قطاضاد وّزبئج اجليؽخ اخلبٍؽخ واىؼشطَِ
االثْني ً2010 /4/5

زوض االّؼقبز اىؼبزٌ اىطاثغ – اىفصو اىزشطَؼٍ اىثبٍّ
اىجْس األوه :

رالوح أمسبء األػعبء ادلؼزصضَِ

اىجْس اىثبٍّ :

اىزصسَق ػيً ٍعجطخ اجليؽخ اىؽبثقخ

اىجْس اىثبىث :

اىطؼبئو اىىاضزح
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اىجْس اىط اثغ :

اىؽؤاه ادلىجه إىل صبحت ادلؼبيل اىشُد أمحس ثِ حمَس آه ذيُفخ وظَط ادلبىُخ،

وادلقسً ٍِ ؼؼبزح اىؼعى ؼُس حجُت ٍنٍ هبشٌ ثشأُ اىؼبٍيني يف اىقطبع ادلصطيف
وحبطّخ هصا اىقطبع  ،وضز ٍؼبيل اىىظَط ػيُه

اىجْس اخلبٍػ :

اىؽؤاه ادلىجه إىل صبحت اىؽؼبزح اىسمزىض فُصو ثِ َؼقىة احلَط وظَط اىصحخ،

وادلقسً ٍِ ؼؼبزح اىؼعى ؼُس حجُت ٍنٍ هبشٌ ثشأُ رىفري ىقبح أّفيىّعا وثبء

، H1N1ومُفُخ اىزصطف ثبىيقبحبد واألٍصبه غري ادلؽزرسٍخ ٍِ جبّت ادلىاطْني،
وضز ؼؼبزح اىىظَط ػيٍه
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اىجْس اىؽبزغ :

اىؽؤاه ادلىجه إىل صبحت اىؽؼبزح اىسمزىض فُصو ثِ َؼقىة احلَط وظَط اىصحخ،

وادلقسً ٍِ ؼؼبزح اىؼعى ٍْريح ػُؽً ثِ هْسٌ ثشأُ اىزؽهُالد ادلقسٍخ ىصوٌ
االحزُبجبد اخلبصخ يف اىؼُبزاد اخلبصخ  ،وضز ؼؼبزح اىىظَط ػيُه

اىجْس اىؽبثغ :

ً
أذص اىطأٌ اىْهبئٍ ػيً ٍشطوع قبّىُ ثئظبفخ ٍبزح ثطقٌ (ٍ )310نطضا
إىل قبّىُ اىؼقىثبد اىصبزض ثبدلطؼىً ثقبّىُ ضقٌ ( )15ىؽْخ ،ً1976
(ادلؼس يف ظىء االقرتاح ثقبّىُ ادلقسً ٍِ جميػ اىْىاة)

وإعادته إلى مجلس النواب الختالف
المجلسين عليه .
اىجْس اىثبٍِ :

اىزقطَط اىزنَُيٍ ىيجْخ اىشؤوُ اىزشطَؼُخ واىقبّىُّخ حىه

ٍشطوع قبّىُ ثشأُ اىنشف ػِ اىصٍخ ادلبىُخ (ٍِ أَِ ىل هصا ؟)،
(ادلؼس يف ظىء االقرتاح ثقبّىُ ادلقسً ٍِ جميػ اىْىاة)
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اىجْس اىزبؼغ :

رقطَط جلْخ ادلطافق اىؼبٍخ واىجُئخ حىه قطاض جميػ اىْىاة خبصىص قطاض

جميػ اىشىضي ثشأُ ٍشطوع قبّىُ ثزؼسَو ثؼط أحنبً اىقبّىُ ضقٌ ()20
ىؽْخ  ً2006ثشأُ محبَخ اىشىاطئ واىؽىاحو وادلْبفص اىجحطَخ،
(ادلؼس يف ظىء االقرتاح ثقبّىُ ادلقسً ٍِ جميػ اىْىاة)

اىجْس اىؼبشط :

رقطَط جلْخ ادلطافق اىؼبٍخ واىجُئخ حىه قطاض جميػ اىْىاة خبصىص
قطاض جميػ اىشىضي ثشأُ ٍشطوع قبّىُ ثزؼسَو ادلبزح ()4

ٍِ ادلطؼىً ثقبّىُ ضقٌ ( )2ىؽْخ  ً1994ثشأُ اىزرطُط اىؼَطاٍّ،
(ادلؼس يف ظىء االقرتاح ثقبّىُ ادلقسً ٍِ جميػ اىْىاة)

اىجْس احلبزٌ ػشط :

رقطَط جلْخ اىشؤوُ اىزشطَؼُخ واىقبّىُّخ

حىه االقرتاح ثقبّىُ ثشأُ ظَبّبد اىزطىَط اىؼقبضٌ،

وادلقسً ٍِ أصحبة اىؽؼبزح األػعبء  :ؼؼىز ػجساىؼعَع مبّى  ،إثطاهٌُ حمَس ثشٍَ،
مجبه حمَس فرطو  ،ز.ػبئشخ ؼبمل ٍجبضك  ،ذبىس حؽني ادلؽقطٍ
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اىجْس اىثبٍّ ػشط :

رقطَط جلْخ اخلسٍبد حىه االقرتاح ثقبّىُ ثشأُ

زػٌ األزوَخ اخلبصخ ثبألٍطاض ادلعٍْخ وادلؽزؼصُخ ثْؽجخ  ٍِ % 50ؼؼطهب األصيٍ،
وادلقسً ٍِ أصحبة اىؽؼبزح األػعبء :أمحس إثطاهٌُ ثهعاز ،حمَس حؽِ ثبقط ضظٍ،
ز .ػبئشخ ؼبمل ٍجبضك ،ذبىس ػجساىطمحِ ادلؤَس

اىجْس اىثبىث ػشط :

رقطَط جلْخ اىشؤوُ اىزشطَؼُخ واىقبّىُّخ حىه االقرتاح ثقبّىُ ىؽْخ  ً2009ثشأُ
احلجع اإلزاضٌ  ،وادلقسً ٍِ أصحبة اىؽؼبزح األػعبء  :ضثبة ػجساىْجٍ اىؼطَط،
زاله جبؼٌ اىعاَس  ،فؤاز أمحس احلبجٍ  ،ضاشس ٍبه اهلل اىؽجذ

اىجْس اىطاثغ ػشط :

رقطَط وفس اىشؼجخ اىربدلبُّخ دلَينخ اىجحطَِ ثشأُ ادلشبضمخ يف ادلؤمتط اىؼبدلٍ ىيربدلبُ
اإلىنرتوٍّ ىيؼبً  ، ً2009ادلْؼقس يف واشْطِ اىىالَبد ادلزحسح األٍطَنُخ،
ذاله اىفرتح ٍِ ّ 5 - 3ىفَرب ً2009
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اىجْس اخلبٍػ ػشط :

رقطَط وفس اىشؼجخ اىربدلبُّخ دلَينخ اىجحطَِ ثشأُ ادلشبضمخ يف االجزَبع اىربدلبٍّ
اىصٌ ّظَه االحتبز اىربدلبٍّ اىسويل ثبىزؼبوُ ٍغ اىربدلبُ اىسامنبضمٍ،
وشىل دبْبؼجخ اّؼقبز " :اىسوضح اخلبٍؽخ ػشطح دلؤمتط اىسوه األططاف
يف ارفبقُخ األٌٍ ادلزحسح ثشأُ رغُري ادلْبخ "،

ادلْؼقس يف مىثْهبجِ -اىسامنبضك ،ثزبضَد  16زَؽَرب ً2009

اىجْس اىؽبزغ ػشط :

رقطَط وفس اىشؼجخ اىربدلبُّخ دلَينخ اىجحطَِ ثشأُ ادلشبضمخ يف ادلؤمتط اىنشفٍ اىؼطثٍ
اىؽبزغ واىؼشطَِ  ،واالجزَبع اىزبؼغ ػشط ىيجْخ اىزْفُصَخ ىالحتبز اىنشفٍ
ىيربدلبُّني اىؼطة  ،ادلْؼقسَِ يف اخلططىً اىؽىزاُ ،
ذاله اىفرتح ٍِ َْ 28 -22بَط ً2010
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