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رئيس برئاسة ا3كتور محمد الشـيخ بيد هللا  أالسـبوعي هاج%ع 2010 أكتوبر 07 امخليسيوم  مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 

  :وحضور أالعضاء السادةا6لس 

  اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :    الشـيخ امحدو دابدا

  حماسب ا6لس  :     عابد شكيل

 حماسب ا6لس  :    عبد املاN ٔافرLط

  حماسب ا6لس  :    عبد اللطيف ٔابدوح

  ٔامني ا6لس  :  د حاR               ٔامح

  
املكتب اج%عه بتدارس الرتتيبات املتخذة ل`خول الربملاين اجلديد سواء عىل املسـتوى املادي أو عىل مسـتوى هتيV اسـهتل اسـهتل اسـهتل اسـهتل 

لسادة ظاهرة غياب ا عندوقد توقف املكتب من جديد . ظروف اشـتغال السادة املستشارين لضامن رصيد ترشيعي kم خالل ا3ورة
وقد أكد السادة ٔاعضاء املكتب عىل رضورة . املستشارين وما ٔاسفرت عنه مبادرات املكتب السابقة من أجل احلد من هذه الظاهرة

ارتأى املكتب بأن تمت مراس� املستشارين املتغيبني بصفة دامئة من أجل ويف هذا إالطار . درجذ ٕاجراءات قاب� للتنفيذ وبشلك متاختا
حلضور مع اختاذ مبادرات ٕاجيابية وتشجيعية اجتاه املواظبني سواء من خالل تكرميهم يف بعض املناسـبات أو إالعالن عن حتفزيمه عىل ا

  .ٔاسامءمه خالل اجللسات العمومية
  

، اطلع عىل نص التعديالت املقرتحة من 210شـتنرب  22املكتب عىل حمرض �ج%ع السابق ليوم أالربعاء أن صادق وبعد وبعد وبعد وبعد 
، 2010ٔاكتوبر  11نة التقنية امللكفة بتعديل النظام ا3اخيل واليت سـتعرض عىل جلنة العدل والترشيع وحقوق إالنسان يوم طرف اللجي 

وقرر املكتب بأن يتوىل لك من السـيد عبد الرحامن ٔاشن وعبد املاN ٔافرLط عضوي هذه اللجنة تقدمي ملخص عن هذه التعديالت 
  .تكوين تصور عام عن �جتاه العام ا¯ي تصب فيه هذه التعديالت واختاذ القرار الهنايئ بشأهناخالل �ج%ع املقبل للمكتب قصد 
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ن مآل مقرتح قانون سـبق وأن تقدم به خبصوص تعديل يق �سـتقاليل اليت تساءل فهيا عمراس� رئيس الفر وخبصوص وخبصوص وخبصوص وخبصوص 

  .ٔاكتوبر اجلاري 25رمج ل`راسة بلجنة العدل يوم من املسطرة اجلنائية، اعترب املكتب بأن هذا املقرتح قد ب 139املادة 
  

  .اطلع املكتب عىل جدول ٔاعامل اللجن خالل املدة املنرصمة وعىل بعض املواعيد اجلديدة الج%عات اللجن وقدوقدوقدوقد
  

اليت سرئاسها اخلليفة أالول  2010 ٔاكتوبر 12صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة أالسـئ� الشفهية ليوم الثالºء  بعدهابعدهابعدهابعدها
  .السـيد فوزي بنعالل والسـيد ٔامحد حاR ٔ½مني للجلسة للرئيس

  
 12جمال العالقات اخلارجية، وافق املكتب عىل دعوة للمشاركة يف املؤمتر الربملاين العريب الثاين ا¯ي سـيعقد بديب مابني  يفيفيفيف

، وعىل دعوة "ة مرشوعات القوانني مقارنة Åالجتاهات ا3ولية احلديثةوصياغ جتارب ا3ول العربية يف ٕاعداد"حول  2010دجنرب  14و 
جنوب رشق أورÅ، خلق "مماث� للمشاركة يف أشغال اللقاء ا¯ي سـتعقده امجلعية الربملانية حللف الشامل أالطليس حول موضوع 

  .ٔاكتوبر مبقدونيا 21و  19ما بني " الظرفية اجلديدة
  

الصادر من احتاد جمالس ا3ول أالعضاء يف منظمة املؤمتر إالساليم خبصوص حماوÍ إالساءة ٕاىل  اطلع عىل البيان بعدهابعدهابعدهابعدها
�حتاد "القرآن الكرمي، كام اطلع عىل ورقة وتقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين يف أشغال املؤمتر رفيع املسـتوى حول موضوع 

للجمعية العامة لٔالمم  65وعىل تقرير آخر عن مشاركة ا6لس يف أشغال ا3ورة  "رشاكة من أجل التمنية وأالمن –ٕافريقيا  –أالوريب 
  .2010شـتنرب  22 – 20 –نيويورك  –ٔاهداف أاللفية للتمنية : املتحدة 

  
  .قرر املكتب بأن تدرج مضن جدول ٔاعامل املكتب املقبل نقطة حول مجموعات الصداقة وقدوقدوقدوقد
  

ات املتخذة لتنظمي اليوم ا3رايس اخلاص بأطر وموظفي جملس املستشارين يوم وافق املكتب عند آخر الرتتيب ويف أالخريويف أالخريويف أالخريويف أالخري
 .2010ٔاكتوبر  09السبت 
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ع ا��
�� ر�� ���� ا� 39ا�#�ارات ا���! ة 

  2010أآ�%��   07 ا�!��� ��%م 

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

  ٔاكتوبر 12 جدول ٔاعامل جلسة يوم الثالºء املوافقة عىل -  أالسـئ� الشفهية    2010201020102010////39393939////01010101

  فوزي بنعالل: رئاسة اجللسة  -

  ٔامحد حاR: ٔامانة اجللسة  -

  

        

02020202////39393939////2010201020102010        
        

03030303////39393939////2010201020102010        

        ::::العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية 

  2010دجنرب  14 – 12املؤمتر الربملاين العريب الثاين، ديب  -
  

 19طليس اللقاء ا¯ي سـتعقده امجلعية الربملانية حللف الشامل االٔ  -

  ، مقدونيا2010ٔاكتوبر  21 –

  

  

  قرار Åملوافقة عىل املشاركة -
  

  قرار Åملوافقة عىل املشاركة -

  

 


