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 30/2020قرارات اجتماع املكتب رقم 

 2020 أكتوبر  12 اإلثنينليوم 

 

برئاسة    ، عن بعد،ااجتماع  2020  أكتوبر   12  اإلثنينعقد مكتب مجلس املستشارين يوم  

 السادة:األعضاء  ومشاركة بن شماش، الحكيم عبدالسيد رئيس املجلس 

 الخليفة األول للرئيس؛ :   عبد الصمد قيوح  -

 للرئيس؛  الثانيالخليفة  :   اإلاله الحلوطي  عبد -

 الخليفة الثالث للرئيس؛ :    حميد كوسكوس  -

 الخليفة الخامس للرئيس؛  :   عبد الحميد الصويري   -

 محاسب املجلس؛ :    املحرش ي  العربي -

 ؛املجلس محاسب :    عز الدين زكري  -

 ؛ أمين املجلس :    أحمد تويزي  -

 ؛ أمين املجلس :    أحمد الخريف  -

 أمين املجلس.  :    إدريس الراض ي  -

 

 السادة:هذا االجتماع،  املشاركة فياعتذر عن فيما 

 الخليفة الرابع للرئيس؛  :   عبد القادر سالمة -

 .املجلس محاسب :   الوهاب بلفقيه عبد -
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 القرارات الصادرة عن اجتماع املكتب 

 

    رقم املوضوعاتية بدعوة    2020/ 01/30قرار  العمل  مجموعة  املؤقتة    أعضاء 

على   2020أكتوبر    13حول إصالح التغطية االجتماعية إلى االجتماع يوم الثالثاء  

برنامج  ووضع  لها  ومقرر  رئيس  انتخاب  أجل  من  زواال،  عشر  الثانية  الساعة 

 . عملها، وفق أحكام النظام الداخلي ذات الصلة

 التشريع 

    إلى  بدعوة    02/30/2020قرار رقم الدائمة  اللجان  الثالثاء  رؤساء  اجتماع يوم 

على الساعة الواحدة بعد الزوال، من أجل الوقوف على وضعية    2020أكتوبر    13

   دراسة مشاريع ومقترحات القوانين املحالة على املجلس. 

 األسئلة الشفهية

    جلسة األسئلة الشفهية  على جدول أعمال  افقة  و بامل  03/30/2020قرار رقم

الثالثاء   الثال   2020أكتوبر    13ليوم  الزوالث على الساعة  ، برئاسة السيد  ة بعد 

أمانة  في  الخريف  أحمد  والسيد  للرئيس،  األول  الخليفة  قيوح،  الصمد  عبد 

 الجلسة. 

    رقم مضامين   باختيار  2020/ 04/30قرار  لتنزيل  الحكومة  "خطط  موضوع 

التشريعية   السنة  من  األولى  الدورة  افتتاح  بمناسبة  السامي  امللكي  الخطاب 

" محورا للجلسة الشهرية املخصصة ألجوبة السيد رئيس الحكومة  2021-2020

 . 2020نونبر   3عن األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة يوم 

 شؤون تنظيمية 

    العمل بالتدابير االستثنائية التي تم إقرارها،    بمواصلة  2020/ 05/30قرار رقم

بتشاور مع رؤساء الفرق واملجموعة البرملانية ورؤساء اللجان الدائمة، خالل دورة 

الجلسات   أشغال  سير  بشأن  تكميلي  تصور  بلورة  انتظار  في  املنصرمة،  أبريل 
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قانو  مشروع  مناقشة  بمناسبة  الدائمة  اللجان  وأشغال  لسنة  العامة  املالية  ن 

2021 . 

    رقم مستهل   بتالوة  06/30/2020قرار  في  الجدد  الفرق  رؤساء  السادة  أسماء 

ليوم   الشفهية  األسئلة  عادل  2020أكتوبر    13جلسة  بالسيد  األمر  ويتعلق   .

العابد  امللودي  والسيد  واملعاصرة؛  األصالة  لفريق  جديدا  رئيسا  البركات، 

 للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.، رئيسا العمراني

 شؤون إدارية 

    23تنظيم مباراة لتوظيف    على  اإلشرافمهمة  بإسناد  2020/ 07/30قرار رقم  

أسالك   ضمن  جديد  إلى إطار  االرتباط،  ذات  التدابير  وكل  املجلس،  موظفي 

 مكتب املجلس. 

   أعضاء على أنظار    تحال،  مذكرةبإعداد    اإلدارة  بتكليف  08/30/2020قرار رقم

تتضمن معطيات مفصلة    ،2020أكتوبر    16املكتب في أجل أقصاه يوم الجمعة  

عدد وتخصصات أطر وموظفي املجلس؛ عدد وتخصصات أطر وموظفي   حول:

املجلس الذين ستتم إحالتهم على التقاعد خالل السنة الجارية والسنة املقبلة؛  

 وحاجيات املجلس من املوارد البشرية حسب التخصصات. 

    رقم قانونية   اإلدارة  بتكليف  09/30/2020قرار  ورقة  بشأن شاملة    بإعداد 

باراة التوظيف، وعرضها ضمن جدول أعمال االجتماع املقبل  مسطرة تنظيم م

 للمكتب. 

    رقم املعنية  بدعوة  10/30/2020قرار  املجلس  هياكل  إبداء   جميع  إلى 

 . مالحظاتها، داخل أجل أسبوع، بشأن مشروع املنظام اإلداري الجديد للمجلس

    رقم السيد    إشراف  تحت  تقنية،  إدارية   لجنةبتشكيل    2020/ 11/30قرار 

إليها بتجميع   مشروع  املالحظات املعبر عنها بشأن  األمين العام للمجلس، يعهد 

 وعرض مسودة موحدة في املوضوع على أنظار املكتب في اجتماع الحق. ،  املنظام
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 قضايا للمتابعة 

العالقات مع البرملان بشأن حقوق اإلنسان و مراسلة السيد وزير الدولة املكلف ب  •

 الحكومة ملوقفها بخصوص ست مقترحات قوانين؛تحديد 

 . وضعية دراسة مشاريع ومقترحات القوانين املعروضة على املجلس •


