
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة العاشرةالقرارات
  م٢٤/١٢/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان– الثانيدور االنعقاد العادي 
 قرارا ونتيجة٢٢(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح،       اعتذر عن حضور الجلسة كل من        )١

فؤاد أحمد الحاجي، جميل علي المتروك، الدكتور : دة األعضاء أصحاب السعاو
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرحمن المؤيد، سـعود عبـدالعزيز             
كانو، سيد ضياء يحيى الموسوي، عبداهللا راشد العالي، الدكتور ناصر حميـد            

 .المبارك
  

  الثانيالبند 
 . بال تعديلهاوإقرارالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢

  
  الثالثالبند 

 .م بإنشاء هيئة الكهرباء والماء٢٠٠٧لسنة ) ٩٨(المرسوم الملكي رقم  تُلي )٣
  

  الرابعالبند 
م بتعديل وتعيين وزاري وإسناد مهام      ٢٠٠٧لسنة  ) ٩٩(تُلي المرسوم الملكي رقم      )٤

 .وزارية
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٢

  اخلامسالبند 
تها بعض مناطق البالد    تُلي بيان مجلس الشورى بشأن األحداث المؤسفة التي شهد         )٥

 .مؤخرا
  

  السادسالبند 
االتجار باألشخاص، المرافـق    مكافحة   المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن       ُأخطر )٦

ون الخارجيـة والـدفاع   ؤ إلى لجنة الش؛م٢٠٠٧لسنة ) ٦٧(للمرسوم الملكي رقم    
 .واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

لة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحـرين          المجلس بإحا  ُأخطر )٧
 ١٨إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في الهـاي فـي             

 إلى لجنة   ؛م٢٠٠٧لسنة  ) ٧٣(م، المرافق للمرسوم الملكي رقم      ١٩٠٧أكتوبر  
 الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية       نالشؤون الخارجية والدفاع واألم   

 .القانونيةو

رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس         ب المجلس   ُأخطر )٨
مجلس النواب، والمتضمنة البيان الختامي لالجتماع األول لرؤساء مجـالس          
الشورى والنواب والوطني واألمة، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحـة         

 .م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٢ إلى ٢١خالل الفترة من 

 المجلس برسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمـين عـام             ُأخطر )٩
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفق بها وثـائق االجتمـاع األول             
ألصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة في دول          

 إلى ٢١مجلس التعاون، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من      
 .م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٢
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٣

قتراح بقانون بتعديل بعض أحكـام قـانون الخدمـة      اال المجلس بإحالة    ُأخطر ) ١٠
م، والمقدم من كل من سـعادة   ٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(المدنية الصادر بالقانون رقم     

 إلـى   ؛العضو وداد محمد الفاضل وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ         
، ولجنة الشؤون   ون المرأة والطفل  لجنة شؤ كل من    إخطار   ع م الخدماتلجنة  

 .التشريعية والقانونية

) ٣٤(قتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم        اال المجلس بإحالة    ُأخطر ) ١١
دالل جاسم  : م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من السادة األعضاء       ٢٠٠٥لسنة  

ب، الزايد، رباب عبدالنبي العريض، جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رج         
إلى لجنة الخدمات مع إخطار كل من لجنـة شـؤون        ؛منيرة عيسى بن هندي   

 .المرأة والطفل، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية
  

  السابعالبند 
 المعالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير شـؤون مجلـس     صاحب أجاب ) ١٢

الوزراء عن سؤال سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن سبب عدم اسـتعداد             
أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع البطاقة الذكية، وهل تعد هـذه            

 الشكاوى بشأن   البطاقة عائقا أمام إنجاز بعض معامالت المواطنين؟ ولماذا تتكرر        
المدة الزمنية الطويلة في إصدار تلك البطاقة؟ كما علَّق سعادة العضو السائل على             

 .ذلك
  

  الثامنالبند 
 صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير شـؤون مجلـس     أجاب ) ١٣

الوزراء عن سؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بـشأن الخطـط التـي               
معالجة مشكلة فقدان الثروة السمكية في مملكة البحرين في ظل          وضعتها الوزارة ل  

 كمـا علَّـق سـعادة       لثروة،استمرار عمليات الدفان التي ستؤدي إلى تدمير هذه ا        
 .العضو السائل على ذلك
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٤

  التاسعالبند 
 صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شـؤون الـنفط             أجاب ) ١٤

ادق عبدالكريم الشهابي بشأن أوجه التطور التي والغاز عن سؤال سعادة العضو ص
م، ٢٠٠٦م إلى عام ٢٠٠٣قام بها مجلس المناقصات خالل األربع سنوات منذ عام 

 .كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك
  

  العاشرالبند 
المكلفة إعادة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى اللجنة          الموافقة على    )١٥

مالحظات السادة األعضاء، ثم إحالته إلى مكتب المجلس العتماده لتضمينه بإعداده 
 . ورفعه إلى جاللة الملك

  
   عشراحلاديالبند 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في النـدوة          تم التعليق على     ) ١٦
البرلمانية حول التنمية والتعليم في البلدان العربية، والمنعقدة في دولـة الكويـت             

 .م٢٠٠٧ يونيو ٢٨ إلى ٢٧ل الفترة من خال
  

   عشرالثانيالبند 
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الـدورة            على تم التعليق  ) ١٧

العربية الرابعة لتشريعات اإلعاقة، والتي نُظِّمت بالتعاون مع االتحاد البرلمـاني           
لمقرر الخاص لألمم المتحدة  وا–العربي ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية 

 ٦ إلى ٥المعني باإلعاقة، والمنعقدة في العاصمة المغربية الرباط خالل الفترة من       
 .م٢٠٠٧يوليو 
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٥

   عشرالثالثالبند 
ُأخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر            ) ١٨

عقد في العاصمة السورية دمـشق      البرلماني العربي اإلفريقي الحادي عشر، والمن     
 .م٢٠٠٧ يوليو ٢٤ إلى ٢٢خالل الفترة من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


