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 الصفحة    

 8 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 0

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

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

لملةاااة ملااار ا  اااوار ا ضاااارا   امل لاااس ة احااابة ا تضاااا  اجملبياااا   ( 4

 04 ................................................................................................. والثقافا 

بعاا   مشاااوق قااا و  بتعااديلعلااى قاااار اجمللااس املوافقااة بصاافة   ا يااة  ( 5

م بشاا   الاادفاق املااد    0991( لساا ة 5أ ةااام املاحااوم بقااا و  رقاا  )

 03 م ...................................4103( لس ة 44املاافق لللماحوم امللة  رق  )

تصااادية وصااور املاحااوم  جل ااة الشاارو  املاليااة وا ق تقايااا م اقشااة  ( 2

م بتعاديل بعا  أ ةاام املاحاوم بقااا و      4104( لسا ة  55بقاا و  رقا  )  

 03 ...................................... م بإصدار ح دا  الت لمية0911( لس ة 05رق  )

 044 ..................................................................... (0)ملحق التقايا املذكور  ( 1

 39 قا و  املذكور بصفة   ا ية ..........املاحوم بقاار اجمللس املوافقة على  ( 8

التقايا التةلميل  الاابع للج ة شرو  املاأة والطفل وصاور  م اقشة  ( 9

مشاوق قا و  بش   محاياة األحااة مان الع امل )املعاد   الاوء ا قا ا         

 39 ............................................................. بقا و  املقدم من جملس ال واب(

 044 ..................................................................... (4)ملحق التقايا املذكور  (01

 44 قاار اجمللس املوافقة على مشاوق القا و  املذكور   جملموعه .......... (00

جل ااة اماادما  وصاور مشاااوق قااا و  بتعااديل املااادة  تقايااا م اقشاة   (04

م بشاا   رعايااة وت وياال وتشاا يل 4112( لساا ة 14( ماان القااا و  رقاا  )5)

 44 .......)املعد   الوء ا ق ا  بقا و  املقدم من جملس ال واب(   املعاقني
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 الصفحة    

 055 ..................................................... (3)ملحق التقايا املذكور ومافقاته  (03

 52 قاار اجمللس املوافقة على مشاوق القا و  املذكور من  يث املبدأ ..... (04

 14 قاار اجمللس املوافقة على مشاوق القا و  املذكور   جملموعه ........... (05

املاافااق العامااة والبيصااة وصااور مشاااوق قااا و     تقايااا جل ااة م اقشااة (02

 اان اس دحااية  املاافااق لللماحااوم امللةاا  رقاا    بشاا   ت مااي  مةاولااة امل 

 14 ....................................................................................م 4101( لس ة 40)

 085 ..................................................... (4)ملحق التقايا املذكور ومافقاته  (01

 19 لس املوافقة على مشاوق القا و  املذكور من  يث املبدأ .....قاار اجمل (08

 املاذكور القاا و   م اقشاة بقياة ماواد مشااوق      ةواصالة إخطار اجمللاس   (09

 009 .اجللسة القادمة . إىل وت جيل م اقشة الب د املتبق  من جدول األعلمال؛

ين بشاا   إخطااار اجمللااس بتقايااا وفااد الشااعبة الكملا يااة مللملةااة البحااا  (41

املشاااركة   أ شااطة اجمللموعااة ا حتشااارية لالااااد الكملااا   الاادول   

املع يااة بفاانوص  قااع امل اعااة املةتساابة )األياادو( وصااحة األم و ااديث 

خاالل الفا ة مان      و دة والطفال  امل عقادة   بووباورا ااا بورو اد      اااال

 009 ........................................م ...................................4103 وفلمك  44اا  08

إخطار اجمللاس  بتقاياا وفاد الشاعبة الكملا ياة مللملةاة البحااين بشا            (40

املشاركة   املر ا الكملا    ول م ملمة التجاارة العاملياة  امل عقاد      

 041 ..م ....................4103ديسلمك  5اا  4بال  اا ا دو يسيا  خالل الف ة من 

  

 

 


