 اجتماع رقع2020/33ع
ليوع اإلثليع02نينبرع2020ع

ؼلد مكتة جملس املستشارين يوم الإجنني  02هوهرب  2020اجامتؽا ؼن تؾد ،جرئاسة رئيس اجمللس امس يد
ؼحد احلكمي جن شامش ،ومشاركة ا ألؼضاء امسادة:
-

ؼحد امصمد كيوح  :اخلليفة ا ألول نلرئيس؛
ؼحد الإله احللوطي  :اخلليفة امثاين نلرئيس؛
محيد كوسكوس  :اخلليفة امثامث نلرئيس؛
 :حماسة اجمللس؛
امؾريب احملريش
أأمحد اخلريف  :أأمني اجمللس.

فامي اؼتذر ؼن املشاركة يف ىذا الاجامتع ،امسادة:
-

ؼحد املادر سالمة  :اخلليفة امراتػ نلرئيس؛
ؼحد اذليد امصويري  :اخلليفة اخلامس نلرئيس؛
حماسة اجمللس ؛
ؼحد اموىاب تلفليو :
حماسة اجمللس ؛
ؼز ادلين زكري :
أأمحد تويزي  :أأمني اجمللس؛
اإدريس امرايض  :أأمني اجمللس.

املرارات امصادرة ؼن الاجامتع
 امترشيػ
 كرار رمق  2020/33/01بإحاةل املراسةل امواردة ؼن وزير ادلوةل امللكف حبلوق الإوسان وامؾالكات
مػ امربملان ثشبأن ملرتحات املواهني اميت حددت احلكومة موكفا إازاءىا ،ؽىل انلجان اخملتصة،
وتؾممييا ؽىل امفرق واجملموؽة امربملاهية.

 ا ألس ئةل امشفيية
كرار رمق  2020/33/02بملوافلة ؽىل جدول أأؼامل جلسة ا ألس ئةل امشفيية اخملصصة ملساءةل امس يد
رئيس احلكومة ،ميوم امثالاثء  03هوهرب  ،2020يف موضوع "امس ياسات احلكومية ملؾاجلة حتدايت
اموضػ الاكتصادي والاجامتؼي يف عل تداؼيات جاحئة كوروان" ،جرئاسة امس يد رئيس اجمللس
وامس يد أأمحد اخلريف أأمينا نلجلسة.

 انلجان ادلامئة واملؤكتة
كرار رمق  2020/33/03بملوافلة ؽىل طلة جلنة امتؾلمي وامشؤون امثلافية والاجامتؼية تنغمي هممة
اس تطالؼية اإىل مجموؽة من املؤسسات الاستشفائية جبية فاس-مكناس يف امفرتة املمتدة ما تني 10
و  15هوهرب .2020

 امؾالكات اخلارجية
 كرار رمق  2020/33/04بملشاركة يف أأشغال انلجن ادلامئة نلربملان الإفريلي املزمػ ؼلدىا مبيدراهد،
جبنوب اإفريليا ،خالل امنصف امثاين من شير هوهرب .2020

 شؤون اإدارية
كرار رمق  2020/33/05تتبأجيل امنغر يف اتفاكية امتكوين مػ مؤسسة FACاإمىاجامتؽالحلللمكتة.
كرار رمق  2020/33/06تفتح أأجل اإضايف متللي ترش يحات موعفات وموعفي اجمللس امراغحني يف
شغل مناصة املسؤومية امشاغرة (  4مستشارون ؽامون 3 ،أأكسام وحمافظ) ،املتوفرين ؽىل
ا ألكدمية املشرتطة نلرتحش يف لك فئة ؽىل حدة بحتساب ا ألكدمية تصفة مرمس(ة) يف الإدارة
امؾمومية.
كرار رمق  2020/33/07بإدراج موضوع "مراجؾة منغام اإدارة اجمللس" مضن جدول أأؼامل الاجامتع
امللبل نلمكتة.

كضااي نلمتاتؾة
 وضؾية دراسة مشاريػ وملرتحات املواهني املؾروضة ؽىل اجمللس؛
 تليمي امرشاكة مػ واكةل املغرب امؾريب م ألهحاء؛
 امتداتري اموكائية والاحرتازية ضد تفيش وبء كوروان؛
 مواصةل تلوية امؾالكات امثنائية مػ املؤسسة امترشيؾية دليورية امفيتنام؛
 امتنس يق مػ اجلامؾة ادلومية ،مححث اإماكهية إارشاف اجلامؾة ؽىل دراسة وفرز ملفات املرتحشات
واملرتحشني املس تلبليني لجتياز مباراة امتوعيف املزمػ تنغمييا من طرف اجمللس ،وفق مؾايري
ورشوط دكيلة حسة امتخصصات املطلوتة ،بؼامتد امفرز الإمكرتوين؛
 تفؾيل ملتىض امنغام ا ألسايس ملوعفي اجمللس ثشبأن رصف تؾويضات مرؤساء املاكتة؛
 مباراة امتوعيف.

