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هحضز اجتواع الوكتب رقن
يوًيو

ليوم االثٌيي

غلد مكذب جموس املسدشارين يوم الازنني  60يوهيو  1622اجامتػو األس بوغي برئاسة رئيس اجملوس
ادلنخور محمد امش يخ بيد هللا وحضور األغضاء امسادة:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

فوزي بنؼالل
محمد فضييل
حلسن بيجديكن
امش يخ امحدو ادبدا
غبد امرحامن أشن
ػابد اشاكيل
غبد املاكل أفرايط
أمحد حايج
غبد انوطيف أبدوح

اخلويفة األول نورئيس
اخلويفة امثاين نورئيس
اخلويفة امثامر نورئيس
اخلويفة امرابع نورئيس
اخلويفة اخلامس نورئيس
حماسب
حماسب
أمني
أمني

يف بداية ىذا الاجامتع أصدر املكذب بالغا غلب منح امربملان املغريب وضع رشيم من أجل ادلميلراطية من خالل
امخوصية اميت أصدرهتا ادلؼية امربملاهية جملوس أوراب املصادق ػوهيا ابإلجامع من طرف انوجنة امس ياس ية نوجمؼية يوم
 12ماي املايض بباريس ملا حتمهل ىذه امخوصية من اػرتاف موموس مبصداكية امخجربة ادلميلراطية مبالدان.
وبؼد املوافلة ػىل مرشوع حمرض اجامتع املكذب رمق  ، 31ميوم الازنني  16ماي  1622ومشاريع املرارات املرثبطة
بو ،اطوع املكذب ػىل كرار اجملوس ادلس خوري املايض ابإلػالن مبطابلة املواد  5و  0و  21و  55و  56من امنظام
ادلاخيل من اجملوس الاكذصادي والاجامتغي يف صيغهتا املؼدةل ألحاكم ادلس خور واملاهون امخنظميي نومجوس
الاكذصادي والاجامتغي.

2

اجتماع المكتب 36

مجلس المستشارين

بؼدىا كرر املكذب برجمة امنصوص امدرشيؼية امخامية خالل جوسة معومية يوم امثالاثء  60يوهيو  1622مبارشة بؼد
حصة األس ئةل ويخؼوق األمر بػ :
 مرشوع كاهون رمق  61.22يمتم مبوجبو امظيري امرشيف رمق  2.55.665امصادر يف  1شؼبان
 11 ( 2700فرباير  ) 2755مبثابة امنظام األسايس امؼام نووظيفة امؼمومية.
 مرشوع كاهون رمق  57.67يخؼوق بإحداث امواكةل املغربية مخمنية األوشطة انووجيسديكية.
 مرشوع كاهون رمق  26.22يليض بخغيري و حمتمي امفصل  520من مجموػة املاهون اجلنايئ.
 مرشوع كاهون رمق  57.26يليض بدمتمي املاهون رمق  11.70املخؼوق ابمربيد واملواصالت.
بؼدىا أحال املكذب ػىل جلنة امؼدل وامدرشيع ملرتح كاهون جديد يخؼوق بخغيري وحمتمي املاهون رمق  11.75بخحديد
امنظام األسايس اخلاص مبوظفي جموس املسدشارين واذلي ثلدمت بو املسدشارة امس يدة خدجية امزويم.
نام أخذ املكذب ػوام بخوصل جموس امنواب مبلرتح كاهون جديد يف شأن ثوحيد أسؼار غاز امبوطان.
وبؼد الاطالع ػىل برانمج معل انوجن ومذهرة حول أشغاميا ،وافق املكذب ػىل جدول أغامل جوسة األس ئةل
امشفيية ميوم امثالاثء  31ماي  1622اميت سريأسيا اخلويفة امثامر نورئيس امس يد حلسن بيجديكن وامس يد غبد
انوطيف أبدوح نأمني نوجوسة.
يف حمور امؼالكات اخلارجية ،كرر املكذب ثأجيل دراسة جدول مشارنة امفرق امربملاهية وأغضاء املكذب يف امليام
ادليبووماس ية إىل غاية الاجامتع امللبل نومكذب حىت يدس ىن ػىل امسادة األغضاء اإلطالع ػويو وإبداء املالحظات
امرضورية يف شأهو.
وثوبية مللرتح رئيس ررفة امخجارة وامصناػة واخلدمات ابدلار امبيضاء وغضو جموس املسدشارين امس يد حسان براكين
كرر املكذب احذضان جموس املسدشارين الجامتع ررف امخجارة وامصناػة يف إفريليا وامؼامل امؼريب خالل س نة 1622
ػىل أن يخحمل املشارهون حاكميف امنلل واإلكامة ومس خوزمات امخنظمي املادي خاصة جمال امرتمجة.
بؼدىا وافق املكذب ػىل ثوبية ادلغوة نومشارنة يف أشغال املرحةل امثامثة من ادلورة امؼادية نوجمؼية امربملاهية جملوس
أوراب اميت سدنؼلد بسرتاسربوغ  11-16يوهيو .1622
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بؼدىا اطوع املكذب ػىل وركة حول مشارنة وفد غن جموس املسدشارين يف أشغال اجامتع جلنة املضااي امس ياس ية
امخابؼة نوجمؼية امربملاهية جملوس أوراب ،حير مت امخصويت ابإلجامع ػىل مرشوع كرار حول طوب امربملان املغريب
نوحصول ػىل وضع "رشيم من أجل ادلميلراطية" دلى ادلؼية امربملاهية جملوس أوراب ،ابريس  12 ،16ماي .1622
وػىل ثلرير حول الاجامتع امثاين نوجنة امربملاهية املشرتنة ،املغرب/الاحتاد األوريب يف  16-20ماي  .1622ونذا
ػىل ثلرير حول مشارنة اموفد املغريب املمثل جملوس املسدشارين ابملنخدى امسابع نوربملاهيني امؼامليني مإلساكن بزادار
هرواثيا يف  16 – 25ماي .1622
يف جمال امشؤون اإلدارية وافق املكذب ػىل جسوية اموضؼيات اإلدارية مػ  11موظفا وذكل برتكيهتم من درجة
موحق إداري ممخاز إىل درجة مسدشار وابمللابل شلك املكذب جلينة ثضم يف غضويهتا امسادة احملاس بون واألمني
امؼام نومجوس وممثل غن امنلابة دلراسة خمخوف املضااي اإلدارية امؼاملة كصد جسويهتا وإجياد احلوول املناس بة ميا
وغرضيا ػىل أهظار املكذب الختاذ املرار اههنايئ.
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القزاراث الوتخذة في اجتواع الوكتب رقن 01
ليوم االثٌيي  60يوًيو 1622

رمق املرار

املوضوع

1622/01/62

امدرشيع :

1622/01/61

جوسة األس ئةل ا مشفيية ميوم  60يوهيو 1622

1622/01/61

امؼالكات اخلارجية :

1622/01/61

شؤون إدارية :

مضمون املرار
 كرار بربجمة مشاريع املواهني اجلاىزة خالل جوسة معوميةيوم امثالاثء  60يوهيو . 1622
 إحاةل ملرتح كاهون جديد ثلدمت بو املسدشارة خدجيةامزويم مخغيري امنظام األسايس اخلاص مبوظفي جموس
املسدشارين.
 املوافلة ػىل جدول األغامل رئاسة اجلوسة  :حلسن بيجديكن أماهة اجلوسة  :غبد انوطيف أبدوح املوافلة ػىل ملرتح احذضان جموس املسدشارين الجامتعررف امخجارة وامصناػة إلفريليا وامؼامل امؼريب.
 املوافلة ػىل املشارنة يف أشغال املرحةل امثامثة ندلورةامؼادية نوجمؼية امربملاهية جملوس أوراب سرتاس بورغ 11-16
يوهيو .1622
 جسوية اموضؼيات اإلدارية مػ  11موظفا وذكل برتكيهتممن درجة موحق إداري ممخاز إىل درجة مسدشار وحكوين
جلينة ثضم يف غضويهتا امسادة احملاس بون واألمني امؼام
نومجوس وممثل غن امنلابة دلراسة خمخوف املضااي اإلدارية
امؼاملة كصد جسويهتا وإجياد احلوول املناس بة ميا وغرضيا
ػىل أهظار املكذب الختاذ املرار اههنايئ.
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