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 الصفحة    

 11 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 1

 12 .والغائبني عن اجللسة السابقة ........... ،تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 2

 31 ..................................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة  (  3
بيان اجمللس بشأن اإلشادة باخلطاب امللكي السامي، الذي تفضل به    ( 4

الداههتورية عاهههل الههبالد املفههدى  إااههبة عدالتهه  لعههدد مههن التعههديال    

 31 .......جمللسي الإواب والشورى ...................................................................
م بتعهديل  2111( لسهإة  31املراهوم بقهانون ر ه  )    ةعخطار اجمللس بإداله  ( 5

م باعتمههاد املينانيههة العامههة 2111( لسههإة 9بعههأ أدكههام القههانون ر هه  )

م، وبفهت  اعتمهاد عيفها    تله      2112و 2111اليتني للدولة للسإتني امله 

 11 ........................................ عىل جلإة الشؤون املالية واال تصاديةاملينانية؛ 

مشههروق  ههانون بالتصههديق علههى اتفا يههة الإقههل     ةعخطههار اجمللههس بإدالهه  ( 1

الهه ي الههدولي بههني دكومههة حلكههة البةههرين ودكومههة اجلم وريههة      

 11 ............... عىل جلإة الشؤون اخلارجية والدفاق واألمن الوطين؛ الرتكية

 راالة معهالي السهيد خليفهة بهن ألهد الي رانهي       ةعخطار اجمللس بإدال (  7

رئههيس جملههس الإههواب رئههيس اللفإههة التإفيذيههة للشههعبة ال ملانيههة بشههأن    

تقرير تإشيط الويفع اال تصهادي ومعاجلهة األةمهة املاليهة الهض تعريفه        

 11 ....جلإة الشؤون املالية واال تصادية .............................عىل  ؛هلا اململكة

تقريهههر جلإهههة الشهههؤون اخلارجيهههة والهههدفاق واألمهههن الهههوطين       مإا شهههة  ( 8

مشهروق  هانون باملوافقهة علهى االنضهمام عىل اتفا يهة روتهردام        خبصوص 

املتعلقهة بتطبيهق عجهراء املوافقهة املسهبقة عهن عله  علهى مهواد كيميائيههة          

، املرافهههق خطهههرة متداولهههة   التفهههارة الدوليهههة  ةومبيهههدا  تفههها  معيإههه

 19 ................................................ م2111( لسإة 19للمراوم امللكي ر   )
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 الصفحة    

 118 ..................................................( ...1ملةق ) ومرفقات  التقرير املذكور ( 9

 28  رار اجمللس املوافقة على مشروق القانون املذكور من ديث املبدأ .... (11

 31 ........... املوافقة على مشروق القانون املذكور   جمموع  رار اجمللس  (11

الشهههؤون اخلارجيهههة والهههدفاق واألمهههن الهههوطين      مإا شهههة تقريهههر جلإهههة   (12

خبصهههوص مشهههروق  هههانون بالتصهههديق علهههى اتفا يهههة الإقهههل البةهههري        

لألغراض التفارية بني دكومة حلكة البةرين ودكومهة ه وريهة   

 31 ..................... م2111لسإة  114كي ر   تركيا، املرافق للمراوم املل

 121 ..................................................( ...2ملةق ) ومرفقات  التقرير املذكور (13

 33 . رار اجمللس املوافقة على مشروق القانون املذكور من ديث املبدأ .... (14

 34 ........... القانون املذكور   جمموع  رار اجمللس املوافقة على مشروق  (15

مإا شة تقرير جلإة الشؤون اخلارجية والدفاق واألمن الوطين  (11

بالتصديق على اتفا ية التعاون   جمال خبصوص مشروق  انون 

املالدة التفارية بني دكومة حلكة البةرين ودكومة اململكة 

 35 ..................... م2111لسإة  115املغربية، املرافق للمراوم امللكي ر   

 131 ..................................................( ...3ملةق ) ومرفقات  التقرير املذكور (17

 42 . رار اجمللس املوافقة على مشروق القانون املذكور من ديث املبدأ .... (18

 44 ........... املذكور   جمموع  رار اجمللس املوافقة على مشروق القانون  (19

ة مإا شة التقرير التكميلي للفإة الشؤون التشريعية والقانوني (21

املست ل ، املرافق للمراوم خبصوص مشروق  انون بشأن لاية 

م، ومشروق  انون بشأن لاية املست ل ، 2119لسإة  2امللكي ر   

 44 ..................... الشورى()املعد   يفوء اال رتاح بقانون املقدم من جملس 



 فهرس املواضيع

 13املضبطة    م11/1/2112                                          (3)                                       2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 الصفحة    

 142 ..................................................................( ...4ملةق ) التقرير املذكور (21

 57 ...........  رار اجمللس املوافقة على مشروق القانون املذكور   جمموع  (22

املرأة والطفل خبصوص شؤون مإا شة التقرير التكميلي للفإة  (23

مشروق  انون بإصدار  انون الطفل، )املعد   يفوء اال رتاح بقانون 

 59 ........................................................................ املقدم من جملس الإواب(

 152 ..................................................................( ...5ملةق ) التقرير املذكور (24

 115 ...........  رار اجمللس املوافقة على مشروق القانون املذكور   جمموع  (25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


