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  جدول أعمال اجللسة التاسعة 
ا صباح٩:٣٠م الساعة ١٠/١٢/٢٠٠٧اإلثنين   

 دور االنعقاد العادي الثاني
 الفصل التشريعي الثاني

 

 
 

 . المعتذرين األعضاءتالوة أسماء -١
 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

ـ  ،مناسبة اليوم الوطني لمملكة البحـرين     ب رئيس المجلس كلمة معالي    -٣ د  وعي
 .جلوس جاللة الملك المفدى حفظه اهللا

 

 .كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان -٤
 

السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيـر              -٥
المالية، والمقدم من سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد بشأن الحجم الحقيقي           

، والجهة الحقيقية التي تقـوم باحتـساب هـذا          للتضخم في مملكة البحرين   
التضخم، والخطط المستقبلية لتدارك هذا األمر الهام والخطير، ورد سـعادة           

 . الوزير عليه
 

السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير  -٦
شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو خالد حـسين المـسقطي            

   سبب عدم استعداد أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع         بشأن
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ا أمام إنجـاز بعـض معـامالت         البطاقة الذكية، وهل تعد هذه البطاقة عائقً      
المواطنين؟ ولماذا تتكرر الشكاوى بشأن المدة الزمنية الطويلة في إصـدار           

 . تلك البطاقة ؟ ورد سعادة الوزير عليه
 

حب المعالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير السؤال الموجه إلى صا -٧
 والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشـم          شؤون مجلس الوزراء،  

بشأن الخطط التي وضعتها الوزارة لمعالجة مشكلة فقدان الثروة السمكية في 
مملكة البحرين في ظل استمرار عمليات الدفان التي ستؤدي إلى تدمير هذه            

 . رد سعادة الوزير عليهالثروة، و
 

      السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبـداهللا            -٨
آل خليفة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد           
بشأن مدى االستعداد الذي تتمتع به أجهزة الدفاع المدني فـي مواجهـة أي     

لعالية جدا بالمباني الشاهقة، ورد سعادة الوزير    حريق قد يشب في الطوابق ا     
 . عليه

 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزيـر             -٩
األشغال واإلسكان، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بـشأن          
عدد الطلبات اإلسكانية المقدمة من قبل األشخاص المعاقين، وحـول تـوفير        

عادة الوزير الوزارة للتسهيالت الالزمة للمعاقين وفقاً لطبيعة إعاقتهم، ورد س    
 . عليه

 

االقتراح بقانون بـشأن     خصوصتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ب      -١٠
ـ ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم       ة م بشأن الالئح

دالل جاسم : م من أصحاب السعادة األعضاءالداخلية لمجلس الشورى، والمقد
م مبارك، منيـرة عيـسى بـن        عائشة سال . الزايد، خالد حسين المسقطي، د    

 .هندي، جميل علي المتروك
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االقتراح بقانون بـشأن    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص        -١١
أحمد إبراهيم : مكافحة الغش التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء   

بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، دالل جاسم الزايد، الدكتورة عائـشة سـالم             
 .  رباب عبدالنبي العريضمبارك،

 

التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخـصوص االقتـراح           -١٢
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائيـة الـصادر بالمرسـوم         

، امكـرر ) ٢١(م بإضافة مادة جديدة بـرقم       ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(بقانون رقم   
العريض، وسـعادة العـضو دالل      والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي       

  .جاسم الزايد
 

لـجان الصداقة المـشتركة بـين مجــلس الـشورى والمجـالس            تشكيل   -١٣
 . التشريعية في الدول األخرى

 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في االجتماع السادس           -١٤
 والـذي   عشر وعضوية اللجنة التنفيذية لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب،       
 ٨ إلـى    ٧عقد في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة خالل الفترة من           

 . م٢٠٠٧إبريل 
 

في مـؤتمر االتحـاد     تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك         -١٥
 السادسة عشرة بعد المائة، والتي عقـدت فـي          دورتهفي  البرلماني الدولي   

  .م٢٠٠٧ مايو ٤إلى  إبريل ٢٩اندونيسيا خالل الفترة من 
 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في احتفاليـة المـرأة       -١٦
.. هـواجس : المرأة العربية والقرن الحادي والعشرون    " العربية تحت شعار    

 مايو ٢٢ إلى ٢٠، والتي عقدت في دولة الكويت خالل الفترة من          "وتطلعات  
 . م٢٠٠٧

 

  .ما يستجد من أعمال -١٧
 


