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        50     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممم

        2010        بربربربردجندجندجندجن        27    االثنيناالثنيناالثنيناالثنينليوم ليوم ليوم ليوم 
  

    

شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا نرب 27 ث�ننييوم  مك ب اج%ع2010 جد  ئ ريس ا0لس برئاسةوعيسـه األ

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

نعالل    يفة األول للريس :   بفوزي  ئا  خلل

ييل ثاين للريس :   فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل

يجديكن بسن  ثالث للريس :   حل يفة ا ئا ل  خلل

يفة الرابع للريس :   امحدو دابدا ئا  خلل

يفة اخل :  عبد الرحامن أشن  ئامس للريسخللا

يل  حماسب ا0لس :   شكعابد 

 حماسب ا0لس :  عبد املا] أفرZط

 حماسب ا0لس :   عادل املعطي

 أمني ا0لس :   أمحد حا[

يف أبدوحعبد    ا0لسأمني :  للطا

 أمني ا0لس :   محيد كوسكوس
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يوم �نني بعد بعد بعد بعد  سابق  ثاملوافقة عىل حمرض �ج%ع ا ل نرب 20ل تب عىل نص القرارين ، 2010ج د ملكاطلع ا
بد املا] إللغاء  يب آيت  يد  تعلق األول برفض الطعن اpي قدمه ا توري، و عالصادرين عن ا0لس ا> جن سـ ي لسـ

هة مراك2010ل يويو 22نتيجة �قرتاع اجلزيئ اpي أجري يوم  يدية  ناعة ا ئة غرف ا جب يف نطاق  تقل لص لي  شه
يفت احلوز واpي أعلن عىل إثره ا �ن ثاين نسـ تعلق ا شارين، و يد جحوب الصا� عضوا مبجلس ا لتخاب ا ي ت ملسسـ ل

نارص  بد ا يد  لكذ] برفض الطعن اpي قدمه ا ع يجة �قرتاع اجلزيئ اpي أجري يفالسـ نتسن إللغاء    31 حلسي
بد 201 0 غشت سادة مسري  تخاب ا نجة واpي أعلن عىل إثره ا هة تطوان  ية  ئة امجلاعات ا ع يف نطاق  ل ن ط حملل جلي ه

شارين بوين أعضاء مبجلس ا يب ومحمد علمي وأمحد ا> باكوري ومحمد أ تاملوىل ومحمد ا ي ب سل تب تالوة . ملق ملمكوقد قرر ا
ية سة معو مالقرارين يف أول   .جل

 
توى اللجن توى اللجنعىل  توى اللجنعىل  توى اللجنعىل  بوعممممسـسـسـسـعىل  ها خالل األ بوعي وعىل مذكرة حول سري أشغا تب عىل الرب�مج األ سـ، اطلع ا لسـ . ملك

بق كام تدارس نص الرسا¡ اليت بع سـهثا ريس فريق األصا¡ واملعارصة واليت ذكر فهيا رئاسة ا0لس ¢لطلب اpي  ئ
شارين  سادة ا توأن تقدم به مجموعة من ا تقيص لملسل بحث وا نة  ليل  لل جل تصديرتشك سويق وا تب ا لحول  لت  .مك

 
نارص القانوية وهبذاوهبذاوهبذاوهبذا يفاءه 0موع ا يد الريس أن الطلب املذكور وبعد ا ن اخلصوص أكد ا لع تسـ سئ يع ل قبعد تو

يل 157 سطرية لإلعالن عن  بارشة اإلجراءات ا يد الوزير األول  يوم عىل ا ي¯ ا يه،  شارا  تشك  ملس مل سـ ل يح عل لت سـ م
ية نة بصفة ر مسهذه ا  .للج

 
رشيع رشيعيف جمال ا رشيعيف جمال ا رشيعيف جمال ا رشوع قانون رمق للللتتتتيف جمال ا تصة  نة ا تب عىل ا م، أحال ا ³ للج رشيف 45.09ملك هري ا سخ ا ل يقيض  لظن ب

ثاين 16الصادر يف  ل من ريع ا نرب 13 (1374ب هر¢ء) 1954ج د لكشأن مثن ا  .ب
 

ية ئ¿ ا يةيف حمور األ ئ¿ ا يةيف حمور األ ئ¿ ا يةيف حمور األ ئ¿ ا هيف حمور األ هسـ هسـ هسـ ثالÀء للللشفشفشفشفسـ يوم ا ية  ئ¿ ا سة األ تب عىل جدول  ل، وافق ا ل ه سـ لشفجل نرب 21ملك  2010ج د
سة يد كوسكوس كأمني للج يد  نعالل وا يد فوزي  يفة األول للريس ا ها ا لواليت سريأ مح سـ ب سـ لخلل ل ئ  .س

 
تدارس العديد بعدبعدبعدبعد تب  تقل ا ل ذ] ا ية، وهكذا وافق عىل ملكن نقط املدرجة يف حمور العالقات اخلار جمن ا ل

ية 0لس أور¢ حلضور وفد  ية الربملا شارين من ريس ا نا>عوة املوÂة لرئاسة جملس ا مجلع ئت من ا0لس أشغال ملس
بورغ من  سرتا تعقد  ية اليت  هذه ا شطر األول من ا>ورة العادية  سـا ب سـ مجلع ناير 28 إىل 24لل  .2011ي 

 
تب هاهاهاهابعدبعدبعدبعد سادة أعضاء ا هام عىل ا نعالل عرضا حول توزيع ا يد فوزي  يفة األول للريس ا ملك قدم ا مل لئ ب سـ لخلل

تغريات اليت طرأت داخل هذه  ية ا>وية وذ] عىل ضوء بعض ا نظامت الربملا ية داخل ا توى ا لعىل  ل ن مل يل ثسـ لمتم

نظامت  .ملا
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شاريكام كام كام كام  ند ن ملستقدم عرضا آخر حول مجموعات الصداقة بني جملس ا تب  عوا0الس املامث¿ وقد وقف ا ملك

ر اإلعالن خعدم اك%ل عقد هذه ا0موعات نظرا لعدم تقدمي بعض الفرق للواحئ مرحشهيا لعضوية هذه ا0موعات مما أ
ها  .تشكيلعن 
 

شارين يف إثرهاإثرهاإثرهاإثرها يد عادل املعطي اpي ترأس وفد جملس ا تب لعرض قدمه احملاسب ا متع ا ت ا ملسسـ ل ملك سـ
ن ية �حتاد الربملاين ا>ويل جلأشغال  رشوع اسرتا يني والقانويني اخلاصة بدراسة  يجة اخلرباء الربملا م ن  – 2010(تن

نهتام عامن يويم ) 2015 يذية لالحتاد الربملاين العريب اpي ا نة ا سابعة  تضوكذا يف ا>ورة ا للج حل نفت نرب 21 و 20ل ج د
2010. 

 
نعالل بعرضكامكامكامكام يد فوزي  ب تقدم ا ته يف أشغال �ج%ع الربملاين اpي انعقد عىل  آخرلسـ شار ك حول  م

يك يوم  ية باكنكون ا نا تغريات ا تحدة حول ا سكهامش مؤمتر األمم ا ملخ مل ل نرب 6مل   .2010ج د
 

شارين سادة ا شارينيف جمال شؤون ا سادة ا شارينيف جمال شؤون ا سادة ا شارينيف جمال شؤون ا سادة ا تيف جمال شؤون ا تل تل تل يمي أوىلململململسسسسل تب نقاشا موسعا  سادة أعضاء ا تح ا تق،  ملك لف  حلقات املوائد ل
تديرة اليت  يا بعض دول نظمها املسـ ية  ية وا>ميقرا يا نظم ا شارين حول بعض ا سادة ا ل0لس لفائدة ا ط سـ سـ ل ت لل ملس

هد العايل لإلدارة تعاون مع ا ملعاجلوار وذ]  يع يف . ب تب ¢رياح اخنراط ا مجلوقد جسل ا ت بة هذا ملك كالعمل ملوا
يعاهبا ها دول اجلوار وا تحوالت اليت تعر تا سف تخراج     وقد .ل تب عىل رضورة ا سـشدد ا سات اليت ملك جللحمارض هذه ا

يد ستتواىل مبوائد  تكوين ر صتديرة أخرى قصد اطالع الفرق علهيا  ل يةعرممسـ تæر اخلالصات الفكرية وا لعلميف وا  .س
 

شؤون اإلدارية شؤون اإلداريةيف جمال ا شؤون اإلداريةيف جمال ا شؤون اإلداريةيف جمال ا نه ¢ألرقام لللليف جمال ا يد خوجة عرضا  بد الو يد  مض، قدم األمني العام للمجلس ا ع حسـ ل
سات ا شارين للج سادة ا لتوى حضور ا ت ل ملسسـ سن ام ية، مربزا ا للعمو بة خالل طفلتحم لنسـيف اpي تعرفه هذه ا

سات سب ا. جللبعض ا يعة احلارضين  يات جديدة حول  شفت هذه ا>راسة عن  حوقد  ب معط هوية أو طك جلية ا لمتثيل

ئات العمر يث ان%ءاهتم للفرقلفا  .حية أو من 
 

تب بأن وقدوقدوقدوقد ييملك قرر ا يات عىل الفرق قصد  حتسمت توزيع هذه اإلحصا س أعضاءها والوقوف عىل ئ
ياب ية لظاهرة ا باب ا لغاأل  . حلقيقسـ

 
بط احلضوركامكامكامكام ية  سة  توىل أمني ا ض قرر بأن  معل جلل ية احلضور  وذ] وقت ا>ي شمل  معلروة، كام قرر بأن   ت

ياهتاداخل يهتا وأبعادها و يقة حول الظاهرة يف معو يات عامة ود سـىن إعداد إحصا خلف اللجن كذ] حىت  م ق ئ  .يت
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نظام األسايس للموظفني كام قدم  ذ]بعدبعدبعدبعد ل قدم األمني العام عرضا آخر حول مراحل تقدم أشغال إعداد ا

 .نخالصة ا>راسة اليت قامت هبا املصاحل اإلدارية حول سب احلضور وسط املوظفني
 
نوحة للموظفني تعويضات هناية ا>ورة قميةتب ملك ا�قش جانب آخر منمنمنمن تب وقد . ملما  اإلبقاء عىلملكقرر ا

سابقةنفس املقادير ال ليت مت رصها خالل ا>ورة ا  .ف
 

يا وبعدوبعدوبعدوبعد بد املا] أفرZط عرضا  يد  مي ذ] قدم احملاسب ا ع تقسـ بكة املغرية حول ل ببر�مج معل ا لشـ
ية  ميات غري احلكو شارين EROMEDللجمع سات جملس ا ية تأخر رش حمارض  تب إشاك ت كام حبث ا جل ن ملسل ملك

ية واليت يعود  بة مس¢جلريدة الر تعم¿ سواء ¢ ية ا يات املعلوما توى اآل تطابق عىل  بب فهيا إىل عدم ا سـا سـ ت ل سـ نل مل لم لس
شارين  ية وأملست0لس ا  .مساجلريدة الر
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  50القرارات المتخذة في اجتماع المكتب رقم 

   2010  دجنبر 27ليوم االثنين 

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

01010101////50505050////2012012012010000    
    
    

توري  توري قرارات ا0لس ا> توري قرارات ا0لس ا> توري قرارات ا0لس ا>     ::::سـسـسـسـقرارات ا0لس ا>

ية بيف شأن رفض بعض الطعون �تخا  ن

 
يةقرار  سة معو متالوة القرارين يف أول  جل  .ب

  

 

تقيص     2010201020102010////50505050////02020202 بحث وا تقيص نة ا بحث وا تقيص نة ا بحث وا تقيص نة ا بحث وا لنة ا ل لجل ل لجل ل لجل ل سويق     جل تب ا سويق حول  تب ا سويق حول  تب ا سويق حول  تب ا للللتتتتحول  مكمكمكمك

تصدير تصديروا تصديروا تصديروا  للللوا

  .قرار بإحا¡ نص الطلب عىل الوزير األول

ية     2010201020102010////50505050////03030303 ئ¿ ا ية األ ئ¿ ا ية األ ئ¿ ا ية األ ئ¿ ا هاأل هسـ هسـ هسـ     ::::للللشفشفشفشفسـ

ثالÀء  لسة يوم ا نرب  21جل  2010جد

 

 :قرار ¢ملوافقة عىل جدول األعامل 

سة  نعالل: جللرئاسة ا  بفوزي 

سة   محيد كوسكوس: جللأمانة ا

 

شطر األول من     2010201020102010////50505050////04040404 شاركة يف أشغال ا شطر األول من دعوة  شاركة يف أشغال ا شطر األول من دعوة  شاركة يف أشغال ا شطر األول من دعوة  شاركة يف أشغال ا لدعوة  لللم لللم لللم للم

ية 0لس أور¢  ية الربملا ية 0لس أور¢ ا>ورة العادية  ية الربملا ية 0لس أور¢ ا>ورة العادية  ية الربملا ية 0لس أور¢ ا>ورة العادية  ية الربملا نا>ورة العادية  نللجمع نللجمع نللجمع للجمع

بورغ  بورغ سرتا بورغ سرتا بورغ سرتا ناير 28282828    ----24242424سـسـسـسـسرتا ناير   ناير   ناير       2011201120112011يييي 

شاركة   ملقرار ¢

يابظاهظاهظاهظاه    2010201020102010////50505050////05050505 يابرة ا يابرة ا يابرة ا توى اللجن -    لغلغلغلغرة ا بط احلضور عىل  ية  سـ قرار ¢ع%د  ض ممهنج

 .كذ]

سة - سة ألمني ا ناد �مة عد احلارضين يف ا جلل قرار بإ جلل سـ

 .يف وقت اpروة

 

سابقة    ممممنحة ا>ورةنحة ا>ورةنحة ا>ورةنحة ا>ورة    2010201020102010////50505050////06060606 لقرار ¢ع%د نفس املقادير اليت مت رصها يف ا>ورة ا  .ف

 

 

  


