
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة الثانية والعشرينالقرارات
  م٢٤/٣/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة١٢(

ً
(  

  
  

  األولالبند 
خالـد حـسين    : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١

سيد حبيب مكي هاشم، عبداهللا راشد العالي، عصام يوسف جنـاحي،           ال المسقطي،
علي عبدالرضا العصفور، الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفـة، الـدكتورة             

 .فوزية سعيد الصالح
  

  الثانيالبند 
 . بما أجري عليها من تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢

  
  الثالثالبند 

لسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عـن            صاحب ا  أجاب )٣
سؤال سعادة العضو سميرة إبراهيم رجب بشأن موقع التربية القومية والمواطنيـة   
في أهداف وسياسات التعليم في البحرين، وما تقدمه المناهج التعليمية للمساهمة في 

عربية في المجتمع، كما علَّقت سعادة       البحرينية ال  ويةبناء ثقافة االنتماء والوالء لله    
 .العضو السائلة على ذلك
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٢

  الرابعالبند 
من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون تنظـيم          ) ٢٨(المادة  الموافقة على    )٤

معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الـصادر            
 .عديل المطروح في الجلسةبالت؛ م١٩٧٦لسنة ) ١١(بالمرسوم بقانون رقم 

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة              )٥
 .القادمة

  
  اخلامسالبند 

االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية          رفض )٦
م، والمقـدم مـن أصـحاب      ١٩٧١لسنة  ) ١٢(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     

راشد مـال اهللا الـسبت، عبـدالرحمن محمـد جمـشير،        : دة األعضاء السعا
محمدهادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، ربـاب عبـدالنبي           

 .العريض
 

  السادسالبند 
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في النـدوة          ب المجلس   ُأخطر )٧

، والتي عقدت في العاصـمة  "الهجرة من منظور حقوق اإلنسان"البرلمانية بعنوان  
 .م٢٠٠٧ أكتوبر ٢٦ إلى ٢٤ خالل الفترة من - جنيف -السويسرية 

  
  السابعالبند 

لبحرين المشارك في ورشـة     ُأخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة ا        )٨
العمل المشتركة بين االتحاد البرلماني العربي وجمعية األمناء العامين للبرلمانات          
العربية حول تطوير عمل االتحاد البرلماني العربي، والتي عقدت في العاصـمة            

 .م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٦ إلى ٢٥ خالل الفترة من - دمشق - السورية
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٣

  الثامنالبند 
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في االجتماع ُأخطر المجلس ب )٩

البرلماني العالمي األول حول األيدز، والذي نظمه االتحـاد البرلمـاني الـدولي             
الدور القيادي للبرلمـانيين فـي      "بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفلبيني تحت شعار        

 ٢٨ خالل الفترة من     - مانيال -، والذي عقد في العاصمة الفلبينية       "مكافحة األيدز 
 .م٢٠٠٧ نوفمبر ٣٠إلى 

  
  
  
  
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


