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 : تنويه 

لظروف خار  ابل جنظرا  صةل  وذات  الإرادة  عن  والاحرتازاتة  يف  تدابري  تداعيات   املتخذة  مواهجة  طار  اإ

عدادها  جتيع وتن يئة املرشفة عىل  اله امل بأ رسه، مل تمتكن  ع اليت أ صابت ال  19جاحئة كوفيد   س يق مواد النرشة ادلاخلية واإ

والتوزيع العمل   للنرش  ا  من  تقر   اذلينتظم  امل   لإيقاع وفق  وذلكل  عليه،  وحندأ بت   ، بصدد  ر  للس نة  ل ان  تحضري 

افتتاح واختتام ادلورة الترشيعية أ بريل  طايب  اذلي يتضمن خ  من النرشة  ا العدد اخلاصهتييء هذ رشيعية اجلديدة،  ت ال 

اجامتعات  وكذا    2020 حمارض  عن  طيملخصات  اختذها  اليت  والقرارات  احملرتم  املستشارين  جملس  هذه  مكتب  ةل 

 ادلورة.

 ذار. ت وجب الإعالم والإع   ه وب 
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 .   2020  كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين بمناسبة افتتاح دورة أبريل  ▪

 

 الرحي   الرحامن   للا   ابس 

 

 احملرتمون؛   الوزراء   والسادة   الس يدات 

 احملرتمون؛   املستشارون   والسادة   الس يدات 

 ادة؛ والس   الس يدات   حرضات 

الفصل   ل حاكم  افتتاح    65طبقا  عن  أ علن  ادلس تور،  من 

الترشيعية   الس نة  من  الثانية  به  2020- 2019ادلورة  نفتتح  ما  وخري   ،

هذه ادلورة، أ ايت بينات من اذلكر احلكي، سيتلوها عىل مسامعنا املقرئ  

 عبد الكرمي البايق للا، فليتفضل مشكورا. الس يد

 للمملكة   الوطن   للنش يد   ع س امت لال   للوقوف   امجليع   أ دعو   وال ن، 

ما  عىل  اجمللس  لإطالع  ال مني  للس يد  ال ن  اللكمة  أ عطي 

عالانت. فليتفضل مشكورا.   اس تجد من مراسالت واإ

 شكرا الس يد ال مني. 

 والسادة،   الس يدات   حرضات 

ننا نفتتح أ شغال هذه ادلورة يف ظرف خاص واس تثنايئ، انمج عن تفيش وابء كوروانعىل الصعيد العامل ي،  اإ

 عالن حاةل الطوارئ الصحية يف مجموع الرتاب الوطن قصد ماكحفته واحلد من أ اثره. واإ 

ىل   وهبذه املناس بة، نتوجه بأ حر عبارات التعازي ومعيق مشاعر املواساة لعائالت وأ قارب لك من انتقلوا اإ

مجيل الصب والسلوان، عزاء و عفو للا ورمحته جراء تفيش هذا الوابء، ونسأ ل للا تعاىل أ ن يلهمهم وذوهيم حسن ال

وأ ن يتغمد الفقداء بواسع رمحته ويسكهنم فس يح جناته مع النبيئني والصديقني والشهداء والصاحلني. كام ندعو لاكفة  

 املصابني ابلشفاء العاجل. 
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والتضامن   التضحية  بقي  اعزتازان  عن  للتعبري  أ يضا،  مناس بة  ويه 

لف مكوانت اجملمتع املغريب، وبروح نت علهيا خمتالوطن والتعبئة امجلاعية اليت أ اب

ت عهنا اكفة مكوانت جملس   التاكفل والتضامن التلقايئ والالمرشوط اليت عبر

املستشارين، من خالل الاخنراط الواسع يف محةل املسامهة يف متويل الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة كوروان، اذلي 

حداثه جالةل املكل محمد السادس ىل اإ يده، من أ جل تعزيز وتأ هيل الآليات والوسائل الصحية ودمع  نرصه للا وأ    دعا اإ

الاقتصاد الوطن والتخفيف من التداعيات الاجامتعية لهذه اجلاحئة، كتجس يد يح لصورة من صور التالمح القوي 

د ويرتخس الإميان والثقة بقدرة املغر  ه ال زمة  ب عىل ختطي هذبني العرش والشعب، وقي املواطنة املغربية احلقة، ليتجدر

 ومواصةل املسرية التمنوية لبالدان حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه للا وأ يده. 

صدار  وبنفس القدر من الفخر والاعزتاز، نعب عن سعادتنا ابللتفاتة املولوية السامية ملولان أ عز للا أ مره ابإ

صدار جاللته ابملؤسسات الس معتقل    5654عفوه السايم عىل   جنية والإصالحية يف هذه الظروف الاس تثنائية، واإ

يف وقت سابق لتعلاميته السامية من أ جل تعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهيألك الطبية اخملصصة لتدبري هذا  

 الوابء.

هذا  ية يف مواهجة  ونغتمن هذه الفرصة كذكل، للتنويه ابحلس الاستبايق اذلي طبع معل السلطات العموم 

ىل اكفة ال طر الطبية وش به الطبية وخمتلف القوات ال منية والعسكرية اليت  الوابء، وتوجيه الشكر، بشلك خاص، اإ

ترابط بلك تفان ونكران لذلات يف مواهجة هذه اجلاحئة. دون أ ن ننىس التعبري عن اعزتازان وشكران لبايق الفئات،  

 ني.ا الوابء اللع اليت تاكحف، من خمتلف املواقع، هذ

 والسادة،   الس يدات   حرضات 

جلنة املالية والتخطيط   فقد عقدت  اخنراطا من جملس نا املوقر يف التعبئة الوطنية ملاكحفة جاحئة كوروان، 

صالح الإدارة    2020مارس    18والتمنية الاقتصادية بتارخي   اجامتعا خصص لتقدمي الس يد وزير الاقتصاد واملالية واإ

ابإ  مرسوم  "ملرشوع  اس  حتت  خصوصية  ل مور  املرصد  احلساب  جاحئة حداث  بتدبري  اخلاص  الصندوق 

 ". COVID 19 كوران

 2020مارس    23ويف نفس الس ياق، وافقت جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية بتارخي  

جراء  2.20.292عىل مرسوم بقانون رمق   ات الإعالن عهنا، كام  يتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية واإ

يتعلق    2.20.320عىل مرسوم بقانون رمق    2020أ بريل    07التخطيط والتمنية الاقتصادية بتارخي  وافقت جلنة املالية و 

 بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية. 

النصوص   من  مجموعة  مناقشة  مسطرة  اس تكامل  دون  كوروان  وابء  تفيش  حال  فقد  أ خر،  صعيد  وعىل 

  دراس هتا. وعىل رأ سها: اليت اكنت اللجان ادلامئة قد أ حرزت تقدما يفالترشيعية املهمة 
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قانون رمق   مبنظومة اس هتداف املس تفيدين    72.18ـ مرشوع  يتعلق 

حداث الواكةل الوطنية للسجالت؛   من برامج ادلمع الاجامتعي وابإ

قانون   مرشوع  الاجامتعي  38.18ـ  لل عامل  الثاين  احلسن  مؤسسة  تنظي  عادة  السلطة  ابإ رجال  لفائدة  ة 

 التابعني لوزارة ادلاخلية؛ 

 يتعلق مبؤسسة ال عامل الاجامتعية للعاملني ابملديرية العامة للوقاية املدنية.  60.18مرشوع قانون رمق ـ 

بأ دوارمه احلكويم  العمل   مراقبة   مس توى   وعىل  الهنوض  اجمللس  أ عضاء  والسادة  الس يدات  واصل  فقد   ،

يصال قالرقابية، ل س امي عىل م  ىل اجلهات  س توى تقدمي ال س ئةل الشفوية والكتابية بغرض اإ ضااي املواطنات واملواطنني اإ

جياد احللول املناس بة لها.  ىل اإ  اخملتصة والسعي اإ

جملس نا   تنظي  يف  جتىل  هام  حبدث  ادلورتني  بني  الفاصةل  الفرتة  متزيت  فقد  الرقابة،  مبوضوع  ارتباط  ويف 

ى يكتيس اهامتما مزتايدا عىل  بة البعدية لتطبيق القوانني"، وهو املوضوع اذلي أ حضاملوقر ليوم درايس حول "املراق 

للقوانني،  البعدية  املراقبة  معلية  عىل  ادلاخلية  أ نظمهتا  تنص يف  أ صبحت  برملاانت  عدة  أ ن  حبيث  ادلويل،  املس توى 

 من النظام ادلاخيل جمللس نا املوقر.  117عىل غرار ما تنص عليه املادة 

متزي ا  وقد  دلر اليوم  املستشارين  جملس  عداد  اإ عن  ابلكشف  متاكمةل،  دلرايس  معطيات  قاعدة  مبثابة  اسة 

الفرتة  خالل  البملان،  عن  الصادرة  القوانني  يف  علهيا  املنصوص  التنظميية  النصوص  بنرش  احلكومة  الزتام  تتبع  حول 

دس تور   بتنفيذ  ال مر  صدور  من  غاية    2011املمتدة  ىل  واليت2019دجنب    31اإ مداخل  ،  خالصاهتا  ستشلك   

مس يف  املوقر  جمللس نا  القواننيأ ساس ية  تنفيذ  حول  احلكومة  ماكنيات   اءةل  اإ من  ذكل  يتيحه  مبا  تطبيقها،  وظروف 

 للبحث ميكن استامثرها يف جمال التقيي والتقومي الترشيعي.

قيي الإسرتاتيجية  ، فقد واصلت اجملموعة املوضوعاتية امللكفة بت العمومية  الس ياسات   تقيي   مس توى   وعىل 

القطاعات احلكومية املعنية ابملوضوع، من خالل عقد لقاء مع الس يد وزير الفالحة    اهتا معالوطنية للامء برانمج لقاء

"اجليل   عىل نتاجئ خمطط املغرب ال خرض والإسرتاتيجية اجلديدة  والصيد البحري واملياه والغاابت، ركز ابل ساس 

ن اجملموعة بصدد بلورة الوطن للامء الرشوب ومياه السقي وحتقيق ال من الغذ  ال خرض" يف عالقهتا ابلبانمج ايئ. واإ

احلكوميني،   املسؤولني  مع  املبارشة  اللقاءات  خالل  معطيات  من  ليه  اإ توصلت  ما  دمع  بغاية  ميداين،  معل  برانمج 

 ترشاف البدائل. بزايرات لبعض املناطق املترضرة من مشلك املاء، لالطالع عن كثب عىل الإكراهات واس 
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فالبملانية  ادلبلوماس ية   صعيد   وعىل  بني ،  الفاصةل  الفرتة  متزيت  قد 

لصاحب  متثيلنا  برشف  رئيس وأ يده  للا   نرصه   السادس   محمد   املكل   اجلالةل  ادلورتني  لتنصيب  الرمسي  احلفل  يف   ،

املكس   املتحدة  للولايت  زايرتنا  مع  بزتامن  حديثا،  املنتخب  الثامنة  ال وروغواي  اجللسة  افتتاح  يف  ومشاركتنا  يكية 

، وذكل تكريسا للخيار  "ورؤساء اجملالس الترشيعية بأ مرياك الوسطى والاكرييب "فوبريل  والثالثني ملنتدى رئيسات

التعاون   لتعزيز  وأ يده،  للا  نرصه  السادس  محمد  املكل  اجلالةل  لصاحب  الرش يدة  القيادة  حتت  لبدلان،  الاسرتاتيجي 

 وب. جنوب ـ جن

ن طرف رؤساء الاحتادات اجلهوية  وعىل مس توى الاضطالع ابلتلكيف اذلي حظي به البملان املغريب م

ىل جانب  فريقيا ومنطقة أ مرياك الالتينية والكراييب ابس تكامل الهيلكة التنظميية ملنتدى أ فرولك، فقد عقدان اإ والقارية ابإ

ىل التفاق عىل تنظي تظاهرتني  زميلنا الس يد رئيس جملس النواب، لقاء مع رئيس برملا  ن أ مرياك الالتينية، خلص اإ

ال وىل يف شهر يوليوز القادم وتروم احتضان ندوة خاصة برؤساء البملاانت اجلهوية والقارية يف املنطقتني،   نوعيتني،

الانطالقة الفعلية    والثانية يف شهر ش تنب املقبل، وهتم تنظي ندوة دولية للتداول يف القضااي املشرتكة، تكون مبثابة

فريقيا ـ أ مرياك الالتينية   والكراييب.  للمنتدى البملاين اإ

وفود  وادلولية  والقارية   اجلهوية   الاحتادات   يف   املستشارين   جملس   اخنراط   مس توى   وعىل  شاركت  فقد   ،

ة التاسعة عرش  اجمللس يف أ شغال: ادلورة الرابعة عرش للجمعية البملانية للبحر ال بيض املتوسط، وادلورة الش توي

املنظم من   رايـسيــنا"   "حوار  ، وادلورة اخلامسة للمنتدى العامليللجمعية البملانية ملنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب

ادلويل  البملاين  الاحتاد  نظمها  اليت  البملانية  الاس امتع  وجلسة  الهند،  جبمهورية  وال حباث  ادلراسات  مؤسسة  قبل 

مة: حنو تنفيذ الهدف  تحدة حول موضوع: "التعلي ابعتباره مفتاح للسالم والتمنية املس تدابرشاكة مع منظمة ال مم امل 

طار وفد رمسي رفيع املس توى من البملان   ، من أ هداف التمنية املس تدامة"  4 وزايرة صداقة ومعل مجلهورية كواب يف اإ

 الإفريقي.

  فعاليات   مبجلس يه،   البملان   احتضن  فقد  وادلولية،   القارية   التظاهرات   وتنظي   احتضان   مس توى   وعىل 

  والصناعة   ابلنقل   املعنية   ادلامئة   واللجنة   والهجرة   وامجلارك   ابلتجارة   املعنية   دلامئة ا   اللجنة   من   للك   املشرتك   الاجامتع 

ندوتني يف موضوعني يكتس يان أ مهية وراهنية   خاللها   ونظم  الإفريقي،   ابلبملان   والتكنولوجيا   والعلوم   والطاقة   والتصال 

قرار اتفاق  - : "تشجيع التجارة البنيبريتني، وهامك  فريقية يف س ياق اإ " و"حامية   ية منطقة التبادل احلر القارية الإفريقيةاإ

فريقيا".   املعطيات ذات الطابع الشخيص والاقتصاد الرمقي ابإ

وحك برملانية  وفود  مع  ثنائية  ومباحثات  لقاءات  جملس نا  أ جرى  ادلبلوماس ية،  املهام  هذه  ومية  ومبناس بة 

 ولية. وخشصيات دبلوماس ية، ورؤساء احتادات برملانية هجوية وقارية ود
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  واحلوار   العمويم   للنقاش   اجمللس   احتضان  عىل صعيد أ خر، ويف ابب

املواطنات   التعددي   اجملمتعي  ابهامتم  تس تأ ثر  اليت  الراهنة  القضااي  حول 

تنظي ادلورتني  بني  الفاصةل  الفرتة  شهدت  فقد  حتت  واملواطنني،  اجمللس،   

، لفعاليات املنتدى البملاين ادلويل اخلامس للعداةل  الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه للا

قاطرة للتمنية املس تدامة والاس تقرار الاجامتعي". وهو املوضوع   "توس يع الطبقة الوسطى:  شعار  الاجامتعية حتت 

ىل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ.   اذلي وهجنا يف شأ نه ابملناس بة طلبا  لإبداء الرأ ي اإ

 لسادة، وا   الس يدات   حرضات 

ذ أ ش يد بروح املسؤولية واحلس الوطن اذلي عبت عنه اللجان البملانية خالل الفرتة الفاصةل  ختاما، واإ

ىل ماكحفة ال زم ة الصحية اليت متر هبا بالدان،  بني ادلورتني، من خالل التعاطي الإجيايب مع اجلهود احلكومية الرامية اإ

الوقائية الصحية  ابلتدابري  التام  تويخ    والالزتام  ىل  اإ اجمللس  أ عضاء  والسادة  الس يدات  أ دعو  نن  فاإ اجامتعاهتا،  يف 

احليطة واحلذر خالل مزاوةل همامنا يف ظل هذه الظروف الاس تثنائية، وفق ما مت التفاق عليه بني مكتب اجمللس  

ر  والسادة  من  والس يدات  مجموعة  تفعيل  حول  ابل ساس  املمتحورة  البملانية،  واجملموعة  الفرق  الوقائية  ؤساء  التدابري 

والإجراءات الاحرتازية يف مجيع اجامتعاهتا وأ شغالها، وجعل النصوص القانونية واملواضيع املرتبطة بتدبري جاحئة كوروان 

 اجمللس واكفة أ هجزته. وتداعياته الاقتصادية والاجامتعية يف مقدمة أ ولوايت أ شغال

 اجللسة.   ورفعت   الإصغاء.   حسن   عىل   شكرا 
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 11/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  أبريل   15  األربعاء 

 

 

ابس تعامل تقنية التواصل عن    ،ااجامتع  2020أ بريل    15  ال ربعاء  وم مكتب جملس املستشارين ي  عقد

 السادة: ، وحضور ال عضاء بن شامشحلكي  عبد ا   الس يد   رئيس اجمللس   رئاسة ب بعد، 

 للرئيس؛   اخلليفة ال ول :             عبد الصمد قيوح  -

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :              عبد الإله احللوطي  -

 الثالث للرئيس؛ اخلليفة  :     محيد كوسكوس  -

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :    القادر سالمة عبد   -

 للرئيس؛ س  اخلام   ليفة اخل  :            الصويري امحليد  عبد   -

 حماسب اجمللس؛  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

 اجمللس؛  حماسب  :     العريب احملرش  -

 ؛ اجمللس   أ مني  :     أ محد تويزي  -

 أ مني اجمللس.  :     أ محد اخلريف  -

 

 

 السادة: ،  الاجامتع   هذا   عن حضور   اعتذر   فامي 

 اجمللس؛  حماسب  :     عز ادلين زكري  -

دريس الراض  -  . أ مني اجمللس  :     اإ

 

 

 

 

 

 

 اجتماعات وقرارات المكتب 

 مجلس المستشارين 
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 جامتع القرارات الصادرة عن الا 

 

 

  لدلراسة  عامةجلسة    ببجمة  2020/ 11/ 01  قرار رمق  

عىل   رمق  والتصويت  قانون  اس تثنائية  25.20مرشوع  تدابري  املنخرطني    بسن  املشغلني  لفائدة 

املترضرين من تداعيات تفيش    والعاملني دلهيم املرصح هبم   ابلصندوق الوطن للضامن الاجامتعي

  بعد   الثانيةانطالقا من الساعة  2020 أ بريل   16، يوم امخليس "19فريوس كوروان "كوفيد جاحئة 

 شامش والس يد العريب احملرش أ مينا للجلسة.الس يد عبد احلكي بن    ، برئاسة رئيس اجمللسالزوال

 

     عىل    2020  أ بريل   15يوم ال ربعاء    ندوة الرؤساء  بعقد  02/11/2020قرار رمق

 العامةابجللسة  املناقشة    لرتتيب  ،ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،  الزوال  بعد  حدة الوا الساعة  

الشهرية    2020أ بريل    16  امخليس  يوم املبجمة   أ جوبة  اخملصصةوابجللسة  رئيس    لتقدمي  الس يد 

 .2020أ بريل  21الثالاثء عىل ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة يوم  احلكومة
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 12/2020قرارات اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020أبريل    20األربعاء  

 

ال ربعاء   يوم  املستشارين  جملس  مكتب  بعد،    2020أ بريل 20عقد  عن  التواصل  تقنية  ابس تعامل  اجامتعا، 

 السادة: ، وحضور ال عضاء برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :           عبد الصمد قيوح  -

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :         عبد الإله احللوطي  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :          محيد كوسكوس  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :         امحليد الصويري عبد   -

 حماسب اجمللس؛  :         عبد الوهاب بلفقيه  -

 اجمللس؛   حماسب  :          العريب احملرش  -

 اجمللس؛   سب حما  :          عز ادلين زكري  -

 أ مني اجمللس ؛  :          أ محد تويزي  -

 ؛ أ مني اجمللس  :         أ محد اخلريف  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :         اإ

 

 : الس يد اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 اخلليفة الرابع للرئيس.  :         عبد القادر سالمة  -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 ية: ؤسسات ادلس تور العالقات مع امل 

    بتجريد الس يد محمد    20/104  ادلس تورية رمقاحملمكة    قراربتالوة    2020/ 12/ 01رمق    رار ق

يف  املرتحش اذلي ورد امسه مبارشة ابجمللس وبدعوة  وشغور مقعده علمي من العضوية مبجلس املستشارين

  91تطبيقا ملقتضيات املادة    اغراملقعد الشأ خر منتخب من نفس الالحئة لشغل  لحئة الرتش يح املعنية بعد  

العامة اخملصصة لتقدمي أ جوبة رئيس  اجللسة  ، يف مس هتل  من القانون التنظميي املتعلق مبجلس املستشارين

 .2020أ بريل  21يوم الثالاثء احلكومة عىل ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة 

 : ة ال س ئةل الشفهي

     رمق دريس    الس يد ابنتداب    2020/ 02/12قرار  لتقدمي  ل  أ ميناالراض  اإ اخملصصة  لجلسة 

العامة ابلس ياسة  املتعلقة  ال س ئةل  عىل  احلكومة  رئيس  موضوع    أ جوبة  تداعيات  يف  مواهجة  وأ فاق  "واقع 

 زوالا.عىل الساعة الثانية عرش  2020أ بريل  21يوم الثالاثء  أ زمة كوروان"

     تناول اللكمة مضن   اري املني   رش يد عىل طلب املستشار    ابملوافقة  2020/ 12/ 03قرار رمق

لتقدمي أ جوبة رئيس احلكومة عىل ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة يوم الثالاثء   اجللسة العامة اخملصصة 

 ، يف حدود دقيقتني. ، بصفته غري منتسب ل ي فريق أ و مجموعة برملانية2020أ بريل  21

     رمق مكوعد  ابعامتد    12/2020/ 04قرار  زوالا  عرش  الثانية  أ شغال لنطالق  الساعة 

 . جلسات ال س ئةل ال س بوعية خالل شهر رمضان املبارك

دارية:   شؤون اإ

    يف مالمئة تدبري الالزتامات املالية للمجلس مبا يتوافق   ابلرشوع  2020/ 12/ 05رمق    قرار

عداد مذكرة    ال مانة العامةكوروان، مع تلكيف    جاحئةواهجة تداعيات  ملالوطنية    الإسرتاتيجيةمع   دارية يف ابإ   اإ

 وعرضها عىل أ نظار املكتب خالل اجامتعه املقبل. ع املوضو 
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     رمق احتياطي  خمزون    ابقتناء 2020/ 12/ 06قرار 

 . مواد التعقي (املس تلزمات الوقائية الرضورية )الكاممات و من 

    عداد مذكرة حول العمل عن بعد وعرضها عىل    بتلكيف  2020/ 12/ 07رمق    ار قر الإدارة ابإ

 الل اجامتعه املقبل. أ نظار املكتب خ

 

 للمتابعة 

 . 2020شهر يونيو يف فرنس ية برانمج معل مجموعة الصداقة املغربية ال -

 . كوروانجاحئة موظفي اجمللس يف الصندوق اخلاص بتدبري  مسامهة -

 املهممارسة 
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 13/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020أبريل    27اإلثنين 

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،   2020بريل أ    27  الإثننيس املستشارين يوم  تب جمل عقد مك 

 السادة: ، وحضور ال عضاء برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :    عبد الصمد قيوح  -

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :    عبد الإله احللوطي  -

 يفة الثالث للرئيس؛ خلل ا  :     محيد كوسكوس  -

 ؛ اخلليفة الرابع للرئيس  :    سالمة عبد القادر   -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري  -

 حماسب اجمللس؛  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

 اجمللس؛  حماسب  :     العريب احملرش  -

 أ مني اجمللس؛  :     أ محد تويزي  -

 ؛ أ مني اجمللس  :     أ محد اخلريف  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :     اإ

 

 : الس يد اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 . اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 العالقات مع املؤسسات ادلس تورية: 

  حاةل    2020/ 13/ 01  رمق رار  ق والاجامتعي ابإ الاقتصادي  اجمللس  عن  الصادرة  ادلراسة 

"الس ياس  حول  البملانية،  والبييئ  واجملموعة  الفرق  عىل  ابملغرب"  الرايضية  اجللسة ة  يف  عهنا  وابلإعالن 

 .عىل الساعة الثانية عرش زوالا  2020أ بريل  28العامة اخملصصة لل س ئةل الشفهية يوم 

 

 : ة ال س ئةل الشفهي

     جلسة ال س ئةل الشفهية ال س بوعية ليوم  جدول أ عامل   عىلابملوافقة2020/ 02/13قرار رمق

، برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد الإله  عرش زوالا  عىل الساعة الثانية 2020أ بريل    28ثالاثء  ال 

 احللوطي، والس يد أ محد تويزي أ مينا للجلسة. 

   جلسة شهرية لتقدمي أ جوبة رئيس احلكومة حول "اسرتاتيجية بعقد    2020/ 13/ 03قرار رمق

الثال  يوم  وذكل  الصحي"،  احلجر  لرفع  الشفهية    2020ماي    19اثء  احلكومة  ال س ئةل  حصة  بعد  مبارشة 

 ال س بوعية. 

 

 : تنظميية  شؤون 

   رمق حداث   13/2020/ 04قرار  للمحاس بة   ابإ عضويته  جملس  يف  ابلرصف  يضم  ال مرين 

 املفوض هلم واحملاس بني والاكتب العام للمجلس. 
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دارية  شؤون   : اإ

    يف   ، مذكرة تفصيليةبتقدمي  2020/ 13/ 05قرار رمق  

 . العادي للمجلس السري  لضامن  هبا تحويالت اليت جيب القيامحول ال   ، للمكتب املقبل الاجامتع 

    عداد  بتلكيف  13/2020/ 06رمق    قرار   أ سطر املزيانية حول    مفصلو   دقيق  تصور  الإدارة ابإ

ميكن جزئيا    اليت  فهيا،  للمجلسلكيا،    أ والترصف  املالية  الالزتامات  مالمئة  طار  اإ م   يف  يتوافق  ع  مبا 

ىل تقوية مناعة ومصود بالدان يف مواهجة تداعيات جاحئة الاسرتاتيج   كوروان. ية الوطنية الهادفة اإ

 

 خمتلفات: 

  حاةل    13/2020/ 07رمق    قرار الإنسان  ابإ حقوق  دراسات  مركز  عن  الصادرة  املذكرة 

رمق   قانون  مرشوع  حول  برامج  72.18وادلميقراطية،  من  املس تفيدين  اس هتداف  مبنظومة  ادلمع    املتعلق 

حداث الواكةل الوطنية للسجالت، عىل الفرق واجملموعة البملانية.   الاجامتعي وابإ
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 14/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  ماي   04اإلثنين   ▪

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،    2020ماي    04  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ، وحضور ال عضاء كي بن شامشلس الس يد عبد احلبرئاسة رئيس اجمل 

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :    عبد الصمد قيوح  -

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :    عبد الإله احللوطي  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 ؛ اخلليفة الرابع للرئيس  :    سالمة عبد القادر   -

 امس للرئيس؛ اخلليفة اخل  :    عبد امحليد الصويري  -

 حماسب اجمللس؛  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

 اجمللس؛  حماسب  :     العريب احملرش  -

 أ مني اجمللس؛  :     أ محد تويزي  -

 أ مني اجمللس؛  :     أ محد اخلريف  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :     اإ

 

 الس يد: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 . اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 : ة ال س ئةل الشفهي

     جلسة ال س ئةل الشفهية ال س بوعية   أ عامل  جدول   عىل ابملوافقة    2020/ 14/ 01قرار رمق

  محيد للرئيس الس يد    الثالث الساعة الثانية عرش زوالا، برئاسة اخلليفة    عىل  2020  ماي  05ليوم الثالاثء  

 لجلسة. ، والس يد أ محد تويزي أ مينا لكوسكوس

 الترشيع: 

   حاةل   2020/ 14/ 02رمق  قرار املرسوم  يقيض ابملصادقة عىل    23.20قانون رمق  مرشوع  ابإ

( املتعلق بسن أ حاكم خاصة  2020مارس    23)   1441من رجب    28الصادر يف    2.20.292بقانون رمق  

جراءات الإعالن عهنا، عىل جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية  والبنيات ال ساس ية.   حباةل الطوارئ الصحية واإ

    رمق الثالاثء    عامة  لسةج   بعقد 03/14/2020  قرار  اجللسة ب  2020  ماي  05يوم  عد 

، برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس والس يد أ محد تويزي يف  اخملصصة لل س ئةل الشفهية

 26.20رشوع قانون رمق  مر مب ويتعلق ال  لدلراسة والتصويت عىل النصوص القانونية اجلاهزة.  أ مانة اجللسة،  

( 2020أ بريل  7) 1441من شعبان  13 الصادر يف 2.20.320يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق 

بسن أ حاكم خاصة تتعلق بسري    27.20املتعلق بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية، ومرشوع قانون رمق  

مجعي انعقاد  وكيفيات  املسامهة  رشاكت  دارة  اإ أ هجزة  الطوارئ  أ شغال  حاةل  رساين  مدة  خالل  العامة  اهتا 

 الصحية.

     ىل عقد ابدلعوة    2020/ 14/ 04قرار رمق عىل    2020ماي    04يوم الإثنني    ندوة الرؤساء   اإ

 :أ شغالالساعة الثالثة بعد الزوال، لرتتيب 

 جللسة الترشيعية اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني اجلاهزة؛ ا -

مبارشة بعد  2020ماي  19عامة املبجمة يوم الثالاثء تعلقة ابلس ياسة الجللسة الشهرية امل ا -

 جلسة ال س ئةل الشفهية ال س بوعية، حول موضوع "اسرتاتيجية احلكومة لرفع احلجر الصحي".
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 : اخلارجية   العالقات 

      رمق ابختاذ  الإدارة    بتلكيف   2020/ 05/14قرار 

 :  عداملشاركة عن ب التدابري الالزمة لتيسري 

بشأ ن الهشاشة والرصاع  "اجامتع برملاين افرتاض حول اسرتاتيجية البنك ادلويل    يف أ شغال -

 ؛2020ماي  06املزمع عقده يوم  والعنف" 

لجمعية ل جلسة الاس امتع املنظمة من قبل جلنة القضااي القانونية وحقوق الإنسان التابعة  يف   -

 .ب س يادة القانون ل زمة فريوس كوروانالبملانية جمللس أ ورواب حول حقوق الإنسان وجوان

دارية  شؤون   : اإ

      رمق اختاذ ابملوافقة    2020/ 06/14قرار  أ جل    عىل  من  الالزمة  التدابري  آلية   اعامتدلك    أ

 ابجللسات العامة، مع تعمميها عىل اللجان ادلامئة، انطالقا من ال س بوع املقبل.  الإلكرتوين   التصويت 

     يف اجامتعه   جملس احملاس بة القرارات الصادرة عنعىل ابملصادقة    14/2020/ 07قرار رمق

 زوالا، كام ييل: عىل الساعة الثانية عرش والنصف 2020ماي  04 املنعقد يوم الإثنني 

صدارقرار   - طلب لقتناء خمزون احتياطي    ابإ   من مواد التعقي والكاممات الواقيةس ندات 

 (؛ 2020ل أ بري 20بتارخي  06/12/2020 )تنفيذا لقرار املكتب رمق 

، يف أ فق لوازم العملالفرق واجملموعة واملصاحل الإدارية للمجلس من  بتحيني حاجيات  قرار   -

طالق  املسطرة املناس بة لقتناهئا.  اإ

 

 للمتابعة 

 : جان ادلامئة الل  أ شغال 

حداث القناة البملانية.   - اس تكامل مسطرة ادلراسة والتصويت عىل مقرتح القانون املتعلق ابإ

 (. 2019يوليوز  29التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية ابجمللس بتارخي نة )احملال عىل جل 
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 : اخلارجية   العالقات 

  املؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء البملاانت معلومات تنظميية من الاحتاد البملاين ادلويل حول   -

 .2020غشت  21ا ىل   19متدة من املتحدة بفيينا، المنسا خالل الفرتة امل  ال مماملزمع عقده مبكتب منظمة 

راسةل من امجلعية البملانية ملنظمة حلف شامل أ طليس بشأ ن تأ جيل اترخي انعقاد دورهتا  م -

ىل  22الربيعية اليت اكنت مبجمة يف الفرتة املمتدة من   . 2020ماي  25اإ

محمد    ة للفرنكفونية تتضمن ترصحي للس يد النائبخبارية صادرة عن امجلعية البملانياإ رساةل   -

لنواب املغريب، عضو الشعبة املغربية دلى امجلعية البملانية للفرنكوفونية  التوميي بنجلون، انئب رئيس جملس ا

 حول الإجراءات الإستباقية للمملكة املغربية يف مواهجة فريوس كوروان. 

هود  "دمع امجلعية جل الغات ونرشات امجلعية البملانية للبحر ال بيض املتوسط حول مواضيع:  ب -

فريوس كوروان البنك ادلويل  فريقيا وفريوس  و"   ومؤسسة المتويل ادلولية والاحتاد ال ورويب يف ماكحفة  "اإ

 ". كوروان املس تجد" و"فريوس كوروان والتغري املنايخ 

دارية  شؤون   : اإ

 حول التحويالت اليت جيب القيام هبا لضامن السري العادي للمجلس.   مذكرة تفصيلية   تقدمي -

عداد تصور   - لكيا،    أ وحول أ سطر املزيانية اليت ميكن الترصف فهيا، جزئيا  دقيق ومفصل  اإ

مناعة   تقوية  ىل  اإ الهادفة  الوطنية  الاسرتاتيجية  مع  يتوافق  مبا  للمجلس  املالية  الالزتامات  مالمئة  طار  اإ يف 

 ود بالدان يف مواهجة تداعيات جاحئة كوروان.ومص

دارية مذكرة -   وماتية. البرشي وتأ هيل ال نظمة املعلحول العمل عن بعد محلاية العنرص اإ
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 15/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  ماي   07  الخميس 

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،    2020ماي    07  امخليس عقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ، وحضور ال عضاء برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :    د الصمد قيوح ب ع  -

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :    عبد الإله احللوطي  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 ؛ اخلليفة الرابع للرئيس  :    سالمة عبد القادر   -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري  -

 حماسب اجمللس؛  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

 اجمللس؛  حماسب  :     حملرش يب ا العر  -

 . أ مني اجمللس  :     أ محد تويزي  -

 

 الس يد: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  -

 أ مني اجمللس؛  :     أ محد اخلريف  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :     اإ
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 : ة ال س ئةل الشفهي

    جلسة ال س ئةل الشفهية ال س بوعية   أ عامل  جدول   عىل ابملوافقة    2020/ 15/ 01رمق  ار  قر

عبد  للرئيس الس يد    الرابععىل الساعة الثانية عرش زوالا، برئاسة اخلليفة    2020ماي    12ليوم الثالاثء  

للجلسة  الراض  ادريسوالس يد    سالمة،  القادر س تخصص  أ مينا  واليت  الوطني ،  الرتبية  قطاع    ة ملسائةل 

 علمي. والتكوين املهن والتعلي العايل والبحث ال

 الترشيع: 

    رمق الثالاثء    بعقد 02/15/2020  قرار  يوم  عامة  اجللسة   2020  ماي  12جلسة  بعد 

  الراض   ادريس والس يد    سالمة   عبد القادرللرئيس الس يد    الرابع اخملصصة لل س ئةل الشفهية، برئاسة اخلليفة  

يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون    23.20قانون رمق  مرشوع  صويت عىل  يف أ مانة اجللسة، لدلراسة والت 

( املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل  2020مارس    23)  1441من رجب    28الصادر يف    2.20.292رمق  

جراءات الإعالن عهنا  . الطوارئ الصحية واإ

     ىل عقد ابدلعوة    2020/ 03/15قرار رمق عىل    2020  ماي  08  امجلعةندوة الرؤساء يوم    اإ

قانون   مرشوع اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل    العامةاجللسة  أ شغال  بعد الزوال، لرتتيب    الثانيةالساعة  

 23)  1441من رجب    28الصادر يف    2.20.292يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق    23.20رمق  

أ حاكم  2020مارس   بسن  املتعلق  الإع (  جراءات  واإ الصحية  الطوارئ  حباةل  عهناخاصة  ولتوس يع  ،  الن 

 يف بعض القضااي املس تجدة.  النقاش

 

   اللجان ادلامئة: 

   بملانية القناة  ال حداث  ابإ املتعلق    القانون   مقرتح  عرض ابملوافقة عىل    04/15/2020رمق    قرار

 . لإعداد صيغة متوافق حولها مبجليس البملان اخملتصتني للجنتنيعىل اجامتع مشرتك 
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دارية  شؤون   : اإ

     آلية    يف   ابلرشوع   2020/ 15/ 05رمق    ار قر أ اعامتد 

الإلكرتوين  أ شغال  بعد  عن  التصويت  العامة  يف  الثالاثء    اجللسة  يوم  حصة   2020ماي    12املبجمة  بعد 

الشفهية، عىل    ال س ئةل  والتصويت  لدلراسة  رمق    مرشوع اخملصصة  عىل  يقيض    23.20قانون  ابملصادقة 

( املتعلق بسن أ حاكم  2020مارس    23)  1441من رجب    28  الصادر يف  2.20.292املرسوم بقانون رمق  

جراءات الإعالن عهناخا طيةل فرتة احلجر  هذه الآلية    اعامتد  عىل أ ن يس متر،  صة حباةل الطوارئ الصحية واإ

 الصحي.

    مزيانية   طرالالزمة بني أ س لتحويالت  اب   املتعلقة  املذكرة   بعرض   15/2020/ 06رمق      قرار

 . املقبلمن جديد عىل نظر املكتب خالل اجامتعه  عرضهاقبل  عىل جملس احملاس بة لساجمل

     لقتناء املعدات واملس تلزمات  تفاوضية  ال صفقة  مسطرة ال  ابعامتد   2020/ 15/ 07قرار رمق

 أ شغال اجمللس.والرضورية لسري  املس تعجةل

 

 للمتابعة 

دارية  شؤون   : اإ

مجلس مع ال ولوايت اليت تفرضها القرار املشرتك املتعلق مبالمئة الالزتامات املالية لل  عنارص -

 ء كوروان.  مواهجة تداعيات تفيش واب

 

 

 

 

 

 

 

   ص عدد خا   / 600العدد  - النشرة الداخلية  
 

 مجلس المستشارين 
 



22 
 

 

 

 

 

 

 16/2020قرارات اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  ماي   11  اإلثنين 

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،    2020ماي    11  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ، وحضور ال عضاء كي بن شامشبرئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احل

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :    عبد الصمد قيوح  -

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :    عبد الإله احللوطي  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 ؛ اخلليفة الرابع للرئيس  :    سالمة عبد القادر   -

 اخلامس للرئيس؛   يفة اخلل          :                      عبد امحليد الصويري  -

 حماسب اجمللس؛  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

 أ مني اجمللس؛  :     أ محد اخلريف  -

 ؛ أ مني اجمللس  :     أ محد تويزي  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :     اإ

 

 الس يد: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 اجمللس؛  حماسب  :     العريب احملرش  -

 . اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

   أ محد تويزي   الس يدابنتداب    2020/ 01/16قرار رمق  

 . 2020ماي  12الثالاثء أ مينا جللسة ال س ئةل الشفهية وللجلسة الترشيعية ليوم 

 : ة ال س ئةل الشفهي

     الزمنية جللسات ال س ئةل الشفهية  ابجلدوةل يف العملابلس مترار   02/16/2020قرار رمق

ىل  ماكحفة وابء كوروانة خالل فرتة املعمتدس بوعية ومبهنجية عرضها ال    . 2020 يونيو   2  غاية  اإ

   : جية ر اخلا   العالقات 

   يف أ شغال:   املشاركة عن بعد عىل ابملوافقة    2020/ 16/ 03رمق    قرار 

ماي   20جلنة القضااي القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البملانية جمللس أ ورواب يوم     -

 ؛ 0202

ماي   28جلنة القضااي الس ياس ية وادلميقراطية التابعة للجمعية البملانية جمللس أ ورواب يوم   -

2020 . 

دارية  شؤون   : اإ

    جراء  عىل   ابملوافقة   16/2020/ 04رمق      قرار مزيانية   التحويالت  اإ أ سطر  بني  الالزمة 

  املالية للمجلس لزتامات مالمئة الا بغرض ،جملس احملاس بة وفق الاقرتاح املصادق عليه من طرف اجمللس 

 .كوروان وابء تفيش  ماكحفة تداعيات تفرضها اليت  الظروف  مع
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 للمتابعة 

 : الشفهية  ال س ئةل

سرتاتيجية    -  "اإ موضوع  ملناقشة  العامة،  ابلس ياسة  املتعلقة  ال س ئةل  عن  ال جوبة  لتقدمي  الشهرية  اجللسة 

 . 2020ماي  19اثء  احلكومة لرفع احلجر الصحي"، املبجمة يوم الثال

 اخلارجية:  العالقات 

الاسرتاتيجية املتفردة  اليت أ صدرهتا الاحتادات اجلهوية والقارية وادلولية حول   مواقف الإشادة والتنويه  -

املغريب   ابلمنوذج  التنويه  عىل  لكها  أ مجعت  واليت  املس تجد  كوروان  فريوس  مواهجة  يف  املغربية  اململكة  اعمتدهتا  اليت 

جراءاته الا من أ جل  جالةل املكل محمد السادس نرصه للا وأ يده  ستباقية من أ جل حمارصة الوابء وبدمعها ملبادرةوابإ

وت موحدة  فريقية  اإ املس تجد،خطة  كوروان  فريوس  ماكحفة  يف  الإفريقية  ادلول  دلمع  املبادرات   ضامنية  مجموع  وكذا 

يتعلق  ) ن اجلهود الوطنية ملواهجة الوابء وتدبري تداعياتهواملسهامات املادية والترشيعية اليت قام هبا البملان املغريب مض

الإفريقي، برملان أ مرياك الالتينية والكراييب، برملان أ مرياك الوسطى، البملان  الاحتاد البملاين ادلويل، البملان  : ال مر ب

 يل". الفوبر ال ندين، منتدى رئيسات ورؤساء اجملالس الترشيعية بأ مرياك الوسطى والكراييب " 
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 17/2020قرارات اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  ماي   13  األربعاء 

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،    2020ماي    13  ال ربعاءعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ، وحضور ال عضاء برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :    عبد الصمد قيوح  -

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :    عبد الإله احللوطي  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 ؛ اخلليفة الرابع للرئيس  :    سالمة عبد القادر   -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :                                عبد امحليد ا  -

 لس؛ حماسب اجمل  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

 أ مني اجمللس؛  :     أ محد اخلريف  -

 . أ مني اجمللس  :     أ محد تويزي  -

 

 : السادة اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 اجمللس؛  حماسب  :     العريب احملرش  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :              عز ادلين زكري  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :              اإ
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 ع  جامت القرارات الصادرة عن الا 

 

     طلب الس يد رئيس احلكومة عقد اجامتع مشرتك عىل  ابملوافقة    17/2020/ 01قرار رمق

الفصل   ل حاكم  طبقا  لالس امتع    68للبملان،  ادلس تور،  احلجر  اإ من  تدبري  بتطورات  تتعلق  بياانت  ىل 

 .ماي 20الصحي ما بعد 

     رمق اجل   عىل   ابملوافقة   02/17/2020قرار  تأ جيل  احلكومة  رئيس  الس يد  لسة طلب 

 . 2020ماي  19عقدها يوم الثالاثء  مقرراابلس ياسة العامة، اليت اكن  الشهرية حول ال س ئةل املتعلقة

     رمق اخلليفة  بتلكيف    03/17/2020قرار   رشاف  اإ حتت  الس يد    الرابع الإدارة،  للرئيس 

القادر عداد،  سالمة  عبد  املسطالتصوي معلية    لضبط  تصور  ابإ الناحية  من  بعد  عن  الإلكرتوين  رية  ت 

   قنية. والت 

     جراء حتويل مايل عىل مس توى مزيانية الاستامثر  ابملوافقة    2020/ 04/17قرار رمق عىل اإ

اخملصص   السطر  اخملصص    املكتب   وأ اثث  عتاد  لرشاءمن  السطر  ىل  املعلوميايت    وتركيب   لرشاءاإ العتاد 

والبجميات    اللوازم  اقتناءمن أ جل اقتناء العتاد الرضوري وتغطية مصاريف    درمه،  650000بقمية    والبامج 

 الالزمة لتأ مني معلية التصويت الإلكرتوين عن بعد وتيسري اعامتده عىل مس توى معل اللجان ادلامئة. 

     تقليص ل   جملس احملاس بة  التصور املقرتح من طرف   عىل   ملوافقة اب   2020/ 05/17رمق  قرار

س   ،ماليني درمه  10الرصيد املتاح مضن مزيانية اجمللس مبا قدره   طار مالمئة  ما من اجمللس  هااإ   الزتاماته يف اإ

ىل تقوية مناعة ومصود بالدان يف مواهجة تداعيات   املالية   أ زمة مبا يتوافق مع الاسرتاتيجية الوطنية الهادفة اإ

 . كوروان
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 18/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  ماي   15  الجمعة  ▪

 

يوم   املستشارين  جملس  مكتب  بعد،   2020ماي    15  امجلعةعقد  عن  التواصل  تقنية  ابس تعامل  اجامتعا، 

 السادة: ، وحضور ال عضاء برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :    عبد الإله احللوطي  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 ؛ اخلليفة الرابع للرئيس  :    عبد القادر سالمة  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :      يري الصو عبد امحليد   -

 حماسب اجمللس؛  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

 أ مني اجمللس؛  :     أ محد اخلريف  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :     اإ

 

 : السادة اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :    عبد الصمد قيوح  -

 اجمللس؛  حماسب  :     العريب احملرش  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :     زكري عز ادلين   -

 . أ مني اجمللس  :     أ محد تويزي  -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 مراقبة معل احلكومة 

     جملليس   املشرتكة   لجلسة ل  أ مينا  الراض   ادريس  الس يد   ابنتداب   2020/ 18/ 01قرار رمق  

  بياانت   ىل اإ   لالس امتع عد الزوال،  عىل الساعة الواحدة ب  2020ماي    18يوم الثنني    اليت ستنعقد   البملان 

 . ماي" 20 بعد  ما  الصحي احلجر  تدبري  "تطورات   حول  احلكومة  رئيس  الس يد 

     رمق عامة  عقد ب   2020/ 02/18قرار  رئيس    البياانت ملناقشة    ،جلسة  س يقدهما  اليت 

  اجللسة   موعديمت الإعالن عن  ، عىل أ ن  النظام ادلاخيل للمجلسمن    273تفعيال ملقتضيات املادة  ،  احلكومة

 بعد التنس يق مع رئيس احلكومة.

     ليوم الثالاثء    جلسة ال س ئةل الشفهية جدول أ عاملعىل  ابملوافقة    18/2020/ 03قرار رمق

زوالا،    الساعةعىل    2020ماي    19 عرش  امحليد  الثانية  عبد  الس يد  للرئيس  اخلامس  اخلليفة  برئاسة 

 يف أ مانة اجللسة.  الراض ادريس الصويري والس يد 

 يع الترش 

    رمق حاةل    18/2020/ 04  قرار  رمق  ابإ قانون  تتعلق  30.20مرشوع  خاصة  أ حاكم  بسن 

  جملس النواب، بعقود ال سفار واملقامات الس ياحية وعقود النقل اجلوي للمسافرين، كام مت التوصل به من  

 عىل جلنة القطاعات الإنتاجية. 

     رمق الرابعامة  جلسة  بعقد   2020/ 18/ 05قرار  اخلليفة  برئاسة  عبد  ،  الس يد  للرئيس  ع 

يوم    والتصويت عىل النصوص اجلاهزة،  لدلراسة  يف أ مانة اجللسة،  الراض   ادريسادر سالمة والس يد  الق

 . الشفهية ال س ئةل جلسة بعد مبارشة 2020ماي  19الثالاثء 

     ىل   ابدلعوة   06/18/2020قرار رمق عىل    2020ماي    15ندوة الرؤساء يوم امجلعة    عقد   اإ

 سة الترشيعية املقبةل والتنس يق حول القضااي املس تجدة. ، لرتتيب اجلل بعد الزوالوالنصف الساعة الثالثة 
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دارية   شؤون اإ

     رمق حتت  تلكيف  ب   18/2020/ 07قرار  الإدارة، 

رشاف اللوازم والبجميات    لتوفريالتدابري الالزمة  ابختاذ  اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس،    اإ

لت مس توى  منظومأ هيل  الرضورية  عىل  واملعلوميايت  البرصي  السمعي  التصال  وقاعات  ة  اجللسات  قاعة 

عامل التصويت الإلكرتوين عن بعد  وتعمي  ن هبدف تيسرياجامتعات اللجا لكرتوين خاص  اإ ، وتطوير تطبيق اإ

 التقنية واملسطرية ذات الصةل.الصعوابت  لك ميكن من جتاوز 
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 19/2020كتب رقم  ع الم اجتما  ▪
 2020  ماي   22  الجمعة 

 

 

يوم   املستشارين  جملس  مكتب  بعد،   2020ماي    22  امجلعةعقد  عن  التواصل  تقنية  ابس تعامل  اجامتعا، 

 السادة: ، وحضور ال عضاء برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :    عبد الصمد قيوح  -

  للرئيس؛ اخلليفة الثاين  :    عبد الإله احللوطي  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 ؛ اخلليفة الرابع للرئيس  :    عبد القادر سالمة  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :      الصويري عبد امحليد   -

 اجمللس؛  حماسب  :     العريب احملرش  -

 حماسب اجمللس؛  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

دريس الراض  -  لس. أ مني اجمل :     اإ

 

 : السادة اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  -

 أ مني اجمللس؛  :     اخلريف أ محد   -

 . أ مني اجمللس  :     أ محد تويزي  -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

     رمق بدعوة    بتالوة   2020/ 19/ 01قرار  املتعلقة  احلكومة  رئيس  الس يد  رساةل  مضمون 

املقعد  س يدة  ال  مللء  البقايل  الس يرجاء  يشغهل  اكن  علمي اذلي  أ محد  طنجة  د  هجة  عن  - تطوان- ابجمللس 

 .يف أ ول جلسة عامة مقبةل، احلس مية

 الشفهية   ال س ئةل 

     ليوم الثالاثء  ة  الشفهي ل س ئةلاجلسة  جدول أ عاملعىل  ابملوافقة    19/2020/ 02قرار رمق

  احللوطي  الإلهللرئيس الس يد عبد  الثاين ، برئاسة اخلليفة الالزو بعد الثالثةعىل الساعة   2020ماي  26

دريسوالس يد   وزير  تفيش وابء كوروان مع الس يد    أ زمةملناقشة تداعيات  وذكل  ،  يف أ مانة اجللسة  الراض  اإ

 .الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت

     رمق العودة   ابملوافقة  03/19/2020قرار  ىل  عىل  الشفهية  لت ا   اإ لل س ئةل  العادي  نظي 

 املتفق بشأ هنا مع احلكومة.  الاس تثنائية  البجمة الزمنية اس تكامل بعد ال س بوعية

 مع جملس النواب   التنس يق 

    ىل عقد اجامتع تنس يقي مع مكتب جملس النواب، من ابدلعوة  19/2020/ 04قرار رمق اإ

 لسني.س يق بني اجمل تس توجب التن أ جل التداول يف القضااي الاس تعجالية اليت 
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دارية   شؤون اإ

     رمق عداد   الإدارةبتلكيف    19/2020/ 05قرار    ابإ

لتجاوز بعض النقائص والصعوابت   عىل مس توى النظام ادلاخيل للمجلس،  الالزمة  راجعاتامل  مذكرة حول

 قبل. عه امل اجامت ، وعرضها عىل أ نظار املكتب يف خالل فرتة احلجر الصحي املامرسةأ ابنت عهنا اليت 

     رشاف  حتت،  الإدارةبتلكيف    06/19/2020قرار رمق السادة خلفاء الرئيس لك حسب    اإ

عداد  اختصاصه عىل أ نظار املكتب    وعرضه،  ملا بعد فرتة احلجر الصحي  طة معل اجمللس خل   شامل  تصور، ابإ

 ة التشاور. لتوس يع قاعد تنس يقييف اجامتع الرؤساء  ندوة عىل  عرض املوضوع ، قبل يف اجامتعه املقبل

     التدابري الالزمة لزتويد قاعة اجللسات بشاش تني كبريتني ابختاذ   2020/ 19/ 07قرار رمق ،

 أ مني التصويت الإلكرتوين عن بعد بشلك مندمج. لتوتوفري تطبيق معلوميايت خاص 
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 20/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  يونيو   01  اإلثنين 

 

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،    2020  يونيو   01  الإثننيارين يوم  عقد مكتب جملس املستش

 السادة: ، وحضور ال عضاء برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :    عبد الصمد قيوح  -

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :    عبد الإله احللوطي  -

 ؛ رابع للرئيس اخلليفة ال  :    عبد القادر سالمة  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :      الصويري عبد امحليد   -

 حماسب اجمللس؛  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  -

 ؛ أ مني اجمللس  :     أ محد تويزي  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :     اإ

 

 : السادة اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 للرئيس؛ الثالث    اخلليفة  :     محيد كوسكوس  -

 اجمللس؛  حماسب  :     العريب احملرش  -

 . أ مني اجمللس  :     أ محد اخلريف  -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 ادلس تورية   العالقات مع املؤسسات 

     حاةل   20/2020/ 01قرار رمق رأ ي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول موضوع   ابإ

الصحية لل غذية تمتحور حول حامية حقوق املس هتلكني وتعزيز تنافس ية ة  "من أ جل س ياسة معومية للسالم

 . ، عىل الفرق واجملموعة البملانيةمس تدامة للمقاوةل عىل الصعيدين الوطن وادلويل"

 

 الشفهية   ال س ئةل 

     ليوم الثالاثء  ل س ئةل الشفهية  اجلسة  جدول أ عاملعىل  ابملوافقة    20/2020/ 02قرار رمق

  قيوح   الصمد للرئيس الس يد عبد    ال ولعىل الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة اخلليفة    2020  يونيو  02

 .ادلاخليةوزير الس يد  ساءةل مل وذكل يف أ مانة اجللسة،  تويزي أ محدوالس يد 

     اجلدوةل الزمنية املقرتحة جللسات ال س ئةل الشفهية   عىل ابملوافقة   20/2020/ 03قرار رمق

ىل   2020يونيو  9خالل الفرتة املمتدة من   ، وفق ما ييل:2020يوليوز  07اإ

 القطاعات احلكومية  اترخي اجللسة 

املقميني ابخلارج  واملغاربة  الإفريقي  الشؤون اخلارجية والتعاون   2020 يونيو 9 ▪

 والنقل اجلوي والاقتصاد الاجامتعيـ الس ياحة والصناعة التقليدية 

 رئيس احلكومةد الس ي اجللسة الشهرية ملساءةل  2020 يونيو 16 ▪

 واللوجستيك واملاء  ـ التجهزي والنقل العدل 2020 يونيو 23 ▪

واملساواة    التضامن والتمنية الاجامتعية- ئةالطاقة واملعادن والبي  2020 يونيو 30 ▪

 وال رسة

الإسالمية   2020 يوليوز  7 ▪ والشؤون  الوطن    - ال وقاف  الرتاب  عداد  اإ

 والإساكن وس ياسة املدينة  والتعمري
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     رمق   السيناريوهات بعرض    20/2020/ 04قرار 

خالل اجللسات ال س بوعية    بتوزيع   املرتبطة    برس حصص ال س ئةل 

ىل    2020يونيو    9الفرتة املمتدة من    عىل ندوة الرؤساء من أ جل توس يع قاعدة التشاور.   2020يوليوز    07اإ

     رئيس    ساءةل مل   ،2020يونيو    16يوم الثالاثء    ، عامةجلسة    بعقد   2020/ 05/20قرار رمق

قالع الاقتصادي ومواهجة بعد رفع احلجر الصحي: أ ية خطة لفرتة ما "س ياسة احلكومة  حول احلكومة لالإ

 لل زمة".  ال اثر الاجامتعية

 

 حاةل الطوارئ الصحية اجمللس بعد رفع    خطة معل 

     رمق عىل  ابملوافقة   2020/ 20/ 06قرار  بعد   املبدئية  ما  لفرتة  اجمللس  معل  مرشوع خطة 

عىل   الصحي،  احلجر  تنفيذأ ن  رفع  يف  الرشوع  والإجراءات  (1)  يمت  ال فقية  الطبيعة  التدابري  (2)ذات 

البرشية   ابملوارد  املعلوماتيةاملرتبطة  ووابل نظمة  الترشيع   أ ن (3)،  بوظائف  الارتباط  ذات  احملاور    تعرض 

ومنسق اجملموعة البملانية من  الفرق  واملراقبة وتقيي الس ياسات العمومية وادلبلوماس ية البملانية عىل رؤساء  

 . ختاذ القرار الهنايئ ل  عرضها من جديد عىل املكتب قبل ،التشاورل توس يع أ ج

 

 قضااي للمتابعة 

 

للمجلس   حتديث • الإلكرتوين  الاجامتع   املوقع  أ عامل  جدول  مضن  كنقطة  املوصوع  دراج  )اإ

 . املقبل للمكتب(

 رفع احلجر الصحي.بعد  الإشعاعية للمجلس لفرتة ما برانمج ال نشطة  •
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 21/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020يونيو    08اإلثنين  

 

الإثنني   يوم  املستشارين  جملس  مكتب  بعد،   2020يونيو    08عقد  عن  تقنية التواصل  ابس تعامل  اجامتعا، 

 السادة: ، وحضور ال عضاء برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش

  للرئيس؛ اخلليفة الثاين  :    عبد الإله احللوطي  -

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :    عبد القادر سالمة  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري   -

 حماسب اجمللس؛  :     رش احمل   العريب  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  -

 ؛ أ مني اجمللس  :     أ محد تويزي  -

 ؛ أ مني اجمللس  :     أ محد اخلريف  -

دريس الراض  -  اجمللس.   أ مني  :     اإ

 

 السادة: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :    عبد الصمد قيوح  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 . اجمللس  حماسب  :    الوهاب بلفقيه   عبد  -
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 القرارات الصادرة عن اجامتع  

 

 العالقات مع املؤسسات ادلس تورية 

   عالن   2020/ 21/ 01  ر رمق قرا   04بتارخي    20/106قرار احملمكة ادلس تورية رمق    مضمون   ابإ

قرار  2020يونيو   اإ مسطرة  بأ ن  مبوجبه  رصحت  اذلي  رمق  ،  املرسوم   26.20القانون  عىل  ابملصادقة  يقيض 

( املتعلق بتجاوز سقف المتويالت  2020أ بريل    7)   1441من شعبان    13الصادر يف    2.20.320بقانون رمق  

لل س ئةل الشفهية ال س بوعية   ، يف مس هتل اجللسة العامة اخملصصةخلارجية، ليس فهيا ما خيالف ادلس تورا

 .2020يونيو  09 الثالاثء ليوم

 خطة معل اجمللس بعد رفع حاةل الطوارئ الصحية 

     لفرتة ما بعد رفع احلجر الصحي  عىل خطة معل اجمللس  ابملصادقة  02/21/2020قرار رمق ،

 مالحظات ندوة الرؤساء.  عتبارأ خذا بعني الا

 الترشيع 

    رمق تعديل   ابعامتد   03/21/2020  قرار  حيث    ، للمجلس  ادلاخيل   النظام   مقرتحات  من 

  08عىل رؤساء اللجان ورؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات البملانية يوم الإثنني    اعرضه عىل أ ن يمت    املبدأ ، 

، وتشكيل جلنة فرعية،  بشأ هناجل توس يع قاعدة التشاور  عىل الساعة الثالثة بعد الزوال، من أ    2020يونيو  

لهيا ابلنظر يف مقرتحات التعديال  368وفق مقتضيات املادة    . ت املذكورةمن النظام ادلاخيل للمجلس، يعهد اإ

     رمق جلنة    ابلإعالن   2020/ 04/21قرار  تشكيل  ادلاخيلعن  اجمللس   تضم  ،النظام    رئيس 

  تعديل لنظر يف مقرتحات  ل ،  رؤساء الفرق ومنسق اجملموعة البملانيةو   ة مئادلا  أ عضاء املكتب ورؤساء اللجانو 

اجللسة العامة اخملصصة لل س ئةل الشفهية ال س بوعية يوم الثالاثء  مس هتل    وذكل يف،  النظام ادلاخيل للمجلس

 . 2020يونيو  09

 ال س ئةل الشفهية 

   لشفهية ليوم الثالاثء  ةل ال س ئاعىل جدول أ عامل جلسة  ابملوافقة    05/21/2020رمق    قرار

اخلليفة    2020يونيو    09 برئاسة  الزوال،  بعد  الثالثة  الساعة  كوسكوس   الثالثعىل  محيد  الس يد  للرئيس 

  يف أ مانة اجللسة، وذكل ملناقشة س بل احلد من تداعيات أ زمة وابء كوروان، مع قطاع  تويزي أ محدوالس يد 

دية والنقل  ملقميني ابخلارج، وقطاع الس ياحة والصناعة التقليالشؤون اخلارجية والتعاون الافريقي واملغاربة ا

   اجلوي والاقتصاد الاجامتعي.
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   اجلدوةل الزمنية املقرتحة جللسات ال س ئةل الشفهية خالل   بتعديل  2020/ 21/ 06قرار رمق

ىل 2020يونيو  16الفرتة املمتدة من   ، وفق ما ييل: 2020يوليوز  14 اإ

 حلكومية عات ا القطا  اترخي اجللسة 

 اجللسة الشهرية ملساءةل الس يد رئيس احلكومة 2020يونيو  16 ▪

 الصحة   -  واللوجستيك واملاءالعدل ـ التجهزي والنقل  2020يونيو  23 ▪

والبيئة ـ التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة  الطاقة واملعادن 2020يونيو  30 ▪

صالح الإد   الاقتصاد واملالية  –وال رسة   ارة واإ

عداد الرتاب الوطن والتعمري   - ال وقاف والشؤون الإسالمية   2020يوليوز  07 ▪ اإ

والتكوين املهن والتعلي العايل  الرتبية الوطنية    –   والإساكن وس ياسة املدينة

 والبحث العلمي 

الإنسان  2020يوليوز  14 ▪ البملان  حقوق  مع  و   –   والعالقات  الش باب  الثقافة 

 وال خرض   الرمقي  والاقتصاد  ة والتجار   الصناعة –لرايضة وا

    رمق عامة    لعقد   موعدا   2020  يوليوز   21  يوم بتحديد    2020/ 21/ 07قرار  لتقدمي  جلسة 

الفرق    ودعوة،  املقبل  ، برس شهر يوليوز أ جوبة الس يد رئيس احلكومة عن ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة

 . اجللسة حماور للتقدم ابقرتاحات بشأ نواجملموعة البملانية 
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     رمق مشاركة  ابملوافقة    08/21/2020قرار  عىل 

للمجلس الوطنية  الشعب  عب  أ عضاء  بعد،،  عن  التواصل   تقنيات 

 يف:

وأ هداف التمنية املس تدامة املنظمة من   19ادلولية حول الاس تجابة لكوفيد    الندوةأ شغال   -

التاب املس تدامة  التمنية  حلول  وش بكة  ادلويل  البملاين  الاحتاد  املتحدة،  قبل  لل مم    2020يونيو    09يوم  عة 

 الاحتاد البملاين العريب(؛ )أ عضاء شعبة الاحتاد البملاين ادلويل واعضاء شعبة 

اللجنة الفرعية للرشق ال دىن وال وسط التابعة للجنة القضااي الس ياس ية وادلميقراطية    أ شغال -

 ؛2020يونيو  12يوم  ،ابمجلعية البملانية جمللس أ ورواب

املمتدة  عات اللجن ادلامئة واجللسة العامة للبملان العريب اليت ستنعقد يف الفرتة  اجامت  أ شغال -

ىل  14من   .2020يونيو  17اإ

 

 

 قضااي للمتابعة 

 ؛ املوقع الإلكرتوين للمجلس حتديث •

 برانمج ال نشطة الإشعاعية للمجلس لفرتة ما بعد رفع احلجر الصحي. •
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 22/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020يونيو    15اإلثنين  

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،    2020يونيو    15عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  

 السادة: ، وحضور ال عضاء احللوطي  الإله الس يد عبد  اخلليفة الثاين للرئيس  برئاسة  

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :    محيد كوسكوس  -

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :   عبد امحليد الصويري   -

 حماسب اجمللس؛  :    احملرش   العريب  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :    عز ادلين زكري  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    أ محد تويزي  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :    اإ

 

 السادة: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 ال ول للرئيس؛   ليفة اخل  :   عبد الصمد قيوح  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :   الوهاب بلفقيه   عبد  -

 . أ مني اجمللس  :    اخلريف أ محد   -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 الرشاكة 

     رشاف   محيد كوسكوس  الس يد  للرئيس  اخلليفة الثالث   ابنتداب   2020/ 22/ 01قرار رمق   لالإ

 برانمج التعاون مع الاحتاد ال ورويب.طار يف اإ التوأ مة املؤسساتية البملانية تنس يق  عىل

 الترشيع 

     مبارشة   2020يونيو  16وم الثالاثء ي جلسة عامة ترشيعيةبعقد    02/22/2020قرار رمق

الشهرية، الشفهية  ال س ئةل  جلسة  سالمة    بعد  القادر  عبد  الس يد  للرئيس  الرابع  اخلليفة  الس يد  برئاسة 

الراض   دريس  اإ عىل  دلل  ،اجللسة  مانةأ  يف  والس يد  والتصويت  رمق  راسة  قانون  يتعلق   72.18مرشوع 

حداث الواكةل الوطنية للسجالت.     مبنظومة اس هتداف املس تفيدين من برامج ادلمع الاجامتعي واإ

     رمق الصةل   ادلاخيل   النظام   مقتضيات  عىل   تعديالت ابقرتاح    03/22/2020قرار  ذات 

ة لهذا الغرض، وفق اجلدوةل الزمنية املعمتدة من طرف  مبجلس احملاس بة، وعرضها عىل اللجنة الفرعية احملدث

 رية. هذه ال خ

 ال س ئةل الشفهية 

   الراض   ابنتداب   22/2020/ 04رمق    قرار دريس  اإ جللسة   الس يد  الشفهية   أ مينا  ال س ئةل 

ليوم الثالاثء    الشهرية اخملصصة لتقدمي أ جوبة الس يد رئيس احلكومة عن ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة

"س ياسة احلكومة ملا بعد رفع احلجر الصحي:    يف موضوع  بعد الزوال،  الثالثةعىل الساعة    2020  يونيو  16

زمة؟".   أ ية خطة لتحقيق الإقالع الاقتصادي ومعاجلة ال اثر الاجامتعية لل 
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دارية   شؤون اإ

    رمق التقرير  عىل    ابملصادقة   2020/ 22/ 05قرار 

 .2020يونيو  15الصادر عن جملس احملاس بة بتارخي 

   دماج    عىل   ابملوافقة   06/21/2020قرار رمق املوظفني امللحقني دلى جملس املستشارين، اإ

 وفق الرشوط املنصوص علهيا يف النصوص القانونية اجلاري هبا العمل. 

     تعيني الس يد خادل العمراين مديرا للفريق ادلس توري عىل  ابملوافقة    2020/ 22/ 07قرار رمق

 ادلميقراطي.

   ر قرا دراج    08/22/2020مق  ر  املوظفني  ابإ "وضعية  مضن   كنقطة   املتعاقدين" موضوع 

 جدول أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب. 

     دراج    2020/ 22/ 09قرار رمق طرف املستشارون  موضوع "ابإ تقيي التقارير املنجزة من 

 . مضن جدول أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب كنقطة   "العامون

 

 قضااي للمتابعة 

 ؛ املوقع الإلكرتوين للمجلس حتديث •

 برانمج ال نشطة الإشعاعية للمجلس لفرتة ما بعد رفع احلجر الصحي. •
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 23/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020يونيو    22اإلثنين  

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،    2020يونيو    22عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  

 السادة: وحضور ال عضاء  بن شامش،  احلكي   عبد الس يد    لس اجمل   رئيس برئاسة  

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :   الإله احللوطي   عبد  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :    محيد كوسكوس  -

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :   عبد امحليد الصويري   -

 س؛ حماسب اجملل  :    احملرش   العريب  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :    عز ادلين زكري  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    أ محد تويزي  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    أ محد اخلريف  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :    اإ

 

 السادة: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :   عبد الصمد قيوح  -

 . اجمللس  حماسب  :   الوهاب بلفقيه   عبد  -
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 جامتع  لصادرة عن الا القرارات ا 

 

 مع املؤسسات ادلس تورية   العالقة 

     رمق حاةل   01/23/2020قرار  اجمللس    ابإ والبييئ  رأ ي  والاجامتعي  حول الاقتصادي 

حداث    72.18"مرشوع قانون رمق   يتعلق مبنظومة اس هتداف املس تفيدين من برامج ادلمع الاجامتعي وابإ

 ق واجملموعة البملانية. ، عىل الفر الواكةل الوطنية للسجالت"

 ال س ئةل الشفهية 

   ال س بوعية الشفهية    ال س ئةل  جلسة  عىل جدول أ عامل  ابملوافقة    2020/ 23/ 02رمق     قرار

برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد   ،بعد الزوال  الثالثة عىل الساعة    2020  يونيو  23ليوم الثالاثء  

ملناقشة س بل احلد من تداعيات أ زمة وابء كوروان،  اجللسة،  القادر سالمة والس يد أ محد تويزي يف أ مانة

 .ل، التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء، والصحةحبضور وزراء: العد

  وفق   يوليوز لشهر  جلسة ال س ئةل الشفهية الشهرية  موضوع  بتحديد    2020/ 23/ 03  قرار

 ييل:  ما

ات تقوية منظومة امحلاية س ياسة احلكومة للحفاظ عىل التوازانت املالية ومتطلب"موضوع   -

الاجامتعية والقدرة الرشائية للمواطنني، خالل فرتة ما بعد رفع حاةل الطوارئ الصحية" يف حال مت التفاق  

   ؛ 0202يوليوز  14يوليوز أ و يوم الثالاثء  7احلكومة عىل عقد هذه اجللسة يوم الثالاثء  رئيس مع 

- " الاقتص  الس ياساتموضوع  اجملالني  يف  والاجامتعيالعمومية  ضوء    ادي  ادلروس  يف 

يوليوز   21املس تخلصة من تداعيات أ زمة كوروان" يف حال متت برجمة جلسة املساءةل الشهرية يوم الثالاثء 

2020 . 

 

 الترشيع 

     ابتداء من اجامتع ادلوري عن وضعية الترشيع    تقريرال   بعرض  2020/ 04/23رمق    قرار

 املكتب املقبل. 
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 ة واملؤقتة أ شغال اللجان ادلامئ 

   عىل    املبدئية  ابملوافقة  2020/ 23/ 05  رمق  قرار

طلب جلنة القطاعات الإنتاجية بتنظي هممة اس تطالعية حول "مركزية الرشاء والتمنية للمنطقة املنجمية  

وجفيج" املهمة،  ،  لتافياللت  برانمج  مبرشوع  الصةل  ذات  املعطيات  من  املزيد  بتقدمي  اللجنة  مطالبة  مع 

جناز،    املاكن اذليو  ىل الواملزيانية املتوقعة للمهمةس تجرى به، واملدة الزمنية املقرتحة لالإ عدد  ، ابلضافة اإ

 املشاركني فهيا.ل عضاء لال قىص 

   حداث    2020/ 06/23قرار رمق دارية،  ابإ تضم حتت ارشاف ال مني العام للمجلس،  جلنة اإ

للمجلس،  الت املقرتحة عىل النظام ادلاخيل  ، يعهد لها بتجميع التعديواجملموعة  مدير الترشيع ومدراء الفرق

حاةل تقرير يف املوضوع عىل جلنة النظام ادلاخيل.   واإ

 لس وبأ نشطته التعريف ابجمل

   رمق جناز عىل    ملوافقة اب   2020/ 23/ 07قرار  فيديو    اإ وأ نشطة بأ شغال  للتعريف  كبسولت 

عطاء ال ولوية يف الفرتة الراهنة   لس خالل الفرتة الاس تثنائية اليت  للتعريف بسري أ شغال اجملاجمللس، مع اإ

القوانني(، مع اختاذ    )مقرتحات   ، وكذا التعريف ابملبادرات الترشيعية ل عضاء اجمللسجاحئة كوروانفرضهتا 

 ابيق الرتتيبات الادارية اليت تسمح ابلنرش الواسع لهذه الكبسولت عىل مس توى وسائل التواصل املتاحة. 

دارية   شؤون اإ

    رمق الالزمة  ابختاذ    2020/ 23/ 08قرار  اقتناء    لس تكاملالإجراءات  من عامرة  مسطرة 

 أ جل هتيئهتا مكلحقة ملقر اجمللس. 
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 قضااي للمتابعة 

 التوأ مة املؤسساتية مع الاحتاد ال ورويب؛ •

 الرشاكة مع املندوبية السامية للتخطيط يف جمال التوثيق؛  •

 ؛ املوقع الإلكرتوين للمجلس حتديث •

 ؛بعدديد للتصويت عن التطبيق اجل •

 وضعية املوظفني املتعاقدين؛  •

 برملان املس تقبل؛  •

 برانمج ال نشطة الإشعاعية للمجلس لفرتة ما بعد رفع احلجر الصحي. •
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 24/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020يونيو    29اإلثنين  

 

عا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،  اجامت  2020يونيو    29عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  

 السادة: وحضور ال عضاء  بن شامش،  احلكي   عبد الس يد  رئيس اجمللس  برئاسة  

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :   عبد الصمد قيوح  -

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :   الإله احللوطي   عبد  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :    محيد كوسكوس  -

 اخلامس للرئيس   اخلليفة  :   عبد امحليد الصويري   -

 حماسب اجمللس؛  :    احملرش   العريب  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :    عز ادلين زكري  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    أ محد تويزي  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    أ محد اخلريف  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :    اإ

 

 السادة: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  -

 . اجمللس  حماسب  :   الوهاب بلفقيه   عبد  -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 شؤون تنظميية 

     رمق الشفهية  بنظام  العمل  ابس تئناف   2020/ 24/ 01قرار  ال س ئةل  وفق   جلسات 

 انطالقا من ال س بوع املقبل.الضوابط الاعتيادية 

 الترشيع 

     رمق يوم  بعقد  2020/ 24/ 02قرار   ترشيعية  عامة   2020  يونيو  30  الثالاثء  جلسة 

والس يد  الشفهية  ال س ئةل  جلسة   بعد  مبارشة  سالمة  القادر  عبد  الس يد  للرئيس  الرابع  اخلليفة  برئاسة   ،

يتعلق مبزاوةل أ نشطة   50.17لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق أ محد تويزي يف أ مانة اجللسة، 

 الصناعة التقليدية. 

     حاةل   03/24/2020قرار رمق يتعلق بتنظي همنة العامالت   45.18وع قانون رمق  مرش   ابإ

 عىل جلنة التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية.  والعاملني الاجامتعيني

 ال س ئةل الشفهية 

   أ عامل  ابملوافقة    04/24/2020رمق     قرار جدول  الشفهية   ال س ئةل  جلسة  عىل 

برئاسة اخلليفة اخلامس للرئيس    ،بعد الزوال  لثةالثا عىل الساعة    2020  يونيو   30ليوم الثالاثء  ال س بوعية  

والس يد   الصويري  امحليد  عبد  اجللسة،الس يد  امانة  يف  تويزي  تداعيات   أ محد  من  احلد  س بل  ملناقشة 

 وال رسة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة  و والبيئة،   الطاقة واملعادن  يوزير أ زمة وابء كوروان، حبضور  

 

 العالقات اخلارجية 

  عن بعد،   عب تقنيات التواصل  عىل مشاركة اجمللس،  ابملوافقة  2020/ 05/24  رمق   رارق

 يف ال نشطة التالية: 

"ماكحفة الإرهاب   يف موضوع: امجلعية البملانية للبحر ال بيض املتوسط للمشاركةاجامتع   -

طار وابء كوفيد  ؛2020يونيو  30، وذكل يوم "19والتطرف العنيف يف اإ
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ادلويلالااجامتع   - البملاين  "تأ مني   موضوع: يف حتاد 

السالح  مس تقبلنا املشرتك: مرشوع دليل للعمل البملاين بشأ ن نزع  

 ؛2020يوليوز  فاحت ، وذكل يوم "من أ جل ال من والتمنية املس تدامة 

التابعة   - ال وسط  والرشق  املتوسط  البحر  مجموعة  شامل لل اجامتع  حللف  البملانية  جمعية 

يف منطقة الرشق ال وسط   19وابء كوفيد " و  " التمنية وال من يف منطقة الساحل "  ي:موضوع  يف  ال طليس 

فريقيا   . 2020يوليوز  08يوم  وذكل، "وشامل اإ

     ىل انتداب أ حد أ عضاء الفريق بدعوة    2020/ 06/24قرار رمق رئيس الفريق الاشرتايك اإ

 الس يد أ محد علمي.   عوضط للعضوية مضن شعبة اجمللس يف امجلعية البملانية للبحر الابيض املتوس 

دارية   شؤون اإ

   من أ جل النرش الواسع   الإدارة ابختاذ التدابري الالزمةتلكيف  ب   24/2020/ 07قرار رمق

 . عىل مس توى اكفة وسائل التواصل املتاحة للكبسولت التعريفية بأ نشطة اجمللس

    عىل   بعد،  للتصويت عن  اجلديد  التطبيق   اعامتد   عىل   ابملوافقة   2020/ 24/ 08قرار رمق 

يف أ فق الرشوع لتجريبه،    2020مع مدراء الفرق واجملموعة يوم ال ربعاء فاحت يوليوز    اجامتع   عقد   أ ن يمت

 . يف العمل به انطالقا من ال س بوع املقبل 

   ىل رؤساء الفرق ومنسق اجملموعةبتوجيه    2020/ 24/ 09رمق    قرار شأ ن مواكبة ب   مذكرة اإ

 . للتصويت عن بعدلتطبيق اجلديد اب يف العمل  الس يدات والسادة املستشارين

   رمق  ق للمجلس  ابملوافقة   24/2020/ 10رار  الإلكرتونية  البوابة  حتديث  وفق   ،عىل 

 . ري هبا العملاملساطر القانونية اجلا 

    رمق الزمنيةعىل    املبدئية   ابملوافقة   24/2020/ 11قرار  الإشعاعية ل   اجلدوةل  ل نشطة 

 عىل ضوء تطور الوضعية الوابئية. قبال عىل أ ن يعاد التداول فهيا مس ت   للمجلس،
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 قضااي للمتابعة 

 اختتام ادلورة؛ سيناريوهات  •

 التوأ مة املؤسساتية مع الاحتاد ال ورويب؛ •

 الرشاكة مع املندوبية السامية للتخطيط يف جمال التوثيق؛  •

 وضعية املوظفني املتعاقدين؛  •

 . برملان املس تقبل  •
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 25/2020كتب رقم  اجتماع الم  ▪
 2020  يوليوز   06اإلثنين  

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن    2020  يوليوز   06عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  

 السادة: وحضور ال عضاء  بن شامش،   احلكي   عبد الس يد  رئيس اجمللس  برئاسة  بعد، 

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :   عبد الصمد قيوح  -

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :   ي الإله احللوط   عبد  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :    محيد كوسكوس  -

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :   عبد امحليد الصويري   -

 حماسب اجمللس؛  :    احملرش   العريب  -

 . اجمللس  حماسب  :   الوهاب بلفقيه   عبد  -

 

 السادة: ، اعتذر عن حضور هذا الاجامتع فامي  

 ؛ اجمللس  حماسب  :    عز ادلين زكري  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    أ محد تويزي  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    اخلريف أ محد   -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :    اإ
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 شؤون تنظميية 

     رمق لنتاجئ    بتالوة   2020/ 01/25قرار  املتضمنة  احلكومة  رئيس  الس يد  مراسةل 

، يف  املستشارينمللء ثالثة مقاعد شاغرة مبجلس    2020يونيو    18الانتخاابت اجلزئية اجملراة يوم  

  .2020يوليوز  07مس هتل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 

     ىل الس يد رئيس احلكومة    بتوجيه   2020/ 02/25قرار رمق ادلعوة    من أ جل مراسةل اإ

ىل   اجمللسي   اليت  الإضافية  الاعامتدات  مراعاةاإ مضن   الس نوية  اعامتداته  يف  اخلصاص  لسد   طلهبا 

 . 2021اجمللس برس س نة مرشوع مزيانية 

 الترشيع 

   2020  يوليوز   07  الثالاثء جلسة عامة ترشيعية يوم    بعقد   25/2020/ 03رمق     ر قرا  

د  ، برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يالشفهية  ال س ئةل   جلسة   بعد  مبارشة 

دريس  . النصوص اجلاهزةيف أ مانة اجللسة، لدلراسة والتصويت عىل  الراض  اإ

 ال س ئةل الشفهية 

   أ عامل  ابملوافقة    2020/ 25/ 04رمق     قرار جدول  الشفهية    ال س ئةل  جلسة  عىل 

  الثاين برئاسة اخلليفة    ،بعد الزوال  الثالثةعىل الساعة    2020  يوليوز  07ليوم الثالاثء  ال س بوعية  

دريسوالس يد  احللوطي الإله س يد عبد للرئيس ال   . مانة اجللسةأ  يف  الراض  اإ

    رمق احلكومة    بعقد  2020/ 25/ 05قرار  رئيس  الس يد  أ جوبة  لتقدمي  عامة  جلسة 

" موضوع  يف  املستشارين  والسادة  الس يدات  أ س ئةل  اجملالت  عىل  يف  العمومية  الس ياسات 

، وذكل  خلصة من تداعيات أ زمة كوروان"ادلروس املس ت الاقتصادية والاجامتعية والرمقية يف ضوء  

 . 2020  يوليوز  21  الثالاثء يوم  
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 العالقات اخلارجية 

 عن    عب تقنيات التواصل   عىل مشاركة اجمللس،  ابملوافقة  2020/ 25/ 06  رمق   قرار

الندوة  يف  بعد،   البملاين  س اليت  أ شغال  الاحتاد  يف ينظمها  البناء  موضوع:   ادلويل  عادة  بشلك  "اإ

،  "لتعزيز دور البملاانت يف احلد من خماطر الكوارث  19كوفيد  : ادلروس املس تفادة من وابء أ فضل 

 .2020يوليوز  09يوم وذكل 

دارية   شؤون اإ

   مبارشة  من أ جل    الإدارة ابختاذ التدابري الالزمةتلكيف  ب   07/25/2020قرار رمق

 . الإلكرتونية للمجلسالإعالن عن طلب عروض مفتوح لتحديث البوابة 

    رمق دراج   2020/ 25/ 08قرار  اإ عادة  دماج  ابإ اإ مضن    املوظفني  موضوع  امللحقني 

 جدول أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب. 

   عداد    الإدارة   بتلكيف   2020/ 09/25رمق    قرار  تسوية   بشأ ن  مفصل  ملفابإ

املتعاقدين  وضعية جديد   ،املوظفني  من  املوضوع  املقبل    وعرض  الاجامتع  أ عامل  جدول  مضن 

   للمكتب. 

   رمق  ق  ، العامون  املستشارون   همام  توصيف  مرشوع   بتعمي   2020/ 25/ 10رار 

 وعرض املوضوع من جديد مضن جدول أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب.  

    عادة   2020/ 25/ 11قرار رمق دراج   ابإ   املستشارون   ومعل  نشاط  "تقيي  موضوع   اإ

 أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب. العامون" مضن جدول 

    رمق الثالاثء  عقد  ب  2020/ 25/ 12قرار  يوم  حبضور   2020يوليوز    07اجامتع 

املكتب   عن  الس يد  أ عضاء  جانب  ىل  الإماكنيات    ال منياإ حبث  أ جل  من  للمجلس  املتاحة  العام 

 حيازة بناية جديدة بشارع أ بو العنان املرين.   اجمللس من خاللظروف معل  لتحسني
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 قضااي للمتابعة 

 اختتام ادلورة؛ سيناريوهات  •

 توأ مة املؤسساتية مع الاحتاد ال ورويب؛ال  •

 الالزتامات ادلامئة للمجلس؛  •

 الرشاكة مع املندوبية السامية للتخطيط يف جمال التوثيق؛  •

 . برملان املس تقبل  •
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 26/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  يوليوز   13اإلثنين  

 

الإثنني   يوم  املستشارين  جملس  مكتب  ال س بوعياجامتع  2020  ز يوليو   13عقد  اجمللس  برئاسة  ،  ه  رئيس 

 السادة: وحضور ال عضاء   بن شامش،  احلكي   عبد الس يد  

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :    عبد الصمد قيوح  -

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :    الإله احللوطي   عبد  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 لرئيس؛ اخلليفة الرابع ل  :    عبد القادر سالمة  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :     اإ

 

 السادة: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري   -

 حماسب اجمللس؛  :     احملرش   العريب  -

 . اجمللس  حماسب  :    الوهاب بلفقيه   عبد  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  -

 ؛ لس أ مني اجمل :     أ محد تويزي  -

 . أ مني اجمللس  :     أ محد اخلريف  -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية 

     رمق حاةل   2020/ 26/ 01قرار  الاقتصادي   رأ ي  ابإ اجمللس 

والبييئ   ال خرض"   يفوالاجامتعي  المنو  مسار  عىل  املغرب  لوضع  الطايق  الانتقال  "ترسيع    موضوع 

 موعة البملانية. عىل الفرق واجمل

 التنس يق مع جملس النواب 

    رمق البملانية  بعقد   2020/ 26/ 02  قرار  التنس يق  يوم    جلنة  النواب  جملس   15ال ربعاء  مع 

 احلادية عرش صباحا. عىل الساعة  2020يوليوز 

 الترشيع 

    جللسات العامة اخملصصة لدلراسة والتصويت  ا   عقدعىل    ابملوافقة   03/26/2020  قرار رمق

 ،2020يوليوز    17يوم امجلعة    ،2020  للس نة املالية  35.20 وع قانون املالية املعدل رمقعىل مرش 

دريس الراض  و   برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة   .اجللسات   ةيف أ مانالس يد اإ

   رمق قانون  بتوجيه  2020/ 26/ 04قرار  املكتب،  مقرتيح  دلى  الاشرتايك  الفريق  أ ودعهام   ،

ىل   البملانية الاإ واجملموعة  القطاعات    15،  واحلكومة  فرق  جلنة  عىل  حالهتام  اإ قبل  ال قل  عىل  يوما 

 ابملقرتحني التاليني: ويتعلق ال مر  .سمن النظام ادلاخيل للمجل 194وفق أ حاكم املادة  الإنتاجية، 

 ملغربية؛ مقرتح قانون يتعلق بتفويت أ صول رشكة سامري يف طور التصفية القضائية حلساب ادلوةل ا -

 مقرتح قانون يتعلق بتنظي أ سعار احملروقات ابملغرب.   -

  ادلامئة بشأ ن  والسادة رؤساء اللجان   رئيس احلكومة  الس يد  مبراسةل   26/2020/ 05  قرار رمق 

 معروضة عىل اجمللس. مشاريع ومقرتحات قوانني برجمة 

 

 ال س ئةل الشفهية 

   جدول  ابملوافقة    06/26/2020  رمق   قرار ال س بوعية الشفهية    ال س ئةل  جلسة أ عامل  عىل 

للرئيس الس يد    الاولبرئاسة اخلليفة    ،بعد الزوال  الثالثة عىل الساعة    2020  يوليوز   14ليوم الثالاثء  

 يف أ مانة اجللسة.  تويزي أ محدوالس يد  قيوح الصمد عبد 
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 واملؤقتة   أ شغال اللجان ادلامئة 

 ىل   ابدلعوة   07/26/2020  رمق  قرار   النظام  جلنة   اجامتع  عقد  اإ

 بعد الزوال. الثالثةعىل الساعة   2020 يوليوز   20يوم الإثنني  ادلاخيل

     لإطار العام لإعداد مرشوع قانون املالية اتقدمي    موضوع عرض  ب  2020/ 26/ 08قرار رمق

مضن جدول أ عامل ،  من القانون التنظميي لقانون املالية(  47للس نة املوالية أ مام جلنيت املالية )املادة  

 . 2020يوليوز  15البملاين ليوم ال ربعاء التنس يق 

 العالقات اخلارجية 

  عىل مشاركة اجمللس، عب تقنيات التواصل عن بعد، يف  ابملوافقة  2020/ 26/ 09  رمق   قرار: 

ابل مم املتحدة بشأ ن   مبناس بة املنتدى الس يايس رفيع املس توى   املزمع عقده "املنتدى البملاين   أ شغال  -

 .2020يوليوز   15 يوم ي ينظمه الاحتاد البملاين ادلويل  اذل ،التمنية املس تدامة" 

  19يويم اذلي ينظمه الاحتاد البملاين ادلويل  ،  "املؤمتر ادلويل اخلامس لرؤساء البملاانت"  أ شغال -

 . 2020غشت    20و

  ش تنب   09يوم   القضااي القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البملانية جمللس أ وروابجلنة  أ شغال   -

2020 . 

دارية   شؤون اإ

   املوظفني املتعاقدين مع    مع  التعاقد  رشوط  مراجعةعىل    ابملوافقة   2020/ 26/ 10قرار رمق

 س نوات.  5ملدة تزيد عن اجمللس 

 خمتلفات 

 عىل مشاركة اجمللس، عب تقنيات التواصل عن بعد، يف   ابملوافقة  26/2020/ 11  رمق  قرار

حول البحث اذلي أ جنزه املعهد   لدلراسات الاسرتاتيجية امللك اللقاء اذلي ينظمه املعهد فعاليات 

 " "الإحاطة بنقاط  The Reptrak Companyمبسامهة مكتب استشارة دويل  " يف موضوع 

 . 2020  يوليوز   16 يوم قوة وضعف صورة املغرب عىل املس توى ادلويل"، وذكل 
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 قضااي للمتابعة 

 سيناريوهات اختتام ادلورة؛  •

 ؛جنة البملانية املشرتكة املغربية ال وروبية بمتثيلية املكون الاقتصاديتعزيز تركيبة شعبة الل  •

دماج املوظفني  •  ؛ امللحقنياإ

 ابب الرتش يح ادلاخيل لشغل مناصب املسؤولية؛  فتح •

 ؛نين العاميتوصيف همام املستشار  •

 ؛نيالعام ني املستشار  ومعل نشاط تقيي •

 .ظروف معل اجمللس من خالل حيازة بناية جديدة  حتسني •
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 27/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  يوليوز   20اإلثنين  

 

الإثنني   يوم  املستشارين  جملس  مكتب  برئاسة    2020  يوليوز   20عقد    الس يد   للرئيس   ال ول   اخلليفة اجامتعا 

 السادة: حضور و  ،قيوح  الصمد عبد 

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :   الإله احللوطي   عبد  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :    محيد كوسكوس  -

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :    عبد القادر سالمة  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :   عبد امحليد الصويري   -

 حماسب اجمللس؛  :    احملرش   العريب  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :    عز ادلين زكري  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :    اإ

 

 السادة: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 ؛ اجمللس  حماسب  :   الوهاب بلفقيه   عبد  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    أ محد تويزي  -

 . أ مني اجمللس  :    أ محد اخلريف  -

 

 

 

 

 

 

 
   ص عدد خا   / 600العدد  - النشرة الداخلية 

 

 مجلس المستشارين 
 



60 
 

 

 

  20يوم االثنين  القرارات الصادرة عن اجتماع املكتب

   2020يوليوز 

 

 الترشيع 

     برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر جلسة عامةبعقد    01/27/2020قرار رمق ،

اجللسة أ مانة  يف  الراض  ادريس  والس يد  الترشيعية    سالمة  النصوص  عىل  والتصويت  لدلراسة 

 . الزوال بعدالرابعة    الساعة  عىل   2020يوليوز    23يوم امخليس  اجلاهزة  

 ال س ئةل الشفهية 

   ليوم    الشهريةالشفهية    ال س ئةل  جلسةأ عامل  عىل جدول  ابملوافقة    2020/ 02/27رمق    قرار

والس يد  اجمللس    رئيسبرئاسة الس يد    ،بعد الزوال  الثالثةعىل الساعة    2020  يوز يول   21الثالاثء  

 يف أ مانة اجللسة. الراض ادريس 

 شؤون تنظميية 

     يوليوز   23جلسة عامة لختتام ادلورة اجلارية يوم امخليس    بعقد   2020/ 27/ 03قرار رمق

 ، مبارشة بعد اجللسة الترشيعية. 2020

   جلسة عامة ملناقشة عرض الس يد الرئيس ال ول للمجلس  ة  ببجم   2020/ 27/ 04قرار رمق

س يق  ن ، بت ، خالل شهر أ كتوبر املقبل 2018حول أ عامل احملامك املالية برس س نة ال عىل للحساابت  

 . مع جملس النواب

دارية   شؤون اإ

   2020يوليوز  20عىل تقرير جملس احملاس بة بتارخي ابملصادقة   05/27/2020قرار رمق. 

     عىل حمرض اجامتعات اللجان املتساوية ال عضاءابملوافقة    2020/ 27/ 06قرار رمق . 
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الثالاثء  اس تأ نفت  وقد   يوم  املكتب  اجامتع  عىل    2020يوليوز    21أ شغال 

الساعة الثانية بعد الزوال، برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش،  

 وحضور السادة: 

 ئيس؛ اخلليفة ال ول للر  :    عبد الصمد قيوح  -

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :    الإله احللوطي   عبد  -

 الثالث للرئيس؛ اخلليفة   :     محيد كوسكوس  -

 . اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد امحليد الصويري   -

 

 2020يوليوز    21يوم الثالاثء    القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب 

دارية   شؤون اإ

   دماج املابملوافقة    2020/ 27/ 07قرار رمق شهرا    24وظفني اذلين قضوا ما ل يقل عن  عىل اإ

 يف وضعية الإحلاق دلى اجمللس. 

   رمق الرتش يح    عن   ابلإعالن   08/27/2020قرار  ابب  مناصب  فتح  لشغل  ادلاخيل 

ذات    أ ن جترى الاختباراتعىل    ،اجلاريال س بوع    خالل  املسؤولية الشاغرة )ال قسام واملصاحل(

 .2020 ش تنبشهر خالل ال س بوع ال ول من  الصةل

   رجاء   2020/ 27/ 09قرار رمق ىل غاية شهر اإ البث يف توصيف همام املستشارين العامني  ابإ

 .2020 ش تنب

 قضااي للمتابعة 

 وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس؛  •

ات  الرساةل اجلوابية للس يد رئيس جلنة التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية حول وضعية مقرتح •

 ؛ احملاةل عىل اللجنةومشاريع القوانني 

 ظروف معل اجمللس من خالل حيازة بناية جديدة. حتسني •
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كلمة رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش بمناسبة اختتام دورة أبريل للسنة   ▪

 2020ـ   2019التشريعية  

 

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون؛ 

 ستشارون احملرتمون؛ الس يدات والسادة امل 

الفصل   ملقتضيات  ادلس تور   65طبقا  من 

من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين،   21واملادة  

الترشيعية   للس نة  أ بريل  دورة  اليوم،  ـ    2019خنتمت 

يف تزامن مع احتفالت الشعب املغريب بعيد   2020

  21العرش اجمليد واذلي يتوج هذه الس نة اس تكامل  

ه للا  املكل محمد السادس نرص س نة من حمك جالةل  

ثر العملية اجلراحية  وأ يده. ويه مناس بة لتجديد الهتاين جلالةل املكل : أ ول مبناس بة متاثل جاللته للشفاء اإ

 اليت أ جريت جلاللته، واثنيا مبناس بة حصول ويل العهد احملبوب مولي احلسن عىل شهادة الباكلوراي.

والا الاعزتاز  عىل  تبعث  ملناس بة  هنا  قدرة  واإ حيث  من  التحدايت  طمئنان  جماهبة  عىل  بالدان 

ذا اكنت العرشيتان ال وىل والثانية من حمك جالةل املكل محمد   املرتبطة ابلعرشية الثالثة من هذه ال لفية. فاإ

صالحية هادئة جتسدت عناويهنا الكبى يف ال وراش املهيلكة ذات   السادس نرصه للا قد شهدات ثورة اإ

ن هذه الس نة قد دشنت العرشية الثالثة بعنوان عريض وابرز  املؤسسايت واحلقويق، فالبعد الس يايس و  اإ

مرتبط مبصاحلة أ مشل وأ معق، أ ل ويه املصاحلة الاجامتعية والاقتصادية من خالل جتديد جالةل املكل  

عيد العرش يوم   مبناس بة  خطابه السايم  يف  وحتيني 2019يوليوز    30نرصه للا  مراجعة  ىل   ، دلعوته اإ

احلا التمنوي  تطلعات المنوذج  ىل  اإ يرىق  جديد  تمنوي  منوذج  ملرشوع  التشاركية  الصياغة  خالل  من  يل، 

 وطموحات املغاربة وحيقق الإقالع الاقتصادي والعداةل الاجامتعية واجملالية ببالدان .

 

 اختتام الدورة.... 
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وقبل اس تعراض حصيةل معل اجمللس خالل هذه ادلورة، لبد  

طبع   حدث  أ مه  عند  التوقف  انطمن  اليت  العادية  ادلورة  لقت،  هذه 

،  19  -وختمت، يف س ياق وظرف وطن وعاملي اس تثنايئ وغري مس بوق مرتبط بتفيش وابء كوروان كوفيد

 وتداعياته الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية عىل املس توى الوطن وادلويل.

ال       محمد  املكل  جالةل  وتبرص  حبمكة  اعزتازان  املناس بة،  هبذه  وأ يده  وجندد  للا  نرصه  سادس 

جراءات حامسة ورسيعة ملواهجة تفيش الوابء، عب مقاربة    ونظرته ىل اعامتد تدابري واإ الاستباقية بدعوته اإ

ىل   ارتكزت عىل جعل حصة املواطنني واملواطنات وسالمة الوطن يف صدارة ال ولوايت، بدءا من ادلعوة اإ

حداث صندوق خاص   غالق احلدود البية واجلوية، واإ صدار جاللته بتدبري ومواهجة فريوس كورواناإ ، واإ

لتعلاميته السامية من أ جل تعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهيألك الطبية اخملصصة لتدبري هذا الوابء،  

وخمتلف الإجراءات املتخذة من قبل السلطات العمومية تنفيذا للتعلاميت امللكية السامية. ويه التدابري  

ن انتشاره، وجتنب خسائر كبرية عىل املس توى البرشي،  ن التحمك يف الوابء، واحلد ماليت مكنت بالدان م

 قياسا مبا تكبدته حىت أ كب ادلول وأ كرثها تقدما.

دلمع   الرائدة  امللكية  ابملبادرة  افتخاران  عن  نعب  طبية    15كام  مبس تلزمات  صديقة،  افريقية  دوةل 

طار معليايت للتعاون س ياق املبادرة امللكية الساب  وأ دوية ملواهجة وابء كوروان، واليت تندرج يف طالق اإ قة ابإ

الإفريقي ملواهجة وابء كوروان، ويه املبادرات اليت عكست قي التضامن اليت يبلورها املغرب    -الإفريقي

  يف تعاونه مع دول القارة، وجتسد الإرادة امللكية الراخسة لتأ كيد التعاون والتضامن الافريقي.

ارة لعائالت اكفة الضحااي اليت وافهتم املنية بسبب دد، يتقدم اجمللس ابلتعازي احلويف هذا الص

هذا الوابء، ممتنيني الشفاء العاجل لبايق املصابني، سائلني املوىل عز وجل أ ن يرفع هذا الوابء عن الإنسانية  

 مجعاء.

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون؛ 

ىل مالمئة نظام اش تغاهل خالل   ملنطقي أ ن يعمد جملس املستشارينارتباطا هبذا الوضع، اكن من ا اإ

هذه ادلورة مع مس تجدات الوضعية الوابئية لبالدان وحاةل الطوارئ الصحية املعلنة من قبل السلطات 

العمومية، ومبا يضمن اس مترار أ داء جملس نا املوقر لل دوار ادلس تورية املناطة به، وتبعا ذلكل وضع اجمللس  

ادلنظاما   هذه  خالل  لالش تغال  احلاةل  اس تثنائيا  تطور  مراحل  من  مرحةل  للك  الاس تجابة  حاول  ورة، 

ىل ذكل اكل يت:الوابئية. وميك    ن الاشارة اإ
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القضااي    - عىل  اجمللس  أ شغال  خاللها  تركزت  ال وىل:  املرحةل 

ار وابء كوروان بعد تزايد اجلوهرية وذات ال ولوية اليت تطلهبا التجاوب الرسيع واحلازم مع تداعيات انتش 

ت اليت مت تسجيلها ببالدان، حبيث تضمنت اختاذ تدابري مهت وضع نظام اس تثنايئ للجلسات عدد احلال

واحلد   كوروان  جاحئة  بتدبري  املرتبطة  الترشيعية  للنصوص  ال ولوية  عطاء  واإ الشفهية،  لل س ئةل  ال س بوعية 

ا أ شغال  يف  للحضور  مؤقت  نظام  وضع  مع  أ اثرها،  وضاممن  ادلامئة،  واللجان  العامة  مشاركة جللسات  ن 

الإلكرتوين  التصويت  آلية  أ اعامتد  خالل  من  ال شغال  يف  املشاركة  يف  املستشارين  والسادة  الس يدات 

 واملشاركة يف اجامتعات اللجان عن بعد. 

ال   - احلاةل  تطور  مع  يامتىش  بشلك  املتخذة،  الاحرتازية  التدابري  تليني  مت  الثانية:  وابئية،  املرحةل 

جراءات احلكومية واحلاجة الترشيعية ملواهجة تداعيات الوابء، خاصة، عىل  هبدف فسح اجملال ملواكبة الإ 

 املس توايت الاجامتعية والاقتصادية.

رفع    - بعد  اجمللس  ل هجزة  العادي  الاش تغال  نظام  ىل  اإ الرجوع  قرار  اإ خاللها  مت  الثالثة:  املرحةل 

بقاء عىل مج   ار الوابء.يع التدابري املادية للوقاية من انتش احلجر الصحي، مع الإ

ولقد مكنت التدابري املتخذة خالل املراحل الثالثة املذكورة من تكريس دور جملس املستشارين 

ىل جانب جملس النواب واحلكومة، يف مواهجة جاحئة كوروان وماكحفة خمتلف   كرشيك أ سايس وفاعل، اإ

س امي بعد اعامتد التجربة لإشادة والتنويه من طرف املراقبني، لتداعياهتا. كام حظيت هذه الإجراءات اب

آلية التصويت الإلكرتوين عن بعد.   ال وىل من العمل البملاين ابملغرب، واملمتثةل ابعامتد أ

الآليات  اكفة  واستامثر  الوابء  حماربة  يف  املوقر  جمللس نا  احملوري  ادلور  تكريس  عىل  وحرصا 

ب اجمللس وندوة الرؤساء كثافة ويم ذي الصةل شهدت وترية اجامتعات مكت ادلس تورية لتتبع العمل احلك

قرار القوانني   وارتفاعا ملحوظا. كام اتسم معل اللجان ادلامئة بتعبئة وتفاعل مسؤول مع متطلبات ترسيع اإ

ات  املرتبطة بتدبري اجلاحئة وتداعياهتا، ومواكبة دقيقة للعمل احلكويم ذي الصةل، لس امي عب تقدمي طلب

ىل املسؤولني احلكوميني    املعنيني بشلك مبارش بتدبري اجلاحئة.الاس امتع اإ
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املسؤولية  بروح  البملانية  ادلورة  هذه  اتسمت  فقد  وبصفة، 

والعمل اجلاد والالزتام اذلي أ ابنت عليه خمتلف مكوانت اجمللس: مكتب  

دارية ملانية وابيق أ عضاء اجمللس، واكفة ال طر الإ اجمللس، ندوة الرؤساء، اللجان ادلامئة، الفرق واجملموعة الب 

  ابجمللس.

 الس يدات املستشارات والسادة املستشارون احملرتمون؛

جملس املستشارين ل ول مرة يف اترخي العمل   متزيت هذه ادلورة عىل الصعيد الترشيعي ابعامتد 

ية التصويت الإلكرتوين عن بعد، عب  البملاين ابملغرب، والثانية عىل صعيد افريقيا والرشق ال وسط، لآل 

يوم الثالاثء   من اجللسة العامة املنعقدة  مؤمنة ابتداء  معلوماتية  ، وقد جاء اعامتد 2020ماي    12منصة 

هذه الآلية بغية ضامن مشاركة أ وسع للس يدات والسادة املستشارين يف معلية التصويت، مبا يتوافق مع 

ص عىل أ ن التصويت حق خشيص ل ميكن تفويضه ومضمون من ادلس تور اذلي ين  60مقتضيات الفصل  

 من النظام ادلاخيل للمجلس. 175املادة 

نصا ترشيعيا، اكنت عىل درجة كبرية    20عية للمجلس املوافقة عىل  ولقد شهدت احلصيةل الترشي 

ىل مرشوع قا نون املالية  من ال مهية، من حيث اس تجابهتا ملتطلبات الفرتة الراهنة، ومن أ برزها، ابلإضافة اإ

، 19"-، والنصوص الترشيعية املرتبطة بتدبري جاحئة كوروان "كوفيد2020للس نة املالية    35.20املعدل رمق  

 يه:و

الفرتة   • خالل  اصدارهام  مت  قوانني،  مراس ي  عىل  املصادقة  ىل  اإ يرميان  قانونني  مرشوعني 

 الفاصةل بني دوريت أ كتوبر وأ بريل، ويتعلق ال مر ب: 

رمق • بقانون  متت    2.20.320  مرسوم  اذلي  اخلارجية،  المتويالت  سقف  بتجاوز  املتعلق 

رمق   ابلقانون  عليه  رمق26.20املصادقة  بقانون  ومرسوم  حباةل   2.20.292  ؛  خاصة  أ حاكم  بسن  املتعلق 

جراءات الإعالن عهنا، اذلي متت املصادقة عليه ابلقانون رمق   ؛ مرشوع قانون 23.20الطوارئ الصحية واإ

ق بسن تدابري اس تثنائية لفائدة املشغلني املنخرطني ابلصندوق الوطن للضامن الاجامتعي يتعل  25.20رمق  

 ".19-املترضرين من تداعيات تفيش جاحئة فريوس كوروان "كوفيد والعاملني دلهيم املرصح هبم،

دارة رشاكت املسامهة   27.20مرشوع قانون   • بسن أ حاكم خاصة تتعلق بسري أ شغال أ هجزة اإ

 الصحية.اد مجعياهتا العامة خالل مدة رساين حاةل الطوارئ  وكيفيات انعق
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رمق   • القانون  اس هتداف    72.18مرشوع  مبنظومة  يتعلق 

الوطنية املس تفيد الواكةل  حداث  وابإ الاجامتعي  ادلمع  برامج  من  ين 

 للسجالت.

يتعلق بسن أ حاكم خاصة    2.20.292بتغيري املرسوم بقانون رمق    42.20مرشوع قانون رمق   •

جراءات الإعالن عهنا؛ حب  اةل الطوارئ الصحية واإ

ت الرتابية ثالثة مشاريع قوانني تتعلق بتنظي مؤسسات ال عامل الاجامتعية ملوظفي امجلاعا •

  وبعض الفئات التابعة لوزارة ادلاخلية؛

 مرشوع القانون املتعلق ابلبطاقة الوطنية للتعريف الالكرتونية؛  •

وادلفاع، تتعلق عىل التوايل ابل من الس يباين، وبعتاد    ثالثة مشاريع قوانني تتعلق ابل من •

تعلق جبيش الرديف يف القوات املسلحة  وجتهزيات ادلفاع وال من وال سلحة واذلخرية، مث بتمتي القانون امل 

 امللكية.

 املتعلق مبزاوةل أ نشطة الصناعة التقليدية. 50.17مرشوع القانون رمق 

البملانية تكوين اجمللس للجنة النظام ادلاخيل طبقا للامدة    وعىل صعيد أ خر، عرفت هذه ادلورة

لتغيري وتمتي النظام ادلاخيل للمجلس،    من النظام ادلاخيل جمللس املستشارين، من أ جل دراسة مقرتح  368

لش تغال  خاصة  قواعد  قرار  اإ ىل  اإ تريم  توافقية  تعديالت  اقرار  من  مطوةل  اجامتعات  بعد  متكنت  واليت 

قرار أ حاكم خاصة بتفعيل الطابع الرمسي للغة ال مازيغية يف معل جملس  ال   اجمللس يف حوال غري العادية، واإ

 اريع قوانني املالية التعديلية.املستشارين، وبكيفيات دراسة مش

املرتبطة  التطورات  مع  التكيف  بغاية  ادلامئة  اللجان  لعمل  الاس تثنايئ  النظام  من  الرمغ  وعىل 

وتري  فان  الوابء،  تسجيل  ابنتشار  مالحظة  مع  مس تواها،  نفس  عىل  ما  حد  اىل  حافظت  الاجامتعات  ة 

صبغة الاس تعجالية، يف أ جواء من التضامن سالسة ومرونة واحضتني يف برجمة النصوص القانونية ذات ال 

 والوحدة عكست اجملهود الوطن املرتاص جملاهبة أ اثر الوابء. 

  32ساعة معل، و   46لسة عامة مبا يناهز  ج   33ويف هذا الصدد، فقد عقد اجمللس ما مجموعه  

مبعدل   ادلامئة  للجان  مبدة    75اجامتع  ادلاخيل  النظام  للجنة  اجامتعات  وأ ربع  معل،  فاقت  ساعة    7زمنية 

   ساعات.
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تعديال عىل   244كام قدمت خمتلف مكوانت اجمللس ما مجموعه  

  37خمتلف النصوص اليت تدارس هتا اللجان ادلامئة، قبلت احلكومة مهنا  

أ جواء  عكست  توافقية،  صيغ  يف اطار  أ و ادماهجا  حسهبا  مت  أ غلب التعديالت املقرتحة  بأ ن  تعديال، علام 

  اجمللس مع احلكومة خالل هذه الفرتة احلساسة.التعاون الاجيايب ملكوانت  

  113وابملقابل فقد بلغت عدد التعديالت املقرتحة حول أ رضية تعديل النظام ادلاخيل جمللس نا  

، أ دجمت ال غلبية الساحقة مهنا يف الصيغة الهنائية اليت وافقت علهيا اللجنة اخملتصة، واليت س تحال  تعديال

 للمساطر املرعية. عىل احملمكة ادلس تورية طبقا 

ن مكتب اجمللس عازم عىل برجمة مجيع مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل   ومن هجة أ خرى، فاإ

ل يف هذا الصدد هذه اللجان، كام احلكومة، بغرض الوقوف عىل ال س باب اللجان ادلامئة ابجمللس، وقد راس

 هل بأ ن هذه الاس باب ل تعود ابلرضورة احلقيقية اليت حتول دون برجمة البعض من هذه النصوص، وقد تبني

ىل مدى جتاوب ىل تعرث الاجراءات املرتبطة ابلتنس يق وال جندة، بقدر ما ترجع كذكل اإ الفاعل احلكويم     اإ

ىل أ شغال اللجان للتعبري عن املوقف من بعض املقرتحات اليت يتعني عىل  مع  احلكومة أ ن حتدد    احلضور اإ

حت ما لكوهنا ل  مهنا، اإ املعنية املوقف  بعض القطاعات  عىل  املرشفني  أ و لتغيري الوزراء  ابل ولوية دليه  ظى 

 مجيع النصوص العالقة دلى جلان ببعض املشاريع ذات ال مهية، وأ ملنا أ ن يمت يف ادلورة املقبةل البت يف

 اجمللس.

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون؛ 

شلك  فقدل  احلكويم،  العمل  مراقبة  مس توى  عىل  بني أ ما  للتفاعل  مناس بة  الشفهية  ال س ئةل  ت 

ا،  أ عضاء اجمللس واحلكومة حول مس تجدات احلاةل الوابئية ببالدان واكفة التدابري املتخذة ملاكحفة تداعياهت

وقد حظيت هذه اجللسات مبتابعة هممة من قبل الرأ ي العام ووسائل الإعالم، دلرجة أ صبحت منبا همام  

 رات املرتبطة ابحلاةل الوابئية ببالدان.للتعرف عىل املس تجدات والتطو 

ثىن عرش )  2020ويف هذا الصدد، فقد عقد اجمللس خالل دورة أ بريل   ( جلسة لل س ئةل 12اإ

خال عاجل  املعنية الشفهية،  احلكومية  القطاعات  اختذهتا  اليت  والإجراءات  التدابري  املستشارين  السادة  لها 

ا هذه  أ اثر  بتدبري  مبارش  غري  أ و  مبارش  بغية بشلك  والاجامتعي  الاقتصادي  املس توى  عىل  ن  اإ جلاحئة 

 ملترضرة.التخفيف من انعاكساهتا ووقعها السليب عىل الاقتصاد الوطن وعىل خمتلف الرشاحئ اجملمتعية ا
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( ثالث  اجمللس  عقد  بتقدمي  03كام  خاصة  شهرية  جلسات   )

 100كومة طبقا ملقتضيات الفصل  ال جوبة عىل ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة من قبل السد رئيس احل

 من ادلس تور، مهت املواضيع التالية:

 ان".اجللسة ال وىل: تناولت حمور "واقع وأ فاق مواهجة تداعيات أ زمة كورو •

قالع  • اجللسة الثانية: تناولت حمور "س ياسة احلكومة ملا بعد رفع احلجر الصحي: أ ية خطة اإ

 اقتصادي ملعاجلة ال اثر الاجامتعية لل زمة؟" 

والاجامتعية  • الاقتصادية  يف اجملالت  "الس ياسات العمومية  حمور  تناولت  اجللسة الثالثة: 

 كوروان." أ زمة والرمقية يف ضوء ادلروس املس تخلصة من تداعيات 

الفصل   ل حاكم  طبقا  البملان  جملسا  عقد  خصصت    68كام  مشرتكة  عامة  جلسة  ادلس تور  من 

ماي"، وذكل يوم الإثنني    20لتقدمي رئيس احلكومة لبياانت تتعلق "بتطورات تدبري احلجر الصحي ما بعد  

ملناقشة هذه   2020  ماي  19، أ عقبهتا عقد جملس املستشارين جلسة عامة يوم الثالاثء  2020ماي    18

من النظام ادلاخيل جمللس    273البياانت من قبل ممثيل الفرق واجملموعة البملانية، تفعيال ملقتضيات املادة  

املستشارين، ليشهد العمل البملاين املغريب بذكل ل ول مرة يف اترخيه عقد جلسات معومية لتقدمي ومناقشة 

 البياانت املقدمة من قبل رئيس احلكومة. 

يد الزتامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات ال س ئةل الشفهية، فقد مت حرص  عىل صع و 

الزتاما تتعهد مبوجبه احلكومة مبعاجلة عدد من الإشاكلت الاجامتعية والاقتصادية اليت خلفهتا جاحئة    18

الوطنية السوق  يف  الصناعي  التنفس  وأ هجزة  الواقية  الكاممات  )توفري  قبيل:  من  عدا   -كوروان  خطة اإ د 

تعزيز منظومة التعمل عن   - لضامن انطالقة جيدة للقطاعات الاقتصادية وتعزيز مقومات امحلاية الاجامتعية

الوطن  -بعد أ رض  خارج  العالقني  املغاربة  رجاع  العادةل  -اإ احملامكة  وضامن  بعد  عن  التقاض  تقنية    -تعزيز 

ع عداد اسرتاتيجيات مس تقبلية عىل مس توى قطاعي الصحة واإ رتاب الوطن لتشجيع الطلب عىل  داد ال اإ

ليه  عداد    -القضاء عىل البناء املفكك وتوفري الوسائل والإماكنيات للولوج للتعمل  -السكن وتيسري الولوج اإ اإ

نعاش الس ياحة ادلاخ  قالع القطاع الس يايح يريم احلفاظ عىل مناصب الشغل واإ  لية.(خمطط لإعادة اإ
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غ عدد ال س ئةل هية، فقد بلوابلنس بة لإحصاءات ال س ئةل الشف 

أ كتوبر   دوريت  بني  الفاصةل  الفرتة  خالل  هبا  املتوصل   2019الشفهية 

مهنا   163سؤالا، أ جابت احلكومة عىل    246ما مجموعه    2020وأ بريل  

مضهنا    12خالل   من  عامة،  و  124جلسة  حموراي،  سؤالا   17سؤالا 

 سؤالا عاداي. 22أ نيا و

أ س ئةل السادة املستشارين عىل القطاع الاجامتعي   ي، فقد ركزتوابلنس بة للتوزيع اجملايل القطاع

( حوايل  تعادل  )38بنس بة  بنس بة  الاقتصادي  فالقطاع  املطروحة،  ال س ئةل  مجموع  من  مث  %32(   ،)%

( بنس بة  ال ساس ية  والبنيات  ادلاخلية  الشؤون  بنس بة  18قطاع  وادلين  والإداري  احلقويق  فاجملال   ،)%

 %( أ يضا.06بنس بة )  ون اخلارجية%(، وأ خريا قطاع الشؤ 06)

مجموعه   ما  الفرتة  نفس  خالل  هبا  املتوصل  الكتابية  ال س ئةل  عدد  بلغ  أ جابت    808بيامن  سؤالا، 

 %(39سؤالا مهنا، أ ي مبعدل ) 320احلكومة عىل 

وعىل مس توى العمل الرقايب للجان ادلامئة، فلقد متزيت أ شغالها خالل هذه املرحةل مبواكبة دقيقة 

ىل التعبري  احلكويم ذي ا للعمل   لصةل بتدبري جاحئة كوروان، وسعت الفرق واجملموعة البملانية ابجمللس دامئا اإ

وطلبت  حمورية  قضااي  البملانية  واجملموعة  الفرق  طرحت  حيث  املواطنني،  وتساؤلت  انشغالت  عن 

املترض  لس امي  القطاعات  ش ىت  يف  احلكويم  التدبري  مس تجدات  حول  للحكومة  اجلاحئالاس امتع  من  ة رة 

طلبا خالل هذه ادلورة، وتلكل ذكل ببجمة س تة اجامتعات مع املسؤولني احلكوميني    14بلغت يف مجموعها  

  املعنيني بشلك مبارش دلراسة املواضيع التالية:

حداث الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة فريوس كوروان "كوفيد •  "؛ 19-اإ

 " عىل بالدان؛19-دكوروان "كوفيالانعاكسات الاقتصادية واملالية لتفيش فريوس  •

 التدابري والإجراءات ذات الطابع الاقتصادي اليت اختذهتا احلكومة ملواهجة جاحئة كوروان؛  •

 وضعية احلرفيني التقليديني يف ظل جاحئة وابء كوروان؛ •

أ وضاع املهنيني داخل مؤسسة الضامن الاجامتعي ودورها يف التداعيات الاجامتعية اليت  •

 ؛19-يدة كوروان كوف أ فرزهتا جاحئ

 صحية ملا بعد رفع احلجر الصحي. والإجراءات ال  تطور وضعية احلاةل الوابئية •
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طار تعزيز قدرات اجمللس وحرصه عىل متكني العموم من   ويف اإ

الصةل   ذات  املعلومات  ىل  اإ واملهمتني  الباحثني  ولوج  وتيسري  املعلومات 

اخلد تطوير  عن  فضال  ادلس تورية،  اجمللس  املعلوماتية  بوظائف  مات 

ملقدمة للباحثني والعموم، مت توقيع اتفاقية رشاكة بني جملس املستشارين ا

واملندوبية السامية للتخطيط هبدف تعبئة ادلور الطالئعي للمركز الوطن للتوثيق التابع للمندوبية السامية 

وم  الترشيع  جمالت  يف  واثئق  من  املستشارين  جملس  ينتجه  ما  تمثني  يف  احلكوللتخطيط  العمل  يم  راقبة 

طار   اإ يف  اجمللس  ينظمها  اليت  ال نشطة  ىل  اإ ضافة  اإ البملانية،  وادلبلوماس ية  العمومية  الس ياسات  وتقيي 

 احتضانه للنقاش العمويم واحلوار اجملمتعي التعددي وهنجه لس ياسة البياانت املفتوحة والبملان الإلكرتوين. 

املؤسسايت التعاون  مبس توى  الارتقاء  املستشار   وبغرض  جملس  حلقوق  بني  الوطن  واجمللس  ين 

عىل ضوء مقتضيات النظام    2014الإنسان، سيمت العمل عىل حتيني مذكرة التفامه اليت س بق توقيعها س نة  

غناهئا   واإ الإنسان،  حلقوق  الوطن  للمجلس  املنظم  اجلديد  والقانون  املستشارين  جمللس  اجلديد  ادلاخيل 

ضافية هتم ابخلص  ابلعداةل الانتقالية والعداةل الاجامتعية، ومتابعة  وص مواضيع ذات الصةلبواهجات معل اإ

القانون   مع  الوطنية  الترشيعات  مبالمئة  الريق  من  ذكل  يس تلزمه  وما  املعاهدات،  أ هجزة  توصيات  تفعيل 

الإنسان  حقوق  جملس  أ شغال  يف  البملانية  واملسامهة  احلضور  تقوية  عن  فضال  الإنسان،  حلقوق  ادلويل 

كام س هيم حتيني مذكرة التفامه اعتبار ال نشطة اليت تندرج يف نطاق احتضان جملس  بع لل مم املتحدة.  التا

املستشارين للنقاش العمويم واحلوار اجملمتعي التعددي ولس امي مهنا ذات الصةل ابلعداةل املناخية وأ جندة 

 أ هداف التمنية املس تدامة.

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون؛ 

طار خارطة طريق متت  ما عىل الصعيد ادلبأ   لومايس، فقد واصل جملس املستشارين معهل يف اإ

بلورهتا من طرف مكتب اجمللس حول تدبري العمل ادلبلومايس يف س ياق حاةل الطوارئ الصحية املرتبطة  

ر  ىل  اإ ابلإضافة  مهنا،  واخلروج  ببالدان  الصحي  احلجر  رفع  وفرتة  وخمطط  املس تجد  كوروان  مقنة بفريوس 

جراءات القامئة وتطوير وسائل العمل عن  العمل ادلبلوم ايس جمللس املستشارين عب اختاذ تدابري ممكةل لالإ

الوطنية   الشعب  أ عضاء  مشاركة  أ من  واذلي  ادلبلوماس ية  لل نشطة  املناسب  التقن  الإطار  ووضع  بعد 

ؤمترات اليت عقدهتا يف الاجامتعات واملادلامئة للمجلس دلى الاحتادات البملانية اجلهوية والقارية وادلولية  

 هذه ال خرية عب التناظر املريئ.
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ويف هذا الإطار، شاركت وفود جملس املستشارين يف أ شغال  

لك من: جلنة القضااي القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البملانية 

التابعة وادلميقراطية  الس ياس ية  القضااي  وجلنة  أ ورواب،  للجمعية   جمللس 

أ ورواب، وجلسة الاس امتع املنظمة من قبل جلنة القضااي    البملانية جمللس

القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البملانية جمللس أ ورواب حول موضوع:"حقوق الإنسان وجوانب  

امتع برملاين "،واملؤمتر املنظم من طرف البنك ادلويل حول موضوع:"اجس يادة القانون ل زمة فريوس كوروان

حول   والعنف"افرتاض  والرصاع  الهشاشة  بشأ ن  ادلويل  البنك  سرتاتيجية  حول اإ البملاين  والاجامتع   ،

كوفيد وابء  طار  اإ يف  العنيف  والتطرف  الإرهاب  "ماكحفة  حول  19موضوع:  ادلويل  البملاين  "،والاجامتع 

بش البملاين  للعمل  دليل  مرشوع  املشرتك:  مس تقبلنا  "تأ مني  ال مموضوع:  أ جل  من  السالح  نزع  ن  أ ن 

  شامل   حللف  البملانية  للجمعية  التابعة  ال وسط  والرشقوالتمنية املس تدامة"، واجامتع مجموعة البحر املتوسط  

 ال وسط  الرشق  منطقة  يف  19كوفيد  وابء"و"الساحل  منطقة  يف  وال من  التمنية"  موضوعي   حول  ال طليس

فريقيا  وشامل  ". اإ

عادة  هذا وشارك اجمللس أ يضا البناء بشلك أ فضل: ادلروس املس تفادة   يف ندوة حول موضوع: "اإ

لتعزيز دور البملاانت يف احلد من خماطر الكوارث"، والندوة ادلولية حول موضوع:   19من وابء كوفيد  

لكوفيد   وش بكة   19"الاس تجابة  ادلويل  البملاين  الاحتاد  قبل  من  املنظمة  املس تدامة"  التمنية  وأ هداف 

مم املتحدة، واللجنة الفرعية للرشق ال دىن وال وسط التابعة للجنة القضااي  منية املس تدامة التابعة لل  حلول الت 

 الس ياس ية وادلميقراطية ابمجلعية البملانية جمللس أ ورواب.

فضال عن ذكل، شارك جملس نا املوقر يف اجامتعات هيألك الاحتادات والش باكت البملانية اليت  

ولس امي فهيا  عضو  الهجرة  هو  للجنة  املشرتك  والاجامتع  العريب،  للبملان  العامة  واجللسة  ادلامئة  اللجن   :

البملاين املنعقد مبناس بة املنتدى وامجلارك وجلنة النقل والتكنولوجيات التابعتني للبملان الإفريقي، واملنتدى  

 الس يايس رفيع املس توى ابل مم املتحدة بشأ ن التمنية املس تدامة. 
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الفرصة هذه  اس تغالل  الإشادة     وأ ود  مواقف  عند  للوقوف 

حول  وادلولية  والقارية  اجلهوية  الاحتادات  أ صدرهتا  اليت  والتنويه 

املغرب  اململكة  اعمتدهتا  اليت  املتفردة  فريوس  الإسرتاتيجية  مواهجة  يف  ية 

املغريب   ابلمنوذج  التنويه  عىل  لكها  أ مجعت  واليت  املس تجد  كوروان 

جراءاته الا ستباقية من أ جل حمارصة الوابء وبدمعها ملبادرة جالةل املكل محمد السادس نرصه للا وأ يده  وابإ

فريقية موحدة وتضامنية دلمع ادلول الإفريقية يف ماكحفة فريوس كوروان  املس تجد، وكذا   من أ جل خطة اإ

مض قام هبا البملان املغريب  والترشيعية اليت  واملساهامت املادية  ن اجلهود الوطنية ملواهجة مجموع املبادرات 

الوابء وتدبري تداعياته، ويتعلق ال مر بلك من الاحتاد البملاين ادلويل، والبملان الإفريقي، وبرملان أ مرياك 

أ مري وبرملان  والكراييب،  اجملالس  الالتينية  ورؤساء  رئيسات  ومنتدى  ال ندين،  والبملان  الوسطى،  اك 

 ب "الفوبريل".الترشيعية بأ مرياك الوسطى والكرايي 

لقضية   ادلمع  حشد  مواصةل  عىل  املستشارين  جملس  مكوانت  معلت  الإطار،  هذا  نفس  ويف 

محمد ال  جالةل املكل  مبادرة  ودمع  وحتقيق التضامن الإفريقي  من وحدتنا الرتابية،  وأ يده  للا  نرصة  سادس 

فريقية موحدة وتضامنية دلمع ادلول الإفريقية يف ماكحفة فريوس كور وان املس تجد، والتعاون أ جل خطة اإ

جنوب جنوب، والاخنراط يف اجلهود العاملية الرامية للتصدي لوابء فريوس كوروان املس تجد، وذكل عب 

جمال التعاطي مع فريوس  تطوير التعاون وتبادل التجارب واملامرسات الفضىل   مع برملاانت دول العامل يف 

 قتصادية والتمنوية والاجامتعية. كوروان ومعاجلة انعاكسات الوابء عىل املس توايت الا

فريقيا  اإ يف  املامثةل  واجملالس  والشورى  الش يوخ  جمالس  لرابطة  رئيسا  بصفتنا  عقدان  ذلكل،  وتبعا 

اكفة ورؤساء  رئيسات  مع  لقاء  العريب  الالتينية   والعامل  بأ مرياك  والقارية  اجلهوية  البملانية  الاحتادات 

ون البملاين يف ظل جاحئة كوروان، وتوج هذا اللقاء التواصيل  والاكراييب، متحور حول س بل تعزيز التعا

الهام ابملصادقة عىل الإعالن املشرتك، اذلي نوه ابملبادرة السامية جلالةل املكل محمد السادس نرصه للا  

طار معيل ملواهجة تداعيات هذا الوابء عىل املس توى الإفريقي، حيث اعتب رؤساء الرام  رساء اإ ىل اإ ية اإ

والقي  ورئيسا واملبادئ  "الراكئز  أ ن  والكراييب  بأ مرياك الالتينية  والقارية  الاحتادات البملانية اجلهوية  ت 

فة دول اجلنوب من أ جل املثىل ملبادرة جاللته تشلك أ رضية صلبة لصياغة خطة معل مشرتكة بني اك 

 مواهجة هذا الوابء وتداعياته عىل مجيع املس توايت". 

عقدان التوجه،  نفس  والعامل    ومضن  فريقيا  اإ يف  الغذايئ  لل من  البملانية  للش بكة  رئيسا  بصفتنا 

كوفيد جاحئة  :"تأ ثري  موضوع  لتدارس  للش بكة  التنفيذي  املكتب  اجامتع  الغذايئ    19العريب  ال من  عىل 

   الإفريقية والعربية" مبشاركة منظمة ال مم املتحدة لل غذية والزراعة )الفاو( واذلي توج بتوصيات ابملنطقتني

   نوعية جد هامة.
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وجتذر الإشارة، وحنن خنتمت هذه ادلورة، التذكري بأ ن ما حققته 

ىل جانب   بالدان وخصوصا يف جمال توطيد منوذجنا ادلميقراطي والتمنوي، اإ

جامعنا الوطن، بقيادة صاحب اجلالةل املكل محمد  واقعية وجدية ومصداقية م قرتح احلمك اذلايت، ومتانة اإ

، قد سامهت بقدر كبري من الاعتبار يف تعزيز الوحدة الرتابية وترس يخ الس يادة الوطنية  السادس نرصه للا

عش نا خالل   عىل أ قالمينا اجلنوبية، وتوس يع دائرة البدلان املقرة مبرشوعية وعداةل قضيتنا الوطنية، حيث 

الانفصالية، وهو ما  الس نة ال خرية ما ميكن أ ن نسميه س نة اندحار الومه واهنيار ال طروحات التضليلية و

البدلان   من  عدد  وفتح  الومهية،  ابمجلهورية  اعرتافها  البدلان  من  العديد  حسب  خالل  من  وترخس  جتسد 

اجلن بأ قالمينا  دبلوماس ية  ومتثيليات  قنصليات  والشقيقة  وادلاخةل  الصديقة  العيون  مدينيت  وخصوصا  وبية 

 العزيزتني.

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون؛ 

ىل الس يد رئيس احلكومة وابيق أ عضاء احلكومة  يف ا خلتام، يسعدين أ ن أ توجه ابلشكر اجلزيل اإ

لكف احملرتمني، عىل تواصلهم وتعاوهنم ادلامئ مع جملس نا، والشكر موصول كذكل للس يد وزير ادلوةل امل 

تنس يق بني  حبقوق الإنسان والعالقات مع البملان عىل ما يقوم به من هجود من أ جل تيسري التعاون وال 

 جملس نا واحلكومة. 

ىل الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني، وأ عضاء مكتب اجمللس، ورؤساء   كام أ تقدم ابلشكر اإ

عىل معلهم اجلاد واملسؤول وحرصهم املتواصل الفرق ومنسق اجملموعة البملانية، ورؤساء اللجن ادلامئة،  

ىل مس توى متقدم.  من أ جل الارتقاء بأ داء مؤسستنا اإ

تفانهيم  جملس املستشارين، عىل  وموظفي  وموظفات  بأ طر  أ نوه  أ ن  املناس بة،  بنفس  ويسعدين 

 يف العمل خلدمة مصلحة مؤسستنا الترشيعية.

ر عىل أ من مقرات اجمللس واحلرص عىل  والشكر موصول أ يضا مجليع ال هجزة ال منية اليت تسه 

لهيا.   انس يابية الولوج اإ

أ   املناس بة،  هبذه  يفوتن  ل  عىل كام  وادلولية  الوطنية  الإعالم  وسائل  خملتلف  ابلشكر  أ توجه  ن 

 مواكبهتا املهنية ل نشطتنا ونقلها لعموم الرأ ي العام الوطن وادلويل. 

 ته. راكوالسالم عليمك ورمحة للا تعاىل وب          
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