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  الرابعةالقرارات والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال جلسة الس 
  م١/١١/٢٠٠٤املنعقدة بتاريخ 
   الفصل التشريعي األول–دور االنعقاد العادي الثالث 

  
  البند األول

  . وإقرارها من دون تعديل ة ،السابقالتصديق على مضبطة الجلسة  )١
  

  البند الثاني
مشروع قانون بشأن تخـصيص نـسبة مـن مـساحة           بإحالة  ُأخطر المجلس    )٢

  ؛ األراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى األوقاف         
  .إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

إلـى لجنـة     المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقـة  ُأخطر )٣
  .الشئون التشريعية والقانونية 

ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية      )٤
    الدولية لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الـصوتية وهيئـات اإلذاعـة            

لجنـة الـشئون   ارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار     لجنة الشئون الخ  إلى  
   .التشريعية والقانونية



  دور االنعقاد العادي الثالث )                                                              ٤(     قرارات الجلسة 
                                     الفـصل التشـريعي األولم                               ١/١١/٢٠٠٤     

٢

٥ (         ل ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعد
ل التفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية           والمكم

فاع واألمن الوطني مع إخطار لجنة      إلى لجنة الشئون الخارجية والد     ؛   الفرنسية
  .الشئون التشريعية والقانونية 

  
  البند الثالث

على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تـشجيع          الموافقة النهائية   ) ٦
، وحماية االستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية 

ا لتصديق جاللة الملك عليه وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيد.  
  

  البند الرابع
 على مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعـدل          النهائيةالموافقة  ) ٧

 والمكمل التفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكـة البحـرين وجمهوريـة            
  .، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه  الفلبين

  
  البند اخلامس

مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس        الموافقة من حيث المبدأ على       )٨
  التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنـشاط االقتـصادي فـي مملكـة               

   .البحرين
كما جاءت مـن    ) ٣ ،   ٢،  ١(والمواد  الموافقة على ديباجة المشروع المذكور      ) ٩

  .الحكومة 
على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي            الموافقة  ) ١٠

  .الجلسة القادمة 
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                                     الفـصل التشـريعي األولم                               ١/١١/٢٠٠٤     

٣

  
  
  
  

  البند السادس
تمديـد المـدة    بـشأن   لجنة الخدمات   المقدم من رئيس    الطلب  الموافقة على   ) ١١

 ، على أن تقدم اللجنة تقريرها       لتقديم تقرير بشأن مشروع قانون التعليم      المقررة
اري ، وعلى أن يكون هذا هو التمديد األخير في هذا           في نهاية شهر نوفمبر الج    

  .الموضوع 
  

  البند السابع
  .التقرير األول للجنة المؤقتة للمرأة والطفل  تم التعليق على )١٢
  

  البند الثامن
 الموافقة باإلجماع على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان  )١٣

في بعـض المـسيرات الـشعبية ،        بشأن استنكار أحداث العنف والتجاوزات      
  .وتكليف مكتب المجلس بإصدار هذا البيان 

 الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضـوع قانونيـة مناقـشة               )١٤
  .المجلس الئحة شئون موظفيه 

الموافقة على انتظار الرأي القانوني لوزارة الدولة لشئون مجلسي الـشورى           ) ١٥
  .ة المجلس الئحة شئون موظفيه والنواب بشأن قانونية مناقش
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٤

  
  
  

   محمد يوسفحمدأ
   إدارة شئون الجلساتمدير

   
 


