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  العشرينوالثامنة جدول أعمال اجللسة 

ا  10:00  الساعة -   م25/4/2021،  هـ13/9/1442 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

 

النعيمي وزير   -4 الدكتور ماجد بن علي  إلى صاحب السعادة  السؤال الموجه 
التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو نوار علي المحمود بخصوص  
االرتقاء بجودة التعليم وتحسين المخرجات بما يتناسب مع رؤية البحرين 

 ورد سعادة الوزير عليه. )إلخطار المجلس(م، 2030

 
 خليفة آل خليفة  بن سؤؤؤلمان الشؤؤؤي  المعالي صؤؤؤاحب  لىإ الموجه السؤؤؤؤال -5

  أحمد  درويش العضؤو سؤعادة من والمقدم  الوطني،  واالقتصؤاد المالية وزير
 تم  التي  واالقتصؤؤؤؤؤاديؤة  المؤاليؤة  التحفيزيؤة  الحزمؤة  بخصؤؤؤؤؤوص  المنؤاعي

، ورد كورونا فايروس جائحة على  المترتبة  اآلثار لمواج ة  تخصؤؤؤؤيصؤؤؤؤ ا
 (المجلس  إلخطار)معالي الوزير عليه. 

 
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشروع  -6

قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على 
 ( 51األنواع الم اجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم ) 

                                                                  .م2020لسنة 

مشؤروع قانون بتعديل    بخصؤوصقرير لجنة الشؤؤون المالية واالقتصؤادية  ت -7
لكترونيؤة  إلا( من قؤانون الخطؤابؤات والمعؤامالت  23البنؤد )د( من المؤادة )

)المعد في ضؤؤؤوء    ،م2018( لسؤؤؤنة 54الصؤؤؤادر بالمرسؤؤؤوم بقانون رقم )
 االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.
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مشؤروع قانون بتعديل    بخصؤوصتقرير لجنة الشؤؤون المالية واالقتصؤادية   -8

بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين   م2006( لسنة  62بعض أحكام القانون رقم )
 بصؤيغته المعدلة  -)المعد في ضؤوء االقتراح بقانون   ،للسؤياحة والمعارض

 .المقدم من مجلس النواب(  -
 

مشؤروع قانون بتعديل بعض    بخصؤوصتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة   -9
( لسؤؤؤؤؤنؤة 14أحكؤام قؤانون تنظيم الطيران المؤدني الصؤؤؤؤؤادر بؤالقؤانون رقم )

 م.2020( لسنة 11، المرافق للمرسوم رقم )م2013
 

الخدمات   -10 لجنة  الجذعية،    بخصوصتقرير  الخاليا  بشأن  بقانون  االقتراح 
العريض،   سالم  أحمد  الدكتور  السعادة:  أصحاب  من    الدكتورة ووالمقدم 

الدالل،   محمد  المؤيد،  وابتسام  يوسف  جمشير، ومنى  محمد  عبدالرحمن 
 .علي الدكتور محمد علي حسنو

 
 بتعديل  بقانون  االقتراح  بخصوص  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  تقرير -11

  رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر  التمييز  محكمة  قانون  من(  21)  المادة  نص
 دالل :  األعضاء  السعادة  أصحاب  من  والمقدم  وتعديالته،  ،1989  لسنة(  8)

 .سلمان علي وجميلة العرادي، عبدهللا وعلي الزايد، جاسم

 

في الندوة    بشؤؤأن المشؤؤاركةتقرير وفد الشؤؤعبة البرلمانية لمملكة البحرين   -12

، بتنظيم مشؤؤتر   19االفتراضؤؤية المعنية باالقتصؤؤاد العالمي ما بعد كوفيد  

 3بين االتحؤاد البرلمؤاني الؤدولي والبرلمؤان األوربي، والمنعقؤدة بتؤاري   

 .م2020ديسمبر 

في الندوة    بشؤؤأن المشؤؤاركةتقرير وفد الشؤؤعبة البرلمانية لمملكة البحرين   -13

البرلماني الدولي بعنوان: "إصؤالح مجلس االفتراضؤية التي نظم ا االتحاد  

 .م2021يناير  20األمن: متى؟"، والمنعقدة بتاري  

البحرين   -14 لمملكة  البرلمانية  الشعبة  وفد  المشاركة تقرير  الندوة   بشأن  في 
االفتراضية بعنوان: "دور البرلمانيين في تعزيز نزع السالح في الفضاء  

اإللكترون الحرب  على  تركيًزا  بتاري اإللكتروني:  والمنعقدة  والسالم"،   ية 
 . م2021يناير  27 

 

   . أعمال من يستجد ما -15
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