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  جدول أعمال اجللسة احلادية عشرة 
   صباحا٩:٣٠ً م الساعة ٣١/١٢/٢٠٠٧اإلثنين 

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصل التشريعي الثاني

  
 

  . المعتذرين األعضاءتالوة أسماء -١
 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

 .تهنئة المجلس بمناسبة حلول العام الميالدي الجديد -٣
 

 لرحيل رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنيـة الـشقيقة          تعزية المجلس  -٤
 .الشيخ عبد اهللا بن حسين األحمر

 

بيان المجلس بشأن إدانة العمل اإلرهابي الذي اسـتهدف رئيـسة الـوزراء              -٥
 .الباكستانية السابقة بنظير بوتو

 

 :الرسائل الواردة -٦
عاون رسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس الت           •

لدول الخليج العربية، والمرفق بها وثائق االجتماع األول ألصحاب المعالي 
رؤساء مجالس الشورى والنواب والـوطني واألمـة فـي دول مجلـس      

 إلـى   ٢١التعاون، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من          
 .م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٢

المرفـق بهـا البيانـان      الرسالة الواردة من البرلمان العربي االنتقالي و       •
الصحافيان الصادران عن السيد محمد جاسم الـصقر رئـيس البرلمـان            
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العربي االنتقالي بشأن إدانة التفجيرات اإلرهابية في الجزائـر، ودعـوة           
البرلمانات العربية واإلقليمية والدولية وجامعة الـدول العربيـة واألمـم           

ة اإلرهـاب، وبـشأن     المتحدة إلى سرعة العمل على وضع مدونة لمكافح       
دعوة األشقاء في لبنان إلى تفويت الفرصة على قوى اإلرهـاب بتوحيـد      

 .مواقفهم
رسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخـدمات            •

بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص االقتراح          
 .بقانون بشأن الصحة العامة

إنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني، والمقدم من        اقتراح بقانون ب   •
، سـميرة   ال محمد فخرو، جميل علـي المتـروك         جم: السادة األعضاء 

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطـار         . (إبراهيم رجب 
 ).لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

ية اهللا آل خليفة وزير السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عط -٧
شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة نـدى عبـاس            
حفاظ بشأن األهداف المحددة لمشروع إعادة هندسة ديوان الخدمة المدنية،           
وخطوات تطبيق هذا المشروع، ومدى تأثيره على اإلدارات واألقـسام فـي            

 .الوزارات، ورد سعادة الوزير عليه
 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبداهللا فخـرو وزيـر        -٨
الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي الـسليطي           
بشأن اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من خلو أسواق المملكـة مـن            

زارة توافرها لُعب األطفال الخطرة، ومعايير الجودة والسالمة التي تشترط الو      
 .في هذه اللُّعب، ورد سعادة الوزير عليه

ن الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع         ئوتقرير لجنة الش   -٩
قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية الـسلمية           

م، المرافـق   ١٩٠٧ أكتـوبر    ١٨للمنازعات الدولية المبرمة في الهاي في       
 .م٢٠٠٧لسنة ) ٧٣(لكي رقم للمرسوم الم
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 الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع         الشئونتقرير لجنة    -١٠
) ٦٧(قانون بشأن مكافحة االتجار باألشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقم    

 . م٢٠٠٧لسنة 
 

 المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعـديل المـادة          شئونتقرير لجنة    -١١
م بشأن تنظيم معاشات ومكافـآت      ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(من القانون رقم    ) ٢٦(

سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن       . (التقاعد لموظفي الحكومة  
ــاريخ   ــدة بت ــسابعة المنعق ــسة ال ــال الجل ــي جــدول أعم المــشروع ف

 ).م٢٦/١١/٢٠٠٧
 

ن المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعـديل المـادة          ئوتقرير لجنة ش   -١٢
شات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قـوة دفـاع       من قانون تنظيم معا   ) ٢٥(

. م١٩٧٦لـسنة   ) ١١(البحرين واألمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم        
سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال           (

 ).م٢٦/١١/٢٠٠٧الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 
 

ورة العادية الثانية للبرلمان العربي تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الد -١٣
م، والمنعقدة في العاصمة السورية دمشق بمقر مجلس        ٢٠٠٧االنتقالي لعام   

 .م٢٠٠٧ سبتمبر ٨ إلى ٥الشعب خالل الفترة من 
 

تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في زيارة منظمة حلف شمال األطلـسي             -١٤
 نـوفمبر   ٧ إلـى    ٤رة من   في العاصمة البلجيكية بروكسل خالل الفت     " الناتو"

 .م٢٠٠٧
 

 .ما يستجد من أعمال -١٥
 


