
40 
 

 

 

 

 

 22/2020اجتماع المكتب رقم   ▪
 2020يونيو    15اإلثنين  

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن بعد،    2020يونيو    15عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  

 السادة: ، وحضور ال عضاء احللوطي  الإله الس يد عبد  اخلليفة الثاين للرئيس  برئاسة  

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :    محيد كوسكوس  -

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :   عبد امحليد الصويري   -

 حماسب اجمللس؛  :    احملرش   العريب  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :    عز ادلين زكري  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    أ محد تويزي  -

دريس الراض  -  أ مني اجمللس.  :    اإ

 

 السادة: اعتذر عن حضور هذا الاجامتع، فامي  

 ال ول للرئيس؛   ليفة اخل  :   عبد الصمد قيوح  -

 ؛ اجمللس  حماسب  :   الوهاب بلفقيه   عبد  -

 . أ مني اجمللس  :    اخلريف أ محد   -
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 جامتع  القرارات الصادرة عن الا 

 

 الرشاكة 

     رشاف   محيد كوسكوس  الس يد  للرئيس  اخلليفة الثالث   ابنتداب   2020/ 22/ 01قرار رمق   لالإ

 برانمج التعاون مع الاحتاد ال ورويب.طار يف اإ التوأ مة املؤسساتية البملانية تنس يق  عىل

 الترشيع 

     مبارشة   2020يونيو  16وم الثالاثء ي جلسة عامة ترشيعيةبعقد    02/22/2020قرار رمق

الشهرية، الشفهية  ال س ئةل  جلسة  سالمة    بعد  القادر  عبد  الس يد  للرئيس  الرابع  اخلليفة  الس يد  برئاسة 

الراض   دريس  اإ عىل  دلل  ،اجللسة  مانةأ  يف  والس يد  والتصويت  رمق  راسة  قانون  يتعلق   72.18مرشوع 

حداث الواكةل الوطنية للسجالت.     مبنظومة اس هتداف املس تفيدين من برامج ادلمع الاجامتعي واإ

     رمق الصةل   ادلاخيل   النظام   مقتضيات  عىل   تعديالت ابقرتاح    03/22/2020قرار  ذات 

ة لهذا الغرض، وفق اجلدوةل الزمنية املعمتدة من طرف  مبجلس احملاس بة، وعرضها عىل اللجنة الفرعية احملدث

 رية. هذه ال خ

 ال س ئةل الشفهية 

   الراض   ابنتداب   22/2020/ 04رمق    قرار دريس  اإ جللسة   الس يد  الشفهية   أ مينا  ال س ئةل 

ليوم الثالاثء    الشهرية اخملصصة لتقدمي أ جوبة الس يد رئيس احلكومة عن ال س ئةل املتعلقة ابلس ياسة العامة

"س ياسة احلكومة ملا بعد رفع احلجر الصحي:    يف موضوع  بعد الزوال،  الثالثةعىل الساعة    2020  يونيو  16

زمة؟".   أ ية خطة لتحقيق الإقالع الاقتصادي ومعاجلة ال اثر الاجامتعية لل 
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دارية   شؤون اإ

    رمق التقرير  عىل    ابملصادقة   2020/ 22/ 05قرار 

 .2020يونيو  15الصادر عن جملس احملاس بة بتارخي 

   دماج    عىل   ابملوافقة   06/21/2020قرار رمق املوظفني امللحقني دلى جملس املستشارين، اإ

 وفق الرشوط املنصوص علهيا يف النصوص القانونية اجلاري هبا العمل. 

     تعيني الس يد خادل العمراين مديرا للفريق ادلس توري عىل  ابملوافقة    2020/ 22/ 07قرار رمق

 ادلميقراطي.

   ر قرا دراج    08/22/2020مق  ر  املوظفني  ابإ "وضعية  مضن   كنقطة   املتعاقدين" موضوع 

 جدول أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب. 

     دراج    2020/ 22/ 09قرار رمق طرف املستشارون  موضوع "ابإ تقيي التقارير املنجزة من 

 . مضن جدول أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب كنقطة   "العامون

 

 قضااي للمتابعة 

 ؛ املوقع الإلكرتوين للمجلس حتديث •

 برانمج ال نشطة الإشعاعية للمجلس لفرتة ما بعد رفع احلجر الصحي. •

 

 

 

 

 

   ص عدد خا   / 600العدد  - النشرة الداخلية  
 

 مجلس المستشارين 
 


