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المج  ▪ مكتب  اجتماع  حول  اليوم  بالغ    19الثنين  ا لس 
 . 2020أكتوبر  

 

الإثنني   يوم  املستشارين  جملس  مكتب    19عقد 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكمي   2020أ كتوبر  

 بن شامش، عرب أ لية التواصل عن بعد.

رئيس   الس يد  توقف  ويف مس هتل هذا الاجامتع، 

اجمللس   أ عامل  جدول  عند  املكتب  أ عضاء  والسادة  اجمللس 

عامة مشرتكة    خالل ال س بوع اجلاري، حيث ستنعقد جلسة

، لتقدمي  2021أ كتوبر    19بني جمليس الربملان، يومه الإثنني  

. ويه اجللسة اليت تقرر 2021مرشوع قانون املالية لس نة  

للتدابري   مراعاة  اجمللس،  أ عضاء  بنصف  أ شغالها  حضور 

 الاحرتازية يف ظل اس مترار تفيش جاحئة كوروان.

ة عامة لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية  وعىل مس توى الترشيع، قرر مكتب اجمللس عقد جلس

يتعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات الاس تعامل املزدوج    42.18اجلاهزة. ويتعلق ال مر مبرشوع قانون رمق  

قانون رمق   املتصةل هبا، ومرشوع  القانون رمق    08.19املدين والعسكري واخلدمات  بتغيري وتمتمي    38.12يقيض 

نظام ال سايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات. وهام النصان الترشيعيان الذلان وافقت علهيام جلنة  املتعلق ابل 

 . 2020أ كتوبر  13القطاعات الإنتاجية، ابلإجامع، يف اجامتعها املنعقد يوم الثالاثء 

ن أ شغالها،  ولرتتيب هذه اجللسة العامة، اليت ستمت مواصةل اعامتد أ لية التصويت الإلكرتوين عن بعد مض

الفصل   عامل ملقتضيات  الثالاثء    60اإ اإىل الاجامتع يوم غد  الرؤساء  أ كتوبر    20من ادلس تور، متت دعوة ندوة 

 عىل الساعة العارشة صباحا.  2020

وعىل مس توى مراقبة العمل احلكويم، وافق مكتب اجمللس عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية 

 ىل الساعة الثالثة بعد الزوال. ع 2020أ كتوبر  20ليوم الثالاثء 
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وعىل مس توى ادلبلوماس ية الربملانية، أ خذ مكتب اجمللس علام ابنعقاد ادلورة الس نوية للجمعية الربملانية  

  .2020نونرب  23اإىل   20ملنظمة حلف شامل ال طليس عرب تقنية التناظر املريئ خالل الفرتة املمتدة من 

أ عضاء املكتب عىل جدول أ عامل الندوة الافرتاضية اليت سينظمها  وعىل صعيد ال نشطة الفكرية، اطلع  

، يف موضوع "اس مترارية سري  2020أ كتوبر    21اجمللس برشاكة مع مؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية، يوم ال ربعاء  

يف    أ عامل الربملاانت يف ظل ال زمات". ويه الندوة اليت س تعرض خاللها الإجراءات اليت اختذها جملس املستشارين 

دارة اس مترارية معل املؤسسات الترشيعية يف  ظل جاحئة كوروان، وكذا اخلطوات املقبةل لتكييف دليل معيل حول اإ

 . ظل الظروف الاس تثنائية اليت تفرضها ال زمات
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 30/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  أكتوبر   12  اإلثنين 

 

رئيس اجمللس  برئاسة    ، عن بعد،ااجامتع  2020  أ كتوبر   12  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

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

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :    عبد الصمد قيوح  •

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :    الإله احللوطي   عبد  •

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  •

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري   •

 حماسب اجمللس؛  :     احملرش   العرب  •

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  •

 ؛ أ مني اجمللس  :     أ محد تويزي  •

 ؛ أ مني اجمللس  :     أ محد اخلريف  •

دريس الراض  •  أ مني اجمللس.  :     اإ

 

 السادة: هذا الاجامتع،   املشاركة يف اعتذر عن فامي  

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :    عبد القادر سالمة  •

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

 

     أ عضاء مجموعة العمل  بدعوة    2020/ 30/ 01قرار رمق

الثالاثء    املوضوعاتية  اإىل الاجامتع يوم  التغطية الاجامتعية  اإصالح  عىل    2020أ كتوبر    13املؤقتة حول 

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

 .ادلاخيل ذات الصةل

 الترشيع 

     أ كتوبر   13اجامتع يوم الثالاثء  رؤساء اللجان ادلامئة اإىل  بدعوة    02/30/2020قرار رمق

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

   احملاةل عىل اجمللس. 

 ال س ئةل الشفهية 

     جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  عىل جدول أ عامل افقة  و ابمل   30/2020/ 03قرار رمق

، برئاسة الس يد عبد الصمد قيوح، اخلليفة ال ول للرئيس،  ة بعد الزوالثعىل الساعة الثال   2020أ كتوبر    13

 والس يد أ محد اخلريف يف أ مانة اجللسة.

     موضوع "خطط احلكومة لتزنيل مضامني اخلطاب املليك    ابختيار   04/30/2020قرار رمق

" حمورا للجلسة الشهرية اخملصصة 2020-2021السايم مبناس بة افتتاح ادلورة ال وىل من الس نة الترشيعية  

 .2020نونرب  3ل جوبة الس يد رئيس احلكومة عن ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة يوم 

 شؤون تنظميية 

     قرارها، بتشاور مع    مبواصةل   2020/ 05/30قرار رمق العمل ابلتدابري الاس تثنائية اليت مت اإ

أ بريل املنرصمة، يف انتظار بلورة  رؤساء الفرق واجملموعة الربملانية ورؤساء اللجان ادلامئة، خالل دورة 

ن  تصور تمكييل بشأ ن سري أ شغال اجللسات العامة وأ شغال اللجان ادلامئة مبناس بة مناقشة مرشوع قانو

 .2021املالية لس نة 

     اجلدد يف مس هتل جلسة   بتالوة   2020/ 30/ 06قرار رمق الفرق  السادة رؤساء  أ سامء 

. ويتعلق ال مر ابلس يد عادل الرباكت، رئيسا جديدا لفريق ال صاةل  2020أ كتوبر    13ال س ئةل الشفهية ليوم  

 للفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي.، رئيسا واملعارصة؛ والس يد امللودي العابد العمراين 
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دارية   شؤون اإ

     س ناد   07/30/2020قرار رمق   عىل   الإرشافهممة    ابإ

طار جديد مضن أ سالك    23تنظمي مباراة لتوظيف   موظفي اجمللس، ولك التدابري ذات الارتباط، اإىل  اإ

 مكتب اجمللس. 

   عداد    الإدارة   بتلكيف   30/2020/ 08قرار رمق أ عضاء املكتب يف عىل أ نظار    حتال،  مذكرةابإ

عدد وختصصات أ طر وموظفي   حول:تتضمن معطيات مفصةل  ،2020أ كتوبر  16أ جل أ قصاه يوم امجلعة 

اجلارية   الس نة  التقاعد خالل  حالهتم عىل  اإ ستمت  اذلين  اجمللس  وموظفي  أ طر  عدد وختصصات  اجمللس؛ 

 والس نة املقبةل؛ وحاجيات اجمللس من املوارد البرشية حسب التخصصات. 

     عداد ورقة قانونية الإدارة  بتلكيف   2020/ 30/ 09قرار رمق بشأ ن مسطرة تنظمي  شامةل   ابإ

 باراة التوظيف، وعرضها مضن جدول أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب. م 

     بداء مالحظاهتا، داخل    مجيع هيألك اجمللس املعنية  بدعوة   2020/ 30/ 10قرار رمق اإىل اإ

 . أ جل أ س بوع، بشأ ن مرشوع املنظام الإداري اجلديد للمجلس

     دارية  جلنة بتشكيل    11/30/2020قرار رمق الس يد ال مني العام    اإرشاف  حتت   تقنية،  اإ

لهيا بتجميع   اإ وعرض مسودة موحدة يف  ،  مرشوع املنظاماملالحظات املعرب عهنا بشأ ن  للمجلس، يعهد 

 املوضوع عىل أ نظار املكتب يف اجامتع لحق. 

 قضااي للمتابعة 

الس يد وزير ادلوةل امللكف حب • الإنسان و مراسةل  الربملان بشأ ن حتديد  قوق  العالقات مع 

 احلكومة ملوقفها خبصوص ست مقرتحات قوانني؛

 . وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عىل اجمللس •
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مشروع ق انون المالية للسنة  لتقديم  جلسة عامة مشتركة   ▪
 . 2021المالية  

ادلس تور ومقتضيات القانون التنظميي   ل حاكمطبقا 

املالية عامة    عقد ،  لقانون  جلسة  مبجلس يه  مشرتكة  الربملان 

الكربى   2020اكتوبر    19الثنني  أ مس    مساء ابلقاعة 

لتقدمي الس يد وزير   خصصت،  للجلسات مبقر جملس النواب 

دارة ملرشوع قانون املالية للس نة  الاقتصاد واملالية واصالح الا 

 . 2021املالية 

ييل   فامي  عرضا  الوزير  الس يد  أ لقى  وابملناس بة 

 عنارصه ال ساس ية:

 .ال جرأ ة الفعلية ل ليات اش تغال صندوق محمد السادس لالستامثر ستمت خالل ال سابيع القليةل املقبةل ▪

لتدخالت صندوق محمد   ▪ الرضورية  النجاعة  بضامن  الكفيةل  ال ليات  للك  الرسيع  التزنيل  العمل عىل  سيمت 

تفعيال    السادس املالمئة  التدبري  هيئات  من  ومتكينه  املعنوية،  الشخصية  ختويهل  سيمت  اذلي  لالستامثر، 

 .للتوجهيات امللكية السامية

عطاء دينامية جديدة لربانمج “انطالقة”، اذلي حيظى ابلعناية امللكية السامية، وذكل يف  ▪ سيمت العمل عىل اإ

طار التعاون مع لك الرشاكء  .اإ

غناء  رصد ملي ▪ ار درمه برمس املسامهة الس نوية لدلوةل يف صندوق دمع متويل املبادرة املقاولتية، واإ

عرض المتويل بأ دوات جديدة للضامن والمتويل خمصصة بشلك رئييس للمقاولت الصغرية جدا والش باب  

 .حاميل املشاريع وكذا دلمع التصدير

  2.000مقاوةل، مهنا    9.500مج انطالقة فاق  عدد املقاولت املس تفيدة من القروض يف اإطار بران ▪

 .مقاوةل ابلعامل القروي

نعاش    يرتكز عىل ثالث  2021مرشوع قانون املالية لس نة   ▪ توهجات رئيس ية: ترسيع تزنيل خطة اإ

، والتأ سيس  2021الاقتصاد الوطين، والرشوع يف تعممي التغطية الصحية الإجبارية، انطالقا من فاحت يناير  

 .ادلوةل وعقلنة تدبريهاملثالية 

طالق اإصالح معيق للقطاع   ▪ احلكومة س تحرص عىل الإرساع بتفعيل التوجهيات امللكية السامية ابإ

 .العام، ومعاجلة الاختاللت الهيلكية للمؤسسات واملقاولت العمومية

 

 

... الجلسات العمومية   

 مجلس المستشارين 
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ابلإطار   ▪ اخلاصة  التعديالت  عىل  ابملصادقة  الإرساع  عىل  احلرص 

جباري عن   رساء تأ مني اإ القانوين والتنظميي، اليت س متكن خاصة من اإ

املرض لفائدة الفئات الهشة املس تفيدة حاليا من نظام “راميد”، وترسيع  

لفائدة فئات املس تقلني، وغري ال جراء اذلين ميارسون  التغطية  تعممي 

 . حرة أ عامل

جاملية تناهز   ▪ مليار درمه، ستتلكف املزيانية العامة    14سيمت تفعيل هذا الإصالح عىل مدى س نتني، بلكفة اإ

طارها، بمتويل تسعة ماليري درمه، مهنا   .2021مليار درمه برمس س نة  4,2لدلوةل، يف اإ

قرار مسامهة تضامنية عىل ال رابح واملداخيل س تقترص عىل الرشاك  سيمت ▪ ت اليت يفوق رحبها الصايف مخسة  اإ

الصايف   ماليني درمه وعىل الإجاميل  دخلهم  يفوق  اذلين  اذلاتيني  أ ي    120.000ال شخاص  س نواي  درمه 

 .درمه شهراي 10.000

أ ن متكن هذه املسامهة من حتصيل حوايل مخسة ماليري درمه، سيمت رصدها لصندوق دمع   ▪ من املنتظر 

نفاقهالامتسك الاجامتعي، اذلي يق  طار هذا املرشوع توس يع جمالت اإ  .رتح يف اإ

 .”سيمت تغيري امس هذا احلساب ليصبح “صندوق دمع امحلاية الاجامتعية والامتسك الاجامتعي ▪

يتضمن تدبريا هاما دلمع تشغيل الش باب، يقيض ابلإعفاء من الرضيبة    2021مرشوع قانون املالية لس نة   ▪

س نة عىل ال كرث    30دفوعة من طرف املقاولت للش باب البالغني من العمر  عىل ادلخل ابلنس بة لل جور امل

طار عقد غري حمدد املدة 24وذكل ملدة  عند أ ول تشغيل هلم،  .شهرا، رشيطة أ ن يمت تشغيلهم يف اإ

الوازن،   ▪ القطاع  الفالحية اجلديدة، هبدف دمع مصود هذا  لتفعيل الاسرتاتيجية  أ مهية خاصة  يالء  اإ سيمت 

تنفيذ مجيع الربامج الفالحية، مما سيسامه يف حتفزي الاستامثر والتشغيل، وتمثني الإنتاج الفاليح    وترسيع

 .الوطين، وتسهيل الاندماج املهين ابلعامل القروي

بداع   2021مرشوع قانون املالية للس نة املالية   ▪ يعد مرشوعا واقعيا يلزتم ابلقدرات املوضوعية ويسعى لالإ

طارها  .يف اإ

الاجامتعية،   يمتس  ▪ التغطية  وتعممي  الوطين،  الاقتصاد  نعاش  اإ خبطة  املتعلقة  الإصالحية  ال وراش  تفعيل 

السلبية ل زمة جاحئة كوروان، ومن   الوقت نفسه من احلد من الآاثر  العام، س ميكن يف  القطاع  صالح  واإ

دماجا خملتلف الفئات الاجامتعية آفاق واعدة لبناء اقتصاد قوي وأ كرث اإ  .استرشاف أ

يف املائة، أ خذا بعني الاعتبار سيناريو تعايف    4,8من املتوقع أ ن حيقق الاقتصاد الوطين انتعاشا بنس بة زائد   ▪

الاقتصاد العاملي كام حدده صندوق النقد ادلويل خاصة يف منطقة ال ورو، واعامتدا عىل فرضية حمصول  

 .دولر للطن 350مليون قنطار، وسعر غاز البوطان مبعدل  70للحبوب يف حدود 

، يف أ فق حتقيق اس تقرار  2021احلكومة تعزتم الاخنراط يف مسار تقليص جعز اخلزينة انطالقا من س نة   ▪

الرشاكة   طار  اإ يف  املبتكرة  المتويل  أ ليات  عىل  ابلعامتد  املوارد،  تطوير  عرب  وذكل  املديونية،  مس توى 

ضافة اإ   14املؤسساتية اليت س متكن من حتصيل   ىل التدبري النش يط للمحفظة العمومية من  مليار درمه، اإ

 .خالل تفويت ال صول ومواصةل معلية اخلوصصة

ابملائة من الناجت ادلاخيل اخلام،    6,5اإىل    2021من املتوقع أ ن يمت تقليص جعز اخلزينة برمس الس نة املالية   ▪

 .()المصدر: ومع .2020 برمس قانون املالية املعدل للس نة املالية 7,5مقابل 
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 . القطاعات اإلنتاجية لجنة الف الحة و  ▪
 

 :مرشوعي القانونني التاليني عىل صادقت خالهل   2020أ كتوبر  13الثالاثء عقدت اللجنة اجامتعا يوم 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة.... 
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مشاركة شعبة مجلس المستشارين لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال اجتماع   ▪
 لجنة الشؤون الق انونية وحقوق اإلنسان 

 

لس املستشارين، يف أ شغال جلنة شاركت شعبة جم

جمللس    الشؤون الربملانية  للجمعية  الإنسان  وحقوق  القانونية 

يوم   وذكل  التواصل    2020أ كتوبر    14أ ورواب،  تقنية  عرب 

 السمعي البرصي عن بعد. 

الس يد الاجامتع  هذا  ترأ س   M. Borissوقد 

CILEVIČS    حرضه كام  اللجنة.  رئيس 

نة الهجرة والالجئني ، مقررة جل Alexandra Louis الس يدة

والس يد ،  Domagoj Hadjduković والنازحني، 

، Thorhildur Sunna Ævarsdóttirوالس يدة املقررة  

 .Titus Corlăţeanوالس يد املقرر 

اليت هتمت احلكومية  املنظامت غري  والزتامات  اللقاء حول حقوق  أ شغال هذا  ابلالجئني    وقد متحورت 

 واملهاجرين يف أ ورواب.  

لغاء عقوبة الإعدام مبناس بة اليوم العاملي الثامن عرش ملناهضة عقوبة كام انقش   أ عضاء اللجنة موضوع اإ

 الإعدام، ابلإضافة ملوضوع الرصاع يف منطقة انغورنو اكراابخ. 

 

 

 

 

 

العالق ات الخارجية....   /أنشطة الرئاسة   
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 اإلشراف 

 

 ؛ ال مانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪

 ة. مصلحة التواصل واليقظة الإعالمي ▪
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