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 9 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 1

 11 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 6

 14 على مضبطة اجللسة السابقة ............................................التصديق  ( 1

مشااا وا واااالوص بالتصاااديق علاااى اتفاو اااة بااا   إخطاااار ا لاااس ب  الاااة  ( 4

 كومااة كلكااة الب اا ين و كومااة اكوريااة بامسااتاص ا  ااالم ة  

 بشاا ص تشااو ا و ايااة ار ااتاملاراق  امل اوااق للمل  ااوم امللكاا  رواا      

 14 إىل جلنة الشؤوص اخلارج ة والدواا واألمن الوطين ؛ م6114( لسنة 41)

مشااا وا واااالوص باملواوقاااة علاااى ارلضاااملام إىل  إخطاااار ا لاااس ب  الاااة  ( 2

م املتعلااق بارتفاو ااة الدول ااة لسااالمة األروا      1911ب وتومااوع عااام  

( 21م  امل اوااق للمل  ااوم امللكاا  رواا  )   1994الب ااار ) ااورع( لعااام   

 14  .إىل جلنة الشؤوص اخلارج ة والدواا واألمن الوطين ........ م؛6114لسنة 

مشاا وا وااالوص بالتصااديق علااى اتفاو ااة تشااو ا  إخطااار ا لااس ب  الااة  ( 2

وتباادع  اياة ار اتاملاراق با   كوماة كلكاة الب ا ين و كومااة        

إىل ؛ م6114( لسنة 29رو  ا ارحتادية  امل اوق للمل  وم امللك  رو  )

 12 ......................................وص اخلارج ة والدواا واألمن الوطين جلنة الشؤ

( ماان وااالوص 12اروااحا  بقااالوص بتعااديل املااادة ) إخطااار ا لااس ب  الااة   ( 9

املقادم مان   م  و6111( لسانة  12البلدياق الصادر بامل  وم بقالوص روا  ) 

مخ س وفاضل  : الدمتورة جكاد عبداهلل الأص اب السعادة األعضاء

 12 ..... رضا عبداهلل و ج؛ إىل جلنة امل اوق العامة والب ئةو د ال م     

 12 إخطار ا لس بس ب اروحا  بقالوص املذمور من وبل مقدم ه .......... ( 1
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مشاا وا وااالوص باملواوقااة علااى ائ ااة علااى كواا ار ا لااس املواوقااة بصاافة ل ( 9

م املتعلاق بارتفاو اة   1911وموع عام الضملام كلكة الب  ين إىل ب وت

م  امل اواق للمل  اوم امللكا  روا      1922الدول ة خلطوط الت مل ال لعاام   

 12 .................................................................................... م6114( لسنة 22)

امل  ااوم تق ياا  جلنااة الشااؤوص التشاا يع ة والقالول ااة  صااو   مناوشااة  (11

م بتعااديل بعااك أ كااام امل  ااوم بقااالوص 6114( لساانة 29بقااالوص رواا  )

 12 . ....................... م بش ص مباش ة احلقوق الس ا  ة6116( لسنة 14رو  )

 99 ......................................................................( 1)مل ق التق ي  املذمور  (11

 12 ر ا لس املواوقة على امل  وم بقالوص املذمور ................................و ا (16

التكمل لا  للوناة الشاؤوص املال اة واروتصاادية      مناوشة التق يا   مواصلة  (11

 صو  مش وا والوص بش ص املواصفاق واملقاي س  امل اواق للمل  اوم   

 12 .............................................................. م6111( لسنة 11امللك  رو  )

املقادم مان    مان مشا وا القاالوص املاذمور     11إعاادة مناوشاة املاادة    طلب  (14

 12 احلكومة املوو ة .....................................................................................

 91 للونة لدرا تكا ....................................إخطار ا لس ب  الة املادة إىل ا (12

 12 .......................................... (6)مل ق املذمور  على التق ي  ار تدراك (12

مناوشة تق ي  جلنة الشؤوص التش يع ة والقالول ة  صاو  ارواحا  بقاالوص     (19

م بشا ص مباشا ة   6116( لسانة  14بتعديل بعك أ كام امل  وم بقالوص رو  )

احلقاااوق الس ا ااا ة وتعديالتاااه  واملقااادم مااان أصااا اب الساااعادة األعضااااء      

الدمتورة جكاد عبداهلل الفاضال  و و ان  ااج   ملاد تقاوي  ومخا س       

 91 ..................... د ال م     وأ د مكدي احلداد  وجواد عبداهلل  س  
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 99 ...................................................................... (1)مل ق التق ي  املذمور  (11

 94 وا  لر  اروحا  املذمور ..جب توص ة اللونة و ار ا لس املواوقة على (19

إخطااار ا لااس بتق ياا  ووااد الشااعبة الكملال ااة ململلكااة الب اا ين بشاا ص    (61

م رحتااد  6114عام املال  املشارمة   اجتملاا جلنة ال وابة املال ة عن ال

جماااالس الااادوع األعضااااء   منرملاااة التعااااوص ا  اااالم   املنعقاااد      

ينااي    16 إىل 11اكورية إي اص ا  الم ة  خالع الفاحة مان     ااطك اص 

 94 ...................................................................................................... م6112

تق ياا  ووااد الشااعبة الكملال ااة ململلكااة الب اا ين بشاا ص   بإخطااار ا لااس  (61

 املشاااارمة   املاااؤا  العاشااا  رحتااااد جماااالس الااادوع األعضااااء          

منرملاااة التعااااوص ا  اااالم   وارجتملاعااااق املصاااا بة لاااه  املنعقاااد    

يناااي   66 إىل 19اجلملكوريااة الحم ااة  خااالع الفااحة ماان     ااااإ ااطنبوع 

: إ اااالع 61ار اااتوابة لت ااادياق القااا ص  الاااا   »حتاااع شاااعار:   م 6112

 92 ........................................... «السالم العامل   العدالة  ار تق ار واألمن

   

   

   

   

   

   

   
 


