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اجتماعات وقرارات المكتب...
▪

اجتماع يوم اإلثنين  25يناير 2021

عقد مكتب جملس املستشارين يومه الإثنني 25
يناير  2021اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس الس يد
عبد احلكمي بن شامش.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،تداول الس يد الرئيس
والسادة أعضاء املكتب يف سيناريوهات اختتام ادلورة
الربملانية اجلارية ،حيث مت التفاق عىل اختتام ادلورة يوم 9
أو يوم  10فرباير  ،2021عىل أن يعرض املوضوع عىل ندوة
الرؤساء للتشاور.
كام صادق مكتب اجمللس عىل مرشوع حتيني بروتوكول التعاون بني جملس املستشارين واملعهد املليك
للثقافة المازيغية ،وذكل يف س ياق تفعيل 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.
وعىل مس توى الترشيع ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا بعقد جلسة عامة ،يوم الثالاثء  26يناير 2021
مبارشة بعد حصة الس ئةل الشفهية ،لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  69.18يتعلق ابلتلوث النامج عن
السفن ومرشوع قانون رمق  15.18يتعلق ابلمتويل التعاوين ،وعىل ابيق النصوص الترشيعية اجلاهزة.
ولرتتيب أشغال هذه اجللسة العامة ،قرر مكتب اجمللس دعوة ندوة الرؤساء اإىل الاجامتع يوم الثالاثء
 26يناير  2021عىل الساعة احلادية عرش صباحا.
وعىل مس توى مراقبة معل احلكومة ،فقد صادق مكتب اجمللس عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل
الشفهية ليوم الثالاثء  26يناير  2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعىل مس توى تقيمي الس ياسات العمومية ،فقد أخذ مكتب اجمللس علام ابإيداع تقرير اجملموعة املوضوعاتية
امللكفة بتحضري اجللسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء.
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ويف هذا الصدد ،اختذ املكتب قرارا بعقد اجللسة العامة الس نوية
ملناقشة وتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء يوم اختتام ادلورة الربملانية اجلارية،
عىل أن تمت موافاة أعضاء اجمللس بنسخ من تقرير اجملموعة املوضوعاتية ذات
الصةل أس بوعا عىل القل قبل موعد اجللسة العامة.
وعىل مس توى أخر ،اختذ مكتب اجمللس قرارا مبراسةل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ من أجل
اإعداد دراسة حول "منظومة التعويض عن فقدان الشغل وطرق اإعادة تنظميها وأليات توس يع الاس تفادة مهنا والصيغ
املمكنة لمتويلها" دعام لشغال اجملموعة املوضوعاتية امللكفة ابإصالح التغطية الاجامتعية.
ويف نفس الس ياق ،قرر مكتب اجمللس مراسةل اجمللس العىل للحساابت قصد اإعداد دراسة حول "طرق
وأليات توس يع التغطية الاجامتعية ،عىل صعيد التقاعد ،عىل مجيع فئات اجملمتع وصيغ المتويل ذات الصةل".
كام اختذ مكتب اجمللس قرارا بدعوة العضاء املنتدبني يف اجملموعة املوضوعاتية امللكفة ابلتحضري للجلسة
الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابلتشغيل اإىل اجامتع يف مس هتل الس بوع املقبل لنتخاب هيالك
اجملموعة.
وعىل صعيد العالقات اخلارجية ،فقد وافق مكتب اجمللس عىل املشاركة ،عن بعد ،يف أشغال جلسة
الاس امتع الربملانية ابلمم املتحدة يف موضوع" :حماربة الفساد لس تعادة الثقة يف احلكومة وحتسني أفاق التمنية" املزمع
عقدها يويم  17و 18فرباير .2021
وعىل صعيد أخر ،قرر مكتب اجمللس اس تئناف التنس يق مع جملس النواب يف شان التفاق عىل حماور
مناقشة عرض الس يد الرئيس الول للمجلس العىل للحساابت حول أعامل احملامك املالية برمس س نة .2018
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▪

اجتماع رقم 2021/02
ليوم اإلثنين  18يناير 2021

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  18يناير  2021اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس الس يد
عبد احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
▪
▪
▪
▪
▪

:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد ا إلل احللوطي
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
عز ادلين زكري

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

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

:
:
:
:
:
:

محيد كوسكوس
العرب احملرش
عبد الوهاب بلفقيه
أمحد تويزي
أمحد اخلريف
اإدريس الراض

مجلس المستشارين

اخلليفة الثالث للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن ا إلجامتع
قرار رمق  2021/02/01ابملوافقة املبدئية عىل 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.
الترشيع
 قرار رمق  2021/02/02بتوجيه الإخبار الوارد عن احلكومة بشان عدم قبولها ملقرتح قانون يتعلق
مبنع التدخني والإشهار وادلعاية للتبغ يف بعض الماكن العمومية ،اإىل الفرق واجملموعة الربملانية وجلنة
التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية.
مراقبة معل احلكومة
 قرار رمق  2021/02/03ابملوافقة عىل جدول أعامل اجللسة العامة ليوم الثالاثء  19يناير 2021
عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،اخملصصة ملساءةل الس يد رئيس احلكومة حول "الاسرتاتيجية
الوطنية للتلقيح ضد وابء كوروان" ،وانتداب الس يد أمحد تويزي أمينا للجلسة.
تقيمي الس ياسات العمومية
 قرار رمق  2021/02/04بربجمة نقطة مضن جدول أعامل اجامتع املكتب للتداول يف سيناريوهات
برجمة اجللسة الس نوية ملناقشة تقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء قبل اختتام ادلورة احلالية.
العالقات اخلارجية
قرار رمق  2021/02/05ابملوافقة عىل املشاركة ،عن بعد ،يف أشغال املرحةل الوىل من ادلورة
العادية للجمعية الربملانية جمللس أورواب املزمع عقدها خالل الفرتة املمتدة من  25اإىل  28يناير
.2021
قرار رمق  2021/02/06ابملوافقة عىل املشاركة ،عن بعد ،يف أشغال اللجن ادلامئة وامجلعية العامة
رمق  46للجمعية الربملانية للفرنكوفونية املزمع عقدها خالل الفرتة املمتدة من  26اإىل  29يناير
.2021
مجلس المستشارين
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شؤون اإدارية
 قرار رمق  2021/02/07ابملوافقة عىل طلب الس يد رئيس الفريق
الاس تقاليل للوحدة والتعادلية تعيني الس يد كامل احلداد رئيس مصلحة مبديرية الفريق.
قرار رمق  2021/02/08ابإرجاء النظر يف ابيق النقط املدرجة يف ابب الشؤون الإدارية اإىل غاية
الاجامتع املقبل للمكتب .ويتعلق المر ابلنقط التالية:
 نتاجئ املقابالت اخلاصة ابملستشارين العامني؛ تقرير عن اجامتعات اللجنة التقنية امللكفة ابإعداد مرشوع املنظام؛ تقرير عن مطالبة بعض املوظفني بتسوية وضعيهتم الإدارية.قضااي للمتابعة
• انتداابت الفرق واجملموعة الربملانية للعضوية يف اجملموعة املوضوعاتية امللكفة ابلتحضري للجلسة
الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابلتشغيل؛
• 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.
• طلب الس يد رئيس فريق التجمع الوطين للحرار اإحلاق الس يدة مسرية القامسي ابإدارة جملس
املستشارين.
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جدول أعمال المجلس...
والمؤقتة....
▪

جلسة عامة تشريعية

يعقد جملس املستشارين يوم هالثالاثء  26يناير 2021
مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشفهية ،جلسة عامة
ترشيعية ختصص لدلراسة والتصويت عىل:
▪ مرشوع قانون رمق  69.18يتعلق ابلتلوث
النامج عن السفن؛
▪ ابيق النصوص اجلاهزة.

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 صادقت اللجنة عىل مرشوع القانون املتعلق ابلمتويل التعاوين ،كام مت تعديهل ،باغلبية  6أصوات وامتناع مستشار
واحد عن التصويت.

▪ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.
عقدت اللجنة اجامتعا يوم أمس الإثنني  25يناير  2021أهنت خالل دراسة مرشوع قانون رمق  13.16يتعلق ابإحداث
وتنظمي مؤسسة العامل الاجامتعية للسكىن وس ياسة املدينة ،ومت التفاق اإثر ذكل عىل يوم امجلعة  29يناير  2021عىل الساعة
 12زوالا كخر أجل لتقدي الفرق واجملموعة الربملانية لتعديالهتا بشانه ،عىل أن يمت البت فهيا والتصويت عىل املرشوع برمته
يف الاجامتع املقرر انعقاده يوم الثنني املقبل عىل الساعة  11صباحا.
يذكر أن مضامني هذا املرشوع تمتثل يف اإحداث مؤسسة معومية للعامل الاجامتعية لفائدة موظفي ومس تخديم
قطاع السكىن وس ياسة املدينة واملؤسسات والرشاكت التابعة ل أو املوضوعة حتت وصايته ،وكذا لفائدة أزواهجم وأبناهئم ،ل
هتدف اإىل حتقيق الرحب ،فضال عن متتيع هذه املؤسسة ابلشخصية املعنوية والاس تقالل املايل.
ومبوجب هذا املرشوع ستناط هبذه املؤسسة بصالحيات متنوعة وهامة خاصة ما يتعلق ابإحداث وتدبري وتمنية
لك املشاريع الهادفة اإىل حتسني الوضعية الاجامتعية للموظفني واملس تخدمني ودمع وتشجيع الولوج اإىل السكن وإابرام التفاقيات
والعقود مع الهيئات واملؤسسات املعنية لتيسري الولوج اإىل القروض والمتويالت واخلدمات اخملتلفة برشوط تفضيلية ،ابلإضافة
اإىل اإجراءات اجامتعية أخرى يف جمالت التطبيب والرتفيه والتنش يط.
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▪ لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.
عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء  19يناير  2021صادقت خالل عىل مرشوع قانون رمق  69.18يتعلق ابلتلوث
النامج عن السفن .

جدير ابذلكر أن هذا املرشوع هيدف اإىل وضع القواعد واملعايري اخملتلفة املتفق علهيا يف اإطار أليات املنظمة
البحرية ادلولية اليت انضم اإلهيا املغرب ،يف قانون وطين وملء الفراغ اذلي ميزي الترشيع الوطين فامي يتعلق ابلعقوابت
املتخذة يف حاةل الإخالل هبا أو الإلقاء غري الرشعي.
ويقصد ابملواد امللوثة الواردة يف هذا القانون ،تكل اليت تناولهتا اتفاقية ماربول ادلولية لس نة 78/1973
ملنع التلوث من السفن واملصادق علهيا من طرف املغرب بظهري رمق  44-93-1بتارخي  14رمضان  25( 1414فرباير
 ،)1994واليت حتدد يف مرافقها قواعد الإلقاء املرشوع وتطالب ادلول الطراف ابختاذ الإجراءات الالزمة ملعاقبة
اخمللني بتطبيق تكل القواعد ،والواردة ابملالحق الس تة لالتفاقية (لواحئ منع التلوث ابلزيوت؛ لواحئ ماكحفة التلوث
مبواد سائةل ضارة وسائبة؛ لواحئ منع التلوث ابملواد املؤذية املعبئة واملنقوةل حبرا؛ لواحئ التلوث بقاذورات جمارير
السفن؛ لواحئ منع التلوث بقاممة السفن؛ لواحئ منع تلوث الهواء من السفن).
▪ المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم االستراتيجية الوطنية للماء.

عقدت اجملموعة املوضوعاتية امللكفة بتقيمي الاسرتاتيجية الوطنية للامء يوم الثالاثء  19يناير 2021
صادقت خالل عىل مرشوع التقرير الهنايئ اذلي أعدته يف ختام هممهتا.
ومن املرتقب أن تمت مناقشة هذا التقرير عىل مس توى اجللسة العامة قبل اختتام ادلورة الترشيعية احلالية.
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....

▪ لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.

الثالاثء  26يناير  2021مبارشة بعد اجللسة العامة (قاعة عاكشة):
✓ دراسة مرشوع قانون رمق  69.20يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.20.690الصادر يف
 12من صفر  30( 1442سبمترب  )2020بسن أحاكم اس تثنائية تتعلق ابلغرامات املالية الواجب
أداؤها لسرتجاع اإماكنية اإصدار الش ياكت.
✓ دراسة مقرتح قانون بتغيري القانون رمق  19.94املتعلق مبناطق التصدير احلرة.
▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

الاربعاء  27يناير  2021عىل الساعة العارشة والنصف صباحا (قاعة الندوات):
✓ البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  45.18يتعلق بتنظمي همنة العامالت
والعاملني الاجامتعيني.
▪ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.

الثنني فاحت فرباير  2021عىل الساعة  11صباحا (قاعة الندوات):
✓ البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  13.16يتعلق ابإحداث وتنظمي مؤسسة
الاعامل الاجامتعية للسكىن وس ياسة املدينة.

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة /العالق ات الخارجية...

والمؤقتة....
▪ المستشارة السيدة آمال العمري تشارك عبر تقنية
التناظر المرئي في اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية
البرلمانية الفرنكفونية

مثلت املستشارة الس يدة أمال العمري ،رئيسة فريق
الاحتاد املغرب للشغل مبجلس املستشارين الشعبة املغربية دلى
امجلعية الربملانية الفرنكفونية يف اجامتع ش بكة النساء الربملانيات
التابعة لهذه املنظمة ،واذلي عقد يوم  19يناير  2021عرب تقنية
التصال املريئ مبشاركة ممثالت عن الشعب الربملانية لدلول
الاعضاء ابمجلعية.
يف بداية اللقاء ،قدمت رئيسة الش بكة النائبة الكندية
الس يدة  ،Maryse Gaudreaultعرضا موجزا لمه الانشطة
اليت نظمت وأجنزت خالل الفرتة ما بني يوليوز  2019ويناير  2021وخصوصا فامي يتعلق بقضااي العنف ضد النساء
عرب احداث مجموعة معل تعىن بصياغة س ياسة اطار واعامتد مهنجية للحد من حالت التحرش بربملاانت ادلول
الفرنكفونية .واس تعرضت الس يدة العمري ،يف هذا الصدد ،خمتلف املبادرات الترشيعية والقانونية والتحسيس ية
اليت اعمتدها املغرب من قبيل اخنراط الربملانيات والربملانيني يف محةل الامم املتحدة "لون العامل برتقاليا" ملناهضة
العنف القامئ عىل النوع الاجامتعي .ومثنت املستشارة املغربية مبادرة الش بكة يف اعامتد وثيقة مرجعية تتضمن مجمل
الترشيعات واملبادرات ذات الصةل بظاهرة التحرش ،متسائةل عن العقوابت اليت سيتضمهنا التقرير وكيفية مالمئهتا
مع طبيعة املؤسسة الربملانية.
كام مت خالل هذا الاجامتع تقدي مشاريع تقارير حول عدد من املواضيع املتعلقة "بدور النساء يف
الصناعات الاس تخالصية" ،و"المتكني الاقتصادي للنساء ،و"اختيار مسارات التعلمي للفتيات" ،وكذا التقرير
الهنايئ ومرشوع توصية حول "العنف الالكرتوين ضد النساء والطفال".
وتفاعلت الس يدة أمال العمري مع أبرز مضامني هذه التقارير اليت سيمت تدارسها بشلك مفصل وموسع
خالل الاجامتع املقبل لش بكة النساء الربملانيات مبناس بة عقد ادلورة الافرتاضية  46للجمعية الربملانية الفرنكفونية
يويم  28و 29يناير  2021اليت اكن سيس تضيف أشغالها الربملان املغرب بصفة حضورية.
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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