▪ اجتماع المكتب رقم 2020/21
اإلثنين  08يونيو 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  08يونيو  2020اجامتعا ،ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،
برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش ،وحضور العضاء السادة:
-

:
:
:
:
:
:
:
:

عبد الإله احللوطي
عبد القادر سالمة
عبد امحليد الصويري
العريب احملرش
عز ادلين زكري
أمحد تويزي
أمحد اخلريف
اإدريس الراض

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

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع ،السادة:
-

:
:
:

عبد الصمد قيوح
محيد كوسكوس
عبد الوهاب بلفقيه
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اخلليفة الول للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
حماسب اجمللس.
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القرارات الصادرة عن اجامتع
العالقات مع املؤسسات ادلس تورية
 قرار رمق  2020/21/01ابإعالن مضمون قرار احملمكة ادلس تورية رمق  106/20بتارخي 04
يونيو  ،2020اذلي رصحت مبوجبه بأن مسطرة اإقرار القانون رمق  26.20يقيض ابملصادقة عىل املرسوم
بقانون رمق  2.20.320الصادر يف  13من شعبان  7( 1441أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف المتويالت
اخلارجية ،ليس فهيا ما خيالف ادلس تور ،يف مس هتل اجللسة العامة اخملصصة للس ئةل الشفهية الس بوعية
ليوم الثالاثء  09يونيو .2020
خطة معل اجمللس بعد رفع حاةل الطوارئ الصحية
 قرار رمق  2020/21/02ابملصادقة عىل خطة معل اجمللس لفرتة ما بعد رفع احلجر الصحي،
أخذا بعني الاعتبار مالحظات ندوة الرؤساء.
الترشيع
 قرار رمق  2020/21/03ابعامتد مقرتحات تعديل النظام ادلاخيل للمجلس ،من حيث
املبدأ ،عىل أن يمت عرضها عىل رؤساء اللجان ورؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات البملانية يوم الإثنني 08
يونيو  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،من أجل توس يع قاعدة التشاور بشأهنا ،وتشكيل جلنة فرعية،
وفق مقتضيات املادة  368من النظام ادلاخيل للمجلس ،يعهد اإلهيا ابلنظر يف مقرتحات التعديالت املذكورة.
 قرار رمق  2020/21/04ابلإعالن عن تشكيل جلنة النظام ادلاخيل ،تضم رئيس اجمللس
وأعضاء املكتب ورؤساء اللجان ادلامئة ورؤساء الفرق ومنسق اجملموعة البملانية ،للنظر يف مقرتحات تعديل
النظام ادلاخيل للمجلس ،وذكل يف مس هتل اجللسة العامة اخملصصة للس ئةل الشفهية الس بوعية يوم الثالاثء
 09يونيو .2020
الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2020/21/05ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء
 09يونيو  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس
والس يد أمحد تويزي يف أمانة اجللسة ،وذكل ملناقشة س بل احلد من تداعيات أزمة وابء كوروان ،مع قطاع
الشؤون اخلارجية والتعاون الافريقي واملغاربة املقميني ابخلارج ،وقطاع الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل
اجلوي والاقتصاد الاجامتعي.
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 قرار رمق  2020/21/06بتعديل اجلدوةل الزمنية املقرتحة جللسات الس ئةل الشفهية خالل
الفرتة املمتدة من  16يونيو  2020اإىل  14يوليوز  ،2020وفق ما ييل:
القطاعات احلكومية

اترخي اجللسة

اجللسة الشهرية ملساءةل الس يد رئيس احلكومة

▪

 16يونيو 2020

▪

العدل ـ التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء  -الصحة
 23يونيو 2020
الطاقة واملعادن والبيئة ـ التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة
 30يونيو 2020
والرسة – الاقتصاد واملالية وإاصالح الإدارة

▪

الوقاف والشؤون الإسالمية  -اإعداد الرتاب الوطن والتعمري
 07يوليوز 2020
والإساكن وس ياسة املدينة – الرتبية الوطنية والتكوين املهن والتعلي العايل
والبحث العلمي

▪

حقوق الإنسان والعالقات مع البملان – الثقافة والش باب
 14يوليوز 2020
والرايضة – الصناعة والتجارة والاقتصاد الرمقي والخرض

▪

 قرار رمق  2020/21/07بتحديد يوم  21يوليوز  2020موعدا لعقد جلسة عامة لتقدمي
أجوبة الس يد رئيس احلكومة عن الس ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة ،برس شهر يوليوز املقبل ،ودعوة الفرق
واجملموعة البملانية للتقدم ابقرتاحات بشأن حماور اجللسة.
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 قرار رمق  2020/21/08ابملوافقة عىل مشاركة
أعضاء الشعب الوطنية للمجلس ،عب تقنيات التواصل عن بعد،
يف:
 أشغال الندوة ادلولية حول الاس تجابة لكوفيد  19وأهداف التمنية املس تدامة املنظمة منقبل الاحتاد البملاين ادلويل وش بكة حلول التمنية املس تدامة التابعة للمم املتحدة ،يوم  09يونيو 2020
(أعضاء شعبة الاحتاد البملاين ادلويل واعضاء شعبة الاحتاد البملاين العريب)؛
 أشغال اللجنة الفرعية للرشق الدىن والوسط التابعة للجنة القضااي الس ياس ية وادلميقراطيةابمجلعية البملانية جمللس أورواب ،يوم  12يونيو 2020؛
 أشغال اجامتعات اللجن ادلامئة واجللسة العامة للبملان العريب اليت ستنعقد يف الفرتة املمتدةمن  14اإىل  17يونيو .2020

قضااي للمتابعة
• حتديث املوقع الإلكرتوين للمجلس؛
• برانمج النشطة الإشعاعية للمجلس لفرتة ما بعد رفع احلجر الصحي.
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