
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عاجامت كصاراث

ب( املستضارين مىتب جملس )ثعًو  

 1022 ص تنرب 00الاربؼاءًيوم  102 رمق
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  102قماجتماع المكتب ر                                                                                       المستشارينمجلس  
 

 

 

    201اجامتع املىتب رمق كصاراث 

 2102ص تنرب  0 الأربؼاءًيوم 
 

بصئاسة رئيس اجمللس ادلنتور دمحم اًض يخ بيس هللا وحضور  ااجامتػ 1022 ص تنرب 00الأربؼاء مىتب جملس املستضارين ًوم  غلس

   الأغضاء اًسادت: 

 اخلليفة اًثاين ٌلصئيس  :  دمحم فضيًل   

 اخلليفة اًثاًث ٌلصئيس، :  ن حلسن بيجسيى   

 اخلليفة اخلامس ٌلصئيس، :  غبس اًصحٌلن بأصن   

 حماســـــــب ؛ :  غبس املاكل بأفصايط   

 ؛بأمــــني : غبس اٌلعيف بأبسوح   

 ني.بأمــــ :  اة اًزغاريسػ   

 

  : املؼتشرون

 ؛اخلليفة الاول ٌلصئيس :   فوززي بنؼالل   

 ؛ليفة اًصابع ٌلصئيساخل  :   ص يخ امحسو ادبسا   

 ؛حماسب :   ػادل املؼعي   

 ؛حماسب :  ػابس اصىيي   

 .بأمني :  محيس هوسىوس   

 

 

 اًلصاراث اًعادرت غن الاجامتع

 اًترشًع :
 احاةل ٍلوػة من اًنعوص اًترشًؼية ػىل  اٌلجن اخملتعة:  -2

 اة()حمال من جملس اًنو  ابًلضاء اًؼسىصي. ًتؼلق 20..20 مرشوع كاهون رمق 

 حمال من جملس اًنواة( ابًساحي. ًتؼلق 2.21. مرشوع كاهون رمق( 

 يف ا ظار كصاءت اثهية )حمال من جملس اًنواة(ابًتؼاوهياث  ًتؼلق 221.21 مرشوع كاهون رمق. 

  ىل ثؼسًي املادت ة مبسوهاملتؼلق  11.20تمتميو مبوجب اًلاهون رمق نٌل مت  .00.0من اًلاهون رمق  01ملرتح كاهون يصيم ا 

 )ثلسم بو بأغضاء اًفًصق الاصرتايك مبجلس املستضارين(. احللوق اًؼينية.
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 ابخملترباث اخلاظة ٌلتحاًيي اًبيوًوجية  املتؼلق 21.02 من اًلاهون رمق 10 و 11 و 6 ملرتح كاهون بضأأن ثؼسًي املواد

 )ثلسم بو بؼغ بأغضاء اًفًصق الاس تلاليل مبجلس املستضارين( اًعبية.

 وضاء ىيئة وظنية ًال حيائيني. ملرتح كاهون حول  )ثلسم بو بؼغ بأغضاء اًفًصق الاس تلاليل مبجلس املستضارين( ا 

  مبوجبو اًسن اًيت جيب بأن حيال فهيا ػىل اًتلاػس  احملسدت 21.22بمتمي اًلاهون  1.22.106مرشوع مصسوم بلاهون رمق

احملسدت مبوجبو  0..1املؼاصاث املسهية، واًلاهون رمق  موظفو و بأغوان ادلوةل واًبدلايث واملؤسساث اًؼامة املنرصظون يف هظام

 ) متت املعادكة ػىلاًسن اًيت حيال ا ىل اًتلاػس غنس بلوغيا املس تزسمون املنرصظون يف اًنظام ادلاغي ملنح رواثب اًتلاػس 

ة ًوم  مرشوع  .(1022 ص تنرب 1 االجننيىشا املصسوم بلاهون من ظصف جلنة املاًية واًترعيط واًتمنية اجليًو

 

  مالءمهتا مع اًنظام ادلاذًل اجلسًس ٌلمجلس.مصاسةل اًسادت املستضارين اذلين ثلسموا مبلرتحاث كواهني كعس   -1

 

 كة اجمللس مع املؤسساث ادلس تورًة:ػال
تني غلس اجامتع مضرتك ٌلجنتني ادلامئاًرشوع يف غلس مضاوراث مع خمتلف الأظصاف املؼنية كعس  ثفوًغ رئاسة اجمللس -2

ىل غصض اًس يس اًصئيس الأول ٌلمجلس الأػىل ٌلحساابث حولجلس املستضارين وجملس اًنواة، مباخملتعتني  اًتلصيص  ًالس امتع ا 

ػىل اًساػة  1022ص تنرب  12ًوم الأربؼاء "، "منظومة اًتلاػس ابملغصة: اًتضريط وملرتحاث اال ظالحةاملتؼلق املوضوػايت 

 بؼس اًزوال.اًثاًثة 

ىل ظلب لة ػىل ثوجيواملواف  -1 بساء اًصبأي يفاجمللس الأػىل ٌلرتبية واًتىوين واًبحث اًؼلمي  ا  حساج كعب  كعس ا  مرشوع ا 

 .متؼسد اًتلنياث ًضم مسارس تىوين املينسسني

 

 : اٌلجن
ة ٌلجٌلرك ابدلار اًبيضا - ػاليم ابملسيًصة اجليًو وزايرت ميساهية مليناء املسًنة  ءاملوافلة ػىل ملرتح وزارت الاكتعاد واملاًية ًتنظمي ًوم ا 

 .ًفائست اًسادت املمستضارين

 

 : اًؼالكاث اخلارجية
منتسى ًض بوهة حول موضوع املسلسالث الاهتزابية وثؼزيز ادلميلصاظية يف دول جنوة  بأصغال يف املوافلة ػىل املضارنة -2

 (؛1022ص تنرب  26و  21 املتوسط املنظم من كبي مصنز صٌلل جنوة اًتابع جمللس بأوراب )ًض بوهة ، ًويم

اذلي سينؼلس  الاجامتع اًربملاين مبناس بة اهؼلاد مؤمتص الأدم املتحست حول اًتغرياث املناديةبأصغال  ملضارنة يفا املوافلة ػىل -1

 ؛1022دجنرب  .بلامي/اًبريو ًوم 

 CRANSاملنظمة من ظصف منتسى اًؼاملية حول اجلصمية اًؼابصت ًلأوظان  26 اًلمةبأصغال  يف املوافلة ػىل املضارنة -0

MONTANA  ىل  21جبنيف من وضاع 1022بأنتوبص  22ا  لأ ، واًيت س ترعط ملناكضة مواضيع الأمن اًضامي واًؼاملي ًو

ليا و  فًص  اًعحصاء واًؼصاق وثأأجريىا ػىل الاستامثراث الأجنبية؛ اًساحي و اب 
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اٌللاء اًتضاوري ًصابعة  بأصغال ٌلمضارنة يف لس الأغيان الأرديناًرتحيب ابدلغوت املوهجة اىل جملس املستضارين من رئيس جم -2

ليا واًؼامل اًؼصيب  فًص  ؛ 1022ص تنرب  11و  12اذلي س يؼلس بؼٌلن ًويم  جماًس اًض يوخ و اًضورى واجملاًس املٌلجةل اب 

ىل املستضارت اًس يست زبيست بوغياد  -1 حسى اًورصااملوافلة ػىل ادلغوت املوهجة ا  ث اًعبية املنظمة من ظصف ٍلوػة ٌلمضارنة يف ا 

ىل  22)اًعزرياث من  اًبنم اًؼاملي ومنظمة اًعحة اًؼاملية من بأجي ثسغمي كسراث اًتغعية اًعحية   -(؛1022ص تنرب  10ا 

ىل  -6 ىل اًس يس رئيس جملس املستضارين من رئيس ادلؼية اًوظنية اًىورًة ٌلليام بزايرت رمسية ا  املوافلة ػىل ادلغوت املوهجة ا 

 مجيورًة هوراي.  

ملان اس تلبال اًس يست روزا اًفادابز ثزياهو، الأمينة اًؼامة ٌلحزة الاصرتايك اًاكهعابصي ورئيسة اًفًصق الاصرتايك ابًرب املوافلة ػىل  -2

 ؛ 1022ص تنرب  1، وذكل ًوم ادلؼة احملًل ابًاكهعابصاي

  

 : صملاهيةن بصؤو
ة املوافلة ػىل ظلب جامؼة اًلايض غياض  - مبصاوش ال بصام رشانة مع جملس املستضارين من بأجي ثنظمي هسوت يف موضوع : "اجليًو

 املتلسمة واحلاكمة اًرتابية".

 

 كضااي ًال ظالع

 :  اًترشًع
 

دبار ب  -2  توظي جملس اًنواة بـ:ا 

  مبزاوةل اًعب.  ًتؼلق 202.20مرشوع كاهون رمق 

 حساج وثنظمي مؤسسة الأغٌلل الاجامتغية ٌلعحافة  ملرتح كاهون ًليض  )ثلسم بو هواة فصق وٍلوػة الأغلبية(.اب 

 

 اًؼالكاث اخلارجية

  ماًو  10و .1اهؼلسث بلواهسا/بأهغوال ًويم  اًيت ٌلجنة اًتنفيشًة ًالحتاد اًربملاين اال فًصلي 62اجامتػاث ادلورت حمرض

1022. 

  غن وزارت اًضؤون اخلارجية واًتؼاون حتيي ػىل مشهصت وزارت اخلارجية املرصًة اًيت ثنظم ا جصاءاث زايرت مصاسةل ظادرت

ىل كعاع غزت من ذالل مؼرب رحف اًرب  ي؛وددول كوافي اال غاجة واملساػساث اال وساهية ا 

 دبار بتأأجيي زايرت رئيس ىل اًفرتت املمتست من ا  ىل  11ة جلنة اًضؤون اخلارجية مبجلس اًض يوخ املىس ييك ٌلمغصة ا   16ا 

 ؛1022ص تنرب

  حول اهتزاة رئيسة جسًست ٌلجنة اًؼالكاث اخلارجية ابًىوهغصس اًبريويف؛رساةل من وزارت اًضؤون اخلارجية واًتؼاون 

  ؼية لأمصياك اًوسعى واًاكراًيب املوهجة ًصئييس جمليس اًاكثب اًتنفيشي ملنتسى رؤساء املؤسساث اًترشً مصاسةل من

ة يف ىشا املنتسى، واًيت خيرب من ذالًيا ػىل بأن اًعلب س يعصح  ٌلنلاش  اًنواة واملستضارين خبعوص ظلب اًؼضًو

 ( ؛1022غضت  11ذالل اجامتع املنتسى مبناس بة اذلهصى اًؼرشين ًتأأسيس ىشا امللتلى اجليوي )
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 اًض يوخ اال ًعايل رّدا ػىل اًصساةل اًيت س بق وبأن وهجيا هل اًس يس رئيس جملس املستضارين  مصاسةل من رئيس جملس

 ؛خبعوص ثبين ملمتساث من ظصف جملس اًض يوخ اال ًعايل ًفائست ما بأمستو ابًضؼب اًعحصاوي

  دبار من وزارت اًضؤون اخلارجية واًتؼاون  ؛الاًعايلابس تلبال بأظفال خماميث ثنسوف من كبي رئيسة جملس اًنواة ا 

  ؛1022بأنتوبص  26ا ىل  21ٌلجمؼية اًؼامة ًال حتاد اًربملاين ادلويل اًيت ستنؼلس جبنيف من  202ابدلورت واثئق ذاظة 

  مضارنة وفس جملس املستضارين يف بأصغال جلنة اًضؤون اخلارجية ٌلربملان اًؼصيب يف اجامتغيا اًعارئ وادلورت ثلصيص حول

 1022ًوًيوز  22-21اًيت اهؼلسث ابًلاىصت بأايم  اد اًربملاين اًؼصيب حول اًؼسوان اال ارائيًلاحلادًة واًؼرشين اًعارئة ًالحت

 مبلص اجلامؼة اًؼصبية.
 

 مواضيع ٌلمتابؼة
 اًترشًع : 

  1.22.106ظؼن ملسم من ظصف اًفًصق اًفيسرايل يف بأصغال جلنة املاًية مبناس بة دراس هتا ملرشوع مصسوم بلاهون رمق 

 

 :رجية اًؼالكاث اخلا

  لي اًيت ستنؼلس ابًربملان املغصيب يف اًفرتت املمتست من  02ٌلجنة اًتنفيشًة واملؤمتص  61بأصغال ادلورت فًص حتاد اًربملاين اال  ًال 

ىل  10 ضفاء رػاًتو ،  1022هوهرب  1بأنتوبص ا  )ثفضي ظاحب اجلالةل املكل دمحم اًسادس هرصه هللا ابملوافلة اًىصمية ػىل ا 

 اًتظاىصت(؛اًسامية ػىل ىشه 

 " : ية حول موضوع ية يف جمال حلوق اال وسان ػىل املس توى اًوظين: مسامهة اًربملاانث اًنسوت ادلًو ثفؼيي الاًزتاماث ادلًو

 1022ص تنرب  00و 10" املزمع غلسىا مبلص اًربملان املغصيب ًويم يف بأصغال جملس حلوق اال وسان اًتابع ًلأدم املتحست

وسان،  املنظم ابًتؼاون مع الاحتاد ة امللكفة حبلوق اال  )ثفضي ظاحب اًربملاين ادلويل وابًرشانة مع املنسوبية اًوزاًر

 اجلالةل املكل دمحم اًسادس هرصه هللا ابملوافلة اًىصمية ػىل ا ضفاء رػاًتو اًسامية ػىل ىشه اًتظاىصت(؛

 دان ًتنظمي ادلورت اًؼارشت ملؤمتص ظلب ملسم من رئيس ادلؼية اًوظنية دليورًة مايل بضأأن احلعول ػىل ادلمع من بال

 ؛1021احتاد جماًس ادلول الأغضاء يف منظمة اًتؼاون اال ساليم املزمع غلسىا بباماهو يف ًنايص 

  ثنظمي ادلورت اًثاهية ٌلمنتسى اًؼاملي حللوق اال وسان اًيت س تحتضهنا ملرتحاث يف صأأن مسامهة جملس املستضارين يف

 .بتنس يق مع جملس اًنواةمصاوش صيص هوهرب امللبي وذكل 
 

 صؤون بصملاهية:

  ؛1022ثنظمي ادلدول اًربملاين دلورت بأنتوبص 

 ؛بني جمليس اًربملان الاسرتاثيجيٌلتنس يق  ًوحة اًليادت  

 مؼاجلة ا صاكًية اًغياة. 
 

 :ا داًرةصؤون 

 ؛دًيي املساظص اال داًرة 



15:44:44 17/10/2014 

 6 

  ضة وع املزياهية اًفصغية بصمس اًس نة املاًية ومالمح مرش  1022ًتنفيش مزياهية اجمللس بصمس س نة اخلعوط اًؼًص

1021. 


