
19 
 

 

 

 

 

 

 15/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020  ماي   07  الخميس 

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،    2020ماي    07  امخليس عقد مكتب جملس املستشارين يوم  

 السادة: ، وحضور ال عضاء برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكي بن شامش

 للرئيس؛ ال ول  اخلليفة   :    د الصمد قيوح ب ع  -

 اخلليفة الثاين للرئيس؛  :    عبد الإله احللوطي  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :     محيد كوسكوس  -

 ؛ اخلليفة الرابع للرئيس  :    سالمة عبد القادر   -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :    عبد امحليد الصويري  -

 حماسب اجمللس؛  :    عبد الوهاب بلفقيه  -

 اجمللس؛  حماسب  :     حملرش يب ا العر  -

 . أ مني اجمللس  :     أ محد تويزي  -

 

 الس يد: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 ؛ اجمللس  حماسب  :     عز ادلين زكري  -

 أ مني اجمللس؛  :     أ محد اخلريف  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :     اإ
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 : ة ال س ئةل الشفهي

    جلسة ال س ئةل الشفهية ال س بوعية   أ عامل  جدول   عىل ابملوافقة    2020/ 15/ 01رمق  ار  قر

عبد  للرئيس الس يد    الرابععىل الساعة الثانية عرش زوالا، برئاسة اخلليفة    2020ماي    12ليوم الثالاثء  

للجلسة  الراض  ادريسوالس يد    سالمة،  القادر س تخصص  أ مينا  واليت  الوطني ،  الرتبية  قطاع    ة ملسائةل 

 علمي. والتكوين املهن والتعلي العايل والبحث ال

 الترشيع: 

    رمق الثالاثء    بعقد 02/15/2020  قرار  يوم  عامة  اجللسة   2020  ماي  12جلسة  بعد 

  الراض   ادريس والس يد    سالمة   عبد القادرللرئيس الس يد    الرابع اخملصصة لل س ئةل الشفهية، برئاسة اخلليفة  

يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون    23.20قانون رمق  مرشوع  صويت عىل  يف أ مانة اجللسة، لدلراسة والت 

( املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل  2020مارس    23)  1441من رجب    28الصادر يف    2.20.292رمق  

جراءات الإعالن عهنا  . الطوارئ الصحية واإ

     ىل عقد ابدلعوة    2020/ 03/15قرار رمق عىل    2020  ماي  08  امجلعةندوة الرؤساء يوم    اإ

قانون   مرشوع اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل    العامةاجللسة  أ شغال  بعد الزوال، لرتتيب    الثانيةالساعة  

 23)  1441من رجب    28الصادر يف    2.20.292يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق    23.20رمق  

أ حاكم  2020مارس   بسن  املتعلق  الإع (  جراءات  واإ الصحية  الطوارئ  حباةل  عهناخاصة  ولتوس يع  ،  الن 

 يف بعض القضااي املس تجدة.  النقاش

 

   اللجان ادلامئة: 

   بملانية القناة  ال حداث  ابإ املتعلق    القانون   مقرتح  عرض ابملوافقة عىل    04/15/2020رمق    قرار

 . لإعداد صيغة متوافق حولها مبجليس البملان اخملتصتني للجنتنيعىل اجامتع مشرتك 
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دارية  شؤون   : اإ

     آلية    يف   ابلرشوع   2020/ 15/ 05رمق    ار قر أ اعامتد 

الإلكرتوين  أ شغال  بعد  عن  التصويت  العامة  يف  الثالاثء    اجللسة  يوم  حصة   2020ماي    12املبجمة  بعد 

الشفهية، عىل    ال س ئةل  والتصويت  لدلراسة  رمق    مرشوع اخملصصة  عىل  يقيض    23.20قانون  ابملصادقة 

( املتعلق بسن أ حاكم  2020مارس    23)  1441من رجب    28  الصادر يف  2.20.292املرسوم بقانون رمق  

جراءات الإعالن عهناخا طيةل فرتة احلجر  هذه الآلية    اعامتد  عىل أ ن يس متر،  صة حباةل الطوارئ الصحية واإ

 الصحي.

    مزيانية   طرالالزمة بني أ س لتحويالت  اب   املتعلقة  املذكرة   بعرض   15/2020/ 06رمق      قرار

 . املقبلمن جديد عىل نظر املكتب خالل اجامتعه  عرضهاقبل  عىل جملس احملاس بة لساجمل

     لقتناء املعدات واملس تلزمات  تفاوضية  ال صفقة  مسطرة ال  ابعامتد   2020/ 15/ 07قرار رمق

 أ شغال اجمللس.والرضورية لسري  املس تعجةل

 

 للمتابعة 

دارية  شؤون   : اإ

مجلس مع ال ولوايت اليت تفرضها القرار املشرتك املتعلق مبالمئة الالزتامات املالية لل  عنارص -

 ء كوروان.  مواهجة تداعيات تفيش واب
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