
 

v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة السابعة والعشرينالقرارات
  م٢٨/٤/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان– ثانيدور االنعقاد العادي ال
 قرارا ونتيجة٣٨(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
خالد عبـدالرحمن    :اءعضاألسعادة  ال  أصحاب اعتذر عن حضور الجلسة كل من      )١

 .لشريف، الدكتورة ندى عباس حفاظاخالد عبدالرسول يد، المؤ

  
  الثانيالبند 

 .وإقرارها بما أجري عليها من تعديلالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢

  
  الثالثالبند 

موافقة مجلس النواب على قرار مجلـس الـشورى بخـصوص           ُأخطر المجلس ب   )٣
 للدولة للـسنتين المـاليتين      مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة       

حال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق        م، وعليه ي  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧
 .جاللة الملك عليه

 

مشروع قانون بتعديل المادة األولى من المرسوم بقانون رقم ُأخطر المجلس بإحالة    )٤
م بـشأن   ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(م بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ١٩٨٢لسنة  ) ١٦(
التقاعـد المبكـر االختيـاري      (نظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة       ت

 . من لجنة الخدماتون المرأة والطفل بدالً؛ إلى لجنة شؤ)للمرأة
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٢

السنوي لمعهد البحرين للتنمية الـسياسية  معنية بدراسة التقرير   تشكيل لجنة مؤقتة     )٥
ـ  : مكونة من أصحاب السعادة األعضاء       م٢٠٠٧لعام   ب مكـي هاشـم،     سيد حبي

صادق عبدالكريم الشهابي، إبراهيم محمد بشمي، سميرة إبراهيم رجـب، الـشيخ            
 ، على أن تعد اللجنة تقريرهـا      عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم، فيصل حسن فوالذ     

 .نخالل فترة ال تتجاوز أسبوعي
  

 قتراح بقانون بشأن الوصية الواجبة، والمقدم من أصحاب      ُأخطر المجلس بإحالة اال    )٦
راشد مال اهللا السبت، رباب عبدالنبي العريض، أحمد إبراهيم         : السعادة األعضاء   

 إلى لجنة   ؛بهزاد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرحمن المؤيد          
 .الشؤون التشريعية والقانونية

  

 لسنة) ١٥(قتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم        ُأخطر المجلس بإحالة اال    )٧
رباب : م بإصدار قانون العقوبات، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء          ١٩٧٦

عبدالنبي العريض، ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، دالل جاسم           
 . إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛الزايد، عبداهللا راشد العالي

 

سرار ووثائق الدولة، والمقدم    قتراح بقانون بشأن حماية أ    ُأخطر المجلس بإحالة اال    )٨
سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير،  : من أصحاب السعادة األعضاء     

 إلـى   ؛سعود عبدالعزيز كانو، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة عائشة سالم مبـارك          
 .لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

لسنة ) ٧٤(القانون رقم   قتراح بقانون بتعديل بعض أحكام      ُأخطر المجلس بإحالة اال    )٩
م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من سعادة العضو منيـرة            ٢٠٠٦

 .إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ عيسى بن هندي
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٣

  الرابعالبند 
مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٠

لى االتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية فـي األغـراض             إ
 .م٢٠٠٧لسنة ) ٦٨(السلمية، والمرافق للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة ) ١١
 .كما جاءتا من الحكومة) ٢، ١(الموافقة على المادتين  ) ١٢
الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة              ) ١٣

 .القادمة

  
  اخلامسالبند 

التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بـشأن           مناقشة   )١٤
 .مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين

 .مشروع الثاني بتعديل اللجنةمن ال) ٣(الموافقة على المادة  )١٥

 .)١١(على توصية اللجنة بإضافة مادة جديدة تحت رقم  الموافقة )١٦

من المشروع األول بتعديل اللجنة، على أن يكون رقمها ) ١١(الموافقة على المادة  )١٧
 ).١٢(بعد تعديل التسلسل 

مها ، على أن يكون رق بتعديل اللجنةاألولمن المشروع ) ١٢(الموافقة على المادة  )١٨
 ).١٣(بعد تعديل التسلسل 

، على أن يكون رقمها بتعديل اللجنةمن المشروع الثاني ) ١٠(الموافقة على المادة  )١٩
 ).١٤(بعد تعديل التسلسل 

على من المشروع األول بالتعديل المطروح في الجلسة، ) ١٦(الموافقة على المادة  )٢٠
 ).١٧(أن يكون رقمها بعد تعديل التسلسل 

، على أن يكون رقمها بتعديل اللجنة األولمن المشروع ) ١٧(ادة الموافقة على الم )٢١
 ).١٨(بعد تعديل التسلسل 
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٤

من المشروع األول، وحذف المادة التي توازيها في المشروع         ) ١٨(حذف المادة    )٢٢
 ).١٥(الثاني والتي رقمها 

 .األول بتعديل اللجنةمن المشروع  )١٩(الموافقة على المادة  )٢٣

مشروع األول، وحذف المادة التي توازيها في المشروع        من ال ) ٢٠(حذف المادة    )٢٤
 ).١٦(الثاني والتي رقمها 

، على أن يكون رقمها بتعديل اللجنةمن المشروع األول ) ٢١(الموافقة على المادة  )٢٥
 ).٢٠(بعد تعديل التسلسل 

  . األولمن المشروع) ٢٢(حذف المادة  )٢٦

، على أن   دت من الحكومة  كما ور من المشروع األول    ) ٢٣(الموافقة على المادة     )٢٧
 ).٢١(يكون رقمها بعد تعديل التسلسل 

، على أن    من الحكومة  وردتكما  من المشروع األول    ) ٢٤(الموافقة على المادة     )٢٨
 ).٢٢(يكون رقمها بعد تعديل التسلسل 

بتعديل اللجنة، على أن يكون رقمها الثاني من المشروع ) ٢١(الموافقة على المادة  )٢٩
 ).٢٣(بعد تعديل التسلسل 

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة              )٣٠
 .القادمة

  
  السادسالبند 

جواز النظر في االقتراح بقانون بشأن اإلعالم المرئي والمسموع، والمقـدم مـن              ) ٣١
إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن       : أصحاب السعادة األعضاء  

تور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حـسين المـسقطي،            محمد جمشير، الدك  
  .وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون
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٥

  السابعالبند 
بيان بـشأن يـوم     إصدار  موضوع  الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال          )٣٢

  .العمال العالمي
 .ةالموافقة على إصدار البيان المذكور، حيث تمت تالوته في الجلس ) ٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


