▪ اجتماع المكتب رقم 2020/24
اإلثنين  29يونيو 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  29يونيو  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 امحليد الصويري
العريب احملرش
عز ادلين زكري
أمحد تويزي
أمحد اخلريف
اإدريس الراض

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

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع ،السادة:
-

:
:

عبد القادر سالمة
عبد الوهاب بلفقيه

اخلليفة الرابع للرئيس؛
حماسب اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
شؤون تنظميية
 قرار رمق  2020/24/01ابس تئناف العمل بنظام جلسات الس ئةل الشفهية وفق
الضوابط الاعتيادية انطالقا من الس بوع املقبل.
الترشيع
 قرار رمق  2020/24/02بعقد جلسة عامة ترشيعية يوم الثالاثء  30يونيو 2020
مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشفهية ،برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد
أمحد تويزي يف أمانة اجللسة ،لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  50.17يتعلق مبزاوةل أنشطة
الصناعة التقليدية.
 قرار رمق  2020/24/03ابإحاةل مرشوع قانون رمق  45.18يتعلق بتنظي همنة العامالت
والعاملني الاجامتعيني عىل جلنة التعلي والشؤون الثقافية والاجامتعية.
الس ئةل الشفهية
 قرار رمق  2020/24/04ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية
الس بوعية ليوم الثالاثء  30يونيو  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة اخلامس للرئيس
الس يد عبد امحليد الصويري والس يد أمحد تويزي يف امانة اجللسة ،ملناقشة س بل احلد من تداعيات
أزمة وابء كوروان ،حبضور وزيري الطاقة واملعادن والبيئة ،والتضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والرسة
العالقات اخلارجية
 قرار رمق  2020/24/05ابملوافقة عىل مشاركة اجمللس ،عب تقنيات التواصل عن بعد،
يف النشطة التالية:
 اجامتع امجلعية البملانية للبحر البيض املتوسط للمشاركة يف موضوع" :ماكحفة الإرهابوالتطرف العنيف يف اإطار وابء كوفيد ،"19وذكل يوم  30يونيو 2020؛
مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  /600عدد خاص
48

 اجامتع الاحتاد البملاين ادلويل يف موضوع" :تأمنيمس تقبلنا املشرتك :مرشوع دليل للعمل البملاين بشأن نزع السالح
من أجل المن والتمنية املس تدامة" ،وذكل يوم فاحت يوليوز 2020؛
 اجامتع مجموعة البحر املتوسط والرشق الوسط التابعة للجمعية البملانية حللف شاملالطليس يف موضوعي" :التمنية والمن يف منطقة الساحل" و"وابء كوفيد 19يف منطقة الرشق الوسط
وشامل اإفريقيا" ،وذكل يوم  08يوليوز .2020
 قرار رمق  2020/24/06بدعوة رئيس الفريق الاشرتايك اإىل انتداب أحد أعضاء الفريق
للعضوية مضن شعبة اجمللس يف امجلعية البملانية للبحر الابيض املتوسط عوض الس يد أمحد علمي.
شؤون اإدارية
 قرار رمق  2020/24/07بتلكيف الإدارة ابختاذ التدابري الالزمة من أجل النرش الواسع
للكبسولت التعريفية بأنشطة اجمللس عىل مس توى اكفة وسائل التواصل املتاحة.
 قرار رمق  2020/24/08ابملوافقة عىل اعامتد التطبيق اجلديد للتصويت عن بعد ،عىل
أن يمت عقد اجامتع مع مدراء الفرق واجملموعة يوم الربعاء فاحت يوليوز  2020لتجريبه ،يف أفق الرشوع
يف العمل به انطالقا من الس بوع املقبل.
 قرار رمق  2020/24/09بتوجيه مذكرة اإىل رؤساء الفرق ومنسق اجملموعة بشأن مواكبة
الس يدات والسادة املستشارين يف العمل ابلتطبيق اجلديد للتصويت عن بعد.
 قرار رمق  2020/24/10ابملوافقة عىل حتديث البوابة الإلكرتونية للمجلس ،وفق
املساطر القانونية اجلاري هبا العمل.
 قرار رمق  2020/24/11ابملوافقة املبدئية عىل اجلدوةل الزمنية للنشطة الإشعاعية
للمجلس ،عىل أن يعاد التداول فهيا مس تقبال عىل ضوء تطور الوضعية الوابئية.
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قضااي للمتابعة
• سيناريوهات اختتام ادلورة؛
• التوأمة املؤسساتية مع الاحتاد الورويب؛
• الرشاكة مع املندوبية السامية للتخطيط يف جمال التوثيق؛
• وضعية املوظفني املتعاقدين؛
• برملان املس تقبل.

مجلس المستشارين
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