
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة الثانية عشرةالقرارات
  م٧/١/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان– الثانيدور االنعقاد العادي 
 قرارا ونتيجة٢١(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
، وسـعادة   خالد حسين المسقطي   سعادة العضو اعتذر عن حضور الجلسة كل من        )١

 .الرحمن إبراهيم عبدالسالمعبدالعضو 
  

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

  
  الثالثالبند 

رسالة سعادة السيد نور الدين بوشكوج األمين العام لالتحاد          ة المجلس بإحال  ُأخطر )٣
تحاد البرلمـاني   البرلماني العربي، والمرفق بها مشروع التعديالت على ميثاق اال        

 .ون التشريعية والقانونيةؤ إلى لجنة الش؛العربي ونظامه الداخلي

  أصـحاب   المجلس بإحالة االقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل، والمقدم من         ُأخطر )٤
 .د الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة، أليس توماس سمعان،           .د: ادة األعضاء   عالس

 إلى لجنة شؤون    ؛ي، وداد محمد الفاضل    بهية جواد الجش   .دفوزية سعيد الصالح،    
 .ون التشريعية والقانونيةؤ الش مع إخطار لجنةالطفلالمرأة و
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٢

 المجلس بإحالة االقتراح بقانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون العقوبـات              ُأخطر )٥
م، والمقدم من سـعادة     ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٤(العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم      

 . إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛يضالعضو رباب عبدالنبي العر
  

  الرابعالبند 
العزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلـسي         عبد  السيد  السعادة صاحب أجاب )٦

عن سؤال سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن        شفاهةً  الشورى والنواب   
ة ما تم بخصوص االقتراحات بقوانين التي رفعها المجلس إلى الحكومـة المـوقر            

ـ   ،خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاني          سـعادة   ق كما علَّ
 .العضو السائل على ذلك

  
  اخلامسالبند 

 صاحب السعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولـة للـشؤون             أجاب )٧
الخارجية عن سؤال سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن آلية التنـسيق            

ن صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ومـستويات           بين كل م  
 الجهات الثالث، كما علَّـق      هذهالتنسيق على صعيد اإلدارة واألقسام المختلفة بين        

 .سعادة العضو السائل على ذلك
  

  السادسالبند 
 النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلـى            الموافقة )٨

 أكتـوبر   ١٨ة التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في الهـاي فـي            اتفاقي
م ، وإحالته إلى سـمو      ٢٠٠٧لسنة  ) ٧٣(م، المرافق للمرسوم الملكي رقم      ١٩٠٧

 .يهرئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عل
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٣

  السابعالبند 
من القانون رقـم  ) ٢٦(مشروع قانون بتعديل المادة    الموافقة من حيث المبدأ على       )٩

 . م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة١٩٧٥لسنة ) ١٣(
 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة ) ١٠
 .إلجراء مزيد من الدراسةشؤون المرأة والطفل تقرير إلى لجنة الإعادة  ) ١١

  
  الثامنالبند 

نة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المـادة          تقرير لج إعادة   ) ١٢
من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين           ) ٢٥(

 إلـى اللجنـة   ؛م١٩٧٦لـسنة   ) ١١(واألمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم       
 .إلجراء مزيد من الدراسة

  
  

  التاسعالبند 
 مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية للبرلمان         تقرير وفد  على   التعليق ) ١٣

م، والمنعقدة في العاصمة السورية دمشق بمقر مجلس  ٢٠٠٧العربي االنتقالي لعام    
 .م٢٠٠٧ سبتمبر ٨ إلى ٥الشعب خالل الفترة من 

  
  العاشرالبند 

ل  المجلس بتقرير وفد مملكة البحرين المشارك في زيارة منظمة حلف شما           ُأخطر ) ١٤
 نوفمبر ٧ إلى  ٤في العاصمة البلجيكية بروكسل خالل الفترة من        " الناتو"األطلسي  
 .م٢٠٠٧
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٤

   عشراحلاديالبند 
 تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المنتدى العـالمي الـسابع             على التعليق ) ١٥

، والمنعقد في العاصمة     "بناء الثقة بالحكومة  " إلعادة تشكيل الحكومة تحت عنوان      
 .م٢٠٠٧ يونيو ٢٩ إلى ٢٦نمساوية فينّا خالل الفترة من ال

 
   عشرالثانيالبند 

وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر البرلمـاني الـذي           تقرير    على التعليق ) ١٦
، والمنعقد في   )WTO(انعقد ضمن المنتدى السنوي العام لمنظمة التجارة العالمية         

 .م٢٠٠٧ أكتوبر ٤ إلى ٣العاصمة السويسرية جنيف خالل الفترة من 
  

   عشرالثالثالبند 
ناقشة موضوع غالء األسعار، الجلسة القادمة م أعمال جدولتضمين الموافقة على  )١٧

فوزية . محمد حسن باقر رضي، د: والمقدم باقتراح من أصحاب السعادة األعضاء
 .سعيد الصالح، أحمد إبراهيم بهزاد، عبداهللا راشد العالي

  
  
  
  
  

 ن الجلساتقسم شؤو: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


