
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
الس اعة  عش ر بعس اال وي من دور االنعقاد السن  األولىللدورة  األولى من الفترة الثانية جلسته االعتيادية مجلس النوابعقد 
    . م1011/فبراير / 23 ه  الموافق2113/ رجب / 21 بتاريخ االحد من صباح يوم لنصفوا العاشرة

 رئيس اجمللس نائب              عبد السالم هشول زابية  /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 ال        دلتور / عل        ق عب        د ا   ب        و حليق        ه  
 

 وزي       ر الدول       ة لش       وون مجلس       ق الن       واب والش       ور  
 

ال تع    ثث (بس   ا  ال ر ا ال ر.ي ثث ب   بال   ال  ع         ) الرئيس اجللسة ب   /فتتح األخ ابعد أن و
 ثاملاضية وصادق عليهاجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

 اجني   أ  د ال و ,  ل عل   اع د ال    عض و       / التع  اجمللس إىل املقرتح املقدم ما األخويا  كعا

للعجل س وأوض اع األعض اا وامل ووال والوض   امل ال          ةاخلتامي  واحلس ابا   .ول موضوع املوازنة اجمللس 

مت التأكيد خالل ه عل أ أيعي ة     وأجرى اجمللس نقاشًا مستايضًاثث يف اجمللس مؤخرا.دث  وكذلك .ول ما

يف أو,اتها وطبقًا لإلج رااا   االلت ام بأ.كام الالئحة الداخلية وتقدي  احلسابا  اخلتامية ملوازنا  اجمللس 

,اع  ة اجملل  س وبعي  دًا ع  ا املشاكا  ا   ط  ا ااحمل  دديف يف الالئح  ة وأن يك  ون الشق  اة ب   اافية كامل  ة ويف 

اجملل س   أن يرك   واحل ر  عل أ   واالتهاما  وااللااا  اخلا جة عا الشظ  واللوائح واألع را  الململاني ة   

 يف مواجهة العدوان الغاش  واحلصا  اجلائر  هابية وتع ي  دو مهامه الدلتو ية والت ريعية والر, ألدااجهوده 

علأ بالدنا مشذ لب  لشوا  علأ مرأى ومسع  ما اجملتع   ال دول  ال ذي ر   رك ل اكشًا ق اه و,          

يف مظلومية ال ع  اليعين باملخالاة لكل العهود واملوابيق  هصو  بأب  العدوان و ف  احلصا  وميا س الشااق 

ثث ب  أ جأ اجمللس التكعال نقاة املوضوع والبت فيه إىل جلسة يوم األ بعاا واألعرا  الدولية  واالتاا,يا 

   م ث61/2/2222القادم 
 ,,,  الثانية عشرة ظهرا  وقد انتهت الجلسة فق الساعة 

 وا  الموفق ,,,
 دائرة الجلسات وشوون األعضاء 
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  االحداليـــــوم : 

 
 


