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  جدول أعمال اجللسة التاسعة عشرة 
   صباحا٩:٣٠م الساعة٧/٥/٢٠٠٧اإلثنين 

  األولدور االنعقاد الـعادي 
  الفصل التـشريـعي الثاني

  
  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين  -١
  

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة  -٢
  

 :الرسائل الواردة  -٣

 والنـشر، والمقـدم مـن       االقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة      •
إبراهيم محمد بشمي، جمـال محمـد فخـرو،         : أصحاب السعادة األعضاء    

عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالـد            
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التـشريعية        . (حسين المسقطي 

  ) . والقانونية مع إخطار لجنة الخدمات
  

جه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزيـر           السؤال المو  -٤
األشغال واإلسكان، والمقدم من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئـيس            
مجلس الشورى بشأن أهم مالمح الخطة المرورية الشاملة التي تم إعـدادها            
من قبل وزارة األشغال واإلسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية للتغلـب علـى        

 االختناقات المرورية، ومراحل تنفيذها، والمدى الزمني للتنفيـذ، ورد          ظاهرة
 . سعادة الوزير عليه 
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السؤال الموجه إلى صاحب السعادة منصور حسن بن رجب وزير البلـديات             -٥
والزراعة، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن تطبيق       

 بتعيين وإنشاء المواقف العامـة      من قانون البلديات، والمتعلقة   ) ١٩(المادة  
للمركبات، واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المخالفين ممن يحولـون          

  . مواقف سياراتهم إلى محالت تجارية، ورد سعادة الوزير عليه 
  

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية       -٦
 مملكـة البحـرين واالتحـاد االقتـصادي         االستثمارات المتبادلة بين حكومة   

ــي  ــم  –البلجيك ــي رق ــوم الملك ــق للمرس ــسمبرجي ، المراف   ) ٥( اللوك
 .م ٢٠٠٧لسنة 

  

شجيع وحماية أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية ت      -٧
االستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومـة الجمهوريـة اإليطاليـة           

لـسنة  ) ٩٩(والبروتوكول المرافق لها ، المرافق للمرسـوم الملكـي رقـم     
 .م ٢٠٠٦

  

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين       -٨
ة واالجتماعيـة والثقافيـة ،      إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتـصادي      

 .م ٢٠٠٧لسنة ) ١٤(المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  

مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع          -٩
قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة فـي      

لمرسوم الملكـي   مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق ل       
سبق توزيعه فـي جـدول      ). (١(م ؛ ابتداء من المادة      ٢٠٠٧لسنة  ) ٨(رقم  

 ) .م٣٠/٤/٢٠٠٧أعمال الجلسة الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 
  

التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص مـشروع قـانون بإنـشاء        -١٠
  ) ٥٤(جمعيــة مرشــدات البحــرين ، المرافــق للمرســوم الملكــي رقــم 

  . م ٢٠٠٤نة لس
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تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بشأن الحـساب الختـامي المـدقق             -١١
سـبق  . (م  ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في       

توزيعه في جـدول أعمـال الجلـسة الثامنـة عـشرة المنعقـدة بتـاريخ                
  ) .م٣٠/٤/٢٠٠٧

  
رة التاسـعة لمجلـس اتحـاد       تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدو       -١٢

مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي ، والمنعقدة في ماليزيا           
سبق توزيعه في جدول أعمال . (م ٢٠٠٧ فبراير ١٦ ـ  ١٥خالل الفترة من 

 ) .م٣٠/٤/٢٠٠٧الجلسة السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 
  

 . ما يستجد من أعمال  -١٣
 


