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  ةثامناللسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م١٥/١٢/٢٠٠٨   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٦١ (

ً
  

  
  
  

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

جهـاد حـسن    ،  الغـتم    محمدعبدالرحمن  ، عبدالرحمن محمد جمشير    
 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، خالد عبدالرسـول            ،بوكمال  

 .خالد عبدالرحمن المؤيد الشريف ، 

  
  الثاني البند

 . تعديل  بالوإقرارها، التصديق على مضبطة الجلسة السابقة  )٢
  

  البند الثالث
 الرد  مسودةعلىالتعديالت المقترحة جراء إلتفويض مكتب المجلس  )٣

   . جاللة الملك إلىعلى الخطاب الملكي السامي العتماده ورفعه 

  
  الرابع البند

 التقرير التكميلـي للجنـة      الموافقة بتعديل اللجنة على المواد التالية من       )٤



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)٨(قرارات الجلسة 
 الثاني                                                                             الفصل التشریعي م١٥/١٢/٢٠٠٨

٢

ة لتنظـيم   الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطني       
 ).١٣ ، ١٢ ، ٦، - ٩بند  ال- ٤من المادة : (المهن والخدمات الصحية

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

  

  اخلامسالبند 
تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قـانون بـشأن إنـشاء           إحالة   )٦

صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم          
لجنة الشؤون الماليـة    لجنة الخدمات و  شتركة من    لجنة م   إلى ؛ الخاصة

    . ةدراسمزيد من اللواالقتصادية 
  
  

  السادسالبند 
إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح بقانون بشأن الحفاظ  )٧

 : األعضاءوالمقدم من أصحاب السعادة  ، ة العربيةعلى سالمة اللغ
عبدالرحمن عود س،  جمشير محمد عبدالرحمن، سميرة إبراهيم رجب 

سيد حبيب مكي هاشم ؛ إلى اللجنة  ، محمد حسن باقر رضي ، كانو 
على طلبها  بناء  . 

  

  بعالساالبند 
المشارك الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وفد تقرير ُأخطر المجلس ب )٨

التنوع " سيوية حولآلللجمعية البرلمانية ا اللجنة الفرعية اجتماع في
 كوريا الجنوبية خالل الفترة من –والمنعقد في سيؤول " سياآالثقافي في 

 .م ٢٠٠٨ أغسطس ٢٢ إلى٢١



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)٨(قرارات الجلسة 
 الثاني                                                                             الفصل التشریعي م١٥/١٢/٢٠٠٨

٣

  الثامنالبند 
المشارك الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وفد ُأخطر المجلس بتقرير  )٩

، أعمال االجتماع األول التحاد الغرف في أفريقيا والعالم العربي  في
 ٢٧ إلى ٢٥ا خالل الفترة من  جنوب أفريقي-  والذي عقد في كيب تاون

 .م ٢٠٠٨أكتوبر 
  

  

  التاسعالبند 
 بيانالموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )١٠

بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجاللة 
 .الملك المفدى والعيد الوطني المجيد 

  . ه في الجلسة الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تالوت ) ١١
  

  عاشرالالبند 
بيان الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )١٢

 . العالمي لحقوق اإلنساننناسبة الذكرى الستين لصدور اإلعالمب

  . الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تالوته في الجلسة  ) ١٣
  
 

  
  

  
   الجلساتشؤون قسم: إعداد

  إدارة شؤون الجلسات
 
  


