
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة اخلامسة عشرةالقرارات
  م٤/٢/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة١٦(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
 الدكتور حمد علي    :اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء           )١

 .، الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم، الدكتور ناصر حميد المباركالسليطي
  

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

  
  الثالثالبند 

 المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظـيم معاشـات       ُأخطر )٣
 قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم        ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد   

 إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنـة الـشؤون          ؛م١٩٧٦لسنة  ) ١١(بقانون رقم   
 .التشريعية والقانونية

 المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون رقـم             ُأخطر )٤
لسنة ) ١٠١(ي رقم   م في شأن األوسمة، المرافق للمرسوم الملك      ١٩٧٦لسنة  ) ١٩(

 . إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛م٢٠٠٧
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٢

ألـس تومـاس سـمعان،      : رسالة أصحاب السعادة األعضاء   بُأخطر المجلس    )٥
الدكتورة بهية جواد الجشي، السيد حبيب مكي هاشم، فيصل حسن فوالذ، وداد      
محمد الفاضل، بخصوص سحب االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 

م في شأن األحداث، وذلك إلجراء مزيـد مـن     ١٩٧٦لسنة  ) ١٧(بقانون رقم   
 .الدراسة

  
  الرابعالبند 

السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العـدل             تأجيل بند    )٦
والشؤون اإلسالمية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العـريض بـشأن            

، ٣٧٢،  ٣٧١،  ٣٣٧(  لتفعيل نـصوص المـواد     اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة   
) ٤٦(من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقـم        ) ٣٧٤،  ٣٧٣
، وذلك بسبب اعتذار سـعادة      م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط     ٢٠٠٢لسنة  
 .الوزير

  
  اخلامسالبند 

 السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عـن            صاحب أجاب )٧
سؤال سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن معـايير الجـودة وتطبيقهـا علـى        
الجامعات الخاصة، وآليات مراقبة التزام هذه الجامعات بهذه المعايير،  كما علَّق            

 .سعادة العضو السائل على ذلك
  

  السادسالبند 
) ١٣(من القانون رقـم     ) ٢٦(النهائية على  مشروع قانون بتعديل المادة         الموافقة )٨

، وإعادتـه    ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة    م بشأن تنظيم معاشات   ١٩٧٥لسنة  
 .ختالف المجلسين عليهال وذلكإلى مجلس النواب، 
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٣

  السابعالبند 
ظيم معاشات  من قانون تن  ) ٢٥( النهائية على مشروع قانون بتعديل المادة        الموافقة )٩

رسوم ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام، الصادر بالم      
خـتالف  وذلـك ال  ، وإعادته إلى مجلس النواب،      م١٩٧٦لسنة  ) ١١(بقانون رقم   

 .المجلسين عليه
  

  الثامنالبند 
بشأن البيئة، والمقـدم مـن أصـحاب الـسعادة          االقتراح بقانون   جواز النظر في     ) ١٠

ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي،          : ء  األعضا
، وإحالته إلى الحكومـة     سيد حبيب مكي هاشم، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري      

 .لوضعه في صيغة مشروع قانون
  

  التاسعالبند 
رباب عبدالنبي العريض، دالل : ُأخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة األعضاء  ) ١١

االقتراح بقـانون بـشأن     بخصوص سحب    ، عبدالرحمن محمد الغتم   جاسم الزايد، 
م بـشأن المـواد     ٢٠٠٧لسنة  ) ١٥(من القانون رقم    ) ٥٤-٥٠/١(تعديل المادتين   

 .وذلك إلجراء مزيد من الدراسة ،المخدرة والمؤثرات العقلية
  
  
  
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


