
v  ١  مرفق جدول األعمال 
 

  
  

  التاسعةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م٥/١/٢٠٠٩   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٩٣ (

ً
  

  

   األولالبند
   :  أصـحاب الـسعادة األعـضاء      من اعتذر عن حضور الجلسة كل     )١

  جميـل علـي    ، محمد جمـشير    عبدالرحمن  ألس  توماس سمعان ،      
المتروك ، سيد ضياء يحيى الموسـوي ، عبـدالرحمن عبدالحـسين            

  .جواهري ، فؤاد أحمد الحاجي
  

  الثاني البند
 . تعديل  بالوإقرارها، التصديق على مضبطة الجلسة السابقة  )٢

  

  البند الثالث
ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين ؛  )٣

   . لخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة ا
  

  الرابع البند
أجاب صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزيـر العـدل              )٤

والشؤون اإلسالمية عن سؤال سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض         
بشأن اللجنة المشكلة إلتالف المواد المخدرة وكمية المـواد المخـدرة      

 سـعادة العـضو     تلتي تم إتالفها من قبل اللجنة ، كما علَّق        وأنواعها ا 
 .  على ذلك ةالسائل



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)٩(قرارات الجلسة 
                            الفصل التشریعي الثاني                                                       م٥/١/٢٠٠٩

٢

  اخلامسالبند 
الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكـام المرسـوم            )٥

م بإنشاء مجلس الموارد المائية ، المرافق       ١٩٨٢لسنة  ) ٧(بقانون رقم   
ى سمو رئـيس    م ، وإحالته إل   ٢٠٠٧لسنة  ) ٥٨(للمرسوم الملكي رقم    

 .الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه 
  
  

  السادسالبند 
بالتصديق على اتفاقية  الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون )٦

المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة 
  .(MENAFATF)الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 .جاء من الحكومة الموافقة على مسمى المشروع كما  )٧

 . الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة  )٨

 .إقرار المادة األولى كما جاءت من الحكومة  )٩

 . إقرار المادة الثانية بتعديل اللجنة  )١٠

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه     ) ١١
 .في الجلسة القادمة 

  

  بعالساالبند 
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حظر استحداث  )١٢

وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة ، 
  .م ٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة  )١٣



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)٩(قرارات الجلسة 
                            الفصل التشریعي الثاني                                                       م٥/١/٢٠٠٩

٣

  ،٩ – ٤: (لحكومة الموافقة على المواد التالية كما جاءت من ا )١٤

٢٢ ، ١٩ – ١٧ ، ١٥ –١١. ( 

 ) .٢٤ ، ١٠ ، ٢ ، ١: (الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة  )١٥

 ، ٢٠ ، ١٦ ، ٣: (إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة  )١٦
٢٣ ، ٢١. ( 

  
  الثامنالبند 

ات بشأن استمالك العقـار   من مشروع قانون    ) ٦(الموافقة على المادة     ) ١٧
  مشروع قانون بشأن استمالك األراضـي للمنفعـة   و،  للمنفعة العامة

مشروع قانون بشأن استمالك العقـارات للمنفعـة العامـة          والعامة ،   
مشروع قـانون   وم ،   ٢٠٠٨لسنة  ) ٩(مرافق للمرسوم الملكي رقم     ال

بشأن تعويض المالك عن مساحة األراضي التي تقتطع من أمالكهـم           
  .  ؛ بتعديل اللجنة مباني أو لزاوية الرؤيةلالرتداد اإلجباري لل

 .بالتعديل المطروح في الجلسة ) ٤٠(الموافقة على المادة  )١٨

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه     ) ١٩
 .في الجلسة القادمة 

 
  التاسعالبند 

 . تأجيل مناقشة باقي بنود جدول األعمال إلى الجلسة القادمة  ) ٢٠
  

  
   الجلساتشؤون قسم: ادإعد

  إدارة شؤون الجلسات


