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 اخلامسةقرارات ونتائج اجللسة 

م13/31/1133  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

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

اب ـحـن أصــل مـك ةـسـلــور الجـــدم حضـتذر عن عــاع -
 اء:ـضـــــــــــادة األعـعـــالس
د. صالح علي محمد، خالد عبدالرسول آل شريف، عبدالرحمن عبدالحسين  

ولم يتغيب عن  جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، د. حميد ناصر المبارك.
 أحد من األعضاء.حضور الجلسة السابقة 

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة  

 عليها من تعديل. ريُأجبما وُأقرت على المضبطة، صودق  -
 

 : الثالث البند     
 الرسائل الواردة

 بخصوصقرار مجلس الشورى  على مجلس النواب بموافقةُأخطر المجلس    - أ
مشروع قانون بشأن اإلرشاد االجتماعي واالنضباط السلوكي بالمدارس 
والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات )المعد في ضوء االقتراح بقانون 
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برفضه من حيث المبدأ، وإحالته إلى الحكومة ؛ مجلس النواب( المقدم من
 للتفضل بالعلم.

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية بإحالة ُأخطر المجلس  - ب
م )المعد في ضوء االقتراح بقانون 6002( لسنة 53الصادر بالقانون رقم )

 .ة والقانونيةالتشريعي إلى لجنة الشؤون؛ المقدم من مجلس النواب(

 

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة بإحالة ُأخطر المجلس  ج _
ح م )المعد في ضوء االقترا6002( لسنة 53المدنية الصادر بالقانون رقم )

 .التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون بقانون المقدم من مجلس النواب(؛
 
قانون بتعديل بعض أحكـام القـانون المـدني    مشروع بإحالة ُأخطر المجلس     -د 

المعد في ضوء االقتراح ) م 6009( لسنة 91الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 التشريعية والقانونية. إلى لجنة الشؤونبقانون المقدم من مجلس النواب(؛ 

 
    مشروع قانون بشأن كاتب العدل )المعد فـي ضـوء   بإحالة ُأخطر المجلس   -هـ 

التشـريعية   إلى لجنـة الشـؤون  ؛ بقانون المقدم من مجلس الشورى(االقتراح 
 .والقانونية

 
( 62مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )بإحالة ُأخطر المجلس  -و 

م بشأن التعليم )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 6003لسنة 
 .إلى لجنة الخدمات؛ مجلس النواب(
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حالة مشروع قانون بشأن تنظيم العمل في رياض األطفال بإُأخطر المجلس  -ز 
إلى لجنة شؤون  ح بقانون المقدم من مجلس النواب(؛)المعد في ضوء االقترا

  .المرأة والطفل
 : الرابع البند

 أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بني حكومة 
 والعلوم والثقافة )اليونسكو( مملكة البحرين ومنظمة األمم املتحدة للرتبية 

قليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال باملنامة يف البحرين، بشأن إنشاء املركز اإل
 م1131( لسنة 21املرافق للمرسوم امللكي رقم )

الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء  -
 تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.

 : اخلامس دالبن
 أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين 

 إىل اتفاقية املؤسسة الدولية للتنمية، 
 م1131( لسنة 24املرافق للمرسوم رقم )

الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء  -
 تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.

 : سادسال البند
 أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي 

 للوكالة الدولية للطاقة املتجددة، 
 م1133( لسنة 31املرافق للمرسوم امللكي رقم )

الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء  -
 تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.

 
 : السابع البند
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 مواصلة مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص 
 م بإصدار قانون اخلدمة املدنية1131( لسنة 24املرسوم بقانون رقم )

 .الحقةالمذكور إلى جلسة  التقريرتأجيل مناقشة  -
 : الثامن البند

م بتعديل بعض أحكام 1131( لسنة 11تقرير جلنة اخلدمات بشأن املرسوم بقانون رقم )
 تعديل املرسوم األمريي بشأن م 3841( لسنة 1املرسوم بقانون رقم )

 م بإنشاء اجمللس األعلى للشباب والرياضة3841( لسنة 1رقم )
 .الحقةالمذكور إلى جلسة  التقريرتأجيل مناقشة  -
 

 : التاسع البند
 م بشأن 1131( لسنة 24قرير جلنة اخلدمات بشأن املرسوم بقانون رقم )ت

 إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
 واألمن العام البحرينيني وغري البحرينيني، 

 م3883( لسنة 6املنشأ مبوجب املرسوم بقانون رقم )
 .ةالحقالمذكور إلى جلسة  التقريرتأجيل مناقشة  -

 
 : العاشر البند

 شؤون املرأة والطفللجنة لالتقرير التكميلي الثاني 
 مشروع قانون بإصدار قانون الطفل،خبصوص  

 )املعد يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من جملس النواب( 
بعد إعادة   3:   4) التالية كما جاءت من الحكومة: الموافقة على المادة  -

 .( الترقيم

 هامع إعادة ترقيم "بتعديل اللجنة: )المادة الثانية  المواد التاليةعلى الموافقة  -
بعد إعادة الترقيم،  95:  91 بعد إعادة الترقيم، 4:  5، " لتصبح الثالثة
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الثاني الفصل مسمى الفصل الثالث : ترتيب و، من قبل النواب (94مستحدثة )
 بعد إعادة  91:  65 بعد إعادة الترقيم،  93:  60بعد إعادة الترقيم، 

 .(الترقيم

 

بعد  1:  2بعد إعادة الترقيم،  2:  2المواد التالية: )  حذف الموافقة على -
 بعد إعادة الترقيم، 92:  69 ( من قبل النواب،90إعادة الترقيم، مستحدثة )

: رعاية الطفل العامل واألم  الخامس الباب بعد إعادة الترقيم، 92:  66 
 (. العاملة

) الثالثة  المطروح في الجلسة: بالتعديل المادتين التاليتين لىالموافقة ع -
 .بعد إعادة الترقيم ( 64:  53  ،مستحدثةال

التالي إلى اللجنة : ) الباب السابع : الباب الثامن الموافقة على إعادة الباب  -
 بعد إعادة الترقيم (.

 
 : احلادي عشر البند

 من الوطني خبصوص مشروع قانون تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واأل
 بالتصديق على االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي بني دول 

 لدول اخلليج العربية واملريكوسور،  جملس التعاون
 م1133( لسنة 14املرافق للمرسوم رقم )

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

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

الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد  -
 مرور ساعة .
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الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال، وإحالته إلى السمو الملكي  -
 رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه .

 
 
 

 الثاني عشر : البند
 ستجد من أعمالما ي 

بشأن تصعيد المواجهـات األمنيـة   إصدار بيان  " طلب إدراج الموافقة على  -
 تحت بند ما يستجد من أعمال. " في المجتمع طائفيةوتحولها إلى مواجهات 

إلصـدار  التخاذ الالزم  إلى معالي رئيس المجلس الطلبإحالة الموافقة على  -
 البيان المذكور.

 
لي يف بداية اجللسة ا *

ُ
 لبيانات التالية : ت
 .بيان بمناسبة بدء موسم الحج وقرب حلول عيد األضحى المبارك 
  البيان الذي بشأن عدم موضوعية األوربي البرلماني بيان إلى االتحاد

 بخصوص األحداث األخيرة بمملكة البحرين. أصدره
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 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

 ون الجلساتؤإدارة ش                                   
 


