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 11 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 1
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لااس بةاباابة باادء موباا  اوااع و ااأحض  لااو  عيااد األ اا ى      اجملبيااا   ( 1

 51 ...................................................................................................... املبارك
قااأار جملااس الةااواحض رصااول  ااأار جملااس الشااورى بإخطااار اجمللااس  ( 5

 و   مشأوع  انو  بشان  ارراااد اتجتعااعا واتنضاباس السالو ا      

باملاادارو واملسبسااات التعليعيااة ااااااة واجلامعااات، واملعااد    ااوء  

 11 ................................................ اح بقانو  املقدم من جملس الةواحضات رت

مشااأوع  ااانو  بتعااديل بعااق أ نااام  ااانو      إخطااار اجمللااس بة الااة    ( 1

م، واملعاد    اوء   2111لساةة   35اادمة املدنية الصادر بالقانو  ر   

الشاسو  التشاأيعية   ات رتاح بقانو  املقدم من جملس الةواحض، إىل جلةة 

 11 والقانونية .................................................................................................
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 اوء  م، واملعاد    2111لساةة   35اادمة املدنية الصادر بالقانو  ر   

ات رتاح بقانو  املقدم من جملس الةواحض، إىل جلةة الشاسو  التشاأيعية   

 11 والقانونية .................................................................................................

مشااأوع  ااانو  بتعااديل بعااق أ نااام القااانو    إخطااار اجمللااس بة الااة   ( 8

م، واملعاد    اوء   2111لساةة   11باملأبوم بقاانو  ر ا     املدنا الصادر
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 ااانو  بشاان   اتاال العااد  واملعااد      مشااأوعإخطااار اجمللااس بة الااة   ( 1

 ااوء ات اارتاح بقااانو  املقاادم ماان جملااس الشااورى، إىل جلةااة الشااسو     

 11 التشأيعية والقانونية ................................................................................

القانو  ر   مشأوع  انو  بتعديل بعق أ نام إخطار اجمللس بة الة  (11

م بشن  التعلي ، واملعاد    اوء ات ارتاح بقاانو  املقادم      2115لسةة  27

 17 من جملس الةواحض، إىل جلةة اادمات ...................................................

مشااأوع  ااانو  بشاان  تةعااي  الععاال   ريااا     إخطااار اجمللااس بة الااة   (11

ات رتاح بقانو  املقدم من جملس الةواحض، إىل األطفا ، واملعد    وء 

 17 جلةة اسو  املأأة والطفل ........................................................................

مواةقاة اجمللاس علااى إرباا  بياا  مأةااق رطااحض إىل اتنااد ال ملااانا        (12

 18 ..............................................................األوروبا .....................................

مشاأوع  اانو  بالتصاديق علاى      أار اجمللس املواةقة بصفة نهائياة علاى    (13

اتفا ياة باني  نوماة ةلناة الب ااأين ومةععاة األما  املت ادة للرتبيااة        

والعلااااوم والةقاةااااة )اليونسااااانو( بشاااان  إنشااااااء املأ اااا  ار ليعاااااا     

لتنةولوجيا املعلومات واتتصا  باملةامة   الب أين، املأاةق للعأبوم 

 18 ................................................................ م2111لسةة  12امللنا ر   
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املسبسااااة الدوليااااة للتةعيااااة، املأاةااااق  ةلنااااة الب ااااأين إىل اتفا يااااة 

 18 ............................................................... م2111لسةة  17للعأبوم ر   

مشاأوع  اانو  بالتصاديق علاى      أار اجمللس املواةقة بصفة نهائياة علاى    (15

 الةعام األبابا للو الاة الدولياة للطا اة املتةاددة، املأاةاق للعأباوم      

 11 ................................................................. م2111لسةة  15امللنا ر   
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مشاااأوع  اااانو  بالتصاااديق علاااى اتتفا ياااة ارطارياااة للتعااااو    مةا شاااة  (11

ات تصااااااادو بااااااني دو  جملااااااس التعاااااااو  لاااااادو  االاااااايع العأبيااااااة   

 11 .......................... م2111لسةة  28واملري وبور، املأاةق للعأبوم ر   

 11 .. املذ ور بصفة اتبتعةا القانو  مشأوع مواةقة اجمللس على مةا شة  (17

 111 ..................................................................( ...1مل ق ) التقأيأ املذ ور (18

 21 املذ ور من  يث املبدأ .... أار اجمللس املواةقة على مشأوع القانو   (11

 28 ...........  أار اجمللس املواةقة على مشأوع القانو  املذ ور   جمعوعه (21

 58  أار اجمللس املواةقة على مشأوع القانو  املذ ور بصفة نهائية ..... (21

مةا شة التقأيأ التنعيلا الةانا للةةة اسو  املأأة والطفل رصاول   (22

مشاااأوع  اااانو  بةاااادار  اااانو  الطفااال، )املعاااد    اااوء ات رتا اااني    

 28 املقدمني من جملس الةواحض( .....................................................بقانونني 

 123 ..................................................................( ...2مل ق ) التقأيأ املذ ور (23

املاذ ور  القاانو   مواةقة اجمللس على إعادة البااحض الةاامن مان مشاأوع      (21

 117 .......................لةةة مل يد من الدرابة .............................................الإىل 

اجللساة   إىلةاود جادو  األععاا     بمةا شاة بقياة   تنجيال  ب إخطار اجمللس (25

 117 .....................................................................................................القادمة 

بطلاال إ اااةة بةااد إىل جاادو  األععااا  ناا  بةااد مااا      إخطااار اجمللااس   (21

ابااتةنار األععااا  املتعةلااة   إااادار بيااا  ب بشاان  يساتةد ماان أععااا  

 118 ...............................................................تصعيد املواجهات األمةية ........

إ الااة ااذا الطلاال إىل رئايس اجمللااس للةعاأ ةيااه    مواةقاة اجمللااس علاى    (27

 118 ...........................................................................وإادار البيا  املةابل 
 


