
___________________________________________________________________________ 

  11الجلسة  قرارات ونتائج                           ( 1)                         1الدور – 3الفصل  –الشورى 

 
 

 

 

 

 ةعشر الثانية اجللسة قرارات ونتائج 
  م7/3/1122 االثنني

 لثالثاالفصل التشريعي  - ولاألدور االنعقاد العادي 
 

 : األول البند
 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين

د. عائشة  كل من أصحاب السعادة األعضاء: ةعتذر عن عدم حضور الجلسا -
 .عبدالغفار عبدالحسين عبداهللسالم مبارك، 

 
 الثاني : البند

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    

 .بما أجري عليها من تعديل ُأقرتعلى المضبطة، وصودق  -

 

 الثالث : البند

 الرسائل الواردة
 م بالموافقة على 0202( لسنة 54مرسوم بقانون رقم ) بإحالة خطر المجلسُأ

ية العاملين في الخدمة معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب
 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ؛المدنية معاملة المواطن البحريني

   مشروع قانون بشأن األسماء التجارية )المعد في ُأخطر المجلس بإحالة
إلى لجنة الشؤون المالية ؛ (ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى

 .واالقتصادية
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 ( من قانون 190مشروع قانون بتعديل المادة )لة خطر المجلس بإحاُأ
إلى  ؛م0220( لسنة 54اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

  مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه  واالستشهارات   ُأخطر المجلس بإحالة
؛ إلهى  ن المقدم من مجلس النهواب( األسرية )المعد في ضوء االقتراح بقانو

 لجنة الخدمات.

 من قانون العقوبات  (50)مشروع قانون بتعديل المادة  ُأخطر المجلس بإحالة
م )المعد في ضوء االقتراح 0994لسنة  (04)الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن ؛ بقانون المقدم من مجلس النواب(
 .الوطني

  مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اإلعفاء المتبهادل  ُأخطر المجلس بإحالة
من الضرائب على الدخل واألرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدوليهة  

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا،  ،البروتوكول المرافق لهاو
 ى لجنهة الشهؤون  إله  ؛م0224لسهنة   (54)المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

 
 الرابع : البند

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العالمات التجارية 
 ومحاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة،

 م1112( لسنة 21املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 
رئيس الوزراء الملكي سمو ال  إلى الموافقة النهائية على المشروع، وإحالت -

 تمهيدًا لتصديق جاللة الملك علي .
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 اخلامس : البند

مشروع قانون باملوافقة على تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني بشأن 
 االنضمام إىل اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي،

 م1121( لسنة 23املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 
 .الموافقة من حيث المبدأ على المشروع -

، الديباجة، األولى) :من الحكومة المواد التالية كما جاءتالموافقة على  -
 الثانية( .

في الموافقة على المشروع في مجموع ، على أن يؤخذ الرأي النهائي علي   -
 . الجلسة القادمة

 السادس : البند

مشروع قانون باملوافقة على تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني بشأن 
 املتعلقة لالتفاقيةبروتوكول قرطاجنة املتعلق بالسالمة األحيائية  إىلاالنضمام 

 م1121( لسنة 56بالتنوع البيولوجي، املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 
 .الموافقة من حيث المبدأ على المشروع -

، الديباجة، األولى) :من الحكومة المواد التالية كما جاءتلموافقة على ا -
 الثانية(.

الموافقة على المشروع في مجموع ، على أن يؤخذ الرأي النهائي علي  في  -
 الجلسة القادمة.

 السابع : البند

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى 
( من القانون البحري، الصادر باملرسوم بقانون 287املادة )مشروع قانون بتعديل  حول

  )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( ،م2281( لسنة 13رقم )

الموافقة على قرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ،  -
 مشروع .وعلي  يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في ال
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 الثامن : البند

مواصلة مناقشة تقرير جلنة شؤون املرأة والطفل خبصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، 
 املقدمني من جملس النواب( بقانونني)املعد يف ضوء االقرتاحني 

من الباب الرابع : الباب السادس بعد )  مسمى الفصل الثاني الموافقة على -
 من الحكومة. كما جاء (  إعادة الترقيم

 بعد إعادة الهترقيم، 50:  59 الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: )  -
بعد  54:  44بعد إعادة الترقيم،  51: 44 بعد إعادة التهرقيم، 50:  42

 .بعد إعادة الترقيم( 59:  42إعادة الترقيم، 

الفصل مى مسالمواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: ) الموافقة على  -
  بعد إعادة الهترقيم،  55:  49 الرابع : الفصل الثالث بعد إعادة الترقيم،

 بعد إعادة الترقيم(. 54:  49

، 59، 54من النواب،  12مستحدثة  الموافقة على حذف المواد التالية: ) -
والمواد : الباب السادس بعد إعادة الترقيم (  من الباب الرابع) الفصل الثالث 

 (.( 44 – 40)  من حت ههت ةالمنضوي

 إلى باب العقوبات المستحدث من قبل اللجنة. ( 40)الموافقة على نقل المادة  -
 

 
لي يف بداية اجللسة البيان التايل:  *

ُ
 ت
 .بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي  

 
 
 

 إعداد : قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش


