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  اخلامسة والعشرينلسة اجلالقرارات والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال 
  م٢/٥/٢٠٠٥املنعقدة بتاريخ 
   الفصل التشريعي األول–دور االنعقاد العادي الثالث 
  

  
  البند األول

عبـدالرحمن محمـد     : اعتذر عن حضور الجلسة كل من الـسادة األعـضاء            )١
 .دكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة جمشير ، جالل أحمد العالي ، ال

  
  البند الثاني

تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بمـا أجـري عليهـا مـن            )٢
  .تعديل

  
  البند الثالث

 مشروع قانون بالموافقة على االنضمام إلـى االتفاقيـة          ُأخطر المجلس بإحالة   )٣
لخارجية والـدفاع واألمـن     إلى لجنة الشئون ا   ؛  الدولية لمناهضة أخذ الرهائن     

   .الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية       ُأخطر المجلس بإحالة    ) ٤

المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهوريـة           



  دور االنعقاد العادي الثالث )                                                              ٢٥(     قرارات الجلسة 
     الفـصل التشـريعي األولم                                                                   ٢/٥/٢٠٠٥     

٢

اع واألمن الوطني مع إخطار لجنـة       إلى لجنة الشئون الخارجية والدف    ؛  الهند  
   .الشئون التشريعية والقانونية

قرار مجلس النواب الموافقة على تعديالت مجلـس الـشورى    ُأخطر المجلس ب  ) ٥
على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقيـة قمـع             

ـ          ول األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية وبروتوك
قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في           

 المشروع إلى سمو رئـيس الـوزراء تمهيـدا          ، وعليه يحال  الجرف القاري   
    .لتصديق جاللة الملك عليه

ُأخطر المجلس برسالة صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الـشورى           ) ٦
وزير اإلعـالم وزيـر الدولـة        حب السعادة والنواب والمتضمنة اعتذار صا   

 الـسؤال عن حضور الجلسة ، وعليه تم تأجيـل مناقـشة            للشئون الخارجية 
  .سعادة العضو السيد فيصل حسن فوالذ  إليه من الموجه

  

  البند الرابع
تم تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعلـيم مـن               )٧

وذلك بسبب اعتذار سعادة العضو السائل مد العالي سعادة العضو السيد جالل أح
  .عن حضور الجلسة 

  

  البند اخلامس
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبـات فـي           الموافقة النهائية    )٨

 ،  م١٩٩٦لـسنة    )١٤(المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم        
 .يق جاللة الملك عليه وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصد

 



  دور االنعقاد العادي الثالث )                                                              ٢٥(     قرارات الجلسة 
     الفـصل التشـريعي األولم                                                                   ٢/٥/٢٠٠٥     

٣

  البند السادس
على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى          الموافقة النهائية  )٩

وإحالته إلى سـمو رئـيس       ،   االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة     
  .الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه 
  البند السابع

 ؛  قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحريـة       مشروع ب إعادة ال ) ١٠
 لدراسته من جديد ، علـى أن تقـدم اللجنـة         لجنة المرافق العامة والبيئة   إلى  

  .تقريرها بشأنه خالل فترة ال تزيد على ثالثة أسابيع 
  

  البند الثامن
 مشروع قانون بالموافقة على االنـضمام إلـى       الموافقة من حيث المبدأ على      ) ١١

اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المـشمولين بالحمايـة           
   .الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون

  .بتعديل اللجنة ) ١(الموافقة على عنوان المشروع وعلى الديباجة والمادة ) ١٢
  .كما جاءت من الحكومة ) ٢(الموافقة على المادة ) ١٣
 في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي           الموافقة على المشروع  ) ١٤

  .الجلسة القادمة 
  

  البند التاسع
تم التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول المـشاركة      ) ١٥

 المنعقـدة فـي     في ندوة دور البرلمانيات العربيات في اإلصالح التشريعي       
   .م٢/٢/٢٠٠٥ – ١من  خالل الفترة بيروت

  



  دور االنعقاد العادي الثالث )                                                              ٢٥(     قرارات الجلسة 
     الفـصل التشـريعي األولم                                                                   ٢/٥/٢٠٠٥     

٤

  
  
  

  محمد يوسفحمدأ

   إدارة شئون الجلساتمدير


