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برئاسة رئيس  احامتؿا ؾن بـد، 2020 أ نتوبر 26ؾلد مكتب جملس املستشارين يوم الإجنني 

: امسادة ومشارنة ال ؾضاء اجمللس امس يد ؾبد احلكمي بن شٌلش،

 اخلليفة امثاين نلرئيس؛: احللوظي   ؾبد الإله -

 اخلليفة امثامث نلرئيس؛: محيد هوسكوس    -

 اخلليفة اخلامس نلرئيس؛: ؾبد اذليد امطويري    -

 حماسب اجمللس؛: امـريب احملريش    -

 ؛سحماسب اجملل: ؾز ادلين زهري    -

 أ مني اجمللس؛: أ محد ثويزي    -

دريس امرايض    -  .أ مني اجمللس: اإ

 

 :امسادةاؾتذر ؾن املشارنة يف ىذا الاحامتع، فامي 

 اخلليفة ال ول نلرئيس؛: ؾبد امطمد كيوح   -

 اخلليفة امرابؽ نلرئيس؛: ؾبد املادر سالمة   -

 ؛سحماسب اجملل: ؾبد اموىاب بلفليو   -

 .أ مني اجمللس: أ محد اخلريف    -

 

 

 

 



 

 املرارات امطادرة ؾن الاحامتع 

 

  خمرخات احامتع هدوة امرؤساء املنـلد يوم امثالاثء  ابؾامتد 01/32/2020 كرار رمق

 :، اكمتايل2020 أ نتوبر 20

  اتحة الإماكهية حلضور اكفة أ ؾضاء جملس املستشارين يف أ شغال اجللسات اإ

 امـامة، مؽ مراؿاة امتدابري الاحرتازية واموكائية املـمول هبا؛ 

  11امتنس يق مؽ جملس امنواب، بشلك مس بق، من أ خل ختطيص املاؿة 

نلجنة املامية وامتخعيط وامتمنية الاكتطادية ظيةل املدة امللررة كاهوان ملناكشة مرشوع كاهون 

 املامية مبجلس املستشارين؛

  امـمل ؿىل ثوفري الإماكهيات انلوحستيكية من أ خل جتيزي كاؿات

الاحامتؿات مبا ميكن من ربط الثطال وامنلل املبارش ل شغال انلجان ادلامئة، من أ خل ضٌلن 

مشارنة اكفة أ ؾضاهئا وثيسري مسامههتم يف دراسة ومناكشة مرشوع كاهون املامية واملزياهيات 

 امفرؾية ذات امطةل؛

  حضور امس يدات وامسادة رؤساء امفرق واجملموؿة امربملاهية يف حدود احلد

ماكهية املشارنة ؾن بـد  ال كىص مـدد أ ؾضاء لك فريق وٍلوؿة ابنلجان ادلامئة، مؽ فتح اإ

 نلس يدات وامسادة املستشارين امراقبني يف ذكل؛

  ظار واحد ؾن لك فريق وٍلوؿة حضور أ ظر انلجنة ادلامئة املـنية، واإ

 برملاهية؛

  اؾامتد امتطويت احلضوري ؿىل مرشوع كاهون املامية يف جلنة املامية

 وامتخعيط وامتمنية الاكتطادية؛

 املزاوخة بني امتطويت احلضوري وؾن بـد يف ابيق انلجان ادلامئة؛ 



  موافاة امسادة رؤساء انلجان داخل أ خل مـلول بالحئة ال ظر املرافلة

 ل ؾضاء احلكومة يف هعاق امتليد ابمتدابري الاحرتازية؛

  امتليمي املس متر نلتدابري املذهورة أ ؿاله، واختاذ املرارات املناس بة حسب

 .ثعور احلاةل اموابئية

  برجمة انلجان ادلامئة احامتؿات ملناكشة ملرتحات املواهني اميت حددت

جيابيا بشأ هنا واميت يبلف ؿددىا  ىل برجمة ابيق 11احلكومة موكفا اإ  ملرتح كاهون؛ ودؾوهتا اإ

 .ملرتحات ومشاريؽ املواهني املودؿة دلهيا، برصف امنؼر ؾن موكف احلكومة بشأ هنا

  امس ياسات احلكومية ملـاجلة حتدايت اموضؽ "امتوافق ؿىل اختيار موضوع

مكحور نلجلسة امشيرية املربجمة " الاكتطادي والاحامتؾي يف ػل ثداؾيات خاحئة هوروان

، ومنح همةل ملكوانت اجمللس كطد ثلدمي الاكرتاحات حول ضيغة أ نرث 2020 هوهرب 03بتارخي 

. حيوية وخاذبية نلجلسات امشيرية

  ىل ؾلد احامتع مندوة امرؤساء يوم امثالاثء 02/32/2020كرار رمق  03 ابدلؾوة اإ

 .ملناكشة وضـية ثدبري املـاشات اخلاضة بأ ؾضاء جملس املستشارين 2020هوهرب 

  ال س ئةل امشفيية

  ؿىل خدول أ ؾٌلل خلسة ال س ئةل امشفيية ميوم  ابملوافلة 03/32/2020كرار رمق

 ؿىل امساؿة امثامثة بـد امزوال، برئاسة امس يد محيد هوسكوس، اخلليفة 2020 أ نتوبر 27امثالاثء 

 .امثامث نلرئيس، وامس يد أ محد ثويزي يف أ ماهة اجللسة

  ىل امـمل ابمنؼام الاؾتيادي جللسات ال س ئةل  04/32/2020كرار رمق ابمـودة اإ

 اموزارية اميت ختضؽ نلمساءةل، وذكل ابتداء من خلسة دون امتحديد املس بق نللعاؿاتال س بوؾية 

 .2020 هوهرب 17ال س ئةل امشفيية ميوم 

  امـالكات اخلارحية

  ثأ ىيل : "هدوة افرتاضية حتت ؾنوانأ شغال  يف ابملشارنة 05/32/2020 كرار رمق

ظار فـاميات اذلهرى " امنشاط الاكتطادي يف مرحةل ما بـد اجلاحئة  متأ سيس امربملان 41يف اإ



كلميية يف أ مرياك امالثينية وامكراييب،  ال هديين، حبضور رؤساء الاحتادات امربملاهية اجليوية والإ

فريليا وأ مرياك امالثينية، وذكل يوم   .2020 أ نتوبر 30ال ؾضاء يف املنتدى امربملاين دلول اإ

  امسفري اجلديد دليورية امفيتنام برقبة  ابمرتحيب 06/32/2020 كرار رمق

الاشرتاهية املـمتد ابمرابط ورقبة رئيسة ادلـية اموظنية امفيتنامية يف مواضةل ثلوية امـالكات 

 .امربملاهية امثنائية بني املغرب وامفيتنام

 

 دارية  شؤون اإ

  ؿىل خمعط جشديد امتدابري الاحرتازية واموكائية  ابملوافلة 07/32/2020كرار رمق

 :ضد ثفيش وابء هوروان، وفق ما يًل

ىل ملر اجمللس  - خضاع اموافدين اإ ، امراخلني أ و بواسعة (مستشارين وموػفني)اإ

شارة رخال  امس يارات، نلكشف ؾن درخة احلرارة ؾن ظريق اجلياز املـد ذلكل واملوضوع رىن اإ

 ال من؛

جنني ؿىل ال نرث يف لك  - اؾامتد امـمل ؾن بـد والاكتطار ؿىل حضور موػف أ و اإ

مكتب، حتت مسؤومية امسادة رؤساء امفرق وامسادة رؤساء انلجان ابمنس بة نلموارد امبرشية 

دارة اجمللس؛ شارهتم، واملسؤومني الإداريني ابمنس بة ملوػفي اإ  املوضوؿة رىن اإ

ثفادي ثداول امواثئق واملستندات اموركية لكٌل أ مكن ذكل، وثـويضيا ابمطيف  -

 الإمكرتوهية يف امـمل؛

الاحرتام امطارم نلتدابري اموكائية، من كبيل اس تـٌلل مـلٌلت اميدين كبل وموج ملر  -

 امـمل، واحرتام مسافة ال مان وارثداء امكٌلمات امعبية داخل املاكثب الإدارية؛

خبار الإدارة فور امـمل مبخامعة خشص مطاب أ و امشم ابلإضابة ابمفريوس  - رضورة اإ

ىل ملر اجمللس ملك من يتواخد يف ىذه احلاةل؛   من خالل أ ؾراض ػاىرة، مؽ ؿدم احلضور اإ



ىل ملر اجمللس خالل مناكشة مرشوع كاهون املامية، مؽ امسٌلح  - منؽ دخول املموهني اإ

 . ابس تالم اموحبات حرصا من دلن موػفي وأ ؾوان اجمللس رشيعة احرتام رشوط امطحة وامسالمة

اس مترار املطاحل الإدارية اخملتطة بتكثيف محالت امتـلمي يف مجيؽ ردىات اجمللس،  -

ووضؽ امسوائل امتعيريية ؾند مداخل املاكثب ويف املمرات، ونذا جسجيل مجيؽ املـلومات ؾن 

.  اجمللساخلارحيني ؿىلاموافدين 

  ؿالن امالحئة ال ومية نلمرتحشات واملرتحشني  ابملوافلة 08/32/2020كرار رمق ؿىل اإ

ل ربـة مستشارين ؿامني وجالجة امللبومني نلتباري من أ خل شغل مناضب املسؤومية امشاقرة 

دارة جملس املستشارين  .رؤساء أ كسام وحمافغ ابإ

 

  الإدارةابمتنس يق مؽ اجلامـة ادلومية، مبحث  بتلكيف 09/32/2020 كرار رمق

رشاف اجلامـة ؿىل دراسة وفرز ملفات املرتحشات واملرتحشني املس تلبليني لحتياز مباراة  ماكهية اإ اإ

امتوػيف املزمؽ ثنؼمييا من ظرف اجمللس، وفق مـايري ورشوط دكيلة حسب امتخططات 

مكرتوهيا  .املعلوبة، ؿىل أ ن يكون امفرز اإ

  امللابالت امشفيية لهتلاء املرتحشات واملرتحشني  ابؾامتد 10/32/2020كرار رمق

من كبل جلنة مؤمفة من مكتب اجمللس وخرباء خامـيني حبسب امللبومني لحتياز مباراة امتوػيف، 

 .لك ختطص ؿىل حدة

  ؿىل ثفـيل ملتىض امنؼام ال سايس ملوػفي  ابملوافلة 11/32/2020 كرار رمق

 .اجمللس، اذلي يلر رصف ثـويضات مرؤساء املاكثب

  دراج 12/32/2020 كرار رمق هلعة مضن خدول أ ؾٌلل الاحامتع امللبل نلمكتب  ابإ

 .متلدمي ثطور شامل بشأ ن مراحـة املنؼام

 



 امرشااكت 

  ىل ش بكة  ابملوافلة 13/32/2020كرار رمق ؿىل اهضٌلم جملس املستشارين اإ

 .اس مترارية سري املؤسسات امترشيـية يف ػل ال زمات

  شـاؾية أ وشعة اإ

  ؿىل برانمج امندوة الافرتاضية اميت يـلدىا اجمللس  ابملوافلة 14/32/2020كرار رمق

ثـزيز "، يف موضوع 2020 أ نتوبر 28برشانة مؽ مؤسسة وس متنسرت ندلميلراظية، يوم ال ربـاء 

 ".جتارب مـاجلة أ زمات امثلة يف املؤسسات: امـلد الاحامتؾي

 كضااي نلمتابـة 

 وضـية دراسة مشاريؽ وملرتحات املواهني املـروضة ؿىل اجمللس؛ 

 امتدابري اموكائية والاحرتازية ابجمللس؛ 

 مباراة امتوػيف. 

 

 

 

 

 

 

 

 


