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        83     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        1201        دجنبردجنبردجنبردجنبر        12        ثنينثنينثنينثنيناالاالاالاالليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم �عقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا نرب 12ثنني مك يد  برئاسة سـبوعياأله  اج$ع2011 جد يخ  تور محمد ا بريس ا4لس ا3 شـ لك ئ

سادة هللا          :لوحضور األعضاء ا
نعالل     نعاللفوزي  نعاللفوزي  نعاللفوزي  يفة األول للريس،    ::::        ببببفوزي  يفة األول للريس،ا يفة األول للريس،ا يفة األول للريس،ا ئئئئا     خللخللخللخلل

ييلمحممحممحممحم     ييلد  ييلد  ييلد  ثاين للريس،    ::::        فضفضفضفضد  يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ئئئئا ل لخلل لخلل لخلل     خلل

يجديكن     يجديكنسن  يجديكنسن  يجديكنسن  بسن  بحل بحل بحل ثالث للريس،    ::::        حل يفة ا ثالث للريس،ا يفة ا ثالث للريس،ا يفة ا ثالث للريس،ا يفة ا ئئئئا ل لخلل لخلل لخلل     خلل

يفة الرابع للريس،    ::::        امحدو دابداامحدو دابداامحدو دابداامحدو دابدا     يفة الرابع للريس،ا يفة الرابع للريس،ا يفة الرابع للريس،ا ئئئئا     خللخللخللخلل

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::        عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل        

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::    ععععبد املاY أفرWطبد املاY أفرWطبد املاY أفرWطبد املاY أفرWط    

    Zأمحد حاZأمحد حاZأمحد حاZأمنيأمنيأمنيأمني    ::::        أمحد حا    
نرب 05050505ث�نني  ليوم 83ملكتب رمق ااملوافقة عىل حمرض اج$ع بعد بعد بعد بعد فففف تبصادق، 2011201120112011ج د سة ملك ا جل عىل جدول أعامل 

ثالfء  تدرج يوم ا ية اليت  ئi ا لاأل سـ ه نرب 13131313لشفسـ ي2011201120112011 جد يفة سجللرتأس هذه اسـ، و ثالثخللة ا يد لا لسـ للريس ا  حلسنئ

يد بيجديكن و سةأمحد حاZلسـا  .ل كأمني للج
 

يدي محمد اخطور خبصوص انضاممه  إىل يفيفيفيف شار  تب عىل مراسi ا شارين، اطلع ا سادة ا سـ جمال شؤون ا ت ت سل ملس ملكمل
تقاليل  .سـالفريق �

    

ية،يفيفيفيف يد جريزي بزييك من الربملان األورويب خبصج جمال العالقات اخلار تب عىل ترصحي ا لسـ اطلع ا نوص �تخا�ت ملك
ية  ية الربملا شار حلو مربوح 3ى ا شارين برئاسة ا ية �ملغرب، وكذا عىل تقرير حول �مة وفد جملس ا رش نا مجلع ت ت يع ست س ملل مل

شارين يف ، وكذY عىل 2011 نونرب 28 و 427لس أور�، �ريس يويم  شاركة وفد عن جملس ا تتقرير حول  ملسم
نة59 وا3ورة 34أشغال املؤمتر  يذية لالحتاد الربملاين اإلفريقي للج  سودان، من /اخلرطوم(لتنف ا نرب 27لا ج نونرب إىل فاحت د

2011( 
 

شؤون يف جماليف جماليف جماليف جمال تب ، فوضداريةاإلل ا نحة ا3ورة وعرض األمر من جديد عىل ملك ا مية  بني �مة حتديد  مسادة احملا ق سـ لل
يد األمني العام للمج تب الختاذ القرار الهنايئ بعدها قدم ا لسـا تب يف لس تقريرا حول ملك ثقة عن ا نة ا يات ا ملكتو ملنب للج ص

نظام يق ا ملشأن  يات املصلحة تطب تالءم مع حا ناسب مبا  تب مواصi دراسة املوضوع قصد اختاذ القرار ا ج، وقد قرر ا يملك مل
يع الفرص ا رشية من  سن وجه مع متكني الطاقات ا ها�ا عىل أ شارين للهنوض  يل إدارة جملس ا مجوتأ ب ح ت له مبس ئة مل فتاك مل

ية  .ملهنقصد إبراز قدراهتا ا


