
 فھرس المواضیع
 

)١(  ١٣ م  المضبطة26/3/٢٠٠٧                                                                               ١الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

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

  ١١  ............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢

  ١١  .....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة   )٣

    اء ـاملرسوم بقانون بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة مينس بإحالة ـإخطار ال  ) ٤

    ةـجلن؛ إىل سلمان وحق امتياز وتشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان   

  ١٢   .....................................................املرافق العامة والبيئة  

    املرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة إخطار الـس بإحالة   ) ٥

    ؛ إىل جلنـة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بني البلدين  

  ١٢  ................................... الوطين ون اخلارجية والدفاع واألمنئالش  

    ة ـ قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس املؤسسروعمش الس بإحالة ارـإخط   ) ٦

     نـون اخلارجية والدفاع واألمئة الشإىل جلن؛  الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  

  ١٢   ..................................................................الوطين  

    ون ـن قانـ م١٤٧م ـملادة رقاالقتراح بقانون بتعديل اإخطار الس بإحالة    )٧

    ١٤٧ادة برقم ـة مـ وإضاف–اإلجراءات اجلنائية بإضافة فقرة جديدة للمادة   

  ١٢   ....ون التشريعية والقانونيةئ؛ إىل جلنة الش مكررا من قانون اإلجراءات اجلنائية  

    لوطين ون اخلارجية والدفاع واألمن ائرسالة نائب رئيس جلنة الشإخطار الس ب   )٨

    ةـأن طلب اللجنة اختاذ اإلجراءات الالزمة حول الرسالة الواردة من مجعيـبش  
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    نـالبحرين ملراقبة حقوق اإلنسان والداعية فيها إىل دعم خطوات مملكة البحري  

  ١٢   ................من أجل اإلفراج عن املعتقلني البحرينيني يف معتقل غوانتانامو  

    وزير شئون جملس الوزراء بشأن التدابري اليت اختذا احلكومة  إىل السؤال املوجه   )٩

     النووي ، واالحتياطات الضرورية لضمان عدم التأثر منراـضد خطر االنتش  

  ١٣  ..............هذا اخلطر عند حدوث أي تسرب أو تلوث إشعاعي يف املنطقة   

    بشأن خطة الوزارة حول إدخال برامج السؤال املوجه إىل وزير التربية والتعليم   )١٠

    ومناهج القانون الدويل اإلنساين يف املدارس اإلعدادية والثانويـة ، وإمكانيـة  

    تعاون الوزارة مع مجعية اهلالل األمحر البحرينية يف تدريب املعلميـن واملشرفني  

  ١٧  .............. ......................................التربويني يف هذا اال  

    على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانـون امليزانيـة ائي هأخذ الرأي الن  )١١

  ٢٠  ...................................................................العامة   

  ٢٠  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٢

     من مشـروع ٤جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص املادة مناقشة تقرير   )١٣

  ٢٠  ................................قانون بشأن املواد املخدرة واملؤثرات العقلية   

  ٤٨  ..........................................) ١ملحق (ور ـرير املذكـالتق  )١٤

  ٤٥  ................ املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه قرار الس  )١٥
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    جلنة الشئون املالية واالقتصادية خبصـوص مناقشة تقرير إخطار الس بتأجيل   )١٦

  ٤٥  ..............................م ٢٠٠٣احلساب اخلتامي للدولة للسنة املالية   

    ربملانية املشارك يف االجتماع التحضريي للمؤمتر إىل مناقشة تقرير وفد الشعبة ال  )١٧

    الثاين للربملانيني العرب حول الطفولة ، واملنعقد يف دمشق خالل الفتـرة مـن   

  ٤٦  ................................................م ٢٠٠٧ يناير ٣١ - ٣٠  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  


