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 اخلامسة رارات ونتائج اجللسة ق         
 م     2021/ 11/ 7  - هـ2/4/1443 األحد             

        اخلامسالفصل التشريعي  - الرابعدور االنعقاد العادي           
 

 : األول  البند
 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 

.  صاحب السعادة العضو رضا إبراهيم منفردي اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة   -

 .من دون عذر أحد من األعضاء ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة
 

 الثاني:  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة 

  ت بال تعديل.وأُقرعلى المضبطة،  تم التصديق   -

 
 

 الثالث: البند

 الواردة الرسائل 

مشـــــروو ـقانون ـبالموا ـقة على انضــــــمام مملـ ة البحرين إلى   أُخطر المجلس ـبحـحاـلة - أ

ــم العادل والمنصــ   ــ ن الحصــول على الموارد الجينية والتقاس بروتو ول ناغويا بش

للمنا ع الناشــ ة عن اســتخداماا، الملحق باتفاقية التنوو البيولوجل، المرا ق للمرســوم  

 لجنة الشؤون الخارجية والد او واألمن الوطنل.م؛ إلى 2020( لسنة  81رقم )

 ،الوطنية  التقليدية  الحر ية   المنتجات  حماية  بش ن  قانون  مشـروو   أُخطر المجلس بححالة -ب
  إلى؛  (النواب  مجلس  من  المقدم  -  المعدلة  بصيغته  -  بقانون  االقتراح  ضوء   ل  المعد)

   .الخدمات لجنة
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 : الرابع البند

  االجتماعي التأمني قانون من( 3) املادة  بتعديل قانون  مشروع على  النهائي الرأي  أخذ 
  بصيغته -  بقانون  االقرتاح ضوء ف  املعد ) م، 1976  لسنة( 24) رقم  بقانون  باملرسوم الصادر

 ( النواب جملس  من املقدم  - املعدلة
  يه. إلعادة النظر إلى مجلس النواب   وإعادته ،المذ ور الموا قة الناا ية على المشروو -

 

 : اخلامس البند
 السامي  امللكي اخلطاب على   الرد جلنة  تقرير

دلل بش نه من مالحظات، ومن  تضمينه ما أُ ل  اللجنةمشروو الرد إلى    إعادةالموا قة على   -

 . تمايداً لر عه إلى جاللة الملك المفدى إحالته إلى م تب المجلسثم 

 
 : السادس  البند

  من(  32) املادة  إل ( ج)  برقم جديدة فقرة  بإضافة قانون  مشروع  خبصوص  اخلدمات جلنة  تقرير
  االقرتاح  ضوء  ف  املعد)  م، 2012لسنة ( 36) رقم بالقانون الصادر  األهلي القطاع  ف  العمل  قانون

 .(النواب جملس من  املقدم  ــ املعدلة بصيغته ــ بقانون

الموا قة   - بعدم  اللجنة  المشروو  الموا قة على توصية  المبدأ،  على  إلى من حيث  وإعادته 

 مجلس النواب إلعادة النظر  يه.

 : السابع البند
  القطاع  ف  العمل قانون من ( 35)  املادة بتعديل  قانون  مشروع  خبصوص  اخلدمات جلنة  قريرت

   ني بقانون االقرتاحني  ضوء  ف  املعد)  ، م2012 لسنة( 36) رقم بالقانون الصادر  األهلي
 . (النواب جملس   من  املقدمني ــ املعدلة بصيغتهما ــ 

الموا قة   - بعدم  اللجنة  المشروو  الموا قة على توصية  المبدأ،  على  إلى من حيث  وإعادته 

 مجلس النواب إلعادة النظر  يه.
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 : الثامن البند
  لسنة( 19)  رقم القانون من ( 4)  املادة بتعديل  قانون  مشروع  خبصوص  اخلدمات جلنة  تقرير
 . ( النواب جملس  من  املقدم بقانون االقرتاح  ضوء ف  املعد ) العمل،  سوق تنظيم بشأن م2006

الموا قة   - بعدم  اللجنة  المشروو  الموا قة على توصية  المبدأ،  على  إلى من حيث  وإعادته 

   مجلس النواب إلعادة النظر  يه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شؤون الجلسات إعداد: قسم 
 ون الجلسات ؤإدارة ش

 


