
v  مرفق جدول األعمال. 

  
  
  
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة السابعة عشرةالقرارات
  م٢٣/٤/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي األول 
 قرارا ونتيجة١٨(

ً
(  

  
  األولالبند 

بهية جواد الجشي، : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء  )١
 .اسم الزايد، الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم، منيرة عيسى بن هنديدالل ج

  
  الثانيالبند 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل )٢
 

  الثالثالبند 
والمقدم  قتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة اإلدارية،      بإحالة اال ُأخطر المجلس    )٣

عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة فوزية سعيد الـصالح،     : ضاء  من السادة األع  
 إلى لجنـة    ؛وداد محمد الفاضل، سيد حبيب مكي هاشم، محمد حسن باقر رضي          

 .الشئون التشريعية والقانونية
  

  البند الرابع
السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفـة وزيـر             تأجيل بند    )٤

ة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات       الخارجية، والمقدم من سعاد   
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٢

الوزارة الحتمال اندالع حرب في الخليج بسبب المفاعل النـووي اإليرانـي،       
وبشأن نتيجة التحركات واالتصاالت الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل         

عن حضور  الوزيروذلك بسبب اعتذار سعادة ، سلمي بين األطراف المتنازعة
 .الجلسة

 اخلامسالبند 
السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بـن  تأجيل بند    )٥

آل خليفة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فوالذ            عبداهللا
بشأن اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء واألحداث 

وذلك بسبب اعتـذار     ،ن العام من استغاللهم بهدف خرق القانون وسالمة األم      
 .سعادة الوزير عن حضور الجلسة

  
  السادسالبند 

 عـن   صاحب السعادة الدكتور حسن عبداهللا فخرو وزير الصناعة والتجارة        أجاب   )٦
سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن سياسة الوزارة في مجـال            سؤال  

سعادة العضو الـسائل    ، كما علَّق    دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة    
 .على ذلك

  
  البند السابع

سعادة  عن سؤال  صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة        تأجاب )٧
العضو علي عبدالرضا العصفور بشأن الرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة لغير           

 .، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلكالمواطنين 
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٣

  الثامنالبند 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الموافقة النهائية على  )٨

، م٢٠٠٧لـسنة   ) ١٣(اإلسالمية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقـم         
 .وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه

  
  البند التاسع

من مشروع ) ٥(من المادة ) ز(والفقرة ) ٤(مادة الالموافقة على إعادة المداولة في  )٩
لسنة ) ٥٤(بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم          قانون
 .م٢٠٠٤

إلجراء مزيد إلى اللجنة ) ٥(من المادة ) ز(والفقرة ) ٤(ة الموافقة على إعادة الماد    )١٠
 .من الدراسة على ضوء ما اقترحه السادة أعضاء المجلس

  
  العاشرند الب

م بتعديل بعـض  ٢٠٠٦لسنة ) ٧٧(مرسوم بقانون رقم   الالموافقة نداء باالسم على      )١١
م، والصادر ١٩٨٠لسنة ) ٢٦(أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  .م ، على أن يتم إعالم الحكومة بذلك٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢بتاريخ 
  

  احلادي عشرالبند 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بـشأن النقـل          الموافقة من حيث المبدأ على     )١٢

الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكـي   
 .م٢٠٠٦لسنة ) ٦٨(رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة )١٣

 .كما جاءتا من الحكومة) ٢، ١(الموافقة على المادتين  )١٤

 في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة الموافقة على المشروع )١٥
 .القادمة
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٤

  البند الثاني عشر
تهنئة لسمو رئيس الوزراء  برقيةتضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )١٦

على جائزة التميز في مجـال التنميـة الحـضرية           سموه   بمناسبة حصول الموقر  
المستوطنات البشرية التابع لألمـم     م، والتي يمنحها برنامج     ٢٠٠٦واإلسكان لعام   

 .المتحدة

 .الموافقة على إصدار برقية التهنئة )١٧
  
  
  
  
  

 ون الجلساتئقسم ش: إعداد 

  ون الجلساتئإدارة ش   


