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اج�عا برئاسة رئيس ا6لس ا5كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور  2013 ماي 20مكتب جملس املستشارين يوم "ثنني  عقدعقدعقدعقد
  : األعضاء السادة

        ل للرئيس؛ل للرئيس؛ل للرئيس؛ل للرئيس؛اخلليفة األو اخلليفة األو اخلليفة األو اخلليفة األو         ::::                فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل                
        اخلليفة الثاين للرئيس؛اخلليفة الثاين للرئيس؛اخلليفة الثاين للرئيس؛اخلليفة الثاين للرئيس؛        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                
        اخلليفة الرابع للرئيس؛اخلليفة الرابع للرئيس؛اخلليفة الرابع للرئيس؛اخلليفة الرابع للرئيس؛        ::::                امحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبدا                
        اخلليفة اخلامس؛اخلليفة اخلامس؛اخلليفة اخلامس؛اخلليفة اخلامس؛        : : : :         عبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشن                
        حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛        ::::                عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل                
        ؛؛؛؛حماسـبحماسـبحماسـبحماسـب        ::::                عبد املا^ أفر[طعبد املا^ أفر[طعبد املا^ أفر[طعبد املا^ أفر[ط                
                ....لسلسلسلسأمني ا6أمني ا6أمني ا6أمني ا6        ::::        عبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوح                

املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق؛ قرر املكتب برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة خالل جلسة معومية يوم الثالdء  بعدبعدبعدبعد
 :ويتعلق األمر . مبارشة بعد حصة األسـئs الشفهية 2013ماي  21

 1922 ديسمرب 1341 اآلخر عربي من 12 يف الصادر الرشيف الظهري من 34 الفصل بتغيري 92.12 رمق قانون مرشوع •
 .واسـتعاملها وحيازهتا وتسويقها السامة املواد السـترياد نظام بسن

 .واملواصالت �لربيد املتعلق 24.96 رمق القانون بتغيري 39.12 رمق قانون مرشوع •

 املوقع المات،للع التصويرية للعنارص ا5ويل للتصنيف املنشئ فيينا اتفاق عىل مبوجبه يوافق 32.12 رمق قانون مرشوع •
 .1985 أكتوبر فاحت بتارخي واملعدل 1973 يونيو 12 يف بفيينا

 رضوب من وغريه التعذيب مناهضة التفاقية "ختياري الربوتوكول عىل مبوجبه يوافق 124.12 رمق قانون مرشوع •
sلألمم العامة امجلعية طرف من 2002 ديسمرب 18 يف بنيويورك املعمتد املهينة، أو الالإنسانية أو القاسـية العقوبة أو املعام 
 .املتحدة

 العادل والتقامس اجلينية املوارد عىل احلصول بشأن ©غو[ بروتوكول عىل مبوجبه يوافق 13.12 رمق قانون مرشوع •
 .2010أكتوبر 29 يف �ليا�ن بناغو[ املوقع البيولو¯، التنوع �تفاقية امللحق اسـتخدا¬ا عن الناشـئة للمنافع واملنصف

 املوقع الصناعية، وال³ذج للرسوم ا5ويل للتصنيف املنشئ لواكرنو اتفاق عىل مبوجبه يوافق 49.12 رمق قانون مرشوع •
 .به وامللحق ،1979سبمترب 28 بتارخي واملعدل 1968 أكتوبر 8 يف بلواكرنو
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 لألفضليات الشامل مالنظا اتفاق بشأن ساو�ولو جوµ بروتوكول عىل مبوجبه يوافق 29.12 رمق قانون مرشوع  •
 .2010 ديسمرب 15 يف) الربازيل( وإغواس دو بفوز املوقع النامية، الب·ان بني ف¶ التجارية

 املهنيتني، والصحة للسالمة الرتوجيي اإلطار بشأن 187 رمق "تفاقية عىل مبوجبه يوافق 16.12 رمق قانون مرشوع •
 .ا5ولية العمل ملنظمة العام للمؤمتر (95) والتسعني اخلامسة ا5ورة خالل 2006 يونيو 15 يف جبنيف املعمتدة 2006

    
  :أحال املكتب عىل اللجن اÁتصة قصد ا5راسة مرشوعي قانون وهام بعدها بعدها بعدها بعدها 

 يتعلق �ملدرسة الوطنية العليا للمعادن �لر�ط؛ 89.1289.1289.1289.12مرشوع قانون رمق  •

 .املتعلق �ملسـتلزمات الطبية 84.1284.1284.1284.12مرشوع قانون رمق  •
 

جانب آخر أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب مبقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف بشأن إحداث صندوق     منمنمنمن
  .اإليداع والتدبري

        

اليت سريأسها اخلليفة  2013ماي  22جلسة األسـئs ليوم الثالdء صادق املكتب عىل جدول أعامل جمال األسـئs الشفهية  يفيفيفيف
  .محمد فضييل والسـيد عبد اللطيف أبدوح كأمني للجلسة الثاين للرئيس السـيد

        

، حيث حدد Ëرخي ساءµ السـيد رئيس احلكومة ملا تبقى من ا5ورةالشهرية مل جلسات املكتب برجمة أولية لل    جانب آخر حددمن من من من 
ىل أن يمت "تفاق مع ع 2013يوليوز  517راسة موضوع الغطاء الغابوي وإعداد الرتاب الوطين كام حدد Ëرخي  2013يونيو  19

        .السادة رؤساء الفرق عىل حمور هذه اجللسة
        

السـنوية الثانية والعرشون للجمعية الربملانية ملنظمة األمن  ا5ورةجمال العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل املشاركة يف يف يف يف يف 
         ؛ 2013يوليوز  3يونيو إىل غاية  29اليت سـتعقد بإسطمبول ما بني والتعاون يف أور� 

  

 2القيام هبا إىل املغرب من  جانب آخر رحب املكتب �لز[رة اليت يعزتم السـيد فهد عىل الراشد رئيس جملس األمة الكوييت منمنمنمن
 .2013يونيو  5اىل 

  

مراسs من "حتاد الربملاين العريب مرفقة �لبيان الصادر عن ا6لس الوطين "حتادي حول قيام وفد  اطلع املكتب عىلبعدها بعدها بعدها بعدها 
sنية من جملس الشورى اإليراين بز[رة اجلزر اإلماراتية احملتd sاحتاد جمالس ا5ول األعضاء يف منطقة التعاون ، وعىل مراس

  اإلساليم حول ما تعرضت Ù مؤخرا مقربة الصحايب جحر بن عدي يف منطقة عدرا بريف دمشق؛
    

سـيارتني  حبادث انفجاراء يف منطقة التعاون اإلساليم يتعلق من احتاد جمالس ا5ول األعضصادر بيان  اطلع املكتب عىلكام كام كام كام 
  مفخختني يف مدينة رحيانيل الرتكية �لقرب من احلدود السورية؛

        

 02أبريل و 30و 29بتارخي  غال ا5ورة التدريبية لتكوين املكوننيغال ا5ورة التدريبية لتكوين املكوننيغال ا5ورة التدريبية لتكوين املكوننيغال ا5ورة التدريبية لتكوين املكوننيــــــــــــــــــــأشأشأشأشن ـــتقرير عاطلع املكتب عىل  دارية اإلشؤون ال  جمال يفيفيفيف
        .ط�لر� 2013مايو  03و
  

رئيس األخري كون املكتب جلينة تضم يف عضويهتا à من السـيد محمد فضييل وعبد الرحامن أشن للنظر يف طلب رئيس  ويفويفويفويف
 .عن الفريق يف مكتب ا6لستعيني ممثل ب  القايضفريق التحالف "شرتايك 
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