
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة السادسة والعشرينالقرارات
  م٢١/٤/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة٣٤(

ً
(  

  
  األولالبند 

 دالل جاسم الزايد، :اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء       )١
الد عبدالرسول الشريف، عبدالرحمن عبدالحسين جـواهري، عـصام يوسـف           خ

 .جناحي
  

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

  
  الثالثالبند 

مشروع قانون بتعديل المادة األولى من المرسوم بقانون رقم  المجلس بإحالة   ُأخطر )٣
م بـشأن   ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(عديل بعض أحكام القانون رقم      م بت ١٩٨٢لسنة  ) ١٦(

التقاعـد المبكـر االختيـاري      (تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة       
 .ون التشريعية والقانونيةؤ مع إخطار لجنة الشدمات إلى لجنة الخ؛)للمرأة

ر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصاد        المجلس بإحالة    ُأخطر )٤
لسنة ) ٧(م، المرافق للمرسوم الملكي رقم ١٩٧٦لسنة ) ١٥(بالمرسوم بقانون رقم 

ون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطـار لجنـة          ؤ إلى لجنة الش   ؛م٢٠٠٨
 .قانونيةون التشريعية والؤالش
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مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني األجنبية معاملة  المجلس بإحالة  ُأخطر )٥
 إلى لجنـة    ؛في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية        البحرينية  

 .ون التشريعية والقانونيةؤة والطفل مع إخطار لجنة الشأون المرؤش

لسنة ) ٢٠(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم         المجلس بإحالة    ُأخطر )٦
رافـق   إلى لجنـة الم    ؛م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية      ٢٠٠٦

 .العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي         المجلس بإحالة    ُأخطر )٧
المعد فـي ضـوء االقتـراح    (م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     

 إلى المعاشات التي    %٣بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع          
 إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنـة        ؛)تصرفها الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية    

 .الشؤون التشريعية والقانونية

مشروع قانون بالموافقة على االنـضمام التفاقيـة حمايـة           المجلس بإحالة    ُأخطر )٨
م ١٩٥٤الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في الهـاي عـام              

 المرافق للمرسـوم    ،)م١٩٩٩م،  ١٩٥٤(وبروتوكوليها المبرمين في الهاي عامي      
 إلى لجنة الشئون الخارجيـة والـدفاع واألمـن         ؛م٢٠٠٧لسنة  ) ٧٢(الملكي رقم   

 .الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية

مجلـس  معالي السيد عبدالعزيز عبداهللا الغريـر رئـيس ال        رسالة  ُأخطر المجلس ب   )٩
الوطني االتحادي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمرفق بها البيـان الختـامي         
للمؤتمر الثالث عشر لالتحاد البرلماني العربي، والذي عقد في العراق خالل الفترة 

 .م٢٠٠٨ مارس ١٣ إلى ١١من 

الموافقة على الطلب المقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنـة              )١٠
ون المالية واالقتصادية بشأن تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها الخاص الشؤ

مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء لألسر البحرينية ذات           ب
 .الدخل المحدود من خدمة الدين؛ لمدة شهر
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  الرابعالبند 
 سعادة العضو عن سؤال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية  أجاب ) ١١

رباب عبدالنبي العريض بشأن التدابير التي تم اتخاذها مـن أجـل دعـم القيمـة        
الشرائية للدينار البحريني على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما علَّقت سعادة       

 .العضو السائلة على ذلك
  

  اخلامسالبند 
ـ           ) ١٢ انون بـشأن   مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع ق

مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ابتداء مـن     
 .)٥(المادة 

 .من المشروع األول بتعديل اللجنة) ٥(الموافقة على المادة  ) ١٣

 .كما وردت من الحكومة الثانيمن المشروع ) ٦(الموافقة على المادة  ) ١٤

 .ي بتعديل اللجنةالثانمن المشروع ) ٧(الموافقة على المادة  ) ١٥

 .من المشروع األول) ٧(حذف المادة  ) ١٦

 .بالتعديل المطروح في الجلسةمن المشروع الثاني ) ٨(الموافقة على المادة  ) ١٧

 .بتعديل اللجنة األولمن المشروع ) ٩(الموافقة على المادة  ) ١٨

 .بالتعديل المطروح في الجلسة األولمن المشروع ) ١٠(الموافقة على المادة  ) ١٩

 .إلجراء مزيد من الدراسةاللجنة المستحدثة إلى ) ١١(دة إعادة الما )٢٠

بالتعديل المطروح في الجلسة،     األولمن المشروع   ) ١١(الموافقة على المادة     ) ٢١
 ).١٢(يكون رقمها بعد تعديل التسلسل على أن 

 ،لجنة إلجراء مزيد من الدراسةالإلى من المشروع األول   ) ١٢(إعادة المادة    )٢٢
 ).١٣ ( تعديل التسلسلعلى أن يكون رقمها بعد

على  الثاني كما وردت من الحكومة،    من المشروع   ) ١٠(الموافقة على المادة     ) ٢٣
 ).١٤(يكون رقمها بعد تعديل التسلسل أن 
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يكـون  على أن   الثاني بتعديل اللجنة،    من المشروع   ) ١١(الموافقة على المادة     ) ٢٤
 ).١٥(رقمها بعد تعديل التسلسل 

يكـون  ، على أن    بتعديل اللجنة  األوللمشروع  من ا ) ١٥(الموافقة على المادة     ) ٢٥
 ).١٦(رقمها بعد تعديل التسلسل 

من المشروع األول إلى اللجنة إلجراء مزيد من الدراسة،   ) ١٦(إعادة المادة    )٢٦
 ).١٧(على أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل 

من المشروع األول إلى اللجنة إلجراء مزيد من الدراسة،   ) ١٧(إعادة المادة    )٢٧
 ).١٨(أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل على 

المادة التـي توازيهـا مـن       حذف  من المشروع األول، و   ) ١٨(حذف المادة    ) ٢٨
 ).١٥(المشروع الثاني والتي رقمها 

 .بتعديل اللجنة األولمن المشروع ) ١٩(الموافقة على المادة  ) ٢٩

 .مزيد من الدراسةجراء إعادة ما تبقى من مواد المشروعين إلى اللجنة إل )٣٠

أينمـا وردت فـي     " منتجات"إلى كلمة   " مشتقات" كلمة   تغييرإعادة النظر في     )٣١
 .المشروع

  
  السادسالبند 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص االقتراح بقانون        تأجيل مناقشة    ) ٣٢
إبراهيم : بشأن اإلعالم المرئي والمسموع، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء        

د فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد        محمد بشمي، جمال محم   
 .؛ إلى الجلسة القادمةبن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي

 
 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   


