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 الصفحة    

 7 .......................................................................................ديباجة املضبطة  ( 0

 9 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 4

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

بشأن النتائج الطيبةة الةح ققق ةا الواةد الةولك مل ل ةة       بيان اجمللس  ( 4

البحةةنين ملناةشةةة التقنيةةن الةةدور  ال الةةق قةةوق اتفاةيةةة القضةةاء علةةى      

 9 ........................................ (سيداومجيع أش اق الت ييز ضد املنأة )

ةانون بتعةديل املةادة   على مشنوع بصفة ن ائية ةنار اجمللس املوااقة  ( 5

م بشةةةأن اةياةةةة العامةةةة  4112لسةةةنة ( 3رةةةة  )القةةةانون النابعةةةة مةةةن 

للتةةةأمال امجت ةةةاعد )املعةةةد رت ضةةةوء امةةةةمام بقةةةانون املقةةةدم مةةةن   

 00 ................................................................................... جملس النواب(

الت  يلد األوق للجنةة الشةنون ارارجيةة والةدااع     التقنين  مناةشة ( 6

م 4103( لسةةنة 41واألمةةن الةةولك  صةةوو املنسةةوم بقةةانون رةةة  )

م بشةأن اايةة   4116( لسةنة  52بتعديل بعض أق ام القانون رة  )

 00 .............................................................من األع اق اإلرهابية اجملت ع 

 96 ..................................................................... (0)ملحق التقنين املذكور  ( 7

 37 ............................... القانون املذكورنسوم ةنار اجمللس املوااقة على م ( 2

جلنةةة الشةةنون ارارجيةةة والةةدااع واألمةةن الةةولك      مناةشةةة تقنيةةن   ( 9

م باسةتبداق املةادة   4103( لسةنة  44 صوو املنسةوم بقةانون رةة  )   

م بشأن امجت اعات 0973( لسنة 02( من املنسوم بقانون رة  )00)

 37 ............................................................. العامة واملسريات والتج عات
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 الصفحة    

 014 .................................................... (4)ملحق  ومناقاته التقنين املذكور (01

 40 ............................... القانون املذكورنسوم ةنار اجمللس املوااقة على م (00

الةةدااع واألمةةن الةةولك   جلنةةة الشةةنون ارارجيةةة و  تقنيةةن مناةشةةة  (04

م بتعةةديل بعةةض  4103( لسةةنة 43 صةةوو املنسةةوم بقةةانون رةةة  )   

 40 .. م رت شأن األقداث0976( لسنة 07أق ام املنسوم بقانون رة  )

 004 ..................................................... (3)ملحق  ومناقاتهالتقنين املذكور  (03

 49 ............................... القانون املذكورنسوم ة على مةنار اجمللس املوااق (04

ة والطفةةةةل أمناةشةةةةة التقنيةةةةن الت  يلةةةةد ال الةةةةق للجنةةةةة شةةةةنون املةةةةن  (05

 صوو مشنوع ةانون بشأن ااية األسنة من العنف )املعةد رت ضةوء   

 49 .............امةمام بقانون املقدم من جملس النواب ...................................

 040 ..................................................................... (4)ملحق التقنين املذكور  (06

وإعادة مشةنوع القةانون املةذكور إ      راض توصية اللجنةةنار اجمللس  (07

 93 ..........................................اللجنة .............................................................

   

   

   

   

   

  
 

 


