الثالاثء  28دجنب 2021
العدد 640

في هذا العدد

اجتماعات وقرارات المكتب02...............................................................................

جدول أعمال المجلس06..........................................................................................
أشغال اللجان الدائمة07........................................................................................
برنامج اجتماعات اللجان الدائمة08..........................................................................

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  28 /640دجنبر 2021
1

اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....

▪ اجتماع رقم 2022-2021/11
ليوم اإلثنين  20دجنبر 2021

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  20دجنب  2021اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم
ميارة ،ومشاركة ا ألعضاء السادة:
اخلليفة ا ألول للرئيس؛
:
▪ محمد حنني
اخلليفة الثالث للرئيس؛
:
▪ فؤاد القادري
حماسب اجمللس؛
:
▪ عبد الإل حفظي
حماسب اجمللس؛
:
▪ ميلود معصيد
أأمني اجمللس؛
:
▪ مصطفى مشارك
أأمني اجمللس.
:
▪ جواد الهالل

فامي اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع ،الس يد:
▪
▪
▪
▪
▪

أأمحد اخشيشن
املهدي عمثون
عبد السالم بلقشور
محمد سامل بمنسعود
صفية بلفقيه

:
:
:
:
:

اخلليفة الثان للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
أأمينة اجمللس.

وقد حرض هذا الاجامتع الس يد عبد الوحيد خوجة ،ا ألمني العام للمجلس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
▪ مرشوع اسرتاتيجية معل اجمللس
 قرار رمق  2022-2021/11/01بتحديد أأجل أأس بوع
لتلقي مالحظات واقرتاحات أأعضاء املكتب ،كتابيا ،لإثراء مرشوع اسرتاتيجية معل اجمللس برمس الفرتة
 ،2027-2022عىل أأن يمت تنظمي اجامتع خاص ملناقشة املرشوع واعامتده يف صيغة منقحة ،قبل عرضه
عىل رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات من أأجل الإغناء والمتكل امجلاعي.
 قرار رمق  2022-2021/11/02بتعممي التقارير املنبثقة عن اللقاءات اليت عقدها الس يد
رئيس اجمللس مع املستشارون العامون ،يف اإطار ا ألشغال التحضريية لإعداد عنارص مرشوع اسرتاتيجية
معل اجمللس برمس الفرتة  ،2027-2022عىل أأعضاء املكتب.
▪ الترشيع
 قرار رمق  2022-2021/11/03ابلإعالن عن اإيداع فريق التجمع الوطين ل ألحرار ملقرتح
قانون يقيض بتمتمي الباب التاسع من القسم الثالث من الكتاب ا ألول من قانون املسطرة اجلنائية ،يف
مس هتل جلسة ا ألس ئةل ليوم الثالاثء  21دجنب  ،2021و إابحال املقرتح قانون اإىل احلكومة والفرق
واجملموعات البملانية ،قبل اإحالته اإىل جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان بعد انقضاء ا ألجل القانون
املنصوص عليه يف النظام ادلاخيل للمجلس.
 قرار رمق  2022-2021/11/04بتلكيف الإدارة ابإعداد مذكرة توضيحية حول وضعية
مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اللجان ادلامئة منذ الولية السابقة ،وعرضها عىل أأنظار املكتب
مضن جدول أأعامل اجامتعه املقبل.
 قرار رمق  2022-2021/11/05ابإدراج موضوع "وضعية مقرتحات القوانني احملال عىل
اجمللس من قبل جملس النواب برمس الولية السابقة" مضن جدول أأعامل الاجامتع املقبل للجنة التنس يق
بني اجمللسني قصد اختاذ القرار املناسب بشأأهنا.
▪ حمارض اجامتعات ندوة الرؤساء
 قرار رمق  2022-2021/11/06ابإدراج طلب منسق مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية
للشغل موافاته مبحارض اجامتعات ندوة الرؤساء املنعقدة خالل ادلورة اجلارية مضن جدول أأعامل الاجامتع
املقبل لندوة الرؤساء.
مجلس المستشارين
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▪ ا ألس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2022-2021/11/07ابملوافقة عىل
جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  21دجنب  2021عىل
الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد فؤاد القادري والس يد جواد الهالل يف أأمانة
اجللسة ،ملناقشة سؤالني حموريني ،ا ألول موجه اإىل وزير النقل واللوجستيك يف موضوع "النقل الطريق
الوطين" ،والثان موجه اإىل الوزيرة املنتدبة امللكفة ابلنتقال الرمقي وإاصالح الإدارة يف موضوع "الرمقنة كرافعة
لإصالح الإدارة".
 قرار رمق  2022-2021/11/08ابملوافقة عىل طلب منسق مجموعة ادلس توري ادلميقراطي
الاجامتعي الرجوع اإىل احلصة الاعتيادية للمجموعة من ا ألس ئةل يف اجللسات ا ألس بوعية ،بمتكيهنا من سؤال
واحد من ثالث دقائق لك أأس بوعني.
▪ العالقات اخلارجية
 قرار رمق  2022-2021/11/09ابعامتد خالصات أأشغال اجامتع املكتب التنفيذي
للش بكة البملانية ل ألمن الغذايئ يف اإفريقيا والعامل العريب ،املنعقد يوم امخليس  16دجنب  2021عب تقنية
التناظر املريئ عن بعد ،برئاسة الس يد النعم ميارة ،رئيس جملس املستشارين ورئيس رابطة جمالس
الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإفريقيا والعامل العريب ،من أأجل تسطري برانمج معل الش بكة البملانية
ل ألمن الغذايئ يف اإفريقيا والعامل العريب برمس س نة .2022
 قرار رمق  2022-2021/11/10ابملوافقة عىل احتضان أأشغال مؤمتر رابطة جمالس
الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإفريقيا والعامل العريب خالل الفرتة املمتدة من  03اإىل  05مارس
 ،2022وإاطالق منتدى احلوار البملان مع جمالس الش يوخ يف منطقة أأمرياك الالتينية والكراييب ،بنفس
املناس بة.
 قرار رمق  2022-2021/11/11ابملوافقة عىل اإحداث جلنة صداقة برملانية مع برملان
مجهورية مودلافيا.
 قرار رمق  2022-2021/11/12ابملوافقة عىل تعيني عضو يف البملان العريب للش باب ،ل
يقل معره عن  18س نة ول يزيد عن  30س نة عند بداية العضوية.
 قرار رمق  2022-2021/11/13ابعامتد خمرجات الاجامتع التنس يقي للجنة البملانية
املشرتكة املغربية ا ألوروبية ،املنعقد يوم الثالاثء  14دجنب .2021
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▪ تقارير
 قرار رمق  2022-2021/11/14ابإحال تقرير عن
املندوب الوزاري امللكف حبقوق الإنسان حول "الاس تعراض
اخلاص :معطيات نوعية-اس تنتاجات-توصيات-الزتامات" اإىل جلنة
العدل والترشيع وحقوق الإنسان ،وتعمميه عىل اكفة أأعضاء اجمللس.
قضااي للمتابعة
• ترصحي أأعضاء اجمللس مبمتلاكهتم داخل أأجل  90يوما من اترخي افتتاح الولية
الترشيعية احلالية ،طبقا ألحاكم القانون التنظميي رمق  51.07يقيض بتمتمي القانون التنظميي رمق 32.97
املتعلق مبجلس املستشارين.
• تشكيل مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة امللكفة بتحضري اجللسة الس نوية لتقيمي
الس ياسات العمومية املرتبطة ابلش باب.
• خمرجات اخلبة املوكول ملكتب ادلراسات امللكف ابإعداد تصور لتجويد منظومة
تدبري املوارد البرشية دلى اجمللس.
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جدول أعمال المجلس....

والمؤقتة....

▪ عقد جلسة عامة تشريعية

يعقد جملس املستشارين يومه الثالاثء  28دجنب
 2021مبارشة بعد جلسة ا ألس ئةل الشفهية ،جلسة عامة
ترشيعية ،ختصص لدلراسة والتصويت عىل:
▪ مرشوع قانون رمق  43.21يقيض بتغيري
وتمتمي الظهري الرشيف املعتب مبثابة قانون رمق 1.93.228
الصادر يف  22من ربيع ا ألول  10( 1414سبمتب )1993
املنشأأة مبوجبه مؤسسة الش يخ زايد ابن سلطان؛
▪ مرشوع قانون رمق  44.21يقيض بتغيري
وتمتمي القانون رمق  12.07املنشأأة مبوجبه مؤسسة الش يخ
خليفة بن زايد.
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أشغال اللجان الدائمة....

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

عقدت اللجنة اجامتعا يوم امجلعة  24دجنب  2021خصص دلراسة مرشوع قانون  43.21يقيض بتغيري وتمتمي
الظهري الرشيف املعتب مبثابة قانون رمق  1.93.228الصادر يف  22من ربيع ا ألول  10( 1414سبمتب  )1993املنشأأة
مبوجبه مؤسسة الش يخ زايد ابن سلطان ،ومرشوع قانون رمق  44.21يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  12.07املنشأأة
مبوجبه مؤسسة الش يخ خليفة بن زايد (كام وافق علهيام جملس النواب يف  14يوليوز .)2021
وخالل تقدميه للمرشوعني أأكد وزير الصحة وامحلاية الاجامتعية الس يد خادل أيت الطالب أأن "هاتني املؤسس تني
تعتبان دامعتني للمنظومة الصحية الوطنية ،خاصة يف ظل تزنيل ورش تعممي امحلاية الاجامتعية عىل اكفة املواطنات
واملواطنني احملفوف ابلرعاية السامية للمكل محمد السادس ،وذكل من خالل تقدمي خدمات طبية من مس توى عال يف
خمتلف التخصصات ،ويف التكوين اجلامعي يف علوم الصحة بشلك عام ،وتطوير البحث العلمي يف جمال الطب ،وكذا يف
التعاون مع وزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية واملؤسسات الاستشفائية اجلامعية والهيئات املهنية يف مجيع امليادين ول س امي
يف امليدان الاجامتعي".
و أأضاف أأنه "ابلنظر اإىل أأن احلاجة أأصبحت ملحة ملراجعة الإطار القانون للك من مؤسسة "الش يخ زايد ابن
سلطان" ومؤسسة "الش يخ خليفة بن زايد" ،حىت تمتكنا من الاضطالع ا ألمثل ابدلور املنوط هبام كجزء ل يتجز أأ من
املنظومة الصحية الوطنية ،فقد مت اإعداد هذين املرشوعني لإعادة النظر يف املهام اخملول لهاتني املؤسس تني ومتكيهنام من
الانفتاح عىل ميادين حصية جديدة ،وكذا يف اإدارهتام ادلاخلية وحاكمهتام بشلك يتوىخ املرونة يف الإدارة والتدبري والرسعة
يف اختاذ القرار ،اإضافة اإىل جتاوز اإشاكلية حمدودية منط التدبري الإداري واملال ضعف املرونة والبطء يف اختاذ القرار
املتجلية يف وترية اجامتع جمليس اإدارة املؤسس تني وكيفية تداوهلام وسريهام".
و أأبرز الس يد الوزير أأن تزنيل املرشوعني سيسمح للمؤسس تني ،من خالل رشاكت حتدهثام أأو تسامه فهيام،
مبامرسة لك نشاط هيدف اإىل خدمة املنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وحتقيق أأهداف املؤسس تني ،وتعزيز احلاكمة
اجليدة للمؤسس تني ومعاجلة الاختاللت الهيلكية قصد حتقيق أأكب قدر من التاكمل والانسجام يف هماهما والرفع من
فعاليهتا.
ويف ختام هذا الاجامتع صادقت اللجنة عىل املرشوعني ابلإجامع.
ومن هجة أأخرى عقدت اللجنة اجامتعا أخر يوم امخليس  23دجنب  2021خصصته ملناقشة موضوع حال
ا ألرش يف الوطين وحصيةل معل مؤسسة أأرش يف املغرب.
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة....

والمؤقتة....
▪ لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

ا ألربعاء  05يناير  2022عىل الساعة  11صباحا:
املناقشة العامة والتفصيلية ملرشوع قانون رمق  95.17يتعلق ابلتحكمي والوساطة التفاقية.

مجلس المستشارين
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
قسم الإعالم؛
مصلحة التواصل واليقظة الإعالمية.

الهاتف(+212) 53728134:
الفاكس(+212)537728134:
البيد الإلكرتونBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان الإلكرتونwww.chambredesconseillers.ma:
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