5

مضبطة الجلسة األولى (اإلجرائية)
دور االنعقاد العادي األول
الفصل التشريعي الخامس
10

الرقـم:

1

التاريخ 5 :ربيع الثاني 1440هـ
 12ديسمبر 2018م
15

عقد مجلس الشورى جلسته األولى (اإلجرائية) من دور االنعقاد العادي
األول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس
الوطني بالقضيبية ،عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم األربعاء
الخامس من شهر ربيع الثاني 1440هـ الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر
2018م ،وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس
مجلس الشورى ،وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
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.1

العضـــــو الدكتورة إبتســـــام محمد صـــــالح الدالل.

.2

العضــــــــو الــــدكتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

.3

الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

.4

العضـــــــــو بســــــــــــام إســـــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

.5

الــــــعضـــــــــــــو جــــــمــــــال مــــــحــــــمــــــد فــــــخــــــرو.

.6

الــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.

.7

الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــا .

.8

العضــــــــو الــدكتورة جهــاد عبــدا

الفــا ــــــــــل.

.9

الـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــبـــــيـــــب الـــــخـــــيـــــا .

.10

عــــــبــــــا .

الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا

.11

الـــــعضــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار

.12

الـــعضــــــــــو ســــالــــد حســــــــــيـــن الــمســــــــــقـــطــي.

.13

الــــعضــــــــــــو ســــمــــيــــس حــــمــــد الــــرمــــيــــحــــي.

.14

الـــــعضـــــــــــــو درويـــــ

أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.

.15

الـــــــعضــــــــــــــو دالل جـــــــاســــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

.16

الــــعضــــــــــــو ر ــــــــــــا إبــــراهــــيــــم مــــنــــفــــردي.

.17

الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا

فـــــــر .

.18

ا لعضـــــــــو ســـــــــ ب يكــــة س ل يفــــة الفضــــــــــــالــــة.

.19

الـــعضـــــــــــو ســـــــــــمـــيـــر صــــــــــــاد الـــبـــحــــارنــــة.

.20

الـــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد

عـــــيـــــد ل رحـــــمـــــة.

.21

الـــعضـــــــــــو عــــادل عـــبــــدالـــرحـــمـــن الـــمـــعــــاودة.

.22

الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.

.23

العضــــــــو الــــدكتور عبــــدالع ي حســــــــن أبــــل.
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.24

العضــــــــو الــدكتور عبــدالع ي عبــدا

العجمــا .

ســــلــــف الــــدوســــــــــــري.

.25

الــــعضــــــــــــو عــــبــــدا

.26

العضــــــــو عبــدالوهــاب عبــدالحســــــــن المنصــــــــور.

.27

الــــــعضـــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــبــــــدا

الــــــعــــــرادي.

.28

العضــــــــو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

.29

الــــــعضــــــــــــــو فــــــ اد أحــــــمــــــد الــــــحــــــاجــــــي.

.30

الـــعضـــــــــــو فـــيصــــــــــــل راشــــــــــــد الـــنـــعـــيـــمـــي.

.31

العضــــــــو الــــدكتور محمــــد علي حســــــــن علي.

.32

العضــــــــو الــدكتور محمــد علي محمــد الخ اعي.

.33

العضــــــــو الــدكتور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــا .

.34

الـــــعضـــــــــــــو مـــــنـــــى يـــــوســـــــــــــف الـــــمـــــ يـــــد.

.35

الــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديــنــــا إيــلــي سضــــــــــوري.

.36

الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

.37

الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .

.38

الـــعضـــــــــــو يــــاســـــــــــر إبـــراهـــيـــم حـــمـــيــــدا .

.39

الـــــعضـــــــــــــو يـــــوســـــــــــــف أحـــــمـــــد الـــــ ـــــتـــــم.

وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور األمين
العام لمجلس الشورى.
هذا وقد مثل الحكومة كل من:
 -1ســـعادة الســـيد جميل بن محمد حميدا وعير العمل والتنمية
االجتماعية.
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 -2ســعادة الســيد انم بن فضــل البوعينين وعير شـ و مجلســي
الشورى والنواب.
 -3سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وعير ش و اإلعالم.
 -4ســــــعادة الســــــيد أيمن توفيق الم يد وعير شــــــ و الشــــــباب
والريا ة.

5

كما حضر الجلسة بع

ممثلي الجهات الرسمية ،وهم:

 من وعارة ش و مجلسي الشورى والنواب:
 -السيد عبدا

عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوعارة.كما حضرها الدكتور أحمد عبدا

10

ناصر األمين العام المساعد

للموارد البشرية والمالية والمعلومات ،والدكتورة فوعية يوسف الجيب
األمين العام المساعد لش و العالقات واإلعالم والبحوث ،وعبدالناصر
محمد الصديقي األمين العام المساعد لش و

الجلسات واللجا

15

بالمجلس ،والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة
المستشارين القانونيين بالمجلس ،وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين
بالمجلس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
20

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرحمن الرحيم ،نفتتح الجلسة األولى (اإلجرائية) من دور

االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس ،التي لم يعتذر أحد عن
حضورها .وبهذا يكو النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا .ننتقل اآل
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إلى البند التالي على جدول األعمال والخاص بأداء اليمين الدستورية،
وأبدؤكم بنفسي« :بسم ا

الرحمن الرحيم ،أقسم با

العظيم أ أكو

مخلصًا للوطن وللملك ،وأ أحترم الدستور وقوانين الدولة ،وأ أذود عن
حريات الشعب ومصالحه وأمواله ،وأ أؤدي أعمالي باألمانة والصد ».
5

(وبعد ذلك تفضل معالي رئيس المجلس بنداء السادة
األعضاء ألداء اليمين الدستورية ،وقد قاموا بذلك)

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا لكم جميعًا .اإلسوة واألسوات األع اء أعضاء المجلس

10

المحترمو  ،أصحاب السعادة الوعراء ،الضيوف الكرام ،السالم عليكم
ورحمة ا

وبركاته ،يسعدني ويشرفني في مستهل الجلسة األولى لمجلس

الشورى من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس أ
أرحب بكم ،معبرًا باألصالة عن نفسي ونيابة عنكم عن عظيم االعت اع
والتقدير للثقة الملكية السامية التي أوالنا إياها حضرة صاحب الجاللة
الملك المفدى حفظه ا

15

ورعاه بتعييننا أعضاء في مجلس الشورى لنحمل

أمانة مس ولية تمثيل شعب البحرين الكريم ،إلى جانب إسواننا أعضاء
مجلس النواب ،ملين أ نكو في مستوى هذه المس ولية الوطنية الجليلة
في التعبير بكل صد وإسالص عن مصالح الوطن ال الي ،متلمسين
تطلعات شعبنا الوفي في التقدم والرقي في مختلف المجاالت ،ووا عين
نصب أعيننا احترام الدستور والقانو  ،ومستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية
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والحرية وسيادة القانو في القيام بمهماتنا التشريعية في إطار من التعاو
المثمر والبنّاء مع الحكومة ومجلس النواب الموقرين .اإلسوة واألسوات
األع اء ،يشرفني في هذه المناسبة أ أرفع باسمي وباسمكم جميعًا أسمى
يات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى ل سليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه ا
صاحب السمو الملكي األمير سليفة بن سلما

ورعاه ،وإلى

5

ل سليفة رئيس مجلس

الوعراء الموقر حفظه ا  ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلما بن
حمد ل سليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوعراء حفظه ا  ،وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة افتتاح الفصل
التشريعي الخامس ،وللنجاح الكبير الذي حققته االنتخابات البرلمانية

10

والبلدية ،وما عكسه هذا النجاح من إقبال شعبي على المساهمة اإليجابية
في العملية الديمقراطية ،والمضي قدمًا في استلهام وتطبيق المشروع
اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى رعاه ا  .كما ال يفوتنا
أ نشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجاللة الملك المفدى حفظه ا
ورعاه سالل افتتاحه دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي
الخامس ،وبما اشتملت عليه من كلمات

افية أكدت

15

رورة مواصلة

نهج اإلصالح والتطور ،وااللت ام الثابت بدعم القانو  ،وتكريس دولة
الم سسات والقانو  ،م كدين دعم المجلس لكل ما ورد في النطق
السامي بشأ الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ،والمضي في سياسة
التنمية والتطور االقتصادي ،واالجتماعي ،والسياسي ،على النحو الذي يلبي
تطلعات القيادة ،ويحقق طموحات المواطنين .اإلسوة واألسوات األع اء،
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يقتضينا واجب الوفاء والعرفا أ نذكر بالتقدير والثناء أعضاء المجلس
السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعي الرابع من صاد العمل ،ووافر
العطاء لهذا الوطن الع ي  ،مما ع ّع التجربة البرلمانية البحرينية الحديثة،
قيمًا ومعاني نعت بها ونفخر ،ستكو مو ع استرشاد لنا في فصلنا
التشريعي الجديد .ستامًا ،نرجو من ا

العلي القدير أ يوفقنا لمواصلة

5

مسيرة الخير والنماء في ظل قيادتنا الحكيمة ،وا عين مصلحة الوطن
والمواطنين على رأ

أولوياتنا ،والتطوير والتجديد عنوانًا للمسيرة الوطنية

المجيدة ،لنكو جميعًا للعهد واألمانة راعو  ،وأ تكو أعمال مجلسنا
قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ،مترجمة للنهج
الديمقراطي المستمر الذي نعتبره منطلقًا لتع ي المكاسب الوطنية لكل

10

من ينشد اإلصالح سبيالً ،وا عين نصب أعيننا احترام الدستور والقانو ،
والحرص على الحوار المو وعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين
واالقتراحات بقوانين ،والتعاو المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة ومجلس
النواب من أجل سير ورفعة هذا الوطن ال الي .فعلى بركة ا

نفتتح دور

االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس ،والسالم عليكم ورحمة
ا

15

وبركاته .وننتقل اآل إلى البند التالي من جدول األعمال والخاص بتالوة

األوامر والمراسيم الملكية ،تفضل األخ المستشار أسامة أحمد العصفور
األمين العام للمجلس.

األمين العام للمجلس:

20

شكرًا سيدي الرئيس،
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أمر ملكي رقم ( )61لسنة 2018م
بدعوة مجلسي الشورى والنواب لالنعقاد
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عيسى ل سليفة
بعد االطالع على الدستور،

5

أمرنا باآلتي:
المادة األولى
يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب لالجتماع عصر يوم األربعاء 10
الثاني عشر من شهر ديسمبر 2018م الفتتاح دور االنعقاد األول من الفصل
التشريعي الخامس.
المادة الثانية
يُنشر هذا األمر في الجريدة الرسمية.

15

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ل سليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 2 :ربيع اآلسر 1440هـ
الموافـق 9 :ديسمبر 2018م

20

(انتهى األمر الملكي)
25

أمر ملكي رقم ( )59لسنة 2018م
بتعيين أعضاء مجلس الشورى
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ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عيسى ل سليفة
بعد االطالع على الدستور،

وعلى المرســــــوم بقانو رقم ( )15لســــــنة 2002م بشــــــأ مجلســــــي
الشورى والنواب وتعديالته،
وعلى األمر الملكي رقم ( )59لســنة 2014م بتحديد

ــوابت تعيين

5

أعضاء مجلس الشورى ،المعدل باألمر الملكي رقم ( )57لسنة 2018م،
أمرنا باآلتي:
 المادة األولى-يعين عضوًا بمجلس الشورى كل من:
 .1عـــــلـــــي صـــــــــــــالـــــح عـــــبـــــدا

10

الصـــــــــــــالـــــح.

 .2الـــدكتورة إبتســـــــــــام محمـــد صـــــــــــالح الـــدالل.
 .3الــــدكتور أحمــــد ســــــــــــالم عبــــدعلي العري .
 .4أحـــــمـــــد مـــــهـــــدي عـــــبـــــدالـــــنـــــبـــــي الـــــحـــــداد.
 .5بســــــــــــام إســـــــــمــــاعيــــل إبراهيم البنمحمــــد.

15

 . 6جــــمــــال مــــحــــمــــد عــــبــــدالــــرحــــمــــن فــــخــــرو.
 . 7جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد جـــــمـــــعـــــة الـــــكـــــعـــــبـــــي.
 . 8جـــــمـــــيـــــلـــــة عـــــلـــــي ســـــــــــــلـــــمـــــا
 .9الـــدكتورة جهـــاد عبـــدا

أحـــــمـــــد.

محمـــد الفـــا ـــــــــــل.

 . 10جــــــواد حــــــبــــــيــــــب جــــــواد الــــــخــــــيــــــا .
 . 11جــــــواد عــــــبــــــدا
 .12حـــــمـــــد مـــــبـــــار

عــــــبــــــا

20

حســــــــــــــيــــــن.

حـــــمـــــد الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي.

 . 13ســــالــــد حســـــــــــيـــن مـــهــــدي الـــمســـــــــــقـــطـــي.
 . 14ســــمــــيــــس حــــمــــد مــــحــــمــــد الــــرمــــيــــحــــي.
 . 15درويـــــ

أحـــــمـــــد عـــــبـــــدا
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 . 16دالل جـــــــاســـــــــــــــم عـــــــبـــــــدا

الـــــــ ايـــــــد.

 . 17ر ـــــــــــــا إبـــــراهـــــيـــــم عـــــبـــــدا

مـــــنـــــفـــــردي.

عــــــــلــــــــي فــــــــر .

 .18ر ــــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا

 . 19ســــــــــبــيــكــــة ســلــيــفــــة أحــمــــد الــفضــــــــــــالــــة.
 . 20ســـــــــــمـــيـــر صــــــــــــاد مـــحـــمــــد الـــبـــحــــارنــــة.

5

 .21صـــــــــــــاد عـــــيـــــد حســـــــــــــيـــــن ل رحـــــمـــــة.
 . 22عــــادل عــبــــدالــرحــمــن جــــاســــــــــم الــمــعــــاودة.
 . 23عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد ســــــــــيــف جــمشــــــــــيــر.
 . 24الــــدكــتــور عــبــــدالــعـ يـ حســــــــــن عــلــي أبــــل.
 .25الــدكتور عبــدالع ي عبــدا
 . 26عـــــبـــــدا

نــاصــــــــر العجمــا .

10

ســـــلـــــف راشـــــــــــــد الـــــدوســـــــــــــري.

 .27عبدالوهاب عبدالحســــــــن منصــــــــور المنصــــــــور.
 . 28عــــــلــــــي عــــــبــــــدا

عــــــلــــــي الــــــعــــــرادي.

 . 29فــــــ اد أحــــــمــــــد جــــــاســــــــــــــم الــــــحــــــاجــــــي.
 .30الدكتورة فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي.

15

 . 31فــــيصــــــــــــل راشــــــــــــد عــــلــــي الــــنــــعــــيــــمــــي.
 . 32الــــدكـــتـــور مـــحـــمــــد عـــلـــي حســـــــــــن عـــلـــي.
 .33الــــدكــتــور مــحــمــــد عــلــي مــحــمــــد الــخـ اعــي.
 .34الــدكتور منصــــــــور محمــد عبــدا

ســــــــرحــا .

 . 35مـــــنـــــى يـــــوســـــــــــــف ســـــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.
 . 36نــــــانســــــــــــــي ديــــــنــــــا إيــــــلــــــي سضــــــــــــــوري.
 . 37نــــوار عــــلــــي عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــمــــحــــمــــود.
 . 38هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ

قـــــــريصـــــــــــــــة.

 . 39يــــاســــــــــــر إبــــراهــــيــــم مــــحــــمــــد حــــمــــيــــدا .
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 . 40يـــــوســـــــــــــف أحـــــمـــــد حســـــــــــــن الـــــ ـــــتـــــم.
 المادة الثانية -يُعمل بهذا األمر اعتبارًا من  12ديسمبر 2018م ،وينشر في الجريدة
5
الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ل سليفة
صـدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 2 :ربيع اآلسر 1440هـ
الموافـق 9 :ديسمبر 2018م

10

أمر ملكي رقم ( )56لسنة 2018م
بتعيين رئيس مجلس الوعراء
نحن حمد بن عيسى ل سليفة
بعد االطالع على الدستور،
وعلى األمر الملكي رقم ( )55لسنة 2018م بقبول استقالة الوعارة،

15

ملك مملكة البحرين

20

أمرنا باآلتي:
 المادة األولى -يُعين صـــــاحب الســـــمو الملكي األمير سليفة بن ســـــلما ل سليفة
رئيســـــا لمجلس الوعراء ،ويكلف بترشـــــيح أعضـــــاء الوعارة الجديدة ،بما 25
ً
يتوافق مع نص المادة ( )46من الدستور.
ــ مادة ثانية ــ
يعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.
30
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ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ل سليفة
صـدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 24 :ربيع األول 1440هـ
الموافـق 2 :ديسمبر 2018م

5

أمر ملكي رقم ( )60لسنة 2018م
بتعيين رئيس مجلس الشورى
10

نحن حمد بن عيسى ل سليفة

ملك مملكة البحرين

بعد االطالع على الدستور،
وعلى المرســــــوم بقانو رقم ( )15لســــــنة 2002م بشــــــأ مجلســــــي
الشورى والنواب وتعديالته،
وعلى األمر الملكي رقم ( )59لســـنة 2018م بتعيين أعضـــاء مجلس

15

الشورى،
أمرنا باآلتي:
 المادة األولى -يُعين علي بن صالح الصالح رئيسًا لمجلس الشورى.

20

ــ المادة الثانية ــ
يُعمل بهذا األمر اعتبارًا من  12ديســــــــمبر 2018م ،ويُنشــــــــر في الجريدة 25
الرسمية.
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ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ل سليفة
صـدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 2 :ربيع اآلسر 1440هـ
الموافـق 9 :ديسمبر 2018م

5

مرسوم ملكي رقم ( )61لسنة 2018م
بتشكيل الوعارة
نحن حمد بن عيسى ل سليفة
بعد االطالع على الدستور،

10

ملك مملكة البحرين

وعلى األمر الملكي رقم ( )56لســــنة 2018م الصــــادر في  24ربيع
األول  1440هـــ الموافق  2ديسمبر 2018م ،بتعيين صاحب السمو الملكي
األمير سليفة بن سلما ل سليفة رئي سًا لمجلس الوعراء ،وتكليفه بترشيح
أعضاء الوعارة الجديدة،
وبناءً على ما عر ـــه علينا رئيس مجلس الوعراء في كتابه المرفوع
20
إلينا بتاريخ  26ربيع األول 1440هـ ،الموافق  4ديسمبر 2018م،
15

رسمنا باآلتي:
 المادة األولى -يُعين صــــاحب الســــمو الملكي األمير ســــلما بن حمد بن عيســــى
25
ل سليفة ولي العهد نائب القائد األعلى نائبًا أول لرئيس مجلس الوعراء.
ــ المادة الثانية ــ
يُعين كل من:
 -1سمو الشيخ محمد بن مبار
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 -2سمو الشيخ علي بن سليفة ل سليفة
 -3سعادة السيد جواد بن سالم العري
 -4معالي الشيخ سالد بن عبدا ل سليفة

نائبًا لرئيس مجلس الوعراء
نائبًا لرئيس مجلس الوعراء
نائبًا لرئيس مجلس الوعراء

ــ المادة الثالثة ــ

5

يُعين كل من:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

وعيرًا لمجلس الوعراء

سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع
معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدا
وعيرًا للداسلية
ل سليفة
معالي الشيخ سالد بن أحمد بن محمد ل سليفة وعيرًا للخارجية
سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي

وعيرًا للتربية والتعليم

سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرعا

وعيرًا للكهرباء والماء
وعيرًا للعدل والش و
اإلسالمية واألوقاف
وعيرًا للنفت
وعيرًا للمالية واالقتصاد
الوطني

ل سليفة

معالي الشيخ سالد بن علي بن عبدا
معالي الشيخ محمد بن سليفة ل سليفة
معالي الشيخ سلما بن سليفة ل سليفة
سعادة السيد عصام بن عبدا

سلف

سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدا
سعادة السيد كمال بن أحمد محمد

 12سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر

13

سعادة السيد انم بن فضل البوعينين

 14سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح

وش و
لألش ال
وعيرًا
البلديات والتخطيت العمراني

والتنمية

للعمل
وعيرًا
االجتماعية
للمواصالت
وعيرًا
واالتصاالت
وعيرًا لإلسكا
مجلسي
وعيرًا لش و
الشورى والنواب
وعيرًا للصحة

 15سعادة السيد عايد بن راشد ال ياني

وعيرًا للصناعة والتجارة

 16سعادة السيد علي بن محمد الرميحي

وعيرًا لش و اإلعالم
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 17سعادة اللواء الركن عبدا

وعيرًا لش و الدفاع
الشباب
وعيرًا لش و
والريا ة

بن حسن النعيمي

 18سعادة السيد أيمن توفيق الم يد

ــ المادة الرابعة ــ
على رئيس مجلس الوعراء تنفيذ هذا المرسوم ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.
5

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ل سليفة
رئيس مجلس الوعراء
سليفة بن سلما ل سليفة

10

صـدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 26 :ربيع األول 1440هـ
الموافـق 4 :ديسمبر 2018م

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآل إلى البندين التاليين من جدول األعمال
والخاصين بانتخاب النائب األول لرئيس المجلس وانتخاب النائب الثاني
لرئيس المجلس ،وكونه لم يتقدم إلى منصب النائب األول لرئيس المجلس
سوى مرشح واحد فقت هو األخ جمال محمد فخرو ،كما لم يتقدم إلى
منصب النائب الثاني لرئيس المجلس سوى األست هالة رم ي فاي فإننا نعلن
فوعهما بهذين المنصبين بالت كية .ونبار

لكما ثقة أعضاء المجلس،

متمنين أ يكو هذا الدور دور سير وبركة إ شاء ا
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20

وعلى شعب البحرين وعلى وطننا الع ي  .أود أ أبل كم أ أعضاء مكتب
المجلس اآل هم الرئيس ونائبيه بشكل م قت ،الذين بدورهم سيقومو
بإعداد اقتراح بتعيين أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي،
وسوف يُعرض عليكم ،وأيضًا سوف يقومو بالتنسيق بين ر بات األعضاء
بالنسبة إلى اللجا وأيضًا ستعرض عليكم هذه األسماء بإذ ا

في

5

الجلسة القادمة ،بما في ذلك انتخاب اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
كل هذه األمور سوف تُعرض في الجلسة القادمة للمجلس بإذ ا  .وقبل
أ أعطي األست هالة فاي واألست دالل ال ايد الكلمة ،تفضل سعادة األخ
انم بن فضل البوعينين وعير ش و مجلسي الشورى والنواب.
10

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إلى اإلسوة واألسوات،
ونبار

لكم الثقة الملكية بتعيينكم أعضاء بمجلس الشورى ،ال رفة

الثانية للسلطة التشريعية .صاحب المعالي األخ علي بن صالح الصالح رئيس
مجلس الشورى الموقر ،أصحاب السعادة األعضاء ،السالم عليكم ورحمة
ا

15

وبركاته ،يسرنا أ نبدأ دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي

الخامس مستلهمين جميعًا منهج العمل التشريعي من مرتك ات الخطاب
الملكي السامي ،وا عين نصب أعيننا أهمية مواصلة العمل الوطني على
المنظومة التشريعية لتحقيق التطلعات الوطنية تجاه ايات التنمية المستدامة
لمملكة البحرين ،كما يسرنا أ نتقدم إلى مجلسكم الموقر بخالص
التهنئة والتبريكات بمناسبة صدور األمر الملكي السامي بتعيين رئيس
وأعضاء المجلس الموقرين ،سائلين المولى ع وجل أ يعينكم على أداء
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20

واجبات هذه المهمة الوطنية الكبيرة .وإذ يحق لنا اليوم يا معالي الرئيس
وأيها اإلسوة األعضاء أ نفخر بما تحقق على الصعيد الديمقراطي لمملكتنا
ال الية ،فإننا نشيد بالوعي الشعبي بأهمية المشاركة في االنتخابات بصنع
مستقبل أفضل لبالدنا وألجيالنا القادمة ،وفي ذلك نرى أنه البد من اإلشارة
ــ واإلشادة ــ إلى ارتفاع نسبة المشاركة الشعبية في االنتخابات التي وصلت

5

إلى مستوى ير مسبو بل ت نسبتها حوالي  .%67معالي الرئيس ،أصحاب
السعادة األعضاء ،يطيب لنا في هذه المناسبة الوطنية أ نرفع أسمى يات
الشكر والتقدير والعرفا إلى مقام سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى ل سليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا
السمو الملكي األمير سليفة بن سلما
الموقر حفظه ا

ورعاه ،وإلى مقام صاحب

ل سليفة رئيس مجلس الوعراء

10

ورعاه ،وإلى مقام صاحب السمو الملكي األمير سلما

بن حمد ل سليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوعراء حفظه ا

ورعاه .ستامًا ،ن كد أ الحكومة ما ية في نهجها

الذي يُع ع تعاونها مع السلطة التشريعية لتحقيق كل ما من شأنه رفعة
وتقدم مملكتنا ال الية ،وهذا ما دأبت عليه السلطة التنفيذية منذ تدشين
هذا المشروع اإلصالحي في سنة 2002م ،ونحن ــ إ شاء ا

15

ــ ما و في

هذا النهج ،وبتوجيهات من مقام صاحب الجاللة ،وتوجيهات صاحب السمو
الملكي رئيس الوعراء ،وصاحب السمو الملكي ولي العهد ،شكرًا لكم
جميعًا ،والسالم عليكم ورحمة ا

وبركاته ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األست هالة رم ي فاي .
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العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أتوجه بأسمى يات الشكر واالمتنا
إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى ل سليفة عاهل
البالد المفدى حفظه ا

ورعاه على هذه الثقة الملكية السامية بتعييني

عضوًا بمجلس الشورى ،وأيضًا أتوجه بالشكر الج يل إلى جميع األعضاء

5

في المجلس الموقر ــ وعلى رأسهم معاليك سيدي الرئيس ــ على الثقة بتولي
منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ،وأتمنى أ أكو فعالً جديرة
بهذه الثقة ،وأ أحقق ما رأيتموه في شخصي بأنني أستحق هذا المرك .
كما ال يفوتني بهذه المناسبة أ أتوجه بأسمى يات التبريكات إلى عاهل
البالد المفدى بمناسبة العيد الوطني ،راجية من ا

أ يمن عليه بموفور

10

الصحة والسالمة .وفي الختام أود أ أشيد بأستي ال ميلة الع ي ة جميلة
سلما وما قامت به في الفترة السابقة ــ السنوات األربع الما ية ــ عندما
كانت تتولى هذا المنصب نفسه ،فقد كانت مثاالً وحاف ًا لي بأنه يمكن
ألي امرأة أ تتولى هذا المنصب وأ ت دي المهام بإسالصٍ وتفا ٍ .أشكر
الجميع مرة أسرى وأتمنى أ أكو على قدر هذه الثقة ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األست دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول أيضًا إلى األست هالة فاي
على ما تفضلت به من كالم بأنها تتمنى أ تكو جديرة بالثقة ،ونحن
نثق بأنها ستكو جديرة بالثقة كما عهدنا النساء في السلطة التشريعية
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وكيفية عملهن في هذا الحقل .أود أ أ يف أ توافقنا اليوم على وجود
األست هالة فاي في هذا المنصب عكس عددًا من األمور كنا نُطلع
المستوى الدولي بشأنها ،فنحن اليوم تشرفنا ب مالة األست هالة فاي وهي
من الطائفة المسيحية ،فاألقليات نص عليها الدستور البحريني ،وجئنا اليوم
لتطبيق نص دستوري من واقع قناعات تطبيقية في التنفيذ بأنها تمثلنا أيضًا

5

نحن النساء في السلطة التشريعية ونثق في عملها وفي تمكنها من سدمة
المجتمع البحريني والمصلحة العامة من هذا المكا  .منذ الفترات األولى
لوجود المرأة في السلطة التشريعية وبسبب النسبة العددية للمرأة فدائمًا ما
كا يُثار مو وع أنه كيف يُمكن أ تُعطى المرأة مرك ًا سواء على
مستوى رئاسة المجلس أو على مستوى رئاسة اللجا  ،ولكن ــ

الحمد ــ

10

بفضل اإلرادة السياسية األولى تمكنت المرأة ،واليوم سمعنا من جاللة
الملك ــ حفظه ا

ــ أننا سننتقل في التمكين إلى مرحلة تقدم المرأة،

فعالً ،ألننا تم تمكيننا في نصوص الدستور ،وتم تمكين أسواتنا في
مجلس النواب من سالل الثقة الشعبية ،حيث هنا ت ايد في انتخاب النساء،
وأيضًا تم تمكيننا بشكل أساسي من قبل أعضاء السلطة التشريعية من

15

الرجال ،عبر قناعة وإيما األعضاء الرجال في السلطة التشريعية بمكانة
المرأة للعمل بينهم وترؤسها للجا  ،فقد تكو النسبة العددية للنساء ال
تسمح لنا بالتصويت للفوع بأي منصب رئاسي ،ولكن القناعة فعالً أتت من
رجال السلطة التشريعية قبل أ نجاهد للحصول عليها ،ونحن نشكر كل
عضو من أعضاء السلطة التشريعية على مدار الحياة النيابية في البحرين
حتى اآل  ،ونشكر من اآل سلفًا الموجودين معنا ــ إ شاء ا

ــ في

السنوات األربع القادمة ،ألننا نعلم فعالً معد الرجال في السلطة التشريعية
وأسالقهم الرفيعة ،الذين كانوا دومًا مساندين للمرأة البحرينية ،وشكرًا.
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20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم ،وإلى اللقاء إ شاء ا
في الجلسة القادمة .شكرًا لكم جميعًا ،وأرفع الجلسة.
5

(رفعت الجلسة عند الساعة  6 :2.مساءً)
10

أسامة أحمد العصفور
األمين العام لمجلس الشورى
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رئيس مجلس الشورى
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