▪ اجتماع المكتب رقم 2020/14
▪ اإلثنين  04ماي 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  04ماي  2020اجامتعا ،ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،
برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش ،وحضور العضاء السادة:
-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
عبد الإله احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
عبد الوهاب بلفقيه
العريب احملرش
أمحد تويزي
أمحد اخلريف
اإدريس الراض

اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع ،الس يد:
-

:

عز ادلين زكري
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
الس ئةل الشفهية:
 قرار رمق  2020/14/01ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية الس بوعية
ليوم الثالاثء  05ماي  2020عىل الساعة الثانية عرش زوالا ،برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد
كوسكوس ،والس يد أمحد تويزي أمينا للجلسة.
الترشيع:
 قرار رمق  2020/14/02ابإحاةل مرشوع قانون رمق  23.20يقيض ابملصادقة عىل املرسوم
بقانون رمق  2.20.292الصادر يف  28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحاكم خاصة
حباةل الطوارئ الصحية وإاجراءات الإعالن عهنا ،عىل جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الساس ية.
 قرار رمق  2020/14/03بعقد جلسة عامة يوم الثالاثء  05ماي  2020بعد اجللسة
اخملصصة للس ئةل الشفهية ،برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس والس يد أمحد تويزي يف
أمانة اجللسة ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص القانونية اجلاهزة .ويتعلق المر مبرشوع قانون رمق 26.20
يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.20.320الصادر يف  13من شعبان  7( 1441أبريل )2020
املتعلق بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية ،ومرشوع قانون رمق  27.20بسن أحاكم خاصة تتعلق بسري
أشغال أهجزة اإدارة رشاكت املسامهة وكيفيات انعقاد مجعياهتا العامة خالل مدة رساين حاةل الطوارئ
الصحية.
 قرار رمق  2020/14/04ابدلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم الإثنني  04ماي  2020عىل
الساعة الثالثة بعد الزوال ،لرتتيب أشغال:
 اجللسة الترشيعية اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني اجلاهزة؛ اجللسة الشهرية املتعلقة ابلس ياسة العامة املبجمة يوم الثالاثء  19ماي  2020مبارشة بعدجلسة الس ئةل الشفهية الس بوعية ،حول موضوع "اسرتاتيجية احلكومة لرفع احلجر الصحي".
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العالقات اخلارجية:
 قرار رمق  2020/14/05بتلكيف الإدارة ابختاذ
التدابري الالزمة لتيسري املشاركة عن بعد:
 يف أشغال "اجامتع برملاين افرتاض حول اسرتاتيجية البنك ادلويل بشأن الهشاشة والرصاعوالعنف" املزمع عقده يوم  06ماي 2020؛
 يف جلسة الاس امتع املنظمة من قبل جلنة القضااي القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعيةالبملانية جمللس أورواب حول حقوق الإنسان وجوانب س يادة القانون لزمة فريوس كوروان.
شؤون اإدارية:
 قرار رمق  2020/14/06ابملوافقة عىل اختاذ لك التدابري الالزمة من أجل اعامتد أآلية
التصويت الإلكرتوين ابجللسات العامة ،مع تعمميها عىل اللجان ادلامئة ،انطالقا من الس بوع املقبل.
 قرار رمق  2020/14/07ابملصادقة عىل القرارات الصادرة عن جملس احملاس بة يف اجامتعه
املنعقد يوم الإثنني  04ماي  2020عىل الساعة الثانية عرش والنصف زوالا ،كام ييل:
 قرار ابإصدار س ندات طلب لقتناء خمزون احتياطي من مواد التعقي والكاممات الواقية(تنفيذا لقرار املكتب رمق  2020/12/06بتارخي  20أبريل ) 2020؛
 قرار بتحيني حاجيات الفرق واجملموعة واملصاحل الإدارية للمجلس من لوازم العمل ،يف أفقاإطالق املسطرة املناس بة لقتناهئا.

للمتابعة
أشغال اللجان ادلامئة:
 اس تكامل مسطرة ادلراسة والتصويت عىل مقرتح القانون املتعلق ابإحداث القناة البملانية.(احملال عىل جلنة التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية ابجمللس بتارخي  29يوليوز .)2019
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العالقات اخلارجية:
 معلومات تنظميية من الاحتاد البملاين ادلويل حول املؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء البملاانتاملزمع عقده مبكتب منظمة المم املتحدة بفيينا ،المنسا خالل الفرتة املمتدة من  19اىل  21غشت .2020
 مراسةل من امجلعية البملانية ملنظمة حلف شامل أطليس بشأن تأجيل اترخي انعقاد دورهتاالربيعية اليت اكنت مبجمة يف الفرتة املمتدة من  22اإىل  25ماي .2020
 رساةل إاخبارية صادرة عن امجلعية البملانية للفرنكفونية تتضمن ترصحي للس يد النائب محمدالتوميي بنجلون ،انئب رئيس جملس النواب املغريب ،عضو الشعبة املغربية دلى امجلعية البملانية للفرنكوفونية
حول الإجراءات الإستباقية للمملكة املغربية يف مواهجة فريوس كوروان.
 بالغات ونرشات امجلعية البملانية للبحر البيض املتوسط حول مواضيع" :دمع امجلعية جلهودالبنك ادلويل ومؤسسة المتويل ادلولية والاحتاد الورويب يف ماكحفة فريوس كوروان" و"اإفريقيا وفريوس
كوروان املس تجد" و"فريوس كوروان والتغري املنايخ".
شؤون اإدارية:
 تقدمي مذكرة تفصيلية حول التحويالت اليت جيب القيام هبا لضامن السري العادي للمجلس. اإعداد تصور دقيق ومفصل حول أسطر املزيانية اليت ميكن الترصف فهيا ،جزئيا أو لكيا،يف اإطار مالمئة الالزتامات املالية للمجلس مبا يتوافق مع الاسرتاتيجية الوطنية الهادفة اإىل تقوية مناعة
ومصود بالدان يف مواهجة تداعيات جاحئة كوروان.
-مذكرة اإدارية حول العمل عن بعد محلاية العنرص البرشي وتأهيل النظمة املعلوماتية.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  /600عدد خاص
18

