
 فھرس المواضیع
 

  ٢٤ م المضبطة٢٧/٤/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

١(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ٩  ............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١١  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    ام مملكة ـ على مشروع قانون باملوافقة على انضمقرار الس املوافقة بصفة ـائية   )٤

    م بشأن السالمة١٩٨١ لسنة ١٥٥ اقية منظمة العمل الدولية رقمـالبحرين إىل اتف  
  ١٢  ......م٢٠٠٨ لسنة ٨٩ والصحة املهنيتني وبيئة العمل، املرافق للمرسوم امللكي رقم  

    تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بشأن إنشاء مناقشة    )٥
    ومـغرفة البحرين لتسوية املنازعات االقتصادية واملالية واالستثمارية، املرافق للمرس  

  ١٢  ................................................م٢٠٠٩ لسنة ٢٧امللكي رقم   
  ١٢٢  ....... ............................................)١ملحق (التقرير املذكور    )٦
  ١٣  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ    )٧
  ٦٩  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه    )٨
  ١٠٥  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ـائية   )٩
    أن ـبش مشروع قانونامة والبيئة خبصوص ـاقشة تقرير جلنة املرافق العـمواصلة من  )١٠
  ٧٠  ...................م٢٠٠٦ لسنة ٣٤املاء، املرافق للمرسوم امللكي رقم الكهرباء و  
  ١٠٥  .....................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١١
     من القانون رقم ٦اخلدمات بشـأن مشروع قانون بتعديل املادة مناقشة تقرير جلنة   )١٢

  ١٠٦  ..........................م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني٢٠٠٦ لسنة ٧٤  
  ١٩١   ............................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٣
  ١١١  .................بشأن مشروع القانون املذكور السابق قرار الس التمسك بقراره  )١٤



 فھرس المواضیع
 

  ٢٤ م المضبطة٢٧/٤/٢٠٠٩                                          (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى
   

٢(

  الموضــــــــــوع  الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

    أن منح ـتقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بشمناقشة   )١٥
  ١١٢  ........اح بقانون املقدم من جملس النواباملعد يف ضوء االقتر، عالوة ملوظفي املنافذ  
  ١٩٦  ....... ............................................)٣ملحق (التقرير املذكور   )١٦
  ١١٣  ......................قرار الس رفض مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٧
    تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف أعمال الدورة احلادية مناقشة   )١٨

    تاعاـعشرة لس احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي واجتم  
    ١٩ إىل ١٦ يف النيجر يف الفترة من ت عقداليت، اللجـان الثالث املختصة الدائمة  
  ١١٣  ..............................................................م٢٠٠٩فرباير   
    تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف االجتماع الثامن عشرمناقشة   )١٩

    ان يف الفترة ـالذي عقد يف لبن للربملانيني العرب،اد الكشفي ـللجنة التنفيذية لالحت  
  ١١٣  ...............................................م٢٠٠٩فرباير  ٣٠  إىل٢٣من   
     ممثل الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف الورشة الربملانية حتت تقريرمناقشة   )٢٠

    اليت، )دور الربملانات يف تعزيز املساواة وتقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل(عنوان   
    م،٢٠٠٩ مارس ٥ إىل ٢ رة منـنيويورك يف الفتبر األمم املتحدة ـ يف مقعقدت  
  ١١٣  ...........................واملقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصاحل  
      
      
      
      

  


