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 .السامي امللكي
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 م2023يناير  15التاريخ: 

 

 

 

   ريرقت

 السامي على اخلطاب امللكي  لرداجلـــنة 

 سد اسالالفصل التشريعي  -ول األدور االنعقاد العادي 
  

 مقدمة:

بمقتضى          ألول جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي اقرار مجلس الشورى في  عمالً 

ال التشريعي  الفصل  الموافق  دا سمن  بالموافقة  2022بر  ديسم  25س والمنعقدة يوم األحد  م 

( 1التنفيذي رقم )ا للقرار  وإنفاذً على تشكيل لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي،  

بتاريخ  2022لسنة   اللجنة والصادر  تشكيل  بشأن  اقتضاه من  2022بر  يسمد  25م  م، وما 

مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتقديمه خالل    بشأن   هاإعداد تقرير تكليٍف للجنة ب

؛  لعرضه على المجلس الموقر  ، تمهيدًا تاريخ صدور القرار سالف الذكرأربعة أسابيع من  

تشكلت برئاسة    فقد  لرئياللجنة  األول  النائب  فخرو  محمد  جمال  السيد  مجلس  سعادة  س 

 وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس اآلتية أسماؤهم:  الشورى،
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ــورى               الـدكتـورة جهـاد عبدهللا الفاضـل   .1  النائب الثاني لرئيس مجلس الشـ

 عضًوا

 عضًوا   الدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل   .2

 عضًوا           الـسيـدة إجــالل عـيسى بـوبـشيت  .3

 الشـيخ أحـمـد بـن محمد آل خليفة          عضًوا  .4

 عضًوا          ضـري ـم العــالـد سـمـور أحـدكت ـال  .5

 عضًوا  سام إسماعيل البنمحمد ـب دكتور ال  .6

 عضًوا  ي   ــعب ـكـد الـمـحـة مــمعـجسـيـد ال  .7

 عضًوا            الـسيـد جــــواد حـبـيـب الخيــاط  .8

 عضًوا  اس  ـدهللا عب ـب ـع جــــوادـشـيـخ ال .9

 عضًوا   يميـبارك النعـن مـمد ب ـحالسيد  .10
 

 

 أوالً: إجراءات اللجنة: 

 :ينالتالي  ينفي االجتماع خطاب الملكي الساميتدارست اللجنة ال (1)

 الفصل  الدور  التاريخ  رقم االجتماع

 األول 
  ديسمبر 28

 م 2022
 السادس األول 

 السادس األول  م 2023يناير   10 الثاني 
 

 

اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي الساامي بمناسابة افتتاد دور االنعقاد العادي   (2)

 س.داسمن الفصل التشريعي ال ولاأل

اطلعات اللجناة على ملف إعالمي من إعاداد قساااام البحوا والادراسااااا  بهي اة  (3)

أبرز ما ورد في اإلعالم  المسااتشااارين القانونيين باألمانة العامة للمجلس، تناول 

 المحلي حول الخطاب الملكي السامي.
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لادور االنعقااد العاادي الرابع من   اطلعات اللجناة على الخطااب الملكي السااااامي (4)

ااساترااادًا به ووقوف ورد مجلس الشاورى عليه؛  الفصال التشاريعي الخامس،  اااااً

 لرد.ا ةعلى ما استقر عليه المجلس من أساليب في صياغ

 

ل بها مشاكوًرا  مساودة  اللجنةتسالممت  (5) المـستـشار    أولى متكاملة لمشاروع الرد تفضام

 وقد رئيس هيئة المســـتشـــارين اليانونيين،نوفل عبدالســـالم اربال الدكتور  

ا بنت عليه مشااروع الرد بصااياته النهائية والمرفق بهذا   اعتمدتها اللجنة أساااسااً

 التقرير.

 

 وتصاوراتهمخاطبت اللجنة أصاحاب الساعادة أعضااء المجلس إلبداء مالحهاتهم   (6)

لمناقشاتها في اجتماعا  اللجنة، باية إرراء الرد وليصادر   بشاأن مشاروع الرد،

بهاذا مالحهاا   أي  اللجناة    ولم تتلق  معبًرا عن رأي جميع أعضااااااء المجلس،  

 .الشأن

 

 كل من: األمانة العامة للمجلس  من ي اللجنةاجتماع حضر •

 هيئة المستشارين القانونيين 

المستشار الدكتور نوفل عبدالسالم 

 غربال 
 رئيس هيئة المستشارين القانونيين

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  ة ميرفت علي حيدر السيد

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أولإعالم وتواصل  أخصائي حسين هاشم ماجد السيد 
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اثاني
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشاااورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 ا ـً ي ميرًرا أصلدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل            ال .1

 ـًا ي احتياط ميرًرا              شيتـوب ـسى ب ـي ـالل عــ إج  ةد ـسي ـال .2

 

 
ً
 توصية اللجنة: : اثالثـ

الموافقة  ب فإن اللجنة توصااي،  دار من مناقشااا  وما أبدي من اراءفي ضااوء ما       

بة افتتا  دور االنعياد العاد     مشـروع الرد على الخاا  الملكي السـامي على بمناـس

 .سداسمن الفصل التشريعي الول األ

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 

 مجال حممد فخرو                       

 النائب األول لرئيس جملس الشورى                

 رئيس جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي                  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 ورعاه.ملك مملكة البحرين المعّظم، حفظه هللا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

من  الوطني  المجلس  أعضاء  على  فأسباتم  الجاللة  صاحب  يا  تفضلتم  لقد 

داه، فافتتحتم، حفهكم هللا ورعاكم وسدد  أ بلغ  مم أ وفاهُ ومن التكريم  التشريف 

الخير خطاكم، دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي   طريق على  

إيذان البحرين السادس،  بمملكة  التشريعية  السلطة  بمواصلة  لدنكم  من  اًا 

النمماء والبهاء في كنف عهدكم الزاهر  لمسيرتها المباركة نحو أرحب افاق 

 الميمون، الذي ِسمتُه االزدهار وايمتُه السؤدد واالستقرار. 

ها   التوجم الذي ازدانت به مراسم االفتتاد من  وقد احتوى خطاب جاللتكم 

ا هو كفيل ببيان مسالك النجاد وتحديد ُسبل الفالد، حتى ي نعم  واألولويا  م

بما   -وقد تفيمؤوا وارف ِظل قيادتكم الرايدة- المواطنون في مملكة البحرين  

زا . قيمض هللا لهم من خيرا   وما حباهم به من منج 

ويعاهدكم أعضاء مجلس الشورى يا صاحب الجاللة على معاضدة تطلعاتكم  

بعزيمة ال تلين، والقيام   حمل أمانة العمل الوطنيدماًا في  الكريمة للمضي قُ 

يستكين،   ال  بعطاء  الوطني  القرار  صنع  في  المشاركة  مسؤولية  بموجبا  

نمان آلالئه الحميدة بعودة الحياة  رافعين معكم أكفم الحمد والعرفان للعزيز الم 

  إلى طبيعتها، ونعمائه المجيدة باست ناف مسيرة اإلنجاز لوتيرتها.

ل نستشِعُر بالغ السرور وخالص االرتياد والحبور للنجاد الباهر الذي   وإننا 

كلمل االنتخابا  التشريعية والبلدية األخيرة، التي أبانت في مختلف مراحلها 

عن مستوى حضاري رفيع، والتزاٍم وطني بديع، استقام ِكالُهما دليال ساطعاًا 
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ريني من وعي سياسي عميق تجلمى وتبياناًا رائعاًا على ما بلاه الشعب البح

التي ناهز    %، وهي من أعلى النسب في 73في نسبة المشاركة الشعبية 

 الدول الديموقراطية.

ُمتواليةٌ   فائقة،  تاريخية  مسيرة  في  فارقة  ل بنة  االنتخابا   هذه  اكملت  وقد 

منذ   الزمان،  من  قرن  مدى  على  امتدم   محطاتُها،  ُمتتاليةٌ    باكورةحلقاتُها، 

ليتدفمق  فيُض الح البلدية.  التي انطلقت مع أول صياة لالنتخابا   النيابية  ياة 

واستقراًرا.  رسوخاًا  مرحلة  كل  في  ويزداد   ِمدراًرا،  ذلك  بعد  الرسالة  هذه 

 تعزيًزا للمؤسسا  الدستورية، وارتقاًء بالتجربة الديموقراطية.

رحلة الجديدة ويحدونا العزم يا صاحب الجاللة على األخذ بأسباب نجاد الم 

من المسيرة الثرية للمجلس الوطني، الُمتمِسمة بأهميتها الفائقة، ملتزمين س مت  

الحوار وواائج  اليا   تعزيزه من  دأ بنا على  ما  لتطوير  توجيها  جاللتكم 

وتضافر   المواقفالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية، على أساٍس من تنسيق  

دوماً  المواطن  يجعل  بما  حى  الجهود،  الرَّ قُطب   أجلا  المصلحة    فيرتِفع  من 

 العامة سقُف العطاء.

كما نعلن تجنمدنا الدائم لمعاضدة جهود جاللتكم، حفهكم هللا، في حماية الصالح 

حياض   عن  ذائدين  الوطنية،  وحدتنا  تعميق   أعيُننا  نصب  واضعين  العام، 

الحضارية،   قيمنا وتقاليدنا  العمل سوياًا مع معاهدين  منهومة  جاللتكم على 

لداعمة لحماية المجتمع السلطة التنفيذية لمراجعة التشريعا  وسن القوانين ا

نين  ، والبحريني ي التوافق بُحسبانِه سبيال قويماًا مثمم حرص جاللتكم على تحر 

ن فيه العباد وترتِكن إليه البالد، بأبنائها وب ناتِها، وهم  ونهجاًا مباركاًا سليماًا يأم 

ه كُل   غزو حقاًا سواعدُها وبُناتُها، لتقف سدًّا اامخاًا مرصوصاًا، ال يملك إزاء 

 فكري ُمناٍف للشريعة القويمة والفطرة السليمة، إال تق هقًرا ونُكوصاًا.  

عزيزةِ  البُنيان،  لبِة  ص  القاعدة  هذه  أن  في  هللا،  أيمدكم  جاللتكم،  ونشاطر 

صانت ها، لتادو من رمم منطلقاًا  األركان، هي التي ت ستمد منها هويتُنا الوطنية ح 

ة تطوير األداء الوطني بأجهزته وأنهمته وخدماته،   حجم للمضي قُدماًا على م 

الموقرة   الحكومة  كفاءة  استجابتهاواقتدارها  بفضل  وسرعة  ، ومرونتها 

ةِ عين جاللتكم ووليِ عهدكم األمين، رئيِس  بإاراف كريم وتوجيه حكيم من قُرم
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مجلس الوزراء، ابنِكم البارم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد ال 

خليفة حفهه هللا، الذي نُبارك بدورنا جهوده الموفمقة الدمؤوبة وأعماله الجليلة 

دارة العمل الحكومي، في سياق تعزيز النسق الحثيث لالستجابة المشهودة في إ

ل التحدميا  الِجسام إلى إنجازا  ِعهام.  للمتطلمبا  الوطنية،  حتى تتحوم

الجهود   بمواصلة  كريم  توجيٍه  من  الجاللة  صاحب  يا  به  تفضلتم  ما  وإن 

المالي،   التوازن  وبرامج  االقتصادي  التعافي  خطط  تنفيذ  في  الحكومية 

وضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع االقتصاد الوطني،  وبت

والتعليم   التدريب  وبرامج  االقتصادي،  النمو  على  االستثمارا   من  والعائد 

ومردودها   النتائج  تلك  كل  وتوجيه  اإلنتاجية  لزيادة  الحكومة  تتبنماها  التي 

لنا بمثابة النهج اإليجابي على المستويا  المعيشية لألسرة البحرينية. سيكون  

ن قتفيه والسبيل الذي نلتزمه ونرتضيه، لتدعيم التشريعا  ذا  الصلة   الذي 

األمثل  االغتنام  سياق  في  المستدامة،  التنمية  ز  يعزم بما  المجاال ،  بهذه 

ناحي  لإلمكانيا  الوطنية، وتوجيهها لخدمة المواطن البحريني في مختلف الم 

 االقتصادية واالجتماعية. 

االنعقاد من ط والع السُّعود وبشائر الخير والجود، أن يتزامن افتتاد دور  وإنه ل  

األول من الفصل التشريعي السادس للمجلس الوطني مع االكتشافا    العادي

الجديدة للااز الطبيعي بما ي نِم  عن نجاد قطاع النفط والااز في إدارة الموارد 

ى الرخاء الوطني والمضي الطبيعية واستثماِرها في المساهمة في رفع مستو

 به إلى األمام بفضل هذا المورد االقتصادي الهام. 

قام على معاضدة اهتمام جاللتكم الموصول بأهمية   فيويحدونا العزم   هذا الم 

برامج الدعم المالي واالقتصادي للمواطنين للحد من األعباء االقتصادية على 

الجوا في  بإمعاٍن  النهر  خالل  من  أسبابها  بهذه اختالف  الصلة  ذا   نب 

البرامج، والعمل بت فاٍن وإتقان على تطويرها بما يكفل رفع كفاءة توجيه الدعم 

الوسيلة  هي  للمواطنين  األساسية  االحتياجا   تلبية  أن  باعتبار  لمستحقيه، 

 القويمة لتوفير حقهم الكامل في الحياة الكريمة.

لما اهدته الخدما    وإنه لمن دواعي الابطة أن نبدي بدورنا خالص االرتياد

اإلدارية من  العمليا   به كفاءة  للمواطنين من تطوير، وما ُحهيت  المقدمة 
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الجميع، وما  الوطنية من تنمية لمسها  الخبرا   تعزيز وتيسير، وما اهدته 

 عرفته فرص العمل من ارتفاع وتنويع.

 

 صاحَب الجاللة

النهضة   في  والجليلة  المؤررة  واسهاماتها  البحرينية  المرأة  بأداء  فخركم  إن 

دعاةٌ الستحضار الجهود الكريمة   بعُث اعتزاز لدينا جميعاًا، وم  الوطنية، هو م 

العاهل  لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة، قرينة 

  سموها حفهها هللا لالرتقاء المعهم، رئيسة المجلس األعلى للمرأة، ومبادرا

بمنزلة المرأة البحرينية التي أضحت محل تنويه في مختلف المحافل الدولية. 

العمل على تطوير التشريعا  بما من اأنه فتح   مزيدًا منمنا  وهو ما يقتضي  

 أرحب اآلفاق أمام المرأة البحرينية.

لشبابي وما تهيمأ وإذ نشاطر جاللتكم افتخاركم باإلنجازا  المشرفة للقطاع ا

لهم من مستويا  تقدمهم في الحياة العامة، نعرُب عن إكبارنا للجهود التي ما  

فتئ يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال 

اإلنسانية واؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة في هذا 

منا على أن نتعهمد هذا القطاع الهام الشأن. وهي جهود مباركة تستنهض ِهم  

 التطوير إلطاره التشريعي. منبمزيد 

وإذا ما كانت التعيينا  الحكومية األخيرة من أبرز الشواهد على ما ق يمض هللا 

للمرأة والشباب تحقيق ه من منجزا ، فإن الفضل في ذلك كله عائدٌ بعد هللا إلى 

لمرأة البحرينية والشباب من كريم جاللتكم حفهكم هللا، لما أسباتموه على ا

العزم    عاقدوالرعاية، حتى استحقوا مباركتكم السامية. وإننا    جميلالعناية و

بإذن هللا على استجالء السبل الكفيلة بوضع المزيد من المبادرا  التشريعية 

ومساندة البرامج الحكومية التي من اأنها الرفع من درجة العطاء الوطني 

 التعاون مع السلطة التنفيذية. في سياق تعميق 
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 العاهل المعّظم حضرةَ 

دورها  تفعيل  سبيل  في  البحرين  مملكة  جهود  يبارك  الشورى  مجلس  إن 

المساند لمحيطها اإلقليمي من خالل مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية الوديمة، 

من  إليه  تتطلمعون  لما  السديدة، وصوال  وخياراتكم  الرايدة  قيادتكم  في ظل 

امال اعوبها بمشاركة كافة األطراف است بما يحقق  للمنطقة،  ق  قرار مستح 

ويحدونا العزم على تقديم دعٍم ال محدود لهذه التوجيها  عبر تفعيل المعنية.  

 وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

كما نعرب لجاللتكم عن دعمنا المطلق لمساعيكم النبيلة ومبادراتكم الجليلة 

م اامل وعادل في الشرق األوسط يقوم على حل من أجل التوصل إلى سال

دولتهم  إقامة  في  الفلسطينيين  لألاقاء  المشروعة  الحقوق  لتثبيت  الدولتين 

 المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية. 

ن عالياًا دعوة جاللتكم الصادقة لوقف الحرب الروسية األوكرانية وبدء -ونثمم

مصالحهما  يحفظ  بما  الطرفين،  بين  التوافق  لعودة  الجادة  المفاوضا  

 المشتركة واألمن والسلم الدوليين. 

مواجهة  في  الدولية  الجهود  دعم  على  البحرين  مملكة  بحرص  نشيد  كما 

اه ونشاطر  المناخية  قرارا  التايمرا   من  يصدر  ما  بمتابعة  جاللتكم  تمام 

مساندتها  على  حرصكم  ونعاضد  المناخ.  لمؤتمرا   أممية  وتوصيا  

واالسهام في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البي ي واستدامة الموارد الطبيعية 

المناخية والبي ية ما  القضايا  بإذن هللا هذه  وعدالة الحصول عليها. وسنولي 

 هتمام لتعزيز أُُطرها التشريعية.هي جديرة به من ا

 

 صاحب الجاللة

إن العمل في سبيل رفعة البحرين وريادتها، واجٌب وطني يلتزم به أعضاء 

مع  ُمباركين  وِحين.  اٍن  كلَّ  سبيله  في  ويعملون  يقين  بكل  الشورى  مجلس 

جاللتكم كل  إسهام وطني بشأنه، معربين عن عميق العرفان وبالغ االمتنان 

. وعلى رأسهم ُحماة بالسواعد واألذهان  ين في ميادين اإلنتاج والبناءلكل العامل
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الوطن المخلصين في قواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية الذين نحيميهم بدورنا 

للذ ود عن حياض نسيجنا الوطني و تفانيهم ووقوفهم سدًا منيعاًا   الدفاع على 

 عن ِحمى تالُحم أسرتنا البحرينية الواحدة. 

الختا بنسٍق وفي  قدماًا  المضي  نعاهد جاللتكم حفهكم هللا ورعاكم، على  م، 

الوطنية،  التشريعية  المسيرة  في  متجددة  مرحلة  نحو  أبد ع  وطرٍق  أسرع 

وإطاُرها التعاون والفالد، قائمة على الُمستخل ص   والنجادِاعاُرها التوفيق  

ديدة والُمست صف ى من الخبرة العتيدة، بما من اأنه تمهيدُ السبيل  من التجربة الم 

نحو ما نتطلع إليه جميعاًا من مستقبلنا الواعد ومجتمعنا اآلمن، الذي أفاء هللا 

بس   عليه  وأنعم   والتآلف،  التوافق  ميزة  التسامحعليه  الرفيع  جيمة  ، والُخلق 

البحرين   رود  عين  م  من  البعيدالمنبثقة  األزل  ومن منذ  ررائها   ،  جوهر 

 الحضاري العتيد.  

حفظ هللا جاللتكم بما حفظ به أم الكتاب والسبع المثاني، وحقق للبحرين تحت 

السؤدد  اياِ   عليكم  هللا  وأسب غ  األماني.  جميل  من  إليه  ت صبُون  ما  رايتكم 

 والسداد. الحكمة  والرااد، وفُيوض  

 والسالم على مقامكم الكريم ورحمة هللا وبركاته.

 

 مجلس الشورى وأعضاؤه رئيس  

 

 

 

 

 


