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  جدول أعمال اجللسة الثالثة عشرة 
   صباحا٩:٣٠م الساعة٢٦/٣/٢٠٠٧اإلثنين 

  األولدور االنعقاد العـادي 
  الفصل التـشريـعي الثاني

  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
  

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
  

 :الرسائل الواردة -٣

جلس النـواب   رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس م         •
بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقـانون رقـم      

م بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة ميناء سـلمان         ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٦(
وحق امتياز وتشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، والصادر     

إلخطار المجلس بإحالتـه إلـى لجنـة        .(م٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢بتاريخ  
واالقتصادية مع إخطـار كـل مـن لجنـة الـشؤون      الشؤون المالية   

 ).التشريعية والقانونية ولجنة المرافق العامة والبيئة

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النـواب            •
بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقـانون رقـم            

م بالتصديق على اتفاقية بـين حكومـة مملكـة          ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٩(
البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بـين البلـدين،            

إلخطار المجلس بإحالته إلـى     . (م٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢والصادر بتاريخ   
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار كـل مـن            
لجنة الـشؤون التـشريعية والقانونيـة ولجنـة الـشؤون الماليـة             

 ). واالقتصادية
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لسيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النـواب         رسالة معالي ا   •
بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق 
على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويـل التجـارة،           

إلخطار المجلس  . (م٢٠٠٧لسنة  ) ١٣(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
الدفاع واألمن الوطني مع إخطار     بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية و     

كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الـشؤون الماليـة           
 ).  واالقتصادية

مـن قـانون اإلجـراءات      ) ١٤٧(االقتراح بقانون بتعديل المادة رقم       •
م، بإضافة  ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم      

مكررا مـن قـانون     ) ١٤٧( برقم    وإضافة مادة  -فقرة جديدة للمادة    
اإلجراءات الجنائية، والمقدم من سـعادة العـضو ربـاب عبـدالنبي            

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنـة الـشؤون التـشريعية          . (العريض
 ). والقانونية

رسالة سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد نائب رئيس لجنة الـشؤون            •
للجنة اتخاذ اإلجـراءات  الخارجية والدفاع واألمن الوطني بشأن طلب ا 

الالزمة حول الرسالة الواردة من جمعية البحـرين لمراقبـة حقـوق           
اإلنسان والداعية فيها إلى دعم خطوات مملكة البحـرين مـن أجـل             

إلخطـار  . (اإلفراج عن المعتقلين البحرينيين في معتقل غوانتانـامو       
 ). المجلس

 
 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم مـن             -٤
سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة           
ضد خطر االنتشار النووي، واالحتياطات الضرورية لضمان عدم التأثر من هـذا            

، ورد سعادة الوزير    الخطر عند حدوث أي تسرب أو تلوث إشعاعي في المنطقة         
   .عليه
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السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سـعادة             -٥
العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن خطة الوزارة حول إدخال برامج ومناهج        
القانون الدولي اإلنساني في المدارس اإلعدادية والثانويـة، وإمكانيـة تعـاون            

 الهالل األحمر البحرينية في تدريب المعلمـين والمـشرفين          الوزارة مع جمعية  
  . التربويين في هذا المجال، ورد سعادة الوزير عليه

  

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكـام قـانون الميزانيـة            -٦
م المرافـق للمرسـوم     ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٩(العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم      

 .م٢٠٠٤ لسنة) ٧٨(الملكي رقم 
  

مـن مـشروع    ) ٤( لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المادة        تقرير -٧
قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقـم           

تها من سالمم، والتي أحيلت إليها بقرار من المجلس لدراسة ٢٠٠٤لسنة ) ١٥(
 .الناحية الدستورية

  

الية واالقتصادية بخصوص الحـساب الختـامي للدولـة         تقرير لجنة الشؤون الم    -٨
  .م٢٠٠٣للسنة المالية 

  

تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في االجتماع التحضيري للمؤتمر الثـاني            -٩
 إلـى   ٣٠للبرلمانيين العرب حول الطفولة، والمنعقد في دمشق خالل الفترة من           

 وداد محمد الفاضـل،  م، والذي شارك فيه كل من سعادة العضو   ٢٠٠٧ يناير ٣١
لالطالع على مزيد من التفاصيل يرجى      . (وسعادة النائب السيد جميل كاظم حسن     

  ).مراجعة قسم السجل العام بمكتب األمين العام
  

 . ما يستجد من أعمال -١٠
 


