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رفع الجلست :مىتصف النهار

 .1جلسة مشرتكة مع جلنة احلقوق واحلرايت والعالقات اخلارجية:
علدث لجىت ألامن والدفاع اجخماعا مضتركا مع لجىت الحلىق والحسٍاث والعالكاث الخازجُت
ّ
للىظس في مضسوع اللاهىن عدد  2010/21واملخعلم بدىظُم خالت الطىازئ.
وعىدما بادز أعظاء لجىت ألامن والدفاع بلساءة مضسوع اللاهىن اعترض أعظاء لجىت الحلىق
والحسٍاث على مىهجُت العمل وأصازوا بأهه كان من ألاجدز على أعظاء لجىت ألامن والدفاع دزاست
ّ
والخلدم خالل الجلست بمالخظاتهم للىلاش.
املضسوع أوال
وكامذ ئِست لجىت الحلىق والحسٍاث والعالكاث الخا جُت بعسض ّ
كدمذ خالله مضسوع
ز
ز
ًخظمىه من اصكالُاث مضيرة أهه كاهىن خساس ّ
ّ
ّ
جدا وَسخدعي
ًىص علُه وما
اللاهىن وأهم ما
الدزس املعمم زػم أهه مسخعجل ّ
خاصت وأهه ًمس من الحلىق والحسٍاث وٍطسح اصكاالث دسخىزٍت
ّ
ًخطسق إلى خالت الطىازئ كدالت كاهىهُت،
وأصازث السُدة زئِست اللجىت أن الدسخىز لم
وجطسكذ إلى ّ
وحساءلذ بالخالي إن كان ًمكن الُىم اصداز كاهىن ًىظم هره املسألتّ .
عدة هلاط:
 من له صالخُت اعالن خالت الطىازئ :هل هى زئِس الجمهىزٍت أم زئِس الحكىمتّ
 كُف ًخدخل مجلس هىاب الضعب في ذلك :هل من خالل زئِسه أم الجلست العامت أو لجىتألامن والدفاع
 طسوزة جدعُم الظماهاث الاصكال املخعلم بؼُاب حعسٍف املصطلحاث صالخُاث والي الجهت خاصت وأن اللاهىن ٌؼُب الحكم املدليجطسق ألاعظاء إلى ّ
وخالل الىلاش ّ
عدة هلاط اعخبروها اصكالُاث باملضسوع:
مدة الطىازئ والتي حعخبر ّ
 ّمدة طىٍلت (من  6إلى  2أصهس)
 الخلط الري ًمكن أن ًددثه فهم املضسوع بين خالت الطىازئ وخالت الاسخثىاء. اعخباز أن الخىصُص على  22ساعت العالم وكُل الجمهىزٍت ّمدة طىٍلت وسبُا.
ّ
 اعخباز أن اسىاد الاخخصاص إلى زئِس الجمهىزٍت هى في ػير مدله واكتراح اسىاده إلى زئِسالحكىمت بعد مىافلت زئِس الجمهىزٍت ومجلس هىاب الضعب.
 اعخباز أن املضسوع املعسوض الُىم جىاس ى دوز زؤساء البلدًاث اعخباز أن املضسوع ال ًخماش ى في زوخه ال مع الدسخىز وال مع الىظام البرملاوي2

واعخبر جل ألاعظاء الحاطسٍن باللجىت أهه ال بد من التركيز والترًث في دزاست املضسوع خاصت
وأهه ًدخىي على عدة اصكالُاث جخطلب عمال كثُفا ومجهىد باعخبازه ًخطلب جدلُم املىاشهت بين خماًت
الحلىق والحسٍاث والدفاع عن ألامن اللىمي.
 .2املصادقة عىل برانمج العمل وضبط جدول أأعامل جلنة ا ألمن وادلفاع الجامتعها املقبل:
اثس الفساغ من الىلاش أعاله واصلذ لجىت ألامن والدفاع اجخماعها وصادكذ على بسهامج
ّ
عملهاّ ،
وكسزث املضازكت في فعالُاث الُىم البرملاوي الري سِخم جىظُمه خىل مضسوع اللاهىن املخعلم
بدىظُم خالت الطىازئ.
كما ّ
كسزث الاسخماع إلى زئِس اللجىت الىطىُت ملكافدت الازهاب ًىم الاثىين  10فُفسي ، 2012
وهي جلست كاهذ اللجىت كد ّ
كسزث اجساءها عىدما وطعذ بسهامج عملها وذلك لالطالع على
الاستراجُجُت الىطىُت ملكافدت الازهاب ومعسفت جسكُبت اللجىت.
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رئيس اللجىت

ّ
ملررة اللجىت

ّ
عبذ اللطيف املكي

الخيساء بً ّ
خراث

