
 فهرس املواضيع

 (1)  55 املضبطة     م11/5/5115                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 الصفحة    

 9 .............................................ديباجة املضبطة ........................................... ( 1

 14 ................................................................ تالوة أمساء األعضاء املعتذرين ( 5

 15 ................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة ................... ( 1

قةاار جملةس الاةواو حةوا قةاار جملةس الشةورى        إخطار اجمللس بإحالةة   ( 4

در مشةةاوق قةةابو  بتعةةديل بعةةق أحنةةام قةةابو  العقوبةةا  الصةةا   بشةة   

تةةل واالخةةالا   يف شةة   جةةاال  الق  » م،1991( لسةةاة  15باملاسةةوم رقةة  ) 

باحليةةاء واتعتةةداء علةةى أمةةا ن السةةنن والتحديةةد بالسةةال  والقةةذ     

والسةةو وإاشةةاء األسةةاار والسةةاقة واتحتيةةاا وخيابةةة األمابةةة واملاابةةاة      

، )املعةةد يف ءةةوء اتقةةاا  بقةةابو  املقةةدم مةةن   «وإهابةةة اجمللةةس الةةو   

 15 ..... ؛ إىل جلاة الشؤو  اخلارجية والدااق واألمن الو  جملس الاواو(

باملوااقةةة علةةى قةةاار اجمللةةس املوااقةةة بصةةفة بحاليةةة علةةى مشةةاوق قةةابو   ( 5

م املتعلق باتتفاقية الدوليةة لسةالمة   1911اتبضمام إىل باوتو وا عام 

م، املاااق للماسوم امللني رق  1994األروا  يف البحار )سوتس( لعام 

 15 .................................................................................... م5114( لساة 51)

بالتصةديق علةى   قاار اجمللس املوااقة بصةفة بحاليةة علةى مشةاوق قةابو        ( 1

اتفاقية بني حنومةة للنةة البحةاين وحنومةة يحوريةة با سةتا        

االسةةةالمية بشةةة   تشةةة يال وثايةةةة اتسةةةتلمارا ، املاااةةةق للماسةةةوم      

 11 ............................................................... م5114ة ( لسا41امللني رق  )



 فهرس املواضيع

 (5)  55 املضبطة     م11/5/5115                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 الصفحة    

جلاة الشؤو  اخلارجية والةدااق واألمةن الةو      مااقشة تقايا مواصلة  ( 9

مشاوق قابو  بالتصديق علةى اتفاقيةة تشة يال وتبةادا ثايةة      خبصوص 

اتسةةةةتلمارا  بةةةةني حنومةةةةة للنةةةةة البحةةةةاين وحنومةةةةة روسةةةةيا     

 51 .................. م5114( لساة 19دية، املاااق للماسوم امللني رق  )اتحتا

 51 .قابو  املذ ور من حيث املبدأ .....القاار اجمللس املوااقة على مشاوق  ( 1

 14 قابو  املذ ور يف جمموعه ...........القاار اجمللس املوااقة على مشاوق  ( 9

 11 وق القابو  بصفة بحالية ..........................قاار اجمللس املوااقة على مشا (11

مااقشة تقايا جلاة شؤو  املاأة والطفل بش   قاار جملس الاواو حوا  (11

مشاوق قةابو  بشة   ثايةة األسةاة مةن      قاار جملس الشورى خبصوص 

 14 ............ العاف )املعد يف ءوء اتقاا  بقابو  املقدم من جملس الاواو(

 114 ......................................................................( 1)ملحق التقايا املذ ور  (15

 11 قاار اجمللس املوااقة على مشاوق القابو  بصفة بحالية .......................... (11

( 5مشاوق قابو  بتعديل املادة )مااقشة تقايا جلاة اخلدما  خبصوص  (14

م بإبشةةاء صةةادوع العمةةل )املعةةد يف   5111( لسةةاة 59مةةن القةةابو  رقةة  )  

 41 ...................................... ءوء اتقاا  بقابو  املقدم من جملس الاواو(

 111 ..................................................... (5)ملحق  التقايا املذ ور ومااقاته (15

 44 قاار اجمللس املوااقة على مشاوق القابو  املذ ور من حيث املبدأ ...... (11

 59 قاار اجمللس املوااقة على مشاوق القابو  املذ ور يف جمموعه ........... (19

 19 قاار اجمللس املوااقة على مشاوق القابو  بصفة بحالية .......................... (11



 فهرس املواضيع

 (1)  55 املضبطة     م11/5/5115                                                                                      1/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 الصفحة    

( 1مشاوق قابو  بتعديل املادة )تقايا جلاة اخلدما  خبصوص مااقشة  (19

)املعةد يف   م بشة   تايةي  سةوع العمةل    5111( لسةاة  19من القابو  رق  )

 11 ............ .......................... ءوء اتقاا  بقابو  املقدم من جملس الاواو(

 119 ..................................................... (1)ملحق  التقايا املذ ور ومااقاته (51

 15 قاار اجمللس املوااقة على مشاوق القابو  املذ ور من حيث املبدأ ...... (51

 11 قاار اجمللس املوااقة على مشاوق القابو  املذ ور يف جمموعه ........... (55

 19 بحالية .......................... قاار اجمللس املوااقة على مشاوق القابو  بصفة (51

مشاوق قابو  بشة   اسةتادام   تقايا جلاة اخلدما  خبصوص مااقشة  ( 54

واالخصةاو )املعةد    املسةاعدة علةى التلقةيال اتصةطااعي     التقايا  الطبية

 19 ..............................( ...يف ءوء اتقاا  بقابو  املقدم من جملس الاواو

 191 ..................................................... (4)ملحق  ايا املذ ور ومااقاتهالتق (55

 111 قاار اجمللس املوااقة على مشاوق القابو  املذ ور من حيث املبدأ ...... (51

إخطةةار اجمللةةس بت جيةةل مااقشةةة التقايةةا املةةذ ور وبقيةةة باةةود جةةدوا      (59

 111 ..................................................................... األعماا إىل اجللسة القادمة 

   

   

   

  

 
 


