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اجتماعات وقرارات المكتب...
▪ اجتماع رقم 2021/22

ليوم اإلثنين  21يونيو 2021
 -بالغ -

عقد مكتب جملس املستشارين يومه الإثنني  21يونيو  2021اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد
احلكمي بن شامش ،خصص للتداول يف جدول أعامل اجمللس.
ويف مس هتل هذا الاجامتع ،تداول الس يد رئيس اجمللس والسادة أعضاء املكتب يف ترتيبات اجللسة العامة
اليت س يخصصها اجمللس ملناقشة عرض احلصيةل املرحلية لعمل احلكومة اذلي س يقدمه الس يد رئيس احلكومة ،طبقا
لحاكم الفصل  101من ادلس تور ،يف جلسة مشرتكة جملليس الربملان يوم الثالاثء  6يوليوز  2021عىل الساعة
احلادية عرش صباحا.
وقد تقرر عقد اجللسة العامة اليت س تخصص ملناقشة عرض الس يد رئيس احلكومة للحصيةل املرحلية
لعمل احلكومة يوم الربعاء  14يوليوز  2021عىل الساعة احلادية عرش صباحا.
وعىل مس توى مراقبة العمل احلكويم ،فقد اطلع مكتب اجمللس عىل الرتتيبات املرتبطة ابجللسة اليت
خيصصها اجمللس ملساءةل الس يد رئيس احلكومة حول الس ياسة العامة املتعلقة بتدابري اس تقبال ومواكبة اجلالية املغربية
ابخلارج يف ظل الإكراهات الناجتة عن وابء كوفيد ،19-يوم الثالاثء  22يونيو  2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعىل مس توى الترشيع ،فقد اختذ مكتب اجمللس قرارا ابإحاةل أربع نصوص ترشيعية توصل هبا اجمللس من
جملس النواب عىل اللجان ادلامئة اخملتصة.
كام اختذ مكتب اجمللس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الثالاثء  22يونيو  2021مبارشة بعد جلسة الس ئةل
الشفهية ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة.
ولرتتيب أشغال هذه اجللسة ،فقد تقرر عقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  22يونيو 2021عىل الساعة الثانية
عرش زوالا.
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وفمي يتعلق بشؤون السادة املستشارين ،فقد أخذ مكتب اجمللس علام مبضمون القرار الصادر عن احملمكة
ادلس تورية حتت رمق  122/21بتارخي  15يونيو  ،2021واذلي رصحت مبوجبه بشغور املقعد اذلي اكنت تشغهل
الس يدة "رجاء البقايل الطاهري" ابجمللس برمس الهيئة الناخبة ملمثيل اجملالس امجلاعية وجمالس العاملت والقالمي جلهة
"طنجة  -تطوان  -احلس مية" ،وبدعوة املرتحش اذلي يرد اإمسه مبارشة يف لحئة الرتش يح املعنية بعد أخر منتخب يف
نفس الالحئة لشغل املقعد الشاغر ،ملا تبقى من الفرتة النيابية احلالية.
وعىل صعيد العالقات اخلارجية ،فقد متت املوافقة عىل قيام أعضاء اللجنة الربملانية املشرتكة بني املغرب
والاحتاد الورويب بزايرة معل للربملان الورويب يف اإطار التحضري لالس تحقاقات املقبةل.
كام رحب مكتب اجمللس مبقرتح سفارة اململكة املغربية دلى مجهورية بولندا تنظمي زايرة للمغرب ،خالل
الشهر املقبةل ،لعضاء عن جملس الش يوخ والنواب ابلربملان البولندي ،وذكل يف اإطار تعزيز التعاون الربملاين بني
البدلين وإاطالع اجلانب البولندي عىل الوراش التمنوية ببالدان.
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▪ اجتماع رقم 2021/21
ليوم اإلثنين  14يونيو 2021

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  14يونيو  2021اجامتعا عن بعد ،برئاسة رئيس اجمللس الس يد
عبد احلكمي بن شامش ،ومشاركة العضاء السادة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

:
:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد الإهل احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
أمحد تويزي

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
أمني اجمللس.

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

:
:
:
:
:

العريب احملرش
عبد الوهاب بلفقيه
عز ادلين زكري
أمحد اخلريف
اإدريس الراض

مجلس المستشارين

حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع

❖الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2021/21/01ابملصادقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء
 15يونيو  2021عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس
والس يد أمحد تويزي يف أمانة اجللسة.
❖الترشيع
 قرار رمق  2021/21/02ابإحاةل النصوص الترشيعية الواردة عىل اجمللس من جملس النواب
عىل اللجان ادلامئة اخملتصة .ويتعلق المر ابلنصوص التالية:
 مرشوع قانون رمق  76.17يتعلق حبامية النبااتت؛ مرشوع قانون رمق  34.18يتعلق مبنتجات حامية النبااتت؛ مرشوع قانون رمق  53.18يتعلق ابملواد اخملصبة ودعامئ النبااتت؛ مرشوع قانون رمق  63.18بسن أحاكم جديدة لتسوية وضعية بعض الفالحني املس تفيدينسابقا من أراض فالحية أو قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق
 1.72.277بتارخي  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمرب  )1972مبثابة قانون يتعلق مبنح بعض الفالحني
أراض فالحية أو قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص؛
 مرشوع قانون رمق  62.19بسن مقتضيات خاصة تتعلق ابقتناء رشاكت املسامهة ورشاكتالتوصية ابلسهم عقارات فالحية أو قابةل للفالحة خارج ادلوائر احلرضية؛
 ومقرتح قانون يقيض ابإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء جملس املستشارين ،بعد تعديهلورفضه من طرف جملس النواب.
 قرار رمق  2021/21/03بعقد جلسة عامة يوم الثالاثء  15يونيو  2021مبارشة 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 .ويتعلق المر ابلنصوص التالية:
 مرشوع قانون رمق  16.20يوافق مبوجبه عىل التفاقية حول املساعدة القضائية يف املادةاجلنائية وتسلمي اجملرمني بني اململكة املغربية وأوكرانيا ،املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر 2019؛
 مرشوع قانون رمق  17.20يوافق مبوجبه عىل التفاقية بشأن نقل الشخاص احملكوم علهيمبني اململكة املغربية وأوكرانيا ،املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر 2019؛
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 مرشوع قانون رمق  18.20يوافق مبوجبه عىل اتفاقيةللتعاون القضايئ يف املادة املدنية والتجارية بني اململكة املغربية وأوكرانيا،
املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر 2019؛
 مرشوع قانون رمق  75.20يوافق مبوجبه عىل التفاق بني حكومة اململكة املغربية والماملتحدة خبصوص اإنشاء مكتب برانمج ماكحفة الإرهاب والتدريب يف اإفريقيا التابع ملكتب الم املتحدة
ملاكحفة الإرهاب ،ابلرابط ،اململكة املغربية ،املوقع بتارخي  6أكتوبر 2020؛
 مرشوع قانون رمق  77.20يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري بنيحكومة اململكة املغربية وحكومة روس يا الاحتادية ،املوقع ابلرابط يف  14سبمترب  2020ومبوسكو يف 14
أكتوبر 2020؛
 مرشوع قانون رمق  54.19مبثابة ميثاق املرافق العمومية؛ ومرشوع قانون رمق  57.19يتعلق بنظام المالك العقارية للجامعات الرتابية. قرار رمق  2021/21/04ابدلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم الثالاثء  15يونيو  2021عىل
الساعة احلادية عرش صباحا ،لرتتيب أشغال جلسة الترشيع.
❖أشغال اللجان ادلامئة
 قرار رمق  2021/21/05ابملوافقة من حيث املبدأ عىل تنظمي جلنة القطاعات الإنتاجية
ملهمة اس تطالعية مؤقتة ملؤسسات التكوين الفنديق والس يايح التالية :املعهد املتخصص للتكنولوجيا
التطبيقية الفندقية والس ياحية بأاكدير؛ معهد التكنولوجيا الفندقية والس ياحية بفاس؛ املعهد املتخصص
للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والس ياحية مبراكش؛ معهد التكنولوجيا الفندقية والس ياحية بسال؛ املعهد
املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والس ياحية بورززات؛ ومركز التأهيل الفنديق والس يايح املشور
السعيد بتواركة ابلرابط.
 قرار رمق  2021/21/06ابملوافقة املبدئية عىل اإحاةل تقرير جلنة التعلمي والشؤون الثقافية
والاجامتعية حول املهمة الاس تطالعية املؤقتة اليت نظمهتا اللجنة بشأن الوضع الصحي جبهة فاس –
مكناس خالل الفرتة املمتدة من  10اىل  15نونرب  2020والفرتة املمتدة من  6اإىل  12دجنرب ،2020
عىل اجللسة العامة ملناقش ته ،بعد استيفاء اكفة املراحل واملساطر املنصوص علهيا يف املادة  130من النظام
ادلاخيل للمجلس.
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❖العالقات اخلارجية
 قرار رمق  2021/21/07بدعوة السادة املستشارين أعضاء شعبة الربملان املغريب مضن
اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية الوروبية اإىل مبارشة التصالت مع أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية التابعة
للربملان الورويب ،من أجل رشح وبسط الس باب احلقيقية للزمة اليت تس ببت فهيا اإس بانيا ،يف اإطار
مواصةل الرتافع وادلفاع عن املصاحل العليا والقضااي العادةل للمملكة املغربية.
 قرار رمق  2021/21/08ابملشاركة يف أشغال دورة الربملان العريب املزمع عقدها ابلقاهرة
خالل الفرتة املمتدة من  22اإىل  28يونيو .2021
 قرار رمق  2021/21/09ابملوافقة عىل اس تقبال الس يد  ،Ivica Dačićرئيس امجلعية
الوطنية مجلهورية رصبيا ،يوم الربعاء  16يونيو 2021عىل الساعة احلادية عرشة والنصف صباحا مبناس بة
الزايرة اليت يقوم هبا هذا الخري للمملكة املغربية.
❖شؤون السادة املستشارين
 قرار رمق  2021/21/10بتالوة نص املراسةل الواردة عن الس يد رئيس احلكومة اليت حييط
من خاللها أن الاقرتاع اجلزيئ اجملرى يوم امخليس  3يونيو  2021مللء املقعد الشاغر ابجمللس برمس الهيئة
الناخبة ملمثيل اجمللس اجلهوي جلهة سوس -ماسة قد أسفر عن انتخاب الس يد محمد ودمني عن حزب
الصاةل واملعارصة ،يف مس هتل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم غد الثالاثء  15يونيو .2021
 قرار رمق  2021/21/11بتالوة نص املراسةل الواردة عن رئيس فريق الصاةل واملعارصة،
اليت يفيد من خاللها ابإهناء انتساب املستشار احلو املربوح واملستشار محمد امحلايم للفريق ،يف مس هتل
جلسة الس ئةل الشفهية ليوم غد الثالاثء  15يونيو  ،2021عىل أن حتاط ندوة الرؤساء علام بذكل خالل
اجامتعها املربمج يوم غد الثالاثء  15يونيو  2021عىل الساعة احلادية عرش صباحا.
قضااي للمتابعة
• تقرير حول سلسةل ندوات يف موضوع " امحلاية الاجامتعية" بتنظمي وتأطري من جملس
املستشارين ورشاكة مع جلنة الشؤون الاجامتعية مبجلس الش يوخ الفرنيس ،عرب تقنية التناظر املريئ.
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جدول أعمال المجلس..

والمؤقتة....
▪ جلسة األسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ،تليها

جلسة عامة تشريعية .

يعقد جملس املستشارين يوم الثالاثء  22يونيو
 2021مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشهرية املتعلقة ابلس ياسة
العامة ،جلسة عامة ترشيعية ،ختصص لدلراسة والتصويت
عىل:
▪ مرشوع قانون رمق  76.17يتعلق حبامية
النبااتت؛
▪ مرشوع قانون رمق  34.18يتعلق مبنتجات
حامية النبااتت؛
▪ مرشوع قانون رمق  53.18يتعلق ابملواد اخملصبة ودعامئ النبااتت؛
▪ مرشوع قانون رمق  63.18بسن أحاكم جديدة لتسوية وضعية بعض الفالحني املس تفيدين سابقا
من أراض فالحية أو قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق
 1.72.277بتارخي  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمرب  )1972مبثابة قانون يتعلق مبنح بعض
الفالحني أراض فالحية أو قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص؛
▪ مرشوع قانون رمق  62.19بسن مقتضيات خاصة تتعلق ابقتناء رشاكت املسامهة ورشاكت
التوصية ابلسهم عقارات فالحية أو قابةل للفالحة خارج ادلوائر احلرضية؛
▪ مرشوع قانون رمق  93.17يقيض ابإحداث وتنظمي مؤسسة الهنوض ابلعامل الاجامتعية لفائدة
املوظفني والعوان العاملني ابلقطاع الوزاري امللكف ابلصيد البحري.
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أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة...
▪ لجنة القطاعات اإلنتاجية.
والمؤقتة....

عقدت اللجنة اجامتعا يوم مخليس  17يونيو  2021خصص جدول
أعامهل دلراسة مشاريع القوانني التالية:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

مرشوع قانون رمق  76.17يتعلق حبامية النبااتت.
مرشوع قانون رمق  34.18يتعلق مبنتجات حامية النبااتت.
مرشوع قانون رمق  53.18يتعلق ابملواد اخملصبة ودعامئ النبااتت.
مرشوع قانون رمق  63.18بسن أحاكم جديدة لتسوية وضعية بعض الفالحني املس تفيدين سابقا
من أراض فالحية أو قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف
رمق  1.72.277بتارخي  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمرب  )1972مبثابة قانون يتعلق مبنح
بعض الفالحني أراض فالحية أو قابةل للفالحة من مكل ادلوةل اخلاص.
مرشوع قانون رمق  62.19بسن مقتضيات خاصة تتعلق ابقتناء رشاكت املسامهة ورشاكت التوصية
ابلسهم عقارات فالحية أو قابةل للفالحة خارج ادلوائر احلرضية.
مرشوع قانون رمق  93.17يقيض ابإحداث وتنظمي مؤسسة الهنوض ابلعامل الاجامتعية لفائدة
املوظفني والعوان العاملني ابلقطاع الوزاري امللكف ابلصيد البحري.
لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم مخليس  17يونيو  2021أهنت خالهل دراسة مرشوع قانون رمق  79.19بتغيري
وتمتمي القانون رمق  73.00القاض ابإحداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض ابلعامل الاجامتعية للرتبية
والتكوين.
ومت التفاق ،اإثر ذكل ،عىل فتح أجل تقدمي الفرق واجملموعة الربملانية لتعديالهتا حول املرشوع اذلي ميتد
اإىل غاية الإثنني  28يونيو  ،2021عىل أن يمت البت يف هذه التعديالت والتصويت عىل املرشوع برمته يف الاجامتع
املقرر أن تعقده اللجنة يوم الربعاء  30يونيو 2021عىل الساعة العارشة صباحا.
▪

المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالحماية االجتماعية.

يف إاطار سلسة جلسات الاس امتع اليت تنظمها بغية اإجناز هممهتا ،عقدت اجملموعة املوضوعاتية املاكفة
ابمحلاية الاجامتعية اجامتعا يوم امخليس  17يونيو  2021اس متعت خالهل للمدير العام لهيئة مراقبة التأمينات
والاحتياط الاجامتعي

النشرة الداخلية-العدد  22 /627يونيو 2021

مجلس المستشارين
9

2019

برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...

والمؤقتة....
▪ لجنة القطاعات اإلنتاجية.

• امخليس 24يونيو  ،2021عىل الساعة احلادية عرشة صباحا:
 دراسة مرشوع قانون رمق  52.20يتعلق ابإحداث الواكةل الوطنية للمياه والغاابت.
▪ لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

• الثنني  28يونيو  2021عىل الساعة الثانية عرش زوالا.
 أخر أجل لوضع التعديالت حول مرشوع قانون رمق  79.19بتغيري وتمتمي القانون رمق 73.00
القاض ابإحداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض ابلعامل الاجامتعية للرتبية والتكوين.
• الربعاء  30يونيو  2021عىل الساعة العارشة صباحا:
 البت يف التعديالت والتصويت عىل املرشوع القانون املشار اإليه أعاله

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

والمؤقتة....

▪ استقبال رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا

اس تقبل الس يد عبد احلكمي بن شامش ،رئيس
جملس املستشارين ،يوم الربعاء  16يونيو ،2021
رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية رصبيا الس يد Ivica
.Dacic
وعرب الس يد بن شامش ،خالل هذا
الاس تقبال اذلي احتضنه مقر جملس املستشارين ،عن
تقديره وامتنانه مجلهورية رصبيا عىل موقفها الثابت ادلامع
للوحدة الرتابية للمملكة املغربية وللمقرتح املغريب للحمك
اذلايت مضن الس يادة الوطنيةُ ،مربزا أن اململكة املغربية تُبادل مجهورية رصبيا املوقف نفسه فمي خيص دمع وحدة
رصبيا.
وقال الس يد الرئيس يف هذا الس ياق ،اإن تطابق الرؤى بشأن الوحدة الرتابية للبدلين من شأنه أن ميهد
الطريق حنو اإقامة رشأاكت يف العديد من اجملالت وتعزيز التعاون الثنايئ بني البدلين واس تكشاف الفرص املتاحة
لتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية بني البدلين.
وأكد الس يد بن شامش ،عىل عراقة العالقات التارخيية القامئة بني اململكة املغربية ومجهورية رصبيا ،واليت
متتد اإىل ما يزيد عن س تة عقود ،حيث مت خالل شهر ماي املاض الاحتفال ابذلكرى  65لإقامة العالقات
ادلبلوماس ية بني البدلين ،مشريا يف هذا اخلصوص اإىل ادلور اذلي لعبه املغفور هل جالةل املكل الراحل احلسن
الثاين والرئيس اليوغوساليف جوزيف تيتو يف تأسيس حركة عدم الاحنياز ،وبدور البدلين يف حترر عدد من
البدلان الافريقية من الاس تعامر ويف اإرساء دعامئ الوحدة الإفريقية.
وشدد رئيس جملس املستشارين عىل رضورة وأمهية الارتقاء ابلعالقات القامئة بني البدلين اإىل مس توى
رشاكة حقيقية تشمل خمتلف اجملالت الس ياس ية والاقتصادية والثقافية ،خدمة للمصاحل العليا للبدلين والشعبني
الصديقني .وأشار الس يد الرئيس هبذه املناس بة اإىل الفرص الواعدة اليت يتيحها املغرب يف هذا الشأن بفضل موقعه
اجليواسرتاتيجي ،وذكل يف أفق بناء رشاكة قوية تدر ابلنفع املتبادل عىل البدلين.
من هجته ،جدد رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية رصبيا الس يد  Ivica Dacicموقف بالده ادلامع
للوحدة الرتابية للمملكة املغربية ،مؤكدا أنه كام ترفض مجهورية رصبيا املساس بوحدهتا الرتابية ،فهيي ترفض كذكل
املساس ابلوحدة الرتابية للمملكة املغربية ،مربزا أن هذه القضية غري قابةل للمساومة.
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وأكد الس يد  Ivica Dacicعىل تطلع رصبيا اإىل تعزيز التعاون مع
اململكة املغربية ،يف خمتلف اجملالت التجارية والاقتصادية ليك ترىق اإىل
مس توى العالقات الس ياس ية املمتازة القامئة بني البدلين.
وشدد الس يد  Ivica Dacicعىل رضورة مواصةل تطوير عالقات التعاون والصداقة اليت جتمع بني البدلين
والارتقاء هبا اإىل مس توى رشاكة قوية .ودعا اإىل مواصةل التنس يق املنتظم وتبادل ادلمع بني البدلين داخل املنظامت
ا إلقلميية وادلولية ،مبا خيدم مصاحلهام املشرتكة.
وأكد اجلانبان عىل أمهية تعزيز العالقات الربملانية بني البدلين يف توحيد الرؤى وتقريب وهجات النظر
بشأن العديد من القضااي الثنائية ومتعددة الطراف ،وادلفع بأدوار مجموعات الصداقة والتعاون كفضاء ملناقشة لك
القضااي ذات الاهامتم املشرتك.

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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