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اطةةةار اجمللةةةس بتقريةةةر ووةةةد الشةةةعبة اللملاناةةةة ململكةةةة البحةةةرين
املشةةةارمح يف اجتمةةةاين اجللسةةةة العامةةةة واجتماعةةةات اللةةةةاة الدائمةةةة
لللملاة العربةي ،واملنعقةدة يف عمةاة ةةة اململكةة األردناةة امشاةاةة،
اال الف ة من  01ىل  09ديسمل 4103م .....................................
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اطار اجمللس بتقرير جلنة الرقابة املالاة اااق حبسةابات ااةاد
جمالس الدو األعضاء يف منظمةة التعةاوة االسةالمي للسةنة املالاةة
4103م ،واجملتمعةةة يف هةةراة ةةةة اجلمهوريةةة االسةةالماة االيراناةةة،
اال الف ة من  04ىل  04يناير 4104م ..........................................
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