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  جدول أعمال اجللسة الثانية والعشرين 
   صباحا٩:٣٠الساعةم ٢٨/٥/٢٠٠٧اإلثنين 

  األولدور االنعقاد العادي 
  الثانيعي ـشريـالفصل الت

  
  

 .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١

  .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢

األول ي  فض دور االنعقاد العاد   ب م٢٠٠٧لسنة  ) ١٨(تالوة األمر الملكي رقم      -٣
  .لمجلسي الشورى والنوابالثاني للفصل التشريعي 

  

  :الرسائل الواردة -٤
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما             •

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعـديل بعـض أحكـام             
ون م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعا      ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٤(القانون رقم   

. لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي فـي مملكـة البحـرين            
ون المالية واالقتصادية مع إخطـار      ئخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الش     إل(

  .) التشريعية والقانونيةشئونلجنة ال
 

 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبداهللا فخـرو وزيـر              -٥
 والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبـارك          الصناعة والتجارة، 

بشأن أوجه التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة فيما يتعلق           
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بالسلع المعدلة جينيا وتنظيم عملية دخولها إلى البالد، ومدى إلزام الشركات           
عادة ورد س . المستوردة لها بوضع ملصقات تؤكد وجود مكونات معدلة جينيا        

  . الوزير عليه
  
  

السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيـر الماليـة،               -٦
بشأن العملة  والمقدم من معالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح           

الخليجية الموحدة، والمعايير التي سوف يتم األخذ بها في هذا الشأن، وحول            
م، ورد سـعادة    ٢٠١٠ك العملة وهو عام     االلتزام بالموعد المحدد إلصدار تل    

  .الوزير عليه
  
 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزيـر             -٧
العمل، والمقدم من سعادة العضو علي عبدالرضا العـصفور بـشأن مـدى             
مزاحمة المتقاعدين للباحثين عن عمل من العاطلين، وبشأن آليـة الـوزارة            

  .ت المتقاعدين، ورد سعادة الوزير عليهلالستفادة من خبرا
  
  

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزيـر             -٨
العمل، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بـشأن خطـة             
الوزارة لتسويق التدريب وتغيير النظرة المجتمعية تجاهه، ورد سعادة الوزير       

  .عليه
 

جه إلى صاحبة السعادة الدكتورة نـدى عبـاس حفـاظ وزيـرة     السؤال المو  -٩
الصحة، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضـي بـشأن وجـود              
ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، واألساليب           
  . التي تتبعها الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وجدت، ورد سعادة الوزيرة عليه

 

 الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجيـة،             السؤال -١٠
والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الـصالح بـشأن الخـدمات             
والتسهيالت غير التعليمية التي تقدمها الـسفارات والبعثـات الدبلوماسـية           
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، ورد  البحرينية للطلبة في الخارج، وإمكانية تطوير تلك الخدمات والتسهيالت        
  .سعادة الوزير عليه

 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمـي وزيـر              -١١
التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو وداد محمد الفاضل بـشأن عـدد         
األطفال البحرينيين المعاقين ممن هم في سـن التعلـيم اإللزامـي، ونـسبة              

التي تتبعها الوزارة لتطبيق المادة الثالثـة       الملتحقين منهم بالتعليم، واآلليات     
  . من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ورد سعادة الوزير عليه

 

السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير شـئون               -١٢
مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشـم بـشأن             

لسنة ) ٣٥(إصدار الالئحة التنفيذية الداخلية والقرارات المنفذة للقانون رقم         
م بإصدار قانون الخدمة المدنية، وبشأن عدد الوظائف التي شُغلت في           ٢٠٠٦

أجهزة الخدمة المدنية بعد صدور هذا القانون، وأسلوب شغل هذه الوظائف،           
  .ورد سعادة الوزير عليه

 

سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبداهللا وزير السؤال الموجه إلى صاحب ال  -١٣
اإلعالم، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن وجود لجنة لدى            
الوزارة لدراسة المعايير االجتماعية في البرامج قبل طرحها على الجمهور،          

  .وبشأن الصالحيات الممنوحة لهذه اللجنة إن وجِدت
  

لسعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبداهللا وزير     السؤال الموجه إلى صاحب ا     -١٤
اإلعالم، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن االرتقاء          
بمضمون الخطـاب اإلعالمـي البحرينـي ليواكـب التطـورات الـسياسية             

  .والديمقراطية التي تشهدها البالد
 
 قانون المرافعـات  أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام      -١٥

م، ١٩٧١لـسنة   ) ١٢(المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم         
  .م٢٠٠٦لسنة ) ٩٦(المرافق للمرسوم الملكي رقم 
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تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -١٦
قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكـة البحـرين            

لـسنة  ) ٣٦(ة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقـم         وحكوم
  .م٢٠٠٧

  
  

تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -١٧
قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجـوي      

 المرافق  بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،       
  .م٢٠٠٧لسنة ) ٣٧(للمرسوم الملكي رقم 

 

تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -١٨
قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بـين حكومـة مملكـة البحـرين             

لـسنة  ) ٣٨(وحكومة جمهورية اليونان، المرافق للمرسـوم الملكـي رقـم      
  .م٢٠٠٧

  

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع         تقرير لجنة الشئون   -١٩
  قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكـة البحـرين           

  . م٢٠٠٧لسنة ) ٣٩(وحكومة مملكة تايلند، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  
 

تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص االقتراح بقانون بتعـديل           -٢٠
م بإصدار قانون اإلثبات    ١٩٩٦لسنة  ) ١٤(المرسوم بقانون رقم    بعض أحكام   

  .في المواد المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو دالل جاسم الزايد
  

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتراح بقانون بشأن الوقايـة            -٢١
 عائـشة    والمقدم من سعادة العضو الدكتورة     ،من المواد اإلشعاعية والخطرة   

  .سالم مبارك
 

تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص االقتراح بقانون بتعـديل           -٢٢
من قانون اإلجراءات الجنائيـة  ) ١٨٠، ١٥٨، ١٤٨،  ١٤٧(نصوص المواد   
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م، والمقـدم مـن سـعادة       ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     
  .العضو رباب عبدالنبي العريض

  

االقتراح بقانون بـشأن     التشريعية والقانونية بخصوص     تقرير لجنة الشئون   -٢٣
: تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمقدم من أصحاب السعادة األعـضاء           

إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور          
  .الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي

  

ى بمناسبة فض دور االنعقاد العـادي األول        كلمة معالي رئيس مجلس الشور     -٢٤
  .من الفصل التشريعي الثاني

  
 

 .ما يستجد من أعمال -٢٥
 


