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   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة الثامنة عشرةالقرارات
  م٣٠/٤/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي األول 
 قرارا ونتيجة٣٥(

ً
(  

  
  األولالبند 

 محمـد   جمـال : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١
  الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، دالل جاسم الزايـد،         فخرو، محمد هادي  
 . عصام يوسف جناحيعبداهللا راشد العالي،

  
  الثانيالبند 

 . بال تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢
  

  الثالثالبند 
ُأخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلـس الـشورى بخـصوص              )٣

لـسنة  ) ٧٠(ريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقـم       مشروع قانون بشأن التد   
م، وعليه يحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللـة            ٢٠٠٥

 .الملك عليه

 المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية           ُأخطر )٤
مرافـق للمرسـوم   م ال١٩٧١لسنة ) ١٢(والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم    

 .م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية٢٠٠٦لسنة ) ٩٦(الملكي رقم 

م بالتصديق علـى    ٢٠٠٦لسنة  ) ٨٠( المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم       ُأخطر )٥
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٢

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جـسر             
ون الخارجية ئم إلى لجنة الش٢٠٠٦ نوفمبر  ٢٢ البحرين، والصادر بتاريخ     –قطر  

ون الماليـة واالقتـصادية،     ئ إخطار كل من لجنة الش     عوالدفاع واألمن الوطني م   
 .ولجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة المرافق العامة والبيئة

  
  الرابعالبند 

 الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية شفويا عن سؤال سعادة معالي أجاب )٦
لعضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات الوزارة الحتمال اندالع حرب في           ا

الخليج بسبب المفاعل النووي اإليراني، وبشأن نتيجة التحركـات واالتـصاالت           
 كما علَّق   ، المتنازعة طرافالدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي بين األ       

 .سعادة العضو السائل على ذلك
  

  اخلامسالبند 
آل خليفـة وزيـر       صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبـداهللا         بأجا )٧

الداخلية عن سؤال سعادة العضو فيصل حسن فوالذ بشأن اإلجراءات التي اتخذتها    
الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء واألحداث من استغاللهم بهدف خرق القانون 

 . على ذلك السائلعضووسالمة األمن العام، كما علَّق سعادة ال
  

  دسالساالبند 
آل خليفـة وزيـر       صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبـداهللا         أجاب )٨

الداخلية عن سؤال سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن اإلجراءات التي تعتزم            
الوزارة القيام بها لتسهيل عبور المسافرين من خالل جسر الملك فهـد، وبـشأن              

 السعودية للحد من االزدحام على عربيةاخلية بالمملكة الوجود تنسيق مع وزارة الد    
 .الجسر، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك
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٣

  السابعالبند 
 صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عـن سـؤال               أجاب )٩

سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطوات التـي اتخـذتها الحكومـة              
ى استمرار عمل شركة طيران الخليج، وبشأن وجود توجه من قبـل            للمحافظة عل 

الحكومة لتملك الشركة أو إنشاء شركة جديدة، كما علَّق سعادة العضو السائل على 
 .ذلك

  
  الثامنالبند 

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين         الموافقة النهائية على     ) ١٠
) ٦٨(ة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقـم        حكومة مملكة البحرين وحكومة دول    

 .، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليهم٢٠٠٦لسنة 
  

  التاسعالبند 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية       الموافقة من حيث المبدأ على       )١١

 –االستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين واالتحاد االقتصادي البلجيكي          
 .م٢٠٠٧لسنة ) ٥(اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة )١٢

 .كما جاءتا من الحكومة) ٢، ١(الموافقة على المادتين  )١٣

الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة  )١٤
 .القادمة

تعقدها المملكـة  س االتفاقيات المشابهة التي تضمينب توصية الحكومةالموافقة على   )١٥
مستقبالً مع الدول األخرى مادةً تنص على التزام الطـرفين المتعاقـدين بحمايـة         

 .ةالبيئ
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٤

  العاشرالبند 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية       الموافقة من حيث المبدأ على       )١٦

االستثمارات بين حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة الجمهوريـة اإليطاليـة              
 .م٢٠٠٦لسنة ) ٩٩(والبروتوكول المرافق لها، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 .اءت من الحكومةالموافقة على ديباجة المشروع كما ج )١٧

 .كما جاءتا من الحكومة) ٢، ١(الموافقة على المادتين  )١٨

الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة  )١٩
 .القادمة

  
   عشراحلاديالبند 

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الموافقة من حيث المبدأ على       )٢٠
ي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، المرافـق         إلى العهد الدول  

 .م٢٠٠٧لسنة ) ١٤(للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة )٢١

 .كما جاءتا من الحكومة) ٢، ١(الموافقة على المادتين  )٢٢

 في الجلسة الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه )٢٣
 .القادمة

 
   عشرالثانيالبند 

مشروع قانون بشأن معاملة مـواطني دول مجلـس   الموافقة من حيث المبدأ على    )٢٤
التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني،           

 .م٢٠٠٧لسنة ) ٨(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 .جاءت من الحكومةالموافقة على ديباجة المشروع كما  )٢٥

 .تأجيل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع إلى الجلسة القادمة )٢٦
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٥

   عشرالثالثالبند 
تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بـشأن الحـساب الختـامي      تأجيل مناقشة    )٢٧

؛ إلى جلسة   م٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١المدقق لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في        
 .قادمة

  
  عشر الرابعالبند 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة التاسـعة لمجلـس          تأجيل مناقشة    )٢٨
اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، والمنعقدة في ماليزيا           

 .م٢٠٠٧ فبراير ١٦ ـ ١٥خالل الفترة من 
  

   عشرامساخلالبند 
بشأن إدانـة   ار بيان   الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصد          )٢٩

  .المخطط اإلرهابي الذي تم كشفه في المملكة العربية السعودية
 .الموافقة على إصدار البيان المذكور، حيث تمت تالوته في الجلسة )٣٠
  
  
  
  
  
  

 ون الجلساتئقسم ش: إعداد 

  ون الجلساتئإدارة ش   


