القرارات المختصرة الصادرة عن جلسة مجلس النواب العادية الرابعة عشرة
دور االنعقاد السنوي العادي األول
الفـصـل التـشـريعـي الخامس
الثالثاء الموافق 2019/3/19م
البنـد األول :تالوة أسماء المعتذرين.

 وقدد اعتدذر عدن ر ددور الجلسدة صداربا السدعادة الناابددا  :أرمدد صدباا السددلوم
(مهمة رسمية) ،عادل عبدالررمن العسومي.
البند الثاني :التصديق على م بطة الجلسة العادية الثالثة عشرة.

 تم التصديق على م بطة الجلسة العادية الثالثة عشرة دو تعديل.
البند الثالث :األسئلة:
 )1رد سعادة وزيرة الصحة على السؤال المقدم من سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي
حول أسباب التأخير في توفير بعض األدوية للحاالت المرضية المزمنة.

 تم تأجيل السؤال إلى جلسة مقبلة.
 )2رد سعادة وزيرة الصحة على السؤال المقدم من معالي النائب فوزية بنت عبداهلل
زينل حول خطط الوزارة الخاصة بإنشاء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية الذي
أعلن عنه سابقا.

 تم عرض السؤال واالكتفاء بالرد الكتابي.
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 )3رد سعادة وزيرة الصحة على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد يوسف الدمستاني
حول رؤية وزارة الصحة إلنشاء مراكز صحية إضافية في الدائرة السابعة من
المحافظة الشمالية لتستوعب الزيادة السكانية.

 تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.
البند الرابع :المشاريع بقوانين:
استدراك:

 )1تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشررو ارانوب بتعرديل بعرض أحكرام المرسروم
بقانوب رام ( )78لسنة 2006م بشرأب الترأمين ضرد التعطرلم المرافرر للمرسروم
رام ( )18لسنة 2019م بصفة االستعجال.
 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانو (بصفة االستعجال) بجميع مواده
وما أجري عليه من تعديالت ،بصورة مستعجلة وبصفة نهااية وإرالته إلى
مجلس الشورى.
 )2تقرير لجنة الشؤوب المالية واالاتصادية بشأب ارار مجلس الشورى بخصوص
مشرو اانوب (مصاغ بناء على ااتراح بقانوب من مجلس النواب) بتعديل المادة
( )32من المرسوم بقانوب رام ( )39لسنة 2002م بشأب الميزانية العامة.

قرر المجلس التمسك بقراره السابق وإعادة المشروع بقانو
الشورى للنظر فيه.
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 )3تقرير لجنة الشؤوب الخارجية والدفا

واألمن الوطني بخصوص ارار مجلس

الشورى بشأب ما انتهى إليه مجلس النواب الموار بخصوص مشرو اانوب بتنظيم
تسجيل المواليد والوفياتم المرافر للمرسوم الملكي رام ( )91لسنة 2013م.

 قرر المجلس قبول المشروع بقانو كما ورد من مجلدس الشدورى وإرالتده إلدى
رايس مجلس الوزراء لرفعه إلى جاللة الملك.
 )4تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشرو اانوب (مصاغ بناء على ااتراح بقانوب
(بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة العاشرة من القانوب رام ()27
لسنة 2005م بشأب التعليم.

 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانو بجميع مواده وما أجري عليه
من تعديالت بصورة مستعجلة وبصفة نهااية في ذات الجلسة وإرالته إلى
مجلس الشورى.
 )5تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشرو اانوب (مصاغ بناء على ااتراح بقانوب
(بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ( )27من القانوب
رام ( )19لسنة 2006م بشأب تنظيم سوق العمل.

 قرر المجلس الموافقة على إعادة المشدروع بقدانو إلدى اللجندة لمددة أسدبوعين
لمزيد من الدراسة بناء على طلب رايس اللجنة سعادة النااب عمار سامي قمبر.
 )6تقرير لجنة المرافر العامة والبيئة بخصوص مشرو

اانوب (مصاغ بناء على

ااتراح بقانوب (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام اانوب
البلديات الصادر بالمرسوم بقانوب رام ( )35لسنة 2001م.
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 قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانو من ريث
المبدأ وإرالته إلى مجلس الشورى.
البند الخامس :االقترارات برغبة:
 )1تقرير لجنة الخدمات بخصوص االاتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأب توفير خط
ساخن بنظام االتصال المرئي للصم والبكم في الوزارات الخدميةم المقدم من
أصحاب السعادة النواب :معصومة حسن عبدالرحيمم أحمد صباح السلومم خالد
صالح بوعنرم باسم سلماب المالكيم أحمد يوسف األنصاري.

 قرر المجلس الموافقة على االقتراا برغبة وإرالته إلى الحكومة.
بند ما يستجد من أعمال:
 )1االاتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأب منح رخصة إاامة دائمة إلى أبناء المواطنة
البحرينية من أب أجنبيم المقدم من أصحاب السعادة النواب :فاطمة عباس ااسمم عمار
أحمد البنايم محمد عيسى العباسيم محمد إبراهيم السيسي البوعينينم بدر سعود
الدوسري.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراا برغبة (بصفة مستعجلة) على جدول
األعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ،وبعد المناقشة قرر المجلس إرالته إلى
اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
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