 اجتماع اتمجتع رقع2020/35ع
اليوع اإلثليع16ع ي نبع2020ع

غلد مكتب جموس املستشارين يوم الإجنني  16هوهرب  2020احامتػا غن بؼد ،برئاسة رئيس اجملوس
امس يد غبد احلكمي بن شٌلش ،ومشارنة ا ألغضاء امسادة:
-

غبد الإهل احلووظي  :اخلويفة امثاين نورئيس؛
محيد هوسكوس  :اخلويفة امثامث نورئيس؛
غبد اذليد امطويري  :اخلويفة اخلامس نورئيس؛
 :حماسب اجملوس؛
امؼريب احملريش
أأمحد ثويزي  :أأمني اجملوس.

فامي اغتذر غن املشارنة يف ىذا الاحامتع ،امسادة:
-

غبد امطمد كيوح  :اخلويفة ا ألول نورئيس؛
غبد املادر سالمة  :اخلويفة امرابع نورئيس؛
غبد اموىاب بوفليو :
غز ادلين زهري :
أأمحد اخلريف  :أأمني اجملوس؛
اإدريس امرايض  :أأمني اجملوس.

حماسب اجمللس ؛
حماسب اجمللس ؛

املرارات امطادرة غن الاحامتع
 كرار رمق  2020/35/01بلراءة امفاحتة ،يف مس هتل خوسة ا ألس ئةل امشفيية
ا ألس بوغية ميوم امثالاثء  17هوهرب  ،2020ترحٌل ػىل امفليد فوزي بنؼالل ،بطفتو غضوا سابلا
نومجوس ،وترحٌل ػىل امفليد احملجويب أأحرضان بطفتو خشطية وظنية.
 كرار رمق  2020/35/02بتالوة هص امبالغ امطادرغن اجملوس يوم امسبت 14
هوهرب  ،2020بشأأن ثعورات اموضع مبؼرب امكرهرات امرابط بني املموكة املغربية وادليورية املوريتاهية
الإسالمية امشليلة ،يف بداية خوسة ا ألس ئةل امشفيية ا ألس بوغية ميوم امثالاثء  17هوهرب .2020
امترشيع
 كرار رمق  2020/35/03بإحاةل امنطوص امترشيؼية امواردة ػىل اجملوس من جموس
امنواب ػىل انوجان اخملتطة .ويتؼوق ا ألمر مبرشوع كاهون املامية رمق  65.20نوس نة املامية 2021
(الإحاةل ػىل جلنة املامية وامتخعيط وامتمنية الاكتطادية) ومرشوع كاهون رمق  74.19يتؼوق بإػادة
ثنظمي أأاكدميية املموكة املغربية (الإحاةل ػىل جلنة امتؼومي وامشؤون امثلافية والاحامتغية)؛ ومرشوع
كاهون رمق  66.20بتغيري وتمتمي املاهون رمق  46.02املتؼوق بنظام امتبؽ اخلام وامتبؽ املطنع (الإحاةل
ػىل جلنة املامية وامتخعيط وامتمنية الاكتطادية).
 كرار رمق  2020/35/04بؼلد خوسة ػامة ،برئاسة اخلويفة امرابع نورئيس امس يد غبد
املادر سالمة ،وامس يد أأمحد ثويزي يف أأماهة اجلوسة ،يوم امثالاثء  17هوهرب  2020مبارشة بؼد
حطة ا ألس ئةل امشفيية ،ندلراسة وامتطويت ػىل ملرتح كاهون يريم اإىل ثغيري وتمتمي املادة  202من
املاهون رمق  31.08امطادر بتنفيذه امظيري امرشيف رمق  1.11.03بتارخي  14من ربيع ا ألول 1432
( 18فرباير  )2011املايض بتحديد ثدابري ذلاية املس هتكل؛ ومرشوع املاهون رمق  08.19يليض
بتغيري وتمتمي املاهون رمق  38.12املتؼوق بمنظام ا ألسايس مغرف امتجارة وامطناػة واخلدمات.
 كرار رمق  2020/35/05بدغوة هدوة امرؤساء اإىل الاحامتع يوم امثالاثء  17هوهرب
 2020ػىل امساػة احلادية غرشة ضباحا متنظمي املناكشة يف أأشغال اجلوسة امترشيؼية.

 كرار رمق  2020/35/06بملطادكة ػىل اجلدوةل امزمنية املؼمتدة ندلراسة وامتطويت
ػىل مرشوع كاهون املامية رمق  65.20نوس نة املامية  ،2021وذكل وفق ما يًل:امفرتة املمتدة من 17
اإىل  23هوهرب  :2020دراسة مرشوع كاهون املامية من دلن جلنة املامية وامتخعيط وامتمنية
الاكتطادية؛ امفرتة املمتدة من  24هوهرب اإىل  03دحنرب  :2020مواضةل دراسة مرشوع كاهون املامية
ومناكشة مشاريع املزياهيات امفرغية أأمام انوجان ادلامئة؛ يويم ادلؼة وامسبت  4و  5دحنرب :2020
ادلراسة وامتطويت ػىل مرشوع كاهون املامية أأمام اجلوسات امؼامة.
ا ألس ئةل امشفيية
 كرار رمق  2020/35/07بملوافلة ػىل خدول أأغٌلل خوسة ا ألس ئةل امشفيية ميوم
امثالاثء  17هوهرب  ،2020برئاسة اخلويفة اخلامس نورئيس امس يد غبد اذليد امطويري وامس يد أأمحد
ثويزي أأمينا نوجوسة.
 كرار رمق  2020/35/08بؼلد خوسة ػامة ،يوم امثالاثء  15دحنرب  2020ػىل
امساػة امثامثة بؼد امزوال ،متلدمي أأحوبة امس يد رئيس احلكومة حول امس ياسة امؼامة ،يف حمورين:
(" )1اذلاية الاحامتغية :أأية ملاربة مرحب رىاانت امتوحيد واجلودة واحلاكمة"؛ ( " )2اههنوض
بلعاغي امس ياحة وامطناػة يف ظل ثداغيات خاحئة هوروان" ،وغرض ا ألمر ػىل هدوة امرؤساء يف
احامتغيا ميوم امثالاثء  17هوهرب .2020
 أأشغال انوجان ادلامئة واملؤكتة
 كرار رمق  2020/35/09بتأأحيل احامتع جلنة امنظام ادلاخًل املربجمة يوم امثالاثء 17
هوهرب  2020ػىل امساػة امثاهية غرشة زوالا ،اإىل غاية يوم امثالاثء  24هوهرب  2020يف هفس
امتوكيت.
امؼالكات اخلارحية
 كرار رمق  2020/35/10بملشارنة ػرب ثلنية امتناظر املريئ يف أأشغال "املنتدى
امربملاين حول ثداغيات هوفيد  19ػىل ثنفيذ أأىداف امتمنية املس تدامة ودور امربملاهيني" املنظم،
املزمع ثنظميو يوم  20هوهرب  ،2020من كبل لك من املكتب اجليوي مربانمج ا ألمم املتحدة نوتمنية يف

املنعلة امؼربية ،وانوجنة الاكتطادية والاحامتغية مغرب أس يا ،والاحتاد امربملاين ادلويل ،وامبنم
الإساليم نوتمنية.
 كرار رمق  2020/35/11بملوافلة ػىل موافاة سفارة املموكة املغربية بفارسوفيا ،ػرب
وزارة امشؤون اخلارحية وامتؼاون الإفريلي واملغاربة امللميني بخلارج،بالحئة ٍلوػة امطداكة وامتؼاون
بني جموس املستشارين وجموس امش يوخ امبومندي يف أأفق حتديد وبرجمة أأوشعة دبووماس ية
نومجموغتني.
 كرار رمق  2020/35/12بملوافلة ػىل امتوكيع ػىل مذهرة ثفامه مع املؼيد امباهس تاين
نوخدمات امربملاهية اذلي يوفر دورات تكوينية مفائدة أأغضاء وموظفي امربملاانت يف اجملالت
امرئيس ية نوؼمل امربملاين.
شؤون اإدارية
 كرار رمق  2020/35/13بملوافلة ػىل اجلدوةل امزمنية امللرتحة متولي موفات امرتش يح
وإاحراء امللابالت لحتياز مباراة امتوظيف بجملوس.
 كرار رمق  2020/35/14بتلكيف ا ألماهة امؼامة نومجوس بتوحيو مذهرة اإىل موظفات
وموظفي اجملوس حلهثم ػىل امتليد بتدابري امتباػد الاحامتغي وامؼمل غن بؼد وثفادي الاختالط.
 كرار رمق  2020/35/15بوضع برانمج نوتؼلمي املكثف وادلامئ مللرات اجملوس ،ظيةل
فرتة دراسة مرشوع كاهون املامية مس نة  ،2021وإادراج موضوع "ثدابري اجملوس الاحرتازية واموكائية
ضد ثفيش وبء هوروان" بشلك دامئ مضن خدول أأغٌلل احامتػات املكتب.

كضااي نومتابؼة

 وضؼية دراسة مشاريع وملرتحات املواهني املؼروضة ػىل اجملوس؛
 ثليمي امرشانة مع واكةل املغرب امؼريب م ألهباء؛
 مواضةل ثلوية امؼالكات امثنائية مع املؤسسة امترشيؼية دليورية امفيتنام؛
 منظام اإدارة اجملوس؛
 ثفؼيل ملتىض امنظام ا ألسايس ملوظفي اجملوس بشأأن رصف ثؼويضات مرؤساء املاكثب.

