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 رئيس ا-لس برئاسة ه األسـبوعياج"ع 2011 يناير 03 �ثننييوم  مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 

  :ا=كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور األعضاء السادة

  اخلليفة األول للرئيس  :      فوزي بنعالل      

  اخلليفة الثاين للرئيس  :      محمد فضييل

  اخلليفة الثالث للرئيس  :      حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :      امحدو دابدا

  ليفة اخلامس للرئيساخل   :    عبد الرحامن أشن

  حماسب ا-لس  :      شكيلاعابد 

  حماسب ا-لس  :      عادل املعطي

  أمني ا-لس  :    عبد املاZ أفرYط

  أمني ا-لس  :      محيد كوسكوس

    
الرشوع يف دراسة النقط املدرجة يف جدول األعامل أbر السـيد حلسن بيجديكن بعض املالحظات قبل قبل قبل قبل 

، وقد مهت هذه املالحظات عدم اإلشارة إىل ما أقره 2010دجنرب  27ب ليوم حول حمرض �ج"ع السابق للمكت
املكتب خبصوص طلب احملاسب السـيد عادل املعطي حول توزيع املهام عىل السادة أعضاء املكتب عىل مسـتوى 

الل ا�ايت غسـت للمكتب خبصوص �المتثيلية داخل املنظامت والهيآت الربملانية ا=ولية، وعدم توضيح املوقف الهنايئ
  ).أخذت املالحظات بعني �عتبار ومت تضميهنا يف حمرض �ج"ع املذكور(للمركب السمعي البرصي 
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  .ذZ وافق املكتب عىل حمرض �ج"ع السابق والقرارات املرتبطة به عقبعقبعقبعقب
  

دول األعامل وافق املكتب عىل طلب اخلليفة الثاين السـيد محمد فضييل بإدراج نقطة إضافية عىل ج بعدهابعدهابعدهابعدها
إدراج موضوع شؤون السادة عىل طلب اخلليفة الثالث للرئيس بوتتعلق بفتح الباب اجلانيب لبناية ا-لس و 

  . املستشارين مضن جدول األعامل
  
البداية اطلع املكتب عىل قراري ا-لس ا=سـتوري، يتعلق األول �لقرار القايض برفض الطعن ا�ي  يفيفيفيف

غشت يف نطاق الهيئة الناخبة لغرف  31شن إللغاء نتيجة �قرتاع ا�ي أجري يوم تقدم به السـيد عبد هللا أ
السـيد املصطفى اخللفيوي عضوا مبجلس املستشارين، ويتعلق  الفالحة للجهة الرشقية وا�ي أعلن عىل إثره انتخاب

جة �قرتاع ا�ي أجري يف الثاين برفض الطعن كذZ ا�ي تقدم به السـيد عبد الهادي بلحاج بوعبد هللا إللغاء نتي
السادة مصطفى سالمة ومحمد  يف نطاق هيئة امجلاعات احمللية �جلهة الرشقية وا�ي أعلن عىل إثره 2010يوليو  22

  .قرر املكتب تالوة القرارين يف أول جلسة معوميةوقد . نصريي والصبحي اجلياليل أعضاء مبجلس املستشارين
  
  .عىل مذكرة حول سري أشغالهاو مج األسـبوعي للجن ذZ اطلع املكتب عىل الرب® بعدبعدبعدبعد
  
حمور الترشيع قرر املكتب إدراج مجموع النصوص الترشيعية اجلاهزة خالل األسـبوع املقبل أو يوم اختتام  يفيفيفيف

  .الترشيعية ا=ورة
  
واليت  2011يناير  04ذZ وافق املكتب عىل جدول أعامل جلسة األسـئ² الشفهية ليوم الثالbء  بعدبعدبعدبعد

  .أسها اخلليفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل والسـيد أمحد حا¶ كأمني للجلسةسري 
  
حمور العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل تأدية واجبات اشرتاك جملس املستشارين يف مزيانية �حتاد  يفيفيفيف
  .دوالر أمرييك 33.765واليت تصل إىل  2010اإلفريقي برمس سـنة الربملاين 

  
مذكرة من احتاد جمالس ا=ول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلساليم حول إضافة مرشوع قرار اطلع عىل  كامكامكامكام

اللجنة السـياسـية ا=امئة لالحتاد لالعرتاف �=وÄ الفلسطينية وحدودها وبعامصهتا القدس ورفع عىل جدول أعامل 
عقده الوفود العربية املشاركة يف مسـتوى العالقات مع دوÄ فلسطني، كام أخذ علام �الج"ع التنسـيقي ا�ي سـت

  .وا�ي سيتدارس املوضوع سالف ا�كر 2011يناير  17أعامل املؤمتر اإلساليم اليت سـتعقد يف أبو ظيب يوم 
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اطلع املكتب عىل تقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين يف أشغال ا=ورة العادية الثانية للربملان  إثرهاإثرهاإثرهاإثرها
كام اطلع عىل تقرير آخر حول مشاركة وفد جملس . دجنرب 20و  18هرة ما بني العريب اليت احتضنهتا القا

ة للوقاية من اإليدز وحامية حقوق األشخاص املتعايشني املستشارين يف أشغال ندوة ملناقشة مرشوع �تفاقية العربي
أن عقد لقاءات ويف هذا اإلطار تداول املكتب يف ش. 2010دجنرب  17إىل  15معه واليت نظمت �لقاهرة من 

سواء عىل صعيد املكتب أو الفرق أو اللجن ا=امئة لبحث هذا املوضوع إلجياد اآلليات القانونية للمساعدة يف حامية 
  .األشخاص املتعايشني مع هذا املرض

  
حمور شؤون السادة املستشارين، حبث املكتب مج² من القضاY اليت هتم تطوير آليات العمل واملواكبة  يفيفيفيف

األوراش اإلصالحية الكربى اليت تضمهنا بر®مج معÓ املمتد  عندتوقف املكتب  وقد الشـتغال السادة املستشارين،
والتأمني والتقاعد واملكتبة وفضاءات العمل ، واليت تتصدرها مواضيع النقل واإليواء والتغذية 2012إىل غشت 

  .وجوازات السفر
  

، وخبصوص موضوع اجلوازات البيوميرتية اليت أصبحت متاحة للسادة املستشارين، مت �تفاق عىل وهكذاوهكذاوهكذاوهكذا
 ملكتب خاص لتسهيل لوزارة اخلارجية هتيÙ املصاحل ا×تصةعىل السادة املستشارين إلخبارمه ب تعممي مذكرة 

أمر املكتب بإجراء حبث يف النصوص املنظمة جلوازات  كام .منح اجلوازات البيوميرتية للسادة املستشارين إجراءات
السفر قصد تكوين فكرة عامة حول أصناف اجلوازات املمكن منحها للسادة الربملانيني ملراس² مصاحل وزارة اخلارجية 

ورة منحهم جوازات ديبلوماسـية تسهيال ملاموريهتم خارج يف هذا الشأن خاصة بعد املطالب املتعددة للربملانيني برض 
  .الوطن

  
موضوع النقل وبغية إجياد حلول شام² ومتاكم² قرر املكتب توزيع اسـ"رة عىل السادة  خبصوصخبصوصخبصوصخبصوص

املستشارين لتحديد رغباهتم يف �حتفاظ ببطائق القطار املمنوحة هلم أم ال قصد اسـتعامل الرصيد املايل املتوفر من 
  .اسـتغالل هذه البطائق يف دمع تاكليف أمناط النقل األخرى عدم

  
 %50حتيني �تفاقية اليت اكن مبوجهبا السادة الربملانيون يسـتفيدون من ختفيض حبث سـبل قرر املكتب  كامكامكامكام

  .من أمثنة الفنادق املصنفة عرب الرتاب الوطين
  

ل جلينة عنه تضم يف عضويهتا ç من نقاش مسـتفيض -موع املواضيع املطروحة، قرر املكتب تشكيوبعد وبعد وبعد وبعد 
السـيد حلسن بيجديكن والسادة احملاسـبون والسـيد األمني العام للمجلس قصد حتيني مجيع امللفات وتقدمي تصورات 

  .جديدة ملعاجلة خمتلف القضاY املطروحة وتقدميها للمكتب قبل هناية ا=ورة
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بعض  العام للمجلس =راسة الرتتيبات املتعلقة �نتقال قرر املكتب تلكيف السادة احملاسـبني مبعية األمني كامكامكامكام
  .مصاحل إدارة جملس املستشارين إىل البناية اليت مت كراءها مؤخرا

  
ذZ قرر املكتب فتح الباب اجلانيب من بناية ا-لس السـتعامí يف دخول السادة املستشارين مع اختاذ  بعدبعدبعدبعد

  .اءاكفة اإلجراءات األمنية املتعلقة هبذا اإلجر 
  
جانب آخر لكف املكتب اخلليفة الرابع للرئيس السـيد امحدو ادبدا �لتنسـيق مع الهيئة املركزية للوقاية  منمنمنمن

  .من الرشوة قصد حبث صيغة للعمل املشرتك بني هذه الهيئة الوطنية وجملس املستشارين
  
  .2011ر يناي 17األخري قرر املكتب بأن يكون موعد اج"عه املقبل هو يوم �ثنني  ويفويفويفويف
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        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

01010101////51515151////2012012012011111        
        
    

        قرارات ا-لس ا=سـتوري قرارات ا-لس ا=سـتوري قرارات ا-لس ا=سـتوري قرارات ا-لس ا=سـتوري 

  

  .بتالوة القرارين يف أول جلسة معوميةقرار 
   

  

        ::::الترشيع الترشيع الترشيع الترشيع         2012012012011111////51515151////02020202

  لترشيعيةلترشيعيةلترشيعيةلترشيعيةبرجمة النصوص ابرجمة النصوص ابرجمة النصوص ابرجمة النصوص ا

قرار بإدراج مجيع النصوص الترشيعية اجلاهزة خالل 
  .األسـبوع املقبل أو يوم اختتام ا=ورة الترشيعية

  

        ::::األسـئ² الشفهية األسـئ² الشفهية األسـئ² الشفهية األسـئ² الشفهية         2011201120112011////51515151////03030303

   2011يناير  04جلسة يوم الثالbء 

  

  :املوافقة عىل جدول األعامل 

  محمد فضييل: رئاسة اجللسة 

  أمحد حا¶: أمانة اجللسة 

  

        ::::العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية         2222011011011011////51515151////04040404

  واجبات �شرتاك يف �حتاد الربملاين اإلفريقي

  

  .2010قرار بتأدية واجبات �شرتاك عن سـنة 

  

        ::::شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين         2011201120112011////51515151////05050505

  النقل -
  

        اإليواء -

  

  

قرار بتعممي اسـ"رة لتحديد رغبات املستشارين  -
  .لالحتفاظ ببطائق القطار أم ال

حث سـبل حتيني �تفاقية اليت اكن مبوجهبا قرار بب -
من أمثنة  %50الربملانيون يسـتفيدون من ختفيض من 

  .الفنادق املصنفة

  

النقل، اإليواء، التغذية، التأمني، النقل، اإليواء، التغذية، التأمني، النقل، اإليواء، التغذية، التأمني، النقل، اإليواء، التغذية، التأمني، : : : : مواضيع مواضيع مواضيع مواضيع         2011201120112011////51515151////06060606

        التقاعد، املكتبة، جوازات السفرالتقاعد، املكتبة، جوازات السفرالتقاعد، املكتبة، جوازات السفرالتقاعد، املكتبة، جوازات السفر

قرار بتشكيل جلينة عن املكتب قصد حتيني مجيع هذه 
  .امللفات

  

  

قرار بتلكيف السادة احملاسـبني واألمني العام =راسة         البناية اجلديدةالبناية اجلديدةالبناية اجلديدةالبناية اجلديدة        2222011011011011////51515151////07070707
الرتتيبات املتعلقة �نتقال بعض مصاحل اإلدارة إىل البناية 

  .اجلديدة

  

  


