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   صباحا٩:٣٠ًم الساعة ٣/١١/٢٠٠٨ثنين اإل

  الثالثدور االنعقاد العادي 
  الفصل التشريعي الثاني

 

  
 . المعتذرين األعضاءتالوة أسماء -١
 

 .الثانيةالتصديق على مضبطة الجلسة  -٢
  

 :الرسائل الواردة -٣
  

آل خليفة رئيسة المجلس رسالة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم  •

األعلى للمرأة بشأن تهنئة مجلس الشورى بنتائج الجلسة اإلجرائية األولى، 

ترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس األعلى للمرأة لوسعي المجلس 

  .ورد معالي رئيس المجلس عليها ومجلس الشورى ، 

لنواب بشأن ما معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس ا رسالة •

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين 

مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة 

عدم انتشار األسلحة النووية والبروتوكول المرفق به ، والمرافقين للمرسوم 

خطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون إل. (م ٢٠٠٨لسنة ) ١٧(الملكي رقم 



 ٨

  الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية 

 .) والقانونية

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما  •

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر 

 مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط بين حكومة

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون . ( (MENAFATF)وشمال أفريقيا 

  الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية 

   ) .والقانونية

اب بشأن ما رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النو •

من ) ٥(انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 

إلخطار المجلس . (م في شأن اإلسكان ١٩٧٦لسنة ) ١٠(المرسوم بقانون رقم 

بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية 

  ) .والقانونية

د الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما خليفة بن أحمرسالة معالي السيد  •

من ) ٤١(انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 

قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن 

إلخطار المجلس . (م ١٩٧٦لسنة ) ١١(العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

   ) .خدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةبإحالته إلى لجنة ال

خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما رسالة معالي السيد  •

من ) ٨٧(انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ١٩٧٥لسنة ) ١٣(القانون رقم 



 ٩

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون . (مة الحكو

  ) .التشريعية والقانونية

خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما رسالة معالي السيد  •

من ) ٩١(انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 

. م ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية (

 ) .نونيةوالقا

خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما رسالة معالي السيد  •

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

المعد في (م ١٩٨٩لسنة ) ٨(محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 قانون بتعديل ومشروع) . ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى

لسنة ) ٨(بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

إلخطار ) . (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(م ١٩٨٩

 ) .المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

دم من أصحاب السعادة اقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة ، والمق •

سميرة إبراهيم رجب ، عبدالرحمن محمد جمشير ، سعود عبدالعزيز : األعضاء

إلخطار المجلس . (كانو ، أحمد إبراهيم بهزاد ، الدكتورة عائشة سالم مبارك 

بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بصفة أصلية بدالً 

والقانونية ، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية من لجنة  الشؤون التشريعية 

 ) .والقانونية

    



 ١٠

  

التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قـانون           -٤
بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة، ومـشروع قـانون بـشأن اسـتمالك             

للمنفعة العامة األراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استمالك العقارات 
م، ومـشروع قـانون بـشأن       ٢٠٠٨لسنة  ) ٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

تعويض المالك عن مساحة األراضي التي تُقتطع من أمالكهم لالرتداد اإلجباري           
  .للمباني أو لزاوية الرؤية

 

تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة غير العادية الثانيـة             -٥
، والذي عقد بمقر األمانـة العامـة   للبرلمان العربي االنتقالي  م٢٠٠٨للعام  

 ٢٩ إلـى    ٢٧للجامعة العربية بجمهورية مصر العربية ، خالل الفترة من          
 . م٢٠٠٨يونيو 

  

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنـة            -٦
جنة الدائمة حـول    الفرعية المختصة بالبيئة واالحتباس الحراري التابعة لل      

االقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية اآلسيوية، والذي عقد في         
 . م٢٠٠٨ يوليو ٢٢ إلى ٢١الجمهورية العربية السورية خالل الفترة من 

  

 .يستجد من أعمالما  -٧
 

 


