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  جدول أعمال اجللسة السابعة 
  صباحا٩:٣٠م الساعة ٢٦/١١/٢٠٠٧اإلثنين 

 دور االنعقاد العادي الثاني
 الفصل التشريعي الثاني

 

 
 . المعتذرين األعضاءتالوة أسماء -١

 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

 :الرسائل الواردة -٣
 النـواب   رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس         •

بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعـديل           
م بـشأن تنظـيم     ١٩٧٥لـسنة   ) ١٣(من القانون رقم    ) ٢٦(المادة  

إلخطار المجلس بإحالته . (معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
 ).إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

يد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النـواب         رسالة معالي الس   •
بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعـديل           

من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد ) ٢٥(المادة 
) ١١(قوة دفاع البحرين واألمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم          

لته إلى لجنـة الخـدمات مـع        إلخطار المجلس بإحا  . (م١٩٧٦لسنة  
 ).إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
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اقتراح بقانون بشأن البعثات والمنح والمساعدات الدراسية، والمقـدم    •
فوزية سعيد الصالح، وداد محمـد      . د: من أصحاب السعادة األعضاء   

الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالرحمن محمد الغتم،          . الفاضل، د 
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات      . (اصر حميد المبارك  ن. د

 ).مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
 

السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمـة محمـد البلوشـي       -٤
 من سعادة العضو فيصل حسن فوالذ       والمقدموزيرة التنمية االجتماعية،    

بالمملكة، ورد سعادة   ) الفاقة(فحة الفقر بشأن خطط الوزارة من أجل مكا     
 . الوزيرة عليه

 

السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الـشيخ راشـد بـن              -٥
 مـن سـعادة العـضو خالـد         والمقدمعبداهللا آل خليفة وزير الداخلية،      

عبدالرحمن المؤيد بشأن مدى االستعداد الذي تتمتع به أجهـزة الـدفاع            
 حريق قد يشب في الطوابق العالية جدا بالمباني         المدني في مواجهة أي   

 .الشاهقة، ورد سعادة الوزير عليه
 

مشروع قانون بالموافقة على انـضمام مملكـة        أخذ الرأي النهائي على      -٦
البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعـي،          

 . م٢٠٠٧لسنة ) ٤٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 

مشروع قانون بشأن الهيئـة     التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص       -٧
لـسنة  ) ٩٨(العامة للتأمين االجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقـم         

 . م٢٠٠٦
 

االقتراح بقـانون بـشأن     تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص        -٨
اب  من أصح  والمقدمقواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة،       
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عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي،     : السعادة األعضاء 
صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، السيد ضياء يحيـى          

 . الموسوي
 

االقتـراح بقـانون   تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخـصوص     -٩
عائشة سالم بشأن األسماء التجارية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة 

 . مبارك
 

مقترح لـجان الصداقة المشتركة بين مجـلس الـشورى والمجـالس           -١٠
 . التشريعية في الدول األخرى

 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة           -١١
التاسعة واألربعين لمجلس االتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة في العقبة  

 فبرايـر   ٢٧ إلـى    ٢٦نية الهاشمية خالل الفتـرة مـن        بالمملكة األرد 
 .  م٢٠٠٧

 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المـشارك فـي االجتمـاع            -١٢
التمييز والعنف ضـد    : "البرلماني لالتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان     

، والمنعقد بغرفة المجلـس االقتـصادي       " دور البرلمانات : الطفلة األنثى 
عي التابع لألمم المتحدة في نيويورك فـي األول مـن مـارس             واالجتما
 . م٢٠٠٧

 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحـرين المـشارك فـي النـدوة              -١٣
: األنظمة الداخليـة للمجـالس التـشريعية      : "البرلمانية اإلقليمية بعنوان  

، والمنعقدة فـي العاصـمة      " الواقع وتحديات اإلصالح في العالم العربي     
 . م٢٠٠٧ مارس ٢٩ إلى ٢٨ خالل الفترة من -الرباط-ربية المغ

 

 .ما يستجد من أعمال -١٤


