.3

القضـــــــــــو أيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم ب ــــــــــــــ او.

.2

القضـــــو الـــــداتور أيـــــد ةـــــا القـــــري .

.1

القضـــــــــــــو أيـــــــــــــد م ـــــــــــــد احلـــــــــــــداو.

.4

القضــــــــــو ب ســــــــــام ماعيــــــــــل البنعحعــــــــــد.

.1

القضــــــــــــــو جاةــــــــــــــم أيــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .

.2

القضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــا

عـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.7

القضـــــــــــــــو

قـــــــــــة

عـــــــــــد الكقـــــــــ ـ .

.8

القضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــ ـ ةــــــــــــــلعا .

.9

القضــــو الــــداتور ج ــــاو عبــــدا

.31

القضـــــــــــــو جـــــــــــــواو حبيـــــــــــــا اخليـــــــــــــا .

.33

القضـــــــــــــو جـــــــــــــواو عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.32

القضـــــــــــــو يـــــــــــــد مبـــــــــــــار النقيعـــــــــــ ـ .

.31

القضــــــــــــــــو خالــــــــــد ح ســــــــــني املســــــــــقط .

.34

القضــــــــــــــو خالــــــــــــــد

عــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.31

القضــــــــــــو حــــــــــــيس يــــــــــــد الرميحــــــــــ ـ .

.32

القضــــــــــــو ورويــــــــــ ـ

أيــــــــــــد املنــــــــــــاع .

.37

القضـــــــــــــــــــو ون جاةـــــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.38

فــــــــــــــر .

القضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

الفا ــــل.

عــــــــــــد الكــــــــــــوار .

.39

القضــــــــــــو وهــــــــــــو

.21

القضــــــــــــــو ةــــــــــــــامية خليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.23

القضــــــــــــو مــــــــــــ صــــــــــــاو البحارعــــــــــــة.

.22

القضــــــــو ةــــــــيد

يــــــ ـ املوةــــــــو .

.21

القضـــــــــــــو صـــــــــــــاو عيـــــــــــــد

ــــــــياء

عـــــــــد

ريـــــــــــــة.

.24

القضـــــــــو عبـــــــــدالري

.21

القضـــــو الـــــداتور عبـــــدالق ي حســـــ أبـــــل.

.22

الق.عــا .

القضــو الــداتور عبــدالق ي عبــدا
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.27

القضــــــــــو عبـــــدالوهاب عبداحلســـ ـ املنصـــــور.

.28

القضــــــــــــــو علــــــــــــــ عيســــــــــــــ أيــــــــــــــد.

.29

القضـــــــو فا عـــــــة عبـــــــدا بار الكـــــــوه. .

.11

القضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ او أيـــــــــــــد احلـــــــــــــاج .

.13

القضـــــــــــو الـــداتور

عـــد علـ ـ حسـ ـ علـ ـ .

.12

القضــــــو الداتور

.11

القضـــــــــو الـــداتور منصـــور

.14

القضــــــــو عاعســــــ ـ وينــــــــا يلــــــ ـ خضــــــــور .

.11

القضـــــــــــــــو عـــــــــــــــوار علـــــــــــــ ـ ا عـــــــــــــــوو.

.12

فـــــــــــــــاي .

عد عل

عد اخل اعـ .
عـــد ةـــرحا .

القضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ

ريـا األمـني القـام

وقد حضر ا لسة ةقاو السيد عبدا ليل بـراهيم

الــس الشــورى .ه ـ ا وقــد مثــل احلكومــة ةــقاو الســيد عيس ـ ب ـ عبــدالري
احلعاو ووير ش و اإلعالم وش و جملس الشورى والنواب.
اعا حضر ا لسة بق

ممثل ا

1

ات الرمية وهم:

 م ووار الداخلية:
 - 3املقدم يوةا أيد براهيم القاام بأععا مدير وار ا نسية.
 - 2النقيا

عد يوعس اهلرم رايس شقبة انتصا ر.لس الشورى

والنواب والل.ا الووارية.
 - 1املالوم أو فيصل عبدالق ي الن.ار م وار الش و القاعوعية.

31

 م ووار القعل والتنعية انجتعاعية:
 - 3السـيد بدريـة يوةـا ا يـا الوايـل املسـاعد للرعايـة والتأهيــل
انجتعاع .
 - 2الداتور أةامة اامل متول املستشار القاعوع .
 - 1السيد
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 م ووار ش و اإلعالم وش و جملس الشورى والنواب:
 - 3السيد عبدالقظيم

عد القيد الوايل املساعد لش و جملس

الشورى والنواب.
 - 2السيد عبدا

عبدالري عبداملل املستشار القاعوع .

ــ وعدو م مدير اإلوارات ورؤةاء األقسام وموظف الووار .

1

اعا حضرها الداتور فووية يوةا ا يا األمني القام املساعد
عد الصديق

لش و القالقات واإلعالم والبحوث ،والسيد عبدالناصر

األمني القام املساعد لش و ا لسات والل.ا  ،والداتور عصام عبدالوهاب
ال وجن

رايس هيئة املستشاري

القاعوعيني باالس ،وأعضاء هيئة 31

املستشاري القاعوعيني باالس ،اعا حضرها عدو م مدير اإلوارات
ورؤةاء األقسام وموظف األماعة القامة ،ثم افتتح مقال الرايس ا لسة:
31

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الري الرحيم ،أةقد ا

صباحكم بكل خ  ،عفتتح

ا لسة اخلامسة عشر م وور انعققاو القاو الثاع م الفصل التشريق
الرابع ،وعبدأ بتالو أماء األعضاء املقت ري والغاابني ع ا لسة السابقة.
تفضل األخ عبدا ليل براهيم

ريا األمني القام للع.لس.

21

األمني العام للمجلس:
شكرًا ةيد الرايس ،السالم عليكم ورية ا
ا

صباحكم

وبرااته ،وأةقد

يقًا بكل خ  ،اعت ر ع حضور ه ه ا لسة ال م

أصحاب السقاو  :عاو

عبدالري

املقاوو  ،والداتور ةقيد أيد

عبدا  ،وةوة حاج تقو للسفر خار املعلكة ،وف او أيد احلاج
لظرف خاص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وب ا يكو النصاب القاعوع
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21

وعنتقل اآل

ىل البند التال م جدو األععا واخلاص بالتصديق عل

مضبطة ا لسة السابقة ،ف ل هنا

مالحظات علي ا؟ تفضل األخ أيد

م د احلداو.
1

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا ةيد الرايس ،صباح اخل مقال الرايس وصباح اخل
يقًا .يف الصفحة  19السطر  7وروت عبار  ...« :تقارض مع مبدأ حقو
اإلعسا والت ام حكومة البحري بانتفاقيات» ،والصحيح هو ...« :تقارض مع
مبدأ حقو اإلعسا والت ام حكومة البحري باتفاقية حقو اإلعسا » .ويف

الصفحة عفس ا السطر  31وروت عبار  ...« :حكعًا عل البحري ربلغ مقني 31
ويطلا عند التنفي أ مينع م السفر ولكنه قاضٍ بأمور مقينة ن متثل ه ا
األمر» ،أرجو تغي ع اية القبار لتصبح ...« :ولك بق

القضا ن مينقو

ه ا السفر» .يف الصفحة  12السطر  33أرجو تغي العة «عليه» ىل «علي ا»
لتصبح القبار « :ما تفضلت به الل.نة م توصية عوافق علي ا ،»...وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

31

شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تقر املضبطة را ةيُ.رى علي ا م تقديل .تفضل األخ أيد
براهيم ب او.

21

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا ةيد

الرايس ،أةتأذ مقاليكم واالس املوقر بطلا

تصحيح خطأ ورو يف املضبطة رقم  ،32حيث اا لد تصحيح عل العة
وروت يف املضبطة ،ولألةا

أا موجووًا يف جلسة التصديق علي ا،

ول ل أ لا م االس املوافقة عل تصحيح ه ه الكلعة.
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الرئيـــــــــــــــس:
ما هو تقديل يا أخ أيد؟

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
ةيد الرايس ،يف املضبطة  32الصفحة  42السطر  34أرجو تغي

1

العة «تكاف » ىل «مكافأ » لتصبح القبار « :ما هو السبا أو احلكعة
م تقسيم الفرت ىل  %11م قيعة املكافأ  ،»...وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ أيد ب او يريد تقديل ه ا اخلطأ .وأل ه ه املضبطة 31
ةبق أ مت التصديق علي ا فالبد م أخ موافقة االس عل ه ا التقديل،
ف ل يوافق االس عل ه ا التقديل؟

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر ه ا التقديل .لدينا بيا رناةبة يوم املرأ القربية ،تفضل األخ
عبدا ليل براهيم

ريا األمني القام للع.لس بقراء البيا .
21

األمني العام للمجلس:
شكرًا ةـيد

الرايس ،بيا جملس الشورى رناةبة يوم املرأ

القربية :رناةبة يوم املرأ القربية ال
عام ،يتقدم جملس الشورى بأصد الت اع

يصاوف األو م ف اير م ال
ىل املرأ يف ال البلدا القربية

و ىل املرأ البحرينية خاصة ،مقدرًا ما تضطلع به م ج وو اب

يف مس

التقدم والتنعية ،مقربًا ع ف ره واعت اوه باملكاعة اليت باتت تتبوأها املرأ 21
يف خمتلا ااانت .و ذ يثع االس عاليًا الرعاية الكرمية اليت حتظ ب ا
املرأ

ع املشرو اإلصالح الكب حلضر صاحا ا اللة املل يد ب
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عيس

ورعاه ال

خليفة عاهل البالو املفدى حفظه ا

متكنت املرأ

البحرينية يف ع ده امليعو م الوصو اىل أعل املواقع واملراا  ،وتس.يل
حضور فاعل عل

يع املستويات الو نية والقومية والدولية ،فإ االس

يُقرب ع متنياته بأ يستعر ه ا التقدم والنعاء يف املستقبل لتحقيق تطلقات
املعلكة .اعا يشيد االس بالدور الكب لصاحبة السعو امللك األم
ةبيكة بنت براهيم

خليفة قرينة عاهل البالو املفدى رايسة االس

األعل للعرأ حفظ ا ا

ورعاها يف جما متكني املرأ ةياةيًا واجتعاعيًا

1

واقتصاويًا ،ووفق ا بقضايا املرأ وحقوق ا ىل جمانت أرحا اةتطاعت م
خالهلا املرأ البحرينية أ حتقق القديد م اإلجناوات والتطلقات ،ةاالني
املوىل القل القدير أ يقيد ه ه املناةبة عل املرأ البحرينية واملرأ القربية 31
ر يد م التقدم والنعاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وعنتقل اآل

ىل البند التال م جدو األععا واخلاص

بأخ الرأ الن اا عل املشرو بقاعو بتقديل املاو ( )9م القاعو رقم 31
( )33لسنة 3971م بشأ جواوات السفر (املقد يف

وء انقرتاح بقاعو املقدم

م جملس النواب)؛ وقد وافق االس عل مشرو القاعو يف جمعوعه يف
ا لسة السابقة ،ف ل يوافق عليه بصفة ع ااية؟
21

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القاعو بصفة ع ااية .وعنتقل اآل ىل البند التال م
جدو األععا واخلاص رناقشة تقرير
واألم الو

نة الش و اخلارجية والدفا

خبصوص انقرتاح بقاعو بتقديل بق

أحكام القاعو رقم 21

( )33لسنة 3971م بشأ جواوات السفر ،واملقدم م أصحاب السقاو
األعضاء :الداتور عبدالق ي
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أبل ،وحيس يد الرميح ،
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وعبدالري

عد

ش  ،وون جاةم ال ايد ،والداتور

حس عل  .وأ لا م األخ الداتور

عد عل

عد عل

عد اخل اع مقرر الل.نة

التوجه ىل املنصة فليتفضل.
1

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
شكرًا ةيد الرايس ،أةقد ا

صباحكم أي ا اإلخو واألخوات

الكرام .بداي ًة أ لا تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
31

هل يوافق االس عل تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
31

ذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )64
الرئيـــــــــــــــــس:
21

تفضل األخ مقرر الل.نة.

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
شكرًا ةيد الرايس ،تدارةت الل.نة انقرتاح بقاعو بتقديل بق
أحكام القاعو رقم ( )33لسنة 3971م بشأ جواوات السفر وم ارته
اإليضاحية ،وا لقت عل قاعو رقم ( )33لسنة 3971م بشأ جواوات السفر21 ،
وعل القواعني املقدّلة للقاعو رقم ( )33لسنة 3971م بشأ جواوات السفر،
اعا ا لقت الل.نة عل الرأ القاعوع لل.نة الش و التشريقية والقاعوعية
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ال

جاء م ادًا ةالمة مشرو القاعو م الناحيتني الدةتورية والقاعوعية؛

وعليه أادت الل.نة أهعية ه ا انقرتاح يف اةتعرار املقاملة الواحد لرايس
جملس الشورى والنواب السابقني ،وتقديرًا ملكاعت م ووورهم يف تنعية
القعلية الدميقرا ية ووفع الق.لة التشريقية بالتقاو مع السلطة التنفي ية،
وذل

باإلبقاء عل منح م ا واوات الدبلوماةية بقد اعت اء صفت م رؤةاء 1

الس الشورى والنواب ،وحصو أووا وأونو رؤةاء جملس الشورى
والنواب السابقني عل

ا واوات الدبلوماةية ،وا ل

حصو أعضاء

جملس الشورى والنواب السابقني وأوواج م وأونوهم عل جواوات السفر
اخلاصة ،م أجل توحيد جواوات السفر بالنسبة ىل أعضاء جملس الشورى
يبلغوا ة (31 )23

والنواب السابقني مع جواوات ووجات م وأونوهم ال ي

ةنة والبنات غ املت وجات ،ومقاملت م مقاملة واحد أمام السلطات يف الدو
األخرى يف املطارات واملناف البحرية وال ية ،حيث يتق ر أو يصقا يف بق
احلانت حصو ال وجة أو انب القاصر عل التأش

املطلوبة ل يار بق

الدو  .واعت ت الل.نة ــ بأغلبية أعضاا ا ــ ىل التوصية جبواو عظر انقرتاح
بقاعو بتقديل بق

أحكام القاعو رقم ( )33لسنة 3971م بشأ جواوات 31

السفر ،واملقدّم م أصحاب السقاو األعضاء :الداتور عبدالق ي حس
أبل ،وحيس يد الرميح  ،وعبدالري
ال ايد ،والداتور

ش  ،وون جاةم

عد

عد عل حس عل  ،واألمر مقروض عل االس

املوقر ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حيس يد الرميح .

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا ةيد الرايس ،أةقد ا
ه ا املقرتح ــ لألةا ــ فُ ِمَ لدى البق
الل.نة املوقر يف تقريرها ال
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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صباحكم

عل غ حقيقته ،ومثا ذل أ

رفقته ىل االس املوقر
( ) 31

تشر ىل الفئات
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21

يع الفئات

األخرى اليت ةوف تستفيد منه؛ أعا أرى أ ه ا املقرتح يغط

اليت حتصل بسبا بيقة ععل ا عل ا واو الدبلوماة أو ا واو اخلاص،
وبقد تر

الوظيفة يظل ا واو الدبلوماة أو ا واو اخلاص لدى حامله

فقط م وو أةرته ،أع

ووجته وأونوه القصر .تقرير الل.نة هنا

يُشِرْ

ىل أونوه القصر ــ م وو األونو ال ي بلغوا الس القاعوعية ــ أو البنات غ

1

املت وجات .ه ه الفئات تشعل الووراء والسفراء السابقني وواالء الووراء
وأعضاء السلطة التشريقية ،باإل افة ىل الفئات اليت مررها جملسكم
املوقر قبل فرت بسيطة ،وه املتقلقة بالقسكريني .ه ا املقرتح خيتص
جبعيع ه ه الفئات حبسا األحوا  ،ول ل
تكع يف اآلت  :اعا تقلعو أ بق

أعتقد أ أهعية ه ا املقرتح

وو القا

عل جواو 31

تقف م

السفر الدبلوماة أو اخلاص م التأش ات بينعا تفر

ا عل ا واوات

القاوية ،وم ه ه الدو وو أوروبا مثالً ،وحينعا يرت

صاحا ا واو

اخلاص القعل يف السلطة التشريقية أو يف الوظيفة القامة فقد يضطر بصفة
خاصة ىل السفر حلالة ا طرارية االقال مثالً ــ ن قدر ا

ــ وه ا األمر

يستوجا أخ ووجته مقه أو أونوه القصر ،وبالتال فإعه ةوف ي ها مباشر 31
ىل الوج ة اليت يريدها ،بينعا عاالته قد تضطر ىل التقدم بطلا للحصو
عل تأش

مما قد يقرض حيا ه ا الش ص لل طر ن قدر ا  ،وعليه فأعا

أرى أ ه ا املقرتح يغط

يع الفئات ،والل.نة

لألةا ه ه الفئات رغم أ املقرتح يغط

ت ار يف تقريرها

يع الفئات اليت ذارت ا عفًا،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أيد براهيم ب او.
21

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا ةيد الرايس ،يف احلقيقة أعا أحد أعضاء الل.نة اليت وافقت
عل املقرتح ،ولكن
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( ) 32
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املقرتح فسوف جند ــ مستقبالً ــ أ الكث م البحرينيني

علو جواوات

خاصة ،وةتصبح ا واوات القاوية قليلة ،ومع مرور ال م ةوف تصبح
ا واوات اخلاصة أاثر ،وعل

ثر ذل ةوف يفقد ا واو اخلاص قيعته،

وأعا ن أوافق عل ذل  .األمر اآلخر ،لو افرت نا أ أحد الدبلوماةيني تويف
ــ ن قدر ا
املرأ م

ــ وووجته وأبناؤه

ش ص خر ،فعا هو مص

الدبلوماة ؟ ال
القصر

علو ا واو الدبلوماة  ،ثم ت وجت ه ه 1
وو املرأ اليت حتعل ا واو

ن أف عه حقيقة هو هل جاء يف املقرتح أ ال وجات واألبناء

علو جواوات وبلوماةية أيضًا أم أ املق

ش ص واحد فقط وهو

الرايس السابق؟ النقطة األخرى ،ذا اا حلامل ا واو الدبلوماة
امتياوات ،فسوف عفاجأ يف املستقبل أ عدوًا اب ًا ةوف

علو ا واوات 31

اخلاصة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أيد م د احلداو.
31

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا ةيد

الرايس ،والشكر موصو

الش و اخلارجية والدفا واألم الو
اليت جيا أ تكو

ىل اإلخوا يف

نة

 .ذار األخ حيس الرميح الفئات

ع ال ي ةيحصلو عل ه ا ا واو ةواء اخلاص أو

الدبلوماة  ،واملقصوو يف التقرير أع م رؤةاء جملس الشورى والنواب بقد 21
تر خدمت م ،وا ل أونوهم وما يتبع ذل  ،وا ل بالنسبة ىل أعضاء
جملس الشورى وهو احلصو عل جواو خاص ،و

تُ ار الفئات األخرى.

أعا أوو م رايس الل.نة أ يتفضل بشرح الفئات اليت ةتحصل عل ا واو
الدبلوماة أو ا واو اخلاص ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخت ون جاةم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا ةيد الرايس ،بالنسبة ىل ما أث م تساؤنت حو ه ا 1
انقرتاح بقاعو  ،املاو ( )7جاءت منظعة ملنح ا واوات الدبلوماةية ،واملاو
( )9جاءت منظعة ملنح ا واوات اخلاصة .مت منح ا واوات اخلاصة
وا واوات الدبلوماةية لبق

الفئات املنصوص علي ا روجا ه ا القاعو

وااعًا حبكم وظااف م ومناصب م بقصد التس يل هلم وأ

ظوا باحلعاية

القاعوعية يف اخلار روجا انتفاقيات اليت مت التوقيع علي ا فيعا يتقلق 31
باملقاملة باملثل ،و عطاؤهم الرعاية األوىل أثناء قيام م ر ام م حلعايت م مما
ميك أ ميس م حبكم تولي م للع عات الرمية واملناصا .ه ا ليس فيه
مي يتعي ب ا حامل ا واو الدبلوماة ع حامل ا واو اخلاص أو أعه من ه
ع أ

جراءات أو ع أ تقامالت فيعا خيتص حبامل ه ا ا واو .بالنسبة

ىل الفر ية اليت تطر

لي ا األخ أيد ب او ،يف حالة وفا ال و تصبح 31

ال وجة ــ حبكم اوع ا األرملة ــ فاقد ألحد الشرو اليت متنح بناء علي ا
مثل ه ه ا واوات ،والنص هنا وا ح ،حيث

صل األووا عل ه ا ا واو

بالتبقية حبكم املنصا أو حبكم الوظيفة اليت يتونها ال و  .ه ا املقرتح
مسّه أمرا  ،األمر األو هو أ يُعنح رؤةاء جملس
السابقو

ا واو الدبلوماة

حبكم أع م ااعوا عل

الشورى والنواب
رأ

السلطة 21

التشريقية ،واا هنا اةتثناء بشأ منح ا واوات الدبلوماةية ،حيث يتم
النص عليه يف القاعو انص صريح ووا ح بدنً م اةت دام لية انةتثناء.
فيعا يتقلق بالتقديل الثاع يف املاو ( ،)9فقد عدلنا فقط عل أن يُعنح ا واو
اخلاص لكل أووا األش اص أو الفئات املنصوص علي ا يف املاو (،)9
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وعقصد بأوواج م هنا الرجل أو املرأ وأونوهم ،فتعت

افة البند ( ) يف

انقرتاح باعتبار أعه ةوف يشعل ال وجة والبنات حت يت وج  ،واألونو حت
بلوغ ة الـ  23ةنة ،أةو بساار الفئات ،مما جقل الفئات اليت تشعل األةر
ــ ال و أو ال وجة واألونو ــ ه املنصوص علي ا ،وأ يا لي ا البند ( )
فقط ،أل القاعو الناف حاليًا أعطاها ألربع فئات ،فأ اف لي ا تل الفئة 1
وه املتقلقة باملرفق املوجوو يف القاعو  .روًا عل تساؤ األخ أيد احلداو
حو ما ه الفئات؟ بالرجو ىل املاو ( )7ذُار في ا م تُعنح هلم جواوات
السفر الدبلوماةية ،ومت النص علي ا عل ةبيل احلصر تقريبًا يف ه ه املاو ؛
باإل افة ىل ذل أعه اا يُشعل يف منح ا واو ةابقًا البنوو (أ ،ب ، ،و)
واآل أ يا لي ا البند ( ) املتقلق بأعضاء البقثة الدبلوماةية .ه ا املشرو

31

مينح م ايا مقينة ،و منا فيه أمور تنظيعية فقط .فحت اإل افة اليت متت
افت ا ااعت لت.قل البقثات الدبلوماةية يف و ع متقارب حبكم انعتقا
واإلقامة مع مَ ْ منح له ا واو اخلاص ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
عد يوعس اهلرم رايس شقبة انتصا

شكرًا ،تفضل األخ النقيا

ر.لس الشورى والنواب والل.ا الووارية بووار الداخلية.

رئيس شعبة االتصال مبجــلسي الشــورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:

21

شكرًا مقال الرايس ،حب ا لو عستعع ىل مداخالت

يع اإلخو

األعضاء أونً ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ
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العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا ةيد الرايس ،امح ل ةيد الرايس ،ليس اعتقاصًا م
وور أ م اإلخو رؤةاء االسني السابقني أو ومالا األعضاء السابقني،
ولكن

ــ يف احلقيقة ــ ن أجد م رًا هل ه التقديالت ،فكلنا ةواةية،

ويُعنح ا واو الدبلوماة عندما يكو لدى الش ص وظيفة
أ يأت القاعو ويستث

دو  ،ولك

1

فئة واحد م الفئات السبع املدرجة يف ه ا

القاعو  ،ويقو رايس جملس الشورى والنواب السابقني فقط ،فأعا أعتقد
هنا أ اةتثناء الرؤةاء السابقني ليس فيه اةتحسا هلم ،وليس فيه وياو يف
مكاعت م ،فالكل يش د را أعطوه للو

 ،وا واو ل يغ

شيئًا يف

حيات م ،ن هلم ون ألونوهم أو أوواج م .أعا ن أرى م رًا حقيقيًا يتعاش مع 31
األمر الواقع ،فنح عتكلم ع امل اوري يف القاعو وم يسبق ،حت يف
ترتيب م يف املاو السابقة ،فلننظر ىل املاو بدءًا م القااد القام لقو وفا
البحري ورايس احلر

الو

 ،ومقن ذل أعه ذا اعت ت مد تولي م ه ا

املنصا فال مينحوا جواوات ةفر وبلوماةية عند التقاعد .اعا عصت عل
«الووراء وم يف حكع م» ،ومقن ذل أعه ذا اعت ت مد تولي م ه ا املنصا 31
أيضًا فال يتم منح م جواوات ةفر وبلوماةية .عندما مننح ه ا ا واو
لرايس جملس الشورى والنواب ،ون مننحه لنااا القااد القام ،فأعا أعتقد
أ ه ا انةتثناء ليس م مصلحة ه ه امل ةسة التشريقية ،وحن لسنا
حباجة ىل ه ا انةتثناء ،وأعتم

يقًا بصفتكم رؤةاء حاليني وةابقني

أويتم ما يستحقه ه ا البلد وعشكرام عليه ،ولك انةتثناء ررا ن 21
يكو يف مصلحة الرؤةاء السابقني أو م ةيصبح رايسًا ةابقًا يف املستقبل.
فيعا يتقلق با واوات اخلاصة لل مالء األعضاء وعواال م ،أعا أيضًا ن أرى
م رًا ل ل  ،اليوم أعا أُمنح جواو ةفر خاص ويكو وأبًا للشورى ،وعدلت
املاو يف السابق من عد ةنوات بأ يبق ا واو اخلاص أيضًا عند عضو
جملس الشورى مع توةيع القاعد لتشعل ووجته وأونوه أيضًا ،وأعا ن أجد ما 21
ي ر ذل ؛ ل ل أعا لست متفقًا مع ما جاء به اإلخو  .أعتقد أ ما هو موجوو
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يف القاعو احلال وافٍ ،ولقد حاولت أ أععل وراةة مقارعة لك
احلظ يف ذل وانت أمتن عل م قدم انقرتاح أ يقدم وراةة

يسقف

مقارعة بني الدو امل تلفة حو هل تُعنح ه ه ا واوات؟ وهل يفر بني
األش اص حبسا مناصب م احلالية أو بقد تقاعدهم؟ ةيد الرايس ،أرجو
أن يساء ف ع  ،لك

لست م امل يدي ملثل ه ا انقرتاح ،وأمتن عل

1

ال مالء ةحبه ،وأ تأخ الل.نة ال ه ه األمور بقني انعتبار عند عظر
انقرتاح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخت الداتور ج او عبدا

31

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا ةيد الرايس ،أةقد ا
مع األخ

صباحكم

يقًا بكل خ  .أتفق

ا ف رو ،ون أجد م رًا هل ا انقرتاح .بقًا حن حنصل عل

جواواتنا لتس يل جراءاتنا أثناء السفر يف م عاتنا اخلارجية ،أما بقد اعت اء 31
فرت عضويتنا فال أرى أ م ر أ لإلبقاء عل ا واو اخلاص ،بل بالقكس
(وا

أحل م احلعر ما يف) ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الداتور منصور

21

عد ةرحا .

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
شكرًا ةيد الرايس ،ه ا انقرتاح ال

أمامنا له أةبابه وأهدافه

ومغ اه ،وخاصة بالنسبة ىل منص رايس جملس الشورى والنواب .بالنسبة
ىل رايس جملس الشورى والنواب ،أرى أعه أمر ن خيتلا عليه اثنا
ألهعية ه ا الدور واملنصا واملرا وا

وو اليت بُ لت خال ةنوات مقينة.

مالحظيت عل الل.نة أعه ذار يف تقرير الل.نة أ ووار الداخلية
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تبدِ رأيًا
املضبطة 31

حو ه ا املقرتح ،ويبدو ل أ رأ ووار الداخلية م م جدًا باعتبارها ا
املقنية بالتنفي يف املستقبل واوع ا ا

ة

ة اليت تصدر ا واوات وجتدوها .يف

ا لسة السابقة مت اةتقراض مقرتح مشابه وهو عطاء ابار الضبا
رتبة ععيد فعا فو جواوًا خاصًا ،واا لووار الداخلية رأ

م

يف ه ا

ا اعا ،واعا أت ار أعه رأ مطابق لرأ ووار الدفا  .الل.نة أحسنت 1
صنقًَا عندما لبت م ووار الداخلية بداء مالحظات ا ،لك مع األةا
الشديد

تبدِ ووار الداخلية رأي ا ب ا ا اعا ،ومتنيت لو أع ا أبدت رأي ا

اوعه م عًا جدًا ليو ح لنا بُقد الرؤية املطلوبة ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الداتور عبدالق ي حس أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا ةيد الرايس ،وأةقد ا

صباحكم بكل اخل والسرور.

أعتقد أ مناقشة املو و م عة جدًا .أعا أتفق مع ما تفضلت به األخت ون

31

ال ايد بأ اهلدف هو عدم انعتعاو عل انةتثناءات وأ ختضع ال األمور
لنصوص قاعوعية وا حة ،لكننا تقدمنا ب ا املقرتح ألعنا أروعا أ يكو
هنا تقدير للعكاعة لل.عيع .رؤةاء ااالس حتعًا هم رؤةاء السلطات ون
ميك النظر لي م رساوا مع أ ش ص خر ،فرايس السلطة التشريقية
يقاو رايس السلطة القضااية والسلطة التنفي ية ،وبالتال جيا أ حتفظ 21
ه ه املكاعة ةواء اا يف املنصا حاليًا أو بقد تر ه ا املنصا .وااعًا يف
ال الدو يقا رايس جملس النواب السابق أو األةبق ،ف ا اإلجراء موجوو
يف ال الدو األخرى .ةيد الرايس ،حن الوحيدو يف البحري ال ي
حنعل جواوات خاصة ،فأعضاء السلطات التشريقية يف وو اخلليج أو حت
انةتشارية

علو جواوات وبلوماةية .عندما ع ها ىل ال ملا القرب أو أ

برملا وعقدم جواواتنا عرى بو وح أ جواوات م وبلوماةية وجواواتنا خاصة.
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21

حن ن عناق

ه ا املو و حبيث عقو حن أقل أو أويد ،بل عقو ملاذا

خنتلا ع اإلخوا يف جمالس وو جملس التقاو اخللي .فقط؟ حن ن
عتكلم ع الونيات املتحد أو بريطاعيا أو ما شابه .حن عتحدث ع مكاعة
ةلطة تشريقية أو قضااية أو تنفي ية ،وبالتال حن ن عدافع ع أش اص بل
ع مكاعة ةلطة ومكاعة مقينة مل يرأ

ه ا املنصا؛ ل ل

ذا صار رايس 1

ةابق لسلطة تشريقية ن ميك أ يقلل م شأعه أو م اعتباره أمام
السلطات األخرى ،هو ةيأت هنا وةيقا ه ا رايس ةابق أو رايس أةبق
أو ما شابه ،وبالتال ياية له ــ اعا تفضلت األخت ون ــ أ يقط ذل .
ه ا األمر ليس فيه امتياوات أصالً ،اليوم مع ال انحرتام والتقدير جواوعا
األخضر ن عستفيد منه ن يف املسار اخلاص فقط ،ف و ن ميي عا يف ش ء 31
ع اايًا ع أ ش ص ،احلصاعة اليت متنح القضو ن تأت م ا واو بل م
منصبه يف ةلطة تشريقية فقط ،وبالتال أعتقد أعه جيا التعيي والنظر ىل
ه ا املقام أو ه ا الدور وه ه املس ولية .فيعا يتقلق باألووا عرى أ الكث
م اإلخوا م أعضاء جملس الشورى والنواب يشكو حاليًا مما يقاعوعه
عندما ي هبو يف ةفر مع ووجات م أو أونوهم ال ي ةحبت من م ا واوات 31
اخلاصة حيث يدخل ال من م يف مسار خمتلا ،ويقاعو أحياعًا م صدار
التأش ات ويتعنو توحيد ذل  .حن عرى أ توحيدها رنحه ا واو األير
غ مناةا؛ واـأع

تقو

ه ا

يقدم للبلد و

يقعل يف السلطة

التشريقية ،وحن عريد أ عرتق ب ا الو ع ن أاثر ون أقل ،وليس هنا
مي ات أخرى عدا أع

متنح م حق الدخو مقًا يف عفس املسار حبيث 21

يتحراو اأةر واحد  .أعا أعتقد أ البق

ــ مع احرتام وتقدير

لبق

اإلخوا ال ي يقار و ه ا انقرتاح ــ يدفقو رساوا غ ممكنة

ألع

ن أتكلم ع األفراو بل ع املقامات واملناصا والصفات اليت

ااتسب ا الش ص يف ةلطة تشريقية أو قضااية أو تنفي ية رراا مقينة.
أعتقد أعه ينبغ أ منرر ه ا انقرتاح بقاعو والسلطة التنفي ية حتعًا ةتبد
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 21

2132/3/13م

املضبطة 31

21

رأي ا وا ل
عستطيع أ عناق

الووارات األخرى ،ثم عندما يأت يف صور مشرو قاعو
أ تقديل فيه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
1

شكرًا ،تفضل األخ حيس يد الرميح .

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا ةيد الرايس ،أعا أقدر
مناقشة ه ا انقرتاح وهنا

بق

يع اآلراء اليت رحت اآل عند

اآلراء اليت تت وف م وياو الشر ة

املستفيد م ا واو .بقًا يف حالة الوفا يسقط احلق يف انحتفاظ ب ه 31
املي ع م حصلوا علي ا بالتبقية ،واألونو حينعا يصلو ىل الس القاعوعية
يفقدو ه ا ا واو ،وا ل
ةرحا

البنت ذا ت وجت .األخ الداتور منصور
تبدِ رأي ا يف ه ا املو و  ،جاء يف القاو

رح أ ووار الداخلية

عند عظر انقرتاحات بقواعني أ الووارات املقنية ن تبد وج ة عظر

دو

خوفًا م أ يتقا ع رأي ا مع رأ احلكومة أثناء عظره اعشرو قاعو 31 ،
وه ا ما وُر عليه ،ف م
ولك ن يبدو وج ة عظر

ضرو اجتعاعات الل.ا عند عظر انقرتاح بقاعو
دو خوفًا م تقا ع رأي م مع رأ احلكومة،

وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ النقيا

عد يوعس اهلرم رايس شقبة انتصا

ر.لس الشورى والنواب والل.ا الووارية بووار الداخلية.

رئيس شعـبة االتصـال مبجـلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:

21

شكرًا ةيد الرايس ،أبدأ م حيث ما اعت
الرميح حو هل هنا
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علقت عل املشرو السابق بالنسبة ىل القسكريني السابقني يف املاو 9
هنا فرقًا بني انقرتاح بقاعو ومشرو

علقت عل مشرو قاعو  ،حيث

القاعو  .م عاحية انقرتاح بقاعو حن عبد الرأ

الف

املبدا ةواء

بتقدميه اتابة أو شفاهة أثناء اجتعا الل.نة ،ولكنه رأ غ ع اا أل
الرأ الن اا يصدر م احلكومة .وا ل اتا يف تقرير الل.نة أ ووار

1

الداخلية ةتقلق عل انقرتاح بقد صدوره ،فبقد صدور القاعو ل يقلق عليه
أحد .املقصوو ب ل

أ الرأ الن اا يكو م احلكومة ولك الرأ

الف م م يف ه ه املرحلة عل اعتبار أعه يفيد االس يف تكوي قناعة جيد
واختاذ الرأ السليم فيعا خيص املو و او الرأ الف

واععًا هلم.

بالنسبة ىل املاو  9م انقرتاح ــ مع اامل التقدير لرايس جملس الشورى 31
والنواب السابقني ــ تبني أ

يع الفئات الوارو يف ه ه املاو ه الفئات

القااعة عل القعل ،ف و جواو وظيف يتقلق بوظيفة الش ص ةواء م
امتياوات وتوصيات مقينة حبكم بيقة وظيفته .فكل السابقني رحلوا ىل
املاو  9املتقلقة با واو اخلاص و
أةتحدث ذل

ةتكو هنا

يبقوا عل ا واو الدبلوماة  ،فقندما

حالة واحد فقط لرايس جملس الشورى 31

والنواب السابقني .نحظت يف بداية االم أحد مقدم انقرتاح األخ حيس
الرميح أعه يقصد أ تستفيد ال الفئات ،فال أعلم ما ه وج ة النظر
الن ااية؟ هل ه ختتلا ععا ورو يف التقرير عند مناقشته يف اجتعا الل.نة؟
ةبق أ

البوا ــ بالنسبة ىل املاو  7ــ حبصو أبناء وأووا أعضاء جملس

الشورى والنواب السابقني عل ا واو اخلاص .العة وروت يف التقرير حيث 21
قالت أةو بباق الفئات ،واقع األمر يف مراا قاعوعية خمتلفة ،القاام عل
القعل اآل غ السابق .ال الواروي ال ي
جواو ةفر خاص هم القااعو عل

صل أبناؤهم وأوواج م عل

أععاهلم وليس ال ي تراوا ه ه

الوظيفة ،وبالتال هم حتت مرا قاعوع خمتلا عن م وليس أةو بالباق .
وأرجع ىل املاو  9أيضًا ،ملاذا عقو
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تدعو ج ات أخرى ذات وج ة عظر واختصاص ه أقدر عل بُقد النظر فيه.
فب صوص املاوتني  32و  37ااعت وار ا واوات تضع ا واو الدبلوماة
ع اختصاص مقال ووير اخلارجية وووار اخلارجية ،وبالتال اا رأي م
م عًا لو اا موجووًا يف تقرير الل.نة .بالنسبة ىل الققبات اليت حتدث،
فاملسارات املوجوو لدينا ه مسارا وبلوماة وعاو  .املسار الدبلوماة
حلامل ا واو الدبلوماة والقاو  ،وحت مل
اخلاص ال
مق

1

عل ا واو اخلاص .املسار

لدينا فقط عل جسر املل ف د ،فإذا انت بالسيار وعاالت

ةتسلكو عفس املسار ةواء ااعوا

عاويًا ،فإذا ااعوا

علو جواوًا خاصًا أو جواوًا

علو جواوًا عاويًا وأعت لوحد

حتعل جواوًا خاصًا

فستسلكو مسارًا واحدًا .بالنسبة ىل الفي ا ،حن لدينا وولتا فقط تقفيا

31

يلة ا واو الدبلوماة وا واو اخلاص م الفي ا وهعا فرعسا وبريطاعيا.
فإذا انت ةأذها ىل فرعسا مع عااليت وأعا أيل جواوًا خاصًا وهم ن
علوعه فل أح .ت اار ن بقد صدار الفي ا هلم ،ه ه ه احلالة
انعتياوية .أ ظرف اةتثناا ةأتقامل مقه حينه ةواء للقال أو لغ ذل .
أما ذا أروت ال هاب ىل لند أو باريس فقلي

أ تنتظر عاالت

ظروف التقديم للفي ا .مقال الرايس ،لد حالة لش ص قريا م

حبسا 31
عل مع

ووجته جواوًا خاصًا تقدم إلحدى السفارات للحصو عل الفي ا ،فحصلت
ووجته علي ا بقد أةبو وبإمكاع ا السفر ن أعه

صل علي ا ن بقد ةتة

ش ور ،وه ا أمر بيق لكوعه قدم ىل ةلطة أخرى وه ةلطة وولة ثاعية
وليست ةلطتنا .األمر السكم املوقر ولسياوت ــ ةيد الرايس ــ ولرايس 21
جملس النواب وللدور الو

 ،فالقاعو بطبيقته ن يقرف القا فة بل يقرف

النظام ،والنظام يتكلم ع أش اص قااعني عل ععل م وبالتال يتكلم ع
جواو وظيف ووبلوماة بامتياو ،واتفاقية فيينا تكلعت ع ج ايات

دو ،

فالبقثة الدبلوماةية ه اليت حتصل عل احلصاعة وليس الش ص ب اته ،أ
حامل احلقيبة الدبلوماةية أو البقثة الدبلوماةية بأاعل ا ،وشكرًا.
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املضبطة 31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخت ون جاةم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا ةيد الرايس ،أشكر النقيا

عد اهلرم عل ما تفضل 1

به حيث أاد املي ات اليت عتكلم عن ا .وار بق

النقاش حو حصو

األعضاء احلاليني أيضًا عل جواو السفر اخلاص ،وأعتقد أ انقرتاح بقاعو
ن يشعل ذل  ،وانت أمتن لو أعنا مقنا أوجه انعرتاض عندما عُرض
مرةوم 2131م ومرةوم 2133م الل ا تضعنا ه ا النص .عندما عتكلم ع
رايس السلطة التشريقية فإعنا ن عتكلم ع منح عا ه ه املي م منطلق 31
القا فة ،ون أةتطيع أ أقو ع

باعتبار عضو جملس شورى أمتاثل يف

املرا القاعوع مع رايس جملس الشورى؛ ألع أحظ بالقضوية اعسع ،
يف حني أ رايس جملس الشورى يصدر أمر خاص بتقيينه رايسًا الس
ن يقد ب ات املرتبة واملرا القاعوع

الشورى ،وبالتال

لقضو جملس

الشورى .ورأي هو ذاته بالنسبة ىل رايس جملس النواب ،حيث

م أعطاه 31

املرا القاعوع املتقدم هم أعضاء االس ذاته باعت ابه رايسًا الس
النواب ،وه ا انقرتاح ن يقصد منه انةتفاو م منح جواو وبلوماة أو
جواو خاص أو جواو عاو  ،فكل ا تنت

ىل أعنا حنظ با نسية البحرينية

ذات ا م وو أ مي  ،ون يف م م ه ا أعنا عست دف انةتفاو املاوية ،ن
يوجد أ اةت داف للرحبية املالية جراء احلصو عل ه ا األمر ،فال توجد 21
عفاءات حلامل ه ه ا واوات فيعا يتقلق بالرةوم واخلدمات ،وأهم عقطة
م وج ة عظر ه اليت أشار لي ا النقيا

عد اهلرم  ،وه أعه عندما

أبرم اتفاقيات متس البقثات الدبلوماةية أو األعضاء يف خمتلا السلطات
الرايسية يف الدولة ــ م عا اختلفت مسعيات ا يف ااتعع الدول ــ ف نا
اتفاقيات متنح

عفاء مت اا يف حووت

الدو األخرى م تل الرةوم بينعا أعا البحري
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احلصو عل جواو وبلوماة أو جواو خاص أل م الدولة بأ تدفع رةوم
التأش ات وتكاليف ا عندما تنتدب وفووًا أو بقثات خارجية ةواء عل
مستوى السلطة التشريقية أو التنفي ية؟ هل أريد أ أفتح بابًا م خال ه ا
الن ج يل م احلكومة بدفع رةوم التأش ات واملصاريا للتنقل بني الدو
فقط ألع أريد أ أرف
حت أبني أع

احلصو عل ا واو الدبلوماة أو ا واو اخلاص 1

ن أةت دف احلصو عليه؟ حن عقلم أعنا ــ اعا أشار

الداتور عبدالق ي أبل وأشكره عل ذل ــ باعتبارعا ةلطة تشريقية خنتلا
يف مسألة عو ا واو ال

حنصل عليه ،ولك ه ا ل يشكل أ فار ؛ أل

امل ايا ذات ا املتقلقة بالتأش ات واملقاملة حنظ ب ا ،فل ترتفع أعيننا ىل ما
هو أعل م ذل  .القصد م ذل
السابقة ،ول

هو أ الدولة تقدر رؤةاء ااالس 31

و القعر ــ ةيد الرايس ــ وعس أ مينح ا

الصحة

فقد تبوأت ه ا املنصا مرات عديد  ،ولك بالنسبة ىل األخ خليفة
الظ راع ن أعتقد أعه م خال بند انةتثناءات أو بند املقاملة ل يثع له
مثل ه ا األمر ،وبالتال اا هدفنا احلفاظ عل أمور مقينة ،حت
البند ااعت م باب املساوا يف املقاملة ،أوو هنا أ أش

افة

ىل أعه لو رجقنا 31

ىل مضابط عام 2131م و2133م لوجدعا م قا  :ملاذا ن تتم املساوا مع
الووراء يف مو و عو جواو السفر؟ ولكننا قصرعا األمر عل رؤةاء جمالس
الشورى والنواب السابقني ،وليس األمر اعا أشيع أعه يشعل أعضاء
االسني ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ

ا

عد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا ةيد الرايس ،امح ل أ أارر ج ءًا مما قلته ةابقًا21 .
القاعو الناف ن يبق عل ا واوات الدبلوماةية لألش اص م الفئات اليت
متنح جواوات ةفر وبلوماةية وقد تراوا مناصب م ،القاعو وا ح يف ه ا
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ا اعا ،وحن عقوم باةتثناء واحد وهو أ يتعتع ب ل

رايسا جملس

الشورى والنواب .الداتور عبدالق ي أبل تكلم ع السلطة القضااية،
السلطة القضااية
عندما يرت

منصبه ةيحعل جواو ةفر خاص ول

وبلوماة  ،وا ل
احلر

الو

يشعل ا انةتثناء ،أ أ رايس االس األعل للقضاء
عل جواو ةفر

احلا بالنسبة ىل القااد القام لقو الدفا ورايس 1

والووراء .ن أريد أ يقا

األمور ملصلحت عا ،ف ا ليس أمرًا

جملس الشورى والنواب يفصال

عووًا لنا .خبصوص انةتثناء ،انةتثناء

وا ح ،املاو  8في ا اةتثناء ألربع فئات ،ن أاثر ون أقل ،فقد ذارت
أعضاء األةر املالكة واألش اص املبتقثني م
وبلوماةية ،وبالتال ليس هنا اةتثناء خار

احلكومة يف أععا

ار ما ورو يف املاو  ،8ل ل

31

جيا أن عقو عنا ةنثبت شيئًا يُقامل باةتثناء اآل  ،القاعو ليس فيه اةتثناء
أل أحد ،فاملاو ذارت أعضاء األةر احلااعة وموظف الدولة املبتقثني
يف م عة رمية ىل اخلار وذل بناء عل

لا م ووير اخلارجية ،واملوفدي

لتعثيل مملكة البحري يف حدى الواانت امل صصة لألمم املتحد وذل
أثناء تأوية م عت م ،وووجات أفراو الفئتني (ب) و ( ) البحرينيات ا نسية 31
وأونوهم القصر املسافري بصحبت م ،ه ا هو انةتثناء الوحيد وليس هنا
اةتثناء خر اعا ذار بق
والووراء السابقني

اإلخو  .املاو  2بينت أ األعضاء السابقني

صلو عل جواوات ةفر خاصة ،أما أفراو عااالت م

روجا ه ا القاعو فال

صلو عل جواوات ةفر خاصة؛ أل القاعو حدو

البنوو (أ) و(ب) و( ) و(و) و(و)( .أ) األةر احلااعة( ،ب) أعضاء االس 21
الو

( ) املوظفو  ،يف حني أ البند (هـ) غ م اور وهو خيص الووراء

السابقني .وبالتال ملاذا عقعل ه ه اخلصوصية ألعضاء السلطة التشريقية م
تلقاء أعفسنا؟ أعتقد أعه جيا أ حنافظ عل مكاعة ه ا االس وارامته،
صحيح أعه ن يوجد ش ء وياو  ،ولك ملاذا أفر بي
عندما أتر

منص ؟ يكف أع

وبني املوا

أيل جواوًا خاصًا بقد تر

القاو
منص 21 ،

فلعاذا أ لا جواوًا خاصًا ل وجيت وأبناا أيضًا؟! ن أرى أ وا ٍ ىل ذل ،
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أما القو

ع

ةأةافر مق م ف ه جراءات وو  ،أعت لدي

وحصلت عل التأش

جواو خاص

بقد  2ش ور ،يف حني أ ال وجة حصلت عل التأش

بقد أةبو  ،ن أرى واعيًا لألخ ب ا امل ر ،ون أرى واعيًا ىل أ عقو
ه ا ووير

عل جواوًا وبلوماةيًا ولك ابنه لسبا مقني

يقط جواوًا

وبلوماةيًا .أعتقد أعنا عفصل أمورًا حن يف غن عن ا وأعنا حنتا

ىل أ

1

عرا عل أمور أاثر أهعية م ه ا املو و  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد

عد املسلم.
31

العضو خالد حممد املسلم:
شكرًا ةيد الرايس ،أونً ا واو الدبلوماة يف اخلار ن حصاعة
له ،ن السف يف مقر ععله ،والدبلوماةيو يف مقر ععل م ،أما غ هم فال
حصاعة هلم ،وه ا بناء عل اتفاقية فيينا اليت وققت علي ا مملكة البحري
يف األمم املتحد  .وأ رب مثانً :يلة ا واوات الدبلوماةية يف وولة خلي.ية 31
ن يستطيقو اخلرو م البلد ن بتأش
مناصب م ،ذا اا الش ص
تأش

خرو م عا ا ت أو صغرت

عل جواوًا وبلوماةيًا في.ا أ

صل عل

خرو  ،فا واو الدبلوماة هو تكريم وليس تقظيعًا ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أيد م د احلداو.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا ةيد الرايس ،ذارت يف ا لسة السابقة فوااد ومضار
احلصو عل ا واو اخلاص أو ا واو الدبلوماة  ،ولد ة ا بسيط :ما 21
هو الفر بني ا واو الدبلوماة وا واو اخلاص؟ هنا فر بسيط جدًا،
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صاحا ا واو الدبلوماة

بغ

النظر ع

مرا ه يتعتع حبصاعات

وبلوماةية حبسا اتفاقية فيينا للقالقات الدبلوماةية ،وحت ه ه الصفة ن
تطبق يف بق

الدو عندما حتدث مشكلة ما .قبل ةنتني ،القنصل القام

اهلند يف عيويور وه ةيد  ،ارتكبت خمالفة بسيطة يف الشار  ،واا
ا و شديد ال وو  ،وأت رجا الشر ة وو قوا يف يدها األصفاو ومنقوها 1
ع وفد اهلند يف

م التحر  ،وه حتعل جواوًا وبلوماةيًا ومس.لة

عيويور  ،وأبناؤها يف احلضاعة ينتظرو عووت ا ،ورفضت الشر ة حت أ
تتصل بالبقثة اهلندية ،ماذا حدث بقد ذل ؟ اهلند ثارت ثاارت ا ،وحدثت
مشكلة اب
جراء صارمًا

بني اهلند والونيات املتحد  ،واهلنوو قالوا عنا جيا أ عت
د الونيات املتحد  ،ماذا فقلوا؟ ذهبوا ىل السفار 31

األمريكية يف عيووهل وأوالوا ال احلواج األمنية ،ماذا فقل السف ؟ اتصل
بواشنط وقا  :جيا أ حتلوا اإلشكا اآل حن أصبحنا مقر ني أل
ه.وم ،واةتعرت ه ه املشكلة حوال  2ش ور ،والرأ القام اهلند يتابع
ويضغط عل احلكومة نختاذ جراء مقني

د الونيات املتحد وه أا

وولة يف القا  ،ويف الن اية خضقت أمريكا ومحت للقنصل اهلند رغاور 31
عيويور  ،وهنا

حواوث أخرى تد عل أ الدو ن حترتم ما يتعتع به

الدبلوماة وحامل ا واو الدبلوماة  ،فعثالً :عيويور

صور ،

مدينة

والدبلوماةيو القاملو يف األمم املتحد يوقفو ةيارات م ،ويأت رجا
البلدية ويسحبو السيارات وترفع قضايا

دهم و ااعو  ،وهم

علو

جواوات وبلوماةية ويتعتقو ر ايا وبلوماةية .ةيد الرايس ،ليس هنا

21

فر ذا أراوت الدولة أ تتحايل وتفرض القاعو  ،اعا ذار األخ ممثل ووار
الداخلية ــ وقد ذارت ذل ــ هنا مساوئ ،وم لديه جواو وبلوماة أو
جواو خاص يتأخر حصوله عل التأش  ،وه ا واقع علعسه .لد اقرتاح
بسيط وهو أ تسرتو الل.نة ه ا انقرتاح وتقوم بدراةة التقديل وتأخ راء
أخرى؛ ا عستطيع أ عصل ىل حل وةط يف ه ا اخلصوص .ولك يف 21
الن اية ــ احرتامًا لكم ةيد الرايس ومل ةيأت بقدام ولألخ خليفة
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الظ راع ال
ليس هنا

اا له وور اب يف تنعية القعلية الدميقرا ية يف البلد ــ
ماعع م أ حتصلوا عل مثل ه ا ا واو ،أل الدو يف ظل

التقدم التق

اليوم ن تق مثل ه ه ا واوات أ اهتعام ،ف وجات بق

األعضاء قل  :ن عريد جواوات خاصة ،ملاذا؟ قل  :ا واو األير أفضل لنا
ويس ل أمورعا ،يف حني أ ا واو اخلاص يققد ه ه األمور .واقرتاح أ

1

تسرتو الل.نة ه ا انقرتاح بقاعو وعبحثه بإمقا وبتأ ٍ نختاذ القرار املناةا،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،تفضل األخ حيس يد الرميح .

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا ةيد

الرايس ،ذار األخ

ا

ف رو بق

الفئات

رسعيات ا وقا عه ليس م املققو أن حتصل عل ا واو الدبلوماة بقد
ترا ا للوظيفة ،بينعا ذا رجقنا ىل صدر املاو  8فسنرى أع ا تقو « :جيوو 31
روافقة املل منح جواو ةفر وبلوماة

ىل الفئات التالية ،»...:والفقر (و)

م عفس املاو تقو « :م يرى جاللة املل منحه ه ا ا واو م غ الفئات
السابقة» ،وبالتال هنا ةلطة

اللة املل ــ حفظه ا

ورعاه ــ رنح ا واو

الدبلوماة هل ه الفئات اليت ذارت ،ومل يرى جاللة املل

منحه ه ا

ا واو ،وينطبق ذل أيضًا عل جواو السفر اخلاص ،وبالقوو ىل املاو 21 9
جندها تقو « :متنح جواوات السفر اخلاصة ىل ...:م يرى جاللة املل منحه
جواو ةفر خاص م غ الفئات السابقة» .أعتقد أ القاعو وا ح ومشل
ال ه ه الفئات ،وأعتقد أعه لو اا انقرتاح بقاعو يف صورته الن ااية
موجووًا لكا أو ح بالنسبة لينا ،ل ل أمتن عل االس املوقر أ يطرح
ه ا انقرتاح للتصويت ،واالس ةيد قراره ،ما أ ينا انقرتاح موافقة 21
االس ،و ما أ يرف  ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقط .

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا ةيد الرايس ،اةتعقت ىل الكث م مداخالت األعضاء1 ،
واا جمعل ما رح أثناء مداخالت م خبصوص ما ه ممي ات ا واو
الدبلوماة ؟ وما ه ممي ات ا واو اخلاص؟ وأعتقد أ ما جاء يف املقرتح
اليوم هو فكر مطروحة للعوافقة علي ا م عدم ا ،عل أ يأت املقرتح
بتفاصيل نحقة .املبدأ ال

جاء عليه انقرتاح بقاعو وذاره بق

اإلخوا

هو أعنا النا ةواةية ،وجاء القاعو احلال رنح رايس وأعضاء جملس

31

الشورى والنواب السابقني ا واوات اخلاصة ،والس ا هنا ملاذا؟ القاعو
احلال أعط أعضاء جملس الشورى والنواب السابقني وعاالت م ا واو
اخلاص ــ وهم :ال وجة أو ال و واألونو القصر والبنت حت تت و ــ فلعاذا مت
اةتثناء عااالت م ومت اإلبقاء فقط عل منح األعضاء السابقني ا واوات
اخلاصة؟ حن ن ت عنا املعي ات ،وةواء اا ا واو أخضر أو أير أو 31
أصفر ...خل فنح ف ورو با نسية البحرينية يف ع اية املطاف ،حن ن
عتكلم ع ممي ات أو أفضلية ،وأظ أ املالحظات اليت أبديت عل املقرتح
ااعت عل أةا

ملاذا مت ةحا ا واو اخلاص م ه ه الفئات؟ خبصوص

التققيدات املوجوو يف ا واو األخضر ،هنا مم لديه ا واو األخضر تقدم
بطلا اةتصدار تأش

لبلد ما واةتغر اةتصدار التأش

حامل ا واو األير اةتغر اةتصدار التأش

ةتة أش ر ،بينعا 21

له أةابيع قليلة ،اإلشكالية

ليست يف عو ا واو و منا يف الش ص حامل ا واو ،وجند أيضًا يف االس
م

يرو أ ميار

حقه يف احلصو عل ا واو اخلاص ،وه ا م حقه،

ولك ن أعتقد أعه اليوم ةيقا ويقو ع

اخت ت ه ا القرار لسبا ما أو

غ ذل  ،ون أريد احلصو عل ه ه الوثيقة اععي ات موجوو يف ه ه 21
الصفة التشريقية ،والس ا املطروح عل اإلخو األعضاء :ذا اا لدى
رايسا جملس الشورى والنواب ا واو الدبلوماة  ،فلعاذا بقد اعت اء امل عة
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مينحا ا واو اخلاص؟ ملاذا عاالة القضو السابق تسحا من م ا واوات
اخلاصة؟ ه ه انةتفسارات واملالحظات ليست خبصوص ممي ات جواو
السفر و منا ه للحفاظ عل حق ه ا القضو ال

أوى م عته عل أمت وجه.

خبصوص عظام التأش ات ،التأش ات املوجوو لدينا حاليًا ه لبلدي وهنا
تأش

لبلد ثالث قاومة يف الطريق ،وهنا تققيدات عد  ،وأعا أتكلم ع

شر ة مقينة ،مثا عل ذل  :انب حتت ة  23ال
لوحده ،والبنت اليت
أمور نبد أ عت

1

ن ميك أ يسافر

تت و وماوالت حتت وصاية األب واألم ،هنا عد
في ا قرارًا ليس اوعنا أعضاء جملس الشورى و منا

لتصحيح ثغر موجوو  ،وه ه الفكر ه بداية املطاف وعتعن أ عناقش ا
عندما تأت

ىل االس يف صور اقرتاح بقاعو  .ه ا ما أحا أ أعر ه عل

31

اإلخوا األعضاء ،ولنك منصفني مع أعفسنا ومنصفني مع اآلخري  ،ف ا
هو املبدأ الصحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،تفضل األخت ون جاةم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا ةيد الرايس ،أعا ل أ يا عل املو و شيئًا ،ولكن
أحببت أ أع ع اةتياء م

لة مقت ا وصدرت ع عضو يف السلطة

التشريقية ،حيث قا عنا اليوم ن عريد أ عسعع أعنا عصنع التشريع ألعفسنا21 ،
وحن قلنا

ه ا املقرتح ن عنتظر منه مو وعًا رحبيًا أو ماويًا ،ولو انا

(وروية) اعا يقا يف لغة القاعو لكنا وافقنا من أ مت النظر يف مو و
تقاعد أعضاء جملس الشورى والنواب ،عندها م املعك أ عقو

عنا

عصنع التشريع ل اتنا ،وه ا موقف وااعًا عندما أعظر يف تشريع ذ صلة
باألمور انقتصاوية واملالية ،وأوعم فقط األمور اليت تدعم بيقة ععل أو 21
م نيت أو شأع  ،ألعه يف ه ه احلالة أريد أ أحصل عل مي م ه ه األمور.
حن ن عقبل أ عسعع أعنا عصنع التشريع ألعفسنا حت ن يتناقله البق ،
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وعندها قد عستعع ىل القديد م اإلةاءات وانعتقاوات .خبصوص األش اص
ال ي

البوا بأ عقامل با واو القاو  ،أمتن أ عش د ع قريا تر ة

ه ه الرغبة احلقيقية ىل مقرتح يقرض عل السلطة التشريقية م قبل م،
وشكرًا.

1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق االس عل حتويل اقرتاح أ يكو ألعضاء
السلطة التشريقية جواوات عاوية أةو باملوا نني الكرام ىل اقرتاح بقاعو ؟
وه ه فرصة أمامكم ،وأرى أ ه ا اقرتاح م م ،وأرى أ يتقدم به ال م
األخ أيد ب او واألخ

ا ف رو ،فنح عنتظر يف املستقبل القريا مثل 31

ه ا انقرتاح ،و شاء ا

تتم املوافقة عليه .عل الٍ ،بقد ال ه ه اآلراء

اليت أبديت فإ القرار يقوو ىل جملسكم املوقر ،هنا اقرتاح بقاعو وحن
عنظر يف فكرته ،وم ثم ــ ذا وافق االس ــ حنيله ىل احلكومة املوقر
للصياغة ،و ىل أ يأت انقرتاح يف صور مشرو قاعو ةنناقشه بالتفصيل
مع السلطة التنفي ية ومع أعضاء االسني ،و
املناةا .تفضل األخ

ا

شاء ا

عصل ىل القرار 31

عد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا ةيد الرايس ،أعا

أا أحا أ أعقا عل ما وار م

االم ،ولك م حق أ أعقا .عندما ذارت أ املصلحة

صور يف 21

أعضاء السلطة التشريقية ،ه ا األمر اا صحيحًا ،أل التقديالت مست
فقط أعضاء السلطة التشريقية ،و

متس باق الفئات ،وه ا ليس اعتقاوًا

يف انقرتاح بقاعو  ،حن اليوم عكتا قاعوعًا يتناو أعضاء السلطة التشريقية
فقط ،وأعا أؤاد ه ا الكالم ،وه ا ليس اعتقاصًا م أ أحد ،و منا ه ا
أمر واقع ،ون أعرف ملاذا األخت ون ال ايد اةتاءت عندما تكلعت ع
واقع ،فنح اتبنا ه ا القاعو ملصلحة أعضاء السلطة التشريقية فقط،
وشكرًا.
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21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
ذ اآل ليس أمامنا ن التصويت عل انقرتاح بقاعو  ،ف ل يوافق
االس عل توصية الل.نة جبواو عظر انقرتاح بقاعو بتقديل بق

أحكام

القاعو رقم ( )33لسنة 3971م بشأ جواوات السفر ،واملقدم م أصحاب
السقاو األعضاء :الداتور عبدالق ي حس أبل ،وحيس يد الرميح 31 ،
وعبدالري

عد

ش  ،وون جاةم ال ايد ،والداتور

عد عل

حس عل ؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يقر ذل  .وعنتقل اآل ىل البند التال م جدو األععا واخلاص
رناقشة تقرير

نة اخلدمات خبصوص انقرتاح بقاعو بتقديل املاو رقم ()2

م القاعو رقم ( )74لسنة 2112م بشأ رعاية وتأهيل وتشغيل املقاقني،
واملقدم م أصحاب السقاو األعضاء :ون جاةم ال ايد ،ويد مبار
النقيع  ،وعبدالري

عد

ش  ،وصاو عيد

امل يد .وأ لا م األخت هالة رم

21

رية ،وةامية خليل

فاي مقرر الل.نة التوجه ىل املنصة

فلتتفضل.
21

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا ةيد

الرايس ،بدايةً أ لا تثبيت التقرير ومرفقاته يف

املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق االس عل تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )64

31

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخت مقرر الل.نة.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا ةيد الرايس ،تدارةت الل.نة انقرتاح بقاعو واةتقر ت 31
وج ات النظر اليت وارت حوله م قبل أعضاء الل.نة واملستشار القاعوع
لش و الل.ا واملستشار القاعوع املساعد باالس ،وا لقت عل مواو
انقرتاح بقاعو وم ارته اإليضاحية ،ومالحظات ووار القعل والتنعية
انجتعاعية اليت وعت ا الل.نة ىل اجتعاع ا ،اعا ا لقت الل.نة عل رأ
نة الش و التشريقية والقاعوعية باالس ال

جاء م ادًا ةالمة 21

انقرتاح بقاعو م الناحيتني الدةتورية والقاعوعية ،وعل رأ
املالية وانقتصاوية ،وعل رأ

نة الش و

نة ش و املرأ والطفل ،الل ي جاءا

واععني ومساعدي لفكر انقرتاح بقاعو  .وتقوم فكر انقرتاح عل تقديل
عص املاو رقم ( )2روجا القاعو املشار ليه لتكو عل النحو التال :
«تسر أحكام ه ا القاعو عل ذو اإلعاقة م البحرينيني وعل أبناء 21
املرأ البحرينية املت وجة م أجن

املقيعني قامة وااعة رعلكة البحري »،

بقد أ اا النص الناف ينص عل « :تسر أحكام ه ا القاعو عل
املقاقني البحرينيني» .بقد تباحث الل.نة وتدارة ا لالقرتاح بقاعو ،
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يع ما ذار أعاله ،فإ الل.نة تتفق مع مقدم انقرتاح

وا الع ا عل

فيعا ذهبوا ليه م أهعية تقديم بق

اخلدمات وأوجه الدعم ل و اإلعاقة

م أبناء املرأ البحرينية املت وجة م أجن  ،مساوا مع ذو اإلعاقة م
املوا نني البحرينيني ،وخاصة أ ه ه الفئة م ذو اإلعاقة ميرو بظروف
صحية تستدع توف القناية وتقديم اخلدمات املناةبة نحتياجات م ،وهو 1
ما يتفق مع توصيات االس األعل للعرأ بشأ وعم ه ه الفئة م النساء
األهداف انةرتاتي.ية املقرتحة للع.لس ،وهو أيضًا ما يتفق

ع

وتشريقات املعلكة يف وعم الظروف اليت متر ب ا املرأ البحرينية املت وجة
م أجن

واملقيعة رعلكة البحري مع أبناا ا ،وم تل التشريقات عل

ةبيل املثا قاعو رقم ( )14لسنة 2111م بإعشاء صندو النفقة وتقديالته31 ،
والقاعو رقم ( )11لسنة 2119م بشأ مقاملة ووجة البحري

غ البحرينية

مقاملة املوا

يف

وأبناء املرأ البحرينية املت وجة م غ حبري
بق

البحري

الرةوم املقرر عل اخلدمات احلكومية الصحية والتقليعية ورةوم

اإلقامة .ويأت ه ا انقرتاح بقاعو حتقيقًا ملبدأ املساوا يف املقاملة القاعوعية
بني املرا القاعوع لل و البحري

املت و م أجنبية ،وال وجة البحرينية 31

املت وجة م أجن  ،ورا خيدم فئة ذو اإلعاقة .وم ا دير بال ار أ
الل.نة لبت م مقدم انقرتاح بقاعو تقديل العة «عل » الوارو يف عص
املاو ( )2م انقرتاح بقاعو لتكو «م » ،وقد وافق مقدمو انقرتاح
بقاعو عل ذل  .وعليه ،يكو عص املاو رقم ( )2بقد التقديل عل النحو
التال « :تسر أحكام ه ا القاعو عل ذو اإلعاقة م البحرينيني وم
أبناء املرأ البحرينية املت وجة م أجن
البحري » ،ويف

21

املقيعني قامة وااعة رعلكة

وء ال ذل ترى الل.نة التوصية باملوافقة عل جواو عظر

فكر انقرتاح بقاعو  ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟ تفضل األخت ون جاةم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا ةيد الرايس ،والشكر موصو

ىل الل.نة عل تقريرها.

أروعا أعا واإلخو ال مالء م ه ا انقرتاح املساهعة يف مساعد املرأ البحرينية
ولدي ا أبناء م ذو اإلعاقة ومساعدت ا يف عالة أبناا ا

املت وجة م أجن

م ذو اإلعاقة يف ا واعا اليت حتتا في ا ىل الدعم واملساعد ىل جاعا ما 1
تقيشه م ظروف وما تتحعله م مصاريا ،وبفضل وجوو الل.نة التنسيقية
بني السلطة التشريقية واالس األعل للعرأ  ،قامت ه ه الل.نة بدراةة و ع
املرأ البحرينية يف ااانت اافة وأادت أعه نبد أ تقدم الدولة ــ واعا
ع دعاها ــ الدعم للعرأ البحرينية يف النواح امل تلفة ،وقد بدأعا بإعشاء
يدعع ا يف حالة تقسر انلت ام بدفع النفقة أو عندما 31

صندو النفقة ال

يكو عنوا ال و غ مقروف ،فكاعت الدولة تدعع ا م خال وفع
النفقة روجا األحكام الصاور عل أ تتم مالحقته ،اعا ااعت الدولة
تدعم املرأ البحرينية املت وجة م أجن

يف بق

رةوم الصحة واإلقامة

والتقليم ،حيث و ع جملس الشورى ه ا التقديل لدعع ا ومساعدت ا ،أيضًا
املرأ اليت تقيل أبناء م ذو اإلعاقة ةتحصل اليوم عل ه ا الدعم

متت 31

املوافقة عل ه ا املقرتح بقاعو ؛ ليكو ب ل أحد املكتسبات اليت تُعنح
للعرأ البحرينية .اعا جيا أن يفوتنا ما تقدمه اليوم ووار التنعية
انجتعاعية مشكور  ،حيث تبحث وااعًا ع اةتثناءات ملساعد املرأ
البحرينية املت وجة م أجن

ومتر بظروف أةرية أو اجتعاعية ،حيث أروعا

م وراء ه ه انةتثناءات والقرارات انرتقاء ىل وجوو عص قاعوع صريح 21
لتكو

ع املشعولني يف عص ه ا القاعو  ،وحن عقلم أ الدولة أصبحت

ختصص مي اعية تتناةا مع انحتياجات املالية والتدريبية والتأهيلية ل و
اإلعاقة ،حيث

أعداو البحرينيني م ذو اإلعاقة تفو الـ  31نف مقا ،

اعا توجد مراا متقدمة لتقديم اإلرشاو النفس والف والتق والتدري
أيضًا ليتعك ه نء م انلتحا ر.انت القعل امل تلفة ،وه ه خطو م عة 21
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جدًا تنت  .ا الدولة ،ل ا أمتن عل االس املوقر ــ اعا ع دعاه وااعًا يف
مساعد املرأ البحرينية ومساعد فئة ذو اإلعاقة ــ املوافقة عل ه ا انقرتاح
بقاعو  ،وب ا الشأ أوو أ أتوجه بالشكر ا

يل ىل ةقاو ووير ش و

اإلعالم وش و جملس الشورى والنواب األخ عيس احلعاو عل برعامج
(مستشار

القاعوع ) ،ال

بدأعا عرصد م خالله عدوًا م التشريقات 1

الصاور حديثًا ،حيث تقرض وتناق

ويبني م خالهلا للعوا

ايفية

انةتفاو م امل ايا اليت تتضعن ا مثل ه ه القواعني ،وه ا يقت رافدًا م عًا
يف اإلعالم مل ن تقلم أ بإمكاع ا انةتفاو م م ايا وخصااص

ع

القاعو الداعم بشكل مباشر أو غ مباشر ملستواها املاو وتقليل اإلعفا
واملصروفات .وهو برعامج متاح للقامة ون يُكتف با ريد الرمية ،اليت 31
يفرتض في ا علم الكافة عنه حيث أصبح اإلعالم م خال ه ا ال عامج
األةبوع يقرض التشريقات املساعد م الناحية ااتعقية ،وختامًا أمتن أ
وو ه ا انقرتاح موافقة االس ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخت هالة رم

فاي مقرر الل.نة بقراء توصية

الل.نة.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا ةيد الرايس ،توص الل.نة باملوافقة عل جواو عظر انقرتاح 21
بقاعو بتقديل املاو ( )2م القاعو رقم ( )74لسنة 2112م بشأ رعاية
وتأهيل وتشغيل املقاقني ،واملقدم م أصحاب السقاو األعضاء :ون جاةم
ال ايد ،ويد مبار النقيع  ،وعبدالري

عد

ش  ،وصاو عيد

رية ،وةامية خليل امل يد ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق االس عل توصية الل.نة جبواو عظر ه ا انقرتاح؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ذل  .وعنتقل اآل ىل البند التال م جدو األععا واخلاص
رناقشة تقرير وفد الشقبة ال ملاعية ملعلكة البحري بشأ املشاراة يف
انجتعا التنسيق األو لل.نة ال ملاعية اخللي.ية املقنية بتق ي القالقات مع
ال ملا األوروب  ،املنققد يف مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة ،بتاريخ 31 7
أاتوبر 2131م ،وتقرير وفد الشقبة ال ملاعية ملعلكة البحري
املشاراة يف أععا

بشأ

نة التنسيق ال ملاع والقالقات اخلارجية لدو جملس

التقاو  ،املنققد يف الرياض ــ املعلكة القربية السقووية ،بتاريخ  1عوفع
2131م ،ف ل هنا مالحظات علي عا؟ تفضل األخت ون جاةم ال ايد.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا ةيد الرايس ،أروت اإلشار ىل تقرير وفد الشقبة ال ملاعية
بشأ املشاراة يف انجتعا التنسيق األو لل.نة ال ملاعية اخللي.ية املقنية
بتق ي القالقات مع ال ملا األوروب  ،اليت تقد بال ش خطو م عة وخاصة
يف ظل التحديات اليت عواج ا باةتعرار مع قلةٍ م أعضاء انحتاو ال ملاع
الدول  ،ولد اةتفسار يف ه ا الشأ  ،او الل.نة قررت اعتعاو عظام
واخل لقعل ا فقد باورت وولة اإلمارات القربية بإعداو مسوو ه ا النظام
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الداخل  ،فلعاذا

يشار

جملس الشورى يف ذل ؟ ه ا هو انةتفسار

األو  .انةتفسار الثاع  ،ن ش أ التنسيق والتقاو بني وو اخلليج

ع

ار ععل امل ةسات يف ااالس التشريقية يقت خطو م عة جدًا ،وقد
وجدعا أعه نبد م التحر بتنسيق خلي .مسبق واإلعداو له عداوًا جيدًا،
وهو أمر م م جدًا ،لك يبق لد اةتفسار أيضًا فيعا يتقلق رضامني 1
التقاو والتنسيق ،ألعه م امل م فيعا يتقلق بالسياةة اإلعالمية والسياةة
اخلارجية وفيعا يتقلق رنظومة وو جملس التقاو اخللي .أ يكو ه ا
انةتقداو ممن ً.ا حنو مو و تنسيق األووار بني ااالس التشريقية ،فإ
اا باإلمكا اإلجابة ع الس ا األو اآل  ،أما ما خيص الس ا الثاع
فأعتقد أ املكلفني بانجتعا يف الل.ا التنسيقية ميكن م نحقًا أ

31

يو حوا لنا ه ه املساال املو وعية بشكل مفصل ،حت لو قاموا بإعطاانا
ة خمتصر خار

ار ا لسة القامة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،تفضل األخ أيد م د احلداو.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا ةيد

الرايس ،يف الواقع وووت اإلشار ىل عقطة مقينة

خبصوص ه ا التقرير ،حيث أشار التقرير ىل وراةة وافية قامت ب ا األخت
أمل احلعد رايسة بقثة وو جملس التقاو اخللي .يف برواسل حو تطوير 21
القالقات بني وو جملس التقاو اخللي .وانحتاو األوروب  ،وأعتقد أ ه ه
الدراةة م عة جدًا ،وقد يستفيد من ا بق

اإلخو األعضاء ال ي

ةيشاراو يف اجتعاعات مع ممثل انحتاو األوروب أو م خال املقرتح
املقدم حبيث تستقبل وو جملس التقاو اخللي .وفدًا م انحتاو األوروب
خال عام 2132م ،وأرى أعه م الضرور احلصو عل ه ه الدراةة ،حيث 21
ه ا امللا غ وافٍ ،اعا توجد بق

املقلومات الناقصة اليت

يشعل ا

التقرير ،أحببت فقط اإلشار ىل ه ه النقطة امل عة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حيس يد الرميح .

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا ةيد الرايس ،أ م صوت

ىل صوت اإلخو ال ي أثاروا 1

ه ا التساؤ وباألخص األخت ون ال ايد حو او جملس الشورى غ
ممثل يف ه ا الوفد ،واعا تقلعو مقاليكم أع
ــ

عضو يف ه ه الل.نة

نة تنسيق ال ملا اخللي .ــ من عام 2117م حت يومنا ه ا ،حيث مت

رباراة مقاليكم تثبييت يف ه ا املنصا مر أخرى بقد أ اعتقلت م
جملس النواب ىل جملس الشورى ،اعا أع

عضو يف الل.نة التشريقية 31

اخللي.ية .وباملناةبة فإعه أثناء اجتعا رؤةاء ااالس التشريقية األخ ال
عقد يف الرياض خال ش ر ويسع مت لغاء ه ه الل.نة ــ الل.نة ال ملاعية
اخللي.ية ــ بناء عل مقرتح م قبل ةلطنة ععا  ،لك مت الت ل ع ه ا
املقرتح حت ن تتشظ
جملس التقاو

ىل

نة التنسيق ال ملاع والقالقات اخلارجية لدو
ا متفرعة فااتف أصحاب املقال والسقاو رؤةاء 31

ااالس ال ملاعية اخللي.ية بل.نة التنسيق ال ملاع والقالقات اخلارجية وه
الل.نة األم اليت تنظر

يع ه ه األمور ،و ذا احتاجت ىل أمور متقلقة

بالتشريقات والقواعني فبإمكاع ا انةتقاعة بامل تصني يف ذل  .أعا واألخ
أيد احلداو اوعنا أعضاء يف

نة تنسيق القالقات اخلارجية ع جملس

الشورى انا عتعن لو أعنا انا حا ري يف ه ا انجتعا  ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ

ا

عد ف رو.
21

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا ةيد الرايس ،روًا عل اةتفسار األخت ون ال ايد أقو
الالاحة الداخلية اليت وافق علي ا رؤةاء ااالس التشريقية بدو اخلليج
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