▪ اجتماع المكتب رقم 2020/23
اإلثنين  22يونيو 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  22يونيو  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
العريب احملرش
عز ادلين زكري
أمحد تويزي
أمحد اخلريف
اإدريس الراض

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 ،السادة:
-

:
:

عبد الصمد قيوح
عبد الوهاب بلفقيه
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اخلليفة الول للرئيس؛
حماسب اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
العالقة مع املؤسسات ادلس تورية
 قرار رمق  2020/23/01ابإحاةل رأي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول
"مرشوع قانون رمق  72.18يتعلق مبنظومة اس هتداف املس تفيدين من برامج ادلمع الاجامتعي وابإحداث
الواكةل الوطنية للسجالت" ،عىل الفرق واجملموعة البملانية.
الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2020/23/02ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية الس بوعية
ليوم الثالاثء  23يونيو  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد
القادر سالمة والس يد أمحد تويزي يف أمانة اجللسة ،ملناقشة س بل احلد من تداعيات أزمة وابء كوروان،
حبضور وزراء :العدل ،التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء ،والصحة.
 قرار  2020/23/03بتحديد موضوع جلسة الس ئةل الشفهية الشهرية لشهر يوليوز وفق
ما ييل:
 موضوع "س ياسة احلكومة للحفاظ عىل التوازانت املالية ومتطلبات تقوية منظومة امحلايةالاجامتعية والقدرة الرشائية للمواطنني ،خالل فرتة ما بعد رفع حاةل الطوارئ الصحية" يف حال مت التفاق
مع رئيس احلكومة عىل عقد هذه اجللسة يوم الثالاثء  7يوليوز أو يوم الثالاثء  14يوليوز 2020؛
 موضوع "الس ياسات العمومية يف اجملالني الاقتصادي والاجامتعي يف ضوء ادلروساملس تخلصة من تداعيات أزمة كوروان" يف حال متت برجمة جلسة املساءةل الشهرية يوم الثالاثء  21يوليوز
.2020
الترشيع
 قرار رمق  2020/23/04بعرض التقرير ادلوري عن وضعية الترشيع ابتداء من اجامتع
املكتب املقبل.
مجلس المستشارين
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أشغال اللجان ادلامئة واملؤقتة
 قرار رمق  2020/23/05ابملوافقة املبدئية عىل
طلب جلنة القطاعات الإنتاجية بتنظي هممة اس تطالعية حول "مركزية الرشاء والتمنية للمنطقة املنجمية
لتافياللت وجفيج" ،مع مطالبة اللجنة بتقدمي املزيد من املعطيات ذات الصةل مبرشوع برانمج املهمة،
واملاكن اذلي س تجرى به ،واملدة الزمنية املقرتحة ل إالجناز ،واملزيانية املتوقعة للمهمة ،ابلضافة اإىل العدد
القىص للعضاء املشاركني فهيا.
 قرار رمق  2020/23/06ابإحداث جلنة اإدارية ،حتت ارشاف المني العام للمجلس ،تضم
مدير الترشيع ومدراء الفرق واجملموعة ،يعهد لها بتجميع التعديالت املقرتحة عىل النظام ادلاخيل للمجلس،
وإاحاةل تقرير يف املوضوع عىل جلنة النظام ادلاخيل.
التعريف ابجمللس وبأنشطته
 قرار رمق  2020/23/07ابملوافقة عىل اإجناز كبسولت فيديو للتعريف بأشغال وأنشطة
اجمللس ،مع اإعطاء الولوية يف الفرتة الراهنة للتعريف بسري أشغال اجمللس خالل الفرتة الاس تثنائية اليت
فرضهتا جاحئة كوروان ،وكذا التعريف ابملبادرات الترشيعية لعضاء اجمللس (مقرتحات القوانني) ،مع اختاذ
ابيق الرتتيبات الادارية اليت تسمح ابلنرش الواسع لهذه الكبسولت عىل مس توى وسائل التواصل املتاحة.
شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/23/08ابختاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل مسطرة اقتناء عامرة من
أجل هتيئهتا مكلحقة ملقر اجمللس.
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قضااي للمتابعة
• التوأمة املؤسساتية مع الاحتاد الورويب؛
• الرشاكة مع املندوبية السامية للتخطيط يف جمال التوثيق؛
• حتديث املوقع الإلكرتوين للمجلس؛
• التطبيق اجلديد للتصويت عن بعد؛
• وضعية املوظفني املتعاقدين؛
• برملان املس تقبل؛
• برانمج النشطة الإشعاعية للمجلس لفرتة ما بعد رفع احلجر الصحي.
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