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  السادسة عشرةاجللسة  قرارات ونتائج 
  و4/4/2011 االحُني

نج انخاانفظم انتشغَؼٍ  - ولاألصوع االَؼماص انؼاصٌ 
 

 

:  األول انثُض
 تالوج أمساء األػضاء ادلؼتظعٍَ

 : انخاٍَ انثُض

 انتظضَك ػهً يضثطح اجلهـح انـاتمح

 

 

:  انخانج انثُض
 انغؿائم انىاعصج

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

  16الجلسة  ونتائج قرارات                           ( 2)                         1الدور – 3الفصل  –الشورى 

 

 

 

 

 

 

 

:  انغاتغ انثُض
 ،انـؤال ادلىجه إىل طادة ادلؼايل انشُز أمحض تٍ زلًض آل سهُفح وػَغ ادلانُح

ػـاصج انؼضى انضكتىع ػثضانؼؼَؼ دـٍ أتم،  وادلمضو يٍ ؽ
 ،تشأٌ انىضغ ادلايل نشغكح دهثح انثذغٍَ انضونُح

 وعص يؼايل انىػَغ ػهُه 
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 : اخلايؾ انثُض
ادلانُح،  انـؤال ادلىجه إىل طادة ادلؼايل انشُز أمحض تٍ زلًض آل سهُفح وػَغ

وادلمضو يٍ ؿؼاصج انؼضى انضكتىع ػثضانؼؼَؼ دـٍ أتم، 
تشأٌ اجلىاَة انماَىَُـح وااللتظاصَـح نهىضغ ادلانـٍ   

اَؼكاؿـاخ طنك ػهً ادلال انؼاو،  نشغكـح دهثـح انثذـغٍَ انضونُـح، ويضي
وعص يؼايل انىػَغ ػهُه 

 
 

:  انـاصؽ انثُض
انـؤال ادلىجه إىل طادة ادلؼايل انشُز أمحض تٍ زلًض آل سهُفح وػَغ ادلانُح، 

اإلجغاءاخ انتٍ اختظتها وادلمضو يٍ ؿؼاصج انؼضى هانح عيؼٌ لغَظح، خبظىص 
شأٌ انىاعصج يف تمغَغ صَىاٌ انغلاتح ادلانُح واإلصاعَح ب انىػاعج دلىاجهح ادلشانفاخ ادلانُح

و، 2008و مبظغوفاخ ختض انـُح ادلانُح 2009حتًُم انـُح ادلانُح 
، طنك أؿثاب يىجثح تربع انمُاو تهاوهم ل

 وعص يؼايل انىػَغ ػهُه
 

 

:  انـاتغ انثُض
ر  أمحض تٍ زلًض آل سهُفح، انـؤال ادلىجه إىل طادة ادلؼـايل وػَغ ادلانُح انشٍ

وادلمضو يٍ ؿؼاصج انؼضى ؿُض دثُة يكٍ هاشى، 
انطاعئح،  ادلظغوفـاخ دلىاجهح ادلانُح نىػَغ ادلؼطاج تشأٌ انظالدُاخ

جاءخ يف لاَىٌ ادلُؼاَُح انؼايح،  انؼاجهح كًا وتغطُح انتؼاياخ
( شفهُاًا ؿُكىٌ عص يؼايل انىػَغ )
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:  انخايٍ انثُض
يشغوع لاَىٌ تانتظضَك ػهً اتفالُح اإلػفاء ادلتثاصل يٍ أسظ انغأٌ انُهائٍ ػهً 

ج ـل اجلىٌ انضويلـصج يٍ ػًهُاخ انُكـل واألعتاح انؼااـانضغائة ػهً انضر
 صا، ـج هىنٍـج ممهكـعٍَ ودكىوـج انثخـج ممهكـق ذلا تني دكىوـوانربوتىكىل ادلغاف

 و2008نـُح  (48)ٌ على ـوو ادلهكـادلغافك نهًغؽ
 

 

 

:  انتاؿغ انثُض
 يشغوع لاَىٌ تشأٌ َمم ادتُاطاخ يىظفٍ احلكىيح أسظ انغأٌ انُهائٍ ػهً 

 ادلؤيٍ ػهُهى ػٍ يضص سضيتهى و ،اوـاع انثذغٍَ واأليٍ انغـوأفغاص لىج صفوضثاط 
 اشرتاكاتهى يف انتأيني تني طُاصَك انتماػض وانتأيني اخلاضؼني ذلا أو

 (ادلمضو يٍ رلهؾ انُىابتماَـىٌ ص يف ضىء االلرتاح ـادلغ)
 

س النواب الختالف وإعادته إلى مجل  

 .مجلسين عليهال

 

: انؼاشغ انثُض
 ادلغؿىو تماَىٌ تمغَغ جلُح انشؤوٌ انتشغَؼُح وانماَىَُح تشأٌ 

  ،و تئنغاء يغكؼ انثذغٍَ نهضعاؿاخ وانثذىث2010نـُح( 23)على 
 و1981نـُح ( 11)عؿىو تماَىٌ على تاملادلُشأ                     
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: ػشغ  احلاصٌ انثُض
 يشغوع لاَىٌ  تمغَغ جلُح انشؤوٌ اخلاعجُح وانضفاع واأليٍ انىطٍُ تشأٌ

، و1976نـُح  (15)يٍ لاَىٌ انؼمىتاخ انظاصع تادلغؿىو تماَىٌ على  (41)تتؼضَم ادلاصج 
 (ادلؼض يف ضىء االلرتاح تماَىٌ ادلمضو يٍ رلهؾ انُىاب) 

 
 

 

 

: ػشغ  انخاٍَ انثُض
يىاطهح يُالشح انتمغَغ انتكًُهٍ األول نهجُح شؤوٌ ادلغأج وانطفم تشأٌ 

يٍ يشغوع لاَىٌ تئطضاع لاَىٌ انطفم،  ( انخايٍ، انتاؿغ، انؼاشغ) األتىاب ادلـرتصج 
( ادلؼض يف ضىء االلرتادني تمـاَىَني ادلمـضيني يـٍ رلهؾ انُىاب)
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: ػشغ  انخانج انثُض
 تماَىٌ تتؼضَم تمغَغ جلُح انشؤوٌ اخلاعجُح وانضفاع واأليٍ انىطٍُ تشأٌ االلرتاح

  ،و تشأٌ دظغ ويكافذح غـم األيىال2001نـُح  (4)تؼض أدكاو ادلغؿىو تماَىٌ على  
 و2006نـُح  (54)ػضل تانماَىٌ على وامل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


