
١  .مرفق جدول أعمال الجلسة* 

  
  
  

  
  

 الثامنةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات

  م١٩/٢/٢٠٠٧ بتاريخ املنعقدة
   الفصل التشريعي الثاني–دور االنعقاد العادي األول 

 قرارا ونتيجة١١(
ً

(  
  
   األولالبند

سيد ضياء يحيـى     :اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء           )١
 .  منيرة صالح بن هندي،ر الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة الدكتو،الموسوي

  
  الثاني البند

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

سعادة العضو فيصل حسن فـوالذ       عن سؤال    صاحب السعادة وزير اإلعالم   أجاب   )٣
زارة لقطاع الفـن والفنـانين، وخطـة        بشأن أوجه الرعاية والدعم التي قدمتها الو      

 .كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلكالوزارة في هذا المجال، 
  
  الرابع البند

سعادة العضو خالد حسين المسقطي  عن سؤال صاحب السعادة وزير الداخليةأجاب  )٤
بشأن الدراسة التي أعدها مركز أبحاث المواصالت في بريطانيـا حـول تطـوير       

لخطة الوطنية للسالمة المرورية لمملكة البحرين، كما علَّـق سـعادة           استراتيجية ا 
 .سائل على ذلكالالعضو 



  نعقاد العادي األولدور اال)                                                                      ٨(قرارات الجلسة 
                                                                       الفصل التـشـريعي الثاني  م   ١٩/٢/٢٠٠٧

٢

  اخلامس البند
سـعادة  عن سـؤال    شفويا   صاحب السعادة وزير العدل والشئون اإلسالمية     أجاب   )٥

العضو راشد مال اهللا السبت بشأن توجه الوزارة إلى زيادة عدد محـاكم األمـور               
لتنفيذ، وإجراءات الوزارة لمواجهة مشكلة تأخير البـت فـي          المستعجلة ومحاكم ا  

  .، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلكالقضايا
  

  السادس البند
المكلفـة  إعادة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى اللجنة          الموافقة على    )٦

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

  

  السابع البند
مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق       من  ) ١(الموافقة على المادة     )٧

 .؛ بالتعديل المطروح في الجلسةم٢٠٠٦لسنة ) ٦٧(للمرسوم الملكي رقم 
 .بتعديل اللجنة) ٤(الموافقة على المادة  )٨
 .كما جاءت من الحكومة) ٨(فقة على المادة الموا )٩

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليـه فـي               ) ١٠
  .الجلسة القادمة

  

  الثامن البند
تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنـشاء جمعيـة          تأجيل مناقشة    ) ١١

 إلـى   ؛ م٢٠٠٤لـسنة   ) ٥٤( المرافق للمرسوم الملكي رقم      ،مرشدات البحرين 
 .الجلسة القادمة

  
  

 قسم شئون الجلسات : إعداد

  إدارة شئون الجلسات   


