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   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة الثامنةالقرارات
  م٣/١٢/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان– ثانيدور االنعقاد العادي ال
 قرارا ونتيجة١٤(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
 . إبراهيم محمد بشميسعادة العضواعتذر عن حضور الجلسة  )١

  
  الثانيالبند 

 . بال تعديلوإقرارهاضبطة الجلسة السابقة، التصديق على م )٢
  

  الثالثالبند 
 إرسال مذكرة إلى أعضاء :التنفيذية للشعبة البرلمانية قرار اللجنة ب المجلس   ُأخطر )٣

مجلسي الشورى والنواب تفيد بضرورة تسليم الوفود المـشاركة فـي الفعاليـات         
ها عن مشاركاتهم فور االنتهاء منا مشتركًاالبرلمانية تقرير.  

عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم،   : رسالة أصحاب السعادة األعضاء   ب المجلس   ُأخطر )٤
 بهيـة جـواد    .د الشيخ خالد بن خليفة آل خليفـة،         .دصادق عبدالكريم الشهابي،    

الجشي، وداد محمد الفاضل؛ بخصوص سحب االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام 
اشات ومكافآت التقاعد لمـوظفي      بشأن تنظيم مع   م١٩٧٥لسنة  ) ١٣(القانون رقم   

 . إلجراء مزيد من الدراسة؛الحكومة
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٢

 رئيـسة المركـز     رسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هنـدي       بالمجلس  ُأخطر   )٥
 بمناسبة يوم المعاق العالمي، المتضمنة الشكر والتقـدير         البحريني للحراك الدولي  

لبحرين عـن طريـق   لمواقف المجلس المساندة والمناصرة لذوي اإلعاقة بمملكة ا     
 .التشريعات التي تساندهم والتي يحققون من خاللها ما يسعون إليه من أهداف

  
  الرابعالبند 

، مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني     على  من حيث المبدأ    عدم الموافقة    )٦
 .وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختالف المجلسين عليه

  
  اخلامسالبند 

راح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالـسفن         جواز النظر في االقت    )٧
عبـدالرحمن عبدالحـسين    : الصغيرة، والمقدم من أصحاب الـسعادة األعـضاء       

جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، 
وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صـيغة مـشروع        ؛  السيد ضياء يحيى الموسوي   

 .انونق
  

  السادسالبند 
جواز النظر في االقتراح بقانون بشأن األسماء التجارية، والمقدم من سعادة العضو  )٨

 . عائشة سالم مبارك؛ وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.د
  

  السابعالبند 
ـ لـجان الصداقة المشتركة بين م    تشكيل  ُأخطر المجلس بمقترح     )٩ س الـشورى   جل

أن يتم استالم طلبات األعضاء بشأن ، على والمجالس التشريعية في الدول األخرى
رغباتهم لعضوية لجان الصداقة إلعادة تشكيلها وعرضها علـى المجلـس مـرة             

 .أخرى
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  الثامنالبند 
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمـال          ُأخطر المجلس ب   ) ١٠

األربعين لمجلس االتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة في المملكة        الدورة التاسعة و  
 .م٢٠٠٧ فبراير ٢٧ إلى ٢٦األردنية الهاشمية خالل الفترة من 

 
  التاسعالبند 

وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحـرين المـشارك فـي          تقرير  تم التعليق على     ) ١١
التمييز والعنـف    ":االجتماع البرلماني لالتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان      

، والمنعقد بغرفة المجلـس االقتـصادي       " دور البرلمانات : ضد الطفلة األنثى  
 .م٢٠٠٧واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في نيويورك في األول من مارس 

  
  العاشرالبند 

وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في النـدوة          تقريرُأخطر المجلس ب   ) ١٢
الواقع وتحديات  : األنظمة الداخلية للمجالس التشريعية   : "ليمية بعنوان البرلمانية اإلق 

 ٢٨ المغربية خالل الفترة من      المملكة، والمنعقدة في    " اإلصالح في العالم العربي   
 .م٢٠٠٧ مارس ٢٩إلى 

  
  عشرادي احلالبند 

بمناسبة يوم الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان  )١٣
  .العالميالمعاق 

، حيث تمت تالوته الموافقة على تفويض مكتب المجلس إصدار البيان المذكور  )١٤
 .في الجلسة

 

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   


