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  االستثنائية األوىلجدول أعمال اجللسة 

ا  10:00  الساعة -   م5/5/2021،  هـ23/9/1442 األربعاء 
ً
 صباح

 الفصل التشريعي اخلامس - الثالثدور االنعقاد العادي  
 

  الجلسة   عن  والغائبين  ،الجلسة  هذه  عن  المعتذرين  األعضاء   أسماء  تالوة -1
 .السابقة

   

 .السابقة الجلسة مضبطة  على التصديق -2
 

 .البحرينية الصحافة يوم بمناسبة الشورى مجلس بيان -3
 

 :الواردة الرسائل -4
  النواب   مجلس   رئيس  زينل  عبدهللا  بنت  فوزية  السيدة  معالي رسالة -أ

(  26)  رقم  بقانون  المرسوم  حول  النواب  مجلس  إليه   انتهى  ما  بخصوص

 لسنة(  54)  رقم  بقانون  المرسوم   من(  173)  المادة  بتعديل  2020  لسنة

  بإحالته  المجلس  إلخطار. )النواب  لمجلس  الداخلية  الالئحة  بشأن  2002

 (. والقانونية التشريعية الشؤون  لجنة إلى
 االقتراح  استرداد  بشأن  العرادي  عبدهللا  علي  العضو  السعادة  صاحب  رسالة -ب

 الصادر   العمل   سوق   تنظيم  قانون   إلى  مكرًرا(  23)   مادة  بإضافة  بقانون 

 خطار المجلس( )إل .2006 لسنة( 19) رقم بالقانون
   

 وزيرالسؤؤيد جميل بن محمد حميدان   السؤؤعادة صؤؤاحب إلى الموجه السؤؤؤال -5
 الدوسري سالم صباح  العضؤو سؤعادة من  والمقدم  االجتماعية  والتنمية العمل

، ورد سؤعادة الوزير عليه. العمل لسؤوق الوطني  المرصؤد  مشؤرو   بخصؤوص
 .(المجلس  إلخطار)

 

 وزيرةالسؤيدة فائقة بنت سؤعيد الصؤال   السؤعادة  صؤاحبة إلى الموجه السؤؤال -6
  خطة   بخصؤؤوص  المؤيد يوسؤؤ   منى  العضؤؤو سؤؤعادة من  والمقدم الصؤؤحة
، ورد سؤؤؤؤؤعؤادة األطبؤاءمن    والعؤاطلين  الخريجين  وتوظي   لتؤدريؤب  الوزارة

 .(المجلس  إلخطار)الوزيرة عليه. 
 مملكؤة  انضؤؤؤؤؤمؤام  على  بؤالموافقؤة  قؤانون  مشؤؤؤؤؤرو   على  النهؤائي  الراي  أخؤذ -7

 الحيوانؤؤات  من  المهؤؤاجرة  األنوا   على  المحؤؤافظؤؤة  معؤؤاهؤؤدة  إلى  البحرين
 .م2020 لسنة( 51)  رقم  للمرسوم المرافق الفطرية،
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( 23)  المؤادة  من(  د) البنؤد بتعؤديؤل  قؤانون  مشؤؤؤؤؤرو   على النهؤائي  الرأي  أخؤذ -8

 رقم بقانون  بالمرسؤوم الصؤادر  اإللكترونية والمعامالت الخطابات قانون من
 مجلس من  المقدم  بقانون االقتراح  ضؤؤؤوء  في  المعد) م،2018  لسؤؤؤنة( 54)

 .(الشورى
 

  تنظيم  قؤانون  أحكؤام  بعض بتعؤديؤل  قؤانون  مشؤؤؤؤؤرو   على  النهؤائي  الرأي  أخؤذ -9
 المرافق  م،2013  لسؤؤؤؤؤنؤة(  14)  رقم  بؤالقؤانون  الصؤؤؤؤؤادر  المؤدني  الطيران

 .م2020 لسنة( 11)  رقم  للمرسوم
 

  المرسؤوم   بخصؤوص الوطني  واالمن والدفا  الخارجية الشؤؤون لجنة تقرير -10
 رقم بقانون  المرسؤؤوم أحكام بعض  بتعديل م2020 لسؤؤنة( 29)  رقم  بقانون

 .اإلرهاب وتمويل األموال  غسل ومكافحة حظر بشأن م2001 لسنة(  4)
 

 رقم بقانون  المرسؤؤوم  بخصؤؤوص  واالقتصؤؤادية المالية الشؤؤؤون لجنة تقرير -11
  الصؤؤادر التجارية  الشؤؤركات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل م2020 لسؤؤنة( 28)

 .م2001 لسنة( 21) رقم بقانون  بالمرسوم
 

 مشؤرو   بخصؤوص  الوطني  منواأل والدفا  الخارجية الشؤؤون لجنة تقرير -12
 بشؤؤؤؤأن  ميناماتا  اتفاقية إلى  البحرين مملكة  انضؤؤؤؤمام على  بالموافقة قانون
 .م2020 لسنة(  74)  رقم للمرسوم المرافق الزئبق،

 
 مشؤرو   بخصؤوص  الوطني  منواأل والدفا  الخارجية الشؤؤون لجنة تقرير -13

 األجسؤؤام  تسؤؤجيل  اتفاقية إلى البحرين مملكة  انضؤؤمام على  بالموافقة قانون
 .م2021 لسنة(  1) رقم  للمرسوم المرافق  ،الخارجي الفضاء في المطلقة

 الختامي الحسؤؤؤاب بخصؤؤؤوص  واالقتصؤؤؤادية المالية الشؤؤؤؤون لجنة تقرير -14
  أداء  وتقرير ،م2016  ديسمبر  31في   المنتهية المالية للسنة للدولة  الموحد

 من  المناقالت وكشؤؤ  ،م2016 المالية للسؤؤنة للدولة العامة  الميزانية  تنفيذ

 ،م2016  المالية للسنة الحكومية والجهات للوزارات أخرى  تقديرات  حساب

 .المالية وزارة قبل من والمعد
 

 الختامي الحسؤؤؤاب بخصؤؤؤوص  واالقتصؤؤؤادية المالية الشؤؤؤؤون لجنة تقرير -15
 ،م2016  ديسؤؤمبر 31  في  المنتهية المالية للسؤؤنة القادمة األجيال  الحتياطي

 .واإلدارية المالية الرقابة ديوان قبل من تدقيقه بعد
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 القانون أحكام  بعض  بتعديل قانون مشؤرو   بخصؤوص الخدمات لجنة تقرير -16
 المرافق  بأنواعه،  والتبغ  التدخين مكافحة بشؤؤؤؤأن م2009 لسؤؤؤؤنة( 8)  رقم

 .م2017 لسنة( 74)  رقم  للمرسوم
 

( 17) أرقام المواد  بخصوص  والبيئة العامة المرافق للجنة  التكميلي التقرير -17

  البيئة،  بشأن قانون  مشرو  من  اللجنة إلى  المعادة(  116)و( 84)و( 69)و

 .م2019 لسنة( 65)  رقم  للمرسوم المرافق
 

 جلسؤؤة في بشؤؤأن المشؤؤاركة البحرين لمملكة البرلمانية  الشؤؤعبة وفد تقرير -18
 الحكومة في الثقة  السؤؤتعادة  الفسؤؤاد  مكافحة" حول  االفتراضؤؤية  االسؤؤتما 
 .م2021 فبراير 18-17 بتاريخ والمنعقدة ،"التنمية آفاق وتحسين

 
  اجتما   في بشؤؤأن المشؤؤاركة البحرين لمملكة  البرلمانية  الشؤؤعبة وفد تقرير -19

  ،( افتراضي  اجتما ) البرلمانات لرؤساء العالمي للمؤتمر  التحضيرية اللجنة
 .م2021 فبراير 22 بتاريخ والمنعقد

 
  ندوة" في  بشؤؤؤأن المشؤؤؤاركة البحرين لمملكة  البرلمانية  الشؤؤؤعبة وفد تقرير -20

 على  المسؤؤؤؤؤتجؤد  كورونؤا  أزمؤة  تؤداعيؤات  من  للحؤد  الطؤارئؤة  التشؤؤؤؤؤريعؤات
  الواردة  للتوصؤية  اتنفيذً  عقدت  والتي ،"والمتوسؤطة  الصؤغيرة  المشؤروعات

 المعالي ألصؤؤؤحاب عشؤؤؤر الرابع  الدوري  االجتما   بنود من  الرابع  البند في
 مجلس  بدول واألمة  والوطني والنواب الشؤؤورى مجالس  رؤسؤؤاء والسؤؤعادة

 بؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤاريؤؤؤؤؤؤؤخ   والؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤؤؤدة  الؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤاون،
 (.المرئي االتصال) بعد عن م2021 فبراير 24 

 
المشاركة  البحرين   لمملكة  البرلمانية  الشعبة  وفد  تقرير -21   الجلسة   في  بشأن 

 اجتما )  وظروفه  الوباء  زمن  في   البرلمانات  تأقلم  كيفية  حول  النقاشية
 .م2021 فبراير 25 بتاريخ والمنعقدة ،(افتراضي

 
   . أعمال من يستجد ما -22
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