
v  ١ .مرفق جدول األعمال  

  
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة الثانيةالقرارات
  م٢٢/١٠/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 
  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 

 قرارا ونتيجة٢٤(
ً

(  
  

  األولالبند 
حمـد مبـارك    : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١

 .لرحمن المؤيد، سعود عبدالعزيز كانوالنعيمي، خالد عبدا
  

  الثانيالبند 
 .وإقرارها بال تعديل، التصديق على مضبطة الجلسة السابقة )٢

  

  الثالثالبند 
عبـدالرحمن عبدالحـسين    : طلب أصحاب الـسعادة األعـضاء     ُأخطر المجلس ب   )٣

جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، 
سحب االقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المرسـوم        ؛  ضياء يحيى الموسوي  السيد  

م بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالـسفن        ١٩٧٩لسنة  ) ٢٠(بقانون رقم   
 .الصغيرة

  

  الرابعالبند 
ُأقر تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي مـن أصـحاب          )٤

ــسعادة األعــضاء ــس تومــاس ســمعان، :ال ــواجي، أل ــد هــادي الحل                 محم
الدكتورة بهية جواد الجشي، الدكتورة عائشة سالم مبارك،        خالد حسين المسقطي،    
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٢

الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وداد     إبراهيم محمد بشمي، سيد حبيب مكي هاشم،        
 .محمد الفاضل

  

  اخلامسالبند 
تجتمع اللجان بعـد الجلـسة   ُأقر تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس ، على أن          )٥

  .الختيار رؤساء اللجان ونوابهم
  

  السادسالبند 
ُأقر ترشيح أربعة من أعضاء المجلس للجنة التنفيذية للـشعبة البرلمانيـة وهـم               )٦

راشد مال اهللا السبت، سميرة إبراهيم رجـب، سـيد          : أصحاب السعادة األعضاء  
 .حبيب مكي هاشم، الدكتورة فوزية سعيد الصالح

  

  السابعالبند 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعـاون فـي   الموافقة من حيث المبدأ على       )٧

المجال األمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم           
 .م٢٠٠٦لسنة ) ٦٣(الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة )٨
 .ما جاءتا من الحكومةك) ٢، ١(الموافقة على المادتين  )٩
الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة  ) ١٠

 .القادمة
  

  الثامنالبند 
) ٢٤(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم الموافقة من حيث المبدأ على  ) ١١

م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما           ٢٠٠٤لسنة  
) ٣٠(يتعلق بالنشاط االقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم           

 .م٢٠٠٧لسنة 
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٣

 .بتعديل اللجنةالموافقة على ديباجة المشروع  )١٢

 .بتعديل اللجنة) األولى(على المادة الموافقة  )١٣

 .من المشروع) الثانية(الموافقة على توصية اللجنة بحذف المادة  )١٤

 .كما جاءت من الحكومة) الثانية بعد التعديل( الموافقة على المادة الثالثة )١٥

الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة  )١٦
 .القادمة

  

  لتاسعاالبند 
تقرير وفد مجلس الشورى عن االجتماع الثاني لرابطـة مجـالس    تم التعليق على     ) ١٧

الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي عقد فـي            
 .م٢٠٠٧ مايو ٩ إلى ٧الجمهورية اليمنية خالل الفترة من 

  

  العاشرالبند 
 لمملكة البحرين المشارك في الـدورة  ُأخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية    ) ١٨

التاسعة واألربعين لمجلس االتحاد البرلماني العربي، والتـي عقـدت بالمملكـة            
 .م٢٠٠٧ فبراير ٢٧ إلى ٢٦األردنية الهاشمية خالل الفترة من 

  

   عشراحلاديالبند 
  بعنـوان  المنعقدةوفد مجلس الشورى عن الندوة البرلمانية       تقرير  تم التعليق على     ) ١٩

بالمملكة المغربية خالل الفترة من " ثنائية المجلسية وممارسة مساطرها التشريعيةال"
 .م٢٠٠٧ يونيو ٢٢ إلى ٢١

  
  

 ون الجلساتئقسم ش: إعداد 

  ون الجلساتئإدارة ش   
 


