
v  مرفق جدول األعمال. 

  
  
  
  

  ني والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة احلادية والعشرالقرارات
  م٢١/٥/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي األول 
 قرارا ونتيجة٣٠(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
 تومـاس   ألـس : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١

الرحمن محمد جمشير، الدكتورة بهية جـواد الجـشي، دالل جاسـم            سمعان، عبد 
الـدكتور حمـد علـي     جهاد حسن بوكمال،  الزايد، الدكتورة عائشة سالم مبارك،      

الـشيخ عبـدالرحمن    رباب عبدالنبي العريض، سميرة إبراهيم رجب،        ،السليطي
 ،عبـداهللا راشـد العـالي     ،  عبدالرحمن عبدالحسين جواهري   إبراهيم عبدالسالم، 

 .وداد محمد الفاضل، الدكتورة فوزية سعيد الصالح
  

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

  
  الثالثالبند 

 المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بـين            ُأخطر )٣
رة، المرافق للمرسوم الملكي رقم حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافو

 إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمـن الـوطني مـع           ؛م٢٠٠٧لسنة  ) ٣٦(
 . والقانونيةشريعيةإخطار لجنة الشئون الت
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٢

 المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكـول بـشأن تعـديل             ُأخطر )٤
وحكومـة الجمهوريـة    واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين         

 إلى لجنة   ؛م٢٠٠٧لسنة  ) ٣٧(اإلسالمية اإليرانية، المرافق للمرسوم الملكي رقم       
الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنـة الـشئون التـشريعية            

 .والقانونية

 المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقـل الجـوي بـين           ُأخطر )٥
حرين وحكومة جمهورية اليونان، المرافق للمرسوم الملكي رقـم  حكومة مملكة الب 

 إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمـن الـوطني مـع           ؛م٢٠٠٧لسنة  ) ٣٨(
 . والقانونيةيةإخطار لجنة الشئون التشريع

 المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بـين            ُأخطر )٦
حكومة جمهورية تايلند، المرافق للمرسوم الملكي رقـم        حكومة مملكة البحرين و   

 إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمـن الـوطني مـع           ؛م٢٠٠٧لسنة  ) ٣٩(
 . والقانونيةيعيةإخطار لجنة الشئون التشر

االقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية          المجلس بإحالة  ُأخطر )٧
م، والمقدم من أصحاب ١٩٧١لسنة ) ١٢(م بقانون رقم والتجارية الصادر بالمرسو

راشد مال اهللا السبت، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد هادي         : السعادة األعضاء   
 إلى لجنة   ؛ رباب عبدالنبي العريض   لجشي،أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد ا     

 .الشئون التشريعية والقانونية

تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات     شأن  ب االقتراح بقانون   المجلس بإحالة  ُأخطر )٨
) ٢١(م بإضافة مادة برقم ٢٠٠٢لسنة ) ٤٦(الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

مقدم من كل من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض وسعادة العضو وال ،امكرر
 . إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية؛دالل جاسم الزايد

من قانون ) ٤٩(ن تعديل نص المادة رقم أبشاالقتراح بقانون   المجلس بإحالةُأخطر )٩
 ،م١٩٧١لـسنة   ) ١٢(المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم        
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 إلى لجنة الشئون التـشريعية      ؛مقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي       وال
 .والقانونية

  
  الرابعالبند 

بن عبداهللا آل خليفة وزير الداخلية عن سؤال         المعالي الشيخ راشد     صاحب أجاب ) ١٠
معالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح بشأن خطة الوزارة حول قلـة     

 . على ذلكمعالي الرئيسكما علَّق ، سيارات األجرة وتدني مستواها
  

  اخلامسالبند 
عن سؤال   – نيابة عن معالي الوزير    –الكهرباء والماء   سعادة وكيل وزارة     أجاب ) ١١

سعادة العضو الدكتور ناصر حميد المبارك بشأن عدد موظفي الوزارة المستحقين           
لعالوة طبيعة العمل، وعدد موظفي الوزارة الذين تعرضوا إلصابات العمل، وهل           

 .صرفت هذه العالوات لهم؟ كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك
  

  السادسالبند 
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات     مشروع قانون   الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٢

م المرافـق  ١٩٧١لـسنة  ) ١٢(المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقـم   
 .م٢٠٠٦لسنة ) ٩٦(للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة ) ١٣
 :على النحو التالي) األولى(المادة إقرار  ) ١٤

o ى كما جاء من الحكومةالموافقة على صدر المادة األول. 

o     كمـا جـاءت مـن      ) ٣٧،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٣(الموافقة على المواد
 .الحكومة

o  بتعديل اللجنة) ٣٩، ٣٨، ٣٤، ٣٢(الموافقة على المواد. 
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٤

 .جاءت من الحكومةكما ) الثانية(الموافقة على المادة  ) ١٥

 .بتعديل اللجنة) الثالثة(الموافقة على المادة  ) ١٦

عه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي         الموافقة على المشروع في مجمو     ) ١٧
 .الجلسة القادمة

  
  السابعالبند 

االقتراح بقـانون بـشأن     تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص       تأجيل بند    ) ١٨
الوقاية من المواد اإلشعاعية والخطرة والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائـشة    

 .ب اللجنة بناء على طلالقادمةجلسة الإلى  ؛سالم مبارك
  

  الثامنالبند 
تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الـدورة العاديـة           أخطر المجلس ب   ) ١٩

األولى المستأنفة للبرلمان العربي االنتقالي، والمنعقدة في جمهورية مصر العربية          
 .م٢٠٠٧ إبريل ٢٢ إلى ١٩خالل الفترة من 

  
  التاسعالبند 

القمـة   انعقـاد بمناسـبة   بيـان  إصدار تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع      ) ٢٠
 . التشاورية التاسعة للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

 .البيان حيث تمت تالوته في الجلسةالموافقة على إصدار  ) ٢١
   
  

 ن الجلساتئوقسم ش: إعداد 

   الجلساتنئوشإدارة    


