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 23/2019اجتماع رقم   ▪
 2019يوليوز   08  ليوم االثنين

 

عبد الس يد اجامتعه الأس بوعي برئاسة  2019يوليوز  08 مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني عقد

 رئيس اجمللس، وحضور الأعضاء السادة: احلكمي بن شامش،

 

 ؛اخلليفة الأول للرئيس :   عبد الصمد قيوح ▪

 ؛اخلليفة الثاين للرئيس :   عبد االإاله احللوطي ▪

 الثالث للرئيس؛اخلليفة  :   محيد كوسكوس ▪

 ؛اخلليفة الرابع للرئيس :   عبد القادر سالمة ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  عبد امحليد الصويري  ▪

 ؛اجمللس أأمني :    اخلريف أأمحد ▪

 أأمني اجمللس؛ :              أأمحد تويزي ▪

 أأمني اجمللس. :   اإدريس الرايض ▪

 

 

  فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة:

 

 ؛حماسب اجمللس :    احملريش العريب ▪

 ؛حماسب اجمللس :   بلفقيه الوهاب عبد ▪

 حماسب اجمللس. :   عز ادلين زكري ▪

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
 

 مجلس المستشارين
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 جامتع الاالقرارات الصادرة عن 

 

  مع جملس النواب يف ابلتنس يق  2019 /02/23 رمققرار

 ع عىل ندوة الرؤساء.و عرض املوضبعد  ،2019 سيناريوهات اختتام دورة أأبريل

 

 :العالقة مع الهيئات الوطنية ❖

  حاةل  03/23/2019رمق قرار عىل جلنة العدل والترشيع  2018تقرير رئاسة النيابة العامة لس نة ابإ

 واجملموعات ابجمللس.وحقوق االإنسان وتوزيعه عىل الفرق 

 

 الترشيع : ❖

  بعد مبارشة 2019 يوليوز 09، يوم الثالاثء ترشيعيةعامة جلسة بربجمة  04/23/2019رمق قرار 

املتعلق مبدونة  17.99بتغيري وتمتمي القانون رمق  87.18مرشوع قانون رمق عىل  لدلراسة والتصويت ،الأس ئةل جلسة

 الس يد عبد القادر سالمة، والس يد أأمحد اخلريف أأمينا للجلسة. اخلليفة الرابع للرئيس برئاسة ،تالتأأمينا

  ىل عقد ندوة الرؤساء 05/23/2019رمق قرار عىل الساعة  2019يوليوز  09يوم الثالاثء  ابدلعوة اإ

 اجللسة العامة الترشيعية. يفلرتتيب املناقشة الواحدة بعد الزوال 

 

 الأس ئةل الشفهية: ❖

الأس ئةل الشهرية املتعلقة ابلس ياسة  جللسة أأمينا اخلريف أأمحد الس يد ابنتداب 06/22/2019 رمققرار 

 اخملصصة ملناقشة احملورين التاليني: ، بعد الزوال الثالثةعىل الساعة  2019 يونيو 09الثالاثء  العامة، ليوم

 س ياسة احلكومة يف تدبري الاستامثر العمويم يف أأفق حتسني جناعته؛ ▪

 وضعية وماكنة املتقاعد يف الس ياسات العمومية. ▪

 

 أأشغال اللجان:  ❖

   الس يد رئيس جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات  طلبعىل ابملوافقة  07/23/2019رمق قرار

للقيام مبهمتني اس تطالعيتني، للك من مقالع الرمال مبدينيت القنيطرة والعرائش، وأأوراش مرشوع هتيئة  الأساس ية

، وفق دفرت التحمالت املرفق 2019من شهر يوليوز  24و 17ضفيت أأيب رقراق، املربجمتني عىل التوايل يويم 

 ب اللجنة.بطل
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 العالقات اخلارجية:  ❖

  عىل تنظمي منتدى مؤمتر ابملوافقة  08/23/2019رمق قرار

 .ابملغرب 2020املس تقبل 

   املزمع عقدها ببوغوات/كولومبيا خالل  نديينيف أأشغال الربملان الأ ابملشاركة  09/23/2019رمق قرار

 .2019يوليوز  20ىل اإ  16الفرتة املمتدة من 

 

 

 شؤون السادة املستشارين:  ❖

  ات واز جب الارتقاء بشأأن جمليس الربملان لرئييسمذكرة مشرتكة بتوجيه  10/23/2019قرار رمق

 .السفر اخلاصة ابلسادة الربملانيني

 

 شؤون تنظميية:  ❖

   عىل السادة خلفاء  عىل توزيع املهام والتفويضات ذات الارتباطابملوافقة  11/23/2019رمق قرار

 .الرئيس

 

 :خمتلفات ❖

  عىل الساعة احلادية  2019يوليوز  10الأربعاء عىل حتديد يوم  ابملوافقة 13/23/2019رمق قرار

 عرش صباحا لتقدمي قاموس القضية الوطنية، املعد من طرف اجلامعة ادلولية لفائدة اجمللس.

  حتسيس أأعضاء اللجنة املوضوعاتية تكوين/عىل مرشوع برانمج ابملوافقة  14/23/2019رمق قرار

 .2019أأكتوبر  02و 01من طرف خرباء جامعة لوزان السويرسية يويم  يف تقيمي الس ياسات العمومية
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 .  جلسة عامة تشريعية ▪
 

يوليوز  09جملس املستشارين يوم الثالاثء  عقد

 بعد جلسة الأس ئةل الشهرية، جلسة عامة ترشيعية 2019

الس يد عبد القادر سالمة،  اخلليفة الرابع للرئيس برئاسة

لدلراسة  خصصت، والس يد أأمحد اخلريف أأمينا للجلسة

بتغيري وتمتمي  87.18والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

  تأأمينات.املتعلق مبدونة ال  17.99القانون رمق 
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  جنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.ل ▪

 

يوليوز  10الأربعاء يوم  عقدت اللجنة اجامتعا

 16.18مرشوع قانون رمق تقدمي خالهل  مت 2019

املتعلق  77.03يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 

 التصال السمعي البرصي.اب

ع أأهنت يف ذات الاجامتو

 مرشوعيدراسة اللجنة 

 :التاليني القانونني التنظمييني

مازيغية  26.16مرشوع قانون تنظميي رمق  ▪ يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي للأ

دماهجا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة العامة ذات الأولوية.   وكيفيات اإ

 يتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية. 04.16مرشوع قانون تنظميي رمق   ▪

ثر ذكل، عىل يوم غد الأربعاء كآخر  لثانية عرشة زوالاعىل الساعة ا 2019يوليوز  17 وقد مت االتفاق، اإ

 هذه التعديالت بت يفأأساس أأن يمت ال الفرق واجملموعة الربملانية لتعديالهتا حول املرشوعني، عىل  لتقدميأأجل 

بدءا من الساعة  2019وز يولي 22االإثنني املقبل امتع املقرر انعقاده يوم والتصويت عىل املرشوعني برمهتام يف الاج

 التاسعة صباحا.
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 .العدل والتشريع وحقوق االنسانلجنة   ▪

 :2019 يوليوز 17 الأربعاء ❖

  قاعة عاكشةب العارشة والنصف صباحاعىل الساعة. 

 20، 19لقاء تشاوري مع الس يد وزير ادلوةل امللكف حبقوق االإنسان حول التقرير الوطين اجلامع للتقارير  •

عامل  21و  االتفاقية ادلولية للقضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي العنرصي؛املتعلق ابإ

  قاعة عاكشة.ب الثالثة بعد الزوالعىل الساعة 

 .93/19مالءمة مواد النظام ادلاخيل جمللس املستشارين مع قرار احملمكة ادلس تورية رمق  •

 لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. ▪

 :2019 يوليوز 17 الأربعاء ❖

  عىل الساعة(12الثانية عرشةhزوالا ) صلحة اللجنةمب. 

آخر أأجل لتقدمي التعديالت حول   •  :مرشوعي القانونني التنظميينيأ

مازيغية  26.16مرشوع قانون تنظميي رمق  ▪ يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي للأ

دماهجا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة العامة ذات الأولوية.   وكيفيات اإ

 يتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية. 04.16مرشوع قانون تنظميي رمق   ▪

 :2019 يوليوز 22ثنني االإ  ❖

  قاعة عاكشةب التاسعة صباحاالساعة عىل. 

 :مرشوعي القانونني التنظميينيالبت يف التعديالت والتصويت عىل  •

مازيغية  26.16مرشوع قانون تنظميي رمق  ▪ يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي للأ

دماهجا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة العامة ذات الأولوية.   وكيفيات اإ

 يتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية. 04.16مرشوع قانون تنظميي رمق   ▪
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  على هامش لق اء خصص لتقديم دليل للترافع حول قضية ▪
كد أن  رئيس المجلس يؤ  ،الوحدة الترابية للمملكة المغربية

الدبلوماسية البرلمانية من التسلح بأدوات المعرفة العلمية قصد تعضيد    سيمكندليل  ال
 .الطرح المغربي

ن دليل 2019يوليوز  10اء يوم الأربعبن شامش،  كميعبد احل الس يد قال رئيس جملس املستشارين ، اإ

الرتافع حول قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية ميكن ادلبلوماس ية الربملانية من التسلح بأأدوات املعرفة العلمية 

 .قصد تعضيد طرح الرتافع عن مغربية الصحراء

نباء، عىل هامش لقاء خصص لتقدمي دليل وأأكد الس يد بن شام ش يف ترصحي لواكةل املغرب العريب للأ

، أأن هذا "مغربية الصحراء حقائق اترخيية وقانونية"للرتافع حول قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية حتت شعار 

 ".دحض هتافت أأطروحة +البوليساريو+ ومن يساندها"ادلليل يروم تعضيد الطرح املغريب و

وأأضاف رئيس جملس املستشارين أأن الوثيقة، اليت أأجنزها السفري املندوب السابق للمغرب ابلأمم املتحدة، 

محمد لوليشيك، انبنت لتحقيق غاايهتا، عىل احلقائق التارخيية والقانون ادلويل والقانون ادلويل االإنساين، مع أأخذ 

 .ملفتعل حول الأقالمي اجلنوبية بعني الاعتباراملتغريات اجليوس ياس ية اليت واكبت ورافقت هذا الزناع ا

عداده برشاكة مع اجلامعة ادلولية  وبعدما اعترب تقدمي هذا ادلليل، اذلي أأجنز عىل شلك قاموس وجرى اإ

أأقوى حلظات جتس يد انفتاح جملس املستشارين عىل "للرابط من قبل خرباء دوليني لفائدة جملس املستشارين، من 

، أأوحض الس يد بن شامش أأن اجمللس، من خالل اضطالعه مبهامه ادلبلوماس ية، وتكل "اكدمييحميطه ادلبلومايس والأ 

مجةل أأوهام "املتصةل ابلرتافع وادلفاع عن املصاحل العليا للوطن، ويف مقدمهتا قضية الوحدة الرتابية، يعمل عىل تنحية 

ون العتبارات ش ىت، يساندون أأطروحة لصيقة هبذه املعركة ادلبلوماس ية، وتعشش يف صفوف أأولئك اذلين اليزال

 ".امجلهورية الومهية

ن  ىل القول اإ الوثيقة احملمكة اليت أأحالت عىل أأمه عنارص القوة اليت تتضمهنا "وخلص الس يد بن شامش اإ

 ".املبادرة املغربية للحمك اذلايت، سرتفع ال حماةل من مس توى ادلبلوماس ية الربملانية املغربية
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اخلبري يف مركز الس ياسات من أأجل اجلنوب  ويف ترصحي مماثل، قال

ن الغاية من تقدمي دليل الرتافع حول قضية الوحدة  اجلديد، محمد لوليشيك، اإ

ىل دمع ادلبلوماس ية املوازية، الس امي الربملانية، مضيفا أأن ادلليل يتناول الأبعاد االإنسانية  الرتابية للمملكة املغربية يريم اإ

 .ة الصحراء املغربيةوالتارخيية والقانونية لقضي

ىل  جل املبادئ "وأأوحض السفري املندوب السابق للمغرب ابلأمم املتحدة أأن مواد الوثيقة تطرقت اإ

جياد حل س يايس  واالإشاكليات اليت يتناولها خصوم املغرب يف احملافل ادلولية، واليت يتوسلون هبا للحيلوةل دون اإ

ىل أأن هذه املبادئ واالإشاكالت مهت أأساسا ”ء املغربيةبراغاميت متفق عليه للزناع املصطنع حول الصحرا ، الفتا اإ

الوثيقة أأحالت عىل االتفاقيات ادلولية اليت تدلل عىل أأن هذا  ومسجال أأن "،العمق االإنساين ملنطقة الصحراء"

 ".اجلزء من اململكة املغربية شلك دوما جزء ال يتجزء من الرتاب املغريب"

يضاحات حول حق تقرير املصري، مشددا عىل أأن املبادرة  كام يقدم ادلليل، يضيف الس يد لوليشيك، اإ

ىل أأن  املغربية للحمك اذلايت نصت حني التفاوض حول حل براغاميت واقعي، عىل استشارة الساكنة املعنية، ومشريا اإ

قليةل جدا، وللك “ اخلصوص مبسأأةل الاس تفتاء، املامرسة ادلولية، الس امي اليت تعملها الأمم املتحدة، واملتعلقة عىل

جياد حل براغاميت يسهم يف حل اخلالفات  وضعية حيثياهتا التارخيية واالإنسانية اليت توجب عىل اجملمتع ادلويل اإ

 .”ادلولية

وضعية الأطراف املعنية "، و"الروابط اليت جتمع املغرب ابلصحراء" بـويتناول ادلليل أأساسا حماور تتعلق 

 .”عواقب الوضع الراهن عىل اس تقرار منطقة املغرب العريب"، و"ية الصحراءبقض 
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استقبال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات   ▪
 .ذات الطابع الشخ صي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات

رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن  اس تقبل

شامش، رئيس اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات 

ة احلق يف احلصول عىل املعلومات الطابع الشخـيص وجلن

مبقر  2019يوليوز  10الس يد معر السغروش ين، يوم الاربعاء 

 اجمللس.

الس يد بن شامش، خالل هذا اللقاء، عن  وعرب

مع جلنة احلق يف احلصول  اس تعداد جملس املستشارين للتعاون

ىل التدابري  عىل املعلومات وتقدمي اكمل ادلمع لها، مشريا اإ

اختذها اجمللس انسجاما مع مقتضيات القانون رمق  الأولية اليت

املتعلق ابحلق يف احلصول عىل املعلومات، وكذا الرتامك الهام اذلي تعرفه املؤسسة التشـريعية عىل مس توى  31-13

ة العمل ، يف لك أأبعاده املتعلقة ابلتشـريع ومراقب النــــرش الاستبايق للمنتوج الربملاين يف املوقع الالكرتوين للمجلس

ىل ذكل من املعطيات واملعلومات غري املشموةل ابلرسية.  احلكويم وتقيمي الس ياسات العمومية وما اإ

دارية ملكفة بتقدمي املعلومات  حداث بنية اإ كام أأكد الس يد بن شامش عىل أأن جملس املستشارين بصدد اإ

 تفعيال ملا هو منصوص عليه يف القانون املنظم لهذا اجملال.

اس تعرض الس يد السغروش ين الرهاانت املعقودة عىل قانون احلق يف احلصول عىل  من جانبه،  

ىل تعزيز املسار احلقويق ببالدان، وتنش يط ثقافة املواطنة وشفافية املرفق العمويم، وتكريس  املعلومات الهادفة اإ

علومات املمتثل يف السهر ثقافة املساءةل واحملاس بة، كام توقف عند ادلور احملوري للجنة احلق يف احلصول عىل امل

 عىل ضامن حسن ممارسة احلق يف احلصول عىل املعلومات.

وأأبرز الس يد السغروش ين أأمهية دور جملس املستشارين يف هذا الباب، ابعتباره من املؤسسات املعنية 

 بتوفري هذا احلق.

ملعلومات منذ هذا وذكر الس يد السغروش ين ابخلطوات اليت قامت هبا جلنة احلق يف احلصول عىل ا

ىل أأن اللجنة بصدد وضع اللمسات 2019مارس  13تعييهنا من طرف الس يد رئيس احلكومة بتارخي  ، مشريا اإ

 .تاالاخرية عىل منوذج الطلب لتسهيل احلصول عىل املعلوم

 2019  يوليوز 16 /582العدد  -النشرة الداخلية
 

 مجلس المستشارين
 



11 
 

 

 

 

 .االبتكارحول البحث العلمي و  حول    لق اء دراسي ▪

نظم مستشارا حزب التقدم 

 مبجلس املستشارين،الاشرتاكية و

بتعاون مع قطاع التعلمي العايل حلزب 

 10الأربعاء التقدم و الاشرتاكية، يوم 

: لقاء دراس يا حتت شعار 2019يوليوز

من أأجل تطوير اإسرتاتيجية وطنية "

كدعامة  انجعة للبحث العلمي و الابتاكر

 وذكل مبشاركة" لمنوذج تمنوي جديد

مثل كتابة  ابملوضوعالفعاليات املعنية 

 التنس يق،ادلوةل يف التعلمي العايل وأأاكدميية احلسن الثاين للعلوم والتقنيات واملؤسسات احلكومية املعنية ابلتتبع و 

ابحثني يف خمتلف أأساتذة والوطنية، ، و املعاهد وللمخرتعني، وممثلني عن املقاوةل وممثلني للباحثني يف اجلامعات و 

 .التخصصات

 :يفاللقاء ادلرايس  وتتلخص أأهداف هذا

جمال العلوم ادلقيقة( يف اجلامعات واملعاهد، ووضعية املؤسسات  )يفتشخيص وضعية البحث العلمي  ▪

عىل املاكسب احملققة هبدف  والوقوف ،CNRST  والتقينبحث العلمي املعنية مثل املركز الوطين لل 

بنتاجئه من فضاءات البحث واخملتربات  والانتقالاليت تقف يف وجه تطوير البحث العلمي  والعوائقتعزيزها 

ىل جمال التصنيع   يف احلياة العامة. والاس تعاملاإ

 مهنم(مغاربة )خاصة الش باب  وعلامءاليت يقوم هبا ابحثون  والاخرتاعاتالوقوف عىل وضعية الابتاكر  ▪

ىل جمال التصنيع  خراج هذه الاخرتاعات اإ  .والاس تعاملوالعوائق اليت تقف يف وجه اإ

سرتاتيجية وطنية جديدة انجعة يف جمال البحث العلمي  ▪ فتح نقاش وطين جاد حول رضورة بلورة اإ

، ابرتباط مع النقاش اجلاري حول المنوذج التمنوي اجلديد، واعتبار تطوير البحث العلمي يف والابتاكر

.....( الطب والبيولوجيا،، البحث الزراعي، علوم التغذية، الكميياء املياكنيك املعلومياتجمال العلوم ادلقيقة )

  هامة للمنوذج التمنوي اجلديد املنشود.يف هذه اجملاالت، يشلك رافعة  والاخرتاعاتودمع الابتاكر 
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