▪ اجتماع المكتب رقم 2020/13
اإلثنين 27أبريل 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  27أبريل 2020اجامتعا ،ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،
برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش ،وحضور العضاء السادة:
-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد الإله احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
عبد الوهاب بلفقيه
العريب احملرش
أمحد تويزي
أمحد اخلريف
اإدريس الراض

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع ،الس يد:
-

:

عز ادلين زكري
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
العالقات مع املؤسسات ادلس تورية:
 قرار رمق  2020/13/01ابإحاةل ادلراسة الصادرة عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي
والبييئ حول "الس ياسة الرايضية ابملغرب" عىل الفرق واجملموعة البملانية ،وابلإعالن عهنا يف اجللسة
العامة اخملصصة للس ئةل الشفهية يوم  28أبريل  2020عىل الساعة الثانية عرش زوالا.

الس ئةل الشفهية:
 قرار رمق 2020/13/02ابملوافقةعىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية الس بوعية ليوم
الثالاثء  28أبريل 2020عىل الساعة الثانية عرش زوالا ،برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد الإله
احللوطي ،والس يد أمحد تويزي أمينا للجلسة.
 قرار رمق  2020/13/03بعقد جلسة شهرية لتقدمي أجوبة رئيس احلكومة حول "اسرتاتيجية
احلكومة لرفع احلجر الصحي" ،وذكل يوم الثالاثء  19ماي  2020مبارشة بعد حصة الس ئةل الشفهية
الس بوعية.
شؤون تنظميية:
 قرار رمق  2020/13/04ابإحداث جملس للمحاس بة يضم يف عضويته المرين ابلرصف
املفوض هلم واحملاس بني والاكتب العام للمجلس.
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شؤون اإدارية:
 قرار رمق  2020/13/05بتقدمي مذكرة تفصيلية ،يف
الاجامتع املقبل للمكتب ،حول التحويالت اليت جيب القيام هبا لضامن السري العادي للمجلس.
 قرار رمق  2020/13/06بتلكيف الإدارة ابإعداد تصور دقيق ومفصل حول أسطر املزيانية
اليت ميكن الترصف فهيا ،جزئيا أو لكيا ،يف اإطار مالمئة الالزتامات املالية للمجلس مبا يتوافق مع
الاسرتاتيجية الوطنية الهادفة اإىل تقوية مناعة ومصود بالدان يف مواهجة تداعيات جاحئة كوروان.

خمتلفات:
 قرار رمق  2020/13/07ابإحاةل املذكرة الصادرة عن مركز دراسات حقوق الإنسان
وادلميقراطية ،حول مرشوع قانون رمق  72.18املتعلق مبنظومة اس هتداف املس تفيدين من برامج ادلمع
الاجامتعي وابإحداث الواكةل الوطنية للسجالت ،عىل الفرق واجملموعة البملانية.
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