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        2011        شتنبرشتنبرشتنبرشتنبر    21    األربعاءاألربعاءاألربعاءاألربعاء ليوم  ليوم  ليوم  ليوم 73رقم رقم رقم رقم 
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        73     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممممشروع مشروع مشروع مشروع 

        1201        شتنبرشتنبرشتنبرشتنبر        21        األربعاءاألربعاءاألربعاءاألربعاءليوم ليوم ليوم ليوم 
  

شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا يخ ع اج$2011 شـتنرب  21 األربعاءيوم  مك تور محمد ا شـا برئاسة ريس ا+لس ا* لك ئ
سادة  ليد هللا وحضور األعضاء ا   :ب

 
نعالل يفة األول للريس :   بفوزي  ئا  خلل

يجديكن بسن  ثالث للريس :   حل يفة ا ئا ل  خلل
يفة اخلامس للريس :   عبد الرحامن أشن ئا  خلل

 حماسب :   عابد اشاكيل
 حماسب :   عادل املعطي

 حماسب :  عبد املاS أفرRط
 Tأمني  :   أمحد حا 

    

تب رمق  عىلاملوافقةبعد بعد بعد بعد  يوم  امجلعة 72ملك حمرض اج$ع ا نرب 16161616ل  ية يف نفس ، 2011201120112011شـت   سة معو تب عقد  مقرر ا جلملك

تصويت عىل لا ساعة الرابعة بعد الزوال لgراسة وا ليوم األربعاء عىل ا  :مرشوعي قانون ل

ي 47.09مرشوع قانون  • نجاعة الطا n يتعلق نجاعة الطا n يتعلق نجاعة الطا n يتعلق نجاعة الطا n ققققتعلق ل لي لي لي ية(      ؛ةةةةي r نقراءة( 
رشب 40.09مرشوع قانون رمق  • هرnء واملاء الصاحل  تب الوطين  n رشبتعلق هرnء واملاء الصاحل  تب الوطين  n رشبتعلق هرnء واملاء الصاحل  تب الوطين  n رشبتعلق هرnء واملاء الصاحل  تب الوطين  n للتعلق للي للي للي للكي للكملك للكملك للكملك ية( . ملك r نقراءة( 

 
بوع حولاإلطالع عىل مذكرةوبعد وبعد وبعد وبعد  ها خالل األ سـ أشغال اللجن وبر~مج  شارين عوة n*رحب ، معل ملستاملو�ة +لس ا

ية +لس أوروn وال2011201120112011حلضور دورة  بل ا*ميقرا تدى من أجل  ط  مسـتقن  13131313نعقد بل�سول يف قربص يويم ـسيذي ـللم
توبر 14141414و تضانقرت كام وافق عىل م.2011201120112011ك أ شارينحح ا نة ال ملست جملس ا ساواة بني الرجل واملرأة"جلج$ع  تابعة " ملا لا

نرب  هر د ية +لس أوروn خالل  جية الربملا ش ن  .2011للجمع
 

شارينجمال يف يف يف يف  سادة ا تشؤون ا تب عىل رسا� ملسل نصوري محمد من فريق األصا� ملك اطلع ا شار ا تقا� ا ملا ت ملسسـ
    .انضاممه للفريق احلريكإعالن واملعارصة و

 
شغل األخري، ويف ويف ويف ويف  رشوط املطلوبة  توفر فهيم ا شارين ممن  يحات أمام موظفي جملس ا تح nب الرت تب  لقرر ا ل ت ت ملسشـ ف ملك

شؤو    منصب توسطبملكف  يض ا بحر األ ية  ية الربملا ملن ا ب لل ن نظمةمجلع     .مل داخل هذه ا
  


