
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   والعشرين  الثانية اجللسة    أعمال  جدول 
    م14/3/2021 ، هـ1/8/1442  األحد

ا   9:30  الساعة
ً
 صباح

الثالث العادي دور االنعقاد    
 

 

 الخامسالفصل التشريعي  



 
 

 

 

 الثانية والعشرين جدول أعمال اجللسة 

ا   9:30 الساعة -   م14/3/2021،  هـ1/8/1442 األحد
ً
 صباح

 الفصل التشريعي اخلامس - الثالثدور االنعقاد العادي  

 

 وعــــــــالموض    الرقم 

 

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

 .السابقة الجلسة مضبطة  على التصديق -2
 

 :الواردة الرسائل -3

رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد هللا زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما   -أ

  بشأن  2020  لسنة(  32)  رقم  بقانون  المرسوم  انتهى إليه مجلس النواب حول

)الصغيرة   بالسفن  الخاصة  والمراقبة  والسالمة  التسجيل  قواعد   إلخطار . 

 الشؤون  لجنة  إخطار  مع  والبيئة  العامة  المرافق  لجنة  إلى  بإحالته  المجلس

 ( والقانونية التشريعية

رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد هللا زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما   -ب

(  11)   برقم  جديدة  مادة  بإضافة  قانون  مشروع  انتهى إليه مجلس النواب حول

 2001  لسنة(  35)  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البلديات  قانون  إلى  مكرًرا

  المجلس   إلخطار)  .(النواب  مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في  المعد)

  التشريعية   الشؤون  لجنة  إخطار  مع  والبيئة  العامة  المرافق  لجنة  إلى  بإحالته

 ( والقانونية

أصحاب    -  ج من  والمقدم  الغذائي،  لألمن  العامة  الهيئة  بإنشاء  بقانون  االقتراح 
الزايد،   جاسم  دالل  األعضاء:  الفضالة،  والسعادة  خليفة  عادل وسبيكة 

المعاودة،   الحداد،  وعبدالرحمن  مهدي  العريض. وأحمد  سالم  أحمد   الدكتور 



والبيئة   العامة  المرافق  لجنة  إلى  بإحالته  المجلس  لجنة  )إلخطار  إخطار  مع 
 الشؤون التشريعية والقانونية( 

 

 األشؤغال  وزير خلف  عبدهللا بن عصؤام  السؤيد السؤعادة صؤاحب إلى الموجه السؤؤال -4

 سؤؤالم صؤؤباح العضؤؤو سؤؤعادة من والمقدم العمراني،  والتخطيط البلديات وشؤؤؤون

. عليه الوزير سؤؤعادة ورد  ،االصؤؤطناعية األرياف  إنزال مشؤؤروع بشؤؤأن الدوسؤؤري

 (المجلس  إلخطار)

 وزير  محمؤد  أحمؤد  بن  كمؤال  المهنؤدس  السؤؤؤؤؤعؤادة  صؤؤؤؤؤاحؤب  إلى  الموجؤه  السؤؤؤؤؤؤال -5

  البنمحمد إسؤؤماعيل بسؤؤام الدكتور سؤؤعادة من  والمقدم  واالتصؤؤاالت،  المواصؤؤالت

 ،الرقمي التحول مجال في لالسؤتممار  القابضؤة  البحرين ممتلكات  شؤركة خطط بشؤأن

 (المجلس  إلخطار. )عليه الوزير سعادة ورد

 وزير  محمؤد  أحمؤد  بن  كمؤال  المهنؤدس  السؤؤؤؤؤعؤادة  صؤؤؤؤؤاحؤب  إلى  الموجؤه  السؤؤؤؤؤؤال -6

 دعم  بشؤأن الزايد  جاسؤم دالل  العضؤو سؤعادة من  والمقدم  واالتصؤاالت،  المواصؤالت

 مملكؤة  خؤارج  والحيواني الزراعي اإلنتؤاج في  للتوسؤؤؤؤؤع(  تمكين)  العمؤل  صؤؤؤؤؤنؤدوق

 (المجلس  إلخطار. )عليه الوزير سعادة ورد، البحرين

خلف وزير األشؤغال   السؤؤال الموجه إلى صؤاحب السؤعادة السؤيد عصؤام بن عبدهللا -7

وشؤؤؤؤؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سؤؤؤؤعادة العضؤؤؤؤو نوار علي 

ورد سؤؤؤعادة الوزير عليه.  ،المحمود بشؤؤؤأن االسؤؤؤتزراع السؤؤؤمكي والتوسؤؤؤع فيه

 )إلخطار المجلس(

( 27) رقم بقانون المرسؤؤوم بخصؤؤوص  واالقتصؤؤادية  المالية الشؤؤؤون لجنة تقرير -8

  بإصؤدار 1977 لسؤنة(  15) رقم بقانون المرسؤوم حكامأ بعض  بتعديل  2020 لسؤنة

 .التنمية سندات

 قانون مشؤروع  بخصؤوص الوطني  واألمن والدفاع الخارجية الشؤؤون لجنة تقرير -9
 وحكومؤة  البحرين  مملكؤة  حكومؤة  بين  الجويؤة  الخؤدمؤات  اتفؤاقيؤة  على  بؤالتصؤؤؤؤؤديق

 .2020 لسنة(  35)  رقم للمرسوم المرافق اإليطالية، الجمهورية
 



  بإصدار قانون مشروع بشأن  والبيئة العامة المرافق لجنة تقرير مناقشة  مواصلة -10
المادة   من  ابتداءً )  .م2018 لسؤؤنة(  29)  رقم  للمرسؤؤوم المرافق البحري،  القانون

 .بعد تعديل الترقيم(  328:329
 

  بإصؤؤؤدار قانون مشؤؤؤروع  بشؤؤؤأن  والبيئة العامة المرافق للجنة  التكميلي التقرير -11
 .م2018 لسنة(  29)  رقم للمرسوم المرافق البحري، القانون

 
  الندوة  في  علي بشؤأن المشؤاركة  حسؤن علي محمد  الدكتور العضؤو سؤعادة تقرير  -12

 في  التكيف  برنامج مع  بالتعاون الدولي البرلماني  االتحاد نظمها  التي  االفتراضؤؤية
  تغير"التكيف مع  حول  والتعاون  للتنمية السؤؤؤويسؤؤؤرية  للوكالة  التابع ،المرتفعات

 11 بتاريخ(  بعد عن) المرئي  االتصؤؤؤال  أنظمة عبر ،"الجبلية  المناطق في المناخ
 .م2020 ديسمبر

 
  البرلماني   المنتدى  في  بشأن المشاركة  البحرين  لمملكة  البرلمانية  الشعبة  وفد  تقرير -13

 المعني   المستوى  الرفيع  السياسي  المتحدة  األمم  منتدى  هامش  على  االفتراضي
 . م2020 يوليو 15 بتاريخ والمنعقد المستدامة، بالتنمية

 
 المؤتمر  في  بشؤؤؤؤؤأن المشؤؤؤؤؤاركؤة  البحرين  لمملكؤة البرلمؤانيؤة  الشؤؤؤؤؤعبؤة  وفؤد  تقرير -14

  والمنعقد ،"السؤالح لنزع  المتحدة  األمم وبرنامج  البرلمانيون"   بعنوان  االفتراضؤي

 .م2020 يوليو 1 بتاريخ

المشاركة  البحرين  لمملكة  البرلمانية  الشعبة  وفد  تقرير -15   الجلسة  في  بشأن 
  المستدامة   التنمية  حلول   شبكة  تنظمها  التي  الجلسات   سلسلة  من  المانية  االفتراضية

SDSN  كوفيد   جائحة":  بعنوان  الدولي  البرلماني  االتحاد  رئيسة  مكتب  مع  بالتعاون 
 .م2020 يوليو 7 بتاريخ والمنعقدة ،"الجنسين بين والمساواة 19 –

 
 

   . أعمال من يستجد ما -16
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