
 فهرس املواضيع

 (1)  11 طةاملضب     م11/4/5112                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 1 ..........................ديباجة املضبطة ....................................................... ( 1

 11 ......................................................... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 5

 11 ديق على مضبطة اجللسة السابقة ............................................التص ( 1

م بتعالالالوز و يالالو لشالالالاو  الشالالالبا   5112( لسالالال ة 51تالالالوة املومالالالوم ر الال  )   ( 4

 14 ................................................................................................... والوياضة

 12   بشأ   وار جملس األمن الدولي حول الوضع يف الومن .....  بوا  اجمللس ( 2

( مالالن  الالابو  151مشالالووق  الالابو  بتعالالديل املالالادة ) إخطالالار اجمللالالس بةحالالالة   ( 6

م )املعالالد يف 1116( لسالال ة 12العقوبالالاا الصالالادر باملومالالوم بقالالابو  ر الال  )   

شالالاو  جل الالة الإىل ضالالوء ارت الالباا بقالالابو  املقالالدم مالالن جملالالس الشالالورى(    

 11 ............................................................. اخلارجوة والدفاق واألمن الوطين

( مالن املومالوم   151ادة )مشووق  ابو  بتعالديل املال  إخطار اجمللس بةحالة  ( 1

م بشالأ  الالحةالة الداخلوالة جمللالس ال الوا       5115( لسال ة  24) بقابو  ر ال  

إىل جل الالة ابو  املقالالدم مالالن جملالالس ال الالوا (   )املعالالد يف ضالالوء ارت الالباا بقالال 

 11 ................................................................ الشاو  التشويعوة والقابوبوة

ما ابتهى إلوه جملس ال وا  خبصوص  وار بةحالة إخطار اجمللس  ( 8

جملس الشورى خبصوص مشووق  ابو  بشأ  محاية األموة من الع ف 

إىل جل ة   عد يف ضوء ارت باا بقابو  املقدم من جملس ال وا ()امل

 11 .................................................................................. شاو  املوأة والطفل



 فهرس املواضيع

 (5)  11 طةاملضب     م11/4/5112                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

م ا شالالة تقويالالو جل الالة الشالالاو  املالوالالة وارت تصالالادية خبصالالوص املومالالوم       ( 1

بتعالالديل بعالالك أحاالالام املومالالوم بقالالابو  م 5114( لسالال ة 64بقالالابو  ر الال  )

م بشالالالالأ   وفالالالالة البةالالالالوين لتسالالالالوية امل ا عالالالالاا   5111( لسالالالال ة 11ر الالالال  )

 11 .............................................................. ارت تصادية واملالوة وارتمتثمارية

 81 .....................................................( 1)ملةق التقويو املذكور وموفقاته  (11

 52  وار اجمللس املوافقة على املوموم بقابو  املذكور ................................ (11

م ا شة تقويو جل ة املوافق العامة والبوئة خبصوص املوموم بقابو  ر    (15

 52 .......... م بشأ  تسوية مشاريع التطويو العقارية املتعثوة5114( لس ة 66)

 14 .....................................................( 5)ملةق التقويو املذكور وموفقاته  (11

 16  وار اجمللس املوافقة على املوموم بقابو  املذكور ................................ (14

م ا شالالالالة تقويالالالالو جل الالالالة الشالالالالاو  اخلارجوالالالالة والالالالالدفاق واألمالالالالن الالالالالوطين  (12

خبصوص  مشووق  الابو  باملوافقالة علالى ابضالمام  لاالة البةالوين إىل       

م املتعلق بارتتفا وة الدولوة خلطوط التةمول لعام 1188بووتوكول عام 

 16 ..................... م5114( لس ة 26م، املوافق للموموم امللاي ر   )1166

 111 .....................................................( 1)ملةق التقويو املذكور وموفقاته  (16

 11  وار اجمللس املوافقة على املشووق بقابو  املذكور من حوث املبدأ ...... (11

 45 املشووق بقابو  املذكور يف جمموعه ........... وار اجمللس املوافقة على  (18



 فهرس املواضيع

 (1)  11 طةاملضب     م11/4/5112                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

تقويو جل ة اخلدماا خبصوص مشووق  ابو  بشأ  املامساا  ا شة م (11

التعلوموة والتدريبوة اخلاصة )املعد يف ضالوء ارت الباا بقالابو  املقالدم مالن      

 41 ........................................................................................ جملس الشورى(

 114 .....................................................( 4)ملةق اته التقويو املذكور وموفق (51

 الالوار اجمللالالس املوافقالالة علالالى توصالالوة اللش الالة بالالوفك مشالالووق القالالابو  مالالن   (51

 24  حوث املبدأ ................................................................................................

ا شالالة التقويالالو التامولالالي األول للش الالة الشالالاو  املالوالالة وارت تصالالادية      م  (55

خبصوص مشووق  ابو  بشأ  املواصفاا واملقايوس، املوافالق للمومالوم   

 24 ............................................................... م5111( لس ة 81امللاي ر   )

 514 ....................................................................( 2)ملةق التقويو املذكور  (51

إخطار اجمللس بتأجول م ا شة بقوة مواد املشالووق بقالابو  املالذكور إىل     (54

 11 اجللسة القادمة ........................................................................................

إىل بسالالال   جالالالداول أعمالالالال اجللسالالالاا الور والالالة  تغالالالو  موضالالالوق م ا شالالالة  (52

 11 إلابوبوة حتت ب د ما يستشد من أعمال .............................................

 85  وار اجمللس املوافقة على اعتماد ال س  اإللابوبوة ............................ (56

 85 ضوق املذكور ........................إخطار اجمللس بتشاول جل ة ملتابعة املو (51

   

   
 


