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  02/2019رقم  اجتماع   �

  2019يناير   14االثنين    ليوم

  

رئ1س ا0لس  /رئاسةه أ+س)بوعي اج$#2019ینا�ر 14س�شار�ن یـوم االثنني مك�ب جملس امل  عقد
  :، وحضور أ+عضاء السادةالس)ید حكمي ب4شامش

  

  اخللیفة أ+ول Gلرئ1س؛  :      عبد الصمد قBوح �

 اخللیفة الثاين Gلرئ1س؛  :عبد Nاله احللوطي �

  اخللیفة الثالث Gلرئ1س؛  :      محید Rوسكوس �

 اخللیفة الرابع Gلرئ1س؛  :      عبد القادر سالمة �

  اخللیفة اخلامس Gلرئ1س؛  :عبد امحلید الصو�ري �

 حماسب ا0لس؛  :    عبد الوهاب بلفقBه �

  حماسب ا0لس؛  :      عز ا[�ن زRري �

  `ٔمني ا0لس؛  :        دمحم #دال �

  .`ٔمني ا0لس :      `ٔمحد تو�زي �

  

  :فg اعتذر عن حضور هذا Nج$ع لك من السادة

  ؛اسب ا0لسحم :     العريب احملريش �

 .`ٔمني ا0لس  :      `ٔمحد اخلریف �
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  القرارات الصادرة عن Nج$ع 

 

 :ال�رشیع �
  

̀ٔبعد تقد�ر ،مxاقشة مقرتح مراجعة النظام ا[اuيل Gلمsلسبربجمة  01/02/2019رمققرار  ← uالل `ٓخر  ،#ىل 
 �لسة #امة س)تربمج يف ممت ا[ورة اجلاریة؛

/رجمة يف  ٕاىل تو� الرس#ة وال�رشیع وحقوق إال�سان ة العدلمك�ب جلنبدعوة  02/02/2019رمققرار  ←
 ؛مxاقشة مقرتح تعدیل النظام ا[اuيل Gلمsلسو 

مق�ضیات النظام ا[اuيل �ش�ٔن الغیا�ت �ري املربرة، #رب البدء بتوجBه  بتطبیق 03/02/2019رمققرار  ←
 بدون #ذر؛ Gلمتغیبنيتن�هيات 

 أ+س)ئ�بعد �لسة  م�ارشة 2019ینا�ر  15الثال�ء  م�لسة #امة یو بعقد  04/02/2019رمققرار  ←
امل�ٔذون مبوج�ه يف  39.89بتغیري و متمي القانون رمق  91.18مرشوع قانون رمق �Gراسة والتصویت #ىل ،الشهریة

/رئاسة الس)ید عبد القادر سالمة اخللیفة الرابع Gلرئ1س، والس)ید دمحم حتویل م4ش�ٓت #امة ٕاىل القطاع اخلاص، 
 مBنا Gلsلسة؛#دال ٔ̀ 

لرتت1ب املناقشة �جللسة ، 2019 ینا�ر 15یوم الثال�ء  ندوة الرؤساء ٕاىل عقد�[عوة  05/02/2019رمققرار  ←
 .العامة، /رئاسة الس)ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع Gلرئ1س

 
 

  :أ+س)ئ� الشفهیة �
 

̀ٔعامل �لسة أ+س)ئ� الشف �ملوافقة  06/02/2019رمققرار  ← ینا�ر  15الثال�ء  هیة الشهریة لیوم#ىل �دول 
 ./رئاسة الس)ید رئ1س ا0لس، والس)ید دمحم #دال `ٔمBنا Gلsلسة، 2019

 

  :اGلsان ا[امئة واملؤق�ة �

¬ل االتفاقBة Nج$عیة "ة جلنة تقيص احلقائق حول رئ1سمراس� ٕاىل بتوجBه  07/02/2019رمققرار  ←  جلرادةم�
صد ٕایداع تقر�ر اGلجنة [ى مك�ب ا0لس عند ا¯هتاء أ+�ل القانوين ،ق"والربمج Nق�صادي املصاحب لها

 .ا²ول Gلجنة
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 :العالقات اخلارجBة �
 

الس)ید دمحم #دال الس)تق�ال الوفود أ+مر�كوالتیB4ة اليت س�شارك يف �نتداب  08/02/2019رمققرار  ←
 .2019ینا�ر  18و 17یويم  الندوة ا[ولیة حول جتارب املصاحلات الوطنیة

ة Gلس)ید رئ1س جملس املس�شار�ن من طرف رئ1س امل#ىل ا[عوة �ملوافقة  09/02/2019رمققرار  ← ̧و
 .جملس الش)یوخ الباRس)تاين �لنیابة GلقBام /ز«رة معل مجلهوریة �Rس)تان

ة Gلس)ید رئ1س جملس املس�شار�ن من طرف امل#ىل ا[عوة �ملوافقة  2019 /10/02رمققرار  ← ̧و
̀ٔشغال امجلعیة العامة 0الس الش)یوخ ب�ٔورو� املزمع عقدهارئ1س جملس الش)یوخ ا  لفر�يس Gلمشاركة يف 

 .2019یونیو  15- 13فر�سا `ٔ«م /ببارÀس

مذRرة جوابیة ٕاىل رئاسة امجلعیة الربملانیة Gلبحر أ+بیض املتوسط، بتوجBه  11/02/2019رمققرار  ←
Rید #ىل اخنراط ا0لس يف التعاون املس)متر مع Gلتذكري مبسار التعاون بني ا0لس وامجلعیة، ولتsدید الت�ٔ 

التذكري /متثیلیة ، مع )اخلارجBة والتعاون ا[ويلالشؤون بت4س)یق مع وزارة (امجلعیة مضن ٕاطار مؤسسايت 
 .[ى امجلعیة ا0لس

  

  :شؤون السادة املس�شار�ن �

بلوماس)یة وموضوع موضوع معایري رصف تعویضات املشاركة يف املهام ا[ی ٕ�دراج12/02/2019رمققرار ←
̀ٔعامل Nج$ع املق�ل Gلمك�ب   .التقا#د، مضن �دول 

  

  :خمتلفات �

�ملوافقة #ىل اح�ضان یوم درايس حول مرشوع القانون املتعلق مبهن اÐمتریض  16/02/2019رمققرار  ←
 .والت�ٔهیل وٕا#ادة الت�ٔهیل الوظیفي

 :�ملوافقة #ىل ز«رة مقر ا0لس لفائدة 2019 /17/02رمققرار ←

 . اخلصوصیة �لر�ط هد الصباحمع  �

 .Gلتعلمي اخلصويص �لقxیطرة Le NewtonاملرRب املدريس  �

 .بربش)ید La Petite Rivièreمؤسسة  �
 

 

 


