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  جدول أعمال اجللسة الثانية عشرة 
  صباحا٩:٣٠ً م الساعة ٧/١/٢٠٠٨اإلثنين 

 دور االنعقاد العادي الثاني
 الفصل التشريعي الثاني

 

 
 . المعتذريناألعضاء تالوة أسماء  -١

 

 . التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

 : الرسائل الواردة -٣
 العـام لالتحـاد البرلمـاني    رسالة سعادة السيد نور الدين بوشكوج األمين       •

العربي، والمرفق بها مشروع التعديالت على ميثـاق االتحـاد البرلمـاني            
 . العربي ونظامه الداخلي

الدكتور : اقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل، والمقدم من السادة األعضاء           •
، الدكتورة فوزية    ، أليس توماس سمعان    الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة     

إلخطار . ( ، وداد محمد الفاضل    ح، الدكتورة بهية جواد الجشي    سعيد الصال 
 الـشئون  المرأة والطفل مع إخطار لجنـة  شئونالمجلس بإحالته إلى لجنة     

 . )التشريعية والقانونية

بتعديل بعض أحكام قـانون العقوبـات العـسكرية الـصادر     اقتراح بقانون    •
سـعادة العـضو      من ، والمقدم  م٢٠٠٢لسنة  ) ٣٤(بالمرسوم بقانون رقم    

 الـشئون إلخطار المجلس بإحالته إلـى لجنـة        . ( رباب عبدالنبي العريض  
  . )التشريعية والقانونية
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 شئونالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير          -٤
، والمقدم من سعادة العضو عبـدالرحمن محمـد          مجلسي الشورى والنواب  

حات بقوانين التي رفعها المجلس إلـى       جمشير بشأن ما تم بخصوص االقترا     
  الحكومة الموقرة خالل دور االنعقاد العادي األول مـن الفـصل التـشريعي             

 . ) الوزير شفاهةًسعادةسيكون رد ( . الثاني
 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزيـر             -٥
 صـادق عبـدالكريم   ، والمقدم من سعادة العـضو     الدولة للشؤون الخارجية  

الشهابي بشأن آلية التنسيق بين كل من صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة            
تنظيم سوق العمل، ومستويات التنسيق على صعيد اإلدارة واألقسام المختلفة        

 . بين هذه الجهات الثالث، ورد سعادة الوزير عليه
 

ملكة البحرين مشروع قانون بالموافقة على انضمام مأخذ الرأي النهائي على  -٦
 ١٨إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في الهاي فـي            

 . م٢٠٠٧لسنة ) ٧٣(، المرافق للمرسوم الملكي رقم  م١٩٠٧أكتوبر 
 

 المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعـديل المـادة          شئونتقرير لجنة    -٧
م بشأن تنظيم معاشات ومكافـآت      ١٩٧٥ة  لسن) ١٣(من القانون رقم    ) ٢٦(

سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحاديـة         (. التقاعد لموظفي الحكومة  
 . )م٣١/١٢/٢٠٠٧عشرة المنعقدة بتاريخ 

 

 المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعـديل المـادة          شئونتقرير لجنة     -٨
قـوة دفـاع    من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد         ) ٢٥(

 . م١٩٧٦لسنة  ) ١١(البحرين واألمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم        
سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية عـشرة المنعقـدة بتـاريخ             (

 . )م٣١/١٢/٢٠٠٧
 
 

تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي  -٩
عقدة في العاصمة السورية دمشق بمقر مجلس       م، والمن ٢٠٠٧االنتقالي لعام   
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سبق توزيعه في جدول  ( . م٢٠٠٧ سبتمبر   ٨ إلى   ٥الشعب خالل الفترة من     
 . )م٣١/١٢/٢٠٠٧أعمال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 

 

تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في زيارة منظمة حلف شمال األطلـسي             -١٠
 نـوفمبر   ٧ إلـى    ٤روكسل خالل الفترة من     في العاصمة البلجيكية ب   " الناتو"

سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة المنعقـدة          ( . م٢٠٠٧
 . )م٣١/١٢/٢٠٠٧بتاريخ 

 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المنتدى العالمي الـسابع إلعـادة             -١١
ـ     )بناء الثقة بالحكومة  (تشكيل الحكومة تحت عنوان      مة ، والمنعقد في العاص

 )١٣٩(ص.  م٢٠٠٧ يونيو ٢٩ إلى ٢٦النمساوية فينّا خالل الفترة من 
 

 المشارك في المؤتمر البرلماني الذي انعقد ضمن وفد الشعبة البرلمانيةتقرير  -١٢
، والمنعقـد فـي      )WTO(المنتدى السنوي العام لمنظمة التجارة العالمية       

.  م٢٠٠٧ أكتـوبر  ٤ إلـى  ٣العاصمة السويسرية جنيف خالل الفترة مـن     
 )١٩٧(ص

 

 . ما يستجد من أعمال -١٣
 

 


