
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة العشرينالقرارات
  م١٠/٣/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة٢٠(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
جمـال محمـد    : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١

معان، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بـن         فخرو، ألس توماس س   
خليفة آل خليفة، خالد عبدالرسول الشريف، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، علي 

 .عبدالرضا العصفور، محمد حسن باقر رضي
  

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

  
  الثالثالبند 

 المجلس بإحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانيـة العامـة              خطرُأ )٣
م ٢٠٠٨لـسنة   ) ١٢(م المرافق للمرسوم الملكي رقـم       ٢٠٠٨للدولة للسنة المالية    

بصفة االستعجال إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون           
 .يةالتشريعية والقانون
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٢

االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم          المجلس بإحالة    ُأخطر )٤
: م بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء        ١٩٧٩لسنة  ) ٩(

فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغـتم،          
ـ      ؛رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور      ة  إلى لجنة المرافـق العام
 .والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
  الرابعالبند 

 صاحب السعادة الدكتور مجيـد بـن محـسن          ُأدرجت على جدول األعمال إجابة     )٥
العلوي وزير العمل عن سؤال سعادة العضو فيصل حسن فوالذ بـشأن البـرامج            

لعمالة الوافدة،  والخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بهدف حماية وتعزيز حقوق ا         
وتوفير قواعد العدالة االجتماعية لها في سوق العمل، كما علَّق سـعادة العـضو              

 . على ذلكالسائل
  

  اخلامسالبند 
 صاحب السعادة السيد منصور حسن بن رجب وزير البلديات والزراعة عن  أجاب )٦

سؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن أسباب تـأخر افتتـاح مجمـع               
ة الغربية التجاري، وبشأن مصير اللجنة األهلية التي ساهمت فـي إعـداد             المنطق

 سعادة العضو السائل على لَّقالدراسات للمشروع ومتابعة بنائه حتى إكماله، كما ع
 .ذلك

  
  السادسالبند 

) ٢٢(من القانون رقـم     ) ١٣( النهائية على مشروع قانون بتعديل المادة        الموافقة )٧
م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسـوم          ٢٠٠٦لسنة  

م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق ٢٠٠٧لسنة ) ٨٠(الملكي رقم 
 .جاللة الملك عليه
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٣

  السابعالبند 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون تنظـيم         بدأ على   الموافقة من حيث الم    )٨

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

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة )٩
 :الموافقة على المادة األولى على النحو التالي ) ١٠

 . المادة كما جاء من الحكومةصدروافقة على الم •

 .إلى اللجنة إلجراء مزيد من الدراسة) ٢٨(إعادة المادة  •

 .كما جاءتا من الحكومة) ٣٠، ٢٩(الموافقة على المادتين  •

 .الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة ) ١١
  

  الثامنالبند 
بخـصوص االقتـراح    يرها  بشأن استرداد تقر   الخدماتلجنة  الموافقة على طلب     ) ١٢

م بإنشاء صندوق النفقة، ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٤(بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم       
ربـاب عبـدالنبي   وسعادة العـضو     دالل جاسم الزايد،     سعادة العضو والمقدم من   

 .العريض؛ إلجراء مزيد من الدراسة
  

  التاسعالبند 
المستهلك، والمقـدم مـن     االقتراح بقانون بإصدار قانون حماية      جواز النظر في     ) ١٣

: معالي رئيس المجلس علي صالح الصالح، وكل من أصحاب السعادة األعـضاء           
دالل جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، محمدهادي أحمد الحلواجي، الدكتورة  

 .لوضعه في صيغة مشروع قانونإلى الحكومة حالته ، وإبهية جواد الجشي
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤة شإدار   


