
 
 

 
 

 

 

 

 

قراراث اجتماع 

 02/2021مكتب مجلط املضتغارين رقم 

 2021يناير18ليىم إلاثنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 02/2021قراراث اجتماع املكتبرقم

 2021يناير18إلاثنينليىم 

 

رئيط برئاصت  اجخماعا عن بعد، 2021يناير18إلاثىينعقد مكخب مجلس املسدشازين يىم 

: الضادةومشازكت ألاعضاء عبدالحكيمبن عماظ،الضيد املجلط 

 الخليفت ألاول للرئيط؛: عبد الصمد قيىح     -

  للرئيط؛الثانيالخليفت    : عبدإلاله الحلىطي -

 الخليفت الرابع للرئيط؛: عبد القادر صالمت     -

 الخليفت الخامط للرئيط؛: عبد الحميد الصىيري     -

 .محاصباملجلط: عس الدين زكري     -

 

 

 :الضادةاعخرز عن املشازكت في هرا الاجخماع، فيما 

 ؛الخليفت الثالث للرئيط: حميد كىصكىش     -

 ؛محاصب املجلط :    العربياملحرش ي -

 ؛محاصباملجلط   : عبدالىهاب بلفقيه -

 ؛أمين املجلط    : جىيسي أحمد  -

 ؛أمين املجلط    : الخريفأحمد  -

 .أمين املجلط: إدريط الراض ي     -

 

 



 
 

 

القراراث الصادرة عن اجتماع املكتب 

 

  خىل كيفياث مخطط عمل املجلس املبدئيت على باملىافقت 01/02/2021قرار رقم 

ومساخل إدماج اللغت ألاماشيغيت في أشغال الجلساث العمىميت للمجلس وأجهصجه، 

 املخعلق بخدديد مساخل 26.16 من القاهىن الخىظيمي زقم 32طبقا ملقخضياث املادة 

جفعيل الطابع السسمي لألماشيغيت وكيفياث إدماجها في مجال الخعليم وفي مجاالث 

 .الحياة العامت ذاث ألاولىيت

 التغريع

  إلاخباز الىازد عن الحكىمت بشأن عدم قبىلها بتىجيه  02/02/2021قرار رقم

يخعلق بمىع الخدخين وإلاشهاز والدعايت للخبغ في بعض ألاماكن ملقترح قاهىن 

، إلى الفسق واملجمىعت البرملاهيت ولجىت الخعليم والشؤون الثقافيت العمىميت

 .والاجخماعيت

مراقبتعمل الحكىمت 

  19الثالثاء الجلستالعامتليىم على جدول أعمال باملىافقت03/02/2021قرار رقم 

، املخصصتملساءلت السيد زئيس  على الساعت الثالثت بعد الصوال2021يىايس 

السيد اهخداب ، و"الاستراجيجيت الىطىيت للخلقيذ ضد وباء كىزوها"الحكىمت خىل 

 .لجلستأميىا لأخمد جىيصز 

 جقييم الضياصاث العمىميت

  في للخداول هقطت ضمن جدول أعمال اجخماع املكخبببرمجت04/02/2021قرار رقم

سيىازيىهاث بسمجت الجلست السىىيت ملىاقشت جقييم الاستراجيجيت الىطىيت للماء 

 .قبل اخخخام الدوزة الحاليت

 



 
 

 

 العالقاث الخارجيت

  املشازكت، عن بعد، في أشغال املسخلت ألاولى على باملىافقت 05/02/2021قرار رقم

خالل الفترة  من الدوزة العاديت للجمعيت البرملاهيت ملجلس أوزوبا املصمع عقدها

 .2021 يىايس 28 إلى 25املمخدة من 

  في أشغال اللجن الدائمت على املشازكت، عن بعد،  باملىافقت 06/02/2021قرار رقم

خالل الفترة   للجمعيت البرملاهيت للفسهكىفىهيت املصمع عقدها46والجمعيت العامت زقم 

 .2021 يىايس 29 إلى 26املمخدة من

 عؤون إداريت

  السيد زئيس الفسيق الاسخقاللي للىخدة على طلب باملىافقت 07/02/2021قرار رقم

 .صلحت بمديسيت الفسيقموالخعادليت حعيين السيد كمال الحداد زئيس 

  الىظس في باقي الىقط املدزجت في باب الشؤون إلادازيت بئرجاء 08/02/2021قرار رقم

 :ويخعلق ألامس بالىقط الخاليت.إلى غايت الاجخماع املقبل للمكخب

 هخائج املقابالث الخاصت باملسدشازين العامين؛ -

 جقسيس عن اجخماعاث اللجىت الخقىيت املكلفت بئعداد مشسوع املىظام؛ -

 .جقسيس عن مطالبت بعض املىظفين بدسىيت وضعيتهم إلادازيت -

 قضايا للمتابعت

 للعضىيت في املجمىعت املىضىعاجيت املكلفت البرملاهيت  الفسق واملجمىعت اهخداباث

 بالخدضير للجلست السىىيت لخقييم السياساث العمىميت املسجبطت بالدشغيل؛

 وضعيت دزاست مشازيع ومقترخاث القىاهين املعسوضت على املجلس؛ 

 ؛جقييم الشساكت مع وكالت املغسب العسبي لألهباء 

  معاملؤسستالدشسيعيت لجمهىزيت الفيدىام؛مىاصلت جقىيت العالقاث الثىائيت 

 الخىقيع على مركسة جفاهم مع املعهد الباكسخاوي للخدماث البرملاهيت. 



 
 

  طلب السيد زئيس فسيق الخجمع الىطني لألخساز إلحاق السيدة سميرة القاسمي

 .بئدازة مجلس املسدشازين


