
 
 فهرس المواضيع 

 25مضبطة الجلسة   م2021/ 4/ 4                  (  أ)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 الموضوع الرقم 
 
 

 الصفحة 
 
 

   
 1 ... ..........................ديباجة المضبطة ........................  ( 1
، والغائبين عن الجلسة  عن هذه الجلسة ن  يالمعتذر تلاوة أسماء الأعضاء   ( 2

 7 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 8 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................  ( 3
قانون بالموافقة على انضمام ممل كة البحرين    مشروعالمجلس بإحالة  إخطار    ( 4

ميناماتا اتفاقية  )  إلى  رقم  للمرسوم  المرافق  الزئبق،  لسنة 74بشأن   )
 8   ..........   ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنيم2020

المجلس ( 5 المادة )  الاقتراح  بإحالة  إخطار  بتعديل نص  ( من 21بقانون 
( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التمييز  محكمة  لسنة  8قانون    م 1989( 

المقد   الزايد،  وتعديلاته،  م من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم 
يعية  ؛  جميلة علي سلمانوعلي عبدالله العرادي،  و إلى لجنة الشؤون التشر

 8 .............................................................  والقانونية
ون بإضافة مادة جديدة مشروع قانبصفة نهائية على  الموافقة  قرار المجلس   ( 6

مكررًا( إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم    261برقم )
)المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس    م،1976( لسنة  15)

 9   ( ............................................................النواب
مشروع قانون بشأن   بخصوصالمرافق العامة والبيئة  لجنة  مناقشة تقرير   ( 7

 9 م ................... 2019 ( لسنة65البيئة، المرافق للمرسوم رقم )



 
 فهرس المواضيع 

 25مضبطة الجلسة   م2021/ 4/ 4                  (  ب)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 الموضوع الرقم 
 
 

 الصفحة 
 
 

   
 135 ...................................   (1)ملحق  التقرير المذكور ومرفقاته   (8
 32 المبدأ .... قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث  ( 9

المذكور إلى    إخطار (10 القانون  المجلس بتأجيل مناقشة بقية مواد مشروع 
 130 الجلسة القادمة ..................................................... 

ير    المجلس بتأجيل مناقشة  إخطار (11 المرافق العامة والبيئة بخصوص  لجنة  تقر
للسلع   الاستراتيجي  المخزون  بشأن  بقانون  المعدلة  ــ  الاقتراح  ــ  بصيغته 

المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل،  
وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتور بسام إسماعيل 

 131 ؛ إلى الجلسة القادمة ................. البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي
 بشأن المشاركة  البحرين   لممل كة   البرلمانية  الشعبة  وفدإخطار المجلس بتقرير   (12

  إلى   19  من  الفترة  خلال  المنعقد  ،البرلمانات  لرؤساء  الخامس  المؤتمر  في
 130 ...........................................   م2020 أغسطس 20

 بشأن المشاركةوفد الشعبة البرلمانية لممل كة البحرين  إخطار المجلس بتقرير   (13
شبكة   تنظمها  التي  الجلسات  سلسلة  من  الرابعة  الافتراضية  الجلسة  في 

المستدامة  التنمية  الاتحاد  SDSN حلول  رئيسة  مكتب  مع  بالتعاون 
"جائحة كوفيد    الدولي  البرلماني الشاملة"،    19بعنوان:  المجتمعات  وتغير 

 130 .................. .................  م2020سبتمبر  3 المنعقدة بتاريخ



 
 فهرس المواضيع 

 25مضبطة الجلسة   م2021/ 4/ 4                  (  ت)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 الموضوع الرقم 
 
 

 الصفحة 
 
 

   
 بشأن المشاركةوفد الشعبة البرلمانية لممل كة البحرين  إخطار المجلس بتقرير   (14

مع   بالتعاون  أريزونا  ولاية  جامعة  نظمتها  التي  الافتراضية  الندوة  في 
الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، بعنوان "كوفيد  

والديمقراطية: هل ستتمكن البرلمانات من الإنقاذ؟"، المنعقدة بتاريخ    19
 131 .............. .......................... .......   م2020سبتمبر  15

بتقرير   (15 المجلس  بشأن  إخطار  البحرين  لممل كة  البرلمانية  الشعبة  وفد 
المشاركة في الندوة الافتراضية بعنوان: اليوم الدولي للمساواة في الأجور  

: إعادة بناء مستقبل أفضل للعمل من خلال ضمان المساواة  م2020
 131 ...................   م2020سبتمبر  18في الأجور، المنعقدة بتاريخ 

   
   
  

 
 
 
  

  
 

 


