
v  مرفق جدول األعمال. 

  
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة التاسعة عشرةالقرارات
  م٧/٥/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي األول 
 قرارا ونتيجة١٦(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
 محمـد   جمـال : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١

 الحاجي، دالل جاسم الزايد، الدكتور ناصر حميـد المبـارك،           فخرو، فؤاد أحمد  
  محمـد   جهاد حسن بوكمال، الدكتورة فوزية سعيد الصالح،       إبراهيم محمد بشمي،  

 .وداد محمد الفاضلحسن رضي، 
  

  الثانيالبند 
 . بما أجري عليها من تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢

  
  الثالثالبند 

االقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعـة والنـشر،          جلس بإحالة  الم ُأخطر )٣
إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو،  : والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء      

عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حـسين             
 .ر لجنة الخدمات التشريعية والقانونية مع إخطاشئونال إلى لجنة ؛المسقطي

  
  الرابعالبند 

 صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير األشغال واإلسـكان            أجاب )٤
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٢

عن سؤال معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن أهـم              
مالمح الخطة المرورية الشاملة التي تم إعدادها من قبل وزارة األشغال واإلسكان            

 المرورية، ومراحـل    االختناقاتلداخلية للتغلب على ظاهرة     بالتعاون مع وزارة ا   
 .مجلس على ذلكالتنفيذها، والمدى الزمني للتنفيذ، كما علَّق معالي رئيس 

  
  اخلامسالبند 

 صاحب السعادة منصور حسن بن رجب وزير البلديات والزراعة عن سؤال أجاب )٥
مـن قـانون    ) ١٩(سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن تطبيق المـادة          

البلديات، والمتعلقة بتعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات، واإلجـراءات التـي       
 سياراتهم إلى محالت تجارية، واقفاتخذتها الوزارة تجاه المخالفين ممن يحولون م

 .كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك
  

  السادسالبند 
ق علـى اتفاقيـة تـشجيع وحمايـة          النهائية على مشروع قانون بالتصدي     الموافقة )٦

 –االستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين واالتحاد االقتصادي البلجيكي          
م، وإحالته إلى سمو ٢٠٠٧لسنة ) ٥(اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم      

 . عليهكرئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة المل
  

  السابعالبند 
 النهائية على مشروع قانون بالتصديق علـى اتفاقيـة تـشجيع وحمايـة              الموافقة )٧

االستثمارات بين حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة الجمهوريـة اإليطاليـة              
م، ٢٠٠٦لـسنة   ) ٩٩(والبروتوكول المرافق لها، المرافق للمرسوم الملكي رقـم         
 . عليهكوإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة المل
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٣

  الثامنالبند 
 النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلـى            الموافقة )٨

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المرافق للمرسوم         
م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق        ٢٠٠٧لسنة  ) ١٤(الملكي رقم   

 .جاللة الملك عليه
  

  التاسعبند ال
مشروع قانون بـشأن معاملـة مـواطني دول    من ) ٢،  ١(الموافقة على المادتين     )٩

مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملـة المـواطن             
كمـا جاءتـا مـن    ؛ م٢٠٠٧لـسنة   ) ٨(البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم      

 .الحكومة
لى أن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي        الموافقة على المشروع في مجموعه ع      ) ١٠

 .الجلسة القادمة
  

  العاشرالبند 
مشروع قانون بإنشاء   من  ) ٥(والفقرة األخيرة من المادة     ) ٤( الموافقة على المادة   ) ١١

؛ م٢٠٠٤لـسنة   ) ٥٤(جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقـم         
 .بتعديل اللجنة

ن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي       الموافقة على المشروع في مجموعه على أ       ) ١٢
 .الجلسة القادمة

  
   عشراحلاديالبند 

الحساب الختـامي    إقرار توصية لجنة الشئون المالية واالقتصادية بالموافقة على        ) ١٣
 .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١المدقق لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 
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٤

   عشرالثانيالبند 
 المشارك في الدورة التاسعة لمجلـس     تقرير وفد الشعبة البرلمانية   أخطر المجلس ب   ) ١٤

اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، والمنعقدة في ماليزيا           
 .م٢٠٠٧ فبراير ١٦ ـ ١٥خالل الفترة من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الجلساتشئونقسم : إعداد 

   الجلساتشئونإدارة    


