
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة السادسة عشرةالقرارات
  م١١/٢/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة٣٠(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
 دالل جاسم الزايد،    :اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء         )١

ور حمد علي السليطي، رباب عبدالنبي العريض، عصام يوسـف جنـاحي،            الدكت
 .الدكتور ناصر حميد المبارك

  
  الثانيالبند 

 . بال تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢
  

  الثالثالبند 
كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة الذكرى السابعة للتصويت على ميثـاق           تُليت   )٣

 .العمل الوطني
  

  الرابعند الب
كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة الذكرى األربعين لتأسـيس قـوة دفـاع             تُليت   )٤

 .البحرين
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٢

  اخلامسالبند 
 المجلس بإحالة االقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك، والمقدم من         ُأخطر )٥

دالل : كل من معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، والـسادة األعـضاء         
، رباب عبدالنبي العريض، محمد هادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جاسم الزايد

 الشؤون المالية واالقتصادية مع إخطار لجنـة الـشؤون          لجنة إلى   ؛جواد الجشي 
 .التشريعية والقانونية

  
  السادسالبند 

ضم سعادة العضو الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة إلـى            ُأخطر المجلس ب   )٦
 . المعيشي بناء على طلبهلجنة دراسة الغالء

  
  السابعالبند 

السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العـدل             تأجيل بند    )٧
والشؤون اإلسالمية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العـريض بـشأن            

، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٣٧(اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيـل نـصوص المـواد    
) ٤٦(قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقـم       من  ) ٣٧٤،  ٣٧٣
؛ وذلك العتذار سعادة العضو     م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط     ٢٠٠٢لسنة  

 .السائلة عن حضور الجلسة
  

  الثامنالبند 
 معالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عن              أجاب )٨

 مال اهللا السبت بشأن اإلسراع في تنفيذ مشروع الحكومة سؤال سعادة العضو راشد
اإللكترونية وإخراجها إلى حيز التطبيق العملي، والحلول التي تـضمن انـسيابية            

كما علَّـق     الحيوية أثناء العطل الرسمية،    تتقديم الخدمات اإللكترونية في القطاعا    
 .سعادة العضو السائل على ذلك
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٣

  التاسعالبند 
ادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة عن سـؤال     صاحب السع  أجاب )٩

سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن الخطط المستقبلية لتطوير خدمات   
 .اإلسعاف والطوارئ في المملكة، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك

  
  العاشرالبند 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخـصوص       الموافقة على تأجيل مناقشة      ) ١٠
مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في            

) ٨(مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 وزيـر شـؤون مجلـس    وذلك بناء على طلب     إلى الجلسة القادمة   ؛م٢٠٠٧لسنة  

 .الوزراء
  

   عشراحلاديالبند 
مشروع قانون بالتصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة         الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١١

لسنة ) ٨٣(لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المرافق للمرسوم الملكي رقم          
 .م٢٠٠٧

  .ومةكالموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الح ) ١٢
 .ت من الحكومةكما جاء) ١ (المادةالموافقة على  ) ١٣

  .بتعديل اللجنة) ٢( الموافقة على المادة ) ١٤
الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي               ) ١٥

 .الجلسة القادمة
  

   عشرالثانيالبند 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون       الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٦
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٤

) ١٠١(ة، المرافق للمرسوم الملكي رقم      م في شأن األوسم   ١٩٧٦لسنة  ) ١٩(رقم  
 .م٢٠٠٧لسنة 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة ) ١٧

 . من الحكومةاكما جاءت) ٢، ١(تين داالموافقة على الم ) ١٨

 .بتعديل اللجنة) ٣(الموافقة على المادة  ) ١٩

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي               ) ٢٠
 .سة القادمةالجل

  
   عشرالثالثالبند 

) ١٤(االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم          جواز النظر في     ) ٢١
م بإصدار قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقـدم مـن            ١٩٩٦لسنة  

وإحالته إلى الحكومة لوضـعه فـي صـيغة         ؛  سعادة العضو دالل جاسم الزايد    
 .مشروع قانون

  
   عشرالرابعد البن

) ٢٤(االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم           جواز النظر في   ) ٢٢
م، بإصدار قانون التأمين االجتماعي، والمقدم من أصـحاب الـسعادة       ١٩٧٦لسنة  

عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، راشد       : األعضاء
وإحالته إلـى الحكومـة    ؛أحمد إبراهيم بهزادمال اهللا السبت، فيصل حسن فوالذ،  

 .لوضعه في صيغة مشروع قانون
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   


