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        91     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        2012         فبرايرفبرايرفبرايرفبراير     20        االثنيناالثنيناالثنيناالثنينليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم ـمكتب جمعقد عقد عقد عقد  بوعيه ع اج#2012201220122012 فرباير 20202020 ث�ننيملستلس ا تور محم برئاسة سـاأل كريس ا2لس ا1 يخ ـئ لشـد ا

سادة بيد 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    ::::            عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي    

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::                            ععععبد املاX أفرWطبد املاX أفرWطبد املاX أفرWطبد املاX أفرWط    

    Yأمحد حاYأمحد حاYأمحد حاYأمنيأمنيأمنيأمني    ::::                                أمحد حا    

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

    أمنيأمنيأمنيأمني    ::::            محمحمحمحيد كوسكوسيد كوسكوسيد كوسكوسيد كوسكوس    

    

تب حدد ،2012201220122012 فرباير 13131313 ث�نني ليوم 90ملكتب رمق ا عىل حمرض اج#ع ملوافقة ابعدبعدبعدبعد ية موعدملك ا رش تام ا1ورة ا يع ا تت لخ
ثالgء  ية يف يوم ا لاخلر ية2012 فرباير 21يف ئj ا بارشة بعد حصة األ ه  لشفسـ سة . م تب عىل جدول أعامل  جلبعد ذX صادق ا ملك

ثالgء  يوم ا ية  ئj ا لاأل ل ه سة2012 فرباير 21لشفسـ يد كوسكوس كأمني للج يد  يفة اخلامس للريس وا ها ا ل اليت سريأ مح سـ لخلل ئ  .س
تصار وقد تب أن يمت � ققرر ا سة  عىل سؤال واحد عن لك فريق مع حذف اإلحاطملك ساح ا2ال أمام ا2لس لعقد  جلة إل ف

تام ا1ورة ية ال g ية تمعو خن  . م
 

ية عن بعدهابعدهابعدهابعدها ية و يا ية و شار واليت تضم معلومات  ية  بطاقة ا يد األمني العام للمجلس منوذجا  خشص قدم ا سـ سـ ن ت ن لل تقسـ س للمتق ل ل
تعلقة به يف بطاقة واحدة يات ا يع لك ا ته من خالل  يل مامور شار  ملا ملعط جتم ي ه ست تس تب بأن يمت توزيع . لمل ملكوقد قرر ا

سادة  ها من بعد ذX عىل �يق ا تجربة أوىل  تب  سادة أعضاء ا بطاقة عىل ا ل�سـ#رات األوىل اخلاصة هبذه ا ك ل ميل لتعمملك

شارين يف وقت الحق  .ملستا
 

تب  اإلوبعدوبعدوبعدوبعد سادة أعضاء ا يد األمني العام للمجلس ا ية أطلع ا ملكطالع عىل مذكرة حول أشغال اللجن خالل ا1ورة اخلر ليف لسـ
هزياتعىل يانة ا بني للعروض، األول خاص  لتج اإلجراءات اليت اختذهتا إدارة ا2لس من أجل اإلعالن عن  بص يةطل  للمجلس لتقن ا

برصية  ية ا هزيات ا ثاين خاص � لوا سمع لل شارينلتج تعاقد . ملست2لس ا يد األمني العام دراسة مقارنة ما بني تاكيف ا لوقد قدم ا ل لسـ
بني  يانة واليت  سب القطاعات اليت تدخل يف إطار ا هدين  يد أو مجموعة من ا هد و تمع  لص ح تعم ح تحا¢ إبرام عدة عقود ملتع سـا

ث نجاعة املطلوبة يف  ياب ا باب قانوية و هدين أل منفصj مع عدة  تع لم لغ ن سـ  .ل هذه امللفاتم
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شار جامل ا1ين العكرود من فريق األصا¢ واملعارصة ويفويفويفويف تقا¢ ا تب عىل نص ا يد الريس أعضاء ا ت األخري أطلع ا سـ ملسسـ ملك ئ ل

تجمع الوطين لألحرار تحاقه بفريق ا لوا  . ل
يح موقوبعد ياته القانوية مت �تفاق عىل �تصال املعين �ألمر قصد تو شة املوضوع وتدا نا ض  ن ع ق فه الهنايئ قصد اختاذ القرار اي م

ناز¢  .لتفرضه هذه ا
 
تبوقدوقدوقدوقد بل  شؤون اإلدارية خالل �ج#ع ا تعلقة � نقط ا يع ا تب بأن تدرج  للمك اتفق ا ملق لملك مل ل  .مج
    


