
 

  في اجتماعه االعتيادي برئاسة محمد بن مبارك:
 مجلس الوزراء يهنئ ولي العهد رئيس الوزراء بنجاح سباقات الفورموال

  

  02:00 - ٢٠٢٠ديسمبر  ٠٨الثالثاء 

تحديات التي  اإلشادة بنجاح حوار المنامة والمناقشات المثمرة إلبراز ال
  تواجه المنطقة 

  المجلس يرحب ببدء الحوار االستراتيجي األول بين البحرين وأمريكا 

  

رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس 

  الوزراء الذي عقد صباح أمس عن بُعد.



يفة ولي في مستهل الجلسة، رفع مجلس الوزراء خالص التهاني لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خل

العهد رئيس الوزراء بمناسبة نجاح سباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان وجائزة رولكس 
, مثنيًا المجلس على الجهود المخلصة للكوادر الوطنية التي أسهمت في 2020الصخير الكبرى للفورموال وان 

اٍل في التنظيم يرسخ مكانة المملكة على صعيد تنظيم إنجاح تنظيم سباقين متتاليين وما تميزا به من مستوى ع

  البطوالت الرياضية الدولية.

كما أشاد مجلس الوزراء بنجاح حوار المنامة، وما يتميز به هذا الحدث من مناقشات مثمرة ألبرز التحديات التي 

المملكة بقضايا األمن اإلقليمي تواجه المنطقة والعالم وتسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يؤكد اهتمام  

  والدولي.

ورحب المجلس ببدء جلسات الحوار االستراتيجي األول بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية، والذي 

يسهم في مواصلة تعزيز الشراكة االستراتيجية بين البلدين الصديقين والدفع بها نحو أفق أوسع من العمل والتنسيق 

  المشترك.

مناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد مجلس الوزراء على أهمية الجهود القائمة لمواصلة تعزيز وب

النزاهة ومكافحة الفساد من خالل تطوير األجهزة الرقابية وسن وتحديث التشريعات بما يخدم التطلعات المنشودة 

  الرامية إلى ترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة.

  نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، وقرر:بعد ذلك  

  أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:

مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص التعديالت المدخلة على االتفاقية اإلطارية إلنشاء   -1

ضمام مملكة البحرين كعضو في هذا التحالف، وذلك ) ومتابعة إجراءات انISAالتحالف العالمي للطاقة الشمسية (

  في إطار تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة وجهود التصدي للتغير المناخي تحقيقًا للتنمية المستدامة.

مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن انضمام الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى االتحاد  -2

) بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق االستفادة من تجارب الهيئات الوطنية IAFة الفضائية (الدولي للمالح

  العالمية المتخصصة في الفضاء بما يتماشى مع توجهات المملكة في مجال علوم الفضاء.

وحكومة  مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين -3

الواليات المتحدة األمريكية بشأن حماية وحفظ معالم ثقافية معينة بما يسهم في تعزيز حماية التراث الثقافي وإتاحة 

  المجال للجميع للوصول إلى المخزون الثري للثقافات الوطنية والعالمية.

يد رسوم إصدار شهادات القيمة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتحد -4

  المضافة وتراخيص الممثلين والوكالء وتقديم االعتراضات، بما يسهم في تطوير العمليات التنظيمية في هذا الشأن.

مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي بشأن توسعة مركز البالد القديم الصحي  -5

  خاصة من منطلق الشراكة المجتمعية لخدمة القطاع الصحي بمملكة البحرين. بتبرع من جمعية خيرية



مذكرة وزارة التربية والتعليم بشأن رغبة مركز الدراسات الفرنسية بجامعة البحرين في االنضمام لعضوية  -6

الموارد التعليمية الوكالة الجامعية الفرانكفونية بما يسهم في االستفادة من دعم الوكالة في الجوانب الخدماتية و

  والخبرات العالمية في المجاالت العلمية والبحثية.

مذكرة مشتركة من وزارتي التربية والتعليم، والمالية واالقتصاد الوطني بشأن منحة تمويل مشروع إنشاء  -7

الناتجة عن  وتجهيز مدرسة قاللي االبتدائية اإلعدادية للبنات بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الطالبات

التوسع العمراني في تلك المنطقة مع ضمان توفير بيئة دراسية نموذجية وعالية الجودة تشتمل على جميع المرافق 

  التعليمية والمختبرات العلمية.

مذكرة وزير الخارجية بشأن مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين   -8

لحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، الذي يأتي حرًصا على مواصلة التقدم الذي حققته مملكة البحرين واستعمال األس

  في هذا المجال وتنفيذها لاللتزامات الدولية.

  ثانيًا: استعرض المجلس الموضوع التالي:

اقتراًحا برغبة من مجلس  13مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على  -1

   النواب.


