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 الصفحة
 

  ٨  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٠  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٢  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    مـرق ونـالقان نــم) ١٣(مشروع قانون بتعديل املادة بإحالة  سـالإخطار    )٤

     للمرسوم ، املرافق ااورة واحلقوقم بشأن محاية حقوق املؤلف ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(  
  ١٢  .........م ؛ إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية ٢٠٠٧لسنة ) ٨٠(امللكي رقم   
     فـي إضايف اعتمادمشروع قانون بفتح إخطار الس بإحالة مشروع قانون بشأن    )٥

    املالية شئونـال جلنةم ؛ إىل ٢٠٠٨ و٢٠٠٧امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني   
  ١٢  .............................. ..................................واالقتصادية  
    ةـــجلن إىل واملسموع املرئي اإلعالم بشأنإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون    )٦

  ١٣  ..................................................الشئون التشريعية والقانونية   
    شئونـإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة إىل جلنة ال   )٧

  ١٣  .........................................................عية والقانونية التشري  
    فـي املعدية باألمراضوزير الداخلية بشأن عدد املصابني مناقشة السؤال املوجه إىل    )٨

    عـسجون البحرين ، وكيفية التعامل معهم ، وبشأن التدابري االحترازية املتخذة ملن  
  ١٣  .......................................وى ومحاية صحة املسجونني انتقال العد  

   ان ــ لضمالداخلية وزارة إجراءات بشأنالداخلية مناقشة السؤال املوجه إىل وزير   ) ٩
    د ، ــ البلفـيخضوع مجيع األجانب للكشف الطيب استكماالً لشروط اإلقامة   
   دمـروعة لدى األجانب ، وبشأن ضمانات عوإجراءات مكافحة اإلقامة غري املش  

  ١٥  ..................................عودة األجانب املبعدين إىل البالد مرة أخرى   
     مقدمته لغياب نظراقرار الس االكتفاء برد سعادة الوزير على السؤال املذكـور   )١٠

  ١٥  .........................دول أعمال اجللسة القادمة ودون إعادة إدراجه على ج  
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 الصفحة
 

    ة ــ بني وزارة املالييقـالتنسه ـأوجاملالية بشأن مناقشة السؤال املوجه إىل وزير   )١١
     لالعتمــاداتوالوزارات واملؤسسات احلكومية األخرى املعنية لوضع آلية معينة   
   حلكومية األخرى يف امليزانية العامة للدولةالالزمة يف موازنة الوزارات واملؤسسات ا  

    وضـ النهستراتيجيةإلم من أجل تنفيذ اخلطة الوطنية ٢٠١٠ – ٢٠٠٩للفترة من   
  ١٥  .............................................................باملرأة البحرينية   
     ئون املرأة والطفل خبصوصاللجنة املشتركة من جلنيت اخلدمات ، وشمناقشة تقرير   )١٢

  ١٨  ..........................................االقتراح بقانون بشأن الصحة العامة   
  ٥٠  ........................................... )١ملحق (ومرفقاته التقرير املذكور   )١٣
  ٣٥  ................ذكور قرار الس املوافقة على جواز النظر يف االقتراح بقانون امل  )١٤
     أنــبش ونـبقان راحـاالقت خبصوص لـوالطفشئون املرأة ة ـمناقشة تقرير جلن  )١٥

  ٣٥  ...............................................................الطفلحقوق   
  ٦٠  ........................................... )٢ملحق (ومرفقاته التقرير املذكور   )١٦
  ٤٨  ...............................سحب االقتراح املذكور بناًء على طلب مقدميه   )١٧

      
      
      
      
      
      
      
      

  


