
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة الرابعة عشرةالقرارات
  م٢٨/١/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة٣٠(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
  وسعادة العضو   ألس توماس سمعان،   العضواعتذر عن حضور الجلسة كل سعادة        )١

 .ب مكي هاشمسيد حبي
  

  الثانيالبند 
 . بما أجري عليها من تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢

  
  الثالثالبند 

بيان المجلس المتضمن استنكار ما أقدمت عليه قوات االحتالل اإلسرائيلي من            تُلي )٣
 .عمل استهدف قطاع غزة والضفة الغربية
  

  الرابعالبند 
وع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العماليـة          المجلس بإحالة مشر   ُأخطر )٤

م، المرافق للمرسوم الملكي رقم     ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٣(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     
 إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنـة الـشؤون التـشريعية            ؛م٢٠٠٥لسنة  ) ٧٦(

 .والقانونية
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٢

دوليـة لمكافحـة     المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية ال        ُأخطر )٥
 ؛م٢٠٠٧لسنة  ) ٨٣(المنشطات في مجال الرياضة، المرافق للمرسوم الملكي رقم         

إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنـة الـشؤون             
 .التشريعية والقانونية

 المجلس بإحالة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم            ُأخطر )٦
 والمقـدم   ،م بإصدار قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية       ١٩٩٦لسنة  ) ١٤(

 . إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛من سعادة العضو دالل جاسم الزايد
  

  اخلامسالبند 
 صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبداهللا  فخرو وزير الصناعة والتجـارة             أجاب )٧

لم مبارك بشأن اسـتعدادات وخطـط       عن سؤال سعادة العضو الدكتورة عائشة سا      
الوزارة للوفاء بمستحقات السوق الخليجية المشتركة، ولتوعية المـواطنين حـول        

 . سعادة العضو السائلة على ذلكتكيفية االستفادة من مزايا هذه السوق، كما علَّق
  

  السادسالبند 
تكـشاف  مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيتي االس     الموافقة من حيث المبدأ على       )٨

والمشاركة في اإلنتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شـركة اوكـسيدنتال             
لـسنة  ) ٩٤( التايلندية، المرافق للمرسوم الملكي رقم       PTTEPاألمريكية وشركة   

 .م٢٠٠٧
 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحومة )٩
 .كما جاءتا من الحكومة) ٢، ١(الموافقة على المادتين  ) ١٠
  .الموافقة على المشروع في مجموعه )١١
الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال، وإحالته إلى سمو رئيس  )١٢

 .الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه
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٣

  السابعالبند 
من القانون رقـم  ) ٢٦(مشروع قانون بتعديل المادة    الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٣

 .شات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومةم بشأن تنظيم معا١٩٧٥لسنة ) ١٣(
 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة ) ١٤
 .بتعديل اللجنة) األولى(الموافقة على المادة  ) ١٥
 .كما جاءت من الحكومة) الثانية(الموافقة على المادة  ) ١٦
الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي              ) ١٧

 .ادمةالجلسة الق
  

  الثامنالبند 
من قانون تنظيم   ) ٢٥(مشروع قانون بتعديل المادة     الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٨

معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام، الصادر           
 .م١٩٧٦لسنة ) ١١(بالمرسوم بقانون رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة ) ١٩
 .بتعديل اللجنة) األولى(وافقة على المادة الم ) ٢٠
 .كما جاءت من الحكومة) الثانية(الموافقة على المادة  ) ٢١
الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي              ) ٢٢

 .الجلسة القادمة
  

  التاسعالبند 
 بشأن  تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتراح بقانون          ) ٢٣

 .البيئة؛ إلى الجلسة القادمة، بناء على طلب سعادة وزير البلديات والزراعة
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٤

  العاشرالبند 
 مـن  لجنة المؤقتة لدراسة كيفية معالجة موضوع الغـالء المعيـشي        التشكيل  ُأقر   ) ٢٤

الدكتورة بهية جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، دالل        : أصحاب السعادة األعضاء  
اهيم بهزاد، راشد مال اهللا السبت، رباب عبدالنبي العريض، جاسم الزايد، أحمد إبر

الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم، عبداهللا راشد العـالي، علـي عبدالرضـا            
 .العصفور، محمد حسن باقر رضي

  
  
  
  
  
  
  

  
 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


