
  فھرس المواضیع
 

  ١الفصل التشریعي  /٣االنعقاد / ٢٥م                                                            المضبطة ٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(
    

١

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

 ١  .........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ٢   ..................................................املعتذريـنتالوة أمساء    )٢
  ـبة اليوم العاملي  كلمة الرئيس املشيدة بالكلمة السـامية جلاللة امللك املفدى مبناس   )٣

  ٣  ............................................لعمال البحرين واملهنئة  ، للعمال  
  ٣  ..................................... على مضبطة اجللسة السابقة التصديق   )٤
     االتفاقيـة إلـى االنضمـام بإحالة مشروع قانون باملوافقة على إخطار الس   )٥

    الدولية ملناهضة أخذ الرهائن ؛ إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفـاع واألمـن  
  ٤  ................................................................الوطين   
     بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية املساعدة القانونيـة إخطار الس   )٦

     مجهوريـة وحكومـةسائل اجلنائية بني حكومة مملكة البحرين  يف املاملتبادلـة  
  ٤  ...................اهلند ؛ إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين   
    إخطار الس بقرار جملس النواب املوافقة على تعديالت جملس الشورى على    )٧

    األعمـالرين إىل اتفاقية قمع مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البح  
    األعمـالغري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية وبروتوكول قمع   
    غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري ،   
  ٥  ...........................وبإحالة مشروع القانون  إىل مسو رئيس الوزراء   
    إخطار الس برسالة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب واملتضمنة    )٨

    اعتذار وزير اإلعالم وزير الدولة للشئون اخلارجية عن حضور هذه اجللسـة  
  ٥  ............................................للرد على السؤال املوجه إليه   
     بشـأن التربية والتعليم وزيرل املوجه إىل إخطار الس بتأجيل مناقشة السؤا   )٩

    نوع الرعاية املقدمة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من ناحيـة الكـادر  



  فھرس المواضیع
 

  ١الفصل التشریعي  /٣االنعقاد / ٢٥م                                                            المضبطة ٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(
    

٢

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

    التعليمي اخلاص م ، وما هي االستعدادات التعليمية املعدة هلذه الفئة ؟ ومـا  
    مستقبليـة ةخطـ ؟ وهل هناك الوزارةهي نسبتهم إىل عدد الطلبة يف مدارس   
  ٥  ............................... لتغطية احتياجام املختلفة عن بقية الطلبة ؟  
     بتعديل بعـض أحكـام قانـون  قانونأخذ الرأي النـهائي على مـشروع  )١٠

  ٥  ........................................اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية   
  ٥  ..............س املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية قرار ال  )١١
     قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين مـشروعأخذ الرأي النهائي على   )١٢

  ٥  .......................إىل االتفاقية الدولية حلماية األصناف النباتية اجلديدة   
  ٦  ............... املذكور بصفة ائية شروع القانونمقرار الس املوافقة على   )١٣
     محايـةمناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع بقانون بشأن   )١٤

  ٦  .....................................الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية   
  ٧  ................................................التقرير املذكور ومرفقاته   )١٥
  ٣٥  ..........قرار الس املوافقة على إعادة مشروع القانون املذكور إىل اللجنة   )١٦
    مناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع   )١٧

    رتكبـة ضـدقانون باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم امل  
  ٣٥  .......األشخاص املشمولني باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلون الدبلوماسيون   
  ٣٦  ................................................التقرير املذكور ومرفقاته   )١٨
  ٤٩  ...........قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٩
  ٦١  ...............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٠
    ي ـ املشاركة فولـحالشعبة الربملانية ململكة البحرين مناقشـة تقريـر وفد   )٢١

     ٢ - ١ نـميف الفترة ات العربيات يف اإلصالح التشريعي يندوة دور الربملان  
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  ٦١  ............................................... بريوت – م٢٠٠٥ فرباير  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


