
 
 القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة

 م32/2/3002  المنعقدة بتاريخ
 الفصل التشريعي الثاني –دور االنعقاد العادي الثالث 

 ( قراًرا ونتيجة54) 

  

 البند األول
اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء : جمال محمد فخرو ، ألس  (1

توماس سمعان ، عبد الرحمن محمد جمشير ، حمد مبارك النعيمي ، خالد عبد الرسول آل 
 شريف .

 
 يالبند الثان

 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل . (2

 البند الثالث
أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء ، المرافق للمرسوم الملكي رقم  (3
 م ؛ إلى لجنة المرافق العامة 2002( لسنة 33)

 .  والقانونية والبيئة ، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية

 
 البند الرابع

أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  (3
م ؛ إلى صاحب السمو 2002لسنة  102م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2010و 2002

 رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق صاحب الجاللة الملك عليه .

 البند الخامس
أُُُخطر المجلس بإحالة برسالة مشروع قانون بشأن منح عالوة لموظفي المنافذ ، )المعد  (5

 في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 
 النواب( ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

  

  
  

 

  
 البند السادس

أُخطر المجلس بإحالة مشروع بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين  (2
تمويل مشروع إنشاء معبر والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في 

م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية 2004( لسنة 43سترة البحري ، المرافق للمرسوم الملكي رقم )
 واالقتصادية ، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية . 

 البند السابع
ن أٌخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي االستصناع والوكالة بي (4

حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري ، المرافق 
م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ، مع إخطار 2002( لسنة 3للمرسوم الملكي رقم )

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية . 

 البند الثامن
عديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية أُُُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بت (2

االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة 
( لسنة 52م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم )1222( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 التشريعية والقانونية. م ؛ إلى لجنة الخدمات ، مع إخطار لجنة الشؤون 2002

 البند التاسع



( لسنة 10( من المرسوم بقانون رقم )5أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة ) (2
 م في شأن اإلسكان ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة .1242

 البند العاشر
( لسنة 43رقم ) ( من القانون2أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة ) (10 

 م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ؛ إلى لجنة الخدمات .2002

 البند الحادي عشر
أجابت صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة واإلعالم عن سؤال  (11

اإلعالمية الداعمة لالقتصاد ، كما سعادة العضو خالد عبد الرحمن المؤيد بشأن توجهات الوزارة 
 علّق سعادة العضو السائل على ذلك .

 البند الثاني عشر
أجاب صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزارعة عن  (12

سؤال سعادة العضو راشد مال هللا السبت بشأن تحمل مالك المباني مسؤولية المخالفات أو 
 التي تقع في المبنى من المستأجر ، كما علّق سعادة العضو السائل على ذلك .التجاوزات 

 البند الثالث عشر
أجاب صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة عن سؤال سعادة العضو  (13

فؤاد أحمد حاجي بشأن التأمين الصحي على األجانب وأسرهم العاملين في المملكة ، كما 
 دة العضو السائل على ذلك.علّق سعا

 البند الرابع عشر
أجابت صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية االجتماعية عن  (13

( 2سؤال سعادة العضو رباب عبد النبي العريض بشأن اإلجراءات الالزمة لتفعيل نص المادة )
م بشأن األحداث ، كما علّقت سعادة 1242لسنة  14( من المرسوم بقانون رقم 3و  3الفقرة )

 العضو السائلة على ذلك .

 
 البند الخامس عشر

م بالموافقة على اتفاقية اإلطار 2002الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون لسنة  (15
بشأن نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي ، المرافق 

 م .2002( لسنة 24ي رقم )للمرسوم الملك
 الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت حكومة . (12 
 الموافقة على المادة األولى كما جاءت من الحكومة . (14 
 الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة . (12 
 الموافقة على المشروع في مجموعه . (12 
الستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء الموافقة النهائية على المشروع بصفة ا (20 

 تمهيداً لتصديق جاللة الملك عليه.

 البند السادس عشر 
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على النظام األساسي للوكالة  (21

المرافق للمرسوم الملكي    م ،1222ديسمبر  22الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 
 م .2002( لسنة 33قم )ر

 الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة . (22
 الموافقة على المادة األولى كما جاءت من الحكومة . (23
 الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة . (23
 الموافقة على المشروع في مجموعه .  (25
، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً  الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال (22

 لتصديق جاللة الملك عليه.
 البند السابع عشر 

م بالتصديق على اتفاقية تبادل 2002الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون لسنة  (24



وتشجيع وحماية االستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جاللة 
( لسنة 21انغ دي براتون بروناي دار السالم ، المرافق للمرسوم الملكي رقم )سلطان وي

 م .2002
 الموافقة على مسمى المشروع بتعديل اللجنة . (22
 الموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة . (22
 الموافقة على المادتين )األولى ، الثانية( بتعديل اللجنة . (30
 وع في مجموعه .الموافقة على المشر (31
الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً  (32

 لتصديق جاللة الملك عليه

   البند الثامن عشر
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات في المواد  (33

م ) المعد في ضوء االقتراح 1222( لسنة 13المرسوم بقانون رقم )المدنية والتجارية الصادر ب
 بقانون المقدم من مجلس الشورى(.

 الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة . (33
 الموافقة على صدر المادة األولى كما جاءت من الحكومة . (35
 ( بتعديل اللجنة .22،  21الموافقة على المادتين ) (32
الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة  (34

 القادمة . 
   البند التاسع عشر

( مكرراً إلى قانون 33عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة برقم ) (32
عادته إلى مجلس م ، وإ1242( لسنة 23التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 النواب حيث تم اختالف المجلسين عليه .

 البند العشرين 
( مكرراً إلى القانون 4عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة برقم ) (32

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وإعادته 1245( لسنة 13رقم )
 اختالف المجلسين عليه .إلى مجلس النواب حيث تم 

   البند الحادي والعشرين
 إقرار الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى عن السنة المنتهية في  (30
 م .2002ديسمبر  31

 البند الثاني والعشرين 
أخطر المجلس بتقرير سعادة النائب عبدهللا خلف الدوسري عضو مجلس النواب عن  (31

التنفيذية األول لالتحاد البرلماني العربي، والذي عقد في دمشق مشاركته في اجتماع اللجنة 
 م. 2002أكتوبر  2سوريا بتاريخ  -

 البند الثالث والعشرين 
التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الحلقة النقاشية ألعضاء الهيئات  (32

ر ستين سنة على صدور اإلعالن البرلمانية المعنية بحقوق اإلنسان والمنعقدة بمناسبة مرو
سويسرا، خالل  –والتحديات (، والذي عقد في جنيف   العالمي لحقوق اإلنسان ) االمتيازات

 م.2002نوفمبر  5إلى  3الفترة من 

 البند الرابع والعشرين 
التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر الثالث ألعضاء اللجان  (33

نية المعنية بوضع المرأة وغيرها من اللجان التي تعنى بالمساواة بين الجنسين تحت البرلما
سويسرا،  –عنوان " دور البرلمانيين في الحد من العنف ضد المرأة "، والذي عقد في جنيف 

 م. 2002ديسمبر  3إلى  2خالل الفترة من 
  

 


