
 

  ٢٢  المضبطة م٢٤/٣/٢٠٠٨                   ) ٥(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى
 

  
  

   العشرين والثانيةلسة اجلجدول أعمال 
  ا صباح٩:٣٠م الساعة ٢٤/٣/٢٠٠٨ثنين اإل

  الثانيدور االنعقاد العادي 
  الفصل التشريعي الثاني

  
  

 .المعتذرين  األعضاءتالوة أسماء -١
 

 .السابقةالتصديق على مضبطة الجلسة  -٢
 

ر التربية  السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزي           -٣
التربيـة  موقـع   والمقدم من سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب بشأن  ،والتعليم

المناهج ما تقدمه ، و في أهداف وسياسات التعليم في البحرينالقومية والمواطنية
 في بناء ثقافة االنتماء والوالء للهوية البحرينية العربية في          للمساهمةالتعليمية  
  . عليهالوزيرسعادة  ورد ،المجتمع

 

مـشروع قـانون    مـن   ) ٢٨(المادة  التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص       -٤
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قـوة            

  .م١٩٧٦لسنة ) ١١(دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 

لقانونية بخصوص االقتراح بقانون    لجنة الشؤون التشريعية وا   لالتكميلي  تقرير  ال -٥
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون          

راشد مال اهللا  : ادة األعضاء عالسمن أصحاب    والمقدم   ،م١٩٧١لسنة  ) ١٢(رقم  



 

  ٢٢  المضبطة م٢٤/٣/٢٠٠٨                   ) ٦(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى
 

 بهيـة   الدكتورةالسبت، عبدالرحمن محمد جمشير، محمدهادي أحمد الحلواجي،        
  .جواد الجشي، رباب عبدالنبي العريض

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك فـي النـدوة البرلمانيـة              -٦
العاصـمة  فـي   والتـي عقـدت      ،"الهجرة من منظور حقوق اإلنـسان     "بعنوان  

  .م٢٠٠٧ أكتوبر ٢٦ إلى ٢٤ الفترة من خالل  - جنيف -السويسرية 
  

رلمانية لمملكة البحرين المشارك في ورشة العمل المشتركة تقرير وفد الشعبة الب -٧
بين االتحاد البرلماني العربي وجمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية حـول           

       العاصـمة الـسورية      فـي  والتي عقدت  ،تطوير عمل االتحاد البرلماني العربي    
 .م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٦ إلى ٢٥الفترة من  خالل - دمشق -
  

 وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في االجتمـاع البرلمـاني       تقرير -٨
 والذي نظمه االتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مـع         ،يدزاألالعالمي األول حول    

الدور القيادي للبرلمـانيين فـي مكافحـة        "مجلس الشيوخ الفلبيني تحت شعار      
 إلـى   ٢٨من   الفترة   خالل - الماني -العاصمة الفلبينية   قد في    والذي ع  ،"األيدز
 .م٢٠٠٧ نوفمبر ٣٠

  

 .يستجد من أعمال ما -٩


