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 (0)  01املضبطة      م44/4/4104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 9 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 0

 00 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 4

 03 .....التصديق على مضبطة اجللسة السابقة ............................................. ( 3

مشااعوق نااابوع بتعااديل بعااق أ نااام نااابوع     إخطااار اسلااس بة الااة    ( 4

م )املعااد   0991( لساا ة 01العقوباااا الصااادر باملعبااوم بقااابوع رناا  )   

قاادم ماان جملااس ال ااوا (  ضااوء ارتنااباا بقااابوع اااا بصااة تـ املعدلااة اااا امل  

)تعاديل ال اااام األماىل  إن ال اااام امللناا(ة )إضاااجلة تعادد اجل اااة أو     

((؛ إن 91اسين علةه  كاعف مشدد إن الاعوف املشددة   املادة )

 03 جل ة الشؤوع اخلارجةة والدجلاق واألمن الوطين ......................................

نمةلا األول للج ة املعاجلق العامة والبةئة خبصوص الت التقعيع م انشة ( 1

مشعوق نابوع باملواجلقة على نابوع )باام( املستحضعاا البةطعية لدول 

جملااس التعاااوع لاادول اخللااةة الععبةااةة املعاجلااق للمعبااوم امللنااا رناا   

 03 .................................................................................... م4103( لس ة 41)

 15 ..................................................................... (0)ملحق التقعيع املذكور  ( 1

 05 .......... ـ  جمموعاملذكور املواجلقة على مشعوق القابوع نعار اسلس  ( 9

 49 .بهائةة .........بصفة املذكور املواجلقة على مشعوق القابوع نعار اسلس  ( 5

تقعياااع جل اااة الشاااؤوع اخلارجةاااة والااادجلاق واألمااان الاااوطين       م انشاااة  (9   

خبصااوص مشااعوق نااابوع بالتصااديق علااى التوتوكااول لالتفانةااة باا     

 نومة مملنة البحاعين و نوماة وهورياة الصا  الشاعبةة بشا ع       

جت ااا ارتودواا الضااعين وم اار التهااع  ماان الضااعائا املفعوضااة علااى     

 05 م .....................4103( لس ة 94لة املعاجلق للمعبوم امللنا رن  )الدخ

 15 ..................................................... (4)ملحق التقعيع املذكور ومعجلقاتـ  (01



 فهرس املواضيع

 (4)  01املضبطة      م44/4/4104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 44 نعار اسلس املواجلقة على مشعوق القابوع املذكور من  ةث املبدأ ..... (00

 43 ...........   جمموعـاملذكور ملواجلقة على مشعوق القابوع الس نعار اس (04

 45 نعار اسلس املواجلقة على مشعوق القابوع املذكور بصفة بهائةة .......... (03

التقعيااع التنمةلااا األول للج ااة الشااؤوع اخلارجةااة والاادجلاق      م انشااة  (04

ووثاائق   واألمن الوطين خبصوص مشعوق نابوع بشا ع ااياة معلومااا   

مة ومواصالة  4100( لسا ة  005الدولةة املعاجلق للمعباوم امللناا رنا  )   

م انشة بانا مواد مشعوق القابوع )ابتداًء من املاادة الساابعةا السادباة    

 44 .................................................................................بعد إعادة البنة ( ..

 54 ..................................................................... (3)ملحق التقعيع املذكور  (01

 34 ........... ـملواجلقة على مشعوق القابوع املذكور   جمموعانعار اسلس  (01

تقعياااع جل اااة الشاااؤوع اخلارجةاااة والااادجلاق واألمااان الاااوطين       م انشاااة  (09

( لسا ة  00( مان القاابوع رنا  )   9عديل املاادة ) خبصوص مشعوق نابوع بت

 ( 90م بشاا ع جااواواا الساافعة املعاجلااق للمعبااوم امللنااا رناا  )      0991

 34 ............................................................................................. م4103لس ة 

 99 ..................................................... (4)ملحق التقعيع املذكور ومعجلقاتـ  (05

 41 نعار اسلس املواجلقة على مشعوق القابوع املذكور من  ةث املبدأ ..... (09

 49 ........... ـملواجلقة على مشعوق القابوع املذكور   جمموعانعار اسلس  (41

يل بعاق  م انشة تقعيع جل ة اخلدماا خبصوص ارتناباا بقاابوع بتعاد    (40

م بشاا ع التاا م  ضااد  4111( لساا ة 95أ نااام املعبااوم بقااابوع رناا  )  

 49 التعطلة واملقدم من بعادة العضو ربا  عبدال ن الععيق ..................

 001 ..................................................... (1)ملحق التقعيع املذكور ومعجلقاتـ  (44
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 (3)  01املضبطة      م44/4/4104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

اجلقااة علااى توصااةة اللج ااة بااعجلق جااواو باااع ارتنااباا املونااعار اسلااس  (43

 14 ....................................................................................... املذكوربقابوع 

بدوة اسموعاة  إخطار اسلس بتقعيع وجلد الشعبة التملابةة املشارك    (44

والشاااعأل األوبااا  واللج اااة  األباااةق املتوبااا    اخلاصاااة لااادول البحاااع 

الفععةة للتحول والت مةة امل عقدة   اجلمهورية اإليطالةة اا روماة خالل 

 14 م ......................................................4103بوجلمت  41 إن  41الفبة من 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 


