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  جدول أعمال اجللسة الثامنة عشرة 
   صباحا٩:٣٠م الساعة ٢٥/٢/٢٠٠٨اإلثنين 

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصل التشريعي الثاني

  

 
  . المعتذرين األعضاءتالوة أسماء -١

 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

  :الرسائل الواردة -٣
مجلس النواب بشأن ما رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس  •

من ) ١٣(انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة          
م بشأن حماية حقوق المؤلـف والحقـوق        ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٢(القانون رقم   

إلخطـار  . (م٢٠٠٧لـسنة   ) ٨٠(المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم      
 . )المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما  •
انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في           

إلخطـار  . (م٢٠٠٨ و ٢٠٠٧الميزانية العامة للدولة للـسنتين المـاليتين        
نـة  المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية مع إخطـار لج          

 ). الشؤون التشريعية والقانونية
اقتراح بقانون بشأن اإلعالم المرئي والمسموع، والمقـدم مـن أصـحاب             •

إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخـرو، عبـدالرحمن    : السعادة األعضاء 
محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفـة آل خليفـة، خالـد حـسين         

ـ       (. المسقطي ة الـشؤون التـشريعية     إلخطار المجلس بإحالتـه إلـى لجن
 ). والقانونية
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اقتراح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة، والمقدم من أصـحاب الـسعادة             •
راشد مال اهللا السبت، السيد حبيب مكي هاشم، دالل جاسم الزايد، : األعضاء

إلخطار المجلس بإحالته إلى    (. فؤاد أحمد الحاجي، رباب عبدالنبي العريض     
 ). القانونيةلجنة الشؤون التشريعية و

 
 

السؤال الموجه إلى معالي وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو ربـاب             -٤
مراض المعديـة فـي سـجون       عبدالنبي العريض بشأن عدد المصابين بـاأل      

البحرين، وكيفية التعامل معهم، وبشأن التدابير االحترازية المتخـذة لمنـع            
  .انتقال العدوى وحماية صحة المسجونين، ورد سعادة الوزير عليه

 

السؤال الموجه إلى معالي وزير الداخلية، والمقدم من سـعادة العـضو دالل              -٥
ة لضمان خضوع جميع األجانـب      جاسم الزايد بشأن إجراءات وزارة الداخلي     

للكشف الطبي استكماالً لشروط اإلقامة في البلد، وإجراءات مكافحة اإلقامـة           
غير المشروعة لدى األجانب، وبشأن ضمانات عدم عودة األجانب المبعـدين          

  . ورد سعادة الوزير عليهإلى البالد مرة أخرى،
 

سعادة العضو الدكتورة   السؤال الموجه إلى معالي وزير المالية، والمقدم من          -٦
ندى عباس حفاظ بشأن أوجه التنـسيق بـين وزارة الماليـة والـوزارات              
والمؤسسات الحكومية األخرى المعنية لوضع آلية معينة لالعتمادات الالزمة         
في موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى في الميزانيـة العامـة           

ـ      ٢٠١٠ – ٢٠٠٩للدولة للفترة من     ذ الخطـة الوطنيـة     م مـن أجـل تنفي
 .الستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ورد سعادة الوزير عليه

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتـي الخـدمات، وشـؤون المـرأة والطفـل               -٧
والمقدم من أصحاب السعادة     بخصوص االقتراح بقانون بشأن الصحة العامة،     

واهري، ألس  عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن عبدالحسين ج     : األعضاء
  . توماس سمعان، وداد محمد الفاضل، فؤاد أحمد الحاجي
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تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص االقتراح بقانون بـشأن حقـوق            -٨
الدكتور الـشيخ علـي بـن       : الطفل، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء       

عبداهللا آل خليفة، أليس توماس سمعان، الدكتورة فوزيـة سـعيد الـصالح،           
 . ورة بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضلالدكت

 

 .ما يستجد من أعمال -٩
 


