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 احلادية عشرةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات

  م١٢/٣/٢٠٠٧ بتاريخ املنعقدة
   الفصل التشريعي الثاني–دور االنعقاد العادي األول 

 قرارا ونتيجة١٧(
ً

(  
  
   األولالبند

ألـس تومـاس     :اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١
خالـد عبدالرسـول آل     جميل علي المتروك،     من محمد جمشير،  عبدالرح سمعان،

، عبـدالرحمن عبدالحـسين     سميرة إبراهيم رجب   سعود عبدالعزيز كانو،  شريف،  
 .عصام يوسف جناحي، هدى عزرا نونو جواهري،

  
  الثاني البند

  .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بال تعديل )٢
  
  الثالث البند

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلـس           لةُأخطر المجلس بإحا   )٣
نسخة مترجمة من توصيات المؤتمر األول لرؤسـاء وأعـضاء           النواب المتضمنة 

 إلى لجنة ؛اللجان البرلمانية في تعميم المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة
 .إلبداء المالحظاتالخدمات 

  
 



  دور االنعقاد العادي األول)                                                                     ١١(قرارات الجلسة 
                                  الفصل التشـريعي الثانيم                                           ١٢/٣/٢٠٠٧

٢

لي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلـس         رسالة معا  ُأخطر المجلس بإحالة   )٤
نسخة من خطة العمل التي تبناها االجتماع البرلماني الذي عقـد            النواب المتضمنة 

م بمناسـبة انعقـاد     ٢٠٠٦ نوفمبر   ١ أكتوبر حتى    ٢٩في الدوحة خالل الفترة من      
ن  إلـى لجنـة الـشئو   ؛عادةست أو الم ةالمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديد    

 .إلبداء المالحظاتالخارجية والدفاع واألمن الوطني 
 
  الرابع البند

 سعادة العضو جمال محمد فخرو       عن سؤال   صاحب السعادة وزير اإلعالم    أجاب )٥
بشأن خطة السياحة، ومراحلها، واآلثار االقتصادية التي ستترتب عـن تنفيـذها            

 .لك، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذعلى االقتصاد الوطني
 
  اخلامس البند

 سعادة العضو علـي      عن سؤال   صاحب السعادة وزير األشغال واإلسكان     أجاب )٦
عبدالرضا العصفور بشأن مشروع إنشاء المدينـة الـشمالية، وعـدد وحـداتها             
 السكنية، وكيفية التأكد من عدالة توزيعها، والخدمات التي سيتضمنها المشروع،         

 .كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك

  
  السادس البند

مشروع قانون بالتصديق على النظـام األساسـي        الموافقة من حيث المبدأ على       )٧
 .م٢٠٠٦لسنة ) ٩٧(لمجلس السلم واألمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة )٨

 .كما جاءتا من الحكومة) ٢، ١(ادتين الموافقة على الم )٩
الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهـائي عليـه فـي                ) ١٠

 .الجلسة القادمة

  



  دور االنعقاد العادي األول)                                                                     ١١(قرارات الجلسة 
                                  الفصل التشـريعي الثانيم                                           ١٢/٣/٢٠٠٧

٣

  السابع البند
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون       الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١١

كومية، المرافق  م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الح     ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٦(رقم  
 .م٢٠٠٦لسنة ) ٧٠(للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة ) ١٢
 .كما جاءت من الحكومة) ٣، ٢، ١ (الموادالموافقة على  ) ١٣

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهـائي عليـه فـي                ) ١٤
 .الجلسة القادمة

  
  
  
  
  
  
  

 الجلساتقسم شئون  : إعداد

إدارة شئون الجلسات     


