
 فھرس المواضیع
 

)١   ١٧المضبطة م  ١٩/٢/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٨  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٠  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٠  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    ةـ العربياإلماراتبدولة رئيس الس الوطين االحتادي  املرحبة مبعايل كلمة الرئيس   )٤

  ١٠  .............................................والوفد املرافق له املتحدة الشقيقة   
     سـنتهى إليه جملرسالة رئيس جملس النواب خبصوص ما ابإحالة س ـإخطار ال   )٥

    روعـ مشأنـبشالنواب باإلصرار على قراره السابق ورفض قرار جملس الشورى   
  ١١  .......................قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطين ؛ إىل جلنة اخلدمات   
    ن ــ املهمـلتنظي ةـالوطني اهليئةإخطار الس بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء    )٦

  ١١  .......................................واخلدمات الصحية ؛ إىل جلنة اخلدمات   
    واب ـس النـه جملـبرسالة رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليإخطار الس    )٧

    ة ــون املاليـ الشئجلنـةم ؛ إىل ٢٠٠٤خبصوص احلساب اخلتامي للدولة لسنة   
  ١١  ................................................................واالقتصادية   
    وخ ـام رابطة جمالس الشيـوسوجي أمني عأإخطار الس برسالة السيد ليفينوس    )٨

    س ـالة الـوالشورى واالس املماثلة يف أفريقيا والعامل العريب ، واملرفق ا رس  
    يـس التشريعـيب ، واملرفق ا رسالة الالتشريعي يف شرق أفريقيا والعامل العر  
  ١١  ................................يف شرق أفريقيا حول الوضع يف مجهورية كينيا   
    راءات اليت ـالعدل والشئون اإلسالمية بشأن اإلجمناقشة السؤال املوجه إىل وزير    )٩

    مــن ) ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٣٧ (املواداختذا الوزارة لتفعيل نصوص   
    م ٢٠٠٢ ةـلسن) ٤٦(م ـاإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رققانـون   
  ١٢  ...........................................مشكلة عقوبة احلبس البسيطملعاجلة   

 



 فھرس المواضیع
 

)٢   ١٧المضبطة م  ١٩/٢/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

    ن ــ عالنامجةمناقشة السؤال املوجه إىل وزير شئون جملس الوزراء بشأن األضرار   )١٠
    ن ـ مةــبدراسوضع أبراج اهلاتف النقال وسط األحياء السكنية ، وبشأن القيام   
  ١٤  ............. خمتصة وحمايدة للتأكد مما يترتب على هذه األبراج من أخطارجهة   
    مناقشة السؤال املوجه إىل وزير الصحة بشأن مدى مالءمة اخلدمات اليت تقدم من   )١١

  ١٧  ....قبل املراكز الصحية لذوي اإلعاقة ، واخلطط املستقبلية للوزارة يف هذا الشأن   
    ة ــ ملكافحالدولية االتفاقية على بالتصديقأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون   )١٢

  ٢٣  ...م ٢٠٠٧لسنة ) ٨٣(املنشطات يف جمال الرياضة ، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
١٣(  ائية قرار ا ٢٣  ...................لس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة  
    م ـأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رق  )١٤

    لسنة ) ١٠١(م يف شأن األومسة ، املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٧٦لسنة ) ١٩(  
  ٢٣  ...................................................................م ٢٠٠٧  
  ٢٣  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٥
     بشــأن قانـون مشروع خبصوص والقانونيةمناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية   )١٦

    املدنيـةليج العربية يف جمال اخلدمـة معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخل  
  ٢٣  .......م ٢٠٠٧لسنة ) ٨(معاملة املواطن البحريين ، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
  ٢٤  ...........................قرار الس تأجيل مناقشة مشروع القانون املذكور   )١٧
     لــبتعدي بقانون االقتراحوص التشريعية والقانونية خبصمناقشة تقرير جلنة الشئون   )١٨

    )١٢(بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم   
  ٢٤  ..............................................................م ١٩٧١لسنة   
  ٥١  ............ ......................................)١ملحق (التقرير املذكور   )١٩
  ٤٩  .................. اللجنة بناًء على طلب رئيسها من قبل التقرير املذكور استرداد  )٢٠

  


