جدول أعمال اجللسة احلادية والعشرين
األحد 2021/3/7م
ً

الساعة  9:30صباحا

دور االنعقاد العادي الثالث

الفصل التشريعي الخامس

جدول أعمال اجللسة احلادية والعشرين
ً

األحد 1442/7/23هـ 2021/3/7 -م  -الساعة  9:30صباحا

دور االنعقاد العادي الثالث  -الفصل التشريعي اخلامس

الموضــــــــوع

الرقم
-1

تالوة أسماء األعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة ،والغائبين عن الجلسة
السابقة.

-2

التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

-3

بيان مجلس الشورى بشأن رفض اإلساءة والمساس بمكانة وسيادة المملكة
العربية السعودية الشقيقة.

-4

الرسائل الواردة.

 -5السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير
العمل والتنمية االجتماعية ،والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن
االستراتيجية الوطنية للطفولة ،ورد سعادة الوزير عليه( .إلخطار المجلس)
 -6السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدهللا خلف وزير
االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ،والمقدم من سعادة العضو
جواد عبدهللا عباس بشأن الثروة الحيوانية في مملكة البحرين ،ورد سعادة
الوزير عليه( .إلخطار المجلس)
 -7السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير
العمل والتنمية االجتماعية ،والمقدم من سعادة العضو رضا إبراهيم منفردي
بشأن العمالة السائبة ،ورد سعادة الوزير عليه( .إلخطار المجلس)
 -8السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدهللا خلف وزير
االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ،والمقدم من سعادة العضو
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الدكتور أحمد سالم العريض بشأن اإلجراءات المتبعة لدعم وتطوير قطاع
تربية الدواجن ،ورد سعادة الوزير عليه( .إلخطار المجلس)
-9

السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير
المالية واالقتصاد الوطني ،والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي
بشأن تفصيالت الديون المستحقة حسب آخر ميزانية مدققة للهيئة العامة
للتأمين االجتماعي ،ورد معالي الوزير عليه( .إلخطار المجلس)

 -10تقرير لجنة الشؤؤؤون المالية واالقتصؤؤادية بشؤؤأن مشؤؤروع قانون باعتماد
الميزانيؤة العؤامؤة للؤدولؤة للسؤؤؤؤؤنتين المؤاليتين  2021و ،2022المرافق
للمرسوم رقم ( )70لسنة 2020م.
 -11مواصؤلة مناقشؤة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشؤأن مشؤروع قانون
بإصؤؤؤؤدار القانون البحري ،المرافق للمرسؤؤؤؤوم رقم ( )29لسؤؤؤؤنة 2018م
(ابتداء من المادة  328:329بعد تعديل الترقيم).
 -12التقرير التكميلي للجنؤة المرافق العؤامؤة والبيئؤة بشؤؤؤؤؤأن مشؤؤؤؤؤروع قؤانون
بإصدار القانون البحري ،المرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2018م.
 -13تقرير سؤعادة العضؤو الدكتور محمد علي حسؤن علي بشؤأن المشؤاركة في
النؤدوة االفتراضؤؤؤؤؤيؤة التي نظمهؤا االتحؤاد البرلمؤاني الؤدولي بؤالتعؤاون مع
برنامج التكيف في المرتفعات ،التابع للوكالة السؤويسؤرية للتنمية والتعاون
حول "التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية" ،عبر أنظمة االتصؤؤؤال
المرئي (عن بعد) بتاريخ  11ديسمبر 2020م.
 -14تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المنتدى
البرلماني االفتراضي على هامش منتدى األمم المتحدة السياسي الرفيع
المستوى المعني بالتنمية المستدامة ،والمنعقد بتاريخ  15يوليو 2020م.
 -15ما يستجد من أعمال.
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