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 الثالثة والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة القرارات

  م٢٩/١٠/٢٠٠٧ بتاريخ املنعقدة
  الثاني الفصل التشريعي – الثاني االنعقاد العادي دور

 قرارا ونتيجة ١٣( 
ً

(  
  
   األولالبند

ألـس  : كل من أصحاب السعادة األعـضاء      عن حضور الجلسة     اعتذر) ١ 
 بـن هنـدي،      عيـسى  المتروك، ومنيـرة  علي  سمعان، وجميل   توماس  

  .الشريفعبدالرسول  آل خليفة، وخالد  بن خليفةوالدكتور الشيخ خالد
  

  الثاني البند
 .بال تعديل على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها التصديق) ٢ 
  

  الثالث البند
رسالة صاحب السعادة السيد عبـدالعزيز بـن محمـد          بُأخطر المجلس   ) ٣ 

 والمتضمنة نـسخًا مـن      ،ن مجلسي الشورى والنواب   الفاضل وزير شئو  
المراسيم بقوانين وجدوالً عن القوانين التي صدرت أثناء إجازة المجلـس   

  .الوطني



      دور االنعقاد العادي الثاني                                                                                                       لثة الثا قرارات الجلسة 
  عي الثانيـریـشـل التـالفـص        م                                                                            ٢٩/١٠/٢٠٠٧

 

٢

سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي والتي تتـضمن  رسالة   التعليق على ) ٤ 
الشكر باألصالة عن نفسها ونيابة عن جميع ذوي االحتياجات الخاصـة           

ن لمعالي رئيس المجلس وأعضائه الكرام واألمانة العامـة         بمملكة البحري 
  .الشورى لتثبيت لغة اإلشارة أثناء انعقاد جلسات مجلس

، والمقدم من   الصحة العامة ُأخطر المجلس بإحالة االقتراح بقانون بشأن       ) ٥ 
عبدالرحمن محمـد جمـشير، عبـدالرحمن       : أصحاب السعادة األعضاء  

معان، وداد محمد الفاضـل، فـؤاد       عبدالحسين جواهري، ألس توماس س    
 مشتركة من لجنتي الخدمات، والمرأة والطفل،        إلى لجنة   ؛ أحمد الحاجي 

  . الشئون التشريعية والقانونيةمع إخطار لجنة
قواعد التـسجيل والـسالمة    ُأخطر المجلس بإحالة االقتراح بقانون بشأن       ) ٦ 

: اءالخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدم من أصـحاب الـسعادة األعـض          
عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم        

 لجنة   إلى ؛الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، السيد ضياء يحيى الموسوي       
  . لجنة الشئون التشريعية والقانونيةالمرافق العامة والبيئة مع إخطار

نون رقـم   جلس بإحالة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القا       ُأخطر الم ) ٧ 
م بشأن تنظيم معاشات ومكافـآت التقاعـد لمـوظفي          ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(

عبـدالرحمن إبـراهيم   : الحكومة، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء     
عبدالسالم، صادق عبدالكريم الشهابي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفـة آل     

لجنـة   إلـى    ؛خليفة، الدكتورة بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضـل        
  .لجنة الشئون التشريعية والقانونيةالخدمات مع إخطار 
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٣

بتعديل بعض أحكـام المرسـوم      ُأخطر المجلس بإحالة االقتراح بقانون      ) ٨ 
م، بإصدار قـانون التـأمين االجتمـاعي،    ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم   

عبدالرحمن إبراهيم عبدالـسالم،    : والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء    
الحسين جواهري، راشد مال اهللا السبت، فيـصل حـسن          عبدالرحمن عبد 

لجنة الـشئون   لجنة الخدمات مع إخطار     إلى   ؛فوالذ، أحمد إبراهيم بهزاد   
  .التشريعية والقانونية

  
  الرابع البند

بالتصديق على اتفاقية التعاون فـي      الموافقة النهائية على مشروع قانون      ) ٩ 
ومة دولة قطر، المرافـق     المجال األمني بين حكومة مملكة البحرين وحك      

، وإحالته إلـى سـمو رئـيس        م٢٠٠٦لسنة  ) ٦٣(للمرسوم الملكي رقم    
  .الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه

  
  اخلامس البند

بتعديل بعض أحكام القانون رقـم      الموافقة النهائية على مشروع قانون      ) ١٠ 
ل م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعـاون لـدو         ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٤(

الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتـصادي فـي مملكـة البحـرين،           
، وإعادته إلى مجلـس     م٢٠٠٧لسنة  ) ٣٠(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

 .النواب ، حيث تم اختالف المجلسين عليه
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٤

  السادس البند
التكميلي األول بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق       إعادة التقرير   ) ١١ 

لدراسته مـن جديـد فـي ضـوء         الخدمات  ؛ إلى اللجنة    الشفاء الوطني 
  .المداخالت المطروحة في الجلسة

  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم شئون الجلسات: إعداد 
  ون الجلساتئإدارة ش


