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   الشورى لسالرابعةدول أعمال اجللسة ـج
   صباحا١٠:٠٠م الساعة ١/١١/٢٠٠٤ االثنين

  الثالثدور االنعقاد العادي 
  عي األولـشريـالفصل الت

  
 . لتصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقةا -١
  
 :الرسائل الواردة  -٢

س رسالة واردة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئي      -أ 
مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مـشروع           
قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة األراضي الزراعية المملوكـة          

إلخطـار المجلـس    . ( للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى األوقاف        
بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مـع إخطـار لجنـة الـشئون        

  ) .التشريعية والقانونية 
  

رسالة واردة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس      -ب 
مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مـشروع           

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة . ( قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة 
  ) .الشئون التشريعية والقانونية 
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السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس رسالة واردة من صاحب السعادة      -ج 
مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مـشروع           
قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلـى االتفاقيـة الدوليـة            
لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئـات اإلذاعـة ،           

إلخطار المجلـس    ( .٢٠٠٤لسنة  ) ١٤(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطـار           

  ) .لجنة الشئون التشريعية والقانونية 
  
رسالة واردة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس      - د

مجلس النواب بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل التفاقية         
  وي بين حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة الجمهوريـة            النقل الج 

   . ٢٠٠٤لـسنة   ) ٢٨(الفرنسية ، المرافق للمرسـوم الملكـي رقـم          
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمـن          ( 

 ) . الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية 
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أن التصديق علـى اتفاقيـة تبـادل        أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بش       -٣
تشجيع وحماية االستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهوريـة          

 .الفرنسية 
  
أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل         -٤

والمكمل التفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكـة البحـرين وجمهوريـة            
  .الفليبين 

  

تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشروع  -٥
قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

  . فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي في مملكة البحرين 
  
أخذ موافقة المجلس بشأن رسالة سعادة الدكتور حمد علي السليطي  -٦

الطلب الثاني لتمديد المدة المقررة للجنة رئيس لجنة الخدمات بشأن 
لتقديم تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم ، وذلك استنادا إلى المادة 

وإذا تكرر تأخير تقديم " من الالئحة الداخلية التي تنص على أنه ) ٣٨(
التقرير في الموعد المحدد له ، عرض رئيس المجلس األمر على 

وللمجلس أن يمنح اللجنة أجالً جديدا أو المجلس في أول جلسة تالية ، 
" يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة 

.  
 

  .التقرير األول للّجنة المؤقتة للمرأة والطفل في مجلس الشورى  -٧
 

 .ما يستجد من أعمال   -٨
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