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  جدول أعمال اجللسة اخلامسة عشرة 
   صباحا٩:٣٠م الساعة ٤/٢/٢٠٠٨اإلثنين 

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصل التشريعي الثاني

  

 
  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١

 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

  : الرسائل الواردة -٣
 

ئيس مجلس النواب بشأن ما رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني ر •
انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعـض أحكـام            
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع البحـرين            

إلخطار . (م١٩٧٦لسنة  ) ١١(واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم       
ة الـشؤون التـشريعية     المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجن       

 ). والقانونية
 
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما  •

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعـض أحكـام            
م في شـأن األوسـمة، المرافـق    ١٩٧٦لسنة ) ١٩(المرسوم بقانون رقم   
خطار المجلس بإحالته إلى    إل. (م٢٠٠٧لسنة  ) ١٠١(للمرسوم الملكي رقم    

 . )لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد : رسالة أصحاب السعادة األعضاء •
الجشي، السيد حبيب مكي هاشم، فيصل حسن فوالذ، وداد محمد الفاضـل،            
بخصوص سحب االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم           

. م في شأن األحداث، وذلك إلجراء مزيد من الدراسـة         ١٩٧٦سنة  ل) ١٧(
 ). إلخطار المجلس(

 

السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علـي آل خليفـة وزيـر العـدل                 -٤
والشؤون اإلسالمية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبـدالنبي العـريض           

، ٣٧١، ٣٣٧(بشأن اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المـواد    
من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون    ) ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٧٢
م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط، ورد سعادة        ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(رقم  

 . الوزير عليه
 

 بن علي النعيمـي وزيـر       السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد       -٥
التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن معـايير         
الجودة وتطبيقها على الجامعات الخاصة، وآليات مراقبة التزام هذه الجامعات    

 . بهذه المعايير، ورد سعادة الوزير عليه
 

ن القانون رقم   م) ٢٦(أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة          -٦
م بشأن تنظيم معاشـات ومكافـآت التقاعـد لمـوظفي           ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(

  . الحكومة
 

من قانون تنظيم   ) ٢٥(أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة          -٧
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمـن العـام،            

 . م١٩٧٦لسنة ) ١١(الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتراح بقانون بشأن البيئـة،             -٨
ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية     : والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء      

جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، سيد حبيـب مكـي هاشـم، عبـدالرحمن              
 .عبدالحسين جواهري
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نية بخصوص االقتراح بقانون بـشأن      ن التشريعية والقانو  ئوتقرير لجنة الش   -٩
م بـشأن   ٢٠٠٧لـسنة   ) ١٥(من القانون رقم    ) ٥٤-٥٠/١(تعديل المادتين   

ربـاب  : المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من السادة األعـضاء          
 . عبدالنبي العريض، دالل جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد الغتم

 

 .ما يستجد من أعمال -١٠
 


