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  جدول أعمال اجللسة الثامنة 
   صباحا٩:٣٠ً م الساعة ٣/١٢/٢٠٠٧اإلثنين 

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصل التشريعي الثاني

  
  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

 :الرسائل الواردة -٣
ني رئيس مجلس النواب رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهرا •

رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن قرار اللجنة الـصادر عـن            
اجتماعها األول من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني           
والذي ينص على إرسال مذكرة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب تفيد           

ليات البرلمانية تقريراً مشتركاً عن بضرورة تسليم الوفود المشاركة في الفعا
 .مشاركاتهم فور االنتهاء منها

عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم، صـادق     : رسالة أصحاب السعادة األعضاء    •
عبدالكريم الشهابي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، الدكتورة بهية    

عديل جواد الجشي، وداد محمد الفاضل؛ بخصوص سحب االقتراح بقانون بت         
م بـشأن تنظـيم معاشـات       ١٩٧٥لـسنة   ) ١٣(بعض أحكام القانون رقم     

إلخطـار  . (إلجراء مزيد من الدراسـة    . ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة   
 ).  المجلس
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التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص مشروع قـانون بإنـشاء            -٤
 .صندوق الشفاء الوطني

 

خصوص االقتراح بقانون بشأن قواعـد      تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة ب      -٥
 من أصحاب الـسعادة     والمقدمالتسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة،      

عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحـاجي، صـادق         : األعضاء
ـ          وي؛ عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، السيد ضياء يحيى الموس

 . وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون
 

تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص االقتراح بقـانون بـشأن     -٦
 .األسماء التجارية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك

  

مقترح لـجان الصداقة المـشتركة بـين مجــلس الـشورى والمجـالس             -٧
 .  الدول األخرىالتشريعية في

 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمـال الـدورة             -٨
التاسعة واألربعين لمجلس االتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة فـي العقبـة        

 . م٢٠٠٧ فبراير ٢٧ إلى ٢٦بالمملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة من 
 

ة البحرين المشارك في االجتماع البرلماني تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملك    -٩
: التمييز والعنف ضد الطفلة األنثـى     : "لالتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان    

، والمنعقد بغرفة المجلس االقتصادي واالجتمـاعي التـابع         " دور البرلمانات 
 . م٢٠٠٧لألمم المتحدة في نيويورك في األول من مارس 

 

 لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانيـة        تقرير وفد الشعبة البرلمانية    -١٠
الواقـع وتحـديات    : األنظمة الداخلية للمجالس التشريعية   : "اإلقليمية بعنوان 

 خالل -الرباط-، والمنعقدة في العاصمة المغربية " اإلصالح في العالم العربي
 . م٢٠٠٧ مارس ٢٩ إلى ٢٨الفترة من 

 

  .ما يستجد من أعمال -١١


