▪ اجتماع المكتب رقم 2020/20
اإلثنين  01يونيو 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  01يونيو  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
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
عبد الوهاب بلفقيه
عز ادلين زكري
أمحد تويزي
اإدريس الراض

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

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع ،السادة:
-

:
:
:

محيد كوسكوس
العريب احملرش
أمحد اخلريف
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اخلليفة الثالث للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
العالقات مع املؤسسات ادلس تورية
 قرار رمق  2020/20/01ابإحاةل رأي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول موضوع
"من أجل س ياسة معومية للسالمة الصحية للغذية تمتحور حول حامية حقوق املس هتلكني وتعزيز تنافس ية
مس تدامة للمقاوةل عىل الصعيدين الوطن وادلويل" ،عىل الفرق واجملموعة البملانية.

الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2020/20/02ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء
 02يونيو  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الول للرئيس الس يد عبد الصمد قيوح
والس يد أمحد تويزي يف أمانة اجللسة ،وذكل ملساءةل الس يد وزير ادلاخلية.
 قرار رمق  2020/20/03ابملوافقة عىل اجلدوةل الزمنية املقرتحة جللسات الس ئةل الشفهية
خالل الفرتة املمتدة من  9يونيو  2020اإىل  07يوليوز  ،2020وفق ما ييل:
القطاعات احلكومية

اترخي اجللسة

الشؤون اخلارجية والتعاون الإفريقي واملغاربة املقميني ابخلارج
ـ الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد الاجامتعي

▪

 9يونيو 2020

▪

 16يونيو 2020

اجللسة الشهرية ملساءةل الس يد رئيس احلكومة

▪

 23يونيو 2020

▪

 30يونيو 2020

العدل ـ التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء
الطاقة واملعادن والبيئة-التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة

▪

الوقاف والشؤون الإسالمية  -اإعداد الرتاب الوطن
 7يوليوز 2020
والتعمري والإساكن وس ياسة املدينة

والرسة
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 قرار رمق  2020/20/04بعرض السيناريوهات
املرتبطة بتوزيع حصص الس ئةل خالل اجللسات الس بوعية برس
الفرتة املمتدة من  9يونيو  2020اإىل  07يوليوز  2020عىل ندوة الرؤساء من أجل توس يع قاعدة التشاور.
 قرار رمق  2020/20/05بعقد جلسة عامة ،يوم الثالاثء  16يونيو  ،2020ملساءةل رئيس
احلكومة حول "س ياسة احلكومة لفرتة ما بعد رفع احلجر الصحي :أية خطة ل إالقالع الاقتصادي ومواهجة
الاثر الاجامتعية للزمة".

خطة معل اجمللس بعد رفع حاةل الطوارئ الصحية
 قرار رمق  2020/20/06ابملوافقة املبدئية عىل مرشوع خطة معل اجمللس لفرتة ما بعد
رفع احلجر الصحي ،عىل أن يمت الرشوع يف تنفيذ ()1الإجراءات ذات الطبيعة الفقية و()2التدابري
املرتبطة ابملوارد البرشية وابلنظمة املعلوماتية ،و()3أن تعرض احملاور ذات الارتباط بوظائف الترشيع
واملراقبة وتقيي الس ياسات العمومية وادلبلوماس ية البملانية عىل رؤساء الفرق ومنسق اجملموعة البملانية من
أجل توس يع التشاور ،قبل عرضها من جديد عىل املكتب لختاذ القرار الهنايئ.

قضااي للمتابعة

• حتديث املوقع الإلكرتوين للمجلس (اإدراج املوصوع كنقطة مضن جدول أعامل الاجامتع
املقبل للمكتب).
• برانمج النشطة الإشعاعية للمجلس لفرتة ما بعد رفع احلجر الصحي.
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