
رس املواضيعفه  

 (1)   25 املضبطة     م17/4/2016                                                                                    2/ الذور  4دللس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 
 

 
 

 الصفحة    

 10 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 1

 14 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذريو ( 2

 15 ..........................على مضبطة اجللسة السابقة ..................التصذيق  ( 3

 15 . اجلباى يف قزية كزباباد بياى اجمللس بشأى إدانة العمل اإلريابي ( 4

م 2015( لسهة 26إخطار اجمللس بإحالة املزسوم بقانوى رقم ) ( 5

بشأى م 1999( لسهة 28بتعذيل بعض أحلام املزسوم بقانوى رقم )

العامة والبيئة  إنشاء وتهظيم املهاطق الصهاعية; إىل جلهة املزافق

 16 عو جلهة الشؤوى املالية واالقتصادية ...............  بصفة أصلية عوًضا

جلهةةة اخلةةذماو  صةةو  قةةزار دللةةس الهةةوا  حةةو    مهاقشةةة تقزيةةز  ( 6

قةةةزار دللةةةس الشةةةورى بشةةةأى مشةةةزوي قةةةانوى تقزيةةةز سيةةةادة ألصةةة ا    

( 13شةةاو واملسةةت قه عةةهًم اخلاضةةعه ألحلةةام القةةانوى رقةةم )     املعا

م بشةةةأى تهظةةةيم معاشةةةاو وملافةةةوو التقاعةةةذ ملةةةو في      1975لسةةةهة 

 16 احللومة; )املعذ يف ضوء االقرتاح بقانوى املقذم مو دللس الهوا ( ...

 65 ............................................................... (1)مل ق التقزيز املذكور  ( 7

 اجمللسبالتمسم بقزار  على توصية اللجهة املوافقةقزار اجمللس  ( 8

 36 بزفض مشزوي القانوى املذكور مو حيث املبذأ ........................السابق 



رس املواضيعفه  

 (2)   25 املضبطة     م17/4/2016                                                                                    2/ الذور  4دللس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 
 

 
 

 الصفحة    

مهاقشة تقزيز جلهة اخلذماو  صو  قزار دللس الهوا  حو  قةزار   ( 9

يةز سيةادة ألصة ا     تقزبشةأى  مشةزوي قةانوى     صةو  دللس الشورى 

املعاشاو واملست قه عهًم اخلاضعه ألحلام قانوى تهظةيم معاشةاو   

وملافةةوو التقاعةةذ لضةةباا وأفةةزاد قةةوة دفةةاي الب ةةزيو واألمةةو العةةام    

م; )املعةةةذ يف ضةةةوء  1976( لسةةةهة 11الصةةةادر باملزسةةةوم بقةةةانوى رقةةةم )   

 37 .......................االقرتاح بقانوى املقذم مو دللس الهوا ( ........................

 72 ........................................................... (2)مل ق التقزيز املذكور  (10

 اجمللسعلى توصية اللجهة بالتمسم بقزار  املوافقةقزار اجمللس  (11

 40 بزفض مشزوي القانوى املذكور مو حيث املبذأ ........................السابق 

جلهة اخلذماو  صو  قزار دللس الهوا  حو  قةزار  مهاقشة تقزيز  (12

مشةزوي قةانوى بشةأى تقزيةز سيةادة ألصة ا          صةو  دللس الشورى 

املعاشةةةةاو واملسةةةةت قه عةةةةهًم اخلاضةةةةعه ألحلةةةةام قةةةةانوى التةةةةأمه 

م، )املعةذ يف  1976( لسةهة  24االجتماعي الصادر باملزسوم بقانوى رقم )

 40 نوى املقذم مو دللس الهوا ( ......................................ضوء االقرتاح بقا

 79 .......................................................... (3)مل ق التقزيز املذكور  (13



رس املواضيعفه  

 (3)   25 املضبطة     م17/4/2016                                                                                    2/ الذور  4دللس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 
 

 
 

 الصفحة    

 اجمللسعلى توصية اللجهة بالتمسم بقزار  املوافقةقزار اجمللس  (14

 43 بزفض مشزوي القانوى املذكور مو حيث املبذأ ........................السابق 

جلهة املزافق العامةة والبيئةة  صةو  مشةزوي قةانوى يف      مهاقشة تقزيز  (15

)املعذ يف ضةوء   ،شأى إنشاء وتهظيم صهذوق دعم الصياديو الب زيهيه

 43 ............................ ..................االقرتاح بقانوى املقذم مو دللس الهوا ( .

 86 .............................................. (4)مل ق التقزيز املذكور ومزفقاتٌ  (16

قزار اجمللس املوافقة على توصية اللجهة بزفض مشزوي القانوى  (17

 50 .................املذكور مو حيث املبذأ ..................................................

تقزيز جلهةة الشةؤوى التشةزيعية والقانونيةة  صةو  االقةرتاح       مهاقشة   (18

م 2002( لسةهة  15( مةو املزسةوم بقةانوى رقةم )    31بقانوى بتعةذيل املةادة )  

املعذ  بشأى دللسةي الشةورى والهةوا ، واملقةذم مةو أصة ا  السةعادة        

الةذكتور  و أمحةذ مًةذا احلةذاد،   واألعضاء: مخيس محذ الزمي ةي،  

 سةةةةامية خليةةةةل  وسوسةةةةو حةةةةاجي تقةةةةوا،  وأمحةةةةذ سةةةةا، العةةةةزيض،  

 50 املؤيذ ........................................................................................................

 100 .......................................................... (5)مل ق التقزيز املذكور  (19



رس املواضيعفه  

 (4)   25 املضبطة     م17/4/2016                                                                                    2/ الذور  4دللس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 
 

 
 

 الصفحة    

 قزار اجمللس املوافقة على توصية اللجهة جبواس نظز االقرتاح (20

 59 ................................................................................. املذكوربقانوى 

تقزيز وفذ الشعبة الربملانية ململلة الب زيو بشأى املشاركة مهاقشة  (21

اي الربملاني لتغيري املهاخ، والذا نظمٌ االحتاد يف أعما  االجتم

الربملاني الذولي بالتعاوى مع الربملاى الفزنسي بالعاصمة باريس ةة 

 60 ............ م2015ديسمرب  6إىل  5اجلمًورية الفزنسية، خال  الفرتة مو 

وفذ الشعبة الربملانية ململلة الب زيو بشأى املشاركة مهاقشة تقزيز  (22

جتماي اللجهة الذائمة املعهية بالشؤوى االقتصادية والتهمية يف ا

املستذامة، املهعقذ يف جاكزتا ةة اجلمًورية اإلنذونيسية، خال  الفرتة 

 60  م ..................................................................... 2015أغسطس  20إىل 19

   

   

   

   

   

 


