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ا/كتور محمد  رئيس ا*لس ئاسةبر ا اج%ع 2011 أبريل 18 �ثننييوم  مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 
  :الشـيخ بيد هللا وحضور األعضاء السادة

  اخلليفة الثالث للرئيس  :      حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :    بداادامحدو الشـيخ 

  اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد الرحامن أشن

  حماسب ا*لس  :      عابد اشكيل

  ا*لس حماسب  :    عبد املاP أفرNط

 أمني ا*لس  :      حاQ أمحد
        

ومشاريع القرارات املرتبطة  2012012012011111أبريل  07070707امخليس  ، ليوم  55ملكتب رمق ااملوافقة عىل مرشوع حمرض اج%ع  بعدبعدبعدبعد
مئة به، أحال املكتب مجموعة من النصوص الترشيعية اجلديدة اليت توصل هبا مؤخرا من الوزير األول عىل اللجن ا/ا

  :ويتعلق األمر بـ 
املتعلق ~ملوا{ وبإحداث الواكy الوطنية املتعلق ~ملوا{ وبإحداث الواكy الوطنية املتعلق ~ملوا{ وبإحداث الواكy الوطنية املتعلق ~ملوا{ وبإحداث الواكy الوطنية     15.0215.0215.0215.02بتغيري وتمتمي القانون رمق بتغيري وتمتمي القانون رمق بتغيري وتمتمي القانون رمق بتغيري وتمتمي القانون رمق     20.1020.1020.1020.10قانون رمق قانون رمق قانون رمق قانون رمق مرشوع مرشوع مرشوع مرشوع  •

    ....للموا{ ورشكة اسـتغالل املوا{للموا{ ورشكة اسـتغالل املوا{للموا{ ورشكة اسـتغالل املوا{للموا{ ورشكة اسـتغالل املوا{
    ....يتعلق ~لهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحرييتعلق ~لهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحرييتعلق ~لهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحرييتعلق ~لهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري    38.1038.1038.1038.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •
    ....يتعلق ~لتجميع الفال�يتعلق ~لتجميع الفال�يتعلق ~لتجميع الفال�يتعلق ~لتجميع الفال�    39.1039.1039.1039.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •
    ....مبثابة النظام األسايس لغرف التجارة والصناعة واخلدماتمبثابة النظام األسايس لغرف التجارة والصناعة واخلدماتمبثابة النظام األسايس لغرف التجارة والصناعة واخلدماتمبثابة النظام األسايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات    56565656.09.09.09.09مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •
ربيع ربيع ربيع ربيع     24242424الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     1.59.3011.59.3011.59.3011.59.301يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق     12.1012.1012.1012.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •

    ....بتأسيس الصندوق الوطين للتقاعد والتأمنيبتأسيس الصندوق الوطين للتقاعد والتأمنيبتأسيس الصندوق الوطين للتقاعد والتأمنيبتأسيس الصندوق الوطين للتقاعد والتأمني) ) ) ) 1959195919591959أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     27272727((((    1379137913791379اآلخر اآلخر اآلخر اآلخر 
    ....املتعلق ~لسلفات الصغريةاملتعلق ~لسلفات الصغريةاملتعلق ~لسلفات الصغريةاملتعلق ~لسلفات الصغرية    18.9718.9718.9718.97انون رمق انون رمق انون رمق انون رمق يقيض بتغيري وتمتمي القيقيض بتغيري وتمتمي القيقيض بتغيري وتمتمي القيقيض بتغيري وتمتمي الق    53.1053.1053.1053.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •
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  : ويتعلق األمر بـ . اطلع املكتب عىل النصوص الترشيعية اليت توصل هبا مكتب جملس النواب بعدهابعدهابعدهابعدها
    ....يتعلق ~ملنامجيتعلق ~ملنامجيتعلق ~ملنامجيتعلق ~ملنامج    21.0921.0921.0921.09مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •
    1377137713771377شعبان شعبان شعبان شعبان     4444الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     1.58.0081.58.0081.58.0081.58.008يمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق يمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق يمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق يمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق     04.1104.1104.1104.11مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •
    ....مبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العموميةمبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العموميةمبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العموميةمبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العمومية) ) ) ) 1958195819581958فرباير فرباير فرباير فرباير     22224444((((
يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون يتعلق بسالمة املنتوجات واخلدمات وبتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون     24.0924.0924.0924.09مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •

    ....�لزتامات والعقود�لزتامات والعقود�لزتامات والعقود�لزتامات والعقود
    ....املتعلق ~لربيد واملواصالتاملتعلق ~لربيد واملواصالتاملتعلق ~لربيد واملواصالتاملتعلق ~لربيد واملواصالت    24.9624.9624.9624.96يقيض بتمتمي القانون رمق يقيض بتمتمي القانون رمق يقيض بتمتمي القانون رمق يقيض بتمتمي القانون رمق     59.1059.1059.1059.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  •
    ....قانون ~محلاية من العنف األرسيقانون ~محلاية من العنف األرسيقانون ~محلاية من العنف األرسيقانون ~محلاية من العنف األرسيمقرتح مقرتح مقرتح مقرتح  •
• yالوطنية لتدبري أرايض ا/و yمقرتح قانون بإحداث الواكyالوطنية لتدبري أرايض ا/و yمقرتح قانون بإحداث الواكyالوطنية لتدبري أرايض ا/و yمقرتح قانون بإحداث الواكyالوطنية لتدبري أرايض ا/و yمقرتح قانون بإحداث الواك....    
        ....مقرتح قانون يتعلق بإلزامية حماربة األميةمقرتح قانون يتعلق بإلزامية حماربة األميةمقرتح قانون يتعلق بإلزامية حماربة األميةمقرتح قانون يتعلق بإلزامية حماربة األمية •

اإلطالع عىل جدول أعامل اللجن ا/امئة يف هذا األسـبوع، وافق عىل جدول أعامل جلسة األسـئ¨ الشفهية  وبعدوبعدوبعدوبعد
اليت سريأسها اخلليفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل والسـيد أمحد حاQ كأمني  2011ل أبري 19ليوم الثال»ء 

 . للجلسة
        

، وافق املكتب عىل تلبية ا/عوة حلضور املنتدى العاملي للربملانيني من أجل السكن اليت العالقات اخلارجيـةجمال  يفيفيفيف
*لس يف هذه التظاهرة نفس الوفد ا¸ي شارك يف ماي عىل أساس أن ميثل ا 20إىل  18سينعقد يف كرواتيا من 

اللجنة الثانية (املو¾ة *موعة العمل اخلاصة مبوضوع البيئة  عوةكام وافق عىل ا/. تنظميه بكينيا مت اللقاء السابق ا¸ي
  .ماي بروما 18اليت سـتلتمئ يوم ) للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط

  

مقرتح رئيس جملس النواب اللبناين بعقد اج%ع طارئ *لس �حتاد الربملاين تب املك  تدارس، جانب آخرمن من من من 
العريب عىل مسـتوى الرؤساء حبضور رئيس امجلعية الوطنية الرتكية ورئيس جملس الشورى اإليراين لبحث آليات 

  .الريق بعالقات اجلوار عىل أن يمت احلسم يف مبدأ املشاركة خالل اج%عاته املقب¨
  

تأسيس مجموعة الصداقة الباكسـتانية اإلطالع عىل رساy رئيس جملس الشـيوخ الباكسـتاين واليت خيرب فهيا ب  عدعدعدعدوبوبوبوب
اج%ع جلنة  ا¸ي شارك يفتقرير وفد جملس املستشارين     عىل كذP اطلع    ،املغربية مبجلس الشـيوخ الباكسـتاين

ا¸ي انعقد عية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط، الشؤون �قتصادية واملالية والشؤون �ج%عية والتعلمي ~مجل 
  .2011فرباير   18و  17 يويمللوكسمبورغ ~

  

محمد (األخري قرر املكتب تالوة رساy أعضاء الفريق الفيدرايل واليت أعلنوا فهيا عن امس الرئيس اجلديد للفريق  ويفويفويفويف
 .خالل اجللسة العمومية املقب¨) دعيدعة
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        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

أبريل أبريل أبريل أبريل     19191919جلسة األسـئ¨ الشفهية ليوم الثال»ء جلسة األسـئ¨ الشفهية ليوم الثال»ء جلسة األسـئ¨ الشفهية ليوم الثال»ء جلسة األسـئ¨ الشفهية ليوم الثال»ء         2011201120112011////56565656////01010101

2011201120112011        

  

  محمد فضييل: رئيس اجللسة 
  أمحد حاQ: أمانة اجللسة  

  

  

        ::::العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية         2011201120112011////56565656////02020202

  

عىل تلبية ا/عوة حلضور املنتدى العاملي فقة قرار ~ملوا -
 18للربملانيني من أجل السكن اليت سينعقد يف كرواتيا من 

 .ماي 20إىل 
  

املو¾ة *موعة العمل اخلاصة  عوةعىل ا/قرار ~ملوافقة  -
اللجنة الثانية للجمعية الربملانية للبحر (مبوضوع البيئة 
  .اي برومام 18اليت سـتلتمئ يوم ) األبيض املتوسط

  

  

  
  


