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  العشرينواخلامسة جدول أعمال اجللسة 

ا   9:30 الساعة -   م4/4/2021،  هـ22/8/1442 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
 

 261مشرررررون نانون بةضرررراجة مادة جديدة برن     أخذ الراي النهائي على -4

( لسرررنة 15مكرًرا( إلى نانون العقوبات الصرررادر بالمرسرررو  بقانون رن   

 . المعد جي ضوء االنتراح بقانون المقد  من مجلس النواب(   ،1976

مشررون نانون بشر ن البيئة،    بخصرو تقرير لجنة المراجق العامة والبيئة   -5

 . 2019( لسنة 65المراجق للمرسو  رن   

تقرير لجنرة المراجق العرامرة والبيئرة بخصرررررو  االنتراح بقرانون بشررررر ن   -6

المقد  من أصررر اب  -بصررريغتل المعدلة  -المخزون االسرررتراتيجي للسرررل   

جمال م مد جخرو، والدكتورة جهاد عبدهللا الفاضرررل، السرررعادة األعضررراء   

 الدكتور بسررررا  إسررررماعيل البنم مد،  و، علي الدكتور م مد علي  سررررنو

  العرادي.علي عبدهللاو

 المؤتمر جي بشرر ن المشرراركة الب رين لمملكة  البرلمانية  الشررعبة وجد تقرير -7
  أغسرررطس  20 -19 من الفترة خالل  المنعقد ،البرلمانات لرؤسررراء الخامس
2020 . 
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جي الجلسررة    بشرر ن المشرراركةتقرير وجد الشررعبة البرلمانية لمملكة الب رين   -8
االجتراضرية الرابعة من سرلسرلة الجلسرات التي تن مها شربكة  لول التنمية  

 بالتعاون م  مكتب رئيسررررة االت اد البرلماني الدولي  SDSN المسررررتدامة
 وتغير المجتمعات الشررراملة"، والمنعقدة بتاري    19بعنوان  "جائ ة كوجيد 

 . 2020سبتمبر  3
 

جي الندوة    بشررر ن المشررراركةتقرير وجد الشرررعبة البرلمانية لمملكة الب رين   -9
االجتراضية التي ن متها جامعة والية أريزونا بالتعاون م  االت اد البرلماني 

بعنوان "كوجيررد   للررديمقراطيررة،  الرردولي  اليو   بمنرراسررررربررة   19الرردولي 
 15بتاري     والديمقراطية  هل سررتتمكن البرلمانات من اقنقاذ،"، والمنعقدة

 . 2020سبتمبر 
 

 الندوة جي المشاركة  بش ن  الب رين  لمملكة  البرلمانية   الشعبة وجد تقرير -10
  بناء إعادة  2020 األجور جي اواةرللمس يرالدول اليو   بعنوان االجتراضية

 بتاري  والمنعقدة األجور، جي المساواة ضمان خالل من  للعمل أجضل مستقبل
 . 2020 سبتمبر 18

 

 
   . أعمال من يستجد ما -11
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