
 فھرس المواضیع
 

)١(  ١٩  المضبطةم٧/٥/٢٠٠٧                                                                               ١الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ٨  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٠  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٠  .....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة   )٣
    إخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إىل    )٤

  ١١  ..........................................جلنة الشئون التشريعية والقانونية   
     ةـاملروريالسؤال املوجه إىل وزير األشغال واإلسكان بشأن أهم مالمح اخلطة    )٥

    م إعدادها من قبل وزارة األشغال واإلسكان بالتعاون مع وزارةـالشاملة اليت ت  
    ة ، ومراحل تنفيذها ، واملدى ـالداخلية للتغلب على ظاهرة االختناقات املروري  
  ١٢  .........................................................ي للتنفيذ ـالزمن  

    ن ـ م١٩ البلديات والزراعة بشأن تطبيق املادة ئونـشىل وزير السؤال املوجه إ   )٦
    ف العامة للمركبات ،ـاء املواقـق بتعيني وإنشـات ، واملتعلـون البلديـقان  
     إىل سيارامواإلجراءات اليت اختذا الوزارة جتاه املخالفني ممن حيولون مواقف   
  ١٧  ............................................................حمالت جتارية   

    ة ـ على اتفاقية تشجيع ومحايبالتصديقأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون    ) ٧
    البلجيكياالستثمارات املتبادلة بني حكومة مملكة البحرين واالحتاد االقتصادي   
  ٢١  ........................................................ اللوكسمربجي -  

  ٢١  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية    )٨
    ة ـ على اتفاقية تشجيع ومحايبالتصديقأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون    )٩

    ةـاالستثمارات املتبادلة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية اإليطالي  
  ٢١  ...................................................توكول املرافق هلا والربو  
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)٢(  ١٩  المضبطةم٧/٥/٢٠٠٧                                                                               ١الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ٢٢  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٠
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل   )١١

  ٢٢  ...............العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  ٢٢  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٢
    مواصلة مناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون   )١٣

    ةـواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال اخلدمبشأن معاملة م  
  ٢٢   ..........................١املدنية معاملة املواطن البحريين ؛ ابتداًء من املادة   

  ٣٣  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٤
     للجنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بإنشاء مجعية مناقشة التقرير التكميلي  )١٥

  ٣٣  .......................................................مرشدات البحرين   
  ٦٤  ................................................ )١ملحق (التقرير املذكور   )١٦
  ٥٢  ........................وعه قرار الس املوافقة على مشروع القانون يف جمم  )١٧
    ق ـة واالقتصادية بشأن احلساب اخلتامي املدقـمناقشة تقرير جلنة الشئون املالي  )١٨

  ٥٢  .................م ٢٠٠٦ ديسمرب ٣١لس الشورى للسنة املالية املنتهية يف   
  ٧٤  ................................................ )٢ملحق (التقرير املذكور   )١٩
  ٦١  .....................................قرار الس املوافقة على توصية اللجنة   )٢٠
   مناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية املشارك يف الدورة التاسعة لس احتاد جمالس   )٢١

    ل الفترةيزيا خالـالدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ، واملنعقدة يف مال  
  ٦١  ............................................ م ٢٠٠٧ فرباير ١٦ – ١٥من   

  


