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 العشرينوالسابعة جدول أعمال اجللسة 

ا  10:00 الساعة -   م18/4/2021،  هـ6/9/1442 األحد
ً
 صباح

الفصل التشريعي اخلامس - الثالثدور االنعقاد العادي 

وعــــــــالموض    الرقم 

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

.السابقة الجلسة مضبطة  على التصديق -2

. الواردة الرسائل -3

السؤؤلال الموجإ ىلى صؤؤالس السؤؤعادة المماد  نمال بن ألمد ملمد و ير -4
المواصؤؤالو واصتصؤؤاصو، والمقد  من سؤؤعادة العضؤؤو السؤؤيد ألمد ممد   

ورد سؤؤعادة الو ير عليإ.  الدولي الجديد،اللداد بخصؤؤوم مطار البلرين  
.)إلخطار المجل (

( 32المرسؤؤو  بقااون ر   ) بخصؤؤومتقرير لجاة المرافق العامة والبيئة   -5
بشؤنن  واعد التسؤجيل والسؤالمة والمرا بة الخاصؤة بالسؤ ن   2020لسؤاة 

.الصغيرة

واص تصادية   -6 المالية  الشلون  لجاة  الاواس  بخصومتقرير  مجل    رار 
(  24لول  رار مجل  الشورى بخصوم مشروع  ااون بتعديل المادة )

)المعد   ،  بشنن المي ااية العامة2002( لساة  39المرسو  بقااون ر   )  من
   .في ضوء اص تراح بقااون المقد  من مجل  الاواس(

لول مشروع  ااون  السابقةتقرير اللجاة    بخصومتقرير لجاة الخدماو   -7
)المعد في ضوء اص تراح بقااون    ،بشنن اللد من استمالك مشروباو الطا ة

.الشورى(المقد  من مجل   - بصيغتإ المعدلة -



27 جدول أعمال الجلسة  (2)                       3الدور  – 5الفصل  –الشورى 

مشروع  ااون بتعديل بعض  بخصومتقرير لجاة المرافق العامة والبيئة   -8
بشنن تاظي  صيد واستغالل   2002( لساة  20ألنا  المرسو  بقااون ر   )

بصيغتما   -)المعد في ضوء اص ترالاو بقوااين    ،ولماية الثروة البلرية
 .الاواس(المقدمة من مجل   -المعدلة 

الخدماو   -9 لجاة  الجذعية،  بخصومتقرير  الخاليا  بشنن  بقااون  اص تراح 
الدنتورة ابتسا   والمقد  من أصلاس السعادة: الدنتور ألمد سال  العريض،  

الدنتور وعبدالرلمن ملمد جمشير،  وماى يوسف المليد،  وملمد الدصل،  
 .ن عليملمد علي لس

البلرين   -10 لمملنة  البرلمااية  الشعبة  وفد  المشارنةتقرير  الادوة  بشنن  في 
اصفتراضية )المائدة المستديرة( التي اظمما اصتلاد البرلمااي الدولي على 
لألم    التابع  اإلاتراو  لونمة  لماتدى  عشر  الخام   اصجتماع  هامش 

19-وفيد  بعاوان "بااء الثقة في و و اصستجابة لجائلة ن (IGF) المتلدة

 . 2020اوفمبر  10والماعقدة بتاريخ ، وما بعدها"

البلرين   -11 لمملنة  البرلمااية  الشعبة  وفد  المشارنةتقرير  الادوة  بشنن  في 
التغطية الصلية الشاملة في  من نوفيد أفضل   19-  اصفتراضية بعاوان: 

 . 2020اوفمبر  17الممارساو والتلدياو البرلمااية، والماعقدة بتاريخ 

البلرين   -12 لمملنة  البرلمااية  الشعبة  وفد  المشارنةتقرير  الادوة  بشنن  في 
اصفتراضية التي اظمما اصتلاد البرلمااي الدولي لول مراجعة عملياو األم 

 . 2020اوفمبر  18المتلدة في بااء السال ، والماعقدة بتاريخ 

البلرين   -13 لمملنة  البرلمااية  الشعبة  وفد  المشارنةتقرير  الادوة  بشنن  في 
اصفتراضية بعاوان "العاف ضد المرأة في السياسة" والتي اظمما اصتلاد  
البرلمااي الدولي بالتعاون مع ملسسة نوفي عاان بمااسبة اليو  الدولي 

 . 2020اوفمبر  25بتاريخ للقضاء على العاف ضد المرأة، والماعقدة 

. أعمال من يستجد ما -14
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