كرارات اجامتع
مكتب جملس املستشارين رمق 70/2017
ميوم امثالاثء  70فرباير 7700

كرارات اجامتع املكتب رمق 70/2017
ميوم امثالاثء  70فرباير 7700
غلد مكتب جملس املستشارين ًـوم امثالاثء  70فرباير  7700اجامتػا برئاسة رئيس جملس املستشارين
امس يد غبد احلكمي بن شامش ،وحضور امسادة :
محمد ا ألهصاري

:

اخلليفة ا ألول نلرئيس

غبد الااله احللوطي

:

اخلليفة امثاين نلرئيس،

انئةل مية امتازي

:

اخلليفة اخلامس نلرئيس،

رش يد املنياري

:

حماسب اجمللس؛

محمد ػدال

:

أأمني اجمللس؛

أأمحد ثويزي

:

أأمني اجمللس.

فامي اغتذر غن احلضور لك من امسادة :
محيد كوسكوس :
غبد املادر سالمة

اخلليفة امثامث نلرئيس،
اخلليفة امرابع نلرئيس

:

حماسب اجمللس؛

امؼريب حملريش

:

غبد اموهاب بلفليه

:

حماسب اجمللس ؛

أأمحد اخلرًف

:

أأمني اجمللس.
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أأوال :املرارات امصادرة غن اجامتع املكتب
ثليمي امس ياسات امؼمومية:
 كرار رمق  7700/70/70ابهتداب امفرًق احلريك نلس يد امبارك امس باغي مؼضوًة اجملموػة املوضوػاثيةامللكفة بتحضري اجللسة امس نوًة متليمي امس ياسات امؼمومية حول املرفق امؼمويم بدل امس يد أأمحد شد.
شؤون ثنظميية:
 كرار رمق  7700/70/77تلكيف الادارة ابإػداد ثصور حول املجهنيية املالمة ملتابؼة امتوييات امصادرة غنالاايم ادلراس ية وامندوات اميت ًنظمها اجمللس ،وثوزًؼه ػىل امسادة أأغضاء املكتب؛
 كرار رمق  7700/70/70بتؼبئة امرشااكت املؤسساثية املتاحة ملواكبة اجمللس يف املواضيع ذات ا ألوموًة مثلاجلهوًة املوسؼة ،و أأهداف امتمنية املس تدامة ،وامتغريات املناخية؛
 كرار رمق  7700/70/70بتلكيف امس يد امرئيس مبوافاة امس يدة وامسادة أأغضاء املكتب مبرشوع "خارطةطرًق" ملتابؼة خمرجات امللتلى امربملاين نليهات؛
 كرار رمق  7700/70/70ابالس تجابة دلغوة اس تضافة ةهة "سوس ماسة" أأوىل امندوات املوضوػاثيةنلمجلس برشاكة مع اجملامس اجلهوًة حول موضوع "امهيرة واجلهوًة".

اثهيا :كضااي نلمتابؼة
امؼالكات اخلارجية :
 -ممثلو امفرًق الاشرتايك يف مجموػات امصداكة.

اثمثا :م إالخبار:
 دغوة مزايرة رواق املندوبية اموزارًة امللكفة حبلوق االإوسان يف املؼرض ادلويل نلكتاب وذكل ًوم امسبت 00فرباير  7700ػىل امساػة احلادًة غرش يباحا ،متلدمي االإيدارين اجلدًدين نلمندوبية حول "حلوق
االإوسان يف اخلطب وامرسائل امللكية امسامية" و" اخلطب وامرسائل امللكية امسامية املتؼللة ابمبيئة".
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