
 
 

 
 

 

 

 

 

قراراث اجتماع 

 12/2021مكتب مجلط املضتغارين رقم 

 2021أبريل12إلاثىينليىم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 12/2021قراراث اجتماع املكتبرقم

 2021أبريل12إلاثىينليىم 

 

ً ًىم  رئيط برئاصت  اجخماعا عً بعد، 2021أبريل12ؤلاثىينعلد مكخب مجلع اإلاظدؼاٍز

: الضادةومؼازكت ألاعضاء بن عماظ، عبدالحكيمالضيد املجلط 

 الخليفت ألاول للرئيط؛: عبد الصمد قيىح     -

  للرئيط؛الثاويالخليفت    : عبدإلاله الحلىطي -

 ؛الخليفت الثالث للرئيط: حميد كىصكىش     -

 الخليفت الرابع للرئيط؛: عبد القادر صالمت     -

 الخليفت الخامط للرئيط؛: عبد الحميد الصىيري     -

 ؛محاصب املجلط :    العربياملحرش ي -

 .أمين املجلط    : جىيسي أحمد  -

 

 

 :الضادةاعخرز عً اإلاؼازكت في هرا الاجخماع، فيما 

 ؛محاصباملجلط   : عبدالىهاب بلفقيه -

 ؛محاصباملجلط: عس الدين زكري     -

 ؛أمين املجلط    : الخريفأحمد  -

 .أمين املجلط: إدريط الراض ي     -

 



 
 

القراراث الصادرة عن اجتماع املكتب 

 

 عؤون جىظيميت

  12جلظت مؼتركت مع مجلع الىىاب ًىم ؤلاثىين  بعقد01/12/2021قرار رقم 

ل   على الظاعت الثالثت والىصف بعد الصوال، لالطخماع إلى بُاهاث الظُد 2021أبٍس

ت : الحالت الىبائُت باإلاملكت"زئِع الحكىمت حىل  الخعىزاث والخدابير الاحتراٍش

 ".وؤلاجساءاث اإلاىاكبت

  ل 13جلظت عامت ًىم الثالثاء  بعقد02/12/2021قرار رقم  مباػسة بعد 2021 أبٍس

 .إلاىاكؼت بُاهاث الظُد زئِع الحكىمتجلظت ألاطئلت الؼفهُت، 

 العالقتمع املؤصضاث الدصتىريت

  آلازاءالصادزة عً اإلاجلع الاكخصادي والاجخماعي  بتعميم03/12/2021قرار رقم

خعلم ألامس بسأًفي مىضىع . والبُئي على الظُداث والظادة أعضاء اإلاجلع ٍو

، "زافعت للخىمُت اإلاظخدامت وؤلادماج مً أجل اطتراجُجُت وظىُت جدًدة: الظُاحت"

دعامت أطاطُت للخىمُت الاكخصادًت : الصحت والظالمت في العمل"وزأي في مىضىع 

: مً أجل جُل جدًد مً الحىاز الاجخماعي باإلاؼسب"، وزأي في مىضىع "والاجخماعُت

 ". ًخعلم باإلاىظماث الىلابُت24.19مؼسوع كاهىن زكم "وزأي في " أزضُت للىلاغ

 التغريع

  ل 13جلظت عامت ًىم الثالثاء بعقد 04/12/2021قرار رقم  مباػسة بعد 2021أبٍس

الجلظت اإلاخصصتإلاىاكؼت بُاهاث الظُد زئِع الحكىمت، بسئاطت الخلُفت السابع 

صي في أماهت الجلظت، مً أجل  للسئِع الظُد عبد اللادز طالمت والظُد أحمد جٍى

عُت الجاهصة ذ علىالىصىص الدؼَس خعلم ألامس بالىصىص . الدزاطت والخصٍى ٍو

 :الخالُت



 
 

لُا مىعلت خالُت مً الظالح 08.20مؼسوع كاهىن زكم -  ًىافم بمىجبه على معاهدة أفٍس

ل 11في  (مصس)، اإلاىكعت باللاهسة (معاهدة بلُىدابا)الىىوي   ؛ 1996 أبٍس

لي للظالمت على العسق، اإلاعخمد 45.20مؼسوع كاهىن زكم -  ًىافم بمىجبه على اإلاُثاق ؤلافٍس

 ؛2016 ًىاًس 31في  (إثُىبُا)بأدٌع أبابا 

 ًىافم بمىجبه على اجفاق حعدًل اجفاكُت الخبادل الحس بين اإلاملكت 54.20مؼسوع كاهىن زكم -

 ؛ 2020 أػظعع 24اإلاؼسبُت وجمهىزٍت جسكُا، اإلاىكع بالسباط في 

 ًىافم بمىجبه على الاجفاق بؼأن الامخُاشاث والحصاهاث بين 59.20مؼسوع كاهىن زكم -

كُت، اإلاىكع بالسباط في فاجح طبخمبر  حكىمت اإلاملكت اإلاؼسبُت وحكىمت الىالًاث اإلاخحدة ألامٍس

 ؛2020

 ًىافم بمىجبه على الىظام ألاطاس ي للبىك آلاطُىي لالطدثماز في 60.20مؼسوع كاهىن زكم و-

 .2015 ًىهُى 29البيُت الخحخُت، اإلاىكع ببكين في 

  ل 13الثالثاء ًىم هدوةالسؤطاءإلى علد بالدعىة 05/12/2021قرار رقم  2021أبٍس

لترجِب أػؼال الجلظت العامت اإلاخصصت للدزاطت علىالظاعتالحادًت عؼسصباحا،

ذ على الىصىص الجاهصة  .والخصٍى

 ألاصئلت الغفهيت

  على جدول أعمال جلظت ألاطئلت الؼفهُت لُىم  باملىافقت 05/12/2021قرار رقم

ل 13الثالثاء   على الظاعت الثالثت بعد الصوال، بسئاطت الخلُفت السابع 2021 أبٍس

صي في أماهت الجلظت  .للسئِع الظُد عبد اللادز طالمت والظُد أحمد جٍى

  لجلظاث ألاطبىعُت اإلاخصصت لألطئلت علداعلىباملصادقت06/12/2021قرار رقم

 .اهعالكا مً الظاعت الحادًت عؼس صباحاخالل ػهس زمضان الؼفهُت 

 العالقاث الخارجيت

  إلاسحلت الثاهُت مً دوزة على اإلاؼازكت في أػؼاال باملىافقت 07/12/2021قرار رقم

 22 إلى 19خالل الفترة اإلامخدة مً  لجمعُت البرإلااهُت إلاجلع أوزوبا اإلاصمع علدهاا

ل   .فسوظا عبر جلىُت الخىاظس اإلاسئي عً بعد/ بظتراطبىزغ2021أبٍس



 
 

 عؤوهئداريت

  ت إلى مىعد  بتأجيل 08/12/2021قرار رقم مبازاة الخىظُف بسطم الظىت الجاٍز

 .  الحم

  ؤلادازة بإعداد مركسة جلىُت، اطدىادا إلى زأي  بتكليف 09/12/2021قرار رقم

اإلاهىدض، بؼأن الخدابير الالشمت إلاباػسة أػؼال الصُاهت اإلاظخعجلت إلاسافم بىاًت 

 .اإلاجلع، وعسضها على أهظاز اإلاكخب بعد أطبىعين، مً أجل اجخاذ اللساز اإلاالئم

  على فخح باب الترػُح الداخلي لؼؼل مىاصب  باملىافقت10/12/2021قرار رقم

 .زؤطاء اإلاصالح الؼاػسة

 

 

 

قضاياللمتابعت 

  ل ت في دوزة أبٍس  ؛2021مىعد ومىضىع أول جلظت ػهٍس

  دعىة مً الجمعُت البرإلااهُت للبحس ألابُض اإلاخىطغ للمؼازكت ضمً وفد الجمعُت

عي الفلظعُني  خالل الفترة بسام هللا إلاساكبت الاهخخاباث الخاصت باإلاجلع الدؼَس

 .2021 ماي 24 إلى 20اإلامخدة مً 

 

 

 

 

 


