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االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون إخطار اجمللس بإحالة  ( 4

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني، واملقدم 2116( لسنة 74رقم )

اد عبداهلل الفاضل، من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جه

سعيد أمحد عبداهلل، ونوار علي احملمود، وفاطمة  الدكتورو
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تقريةةةر جلنةةةة الشةةةيون اخلارجيةةةة والةةةدفا  واألمةةةن الةةةوط         مناقشةةةة ( 2

ة خبصوص مشرو  قانون بالتصديق على اتفاقيةة بةني حكومةة  لكة    

البحةةةرين وحكومةةةة  هوريةةةة طاجيكسةةةتان بشةةةأن  نةةة  اال دوا     

 ،لضةةةراع  علةةةى الةةةدخلإىل االضةةةريم ومنةةةر التهةةةرب املةةةالي بالنسةةةبة 
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 67 .....................................................( 2)ملحق  ومرفقاته التقرير املذكور ( 6

 27 .....قانون املذكور من حيث املبدأ المشرو  املوافقة على قرار اجمللس  ( 7

 21 ........... هقانون املذكور يف جمموعالمشرو  قرار اجمللس املوافقة على  ( 8

والدفا  واألمن الوط   جلنة الشيون اخلارجية مناقشة تقرير ( 1

و  قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة  لكة خبصوص مشر

البحرين وحكومة  هورية طاجيكستان بشأن تشجير ومحاية 
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