
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة اخلامسة والعشرينالقرارات
  م١٤/٤/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة١٨(

ً
(  

  
  

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

دكتورة بهية جواد الجشي، دالل جاسم الزايد، الدكتورة عائشة سـالم   فخرو، ال 
 .مبارك، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول الشريف

  
  الثانيالبند 

 . بال تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢
  

  الثالثالبند 
رين إلـى    المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البح         ُأخطر )٣

االتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية،           
 إلى لجنة الـشئون الخارجيـة      ؛م٢٠٠٧لسنة  ) ٦٨(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

 .والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية

لعضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنـة       الموافقة على الطلب المقدم من سعادة ا       )٤
 الخاصالشؤون المالية واالقتصادية بشأن تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها 

 . لمدة شهر؛م٢٠٠٤بالحساب الختامي للدولة لسنة 
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٢

رسالة معالي الفريق الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أخطر المجلس ب   )٥
قة لدول مجلس التعـاون بـدول الخلـيج العربيـة،           إدارة الجمعية الخليجية لإلعا   

م،             ٢٠٠٨والمرفق بها توصيات ملتقى الجمعية الخليجية لإلعاقـة الثـامن لعـام             
 مـارس   ٢٠ إلى   ١٨والذي عقد بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من          

 .م٢٠٠٨
  

  الرابعالبند 
من مشروع قانون بـشأن مكافحـة   كل بدمج  لجنة الخدمات   الموافقة على توصية     )٦

 ، ضمن مـشروع     التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين       
 .مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه : تحت مسمىواحد قانون 

 .الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة )٧

 .بتعديل اللجنة) ٣،٤، ٢، ١(المواد الموافقة على  )٨

الموافقة على مواصلة النظر في بقية مواد المشروع في الجلسة القادمة ، مع              )٩
 إلـى   ، والمادة المقترح إضـافتها؛    هالالتي قدمت اقتراحات بتعدي    إعادة المواد 

 .اللجنة إلعداد تقرير تكميلي بشأنها
  

  اخلامسالبند 
قتـراح  اال إرجاء النظـر فـي    الموافقة على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة ب        ) ١٠

م بإصدار قانون   ١٩٧٩لسنة  ) ٩(بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم        
فؤاد أحمد الحاجي، عبـدالرحمن  : المرور، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء 

عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي العـريض، علـي           
 .عبدالرضا العصفور
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٣

  السادسالبند 
تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية األولى لعام          ب سأخطر المجل  ) ١١

م للبرلمان العربي االنتقالي، والتي عقدت بجمهورية مصر العربية خـالل           ٢٠٠٨
 .م٢٠٠٨ مارس ٩ إلى ٧الفترة من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


