▪ اجتماع المكتب رقم 2020/18
▪ الجمعة  15ماي 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم امجلعة  15ماي  2020اجامتعا ،ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،
برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش ،وحضور العضاء السادة:
-

:
:
:
:
:
:
:

عبد الإله احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
عبد الوهاب بلفقيه
أمحد اخلريف
اإدريس الراض

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

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع ،السادة:
-

:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
العريب احملرش
عز ادلين زكري
أمحد تويزي
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اخلليفة الول للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
مراقبة معل احلكومة
 قرار رمق  2020/18/01ابنتداب الس يد ادريس الراض أمينا للجلسة املشرتكة جملليس
البملان اليت ستنعقد يوم الثنني  18ماي  2020عىل الساعة الواحدة بعد الزوال ،لالس امتع إاىل بياانت
الس يد رئيس احلكومة حول "تطورات تدبري احلجر الصحي ما بعد  20ماي".
 قرار رمق  2020/18/02بعقد جلسة عامة ،ملناقشة البياانت اليت س يقدهما رئيس
احلكومة ،تفعيال ملقتضيات املادة  273من النظام ادلاخيل للمجلس ،عىل أن يمت الإعالن عن موعد اجللسة
بعد التنس يق مع رئيس احلكومة.
 قرار رمق  2020/18/03ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء
 19ماي  2020عىل الساعة الثانية عرش زوالا ،برئاسة اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد امحليد
الصويري والس يد ادريس الراض يف أمانة اجللسة.
الترشيع
 قرار رمق  2020/18/04ابإحاةل مرشوع قانون رمق  30.20بسن أحاكم خاصة تتعلق
بعقود السفار واملقامات الس ياحية وعقود النقل اجلوي للمسافرين ،كام مت التوصل به من جملس النواب،
عىل جلنة القطاعات الإنتاجية.
 قرار رمق  2020/18/05بعقد جلسة عامة ،برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد
القادر سالمة والس يد ادريس الراض يف أمانة اجللسة ،لدلراسة والتصويت عىل النصوص اجلاهزة ،يوم
الثالاثء  19ماي  2020مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشفهية.
 قرار رمق  2020/18/06ابدلعوة اإىل عقد ندوة الرؤساء يوم امجلعة  15ماي  2020عىل
الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال ،لرتتيب اجللسة الترشيعية املقبةل والتنس يق حول القضااي املس تجدة.
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شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/18/07بتلكيف الإدارة ،حتت
إارشاف اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس ،ابختاذ التدابري الالزمة لتوفري اللوازم والبجميات
الرضورية لتأهيل منظومة التصال السمعي البرصي واملعلوميايت عىل مس توى قاعة اجللسات وقاعات
اجامتعات اللجان هبدف تيسري وتعمي اإعامل التصويت الإلكرتوين عن بعد ،وتطوير تطبيق اإلكرتوين خاص
ميكن من جتاوز لك الصعوابت التقنية واملسطرية ذات الصةل.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  /600عدد خاص
29

