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        89     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        2012         فبرايرفبرايرفبرايرفبراير     07        الثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم ـمكتب جمعقد عقد عقد عقد  ثال�ءملستلس ا بوعيه 'ع اج2012201220122012 فرباير 07070707 لا تور محم برئاسة سـاأل كريس ا4لس ا3 يد هللا ـئ يخ  بد ا لشـ

سادة          :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

بسن سن سن سن                                                                                                                          بحل بحل بحل يفة     : : : :     جديكن        جديكن        جديكن        جديكن        ييييحل يفة ا يفة ا يفة ا ثالثخللخللخللخللا ثالثا ثالثا ثالثا     ئئئئ للريس، للريس، للريس، للريس،للللا

يفة الرابع للريس،    ::::        بدابدابدابداادادادادامحدو امحدو امحدو امحدو      يفة الرابع للريس،ا يفة الرابع للريس،ا يفة الرابع للريس،ا ئئئئا     خللخللخللخلل

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 املا] أفرZطبد املا] أفرZطبد املا] أفرZطبد املا] أفرZط    

    أمنيأمنيأمنيأمني    ::::                            أمحد حا\أمحد حا\أمحد حا\أمحد حا\    

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

ناير 30303030ثfنني  ليوم 88ملكتب رمق ا عىل حمرض اج'ع ملوافقةابعد بعد بعد بعد  تب قرر ،2012201220122012ي  شاريع القوانني متملك ا مكني احلكومة من مجموع 

يد ريس احلكومة اليت طلب  ناء عىل رساo ا ئاملودعة 3ى ا4لس وذ]  سـ شاريع اليت مل تمت املصادقة علهيا، حىت فهيلب ملا بإرجاع هذه ا

يات الرب�مج احلكويم شأهنا يف ضوء  تداول  تضمتكن احلكومة من إعادة دراسـهتا وا ب مقل  .ت
    

ثال�ء ذ] صادق     بعدبعدبعدبعد يومه ا ية  ئ� ا سة األ تب عىل جدول أعامل  لا ل ه سـ لشفجل ثالث للريس 2012 فرباير 07ملك يفة ا ها ا ئ اليت سريأ لس خلل
سة يد كوسكوس كأمني للج يد  يجديكن وا سن  يد  لا مح سـ ب حل لسـ  .ل

 

شارين اطلع ايفيفيفيف سادة ا ملك جمال شؤون ا ت شارين ملسل ية واليت خيرب فهيا �نضامم ا تتب عىل نص رساo ريس فريق احلركة ا ملسب لشع ئ
نصوري إىل الفريق احلريك مثون ومحمد ا هدي  باعي، ا بارك ا سادة، أمحد شد، ا ملا سـ عل مل يق .لم بة  نا يد الريس � ب وقد ذكر ا سـ مل تطسـ بل ئ

تقاالت وfنضامم61616161مقتضيات الفصل  f تور اجلديد يف شأن سـ من ا3 يةسـ يات املادة نات إىل فرق برملا نظام 316مقتض وكذا  ل من ا
شارين شارينقرر وقد .ملستا3اخيل 4لس ا تب يف شأن طلب fنضامم إىل الفريق احلريك من طرف مجموعة من ا ملست ا  بأن ال تمت ملك

بلملأن يقرر فهيا اتالوة هذه fنضاممات إىل حني  ملقتب خالل fج'ع ا  .ك
    

يةال مسـتوىعىل عىل عىل عىل  تب عىل ا3 ،جعالقات اخلار شارين املو¤ة عوة ملكوافق ا تيد ريس جملس ا ملسسـ ئ سادس لرابطة لل لحلضور املؤمتر ا
شورى واملـــــلشالس اـجم ها ـــليوخ وا سابع  يا والعامل العريب وfج'ع ا ها بإفر سجالس املامث�  يق 4لل يعقد يويمل  مارس 23و 22 سـا§ي 

بورون2012  .ديةل �لعامصة ا
    

تب اطلع  األخري ويفويفويفويف ية لالحتاد     عىلملكا ية الربملا تابعة  ية واألمن وحقوق اإلسان ا يا شؤون ا نة ا نتقرير عن أشغال اج'ع  للجمع ل ن سـ سـ ل لجل
توسط  ها �لربملان األوريبملمن أجل ا يل ب    لاليت عقدت أشغا ناير 26يوم كسـربو     .2012ي 


