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 14/2021قراراث اجتماع املكتبرقم

 2021أبريل26إلاثنينليىم 

 

رئيط برئاصت  احخماعا عً بعذ، 2021أبريل26إلاثىينعلذ مكخب مجلغ املعدشاسيً ًىم 

: الضادةومشاسكت ألاعضاء بن عماظ، عبدالحكيمالضيد املجلط 

 الخليفت ألاول للرئيط؛:  عبد الصمد قيىح    -

 ؛الخليفت الثالث للرئيط: حميد كىصكىش     -

 الخليفت الخامط للرئيط؛: عبد الحميد الصىيري     -

 ؛محاصباملجلط   : عبدالىهاب بلفقيه -

 .أمين املجلط    : جىيسي أحمد  -

 

 

 :الضادةاعخزس عً املشاسكت في هزا الاحخماع، فيما 

  للرئيط؛الثانيالخليفت    : عبدإلاله الحلىطي -

 الخليفت الرابع للرئيط؛:  عبد القادر صالمت    -

 ؛محاصب املجلط:     العربياملحرش ي -

 ؛محاصباملجلط: عس الدين زكري     -

 ؛أمين املجلط    : الخريفأحمد  -

 .أمين املجلط: إدريط الراض ي     -

 



 
 

 القراراث الصادرة عن اجتماع املكتب

 التغريع

  الىطىص الدششيعيت الىاسدة على املجلغ مً بإحالت  01/14/2021قرار رقم

 :ويخعلم ألامش بالىطىص الخاليت. مجلغ الىىاب على اللجان الذائمت املخخطت

 املخعلم 43.05 بخؼيير وجخميم مجمىعت اللاهىن الجىائي واللاهىن سكم 12.18مششوع كاهىن سكم  -

 بمكافحت ػعل ألامىال؛
 ًىافم بمىحبه على الاجفاكيت حىل املعاعذة اللضائيت في املادة 16.20مششوع كاهىن سكم  -

 ؛2019 أكخىبش 21الجىائيت وحعليم املجشمين بين اململكت املؼشبيت وأوكشاهيا، املىكعت بمشاكش في 
 ًىافم بمىحبه على الاجفاكيت بشأن هلل ألاشخاص املحكىم عليهم 17.20مششوع كاهىن سكم  -

 ؛2019 أكخىبش 21بين اململكت املؼشبيت وأوكشاهيا، املىكعت بمشاكش في 
 ًىافم بمىحبه على اجفاكيت للخعاون اللضائي في املادة املذهيت 18.20مششوع كاهىن سكم  -

 ؛2019 أكخىبش 21والخجاسيت بين اململكت املؼشبيت وأوكشاهيا، املىكعت بمشاكش في 
 ًىافم بمىحبه على الاجفاق بين حكىمت اململكت املؼشبيت وألامم 75.20مششوع كاهىن سكم  -

املخحذة بخطىص ئوشاء مكخب بشهامج مكافحت إلاسهاب والخذسيب في ئفشيليا الخابع ملكخب ألامم 

 ؛2020 أكخىبش 6املخحذة ملكافحت إلاسهاب، بالشباط، اململكت املؼشبيت، املىكع بخاسيخ 
 ًىافم بمىحبه على اجفاق الخعاون في مجال الطيذ البحشي بين 77.20مششوع كاهىن سكم و -

 2020 ظبخمبر 14حكىمت اململكت املؼشبيت وحكىمت سوظيا الاجحادًت، املىكع بالشباط في 

 .2020 أكخىبش 14وبمىظكى في 

  مباششة بعذ 2021 أبشيل 27ًىم الثالثاء حلعت عامتبعقد  02/14/2021قرار رقم 

حلعت ألاظئلت الشفهيت، بشئاظت الخليفت الثالث للشئيغ العيذ حميذ كىظكىط 

مششوع كاهىن سكم والعيذ أحمذ جىيضي في أماهت الجلعت، للذساظت والخطىيذ على 

 ًلض ي بحل مكخب 06.20مششوع كاهىن سكم وًخعلم بششظت املىاوئ،  71.18

 .الدعىيم والخطذًش وجطفيخه

  2021 أبشيل 26ئلى علذ هذوة الشؤظاء ًىم إلاثىين  بالدعىة 03/14/2021 قرار رقم 

على العاعت الثاهيت بعذ الضوال، لخىظيم املىاكشت ضمً الجلعت العامت املخططت 

 .للدششيع



 
 

 صئلت الغفهيتألا

  على حذول أعمال حلعت ألاظئلت الشفهيت ليىم  باملىافقت 04/14/2021قرار رقم

 الثالث، بشئاظت الخليفت الحادًتعششضباحا على العاعت 2021 أبشيل 27الثالثاء 

 . والعيذ أحمذ جىيضي في أماهت الجلعتحميذكىظكىطللشئيغ العيذ 

  الحىاس الاحخماعي وجذابير احخىاء "مىضىعباختيار05/14/2021قرار رقم

 محىسا "19-الخذاعياث الاكخطادًت والاحخماعيت ألصمت كىفيذ

 ماي 11 حىل العياظت العامت ًىم الشهشيتملعاءلتالعيذسئيعالحكىمتللجلعت

2021  . 

 العالقاث الخارجيت

  لذوسة الشبيعيت للجمعيت املشاسكت في أشؼاالعلى  باملىافقت 06/14/2021قرار رقم

 ئلى 14البرملاهيت ملىظمت حلف شمال ألاظلس ي املضمع علذها خالل الفترة املمخذة مً 

  عبر جلىيت الخىاظش املشئي عً بعذ2021 ماي 17

  ألاماهت العامت للمجلغ باجخار الخذابير الالصمت بتكليف07/14/2021قرار رقم 

احخماع جيعيلي ألعضاء بشملان عمىم ئفشيليا عً املجلعين، جحضيرا ألشؼال لعلذ 

الذوسة الشابعت العادًت لهزا ألاخير، واملضمع علذها بمذًىت حىهاوعبىسغ عاضمت 

 .2021 ماي 28 و14ئفشيليا الجىىبيت، ما بين 

  والذفاع الىظني واملؼاسبت املليمين في الخاسحيتلجىت  بدعىة08/14/2021قرار رقم 

الخاسج ئلى علذ احخماع ظاسئ لخذاسط جعىس ألاوضاع بشأن كضيت الىحذة الترابيت 

للمملكت، في ظل ضذوس بياهين سظميين لىصاسة الشإون الخاسحيت والخعاون إلافشيلي 

واملؼاسبت املليمين بالخاسج بشأن مىكف ومعإوليت الجاسة ئظباهيا ئصاء ولىج صعيم 

الكيان الاهفطالي الىهمي ألحذ معدشفياتها بهىيت حضائشيت مضيفت مً أحل جللي 

 .العالج ضذ كىسوها

 

 



 
 

 قضاياللمتابعت

 26خالل الفترة املمخذة مً  البرملاهيتللبحش ألابيض املخىظغ، عً بعذ،  مكخب الجمعيتحشكيل 

 .2021 ماي 31ئلى 

 22 و21ملشاسكت في مإجمش سؤظاء بشملاهاث الذول ألاعضاء في مجلغ أوسوبا املضمع علذه ًىمي ا 

 . بأثيىا2021أكخىبش 

 حشكيل مجمىعت الطذاكت البرملاهيت الليخىاهيت املؼشبيت بالبرملان الليخىاوي. 

 ضياهت بىاًاث املجلغ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


