
 

 

 

 

 

 

 

 

 عاجامت قرارات

املستشارين مكتب جملس  

 2015يناير  06الثالاثء ليوم  219 رمق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 219اجتماع المكتب رقم                                                                                      المستشارينمجلس  
 

 

 

 

    219اجامتع املكتب رمق قرارات 

 2015يناير  06ليوم الثالاثء 
 

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد  2015يناير  06مكتب جملس املستشارين يوم الثالاثء  عقد

  الش يخ بيد هللا وحضور الأعضاء السادة: 

  

 اخلليفة الاول للرئيس؛ :  فوزي بنعالل   

   اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  محمد فضييل   

   اخلليفة اخلامس للرئيس، : عبد الرحامن أأوشن   

 حماسب :  عابد شاكيل   

 حماسب :  عبد املاكل افرايط   

 أأمـــــيـــن. : محمد عداب الزغاري   

        

  : املتغيبون

     

  اخلليفة الثالث للرئيس، :  حلسن بيجديكن   

 اخلليفة الرابع للرئيس، : ش يخ امحدو ادبدا   

 أأمــــــيــن  : عبد اللطيف أأبدوح   

    

  : رونذاملعت

 حماسب. :  عادل املعطي   

  أأمـــيــــــن :  محيد كوسكوس   

  

    

 

 



 القرارات الصادرة عن الاجامتع

 

 

 الترشيع :

  أأايم الأربعاء عىل الساعة احلادية تعقد  يوما، 15 معومية لكجلسة بتخصيص  2015/219/01 رمققرار

 ؛ختصص لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزةو عرشة صباحا، 

  رجاعيقيض  2015/2019/02قرار رمق رشاف مقرتح القانون  بإ عىل  املتعلق بلهيئة الوطنية لالإ

ىلالانتخابت ومراقبهتا  جملس املستشارين من جملس النواب بعدما درسه  اذلي توصل به جملس النواب اإ

 هذا الأخري ورفضه .

 
 الأس ئةل الشفهية :

  يناير  06عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء بملوافقة  2015/219/03قرار رمق

كأمني  شن والس يد عذاب الزغاريأأ اليت سريأأسها اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد الرحامن  2015

 للجلسة .

  من شهر يناير اجلاري لعقد اجللسة الشهرية ملساءةل  28ربعاء الأ يوم بتحديد  2015/219/04قرار رمق

 الس يد رئيس احلكومة.

 

 العالقات اخلارجية :

  بغيانغجو 2015أأبريل  15املؤمتر الربملاين حول املاء يوم  علىى حضور بملوافقة 2015/219/05قرار رمق 

ىل  12بكوراي اجلنوبية مبوازاة املنتدى العاملي السابع للامء من   ؛2015ابريل  17اإ

  اليت ستنظمها امجلعية الربملانية للبحر الأبيض  عىل املشاركة يف الورشة  بملوافقة 2015/219/06قرار

 مبالطا ؛ 2015فرباير  24و  23الترشيعية يف جمال حماربة الإرهاب يويم  املتوسط حول الإجراءات

  املتوسط؛  الأبيضمس تحقات اجمللس يف مزيانية امجلعية الربملانية للبحر  بتأأدية 2015/219/07قرار رمق 

  عىل املشاركة يف املؤمتر الس نوي الأول لإتالف الربملانيات العربيات  بملوافقة 2015/219/08قرار رمق

 .2015يناير  13و  12عامن يويم  –ملناهضة العنف ضد املرأأة 

  عىل تلبية دعوة للمشاركة يف ادلورة العارشة ملؤمتر احتاد جمالس ادلول  بملوافقة 2015/219/09قرار رمق

ىل  17الأعضاء يف منظمة التعاون الإساليم والاجامتعات املوازية من  سطمبول. 201يناير  22اإ  بإ

  ىل  03الربملاين العريب من  داجامتع اللجنة التنفيذية لالحتا يف بملشاركة 2015/219/10قرار رمق  05اإ

 بخلرطوم. 2015فرباير 

 

 



 

 

 

 شؤون برملانية  

 يف اس تعامل بطائق التصويت الالكرتوين لضبط حضور السادة  بلرشوع 2015/219/11 رمق قرار

 املستشارين خالل اجللسات العامة ؛

  جراءات ضبط احلضور  بأأن تشمل 2015/219/12قرار رمق  كذكل.جلسات الترشيع اإ

 شؤون ادارية

  ؛املساطر املعمول هبا عىل املوظفني املتغيبنيبتطبيق  2015/219/13قرار رمق 

  جراء  2015فرباير  06اترخي بتحديد  2015/219/14قرار رمق متام تزنيل املنظام اجلديد، وذكل بإ لإ

 .واملصاحل الأقساممعلية الانتقاء ملناصب املسؤوليات الشاغرة يف ما خيص رؤساء 

 

 

 

 قضااي لالطالع

 

 : عالقة اجمللس بملؤسسات ادلس تورية

 ؛املتعلق بلساحل 81.12حول مرشوع القانون رمق صدور رأأي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ  -

حول مداخالت الشخصيات العمومية يف وسائل صدور تقرير الهيئة العليا التصال السمعي البرصي  -

 .2014اجملالت احلوارية والربامج الأخرى يف  الأسدس الأول من س نة  –التصال السمعي البرصي 

 

 الترشيع :

 : اإخبار بتوصل جملس النواب بلنصوص الترشيعية التالية  -

 1.63.226يقيض بتغيري وتمتمي الفصل الثاين من الظهري الرشيف رمق  54.14قانون رمق  مرشوع 

حداث املكتب الوطين للكهربء واملاء ( 1963أأغسطس  5) 1383ربيع الأول  14الصادر يف  بإ

 ؛الصاحل للرشب

  ؛2012يتعلق بتصفية مزيانية الس نة املالية  114.14مرشوع قانون رمق 

 املتعلق مبدونة احلقوق العينية 39.08من القانون رمق  316قانون يقيض بتعديل املادة  مقرتح 

نومفرب  22) 1432من ذي احلجة  25صادر يف  1.11.178الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

 تقدم به مجموعة من السادة النواب أأعضاء فريق  الأصاةل واملعارصة ؛( 2011

  املتعلق بنتخاب  59.11من القانون التنظميي رمق  8بتغيري املادة مقرتح قانون تنظميي يقيض

 أأعضاء جمالس امجلاعات الرتابية تقدم به بعض  السادة النواب عن الفريق احلريك؛



  يتعلق بتنظمي الوصاية الإدارية عىل امجلاعات وضبط تدبري شؤون الأمالك امجلاعية مقرتح قانون

 ؛فريق الأصاةل واملعارصةوتفويهتا تقدم بعض السادة أأعضاء 

 بلأحزاب  املتعلق 29.11 من القانون التنظميي رمق 20 مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري املادة

 الس ياس ية.

 

 :اللـــجــــــن 

  حبث السادة رؤساء اللجن عىل الالزتام مبواعيد طلب رئيس فريق التجمع الوطين للأحرار

 . الاجامتعات

 

 :رملانية ــشؤون ب

  عن حضور أأشغال اجمللساعتذار مجموعة من السادة املستشارين . 

 

 


