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 والعشرين  اخلامسةاجللسة ونتائج قرارات  

    م4/4/2021،  هـ22/8/1442 األحد

 الفصل التشريعي اخلامس  -دور االنعقاد العادي الثالث 
 

 البند األول: 

 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 

هالة رمزي فايز، ونانسي  : العضوتاناعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحبتا الــسعادة 
 . من دون عذر أحد من األعضاء . ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقةدينا خضوري

 
 البند الثاني: 

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

 بما أُجري عليها من تعديل. تم التصديق على المضبطة، وأُقرت  -
 

 

 

 البند الثالث:
 الرسائل الواردة

 
 

قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية   مشروع  أُخطر المجلس بإحالة -أ
)  ميناماتا رقم  للمرسوم  المرافق  الزئبق،  لسنة  74بشأن  الشؤون  م 2020(  لجنة  إلى  ؛ 

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني. 
( من قانون محكمة التمييز  21االقتراح بقانون بتعديل نص المادة )  أُخطر المجلس بإحالة - ب

ة  وتعديالته، والمقدم من أصحاب السعاد  م1989( لسنة  8الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

الزايد،   جاسم  دالل  العرادي،  و األعضاء:  عبدهللا  سلمانوعلي  علي  لجنة  جميلة  إلى  ؛ 
 الشؤون التشريعية والقانونية. 
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 : الرابعالبند 
ا( إىل قانون العقوبات الصادر   261مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ) أخذ الراي النهائي على

ً
مكرر

  م،1976( لسنة 15باملرسوم بقانون رقم )
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( 

الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب إلحالته إلى سمو   -
 لرفعه إلى جاللة الملك المفدى. اجلس الوزراء تمهيد  رئيس م 

 
 : اخلامسالبند 
 مشروع قانون بشأن البيئة،   خبصوصتقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 

 م 2019( لسنة 65املرافق للمرسوم رقم )

 الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.  -

مسمى الباب األول،  ،  )مسمى المشروع   :الحكومةى المواد التالية كما جاءت من  الموافقة عل -
 مسمى الباب الرابع،،  15،  12،  10، مسمى الباب الثالث،  9  ،7،  6مسمى الباب الثاني،  ،  2

بعد    20:  18  مسمى الباب الخامس،  ،بعد إعادة الترقيم   19  :21بعد إعادة الترقيم،  18:  20
 (. 83،  37،  36،  35،  34،  33السادس،  ، مسمى الباب  31،  29،  28،  24،  23  ،إعادة الترقيم

اللجنة: الموافقة عل - بتعديل  التالية  المواد    ،16،  14،  13،  11،  5،  4،  3  ، 1  الديباجة،)  ى 
 (.32، 30، 27، 26 ،25، 22 بعد إعادة الترقيم، 21:19

 ( بالتعديل الوارد من مجلس النواب. 8الموافقة على المادة ) -

 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.( 17الموافقة على إعادة المادة ) -
 

 
 :السادسالبند 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص االقرتاح بقانون بشأن املخزون االسرتاتيجي للسلع  
 ـ بصيغته املعدلة ـ املقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل،

 والدكتور بسام إمساعيل البنمحمد،   ومجال حممد فخرو، والدكتور حممد علي حسن علي، 
 وعلي عبداهلل العرادي 

 تأجيل االقتراح بقانون المذكور إلى جلسة الحقة.  -
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 :السابعالبند 
  خالل املنعقد ،الربملانات لرؤساء  اخلامس املؤمتر يف بشأن املشاركة البحرين ململكة  الربملانية الشعبة وفد تقرير

 م 2020  أغسطس 20 -19 من الفرتة

 .المذكور  بالتقرير  المجلس خطرأُ  -

 

 : الثامنالبند 
 يف اجللسة االفرتاضية الرابعة  بشأن املشاركةتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين 

 بالتعاون   SDSN من سلسلة اجللسات التي تنظمها شبكة حلول التنمية املستدامة
 وتغري  19مع مكتب رئيسة االحتاد الربملاني الدويل بعنوان: "جائحة كوفيد 

 م2020سبتمرب  3 دة بتاريخاجملتمعات الشاملة"، واملنعق 

 .المذكور  تم التعليق على التقرير -

 

 :التاسعالبند 
يف الندوة االفرتاضية التي نظمتها جامعة والية   بشأن املشاركةتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين 

 19أريزونا بالتعاون مع االحتاد الربملاني الدويل مبناسبة اليوم الدويل للدميقراطية، بعنوان "كوفيد 
 والدميقراطية: هل ستتمكن الربملانات من اإلنقاذ؟"،

 م 2020سبتمرب  15واملنعقدة بتاريخ  
 .المذكور بالتقرير المجلس  خطر أُ  -
 

 :العاشرالبند 
 تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف الندوة االفرتاضية 

 : إعادة بناء مستقبل أفضل 2020بعنوان: اليوم الدويل للمساواة يف األجور 
 م 2020سبتمرب  18 للعمل من خالل ضمان املساواة يف األجور، واملنعقدة بتاريخ

 .المذكور  بالتقرير  المجلس خطرأُ  -

 

 

 

 

 

 الجلسات  شؤون قسم إعداد:

 ت الجلسا شؤون إدارة

 


