
  دور االنعقاد العادي األول)                                                                     ١٣(قرارات الجلسة 
  م                                                                           الفصل التشـريعي الثاني٢٦/٣/٢٠٠٧

١

  
  
  

  
  

  عشرةالثالثةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات

  م٢٦/٣/٢٠٠٧ بتاريخ املنعقدة
   الفصل التشريعي الثاني–دور االنعقاد العادي األول 

 قرارا ونتيجة١٤(
ً

(  
  
   األولالبند

محمـد هـادي     :اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١
 الـشيخ عبـدالرحمن إبـراهيم عبدالـسالم،          عبدالرحمن المؤيد،  خالدالحلواجي،  

 .هدى عزرا نونوعبدالرحمن محمد الغتم، 
  
  الثاني البند

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

  حـق  م بشأن مـنح   ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٦(المرسوم بقانون رقم     ُأخطر المجلس بإحالة   )٣
ارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفـة          امتياز تشغيل وإد  

 إلى لجنة المرافق العامة والبيئة      ؛م٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢بن سلمان، والصادر بتاريخ     
مع إخطار كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونيـة ولجنـة الـشؤون الماليـة               

 .واالقتصادية
 
م بالتـصديق علـى     ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٩(مرسوم بقانون رقم    الُأخطر المجلس بإحالة     )٤
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اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين              
 إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع      ؛م٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢البلدين، والصادر بتاريخ    

واألمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون 
 . واالقتصاديةالمالية

ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية     )٥
إلى ؛  م٢٠٠٧لسنة  ) ١٣(اإلسالمية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم        

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الـشؤون             
 .جنة الشؤون المالية واالقتصاديةالتشريعية والقانونية ول

مـن قـانون    ) ١٤٧(ُأخطر المجلس بإحالة االقتراح بقانون بتعديل المـادة رقـم            )٦
م، بإضـافة   ٢٠٠٢لـسنة   ) ٤٦(اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم       

مكررا مـن قـانون اإلجـراءات       ) ١٤٧( وإضافة مادة برقم     -فقرة جديدة للمادة    
 إلى لجنـة الـشؤون      ؛م من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض      الجنائية، والمقد 

 .التشريعية والقانونية

رسالة سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد نائب رئيس لجنة الشؤون           ب ُأخطر المجلس  )٧
الخارجية والدفاع واألمن الوطني بشأن طلب اللجنة اتخاذ اإلجراءات الالزمة حول        

ن لمراقبة حقوق اإلنسان والداعية فيها إلى دعـم       الرسالة الواردة من جمعية البحري    
خطوات مملكة البحرين من أجل اإلفراج عن المعتقلين البحـرينيين فـي معتقـل              

 .غوانتانامو
  

  الرابع البند
سـعادة العـضو      عن سؤال  صاحب السعادة وزير شؤون مجلس الوزراء      أجاب )٨

الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومـة ضـد خطـر              
االنتشار النووي، واالحتياطات الضرورية لضمان عدم التأثر من هذا الخطر عند  

 ة سعادة العضو السائلتكما علَّق، حدوث أي تسرب أو تلوث إشعاعي في المنطقة
 .على ذلك
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  اخلامس البند
  عـن سـؤال      - نيابة عن الوزير   -  والتعليم  التربية وزارةوكيل  سعادة  أجاب   )٩

سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن خطة الوزارة حول إدخال برامج           
ومناهج القانون الدولي اإلنساني في المدارس اإلعدادية والثانوية، وإمكانية تعاون         

علمـين والمـشرفين    الوزارة مع جمعية الهالل األحمر البحرينية في تدريب الم        
 .كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلكالتربويين في هذا المجال، 

  
  السادس البند

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامـة         الموافقة النهائية على     ) ١٠
م المرافق للمرسوم الملكي رقم     ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٩(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     

حالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتـصديق جاللـة          ، وإ م٢٠٠٤لسنة  ) ٧٨(
 .الملك عليه

 

  السابع البند
من مشروع قانون بشأن المواد المخـدرة والمـؤثرات         ) ٤(المادة   الموافقة على  ) ١١

؛ كمـا جـاءت مـن       م٢٠٠٤لسنة  ) ١٥(العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم      
 .الحكومة

يؤخذ الرأي النهـائي عليـه فـي    الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن     ) ١٢
 .الجلسة القادمة

  
  الثامن البند

تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص الحساب الختـامي         تأجيل بند    ) ١٣
 . إلى جلسة الحقةم٢٠٠٣للدولة للسنة المالية 
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  التاسعة البند
ي تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في االجتماع التحـضير        تم التعليق على     ) ١٤

للمؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة، والمنعقد في دمشق خالل الفترة           
م، والذي شارك فيه كل من سـعادة العـضو وداد           ٢٠٠٧ يناير ٣١ إلى   ٣٠من  

  . محمد الفاضل، وسعادة النائب السيد جميل كاظم حسن
  
  
  
  

 قسم شئون الجلسات : إعداد

إدارة شئون الجلسات     


