
 فھرس المواضیع
 

)١   ١٠المضبطة م  ٢٤/١٢/٢٠٠٧                                       (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ١٠  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٢  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ١٢   .......م بإنشاء هيئة الكهرباء واملاء ٢٠٠٧لسنة ) ٩٨(تالوة املرسوم امللكي رقم    )٤
    م بتعديل وتعيني وزاري وإسناد مهام٢٠٠٧لسنة ) ٩٩(تالوة املرسوم امللكي رقم    )٥

  ١٥  .....................................................................وزارية   
  ١٦  .......بيان الس بشأن األحداث املؤسفة اليت شهدا بعض مناطق البالد مؤخرا    )٦
    ون ـ إىل جلنة الشئاالجتار باألشخـاص مشروع قانون بشأن بإحالةإخطار الس    )٧

  ١٨  .............................................اخلارجية والدفاع واألمن الوطين   
    ةــاتفاقي إىل البحرين انضمام على  مشروع قانون باملوافقـةبإحالةإخطار الس    )٨

    م ؛ إىل ١٩٠٧ أكتوبر ١٨التسوية السلمية للمنازعات الدولية املربمة يف الهاي يف   
  ١٨  .................................جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين   
     والنواب جمالس الشورى اءــلرؤسر الس بالبيان اخلتامي لالجتماع األول إخطا   )٩

    ن ـــوالوطين واألمة ، والذي عقد يف العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة م  
  ١٩  .................................................م٢٠٠٧ نوفمرب ٢٢  إىل٢١  
    أنـبشالتعـاون لدول اخلليج العربية  جملس امـــعإخطار الس برسالة أمني   )١٠

     جمالس الشورى والنواب والوطيناءــرؤس املعالـياالجتماع األول ألصحاب   
    رةـالفت  العاصمة القطرية الدوحة خالليفواألمة يف دول جملس التعاون ، املنعقد   
  ١٩  .............................................م ٢٠٠٧ نوفمرب ٢٢ إىل ٢١من   
     ةــاملدني الس إحالة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة قـرار  )١١

    إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنتــي  م٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(الصادر بالقانون رقم   
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)٢   ١٠المضبطة م  ٢٤/١٢/٢٠٠٧                                       (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ٢٣  ..............................الشئون التشريعية والقانونية وشئون املرأة والطفل  
     ةــلسن) ٣٤ (رقم القانون أحكامعديل بعض ت الس إحالة االقتراح بقانون بقرار  )١٢

    الشئـون جلنتــي إخطار مع اخلدماتإىل جلنة م  بإنشاء صندوق النفقة ؛ ٢٠٠٥  
  ٢٤  .....................................التشريعية والقانونية وشئون املرأة والطفل   
     استعداددمــعشئون جملس الوزراء بشأن سبب سؤال املوجه إىل وزير مناقشة ال  )١٣

     هذهدـتع للتعامل مع البطاقة الذكية ، وهل احلكومية واملؤسساتأغلب الوزارات   
    أنـبشالبطاقة عائقًا أمام إجناز بعض معامالت املواطنني ؟ وملاذا تتكرر الشكاوى   
  ٢٥  .................................املدة الزمنية الطويلة يف إصدار تلك البطاقة ؟   
     هاــوضعتشئون جملس الوزراء بشأن اخلطط اليت مناقشة السؤال املوجه إىل وزير   )١٤

     استمرار لــظالوزارة ملعاجلة مشكلة فقدان الثروة السمكية يف مملكة البحرين يف   
  ٣١  ..............................ن اليت ستؤدي إىل تدمري هذه الثروة عمليات الدفا  

     امــقمناقشة السؤال املوجه إىل وزير شئون النفط والغاز بشأن أوجه التطور اليت   )١٥
  ٣٨  .... م٢٠٠٦م إىل عام ٢٠٠٣جملس املناقصات خالل األربع سنوات منذ عام ا   
  ٤١  ............................ى اخلطاب امللكي السامي مناقشة تقرير جلنة الرد عل  )١٦
  ٦٠  ..................................................) ١ملحق (التقرير املذكور   )١٧
    قرار الس إعادة مشروع الرد إىل اللجنة املذكورة ومن مث إحالته إلــى مكتب   )١٨

  ٥٢  .....................................................الس وتفويضه بإقراره   
    ولـح الربملانية الندوة يف املشاركمناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين   )١٩

    ن ــالتنمية والتعليم يف البلدان العربية ، واملنعقدة يف دولة الكويت خالل الفترة م  
  ٥٣  ..................................................م ٢٠٠٧ يونيو ٢٨ إىل ٢٧  
    مناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف الدورة العربية الرابعة  )٢٠

    زـومرك العربـيلتشريعات اإلعاقة ، واليت نظمت بالتعاون مع االحتاد الربملانـي   
 



 فھرس المواضیع
 

)٣   ١٠المضبطة م  ٢٤/١٢/٢٠٠٧                                       (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

    اخلاص لألمم املتحدة املعين باإلعاقة ،  واملقرر –اجلنوب والشمال للحوار والتنمية   
  ٥٤  ....م ٢٠٠٧ يوليو ٦ إىل ٥واملنعقدة يف العاصمة املغربية الرباط خالل الفترة من   
     الربملانـي املؤمتــرمناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف   )٢١

    الل ــلعاصمة السورية دمشق خالعربـي األفريقي احلادي عشر ، واملنعقد يف ا  
  ٥٨  ........................................م ٢٠٠٧ يوليو ٢٤ إىل ٢٢الفترة من   
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  


