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  جدول أعمال اجللسة احلادية عشرة 
  

   صباحا٩:٣٠م الساعة١٢/٣/٢٠٠٧اإلثنين 
  األولدور االنـعقاد العادي 

  الفصل التـشريـعي الثاني
  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
  

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

  :الرسائل الواردة -٣
مجلـس النـواب    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمـد الظهرانـي رئـيس             •

 : المتضمنة

o          نسخة مترجمة من توصيات المؤتمر األول لرؤساء وأعـضاء
اللجان البرلمانية في تعميم المساواة بين الجنسين والنهـوض         

إلخطار المجلس بإحالتها إلى لجنـة الخـدمات        . (بوضع المرأة 
 ). لالطالع

o           نسخة من خطة العمل التي تبناها االجتماع البرلماني الذي عقد
 نـوفمبر   ١ أكتـوبر حتـى      ٢٩لدوحة خالل الفترة مـن      في ا 

م بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات       ٢٠٠٦
إلخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة الشئون      . (الجديد أو المعادة  

 ). الخارجية والدفاع واألمن الوطني لالطالع
 

ن سـعادة العـضو     السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير اإلعالم، والمقدم م         -٤
جمال محمد فخرو بشأن خطة السياحة، ومراحلها، واآلثار االقتـصادية التـي             

 .   ستترتب عن تنفيذها على االقتصاد الوطني، ورد سعادة الوزير عليه
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واإلسكان، والمقدم من سعادة    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير األشغال         -٥
العضو علي عبدالرضا العصفور بشأن مشروع إنشاء المدينة الشمالية، وعـدد           
وحداتها السكنية، وكيفية التأكد من عدالة توزيعها، والخدمات التي سيتـضمنها           

 .المشروع، ورد سعادة الوزير عليه
  
روع قانون  تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مش         -٦

بالتصديق على النظام األساسي لمجلس السلم واألمن العربي، المرافق للمرسوم          
سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاتـه       . (م٢٠٠٦لسنة  ) ٩٧(الملكي رقم   

بشأن المـشروع فـي جـدول أعمـال الجلـسة التاسـعة المنعقـدة بتـاريخ               
  ).م٢٦/٢/٢٠٠٧

  

 بخصوص مشروع قانون بتعديل بعـض  تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية    -٧
م بـشأن تنظـيم المناقـصات     ٢٠٠٢لـسنة   ) ٣٦(أحكام المرسوم بقانون رقم     

. م٢٠٠٦لـسنة   ) ٧٠(والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقـم        
سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جـدول أعمـال            (

 ). م٢٦/٢/٢٠٠٧الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 
  

  . ما يستجد من أعمال -٨
 


