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        85     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        1201        دجنبردجنبردجنبردجنبر        26        ثنينثنينثنينثنيناالاالاالاالليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم �عقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا نرب 26ثنني مك يد  برئاسة سـبوعياأله  اج%ع2011 جد يخ  تور محمد ا بريس ا5لس ا4 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

    ئئئئيفة اخلامس للريس،يفة اخلامس للريس،يفة اخلامس للريس،يفة اخلامس للريس،خللخللخللخللاااا    ::::    ععععبد الرحامن أشنبد الرحامن أشنبد الرحامن أشنبد الرحامن أشن    

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::        عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل    

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::        عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي    

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::    ععععبد املا[ أفر\طبد املا[ أفر\طبد املا[ أفر\طبد املا[ أفر\ط    

        
نرب 19191919ث�نني  ليوم 84ملكتب رمق ا عىل حمرض اج%ع املصادقةبعد بعد بعد بعد فففف تبصادق، 2011201120112011ج د سة ملك ا جل عىل جدول أعامل 

ثالiء  تدرج يوم ا ية اليت  ئl ا لاأل سـ ه نرب 27272727لشفسـ ي2011201120112011 جد يفة سجللأس هذه ارتسـ، و يد اخلامسخللة ا لسـ للريس ا عبد ئ

يد و الرحامن أشن يف أبدوحلسـا للطبد ا سةع  .ل كأمني للج
 

توري من خالل رسا| ريس فريق ذ[بعد بعد بعد بعد  تجمع الوطين لألحرار وفريق �حتاد ا4 سأ| فك �رباط بني فريق ا ئ  سـ ل ت م
ت تجمع الوطين لألحرار ورسا| األمني العام لالحتاد ا4 سـا تقلني من ل يل فريقني  تني خيربان فهيا بقرار  سـوري وا ملل تشك

  . جديد بعد فرتة اندماج
 

ية مع اختاذ اإلجراءات اإلدارية والقانوية املرتبة عهناموقدوقدوقدوقد سة معو تني يف أول  تب تالوة الرسا ت قرر ا ن جل مل  .ملك
 
يان الصادر عن الربملان العيفيفيفيف تب عىل ا ية اطلع ا لب جمال العالقات اخلار ملك ية ج رش تخا�ت ا يه �ال يد  يعريب وا�ي  ت ن لشـ ف ي

تحول ا4ميقراطي ية ا هامة يف  يان �خلطوة ا ها ا لاليت جرت �ملغرب واليت و معل لب يا. لصف ن الصحفي الصادر لبكام اطلع عىل ا
تعاون  نواب بدول جملس ا شورى وا ته يف �ج%ع اخلامس لرؤساء جمالس ا شار لعن ريس الربملان العريب حول  ل ل ك م ئ

يجي  .خللا
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تب منمنمنمن شق إىل  ته من املقر ا4امئ بد يع أ نقل  تب عىل قرار الربملان العريب القايض  مك جانب آخر اطلع ا مملك شط مج نب
ناير الربملان العريب يف القاهر بارا من فاحت  ية ا  .2012عت

 
ثالث لرؤساء برملا¨ت ا4ول األعضاء يف مجموعة بعدهابعدهابعدهابعدها شاوري ا شاركة يف �ج%ع ا ية ا4عوة ا تب عىل  ل وافق ا ت مل لب تل ملك

رشين  .لعا
 

بة ويفويفويفويف نا يا،  نوب إفر نعقد بدور�ن  تب عىل تقرير حول أشغال �ج%ع الربملاين ا سـ األخري اطلع ا مب جب يقمل متر األمم مؤملك
ية نا يريات ا تحدة حول ا خا مل تغ  .لمل

 
يذ القرارات الصادرة يفيفيفيف بة  تب ا5لس و يl معل  يد األمني العام عرضا حول  شؤون اإلدارية، قدم ا نف جمال ا تمك سـ حص سـ نل ل

بة  يات أن  بني من خالل اإلحصا يث  سـنه  ئ ت نع يl مهنا من هذه القرارات%95ح بة  نفذ إال  قل قد نفذت ف´ مل  سـ  نت
هات أخرىلصعو يذها  يذها أو ارباط  جببة  نف تنف  .تت

 
شارين واليت وصلت بعدهابعدهابعدهابعدها ئة مقر ا ناء و سمل الهنايئ لصفقات أشغال  ية ا ت قدم األمني العام عرضا آخر حول  ي ب ت سمعل ملل هت

بl% 78نسبهتا إىل  يع ا سمل �يق األشغال األخرى خالل األسا تظار  ملق مع ا ب ت تب . ن تب توزيع خالصة  مكوقد قرر ا ملك
تب سادة أعضاء ا ئة مقر ا5لس عىل ا ناء و ملكاخلربة حول  ل ي  .هتب

 
تب ا4راسات بعدبعدبعدبعد ية  يذ تو تب  مك ذ[ قرر ا نف صملك ية رؤساء LMSت سؤو ناصب  شغل  يار املرحشني  ل حول ا م ل مت خ

يني �ألمر يب ا رشوع يف  ناملصاحل وا ملعل  .تنص
 

شاروخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص ية ملوظفي جملس ا نقابة ا4ميقرا يص  ت طلب الرت ط ملسلل تب خ ملكين �حلصول عىل مقر داخل ا5لس، قرر ا
شارين تقl ملوظفي جملس ا نقابة ا تعامل به مع ا ثل ما مت ا نقابة  تعامل مع هذه ا تا سـ ل ل مب ل ملسل  .مل


