
 فھرس المواضیع
 

)١   ١٢المضبطة م  ٧/١/٢٠٠٨                                              (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٩  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١١  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
     ، واملرفق ا مشروعالعربـياألمني العام لالحتاد الربملانـي إخطار الس برسالة    )٤

  ١٢  ..............التعديالت على ميثاق االحتاد الربملانـي العربـي ونظامه الداخلي   
     جلنة شئون املـرأةإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل ؛ إىل   )٥

  ١٢  ....................................................................والطفل   
     اتــالعقوب ونـقان أحكامل بعض ـإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بتعدي   )٦

    ةالتشريعيم ؛ إىل جلنة الشئون ٢٠٠٢) ٣٤(العسكرية الصادر باملرسوم بقانون رقم   
  ١٢  ..................................................................والقانونية   
    خبصوص ما مت بشأن والنواب الشورى جملسيمناقشة السؤال املوجه إىل وزير شئون   ) ٧

    االقتراحات بقوانني اليت رفعها الس إىل احلكومة املوقرة خالل دور االنعقــاد  
  ١٣  ...................................ول من الفصل التشريعي الثانـي العادي األ  

    مناقشة السؤال املوجه إىل وزير الدولة للشئون اخلارجية بشأن آلية التنسيق بني كل  ) ٨
     التنسيقومستوياتمن صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم صندوق العمل ،   
  ١٧  ..................ملختلفة بني هذه اجلهات الثالث على صعيد اإلدارة واألقسام ا  
     إىل البحرين ةــمملكأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باملوافقة على انضمام   ) ٩

    م١٩٠٧ أكتوبر ١٨ يف الهاياتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية املربمة يف   
  ٢٢  ..............................م ٢٠٠٧لسنة ) ٧٣(املرافق للمرسوم امللكي رقم   
  ٢٣  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٠
    )٢٦(ادة مناقشة تقرير جلنة شئون املرأة والطفل خبصوص مشروع قانون بتعديل امل  )١١
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)٢   ١٢المضبطة م  ٧/١/٢٠٠٨                                              (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

    التقاعـد ومكافآت تمعاشام بشأن تنظيم ١٩٧٥لسنة ) ١٣(م ـمن القانون رق  
  ٢٣  .........................................................ملوظفي احلكومة   
  ٥٨  .... ......................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٢
  ٢٩  ...............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٣
     ملزيد مـن والطفلجلنة شئون املرأة قانون املذكور إىل ال مشروعقرار الس إعادة   )١٤

  ٣٨  ....................................................................الدراسة   
    )٢٥ (املادة بتعديل قانونمناقشة تقرير جلنة شئون املرأة والطفل خبصوص مشروع   )١٥

     التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحريــنومكافآت معاشات تنظيم من قانون  
  ٣٨  ...............م ١٩٧٦لسنة ) ١١( رقم واألمن العام ، الصادر باملرسوم بقانون  
     ملزيد مـنوالطفلإىل جلنة شئون املرأة قانون املذكور ال مشروعإعادة قرار الس   )١٦

  ٣٩  ....................................................................الدراسة   
    مناقشة تقرير وفد مملكة البحرين املشارك يف الدورة العادية الثانية للربملان العربـي  )١٧

    بـ الشعجملسم ، واملنعقدة يف العاصمة السورية دمشق مبقر ٢٠٠٧االنتقايل لعام   
  ٤٠  ...................................م ٢٠٠٧بتمرب  س٨ إىل ٥خالل الفترة من   
    يـمناقشة تقرير وفد مملكة البحرين املشارك يف زيارة منظمة حلف مشال األطلس  )١٨

  ٤٠  .م ٢٠٠٧ نوفمرب ٧ إىل ٤ الفترة من خالل بروكسل البلجيكيةيف العاصمة " الناتو"  
     يف املنتدى العاملي السابع إلعادة تشكيلمناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية املشارك  )١٩

     النمساوية فينـاالعاصمة، واملنعقد يف ) بناء الثقة باحلكومة(احلكومة حتت عنوان   
  ٤٠  ..................................م ٢٠٠٧ يونيو ٢٩ إىل ٢٦خالل الفترة من   
    ن ـ الذي انعقد ضمالربملانـير مناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية املشارك يف املؤمت  )٢٠

    ة ــ ، واملنعقد يف العاصم (WTO)املنتدى السنوي العام ملنظمة التجارة العاملية   
 ٤٠  ...................م ٢٠٠٧ أكتوبر ٤ إىل ٣السويسرية جنيف خالل الفترة من   
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)٣   ١٢المضبطة م  ٧/١/٢٠٠٨                                              (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

    ملوقر وإشـارةقرار الس املوافقة على إدراج رسالة بشأن مناشدة رئيس الوزراء ا  )٢١
    ربر ـاملدعم وتضامن مع األسرة البحرينية فيما تعانيه من ارتفاع يف األسعار وغري   
    ؛ على جدول أعمـال  يـاليوم املواطن وتـقوم عليها ـ اليت يقاألساسيةللسلع   
  ٥٦   ............................................................اجللسة القادمة   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  


