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 24/2019اجتماع رقم   ▪
 2019يوليوز   15  ليوم االثنين

 

عبد احلكمي الس يد اجامتعه الأس بوعي برئاسة  2019يوليوز  15 مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني عقد

 رئيس اجمللس، وحضور الأعضاء السادة: بن شامش،

 

 اخلليفة الأول للرئيس، :  عبد الصمد قيوح ▪

 ؛اخلليفة الثاين للرئيس :  عبد االإاله احللوطي ▪

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :   محيد كوسكوس ▪

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  عبد امحليد الصويري  ▪

 ؛حماسب اجمللس :    العريب احملريش ▪

 أأمني اجمللس. :   أأمحد تويزي ▪

 

 

  فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة:

 ؛للرئيساخلليفة الرابع  :  عبد القادر سالمة ▪

 ؛حماسب اجمللس :  بلفقيه الوهاب عبد ▪

 ؛حماسب اجمللس :   عز ادلين زكري ▪

 أأمني اجمللس؛ :   أأمحد اخلريف ▪

 أأمني اجمللس. :   اإدريس الرايض ▪

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب...
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا

 حاةل  2019 /01/24 رمقرار ق براهما مرشوع االتفاقية بإ الرشكة مع املزمع اإ

ذاعةالوطنية  يوليوز  18امخليس يوم  االإدارية للرشكةصاحل املعىل  والتلفزة لالإ

، 2019 يوليوز 17 الأربعاءيف أأجل أأقصاه يوم كتابة مالحظات أأعضاء املكتب بشأأن املرشوع  بعد تلقي، 2019

 .املوضوع خالل الاجامتع املقبل للمكتب يف البت عىل أأن يمت

 

 شؤون تنظميية: ❖

 ىل بدلعوة 02/24/2019 رمق قرار الواحدة بعد  الساعة عىل 2019 يوليوز 16 الثالاثء يوم الرؤساء ندوة عقد اإ

 الزوال.

 

 عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية : ❖

 موضوع تعيني عضوين عن اجمللس يف اجمللس الأعىل للرتبية والتكوين والبحث بعرض  03/24/2019 رمق قرار

 للتشاور. أأنظار ندوة الرؤساءالعلمي، عىل 

 

 الترشيع : ❖

  حاةل  04/24/2019رمق قرار حداث مؤسسة موحدة للأعامل الاجامتعية ملوظفي بإ مقرتح قانون يتعلق بإ

 الربملانية. عىل رئيس احلكومة والفرق واجملموعة الوطنية )تقدم به فريق العداةل والتمنية( الوزارات واالإدارات

  مكوعد الختتام ادلورة الربملانية  2019 غشت 6 يوليوز أأو يوم 26 يومبتحديد  05/24/2019 رمققرار

 .للتشاوريوليوز، عىل أأن يمت عرض املوضوع عىل ندوة الرؤساء  23 يوم عوض

 

 الأس ئةل الشفهية: ❖

  عىل الساعة  2019يوليو  16الثالاثء  عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل ليومبملوافقة  06/24/2019 رمققرار

 أأمينا للجلسة.أأمحد تويزي ، والس يد عبد الصمد قيوحللرئيس الس يد  الأولبعد الزوال برئاسة اخلليفة  الثالثة

 

 أأشغال اللجان:  ❖

   حاةل  07/24/2019رمق قرار طار التفاعل بإ التعديالت املقرتحة عىل مرشوع النظام ادلاخيل للمجلس يف اإ

  الربملانية. ادلس تورية، عىل الفرق واجملموعةمع قرار احملمكة 
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 العالقات اخلارجية:  ❖

  يف الاجامتع الاس تثنايئ الثالث للجنة بملشاركة  08/24/2019رمق قرار

 يوم الأربعاء الحتاد جمالس ادلول الأعضاء يف منظمة التعاون االإساليمالتنفيذية 

 بلربط. 2019 يوليوز 17

   للمشاركة يف  من بني أأعضاء اللجنة جلنة املالية من أأجل انتداب وفد رئيس مبراسةل 09/24/2019رمق قرار

كوت ، بأأبيدجاناخلامسة لش بكة الربملانيني الأفارقة من أأجل تقيمي التمنية املزمع عقدها  أأشغال امجلعية العامة الس نوية

 .2019 غشت 30 – 28 أأايم ديفوار

 

شعاعية: ❖  أأنشطة اإ

   حاكمة املالية عىل عقد لقاء مشرتك مع اجمللس الأعىل للحسابت حول بملوافقة  10/24/2019 رمققرار"

 شهر أأكتوبر املقبل.  خالل العامة : تنامغ الفاعلني يف خدمة المتزي والشفافية واحملاس بة"

 

 املستشارين:  شؤون السادة ❖

  بشأأن جتريد املستشار الس يد الاحتاد املغريب للشغلاملراسةل الواردة عن فريق بتالوة  11/24/2019 رمققرار 

 اجللسة العامة املقبةل. يف مس هتلمن عضوية الفريق،  املنياري رش يد

 

 : خمتلفات ❖

  عادة هتيئة قاعة اجللسات وفق الهندسة املقرتحة من دلن بملوافقة  16/24/2019 رمققرار املبدئية عىل اإ

 املهندس املعامري.

 

 

 

 

 قضااي للمتابعة
 

 العالقات اخلارجية: ❖

 الصداقة املغربية الربيطانية. مجموعة برانمج معل ▪
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  لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية. ▪

 :2019يوليوز  22ثنني االإ  ❖

لبت يف التعديالت والتصويت عىل خصص ل  2019يوليوز  22عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس االثنني 

 مرشوعي 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 بجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية. 04.16مرشوع قانون تنظميي رمق   ▪

 بالإجامع بعد أأن مت تعديلهام.رشوعني ت اللجنة عىل امل وقد صادق

 

 

 لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان. ▪

خصص دلراسة مالءمة مواد النظام ادلاخيل جمللس  2019يوليوز  22أأمس االإثنني عقدت اللجنة اجامتعا 

 .93/19املستشارين مع قرار احملمكة ادلس تورية رمق 

عقدت اللجنة اجامتعا يوم من هجة أأخرى 

حول التقرير  لقاء تشاوري 2019يوليوز  17 الأربعاء

عامل  21و 20، 19الوطين اجلامع للتقارير  املتعلق بإ

للقضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي االتفاقية ادلولية 

مع الس يد وزير ادلوةل ، وذكل حبضور العنرصي

 .امللكف حبقوق االإنسان
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 والبنيات األساسية.لجنة الداخلية والجماعات الترابية   ▪

 :2019يوليوز  24 الأربعاء ❖

 بقاعة عاكشة. عىل الساعة العارشة صباحا 

حداث وتنظمي مؤسسة الأعامل الاجامتعية للسكىن  13.16مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  • يتعلق بإ

 .وس ياسة املدينة
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رئاسة جمهورية البرازيل االتحادية توشح الخليفة االول لرئيس   ▪
  ".مجلس المستشارين بوسام "ريو برانكو

 

تسمل اخلليفة الأول لرئيس جملس املستشارين 

االثنني بلربط، وسام "ريو  يومقيوح، الس يد عبد الصمد 

برانكو" )من درجة ضابط كبري(، اذلي متنحه احلكومة 

 الربازيلية ورئيس مجهورية الربازيل الاحتادية.

وسمل سفري الربازيل بملغرب الس يد خويس 

ام املرموق للس يد قيوح، هومربتو دي بريتو كروز، هذا الوس

قامته بلربط، وحرضه، عىل  خالل حفل أأقامه مبقر اإ

اخلصوص، ممثلو بعض القطاعات الوزارية وأأعضاء بلربملان 

 املغريب.

ن الأمر يتعلق مبناس بة  نباء، اإ وهبذه املناس بة، قال السفري الربازييل، يف ترصحي لواكةل املغرب العريب للأ

قيوح عن امتنان احلكومة الربازيلية للك العمل اذلي قام به خالل الس نوات الأخرية للتعبري للس يد عبد الصمد 

 لتعزيز وتعميق روابط التعاون والصداقة بني الربازيل واملغرب.

وأأبرز أأن "ادلبلوماس ية الربملانية تعترب بعدا يزداد أأمهية لك يوم، وأأن مسامهة الك الربملانني تعد أأساس ية 

  عىل العالقات الثنائية وملساعدتنا عىل امليض قدما يف مسار تعميق تعاوننا".الإضفاء مزيد من الزمخ

 وأأضاف أأن "الربازيل واملغرب يتقاسامن قامي مشرتكة، وكذا أأهداف التمنية الاقتصادية والاجامتعية". 

بعمل من هجته، عرب الس يد قيوح عن اعزتازه وسعادته بتسمل هذا الوسام اذلي يعد مبثابة اعرتاف 

ادلبلوماس ية الربملانية، وبدلور املهم اذلي تضطلع به يف تعزيز أأسس الرشاكة الاسرتاتيجية بني البدلين، والتقارب 

 واملعرفة املتبادةل بني الشعبني املغريب والربازييل.

ت وأأشاد الس يد قيوح، يف ترصحي للصحافة، بلعالقات املمتزية والعميقة اليت جتمع البدلين، واليت شهد

ىل الربازيل س نة  ، 2004دفعة، ال س امي بعد الزايرة اليت قام هبا صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا اإ

 واليت "وضعت العالقات الثنائية يف مسار طموح".

ىل التحول املهم اذلي يشهده جمال التعاون بني جملس املستشارين املغريب وجملس الش يوخ  وأأشار اإ

، مذكرا بلتوقيع عىل مذكرة تفامه الإضفاء الطابع املؤسسايت عىل أأنشطة التعاون وتطويره بني الاحتادي الربازييل

 املؤسس تني الترشيعيتني.

 

 

 

 العالق ات الخارجية...  /أنشطة الرئاسة  
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الرئيس الجديد لبرلمان األنديز يجدد دعم هذه الهيئة   ▪
 التشريعية للوحدة الترابية للمملكة

جدد الرئيس اجلديد لربملان الأنديز الس يد فيكتور 

روالندو سوسا واانمبال، امجلعة ببوغوات، دمع هذه الهيئة الترشيعية 

قالمي  قلميية للوحدة الرتابية للمغرب وخملطط احلمك اذلايت للأ االإ

طار الس يادة املغربية.  اجلنوبية يف اإ

  

ء مع وقال الس يد سوسا واانمبال )البريو(، خالل لقا   

اخلليفة الرابع لرئيس جملس املستشارين الس يد عبد القادر سالمة، 

عقد عىل هامش حفل تنصيبه عىل رأأسه هذه املؤسسة الربملانية 

قلميية اليت تتخذ من بوغوات مقرا  أأود أأن أأجدد دمع رئاسة "لها، االإ

 برملان الأنديز ومكتبه التنفيذي للوحدة الرتابية للمغرب".

ملغرب ميكن أأن يعمتد علينا دلمع وحدته الرتابية يف املنتدايت االإقلميية وادلولية وللتنديد وأأضاف أأن "ا   

طالع عىل مس توى التمنية بلأقالمي اجلنوبية.  بأأاكذيب دعاية الانفصاليني"، معرب عن أأمهل يف زايرة اململكة قريبا لالإ

للغاية يزايرة الأقالمي اجلنوبية"، موحضا  وأأبرز يف معرض رده عىل دعوة من جملس املستشارين أأنه "هممت   

ىل برملان الأنديز حيث تمتتع بوضع الرشيك املتقدم".  "بعتباران أأصدقاء للمغرب، حنن خفورون بنضامم اململكة اإ

ومثن الس يد سوسا واانمبال االإصالحات والأوراش التمنوية اليت أأطلقها املغرب يف خمتلف    

-الةل املكل محمد السادس. كام مثن رؤية جالةل املكل يف جمال التعاون جنوبقيادة صاحب اجل حتت اجملاالت

 جنوب.

ومن هجة أأخرى، اس تعرض اخلطوط العريضة لربانجمه عىل رئيس هذه الهيئة الربملانية اليت تضم يف    

نديز يف تعزيز تبادل عضويهتا كولومبيا والبريو والش ييل واالإكوادور وبوليفيا، مبداي بملناس بة ذاهتا رغبة دول الأ 

نشاء املقاوالت الصغرى والصغرية جدا وماكحفة  التجارب مع املغرب عىل اخلصوص يف جمال التمنية املس تدامة واإ

 الفساد.

وشدد عىل اخنراط برملان الأنديز يف تشكيل املنتدى الربملاين االإفريقي الأمرييك الالتيين، مضيفا أأن    

 أأجل اس تكامل هذا املرشوع الطموح اذلي يرعاه بدوره الربملان املغريب.دول الأنديز لن تذخر أأي هجد من 

ومن هجته، قدم الس يد سالمة هتانئه للس يد سوسا واانمبال النتخابه عىل رأأس برملان الأنديز، معرب    

 عن اس تعداد الربملان املغريب لتعزيز التعاون مع هذه الهيئة الترشيعية.
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ن "الربملان املغريب، وقال اخلليفة الرابع لرئي    س جملس املستشارين اإ

مبختلف مكوانته، حتذوه رغبة قوية يف مواصةل العمل سواي مع هذه املؤسسة 

الربملانية االإقلميية من أأجل خدمة مصاحل شعوب دول الأنديز والشعب املغريب، 

قلميية".وعىل اس تعداد دلمع املشاريع اليت أأطلقها برملان الأنديز الس امي يف جماالت احلاك  مة احمللية واالإ

وأأعرب عن رغبة الربملان املغريب يف توس يع التعاون الثنايئ يف جمال الهجرة واقرتاح مشاريع قوانني هتم    

 الشفافية وماكحفة الفساد.

ىل تبادل التجارب هبذا     وذكر الس يد سالمة بأأن اململكة رامكت جتربة رائدة يف هذه اجملاالت، داعيا اإ

 الربملانني املغريب والأنديزي.اخلصوص بني 

وأأشاد اخلليفة الرابع لرئيس جملس املستشارين مبوقف الرئيس اجلديد لربملان الأنديز جتاه مبادرة املنتدى    

الربملاين االإفريقي الأمرييك الالتيين، موحضا أأن هذا املرشوع، اذلي يعمل عليه جملس املستشارين منذ أأكرث من 

 من الأشواط من أأجل تفعيهل.س نتني، قد قطع العديد 

عالن ريوبمبا" بني جملس املستشارين وبرملان  19وذكر يف هذا الصدد بلتوقيع يف     يونيو املايض عىل "اإ

كوادور رئيس جملس  الأنديز حول موضوع تشكيل هذا املنتدى الربملاين مبناس بة الزايرة، اليت أأجراها مؤخرا لالإ

 املستشارين الس يد حكمي بن شامش.

وأأضاف الس يد سالمة أأن هذا املنتدى، اذلي حيظى بدمع جمليس الربملان املغريب، سيشلك فضاء    

جنوب قد مت -للحوار الربملاين والس يايس بني املؤسس تني الترشيعيتني لبدلان اجلنوب، موحضا أأن التعاون جنوب

رساؤه، حتت قيادة جالةل املكل، "كخيار اسرتاتيجي يف الس ياسة اخلارجية ل  لمغرب".اإ

وأأبدى امتنانه لربملان الأنديز دلمعه للوحدة الرتابية للمملكة ومبادرة احلمك اذلايت، اليت قدمهتا اململكة    

 كحل س يايس وحيد للزناع املفتعل حول الصحراء املغربية.

ملغرب ستشلك مناس بة لتعم     يق واعترب أأن زايرة رئيس وأأعضاء املكتب التنفيذي لربملان الأنديز اىل اإ

رساء خارطة طريق واحضة لتعزيز التعاون الثنايئ.  احلوار واإ

واتبع أأن هذه الزايرة ستشلك فرصة للقيادة اجلديدة لربملان الأنديز للتعرف عن كثب عىل واقع    

 عىل مناخ الاس تقرار والتمنية اليت يمتتع هبا املغرب يف خمتلف اجملاالت. والاطالعالأقالمي اجلنوبية للمملكة، 

وخالل هذه الزايرة اليت اس مترت ليومني، شارك الس يد سالمة، حبضور سفرية املغرب يف كولومبيا،    

 الس يدة فريدة لوداية يوم امخليس املنرصم، يف حفل تويل سوسا واانمبال همامه عىل رأأس برملان الأنديز.

رساء قنوات التواصل ، مذكرة تفامه تر2018ووقع الربملان املغريب وبرملان الأندير، يف يوليوز     ىل اإ يم اإ

 والتفاعل الربملاين من خالل تبادل الزايرات واخلربات والتجارب واملعلومات والواثئق بني الطرفني.

ونصت املذكرة عىل تفعيل صفة الربملان املغريب مبجلس يه كعضو مالحظ دامئ دلى برملان الأنديز،    

 ومتتيعه بصفة رشيك متقدم.

برملانيني من لك بدل، وراء  5عضوا منتخبا بنس بة  25ديز، اليت يتشلك من ويسعى برملان الأن   

 تنس يق الترشيعات وترسيع الاندماج بني مجموعة دول الأنديز.
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لق اء  فريق العدالة والتنمية ينظم   ▪
في موضوع "غرف التجارة    ادراسي

والصناعة والخدمات بالمغرب: أية  
أدوار في سياق المتغيرات االقتصادية  

 "الوطنية والدولية

 

 

الوقوف عىل واقع غرف التجارة والصناعة  هبدف

واخلدمات، ومدى قدرهتا عىل مواهجة التحدايت 

املس تقبلية املرتبطة بملتغريات الاقتصادية الوطنية 

سهام يف النقاش  ومن أأجلوادلولية،  توفري أأرضية لالإ

اجلاري حول تدارك الاختالالت احلاصةل يف أأداء هذه 

 نظم، الغرف لتعزيز أأدوارها والارتقاء بخلدمات اليت تقدهما

 17يوم الأربعاء  فريق العداةل والتمنية مبجلس املستشارين

"غرف التجارة يف موضوع  لقاء دراس يا 2019يوليوز 

ملغرب: أأية أأدوار يف س ياق والصناعة واخلدمات ب

، حبضور مسؤولني حكوميني ومنتخبني وبحثني وس ياس يني وهممتني املتغريات الاقتصادية الوطنية وادلولية"

  .وأأاكدمييني

برانمج اليوم ادلرايس جلسة افتتاحية،  وعرف

لكمة لك من رئيس فريق العداةل والتمنية  تضمنت

بملستشارين، ورئيس جملس املستشارين، ووزير 

الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي، ورئيس 

جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة واخلدمات، 

 .ورئيس مجعية الفضاء املغريب للمهنيني

 

 

 أنشطة الفرق والمجموعة البرلمانية...
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الأدوار  مهتقد ف وبلنس بة حملاور اجللسة الثانية،

اجلديدة لغرف الصناعة والتجارة واخلدمات يف التمنية 

نعاش الاستامثر، والنظام الأسايس لغرف  الاقتصادية واإ

شاكالت التطبيق  التجارة والصناعة واخلدمات بني اإ

ىل قراءة يف مسار وأأداء غرف  ورهاانت التطوير، بالإضافة اإ

دور للمنتخبني  بملغرب: أأيالتجارة والصناعة واخلدمات 

 .املهنيني يف الارتقاء بأأداء الغرف املهنية

وأأوحضت أأرضية اللقاء ادلرايس، أأنه بلنظر 

نعاش  للأدوار الأساس ية اليت تضطلع هبا الغرف املهنية يف اإ

لهيا املرشع، بعتبارها مؤسسات معومية ذات طابع همين تمتتع بلشخصية  وتمنية الاقتصاد احمليل والوطين، عهد اإ

ىل مجةل من املهام اليت من شأأهنا االإسهام يف دينامية ا ضافة اإ ملعنوية والاس تقالل املايل، مبهام متثيلية واستشارية، اإ

 .التمنية الاقتصادية والاجامتعية للمغرب

، معل عىل دسرتة هذه املهام من خالل الفصل الثامن منه، 2011، أأن دس تور وأأضافت الوثيقة ذاهتا

ىل جانب املنظامت النقابية، واملنظامت املهنية للمشغلني، تسامه يف ادلفاع عن حيث نص عىل أأن الغر  ف املهنية اإ

 .احلقوق واملصاحل الاجامتعية والاقتصادية للفئات اليت متثلها، ويف الهنوض هبا

ىل جانب قوهتا    كام بوأأ املرشع الغرف املهنية، تضيف الأرضية، ماكنة هممة بصفهتا هيئات تضطلع اإ

احني، مبهام تؤهلها ليك تكون مساهام وطرفا أأساس يا يف الربامج واجلهود اليت تبذلها احلكومة من أأجل حتقيق الاقرت 

ىل  التمنية الاقتصادية املندجمة اليت تنشدها البالد، وذلكل، من املفروض أأن تكون الغرف املهنية فاعال أأساس يا، اإ

 أأساس يا يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية، خصوصا جانب بيق الفرقاء الاقتصاديني والاجامتعيني، ورشياك

جناح ورش اجلهوية املتقدمة طار تدعمي واإ  .عىل املس توى الرتايب، ويف اإ
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