
                                            دور االنعقاد العادي األول)                            ٧(قرارات الجلسة 
  م                                                                           الفصل التـشريعي الثاني١٢/٢/٢٠٠٧

١

  
  
  

  
  

  السابعةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م١٢/٢/٢٠٠٧ بتاريخ املنعقدة

   الفصل التشريعي الثاني–دور االنعقاد العادي األول 
 قرارا ونتيجة٣٢(

ً
( 

  
   األولالبند

خالد عبدالرسول آل :  اءعضسعادة األأصحاب الاعتذر عن حضور الجلسة كل من  )١
 .الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة، يوسف جناحيعصام شريف، 

  
  الثاني البند

  .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل )٢
  
  الثالث البند

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير اإلعالم، والمقدم من سـعادة           تأجيل بند    )٣
 والدعم التي قدمتها الوزارة لقطـاع       العضو فيصل حسن فوالذ بشأن أوجه الرعاية      
 . وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزير؛الفن والفنانين، وخطة الوزارة في هذا المجال

  
  لرابعا البند

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية، والمقدم من سـعادة           تأجيل بند    )٤
 لمواصـالت التي أعدها مركز أبحاث ا العضو خالد حسين المسقطي بشأن الدراسة       
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ستراتيجية الخطة الوطنية للسالمة المروريـة لمملكـة        افي بريطانيا حول تطوير     
  .؛ وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزيرالبحرين

  
  اخلامس البند

مشروع قـانون بـشأن المـواد       من  ) ١( المادة   الموافقة على التعاريف التالية من     )٥
كما  م٢٠٠٤لسنة  ) ١٥(قم  المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي ر      

 ).الجلب، االستيراد والتصدير، القاصر: (جاءت من الحكومة 
 .كما جاءت من الحكومة) ٣٩، ١٦، ٨(الموافقة على المواد  )٦
 ).٤٤، ٣٨، ٢٥  إلى٢٢، ١٩، ١٥، ١٤، ١٣، ١١(الموافقة على المواد  )٧

 .إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها) ٤(إحالة المادة  )٨
 :على النحو التالي) ٢٦(إقرار المادة  )٩

 الـنص   يكـون الموافقة على توصية اللجنة بتقسيم المادة إلى بنود علـى أن             •
 ).أ( البند هواألصلي للمادة 

يحمـالن  ) أ(الموافقة على توصية اللجنة بإضافة بندين جديدين إلـى البنـد             •
 ).ج، ب(الحرفين 

 .بالتعديل المطروح في الجلسة) ب(الموافقة على البند  •
مـواد  جميع  أو حذفها من    ) السالئف(الموافقة توصية اللجنة باإلبقاء على كلمة        ) ١٠

 . والمرفق مع جدول األعمالالمشروع وفق الجدول المقدم من وزارة الصحة
 

  السادس البند
ن مكافحـة   تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بـشأ          ) ١١

 إلى الجلسة ؛م٢٠٠٦لسنة ) ٦٧(التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 .القادمة
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  السابع البند
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحـرين المـشارك فـي           تم التعليق على     ) ١٢

واالجتماعات ذات الـصلة لالتحـاد البرلمـاني        ) ١١٤(اجتماع الجمعية رقم    
 .م٢٠٠٦ مايو ١٢ – ٧في كينيا خالل الفترة من الدولي، والمنعقدة 

  
  الثامن البند

تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك فـي الورشـة الـسابعة           بُأخطر المجلس    ) ١٣
 ٣٠ – ٢٩لألكاديميين وأعضاء البرلمان، والمنعقدة في إنجلترا خالل الفترة من 

 .م٢٠٠٦يوليو 
  

  التاسع البند
 من أعمال موضوع إصـدار بيـان بـشأن    الموافقة على تضمين بند ما يستجد    ) ١٤

  .لمسجد األقصىلاالنتهاكات اإلسرائيلية استنكار 
 .حيث تمت تالوته في الجلسة، الموافقة على إصدار البيان المذكور )١٥

  
  
  

  قسم شئون الجلسات : إعداد
  إدارة شئون الجلسات

  
  


