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  البند األول

  مـن  بما أجـري عليهـا       وإقرارها   سابقةالتم التصديق على مضبطة الجلسة       )١
  .تعديل 

  
  البند الثاني

سالة سعادة األمين العام لالتحاد البرلماني العربي المرفق بها ُأخطر المجلس بر )٢
بيان المجلس الوطني االتحادي بدولة اإلمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى        

طنـب الكبـرى وطنـب      : ث  الثالثة والثالثين الحتالل الجزر اإلماراتية الثال     
  .الصغرى وأبوموسى من قبل جمهورية إيران اإلسالمية 

  
  البند الثالث

السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، من سـعادة     تم تأجيل بند      )٣
العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن اإلجراءات التـي قامـت بهـا وزارة              

الصحي على األجانب ، وما هـو       الصحة في سبيل التعجيل بمشروع التأمين       
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٢

 وذلك بسبب التصور األولي للمشروع وموعده االبتدائي المقرر إصداره فيه ؟     
  .سفر سعادة الوزيرة 

  البند الرابع
السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الماليـة واالقتـصاد          تم تأجيل بند      )٤

 تـم إلغـاء    الوطني ، من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن ما إذا           
بعض الرسوم واإليرادات عن المواطنين ، والمقدرة ضمن ميزانيـة الدولـة            

  . ، وذلك بناء على طلب سعادة الوزير م٢٠٠٤-٢٠٠٣للسنتين 
  

  البند اخلامس
   مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول الموافقة النهائية على ) ٥

كومة مملكة البحرين وحكومة المعدل والمكمل التفاقية النقل الجوي بين ح
 ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الجمهورية الفرنسية

  .الملك عليه 
  

  البند السادس
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المـشارك فـي االجتمـاع            إحالة  ) ٦

ر البرلماني العربي األول حول قضايا الطفولـة فـي الـوطن العربـي ودو             
؛ إلى كل من اللجنـة التنفيذيـة        البرلمانيين العرب في حماية حقوق األطفال       

للشعبة البرلمانية ، واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لدراسة التوصـيات التـي            
  .طرحت في الجلسة وإعداد تقرير في هذا الشأن 

  

  البند السابع
قانون الخدمـة   من مشروع قانون إصدار     ) ٤٣ ،   ٤١(الموافقة على المادتين    )  ٧

  . المدنية كما وردتا من الحكومة 
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من القانون المـذكور بتعـديل      ) ٥٢ - ٤٨ ،   ٤٦ - ٤٤(الموافقة على المواد    ) ٨
  . اللجنة 

  .بالتعديل الذي طرح في الجلسة ) ٤٧ ، ٤٢(الموافقة على المادتين ) ٩
الذي طرح  منها بالتعديل   ) أ ، ج  (والفقرتين  ) ٥٣(الموافقة على مقدمة المادة     ) ١٠

  .في الجلسة 
  .كما وردت من الحكومة ) ٥٣(من المادة ) ب(الموافقة على الفقرة ) ١١
إحالة المادة المقترح إضافتها من سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحـسين           ) ١٢

  .؛ إلى اللجنة لدراستها ) ٤٥(لتكون بعد المادة 
د حبيـب مكـي هاشـم      إحالة المادة المقترح إضافتها من سعادة العضو السي       ) ١٣

  .؛ إلى اللجنة لدراستها ) اإلجازات(لتكون في الفصل التاسع 
وما تبقى من مواد القانون إلى جلـسة     ) ٥٣(تأجيل مناقشة بقية فقرات المادة      ) ١٤

  .الحقة 
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  محمد يوسفحمدأ

   إدارة شئون الجلساتمدير
   

 


