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 العاشرةاجللسة ج ونتائت راراق
 م 12/2020/ 13األحد   

 اخلامس الفصل التشريعي  - الثالثدور االنعقاد العادي 
 : األول  البند

 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 
دالل جاسم الزايد، ين الــسعادة العضو ااعتذر عن عدم حضــــور هذه اجللسة صاحب -

من دون  أحد من األعضاء . ومل يتغيب عن حضور اجللسة السابقةمسري صادق البحارنةو

 .عذر
 

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة 

 ت بال تعديل.روُأقعلى املضبطة،  التصديق مت  -
 

 

 : الثالث البند         
 الواردة  الرسائل          

 لسنة( 35) رقم القانون أحكام بعض بتعديل بقانون اقرتاحاجمللس بإحالة ُأخطر  -أ

 جهاد. د: األعضاء السعادة أصحاب من واملقدم املستهلك، محاية بشأن م2012 

 إمساعيل وبسام حسن، علي حممد والدكتور فخرو، حممد ومجال الفاضل، عبداهلل

 . والبيئة العامة املرافق جلنة إىل؛ العرادي عبداهلل وعلي البنمحمد،

 

 والدكتورةسعادة األعضاء: صباح سامل الدوسري، ال أصحابرسالة ب اجمللسُأخطر  -ب

سبيكة خليفة الفضالة، بشأن وعبدالرمحن حممد مجشري، وجهاد عبداهلل الفاضل، 

بشأن  م2006( لسنة 19)( من القانون رقم 42اسرتداد االقرتاح بقانون بتعديل املادة )

 تنظيم سوق العمل. 
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 : الرابع لبندا

  خليفة  سبيكة العضو سعادة  من واملقدم  الصحة وزيرة السعادة  صاحبة إل  املوجه السؤال
 عليه   الوزيرة سعادة ورد  اإلعاقة،  لذوي الصحة وزارة   تقدمها التي اخلدمات بشأن الفضالة

 .املذكور السؤال على الوزير سعادة برد اجمللس ُأخطر -

 
 : اخلامس البند

  سعادة  من واملقدم  والنواب الشورى  جملسي  شؤون  وزير  السعادة صاحب إل  املوجه السؤال
 عليه   الوزير سعادة ورد   احلكومة، ملوظفي  املؤقتة العقود  بشأن احلاجي أمحد فؤاد  العضو

 .املذكور السؤال على الوزير سعادة برد اجمللس ُأخطر -

 

 : السادس  البند

  بإصدار  قانون مشروع  خبصوص  والطفل املرأة  شؤون  للجنة  األول التكميلي  التقرير  
 املعاملة،  سوء  من  ومحايتهم  لألطفال  اإلصالحية  العدالة قانون

 م 2019 لسنة( 20)  رقم  للمرسوم املرافق 
الباب  مسمىاألوىل، الرابعة، ) وردت يف مشروع القانون:ى املواد التالية كما املوافقة عل -

، 32، 30، 27، 23، 19، 18، 16، 14، 10الباب الثاني،  مسمى، 4، 2، 1األول، 

، 52، 51، 47، 45، 43، 40،41 ،39، 37، 36، 35، 33الباب الثالث،  مسمى

، 66، 65الباب اخلامس،  مسمى، 63، 60، 59، 58 ،54، 53الباب الرابع،  مسمى

67 ،68 ،71 ،72 ،75 ،76 ،77، 82 ،84، 89.)   

، 8، 7، 6، 5، 3 اخلامسة، الثانية، الثالثة،ى املواد التالية بتعديل اللجنة: )املوافقة عل -

9 ،11 ،12 ،13، 15 ،17 ،20، 21 ،22 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29، 30، 31 ،

34 ،38 ،42 ،44، 46، 48، 49 ،50 ،55، 56 ،57 ،61 ،62 ،64 ،69، 70، 

73 ،74 ،78 ،79 ،80 ،81، 83 ،85، 86 ،87 ،88.) 
 .املوافقة على املشروع يف جمموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه يف اجللسة القادمة -
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 : السابع البند
  االستشاري االجتماع ف  مشاركتها  حول الفاضل عبدالل  جهاد  الدكتورة العضو سعادة تقرير
  برملان من  املقدم  إفريقيا،  ف  والتغذوي  الغذائي األمن  حول  النموذجي  القانون مشروع بشأن

 ( م2020 نوفمرب 17  بتاريخ الفيديو  تقنية   عرب)  إفريقيا  عموم 
 .املذكور بالتقرير اجمللس ُأخطر -

 

 

 

 :ي يف بداية اجللسة البيانات التاليُتل

 جاللة جلوس وعيد اجمليد الوطين بالعيد البحرين مملكة احتفاالت ناسبةمب بيان •

 .املفدى امللك

 .البحرينية الشرطة يوم ناسبةمب بيان •

 .الشهيد يوم ناسبةمب بيان •

 

 

 

 

 

 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش


