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 الثامنة عشرة والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة القرارات

  م٢٥/٢/٢٠٠٨ بتاريخ املنعقدة
  الثاني الفصل التشريعي – الثاني االنعقاد العادي دور

 قرارا ونتيجة ١٥( 
ً

(  
  
   األولالبند

 دالل جاسـم    :كل من أصحاب السعادة األعضاء     عن حضور الجلسة     اعتذر) ١
  .م يوسف جناحي، هدى عزرا نونوالزايد، عصا

  

  الثاني البند
 . على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديلالتصديق) ٢
  

  الثالث البند
من القـانون رقـم     ) ١٣(مشروع قانون بتعديل المادة     ُأخطر المجلس بإحالة    ) ٣

رافق م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الم       ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٢(
الـشؤون التـشريعية    ؛ إلى لجنـة     م٢٠٠٧لسنة  ) ٨٠(للمرسوم الملكي رقم    

  .والقانونية
بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة      ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون      ) ٤

 إلـى لجنـة الـشؤون الماليـة         ؛م٢٠٠٨ و ٢٠٠٧للدولة للسنتين المـاليتين     
  . والقانونيةواالقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية
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٢

اإلعـالم المرئـي والمـسموع،    ُأخطر المجلس بإحالة االقتراح بقانون بشأن   ) ٥
إبراهيم محمد بشمي، جمـال محمـد   : األعضاءادة عالسأصحاب  والمقدم من   

آل خليفـة،    فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة        
  . والقانونية التشريعيةشؤون إلى لجنة ال؛خالد حسين المسقطي

حفظ الوثائق العامة، والمقدم من     ُأخطر المجلس بإحالة االقتراح بقانون بشأن       ) ٦
راشد مال اهللا السبت، السيد حبيب مكي هاشـم،         : ادة األعضاء عالسأصحاب  

 إلى لجنـة    ؛دالل جاسم الزايد، فؤاد أحمد الحاجي، رباب عبدالنبي العريض        
  . التشريعية والقانونيةشؤونال

  

  الرابع البند
رباب عبدالنبي العريض   عن سؤال سعادة العضو      معالي وزير الداخلية   أجاب) ٧

بشأن عدد المصابين باألمراض المعدية في سجون البحرين، وكيفية التعامـل          
معهم، وبشأن التدابير االحترازية المتخذة لمنع انتقال العدوى وحماية صـحة           

 . على ذلكة سعادة العضو السائلت، كما علَّقالمسجونين
  

  اخلامس البند
المدرجة ضمن جدول أعمال الجلـسة،        معالي وزير الداخلية   االكتفاء بإجابة ) ٨

سعادة العضو دالل جاسم الزايد بـشأن       وذلك بخصوص السؤال الموجه من      
إجراءات وزارة الداخلية لضمان خضوع جميع األجانـب للكـشف الطبـي            

ءات مكافحة اإلقامة غير المشروعة     استكماالً لشروط اإلقامة في البلد، وإجرا     
لدى األجانب، وبشأن ضمانات عدم عودة األجانب المبعدين إلى البالد مـرة            

  .أخرى
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  السادس البند
الدكتورة نـدى عبـاس      عن سؤال سعادة العضو      معالي وزير المالية   أجاب) ٩

حفاظ بشأن أوجه التنسيق بـين وزارة الماليـة والـوزارات والمؤسـسات             
ألخرى المعنية لوضع آلية معينة لالعتمادات الالزمة في موازنـة          الحكومية ا 

الوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى في الميزانية العامة للدولة للفترة من      
م من أجل تنفيذ الخطة الوطنية الستراتيجية النهوض بالمرأة         ٢٠١٠ – ٢٠٠٩

   . على ذلكة سعادة العضو السائلتلَّق، كما عالبحرينية
  
  السابع البند

بشأن الصحة العامة، والمقدم من أصحاب      جواز النظر في االقتراح بقانون      ) ١٠
عبدالرحمن محمـد جمـشير، عبـدالرحمن عبدالحـسين         : السعادة األعضاء 

 مع  ،جواهري، ألس توماس سمعان، وداد محمد الفاضل، فؤاد أحمد الحاجي         
 وإحالته إلى   ة،األخذ في االعتبار استدراك لجنة الخدمات المطروح في الجلس        

 .الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون
  

  الثامن البند
 بشأن سحب   االقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل،    الموافقة على طلب مقدمي     ) ١١

  .اقتراحهم
  
  
  

   الجلساتشؤونقسم : إعداد 
   الجلساتشؤونإدارة 


