
v  مرفق جدول األعمال. 

  
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة التاسعةالقرارات
  م١٠/١٢/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان– ثانيدور االنعقاد العادي ال
 قرارا ونتيجة١٩(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
وسـعادة    دالل جاسـم الزايـد،     سعادة العضو اعتذر عن حضور الجلسة كل من        )١

 .ن إبراهيم عبدالسالم عبدالرحمالعضو
  

  الثانيالبند 
 . بما أجري عليها من تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢

  
  الثالثالبند 

 بمناسبة اليوم الـوطني  رئيس المجلسكلمة معالي لمجلس  لتال سعادة األمين العام      )٣
 .لمملكة البحرين، وعيد جلوس جاللة الملك المفدى حفظه اهللا

  
  رابعالالبند 

لمجلس كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة اليوم العـالمي     لتال سعادة األمين العام      )٤
 .لحقوق اإلنسان

  
  اخلامسالبند 

 صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عـن سـؤال               أجاب )٥
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٢

سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد بشأن الحجم الحقيقـي للتـضخم فـي مملكـة               
ة الحقيقية التي تقوم باحتساب هذا التضخم، والخطط المـستقبلية          البحرين، والجه 

 . العضو السائل على ذلكدةلتدارك هذا األمر الهام والخطير، كما علَّق سعا
  

  السادسالبند 
السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة            تأجيل بند    )٦

ة العضو خالد حـسين المـسقطي      وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعاد      
بشأن سبب عدم استعداد أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع البطاقة 

ا أمام إنجاز بعض معامالت المواطنين؟ ولمـاذا  الذكية، وهل تعد هذه البطاقة عائقً 
بسبب وذلك   ؟البطاقةتتكرر الشكاوى بشأن المدة الزمنية الطويلة في إصدار تلك          

 .عادة الوزيراعتذار س
  

  السابعالبند 
السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة            تأجيل بند    )٧

وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشـم             
بشأن الخطط التي وضعتها الوزارة لمعالجة مشكلة فقدان الثروة السمكية في مملكة 

 وذلك  استمرار عمليات الدفان التي ستؤدي إلى تدمير هذه الثروة،البحرين في ظل
 .بسبب اعتذار سعادة الوزير

  
  الثامنالبند 

 صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبـداهللا آل خليفـة وزيـر               أجاب )٨
الداخلية عن سؤال سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد بشأن مـدى االسـتعداد            

ة الدفاع المدني في مواجهة أي حريق قد يشب في الطوابـق            الذي تتمتع به أجهز   
 . العضو السائل على ذلكسعادةالعالية جدا بالمباني الشاهقة، كما علَّق 
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٣

  التاسعالبند 
السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علـي الجـودر         تأجيل بند    )٩

عيسى بن هندي بشأن    وزير األشغال واإلسكان، والمقدم من سعادة العضو منيرة         
عدد الطلبات اإلسكانية المقدمة من قبل األشخاص المعاقين، وحول توفير الوزارة           

بـسبب اعتـذار سـعادة      وذلك  ؛   لطبيعة إعاقتهم  اللتسهيالت الالزمة للمعاقين وفقً   
 .الوزير

  
  العاشرالبند 

االقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم          إرجاء النظر في     ) ١٠
م من أصحاب   والمقد،  م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى     ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٥(

عائـشة سـالم    . دالل جاسم الزايد، خالد حسين المـسقطي، د       : السعادة األعضاء 
 .مبارك، منيرة عيسى بن هندي، جميل علي المتروك

  
   عشراحلاديالبند 

االقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجـاري، والمقـدم مـن            جواز النظر في     ) ١١
أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بـن هنـدي، دالل          : أصحاب السعادة األعضاء  

وإحالته إلى  ، جاسم الزايد، الدكتورة عائشة سالم مبارك، رباب عبدالنبي العريض     
 .الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون

  
   عشرانيالثالبند 

 تقرير اللجنـة    سحبالشؤون التشريعية والقانونية    الموافقة على طلب رئيس لجنة       ) ١٢
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر          بخصوص

مكرراً، ) ٢١(م بإضافة مادة جديدة برقم      ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(بالمرسوم بقانون رقم    
نبي العريض، وسعادة العضو دالل جاسـم       والمقدم من سعادة العضو رباب عبدال     

 . وذلك لمناقشة تعديالت مقدمي االقتراح؛ الزايد
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٤

   عشرالثالثالبند 
تشكيل لـجان الصداقة المشتركة بين مجـلس الشورى والمجالس التشريعية إقرار  ) ١٣

 .في الدول األخرى
  

   عشرالرابعالبند 
حرين المشارك في االجتماع تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البُأخطر المجلس ب ) ١٤

السادس عشر وعضوية اللجنة التنفيذية لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، والذي          
 إبريـل  ٨ إلى ٧عقد في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة خالل الفترة من        

 .م٢٠٠٧
  

   عشراخلامسالبند 
لمشارك في الـدورة  ُأخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ا    ) ١٥

 إبريـل  ٢٩السادسة عشرة بعد المائة، والتي عقدت في اندونيسيا خالل الفترة من    
 .م٢٠٠٧ مايو ٤إلى 

  
   عشرالسادسالبند 

ُأخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في احتفالية            ) ١٦
.. هواجس: ي والعشرون المرأة العربية والقرن الحاد   " المرأة العربية تحت شعار     

 مـايو   ٢٢ إلـى    ٢٠، والتي عقدت في دولة الكويت خالل الفترة من          "وتطلعات  
 .م٢٠٠٧

  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   


