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  جدول أعمال اجللسة اخلامسة والعشرين
   صباحا٩:٣٠الساعة م٢/٥/٢٠٠٥االثنين 

  الثالثدور االنعـقاد العادي 
  عي األولـشريـصل التـالف

  
  

 .تالوة أسماء المعتذرين  -١
 
 .ة  السابقالجلسة ة على مضبطلتصديقا -٢
 
 :الرسائل الواردة  -٣

ئـيس مجلـس     السيد خليفة بن أحمد الظهراني ر      صاحب السعادة رسالة   −
ليه مجلس النواب بخـصوص مـشروع قـانون         إانتهى    ما حولالنواب  

مناهضة أخـذ الرهـائن ،     لبالموافقة على االنضمام إلى االتفاقية الدولية       
خطار المجلـس   إل( . م٢٠٠٤لسنة  ) ٣٦(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مـع إخطـار       
  . )جنة الشئون التشريعية والقانونيةل

 السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئـيس مجلـس          صاحب السعادة رسالة   −
ليه مجلس النواب بخـصوص مـشروع قـانون         إانتهى    ما حولالنواب  

بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية         
ة الهند ، المرافق للمرسوم     بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهوري     

خطار المجلس بإحالته إلـى لجنـة   إل(. م ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٨(الملكي رقم   
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الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مـع إخطـار لجنـة الـشئون       
  . )التشريعية والقانونية

 السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئـيس مجلـس          صاحب السعادة رسالة   −
الموافقة على تعديالت مجلس الشورى     ب  النوابشأن قرار مجلس    النواب  

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقيـة        مشروع قانون   على  
قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـالمة المالحـة البحريـة            
وبروتوكول قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنـصات       

ر المجلس بإحالة المشروع إلى إلخطا. (الثابتة القائمة في الجرف القاري 
 ) . سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه

رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولـة            −
لشئون مجلسي الشورى والنواب ، والمتضمنة اعتذار صاحب الـسعادة          

ة للـرد   وزير اإلعالم وزير الدولة للشئون الخارجية عن حضور الجلـس         
 .على السؤال المقدم من سعادة العضو السيد فيصل حسن فوالذ 

 
صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من سعادة العضو        إلى  السؤال الموجه    -٤

السيد جالل أحمد منصور العالي بشأن نوع الرعاية المقدمة لألطفـال ذوي            
هـي    ومـا   ، االحتياجات الخاصة من ناحية الكادر التعليمي الخـاص بهـم         

االستعدادات التعليمية المعهي نسبتهم إلى عدد الطلبة في  وما؟ ة لهذه الفئة د
وهل هناك خطة مستقبلية لتغطية احتياجاتهم المختلفة عن        ؟  وزارة   ال مدارس

 . ورد سعادة الوزير عليه ؟ بقية الطلبة 
  
 تعديل بعض أحكام قانون اإلثبات في     أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون ب       -٥

ــم   ــانون رق ــصادر بالمرســوم بق ــة ال ــة والتجاري             ) ١٤(المــواد المدني
 .م ١٩٩٦لسنة 

 
أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين  -٦
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  .إلى االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة
  

 
 بقانون بشأن حمايـة     تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع       -٧

  .الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
 
تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -٨

اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد بالموافقة على االنضمام إلى    قانون  
 . ن والدبلوماسيون األشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثل

  
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول المشاركة في ندوة دور  -٩

 ١من                    - بيروت -ات العربيات في اإلصالح التشريعي يالبرلمان
   . م٢/٢/٢٠٠٥ –
 
 .ما يستجد من أعمال  -١٠


