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  جدول أعمال اجللسة السابعة والعشرين 
   صباحا٩:٣٠م الساعة ٢٨/٤/٢٠٠٨اإلثنين 

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصل التشريعي الثاني

  

  . المعتذرين األعضاءتالوة أسماء -١
 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

 :الرسائل الواردة -٣
رئيس مجلس النواب بشأن موافقة رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني      •

مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد           
إلخطار . (م٢٠٠٨ و٢٠٠٧إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين       

 ).المجلس بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه
ة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بـشأن مـا           رسالة معالي السيد خليف    •

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة األولـى مـن             
) ١٣(م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٢لسنة ) ١٦(المرسوم بقانون رقم 

التقاعد (م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة         ١٩٧٥لسنة  
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شـؤون المـرأة         ). (ختياري للمرأة المبكر اال 

 ).والطفل بدالً من لجنة الخدمات
رسالة سعادة األستاذة لولوة صالح العوضي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين            •

 . م٢٠٠٧للتنمية السياسية، والمرفق بها التقرير السنوي للمعهد لعام 
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: بة، والمقدم من أصحاب السعادة األعـضاء        اقتراح بقانون بشأن الوصية الواج     •
راشد مال اهللا السبت، رباب عبدالنبي العريض، أحمد إبراهيم بهـزاد، الـدكتور            

إلخطـار المجلـس    . (الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرحمن المؤيد        
 ). بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

م بإصـدار   ١٩٧٦لـسنة   ) ١٥( القانون رقم    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام     •
ربـاب عبـدالنبي    : قانون العقوبات، والمقدم من أصحاب الـسعادة األعـضاء          

العريض، ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، دالل جاسم الزايد،           
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الـشؤون التـشريعية         . (عبداهللا راشد العالي  

 ). والقانونية
اقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، والمقدم من أصحاب السعادة            •

سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبـدالعزيز         : األعضاء  
إلخطـار المجلـس    . (كانو، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة عائشة سالم مبـارك        

 ).بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

م بشأن رعاية ٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(اح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم اقتر •
. وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بـن هنـدي   

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية           (
 ).والقانونية

 

من الوطني بخصوص مشروع قانون     تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واأل      -٤
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية المعدلة للتعاون العربي فـي          
استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية، والمرافق للمرسوم الملكي رقـم           

 . م٢٠٠٧لسنة ) ٦٨(
 

فحة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكا           -٥
 . التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين

 



 

   ٢٧المضبطة / م ٢٨/٤/٢٠٠٨)                          ٨                         ( ٢الفصل /٢الدور /مجلس الشورى 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص االقتـراح بقـانون بـشأن             -٦
إبراهيم محمد : اإلعالم المرئي والمسموع، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء
شيخ خالد بـن    بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور ال        

 . خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي
 

 .ما يستجد من أعمال -٧
 


