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            47     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممم

        2010        بربربربردجندجندجندجن        06    االثنيناالثنيناالثنيناالثنينليوم ليوم ليوم ليوم 
  

    

شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا نرب 06 ث�ننييوم  مك ب اج%ع2010 جد ئريس  برئاسة وعيسـه األ

سادةا1لس  يد هللا وحضور األعضاء ا يخ  تور محمد ا لا> ب شـ  : لك

ييل    ثاين للريس :   فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل

يخ امحدو  يفة الرابع للريس :  دبداالشـا ئا  خلل

يفة اخلامس للريس :  عبد الرحامن أشن ئا  خلل

 حماسب ا1لس :    شكيلاعابد 

 لسحماسب ا1 :  عبد املاS أفرRط

Tأمني ا1لس :   أمحد حا 

يف أبدوحعبد    ا1لسأمني :  للطا

تب رمق بعدبعدبعدبعد يوم �نني 46ملك املصادقة عىل حمرض اج%ع ا ث  تب برجمة 2010نونرب  29ل ملك قرر ا

رشيف الصادر يف 07.10 مـرشوع قـانون رمق  هري ا به ا ل يغري ومتـم مبو لظجـ بان 12ي  1340شع من 

ثالsء )1922 أبريل 11( ية يوم ا سة معو ياه الربية وذS يف  يد يف ا شأن ا ل  جل مل لص نرب07مب بارشة ج د م 

ية ئ{ ا هبعد حصة األ  .لشفسـ

بوع بعدبعدبعدبعد ها خالل األ بوعي للجان وعىل مذكرة حول أشغا تب عىل الرب�مج األ سـ ذS اطلع ا لسـ ملك

تقدمة يف دراسة  ها ألشواط �مة و نرصم وا�ي متزي  ما بقطع يمل نرشوع مزيا ية ة م يةالعامة وناملزيا  .عالفر
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ثالsء حمور يفيفيفيف سة يوم ا تب عىل جدول أعامل  ية صادق ا ئ{ ا ل األ جل ه ملكسـ نرب 07لشف  2010ج د

سة يد أمحد حاT كأمني للج يخ امحدو دبدا وا يد ا يفة الرابع للريس ا ها ا لاليت سريأ سـ شـ سـ لخلل ل ل ئ  .س

تب عىل مراس{ ايفيفيفيف ية اطلع ا مجلع جمال العالقات اخلار ملك توسط ج يض ا بحر األ ية  ملية الربملا ب لل ن

نظمة ية ا سددها بعد بعض ا>ول األعضاء يف مزيا ية اليت مل  تأخرات املا ملواليت تذكر فهيا � ن ت ل  .مل

شارين لا اطلع عىل رسا� كامكامكامكام تاين فاروق �يك لوفد جملس ا با نائب ا تشكر اليت بعهثا ا سـ ل ملسل ك

شارك يف أشغال ا>ورة  نقطة الطارئة  لالحتاد الربملا123ملا لين ا>ويل اليت صادقت �إلجامع عىل ا

تان با هدهتا ا هو� اليت  يضا�ت ا ية عقب ا هود ا>وية ملوا§ة الكوارث ا تعلقة � سـا ل يع ل كمل شب مل لف . لطجل

تقدم يف هذا ا1ال  ية للعب دور  هود الربملا تلف ا ئة  يد فاروق �يك يف هذه الرسا�  مويقرتح ا نجل خم ب تعسـ ل

ب يام  مبعرب ا تصةلق يل جلن  تعددة و خمادرات  شك تب كذS عىل رسا� من . تم ملكيف هذا اإلطار اطلع ا

تعلقة  يات الصادرة عن املؤمتر خاصة ت» ا تو ملاألمني العام لالحتاد الربملاين ا>ويل اليت يذكر فهيا � ص ل

باره  يا إىل إ نقطة الطارئة دا خ� ع يقه يف هذا ا1ال سواء من طرف الربملانل  . أو احلكومةحتقمبا مت 

تب عىل مراس{ األمني العام لالحتاد الربملاين العريب واليت خيرب فهيا منمنمنمن ملك جانب آخر، اطلع ا

ية لالحتاد الربملاين ا>ويل لألعوام  رشوع اخلطة �سرتا يجبعرض   ومذكرة جدول 2015 – 2010تم

يذية وبر�مج معل ا>ورة عىل موقع � نة ا سابعة  لتنفأعامل ا>ورة ا للج بكة األنرتيتل نحتاد يف   .شـ

يل اج%عي جملس الرابطة ومؤمترها إثرإثرإثرإثر تأ ميين  شورى ا تب عىل مقرتح جملس ا ج ذS وافق ا بملك لل

نرب 04 و 02العام اخلامس وا�ي اكن مقررا عقدهام ما بني  هر 2010ج د ش �لغابون وذS إىل غاية 

 .2011فرباير 
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تايم الصادبعدهابعدهابعدهابعدها يان ا تب عىل ا خل اطلع ا لب ناعة يف ملك تجارة وا ثاين لغرف ا لصر عن �ج%ع ا ل ل

نامة يويم  يا والعامل العريب ا�ي انعقد � ملإفر توبر 28 و 27يق  وعىل تقرير عن أعامل �ج%ع 2010ك أ

ن24 نظمة املؤمتر اإلساليم ا�ي ا يذية الحتاد جمالس ا>ول األعضاء يف  نة ا تض  حللج مت نف  أبو ظيب يف هل

توبر 24 يوم  وعىل تقرير آخر حول زRرة وفد برملان املغريب للمملكة2010ك أ تحدة  ل ا  نونرب 25مل

2010. 

ندوة اليت بعدبعدبعدبعد ته يف ا شار تب إىل عرض تقدم به األمني العام للمجلس حول  متع ا ل ذS ا ك م ملك سـ

تصادية  ية � تعاون وا نظمة ا قنظمهتا  منم ياسة اجل لفائدة OCDEلتل ية يف موضوع سـدول  بوار األور

تدبري  ية وأنظمة ا ندرج مضن بر�مج تقدمي ا>مع لإلدارات العمو لاحلاكمة العامة اليت   اليت SIGMAمت

باريس يويم   .2010 نونرب 30 و 29بنظمت 

شار محمد إثرإثرإثرإثر تقدمي طعن جديد ضد ا توري  تب عىل إشعار ا1لس ا> ت ذS اطلع ا ب ملسسـ ملك

شارين رسدي املدعو مللء مقعد شا تىل هذا اإلشعار يف ) هيئة املاجورين(ملستغر مبجلس ا يوقرر بأن 

ب{ ية  سة معو مقأول  م  .جل

ية عدم توفرمه عىل كامكامكامكام تقالل واليت أsرت فهيا إشاك شورى و� ل اطلع عىل رسا� مجموعة ا سـ ل

سامهة مبداخ{ يف شارين خاصة بعد عدم متكهنم من ا تواصل مع إدارة جملس ا ملإماكية ا ت ل سة ملسن جلل ا

ية نا الرتا ية وحد باين من  نديد مبوقف الربملان اإل شارين مؤخرا  باخلاصة اليت عقدها جملس ا ت قض سـ ت للت . ملس

سة توبة اليت أعدهتا ا1موعة مضن حمرض هذه ا تب بأن تدرج املداخ{ ا جللوقد قرر ا ملك  .ملك
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ية رشاكةيفيفيفيف تب عىل فكرة إبرام اتفا شؤون اإلدارية، وافق ا ق جمال ا ملك  ما بني األمانة العامة ل

رشيع مع إحداث تكوين األطر امللكفة � شارين  تللحكومة وجملس ا ل لت ئةملس هد إلهيا هي  شرتكة  ية  يع ثال م ث

تحضريية يف جمليس  ها ا ية مرفوقة بأعام شورة يف اجلريدة الر نصوص القانوية ا ليع وتويق ا مس ن ن ل ث لتجم مل ب

 .الربملان

تقرير املفصل ا�عالط�    بعدبعدبعدبعدوووو بىن جملس ل عىل ا تحاص  تب اخلربة حول ا مي أعده  ف مك

شارين  شارينملستا ئة مصىل ومطعم مبقر جملس ا تعلق  تحمالت ا تب عىل دفرت ا توافق ا ي مل ملسل بهت  .ملك

يوم ا>رايس اخلاص مبوظفي ويفويفويفويف يد األمني العام للمجلس تقريرا عن أشغال ا ل األخري قدم ا لسـ

بت   . 2010 نونرب 27لسوأطر ا1لس ا�ي انعقد يوم ا
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  47القرارات المتخذة في اجتماع المكتب رقم 

   2010  دجنبر 06ليوم االثنين 

  

    مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات    مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار    املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع    رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

01010101////47474747////2010201020102010    
    
    

رشيع رشيعا رشيعا رشيعا     ::::    للللتتتتا

شأن 07.10مرشوع قانون رمق  رشيف  هري ا به ا ب يغري ومتم مبو ل لظ ج ي

ياه الربية يد يف ا ملا  .لص

 
رشوع - ثالsء مل برجمة ا ية يوم ا سة معو ليف  نرب 07مجل ج د

ئ{2010 بارشة بعد حصة األ سـ    .م

 

ية    2010201020102010////47474747////02020202 ئ{ ا يةاأل ئ{ ا يةاأل ئ{ ا يةاأل ئ{ ا هاأل هسـ هسـ هسـ ثالsء للللشفشفشفشفسـ سة يوم ا ل  نرب07جل سة  2010ج د  جللاملوافقة عىل جدول أعامل ا

سة -  امحدو دبدا: جلل رئاسة ا

سة -  أمحد حاT: جلل أمانة ا

 

03030303////47474747////2010201020102010    
    
    
    

ية يةالعالقات اخلار يةالعالقات اخلار يةالعالقات اخلار   :ججججالعالقات اخلار

يا والعامل مقرتح  يوخ بإفر يل اج%عي جملس رابطة جمالس ا يقتأ لشـج

 .2011العريب ومؤمترها اخلامس إىل غاية فرباير 

 

يل- تأ ج املوافقة عىل ا  ل

 

 

تقالل    2010201020102010////47474747////04040404 شورى و� تقاللرسا� مجموعة ا شورى و� تقاللرسا� مجموعة ا شورى و� تقاللرسا� مجموعة ا شورى و� سـرسا� مجموعة ا سـل سـل سـل سة يوم     ل جلقرار بإدراج تدخل ا1موعة مضن حمرض 

بت  نرب 04لسا  .2010ج د

 

    ::::ية ية ية ية شؤون إدارشؤون إدارشؤون إدارشؤون إدار    2010201020102010////47474747////05050505

ية  تكوين قإبرام اتفا لتعاون بني ا1لس واألمانة العامة للحكومة 

رشيع  .لتاألطر امللكفة �

 املوافقة

 

 

شارين    2010201020102010////47474747////06060606 تئة مصىل ومطعم جملس ا ملسي تحمالت هت  .لاملوافقة عىل دفرت ا

 

 

 


