
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاجامت قرارات

 17/7102 مكتب جملس املستشارين رمق

 2017 أ بريل 24االثنني ليوم 
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 02/7102رمق قرارات اجامتع املكتب 

 2017 أ بريل 24االثنني  ليوم

 

 عبد احلكمي بن شامشالس يد اجامتعا برئاسة  2017 أ بريل 72االثنني مكتب جملس املستشارين يـوم  عقد

  :وحضور السادة  ،رئيس جملس املستشارين

          

 للرئيس؛ اخلليفة ال ول:      عبد الصمد قيوح                

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ : احللوطيعبد الااله                            

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ : محيد كوسكوس             

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛   :       زيانئةل مية التا             

 حماسب اجمللس؛:                    رش يد املنياري             

 حماسب اجمللس ؛       :    عبد الوهاب بلفقيه                           

 حماسب اجمللس؛ :  العريب حملريش                           

 أ مني اجمللس؛ :  د تويزيأ مح                           

                         

 : فامي اعتذر عن احلضور لك من السادة 

 اخلليفة الرابع للرئيس؛:         عبد القادر سالمة                            

 أ مني اجمللس؛       :   دمحم عدال                       

 .  أ مني اجمللس      :         محد اخلريفأ                        
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 القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب: أ وال

   مبناقشة الربانمج احلكويم أ مام جملس املستشارين حسب الربانمج  10/02/7102قرار رمق

 :التايل

تدخالت الفرق واجملموعات : عىل الساعة الثانية زوالا  7102بريل أ  72يوم الثالاثء  -

 ابجمللس؛

 .رد الس يد رئيس احلكومة: الرابعة زوالاعىل الساعة  7102أ بريل  72يوم ال ربعاء  -

 

   س ئةل الشفهية ال س بوعية بعد تنصيب احلكومة؛بعقد  17/02/7102قرار رمق  أ ول جلسة لل 

 

   جدول  الإقرار 7102أ بريل  72اجامتع مكتب اجمللس يوم امجلعة بعقد  10/02/7102قرار رمق

 ؛7102ماي  7وم الثالاثء ال س ئةل الشفهية ليأ عامل جلسة 

 

  الفرق واجملموعات الربملانية حول طريقة رؤساء  اقرتاحات بطلب 12/02/7102رمق  قرار

برمس الس نة مزيانية اجمللس  ضوء تنفيذيف للفرق واجملموعات، تبويب كراسة الاعامتدات املرصودة 

 ؛املاضية

 

   ملناقشة موضوع مالءمة بطلب لقاء مع الس يد رئيس احلكومة  12/02/7102قرار رمق

 ؛أ عضاء جمليس الربملان اش تغالظروف 

 

   عداد تقرير  12/02/7102قرار رمق حول وضعية مزيانية اجمللس مفصل بتلكيف االإدارة ابإ

رشاف السادة احملاس بني  ؛حتت اإ

 

   ملناقشة  7102أ بريل  72 ال ربعاءبعقد اجامتع ملكتب اجمللس يوم  12/02/7102قرار رمق

ية اجمللس يف ضوء املشاريع املفتوحة من طرف مكتب اجمللس، ال س امي املتعلقة مهنا وضعية مزيان 

 دى الربملاين للعداةل الاجامتعيةمبالءمة ظروف العمل مع جملس النواب، ومتويل فعاليات املنت

 ؛مرشوع الربملان الالكرتوينو واملنتدى الربملاين للجهات، 
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   عداد تقرير حول بتلكيف االإدارة  12/02/7102قرار رمق متثيلية جمليس الربملان يف مجيع ابإ

قلميية واجلهوية وادلولية، ونس بة مسامهة جملس املستشارين يف مزيانية لك  الاحتادات الربملانية االإ

 ؛مهنا

 

   التابعة للجمعية  وادلميقراطيةالس ياس ية  نة القضااير جل مقر  ابس تقبال  10/02/7102قرار رمق

ىل 12متدة من مل ة ارت ل الفالخ لبالدان تهر زاي مبناس بة ابلس أ وروجمل الربملانية  ؛7102 يوليوز 02 اإ

 

   واجملالس املامثةلشورى ل ش يوخ وال ا جمالسة طراب عىل مقرتح ابملوافقة 01/02/7102قرار رمق 

فريقيايف  ىل 71دة من والعامل العريب عقد املؤمتر املقبل يف الفرتة املمت اإ  ؛7102 ربش تن 72 اإ

 

  سرتاتيجية ابعامتد 00/02/7102 قرار رمق بناء عىل مالحظات للمجلس تدبري املوارد البرشية  اإ

واقرتاحات رؤساء الفرق واجملموعات وممثيل املوظفني، وتوزيعها عىل خمتلف مكوانت اجمللس 

 . ونرشها ابملوقع الالكرتوين للمجلس وبنرشته ادلاخلية

 

 قضااي للمتابعة: اثنيا

  ىل  77من انة العامة جمللس ال عيان ال ردين لبالدان ال موفد لل رة معزاي  ؛7102أ بريل  72اإ

  ؛التنس يق مع جملس النواب يف جمال املراقبة الربملانية 

   ؛"دائريت"التصممي ال ويل للتطبيق الالكرتوين 

  التدبري املندمج للربملان الالكرتوين. 

 

 :لالإخبار: اثلثا

   خبار من رئيس جملس النواب  كوين هيالك هذا اجمللس؛ابس تكامل تاإ

  لالحتاد الربملاين  002 ادلورةشغال أ   ن جملس املستشارين يفعة وفد كرير حول مشار تق

ىلمارس  01تدة من م مل ة ارت فلا ش يفيدالبنغب  اكبد اليت انعقدت ادلويل  ؛7102أ بريل  02 اإ
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  روز روثل 02الندوة رمق  شغالأ   ن جملس املستشارين يفعة وفد كرير حول مشار تق 

نظمة حلف التابعة للجمعية الربملانية مل وسط ق ال  لرش اتوسط و ض امل ل بيلبحر اواجملموعة اخلاصة ل 

 01تدة من م مل ة ارت فلا يفهورية البوس نة والهرسك م ب /برساييفو اليت انعقدتالشامل ال طليس 

ىلمارس   .7102أ بريل  02 اإ

 

 :7102ماي  7قضااي مؤجةل الجامتع مكتب اجمللس ليوم الثالاثء : رابعا

  دارة الفرق واجملموعات الربملانية؛  توزيع املوارد البرشية عىل اإ

  حلاق الس يدة نعمية الرابع لتعزيز الطامق طلب رئيس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية اإ

 االإداري للفريق؛

  ابجمللس؛ اخملطط التنفيذي الإسرتاتيجية تدبري املوارد البرشية املوافقة عىل 

   مشاراكت أ عضاء وموظفي جملس املستشارين يف الوفود الرمسية خارج أ رض الوطن تقرير عن

 .7170 -7102منذ بداية الوالية الترشيعية 

 


