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  جدول أعمال اجللسة الثامنة عشرة 

   صباحا ٩:٣٠م الساعة٣٠/٤/٢٠٠٧اإلثنين 
  األولدور االنعقاد العادي 

  الفصل التـشريـعي الثاني
  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
  

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
  :الرسائل الواردة -٣

 

ما انتهى إليه   رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن          •
مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون         

) ١٢(المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقـم    
. م٢٠٠٦لسنة  ) ١٢(م المرافق للمرسوم الملكي رقم      ١٩٧١لسنة  

 ).إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية(

السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب   رسالة معالي    •
بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديالت مجلـس الـشورى          
على مشروع قانون بشأن التدريب المهنـي المرافـق للمرسـوم           

إلخطـار المجلـس بإحالـة      . (م٢٠٠٥لـسنة   ) ٧٠(الملكي رقم   
المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللـة الملـك       

  ).هعلي
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه            •

لـسنة  ) ٨٠(مجلس النواب بخصوص المرسـوم بقـانون رقـم          
م بالتصديق على اتفاقية بـين حكومـة مملكـة البحـرين            ٢٠٠٦

 البحـرين،   –وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر         
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مجلس بإحالتـه   إلخطار ال . (م٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢والصادر بتاريخ   
إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار كل          
من لجنة الشئون المالية واالقتصادية، ولجنة الشئون التـشريعية         

 ).والقانونية، ولجنة المرافق العامة والبيئة
 

السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجيـة،              -٤
دة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات الـوزارة         والمقدم من سعا  

الحتمال اندالع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي اإليرانـي، وبـشأن            
نتيجة التحركات واالتصاالت الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي         

 .بين األطراف المتنازعة
 

 راشد بـن عبـداهللا     السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ   -٥
آل خليفة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فوالذ بشأن            
اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء واألحداث من           
  . استغاللهم بهدف خرق القانون وسالمة األمن العام، ورد سعادة الوزير عليه

  

 الفريق الركن الشيخ راشد بـن عبـداهللا         السؤال الموجه إلى صاحب المعالي     -٦
آل خليفة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن            

جراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتسهيل عبور المسافرين من خالل           اإل
جسر الملك فهد، وبشأن وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بالمملكة العربيـة            

 . السعودية للحد من االزدحام على الجسر، ورد سعادة الوزير عليه
  

وزيـر  السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفـة        -٧
المالية، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطـوات            
، التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على استمرار عمل شركة طيران الخلـيج          

وبشأن وجود توجه من قبل الحكومة لتملك الشركة أو إنشاء شركة جديـدة،    
 .ورد سعادة الوزير عليه

  



 ( 8 )   ١٨م املضبطة ٣٠/٤/٢٠٠٧                                              ١الدور  / ٢الفصل / جملس الشورى 

ن بالتصديق على اتفاقية بـشأن النقـل       أخذ الرأي النهائي على مشروع قانو      -٨
الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافـق للمرسـوم           

 .م٢٠٠٦لسنة ) ٦٨(الملكي رقم 
تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -٩

قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية االسـتثمارات المتبادلـة بـين           
 اللوكـسمبرجي،   –ة مملكة البحرين واالتحاد االقتـصادي البلجيكـي         حكوم

  .م٢٠٠٧لسنة ) ٥(المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  

تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -١٠
قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين حكومة مملكة          

ة اإليطالية والبروتوكول المرافق لها، المرافـق       البحرين وحكومة الجمهوري  
  . م٢٠٠٦لسنة ) ٩٩(للمرسوم الملكي رقم 

تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -١١
قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهـد الـدولي الخـاص             

 للمرسوم الملكـي رقـم   بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المرافق 
 .م٢٠٠٧لسنة ) ١٤(

  

تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قـانون بـشأن            -١٢
معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمـة            

لـسنة  ) ٨(المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم         
 . م٢٠٠٧

  

لشئون المالية واالقتصادية بشأن الحـساب الختـامي المـدقق          تقرير لجنة ا   -١٣
 .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 

  

تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة التاسـعة لمجلـس اتحـاد              -١٤
مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، والمنعقدة في ماليزيا          

  .م٢٠٠٧ فبراير ١٦ ـ ١٥من خالل الفترة 
 . ما يستجد من أعمال -١٥

 


