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        90     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        2012         فبرايرفبرايرفبرايرفبراير     13        االثنيناالثنيناالثنيناالثنينليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم ـمكتب جمعقد عقد عقد عقد  بوعيه ع اج$2012201220122012 فرباير 13131313 ث�ننيملستلس ا تور محم برئاسة سـاأل كريس ا3لس ا2 يخ ـئ لشـد ا

سادة بيد هللا          :لوحضور األعضاء ا

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

بسن سن سن سن                                                                                                                          بحل بحل بحل يفة     : : : :     جديكن        جديكن        جديكن        جديكن        ييييحل يفة ا يفة ا يفة ا ثالثخللخللخللخللا ثالثا ثالثا ثالثا     ئئئئ للريس، للريس، للريس، للريس،للللا

يفة الرابع للريس،    ::::        بدابدابدابداادادادادامحدو امحدو امحدو امحدو      يفة الرابع للريس،ا يفة الرابع للريس،ا يفة الرابع للريس،ا ئئئئا     خللخللخللخلل

يفة اخلامس للريس،    ::::            ننننععععبد الرحامن أشبد الرحامن أشبد الرحامن أشبد الرحامن أش     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 املا] أفرZطبد املا] أفرZطبد املا] أفرZطبد املا] أفرZط    

    أمنيأمنيأمنيأمني    ::::                                أمحد حا\أمحد حا\أمحد حا\أمحد حا\    

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

تلف ا ،2012201220122012 فرباير 07070707ثالdء لا ليوم 89ملكتب رمق ا عىل حمرض اج$ع ملوافقة ابعدبعدبعدبعد تب  لiقش ا خم نة تصورملك تام ملمكات ا ختال
ية أشغال ا2ورة رش يع ا يةلت ثالdء يفاخلر ها القانوية يوم غد ا تويف آجا ل واليت  ن لسـ ند . 2012 فرباير 14ست تب  عوقد وقف ا ملك

تور  يات ا2 يقا  نة  تظر من الربملان اخلوض فهيا خالل هذه ا ب� وا�ي  ية ا رش يد ا تحقاقات واملوا سـ� تض ب سـ ي يع ع ملقسـ تطت ل نل ملق
نواب قصد حتديد املوعد الهنايئ و. اجلديد يق مع رئاسة احلكومة ورئاسة جملس ا تب لرئاسة ا3لس أمر ا لقد فوض ا لتنسـ ملك

نه يف أقرب وقت تب به قصد اإلعالن  بار ا تام ا2ورة وإ عال ملكت خ  . خ
 

تب عىل جدول أعامل بعدهابعدهابعدهابعدها ثالdء ملك صادق ا يوم ا ية  ئ� ا لسة األ ل ه سـ يفة الرابع  اليت سريأ2012201220122012 فرباير 14141414لشفجل خللها ا س
سة يف أبدوح كأمني للج بد ا يد  يد امحدو ادبدا وا لللريس ا للط ع سـ لسـ ل ي�    .ئ أشغال اللجن خالل ا2ورة     حصوبعد اإلطالع عىل 

ية من  توبر 14يفاخلر شارين ومه 2012 إىل فرباير 2011ك أ سادة ا بات بعض ا تب يف شأن  ت، تداول ا ل ملسطل محمد : ملك
بد ا نصوري، أمحد شد،  عا بات انضام¡م للفريق احلريكمل سحب  باعي  بارك ا مثون، ا هدي  شاعر، ا طللواحد ا ب سـ لل م وقد قرر . عمل

سة العامة تب عدم تالوة هذه املراسالت يف ا جللا  .ملك
 

تب عىل نص رسا¥بعدهابعدهابعدهابعدها رشيعي اجلزيئ ملأل مقعد شاغر،     ملك اطلع ا يجة �تخاب ا يد ريس احلكومة واليت خيرب فهيا  لتا ب نل ن تسـ ئ
ناير 31وا3رى يوم  تقالل2012ي  يد بوزكري جامخ عن حزب � تخاب ا سـ وا�ي أسفر عن ا سـ     .لن
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ية جمال يفيفيفيف ية جالعالقات اخلار تب عىل  تلب، وافق ا شاملك رش لالحتاد للمدعوة من �حتاد الربملاين العريب  ثامن  عركة يف املؤمتر ا ل
ية، وكذا عىل دعوة مماث� من 2012 مارس 6-5وذ] يويم  شورى وا3الس املامث� يف يت «لعامصة الكو يوخ وا لرابطة جمالس ا لشـ

يات وذ] يف اخلرطوم يف  يدات الربملا يا والعامل العريب الج$ع ا نإفر لسـ  حول تقريركام اطلع عىل  ،2012 مارس 19 – 18يق
ن سابعة ملؤمتر احتاد جمالس ا2ول األعضاء يف  شارين يف أشغال ا2ورة ا مشاركة وفد عن جملس ا ل ت تعاون اإلساليم ملسم لظمة ا

يا، شارينيسـبأندو شاركة وفد جملس ا ت وعىل تقرير حول  تابع ملسم تابعة للمجلس الربملاين ا ياة ا ية ا سني نو نة  لن يف أشغال  ل حل ع حت جل
توس يض ا ملبحر األ ب بونة يويم لل ناير 30 و 29لشـط اليت عقدت يف   .2012ي 

    

 

يد األمني العام داريةاإلشؤون لا  جمالويفويفويفويف يق اليت قام هبا مرلسـ، قدم ا تد بحث وا تاجئ ا قعرضا حول  ل ل صد العمل الربملاين عن ن
شارين ية 3لس ا بلوما هام ا2 تا سـ ملسي ية مل يات واألرقام اليت توحض نو ع من خالل العديد من اإلحصا ية ئ ساهامت ا يعة ا لفعلو مل طب

بلومايس تلف مكوiت ا3لس يف العمل ا2 يللفرق و Æ. 
 

تقاعد وتأمني منمنمنمن تعلقة  يات ا يني ا تطورات اليت يعرها ملف  تب عن آخر ا سادة أعضاء ا ب جانب آخر مت إطالع ا مل تض حت ل ملقل ف ملك
ب� من أ يص إحدى �ج$عات ا شارين ومت �تفاق عىل  سادة ا ملقا ختص ت نة الع$دها يف ملسل يارات ا ملمكجل حبث أفضل ا خل

تأمني تقاعد وا ية مبجال ا يجرهيا ا3لس مع األطراف ا لاملفاوضات اليت  ل ن  .ملعسـ
    


