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  ١الفصل التشریعي   / ٣االنعقاد  / ٨م                                                         المضبطة ١٣/١٢/٢٠٠٤) ورىمجلس الش(
    

١

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

 ١  .........................................................ديباجة املضبطة   )١

  ٣  .....................................  اجللسة السابقة مضبطةالتصديق على    )٢
  لة امللك   كلمة النائب األول للرئيس مبناسبة تشرف السلطة التشريعية بلقاء جال   )٣
     بذكرى العيد الوطين ايد وعيد جـلوس جاللــة للقيادة السياسيةواملهنئة   
  ٣..................................................................  امللك   
    كلمة النائب األول للرئيس املهنئة مبناسبة ختريج فوج جديد من طلبة جامعـة    )٤
  ٤  ...................................ين حتت رعاية مسو رئيس الوزراء البحر  
    كلمة النائب األول للرئيس املهنئة لشعب البحرين والعامل مبناسبة العاشر مـن    )٥
  ٤  .....................ديسمرب ذكرى صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   
   بلقاء السلطة التشريعية مع ممثلني عن معظم     كلمة النائب األول للرئيس املنوهة   )٦
  ٥  اجلمعيـات السياسيـة خبصـوص مسـودة اقتراح بقانون بشأن التنظيمات   
     ...............................................................السياسية  
    صوص بيان السإخطار الس برسالة األمني العام لالحتاد الربملاين العريب خب   )٧
  ٦  .....الوطين االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن اجلزر الثالث   
    إخطار الس بتأجيل مناقشة السؤال املوجه إىل وزيرة الصحــة بشــأن    )٨
     اليت قامت ا وزارة الصحة يف سبيل التعجيل يف مشـروع التأمنياإلجراءات  
     وموعـده االبتدائياألويل للمشروع األجانب ، وما هو التصور الصحي على  
  ٦  ......................................................املقرر إصداره فيه    
    إخطار الس بتأجيل مناقشة السؤال املوجه إىل وزير املالية واالقتصاد الوطين   )٩
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     عن املواطنني ، واملقدرة ضمـناإليراداتوبشأن ما إذا مت إلغاء بعض الرسوم   
  ٦  ..................................م ٢٠٠٤-٢٠٠٣ميزانية الدولة للسنتني   
     الربوتوكـولأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشــأن التصديق على   )١٠
    ة التفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومــاملعدل واملكمل  
  ٦  .....................................................اجلمهورية الفرنسية   
     يف االجتمـــاع املشاركمناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين   )١١
    الربملـاين العربـي األول حـول قضايـا الطفولـة يف الوطـن العــريب   
رب يف محاية حقوق األطفال ، املنعقـد يف الفترة من ودور الربملانيـني العـ  

  ...................................... عمان -م ٢٠٠٤ نوفمرب ٢٣-٢٢
  

  

٦  
 إىل اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية واللجنة املذكورقرار الس إحالة التقرير   ) ١٢

  .................................................... والطفل للمرأةاملؤقتة 
  

  

١٩  
    مواصلة مناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانـون   )١٣
  ١٩  .............................................بإصدار قانون اخلدمة املدنية   
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