
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة السادسةالقرارات
  م١٩/١١/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان– الثانيدور االنعقاد العادي 
 قرارا ونتيجة١٩(

ً
(  

  
  

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

 . الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابيسمعان، فؤاد أحمد
  

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

  
  الثالثالبند 

قتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون         االُأخطر المجلس بإحالة     )٣
 والمقـدم مـن     م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى،     ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٥(رقم  

عائشة . ددالل جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي ،        : ادة األعضاء عالسأصحاب  
 إلى لجنـة الـشؤون      ؛سالم مبارك، منيرة عيسى بن هندي، جميل علي المتروك        

 .التشريعية والقانونية
  

  الرابعالبند 
ير السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزتأجيل بند  )٤

الخارجية، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمـشير بـشأن إعـالن             
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٢

الوزارة عن سياسة واضحة مبنية على شفافية تامة بالنـسبة التـصاالت مملكـة           
ستراتيجية معلنة، واستغالل هذه االتـصاالت      االبحرين مع الدولة العبرية، وتبني      

 .ة الوزيربسبب اعتذار سعادوذلك ، لصالح القضية الفلسطينية
  

  اخلامسالبند 
السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة محمـد البلوشـي           تأجيل بند    )٥

وزيرة التنمية االجتماعية، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فـوالذ بـشأن             
 بسبب اعتذار سـعادة   وذلكبالمملكة،) الفاقة(خطط الوزارة من أجل مكافحة الفقر     

 .الوزيرة
  

  دسالساالبند 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكـوم        الموافقة من حيث المبدأ على       )٦

عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لـدول الخلـيج العربيـة،              
 .م٢٠٠٧لسنة ) ٥١(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 . جاءت من الحكومةاالموافقة على ديباجة المشروع كم )٧
 .ن الحكومةمكما جاءتا ) ٢، ١(الموافقة على المادتين  )٨
 .الموافقة على المشروع في مجموعه )٩
الموافقة نداء باالسم وبأغلبية أعضاء المجلس؛ على أخذ الرأي النهائي علـى             ) ١٠

  .المشروع قبل مرور ساعة من الموافقة عليه في مجموعه
ه إلى سـمو رئـيس      ، وإحالت  بصفة االستعجال  الموافقة النهائية على المشروع    ) ١١

 .الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه
 

  السابعالبند 
مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٢
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٣

إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي، المرافق للمرسـوم           
 .م٢٠٠٧لسنة ) ٤٩(الملكي رقم 

 . جاءت من الحكومةاة على ديباجة المشروع كمالموافق ) ١٣
 .ن الحكومةمكما جاءتا ) ٢، ١(الموافقة على المادتين  ) ١٤
الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة              ) ١٥

 .القادمة
  

  الثامنالبند 
الجنائية االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات        الموافقة على إعادة     ) ١٦

) ٢١(م بإضافة مادة جديدة برقم      ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     
 .إلجراء مزيد من الدراسة ون التشريعية والقانونية ؤلجنة الشإلى ؛ مكرراً

  
  
  

  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


