 اجتماع اتمجتع رقع2020/34ع
اليوع اإلثليع09ع ي نبع2020ع

غقد مكتب جملس املستشارين يوم الإجنني  09هوهرب  2020اجامتػا غن بؼد ،برئاسة رئيس اجمللس
امس يد غبد احلكمي بن شٌلش ،ومشاركة ا ألغضاء امسادة:
-

غبد امصمد قيوح  :اخلليفة ا ألول نلرئيس؛
غبد الإهل احللوظي  :اخلليفة امثاين نلرئيس؛
محيد كوسكوس  :اخلليفة امثامث نلرئيس؛
 :حماسب اجمللس؛
امؼريب احملريش
غبد اموىاب بلفقيو  :حماسب
أأمحد ثويزي  :أأمني اجمللس.

اجمللس؛

فامي اغتذر غن املشاركة يف ىذا الاجامتع ،امسادة:
-

غبد امقادر سالمة  :اخلليفة امرابع نلرئيس؛
غبد اذليد امصويري  :اخلليفة اخلامس نلرئيس؛
حماسب ا جمللس ؛
غز ادلين زكري :
أأمحد اخلريف  :أأمني اجمللس؛
اإدريس امرايض  :أأمني اجمللس.

امقرارات امصادرة غن الاجامتع
امؼالقة مع املؤسسات ادلس تورية
 قرار رمق  2020/34/01بتالوة منعوق قرار احملمكة ادلس تورية رمق 110.20
امصادر بتارخي 3هومفرب  2020امقايض برفض ظلب يريم اإىل اإمغاء هتيجة الاقرتاع اجلزيئ اذلي
أأجري يف  18يوهيو  2020لهتخاب غضو مبجلس املستشارين يف هعاق امييئة امناخبة ملمثًل
اجملامس اجلـٌلغية وجمامـس امؼـٌللت وا ألقاممي جلية امرشق ،.يف مس هتل اجللسة امؼامة اخملصصة
ملأس ئةل امشفيية يوم امثالاثء  10هوهرب  2020ػىل امساػة امثامثة بؼد امزوال.
امترشيع
 قرار رمق  2020/34/02بإحاةل مرشوع قاهون رمق  32.20بتغيري وتمتمي امقاهون رمق
 12.96امقايض بإصالح امقرض امشؼيب نلمغرب ،احملال ػىل اجمللس من دلن جملس امنواب ،ػىل
جلنة املامية وامتخعيط وامتمنية الاقتصادية.
 قرار رمق  2020/34/03بؼقد جلسة ػامة ،برئاسة اخلليفة امثاين نلرئيس امس يد
غبد الإهل احللوظي ،وامس يد أأمحد ثويزي يف أأماهة اجللسة ،يوم امثالاثء  10هوهرب  2020مبارشة
بؼد حصة ا ألس ئةل امشفيية ،ندلراسة وامتصويت ػىل مقرتح قاهون يقيض بتؼديل امفقرة ا ألوىل من
املادة  6من امقاهون رمق  65.00مبثابة مدوهة امتغعية امصحية ا ألساس ية.
 قرار رمق  2020/34/04بدغوة هدوة امرؤساء اإىل الاجامتع يوم الإجنني  09هوهرب
 2020ػىل امساػة امثاهية بؼد امزوال متنظمي املناقشة يف أأشغال اجللسة امترشيؼية.
 قرار رمق  2020/34/05بملوافقة ػىل اجلدوةل امزمنية املقرتحة دلراسة مرشوع
قاهون املامية رمق  65.20نلس نة املامية  ،2021ػىل أأن يمت غرض املوضوع ػىل هدوة امرؤساء يف
اجامتغيا املقرر غقده يوم الإجنني اتسع هوهرب .2020

ا ألس ئةل امشفيية

 قرار رمق  2020/34/06بملوافقة ػىل جدول أأغٌلل جلسة ا ألس ئةل امشفيية ميوم
امثالاثء  10هوهرب  ،2020برئاسة اخلليفة امثاين نلرئيس امس يد غبد الإهل احللوظي وامس يد أأمحد
ثويزي أأمينا نلجلسة.
امؼالقات اخلارجية
 قرار رمق  2020/34/07بملشاركة يف أأشغال الاجامتع املزمع ثنظميو ،يويم 26
و 27هوهرب  ،2020من قبل امصندوق ادلويل نلتمنية امزراغية (اإيفاد) ومنظمة ا ألمم املتحدة م ألغذية
وامزراػة (امفاو) يف اإظار غقد ا ألمم املتحدة نلزراػة ا ألرسية .2019-2028
 قرار رمق  2020/34/08بؼدم املشاركة يف أأشغال انلجن ادلامئة نلربملان الإفريقي
املزمع غقدىا مبيدراهد ،جبنوب اإفريقيا ،خالل امنصف امثاين من شير هوهرب .2020
شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/34/09بتلكيف ا ألماهة امؼامة نلمجلس بستشارة امكتابة امؼامة
لإصالح الإدارة يف املؼايري املزمع اشرتاظيا يف املرتحشات واملرتحشني لجتياز مباراة امتوظيف،
وموافاة أأغضاء املكتب ،يف أأجل أأقصاه يوم ادلؼة  13هوهرب  ،2020مبرشوع الثفاقية املزمع ثوقيؼيا
مع اجلامؼة ادلومية نلربط يف ىذا امشأأن.

قضااي نلمتابؼة

 وضؼية دراسة مشاريع ومقرتحات امقواهني املؼروضة ػىل اجمللس؛
 ثقيمي امرشاكة مع واكةل املغرب امؼريب م ألهباء؛
 مواصةل ثقوية امؼالقات امثنائية مع املؤسسة امترشيؼية دليورية امفيتنام؛
 منظام اإدارة اجمللس؛
 ثفؼيل مقتىض امنظام ا ألسايس ملوظفي اجمللس بشأأن رصف ثؼويضات مرؤساء
املاكثب؛
 ظلب مجؼية ا ألغٌلل الاجامتغية ملوظفات وموظفي اجمللس امتؼاقد مع متدربتني.

