
 فھرس المواضیع
 

)١   ١١المضبطة م  ٣١/١٢/٢٠٠٧                                       (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٨  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٢  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ١٢   ........................اجلديدامليالدي مبناسبة حلول العام كلمة الرئيس املهنئة    )٤
  ١٣  ......مهورية اليمنية الشقيقة اجل لرحيل رئيس جملس النواب بكلمة الرئيس املعزية   )٥
    ستانيةـالباك ئيسة الوزراء الذي استهدف راإلرهايبالعمل الس بشأن إدانة بيان    )٦

  ١٣  .................................................................السابقة   
    بشـأن جملس التعـاون لدول اخلليج العربية عـــامإخطار الس برسالة أمني    )٧

     جمالس الشورى والنواب والوطينرؤســاءاالجتماع األول ألصحاب املعالـي   
    واألمة يف دول جملس التعاون ، املنعقد يف العاصمة القطرية الدوحة خالل الفتـرة  
  ١٤  .............................................م ٢٠٠٧ نوفمرب ٢٢ إىل ٢١من   
     انـــالبيانإخطار الس بالرسالة الواردة من الربملان العريب االنتقايل واملرفق ا    )٨

    االنتقايل العربـي الصادران عن السيد حممد جاسم الصقر رئيس الربملان الصحافيان  
     ةــواإلقليميبشأن إدانة التفجريات اإلرهابية يف اجلزائر ، ودعوة الربملانات العربية   
     ةـمدونوالدولية وجامعة الدول العربية واألمم املتحدة إىل سرعة العمل على وضع   
    وىـأن دعوة األشقاء يف لبنان إىل تفويت الفرصة على قملكافحة اإلرهاب ، وبش  
  ١٤  ...................................................اإلرهاب بتوحيد مواقفهم   
    ة ـإخطار الس برسالة رئيس جلنة اخلدمات بشأن طلب متديد الفترة احملددة للجن   )٩

  ١٤  ...................ن الصحة العامة لتقدمي تقريرها خبصوص االقتراح بقانون بشأ  
  ١٩  ......................................قرار الس املوافقة على الطلب املذكور   )١٠
    إخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطين ؛  )١١

  ١٥  ..........................................................إىل جلنة اخلدمات   
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  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

    ددة ــأن األهداف احملـ السؤال املوجه إىل وزير شئون جملس الوزراء بشمناقشة  )١٢
    ومدى شروع ـملشروع إعادة هندسة ديوان اخلدمة املدنية وخطوات تطبيق هذا امل  
  ١٩  .................................. واألقسام يف الوزارات اإلداراتتأثريه على   
    يت ـ الراءاتـاإلجأن ـارة بشــ املوجه إىل وزير الصناعة والتجمناقشة السؤال  )١٣

    ايريـومع ، اخلطرةاختذا الوزارة للتأكد من خلو أسواق اململكة من لعب األطفال   
  ٢٦  ...................توافرها يف هذه اللعب اجلودة والسالمة اليت تشترط الوزارة   
    روع ــمناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مش  )١٤

     اتـللمنازعقانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية التسوية السلمية   
  ٣٠  .............................م ١٩٠٧ أكتوبر ١٨الدولية املربمة يف الهاي يف   
  ٧٣  ... ........................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٥
  ٣٨  ...............من حيث املبدأ املذكور قرار الس املوافقة على مشروع القانون   )١٦
  ٤٠  .. .................هجمموعاملوافقة على املشروع القانون املذكور يف قرار الس   )١٧
    مناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجة والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون   )١٨

  ٤٠  .م ٢٠٠٧ لعام ٦٧املرافق للمرسوم امللكي رقم بشأن مكافحة االجتار باألشخاص   
  ٨٢  ........... ..............................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٩
  ٤٩  ................ من حيث املبدأ املذكورقرار الس املوافقة على مشروع القانون  )٢٠
  ٧٠  ...................موعه  يف جم املذكورقرار الس املوافقة على مشروع القانون  )٢١
  ٧٠  ....عة  بعد مضي سا املذكورالقانون مشروعقرار الس أخذ الرأي النهائي على   )٢٢
  ٧٠  ..................بصفة ائية قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور   )٢٣
  ٧١  .......إخطار الس بتأجيل مناقشة بقية بنود جدول األعمال إىل اجللسة القادمة   )٢٤

  


