
  فھرس المواضیع
  

 

  ١الفصل التشریعي   / ٣االنعقاد  / ٤م                                                         المضبطة ١/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(
    

١

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

 ١  .........................................................ديباجة املضبطة   )١

  ٣  .....................................  على مضبطة اجللسة السابقة التصديق   )٢
     ياألراض نسبة من مسـاحة ختصيصقانون بشأن  مشروع  بإحالةإخطار الس   )٣
    الزراعية اململوكة للدولة ملكية خاصة عند ختطيطها إىل األوقاف ؛ إىل جلنـة  
  ٣  .....................................................املرافق العامة والبيئة   
    قانون بشأن إنشاء صنـدوق النفقـة إىل جلنـة  مشروع  بإحالةإخطار الس   )٤
  ٣  .............................................. والقانونية ةالتشريعيالشئون   
    قانون باملوافقة على انضمام مملكـة البحرين إىل  مشروع  بإحالةإخطار الس   )٥
    االتفاقية الدولية حلماية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتيـة وهيئـات  
  ٣  ...................اع واألمن الوطين  والدفالشئون اخلارجيةاإلذاعة إىل جلنة   
     املعــدل الربوتوكولقانون بشأن التصديق على إخطار الس بإحالة مشروع    )٦
    واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية  
  ٣  .................الفرنسية إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين   
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيـع    )٧
  ٣  ....ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية   
     املعدلالربوتوكول على أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق   )٨
  ٤  . الفليبني مملكة البحرين ومجهورية حكومة اخلدمات اجلوية بني ل التفاقيةواملكم  

  
  



  فھرس المواضیع
  

 

  ١الفصل التشریعي   / ٣االنعقاد  / ٤م                                                         المضبطة ١/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(
    

٢

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

     مشـروعخبصوص الوطين اخلارجية والدفاع واألمنمناقشة تقرير جلنة الشئون    )٩
    قانون بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق  
  ٤  ....................................رين بالنشاط االقتصادي يف مملكة البح  
  ٥  ................................................التقرير املذكور ومرفقاته   )١٠
  ٣٧  ..................قرار الس املوافقة على املشروع املذكور من حيث املبدأ   )١١
  ٤٢  ......................وعه قرار الس املوافقة على املشروع املذكور يف جمم  )١٢
     للجنةاملدة املقررة بشأن الطلب الثاين لتمديد رئيس جلنة اخلدماتعرض رسالة   )١٣
  ٤٢  ...............................لتقدمي تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم   
  ٤٣  .......................................قرار الس املوافقة على الطلب املذكور  )١٤
  ٤٣  ..........................مناقشة التقرير األول للّجنة املؤقتة للمرأة والطفل   )١٥
    قرار الس إدراج بيانني حتت بنـد ما يستجد من أعمـال ، األول بشـأن   )١٦

    احلوادث اليت شهدا البالد مؤخرا ، واآلخر بشأن املسريات واالعتصـامات   
  ض املؤسسة القضائية لالنتهاك من قبل فئة قليلة من الناس تعطـل سيـر وتعر    

  ٥٥  .......................................................العدالـة وجمراها   
  ٧٧  ..قرار الس تفويض مكتب الس بدمج البيانني يف بيان واحـد وإصداره   )١٧
    تفسار عن إصدار الئحة شئون العاملني قرار الس إدراج طلب بشأن االس  )١٨
  ٦٥  ..........................................حتت بند ما يستجد من أعمال   
  ٧٧  ..... قرار الس تأجيل حبث الطلب املذكور إىل حني وصول الرأي القانوين   )١٩

  


