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        87     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        2012        ينايرينايرينايريناير        23        ثنينثنينثنينثنيناالاالاالاالليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم �عقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا يد  برئاسة سـبوعياأله  اج"ع2012201220122012 يناير 23232323ثنني مك يخ  تور محمد ا بريس ا2لس ا1 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

ييل     ييلمحمد  ييلمحمد  ييلمحمد  ثاين للريس،    ::::        فضفضفضفضمحمد  يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ئئئئا ل لخلل لخلل لخلل     خلل

يفة اخلامس للريس،    ::::    ععععبد الرحامن أشنبد الرحامن أشنبد الرحامن أشنبد الرحامن أشن     يفة اخلامس للريس،ا يفة اخلامس للريس،ا يفة اخلامس للريس،ا ئئئئا     خللخللخللخلل

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::        عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل    

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::    ععععبد املاU أفرTطبد املاU أفرTطبد املاU أفرTطبد املاU أفرTط    

لبد ابد ابد ابد ا         لع لع لع     أمنيأمنيأمنيأمني    ::::    لطلطلطلطيف أبدوحيف أبدوحيف أبدوحيف أبدوحع

    Yأمحد حاYأمحد حاYأمحد حاYأمنيأمنيأمنيأمني    ::::        أمحد حا        
    

تعلقة ، 2012201220122012 يناير 03030303ث�نني  ليوم 86ملكتب رمق ا عىل حمرض اج"ع املصادقةبعد بعد بعد بعد فففف بات ا تب الرت ملfقش ا يت شة ملك قنا مب

ثالnء الربfمج احلكويم اiي ا ناير 24لنطلق يوم ا باحا وق2012ي  ساعة العارشة  نطلق عىل ا سة عامة  ص يف إطار  ل ت د حدد جل

ساب  سة دقائق للك الفرق مع ا ية ا~صصة للفرق وذU |ع"د  تب احلصص الز تا مخ حن م شار 30ملك يقة عن لك  مست د لقد (ق

يث أوصت بزTدة  يوم  نعقدة يف نفس ا يري هذه احلصص بعد �ج"ع اiي عقدته ندوة الرؤساء ا حمت  ل مل ية 5تغ ف دقائق إضا

ثالثني تفاظ  بعن امخلس األوىل مع � نايئ ح تب يف اج"ع ا ية اليت صادق علهيا ا تو شار ويه ا ية عن لك  n ث تملك ص ل ت سـن مس

 ).عقب ندوة الرؤساء
 

تور اجلديدوخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص شارين مع ا1 نظام ا1اخيل 2لس ا سـ مالءمة ا ت رشيع ملسل نة العدل وا تب مراس¡ ريس  لت، قرر ا جل ئ ملك

ي¢ س¡ من �ج"عات قصد  هتقصد عقد  يات سل ناسب مع ا نظام ا1اخيل مبا  تعديل ا رشوع املالءمة  ية  تض األر ي ل ل ملقض تمل

تور  .سـاجلديدة اليت جاء هبا ا1
 

ية يفيفيفيف ية الربملا يد احلو املربوح مقرر مجموعة العمل اخلاصة |لطاقة ا تب عىل مراس¡ من ا ية، اطلع ا ن جمال العالقات اخلار مجلع لسـ ملك ج
توسط حول إماك يض ا نبحر األ مل ب بل لل تضان أشغال �ج"ع ا ملقية ا ية 2موعة العمل اخلاصة |لطاقة2موعة العمل اخلاصة |لطاقة2موعة العمل اخلاصة |لطاقة2موعة العمل اخلاصة |لطاقةح ية الربملا تابعة  ن ا للجمع ل

 .ب|ململكة املغرية
    

تب عىلكام كام كام كام  شاركة يف �ج"ع     ملكوافق ا يا والعامل العريب  شورى وا2الس املامث¡ يف إفر يوخ وا للمدعوة من رابطة جمالس ا ل يقشـ ل
يات يف يدات الربملا ثاين  نا سـ هر فرباير للل تصف  يا والعامل العريب وذU يف  ش إفر سودان2012منيق  . ل |
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نعقد يف حمرض   عىلواطلعواطلعواطلعواطلع نرب 28مل�ج"ع ا نوية  خبصوص إصدار 2011ج د رشة ا لسـا تواصل"نل برfمج يف إطار " لا1عوة وا
يدان حامية الطفو´ ناشطني يف  رشاكء ا تلف ا يف حبضور  يو رشاكة بني املغرب وا ما ل خم سـ لل  . نيل

 
نلكي حول أمه احملطات اليت عرفهتا الرح¡ إىل اT1ر ويفويفويفويف سني أ شار ا تقرير اiي أعده ا تب عىل ا شـ األخري اطلع ا حل ت ملسل ملك

 .املقدسة


