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  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٢٣ (

ً
  

  
  
  

   األولالبند
ألـس  :  أصحاب السعادة األعـضاء      اعتذر عن حضور الجلسة كل من      )١

مكي هاشم ، فؤاد أحمد الحاجي ، الدكتور الشيخ          توماس سمعان ، حبيب   
 .علي بن عبداهللا آل خليفة 

 
    

  الثاني البند
بما أجري عليها مـن       ، وإقرارها  التصديق على مضبطة الجلسة السابقة     )٢

 .تعديل 
  

  الثالث البند
بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم       مشروع قانون   بإحالة   ُأخطر المجلس  )٣

، المعد في ضوء االقتـراح  ظيم سوق العمل م بشأن تن٢٠٠٦لسنة  ) ١٩(
مـل األجنبـي    امعاقبة الع ( بقانون المقدم من المجلس النواب بخصوص       

 إلى لجنة الخدمات مع إخطـار لجنـة الـشؤون        ؛) الهارب ومن يؤويه    
 .التشريعية والقانونية 
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٢

  الرابع البند
  سـميرة إبـراهيم    : الة أصحاب السعادة األعـضاء      المجلس برس ُأخطر   )٤

 ، عبد الرحمن محمد جمشير ، سعود عبد العزيز كـانو ، محمـد    رجب
 رضي ، سيد حبيب مكي هاشم ، بشأن طلب سحب االقتـراح    حسن باقر 

     . بقانون بشأن الحفاظ على سالمة اللغة العربية وذلك لمزيد من الدراسة
  
  
  اخلامس البند

 ،  جمال محمد فخرو  : ُأخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة األعضاء        )٥
سمير إبراهيم رجب ، جميل علي المتروك ، بشأن طلب سحب االقتراح            

 . بقانون بشأن إنشاء هيئة الثقافة والتراث الوطني 

  
  السادس البند

بتعديل بعض أحكام قانون محكمـة      الموافقة النهائية على مشروع قانون       )٦
المعـد فـي    . (م  ١٩٨٩لسنة  ) ٨(بالمرسوم بقانون رقم    التمييز الصادر   

ومـشروع قـانون   ) القتراح بقانون المقدم من مجلس الـشورى  ضوء ا 
ز الصادر بالمرسوم بقانون رقم     يبتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمي     

المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس        . ( م  ١٩٨٩لسنة  ) ٨(
 وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جاللة الملك          ؛) النواب  

 .ه المفدى علي
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٣

 بعالساالبند 

معاملة الموافقة على طلب إعادة المداولة في مسمى مشروع قانون بشأن            )٧
زوجة البحريني األجنبية معاملة البحرينية في كل مـا يخـص الرسـوم     

 .المقررة على الخدمات الحكومية 

مشروع قانون بشأن  : "بحيث يكون الموافقة على تغيير مسمى المشروع  )٨
ي األجنبية معاملة البحرينية في بعـض الرسـوم         معاملة زوجة البحرين  

  . "المقررة على الخدمات الحكومية

 وإعادته إلى مجلس النـواب ،       الموافقة النهائية على المشروع المذكور ،      )٩
 .حيث تم اختالف المجلسين عليه 

  
  
  الثامن البند

الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق علـى اتفاقيـة             ) ١٠
حكومـة  ية االستثمارات بين حكومة مملكـة البحـرين و        تشجيع وحما 

  .م ٢٠٠٨لسنة ) ٥٨(جمهورية التشيك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  .بتعديل اللجنةالموافقة على ديباجة المشروع   ) ١١
 . كما جاءت من الحكومة األولى الموافقة على المادة  ) ١٢

 . بتعديل اللجنة الثانيةالموافقة على المادة   ) ١٣
 ، على أن يأخذ الـرأي النهـائي      هالموافقة على المشروع في مجموع      ) ١٤

  .عليه في الجلسة القادمة 
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٤

  التاسع البند
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكـام           عدم    ) ١٥

  ، م  بشأن االحتياطي لألجيـال القادمـة       ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٨(القانون رقم   
 .ختالف المجلسين عليه وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم ا

  
  العاشرالبند 

من ) ٨٧( مشروع قانون بتعديل المادة      عدم الموافقة من حيث المبدأ على      ) ١٦
م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعـد       ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(القانون رقم   

، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيـث تـم اخـتالف            لموظفي الحكومة   
   . المجلسين عليه 

  
  احلادي عشرالبند 

من ) ٤١( مشروع قانون بتعديل المادة      عدم الموافقة من حيث المبدأ على      ) ١٧
  قـانون تنظــيم معاشـات ومكافــآت التقاعـد لــضباط وأفـراد قــوة     

لـسنة  ) ١١(دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقـم          
  ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تـم اخـتالف المجلـسين             م  ١٩٧٦
 .عليه 

  اني عشرالثالبند 
من ) ٩١(عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة            ) ١٨

لـسنة  ) ٢٤(قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم          
  م ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تـم اخـتالف المجلـسين              ١٩٧٦
 .عليه 
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٥

  الثالث عشرالبند 
رة غير العادية األولى للبرلمان التعليق على تقرير الوفد المشارك في الدو     ) ١٩

 ٥ إلـى    ٤م ، والذي عقد في القاهرة مـن         ٢٠٠٩العربي االنتقالي للعام    
 .م ٢٠٠٩يناير 

  
  الرابع عشرالبند 

بيـان   الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصـدار           ) ٢٠
 .بمناسبة الذكرى الثامنة لميثاق العمل الوطني 

 .لمذكور ، بعد تالوته في الجلسة الموافقة على إصدار البيان ا ) ٢١
   

  اخلامس عشرالبند 
بيـان   الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصـدار           ) ٢٢

 .استنكار لتصريحات المسئولين اإليرانيين حيال مملكة البحرين 
 . الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تالوته في الجلسة  ) ٢٣
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