
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة احلادية عشرةالقرارات
  م٣١/١٢/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي األول 
 قرارا ونتيجة٣٤(

ً
(  

  
  

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

براهيم بهزاد، جميل علي المتروك، إبراهيم محمد بشمي، خالد         فخرو، أحمد إ  
عبدالرحمن المؤيد، سعود عبدالعزيز كانو، عصام يوسف جنـاحي، فيـصل           

 .رضيباقر حسن فوالذ، محمد حسن 
  

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

  
  الثالثالبند 

 .لمجلس بمناسبة حلول العام الميالدي الجديدتهنئة ات تُلي )٣
  

  الرابعالبند 
تعزية المجلس لرحيل رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة الشيخ      تتُلي )٤

 .عبد اهللا بن حسين األحمر
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٢

  اخلامسالبند 
بيان المجلس بشأن إدانة العمل اإلرهابي الذي اسـتهدف رئيـسة الـوزراء             تُلي   )٥

 .بقة بنظير بوتوالباكستانية السا
  

  السادسالبند 
 المجلس برسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلـس            ُأخطر )٦

التعاون لدول الخليج العربية، والمرفق بها وثـائق االجتمـاع األول ألصـحاب             
المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة في دول مجلس التعاون، 

 نـوفمبر   ٢٢ إلـى    ٢١ الفتـرة مـن      لمة القطرية الدوحة خال   المنعقد في العاص  
 .م٢٠٠٧

لرسالة الواردة من البرلمان العربي االنتقالي والمرفق بها البيانان     ا المجلس ب  ُأخطر )٧
الصحافيان الصادران عن السيد محمد جاسم الصقر رئـيس البرلمـان العربـي             

دعوة البرلمانات العربيـة  االنتقالي بشأن إدانة التفجيرات اإلرهابية في الجزائر، و    
 الدول العربية واألمم المتحدة إلى سرعة العمل علـى          عةواإلقليمية والدولية وجام  

وضع مدونة لمكافحة اإلرهاب، وبشأن دعوة األشقاء في لبنان إلى تفويت الفرصة      
 .على قوى اإلرهاب بتوحيد مواقفهم

رئـيس  هية جواد الجشي    سعادة العضو الدكتورة ب   الموافقة على الطلب المقدم من       )٨
االقتراح بقانون بشأن تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بشأن  الخدماتلجنة 

 .لعامةبشأن الصحة ا
االقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني،   المجلس بإحالةُأخطر )٩

ك، ألـس   جمال محمد فخرو، جميل علـي المتـرو       : والمقدم من السادة األعضاء   
 إلـى لجنـة     ؛هادي أحمد الحلواجي، سميرة إبراهيم رجب      توماس سمعان، محمد  

 . الشؤون التشريعية والقانونيةةالخدمات، مع إخطار لجن
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٣

  السابعالبند 
 صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير شـؤون مجلـس     أجاب ) ١٠

 سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفـاظ بـشأن األهـداف            الوزراء عن سؤال  
المحددة لمشروع إعادة هندسة ديوان الخدمة المدنيـة، وخطـوات تطبيـق هـذا        
المشروع، ومدى تأثيره على اإلدارات واألقسام في الوزارات، كما علَّقت سـعادة     

 .العضو السائلة على ذلك
  

  الثامنالبند 
ن عبداهللا فخرو وزير الصناعة والتجـارة        صاحب السعادة الدكتور حسن ب     أجاب ) ١١

عن سؤال سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة للتأكد من خلو أسواق المملكة من لُعب األطفال الخطرة، ومعايير الجودة            

ـ         ضو والسالمة التي تشترط الوزارة توافرها في هذه اللُّعب، كما علَّق سـعادة الع
 .السائل على ذلك

  
  التاسعالبند 

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٢
 أكتـوبر   ١٨إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في الهاي في           

 .م٢٠٠٧لسنة ) ٧٣(م، المرافق للمرسوم الملكي رقم ١٩٠٧
 .مشروع كما جاءت من الحكومةالموافقة على ديباجة ال ) ١٣
 .كما جاءتا من الحكومة) ٢، ١(الموافقة على المادتين  ) ١٤
الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة              ) ١٥

 .القادمة
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٤

  العاشرالبند 
 االتجار باألشـخاص،     مكافحة مشروع قانون بشأن  الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٦

 .م٢٠٠٧لسنة ) ٦٧(سوم الملكي رقم المرافق للمر
 .الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة ) ١٧

 .كما جاءت من الحكومة) ١٠-٨، ٦-٤، ٢، ١(الموافقة على المواد  ) ١٨

 .بتعديل اللجنة) ٧، ٣(الموافقة على المادتين  ) ١٩

 .الموافقة على المشروع في مجموعه ) ٢٠

وإحالته إلى سـمو رئـيس   الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال،     ) ٢١
 .الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه

  
  

 .تأجيل مناقشة ما تبقى من بنود جدول األعمال إلى الجلسة القادمة ) ٢٢
  

  
  
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


