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  ١٤ م  المضبطة٢/٤/٢٠٠٧                                                                               ١الدور /٢الفصل /مجلس الشورى  
  

)١(

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ٨  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٠  ............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٠  .....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة   )٣
     دول جملس التعاون مواطنـيإخطار الس بإحالة مشروع قانون بشأن معاملة    )٤

     ةـ إىل جلن؛لدول اخلليج العربية يف جمال اخلدمة املدنية معاملة املواطن البحريين   
  ١١  ...............................................الشئون التشريعية والقانونية   

    إلـىون احملاماة ـإخطار الس بإحالة مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قان   )٥
  ١١  ..........................................جلنة الشئون التشريعية والقانونية   

     ةـمملك بني حكومة ويـاجل مشروع قانون بشأن النقل ةـبإحالإخطار الس    )٦
    واألمــناع ـ الشئون اخلارجية والدفة قطر ؛ إىل جلنالبحرين وحكومة دولة  

  ١١  ..................................................................الوطين   
    إىل البحـرين باملوافقة على انضمام مملكة ونـقان مشروعإخطار الس بإحالة    )٧

    ةــماعية والثقافية ؛ إىل جلن واالجتةـاالقتصاديالعهد الدويل اخلاص باحلقوق   
  ١١  ...................................الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين   

    ىـإل والتشـرد التسول بشأن مكافحة ونـقانإخطار الس بإحالة مشروع    )٨
  ١١  ..صاحب السمو رئيس جملس الوزراء متهيدا لتصديق جاللة امللك املفدى عليه   

    ة ـع اجلمعيات التعاونيـالسؤال املوجه إىل وزيرة التنمية االجتماعية بشأن وض   )٩
    ودــود جهـاالستهالكية بعد إاء وتصفية نشاطات معظمها ، وحول وج  
  ١٢  .......................................وتوجهات إلعادة إحيائها من جديد   

  ١٥  ..العقلية قانون بشأن املواد املخدرة واملؤثرات أخذ الرأي النهائي على مشروع   )١٠
  ١٥  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١١
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    مناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون   )١٢
  ١٥  ) ....................ة املعاش على املستحقنيصبتعديل أن(التأمني االجتماعي   

  ٧٧  ........................................ )١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٣
  ٣٣  ............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٤
    قانونية بشأن اقتراح بقانون بتعديل نص مناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية وال  )١٥

  ٦٥  ................... من املرسوم بقانون بإصدار قانون حمكمة التمييز ٤١املادة   
  ١٢١  .................................................) ٢ملحق (التقرير املذكور   )١٦
  ٧٤  ..............قانون املذكور قرار الس املوافقة على جواز النظر يف اقتراح ال  )١٧
    ون ــإخطار الس بتأجيل مناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قان  )١٨

  ٧٤  ...) .٣٦ ، ٣٥تعديل املادتني  (بتعديل بعض أحكام قانون التأمني االجتماعي  
    اء ـاقتراح مكتب الس بتشكيل جلنة شئون املرأة والطفل من سبعة من أعض  )١٩

  ٧٤  ..................................................................الس   
  ٧٤  ..................................قرار الس املوافقة على االقتراح املذكور   )٢٠

      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


