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        86     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        2012        ينايرينايرينايريناير        02        ثنينثنينثنينثنيناالاالاالاالليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم �عقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا يد  برئاسة سـبوعياأله  اج!ع2012201220122012 يناير 02020202ثنني مك يخ  تور محمد ا بريس ا1لس ا0 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

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

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::        عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل    

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::    ععععبد املاS أفرQطبد املاS أفرQطبد املاS أفرQطبد املاS أفرQط    

يف أبدوح         يف أبدوحبد ا يف أبدوحبد ا يف أبدوحبد ا للطبد ا للطع للطع للطع     أمنيأمنيأمنيأمني    ::::    ع

    Wأمحد حاWأمحد حاWأمحد حاWأمنيأمنيأمنيأمني    ::::        أمحد حا        
    

نني  ليوم 85ملكتب رمق ا عىل حمرض اج!ع املصادقةبعد بعد بعد بعد فففف نرب 26262626ث� تبصادق، 2011201120112011ج د سة ملك ا جل عىل جدول أعامل 

ثالhء  تدرج يوم ا ية اليت  ئk ا لاأل سـ ه ي2012201220122012 يناير 03030303لشفسـ يفة سجللرتأس هذه اسـ، و يد األولخللة ا لسـ للريس ا فوزي ئ

يد و بنعالل يف أبدوحلسـا للطبد ا سةع  .ل كأمني للج
 

تقرير الاكمل عدها عدها عدها عدها بببب تصدير إىل حني إيداع ا سويق وا تب ا تقيص حول  بحث وا نة ا تب إرجاء دراسة موضوع  لقرر ا ل ت ل ل لجل مك ملك
سة العامة ها من أجل إدراجه يف ا با تحديد اإلجراءات واخلطوات القانوية الواجب ا تب  نة 0ى ا جللهذه ا ت ن ل عللج ملك     .ل

    

تب     أنوبعدوبعدوبعدوبعد شار  عىل ملكاطلع ا تقا� ا تا تقاليل، تدارس مجk من القضاQ املدرجة يف حمور بجامل بن ريعة من الفملسسـ سـريق �
ية تب عىلوهكذا. جالعالقات اخلار يا والعامل     ملك اطلع ا شورى وا1الس املامثk يف إفر يوخ وا يقمراسk من رابطة جمالس ا ل لشـ

ها يويم  تحضري ملؤمتر الرابطة واج!ع  جملسالعريب حول ا تب وافق      من جانب آخر.2012 مارس 23 – 22ل ية ملكا تلبعىل 
تدة مابني عوةا0 ية 1لس أورو� يف الفرتة ا ية الربملا سم األول من ا0ورة العادية  ملم حلضور ا ن للجمع ناير 27 و 23لق  2012ي 

بورغ سـسرتا نواب مندعوة    وكذا عىل    .ب ميي األو ل جملس ا ية حلضور للمؤمتر اإل نا هورية ا قل� ن للب ية العرية وذS مجل بات الربملا بل  ن للمكت
ناير 20 و 19يويم  بريوت2012ي  تعاون حول الرب£مج ثاليث واردة مراسk كام اطلع عىل     .ب  ية وا شؤون اخلار لمن وزارة ا جل

شأن بأن يمت توزيع هذه    ).2014 – 2012(باألطراف بني اململكة املغرية و�حتاد األورويب وجملس أورو�   لوقرر يف هذا ا
يع الفرق قصد اإلطالع علهيا تب عىلكام اطلع. مجالورقة عىل  يل     ملك ا تعاون حول تأ ية وا شؤون اخلار جمراسk من وزارة ا لج ل

ناير  هر  بوع األول من  شورى املغاريب اي اكن مقررا يف األ نة 1لس ا ثا يأشغال ا0ورة ا سـ ل شل ويف األخري اطلع     .2012م
تب عىل شاركة وفد ع    ملكا شارين يف أشغال املؤمترمتقرير حول  ية دور امل" ا0ويل حول ملستن جملس ا متعات إسال مرأة يف  جم

بول ما بني " متغرية ته إ سطماي ا نرب 24 و 22حتضن  .2011ج د


