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قراراث اجتماع املكتب رقم 2020/28
ليىم الخميط17عتنبر 2020
غقذ مكتب مجلس املستشاسين ًىم الخميس  17عتنبر  2020اجتماغا برئاصت رئيط
املجلط الضيد عبد الحكيم بن عماظ ،وخضىس ألاغضاء الضادة:
-

عبدإلااله الحلىطي  :الخليفت
حميد كىصكىش  :الخليفت الثالث للرئيط؛
عبد الحميد الصىيري  :الخليفت الخامط للرئيط؛
 :محاصب املجلط؛
العربي املحرش ي
عبدالىهاب بلفقيه  :محاصب
عسالدين زكري  :محاصب
أحمد الخريف  :أمين املجلط.

فيما اغتزس غن خضىس هزا الاجتماع ،الضادة:
-

عبد الصمد قيىح  :الخليفت ألاول للرئيط؛
عبد القادرصالمت  :الخليفت الرابع للرئيط؛
أحمد جىيسي  :أمين املجلط؛
إدريط الراض ي  :أمين املجلط.
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الثاني للرئيط؛

املجلط؛
املجلط؛

القراراث الصادرة عن اجتماع املكتب

قراررقم  2020/28/01بئحداث مجمىغت غمل مىضىغاجيت مإقتت خىل
ئصالح التغطيت الاجتماغيت باملغشب.
العالقت مع املؤصضاث الدصتىريت
قراررقم  2020/28/02بعرض قشاس املحكمت الذستىسيت سقم  20/107غلى
لجىت الىظام الذاخلي والزي صشخت بمىجبه بأن املقترح القاض ي بتغيير وجتميم
الىظام الذاخلي ملجلس املستشاسين ،املػشوض غلى أهظاسها ًتػزس البت فيه
غلى الحال.
قراررقم  2020/28/03بطلب سأي املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في
مششوع قاهىن سقم  45.18املتػلق بتىظيم مهىت الػامالث والػاملين
الاجتماغيين.
قراررقم  2020/28/04بئحالت سأي املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في
مىضىع الاهذماج إلاقليمي للمغشب في ئفشيقيا من أجل بلىسة استراجيجي ة في
خذمت جىميت مستذامت مؼ ئفشيقيا ،غلى الفشق واملجمىغت البرملاهيت.
قراررقم  2020/28/05بئحالت التقشيش السىىي للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي بشسم سىت  ،2019غلى الفشق واملجمىغت البرملاهيت.
التغريع
 قراررقم  2020/28/06بئحالت مششوع قاهىن سقم ً 93.17قض ي باخذاث
وجىظيم مإسست النهىض باألغمال الاجتماغيت لفائذة املىظفين وألاغىان
الػاملين بالقطاع الىصاسي اململلل بالصيذ البدشي  ،و مششوع قاهىن سقم 08.19
ًقض ي بتغيير وجتميم القاهىن سقم  38.12املتػلق بالىظام ألاساس ي لغشف
التجاسة والصىاغت والخذماث ،غلى لجىت القطاغاث إلاهتاجيت.
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قراررقم  2020/28/07بئحالت مقترخاث قىاهين ،أودغها الفشيق الاشتراكي لذي
مكتب املجلس ،غلى الحملىمت والفشق واملجمىغت البرملاهيت واللجان الذائمت
املختصت ،وفق أخملام مىاد الىظام الذاخلي راث الصلت .ويتػلق ألامش
بمقترخاث القىاهين التاليت:
-

مقترح قاهىن ًقض ي بتغيير وجتميم الفصل  24من الظهير الششيل الصادس بتاسيخ  9من
سمضان  12 ( 1331أغسطس  )1913املتػلق بالتدفيظ الػقاسي؛
مقترح قاهىن ًقض ي بتغيير وجتميم املادة  17من القاهىن سقم  37.99املتػلق بالحالت
املذهيت؛
مقترح قاهىن ًقض ي بتغيير وجتميم املادة  431من القاهىن املسطشة املذهيت؛
مقترح قاهىن ًقض ي باغادة جىظيم مجلس الجاليت املغشبيت بالخاسج؛
مقترح قاهىن ًقض ي بتتميم املادة  19من القاهىن سقم  15.01املتػلق بكفالت ألاطفال
املهملين؛
مقترح قاهىن ًقض ي بتغيير وجتميم املادجين  81و  82من مذوهت ألاسشة؛
مقترح قاهىن ًقض ي بتغيير وجتميم املادة  15من مذوهت ألاسشة؛
 27.11املتػلق بمجلس
مقترح قاهىن جىظيمي ًقض ي بتغيير وجتميم القاهىن التىظيمي
الىىاب الصادس بتىفيزه الظهير الششيل  1.11.165صادس في  16من ري القػذة 14( 1432
أكتىبش .)2011

عؤون إداريت
قراررقم  2020/28/08بتأجيل الىظش في الىقط التاليت ئلى غاًت الاجتماع
املقبل للمكتب:
 إلاغالن غن هتائج املباساة الخاصت باملستشاسين الػامين؛ إلاجشاءاث املشجبطت باإلغالن غن شغىس مىاصب املسإوليت؛ إلاغالن غن جاسيخ ئجشاء املباسياث الخاصت باملستشاسين الػامين،ألاقسام واملصالح.
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وسؤساء

قضايا للمتابعت
 التذابير املشجبطت بالذخىل البرملاوي املقبل؛
 جدذًذ الحملىمت ملىقفها من مقترح قاهىن ًقض ي بتغيير وجتميم القاهىن
املحذث لىظام سواجب التقاغذ؛
 وضػيت دساست مشاسيؼ ومقترخاث القىاهين املػشوضت غلى املجلس؛
 الشسالت الجىابيت للسيذ سئيس لجىت القطاغاث الاهتاجيت خىل وضػيت
مقترخاث القىاهين املحالت غلى اللجىت.
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