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 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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