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  جدول أعمال اجللسة الرابعة عشرة 
   صباحا٩:٣٠الساعةم ٢/٤/٢٠٠٧اإلثنين 

  األولدور االنعقاد العادي 
  الثانيعي ـشريـالفصل الت

  
  
  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
 

  .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

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

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن معاملـة مـواطني        
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنيـة معاملـة     

. م٢٠٠٧لـسنة   ) ٨(المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكـي رقـم         
 ). والقانونيةإلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية(

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما             •
م ٢٠٠٦لسنة ) ٧٧(انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم 

لسنة ) ٢٦(بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
ر المجلس بإحالتـه    إلخطا(. م٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢والصادر بتاريخ   م،  ١٩٨٠

 ).إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما             •
مشروع قانون بشأن النقل الجوي بـين       انتهى إليه مجلس النواب بخصوص      
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حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكـي رقـم     
الخارجية إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون       . (م٢٠٠٦ة  لسن) ٦٨(

 ).التشريعية والقانونيةوالدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنة 

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما             •
قانون بالموافقة على انـضمام     انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع       

ن إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة         مملكة البحري 
إلخطـار  . (م٢٠٠٧لـسنة  ) ١٤(والثقافية، المرافق للمرسوم الملكي رقـم      

المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الـوطني مـع            
 ).إخطار لجنة التشريعية والقانونية

بخصوص  رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب  •
موافقة مجلس النواب على تعديالت مجلس الشورى على مـشروع قـانون            

لـسنة  ) ٦٧(بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم         
إلخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا         . (م٢٠٠٦

 ).صديق جاللة الملك عليهلت
 

السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية االجتماعية، والمقـدم مـن              -٤
سعادة العضو محمد حسن باقر رضـي بـشأن وضـع الجمعيـات التعاونيـة               
االستهالكية بعد إنهاء وتصفية نشاطات معظمها، وحول وجود جهود وتوجهات          

  . زيرة عليهإلعادة إحيائها من جديد، ورد سعادة الو
 

مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،        أخذ الرأي النهائي على    -٥
  .م٢٠٠٤لسنة ) ١٥(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين      تقرير لجنة الخدمات بخصوص      -٦
يل أنـصبة   تعد(م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم      

  . )المعاش على المستحقين
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين      تقرير لجنة الخدمات بخصوص      -٧
تعديل المادتين  (م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم      

٣٦، ٣٥( .  
 

اقتراح بقـانون بتعـديل نـص       ون التشريعية والقانونية بشأن     ؤتقرير لجنة الش   -٨
م بإصدار قانون محكمة ١٩٨٩لسنة ) ٨(من المرسوم بقانون رقم     ) ٤١(ادة  الم

  . التمييز، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض
 

اقتراح مكتب المجلس بتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل من سبعة من أعضاء             -٩
   .المجلس

 

 .ما يستجد من أعمال -١٠
 


