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   ونتيجةقراراً) 54(
  

 


خالـد  :  أصحاب السعادة األعضاء اعتذر عن حضور الجلسة كل من   )١

 . حسن فوالذ شريف ، فيصلالعبد الرسول 


 


وإقرارها بما أجري عليهـا     ،  التصديق على مضبطة الجلسة السابقة       )٢

 .من تعديل 
 

 
  رسالة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبـراهيم       المجلس ب  ُأخطر  )٣

على للمرأة بشأن تهنئة مجلس الشورى      آل خليفة رئيسة المجلس األ    
 المجلس لترجمـة مـذكرة      يولى ، وسع  بنتائج الجلسة اإلجرائية األ   

التفاهم الموقعة بين المجلس األعلى للمرأة ومجلس الشورى الموقر،         
 المجلس عليهامعالي رئيس ورد. 




 

 بين مملكة   اتفاق المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على        ُأخطر )٤
 إطـار  البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات فـي     

معاهدة عدم انتشار األسلحة  النووية والبروتوكـول المرافـق بـه ،          
 ؛ إلـى لجنـة      ٢٠٠٨لـسنة   ) ١٧(والمرافقين للمرسوم الملكي رقم     

ـ         شؤونال  شؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنة ال
 . التشريعية والقانونية 

ة المقرة بين    المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقي       ُأخطر )٥
حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط         

 الخارجية والدفاع   شؤون؛ إلى لجنة ال    (MENAFATF)وشمال أفريقيا   
 .  التشريعية والقانونية شؤونواألمن الوطني مع إخطار لجنة ال

من المرسـوم  ) ٥( المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة      ُأخطر )٦
م في شأن اإلسكان ؛ إلى لجنة المرافق        ١٩٧٦لسنة  ) ١٠(انون رقم   بق

 .  التشريعية والقانونية شؤونالعامة والبيئة مع إخطار لجنة ال

من قـانون   ) ٤١( المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة        ُأخطر )٧
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع البحـرين           

م ؛ إلى   ١٩٧٦لسنة  ) ١١(ر بالمرسوم بقانون رقم     واألمن العام الصاد  
 .  التشريعية والقانونية شؤونلجنة الخدمات مع إخطار لجنة ال

من القـانون  ) ٨٧( المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة      ُأخطر )٨
  م بشأن تنظيم معاشـات ومكافـآت التقاعـد         ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(رقم  

  



ـ      لموظفي الحكومة ؛ إلى لجنة الخدمات مع        شؤون إخطـار لجنـة ال
 . التشريعية والقانونية 

من قـانون   ) ٩١( المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة        ُأخطر )٩
  لـسنة ) ٢٤(التأمين االجتماعي الصادر بالمرسـوم بقـانون رقـم          

ـ   ١٩٧٦  التـشريعية  شؤونم ؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنـة ال
 . والقانونية 

نون بتعديل بعـض أحكـام قـانون         المجلس بإحالة مشروع قا    ُأخطر ) ١٠
م ١٩٨٩لـسنة   ) ٨(محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم         

 ،) المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم مـن مجلـس الـشورى           (
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييـز الـصادر     

المعد في ضوء االقتـراح     (م  ١٩٨٩لسنة  ) ٨(بالمرسوم بقانون رقم    
ـ      )النوابنون المقدم من مجلس     بقا  التـشريعية   شؤون؛ إلى لجنـة ال

 . والقانونية 

 المجلس بإحالة االقتراح بقانون بشأن حماية أسـرار ووثـائق           ُأخطر ) ١١
سميرة إبراهيم رجب ،    : والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء    الدولة  

عبدالرحمن محمد جمشير ، سعود عبدالعزيز كانو ، أحمـد إبـراهيم      
إلى لجنة الشؤون الخارجيـة     ؛  ، الدكتورة عائشة سالم مبارك      بهزاد  

 لجنـة  الـشؤون      بصفة أصلية بـدالً مـن     والدفاع واألمن الوطني    
 .)التشريعية والقانونية ، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
 
 




 

الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن استمالك العقارات           ) ١٢
لمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استمالك األراضـي للمنفعـة           ل

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

مساحة األراضي التي تقُتطع من أمالكهم لالرتداد        تعويض المالك من  
 . أو لزاوية الرؤيةاإلجباري للمباني 

 .على مسمى المشروع المذكور بالتعديل المطروح في الجلسةالموافقة  ) ١٣

 .الموافقة على ديباجة المشروع المذكور بتعديل اللجنة ) ١٤

 :على النحو التالي ) ١(إقرار المادة  ) ١٥

 بحـسب نـص   الموافقة على البنود التالية كما جاءت من الحكومة        •
  ) .١٠ ،٩، ٨، ٥ إلى ١ (:المشروع الثالث 

  .)١١، ٧، ٦: (الموافقة على البنود التالية بتعديل اللجنة  •

 بحـسب نـص المـشروع       كما جاءت من الحكومة   ) ٢(إقرار المادة    ) ١٦
  .الثالث

 :على النحو التالي ) ٣(إقرار المادة  ) ١٧

كما جاءت من الحكومة بحـسب نـص      الموافقة على البنود التالية      •
   .)٢١، ١٩، ١٧، ١٢، ٨ إلى ١: (المشروع الثالث 

 إلى  ١٣،  ١١،  ١٠،  ٩ (:الموافقة على البنود التالية بتعديل اللجنة        •
٢٠، ١٨، ١٦. ( 

 



 . إلى اللجنة لمزيد من الدراسة) ٢٢(إعادة البند  •

 . إلى اللجنة لمزيد من الدراسةإحالة البند المقترح الجديد  •

 . إلى الجلسة القادمة المشروعتأجيل مناقشة باقي مواد ) ١٨


 

  
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك       مناقشة  تأجيل   ) ١٩

م للبرلمان العربي   ٢٠٠٨في اجتماع الدورة غير العادية الثانية لعام        
االنتقالي، والذي عقد بمقر األمانة العامة للجامعة العربية بجمهورية         

 إلـى   ؛م٢٠٠٨ يونيو ٢٩ إلى ٢٧مصر العربية ، خالل الفترة من      
 . جلسة القادمة ال

  
 

  
 تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المـشارك          مناقشة تأجيل ) ٢٠

في اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بالبيئـة واالحتبـاس الحـراري           
التابعة للجنة الدائمة حول االقتصاد والتنميـة المـستدامة بالجمعيـة           

 الجمهورية العربية السورية خالل البرلمانية اآلسيوية ، والذي عقد في  
  . إلى الجلسة القادمة ؛ م ٢٠٠٨ يوليو ٢٢ إلى ٢١الفترة من 

 


 

 الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيـان             )٢١



 نجاح أعمال الفريق الوطني المكلف بمهمـة مناقـشة اتفاقيـة            بشأن
  .  المرأة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد

  .  تالوته في الجلسة بعدالموافقة على إصدار البيان المذكور ، ) ٢٢
 
 
 
  

  قسم شؤون الجلسات: إعداد 
  ون الجلساتؤإدارة ش

  


