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 25/2020كتب رقم  اجتماع الم  ▪
 2020  يوليوز   06اإلثنين  

 

اجامتعا، ابس تعامل تقنية التواصل عن    2020  يوليوز   06عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني  

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

 اخلليفة ال ول للرئيس؛  :   عبد الصمد قيوح  -

 للرئيس؛   الثاين اخلليفة   :   ي الإله احللوط   عبد  -

 اخلليفة الثالث للرئيس؛  :    محيد كوسكوس  -

 اخلليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة  -

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛  :   عبد امحليد الصويري   -

 حماسب اجمللس؛  :    احملرش   العريب  -

 . اجمللس  حماسب  :   الوهاب بلفقيه   عبد  -

 

 السادة: ، اعتذر عن حضور هذا الاجامتع فامي  

 ؛ اجمللس  حماسب  :    عز ادلين زكري  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    أ محد تويزي  -

 ؛ أ مني اجمللس  :    اخلريف أ محد   -

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

 شؤون تنظميية 

     رمق لنتاجئ    بتالوة   2020/ 01/25قرار  املتضمنة  احلكومة  رئيس  الس يد  مراسةل 

، يف  املستشارينمللء ثالثة مقاعد شاغرة مبجلس    2020يونيو    18الانتخاابت اجلزئية اجملراة يوم  

  .2020يوليوز  07مس هتل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 

     ىل الس يد رئيس احلكومة    بتوجيه   2020/ 02/25قرار رمق ادلعوة    من أ جل مراسةل اإ

ىل   اجمللسي   اليت  الإضافية  الاعامتدات  مراعاةاإ مضن   الس نوية  اعامتداته  يف  اخلصاص  لسد   طلهبا 

 . 2021اجمللس برس س نة مرشوع مزيانية 

 الترشيع 

   2020  يوليوز   07  الثالاثء جلسة عامة ترشيعية يوم    بعقد   25/2020/ 03رمق     ر قرا  

د  ، برئاسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يالشفهية  ال س ئةل   جلسة   بعد  مبارشة 

دريس  . النصوص اجلاهزةيف أ مانة اجللسة، لدلراسة والتصويت عىل  الراض  اإ

 ال س ئةل الشفهية 

   أ عامل  ابملوافقة    2020/ 25/ 04رمق     قرار جدول  الشفهية    ال س ئةل  جلسة  عىل 

  الثاين برئاسة اخلليفة    ،بعد الزوال  الثالثةعىل الساعة    2020  يوليوز  07ليوم الثالاثء  ال س بوعية  

دريسوالس يد  احللوطي الإله س يد عبد للرئيس ال   . مانة اجللسةأ  يف  الراض  اإ

    رمق احلكومة    بعقد  2020/ 25/ 05قرار  رئيس  الس يد  أ جوبة  لتقدمي  عامة  جلسة 

" موضوع  يف  املستشارين  والسادة  الس يدات  أ س ئةل  اجملالت  عىل  يف  العمومية  الس ياسات 

، وذكل  خلصة من تداعيات أ زمة كوروان"ادلروس املس ت الاقتصادية والاجامتعية والرمقية يف ضوء  

 . 2020  يوليوز  21  الثالاثء يوم  
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 العالقات اخلارجية 

 عن    عب تقنيات التواصل   عىل مشاركة اجمللس،  ابملوافقة  2020/ 25/ 06  رمق   قرار

الندوة  يف  بعد،   البملاين  س اليت  أ شغال  الاحتاد  يف ينظمها  البناء  موضوع:   ادلويل  عادة  بشلك  "اإ

،  "لتعزيز دور البملاانت يف احلد من خماطر الكوارث  19كوفيد  : ادلروس املس تفادة من وابء أ فضل 

 .2020يوليوز  09يوم وذكل 

دارية   شؤون اإ

   مبارشة  من أ جل    الإدارة ابختاذ التدابري الالزمةتلكيف  ب   07/25/2020قرار رمق

 . الإلكرتونية للمجلسالإعالن عن طلب عروض مفتوح لتحديث البوابة 

    رمق دراج   2020/ 25/ 08قرار  اإ عادة  دماج  ابإ اإ مضن    املوظفني  موضوع  امللحقني 

 جدول أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب. 

   عداد    الإدارة   بتلكيف   2020/ 09/25رمق    قرار  تسوية   بشأ ن  مفصل  ملفابإ

املتعاقدين  وضعية جديد   ،املوظفني  من  املوضوع  املقبل    وعرض  الاجامتع  أ عامل  جدول  مضن 

   للمكتب. 

   رمق  ق  ، العامون  املستشارون   همام  توصيف  مرشوع   بتعمي   2020/ 25/ 10رار 

 وعرض املوضوع من جديد مضن جدول أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب.  

    عادة   2020/ 25/ 11قرار رمق دراج   ابإ   املستشارون   ومعل  نشاط  "تقيي  موضوع   اإ

 أ عامل الاجامتع املقبل للمكتب. العامون" مضن جدول 

    رمق الثالاثء  عقد  ب  2020/ 25/ 12قرار  يوم  حبضور   2020يوليوز    07اجامتع 

املكتب   عن  الس يد  أ عضاء  جانب  ىل  الإماكنيات    ال منياإ حبث  أ جل  من  للمجلس  املتاحة  العام 

 حيازة بناية جديدة بشارع أ بو العنان املرين.   اجمللس من خاللظروف معل  لتحسني
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 قضااي للمتابعة 

 اختتام ادلورة؛ سيناريوهات  •

 توأ مة املؤسساتية مع الاحتاد ال ورويب؛ال  •

 الالزتامات ادلامئة للمجلس؛  •

 الرشاكة مع املندوبية السامية للتخطيط يف جمال التوثيق؛  •

 . برملان املس تقبل  •
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