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 30/2018رقم  اجتماع  

 2018  دجنبر 10االثنين    ليوم
 

 

رئيس اجمللس  برئاسةه الأس بوعي اجامتع 2018دجنرب  10مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  عقد

 ، وحضور الأعضاء السادة:الس يد عبد احلكمي بن شامش

 

 اخلليفة الأول للرئيس، :   عبد الصمد قيوح ▪

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  عبد الااله احللوطي ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  الصويريعبد امحليد  ▪

 ؛حماسب اجمللس :   العريب احملريش ▪

 أأمني اجمللس؛  :   أأمحد اخلريف ▪

 أأمني اجمللس :   محمد عدال ▪

 

 فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع لك من السادة:

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 للرئيس؛اخلليفة الرابع  :   عبد القادر سالمة ▪

 حماسب اجمللس؛ :  عبد الوهاب بلفقيه ▪

 حماسب اجمللس، :   عز ادلين زكري ▪

 أأمني اجمللس         :           أأمحد تويزي ▪

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
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 القرارات الصادرة عن الاجامتع 

 ادلس تورية:العالقة مع املؤسسات  ❖

  دجنرب عىل  18 جلسة عامة يوم الثالاثءبعقد  01/30/2018 رمققرار

والنصف صباحا ملناقشة عرض الس يد الرئيس الأول للمجلس  10 الساعة

 .احملامك املاليةالأعىل للحساابت حول 

 حداث خلية لدلمع لتداول يف موضوع لقاء مع اجمللس الوطين حلقوق االإنسان ل بعقد  02/30/2018 رمق قرار اإ

 واملشورة يف جمال ادلبلوماس ية الربملانية.

 :الترشيع ❖

  حاةل  03/30/2018 رمققرار رئيس فريق االإاله حفظي  مقرتحات القوانني املقدمة من طرف املستشار عبدابإ

عرضهام عىل اللجان اخملتصة(. ويتعلق يوما قبل  40الاحتاد العام ملقاوالت املغرب عىل احلكومة والفرق الربملانية )

 :ــــابلأمر ب

كام مت تمتميه مبدونة التجارة  املتعلق 15.95 من القانون رمق 2-78 قانون يتعلق بتغيري وتمتمي املادةمقرتح  •

 وتعديهل.

 52.05 يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 116.14 من القانون رمق 8 قانون يتعلق بتغيري وتمتمي املادةمقرتح  •

 1431من صفر  26 بتارخي 1.10.07 الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمقمبدونة السري عىل الطرق،  يتعلق

 (2010 فرباير 11)

  حاةل  04/30/2018 رمققرار لغاء ادليون املس تحقة لفائدة اجلهات  يتعلق 96.18 مرشوع القانون رمقابإ ابإ

 التخطيط والتمنية الاقتصادية.لية و عىل جلنة املا وامجلاعات والعامالت والأقالمي،

 

 الأس ئةل الشفهية: ❖

  2018 دجنرب 11 عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثءابملوافقة  05/30/2018 رمققرار ،

 كأمني لها. محمد عدال والس يد  عبد امحليد الصويريبرئاسة اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد 

 

  :اجللسة الشهرية ❖

  اإىل  2019يناير  15البت يف حماور اجللسة الشهرية املزمع عقدها يوم  بتأأجيل 06/29/2018 رمققرار

 الاجامتع املقبل.

  عىل الساعة الثالثة بعد الزوال. 2018 دجنرب 16 ندوة الرؤساء يوم االثننيبعقد  07/30/2018 رمققرار 
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  :شؤون تنظميية ❖

  مناقشة التقرير العام عن أأشغال جلنة بتأأجيل  08/30/2018قرار رمق

املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية مبناس بة دراسة مرشوع املزيانية الفرعية 

 جمللس املستشارين اإىل الاجامتع املقبل للمكتب.

 :العالقات اخلارجية ❖

 

  مرشوع زايرة رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الش يوخ  عىل ابملوافقة 09/30/2018 رمققرار

 .2019يناير وفاحت فرباير  24الكولوميب لبالدان مابني 

 مقة رؤساء الربملاانت السادسة واجللسة عىل مشاركة جملس املستشارين يف  ابملوافقة 10/30/2018رمق  قرار

 2019فرباير  14و 13العامة اخلامسة عرشة للجمعية الربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط املزمع عقدهام يويم 

 .ابلربملان الأورويب بسرتاس بورغ/فرنسا

 وطنية الترشيعية عىل اس تقبال رئيسة جلنة العالقات اخلارجية ابمجلعية ال ابملوافقة 11/30/2018رمق  قرار

 (.2018دجنرب  18 -17التايالندية خالل زايرهتا للمملكة املغربية )

  ئب رئيس امجلعية الاستشارية للشعب الأندونييس يومعىل اس تقبال انابملوافقة  12/30/2018 رمققرار 

 .2018 دجنرب 19

 عداد مرشوع برانمج معل للزايرة اليت  بتلكيف 13/30/2018رمق  قرار مجموعة الصداقة املغربية الروس ية ابإ

 تقرتهحا اإىل اجمللس الفيدرايل الرويس.

 

 شؤون السادة املستشارين: ❖

  14/30/2018 رمققرار 

   دراسة موضوع التأأمني الصحي اإىل الاجامتع املقبل للمكتب.بتأأجيل 

 خمتلفات: ❖

  عىل طلبات املؤسسات التعلميية التالية للقيام بزايرة ملقر جملس ابملوافقة  19/30/2018 رمققرار

 املستشارين:

 مؤسسة الأزهر الرتبوية، •

 مجموعة مدارس أأكدال الرابط •
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 قضااي لالطالع

حصيةل حضور الس يدات والسادة أأعضاء اجمللس خالل اجللس تني  ▪

 :2018دجنرب  03العامتني املنعقدتني بتارخي 

 متغيب)ة(. 29معتذر )ة( و 16وحارض )ة(  74جلسة الأس ئةل الشفهية:  •

 متغيب)ة(. 53معتذر )ة( و 16حارض )ة( و 50جلسة الترشيع:  •

 

 الترشيع: ❖

 دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل اجمللس. وضعية ▪

أأمام  2019للس نة املالية  80.18املفصل لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون املالية رمق  الربانمج ▪

 اجللسات العامة.

 

 اللجان ادلامئة واملؤقتة: ❖

 اللجان ادلامئة. أأشغالحصيةل  ▪

 املنتدبون من الفرق واجملموعة لعضوية جلنة حفص رصف مزيانية جملس املستشارين: الأعضاء ▪

 عن الفريق الاس تقاليل؛ رحال املاكوي وسامل بمنسعود -

 ، عن الفريق احلريك؛حيفظه بمنبارك -

 ، عن الفريق الاشرتايك؛محمد رحيان -

 عن فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب؛ عبد االإاله حفظي -

 عن مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل. عبد احلق حيسان، -

 عن فريق الاحتاد املغريب للشغل. محمد زروال -

 العالقات اخلارجية: ❖

عن اجامتع الكتاب العامون جمللس النواب وجملس املستشارين واحتاد جمالس ادلول الأعضاء يف  ورقة ▪

فرباير  20و 19منظمة التعاون االإساليم، يف شأأن االإعداد ملؤمتر الاحتاد املقرتح عقده يف الرابط يويم 

2019. 

الأمني العام جمللس شورى  وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل حول الترصحي اذلي أأدىل به مذكرة ▪

 احتاد املغرب العريب الإحدى اجلرائد اجلزائرية واليت خرج فيه عن واجب احلياد.

" برملانيون من أأجل التحرك العامليحول مشاركة جملس املستشارين يف املنتدى الربملاين لش بكة " تقرير ▪

 .2018نونرب  17و 16اذلي عقد بكييف يويم 

 

 المستشارينمجلس   
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية. ❖

مرشوع قانون رمق  مناقشةاري اس تأأنفت خالهل دجنرب اجل 24أأمس االإثنني  عقدت اللجنة اجامتعا يوم

 .املأأذون مبوجبه يف حتويل منشأ ت عامة اإىل القطاع اخلاص 39.89بتغيري وتمتمي القانون رمق  91.18

 2018دجنرب 18الاجامتع املنعقد يوم الثالاثء  خاللواكنت اللجنة قد رشعت يف دراسة هذا املرشوع 

املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  26.18مرشوع قانون التصفية رمق  تقدمي كذكلل أأعامهل واذلي تضمن جدو 

2016 

 

 لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية. ❖

يقيض  121.12مرشوع قانون رمق  مت خالهل تقدمي 2018دجنرب  19الأربعاء  عقدت اللجنة اجامتعا يوم

 .املتعلق ابلربيد واملواصالت 24.96بتغيري وتمتمي القانون رمق 

ه الثالاثء مبارشة بعد جلسة الأس ئةل ملرشوع يوما ذاوص هومن املقرر أأن تس تأأنف اللجنة أأشغالها خبص

 الشفهية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشغال اللجان الدائمة....
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 لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية   ❖

 :، مبارشة بعد جلسة الأس ئةل2018دجنرب  25الثالاثء  ▪

املتعلق ابلربيد  24.96يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  121.12مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  •

 .واملواصالت

 

 التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.لجنة   ❖

 :الساعة العارشة صباحا بقاعة عاكشةعىل  2018دجنرب  26الأربعاء  ▪

يتعلق مبزاوةل همن حمرضي ومناويل  25.14البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  •

 املنتجات الصحية. 

 والتنمية االقتصادية.المالية والتخطيط  لجنة   ❖

 :2018 دجنرب 25الثالاثء  ▪

   عاكشةبقاعة  زوالاعىل الساعة الثانية عرشة: 

احملددة مبوجبه السن القانونية اليت جيب أأن حيال فهيا  62.18 رمقادلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون  •

 عىل التقاعد أأفراد القوات املساعدة؛

حداث اللجان اجلهوية  47.18تقدمي مرشوع قانون رمق  • صالح املراكز اجلهوية لالستامثر وابإ يتعلق ابإ

 .لالستامثراملوحدة 

 بقاعة عاكشة اجللسة العامة مبارشة بعد هناية: 

حداث الواكةل الوطنية للتجهزيات العامة 48.17تقدمي مرشوع قانون رمق  •  .ابإ

 

 .الف الحة والقطاعات اإلنتاجيةلجنة   ❖

 :الندواتبقاعة  اجللسة العامة مبارشة بعد هناية 2018 دجنرب 25الثالاثء   ▪

املتعلق ابلربيد  24.96يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  121.12قانون رمق دراسة مرشوع مواصةل  •

 واملواصالت.

 

 برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...
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الخارجية والحدود والدف اع الوطني والمناطق المغربية  لجنة   ❖
 .المحتلة

 :8قاعة لاب اجللسة العامة مبارشة بعد هناية 2018 دجنرب 25الثالاثء  ▪

 :دراسة مشاريع القوانيـن التالية •

حداث  12.16 مرشوع قانون رمق -1 مؤسسة محمد السادس للهنوض ابلأعامل الاجامتعية »وتنظمي يقيض ابإ

طار قراءة اثنية يف "ملوظفي وأأعوان وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون  .اإ

بني اململكة  2018 فرباير 28 يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة ابلرابط يف 22.18 مرشوع قانون رمق -2

ربية ومجهورية بنغالديش الشعبية لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب املغ

 .عىل ادلخل

اجلوية، املوقعة ابلرابط  يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأأن اخلدمات 23.18 مرشوع قانون رمق -3

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين. 2018 فرباير 27 يف
 

 .العدل والتشريع وحقوق االنسانلجنة   ❖

 :مبجلس النواب 2قاعة لاب اجللسة العامة مبارشة بعد هناية2018 دجنرب 25الثالاثء  ▪

 يتعلق مبؤسسة الوس يط. 14.16 الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق •

 :الندواتبقاعة  العارشة صباحاالساعة عىل  2018 دجنرب 26الأربعاء  ▪

 القوانني التالية:دراسة مقرتحات  •

( 1331 رمضان 09من الظهري الرشيف الصادر يف ) 106 مقرتح قانون لتعديل الفصل - 1

 بشأأن قانون الالزتامات والعقود كام مت تعديهل وتمتميه 1913 غشت 12

املتعلق بتنظمي العالقات  67.12 من القانون رمق 66و 65 مقرتح قانون يقيض بتعديل املادتني -2

الصادر تنفيذه الصادر  بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أأو لالس تعامل املهينالتعاقدية 

 (؛2013 نونرب 19) 1435 حمرم 15 يف 1.13.111 رمقالظهري الرشيف 

  من القانون اجلنايئ. 77و 76 مقرتح قانون لتعديل مقتضيات الفصلني -3

 واالجتماعية.التعليم والشؤون الثق افية  لجنة   ❖

 :عاكشةبقاعة  العارشة صباحاالساعة عىل  2018 دجنرب 26الأربعاء  ▪

 .بيتعلق ابملساعدة الطبية عىل االإجنا 47.14تقدمي مرشوع قانون رمق  •
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السيد بن شماش يؤكد على أهمية تفعيل ورش   ▪
الالتمركز اإلداري لدى المجالس الجهوية للدفع  

 . بمسلسل الجهوية المتقدمة
 

أأكد رئيس جملس املستشارين، الس يد عبد احلكمي بن 

عىل الأمهية البالغة اليت يكتس هيا دجنرب اجلاري  19 وم الأربعاءي شامش

ابلأمام  جلهوية لدلفعتفعيل ورش الالمتركز االإداري دلى اجملالس ا

 مبسلسل اجلهوية املتقدمة.

وقال الس يد بن شامش خالل افتتاح امللتقى الربملاين  

اجمللس برشاكة مع اجمللس الاقتصادي  نظمهالثالث للجهات، اذلي 

نه يف ظل الاصالحات املهمة الأخرية اليت  والاجامتعي والبييئ، اإ

صالح وحتديث منظومة تدبري الاستامثر عىل الصعيد الرتايب ابرشهتا احلكومة عرب اعامتد ميثاق الالمترك ز االإداري واإ

واجلهوي، قد ابت من الالزم عىل ادلوةل فتح ورش مراجعة القوانني التنظميية للجامعات الرتابية، عىل ضوء الاس تفادة 

ختصاصات املنوطة بلك مس توى من التجربة واملامرسة احلالية، الس امي يف اجلوانب املتعلقة مبسأأةل التحديد ادلقيق لال

 .من مس توايت تدبري الشأأن العام الرتايب واحمليل ابململكة

ذا اكن ينبغي أأن هنئن أأنفس نا عىل خروج ميثاق الالمتركز االإداري اإىل الوجود، فاإن علينا  وأأضاف أأنه "اإ

بية حاليا اإىل معرفة كيفية أأن نؤمن بأأن امليثاق ال يعدو أأن يكون أأكرث من اإعالن عن اإصالح، حتتاج امجلاعات الرتا

 ."تفعيهل التدرجيي من قبل احلكومة

واعترب أأن احملاوالت اجلارية حاليا بني ادلوةل واجلهات لالتفاق حول ميثاق مشرتك حيدد بدقة جماالت 

ا تدخل اجملالس اجلهوية، جيب أأن تبلغ مداها همام اكنت الصعوابت اليت تكتنف هذه العملية، وذكل اعتبارا لأمهيهت

وطابعها املهنجي والتشاريك والتجرييب، ابلنس بة لبايق امجلاعات الرتابية اليت تعاين بدورها من اإشاكلية عدم دقة 

 .الاختصاصات املس ندة لها

شاكلية الاختصاصات، فاإن لك اجلهات جتمع عىل  وجسل رئيس جملس املستشارين أأنه يف ما يتعلق ابإ

ات املس ندة للمجالس اجلهوية، سواء تعلق الأمر ابالختصاصات غياب ادلقة يف حتديد العديد من الاختصاص

  .اذلاتية أأو ابالختصاصات املشرتكة أأو املنقوةل
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وأأشار اإىل أأن هذا 

الأمر اكنت هل تداعيات سلبية 

عديدة ابلنس بة لعمل اجملالس 

اجلهوية، برزت بشلك واحض يف 

عداد برامج التمنية اجلهوية اذلي افتقد بدوره اإىل  ادلقة مسلسل اإ

والرتكزي، كام برزت يف حتول اجلهات اإىل ممول ودامع الإجناز مشاريع 

ترابية متوسطة وصغرية تفتقد اإىل الطابع اجلهوي، وكذا يف ظاهرة جلوء اجملالس اجلهوية، بشلك مفرط أأحياان، اإىل 

الس اجلهوية عىل توقيع اتفاقيات رشاكة وتعاون مع أأطراف عدة، اليشء اذلي يطرح تساؤالت حول مدى قدرة اجمل

 .تتبع تنفيذ وتقيمي هذا احلجم الهائل من االتفاقيات والتعاقدات

ويف ما يتعلق مبوضوع احلاكمة الرتابية واجلهوية، ابلنظر، من انحية، اإىل درجة متكل اجملالس اجلهوية لقواعد 

ية أأخرى، اإىل انتظارات جمالس ، ومن انح 111.14احلاكمة اجليدة الواردة يف املراس مي التطبيقية للقانون التنظميي 

زاء الالمتركز االإداري، فاإن املعطيات تفيد، حسب الس يد بن شامش بأأن اللجوء اإىل أ لية التعاقد يف صيغهتا  اجلهات اإ

طار مهنجي ومسطري حممك، يؤدي اىل جتزئي تدخالت  احلالية عىل شلك اتفاقيات قطاعية وتعدد رشأاكت خارج اإ

اجلهة، وابلتايل ال يسمح لهذه الاخرية بأأن تربز كرشيك ممتزي دلوةل سهرت عىل حتقيق ادلوةل وتش تيت هجود وموارد 

 .وحدة معل مصاحلها عىل املس توى املركزي والرتايب

 خيص موضوع هيلكة وتفعيل اجملالس اجلهوية للهيئات الاستشارية اليت تنص عىل مشاركة املواطنني أأما فامي

املعطيات تفيد بأأن بعض هذه الهيئات الاستشارية قد اس تطاعت أأن ترىق اإىل  يف تدبري الشأأن العام احمليل، فاإن

قوة اقرتاحية وقدمت ابلفعل تقارير موضوعاتية، بيد أأن هذا ال ينبغي أأن حيجب بعض الاكراهات اليت تعرتضها من 

من أأعضاهئا، اليشء قبيل عدم الاقبال عىل الاخنراط يف هاته الهيئات الاستشارية، وتسجيل الغياب املتكرر لعدد 

 .اذلي ينعكس سلبا عىل معلها

وخلص الس يد بن شامش اإىل أأن ورش اجلهوية املتقدمة يتطلب اخنراط وتعبئة امجليع، مؤسسات 

وفعاليات مدنية وتنظاميت س ياس ية واجامتعية واقتصادية، وبروح عالية من املسؤولية، وتكثيف وتطوير احلوار 

عداد  والتشاور، من أأجل العمل املشرتك عىل دمع املشاورات اليت مت اإطالقها حول ميثاق الاختصاصات، واإ

صدار النصوص التطبيقية  طار مرجعي للتعاقد بني اجلهات وادلوةل بصفة خاصة )مقرتح قانون(، والترسيع ابإ اإ

ضافة اإىل تشجيع ادلوةل عىل هنج س ياسة رادية  الالزمة لتفعيل مجيع مبادئ ومقتضيات ميثاق الالمتركز االإداري، اإ اإ

عادة انتشار املوارد البرشية املتاحة دلهيا، وتعزيز مشاركة واستشارة الهيئات الاستشارية اجلهوية يف  يف جمال اإ

 .خمتلف برامج ومشاريع اجلهة وتتبعها

حداث خلية  واعترب أأنه يتعني عىل جملس املستشارين، ابعتباره رافعة مؤسساتية للجهوية املتقدمة، اإ

لهيا ترمجة ما ميكن ترمجته من خمرجات تضم مستشارين من ذ وي العضوية ابجملالس اجلهوية وأأطر وخرباء، يس ند اإ

ليه بتتبع ورصد  حداث مرصد برملاين للجهوية املتقدمة يعهد اإ لهذا امللتقى اإىل مبادرات ترشيعية؛ كام يتعني اإ

عداد تقارير دورية تر  صيدا للرتسانة الفكرية ادلامعة مس توايت التقدم احملرزة يف ش ىت اجملاالت ذات الصةل، واإ

 .للجهوية املتقدمة
 املصدر: ومع
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مشاركة مجلس المستشارين في أشغال اللجنة   ▪
االجتماعية  الشؤون االقتصادية والمالية و 

 .التربية التابعة للجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسطو 

شارك املستشار الس يد مبارك الس باعي رئيس 

الفريق احلريك يف أأشغال جلنة الشؤون الاقتصادية 

والاجامتعية والرتبية التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من 

، 2018دجنرب  14أأجل املتوسط املنعقدة بلش بونة يوم 

هذا الاجامتع الأول من نوعه بعد تسمل الربملان الأوريب  دويع

موضوع الهجرة  واختيارة ادلورية للجمعية الربملانية للرئاس

 مكحور رئييس لتطرق هل خالل فرتة واليته.

وقد خصص هذا املوضوع لبسط خطة معل 

،حيث مت التأأكيد عىل اعتبار موضوع التمنية املس تدامة ملنطقة البحر املتوسط ذو 2019-2018اللجنة خالل س نة 

خذهتا منظمة الامم املتحدة و منظمة العمل ادلولية اليت نصت عىل رضورة توفري الالزتامات اليت أأ   أأولية متاش يا مع

حياة ذات جودة للشعوب اكفة من خالل حث ادلول الأعضاء يف املنظمة عىل الالزتام خبلق املعارف و حتديد 

نطقة البحر احللول املبتكرة كوس يةل خللق املزيد من الفرص للش باب و فهم ومواهجة التحدايت الرئيس ية يف م 

ضافةوتشجيع الاقتصاد و خلق فرص العمل للش باب خصوصا ودمع احملفزات املالية  املتوسط، اإىل  لالستامثر اإ

 العناية مبجال التعلمي و خلق ونرش املعرفة.

وانفتاهحا  توصياهتاويف هذا االإطار أأمجع املشاركون يف الاجامتع عىل أأمهية تفعيل دور اللجنة الربملانية و 

بني برملاانت ادلول الأعضاء يف امجلعية  واحلث عىل التعاون وتبادل اخلربات  خمتلف الفاعلني الاقتصاديني،ىلع

 تذويب الفوارق بني خمتلف دول احلوض املتوسط.دة مهنا و وتقيمي املبادرات الناحجة من أأجل الاس تفا الربملانية
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 اإلشراف

 

 ؛الأمانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛اخلارجية والتواصلمديرية العالقات  ▪

 ؛قسم االإعالم ▪

 ة.مصلحة التواصل واليقظة االإعالمي ▪
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