▪ اجتماع المكتب رقم 2020/19
الجمعة  22ماي 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم امجلعة  22ماي  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
العريب احملرش
عبد الوهاب بلفقيه
اإدريس الراض

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

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع ،السادة:
-

:
:
:

عز ادلين زكري
أمحد اخلريف
أمحد تويزي
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حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
 قرار رمق  2020/19/01بتالوة مضمون رساةل الس يد رئيس احلكومة املتعلقة بدعوة
الس يدة رجاء البقايل مللء املقعد اذلي اكن يشغهل الس يد أمحد علمي ابجمللس عن هجة طنجة-تطوان-
احلس مية ،يف أول جلسة عامة مقبةل.
الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2020/19/02ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء
 26ماي  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد الإله احللوطي
والس يد اإدريس الراض يف أمانة اجللسة ،وذكل ملناقشة تداعيات أزمة تفيش وابء كوروان مع الس يد وزير
الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت.
 قرار رمق  2020/19/03ابملوافقة عىل العودة اإىل التنظي العادي للس ئةل الشفهية
الس بوعية بعد اس تكامل البجمة الزمنية الاس تثنائية املتفق بشأهنا مع احلكومة.
التنس يق مع جملس النواب
 قرار رمق  2020/19/04ابدلعوة اإىل عقد اجامتع تنس يقي مع مكتب جملس النواب ،من
أجل التداول يف القضااي الاس تعجالية اليت تس توجب التنس يق بني اجمللسني.
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شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/19/05بتلكيف الإدارة ابإعداد
مذكرة حول املراجعات الالزمة عىل مس توى النظام ادلاخيل للمجلس ،لتجاوز بعض النقائص والصعوابت
اليت أابنت عهنا املامرسة خالل فرتة احلجر الصحي ،وعرضها عىل أنظار املكتب يف اجامتعه املقبل.
 قرار رمق  2020/19/06بتلكيف الإدارة ،حتت إارشاف السادة خلفاء الرئيس لك حسب
اختصاصه ،ابإعداد تصور شامل خلطة معل اجمللس ملا بعد فرتة احلجر الصحي ،وعرضه عىل أنظار املكتب
يف اجامتعه املقبل ،قبل عرض املوضوع عىل ندوة الرؤساء يف اجامتع تنس يقي لتوس يع قاعدة التشاور.
 قرار رمق  2020/19/07ابختاذ التدابري الالزمة لزتويد قاعة اجللسات بشاش تني كبريتني،
وتوفري تطبيق معلوميايت خاص لتأمني التصويت الإلكرتوين عن بعد بشلك مندمج.
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