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 الصفحة
 
 
 

   
 1 .............................ديباجة المضبطة ........................ ( 1
، والغائبين عن الجلسة عن هذه الجلسةن يالمعتذرتلاوة أسماء الأعضاء  ( 2

 5 ..............................................................  السابقة
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ................................. ( 3
مجلس بمناسبة احتفالات ممل كة البحرين بالعيد الوطني المجيد  البيان  ( 4

 6 ...............................   وعيد جلوس جلالة الملك المفدى
 9 .......................  مجلس بمناسبة يوم الشرطة البحرينيةالبيان  ( 5
 10 ..................................  بمناسبة يوم الشهيد  المجلس  بيان ( 6
 رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديلإخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون   ( 7

 السعادة  أصحاب  من  مالمقد    المستهلك،  حماية  بشأن  م2012  لسنة(  35)
 والدكتور  فخرو،  محمد  وجمال الفاضل،  عبدالله  جهاد  الدكتورة:  الأعضاء

 ؛العرادي  عبدالله  وعلي  البنمحمد،  إسماعيل  وبسام  ،علي  حسن  علي  محمد
 11  ........................................ والبيئة العامة المرافق لجنة إلى

سعادة الأعضاء: صباح سالم الدوسري، ال  أصحابإخطار المجلس برسالة    ( 8
سبيكة وعبدالرحمن محمد جمشير، وجهاد عبدالله الفاضل،  والدكتورة

( من  42الاقتراح بقانون بتعديل المادة )خليفة الفضالة، بشأن استرداد  
 11 ........... بشأن تنظيم سوق العمل م2006( لسنة 19القانون رقم )
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 ،الصحة وزيرة السعادة صاحبة إلى الموجه السؤالإخطار المجلس ب  ( 9

 التي الخدمات بشأن الفضالة خليفة سبيكة العضو سعادة من مالمقد  
 12 ...........  عليه  الوزيرة  سعادة  ورد  الإعاقة،  لذوي  الصحة  وزارة  تقدمها

 121 ...................  (1)ملحقعليه    ةالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير ( 10
 مجلسي  شؤون  وزير  السعادة  صاحب  إلى  الموجهإخطار المجلس بالسؤال    ( 11

 بشأن الحاجي أحمد فؤاد العضو سعادةمن  مالمقد   ،والنواب الشورى
 12 ................  عليه  الوزير  سعادة  ورد  الحكومة،  لموظفي  المؤقتة  العقود

 139 ....................  (2)ملحق  عليهالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير   ( 12
مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص   (13

الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من مشروع قانون بإصدار قانون العدالة 
 18 ............. م2019( لسنة 20سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم )

 146 ........................................... (3)ملحقالتقرير المذكور  (14
 116 ........... هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع (15
 الفاضل عبدالله جهاد الدكتورة العضو سعادةإخطار المجلس بتقرير   (16

 النموذجي  القانون  مشروع  بشأن  الاستشاري  الاجتماع  في  مشاركتها  حول
ريقيا،إ  في  والتغذوي  الغذائي  الأمن  حول ريقياإ  عموم  برلمان  من  المقدم  ف  ف

 118 ..........................(  م2020  نوفمبر  17  بتاريخ  الفيديو  تقنية  عبر)
 


