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 العشرين والتاسعة  جدول أعمال اجللسة  

ا  10:00 الساعة -   م9/5/2021،  هـ27/9/1442 األحد
ً
 صباح

 الفصل التشريعي اخلامس - الثالثدور االنعقاد العادي  

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

 

من    الثالث العادي  ، بفض دور االنعقاد  م2021لسنة  (  21) تالوة األمر الملكي رقم   -2
 التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.  الفصل

 

 د األقصى,بيان مجلس الشورى بشأن رفض االعتداءات على المصلين في المسج -3
 

 الرسائل الواردة. -4
 

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين  -5
 .م2020( لسنة 74إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم )

 

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين  -6
المرافق للمرسوم رقم   ،خارجيإلى اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء ال

 .م2021( لسنة 1)
 

(  65للمرسوم رقم )أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق   -7
 .م2019لسنة 

 

( 26تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم ) -8
  م 2002( لسنة  54( من المرسوم بقانون رقم )173بتعديل المادة )  2020لسنة  

 .بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب 
 

الوطني بخصوص مشروع قانون  من  تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واأل -9
( مكرًرا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 189بإضافة مادة جديدة برقم )

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من   ،م1976( لسنة  15بقانون رقم )
 . مجلس الشورى(

 

من الوطني بخصوص مشروع قانون  تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واأل -10
( المادة  إلى  جديد  بند  )2بإضافة  رقم  القانون  من  لسنة  58(  بشأن  2006(  م 

االقتراح بقانون المقدم    في ضوء)المعد    ،حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية 
 . من مجلس النواب(



 

 

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

 

مشروع قانون بتعديل المادة   بخصوصتقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية   -11
)المعد    ،بشأن السجل التجاري  م 2015( لسنة  27)( من المرسوم بقانون رقم  1)

 .في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(
 

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة    بخصوصتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة   -12
( لسنة  35إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  (مكرًرا  11برقم )
 . )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( م2001

  

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار   -13
برقم   جديدة  مادة  بإضافة  قانون  مشروع  بشأن  الشورى  الثالثة  )مجلس 

)والعشرون   رقم  بقانون  المرسوم  إلى  لسنة  3مكرًرا(  نظام   م2002(  بشأن 
مقدم من  )المعد في ضوء االقتراح بقانون ال  ،انتخاب أعضاء المجالس البلدية

 .مجلس النواب(
 

الهيئة   -14 بإنشاء  بقانون  االقتراح  بخصوص  والبيئة  العامة  المرافق  لجنة  تقرير 
العامة لألمن الغذائي، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، 

الفضالة،  و خليفة  المعاودة،  وسبيكة  عبدالرحمن  الحداد، وعادل  مهدي  أحمد 
 .سالم العريضحمد أالدكتور و
 

والقانونية   -15 التشريعية  الشؤون  لجنة  بتعديل    بخصوصتقرير  بقانون  االقتراح 
( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  لسنة  26بعض  إجراءات    م2000(  تنظيم  بشأن 

السعادة أصحاب  من  والمقدم  وتعديلها،  واأللقاب  األسماء  اكتساب   دعاوى 
 حمد مبارك النعيمي،  ودالل جاسم الزايد،  واألعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة،  

 .صباح سالم الدوسريو جواد عبدهللا حسين، و

 

في أعمال    بشأن المشاركةتقرير سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل   -16
للتنمية   العربي  المنتدى  أعمال  ضمن  الغذائية  للنظم  العربي  اإلقليمي  الحوار 

، والمنعقد  19ما بعد كوفيد    2030إسراع العمل نحو خطة عام    2021المستدامة  
 .الفيديو عبر تقنية م2021مارس  31إلى  29من خالل الفترة 

 

دور  -17 بمناسبة فض  المجلس  الصالح رئيس  السيد علي بن صالح  كلمة معالي 
 .االنعقاد

 

   .أعمال من يستجد ما -18
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