
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة السابعة عشرةالقرارات
  م١٨/٢/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة١٩(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
 .أحد عن حضور الجلسةلم يعتذر  )١

  
  الثانيالبند 

 . بما أجري عليها من تعديلوإقرارهاقة، التصديق على مضبطة الجلسة الساب )٢
  

  الثالثالبند 
ُأخطر المجلس بإحالة ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى  )٣

 .الخدماتبشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني إلى لجنة 

 المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظـيم المهـن             ُأخطر )٤
لخدمات الصحية إلى لجنة الخدمات، مع إخطـار لجنـة الـشؤون التـشريعية         وا

 .والقانونية

إلى لجنـة الـشؤون      م٢٠٠٤ المجلس بإحالة الحساب الختامي للدولة لسنة        ُأخطر )٥
 .المالية واالقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
  
 



   الثاني    دور االنعقاد العادي                                                           ة عشرةالسابعقرارات الجلسة 
  م                                                                             الفـصل التشريعي الثاني١٨/٢/٢٠٠٨

٢

ي أمين عام رابطـة مجـالس   رسالة سعادة السيد ليفينوس أوسوج  ب المجلس   ُأخطر )٦
الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمرفـق بهـا            

 .رسالة المجلس التشريعي في شرق أفريقيا حول الوضع في جمهورية كينيا
  

  الرابعالبند 
 معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية عـن              أجاب )٧

لعضو رباب عبدالنبي العريض بشأن اإلجـراءات التـي اتخـذتها           سؤال سعادة ا  
مـن قـانون    ) ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٧٢،  ٣٧١،  ٣٣٧( الوزارة لتفعيل نصوص المواد   

م لمعالجـة  ٢٠٠٢ ةلـسن ) ٤٦(اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم   
 .مشكلة عقوبة الحبس البسيط، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك

  
  اخلامسند الب

 معالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عن              أجاب )٨
سؤال سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن األضرار الناتجـة عـن             
وضع أبراج الهاتف النقال وسط األحياء السكنية، وبشأن القيام بدراسة من جهـة             

 من أخطار، كما علَّقت سعادة    براجذه األ مختصة ومحايدة للتأكد مما يترتب على ه      
 .العضو السائلة على ذلك

  
  السادسالبند 

 صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة عن سـؤال      أجاب )٩
سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن مدى مالءمة الخدمات التي تقدم مـن              
قبل المراكز الصحية لذوي اإلعاقة، والخطط المستقبلية للوزارة في هذا الـشأن،            

 .كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك
  
 



   الثاني    دور االنعقاد العادي                                                           ة عشرةالسابعقرارات الجلسة 
  م                                                                             الفـصل التشريعي الثاني١٨/٢/٢٠٠٨

٣

  السابعالبند 
 النهائية على مشروع قانون بالتصديق على االتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة         الموافقة ) ١٠

م ، ٢٠٠٧لسنة ) ٨٣(المنشطات في مجال الرياضة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 .وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه

  
  الثامنالبند 

تعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون رقـم         النهائية على مشروع قانون ب     الموافقة ) ١١
لسنة ) ١٠١(م في شأن األوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم         ١٩٧٦لسنة  ) ١٩(

 .م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه٢٠٠٧
  

  التاسعالبند 
ون تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قـان تأجيل مناقشة   ) ١٢

بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمـة      
لـسنة  ) ٨(المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسـوم الملكـي رقـم            

 .؛ بناء على طلب الحكومةم٢٠٠٧
  

  العاشرالبند 
قرير ت بشأن استرداد    لجنة الشؤون التشريعية والقانونية   الموافقة على طلب رئيس      ) ١٣

بخصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعـات المدنيـة       اللجنة  
؛ إلجراء مزيد مـن     م١٩٧١لسنة  ) ١٢(والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم      

 .الدراسة
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   


