
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة التاسعة عشرةالقرارات
  م٣/٣/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة٢٣(

ً
(  

  
  األولالبند 

عبدالرحمن محمـد  : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء  )١
 يوسـف    عـصام   سيد ضياء يحيى الموسـوي،     مكي هاشم، حبيب  جمشير، سيد   

 .جناحي
  

  الثانيالبند 
 . بما أجري عليها من تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢

  
  ثالثالالبند 

 المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء           ُأخطر )٣
 إلى لجنة الشؤون الماليـة      ؛ من خدمة الدين   لألسر البحرينية ذات الدخل المحدود    

 .واالقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
 المجلس بإحالة مشروع قانون برفع الحد األدنى لرواتب مـوظفي الدولـة             ُأخطر )٤

المدنيين والعسكريين إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، مـع إخطـار لجنـة          
 .قانونيةالشؤون التشريعية وال

 المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن مكافحة التـدخين والتبـغ بأنواعـه،             ُأخطر )٥
ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون 

 .التشريعية والقانونية



   الثانيلعادي     دور االنعقاد ا                                                         التاسعة عشرةقرارات الجلسة 
  م                                                                             الفـصل التشـريعي الثاني٣/٣/٢٠٠٨

٢

 المجلس بإحالة االقتراح بقانون بإنشاء مجلس لالعتماد المهني للمؤسـسات           ُأخطر )٦
الدكتور حمـد علـي     : خاصة، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء     التدريبية ال 

السليطي، ألس توماس سمعان، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، محمدهادي أحمـد           
 إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنـة الـشؤون          ؛الحلواجي، وداد محمد الفاضل   

 .التشريعية والقانونية

لحاجي بخصوص سحب االقتراح رسالة سعادة العضو فؤاد أحمد اُأخطر المجلس ب )٧
من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة  ) ٤٩(بقانون بشأن تعديل نص المادة رقم  

م، والمقدم من سعادة العضو فؤاد ١٩٧١لسنة ) ١٢(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     
 .أحمد الحاجي

  

  رابعالالبند 
ن سـؤال   السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ع    صاحب أجاب )٨

سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن الرقابة الصحية على المياه المعبأة           
بمختلف أنواعها، ومدى مراقبة شبكة توزيع المياه العمومية، وخاصـة الـشبكات     

 ذات الخزانات المشتركة،  كما علَّق       السكنيةالداخلية للمنازل والمباني والعمارات     
 .سعادة العضو السائل على ذلك

  

  امساخلالبند 
من القانون رقـم  ) ١٣(مشروع قانون بتعديل المادة    الموافقة من حيث المبدأ على       )٩

م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقـوق المجـاورة، المرافـق        ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٢(
 .م٢٠٠٧لسنة ) ٨٠(للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة )١٠

 .كما جاءت من الحكومة) ١(دة الموافقة على الما )١١

 .بتعديل اللجنة) ٢(الموافقة على المادة  )١٢

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة              )١٣
 .القادمة
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٣

  سادسالالبند 
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر     جواز النظر في     ) ١٤

م، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد محمـد          ٢٠٠٦نة  لس) ٣٥(بالقانون رقم   
، وإحالته إلى الحكومة لوضعه   الفاضل، وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ      

 .في صيغة مشروع قانون
  

  سابعالالبند 
تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح بقانون بتعـديل بعـض           مناقشة   مواصلة ) ١٥

إنشاء صندوق النفقة، والمقدم من أصحاب م ب ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٤(أحكام القانون رقم    
دالل جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العـريض، جميـل علـي           : السعادة األعضاء 

 . الجلسة القادمةفي؛ المتروك، سميرة إبراهيم رجب، منيرة عيسى بن هندي
  

  ثامنالالبند 
ليوم بمناسبة االموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان )  ١٦

  .العالمي للمرأة
، حيث تمت تالوتـه     الموافقة على تفويض مكتب المجلس إصدار البيان المذكور       ) ١٧ 

  .في الجلسة
شـجب  الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصـدار بيـان              )  ١٨

  .واستنكار األعمال الوحشية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
، حيث تمت تالوتـه     لى تفويض مكتب المجلس إصدار البيان المذكور      الموافقة ع ) ١٩ 

   .في الجلسة
 

  
 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


