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 35/2020اجتماع المكتب رقم   ▪

 2020  نونبر   16  اإلثنين ليوم  

 

الس يد  رئيس اجمللس  برئاسة  ا عن بعد،  اجامتع  2020  نونب   16  الإثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: الأعضاء  ومشاركة بن شامش،  احلكي   عبد 

 للرئيس؛   ن الثا اخلليفة   :     احللوطي ل الإ   عبد  •

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  •

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري   •

 حماسب اجمللس؛  :     احملرش   العرب  •

 . أأمني اجمللس  :     تويزي أأمحد   •

 

 السادة: هذا الاجامتع،   املشاركة ف اعتذر عن فامي  

 اخلليفة الأول للرئيس؛  :    عبد الصمد قيوح  •

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :    در سالمة القا عبد   •

 ؛ اجمللس  حماسب  :    الوهاب بلفقيه   عبد  •

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  •

 ؛ أأمني اجمللس  :     اخلريف أأمحد   •

دريس الراض  •  اجمللس. أأمني   :     اإ
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

    الفاحتة، ف مس هتل   بقراءة  2020/ 01/35قرار رمق

  ، 2020نونب    17الثالاثء    ليوم  الأس ئةل الشفهية الأس بوعية  سةجل 

  بصفته   أأحرضان  احملجوب   الفقيد   عل  وترحام  فوزي بنعالل، بصفته عضوا سابقا للمجلس،الفقيد    عل   ترحام

 . خشصية وطنية

     رمق السبت    الصادر   البالغ   نص بتالوة    02/35/2020قرار  يوم  اجمللس  نونب   14عن 

  املوريتانية الإسالمية   وامجلهوريةالرابط بني اململكة املغربية  ت الوضع مبعب الكركرات  ، بشأأن تطورا2020

 . 2020نونب  17جلسة الأس ئةل الشفهية الأس بوعية ليوم الثالاثء  ف بداية، الشقيقة

 الترشيع  ❖

     حاةل    35/2020/ 03قرار رمق عل اجمللس من جملس النواب    الواردة   الترشيعية   النصوص بإ

)الإحاةل عل جلنة    2021للس نة املالية    65.20مبرشوع قانون املالية رمق  ويتعلق الأمر    .لجان اخملتصةعل ال

الاقتصادية( والتمنية  والتخطيط  رمق    مرشوع و   املالية  اململكة    74.19قانون  أأاكدميية  تنظي  عادة  بإ يتعلق 

بتغيي وتمتي   66.20قانون رمق    ومرشوع   ؛ )الإحاةل عل جلنة التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية(  املغربية

رمق   التبغ  46.02القانون  بنظام  املصنع  املتعلق  والتبغ  والتمنية    اخلام  والتخطيط  املالية  جلنة  عل  )الإحاةل 

 . الاقتصادية(

   القادر  عبد الس يد  للرئيس    الرابع جلسة عامة، برئاسة اخلليفة    بعقد   35/2020/ 04قرار رمق 

مبارشة بعد حصة الأس ئةل    2020  نونب  17  الثالاثء  يومف أأمانة اجللسة،    يزيو ت  أأمحدوالس يد    ،سالمة

ىل تغيي وتمتي املادة    لدلراسة والتصويت   الشفهية،  31.08من القانون رمق    202عل مقرتح قانون يريم اإ

القاض  (  2011فباير    18)  1432من ربيع الأول    14بتارخي    1.11.03الصادر بتنفيذه الظهي الرشيف رمق  

املس هتكل محلاية  تدابي  رمق  مرشوو؛  بتحديد  القانون  رمق    08.19ع  القانون  وتمتي  بتغيي   38.12يقيض 

 . املتعلق بلنظام الأسايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات

    ىل الاجامتع يوم  بدعوة  2020/ 35/ 05قرار رمق  2020نونب    17  الثالاثء ندوة الرؤساء اإ

 اجللسة الترشيعية. ف أأشغال املناقشة  لتنظي  صباحا رشة احلادية ع عل الساعة 
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     رمق اجلدوةل    بملصادقة   35/2020/ 06قرار  عل 

رمق  الزمنية املالية  قانون  مرشوع  عل  والتصويت  لدلراسة   املعمتدة 

الفرتة املمتدة من    وفق ما ييل:  وذكل  ، 2021للس نة املالية   65.20

ىل    17 ون املالية من دلن جلنة  رشوع قاندراسة م  : 2020نونب    23اإ

ىل    نونب   24الفرتة املمتدة من  املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية؛   مواصةل دراسة   :2020دجنب    03اإ

  5و  4يويم امجلعة والسبت    مرشوع قانون املالية ومناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية أأمام اللجان ادلامئة؛ 

 قانون املالية أأمام اجللسات العامة. عل مرشوع والتصويت ادلراسة  : 2020دجنب 

 الأس ئةل الشفهية  ❖

     يوم الثالاثء  ل   جلسة الأس ئةل الشفهيةعل جدول أأعامل بملوافقة    35/2020/ 07قرار رمق

أأمينا    تويزي والس يد أأمحد    الصويري  امحليد الس يد عبد    للرئيس   اخلامساخلليفة  برئاسة    ،2020نونب    17

 للجلسة. 

     عل الساعة   2020دجنب    15  الثالاثء  ، يومجلسة عامة  بعقد  35/2020/ 08قرار رمق

"امحلاية  (  1)  ن:، لتقدمي أأجوبة الس يد رئيس احلكومة حول الس ياسة العامة، ف حموريالثالثة بعد الزوال

  "الهنوض بقطاعي الس ياحة والصناعة (  2)  ؛ "رهاانت التوحيد واجلودة واحلاكمة  لرحب  مقاربةأأية  :  الاجامتعية

كوروان جاحئة  تداعيات  ظل  اجامتعها    وعرض"،  ف  ف  الرؤساء  ندوة  عل  الثالاثء ليالأمر  نونب   17  وم 

2020 . 

 اللجان ادلامئة واملؤقتة   أأشغال  ❖

   نونب  17املبجمة يوم الثالاثء اجامتع جلنة النظام ادلاخيل  بتأأجيل   35/2020/ 09قرار رمق

ىل غا 2020  ف نفس التوقيت.  2020نونب  24ية يوم الثالاثء عل الساعة الثانية عرشة زوالا، اإ

 العالقات اخلارجية  ❖

     البملان عب تقنية التناظر املريئ ف أأشغال "املنتدى    بملشاركة   35/2020/ 10قرار رمق

، املزمع تنظميه يوم  املنظم عل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ودور البملانيني"  19حول تداعيات كوفيد

من قبل لك من املكتب اجلهوي لبانمج الأمم املتحدة للتمنية ف املنطقة العربية، واللجنة    ،2020نونب    20

 ان ادلويل، والبنك الإساليم للتمنية.ملالاقتصادية والاجامتعية لغرب أ س يا، والاحتاد الب 
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     سفارة  عل موافاة بملوافقة    2020/ 11/35قرار رمق  

والتعاون ابفارسوفي  املغربية   اململكة اخلارجية  الشؤون  وزارة  عب   ،

بخلارج،  املقميني  واملغاربة  والتعاون    بالحئة  الإفريقي  الصداقة  مجموعة 

الش يوخ   وجملس  املستشارين  جملس  حتديد  بني  أأفق  ف  البولندي 

 .وبرجمة أأنشطة دبلوماس ية للمجموعتني

     رمق م  عل   بملوافقة   2020/ 12/35قرار  تفامه  مذكرة  عل  الباكس تان التوقيع  املعهد  ع 

اذلي يوفر دورات تكوينية لفائدة أأعضاء وموظفي البملاانت ف اجملالت الرئيس ية للعمل   ات البملانيةللخدم

 . البملان 

دارية  ❖  شؤون اإ

     رمق ملفا  بملوافقة   13/35/2020قرار  لتلقي  املقرتحة  الزمنية  اجلدوةل  الرتش يح    ت عل 

جراء  بجمللس. التوظيف املقابالت لجتياز مباراة  واإ

     رمق للمجلسبتلكيف    2020/ 35/ 14قرار  العامة  موظفات    الأمانة  ىل  اإ مذكرة  بتوجيه 

 وتفادي الاختالط. حلهثم عل التقيد بتدابي التباعد الاجامتعي والعمل عن بعد وموظفي اجمللس 

     فرتة برانمج للتعقي املكثف وادلامئ ملقرات اجمللس، طيةل  بوضع    2020/ 35/ 15قرار رمق

دراج موضوع    ،2021دراسة مرشوع قانون املالية لس نة   الاحرتازية والوقائية ضد تفيش    "تدابي اجمللسواإ

 مضن جدول أأعامل اجامتعات املكتب. بشلك دامئ " وبء كوروان

 قضااي للمتابعة 

 ؛ وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عل اجمللس ▪

نباء تقيي الرشاكة مع واكةل املغرب  ▪  ؛ العرب للأ

 ؛ الترشيعية مجلهورية الفيتنام املؤسسة معمواصةل تقوية العالقات الثنائية  ▪

دارة اجمللس؛  ▪  منظام اإ

 . رصف تعويضات لرؤساء املاكتب  بشأأن تفعيل مقتىض النظام الأسايس ملوظفي اجمللس ▪
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 34/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  نونبر   09  اإلثنين ليوم  

 

الس يد  رئيس اجمللس  برئاسة  ا عن بعد،  اجامتع  2020  نونب   09  الإثننيين يوم  لس املستشار عقد مكتب جم

 السادة: الأعضاء  ومشاركة بن شامش،  احلكي   عبد 

 اخلليفة الأول للرئيس؛  :    عبد الصمد قيوح  •

 للرئيس؛   الثان اخلليفة   :     احللوطي ل الإ   عبد  •

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  •

 حماسب اجمللس؛  :     احملرش   العرب  •

 ؛ اجمللس  حماسب  :    الوهاب بلفقيه   عبد  •

 . أأمني اجمللس  :     تويزي أأمحد   •

 

 السادة: هذا الاجامتع،   املشاركة ف اعتذر عن فامي  

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :    عبد القادر سالمة  •

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري   •

 ؛ اجمللس  اسب حم  :     عز ادلين زكري  •

 ؛ أأمني اجمللس  :     اخلريف أأمحد   •

دريس الراض  •  أأمني اجمللس.  :     اإ
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 العالقة مع املؤسسات ادلس تورية  ❖

   رمق ادلس تورية    منطوق   بتالوة   2020/ 34/ 01قرار  احملمكة  الصادر   110.20رمق  قرار 

لغاء نتيجة الاقرتاع اجلزيئ   القاض برفض طلب يريم  2020نومفب   3بتارخي ىل اإ يونيو   18اذلي أأجري ف    اإ

وجمالـس    2020 اجلـامعية  اجملالس  ملمثيل  الناخبة  الهيئة  نطاق  ف  املستشارين  مبجلس  عضو  لنتخاب 

الرشق جلهة  والأقالي  اخملصصة    ،.العـاملت  العامة  اجللسة  مس هتل  الثالاثء  الشفهي   للأس ئةلف  يوم   10ة 

 الساعة الثالثة بعد الزوال.عل  2020نونب 

 الترشيع  ❖

     حاةل    2020/ 34/ 02قرار رمق  12.96بتغيي وتمتي القانون رمق    32.20مرشوع قانون رمق  بإ

للمغرب،   الشعيب  القرض  صالح  بإ النواب،  القاض  جملس  دلن  من  اجمللس  عل  املالية  احملال  جلنة  عل 

 والتخطيط والتمنية الاقتصادية.

   ل الس يد عبد الإ جلسة عامة، برئاسة اخلليفة الثان للرئيس    بعقد   03/34/2020قرار رمق 

مبارشة بعد حصة الأس ئةل   2020 نونب 10 الثالاثء يوم ، والس يد أأمحد تويزي ف أأمانة اجللسة، احللوطي

من القانون رمق    6مقرتح قانون يقيض بتعديل الفقرة الأوىل من املادة  لدلراسة والتصويت عل    الشفهية،

 .مبثابة مدونة التغطية الصحية الأساس ية 65.00

     ىل الاجامتع يوم الإثنني  بدعوة    34/2020/ 04قرار رمق  2020نونب    09ندوة الرؤساء اإ

 ف أأشغال اجللسة الترشيعية. املناقشة  لتنظيعل الساعة الثانية بعد الزوال 

     رمق الزمنية  بملوافقة    2020/ 34/ 05قرار  اجلدوةل  دلراعل  قانون  م سة  املقرتحة  رشوع 

عل أأن يمت عرض املوضوع عل ندوة الرؤساء ف اجامتعها املقرر   ،2021  املالية  للس نة   65.20 املالية رمق

 . 2020عقده يوم الإثنني اتسع نونب  
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 الأس ئةل الشفهية  ❖

     عل جدول أأعامل بملوافقة    06/34/2020قرار رمق

الشفهية الأس ئةل  الثالاثء  ل   جلسة  برئاسة   ،2020ب  ونن  10يوم 

 أأمينا للجلسة.  تويزيوالس يد أأمحد  الإل احللوطيالس يد عبد  للرئيس الثان اخلليفة 

 العالقات اخلارجية  ❖

     نونب   27و  26املزمع تنظميه، يويم  الاجامتع    ف أأشغال  بملشاركة  34/2020/ 07قرار رمق

يفاد( ومنظمة  ،2020 الأمم املتحدة للأغذية والزراعة )الفاو(  من قبل الصندوق ادلويل للتمنية الزراعية )اإ

طار عقد الأمم  . 2019- 2028 املتحدة للزراعة الأرسية ف اإ

     رمق املشاركة    08/34/2020قرار    املزمع   الإفريقي   للبملان   ادلامئة   اللجن   أأشغال  ف بعدم 

فريقيا، خالل النصف الثان من شهر نونب ب  ،مبيدراند  عقدها  . 2020نوب اإ

دارية  ❖  شؤون اإ

     لإصالح  الكتابة العامة    بستشارة  الأمانة العامة للمجلس  بتلكيف   2020/ 34/ 09قرار رمق

اشرتاطها    املعاييف    الإدارة لجتياز  املزمع  واملرتحشني  املرتحشات  التوظيفف  وموافاة  مباراة  أأعضاء ، 

مبرشوع التفاقية املزمع توقيعه2020نونب    13، ف أأجل أأقصاه يوم امجلعة  املكتب ا مع اجلامعة ادلولية  ، 

 . للربط ف هذا الشأأن

 قضااي للمتابعة 

 ؛ وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عل اجمللس ▪

نباء ▪  ؛ تقيي الرشاكة مع واكةل املغرب العرب للأ

 ؛ الترشيعية مجلهورية الفيتنام املؤسسة معمواصةل تقوية العالقات الثنائية  ▪

دارة اجمللس؛  ▪  منظام اإ

 ؛ رصف تعويضات لرؤساء املاكتب  بشأأن تىض النظام الأسايس ملوظفي اجمللسل مق تفعي ▪

 . طلب مجعية الأعامل الاجامتعية ملوظفات وموظفي اجمللس التعاقد مع متدربتني ▪
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 جلسة عامة تشريعية. مجلس المستشارين يعقد   ▪

 
 
 

املستشارين   عقد ترشيعيةجملس  عامة  ال  جلسة   17ثالاثء  يوم 

 . 2020ونب ن

اجللسة  هذه  خصصت  مقرتح    وقد  عل  والتصويت  لدلراسة 

املادة   وتمتي  تغيي  ىل  اإ يريم  رمق    202قانون  القانون   31.08من 

من ربيع    14بتارخي    1.11.03الصادر بتنفيذه الظهي الرشيف رمق  

محل2011فباير    18)  1432الأول   تدابي  بتحديد  القاض  اية ( 

رمق  املس هتكل،   القانون  وتمتي   08.19ومرشوع  بتغيي   يقيض 

رمق   التجارة    38.12القانون  لغرف  الأسايس  بلنظام  املتعلق 

 .والصناعة واخلدمات 
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية  ▪
 

 

، حيث عقدت خالل  2021للس نة املالية    65.20ف دراسة مرشوع القانون املايل رمق  رشعت اللجنة  

صالح الإدارة    حبضور الس يدعات  جامتالأس بوع املاض سلسةل من الا اذلي قدم املرشوع وزير الاقتصاد واملالية واإ

عدادوف املتحمكة ف  ر الظ  ىلض تطرق فيه اإ بعر ف الاجامتع املنعقد يوم الثالاثء     اته فرضيو مضامني املرشوع    وأأمهه  اإ

 . اليةعطياته املوم 

لس امتع جلواب الس يد  بة العامة للمرشوع  وخالل الاجامتعات اليت توالت بعد ذكل أأهنت اللجنة املناقش

 ين. السادة املستشار  تاس تفساراو الوزير حول مالحظات وتساؤلت 

أأمس    املرحةل يوم من هذه  حيث انهتت    بعدها انكبت اللجنة عل دراسة مواد مرشوع القانون املايل،

دجنب    02الأربعاء    يوم  اللجنة  تعقد  عل أأن   ،لتقدمي التعديالت  خر أأجل يد يوم الثنني املقبل ك  ليمت حتد  الإثنني

صباحا    2020 العارشة  الساعة  للبت  عل  خيصص  من   والتصويت  التعديالت  هذه  فاجامتعا  الأول  اجلزء    عل 

 .املرشوع 

 

 القطاعات اإلنتاجية  و   الف الحة   لجنة  ▪

 
رمق   القانون  مرشوع  دراسة  من  انهتاهئا  رمق    08.19بعد  القانون  وتمتي  بتغيي   املتعلق  38.12يقيض 

 2020نونب    17يوم الثالاثء    أ خر عقدت اللجنة اجامتعا  بلنظام الأسايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات،  

 .ف التعديالت والتصويت عل مرشوع القانون للبت  خصص

 صوت واحد.  مقابلبأأغلبية مخسة أأصوات  عل املرشوع نة ج وقد صادقت الل 
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 : 2020نونب    24الثالاثء  ◄

 : وادلفاع الوطين واملغاربة املقميني بخلارج   اخلارجية جلنة  

 .عاكشةبقاعة  العامةلسة اجل بعد 

دارة ادلفاع الوطين.  ➢  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة بإ

 

 : 2020نونب    25  الأربعاء ◄

 

 : الأساس ية ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات  جلنة  

 . املغربيةقاعة لب  الساعة العارشة صباحاعل 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ادلاخلية.  ➢

 

 : والتمنية الإقتصادية املالية والتخطيط  جلنة  

 . مبجلس النواب 11قاعة لب بعد الزوال الثالثةعل الساعة 

رمق   ➢ قانون  مرشوع  رمق  66.20دراسة  القانون  وتمتي  والتبغ    46.02  بتغيي  اخلام  التبغ  بنظام  املتعلق 

 املصنع. 

صالح الإدارة.  ➢  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الاقتصاد واملالية واإ

 

 التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية: جلنة  

 بقاعة عاكشة.  عل الساعة العارشة صباحا

 وين املهين والتعلي العايل والبحث العلمي. الرتبية الوطنية والتك الفرعية لوزارة  مرشوع املزيانية دراسة ➢

 

 

 

اللجان الدائمة    برنامج اجتماعات
 والمؤقتة.... 
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 اخلارجية واحلدود واملناطق املغربية احملتةل وادلفاع الوطين: جلنة  

 . 8قاعة لب  الساعة احلادية عرشة صباحاعل 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية ➢

 

نتاجية: جلنة    القطاعات الإ

 . مبجلس النواب  6لقاعةب  صباحا ة عرشة احلاديعل الساعة 

 اجلوي والاقتصاد الاجامتعي. الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل الفرعية لوزارة  مرشوع املزيانية دراسة ➢

 

 : العدل والترشيع وحقوق الإنسان جلنة  

 . الندواتبقاعة  الساعة العارشة صباحاعل 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمحامك املالية.  ➢

 . الندوات بقاعة  الساعة الثالثة بعد الزوالل ع

 . دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة العدل ➢

 لمجلس الأعل للسلطة القضائية.ل املزيانية الفرعيةمرشوع دراسة   ➢

 

 : 2020نونب    26  امخليس ◄

 

 : املالية والتخطيط والتمنية الإقتصادية جلنة  

 . عاكشةبقاعة  عل الساعة العارشة صباحا

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية جمللس النواب ومرشوع املزيانية الفرعية جمللس املستشارين. ➢

 .عاكشةبقاعة  الثالثة بعد الزوالعل الساعة 

 . دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط ➢
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 اخلارجية واحلدود واملناطق املغربية احملتةل وادلفاع الوطين: جلنة  

 . 8قاعة لب بعد الزوال الرابعةالساعة عل 

 وأأعضاء جيش التحرير. ملقاومنيالسامية لقدماء ا دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية  ➢

 

نتاجية: جلنة    القطاعات الإ

 . الندوات بقاعة  الثالثة بعد الزوالعل الساعة 

 ة.الطاقة واملعادن والبيئالفرعية لوزارة  مرشوع املزيانية دراسة ➢

 

 : 2020نونب    27  مجلعة ا ◄

 

 : املالية والتخطيط والتمنية الإقتصادية جلنة  

 . 8قاعة الببعد الزوال الساعة الرابعة عل 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ.  ➢

 

 : التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية جلنة  

 .عاكشةقاعةب الساعة العارشة صباحاعل 

 اسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الثقافة والش باب والرايضة.در  ➢

 

 : العدل والترشيع وحقوق الإنسان جلنة  

 . الندواتبقاعة  الساعة العارشة صباحا عل 

عادة الإدماج.  ➢  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون واإ
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 : 2020نونب    28  السبت ◄

 : ؤون الثقافية والاجامتعية التعلي والش جلنة  

 . الندواتبقاعة  الساعة العارشة صباحاعل 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصحة.  ➢

 

ثنني  ◄  : 2020نونب    30الإ

 

 : املالية والتخطيط والتمنية الإقتصادية جلنة  

 . صلحة اللجنةمب الثانية عرشة زوالاالساعة عل 

 2021قانون املالية لس نة  أ خر أأجل لوضع التعديالت حول مرشوع  ➢

 : وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس ية ادلاخلية  جلنة  

 . الندواتبقاعة  الساعة العارشة صباحاعل 

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي والنقل واملاء واللوجيستيك.  ➢

 : العدل والترشيع وحقوق الإنسان جلنة  

 . 8قاعة لب الساعة الثالثة بعد الزوالعل 

 الفرعية للأمانة العامة للحكومة.دراسة مرشوع املزيانية  ➢

 التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية: جلنة  

 . مبجلس النواب  6قاعة لب  عل الساعة العارشة صباحا

 التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة. الفرعية لوزارة  مرشوع املزيانية دراسة ➢

 

 نتاجية: القطاعات الإ جلنة  

 بقاعة عاكشة.  احلادية عرشة صباحا  عل الساعة 

 الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقي. الفرعية لوزارة  مرشوع املزيانية دراسة ➢
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 : 2020  الثالاثء فاحت دجنب ◄

 : املالية والتخطيط والتمنية الإقتصادية نة  جل 

 .الندواتبقاعة  بعد اجللسة العامة

 للبالط املليك. ية الفرعية دراسة مرشوع املزيان  ➢

 دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لرئيس احلكومة. ➢

 

 : 2020  دجنب   02  الأربعاء ◄

 : املالية والتخطيط والتمنية الإقتصادية جلنة  

 . الندواتبقاعة  احابعيل الساعة العارشة ص 

 .2021البت ف التعديالت والتصويت عل اجلزء الأول من مرشوع قانون املالية لس نة  ➢

 

 : ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الأساس ية جلنة  

 . عاكشةبقاعة  الساعة العارشة والنصف صباحاعل 

عداد الرتاب الوطين والتعمي والإساكن وس ياسة املدينة.  ➢  دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة اإ

 

نتاجية: جلنة    القطاعات الإ

 .املغربيةقاعة لب  العارشة والنصف صباحاعل الساعة 

 الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغابت.الفرعية لوزارة  مرشوع املزيانية دراسة ➢

 

 : العدل والترشيع وحقوق الإنسان جلنة  

 .8قاعةلب  الساعة العارشة صباحاعل 

 امللكفة حبقوق الإنسان والعالقات مع البملان.دراسة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ادلوةل  ➢

 ن.دراسة مرشوع املزيانية الفرعية للمجلس الوطين حلقوق الإنسا  ➢
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 التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية: جلنة  

 . مبجلس النواب  6قاعة لب  عل الساعة العارشة صباحا

 املهين.الشغل والإدماج  الفرعية لوزارة مرشوع املزيانية دراسة ➢
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يثمن  ▪ والحازمة  العملية السيادية ال   مجلس المستشارين  سلمية 
 ت. بمعبر الكركرا   التي ق امت بها القوات المسلحة الملكية 

 

ثر تطورات الوضع بملعب احلدودي   عل اإ

الإسالمية  وامجلهورية  املغربية  اململكة  بني  الرابط 

والانشغال  لالهامتم  وتبعا  الشقيقة،  املوريتانية 

جملس  ال  لأعضاء  وادلقيقة  احلثيثة  واملتابعة  كبي 

ين بصفهتم ممثلني للأمة لهذا الوضع، مع ما  املستشار 

والرد   بلتعامل  والاعزتاز  الفخر  مشاعر  من  رافقه 

هذه   زاء  اإ لبالدان،  واحلازم  السلمي  الرصني، 

للرأأي   يؤكد  املستشارين  جملس  فاإن  التطورات، 

  العام الوطين وادلويل ما ييل: 

امل   تمثني • الوطنية  للخطوات  املستشارين  جملس  مكوانت  اكفة  اليت  ودمع  والنبيةل  سؤوةل 

يقودها جالةل املكل نرصه هللا القائد الأعل للقوات املسلحة امللكية ورئيس أأراكن احلرب العامة، لصيانة 

ملكة املغربية  وحدة الوطن وادلفاع عن احلقوق املرشوعة والعادةل وضامن الأمن والاس تقرار باكفة تراب امل

 ومضهنا الأقالي اجلنوبية؛ 

جملس   • للعملية اعزتاز  ومباركته  املغربية،  اململكة  تنهتجها  اليت  القرارات  بلك  املستشارين 

رصاصة   طالق  اإ وبدون  امللكية،  املسلحة  القوات  هبا  قامت  اليت  واحلازمة  السلمية  الس يادية  المتش يطية 

يتوا ومبا  ادلولية  الرشعية  طار  اإ ف  رمق  واحدة،  الأمن  جملس  قرار  مضمون  مع  للتصدي 2548فق   ،

ات الإجرامية والبلطجية اليت تقوم هبا العصابت واملليش يات املسلحة التابعة للكيان الومهي، واليت  للمامرس 

حاولت من خاللها زعزعة الاس تقرار وترهيب املواطنات واملواطنني وعرقةل التنقل املدن وهتديد العبور  

 سلع والبضائع؛ ال من والسلس لل 

العالية والتعبئة اجملمتعية الشامةل والإجامع الوطين  اعزتاز جملس املستشارين بلروح الوطنية   •

مكوانت   خمتلف  عهنا  أأبنت  اليت  هللا،  نرصه  السادس  محمد  املكل  اجلالةل  صاحب  وراء  وادلامئ  الثابت 

رسات اليائسة للك الأطراف اليت  الشعب املغرب، واس تعدادها للوقوف ضد لك املناورات العقمية واملام

ىل زعزعة الاس تق   رار وحماوةل تغيي الوضع القانون والتارخيي بملنطقة؛ تسعى اإ
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املامرسات   • أأن  عل  املستشارين  جملس  تأأكيد 

الاس تفزازية والأعامل التخريبية والإرهابية اليت قامت هبا املليش يات  

كهنا بأأي حال من والعصابت املسلحة التابعة للكيان الومهي، ل مي

ر املغرب، ول املساس مبسيته التمنوية واملشاريع والأوراش الكبى  الأحوال أأن تنال من وحدة واس تقرا

اليت أأطلقها جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا بلأقالي اجلنوبية، واليت رخسها وأأكدها جاللته ف خطابه  

الأخي  اخلرضاء   السايم  املسية  ذكرى  تؤكد  مبناس بة  ما  بقدر  الانفصا   اندحار   املظفرة،  لية  الأطروحة 

أأمام تعزيز املغرب لوحدته الرتابية وترس يخ     والتضليلية، واهنيار منظومة القي دلى الأطراف الراعية لها،

قضيتنا   وعداةل  مبرشوعية  املقرة  البدلان  دائرة  اتساع  خالل  من  اجلنوبية،  أأقالميه  عل  الوطنية  س يادته 

 ثيليات دبلوماس ية بأأقالمينا اجلنوبية. وفتح عدد من البدلان الصديقة والشقيقة قنصليات وت الوطنية، 

ذ جيدد التعبي عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق ملواقف ادلول الصديقة والشقيقة الرافضة للمس   واإ

التن حرية  رساء  اإ ىل  اإ الهادفة  السلمية  لعملياته  وادلامعة  واس تقراره،  املغرب  واس تتباب  بوحدة  والتجاري  املدن  قل 

بحل والاس تقرار  القضية الأمن  دوما  وضع  اذلي  املستشارين،  جملس  فاإن  كلك،  وبملنطقة  املوريتانية  املغربية  دود 

يؤكد عل تعبئة اكفة مكوانته وجتندها وراء القيادة احلكمية لصاحب     الوطنية ف أأولوية معهل ادلبلومايس الوطين،

محمد   املكل  املناجلالةل  لك  ومواهجة  التصدي  أأجل  من  هللا،  حفظه  لأعداء  السادس،  اليائسة  واملناورات  اوشات 

بتنس يق مع زمالئنا مبجلس النواب، عل التواصل     قرر مكتب اجمللس العمل،  الوحدة الرتابية للمملكة املغربية، حيث

وادلول  والإقلميية  اجلهوية  البملانية  والاحتادات  املنظامت  اكفة  وبصوابية ومراسةل  الوضع،  حبقيقة  حاطهتا  اإ أأجل  من  ية 

لتدخل املغرب السلمي بملنطقة، وجتديد الرتافع حول عداةل قضيتنا الوطنية ومواصةل حشد ادلمع للمبادرة  وحمكة ا

املقدامة للحمك اذلايت بلأقالي اجلنوبية حتت الس يادة الوطنية والرتابية للمملكة املغربية، كسقف واقعي وحل سلمي 

 ية. احد ووحيد لهذا الزناع املفتعل حول الصحراء املغرب و 
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 ؛ الأمانة العامة جمللس املستشارين  ▪

 ؛ العالقات اخلارجية والتواصلمديرية   ▪

 ؛ قسم الإعالم  ▪
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