
 فهرس المواضيع

  2المضبطة   م 02/11/0212                                 (1)                                3/ الدور 4مجلس الشورى / الفصل         

 الموضوع مقالر

 

 

 

 الصفحة

 11 .........................................................ديباجة المضبطة .......................... ( 1

 11 ...... الجلسة السابقة، والغائبين عن تالوة أسماء األعضاء المعتذرين ( 0

 12 .............................................. التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ( 3

 بيان المجلس بمناسبة انعقاد اجتماع رؤوساء المجالس  ( 4

 12 ...............................................................................................التشريعية 

 11 .....اليوم العالمي للطفل ..................................بمناسبة بيان المجلس  ( 1

مشروع القانون بالتصديق على االتفاقية بإحالة إخطار المجلس  ( 2

( لسنة 0لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم ) العربية

 03 ..............إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني  ؛م0212

بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى إخطار المجلس  ( 1

( من المادة السادسة من 1مشروع قانون بتعديل البند )إحالة بشأن 

م بشأن الهيئة العامة للتأمين 022٢ ( لسنة3القانون رقم )

االجتماعي، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 03 .................................................................النواب(؛ إلى لجنة الخدمات .

مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة  ( ٢

( من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة 12)

بالسفن الصغيرة، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

 04 ...................................................................................... مجلس الشورى(

 ٢9 .................................................................( 1ملحق التقرير المذكور ) ( 9



 فهرس المواضيع
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 الموضوع مقالر

 

 

 

 الصفحة

 40  . في مجموعهالمذكور قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون  (12

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مناقشة  (11

بخصوص مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية لمكافحة 

( 1٢الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم )

 43 ..................................................................م ..........................0211لسنة 

 91 ................................................ (0)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (10

قانون المذكور من حيث المشروع قرار المجلس الموافقة على  (13

 4٢ ...........................................المبدأ ............................................................

 12  مشروع القانون المذكور في مجموعهقرار المجلس الموافقة على  (14

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مناقشة  (11

بخصوص مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية لنقل نزالء 

المؤسسات العقابية واإلصالحية في إطار تنفيذ األحكام الجزائية، 

 12 .............................م .................0212( لسنة 3المرافق للمرسوم رقم )

 112 ................................................ (3حق ل)مالتقرير المذكور ومرفقاته  (12

قانون المذكور من حيث المشروع قرار المجلس الموافقة على  (11

 13 ...............المبدأ ........................................................................................

 11  . هفي مجموعالمذكور قانون المشروع قرار المجلس الموافقة على  (1٢
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 الصفحة

مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني  (19

بخصوص مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية لمكافحة 

 11 ....م 0212( لسنة 2جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم )

 104 ................................................ (4ق حل)مالتقرير المذكور ومرفقاته  (02

قانون المذكور من حيث المشروع قرار المجلس الموافقة على  (01

 11 .........................لمبدأ ..............................................................................ا

 19  همجموعقانون المذكور في المشروع قرار المجلس الموافقة على  (00

مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني  (03

بخصوص مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بين حكومة 

مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة 

اإلرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية واالتجار غير 

والمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف المشروع بالعقاقير 

 22 .................... م0212( لسنة 12الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم )

 139 ................................................ (1حق ل)مالتقرير المذكور ومرفقاته  (04

حيث قانون المذكور من المشروع قرار المجلس الموافقة على  (01

 10 ................................المبدأ .......................................................................

 11 . هفي مجموعالمذكور قانون المشروع س الموافقة على قرار المجل (02
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 الصفحة

مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض  (01

أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات 

الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة 

م، )المعد في ضوء 19٢9( لسنة 01الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 11 مجلس الشورى( ........................................ االقتراح بقانون المقدم من 

 114 ................................................ (2حق ل)مالتقرير المذكور ومرفقاته  (0٢

قانون المذكور من حيث المشروع قرار المجلس الموافقة على  (09

 ٢1 .................................................................................................المبدأ 

 ٢2  هقانون المذكور في مجموعالمشروع قرار المجلس الموافقة على  (32

بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين  إخطار المجلس (31

بشأن المشاركة في الدورة التاسعة عشرة للجنة التنفيذية لالتحاد 

البرلماني العربي والمؤتمر الثالث والعشرين لالتحاد، المنعقدين 

 11إلى  9في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، خالل الفترة من 

 ٢2 ...........................................................................................م 0212بريل إ

بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين إخطار المجلس  (30

بشأن المشاركة في أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة 

 بي، المنعقد في والمعنية بتعزيز العالقات مع البرلمان األور

بريل إ 0٢ إلى  01مملكة بلجيكا، خالل الفترة من  -بروكسل 

 ٢2 ...................................................................................................م ...0212
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 الصفحة

بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين إخطار المجلس  (33

بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية 

بالجمعية البرلمانية اآلسيوية، المنعقد في عمّان ــ المملكة األردنية 

 ........... .................م .0212يونيو  0 إلى 1الهاشمية، خالل الفترة من 
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