
 فھرس المواضیع
 

)١   ٣المضبطة  ٣/١١/٢٠٠٨                                              (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

  ١١  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٣  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٣  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    ن الس مبناسبة جناح أعمال الفريق الوطين املكلف مبهمة مناقشة اتفاقية القضاء ايب   )٤

  ١٤  )...................................سيداو(على كافة أشكال التمييز ضد املرأة   
   اهيم آل خليفة رئيسة إخطار الس برسالة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبر   )٥

    ، بنتائج اجللسة اإلجرائية األوىلالشورى بشأن نئة جملس للمـرأةالس األعلى   
    وسعي الس إىل ترمجة مذكرة التفـاهم املوقعة بني الس األعلى للمرأة وجملس  

  ١٥  .....................................ورد معايل رئيس الس عليها  ،الشورى  
    اتفـاق البحرينانون بالتصديق على بني مملكة ـالة مشروع قـإخطار الس بإح   )٦

    والوكالة الدولية للطاقة الذريـة لتطبيق الضمانات يف إطار معـاهدة عدم انتشار  
     لسنة١٧األسلحة النووية والربوتوكـول املرفق به واملرافقني للمرسوم امللكي رقم   
  ١٦  .....................ة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينم؛ إىل جلن٢٠٠٨  
    إخطار الس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية املقر بني حكومة مملكة    )٧

    إفريقيـا ال ـط ومشـن وجمموعـة العمل املـايل ملنطقة الشرق األوسـالبحري  
  (Menafatf)١٧  ............ة والدفاع واألمن الوطينالشؤون اخلارجيإىل جلنة  ؛  
    ١٠ من املرسوم بقانون رقم ٥س بإحالة مشروع قانون بتعديل املادة ـإخطار ال   )٨

  ١٧  ...................م يف شأن اإلسكان؛ إىل جلنة املرافق العامة والبيئة١٩٧٦لسنة   
    من قانون تنظيم معـاشات  ٤١إخطار الس بإحالة مشروع قانون بتعديل املادة    )٩

    ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام، الصادر باملرسوم  
  ١٧  ..............................م؛ إىل جلنة اخلدمات١٩٧٦ لسنة ١١بقانون رقم   



 فھرس المواضیع
 

)٢   ٣المضبطة  ٣/١١/٢٠٠٨                                              (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

    سنة  ل١٣ من القانون رقم ٨٧إخطار الس بإحالة مشـروع قانون بتعديل املادة   )١٠
    تنظيـم معاشات ومكافـآت التقاعد ملوظفي احلكومة؛ إىل جلنة م بشأن١٩٧٥  
  ١٧  .................................................................اخلدمات  
     من قانون التأمني االجتماعي ٩١إخطار الس بإحالة مشروع قانون بتعديل املادة   )١١

  ١٧  ..............م؛ إىل جلنة اخلدمات١٩٧٦ لسنة ٢٤الصادر باملرسوم بقانون رقم   
    ون حمكمة التمييز ــإخطار الس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قان  )١٢

    املقدم بقانون االقتراحاملعد يف ضوء (م ١٩٨٩ لسنة ٨الصادر باملرسوم بقانون رقم   
     التمييز حمكمة قانون أحكام بتعديل بعض ونــقانروع ، ومش)جملس الشورىمن   
     ونـبقاناملعد يف ضوء االقتراح (م ١٩٨٩سنة ـ ل٨باملرسوم بقانون رقم الصادر   
  ١٧  ...............؛ إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية)جملس النواباملقـدم من   
    ية أسرار ووثائق الدولـة املقدم من إخطار الس بإحالة اقتراح بقانون بشأن محا  )١٣

    مسرية رجب، عبدالرمحن مجشري، سعود كانو، أمحد: أصحـاب السعادة األعضاء  
  ١٨  .زاد، الدكتورة عائشة مبارك؛ إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  
    صوص مشروع مناقشة التقريـر التكميلي للجنة الشـؤون التشريعية والقانونية خب  )١٤

    قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العـامة، ومشروع قانون بشأن استمالك  
    األراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة،  
    م، ومشـروع قانون بشأن تعويض٢٠٠٨ لسنة ٩املرافق للمرسـوم امللكي رقم   
   اضي اليت تقتطع من أمالكهم لالرتداد اإلجباري للمباين أو املالك عن مساحة األر  

 
  ١٨  ................................................................لزاوية الرؤية  
  ٩٥  .................................................... التقرير املذكور  )١٥
  ١٩  ................ املذكور من حيث املبدأشروع القانونقرار الس املوافقة على م  )١٦
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)٣   ٣المضبطة  ٣/١١/٢٠٠٨                                              (                                 ٣الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

  الموضــــــــــوع الرقم

 
 
 
 
 

 ة    الصفح

    املتبقـنيإخطار الس بتأجيل مناقشة بقية مواد مشروع القانون املذكور والبندين   )١٧
  ٩٣  .........................................من جدول األعمال إىل اجللسة القادمة  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      

  


