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   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة الثامنة والعشرينالقرارات
  م٥/٥/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة٢٤(

ً
(  

  

  األولالبند 
ألـس تومـاس    : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١

د أحمد الحاجي، الدكتور حمد علي السليطي، الدكتور الشيخ خالد بن           سمعان، فؤا 
خليفة آل خليفة، خالد عبدالرسول الشريف، عبداهللا راشد العالي، فيـصل حـسن             

 .فوالذ، الدكتورة ندى عباس حفاظ
  

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

  

  ثالثالالبند 
مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب المعاشات والمستحقين   المجلس بإحالةُأخطر )٣

م بشأن تنظـيم معاشـات      ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(عنهم الخاضعين ألحكام القانون رقم      
 إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الـشؤون         ؛ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة   

 .التشريعية والقانونية

وع قانون بشأن تقرير زيـادة ألصـحاب المعاشـات           المجلس بإحالة مشر   ُأخطر )٤
والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط      

لـسنة  ) ١١(وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم           
 . مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةمات إلى لجنة الخد؛م١٩٧٦
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٢

 المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تقرير زيـادة ألصـحاب المعاشـات             ُأخطر )٥
والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسـوم          

 إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنـة الـشؤون          ؛م١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(بقانون رقم   
 .التشريعية والقانونية

انون بشأن ضمانات التطوير العقاري، والمقـدم        المجلس بإحالة االقتراح بق    ُأخطر )٦
حمد مبارك النعيمي، خالد حسين المسقطي، جميل       : من أصحاب السعادة األعضاء   

 إلـى لجنـة     ؛علي المتروك، سعود عبدالعزيز كانو، الدكتورة عائشة سالم مبارك        
 . مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةتصاديةالشؤون المالية واالق

رسالة طلب سحب االقتراح بقانون بشأن الوصية الواجبة، والمقدم  المجلس ب ُأخطر )٧
راشد مال اهللا السبت، رباب عبدالنبي العريض،       : من أصحاب السعادة األعضاء     

أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالـد عبـدالرحمن              
 .المؤيد؛ وذلك لمزيد من الدراسة

  
  الرابعالبند 

 صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة عن سـؤال      أجاب )٨
سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن آليات وزارة الـصحة فـي مراقبـة               
وتنظيم عمل األطباء االستشاريين بالوزارة الذين يعملون في عيـاداتهم الخاصـة            

 .لك ذعلى كما علَّق سعادة العضو السائل .خارج الدوام الرسمي
  

  اخلامسالبند 
 السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضـل وزيـر شـؤون            صاحب أجاب )٩

 سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير      مجلسي الشورى والنواب عن سؤال    
بشأن أسباب تأخر الحكومة في وضع االقتراح بقانون بشأن الصحافة والنشر           
في صيغة مشروع قانون، والذي أحاله المجلس إلـى الحكومـة خـالل دور      
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٣

 العادي األول من الفصل التشريعي الثاني، وبشأن توقيت إحالة هـذا            نعقاداال
 كما علَّـق سـعادة      .بهة إلى السلطة التشريعية   المشروع والمشروعات المشا  

 .العضو السائل على ذلك
  

  السادسالبند 
مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه،       كل من    النهائية على    الموافقة ) ١٠

خـتالف  الومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ، وإعادته إلى مجلس النـواب،          
 .المجلسين عليه

  
  السابعالبند 

 النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلـى            فقةالموا ) ١١
االتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية،           

م ، وإحالته إلى سـمو رئـيس        ٢٠٠٧لسنة  ) ٦٨(والمرافق للمرسوم الملكي رقم     
 .يهالوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عل

  
 البند الثامن

) ٢٧٧(مشروع قانون بإضافة مادة جديـدة بـرقم         الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٢
م، ١٩٧٦لـسنة   ) ١٥(مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم         

 .م٢٠٠٨لسنة ) ٧(والمرافق للمرسوم الملكي رقم 
 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة ) ١٣
 .بتعديل اللجنة) األولى، الثانية(المادتين الموافقة على  ) ١٤
الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة              ) ١٥

 .القادمة
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  التاسعالبند 
االقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة، والمقدم من أصـحاب الـسعادة    رفض   ) ١٦

، دالل جاسم الزايد، فؤاد     راشد مال اهللا السبت، سيد حبيب مكي هاشم       : األعضاء  
 .أحمد الحاجي، رباب عبدالنبي العريض

  
  العاشرالبند 

م ٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في        إقرار   ) ١٧
 .في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية

  
   عشراحلاديالبند 

إحالـة  أن  بيان بش موضوع إصدار   الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال          )١٨
المترتب على االقتراح بقانون المقدم من مجلس       (قانون الصحافة والنشر    مشروع  
  .السلطة التشريعيةإلى ) الشورى

 .الموافقة على إصدار البيان المذكور، حيث تمت تالوته في الجلسة ) ١٩
  
  
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


