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  الوكتب رقن عحضز اجتواه

   يوًيو    االثٌييليوم 

برئاسة رئيس اجملوس ألس بوغي و ااجامتػ 1133 يوهيو 31 الاجننييوم  مكتب جموس املستضارينغلد 

 :ادلكتور محمد امض يخ بيد هللا وحضور األغضاء امسادة
   

 اخلويفة األول نورئيس :   فوزي بنؼالل

 اخلويفة امثامث نورئيس :   حلسن بيجديكن

 اخلويفة امرابع نورئيس :  امض يخ امحدو ادبدا

 حماسب :   ػادل املؼعي

 حماسب :   ػابد اصاكيل

 حماسب :  رايطغبد املاكل أف

 أمني :   أمحد حايج

 أمني :   محيد كوسكوس
 

ومضاريع املرارات  1133ماي  13الاجنني  ، ميوم  41ملكتب رمق ااملوافلة ػىل مرشوع حمرض اجامتع  بؼد

 1133يوهيو  31امتامية ذالل جوسة معومية يوم امثالاثء برجمة امنصوص امترشيؼية كرر املكتب  املرتبعة بو،

 ويتؼوق األمر بـ ؼد حصة األس ئةلمبارشة ب

  أهواع امنبااتت واحليواانت املتوحضة ومراكبة الاجتار فهيا يتؼوق حبامية  16.12مرشوع كاهون رمق. 

  33) 3111من صؼبان  31يغري ويمتم مبوجبو امظيري امرشيف امصادر يف  14.31مرشوع كاهون رمق 

 .امصيد يف املياه امربية بضأن( 3611أبريل 

  امنظام مغرف امصناػة امتلويديةمبثابة  35.16كاهون رمق مرشوع. 

  ابمنجاػة امعاكيةيتؼوق  14.16مرشوع كاهون رمق. 

  ابملوائن وبإحداث امواكةل اموظنية املتؼوق  32.11بتغيري وتمتمي املاهون رمق  11.31مرشوع كاهون رمق

 .نوموائن ورشكة اس تغالل املوائن
 

بتحديد امنظام األسايس اخلاص مبوظفي  11.65ؼوق بتغيري وتمتمي املاهون رمق ملرتح كاهون يت املكتب حالأ مث

 .واذلي تلدم بو املستضاران امسادة هبيو حلسن وامبضري أىل حامد جموس املستضارين

 

بتحديد امنظام األسايس اخلاص مبوظفي  11.65يتؼوق بتغيري وتمتمي املاهون رمق مضابو ملرتح كاهون  لأحا كام

 .واذلي تلدم بو املستضار امس يد محمد اميبعي ستضارينجموس امل 
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بتحديد امنظام  11.65جموس امنواب مبلرتح كاهون يتؼوق بتغيري وتمتمي املاهون رمق  ػوام بتوصل املكتبوكد أذذ 

 .األسايس اخلاص مبوظفي جموس امنواب
 

ابخنراط املموكة املغربية يف بروتوكول  واميت خيرب فهيا اجملوس اموزير األول مراسةل امس يد اظوع املكتب ػىلبؼدىا 

، املمكل التفاكية األمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة منع ومقع ومؼاكبة الاجتار ابألصخاص وخباصة امنساء واألظفال

 .ػرب اموظنية
 

س جلنة امؼدل وامترشيع واميت خيرب وكذا مراسةل رئي ،يامذكرة حول أصغامو  انوجن معلبرانمج  الاظالع ػىلوبؼد 

جوسة األس ئةل امضفيية وافق املكتب ػىل جدول أغامل ، "احملمكة اجلنائية ادلومية"بتنظمي ملاء تواصيل حول  فهيا

محيد كوسكوس وامس يد  فوزي بنؼالل نورئيس امس يد األولاميت سريأسيا اخلويفة  1133يوهيو  31ميوم امثالاثء 

 .كأمني نوجوسة
 

انولاءات امربملاهية  نومضاركة يف ات املوهجة إميوغو بؼض ادلتوبية  وافق املكتب ػىل ور امؼالكات اخلارجية،حم يف

 :ادلومية امتامية 

  1133ص تنرب  13و  36منتدى املنظمة امؼاملية نوتجارة املنؼلد يف جنيف مابني . 

 دجنرب  12غريات املنادية وذكل يف الاجامتع امربملاين اذلي سينؼلد ػىل ىامش مؤمتر األمم املتحدة نوت

  .بدورابن جبنوب إفريليا 1133

  اجامتع جلنة امضؤون امس ياس ية واألمن وحلوق اإلوسان امتابؼة نوجمؼية امربملاهية مالحتاد من أجل

 .1133املتوسط، برصووهة فاحت يوميوز 

 1-3من أجل املتوسط، اهمنسا  اجامتع جلنة امعاكة وامبيئة واملياه امتابؼة نوجمؼية امربملاهية مالحتاد 

 .1133يوميوز 
 

 .(امعرف املغريب)الاحتاد األوريب، /حمرض اجامتع انوجنة امربملاهية املضرتكة املغرب ػىل املكتب اخلتام اظوعويف 
 

واميت يؼون فهيا املستضار امس يد محمد اميبعي  مراسةلجمال صؤون امسادة املستضارين، اظوع املكتب ػىل يف 

  .إىل امفريق الاصرتايكاهضاممو 
 

وضؼية امتسوية اغامتد اترخي كرار ادلغوة مللء امللاػد امضاغرة مبجوس املستضارين كتارخي م  املكتبكرر  بؼدىا

تعبيلا ملسعرة امتؼويض ويه املاػدة اميت معل هبا  املستضارين املوحلني حديثا مبجوس املستضاريناملامية نوسادة 

 .اجملوس دامئا
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 31القزاراث الوتخذة في اجتواع الوكتب رقن 

  3113  يوًيو 31 االثٌييليوم 
 مالحظات املرار مضمون املوضوع رمق املرار

 :امترشيع  13/31/1133

 

مضاريع املواهني اجلاىزة ذالل جوسة معومية يوم جمة رب بكرار  -

 . 1133يوهيو  31امثالاثء 

  أهواع امنبااتت  يتؼوق حبامية  16.12مرشوع كاهون رمق

 .واحليواانت املتوحضة ومراكبة الاجتار فهيا

  امظيري يغري ويمتم مبوجبو  14.31مرشوع كاهون رمق

( 3611أبريل  33) 3111من صؼبان  31امرشيف امصادر يف 

 .امصيد يف املياه امربية بضأن

  امنظام مغرف امصناػة مبثابة  35.16مرشوع كاهون رمق

 .امتلويدية

  ابمنجاػة امعاكيةيتؼوق  14.16مرشوع كاهون رمق. 

  32.11بتغيري وتمتمي املاهون رمق  11.31مرشوع كاهون رمق 

ملوائن وبإحداث امواكةل اموظنية نوموائن ورشكة اباملتؼوق 

 .اس تغالل املوائن

 

 املوافلة ػىل جدول األغامل -  1133 يوهيو 31جوسة األس ئةل امضفيية ميوم  11/31/1133

 فوزي بنؼالل :رئاسة اجلوسة  -

 محيد كوسكوس: أماهة اجلوسة  -

 

 :امؼالكات اخلارجية  11/31/1133

 

نومضاركة  ات املوهجة إميوغو بؼض ادلتوبية  وافق املكتب ػىل

 :انولاءات امربملاهية ادلومية امتامية  يف

  36منتدى املنظمة امؼاملية نوتجارة املنؼلد يف جنيف مابني 

 . 1133ص تنرب  13و 

  الاجامتع امربملاين اذلي سينؼلد ػىل ىامش مؤمتر األمم

 بدورابن 1133دجنرب  12املتحدة نوتغريات املنادية وذكل يف 

  .جبنوب إفريليا

  اجامتع جلنة امضؤون امس ياس ية واألمن وحلوق اإلوسان

امتابؼة نوجمؼية امربملاهية مالحتاد من أجل املتوسط، برصووهة 

 .1133فاحت يوميوز 

  اجامتع جلنة امعاكة وامبيئة واملياه امتابؼة نوجمؼية امربملاهية

 .1133يوميوز  1-3مالحتاد من أجل املتوسط، اهمنسا 

 

كرار ابغامتد اترخي كرار ادلغوة مللء امللاػد امضاغرة مبجوس  - : امسادة املستضارينصؤون  11/31/1133

املستضارين املامية نوسادة وضؼية امتسوية املستضارين كتارخي م 

تعبيلا ملسعرة امتؼويض  املوحلني حديثا مبجوس املستضارين

 .ويه املاػدة اميت معل هبا اجملوس دامئا

 

 


