
 فهرس املواضيع

 (0)  01املضبطة      م3/3/4104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

 1 ديباجة املضبطة ....................................................................................... ( 0

 9 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 4

 01 .....التصديق على مضبطة اجللسة السابقة ............................................. ( 3

 01 يوم املرأة العاملي .....................................................................شأن بيان ب ( 4

اركة يف أعمااا  بشااأن اليبياال بااالوربود ال ملاشيااة املشاا   اجمللااس بيااان  ( 5

 04 ................................. ال ملان العربي املنعقد يف رباب مملكة البحرين

 رساااالة ساااعادة الااادكتور الشااايي خالاااد بااان خليفاااة    بإخطاااار اجمللاااس   ( 6

آ  خليفاااة ر ااايس جلناااة الشاااوون ااارجياااة والااادربا  واألمااان الاااو       

ااصاااة باللجناااة خبصاااول  لااال اللجناااة تأجيااال النرااار يف التقاااارير ا 

املدرجة على جدو  أعما  اجللسة، وذلك العتذار ر يس اللجناة وشا ال   

ر اايس اللجنااة عاان بضااور اجللسااة، لساافرالما خااار  الاابالد يف م مااة     

 05 .................................................................... رمسية بتكليف من اجمللس

 06 ى الطلل املذكور ............................................. قرار اجمللس املواربقة عل (  1

واربقة اجمللس بصافة ش ا ياة علاى مشارو  قااشون بتعاديل       قرار اجمللس امل ( 8

م بشااأن جااواااس الساافر، 0915( لساانة 00( ماان القاااشون رقاا  )9املااادة )

 06 ..................................م .4103( لسنة 10املراربق للمرسوم امللكي رق  )

واربقااة بصاافة ش ا يااة علااى مشاارو  قاااشون بشااأن  ايااة  قاارار اجمللااس امل ( 9

( لساانة 008معلوماااس ووئااا ق الدولااة، املراربااق للمرسااوم امللكااي رقاا  )  

 06 ...................................................................................................... م4100



 فهرس املواضيع

 (4)  01املضبطة      م3/3/4104                                                                                      4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة    

تقرياار جلنااة املراربااق العامااة والبي ااة     مناقشااة تأجياال إخطااار اجمللااس ب  (01

خبصول قرار جملس النواب بو  قرار جملس الشورى بشاأن مشارو    

قاااشون بشااأن تنرااي  عمليااة اسااتلرا  الرمااا  البحريااة وبيع ااا )املعااد يف 

 01 إىل اجللسة القادمة .... ؛ضوء االقياح بقاشون املقدم من جملس النواب(

مناقشة التقرير التكميلي الثاشي للجنة شوون املرأة والطفل خبصاول   (00

مشرو  قاشون بشأن  اية األسرة من العنف، )املعاد يف ضاوء االقاياح    

 01 ............................................................. بقاشون املقدم من جملس النواب(

 011 ..................................................................... (0)ملحق التقرير املذكور  ( 04

 يفمناقشاااة بقياااة ماااواد املشااارو  املاااذكور   مبواصااالةإخطاااار اجمللاااس  (03

 98 اجللسة القادمة ........................................................................................

   

   

   

   

   

   

   

  

 
 


