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  اخلامسةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م١٧/١١/٢٠٠٨ بتاريخ املنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٣٠ (

ً
  

  
  

   األولالبند
   :  أصحاب السعادة األعضاءاعتذر عن حضور الجلسة كل من )١

إبراهيم محمد ،  أحمد إبراهيم بهزاد ، بهية محمد الجشي الدكتورة
ة ، راشد مال اهللا ـ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفالدكتوربشمي ، 
 عبدالغفار عبدالحسين عبداهللا ، سيد ضياء يحيى الموسوي ،  السبت ،

  .   ناصر حميد المبارك الدكتور، عصام يوسف جناحي 
  
  الثاني البند

  
 . تعديل بالوإقرارها ، التصديق على مضبطة الجلسة السابقة  )٢

  
  البند الثالث

  
م بشأن إعادة استخدام ٢٠٠٨اقتراح بقانون لسنة ُأخطر المجلس بإحالة  )٣

: المتجددة ، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء  وتدوير الموارد
  ندى عباس حفاظ ، وداد محمد . عبدالرحمن محمد جمشير ، د

عبدالحسين جواهري ؛ فوزية سعيد الصالح ، عبدالرحمن . الفاضل ، د
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٢

 مع إخطار لجنة الشئون التشريعية المرافق العامة والبيئةإلى لجنة 
 .والقانونية 

 
اقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سالمة اللغة  ُأخطر المجلس بإحالة )٤

  سميرة إبراهيم : العربية ، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء 
لعزيز كانو ، محمد رجب ، عبدالرحمن محمد جمشير ، سعود عبدا

 مع الخدماتإلى لجنة حسن باقر رضي ، سيد حبيب مكي هاشم ؛ 
 .إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

  
اقتراح بقانون بشأن دعم األدوية الخاصة  ُأخطر المجلس بإحالة )٥

من سعرها األصلي ، % ٥٠باألمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 
أحمد إبراهيم بهزاد ، محمد : عضاء والمقدم من أصحاب السعادة األ

عائشة سالم مبارك ، خالد عبدالرحمن المؤيد ، . دحسن باقر رضي ، 
 مع إخطار لجنة الشئون الخدماتإلى لجنة سيد حبيب مكي هاشم ؛ 

 .التشريعية والقانونية 

  
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم  ُأخطر المجلس بإحالة )٦

م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم ١٩٨٩لسنة ) ٨(بقانون رقم 
دالل جاسم الزايد، رباب عبدالنبي : من أصحاب السعادة األعضاء 

  .إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛  العريض
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٣

  البند الرابع
 

مشروع قانون بشأن استمالك العقارات من الموافقة على المواد التالية  )٧
  للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استمالك األراضي للمنفعة 

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

  من بشأن تعويض المالك عن مساحة األراضي التي تقتطع 
  كما جاءت أمالكهم لالرتداد اإلجباري للمباني أو لزاوية الرؤية ؛ 

  .)٣٩، ٣٦ ،٣٤: ( من الحكومة

، ٣٧ ، ٣٥،  ٣٣إلى  ٢٧: (الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة  )٨
 ) . ٤٤ إلى ٤١ ، ٣٨

  . في الجلسةبالتعديل المطروح ) ٢٤(الموافقة على المادة  )٩

   .)٤٠ ، ٢٦: ( إلى اللجنة لمزيد من الدراسةإعادة المواد التالية  )١٠

 ) . ٢٥ (المادةالموافقة على حذف  )١١

  
 البند اخلامس

  
وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية التعليق على تقرير  )١٢

 التي عقدت في مقر  ،م للبرلمان العربي االنتقالي٢٠٠٨الثانية للعام 
 إلى ١٢خالل الفترة من ، قاهرة األمانة العامة لجامعة الدول العربية بال

  .م٢٠٠٨ سبتمبر ١٤
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٤

 البند السادس

 
بيان الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )١٣

 . مشاركة عاهل البالد المفدى في مؤتمر الحوار بين األديان بمناسبة 

  . الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تالوته في الجلسة  ) ١٤
  
  
  

  
   الجلساتشؤون قسم: دإعدا

  إدارة شؤون الجلسات
 
  


