 اجتماع رقع2020/29ع
التمعع02ع أجتوبع2020ع

ؼلد مكتب جملس املستضارين يوم ادلؾة  02أكتوبر  2020اجامتؽا ،ؼن بؾد ،برئاسة رئيس
اجمللس امس يد ؼبد احلكمي بن صامش ،ومضاركة الؼضاء امسادة:
-

ؼبد امصمد كيوح  :اخلليفة الول نلرئيس؛
ؼبد الإله احللوطي  :اخلليفة امثاين نلرئيس؛
محيد كوسكوس  :اخلليفة امثامث نلرئيس؛
ؼبد اذليد امصويري  :اخلليفة اخلامس نلرئيس؛
اجمللس؛
ؼبد اموىاب بلفليو  :حماسب
امؾريب احملريش  :حماسب اجمللس؛
أمحد اخلريف  :أمني اجمللس.

فامي اؼتذر ؼن املضاركة يف ىذا الاجامتع ،امسادة:
-

ؼبد املادر سالمة  :اخلليفة امرابػ نلرئيس؛
ؼز ادلين زكري  :حماسب
أمحد تويزي  :أمني اجمللس؛
اإدريس امرايض  :أمني اجمللس.

اجمللس؛

املرارات امصادرة ؼن الاجامتع

الس ئةل امضفيية
 كرار رمق  2020/29/01بربجمة اجللسة امضيرية امللبةل اخملصصة لجوبة امس يد رئيس
احلكومة ؼن الس ئةل املتؾللة ابمس ياسة امؾامة خالل الس بوع الول من صير هوهرب امللبل ،ؽىل أن
يمت حتديد حمور ىذه اجللسة خالل الاجامتع امللبل نلمكتب ،بناء ؽىل اكرتاحات امس يدات
وامسادة رؤساء امفرق واجملموؽة ابجمللس.
 كرار رمق  2020/29/02ابؼامتد هغام اس تثنايئ ملس ئةل امضفيية ؽرب امرتكزي ؽىل
مساءةل أربػ كطاؽات وزارية خالل لك جلسة أس بوؼية.
انلجان ادلامئة ومجموؽات امؾمل املوضوؽاتية
 كرار رمق  2020/29/03بدؼوة الؼضاء املنتدبني من طرف امفرق واجملموؽة مضن
مجموؽة امؾمل املوضوؽاتية املؤكتة حول اإصالح امتغطية الاجامتؼية ،احملدجة بلرار املكتب رمق
 2020/28/01بتارخي  17ص تنرب  ،2020اإىل تضكيل ىيالك مجموؽة امؾمل املوضوؽاتية واهتخاب
رئيس وملرر ميا ،مبارشة بؾد افتتاح دورة أكتوبر امللبةل.
امؾالكات اخلارجية
 كرار رمق  2020/29/04ابملوافلة ؽىل املضاركة يف أصغال جلنة املضااي املاهوهية
وحلوق الإوسان امتابؾة نلجمؾية امربملاهية جمللس أورواب املزمػ ؼلدىا يوم  14أكتوبر 2020ؽرب تلنية
امتناعر املريئ ؼن بؾد.
 كرار رمق  2020/29/05ابملوافلة ؽىل املضاركة يف أصغال جلنة املضااي امس ياس ية
وادلميلراطية امتابؾة نلجمؾية امربملاهية جمللس أورواب ،وذكل يوم  15أكتوبر  2020ؽرب تلنية امتناعر
املريئ ؼن بؾد.

 كرار رمق  2020/29/06ابملوافلة ؽىل ادلؼوة امواردة ؼن ادلؾية امربملاهية ملنغمة
 03هوهرب
المن وامتؾاون يف أورواب ملراكبة الاهتخاابت امرئاس ية المريكية اميت س تجرى يوم
.2020
 كرار رمق  2020/29/07ابملوافلة ؽىل ادلؼوة امواردة ؼن مؤسسة وس متنسرت
ندلميلراطية نلمضاركة يف ورصة معل إاكلميية حول "هغام امكوات وأاثره ؽىل مضاركة املرأة يف احلياة
امس ياس ية يف امؾامل امؾريب" يوم  15أكتوبر  2020ؽرب تلنية امتناعر املريئ ؼن بؾد.
 كرار رمق  2020/29/08ابإحاةل املراسةل امواردة ؼن وزارة امضؤون اخلارجية
وامتؾاون الإفريلي واملغاربة امللميني ابخلارج بضأن طلب امربملان امباكس تاين دمع امربملان املغريب
مرتص يح رئيس جملس امض يوخ امباكس تاين ،امس يد دمحم صادق س نجراين ،مالهتخاابت امللبةل اخلاصة
برئاسة الاحتاد امربملاين ادلويل ،ؽىل جلنة امتنس يق امربملاين بني اجمللسني.
 كرار رمق  2020/29/09ابإحاةل املراسةل امواردة ؼن رئيسة امربملان الذربيجاين،
امس يدة صييبةاكفاروفا ،حول اموضػ امؾسكري يف املنطلة احلدودية بني أرمينيا واذربيجان ،وطلهبا
دمع امربملان املغريب ملوكف بالدىا ،ؽىل جلنة امتنس يق امربملاين بني اجمللسني.
صؤون اإدارية
 كرار رمق  2020/29/10ابملصادكة ؽىل هتاجئ املباراة اخلاصة ابملستضارين امؾامني
(امناحجون :يوسف غويراكت ،تورية اهلامم ،أمحد اخملضاين ،فاطمة احملافظ).
 كرار رمق  2020/29/11ابإؼفاء امس يدة وامساد ة التية أسامؤمه من هماهمم
مكستضارين ؽامني بتارخي فاحت أكتوبر  :2020جناة ؼز ادلين الإدرييس ،دمحم امزغداين ،معر مليحي،
وؽادل اخللطي؛ ومتديد رساين كرارات امس يدة وامسادة التية أسامؤمه بصفهتم مستضارين ؽامني:
ايمسني امصاحلي ،ؼبد امواحد درويش ،وؼبد هللا امؾاصو؛ وذكل ؽىل اإثر تليمي أداء املستضارين
امؾامني من طرف املكتب.
 كرار رمق  2020/29/12ابملصادكة ؽىل اجلدوةل امزمنية املرتبطة ابلإؽالن ؼن فتح
ابب امرتص يحات وامتباري مضغل مناصب املسؤومية امضاغرة (املستضارون امؾامون ورؤساء
الكسام ورؤساء املصاحل).

 كرار رمق  2020/29/13بتلكيف الإدارة ابإؽداد تصور حول حاجيات اجمللس من
املوارد امبرشية ،وؼرضو ؽىل أهغار املكتب خالل اجامتع لحق.

أوضطة اإصؾاؼية
 كرار رمق  2020/29/14ابملوافلة ؽىل تنغمي هدوة ؼن بؾد ،برشاكة مػ مؤسسة
وس متنسرت ندلميلراطية ،حول "تدبري الزمات :اس مترارية سري أؼامل امربملاانت" ،وذكل يوم الربؾاء
 21أكتوبر .2020
 كرار رمق  2020/29/15ابملوافلة ؽىل تنغمي هدوة ؼن بؾد ،برشاكة مػ مؤسسة
وس متنسرت ندلميلراطية ،حول "جتديد امؾلد الاجامتؼي :امربملان وتداؼيات امثلة" ،وذكل يوم
الربؾاء  28أكتوبر .2020

كضااي نلمتابؾة
 امتدابري املرتبطة ابدلخول امربملاين امللبل؛
 حتديد احلكومة ملوكفيا من ملرتح كاهون يليض بتغيري وتمتمي املاهون احملدث منغام
رواتب امتلاؽد؛
 وضؾية دراسة مضاريػ وملرتحات املواهني املؾروضة ؽىل اجمللس؛
 امرساةل اجلوابية نلس يد رئيس جلنة املطاؽات الاهتاجية حول وضؾية ملرتحات
املواهني احملاةل ؽىل انلجنة.

