
 
 

 

 

 
 

 روع ـــــــــــــمش
 الثانيةمن الدورة األوىل جدول أعنــال اجمللــــس للفرتة 

 عشرالرابع لدور االنعقاد السنوي                                                              

بإعادٗ الربّتْكْل االختٔازٖ التفاقٔ٘ حقْق زضال٘ زئٔظ اجمللظ الطٔاضٕ األعلٙ  -1

 الطفل .

ّصاب العالٕ  –عتن٘ ٌ عً اليصّل املٔداىٕ ملدٓسٓات )ّشازٗ الصخ٘ العام٘ ّالطلاتقسٓس  -2

 ّصاب الطافل( مبخافظ٘ ذماز ّفقًا لتْصٔات اجمللظ . –

تلجٔف مياقش٘ مطتحدات العدّاٌ علٙ بالدىا خاص٘ التصعٔد علٙ ذلافظ٘ احلدٓدٗ ّ  -3

التْاصل مع دللظ األمً ّاألمه املتخدٗ ّاالحتادات الربملاىٔ٘ الدّلٔ٘ ّاإلقلٔنٔ٘ 

فسٓقٔ٘ ّاإلضالمٔ٘ ّالعسبٔ٘ ّإظَاز مظلْمٔ٘ ّبسملاىات الدّل األضْٔٓ٘ ّاألّزّبٔ٘ ّاأل

 ّزفع احلصاز املفسّض علٙ بالدىا. ٍُرا العدّاٌ ّاملطالب٘ بإٓقاف بطببالشعب الٔنين 

مياقش٘ الْضع املالٕ ّاالقتصادٖ ّمْاجَ٘ احلسب االقتصادٓ٘ ّاحلصاز اجلائس الرٖ  -4

املسكصٖ ّاملبالغ املالٔ٘ اليت تشيُ دّل حتالف العدّاٌ علٕ بالدىا  ّمْضْع ىقل البيم 

 طبعت يف اخلازج .

 .التصْٓت علٙ مشسّع قاىٌْ الشساك٘ بني القطاعني العاو ّاخلاص  -5

 بشأٌ مشلل٘ املٔاِ ّالْضع املائٕ يف مدٓي٘ اب .تقسٓس جلي٘ املٔاِ ّالبٔئ٘  -6

   باجمللظ .اخلاص٘ املللف٘ بدزاض٘ تقازٓس األماى٘ العام٘ ّالدّائس املختلف٘ تقسٓس اللحي٘  -7

حْل أضباب ازتفاع اضعاز الطلع الغرائٔ٘ خاص٘ مادتٕ تقسٓس جلي٘ الصياع٘ ّالتحازٗ  -8

 .  القنح ّالدقٔق يف عنْو ذلافظات اجلنَْزٓ٘ 
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التقيني  –العدل  –للحي٘ املشرتك٘ ا مللْى٘ مً اللحاٌ )الدضتْزٓ٘ التلنٔلٕ تقسٓس ال -9

 حْل مشسّع قاىٌْ ملافخ٘ اإلزٍاب . (الدفاع  –

 التقسٓس التلنٔلٕ  للحي٘ اإلعالو ّالجقاف٘ ّالطٔاح٘ حْل مشسّع قاىٌْ املخطْطات . -11

 تقسٓس جلي٘ اخلدمات حْل مشسّع قاىٌْ تعدٓل قاىٌْ اللَسباء . -11

تقسٓس اللحي٘ الدضتْزٓ٘ ّالقاىْىٔ٘ بشأٌ مشسّع قاىٌْ محآ٘ املبلغني ّالشَْد  -12

 قطآا الفطاد .ّاخلرباء يف 

حْل مشسّع قاىٌْ الدفاع (  –التقيني -حي٘ املشرتك٘ مً جلاٌ ) العدل  تقسٓس الل -13

 بشأٌ احلنآ٘ القاىْىٔ٘ مليتطيب األمً .

 تقسٓس اللحي٘ املالٔ٘ حْل شٓازتَا للصيادٓق اخلاص٘ . -14

حْل زضال٘ احللْم٘ بشأٌ تيفٔر تْصٔات  ّاألمًلحي٘ الدفاع ل التلنٔلٕ تقسٓسال -15

 دللظ اليْاب حْل أّضاع الطحٌْ ّالطحياء . 

 -:بشأٌتقسٓس تلنٔلٕ للحي٘ اإلعالو ّالجقاف٘ ّالطٔاح٘  -16

 ميظن٘ اطلقتُ الرٖ ّاالىراز التازخئ٘ الٔنئ٘ املدٌ يف املطتخدث٘ املخالفات - 

 .باخلطس املَدد العاملٕ الرتاث قائن٘ اىل بإىصاهلا الْٔىطلْ

 يف الجقافٔ٘ ّاملنتللات التازخئ٘ املعامل ّ االثسٓ٘ باملْاقع حلقت اليت االضساز -

 . العدّاٌ جساء اجلنَْزٓ٘ ذلافظات

 تقسٓس جلي٘ الصزاع٘ ّالسٖ حْل قاىٌْ تيظٔه تداّل مبٔدات اآلفات الصزاعٔ٘ . -17

مً اإلخْٗ الْشزاء علٙ األضئل٘ املْجَ٘ هله مً اإلخْٗ األعطاء          االضتناع إىل زد عدد -18

 عبدالسمحً حطني اجلناعٕ(. –بطاو الشاطس  –) علٕ ذلند الصمن 

 األعداد ّالتخطري لعقد جلطات االضتناع اليت أقسٍا اجمللظ يف فرتٗ االىعقاد املاضٔ٘. -19

 ما ٓطتحد مً األعنال . -21
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