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  جدول أعمال اجللسة العاشرة 
صباحا ٩:٣٠ م الساعة ٢٤/١٢/٢٠٠٧اإلثنين   

 دور االنعقاد العادي الثاني
 الفصل التشريعي الثاني

 

 
 .تالوة أسماء المعتذرين -١

 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

م بإنـشاء هيئـة الكهربـاء       ٢٠٠٧لسنة  ) ٩٨(تالوة المرسوم الملكي رقم      -٣
 .والماء

 

 بتعـديل وتعيـين وزاري      م٢٠٠٧لـسنة   ) ٩٩(تالوة المرسوم الملكي رقم      -٤
 .وإسناد مهام وزارية

 

تالوة بيان مجلس الشورى بشأن األحداث المؤسفة التـي شـهدتها بعـض              -٥
  .مناطق البالد مؤخرا

 

 :الرسائل الواردة -٦
رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلـس            •

 انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مـشروع قـانون          النواب بشأن ما  
لـسنة  ) ٦٧(بشأن االتجار باألشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقـم        

خطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع        إل. (م٢٠٠٧
 ).واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية
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ن أحمد الظهراني رئيس مجلـس      رسالة صاحب المعالي السيد خليفة ب      •
النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مـشروع قـانون            
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التـسوية الـسلمية           

م، المرافق  ١٩٠٧ أكتوبر   ١٨للمنازعات الدولية المبرمة في الهاي في       
لس بإحالتـه   إلخطار المج ( .م٢٠٠٧لسنة  ) ٧٣(للمرسوم الملكي رقم    

إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطـار لجنـة            
 .)الشئون التشريعية والقانونية

رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلـس            •
النواب، والمتضمنة البيان الختامي لالجتماع األول لرؤسـاء مجـالس          

ي عقد في العاصـمة القطريـة    الشورى والنواب والوطني واألمة، والذ    
 .م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٢ إلى ٢١الدوحة خالل الفترة من 

رسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطيـة أمـين عـام مجلـس       •
التعاون لدول الخليج العربية، والمرفق بهـا وثـائق االجتمـاع األول            
ألصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة في         

لس التعاون، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة         دول مج 
 . م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٢ إلى ٢١من 

 الخدمـة المدنيـة الـصادر       بعض أحكام قـانون   بتعديل  اقتراح بقانون    •
، والمقدم من كل من سعادة العـضو        م٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(بالقانون رقم   

إلخطار . (وداد محمد الفاضل وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ        
 التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة      الشئونالمجلس بإحالته إلى لجنة     

 ).  المرأة والطفلشئون

م ٢٠٠٥لـسنة   ) ٣٤(بتعديل بعض أحكام القانون رقـم       اقتراح بقانون    •
دالل جاسم الزايد،   : مقدم من السادة األعضاء   ، وال بإنشاء صندوق النفقة  

رباب عبدالنبي العريض، جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رجـب،          
 المرأة شئونإلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة . (منيرة عيسى بن هندي

 ).  التشريعية والقانونيةالشئونوالطفل مع إخطار لجنة 
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أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ  -٧
شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو خالد حـسين المـسقطي            
بشأن سبب عدم استعداد أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع          

ا أمـام إنجـاز بعـض معـامالت      البطاقة الذكية، وهل تعد هذه البطاقة عائقً      
شأن المدة الزمنية الطويلة في إصـدار       المواطنين؟ ولماذا تتكرر الشكاوى ب    

 . ؟ ورد سعادة الوزير عليهالبطاقةتلك 
 

السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير  -٨
شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشـم            

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

 . الثروة، ورد سعادة الوزير عليه
 

 وزير عبدالحسين بن علي ميرزاالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور     -٩
شؤون النفط والغاز، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الـشهابي           

جه التطور التي قام بها مجلس المناقصات خالل األربع سنوات منذ           بشأن أو 
 .  م، ورد سعادة الوزير عليه٢٠٠٦م إلى عام ٢٠٠٣عام 

 

 . تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي -١٠
 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانيـة            -١١
ان العربية، والمنعقدة في دولة الكويت خـالل        حول التنمية والتعليم في البلد    

 . م٢٠٠٧ يونيو ٢٨ إلى ٢٧الفترة من 
 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الـدورة العربيـة             -١٢
الرابعة لتشريعات اإلعاقة، والتي نُظِّمت بالتعاون مـع االتحـاد البرلمـاني            

 والمقرر الخاص لألمـم     –مية  العربي ومركز الجنوب والشمال للحوار والتن     
المتحدة المعني باإلعاقة، والمنعقدة في العاصمة المغربية الرباط خالل الفترة        

 . م٢٠٠٧ يوليو ٦ إلى ٥من 
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تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر البرلماني           -١٣
مشق خـالل  العربي اإلفريقي الحادي عشر، والمنعقد في العاصمة السورية د 

 . م٢٠٠٧ يوليو ٢٤ إلى ٢٢الفترة من 
 

 .ما يستجد من أعمال -١٤
 


