
 

 2020أ كتوبر  13الثالاثء 

  601العدد 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفي هذا العد  

 02الجديدة..........................................................................افتتاح السنة التشريعية 

 07.............................................................اجتماعات وقرارات المكتب..................

 16 ................................برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة............................

 



2 
 

 

 

 

وجه صاحب اجلالةل املكل محمد السادس، نرصه هللا،  

العهد ال مري موالي احلسن،   السمو املليك ويل  مرفوقا بصاحب 

أ كتوبر    09  وصاحب السمو املليك ال مري موالي رش يد، يوم امجلعة 

انطالقا من القرص املليك ابلرابط، خطااب ساميا ا ىل أ عضاء    2020

وىل من الس نة الترشيعية اخلامسة  الربملان مبناس بة افتتاح ادلورة ال  

 . من الوالية التشريعية العاشرة 
 :ويف ما ييل نص اخلطاب املليك السام 

  

 

 

 .امحلد هلل، والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا وأ هل وحصبه " 

 .حرضات الس يدات والسادة الربملانيني احملرتمني 

 .اس تثنائية، وبصيغة خمتلفةنفتتح هذه الس نة الترشيعية، يف ظروف 

 .فهي  مليئة ابلتحدايت، خاصة يف ظل أ اثر ال زمة الصحية، اليت يعرفها املغرب والعامل

كام أ ن هذه الس نة، يه ال خرية يف الوالية الترشيعية احلالية، حيث تتطلب منمك املزيد من اجلهود،  

 . س تقدموهنا للناخبنيالس تكامل هماممك يف أ حسن الظروف، واس تحضار حصيةل معلمك، اليت 

 .وكام تعلمون، فا ن هذه ال زمة ما زالت مس مترة، ابنعاكساهتا الصحية والاقتصادية والاجامتعية والنفس ية

ويبقى ال مه، هو التحيل ابليقظة والالزتام، للحفاظ عىل حصة وسالمة املواطنني، ومواصةل دمع القطاع  

 .وتقوية امحلاية الاجامتعية الصح ، مبوازاة مع العمل عىل تنش يط الاقتصاد،

 .حرضات الس يدات والسادة الربملانيني 

السليب عىل   تأ ثريها  ا ىل  ضافة  ا  العجز،  ال زمة عن مجموعة من الاختالالت ومظاهر  أ ابنت هذه  لقد 

 .الاقتصاد الوطين والتشغيل
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ذلا، أ طلقنا خطة طموحة ال نعاش الاقتصاد، ومرشوعا كبريا لتعممي  

صالح   وا  اجليدة،  احلاكمة  مبادئ  اعامتد  عىل  وأ كدان  الاجامتعية،  التغطية 

 .مؤسسات القطاع العام

ومن شأ ن هذه املشاريع الكربى أ ن تسامه يف جتاوز أ اثر ال زمة، وتوفري الرشوط املالمئة لتزنيل المنوذج  

ليهالتمنوي، اذل  .ي نتطلع ا 

نعاش الاقتصاد، يف مقدمة أ س بقيات هذه املرحةل ننا نضع خطة ا   .وا 

فهي  هتدف دلمع القطاعات اال نتاجية، خاصة نس يج املقاوالت الصغرية واملتوسطة، والرفع من قدرهتا عىل  

 .الاستامثر، وخلق فرص الشغل، واحلفاظ عىل مصادر ادلخل

يمت   أ ن  شددان عىل رضورة  والرشاكء الاقتصاديني  وقد  ادلوةل  بني  بناء،  تعاقد وطين  طار  ا  يف  تزنيلها 

 .والاجامتعيني، من أ جل ضامن رشوط جناهحا، انطالقا من تالزم احلقوق والواجبات

طار اجلهود املبذوةل دلمع املقاوالت، من خالل أ لية القروض املضمونة من طرف ادلوةل، فقد اس تفاد   فف  ا 

 .مليون درمه 100مليارا و 26أ لف مقاوةل مغربية، مبا يقارب  20ما يزيد عن مهنا، ا ىل حدود ال ن، 

عىل   احلفاظ  ومن  أ اثرها،  حدة  ال زمة، وختفيف  هذه  أ مام  الصمود  من  املقاوالت،  هذه  مكن  ما  وهو 

 .مناصب الشغل

كزي، أ و  ذلا، ينبغ  مواصةل اجلهود يف هذا اجملال، سواء من طرف القطاع البنيك، وصندوق الضامن املر 

 .من جانب املقاوالت ومجعياهتا املهنية

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني، 

نعاش الاقتصاد عىل صندوق الاستامثر الاسرتاتيج ، اذلي دعوان ال حداثه. وقد قرران   ترتكز خطة ا 

 .“ ” صندوق محمد السادس لالستامثر أ ن نطلق عليه ا س 

ننا نتطلع ل ن يقوم بدور رايدي، يف الهن وض ابال ستامثر، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطين، من  وا 

طار رشأاكت بني القطاعني العام واخلاص  .خالل دمع القطاعات الانتاجية، ومتويل ومواكبة املشاريع الكربى، يف ا 

يمت ختويهل   بأ ن  فقد وهجنا  ال مثل،  الوجه  عىل  مبهامه،  الصندوق  هذا  لقيام  املالمئة  الظروف  ولتوفري 

 .الشخصية املعنوية، ومتكينه من هيأ ت التدبري املالمئة، وأ ن يكون منوذجا من حيث احلاكمة والنجاعة والشفافية
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مليار درمه، من مزيانية ادلوةل، مبا يشلك    15كام وهجنا بأ ن ترصد هل  

املشاريع   يف  واملسامهة  تدخالته،  ملواكبة  وادلوليني،  املغاربة  للرشاكء  حافزا 

والاجامتع   الاقتصادي  أ ثرها  وتوس يع  الانعاش،  خلطة  دعام  الاستامثرية، 

 .والبييئ

صناديق قطاعية متخصصة، اتبعة هل، حسب اجملاالت ذات ال ولوية، اليت  وسريتكز يف تدخالته عىل  

 .تقتضهيا لك مرحةل، وحسب حاجيات لك قطاع 

عادة هيلكة الصناعة، والابتاكر والقطاعات الواعدة، واملقاوالت الصغرى   ومن بني هذه اجملاالت، نذكر ا 

 .واملتوسطة، والبنيات التحتية، والفالحة والس ياحة

اال نعاش  ونود   معلية  مضن  القروية،  والتمنية  للفالحة  تعطى  أ ن  جيب  اليت  ال مهية  عىل  هنا،  التأ كيد 

 .الاقتصادي

 .فف  الظروف احلالية، يتعني دمع مصود هذا القطاع الوازن، وترسيع تنفيذ مجيع الربامج الفالحية

طين، وتسهيل الاندماج املهين  وهو ما سيسامه يف حتفزي الاستامثر والتشغيل، وتمثني اال نتاج الفاليح الو 

 .ابلعامل القروي، وفقا لالسرتاتيجية الفالحية اجلديدة 

املستمثرين وذوي احلقوق،   لفائدة  الفالحية امجلاعية،  ال رايض  مليون هكتار، من  تعبئة  وتشلك معلية 

 .رافعة أ ساس ية مضن هذه الاسرتاتيجية

طار هذا املرش   .مليار درمه، عىل املدى املتوسط  38وع، مبا يقارب  ويقدر جحم الاستامثرات املنتظرة، يف ا 

ضافيتني س نواي، من الناجت ادلاخيل اخلام،   وهو ما س ميكن من خلق قمية مضافة، لمتثل حوايل نقطتني ا 

حداث عدد هام من مناصب الشغل، خالل الس نوات القادمة  .وا 

عىل حتفزي الش باب يف العامل القروي،   ذلا، جيب تعزيز التنس يق والتعاون بني القطاعات املعنية، مع العمل

 .عن طريق خلق املقاوالت، ودمع التكوين، الس امي يف املهن واخلدمات، املرتبطة ابلفالحة

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني، 

التمنية الاقتصادية، ابلهنوض ابجملال الاجامتع ، وحتسني ظروف  دامئا عىل تالزم حتقيق  ننا حنرص  ا 

 .املواطننيعيش 

 .ذلكل، دعوان لتعممي التغطية الاجامتعية مجليع املغاربة
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وهو مرشوع وطين كبري وغري مس بوق، يرتكز عىل أ ربعة مكوانت 

 :أ ساس ية

هناية    أ وال: – أ قصاه  أ جل  يف  الاجبارية،  الصحية  التغطية  تعممي 

مليون مس تفيد ا ضايف، من التأ مني ال سايس عىل املرض،    22، لصاحل  2022

 .سواء ما يتعلق مبصاريف التطبيب وادلواء، أ و الاستشفاء والعالج

ة، تس تفيد مهنا  اثنيا: تعممي التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب س بعة ماليني طفل يف سن ادلراس  –

 .ثالثة ماليني أ رسة

اثلثا: توس يع الاخنراط يف نظام التقاعد، حلوايل مخسة ماليني من املغاربة، اذلين ميارسون معال، وال  –

 .يس تفيدون من معاش

رابعا: تعممي الاس تفادة من التأ مني عىل التعويض عىل فقدان الشغل، ابلنس بة للمغاربة اذلين يتوفرون  -

 .عىل معل قار

ولهذه الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع مجيع الرشاكء، واعامتد قيادة مبتكرة وانجعة لهذا املرشوع اجملمتع ،  

حداث هيأ ة موحدة للتنس يق واال رشاف، عىل أ نظمة امحلاية الاجامتعية  .يف أ فق ا 

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني، 

أ و مرشوع، همام اكنت   أ ي خطة  ن جناح  اجليدة، وربط  ا  احلاكمة  مبادئ  يبقى رهينا ابعامتد  أ هدافه، 

 .املسؤولية ابحملاس بة

وجيب أ ن تعط  مؤسسات ادلوةل واملقاوالت العمومية، املثال يف هذا اجملال، وأ ن تكون رافعة للتمنية،  

 .وليس عائقا لها

ننا جندد ادلعوة   للقيام مبراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا ونظرا لل مهية الاسرتاتيجية لهذه املؤسسات، فا 

 .القطاع 

كام نتطلع لدلور الهام، اذلي س تقوم به، يف هذا اجملال، الواكةل اليت سترشف عىل مساهامت ادلوةل،  

 .وتتبع أ داهئا

ذكل أ ن جناح خطة اال نعاش الاقتصادي، والتأ سيس لعقد اجامتع  جديد، يقتيض تغيريا حقيقيا يف  

 .أ داء املؤسسات العموميةالعقليات، ويف مس توى 
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ملعايري ومساطر   مبراجعة معيقة  للقيام  ندعو احلكومة  الغاية،  ولهذه 

الوطنية، عىل الاخنراط يف   الكفاءات  مبا حيفز  العليا،  املناصب  التعيني، يف 

 .العمومية، وجعلها أ كرث جاذبيةالوظيفة 

 حرضات الس يدات والسادة الربملانيني، 

ن مواهجة هذه ال زمة غري املس بوقة، تتطلب تعبئة وطنية شامةل، وتضافر هجود امجليع، لرفع حتدايهتا  .ا 

الربملان،   الوطنية، ويف مقدمهتا  املؤسسات والفعاليات  لندعو لك  الهام،  املوعد ادلس توري  ونغتمن هذا 

 .رتقاء ا ىل مس توى حتدايت هذه املرحةل، وتطلعات املواطننيلال

ما أ ن يكون جامعيا، لصاحل الوطن واملواطنني، أ و ال يكون  .فاملسؤولية مشرتكة، والنجاح ا 

طار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجامتع  نين واثق بأ ننا سرنفع مجيعا هذا التحدي، يف ا   .وا 

ال القوم الاكفرون”. صدق هللا العظمي قال تعاىل: “وال تيأ سوا من روح هللا  نه ال ييأ س من روح هللا ا   .، ا 

  

 ." والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته 
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أكتوبر    12اإلثنين  ريخ  تا مجلس ب ال بالغ لمكتب   ▪
2020.  

 

 

اال ثنني   يوم  املستشارين  جملس  مكتب    12عقد 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكمي   2020أ كتوبر  

بن شامش، عرب أ لية التواصل عن بعد، خصص للتداول يف  

 مجموعة من القضااي اليت هتم جدول أ عامل اجمللس.

توقف   رئيس  ويف مس هتل هذا الاجامتع،  الس يد 

ورسائل  مضامني  عند  املكتب  أ عضاء  والسادة  اجمللس 

اخلطاب املليك السام اذلي وهجه صاحب اجلالةل املكل محمد  

-2020السادس نرصه هللا مبناس بة افتتاح الس نة الترشيعية  

صوص ، حيث أ شاد الس يد الرئيس والسادة أ عضاء املكتب ابلرؤية الشامةل اليت طرهحا اخلطاب املليك خب2021

مواهجة تداعيات كوروان، عرب ا طالق أ وراش ا صالحية كربى، وعىل رأ سها ورش ا حداث صندوق محمد السادس  

 لالستامثر الاسرتاتيج ، وورش تعممي التغطية الاجامتعية عىل املواطنات واملواطنني. 

طار التفاعل اال جيايب مع مضامني اخلطاب املليك السام، قرر مكتب اجمللس دعوة   أ عضاء مجموعة  ويف ا 

الثالاثء   يوم  ا ىل الاجامتع  التغطية الاجامتعية  ا صالح  املؤقتة حول  املوضوعاتية  عىل   2020أ كتوبر    13العمل 

الساعة الثانية عرش زوالا، من أ جل انتخاب رئيس ومقرر لها ووضع برانمج معلها، وفق أ حاكم النظام ادلاخيل  

 ذات الصةل.

العمل احلكوم، اختذ املكتب قرارا ابختيار موضوع "خطط  يف نفس الس ياق، وعىل مس توى مراقبة  

" 2021- 2020احلكومة لتزنيل مضامني اخلطاب املليك السام مبناس بة افتتاح ادلورة ال وىل من الس نة الترشيعية  

م  حمورا للجلسة الشهرية اخملصصة ل جوبة الس يد رئيس احلكومة عن ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة املربجمة يو 

، علام بأ ن مكتب اجمللس يضع مضن أ ولوايته، الاش تغال عىل التوافق حول مقاربة مبتكرة ومتجددة  2020نونرب    3

 لعقد اجللسات الشهرية املقبةل ملساءةل رئيس احلكومة. 
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عىل    2020أ كتوبر    13اجمللس عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  كام وافق مكتب  

 ة بعد الزوال.ثالساعة الثال 

 13وعىل مس توى الترشيع، قرر مكتب اجمللس دعوة رؤساء اللجان ادلامئة ا ىل الاجامتع يوم غد الثالاثء 

الوقوف عىل وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني عىل الساعة الواحدة بعد الزوال، من أ جل    2020أ كتوبر  

 احملاةل عىل اجمللس. 

وعىل صعيد تنظمي سري أ شغال اجمللس يف ظل اس مترار تفيش جاحئة كوروان، اختذ املكتب قرارا مبواصةل  

قرارها، بتشاور مع رؤساء الفرق واجملموعة الربملانية ورؤساء ا ا  للجان ادلامئة،  العمل ابلتدابري الاس تثنائية اليت مت 

اللجان   العامة وأ شغال  أ شغال اجللسات  بلورة تصور تمكييل بشأ ن سري  انتظار  أ بريل املنرصمة، يف  خالل دورة 

  .2021ادلامئة مبناس بة مناقشة مرشوع قانون املالية لس نة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستشارين مجلس   
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 2020/ 28اجتماع رقم   ▪
 2020شتنبر    17الخميس  

 

برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد  اجامتعا    2020ش تنرب    17عقد مكتب جملس املستشارين يوم امخليس  

 السادة: وحضور ال عضاء  احلكمي بن شامش،

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :  عبد اال اله احللوط   •

 الثالث للرئيس؛ اخلليفة   :   محيد كوسكوس  •

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :  عبد امحليد الصويري   •

 حماسب اجمللس؛  :   العريب احملرش  •

 اجمللس؛  حماسب  :  عبد الوهاب بلفقيه  •

 اجمللس؛  حماسب  :   عز ادلين زكري  •

 أ مني اجمللس.  :   أ محد اخلريف  •

 

 السادة: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 ول للرئيس؛ اخلليفة ال   :   عبد الصمد قيوح  •

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  •

 أ مني اجمللس؛  :   أ محد تويزي  •

دريس الرايض  •  أ مني اجمللس.  :   ا 
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

   رمق حداث    2020/ 28/ 01قرار  معل  اب  مجموعة 

 موضوعاتية مؤقتة حول ا صالح التغطية الاجامتعية ابملغرب. 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية  

     رمق رمق  بعرض    28/2020/ 02قرار  ادلس تورية  احملمكة  اذلي رصحت    107/20قرار 

جمللس املستشارين، املعروض عىل أ نظارها يتعذر  مبوجبه بأ ن املقرتح القايض بتغيري وتمتمي النظام ادلاخيل  

 . جلنة النظام ادلاخيل   البت، عىل احلال، يف مطابقته لدلس تور، عىل أ نظار 

     اجمللس الاقتصادي والاجامتع  والبييئ يف مرشوع   رأ ي بطلب    2020/ 03/28قرار رمق

 املتعلق بتنظمي همنة العامالت والعاملني الاجامتعيني.  45.18قانون رمق 

     حاةل    28/2020/ 04قرار رمق رأ ي اجمللس الاقتصادي والاجامتع  والبييئ يف موضوع اب 

فريقيا من أ جل بلورة اسرتاتيجية يف خد فريقيا، عىل  الاندماج اال قلمي  للمغرب يف ا  مة تمنية مس تدامة مع ا 

 الفرق واجملموعة الربملانية. 

     حاةل    05/28/2020قرار رمق التقرير الس نوي للمجلس الاقتصادي والاجامتع  والبييئ  اب 

 ، عىل الفرق واجملموعة الربملانية. 2019برس س نة 

 الترشيع  

     حاةل  2020/ 28/ 06قرار رمق حداث وتنظمي مؤسسة يقيض    93.17مرشوع قانون رمق  اب  اب 

،  الهنوض ابل عامل الاجامتعية لفائدة املوظفني وال عوان العاملني ابلقطاع الوزاري امللكف ابلصيد البحري 

املتعلق ابلنظام ال سايس لغرف التجارة    38.12يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق    08.19مرشوع قانون رمق  و

 نتاجية. والصناعة واخلدمات، عىل جلنة القطاعات اال  

   حاةل   2020/ 28/ 07قرار رمق مقرتحات قوانني، أ ودعها الفريق الاشرتايك دلى مكتب    اب 

اجمللس، عىل احلكومة والفرق واجملموعة الربملانية واللجان ادلامئة اخملتصة، وفق أ حاكم مواد النظام ادلاخيل  

 ذات الصةل. ويتعلق ال مر مبقرتحات القوانني التالية: 
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الفصل   • وتمتمي  بتغيري  يقيض  قانون  من    24مقرتح 

أ غسطس    12)  1331من رمضان    9الظهري الرشيف الصادر بتارخي  

 ( املتعلق ابلتحفيظ العقاري؛ 1913

القانون  من    17مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادة   •

 املتعلق ابحلاةل املدنية؛  37.99رمق 

 من القانون املسطرة املدنية؛  431مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادة  •

عادة تنظمي جملس اجلالية املغربية ابخلارج؛  •  مقرتح قانون يقيض اب 

 ملني؛ املتعلق بكفاةل ال طفال امله   15.01من القانون رمق    19مقرتح قانون يقيض بتمتمي املادة   •

 من مدونة ال رسة؛ 82و 81مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادتني  •

 من مدونة ال رسة؛  15مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي املادة  •

املتعلق مبجلس النواب    27.11مقرتح قانون تنظمي  يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظمي    •

 (.2011أ كتوبر  14) 1432من ذي القعدة  16صادر يف  1.11.165الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف 

دارية    شؤون ا 

   النظر يف النقط التالية ا ىل غاية الاجامتع املقبل للمكتب: بتأ جيل    08/28/2020قرار رمق 

 اال عالن عن نتاجئ املباراة اخلاصة ابملستشارين العامني؛ •

 ؛اال جراءات املرتبطة ابال عالن عن شغور مناصب املسؤولية •

عن   • ال قسام  اال عالن  ورؤساء  العامني،  ابملستشارين  اخلاصة  املبارايت  جراء  ا  اترخي 

 واملصاحل.

 قضااي للمتابعة 

 التدابري املرتبطة ابدلخول الربملاين املقبل؛  •

حتديد احلكومة ملوقفها من مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون احملدث لنظام رواتب   •

 التقاعد؛ 

   قوانني املعروضة عىل اجمللس؛ وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات ال •

الرساةل اجلوابية للس يد رئيس جلنة القطاعات الانتاجية حول وضعية مقرتحات القوانني  •

   احملاةل عىل اللجنة. 
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 2020/ 29اجتماع رقم   ▪
 2020أكتوبر    02الجمعة  

 

برئاسة رئيس اجمللس  اجامتعا، عن بعد،    2020أ كتوبر    02عقد مكتب جملس املستشارين يوم امجلعة  

 السادة: ومشاركة ال عضاء   الس يد عبد احلكمي بن شامش،

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :   عبد الصمد قيوح  •

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :   عبد اال اله احللوط   •

 الثالث للرئيس؛ اخلليفة   :    محيد كوسكوس  •

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :   عبد امحليد الصويري   •

 اجمللس؛  حماسب  :   عبد الوهاب بلفقيه  •

 حماسب اجمللس؛  :    العريب احملرش  •

 أ مني اجمللس.  :    أ محد اخلريف  •

 

 السادة: اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتع،  فامي  

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  •

 اجمللس؛  حماسب  :    ين زكري عز ادل  •

 أ مني اجمللس؛  :    أ محد تويزي  •

دريس الرايض  •  أ مني اجمللس.  :    ا 
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 ال س ئةل الشفهية  

     رمق رئيس  بربجمة    2020/ 29/ 01قرار  الس يد  ل جوبة  اخملصصة  املقبةل  الشهرية  اجللسة 

خالل ال س بوع ال ول من شهر نونرب املقبل، عىل أ ن يمت    احلكومة عن ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة

رؤساء  بناء عىل اقرتاحات الس يدات والسادة  حتديد حمور هذه اجللسة خالل الاجامتع املقبل للمكتب،  

 الفرق واجملموعة ابجمللس. 

     نظام اس تثنايئ لل س ئةل الشفهية عرب الرتكزي عىل مساءةل  ابعامتد    2020/ 29/ 02قرار رمق

 أ ربع قطاعات وزارية خالل لك جلسة أ س بوعية. 

 اللجان ادلامئة ومجموعات العمل املوضوعاتية  

     ال عضاء املنتدبني من طرف الفرق واجملموعة مضن مجموعة  بدعوة    29/2020/ 03قرار رمق

املكتب رمق   بقرار  احملدثة  التغطية الاجامتعية،  ا صالح  املؤقتة حول  املوضوعاتية   01/28/2020العمل 

مبارشة  ا ىل تشكيل هيألك مجموعة العمل املوضوعاتية وانتخاب رئيس ومقرر لها،    ،2020ش تنرب    17بتارخي  

 توبر املقبةل.بعد افتتاح دورة أ ك 

 العالقات اخلارجية  

     جلنة القضااي القانونية وحقوق   عىل املشاركة يف أ شغالابملوافقة    29/2020/ 04قرار رمق

عرب تقنية التناظر املريئ   2020أ كتوبر    14  عقدها يوماال نسان التابعة للجمعية الربملانية جمللس أ ورواب املزمع  

 عن بعد.

     رمق أ شغال  ابملوافقة    2020/ 29/ 05قرار  يف  املشاركة  الس ياس ية  عىل  القضااي  جلنة 

عرب تقنية التناظر املريئ    2020أ كتوبر    15وادلميقراطية التابعة للجمعية الربملانية جمللس أ ورواب، وذكل يوم  

 عن بعد.

     ة ملنظمة ال من الربملاني  عن امجلعيةعىل ادلعوة الواردة  ابملوافقة    2020/ 29/ 06قرار رمق

 . 2020نونرب  03والتعاون يف أ ورواب ملراقبة الانتخاابت الرئاس ية ال مريكية اليت س تجرى يوم 
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     رمق ادلعوة  ابملوافقة    07/29/2020قرار  عىل 

قلميية حول "نظام الكوات وأ اثره عىل  الواردة عن مؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية للمشاركة يف   ورشة معل ا 

عرب تقنية التناظر املريئ عن    2020أ كتوبر    15مشاركة املرأ ة يف احلياة الس ياس ية يف العامل العريب" يوم  

  بعد.

     حاةل    2020/ 29/ 08قرار رمق الواردة عاب  اخلارجية والتعاون  ن  املراسةل  الشؤون  وزارة 

اال فريق  واملغاربة املقميني ابخلارج بشأ ن طلب الربملان الباكس تاين دمع الربملان املغريب لرتش يح رئيس جملس  

الربملاين   برئاسة الاحتاد  املقبةل اخلاصة  لالنتخاابت  الس يد محمد صادق س نجراين،  الباكس تاين،  الش يوخ 

 التنس يق الربملاين بني اجمللسني.، عىل جلنة ادلويل

     حاةل    2020/ 29/ 09قرار رمق رئيسة الربملان ال ذربيجاين، الس يدة    املراسةل الواردة عناب 

صهيبة اكفاروفا، حول الوضع العسكري يف املنطقة احلدودية بني أ رمينيا واذربيجان، وطلهبا دمع الربملان  

 اين بني اجمللسني.، عىل جلنة التنس يق الربملاملغريب ملوقف بالدها

دارية    شؤون ا 

     رمق العامني ابملصادقة    10/29/2020قرار  ابملستشارين  اخلاصة  املباراة  نتاجئ  عىل 

 )الناحجون: يوسف غويراكت، تورية اهلامم، أ محد اخملشاين، فاطمة احملافظ(. 

     عفاء    2020/ 29/ 11قرار رمق من هماهمم مكستشارين   أ سامؤمه  ال تية   والسادة   الس يدة اب 

: جناة عز ادلين اال درييس، محمد الزغداين، معر مليح ، وعادل اخللط ؛  2020عامني بتارخي فاحت أ كتوبر  

ومتديد رساين قرارات الس يدة والسادة ال تية أ سامؤمه بصفهتم مستشارين عامني: ايمسني الصاحل ، عبد  

ثر تقي  مي أ داء املستشارين العامني من طرف املكتب. الواحد درويش، وعبد هللا امعاشو؛ وذكل عىل ا 

     عىل اجلدوةل الزمنية املرتبطة ابال عالن عن فتح ابب  ابملصادقة    2020/ 29/ 12قرار رمق

الرتش يحات والتباري لشغل مناصب املسؤولية الشاغرة )املستشارون العامون ورؤساء ال قسام ورؤساء  

 املصاحل(.

     عداد تصور حول حاجيات اجمللس من املوارد بتلكيف اال دارة    29/2020/ 13قرار رمق اب 

 البرشية، وعرضه عىل أ نظار املكتب خالل اجامتع الحق. 

 مجلس المستشارين 
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شعاعية    أ نشطة ا 

     تنظمي  ابملوافقة    14/29/2020قرار رمق ندوة  عىل 

ال زمات:   "تدبري  حول  لدلميقراطية،  وس متنسرت  مؤسسة  مع  برشاكة  بعد،  سريعن  أ عامل   اس مترارية 

 .2020أ كتوبر  21الربملاانت"، وذكل يوم ال ربعاء 

     ندوة عن بعد، برشاكة مع مؤسسة وس متنسرت  عىل تنظمي  ابملوافقة    2020/ 15/29قرار رمق

العقد الاجامتع  "جتديد  ال ربعاء  لدلميقراطية، حول  يوم  الثقة"، وذكل  وتداعيات  الربملان  أ كتوبر    28: 

2020 . 

 

 قضااي للمتابعة 

 التدابري املرتبطة ابدلخول الربملاين املقبل؛  •

حتديد احلكومة ملوقفها من مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون احملدث لنظام رواتب   •

 التقاعد؛ 

   القوانني املعروضة عىل اجمللس؛ وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات  •

الرساةل اجلوابية للس يد رئيس جلنة القطاعات الانتاجية حول وضعية مقرتحات القوانني  •

 احملاةل عىل اللجنة. 
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 . القطاعات اإلنتاجية لجنة الف الحة و  ▪

 مبارشة بعد جلسة ال س ئةل الشفهية:  2020أ كتوبر  13الثالاثء  

 

    دراسة مرشوع  القانونني التاليني: 

يتعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات الاس تعامل املزدوج، املدين    42.18مرشوع قانون رمق   •

 .واخلدمات املتصةل هباوالعسكري، 

املتعلق ابلنظام ال سايس لغرف    38.12يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق    08.19مرشوع قانون رمق   •

 .التجارة والصناعة واخلدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمؤقتة... برنامج اجتماعات اللجان الدائمة  
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 اإلشراف 

 

 ؛ ال مانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛ قسم اال عالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة اال عالمي ▪
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