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   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة االستثنائية األوىلالقرارات
  م١٥/٥/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة٢٨(

ً
(  

  

  

  األولالبند 
جميـل علـي    : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١

، خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول الشريف، سـميرة إبـراهيم           المتروك
رجب، سيد ضياء يحيى الموسوي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، الـدكتورة          

 .ندى عباس حفاظ
  

  الثانيالبند 
م بفض دور االنعقـاد الثـاني للفـصل         ٢٠٠٨لسنة  ) ١١(األمر الملكي رقم    تُلي   )٢

  .لنوابالتشريعي الثاني لمجلسي الشورى وا
  

  الثالثالبند 
صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقـوب الحمـر وزيـر           االكتفاء بنشر إجابة     )٣

سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن عدد األطباء غير      عن سؤال   الصحة،  
البحرينيين العاملين في القطاع الطبي العام والخاص، واإلجراءات المتبعة في منح     

لغير البحرينيين، وبشأن تقييمهم بصورة دورية خالل تراخيص مزاولة مهنة الطب 
 وذلك العتذار صاحب السعادة الوزير      ؛ في وسائل اإلعالم   فترة عملهم في المملكة   

 .، ولتزامن ذلك مع انتهاء دور االنعقاد بسبب مرضهعن حضور الجلسة
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٢

  الرابعالبند 
وزير العـدل   االكتفاء بنشر إجابة صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة             )٤

 سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور بشأن دور عن سؤالوالشؤون اإلسالمية، 
الوزارة في الرقابة على الرحالت السياحية الدينية من حيث تنظيمها وشـروطها            
وتحقيقها لألغراض المرسومة لها، ومدى محاسبة الوزارة للحمالت المخالفة؛ في          

لسعادة الوزير عن حضور الجلسة بـسبب       وذلك العتذار صاحب ا    وسائل اإلعالم 
 .سفره، ولتزامن ذلك مع انتهاء دور االنعقاد

  
  اخلامسالبند 

 صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمـال وزيـر           سقوط السؤال الموجه إلى    )٥
 سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب بشأن سياسـة الـوزارة           والمقدم من اإلعالم،  

وبث الوعي الثقافي السياسي في المجتمـع،       لتحقيق أهداف اإلصالح بشكل عام،      
وذلك العتذار سـعادة العـضو   والتصدي لثقافة الطائفية، وتعزيز ثقافة المواطنة؛    

 .السائلة عن حضور الجلسة بسبب سفرها، ولتزامن ذلك مع انتهاء دور االنعقاد
  

  السادسالبند 
نة وزير الدولة االكتفاء بنشر إجابة صاحب السعادة الدكتور نزار بن صادق البحار )٦

 سعادة العضو عبدالرحمن محمـد جمـشير بـشأن         عن سؤال للشؤون الخارجية،   
انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان، والتحفظات علـى           
االتفاقيات التي انضمت البحرين إليها، وتعديل القـوانين الوطنيـة لـتالئم تلـك              

وذلك العتذار صاحب  نسان؛ في وسائل اإلعالماالتفاقيات، وتشكيل هيئة حقوق اإل
السعادة الوزير عن حضور الجلسة بسبب سفره، ولتزامن ذلك مـع انتهـاء دور              

 .االنعقاد
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٣

  السابعالبند 
 النهائية على مشروع قانون بالموافقة على االنـضمام التفاقيـة حمايـة             الموافقة )٧

م ١٩٥٤الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في الهـاي عـام              
م، المرافـق للمرسـوم     ١٩٩٩،  ١٩٥٤وبروتوكوليها المبرمين في الهاي عامي      

تمهيدا لتصديق م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء ٢٠٠٧لسنة ) ٧٢(الملكي رقم 
 .جاللة الملك عليه

  

  الثامنالبند 
بـشأن اسـترداد تقريرهـا    الشؤون التشريعية والقانونية الموافقة على طلب لجنة   )٨

مشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة   :بخصوص مشاريع القوانين التالية   
قانون العامة، ومشروع قانون بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة، ومشروع          

لـسنة  ) ٩(بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم          
م، ومشروع قانون بشأن تعويض المالك عن مساحة األراضي التي تُقتطع           ٢٠٠٨

من أمالكهم لالرتداد اإلجباري للمباني أو لزاوية الرؤية؛ إلجـراء مزيـد مـن              
 .الدراسة

  

  التاسعالبند 
مشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام       لمبدأ على   الموافقة من حيث ا    )٩

األساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شـركة        
 .م٢٠٠٧لسنة ) ٩٦(، المرافق للمرسوم الملكي رقم )م. ش(مساهمة 

 .الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة ) ١٠
 .بتعديل اللجنة) ٢، ١(الموافقة على المادتين  ) ١١
 .الموافقة على المشروع في مجموعه ) ١٢
الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال، وإحالته إلى سـمو رئـيس       ) ١٣

 .الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه
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٤

  العاشرالبند 
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فـي الميزانيـة         الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٤

لـسنة  ) ٢٧( المرافق للمرسوم الملكي رقـم       ،م٢٠٠٨لسنة المالية   العامة للدولة ل  
 .م٢٠٠٨

 .بتعديل اللجنةالموافقة على ديباجة المشروع  ) ١٥

 .كما جاءتا من الحكومة) ٢، ١(الموافقة على المادتين  ) ١٦

  .الموافقة على المادة الثالثة بتعديل اللجنة ) ١٧

 .الموافقة على المشروع في مجموعه ) ١٨

المشروع بصفة االستعجال، وإحالته إلى سـمو رئـيس   الموافقة النهائية على     ) ١٩
 .الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه

  
   عشراحلاديالبند 

سة ظاهرة الغـالء    راتقرير اللجنة المؤقتة لد   في  الموافقة على التوصيات الواردة      ) ٢٠
 .المعيشي

لـى   إسة ظاهرة الغالء المعيشي   راتقرير اللجنة المؤقتة لد   الموافقة على إحالة     ) ٢١
ورفعه إلـى الحكومـة      ما تم طرحه من مالحظات،       تضمينمكتب المجلس ل  

 .خذ به عند معالجتها لظاهرة الغالءاألالموقرة لدراسته و
  

   عشرالثانيالبند 
معالي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة فض دور االنعقاد العادي الثـاني        ألقى   ) ٢٢

 .من الفصل التشريعي الثاني
  

 تقسم شؤون الجلسا: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   


