل صعيد أخر ،اطلع أعضاء املكتب عىل الربانمج املكثف لجامتعات اللجان ادلامئة خالل الس بوع
اجلاري ،وفق ما ييل:
 اجامتع جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية يوم الثنني  18يناير  2021عىل الساعة الثالثة بعدالزوال ،للرشوع يف املناقشة التفصيلية ملواد مرشوع قانون رمق  45.18يتعلق بتنظمي همنة العامالت والعاملني
الاجامتعيني.
 اجامتع جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية يوم الإثنني  18يناير  2021عىل الساعة الثالثة بعدالزوال دلراسة مرشوع قانون رمق  15.18يتعلق ابلمتويل التعاوين ،ومرشوع قانون رمق  53.19يقيض بتغيري وتمتمي
القانون رمق  127.12املتعلق بتنظمي همنة حماسب معمتد وابإحداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين وبسن أحاكم
انتقالية واس تثنائية خاصة ابكتساب صفة حماسب معمتد.
 اجامتع جلنة القطاعات الانتاجية يوم الثالاثء  19يناير  2021مبارشة بعد هناية اجللسة العامة ،للبتيف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  69.18يتعلق ابلتلوث النامج عن السفن.
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▪

اجتماع رقم 2021/01

ليوم اإلثنين  04يناير 2021

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  04يناير  2021اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس الس يد
عبد احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
▪
▪
▪
▪
▪

:
:
:
:
:

عبد ا إلل احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
العرب احملرش
عبد الوهاب بلفقيه

اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس.

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

:
:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد امحليد الصويري
عز ادلين زكري
أمحد تويزي
أمحد اخلريف
اإدريس الراض

مجلس المستشارين

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

الترشيع
 قرار رمق  2021/01/01بعقد جلسة عامة يوم الثالاثء  05يناير  2020مبارشة بعد جلسة الس ئةل
الشفهية ،برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس والس يد أمحد تويزي يف أمانة
اجللسة ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.
قرار رمق  2021/01/02بعقد جلسة عامة يوم الثالاثء  12يناير  ،2021مبارشة بعد جلسة الس ئةل
الشفهية ،برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد أمحد تويزي يف أمانة
اجللسة ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اليت يرتقب أن تكون جاهزة بداية الس بوع
املقبل.
 قرار رمق  2021/01/03ابدلعوة اإىل عقد اجامتع لندوة الرؤساء يوم الثالاثء  05يناير  2021عىل
الساعة احلادية عرش صباحا ،لرتتيب أشغال اجللسة الترشيعية ليوم  05يناير .2021
 قرار رمق  2021/01/04ابدلعوة اإىل عقد اجامتع لندوة الرؤساء يوم الثالاثء  12يناير  2021عىل
الساعة احلادية عرش صباحا ،لرتتيب أشغال اجللسة الترشيعية ليوم  12يناير .2021
مراقبة معل احلكومة
 قرار رمق  2021/01/05ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  05يناير
 2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس،
والس يد أمحد تويزي يف أمانة اجللسة.
 قرار رمق  2021/01/06ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  12يناير
 2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الول للرئيس الس يد عبد الصمد قيوح،
والس يد أمحد تويزي يف أمانة اجللسة.

مجلس المستشارين
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أنشطة اإشعاعية
 قرار رمق  2021/01/07ابملوافقة 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 الثقة يف املؤسسات".
شؤون اإدارية
 قرار رمق  2021/01/08ابإحاةل املالحظات الواردة عن الفرق واجملموعة الربملانية بشأن مرشوع
منظام اإدارة اجمللس ،عىل اللجنة الإدارية امللكفة ،حتت إارشاف الس يد المني العام للمجلس،
ابلرتتيبات التقنية ذات الصةل ،عىل أن يمت عرض املسودة الهنائية للمنظام عىل املصادقة خالل
الاجامتع املقبل للمكتب.
 قرار رمق  2021/01/09ابملوافقة عىل اجلدوةل الزمنية املقرتحة ،يف اإطار الرشاكة مع جامعة محمد
اخلامس ابلرابط ،لنتقاء واختيار املرتحشات واملرتحشني لجتياز مباراة التوظيف ابجمللس ،عىل أن
يمت الإعالن عن املباراة خالل الفرتة املمتدة من  04اإىل  08يناير .2021
 قرار رمق  2021/01/10ابملصادقة عىل اجلدوةل الزمنية املقرتحة لجرأة التعاون مع الاحتاد
الوروب يف اإطار برانمج التوأمة اذلي يربط اجمللس مع الاحتاد.
 قرار رمق  2021/01/11ابإرجاء النظر يف ابيق النقط املدرجة يف ابب الشؤون الإدارية اإىل غاية
الاجامتع املقبل للمكتب.

قضااي للمتابعة
• وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس؛
• تقيمي الرشاكة مع واكةل املغرب العرب للنباء؛
• مواصةل تقوية العالقات الثنائية مع املؤسسة الترشيعية مجلهورية الفيتنام؛
• التوقيع عىل مذكرة تفامه مع املعهد الباكس تاين للخدمات الربملانية.
مجلس المستشارين
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جدول أعمال المجلس...
والمؤقتة....

▪

جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "األجوبة عن األسئلة المتعلقة
بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة

طبقا لحاكم الفصل  100من ادلس تور ،يعقد
جملس املستشارين يومه الثالاثء  19يناير  2021عىل الساعة
الثالثة بعد الزوال ،جلسة معومية شهرية ختصص لتقدمي
"الجوبة عن الس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل
الس يد رئيس احلكومة" ،حول موضوع "الاسرتاتيجية
الوطنية للتلقيح ضد وابء كوروان".

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة...
والمؤقتة....
لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

عقدت اللجنة اجامتعا يوم أمس الثنني  18يناير  2021تضمن جدول أعامل النقط التالية:
*دراسة مرشوع قانون رمق  15.18يتعلق ابلمتويل التعاوين؛
* دراسة مرشوع قانون رمق  53.19يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  127.12املتعلق بتنظمي همنة حماسب
معمتد وابإحداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين وبسن أحاكم انتقالية واس تثنائية خاصة ابكتساب صفة حماسب
معمتد.
وقد أهنت اللجنة دراسة مواد مشوع القانون املتعلق ابلمتويل التعاوين وقررت حتديد يوم امجلعة  22يناير
 2021كخر أجل لتقدمي وإايداع التعديالت ،عىل أن يمت البت يف هذه التعديالت والتصويت عىل املرشوع برمته
يف الاجامتع املقرر انعقاده يوم الثنني املقبل عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،وهو الاجامتع اذلي يتضمن جدول
أعامل أيضا اس تكامل دراسة مرشوع قانون رمق  53.19يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  127.12املتعلق بتنظمي همنة
حماسب معمتد وابإحداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين وبسن أحاكم انتقالية واس تثنائية خاصة ابكتساب صفة
حماسب معمتد.
من هجة أخرى ويف اإطار تعميق ادلراسة حول مقرتيح القانونيني املتعلقني ابإلغاء معاشات لعضاء جملس
النواب ونظام معاشات أعضاء جملس املستشارين ،عقدت اللجنة اجامتعا أخر يوم الربعاء  13يناير  2021مت
خالل الاس امتع إاىل ممثيل صندوق الإيداع والتدبري لالحتياط لتقدمي بعض البياانت التقنية املرتبطة مبقرتيح
القانونني املذكورين.
لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم أمس الإثنني  18يناير  2021رشعت خالل يف املناقشة التفصيلية
ملواد مرشوع قانون رمق  45.18يتعلق بتنظمي همنة العامالت والعاملني الاجامتعيني.
كام عقدت اللجنة اجامتعا يوم امخليس  07يناير  2021خصص للبت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون
رمق  74.19يتعلق ابإعادة تنظمي أاكدميية اململكة املغربية.
وقد حظي هذا املرشوع مبصادقة اللجنة ابلجامع.
مجلس المستشارين
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▪ لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء  12يناير  2021أهنت خالل
دراسة مرشوع قانون رمق  69.18يتعلق ابلتلوث النامج عن السفن ،ومت
التفاق اإثر ذكل عىل يوم امجلعة املاض كخر أجل لتقدمي الفرق واجملموعة الربملانية لتعديالهتا حول املرشوع ،عىل
أن يمت البت فهيا ويف املرشوع برمته يف الاجامتع املقرر انعقاده يومه الثالاثء  19يناير  2021مبارشة بع هناية اجللسة
العامة.
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.
عقدت اللجنة اجامتعا يوم الربعاء  06يناير  2021تدارست خالل مقرتحات القوانني التالية:

▪

مقرتحا قانونني يرميان اإىل تعديل املادة  2من القانون رمق  08.39املتعلق مبدونة احلقوق العينية؛

▪

مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادة  15من مدونة الرسة (متت املوافقة عليه بعد تعديهل ابلإجامع).

واكنت اللجنة قد عقدت قبل ذكل اجامتعا يوم الثالاثء  05يناير  2021خصصته دلراسة مرشوع قانون رمق 57.20
يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  02.12املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا لحاكم الفصلني  49و 92من ادلس تور.
وقد صادقت اللجنة يف ختام اجامتعها ابلإجامع عىل هذا املرشوع اذلي يتضمن مادة فريدة.
المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم االستراتيجية الوطنية للماء.

عقدت اجملموعة املوضوعاتية امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء اجامتعا يوم الربعاء  06يناير 2021
مت خالل الاس امتع لعروض السادة مدراء واكلت الحواض املائية التالية :درعة واد نون ،سوس ماسة ،ملوية وأم
الربيع.

مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....
▪ لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.

الثالاثء  19يناير  2021مبارشة بعد اجللسة العامة ( قاعة الندوات):
✓ البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  69.18يتعلق ابلتلوث النامج عن السفن .
▪ المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم االستراتيجية الوطنية للماء.

الثالاثء  19يناير  2021مبارشة بعد اجللسة العامة ( قاعة عاكشه):
✓ املصادقة عىل مرشوع التقرير الهنايئ للمجموعة.
▪ المجموعة الموضوعاتية المكافة بالحماية االجتماعية.

الثالاثء  19يناير  2021عىل الساعة العارشة صباحا ( قاعة عاكشه):
✓ مواصةل املناقشة حول مهنجية الاش تغال.
▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

الثنني  25يناير  2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال:
✓ البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  15.18يتعلق ابلمتويل التعاون.
✓ مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  53.19يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  127.12املتعلق بتنظمي
همنة حماسب معمتد وابإحداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين وبسن أحاكم انتقالية واس تثنائية
خاصة ابكتساب صفة حماسب معمتد.

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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