
 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٣المضبطة           ) ١(                        م١٩/٣/٢٠٠٣)  المجلس الوطني ( 

                                                              
  
  

  

 ٥  مضبطة اجللسة الثالثة

  دور االنعقاد العادي األول
  )الفصل التشريعي األول(

  
  

 ١٠  ٣: الرقـم 

  هـ١٤٢٤ حمـرم ١٦:  التاريخ 
  م٢٠٠٣ مـارس ١٩     

  

ـ             ن الفـصل   عقد الس الوطين جلسته الثالثة من دور االنعقاد العـادي األول م
 ١٥التشريعي األول بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقـضيبية ، يف الـساعة              

هـ املوافـق  ١٤٢٤التاسعة والنصف من صباح يوم األربعاء السادس عشر من شهر حمرم  
م ، برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي         ٢٠٠٣للتاسع عشر من شهر مارس      
ى ، رئيس الس الوطين ، وحبضور صاحب السعادة الـسيد      املوسوي رئيس جملس الشور   

  خليفة بن أمحـد الظهراِنـي رئـيس جملـس النـواب ، والـسادة أعـضاء الـس                   
 ٢٠الوطين ، وسعادة السيد أمني عام جملس الشورى ، وسعادة السيد أمني عام جملس النواب ،  

  :ة كل من هذا وقد مثل احلكوم. والسيد املستشار القانوِني لس الشورى 
  

  . سعادة الشيخ خالد بن عبداهللا آل خليفة وزير ديوان مسو رئيس الوزراء  -١
 . سعادة السيد حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون جملس الوزراء  -٢
 ٢٥ .سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وزير النفط  -٣

 . سعادة السيد علي بن صاحل الصاحل وزير التجارة  -٤
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ن حممد الفاضل وزير الدولـة لـشئون جملـسي          سعادة السيد عبدالعزيز ب    -٥
 . الشورى والنواب 

 
 . سعادة السيد عبدالنيب بن عبداهللا الشعلة وزير دولة  -٦

  ٥ 

  :كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم 
السيد ياسر رمضان عبدالرمحن املستشار القانوِني بوزارة الدولـة لـشئون            -١

  . جملسي الشورى والنواب 
 اخلزعلي أخصائي عالقات عامة بوزارة الدولة لشئون جملسي         السيد عيسى  -٢

 ١٠ . الشورى والنواب 
  

كما حضرها األمني العام املساعد لشئون الس مبجلس الشورى ، واألمني العـام               
املساعد لشئون الس مبجلس النواب ،  وموظفو شئون اجللـسات ، وموظفـو شـئون             

لـشورى والنـواب ، ثــم تفـضـل         اللجان ، وموظفو شئون األعضـاء مبجلسي ا      
 ١٥  :الرئيــس بافتتـاح اجللسة 

  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح جلسة الس الوطين الثالثة مـن دور االنعقـاد              
 ٢٠مل يعتذر عن حضور هذه اجللسة سـوى   . العادي األول ، من الفصل التشريعي األول        

دكتور علي أمحد عبداهللا ، وذا يكـون النـصاب          األخوين غامن فضل البوعينني ، وال     
القانوين النعقاد اجللسة متوافرا ، ويف البداية أطلب من مجيع اإلخوة األعـضاء وضـع          
البطاقات اإللكترونية لكي نستطيع تثبيت احلضور ولكي نعطي الكلمة ملـن يطلـب             

  مالحظـات  الكالم ، واآلن نبدأ بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة ، فهـل مـن           
 ٢٥  عليها ؟

  )ال توجد مالحظات ( 
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  :الرئيـــــــــــــــس 
إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم ، وننتقل إىل البند التايل من جدول األعمال              
  واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الس الوطين املكلفة بإعداد مشروع الرد على برنامج عمل         

   
 ٥  ، فهل يوافق الس على تثبيته يف املضبطة ؟احلكومة ، وقد وزع تقرير اللجنة عليكم 

   
  )أغلبية موافقة ( 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠  .إذن يثبت تقرير اللجنة يف املضبطة 

  

فيما يلي نص تقرير جلنة الس الـوطني املكلفـة بإعـداد مـشروع الـرد ( 
  : )على برنامج عمل احلكومة 

  
 ١٥  :املالحظات العامة 

لجهد الذي بذلته الحكومة الموقرة في تقديم برنامجها خالل يقدر المجلس الوطني ا

  . من الدستور٨٨تطبيقاً ألحكام المادة ذلك فترة زمنية قصيرة من تشكيلها، 

   أن هذا البرنامج يمثل أول برامج الحكومة في هذه الظروف الجديدة، حيث يشكل 

سياسية واجتماعية مختلفة، إطارا عاماً للعمل الحكومي للسنوات األربع القادمة في بيئة 

 ٢٠يتطلع فيها أبناء البحرين إلى ازدهار يلبي حاجاتهم وحاجات النهضة االقتصادية 

واالجتماعية وتطبيقاً فعليا لما جاء في ميثاق العمل الوطني ودعماً لمسيرة الديمقراطية 

  .الوليدة التي نطمح جميعنا أن نرى أكلها طيبة مباركة

إلى تحقيق ما أشرنا إليه، يشدد المجلس على أهمية تواجد و   ودعما لهذه البرامج 

برامج تفصيلية لجميع الوزارات، لتكون مصدراً أساسياً لمتابعة وتقييم وتطوير 

 ٢٥وتحسين األداء، وهذا ما يدعو إلى تبني منهج تخطيطي يقوم على رؤية مستقبلية 

 وحزم الحوافز واضحة المعالم، وصوال إلى تفعيل السياسات العامة واألولويات
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المرغوبة، بحيث يقودنا هذا النهج إلى شفافية أكبر، وتقليل للتكاليف، وتحسين لجودة 

  .األداء

  

  

 ٥ الحكومة توجهات الخطاب عمل   يقدر المجلس الوطني بكل فخر اعتماد برنامج 

السامي لجاللة الملك المفدى التي تربط هموم المواطن وطموحات البحرين الستكمال 

 ومواصلة التنمية ةمشاركة الشعبية وتكريس أسس الحياة الديمقراطيمسيرة ال

  .االقتصادية واالجتماعية

 الحكومة عمل   وقد الحظ المجلس الوطني أن التوجهات األساسية الواردة في برنامج 

 ١٠تعكس حرص الحكومة للسير بخطوات مدروسة وثابتة نحو تقدم اقتصادي واجتماعي 

 الحكومة عملصالحي و التحديثي، حيث يندمج برنامج يساند طموحات البرنامج اإل

ضمن السيرورة التاريخية لتقدم البحرين ورقيها، مما يتطلب التعاون الكامل بين 

السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحقيقاً لمزيد من الرفاهية و األمان واالطمئنان 

يخاً وتجسيداً عملياً ولفضاء أوسع من الحرية ولمشاركة مختلف فئات المجتمع ترس

 ١٥  .للمشروع اإلصالحي والتحديثي الذي تعيشه مملكة البحرين

 الحكومة على مجموعة من عمل   كما ويقدر المجلس الوطني استناد برنامج 

 مستويات وتطمح إلى تحقيقالسياسات والبرامج التي تعزز األمن واالستقرار للمجتمع 

توى المعيشي للمواطنين من خالل خلق رتقي بالمسوتمرتفعة من النمو االقتصادي 

وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة والعمل على تطوير خدمات اإلسكان والصحة 

 ٢٠  .والتعليم

  :أن المجلس يالحظ أن البرنامج الحكومي خال منإال على الرغم مما ذكر 

  ،كمشكلة البطالة: تحديد أي سقف زمني يتطلبه عالج المشكالت المزمنة القائمة  .١

  .وآلية توفير فرص العمل للبحرينيين، وتوفير السكن المالئم لهم
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   الحكومة، يمكن عملغياب أي تحديد رقمي أو إشارة ألهداف كمية لبرنامج . ٢

       لها أن تكون أساساً للقياس والمتابعة والمحاسبة الموضوعية، لذا يتمنى المجلس

  البرامج التفصيلية للوزارات،    على الحكومة الموقرة مراعاة ذلك عند إعداد 

  .     وضرورة تضمين مثل هذه األهداف الكمية في برامجها القادمة

  ٥ 

  عدم اشتماله على مالمح رؤية مستقبلية لما تتطلع إليه البحرين في العقدين .  ٣

        القادمين من هذا القرن على سبيل المثال، لذا يتوق المجلس إلى أن يرى تشكيل

  ل من المتخصصين لوضع هذه الرؤية وإلى اعتمادها، لتكون العمود      فريق عم

 .      الفقري ألية خطط وبرامج عمل مستقبلية

 ١٠  دستور مملكةوآلية تحقيق المبادئ السامية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني .  ٤

       البحرين وبخاصة ما يتعلق بمبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والمساواة بينهم

       في الحقوق، وتحقيق الواجبات العامة، وما يتطلبه ذلك من مراعاة المعايير

       الموضوعية في شغل الوظائف العامة، وبصورة خاصة الوظائف القيادية

   لمبدأ المساواة الذي كفلهتحقيقاً     واإلشرافية في السلكين المدني والعسكري، 

 ١٥   جنس أو أصلبسببالتفرقة بين المواطنين      الدستور، ومنعاً ألي شكل من أشكال 

ً من اختيار الشخص المناسب للمكان        أو لغة أو مذهب أو دين، وبما يكفله أيضا

       المناسب في الوقت المناسب، لكي يتم وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها 

  .     المجتمع سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم إدارية أم أمنية

  أية مقترحات أو رؤى محددة تناغم بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في  . ٥

 ٢٠       المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية

       واالقتصادية، من خالل إشراكها في شغل المناصب الرئيسية التي تليق بما

  ن وعي وتقدم وتطور نوعي على صعيد العمل     وصلت إليه المرأة البحرينية م

   المجتمع المدني في منطقة الخليج العربي بشكلمؤسسات     والتعليم والمشاركة في 

  .     خاص والعالم العربي بشكل عام
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  :قضايا الدفاع واألمن والسياسة اخلارجية : القسم األول 

  :الدفــاع 

مام الذي توليه لقوة دفاع يؤكد المجلس على دعمه للحكومة الموقرة لالهت .١

  .البحرين، الحصن الحصين ألمن الوطن وسالمته 

 ٥  يشدد المجلس على أن القوات المسلحة هي المسئولة عن توفير األمن للوطن من .٢

 االعتداءات الخارجية ، وعليه فان المجلس يدعم خطط وبرامج الحكومة لتوفير 

حيث القوى البشرية والتقنية الدعم المادي الالزم لتطوير قوة دفاع البحرين من 

  .الحديثة 

 لضرورة فتح باب شرف الخدمة العسكرية لمن قصوىيولي المجلس أهمية  .٣

 ١٠يرغب من أبناء الشعب البحريني بال استثناء، وضرورة تدعيم القوة البشرية 

 واالهتمام بتطوير الكلية العسكرية بما يكفل استيعاب اكبر عدد من كفاءتهاوزيادة 

ريني الراغب في االنخراط في الخدمة العسكرية بما يسهم في بحرنة الشباب البح

  .القوات المسلحة وتوفير فرص عمل للمواطنين 

يرى المجلس ضرورة أن يتم إنفاق االعتمادات المالية المخصصة لقوة دفاع  .٤

 ١٥البحرين بما يحقق الهدف المرجو منها وذلك بشراء األسلحة باألسعار التنافسية 

اقتناء امل مباشرة مع الحكومات ترشيداً لإلنفاق وحرصاً على ومن خالل التع

   .العتاد بأفضل األثمانأجود 

  يهيب المجلس بجهاز الدفاع بالدولة بالعمل على إرجاع المفصولين الذين لم  .٥

 يصدر بحقهم أحكام إلى وظائفهم طبقاً لقانون العفو الشامل وتفسيره وطبقاً 

 ٢٠  . شرف خدمة الوطن في هذا الجهازلنيلللمكرمة الملكية السامية 

  

  :األمـن
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الحكومة من التزام باالهتمام بقوات برنامج عمل يرحب المجلس بما ورد في  .١

األمن العام و الحرس الوطني لما لهما من دور فعال وأساسي في استمرار 

، وما يعزز والزائرين األمن والطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين استتاب

  .اخ الالزم الستقطاب االستثمارات الوطنية واألجنبيةتوفير المن

 ٥" البدون" الكريمة لحكومة مملكة البحرين بحل مشكلة المبادراتيثمن المجلس  .٢

وعودة كافة البحرينيين المقيمين في الخارج ومنحهم الجنسية البحرينية وتسوية 

  .أوضاعهم القانونية

لياُ منح الجنسية البحرينية، ويتطلع ويعبر المجلس عن قلقة للطريقة التي يتم بها حا .٣

إلى تعديل قانون الجنسية بحيث تمنح الجنسية ، بشروط خاصة لمن يستحقها 

 ١٠  .ويحافظ عليها ويصون كرامة ارض البحرين بوالئه لها ولملكها

يبدي المجلس قلقه الشديد من تزايد جرائم المخدرات والسرقات وظهور جرائم  .٤

ريني، حيث يقع على عاتق أجهزة األمن العمل على جديدة لم يعهدها المجتمع البح

منع الجريمة قبل وقوعها واستباق حدوثها وضبط ما يقع منها حفاظاً على األمن 

الداخلي الذي يمثل جزءاً من األمن الوطني من أجل أن يعزز ذلك شعور المواطن 

 ١٥  . حياته وماله وعرضه في حماية وأمنبأنوالمقيم على أرض مملكة البحرين 

يؤكد المجلس على ضرورة أن تعطي الحكومة اهتماماً وعناية خاصة بالقضايا  .٥

إلى ضحايا في  في السنوات األخيرة وأدت تزايدتوالحوادث المرورية التي 

 الدراسات للتعرف على األسباب وتطوير التشريعات وااللتزام األرواح وإجراء

از الشرطة المرورية  جهوتزويد الهندسة المرورية إضافة إلى تطويربتطبيقها 

 ٢٠  . أفراد المجتمع والعمل على توعية مختلفبالكفاءات والتقنيات الحديثة 

يوصي المجلس بالعمل على زيادة عدد عناصر الشرطة واألمن العام والعناية  .٦

المستمرة برفع مستوى أدائهم بالتدريب وتزويدهم باألجهزة والمعدات التي 

 .مبهتساعدهم في تأدية المهام المناطة 
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  يرى المجلس أهمية أن يمنح المواطن البحريني األفضلية عند توظيف عناصر  .٧

 الشرطة واألمن العام والحرس الوطني تأصيالً وترسيخاً لوحدة أمنه وحمايته  

 وملكه، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي وضمن هوصيانة تالحمه ووالءه ألرض

  .خطط مدروسة لبحرنة أجهزته 

 ٥   أهمية التفكير والعمل على إعادة تأهيل أفراد وعناصر أجهزةيشدد المجلس على  .٨

       األمن والشرطة في مختلف المستويات ليواكبوا المستجدات التي عرفتها الساحة

       البحرينية من أجواء حرية وديمقراطية وسيادة القانون والعمل على خلق وحدات

  تماعية لحل المشاكل األمنية بعيداً عن     تعني باألمن الوقائي القائم على العلوم االج

 .     إطالل قوانين أمن الدولة والمحاكم االستثنائية 

 ١٠  :العدل

يرحب المجلس بما أبدته الحكومة الموقرة في برنامجها من اهتمام بتوفير الدعم  .١

للسلطة القضائية ورجاالتها، والتزامها بمواصلة دعم الجهاز القضائي بالكوادر 

صصة ذات الخبرة لمواكبة االحتياجات الخاصة بالمعامالت القضائية المتخ

  .وعلى األخص المعامالت المالية والتجارية واإللكترونية

 ١٥يثمن المجلس االهتمام بجهاز النيابة العامة الذي يمثل ضمانة أساسية لسيادة  .٢

 .القانون وفصله عن وزارة الداخلية وضمه لوزارة العدل

لدستورية ويتطلع إلى استكمال تعيين أعضاءها يرحب المجلس بإنشاء المحكمة ا .٣

 .لتتمكن من أداء واجبها

يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى مراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية  .٤

 ٢٠ .لمعالجة التأخير في الفصل في القضايا

يأمل المجلس من الحكومة الموقرة اتخاذ التدابير الالزمة لرفع مستوى القضاة  .٥

وفير فرص التدريب المستمر لهم واالهتمام في اختيار األفراد من خالل ت

  .الراغبين في مهنة القضاة 
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 يؤكد المجلس على ضرورة أن يتم تطوير وتحسين اإلجراءات المتبعة حالياً  .٦

 .التي أصبحت مصدر قلق لطالبي العدل لتنفيذ األحكام، 

لفصل في  يأمل المجلس أن تقوم الحكومة في استحداث محكمة إدارية ل .٧

 .المنازعات التي قد تنشأ بين األفراد وأجهزة اإلدارة العامة

 ٥يتطلع المجلس إلى إعادة االعتبار الستقالل مهنة المحاماة وذلك بعدم السماح  .٨

للموظفين العموميين بممارسة هذه المهنة والترافع أمام القضاء أثناء توليهم 

 .مناصب حكومية

  :السياسة اخلارجية

ى الثوابت األساسية في السياسة الخارجية لمملكة البحرين يؤكد المجلس عل .١

 ١٠والقائمة على أساس إقامة عالقات طيبة ومتوازنة مع دول العالم في إطار 

العمل داخل المنظومة الدولية لتكريس الجهود من اجل األمن والسالم 

  .واالستقرار والعدالة االجتماعية والرخاء االقتصادي في جميع مناطق العالم

ؤكد المجلس على ضرورة توسيع دائرة االتفاقيات الثنائية مع الدول ي .٢

والمنظمات الدولية، لما لذلك من مردود إيجابي على سياسات الحكومة الرامية 

 ١٥  .إلى جذب المزيد من االستثمارات

 الحثيثة التي قامت بها الحكومة الموقرة لبدء الخطواتيدعم المجلس  .٣

 األمريكية للوصول إلى اتفاق بشأن منطقة المفاوضات مع الواليات المتحدة

التجارة الحرة والتي ستسهم في تعزيز النشاط التجاري واالقتصادي، ويود 

المجلس أن يعبر عن رغبته في تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الموقرة 

 ٢٠  .إلنجاح  مفاوضاتها

ي يدعو المجلس إلى ضرورة إعداد جيل من القيادات البحرينية الشابة لتول .٤

المناصب الرئيسية في سفاراتنا بالخارج، وتوفير التدريب الالزم لكافة 
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الدبلوماسيين بما يكفل تحقيق افضل العالقات مع دول العالم وتقديم التسهيالت 

  .والخدمات للمواطنين البحرينيين عند زيارتهم لتلك الدول

 التعاون  الذي تلعبه مملكة البحرين في منظومة دول مجلسالدوريثمن المجلس  .٥

وموقفها الواضح و المبدئي في دعم مسيرة المجلس والعمل على تحقيق 

 ٥إن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تطمح . األهداف الذي تأسس من اجلها

في تجسيد التالحم وتعزيز صور التعاون فيما بينها في مختلف المجاالت بما 

الهدف في مواجهة يخدم مصالحها المشتركة ويعكس اإليمان بوحدة المصير و

كافة التحديات في الحاضر والمستقبل ذلك ان تعميق المصالح االقتصادية 

والسياسية والعسكرية واألمنية هي التي تقوى العالقات بين الشعوب فال بديل 

 ١٠  . لدول المجلس إال التقارب فيما بينها

   ويحي صمود الشعبةيساند المجلس موقف البحرين الداعم للقضية الفلسطيني .٦

الفلسطيني، ويؤكد المجلس على رفض كل محاوالت التطبيع مع الكيان 

 .ما دام سالباًً  لحقوق الشعب الفلسطيني ومحتالً لألراضي العربيةالصهيوني، 

يؤكد المجلس على دعم التضامن العربي وضمان سيادة الدول العربية وسالمتها  .٧

 ١٥كة بااللتزام بضمان اإلقليمية ووحدة أراضيها كما يثمن المجلس موقف الممل

 .سيادة العراق ووحدة أراضيه

 :القضايا االجتماعية : القسم الثاني 

  :التعليم والبحث العلمي 
يثمن المجلس االهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير التعليم أسلوبا ومنهجاً  .١

 ٢٠كما يشدد على أن التعليم لم يعد . باعتباره ركنا أساسيا في بناء الدولة العصرية

من قائمة الخدمات االجتماعية التي ترعاها الدول، بل اصبح في ظل من ض

  . اعتماد مفهوم التنمية البشرية المستدامة ركناً أساسيا من أركانها
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يؤكد المجلس على ضرورة توفير االعتمادات المالية الالزمة لتطوير العملية  .٢

الً علمياً عالياً التعليمية وتهيئة العناصر المدربة تدريباً تاماً والمؤهلة تأهي

ضرورة تمهين التعليم ورفع وتحسين كما يؤكد على . للنهوض بالعملية التعليمية

 واإلسراع في إقرار كادر ظروف العمل للمدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية

 ٥  .المعلمين

يتطلع المجلس إلى أن تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج التعليم  .٣

مع مرحلة اإلصالح التي تعيشها البحرين وبما ينسجم مع وبرامجه بما يتفق 

  .مسيرة الديمقراطية ويعمق استيعابها ثقافياً واجتماعياً 

يأمل المجلس في االهتمام برفع مستوى التحصيل العلمي للطالب وتحسين جودة  .٤

 ١٠تجويد و التحصيل العلمي رفعالتعليم ودراسة العوامل التي تؤدي إلى 

   .المخرجات التعليمية

يرى المجلس ضرورة االهتمام وتطوير تدريس العلوم األساسية، كالرياضيات  .٥

كما يرى المجلس ضرورة إضافة تدريس والعلوم واللغات وتقنية المعلومات، 

مهارات التفكير العلمي واإلبداعي بما يؤهل الطالب في مواصلة دراساتهم ذاتياً 

 ١٥  .االلتحاق بسوق العمل وتعليمهم العالي المهني أو الجامعي األكاديمي و

 المجلس على ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة العلمية والعدالة االجتماعية عند يؤكد .٦

توزيع البعثات الجامعية ضمن خطة واضحة الحتياجات مملكة البحرين 

  .كاملة وبشفافية 

يدعو المجلس إلى تشجيع القطاع الخاص باالستثمار في قطاع التعليم العام  .٧

 ٢٠ . ي وذلك بتوفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لهوالتعليم العال

يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى مواصلة االهتمام بدعم جامعة البحرين  .٨

بتوفير اإلمكانيات المادية الالزمة لها لتحقيق أهدافها، والعمل على اختيار 

يميين العناصر ذات الكفاءة العالية لعضوية مجلس أمناءها وزيادة عدد األكاد

  .  العلمية العليا فيهذوى الدرجات
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 إلى اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظائف والمناصب العلمية يتوق المجلس .٩

 نواب رئيس الجامعة بتعييناتفي الجامعة بوضع ضوابط أكاديمية فيما يتعلق 

وعمداء الكليات ورؤساء األقسام واعتماد مبادئ الترقي األكاديمي المعتمدة 

  .د تطبيق أنظمة الجامعة بهذا الخصوصكأساس عن

 ٥يشدد المجلس على أهمية اختيار افضل خريجي األقسام أسوة بالجامعات العريقة  .١٠

  .في العالم لزيادة إعداد الجهاز األكاديمي البحريني 

   إعادة النظر في األعداد المتزايدة التي تقبل في الجامعةالمجلس إلىيدعو  .١١

عة على االستمرار في تقديم تعليم ذو جودة  وتأثير ذلك في إمكانيات الجام

 الهيئة و التي يقوم بتدريسها عضالساعاتعالية و تحديد الحد األقصى لعدد 

 ١٠التعليمية في التعليم األساسي أو المسائي بما يكفل توفير الوقت الالزم للبحث 

  .العلمي

سب مع يتطلع المجلس إلى ابتكار برامج أكاديمية وعلمية وتدريبية جديدة تتنا .١٢

المستجدات في حقول المعرفة وتقنية المعلومات مع االهتمام بتطوير البرامج 

االساسية ذات الصلة بالثقافة العربية واإلسالمية أو ذات الصلة بميادين العلوم 

 ١٥ هياألساسية التي ال غنى عنها في أي جامعة خاصة أن جامعة البحرين 

  .ذلك الجامعة األهلية الوحيدة التي يمكن أن ترعى 

يؤكد المجلس على ضرورة إطالق حريات البحث العلمي في جامعة البحرين  .١٣

وتشجيع المبادرات الفردية لدي األساتذة والطالب، وتوفير كافة الظروف 

والمستلزمات العلمية والعملية لخلق بيئة البحث الحر وتجاوز المعوقات التي 

 ٢٠ .تكبح خيال الباحث وتعثر مشاريعه

   في جامعة البحرین ومركز ىإلى ربط األبحاث العلمیة التي تؤد المجلسویدعو . ١٤

         البحرین للدراسات والبحوث بمشاكل المجتمع والعمل على تطبیق نتائج ھذه 

        البحوث في األنشطة المختلفة، والتوسع في البحوث التعاقدیة مع القطاعین العام

 .       والخاص
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  :الرعاية الصحية 

 مع األهداف السامية التي وردت في برنامج الحكومة في مجال يتفق المجلس .١

الرعاية الصحية وعلى األخص فيما يتعلق بتعزيز خدمات الرعاية الصحية 

والعالجية المتكاملة وتعزيز دور البحرين كمركز للخدمات الصحية الوقائية 

 ٥ .العالجية في المنطقة

االستثمار في الرعاية يؤكد المجلس على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على  .٢

الصحية وذلك بتقديم العديد من التسهيالت بما في ذلك توفير األراضي 

والقروض الميسرة لبناء المستشفيات والعيادات التخصصية وتسهيل إجراءات 

  .فتح العيادات

 ١٠كما يشدد المجلس على ضرورة توفير الدعم المادي لوزارة الصحة لتقديم  .٣

، والتمويل الالزم لتدريب األطباء والجهاز الفني خدماتها بأعلى كفاءه ممكنة

  .لرفع كفاءته واقتناء المعدات واآلالت الحديثة

 الوطنيةيحث المجلس على ضرورة استقطاب الخبرات الطبية التخصصية  .٤

وعدم التفريط بها من خالل تنظيم العمل المهني الخاص إلى جانب عملها 

 ١٥  .الحكومي

على  تطبيق نظام التأمين الصحي لىيؤكد المجلس على ضرورة السعي إ .٥

 ، في القطاعين الحكومي والخاص، وعائالتهملموظفين والعاملين األجانب ا

  . بغرض خفض التكاليف التي تتحملها الدولة

 أخطار المهنة لكل من يمارس عن نظام للتأمين يحث المجلس على أهمية وضع .٦

 ٢٠  .ىضمهنة الطب في البحرين لما في ذلك من ضمان لحقوق المر

 وضع خطة لتغطية العالج الطبي علىيأمل المجلس من الحكومة الموقرة العمل  .٧

عن طريق التعاون مع دول ) أمراض القلب، السرطان وغيرها(المتخصص 
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وتكاليف مجلس التعاون الخليجي لما يتطلبه هذا العالج من قاعدة بشرية كبيرة 

   .مادية عالية مع مراعاة القرب الجغرافي وبتمويل مشترك

ضرورة العمل على تدعيم كلية التمريض لتؤدي دورها في يؤكد المجلس على  .٨

تأهيل البحرينيين لشغل الوظائف الفنية في القطاع الصحي واإلسراع في بحرنة 

 ٥  .قطاع التمريض والخدمات الفنية

  زيادة التعاون بين وزارة الصحة وجامعة الخليج يعطي المجلس أهمية إلى  .٩

 الذي تتمتع به جامعة الخليج العربي في ي المستوى العالالعربي للمحافظة على

اً مستشفى تعليمي العتماده  مركز السلمانية الطبيوإعداد ،تدريس مهنة الطب

  .ومركزاً للبحوث والدراسات الطبية

 ١٠   يدعو المجلس إلى االهتمام بتوفير األدوية الكافية كما ونوعا في ظل ما يالحظ .١٠

 .نقص األدوية في المراكز الصحية والمستشفيات نتيجة شكاوى المواطنين من 

  يدعو المجلس إلى االهتمام بإنشاء مستشفيات تأهيلية الستقبال الحاالت التي. ١١

        تستلزم متابعة تأهيلية وتمريضية طويلة ، لما لذلك من أثر في رفع جودة

 .      العالج وتقليل النفقات 

 ١٥  البيئة واحلياة الفطرية 

 الحكومة من اهتمام بالبيئة والحياة برنامج عملفي  مع ما ورد يتفق المجلس .١

 الحفاظ على البيئة والحياة فيالفطرية وخاصة ما اتصل بالتزام الحكومة 

الفطرية والعمل على دعم الدراسات العلمية الضرورية لكشف عوامل تلوث 

  .البيئة ومدى انعكاس ذلك على صحة المواطنين

 ٢٠ن في أئة الوطنية لحماية البيئة والحياة الفطرية ويرى بويثمن المجلس إنشاء الهي .٢

 الحيوي الموضوعبهذا إنشائها تأكيد على ما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام 

  . الطبيعيةلثرواتهالطبيعة البحرين الجغرافية 
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ويدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى سرعة تنفيذ مشروع معالجة المياه  .٣

لمعالجة في أعمال الري واالستفادة من المخلفات والنفايات واالستفادة من المياه ا

  .من خالل تدويرها ضمن برامج إدارة المخلفاتالتي ينتجها اإلنسان 

 الحكومة الموقرة إلى تفعيل دور القوانين والتشريعات لحماية يحث المجلس .٤

 ٥  .وأهمية االلتزام بها  واللوائح باألنظمةالبيئة والتعريف 

كومة الموقرة إلى االلتزام بالمعايير الدولية للمحافظة على يدعو المجلس الح .٥

 .البيئة تجنباً لآلثار السلبية المترتبة على اإلخالل بها 

البحري وما يسببه من آثار على ) الدفان(يبدي المجلس قلقه لعمليات الردم  .٦

الحياة البحرية واألضرار بالثروة السمكية، لذا يدعو المجلس اإلسراع في 

 ١٠ل وضع خرائط مواقع المحميات البحرية حفاظاً على الثروة البحرية استكما

  . ووضع سياسات واضحة لعمليات الردم البحري والتنوع البيولوجي

 استراتيجية اإلنتاج األنظف والتي تمتد الموقرة اعتماديدعو المجلس الحكومة  .٧

فاءة من خفض استهالك الموارد البيئية إلى تجنب استخدام مواد خطرة ورفع ك

 .تصميم المنتجات وطرق إنتاجها

 ١٥   وسائل اإلعالم في الحد من دور وتعزيز األهلية المشاركة المجلس أهميةيؤكد . ٨

 .قضاياها   المخلفات البيئية ومعالجة 

  اخلدمات اإلسكانية

يثمن المجلس جهود الحكومة في التوسع في إنشاء المزيد من الوحدات السكنية  .١

 .نية الجديدةوإقامة المشاريع اإلسكا

 ٢٠عمار واإلسكان واالهتمام الذي أولته يقدر المجلس الدور الذي تقوم به لجنة اال .٢

  .القيادة الرشيدة بضم رؤساء المجالس البلدية لعضوية اللجنة
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يعبر المجلس عن قلقه البالغ لتراكم طلبات المواطنين سنة بعد أخرى وعجز  .٣

ة احتياجاتهم، مما تسبب في بنك اإلسكان و وزارة األشغال واإلسكان عن تلبي

  . سنة بعد أخرىاالنتظارزيادة مدد 

يعبر المجلس عن قلقه من اهتمام بنك اإلسكان في السنوات األخيرة بإنشاء  .٤

 ٥المجمعات التجارية بدالً من توجيه أموال البنك لتلبية احتياجات المواطنين 

بنك في اإلسكانية ويدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى تركيز اهتمام ال

  .جلهاأاألغراض األساسية التي أنشئ من 

يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى مضاعفة مخصصات بنك اإلسكان وزيادة  .٥

األموال المخصصة لإلقراض ، كما يدعو الحكومة الموقرة إلى اإلسراع 

 ١٠  .ابتخصيص األراضي وتهيئتها تمهيداً لتوزيعها على مستحقيه

 تطبيق مبادئ المساواة والعدالة ويؤكد المجلس الوطني على ضرورة .٦

  . اإلسكانيةالخدماتاالجتماعية وتكافوء الفرص بين المواطنين عند تقديم 

عمار واإلسكان لوضع خطة زمنية ويدعو المجلس الحكومة الموقرة ولجنة اال .٧

واضحة لتقدير الوقت الذي سيتم خالله التغلب على جذور المشكلة اإلسكانية 

 ١٥ سنوات من تاريخ تقديم ٣ معقولة ال تزيد عن فترةإلى  االنتظار فترةوتقصير 

 .طلب الحصول على الخدمات اإلسكانية

   تشجيع من شأنها التي السياساتيحث المجلس الحكومة الموقرة إلى وضع . ٨

 .   القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع اإلسكان

  : رعاية اآلداب والثقافة والفنون والرتاث

 ٢٠دعمه لمواقف الحكومة لتشجيع ورعاية اآلداب والثقافة يؤكد المجلس على  .١

 بما ،اإلنتاج الفكري والثقافيمشاريع والفنون والتراث ودعم مراكز اإلشعاع و

نشاطها على الوجه األكمل في مناخ من الحرية  ممارسةو تحقيقيضمن لها 

زه  وبما يتيح لها أداء رسالتها وتقوية شخصية المواطن ودعم اعتزا،واالنفتاح

  .بوحدته الوطنية وقوميته العربية و أمته اإلسالمية
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يرى المجلس بأن تشجيع ورعاية اآلداب والثقافة والفنون والتراث لن يتم ما لم  .٢

يتقرر تقديم العون المادي والمعنوي للمؤسسات األهلية والخاصة التي ترعى هذه 

سيكون له األنشطة، كما أن إنشاء دور متخصصة لتقديم نتاج هذه المؤسسات 

األثر الكبير في النهوض بها، فال بد من المبادرة في تأسيس البنية التحتية التي من 

 ٥شأنها توفير البيئة الحيوية للعمل الثقافي بشتى حقوله، وهو أمر تأخرت البحرين 

  .كثيراً في إنجازه بما ال يستقيم مع تاريخها الثقافي طوال القرن المنصرم

 وباألماكن بالحرف التراثيةلتمويل الالزم للعناية يدعو المجلس إلى تخصيص ا .٣

 . فيها والمحافظة عليهالالستثماراألثرية وترميمها وتشجيع القطاع الخاص 

  يؤكد المجلس على ضرورة تفعيل المجالس المتخصصة التي ترعى هذه األنشطة . ٤

 ١٠  أية   مثل المجلس األعلى للثقافة والفنون واآلداب الذي لم يمنح ولم يمارس 

 .   صالحيات ، تناسب دوره الحضاري، ولم يعاد تشكيله ألكثر من خمس سنوات

  :العمل والبطالة 

 فرص وخلق لتوفير برنامج عمل الحكومةيثمن المجلس االهتمام الذي أواله  .١

من خالل سعيها إلى توسيع االقتصاد العمل للمواطنين والتصدي لمشكلة البطالة 

 ١٥  .وتشجيع االستثمار

لس خلو بيان الحكومة ألية تقديرات إحصائية ألعداد العاطلين عن الحظ المج .٢

العمل واألسباب التي دعت إلى ذلك والخطط البرامج التي ستقوم الدولة على 

لمشكلة، كما يحث المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة لهذه اتنفيذها للتصدي 

ي تستغرق وقتاً  اإلجراءات المتبعة حالياً عند توظيف البحرينيين، والتتبسيط

 ٢٠  .لتشجيع القطاع الخاص على توظيفهموجهداً طويلين، 

يود المجلس أن يعبر عن قلقه الشديد لتفاقم مشكلة البطالة ولآلثار السلبية التي  .٣

قد تطرأ على المجتمع البحريني من جراء ذلك وعليه فان المجلس يدعو 

ة البرامج الكفيلة الحكومة إلى أن تضع على سلم أولوياتها في المرحلة القادم

للتصدي لهذه المشكلة والتي قد يكون من بينها تخصيص الموارد المالية الالزمة 
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للتدريب وتعزيز مراكز التدريب الوطنية وتفعيل البند الرابع من قانون 

  .التأمينات االجتماعية المتعلق بالبطالة

ا ال تتم أال يعتقد المجلس أن إيجاد حلول مناسبة للبطالة أو التقليل من حجمه .٤

وفق خطة واضحة المعالم على أن تأخذ بعين االعتبار هيكل األجور والرواتب 

 ٥ . وال تضر بقدرة االقتصاد على المنافسة

  الموقرة على االستمرار في تطبيق سياسات اإلحالل يحث المجلس الحكومة. ٥

  تصاد أو    والبحرنة في الوظائف والمهن مع عدم اإلخالل بالقدرة التنافسية لالق

 .    اإلضرار بالقطاع الخاص والعاملين فيه

  :املدني اتمع  مؤسسات

 ١٠يقدر المجلس للحكومة الموقرة اهتمامها بالدور المنوط بمؤسسات المجتمع  .١

و إساءة أالمدني ألداء رسالتها في تكوين رأي عام مستنير وواع ألي مخالفة 

  .الستعمال السلطة من أي جهة

 الموقرة إعطاء الجمعيات المهتمة بالشأن العام المزيد من يثمن المجلس للحكومة .٢

 ويدعوها في نفس الوقت لرفع ما تبقى من قيود ،الحرية في ممارسة أعمالها

 ١٥ .عليها لتأخذ دورها في العمل الوطني

  يرحب المجلس بقرار الحكومة الموقرة بالسماح بإنشاء النقابات العمالية. ٣

  يدعو المجلس الحكومة إلى اإلسراع في إصدار    وإصدار  قانون النقابات و

 .    قانون تنظيم  نقابات المهن الحرة

  :رعاية الشباب 

 ٢٠ الحكومة للشباب وتفهمه للدور عملبرنامج أواله يقدر المجلس االهتمام الذي  .١

الوطن، ب هذه الشريحة من المجتمع في النهوض تؤديهالريادي الذي يمكن أن 

غرس روح االنتماء والمسئولية  ،بقضاياه وهمومه وذلك من خالل المشاركة في
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 والتشجيع على اإلبداع واالبتكار في مناخ يؤمن خدمته والدعموالتفاني في 

  . مكانته التي سيحققها في صناعة تاريخ أمتهيعززبقدرات الشباب وطاقاته و

يؤكد المجلس على ضرورة التسريع بربط برامج ومشاريع المؤسسة العامة  .٢

لرياضة ووضعها في صلب مشاريع التنمية الحضارية في المجتمع، للشباب وا

 ٥  ورفدها بفعاليات البحث والتحليل العلمي للواقع االجتماعي والثقافي في البالد

  

بحيث ال يقتصر دورها في الحدود . ضمن إطار استراتيجية واضحة المعالم 

 وان قطاع التي تحول دون اإلسهام في التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصاً

  .الشباب هو من بين أهم مكونات المجتمع الحديث وتأسيس المستقبل

 ١٠يدعو المجلس الحكومة الموقرة لالستمرار في دعم برامج المؤسسة العامة  .٣

 .للشباب والرياضة  وتوفير الدعم المادي الالزم لها للنهوض بهذا القطاع الهام

ات المالية الالزمة إلنشاء يحث المجلس الحكومة الموقرة إلى توفير االعتماد .٤

مباني األندية النموذجية بدءاً بقرى البحرين لما تعانيه أنديتها من ضعف 

  .اإلمكانيات وقلة الدعم 

 ١٥يشدد المجلس على ضرورة التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم  .٥

والمؤسسة العامة للشباب والرياضة لتوفير مباني وزارة التربية والتعليم 

 .دام الشباب في المناطق التي ال تتوافر فيها تسهيالت لألندية الوطنيةالستخ

يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى االهتمام ببناء شخصية الشباب وفق أسس  .٦

حديثة تواكب روح العصر مع الحفاظ على شخصيته الوطنية والعربية وتتحمل 

 ٢٠للشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين والمؤسسة العامة 

الدور األكبر لوضع الخطط والبرامج العملية التي تستهدف تعميق الثقافة 

الوطنية والعلمية والرياضية واستقطاب طاقاتهم في اإلنتاج والعمل اإلبداعي 

  .المبكر عن طريق زيادة مراكز اإلبداع العلمي والثقافي 
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  األسرة واملرأة والطفل

از المكاسب التي عززها مشروع اإلصالح يقدر المجلس بكثير من االعتز .١

 العمل الوطني والدستور المتمثلة في المشاركة ميثاقالوطني من خالل ما اقره 

أن الحقوق الجديدة المكتسبة ستحقق العمل مستقبالً . السياسية للمرأة البحرينية 

 ٥  .من خالل مشاركة المرأة في صنع القرار في مختلف المستويات 

 والطفل الحكومة بالمرأة واالسرة عمل ه لعدم عناية برنامجيبدي المجلس أسف .٢

  .العالقة ذات ويأمل المجلس أن يؤكد على ذلك في برامج عمل الوزارات 

يتطلع المجلس إلى ضرورة أن يعطي المجلس األعلى للمرأة الدور الذي أنشئ  .٣

 من خالل االرتقاء بالمرأة والرجل وصوال إلى وهو الرقي باإلنسان أجلهمن 

 ١٠  .النهوض باألسرة

ينظر المجلس بأهمية بالغة إلى تفعيل مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في  .٤

مختلف الميادين وإلى ضرورة بلورة هذا الحق للمرأة واألسرة عملياً في ضوء 

  .البرامج والخطط الحكومية واألهلية 

مع بما يتالءم يرى المجلس أهمية إصدار قانون األحوال الشخصية الموحد  .٥

 ١٥ .السمحاء الشريعة اإلسالمية 

يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى توفير كافة أشكال الدعم للجمعيات  .٦

والمؤسسات األهلية التي تعني بشئون األسرة والمرأة والطفل ويؤكد دعمه 

للمبادرات األهلية إلنشاء اتحاد للمرأة يمثل الجانب األهلي في العمل النسائي في 

  .مملكة البحرين

 ٢٠عو المجلس إلى االهتمام برعاية الطفولة ووضع برامج مدروسة لثقافة الطفل يد .٧

وتوفير فضاءات اللعب والترفيه لهذه الفئة العمرية لخلق شخصية وطنية 

  .متوازنة
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يؤكد المجلس على أهمية زيادة عدد مراكز العلوم لألطفال والشباب ودعمها  .٨

 .مناطق المملكةباإلمكانيات المادية والبشرية وغيرها في مختلف 

يحث المجلس الحكومة الموقرة على العناية باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة  .٩

من جهة أخرى يرى المجلس االهتمام وتوفير السبل لدمجهم في المجتمع ، 

 ٥برعاية األطفال الموهوبين والعناية بهم بوصفهم ثروة وطنية وتهيئة الظروف 

  .المناسبة لتأهيلهم وتطويرهم

جلس إلى أهمية التصدي لسوء معاملة األطفال وإهمالهم ويشدد على يؤكد الم .١٠

ضرورة تفعيل بنود ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة 

 .استغاللهلعدم البحرين حفظاً لحقوقه درء 

 ١٠  يدعو المجلس الحكومة الموقرة زيادة االهتمام بكبار السن وتوفير الرعاية  .11

  والمعيشية والخدمية لهم ووضع اإلجراءات الالزمة لحمايتهم     االجتماعية 

 .     والحفاظ على حقوقهم وتسهيل معامالتهم 
  

  للتأمينات االجتماعيةالعامة لصندوق التقاعد واهليئة اهليئة العامة 

 ١٥ المنوطيبدي المجلس قلقه البالغ من خلو برنامج الحكومة ألية إشارة إلى الدور  .١

  . التنمية االقتصادية واالجتماعية  الهيئتين فيهاتينل

 يشعر المجلس بقلق شديد من األوضاع المالية الصعبة التي تعصف بالمركز  .٢

 في ظل ، تجاه المؤمن عليهمبالتزاماتهما على الوفاء وقدرتهماالمالي للهيئتين 

 العام ما بعد إلىعلى االستمرار  الهيئتين المعلومات المتداولة عن عدم قدرة

 ٢٠ برنامج عمل الحكومة من أي إشارة إلى دور الحكومة في الحفاظ وخلو ٢٠١٥

  .على أموال المشتركين والمؤمن عليهم 

خذ زمام المبادرة بدراسة أوضاع أيدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة  .٣

  .المتوقع ووضع برنامج زمني واضح ومحدد للتغلب على العجز الهيئتين
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مكانية دمج أعمال الهيئتين في هيئة واحدة يدعو المجلس الموقر إلى دراسة إ .٤

بحيث تتعادل المزايا الممنوحة للمواطن البحريني بغض النظر عن الجهة التي 

 .يعمل بها سواء كانت في القطاع الخاص أم القطاع العام

  يهيب المجلس بمد مظلة التأمينات االجتماعية لتشمل العاملين البحرينيين في.   ٥

 ٥  .       الخارج

 

 

  إلعــالما

يؤكد المجلس على أهمية اإلعالم في نشر الوعي بالمواطنة والوالء للوطن من  .١

 ١٠ يتماشى مع المشروع اإلصالحي وإبراز بماخالل تطوير الخطاب اإلعالمي 

  .مالمحه األساسية

يقدر المجلس قرار سمو رئيس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة لدراسة اوجه  .٢

يد واقتراح التعديالت عليه إلعادة إصداره القصور في قانون المطبوعات الجد

ليتالءم مع روح الدستور وميثاق العمل الوطني وبما يكفل المزيد من حرية 

 ١٥ .الرأي والتعبير

يحث المجلس الحكومة الموقرة على ضرورة االهتمام بجهازي اإلذاعة  .٣

والتلفزيون وتطويرهما من اجل مجاراة االنفتاح اإلعالمي والمنافسة وتقديم 

  ورة حية لوجه مملكة البحرين الحضاري والتراثي المتنوع والمتعدد ص

  .الثقافات 

 ٢٠يؤكد المجلس على أهمية تفعيل بنود قانون إنشاء هيئة اإلذاعة والتلفزيون  .٤

وتشكيل مجلس  االستقاللية في أعمالها بعيداً عن هيمنة وزارة اإلعالم وإعطائها

  .المرفق الهام عمالً بأحكام القانون إدارتها ليأخذ دوره الريادي في إدارة هذا 

  :قضايا التنمية اإلدارية واالقتصادية واملالية : القسم الثالث 
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  التنمية اإلدارية

 الحكومة الموقرة من أن فلسفة العمل عمليثمن المجلس ما جاء في برنامج  .١

الحكومي في المرحلة القادمة سوف تقوم على أساس أن يتولى الجهاز الحكومي 

تنظيمياً وإشرافيا لدفع النشاط االقتصادي من خالل تطوير البنية األساسية دوراً 

 ٥  الالزمة وإزالة العوائق البيروقراطية وتشديد الرقابة اإلدارية والمالية، وكذلك

  

 من خالل تيسير المعامالت وتحسين الخدمات وتوفير البيئة المناسبة لجذب 

  .اء الحكومي بشكل عاماالستثمارات ورفع وتطوير مستوى ونوعية األد

يدعو المجلس الحكومة الموقرة الى ضرورة العمل حثيثاً وبسرعة على تبسيط  .٢

 ١٠اإلجراءات الحكومية بأسرع وقت بحيث تخفض عدد مرات المراجعة 

في  الحكومة على تغيير نمط تفكيرهم موظفيالخ، وتأهيل وتدريب ..والموافقات

  .تنفيذ األعمال 

عيل أدوات المراقبة اإلدارية والمالية في الدولة يؤكد المجلس على ضرورة تف .٣

المجتمع مؤسسات لمحاربة كافة أشكال الفساد اإلداري والمالي المتفشي داخل 

 ١٥  .في القطاعين العام والخاص 

يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى االستفادة القصوى من إمكانياتها التكنولوجية  .٤

كما يدعو المجلس . الخدماتفي تحقيق أهدافها لتحسين مستوى ونوعية 

الحكومة الموقرة إلى وضع برنامج محدد ومدروس للتحول نحو الحكومة 

اإللكترونية في التعامالت اليومية واالهتمام برفع مستوى اإلنتاجية واعتماد 

 ٢٠مبادئ وأنظمة الجودة في العمل الحكومي عند تنفيذ االعمال الحكومية ، مما 

 للتنمية االدارية الشاملةالحات ضمن خطة يؤكد أهمية أن تكون هذه اإلص

  .لمختلف الوزارات 

يرى المجلس ضرورة وأهمية مراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة  .٥

 وان يكون مبدأ الجدارة والكفاءة والمعرفة ،عند التعيين في الوظائف الحكومية
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لعلمية  التي ينظر لها عند التعيين ووضع األسس ا األساسية العناصريه

 .لتطويرها 

   ضرورة إعادة النظر في الدور المنوطىويدعو المجلس الحكومة الموقرة إل  .٦

        ببعض المجالس واللجان العليا للتأكد من مدى الحاجة إليها حيث إن إنشاء اللجنة

 ٥        أو المجلس ليس هدفاً في حد ذاته إنما هو وسيلة لتحقيق أهداف ربما تعجز

  احدة عن تنفيذها بسبب الحاجة إلى التنسيق بين عدة وزارات مثالً أو      وزارة و

 .      االستعانة بأشخاص من خارج الحكومة

  :املالية العامة 

يؤيد المجلس توجيهات الحكومة في المرحلة القادمة للعمل على االستمرار في  .١

 ١٠عامة معالجة العجز في الميزانية العامة من خالل سياسة إدارة المصروفات ال

والتي تهدف إلى اإلصالح االقتصادي الهيكلي وإعادة التوازن إلى الميزانية 

العامة ويؤكد المجلس على أهمية تحصيل اإليرادات على كل المستفيدين من 

  .الخدمات المقدمة مقابل ذلك 

يود المجلس أن يعبر عن قلقه الكبير الستمرار إصدار الحكومة لموازنتها  .٢

 ١٥ ،مح جادة وحقيقية للعمل على خفض هذه العجوزاتبعجوزات دون بروز مال

ويدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى العمل فوراً لمعالجة العجز الهيكلي 

دون اإلضرار المالي  رؤية لإلصالح ضمنللموازنة العامة ومعالجة هذا العجز 

  . باإلنفاق المرتبط بالخدمات األساسية للمواطنين والتنمية 

 ، الحكومة إلى تطبيق نظام ميزانية البرامج واألداءيرحب المجلس بتوجه .٣

 ٢٠، ٢٠٠٣ويتطلع المجلس إلى البدء في تطبيق هذا التوجه عند إعداد موازنة عام 

إن تطبيق نظام ميزانية البرامج واألداء يهدف إلى ربط اإلنفاق العام بفعاليات 

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية

من الموازنة العامة ) نفقات القوى العاملة (لقد الحظ المجلس أن الباب األول .٤

 من االعتمادات المالية للميزانية %٧٥ عن المتوسط في ال يقل مايستنفذ 
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 هذا الباب وذلك  فيالتشغيلية لذا يرى المجلس أهمية العمل على ترشيد اإلنفاق

  .من خالل تحسين األداء الحكومي ورفع مستوى إنتاجية العاملين

موحات الحكومة في بلوغ معدل نمو في الناتج المحلي يرى المجلس بأن ط .٥

  هدف مناسب للمساعدة في تحقيق مستوى راق % ٦ إلى% ٥يتراوح بين 

  ٥ 

 لمعيشة المواطنين كما يؤكد تأييده ودعمه لخطط الحكومة الستقطاب 

إال أن المجلس قد .  مليون دينار سنويا٧٠٠ً-٦٥٠استثمارات مالية تتراوح بين 

ج الحكومة ال يتضمن الكيفية التي سيتم خاللها بلوغ هذه الحظ ان برنام

  .المعدالت المستهدفة

 ١٠الحظ المجلس رغبة الحكومة الموقرة في زيادة حجم االعتمادات المالية خالل  .٦

على الترتيب عن اعتمادات % ١٠و % ٨م بنسبة ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣العامين 

ادات المقررة للميزانية إال أنه الحظ أن مقدار الزيادة في االعتم. م٢٠٠٢العام 

 في الميزانية ٢٠٠٢اإلنشائية تقل عن االعتمادات المالية المقررة عن عام 

 والتي رفعت ٢٠٠١ سبتمبر ٢٩األصلية والميزانية اإلضافية التي صدرت في 

 ١٥ مليون ٣٣٨ مليون دينار إلى ١٦٠المبلغ المخصص للميزانية اإلنشائية من 

  . مليون دينار ٣٣٠ والبالغ ٢٠٠٣لعام دينار وهو ما يزيد عما هو مقدر 

ن زيادة معدالت النمو والناتج المحلي اإلجمالي وعدالة توزيعه أيرى المجلس ب .٧

 واستمرار ،للمحافظة على مستويات معيشية افضل من المستويات الحالية

تحسينها هي تحد آخر لالقتصاد البحريني، لذا يدعو المجلس الوطني الحكومة 

 ٢٠يل التشريعات التي تساعد على جذب هذه االستثمارات ودعمها الموقرة إلى تفع

 ال تصبح القرارات لكي ،بالشفافية والرقابة المالية واإلدارية والقواعد الضابطة

 ،اعتباطية ومفاجئة تهدد المستثمر وتطرد رؤوس األموال المحلية واألجنبية

عية مستقرة وآمنة حيث إن االستثمارات تحتاج إلى بيئة إدارية واقتصادية وتشري

 .وواضحة اإلجراءات والقواعد
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  يحث المجلس الحكومة الموقرة على وضع كشوف كاملة البيانات عن. ٨

      احتياجاتها المالية لتنفيذ مشاريعها اإلنمائية وحجم القروض الالزمة وطرق

      الحصول على األموال ومعدالت فائدتها وطرق تسديدها قبل فترة كافية

 .ها وإقرارها     لدراست

  ٥ 

  التخصيص

الحكومة العتماد الحكومة مبدأ برنامج عمل يرحب المجلس بما جاء في  .١

التخصيص و إشراك القطاع الخاص في كافة محاور التنمية كأحد األهداف 

  .االستراتيجية لها في المرحلة القادمة

 ١٠يؤكد المجلس على أن القبول بمبادئ التخصيص لرفع الكفاءة وتخفيف العبء  .٢

 يجب أن يكون ضمن ، القطاع الحكومي في توفير بعض الخدمات والسلععن

تصور شامل ودون إهمال لدراسة الجوانب السلبية على المجتمع التي قد تولدها 

 من الثقافة اً التي أصبحت جزءتردد وأجواء الريبة والصتطبيق آليات التخصي

  .هذه المشاريعالمجتمعية تجاه 

 ١٥تبدأ الحكومة بوضع برنامج زمني واضح يشدد المجلس على ضرورة أن  .٣

 والعمل ،ومحدد للقطاعات ثم المشروعات التي تنوي العمل على تخصيصها

 ، لعملية التخصيصالشفافيةعلى تهيئة األجواء التنافسية ضمن إطار من 

واضعة نصب أعينها أهمية المحافظة على المال العام حيث يتطلب استكمال 

 وتهيئة المناخ االقتصادي للحد من أية آثار سلبية البنية التشريعية والرقابية

 ٢٠ .للتخصيص على المستهلك وعلى االقتصاد الوطني

  يدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى إرساء قواعد ثابتة ومتينة للتعاون مع. ٤

     القطاع الخاص الوطني البحريني أوال واعتباره الشريك األول لها لكافة

 .   مشاريعها التنموية
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  :قابة املصرفية الر

لدور الذي يجب أن من التأكيد على االحكومة برنامج عمل الحظ المجلس خلو  .١

والدور تلعبه مؤسسة نقد البحرين في تنمية القطاع المصرفي والرقابة عليه 

  . االقتصاديةالتنميةفي  القطاع ذاالفعال له

 ٥رة بتوسيع يؤكد المجلس في هذا الصدد على تأييده التام لقرار الحكومة الموق .٢

 باإلضافة إلى قطاع المصارف، ، ليشمل،نقد البحرين الدور الرقابي لمؤسسة

كل من قطاع التأمين وسوق البحرين لألوراق المالية أسوة بما يحدث في دول 

  .العالم األول

 األوضاع المالية المتدهورة لبعض المؤسسات المالية ،الحظ المجلس بقلق شديد .٣

 ١٠لتدهور من آثار سلبية على سمعة البحرين كمركز  وما سببه ذلك ا،بالبحرين

لفرصة لبعض الدول ا إعطاء رتب عليهما قد يتم ،مالي رئيسي في المنطقة

  .المنافسة في المنطقة لتحويل األنظار عن البحرين كمركز مالي إقليمي

 ضرورة دعم وتعزيز الرقابة على ى المجلس الحكومة الموقرة إليدعو .٤

 . الوسائل للحفاظ على سمعة المركز المالي في البحرينالمؤسسات المالية بشتى

 ١٥ ،بورصة البحرين االستقاللية التامةإعطاء يشدد المجلس على ضرورة أن يتم  .٥

 ملكيتها وإدارتها إلى أصحاب المصلحة فيها، على أن يكون بتحويلوذلك 

 .للحكومة دور رقابي من خالل هيئة سوق المال

  :االستثمارات األجنبية 

لمجلس ما جاء في برنامج الحكومة من دعم الستقطاب االستثمارات يقدر ا .١

 ٢٠األجنبية إلى مملكة البحرين ويرى أن استقطابها وبقاءها مرهون بتوفير بيئة 

استثمارية مواتية وجاذبة عن طريق تفعيل وتطوير التشريعات واألنظمة 

  .والحوافز الستمالته وجذبه للمجيء والبقاء في مملكة البحرين 



 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٣المضبطة           ) ٢٨(                        م١٩/٣/٢٠٠٣)  المجلس الوطني ( 

و المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة تسهيل وتبسيط اإلجراءات اإلدارية يدع .٢

  . المتعلقة بذلك جهة الترخيصلتأسيس وتسجيل الشركات األجنبية وتوحيد 

يؤكد المجلس على أهمية توفير البيانات الالزمة للمستثمرين و توفر شرط  .٣

 الكاملة  أنظمة وتشريعات تكفل الحمايةوتفعيلالشفافية والوضوح فيها 

 ٥لالستثمارات والمستثمر األجنبي من القرارات المفاجئة والسلوكيات التي تؤدي 

 .ها إلى هروب تلك االستثمارات أو تربكها في عمل

يحث المجلس الحكومة الموقرة إلى ضرورة السعي للترويج عن اإلمكانيات  .٤

والقدرات االستيعابية في مملكة البحرين وذلك من خالل وضع المشاريع 

والبرامج التي يمكن االستثمار فيها مساندة لبرامج التنمية االقتصادية 

 ١٠ .واالجتماعية 

  : النفط والغاز الطبيعي واألملنيوم 

ن مصدراً هاماً لميزانية يشكال والغاز الطبيعي الزاالظ المجلس أن النفط الح .١

ة الدولة ، مما يدعو إلى ضرورة العمل على المحافظة على هذه المادة الناضب

  .وحساب قيمتها الفعلية في تكلفة اإلنتاج الصناعي كمادة أولية ومصدر للطاقة 

 ١٥يقدر المجلس اهتمام الحكومة الموقرة بصناعة النفط ومنتجاتها ، إال أن البيانات  .٢

المتعلقة باالحتياطات النفطية ال زالت غير متوفرة وخاصة بعد الكثير من 

ياه اإلقليمية مما يمثل صعوبة كبيرة المسوحات والبحوث في أراض المملكة والم

 المجلس على أهميتها في النهوض اقتصادية يؤكد أية استراتيجية وضعفي 

  .باالقتصاد 

 ٢٠يقدر المجلس اهتمامات الحكومة الموقرة بالمشاريع الهادفة لتوسعه الطاقة  .٣

اإلنتاجية لمصنع التكرير وتنويع منتجاته ، إال أن المجلس يؤكد أهمية حصول 

المشاريع الهامة على ظروف استثمارية محلية أو دولية مماثلة لمشاريع هذه 

منافسة ومواصفات تكنولوجية شبيهة تعزيزاً لقدرة منتجاتها على المنافسة في 

  .األسواق العالمية 
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يؤكد المجلس على أهمية صناعة األلمنيوم في تنويع مصادر الدخل ، إال أن  .٤

لحرص والترشيد في الطاقة التي تحتاجها المجلس يدعو إلى ضرورة االهتمام وا

   تكلفتها بصورة فعلية في اإلنتاج حفاظاً على مصدرحسابهذه الصناعة و

  

 ٥باالستخدام والبحث عن مصادر خارجية ينضب الذي ) الغاز الطبيعي( الطاقة 

بتكاليف ارخص من أجل تقليل تكاليف اإلنتاج والمحافظة على مصادر الطاقة 

  .المحلية 

، أال صناعة األلمنيوممجلس اهتمامات الحكومة الموقرة ودعمها لتطوير يثمن ال .٥

انه يدعو إلى أهمية حصول هذه الصناعة على استثماراتها للتوسعة أو التطوير 

 ١٠بنفس الظروف االستثمارية لمشاريع مشابهة في اإلنتاج والتكنولوجيا ، دعماً 

  .لقدرتها التسويقية 

  :جملس التنمية االقتصادية 

كون هناك جهة واحدة التخاذ القرار في الشأن تد المجلس على ضرورة إن يؤك .١

في رأس  يكوناالقتصادي، ولذا فهو يرحب ويدعم إنشاء مجلس التنمية االقتصادية 

 ١٥اختصاصاته وضع االستراتيجية المستقبلية للتنمية االقتصادية ومتابعة تنفيذها مع 

التكامل في اوجه النشاط  وتحقيق ،الوزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة

  .االقتصادي وخلق المناخ االقتصادي

 المجلس بقلق أن أعمال مجلس التنمية االقتصادية منذ تأسيسه في أبريل يالحظ .٢

 ،، غلب عليها االهتمام بالجانب التنفيذي اكثر منه من الجانب االستراتيجي٢٠٠٠

 ٢٠وزارات الدولة ووان المجلس قد شغل نفسه بأمور تفصيلية من صميم عمل أجهزة 

  . مما وضعه في تنافس معها بدال من أن يكون مساعداً لها،المختلفة

ويود أن يعبر المجلس عن قلقه البالغ لما آلت إليه أوضاع هذا المجلس الذي علقت  .٣

 أهمها االهتمام بقضايا االقتصاد االستراتيجية وعمله كحلقة وصل ،عليه آمال عديدة

ية ووضع التصورات المستقبلية التي تمثل البوصلة بين مختلف القطاعات االقتصاد
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الهادية للوصول إلى األهداف والطموحات وتبعد العشوائية والتخبط في اتخاذ 

 .القرار االقتصادي

 االعتبار لمجلس التنمية االقتصادية إلى إعادة المجلس الحكومة الموقرة يدعو .٤

 عاتقه وفقاً لما جاء في قانون تمكينه من تحمل المسئولية الملقاة علىوتفعيل دوره، ب

 ٥ .إنشائه

  :االتصاالت واملواصالت 

 االستراتيجية المتخذة في قطاعي المواصالت المجلس بالقراراتيرحب  .١

 ففي الوقت الذي يرحب فيه المجلس بتخصيص قطاع النقل العام .واالتصاالت

بغرض تطويره خدمة للمواطنين والمقيمين، فان المجلس يود إن يعبر عن 

 ١٠ادته البالغة بتأسيس هيئة االتصاالت وإصدار قانون االتصاالت والشروع في سع

كسر االحتكار في قطاع االتصاالت ويؤكد المجلس على ضرورة تقديم الدعم 

 . أشكال االحتكاركلمن هذا القطاع الكامل لتحرير 

   شديد األوضاع المالية الصعبة التي مرت بها شركة طيرانالمجلس بقلقتابع   .٢

 والحفاظ ،لخليج ، ويود المجلس أن يؤكد على ضرورة دعم هذه الناقلة الوطنية ا

 ١٥وتقديم كافة أشكال الدعم المادي . عليها لما تمثله من أهمية استراتيجية للبحرين

 .والمعنوي لها

  :السياحة 

يدعو المجلس الحكومة الموقرة لالهتمام بوضع خطة استراتيجية للسياحة  .١

 لتحديد األماكن التي ستخصص للمواقع للمملكةيعي وربطها بالتخطيط الطب

 ٢٠  .السياحية والترفيهية واألسواق واألماكن السكنية

يؤكد المجلس على أهمية تطوير البنية التحتية السياحية والمحافظة على المعالم  .٢

 .األثرية والتراثية وربطها بالطرق ووسائل المواصالت المؤدية لها
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امج التعليمية ذات العالقة بالسياحة والفندقة يرى المجلس ضرورة تطوير البر .٣

  . المواطنين فيهتوظيف في ذلك كمجال للمشاركةوتشجيع القطاع الخاص 

يتطلع المجلس إلى أن تولي الحكومة القطاع السياحي االهتمام الذي يليق به  .٤

كرافد من روافد االقتصاد الوطني وتقديم كافة أشكال التسهيالت للنهوض به 

 ٥لعادات والتقاليد السائدة في البحرين مما يجعلها مقصداً سياحياً ضمن إطار ا

  .للمواطنين والمقيمين من الدول المجاورة 

  )انتهى نص التقرير  ( 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠أدعو األخ الدكتور هاشم الباش مقرر اللجنة إىل تقدمي التقرير من على املنـرب              

  .  فليتفضل ، وأرجو منه االختصار 
  

  :العضو الدكتور هاشم الباش 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، السيد الرئيس ، أصحاب السعادة الوزراء املـوقرين ،           
 ١٥السادة  أعضاء الس الوطين احملترمني ، ضيوفنا الكرام ، السالم علـيكم ورمحـة اهللا                

وبركاته ، يسعدين شخصيا ويسرين نيابة عن أعضاء اللجنة املـشتركة مـن جملـسي               
ى والنواب أن أقدم لكم تقريرا موجزا عن سري عمل اللجنة واملالحظات العامـة         الشور

السيد الرئيس ، على ضوء خطـاب صـاحب         . األساسية على برنامج عمل احلكومة      
السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر الذي تفضل مسوه بإلقائه              

 ٢٠شأن برنامج عمل احلكومة واستنادا علـى       م ، ب  ٢٠٠٢ ديسمرب   ٢٨يوم السبت املوافق    

م ٢٨/١٢/٢٠٠٢قرار الس الوطين يف اجتماعه الثاين الذي عقد يوم السبت املوافـق            
 بتشكيل جلنة مشتركة إلعداد مشروع إبداء مالحظات على برنامج عمل احلكومـة ،            

لعمل م لوضع منهجية ا   ٢٠٠٣ يناير   ٥عقدت اللجنة أول اجتماعاا يوم األحد املوافق        
وضع دراسة أولية للخطوط العريـضة واحملـاور         -١:واليت متثلت يف ثالث نقاط وهي     
 ٢٥ تشكيل جلان فرعية ملناقشة تلك احملـاور وإبـداء          -٢. الرئيسية لربنامج عمل احلكومة   
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 إعداد إطار مسودة للمالحظات على برنـامج        -٣. املالحظات واالجتهادات واآلراء    
  ملنهجية ، باشرت اللجنة اجتماعاا اليت بلغت سـبعة        وبناء على تلك ا   . عمل احلكومة   

  
واللجنـة إذ    .م٢٠٠٣ اجتماعات كان آخرها يوم األربعاء املوافق اخلامس من مارس          

 ٥تقدم تقريرها بصيغته املقترحة كمالحظات على برنامج عمل احلكومـة إىل جملـسكم     

 األعضاء على مسامهام املوقر ليتخذ ما يراه مناسبا بصدده ال يسعها إال أن تشكر مجيع    
وآرائهم القيمة يف إعداد هذه املالحظات اليت تضمنها التقرير الـذي يـشتمل علـى               

وقد قسمت املالحظات التفـصيلية إىل ثالثـة        .  ومالحظات تفصيلية    ةمالحظات عام 
.  القضايا االجتماعية    -٢.  قضايا الدفاع واألمن والسياسة اخلارجية       -١ : أقسام وهي 

 ١٠السيد الرئيس ، إننا نثمن بكل اعتـزاز          .لتنمية اإلدارية واالقتصادية واملالية    قضايا ا  -٣

اإلجنازات االقتصادية واالجتماعية وبناء الدولة احلديثة ومؤسسات اتمع املدين الـيت           
حتققت خالل املرحلة املاضية ، ونقدر بكل فخر اعتماد برنامج عمل احلكومة توجهات         

لك املفدى اليت تربط مهوم املـواطنني وطموحـات مملكـة           اخلطاب السامي جلاللة امل   
البحرين الستكمال مسرية املشاركة والدميقراطية ، ومواصـلة التنميـة االقتـصادية            

 ١٥لقد جاءت التوجهات العامة لربنامج عمل احلكومة متمركزة حول مخسة           .واالجتماعية

.  النمو االقتصادي سياسات وبرامج حتقيق مستويات مرتفعة من -١ :حماور أساسية هي
 سياسات وبرامج ترتقي    -٣.  سياسات وبرامج تعزيز األمن واالستقرار للمجتمع        -٢

 -٥.  سياسات وبرامج توفري فرص عمـل جديـدة      -٤. باملستوى املعيشي للمواطن    
ال شك أن هذا الربنامج      .سياسات وبرامج لتطوير خدمات اإلسكان والصحة والتعليم      

 ٢٠ن التطورات السياسية يف مملكة البحرين بعد التـصويت علـى           يأيت يف مرحلة فاصلة م    

م كدليل عمل للمستقبل بعد   ٢٠٠١ميثاق العمل الوطين يوم الرابع والعشرين من فرباير         
السيد الرئيس ، يقدر الس اجلهد الذي بذلته        . استكمال تشكيل املؤسسات الدستورية   

تطبيقًـا   وذلك ية قصرية من تشكيلها،احلكومة املوقرة يف تقدمي برناجمها خالل فترة زمن      
إن هذا الربنامج ميثل أول برامج احلكومة          .ألحكام املادة الثامنة والثمانني من الدستور     

 ٢٥يف هذه الظروف اجلديدة ، حيث يشكل إطارا عاما للعمل احلكومي للسنوات األربـع              
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رين إىل ازدهـار يلـيب      القادمة يف بيئة سياسية واجتماعية خمتلفة، يتطلع فيها أبناء البح         
  حاجام وحاجات النهضة االقتصادية واالجتماعية ، وتطبيقًا فعليا ملا جاء يف ميثـاق            

  
 العمل الوطين ودعما ملسرية الدميقراطية الوليدة اليت نطمح مجيعنا أن نرى أكلها طيب              

 ٥ية تواجـد   ودعما هلذا الربنامج ولتحقيق ما أشرنا إليه ، يشدد الس على أمه           . مبارك  

برامج تفصيلية جلميع الوزارات ، لتكون مصدرا أساسيا ملتابعة وتقييم وتطوير وحتسني            
األداء ، وهذا ما يدعو إىل تبين منهج ختطيطي يقوم على رؤية مستقبلية واضحة املعامل ،          
وصوالً إىل تفعيل السياسات العامة واألولويات وحزم احلوافز املرغوبة ، حبيث يقودنـا            

وقـد الحـظ   .  النهج إىل شفافية أكرب ، وتقليل للتكاليف ، وحتسني جلودة األداء      هذا
 ١٠الس أن التوجهات األساسية الواردة يف برنامج عمل احلكومة تعكس حرص احلكومة            

على السري خبطوات مدروسة وثابتة حنو تقدم اقتصادي واجتماعي يساند طموحـات            
مج برنامج عمل احلكومة ضمن الـسريورة       الربنامج اإلصالحي والتحديثي ، حيث يند     

التارخيية لتقدم البحرين ورقيها ، مما يتطلب التعاون الكامل بـني الـسلطة التنفيذيـة               
والسلطة التشريعية حتقيقًا ملزيد من الرفاهية واألمان واالطمئنان ، ولفضاء أوسع مـن             

 ١٥لمشروع اإلصـالحي   احلرية ، وملشاركة خمتلف فئات اتمع ترسيخا وجتسيدا عمليا ل         

كما يقدر الس الوطين استناد برنامج عمـل        . والتحديثي الذي تعيشه مملكة البحرين      
احلكومة على جمموعة من السياسات والربامج اليت تعزز األمن واالسـتقرار للمجتمـع         
وتطمح إىل حتقيق مستويات مرتفعة من النمو االقتصادي وترتقي باملستوى املعيـشي            

خالل إجياد وتوفري املزيد من فرص العمل اجلديدة والعمل على تطـوير            للمواطنني من   
 ٢٠السيد الرئيس ، على الرغم مما ذكر إال أن الس          .  خدمات اإلسكان والصحة والتعليم   

 حتديد أي سقف زمين يتطلبـه عـالج   -١: يالحظ أن برنامج عمل احلكومة خال من  
آلية توفري فرص العمـل للبحـرينيني،       كمشكلة البطالة ، و   : املشكالت املزمنة القائمة    
 غياب أي حتديد رقمي أو إشارة ألهداف كمية لربنامج     -٢. وتوفري السكن املالئم هلم     

عمل احلكومة ، ميكن هلا أن تكون أساسا للقياس واملتابعة واحملاسبة املوضـوعية، لـذا             
 ٢٥فصيلية للوزارات ،   يتمىن الس على احلكومة املوقرة مراعاة ذلك عند إعداد الربامج الت          
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عدم اشتماله على    -٣. وضرورة تضمني مثل هذه األهداف الكمية يف براجمها القادمة          
  مالمح رؤية مستقبلية ملا تتطلع إليه البحرين يف العقدين القادمني من هذا القرن ، لـذا                

  
يتوق الس إىل أن يرى تشكيل فريق عمل من املتخصصني لوضع هـذه الرؤيـة وإىل         

 ٥ لقد خـال    -٤. ها ، لتكون العمود الفقري ألي خطط وبرامج عمل مستقبلية           اعتماد

الربنامج من آلية حتقيق املبادئ السامية اليت تضمنها ميثاق العمل الوطين ودستور مملكة             
البحرين وخباصة ما يتعلق مببادئ تكافؤ الفرص بني املـواطنني، واملـساواة بينـهم يف               

 ، وما يتطلبه ذلك من مراعاة املعايري املوضـوعية يف           احلقوق، وحتقيق الواجبات العامة   
شغل الوظائف العامة ، وبصورة خاصة الوظائف القيادية واإلشرافية يف السلكني املدين            
 ١٠والعسكري ، حتقيقاً ملبدأ املساواة الذي كفله الدستور ، ومنعا ألي شكل من أشـكال      

ر الشخص املناسب للمكان املناسب يف      التفرقة بني املواطنني ، ومبا يكفله أيضا من اختيا        
الوقت املناسب ، لكي يتم وضع احللول للمشاكل اليت يعاين منها اتمع سواء أكانت              

 لقد خال الربنامج من أية مقترحـات أو   - ٥. اقتصادية أم اجتماعية أم إدارية أم أمنية  
ع ، ومساواا بالرجل رؤى حمددة تتناغم بني واجبات املرأة حنو األسرة وعملها يف اتم     

 ١٥يف ميادين احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ، من خالل إشـراكها يف             

شغل املناصب الرئيسية اليت تليق مبا وصلت إليه املرأة البحرينية من وعي وتقدم وتطور              
اخلليج نوعي على صعيد العمل والتعليم واملشاركة يف مؤسسات اتمع املدين يف منطقة            

  .العريب بشكل خاص والعامل العريب بشكل عام، وشكرا جزيالً حلسن اإلصغاء 
  

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، ولقد فاتين يف البداية أن أشكر اللجنة اليت أعدت هـذه املالحظـات               
املوجودة أمامكم على اجلهد الكبري الذي بذلته ، حىت يأيت ذه الصورة الشاملة ، فلهم               

 ومنكم أيضا كل الشكر والتقدير ، والتقرير الذي أمامنا حيتوي على ثالثة أجزاء ،               مين
 ٢٥طلبا للكالم ، وأرجـو مـنكم   ) ٢٨(وأقترح أن نناقشه جزًءا جزًءا ، وحىت اآلن لدي        

دقائق للكالم فقط لكل جزء مـن أجـزاء         ) ٥(االختصار ، وسأعطي كالً منكم مدة       
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دقيقة ) ١٥(العضو أن يتكلم يف األجزاء الثالثة فلديه        برنامج عمل احلكومة ، وإذا أراد       
  للكالم ، ونبدأ بالقسم األول الذي يتكلم عن قـضايا الـدفاع واألمـن والـسياسة                
اخلارجية ، وأبدأ مبن سجل امسه قبل اجللسة أوالً ، فليتفضل األخ عبدالرمحن مجـشري               

  . بإلقاء كلمته من على املنرب 
  ٥ 

  :العضو عبدالرمحن مجشري 
شكرا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير للجنة الس             
الوطين ، املكلفة بإعداد مالحظات الس على برنامج عمل احلكومة ، والذي تفـضل          
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املـوقر بتقدميـه إىل               

 ١٠من ) ٨٨(م وذلك التزاما بنص املادة      ٢٨/١٢/٢٠٠٢الس يف جلسته املنعقدة بتاريخ      

الدستور ، وذلك يف فترة قياسية منذ بدء دور االنعقاد العـادي األول مـن الفـصل                 
السيد الرئيس ، بالنسبة لفصل الدفاع واألمن ، مع تقديري ملا قدمته            . التشريعي األول   

 أرى أن البحـرين     اللجنة املوقرة من مالحظات حول قضايا الدفاع واألمن ، إال أنـين           
جيب أن تنظر إىل قضايا الدفاع واألمن نظرة بعيدة املدى تعتمد على التعاون والتنـسيق   
 ١٥ضمن منظومة جملس التعاون اخلليجي ، وخصوصا بعد أن رمست احلدود بني البحـرين       

ومجيع جاراا ، وبعد أن خفت القضايا األمنية ، والفضل يف ذلك بعـد اهللا سـبحانه                 
ورعـاه ومـشروع جاللتـه اإلصـالحي        ع إىل مليكنا املفدى حفظه اهللا       وتعاىل يرج 

الدميقراطي الذي أرسى دعائم الدولة العصرية الدستورية ، وإلغاء قانون وحمكمة أمـن             
الدولة واإلفراج عن املعتقلني السياسيني وإعادة املبعدين إىل وطنهم ، وبذلك جيـب أن              

 ٢٠األمن بتطوير الرؤية االستراتيجية والتكييف     نتجه إىل تقليل الصرف على قضايا الدفاع و       

التكنولوجي ، وتطوير الكفاءة اإلدارية والفنية بالتدريب املـستمر ، وحتقيـق مبـدأ              
االحتراف يف االنتساب لقوى األمن والدفاع واحلرس الوطين ، وصرف ما يترتب على             

للمواطنني ، وتوفري   وتوفري فرص العمل    . هذا التوفري من تطوير االقتصاد وحتقيق التنمية        
لذا جيب إعادة النظـر يف صـياغة هـذه          . السكن واخلدمات الصحية والتعليمية هلم      

 ٢٥من بند األمن ، ألنه  ) ٦(من بند الدفاع واملالحظة     ) ٣(املالحظات وخصوصا املالحظة    
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كذلك .ال توجد مربرات للزيادة يف عناصر الدفاع واألمن يف زمن اإلصالح واالنفراج             
يف بند األمن لتكون صيغة ) ٧( اإلخوان يف اللجنة اعتماد صيغة املالحظة رقم الرجاء من 

يف بند الدفاع ، ألن قضايا األمن والدفاع واحدة ، وتأكيدا           ) ٣(مناسبة للمالحظة رقم    
ملبدأ إعطاء املواطن البحريين األفضلية يف التوظيف اعتمادا على الكفـاءة واالحتـراف             

 ٥من بند األمن فإن    ) ٣(أما بالنسبة للمالحظة رقم     . ثاق والدستور   والوالء متاشيا مع املي   

ضبط التجنيس ووضع الضوابط يف منح اجلنسية البحرينية هـو اختـصاص الـسلطة              
التشريعية ، كأن يقدم اقتراح بقانون بتعديل قانون اجلنسية ، لذا فـإن تنفيـذ هـذه                 

لة امللك فهو بناًء علـى إرادة  املالحظة هو كذلك بيدنا ، أما من مت جتنيسه يف عهد جال     
، اليت يعاين منها الكثري من املقيمني منـذ زمـن بعيـد ،    ) البدون(ملكية حلل مشكلة   

 ١٠ومعظمهم ينحدرون من أصول إيرانية عاشوا وترعرعوا يف هذا الوطن ، وال يعرفـون              

غريه ، ووالؤهم هلذه األرض وللملك املفدى ، واألرقام اليت نشرت خري دليل علـى                
من إيران وإعطائهم اجلنـسية  ) البدون( ، كما أمر جاللة امللك بعودة املبعدين من       ذلك

البحرينية مسامهة من جاللته يف مل مشل العائالت وحـل هـذه املـشاكل اإلنـسانية                
هذا ما أردت أن أبديه من مالحظـات       . واالجتماعية اليت تواجه هذه الفئة من إخواننا        

 ١٥أرجو من اللجنة املوقرة أخذها بعني االعتبار عند إعادة  حول قضايا الدفاع واألمن واليت      

  . صياغة التقرير وبناء على مالحظات اإلخوة األعضاء ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، أعطي الكلمة لسعادة األخ خليفة الظهراين رئـيس جملـس النـواب              

 ٢٠  . فليتفضل 

  
  :العضو خليفة الظهراني  

، لو يسمح يل الرئيس واإلخـوة األعـضاء ، بالنـسبة            شكرا سعادة الرئيس    
أجزاء ، فأنا أرى أن هذه املناقشة       ) ٣(القتراحكم خبصوص مناقشة التقرير على أساس       

 ٢٥ أن تكون   - وهذا ما أقترحه     -لتقرير واحد سوف يرفع إىل احلكومة املوقرة ، وأتصور          
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وريا للمناقشة ، ونكتفي    املناقشة مرة واحدة ، فالعضو طالب الكلمة يناقش ما يراه ضر          
  بذلك ، أما أن نعطي يف كل مرة لكل عضو أن يناقش كل جزء على حدة فإن ذلـك                   

  
  ورمبا يزيد على ذلك فقد يكون     ) ٢٨(سيستغرق وقتا طويالً ، ألن عدد طاليب الكلمة         

 ٥متكلما فيما بعد ، لذا أقترح أن يبدي كل عضو مالحظته مرة واحدة ، واألمر               ) ٩٠ (

  . كم ، وشكرا لكم متروك ل
  

  )تثنية من بعض األعضاء ( 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، أطرح اقتراح سعادة األخ خليفة الظهراين للتصويت فمن هم املوافقون            
  عليه ؟

  )أغلبية موافقة  ( 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

إذن سوف نناقش هذه املالحظات ككل ، وأعطـي الكلمـة اآلن للـدكتور              
  . هيم العبداهللا فليتفضل إبرا

  
  :العضو الدكتور إبراهيم العبداهللا  

 ٢٠بسم اهللا الرمحن الرحيم ، سيدي الرئيس ، يف البداية أتقدم بالشكر والتقـدير              

والثناء للجنة املكلفة بالرد على برنامج احلكومة ، خاصـة علـى املنهجيـة العلميـة                
 ، كما أن اللجنة أعفـتين  مـن   والدبلوماسية اليت سارت عليها يف إعداد مشروع الرد       

ذكر كثري من املالحظات غري أنه لدي جمموعة من القضايا واملالحظات والـيت آمـل               
أن يطلب الس من احلكومة ضـرورة   : أوالً: دراستها وتضمينها يف رد الس وهي      

 ٢٥اعتماد التخطيط االستراتيجي منهجا الستشراف آفاق املستقبل ، وصياغة اخليـارات           

يضة ، مما يتطلب استحداث هيئة أو وزارة جديدة للتخطيط كأولوية ملحة ، تعين              العر
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فيها الكفاءات مبعايري خاصة ، مع دمج وزارة النفط مع وزارة الصناعة يف وزارة واحدة       
لتقليص أوجه التداخل وجتنب االزدواجية يف األنشطة احلكومية ولضمان املزيـد مـن             

  ال يترتب على ذلك كلفة إضافية على موازنة الدولـة         التكامل بينها من جهة ، وحىت       
  

 ٥أن يؤكـد برنـامج عمـل      : ثانيا.  باستحداث هيئة أو وزارة جديدة من جهة ثانية         

احلكومة على التفاعل الناجع املرن مع االقتصاد العاملي ، واعتبار السوق هي العـامل ،               
ستخدم نظاما اقتـصاديا    حيث ال ميكن ململكة البحرين أن تعيش يف هذا العامل وهي ت           

أحاديا ، إذ البد من توظيف اقتصاد املعلوماتية ، واالقتصاد املفتوح غري احملدود الذي ال           
حتده حدود وطنية ، فالبحرين أمام حتٍد خطري مصريي ومفصلي عنوانه إعادة هيكلـة              

 ١٠ ردنا  االقتصاد ليتمكن من املنافسة ومواجهة حتديات املستقبل ، مما يتطلب أن نؤكد يف            

على ضرورة تصميم رؤية اقتصادية واضحة األهداف طويلة املدى تؤكد أيـضا علـى     
اإلصالح اإلداري والسياسي واالجتماعي والتشريعي ، فال ميكـن إصـالح الوضـع             

سيدي الرئيس ، وبناء على ما سبق نناشد        . االقتصادي دون إصالح األوضاع األخرى      
ملها على املستهلك العاملي ، واالهتمام باجلودة       احلكومة يف ردنا أن تركز يف برنامج ع       

 ١٥والتفوق واإلتقان لبلوغ درجة التميز ، والتأكيد على منتجات حبرينية جتتـاز حـدود              

البحرين واخلليج وتصل إىل مجيع دول العامل وتنافس املنتوجات العامليـة ، إضـافة إىل               
اللعبة ستتحول يف هـذا     التأكيد على تعزيز االهتمام بذوي العقول الذكية ، حيث إن           

العصر إىل القيمة الفكرية املضافة يف املعلومات ، وإن ازدهار االقتصاد البحريين سيقاس             
ستواجه البحرين حتديا كبريا يف      : ثالثًا. بقدرتنا على جلب الثروة من االقتصاد العاملي        

 ٢٠ت البحـرين  توفري متطلبات بنية حتتية متقدمة يف مجيع القطاعات ، وخصوصا إذا حرص 

ويالحظ . على الدخول يف املنافسة العاملية واالرتقاء بإنتاجها ليضاهي املستويات العاملية      
من برنامج عمل احلكومة ضعف االهتمام مبواجهة هذه القضية ، كما أن جلنة الـرد مل        
تتطرق إليه ، وعليه أقترح يف الرد على احلكومة املطالبة بوضع تصور شامل ومتكامـل              

البنية التحية جلميع القطاعات مبا يتفق مع التطـورات يف جمـال تكنولوجيـا              لتطوير  
 ٢٥املعلومات واالتصاالت ، والتطورات يف املعرفة العلمية ، ومتغريات العصر وحتـديات            
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أن نؤكد يف الرد على قضية الرقابة الذاتية والتحسني النوعي ورفـع             : رابعا. املستقبل  
من األساليب اإلدارية احلديثة ، وبرامج اجلـودة لتطـوير          الكفاءة اإلنتاجية باالستفادة    

  األداء احلكومي ، وتوفري مناخ يتسم باملنهجية العلمية واملشورة واملساءلة ، ومكافحـة            
  

 ٥ الفساد املايل واإلداري ، الذي يعترب من أهم املطالب الشعبية بصفته من أهم العوائـق               

 مناشدة احلكومة يف الرد بتعزيـز املـسرية          :خامسا. أمام برنامج التنمية يف البحرين      
الدميقراطية واملشاركة السياسية ، وإشاعة مناخ من احلرية ، وتعميق  احلوار البناء الذي              
تشارك فيه خمتلف الفئات السياسية واالجتماعية، مع التأكيد على التعامل مع مؤسسات           

. اء مسرية مملكة البحـرين      اتمع املدين كهيئات وطنية شريكة يف اختاذ القرارات وبن        
 ١٠دعوة احلكومة أن تراعي يف برنامج عملها املشكالت والتحديات اإلستراتيجية  : سادسا

 احتمـال   -١: احملورية اليت تواجه مملكة البحرين واليت تؤثر تأثريا كبريا يف التنمية مثل             
درا التمويل  نضوب النفط والغاز الطبيعي خالل الربع األول من هذا القرن ، ومها مص            

وإن ذلك حتد  استراتيجي خطري كان . الرئيسي ألغلب برامج التنمية احلالية واملستقبلية      
  ...من املفروض وضعه بعني االعتبار عند صياغة برنامج عمل احلكومة 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . أرجو من األخ إبراهيم االختصار 

  
  :العضو الدكتور إبراهيم العبداهللا  

 ٢٠ البد للحكومة أن تشري يف برناجمهـا إىل        -٣.  تتعلق باألمن املائي     -٢ ،   حسنا

  االرتفاع امللحوظ يف عدد السكان ، الذي يبلـغ ضـعف معـدل النمـو الـسكاين          
العاملي ، كما أن البحرين دولة فتية مما يتطلب منها وضع اخلطط والربامج لتجنب هذه               

مطالبـة   : سـابعا . ات احلياتية األساسية    املشكلة ، ولتتمكن مستقبالً من توفري املتطلب      
احلكومة بالتأكيد يف برنامج عملها على تنفيذ مشروعات اخلصخـصة يف جـو مـن               
 ٢٥الشفافية التامة ، حبيث ختدم املواطن البحريين بالدرجة األوىل ، وتعزز موارد الدولة أو              
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اط املراد حتويلـه  ختفف من كاهل املوازنة العامة للدولة عن طريق عائد املسامهة يف النش   
سيدي الرئيس ، أختم حديثي بضرورة مناشدة احلكومة االطالع على     . للقطاع اخلاص   

سياسات وبرامج وخطط وموازنة كل وزارة لتتم دراستها يف غرفيت السلطة التشريعية ،        
  . وشكرا 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  ) ٣٢(م إىل   شكرا ، الرجاء مالحظة الوقت ، وقد وصل عدد طـاليب الكـال            

عضوا ، ورمبا لن نستطيع ذه الطريقة أن ننهي هذا التقرير خالل هذا الدور ، وحبذا                
لو قدمتم مالحظاتكم ارجتاالً من غري قراءة من الورقة ، ألن ذلك سيختصر علينا الوقت    
 ١٠وسيتركز الكالم على النقاط املهمة ، وأعطي الكلمة لألخ جاسم أمحـد الـسعيدي               

  . فليتفضل 
  

  :لعضو جاسم السعيدي ا
احلمد اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ، لدي   
 ١٥مالحظات سريعة جدا ، وأمتىن أال آخذ فيها وقتا طويالً ، بالنسبة إىل قـضية الـدفاع                 

  بعـد كلمـة   " الـصاحلة   " إضافة كلمـة    ) ٢(من الفقرة رقم    ) ٤(أقترح يف السطر    
، كذلك يف الفقرة    " القوى البشرية والتقنية الصاحلة احلديثة      "كون العبارة   لت" التقنية   " 

  بعد كلمـة  " استكملت فيه الشروط و     " يف السطر األول منها إضافة عبارة       ) ٣(رقم  
، ويف  ..." ملن استكملت فيه الـشروط ويرغـب        " لتكون العبارة بعد التعديل     " ملن "

 ٢٠  وإحـالل كلمـة   " بالدولـة   " ذف كلمـة    يف السطر األول منها ح    ) ٥(الفقرة رقم   

دعوة كافة البحرينيني املقـيمني يف      " وبالنسبة لقضية األمن حذف عبارة      " باململكة   " 
الذين استكملت فيهم الشروط وعـودة كافـة املبعـدين          " وإحالل عبارة   " اخلارج  

ن نفس  منها م ) ٣(يف السطر   ) ٥(، ويف الفقرة رقم     " واملغتربني البحرينيني يف اخلارج     
) ٤(وكذلك يف الـسطر     " األرواح  " بعد كلمة   " واملمتلكات  " الصفحة إضافة كلمة    

 ٢٥، وأقترح إضافة بند فيمـا يتعلـق        " التشريعات"بعد كلمة   " الرادعة"منها أيضا كلمة    

يشدد الس على ضرورة تعزيز مكانة رجال األمـن العـام يف نفـوس         "باألمن وهو   
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، كـذلك   "  القوانني الصارمة اليت حتفظ له مكانتـه       املواطنني وحفظ هيبته ، وتشريع    
وعلـى األخـص    " منها إلغاء عبـارة     ) ١(بالنسبة لقضية العدل أقترح يف الفقرة رقم        

منها حـذف  ) ٧،٥(كذلك يف الفقرتني رقم   " املعامالت املالية والتجارية واإللكترونية     
  ، ) ٢(ارجية الفقـرة    فيما يتعلق بالسياسة اخل   ". يوصي  " وإحالل كلمة   " يأمل" كلمة  

  ٥ 

يؤكد الس على ضرورة توسيع دائرة " إىل عبارة " اإلجيابية "  كلمة أقترح إضافة
  بعد كلمة " متمكن" ، كذلك أقترح إضافة كلمة ..." االتفاقيات الثنائية اإلجيابية مع 

  يدعو الس إىل ضرورة إعداد جيل متمكن من القيادة "لتصبح العبارة " جيل"
إىل هذه العبارة ، كما أقترح " متمكن " واقتراحي هو إضافة كلمة ... " ينية البحر

 ١٠  ، فاقتراحي إضافة كلمة..." يثمن الس الدور الريادي للمملكة " تعديل عبارة 

  إىل هذه العبارة ، وهناك تعديل لغوي وهو إضافة نقطيت الياء يف كلمة" الريادي  " 
يق املصاحل االقتصادية والسياسية والعسكرية واألمنية ذلك إن تعم" يف عبارة " تقوي  " 

مادام سالبا حلقوق الشعب "، وأقترح حذف عبارة " هي اليت تقوي العالقات 
" اإلسالمية " و" اإلسالمي" ، وأقترح إضافة كلميت "الفلسطيين وحمتالً لألراضي العربية 

 ١٥والعريب وضمان سيادة يؤكد الس على دعم التضامن اإلسالمي " لتكون العبارة 

  وبالنسبة للتعليم والبحث العلمي أقترح إضافة كلمة" . الدول اإلسالمية والعربية
يؤكد الس على ضرورة توفري االعتمادات املالية الالزمة " لتكون العبارة" التربوية " 

هلة تأهيالً علميا لتطوير العملية التربوية والتعليمية ويئة العناصر املدربة تدريبا تاما واملؤ
يتطلع الس إىل أن " ، وأقترح تعديل عبارة " عاليا للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية 

 ٢٠يأمل الس " ، وكذلك تعديل عبارة ..." يوصي الس إىل أن تعمل " لتكون" تعمل 

ترح ، كما أق..." يوصي الس يف االهتمام برفع " لتكون ..." يف االهتمام برفع 
يرى الس ضرورة االهتمام وتطوير " لتكون العبارة " التربية اإلسالمية " إضافة عبارة 

، وأقترح ..." تدريس املواد األساسية كالتربية اإلسالمية والرياضيات والعلوم واللغات 
لتكون " وتوزيع أكرب عدد ممكن من البعثات الدراسية على الطالب " إضافة عبارة 

 ٢٥د الس على ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة العلمية والعدالة االجتماعية عند يؤك" العبارة 
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توزيع البعثات اجلامعية ضمن خطة واضحة الحتياجات مملكة البحرين وبشفافية كاملة 
، كما أقترح إضافة عبارة " وتوزيع أكرب عدد ممكن من البعثات الدراسية على الطالب 

العلمي املتمكن ذي الكفاءة العالية من األكادمييني ذوي يدعو الس إىل زيادة الكادر " 
، ولدي تعديل ..." الدرجات العليا الستيعاب األعداد املتزايدة اليت تقبل يف اجلامعة 

 ٥  يدعو" لتكون " ويدعو الس إىل ربط " لغوي وهو حذف حرف الواو من عبارة 

تسهيل " ح إضافة عبارة وفيما يتعلق بالرعاية الصحية أقتر" .  الس إىل ربط 
، وأقترح إضافة " إجراءاتفتح العيادات وتشجيع باب السياحة العالجية يف اململكة 

حيث الس على ضرورة استقطاب اخلربات الطبية "إىل عبارة  " ورفع كفاءا " عبارة 
  ، كما أقترح حذف الفقرتني ..." التخصصية الوطنية ورفع كفاءا وعدم التفريط ا 

 ١٠..." يعطي الس أمهية إىل زيادة التعاون بني " بالكامل ، وأقترح تعديل عبارة ) ٦،٥(

" ، وأقترح إضافة الفقرة التالية ..." يطالب الس بزيادة التعاون بني " لتكون العبارة 
 ساعة يف ٢٤يطلب الس من احلكومة املوقرة العمل على توفري مستشفى يعمل ملدة 

  ...      وبالنسبة للبيئة واحلياة الفطرية ، لدي بعض املالحظات اللغوية " . مجيع احملافظات 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  ... اآلن انتهت الفترة الزمنية احملددة خبمس دقائق ، فاقتراحي 
  

مستأذنا ( العضو جاسم السعيدي 
ً

 : (  
  .مل يبق معي إال القليل 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .ألخ جاسم أن يقدم مالحظاته إىل اللجنة لتقوم بدراستها أقترح على ا

  
  :العضو جاسم السعيدي 

 ٢٥ال بأس يف ذلك ، وجزاكم اهللا خريا ، وصلى اهللا وبارك على نبينا حممد وعلى                

  . آله وصحبه أمجعني 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 



 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٣المضبطة           ) ٤٣(                        م١٩/٣/٢٠٠٣)  المجلس الوطني ( 

  .شكرا ، أعطي الكلمة لألخت وداد حممد حسن الفاضل فلتتفضل 
  

  : وداد الفاضل العضو
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظات تتعلق بالقسم        

 ٥  :املالحظة األوىل : الثاين من الرد وبالتحديد باجلزء املتعلق بالتعليم والبحث العلمي 

   
وهي مالحظة عامة ، وتتمثل يف أن القسم املتعلق بالتعليم والبحث العلمي اشتمل على 

بعة عشر بندا كان جلامعة البحرين منها نصيب األسد ، بينما اقتصر فقط على سبعة أر
بنود لكافة قطاعات التعليم األخرى وهي التعليم العام والتعليم اخلاص والتعليم العايل 

 ١٠أن هذا اجلزء من التقرير مل يتطرق إطالقًا إىل اإلشارة إىل : املالحظة الثانية . اخلاص 

 املدرسي وإىل ضرورة االهتمام بالتوسع يف قطاع رياض األطفال ، نظرا التعليم ما قبل
لتدين نسبة األطفال البحرينيني امللتحقني برياض األطفال يف مملكة البحرين ، واليت ال 

وهي نسبة متدنية قياسا باألطفال يف الدول املتقدمة بل باألطفال يف %) ٤٠(تتجاوز 
ظ أن رياض األطفال هي املؤسسات التعليمية اليت دول خليجية جماورة ، فمن املالح

 ١٥حتظى بأقل دعم مادي وفين ومعنوي من األجهزة احلكومية يف اململكة ، علما بأن 

أما املالحظة الثالثة . معظم أطفال األسر الفقرية حمرومون من االلتحاق برياض األطفال 
 واضحة املعامل للتعليم واألخرية ، فهي ضرورة التأكيد على أمهية إعداد استراتيجية

اخلاص بدًءا من رياض األطفال وحىت التعليم العايل اخلاص ، مما سيسهم بال شك يف 
وأؤكد على أمهية وجود رؤية للتعليم العايل اخلاص . تشجيع املستثمرين يف هذا القطاع 

 ٢٠متتد لسنوات قادمة ، فمن املالحظ أن بعض اجلامعات اخلاصة الوطنية واألجنبية قد 

دأت يف استقبال طالا قبل أن يتم تشكيل جهاز إداري يضم كوادر متخصصة ب
للترخيص واإلشراف على مؤسسات التعليم العايل اخلاص ، مبا يضمن جودة خمرجاا 

  .    يف املستقبل ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، أعطي الكلمة اآلن لألخ حممد خالد إبراهيم فليتفضل 
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  : حممد خالد العضو
أود أن أشكر : أوالً بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، 

جلنة الس الوطين املكلفة بإعداد مشروع الرد على برنامج عمل احلكومة ، هذا الرد 
أعرب عن اعتراضي على : ثانيا . الذي هو حبق يعرب عن مهوم الشعب البحريين الويف 

 ٥د الس الوطين بعد وصول جدول أعمال اجللسة فقط مساء يوم السرعة يف انعقا

: ثالثًا . األحد ليلة االثنني ، حيث مل يكن لدينا الوقت الكايف لدراسته دراسة متأنية 
أمتىن من احلكومة املوقرة ، أن تأخذ توصيات الس الوطين بشكل جدي وتنفذها على 

هذا الربنامج حبذافريه فإن مملكة البحرين أرض الواقع ، وإنين على يقني بأنه لو طبق 
ستتحول إىل درة املمالك ، أما إذا اجتمعنا هنا فقط للكالم دون العمل ، فهذا يف 

 ١٠يف الصفحة : أما مالحظايت حول الرد فهي كالتايل . نظري ترف سياسي ليس إال 

بعد عبارة " المية مما ال خيل بالشريعة اإلس" الثانية الفقرة اخلامسة ، أقترح إضافة عبارة 
" . ومساواا بالرجل يف ميدان احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية " 

وأؤيد بشدة ما جاء يف الصفحة الثالثة يف الفقرة اخلامسة بشأن إرجاع املفصولني من 
كما أؤكد على احلكومة املوقرة ضرورة األخذ وبكل حزم . قوة دفاع البحرين 

 ١٥اليت جاءت يف الصفحة الرابعة بالفقرة الثالثة بشأن تعديل قانون اجلنسية ، بالتوصية 

. وكذلك يف الفقرة السابعة بشأن حبرنة عناصر الشرطة واألمن العام واحلرس الوطين 
وأقترح تعديل الفقرة السادسة يف الصفحة الثامنة باب السياسة اخلارجية حيث جاءت 

، "  حماوالت التطبيع مع الكيان الصهيوين ويؤكد الس على رفض كل" الفقرة 
مادام سالبا حلقوق الشعب الفلسطيين " وشطب اجلملة اليت جاءت بعد ذلك وهي 

 ٢٠، فالدولة الصهيونية ستكون حمتلة للشعب الفلسطيين " وحمتالً لألراضي العربية 

اية باب رع) ٢٠(يف الصفحة .  بقية الدول العربية - ال قدر اهللا –وستحتل أيضا 
يدعو الس احلكومة إىل )  "٧(الشباب ، أرى ضرورة إضافة هذه الفقرة لتكون رقم 

االهتمام بإنشاء صندوق لتيسري الزواج للشباب وفق معايري وشروط معينة على أن 
باب األسرة واملرأة والطفل أقترح هنا ) ٢٢(يف الصفحة " . يكون تابعا للديوان امللكي 
 ٢٥يدعو الس احلكومة إىل سن التشريعات اليت ) " ٧(ن رقم إضافة فقرة جديدة لتكو
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وأخريا يف " . حتمي املرأة من االستغالل اجلنسي سواء باسم السياحة الرخيصة وغريها 
يدعو الس احلكومة املوقرة لالهتمام ) " ١(يف الفقرة ) ٣٥(باب السياحة الصفحة 

للسياحة النظيفة أو " افة عبارة ، وهنا أقترح إض" بوضع خطة استراتيجية للسياحة 
ويف اخلتام أدعو اهللا . إىل آخر الفقرة ..." العائلية وربطها بالتخطيط الطبيعي للمملكة 

 ٥عز وجل أن يسدد خطا اجلميع ملا فيه اخلري والصالح ململكتنا العزيزة وشعبها الويف ، 

  .    وشكرا 
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . فؤاد أمحد احلاجي فليتفضل شكرا ، أعطي الكلمة لألخ

  :العضو فؤاد احلاجي 
 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إىل جلنة الرد على برنامج عمل 

 بأن اللجنة قد استهوا بعض الكلمات – سيدي الرئيس –لدي مالحظة . احلكومة 
قد ، ف" بقلق بالغ "قلقه الكبري  و " و " قلقه الشديد" و" قلقه " والعبارات مثل 

مرة يف مشروع ردها على برنامج عمل احلكومة ، وإذا أردمت ) ١٢(أدرجتها أكثر من 
 فبإمكاين اإلشارة إىل الصفحة واملادة ، ولكن اختصارا للوقت لن - سيدي الرئيس -

 ١٥  أتطرق إىل ذلك ، وأرجو التقليل من استعمال هذه العبارة وعدم حشرها قسريا بسبب

فعدم احترام تنفيذ ) ٦(دل لدي مالحظة على املادة ويف باب الع. أو بدون سبب 
أحكام القضاء ظاهرة جيب البحث فيها وسرب أغوارها والوصول إىل أسباا ، لتنفيذ 
األحكام ، وال ننسى أيضا أالعيب البعض الذين يستغلون ثغرات بعض القوانني وتعدد 

يستثمروا كحائل إجراءات التقاضي ، ناهيك عن فنون اإلشكاليات الكيدية اليت 
 ٢٠وعائق لعدم تنفيذ األحكام ، والنتيجة ضياع احلقوق وانعدام استغالل القضاء وتعطيل 

أما املالحظة األخرية فهي عن التعليم . مصاحل الناس وإهدار املال العام واخلاص 
والبحث العلمي فقد أغفلت اللجنة دعوة احلكومة املوقرة إىل مواصلة االهتمام باملعاهد 

نية وزيادة اإلمكانيات املادية الالزمة هلا لتحقيق أهدافها ، وتوجيه الشكر جلاللة الدي
امللك املعظم لتأسيسه املعهد الديين اجلعفري والذي ميثل إضاءة أخرى من إضاءات 

 ٢٥  . املشروع اإلصالحي لسيدي جاللة امللك املعظم ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس 
  .ن لألخ جاسم حممد املوايل فليتفضل شكرا ، أعطي الكلمة اآل

  : العضو جاسم املوايل 
 ٥  بسم اهللا الرمحن الرحيم ، معايل الرئيس ، سعادة نائب الرئيس ، أصحاب

  
 السعادة الوزراء ، اإلخوة األعضاء احملترمني ، ضيوفنا األعزاء ، السامعني الكرام ، 

ع نقاط خمتصرة ، وكما قال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، أوجز كلميت يف أرب
  : الشاعر 

 ١٠  وإذا املخاطب كان حرا واعيا         أغىن اختصار القول عن تطويله  

أؤكد ضرورة إجياد برامج تفصيلية جلميع الوزارات واملؤسسات واهليئات  : أوالً
بة ، احلكومية ، وبرامج رقمية حتوي أهدافًا حمددة قابلة للقياس والتقومي واحملاسبة والرقا

ومن مث التصحيح ، وأن تضع الوزارات واملؤسسات واهليئات احلكومية على سلم 
 : ثانيا. أولوياا ما ميس حياة املواطن اليومية مساسا وثيقًا متخذة شعار األهم أوالً 

 ١٥أقترح على احلكومة املوقرة السعي يف تشكيل جملس أعلى للتخطيط وآخر للتنمية 

. ين وزارتني هلاتني الركيزتني من ركائز التقدم األساسية مستقبالً اإلدارية ، متهيدا لتكو
برنامج العمل احلكومي جيد السيما إذا أخذت احلكومة مبا ورد يف هذا الرد  : ثالثًا

القومي احلسن اجلميل من اقتراحات ، ولكن األهم من ذلك كله هو مسألة التطبيق ، 
يق إىل فشل ذريع ، وأنبت نباتا خبيثًا مر فكم من برنامج ممتاز حتول بسبب سوء التطب

 ٢٠  وأرجو أن تتعاون السلطات الثالث ، والدعوة موصولة إىل السلطة الرابعة. املذاق 

 للمشاركة وأرجو أن يتعاون اجلميع يف تطبيق الربنامج احلكومي تطبيقًا – الصحافة – 
و السلطات األربع أدع : رابعا. يؤيت أكله ويسهم يف تعظيم مصلحة الوطن واملواطن 

إىل أن جتعل مهها األكرب مكافحة اآلفات االجتماعية اليت ابتلي ا هذا الوطن الغايل 
  . الفساد املايل واإلداري واألخالقي -١: وعلى رأس تلك األوبئة ما يلي . علينا مجيعا 

 ٢٥لنية  افتراض سوء ا-٤.   التمييز بكل أشكاله -٣.  احملسوبية والفئوية والطائفية -٢ 
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هذه هي األمراض ، أما .  التشاؤم وما أدراك ما التشاؤم -٥.  يف األطراف األخرى 
 ومبا أن معايل رئيس هذا الس املوقر كان طبيبا بارزا فهو دون شك يتذكر –األدوية 

  : فهي -مهنته وأدواا وبشوق ، من مراهم وضمادات وحقن وأقراص وحنوها 
 حسن النية وافتراض -٣ اإلفصاح والشفافية  -٢. الص الرتاهة واألمانة واإلخ-١ 

 ٥ التفاؤل ، ويف احلديث -٥ العدل واإلنصاف  -٤. حسن النية يف األطراف األخرى 

  .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته "تفاءلوا باخلري جتدوه " : الشريف 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .تفضل شكرا ، أعطي الكلمة لألخ علي حممد مطر فلي

  :العضو علي مطر 
 ١٠بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله 

وأصحابه ومن سار على جه واتبع هداه وبعد ، سعادة الرئيس ، أصحاب السعادة 
األعضاء ، بداية أتقدم بالشكر اجلزيل إىل جلنة الرد على برنامج احلكومة على جهودهم 

لدي بعض املالحظات العامة قبل أن . يف إعداد هذا املشروع ذه الصيغة املثالية الطيبة 
مل يتطرق الرد  : أوالً: أتطرق إىل املالحظات اخلاصة ، وأرجو أن تؤخذ بعني االعتبار 

 ١٥ إىل دور وزارة الشئون - ومل تكن هناك أي إشارة -على برنامج عمل احلكومة 

رية منها ما يتعلق بنشر الدعوة اإلسالمية وخاصة بني اإلسالمية يف جوانب متعددة وكث
اجلاليات ، وكذلك مضاعفة دورها يف التوجيه واإلرشاد من خالل مؤسسات الدولة 
املختلفة وخاصة املؤسسات التعليمية وأجهزة اإلعالم ومراكز الشباب ، ووضع خطط 

 منه يف جمتمعنا ، لتحقيق ذلك ، لتساهم يف منع االحنراف والتطرف والغلو الذي نعاين
 ٢٠كذلك اإلشراف على ما ينشر يف أجهزة اإلعالم املختلفة من قضايا دينية إسالمية ، 

من  : ثانيا. والتصدي ملا ينشر من األمور اليت تتعارض مع تعاليم اإلسالم احلنيف 
املالحظات العامة اليت تتعلق جبميع احملاور اليت ذكرت وتطرق إليها سعادة الدكتور 

يم يوسف وغريه من األعضاء أمهية إنشاء وزارة أو هيئة عليا للتخطيط لبيان برنامج إبراه
عمل الوزارات ، وكذلك اخلطط املستقبلية سواء كانت على املدى القصري أو املتوسط 

 ٢٥البد من حتديد فترة زمنية معينة حيددها الس لوصول خطط أعمال  : ثالثًا. أو البعيد 
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عضاء جملسي الشورى والنواب ، ألنه بناًء على وجود هذه الوزارات إىل السادة أ
اخلطط يستطيع مجيع أعضاء الس إبداء األسئلة واالستفسارات وكذلك االقتراحات 

فيما يتعلق باألمن والدفاع ، لدي مالحظة  : رابعا. برغبات أو االقتراحات بقوانني 
شرعي الذي أمر به الدين ، عظيمة هي عدم إلزام األخوات الشرطيات برتع احلجاب ال

 ٥وكذلك عدم إلزام الرجال سواء كانوا من العاملني يف قوة الدفاع أو يف وزارة الداخلية 

  ومن املالحظات . حبلق اللحى ، فهذه أمور شخصية ، وهي من صلب الدين 
يعرب الس عن قلقه من " تنص العبارة على ) ٤(الفقرة ) ١٥(األخرى يف الصفحة 

، وأود أن أقول " اإلسكان يف السنوات األخرية بإنشاء امعات التجارية اهتمام بنك 
إنه ليس هناك جمال للقلق من إنشاء هذه امعات إذا كان القصد منها االستثمار ، وأن 

 ١٠) ٣(الفقرة ) ١٧(ويف الصفحة . يكون هلا عائد استثماري يعود على البنك بعائد جيد 

" يل الالزم للعناية باحلرف التراثية واألماكن األثرية يدعو الس إىل ختصيص التمو" 
لدي مالحظة تتعلق باالهتمام الزائد واملبالغ فيه باألماكن األثرية اليت ضيعت ماليني من 
األموال العامة ، فهناك بعض األماكن األثرية حيتاج إليها الوطن للبحث العلمي وغريها 

ور ومقابر ، ومنذ سنوات البحث جار يف ، ولكن أكثر هذه األماكن هي عبارة عن قب
 ١٥إخراج بقايا عظام وبقايا أوان مكسرة أنفقت عليها املاليني ، وهذه من األموال العامة 

  ) ... ٦(الفقرة ) ٢٠(ويف الصفحة . اليت ال جيوز أن تضيع ذه الطريقة 
  

موضحـا ( الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
  . أرجو االختصار 

 مستأنفا (العضو علي مطــر 
ً

: (  ٢٠ 

يدعو الس احلكومة ) " ٦(الفقرة ) ٢٠(أوشكت على االنتهاء ، يف الصفحة 
إىل االهتمام ببناء شخصية الشباب وفق أسس حديثة تواكب روح العصر مع احلفاظ 

  يف اية " اإلسالمية والعربية " ، أقترح إضافة عبارة ... " على شخصيته الوطنية 
يؤكد الس على أمهية ) " ١(الفقرة ) ٢٥(إلعالم ، يف الصفحة فيما يتعلق با. العبارة 

 ٢٥، هنا البد من التركيز على نشر الثقافة اجليدة ، ..." اإلعالم يف نشر الوعي باملواطنة 
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ووزارة اإلعالم عليها دور كبري ، وأجهزة اإلعالم سواء عن طريق القناة الفضائية 
 ، فالبد من نشر ثقافة جيدة بدالً من أن تنشر البحرينية أو اإلذاعة تدخل يف كل البيوت

كما البد عند تشكيل أي جملس إدارة . قضايا تسيء وتتعارض مع إسالمنا وعروبتنا 
يف أية هيئة إعالمية ثقافية من االستعانة بأهل االختصاص ومن مجلة أهل االختصاص 

 ٥  . علماء الدين ، وشكرا 

  
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . الكلمة اآلن للدكتورة نعيمة فيصل الدوسري فلتتفضل شكرا ، أعطي

 ١٠  : العضو الدكتورة نعيمة الدوسري 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا سيدي الرئيس ، أتقدم أوالً بالشكر اجلزيل إىل 
  .أعضاء جلنة الس الوطين املكلفة بإعداد مشروع الرد على برنامج عمل احلكومة 

أود اإلفادة أن الرد قد غفل عن التركيز بصورة أوسع على :  أوالً: ولدي مالحظتان 
موضوع حيوي ومهم ، وهو التدريب وتنمية املوارد البشرية ، فمن املعلوم وال خيفى 
 ١٥على اجلميع بأن التدريب وتنمية املوارد البشرية ال يأخذ نصيبه احلقيقي من االهتمام يف 

ملوازنات املرصودة للتدريب  ضعف ا-١: معظم املؤسسات ، ومن بعض األسباب 
واليت يستقطع منها عندما تصبح هناك حاجة لتغطية النقص يف بنود امليزانية األخرى مما 

 ضعف االهتمام لدى املسئولني يف التعرف على االحتياجات -٢. يضعفها أكثر 
لية  عدم مطابقة الربامج التدريبية لالحتياجات الفع-٣. التدريبية الفعلية لدى املوظفني 

 ٢٠إن ما أقترحه هو إضافة . للمرشحني مما يؤدي إىل هدر لألموال يف املكان غري املناسب 

فقرة مستقلة يف الرد تظهر ضرورة اهتمام املؤسسات بالتدريب وتنمية املوارد البشرية 
لكوا االستثمار احلقيقي الذي يؤدي إىل االرتقاء باملهارات املطلوبة للوظائف اليت 

ومن . ب ما يتماشى مع االحتياجات واألهداف االستراتيجية للمملكة يشغلوا وحبس
املهم التعرف على ااالت املطلوب حتسني األداء فيها ، ومنها القدرات البشرية 
 ٢٥واستخدام التقنيات املناسبة وأساليب حتسني األداء ، باإلضافة إىل توفري متطلبات 
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  وأخريا أطرح . ملتدربني باملؤسسات التحفيز واملكافآت سواء كانت للمدربني أو ا
. أمهية أن تكون هناك فلسفة لتقييم األداء مبنية على حتقيق النتائج واملراجعة املستمرة هلا 

فيما يتعلق مبوضوع تأسيس الس األعلى للتخطيط أثين على ما سبق أن اقترحه  : ثانيا
  يتوىل مسئولية رسم بعض األعضاء ، وأرى أنه آن األوان ألن يكون هناك جهاز 

 ٥التصور العام احلكومي للمشاريع اهلامة وفق األهداف واألولويات ووفق امليزانيات ، 

  . وشكرا سعادة الرئيس 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، الكلمة لألخ عبدالنيب سلمان فليتفضل 

 ١٠  :العضو عبدالنبي سلمان 

  ى برنامج عمل احلكومة بداية أود أن أشكر اإلخوة أعضاء جلنة الرد عل
النقطة اجلوهرية اليت أغفلها مشروع  : أوالً: ولدي عدة مالحظات . على اجلهد الوافر 

الرد على الربنامج هي أمهية إنشاء جهاز أعلى للتخطيط االستراتيجي وليس االقتصادي 
نا فقط ، وال أدري ملاذا تغيب هذه النقطة سواء عند جملسكم املوقر أو حىت عند حكومت

 ١٥املوقرة ؟ فهذه قضية جوهرية جيب أن ينظر هلا باهتمام باعتبار أننا دولة حمدودة املوارد 

وتم بتطوير قدراتنا احملدودة ، وبالتايل فإن وجود جهاز ختطيط قضية جوهرية جيب أن 
أود أن أؤكد ما ذكرته زميليت الدكتورة نعيمة  : ثانيا. تنظر هلا احلكومة املوقرة 

صوص البند املتعلق باملوارد البشرية ، ففي مجيع الدول احلديثة هناك اهتمام الدوسري خب
   مازال هذا اجلانب – لألسف –حقيقي بقضية املوارد البشرية إال أنه يف البحرين 

 ٢٠مهمالً ، وتم به بعض املؤسسات ولكن ال يوجد اهتمام حقيقي من قبل الدولة يف هذا 

فسأذكرها حبسب األبواب ، ففي باب املالحظات أما بالنسبة ملالحظايت . اجلانب 
من ) ٥(العامة أرى أمهية تضمني فقرة حول قانون األحوال الشخصية يف الفقرة 

، وخاصة أن هناك إشارة واضحة للقانون املذكور يف بند األسرة واملرأة ) ٢(الصفحة 
أرجو ) ٢ (الفقرة ) ٣(أما يف باب الدفاع ، ففي الصفحة ) . ٢٢(والطفل يف الصفحة 

 ٢٥  مع مراعاة عدم اإلفراط على اإلنفاق العسكري على حساب برامج " إضافة فقرة 
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، وذلك على اعتبار أن قطاع الدفاع هو قطاع غري منتج لالقتصاد الوطين يف " التنمية 
أي دولة ، وحنن نطمح أن نعزز برامج التنمية االقتصادية لدينا على حساب الصرف غري 

ويف . لعسكري ، وحنن دولة صغرية وال نريد أن ندخل يف حروب املربر يف اجلانب ا
  أرى أن صياغتها خجولة ) ٦(الفقرة ) ١٣(باب البيئة واحلماية الفطرية يف الصفحة 

 ٥  ، وأقترح تعديلها ) ..." الدفان(يبدي الس قلقه لعمليات الردم " جدا ، حيث تقول 

   ولقد جربنا يف البحرين،..." يدعو الس لوقف علميات الردم" لتصبح 
   

التعامل ذا األسلوب اخلجول مع قضية الدفن واحلياة الفطرية ومل يجد ذلك ، وحنن 
أما ما يتعلق بباب . مطالبون بالصرامة يف هذا اجلانب ، وندعو لوقف عمليات الردم 

 ١٠فأعتقد أن هناك أمهية ) ٢(ويف الفقرة ) ١٩(مؤسسات اتمع املدين يف الصفحة 

افة فقرة تدعو لتأسيس حياة حزبية يف البحرين ، وخاصة أن جاللة امللك من أول إلض
  يف بند اهليئة العامة لصندوق التقاعد والتأمينات ، النقطة رقم. املنادين ذا اجلانب 

وكذلك الفئات اليت ال تشملها مظلة التأمينات حاليا من "أرجو إضافة فقرة  ) ٥ ( 
يف بند جملس التنمية االقتصادية ، هناك ) ٣٣(ويف صفحة " . كبار السن واملعوزين

 ١٥تركيز غري مربر على جملس التنمية االقتصادية وكأنه املخلّص لقضايا التنمية، وخاصة أن 

صالحياته حمددة كما نعلم ، وأقترح أن يعدل جملس التنمية باملطالبة بإنشاء هيئة عليا 
ر السادة احلضور والوزراء بأن وأُذكِّ. للتخطيط االقتصادي وبصالحيات واسعة 

صالحيات جملس التنمية هي ذاا صالحيات مركز البحرين للترويج السابق ، فقط تغري 
  .االسم ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، أعطي الكلمة للعضو حممد الشيخ عبداهللا آل عباس فليتفضل 

  :العضو  حممد آل عباس 
 :أوالً: م ، معايل الرئيس ، لقد أغفل التقرير النقاط التالية     بسم اهللا الرمحن الرحي   

 ٢٥تـبين  ) ٩(لقد تناول برنامج عمل احلكومة املوقرة  يف الصفحة          : اإلفصاح والشفافية   
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مبادئ الشفافية واإلفصاح ، وعلى الرغم من اإلعالن الواضح يف تبين هذا األسلوب يف              
 اإلجراءات واآلليات اليت تنوي اختاذها يف       العمل ، إال أن احلكومة املوقرة مل تفصح عن        

جمال تفعيل تبين هذه االستراتيجية ، بل مل جيد الس إال القليل اليسري من اإلجـراءات             
على األرض من شأا تعزيز هذا االجتاه ، حيث يشعر الس ببالغ القلق نتيجة عـدم                

 ٥ن وزارة الداخلية ،    الوضوح يف منح بعض املواطنني شهادات حسن السرية والسلوك م         

فالشفافية يف داللتها تعبر عن جممل املمارسات الواضحة والصحيحة والدقيقة والـسهلة     
واملميزة على نطاق واسع يف الدولة، فال نعتقد أن هذا السلوك يتواءم مع الـشفافية ،                
 فضالً عن كونه يتناقض مع مبدأ احلاكمية اليت تعين التحكم املؤثر والتفاعل يف كافـة              
أوجه التنمية االقتصادية واالجتماعية ، مبعىن أن أي إجراء يتخذ جيب أن تتوافر له سلطة          
 ١٠التنفيذ وقوة التطبيق ، فعندها تكون احلكومة قد انتقلت من التركيز على القيام بالعمل              

نفسه ، إىل التركيز على النتائج وقياس األداء على أساسها ، أي على أساس النتـائج ،                 
ق ذلك ولو مرحليا تكون احلكومة قد جتاوزت مرحلة جعل من الشفافية            وعندما يتحق 

واإلفصاح وحقوق اإلنسان شعارات تصلح لإلعالم ال للتنمية الفعلية ، فال أعتقـد أن              
الشفافية واإلفصاح تتماشيان مع تعميم ديوان اخلدمة املدنية بشأن منع تشكيل نقابات            

 ١٥   يعترب مـسا مباشـرا بـاحلقوق العماليـة         عمالية يف القطاع احلكومي ، األمر الذي      

عامل ، والذي يعد مثاالً واضحا      ) ٨٠٠( األصلية ، فضالً عن نية شركة بتلكو تسريح         
:  الدفاع واألمن  :ثانيا  . لتفشي الضبابية وتراجع خميف يف مستوى اإلفصاح والشفافية         

ـ            ن منتـسيب وزارة    لقد أبدى بيان جملسكم الكرمي رغبة ملحة يف إرجاع املفصولني م
مفصوالً ، وهو ما نثمنه ونقدره عاليا ،        ) ٥٣(الدفاع إىل أعماهلم والبالغ عددهم قرابة       

 ٢٠إال أنه مل يشر إىل حمنة املفصولني من منتسيب وزارة الداخلية والذين يقدر عددهم حبوايل           

مواطنا مفصوالً ، وقد  صدر حبقهم مرسوم العفو الشامل ، ومكرمـة ملكيـة               ) ٣٥(
امية بإرجاعهم إىل وظائفهم ، فال نعلم حىت هذه اللحظة سبب عدم إرجاعهم علـى         س

 البحرينيـون املفقـودون يف      :ثالثًا  . الرغم من أن فترة فصلهم جتاوزت ست سنوات         
يدعو الس مجيع املؤسسات احلكومية واألهلية وتأيت       : نتنامو  االعراق واملعتقلون يف غو   

 ٢٥ وهي اجلهة الوحيدة املعنية برعاية مـواطين اململكـة يف           يف مقدمتها وزارة اخلارجية ،    



 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٣المضبطة           ) ٥٣(                        م١٩/٣/٢٠٠٣)  المجلس الوطني ( 

اخلارج بتحمل مسئولياا املتمثلة يف حل مشكلة املفقودين يف العراق ، واملعـتقلني يف              
غوانتنامو من أبناء الوطن ، ويشدد على تكثيف اجلهود احملليـة والدوليـة ملخاطبـة               

بسرعة اإلفراج عنهم متهيدا لعـودم      املسئولني يف العراق والواليات املتحدة األمريكية       
إىل ذويهم ، هذا وحييي الس مجيع اجلهود الصادقة واألمينة ألي جهة كانـت علـى     
 ٥صعيد حلحلة هذه املشكلة اإلنسانية ، ويتعاطف الس مع أهايل املفقودين واملعـتقلني    

 إىل ضـرورة    ويشاركهم األمل واألمل ، ويف هذا السياق يدعو الس احلكومة املوقرة          
  التقدم بطلب العضوية إىل اللجنة الثالثية واللجنة الفرعية املنشأة عنها لتيسري العمـل يف             
 هذا اال ، وأن تعين احلكومة منسقًا رفيع املستوى لتويل هذه املـسألة ، وأن يقـدم    

. تقريرا كل ثالثة أشهر لوزارة اخلارجية ، وجلنة الشئون اخلارجية مبجلـس النـواب               
 ١٠يساور الس القلق بشأن نقص الكوادر الطبيـة البـشرية ،           :  الرعاية الصحية    :ابعار

واملعدات املتعلقة بطب األسنان ، ويشدد على أمهية دعم هذا القطاع الصحي بـشىت              
الوسائل بقصد القضاء على كافة أشكال البطالة بني األطباء ، وتسوية أوضاع العاملني             

ة ، ومعاجلة طول فترة انتظار املرضى وتباعـد املواعيـد ،    يف القطاع الطيب بعقود مؤقت    
والبحث يف مشكلة سوء تعامل بعض األطباء مع املرضى وتطاول بعض املرضى علـى              
 ١٥األطباء ، وتوفري سيارات اإلسعاف باملراكز الصحية ، والتأكيد على مبـدأ املـساواة              

لة تـأخري الطبيـب   وتكافؤ الفرص للعالج باخلارج على نفقة احلكومة ، وعالج مشك     
من املفيد أن يكون ضمن التقرير ما يتعلق بالتحقق          : وأخريا. الشرعي يف حالة الوفاة     

والتقييم واملتابعة ، أي أنه على احلكومة تقدمي تقرير دوري كل ستة أشهر تبني فيه ما مت 
إجنازه من برامج عملها ، وبصورة خاصة فيما يتعلق مبلـف البطالـة ، واخلـدمات                

 ٢٠كانية والطبية ، مع بيان أسباب ومعوقات التأخري ، وما اختذتـه لتجـاوز هـذه                اإلس

املعوقات ، على أن يتضمن هذا التقرير مؤشرات كمية ونوعية مبنيـة علـى أسـس                
موضوعية ، وعلى الس يف هذا اخلصوص تشكيل جلنة ملتابعة ما مت إجنازه من بـرامج           

  . النواب ، وشكرا سيدي الرئيس عمل احلكومة تفعيالً للدور الرقايب لس
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 
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شكرا ، الرجاء التركيز على برنامج احلكومة ومالحظات اللجنة الواردة يف 
  .الكلمة اآلن للسيد سعود كانو فليتفضل . التقرير عند إبداء اآلراء واملالحظات 

  

  :العضو سعود كانو 
 ٥ ، يف البداية أود أن أتقـدم بالـشكر          بسم اهللا الرمحن الرحيم ، سيدي الرئيس      

مل :  من بند املالحظات العامة      -١: اجلزيل للجنة الرد ، ومالحظايت على الرد كالتايل         
يذكر يف التقرير آلية من الذي سيضع املعايري الالزمة ، حيث إن رد الس على بيـان                 

  املشتريات ، من  ) ٤(الفقرة  ) ٣( يف الصفحة    -٢. عمل احلكومة ال حيتوي على ذلك       
  

 ١٠..." يوصي الس بالشراء من احلكومات ، ألن ذلـك أرخـص          : " ورد النص التايل  

والسؤال هنا ما الضامن يف أن تبيع احلكومات ؟  مث ما الضامن يف أا أرخـص ؟  يف                    
يوصي الس بزيادة عدد الشرطة ، وال يذكر هل هذه الزيادة ) ٦(الفقرة  ) ٥(الصفحة  

مل ) ٢(الفقرة ) ١١( يف الصفحة   -٣. ي نوع من الدارسة الالزمة      قد متت بعد إدراج أ    
يؤكد رد الس ضرورة التزام هذه املستشفيات باألنظمة اليت حتمي املـواطنني مـن              

 ١٥جيب تشجيع مشاركة القطاع    : "ورد النص التايل    ) ١٥( يف الصفحة    -٤. االستغالل  

ما هـي اآلليـة واحلـوافز    ولكن مل يذكر كيف ؟ و..." اخلاص يف مشاريع اإلسكان  
  .املقترحة ؟ وشكرا سعادة الرئيس 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠  .شكرا ، أعطي الكلمة للدكتور محد السليطي فليتفضل 

  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أسجل شـكري             

لته جلنة إعداد مشروع الرد على برنامج عمل احلكومة         وتقديري للجهد املتميز الذي بذ    
 ٢٥ -١: وامسحوا يل أن أبدي املالحظات التالية       . املوقرة ، وهو يتسم بالشمول والتكامل       

أشار الربنامج إىل سعي احلكومة لألخذ باالقتصاد املبين على املعرفة كمدخل أساسـي             
فق مع سياسات اإلصالح اليت     لإلصالح اهليكلي لالقتصاد الوطين ، وهذا توجه جيد يت        
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تنتهجها العديد من دول العامل يف ضوء متطلبات العوملة االقتصادية ، وضرورة تعزيـز              
قدرة االقتصاد الوطين ومؤسساته اإلنتاجية على املنافسة يف السوق العاملية ، إن حتقيـق              

وعليه نقترح أن   اقتصاد املعرفة يتطلب توفري نظام تعليمي يتسم باملرونة وفاعلية األداء ،            
يتضمن رد جملسكم املوقر دعوة للحكومة ليس فقط إىل تطوير التعلـيم يف األسـلوب        

 ٥ وإمنا إىل إحداث تطوير جـذري يف برنـامج          - كما جاء يف برنامج عملها       -واملنهج  

عملها ، وإعادة هيكلته بالشكل واملستوى الذي جيعل منه نظاما عصريا يتمتع بفاعليـة   
القوى البشرية الوطنية املؤهلة تأهيالً يتناسب ومتطلبات حتقيق اقتـصاد          عالية يف إعداد    

  املعرفة واحتياجات مسرية التنمية الشاملة املستدامة الـيت تـسعى احلكومـة املـوقرة             
 تضمن برنامج احلكومة دعما جلامعة البحرين لتمكينـها مـن أداء            -٢.  إىل حتقيقها   

 ١٠هلة يف خمتلف ااالت والتخصصات اليت حيتاجها       دورها يف إعداد القيادات الوطنية املؤ     

اتمع ، ويف الوقت الذي نقدر للحكومة هذا املسعى إال أننا نقترح أن يتضمن الـرد                
اليت تتبعها اجلامعة يف جمال القبـول ، والـيت     " الباب املفتوح "دعوة إىل مراجعة سياسة     

يعابية للجامعة بشكل كـبري ،      أدت إىل قبول أعداد كبرية من الطلبة تفوق الطاقة االست         
األمر الذي يعرض التعليم اجلامعي يف البالد للتراجع والتدين يف مستوياته وجودته، وهو             
 ١٥ما ميثل من خطر على مسرية التنمية وهدر للطاقات واإلمكانيات البـشرية واملاديـة ،           

ازنـة يف   ولعل من املناسب يف هذا الصدد دعوة احلكومة املوقرة إىل تبين سياسـة متو             
) كليات اتمع ( التعليم تسعى لتوفري املزيد من فرص التعليم الفين ما قبل اجلامعي مثل             

إلتاحة الفرصة ألعداد أكرب من خرجيي التعليم الثانوي لالخنراط يف هذا النـوع مـن               
التعليم لتلبية االحتياجات وسد النقص الكبري يف سوق العمل من العمالة الوطنية الفنيـة       

 ٢٠ملستوى املتوسط ، هذه السياسة من شأا كذلك ختفيف الضغط على جامعـة             ذات ا 

البحرين ومتكينها من احملافظة على جودة التعليم الذي تقدمه يف حـدود اإلمكانـات              
 - كما جاء يف برنامج عملـها        - نقدر للحكومة سعيها     -٣. والطاقة االستيعابية هلا    

اري احلكومي والتخلص من البريوقراطيـة      لتبسيط اإلجراءات وحتسني أداء اجلهاز اإلد     
والتوجه حنو الالمركزية ، لتعزيز تفاعل املؤسسات احلكومية مع حاجـات املـواطنني             
 ٢٥ومتطلبام ، وهذا هو التوجه العاملي يف عصر يتسم بالعوملة وسرعة األداء واإلجنـاز ،               
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وزارة أو هيئة   وعليه ال أرى حاجة لدعوة احلكومة إىل تضخيم اجلهاز اإلداري بإنشاء            
للتخطيط املركزي ، فهذا التوجه سيزيد من البريوقراطية ويضخم اجلهـاز احلكـومي             
ويضعف قدرته على املرونة واالستجابة والتفاعل املباشر مع اهلموم اليومية للمـواطن،            

  .وشكرا
 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، أعطي الكلمة للدكتورة ندى حفّاظ فلتتفضل 
  

 :دكتورة ندى حفاظ العضو ال

  شكرا سيدي الرئيس ، أنا بدوري أشكر جلنة الرد على برنامج عمل احلكومة ،              
  ١٠ 

بند التعلـيم   ) ٩(ولدي بعض املقترحات أرجو أن تؤخذ بعني االعتبار ، ففي الصفحة            
تدريس مهارات التفكري العلمـي     "أقترح إضافة إىل فقرة     ) ٥(والبحث العلمي ، النقطة     

ؤهل الطالب ملواصلة دراستهم ذاتيا ، وتعلـيمهم املهـين أو اجلـامعي             واإلبداع مما ي  
وحتقيق هدف ختريج من هم خالقون لفرص العمل وليسوا         "، أقترح إضافة    " األكادميي

 ١٥اليت ختص بند   ) ١٤(النقطة  ) ١٠(ويف الصفحة   " . باحثني عنه لاللتحاق بسوق العمل    

مع التأكيد على أمهية رفع امليزانيات      "قرة  البحث العلمي أقترح إضافة ما يلي يف اية الف        
املخصصة لإلنفاق على الدراسات والبحوث ، أسوة بالدول املتقدمة ودعما للمعرفـة            

اليت ختـتص بالـدعم     ) ٣(النقطة  ) ١١(، أما عن الرعاية الصحية يف صفحة        " العلمية  
أقتـرح إضـافة    ..." التمويل الالزم   "املادي لوزارة الصحة ، السطر الثاين عند النص         

 ٢٠، وأن تنتـهي    ..." لتوفري القوى العاملة وفق املعدالت العاملية بالنسبة لعدد الـسكان         "

  توفري بيئة عمل تتناسب مع كفـاءة وتـدريب مقـدمي اخلـدمات             "الفقرة بإضافة   
،  وأضيف نقطة جديدة يف الرعاية الصحية ، وهي التأكيـد علـى أمهيـة                " الصحية  

 الصحي اإللكتروين ، وربط مجيع املؤسـسات الـصحية          اإلسراع بتطبيق نظام امللف   
بعضها ببعض ، واجلهاز املركزي لإلحصاء لتوفري قاعدة مهمة من البيانـات الـصحية        

 ٢٥فيما يتعلـق   ) ١٨(ويف الصفحة   . والدميوغرافية اليت تساهم يف تطوير الرعاية الصحية        

ة من أية تقديرات إحصائية   اليت ختتص خبلو البيانات احلكومي    ) ٢(بالعمل والبطالة النقطة    
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وفق املؤشرات الدميوغرافية مثل العمر واجلنس      "لعدد العاطلني عن العمل، أقترح إضافة       
  ، ويف الـصفحة   " ومستوى التعليم واملنطقة السكنية واألسباب اليت دعت إىل ذلـك           

بـالرغم  : "حتت بند األسرة واملرأة والطفل ، أقترح إضافة فقرة جديدة كالتايل          ) ٢٢ (
من التحوالت الدميوقراطية ال تزال املرأة إىل حد كبري ممثلة متثيالً ناقـصا يف املناصـب                
 ٥الوزارية العليا ، وغريها من اهليئات التنفيذية، ومل حترز سوى قدر ضئيل من التقـدم يف   

، لـذا نوصـي     " إىل مناصب صنع القـرار    %) ٢٠(حتقيق هدف وصول املرأة بنسبة      
ري الالزمة لتحقيق هدف التوازن بني اجلنسني يف املناصب الوزاريـة  بااللتزام باختاذ التداب  

ولدي اقتراح إضافة أخرى على هذا البنـد        . والتنفيذية العليا ، وفق التوصيات العاملية       
  يؤكد الس على أمهية تفعيل بنود اتفاقية إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإعادة             "

 ١٠إعطاء املرأة البحرينية املتزوجة مـن      : ا ، وأمهها     دراسة التحفظات على بعض مواده    

) ٨(النقطة  ) ٢٨(وأخريا فيما خيص املالية العامة يف الصفحة        " . أجنيب جنسيتها لطفلها  
خبصوص أمهية وضع كشوف مالية كاملة البيانات عن االحتياجـات املاليـة لتنفيـذ              

االجتماعي للتنمية يف النمو    مع التأكيد على أمهية تضمني البعد       "املشاريع ، أرى إضافة     
االقتصادي بالرغم من كونه ضروريا لتحقيق التنمية االجتماعية ، فهو ال يكفي وحده             

 ١٥  .، وشكرا " لتحسني نوعية حياة السكان
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، أعطي الكلمة للدكتورة فخرية ديري فلتتفضل 
  

 ٢٠  :العضو الدكتورة فخرية ديري

لرمحن الرحيم ، شكرا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أعرب عن جزيـل         بسم اهللا ا  
شكري ألعضاء اللجنة املشتركة يف الس الوطين املكلفة بالرد على برنـامج عمـل              
احلكومة على القيام بكتابة هذا التقرير الكامل والشامل باملالحظات القيمة على برنامج            

القضايا املرتبطة بالدفاع واألمن والـصحة      إن التقرير مشل العديد من      . عمل احلكومة   
 ٢٥إىل آخره ، وبـصفيت مهتمـة       ... واألسرة وقضايا التنمية اإلدارية واالقتصادية واملالية       

بقضايا األسرة واملرأة والطفل أكرر شكري ألعضاء اللجنة على اقتراحهم على احلكومة     
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فل ، وأيـضا علـى      االهتمام مبوضوع رعاية الطفولة ووضع برامج مدروسة لثقافة الط        
  األمهية القصوى لسوء معاملة األطفال وإمهاهلم ودور املرأة واألسرة والطفـل بـشكل         

) ١٢(سيدي الرئيس ، أود أن أصحح مالحظة حتت بند الرعاية الصحية صفحة           .  عام  
حيث أكد أعضاء اللجنة على ضرورة العمل على دعم كلية التمريض لتؤدي            ) ٨(بند  

 ٥ينيني لشغل الوظائف يف القطاع الصحي واإلسراع يف حبرنة قطاع   دورها يف تأهيل البحر   

 ليست هناك كلية التمريض بل دائرة التمريض بكلية :أوالً . التمريض واخلدمات الفنية    
 مل يذكر األعضاء املوقرون كيفية التقليل من تـسرب طـاقم            :ثانيا  . العلوم الصحية   

ما نعلم لقد لعبت كلية العلوم الـصحية        التمريض التعليمي بكلية العلوم الصحية ، فك      
  دورا رياديا يف السابق لتأهيل الكوادر الصحية الفعالة ، املتمثل يف ختريج أفـواج مـن               

  ١٠ 

 املمرضني واملمرضات املؤهلني وفنيي الصيدلة واألشعة واملخترب والعالج الطبيعي وفنيي          
حرين يف العقـود الثالثـة      إىل آخره يف تفعيل السياسة الصحية ململكة الب       ... األسنان  

املاضية ، واليوم ومع تبين جملس الوزراء املوقر سياسة حتويل مملكة البحرين ملركز إقليمي       
للعالج السياحي فإن املسئولية امللقاة على عاتق وزارة الصحة بصورة عامة وكلية العلوم   

ـ               ١٥ة الصحية بصورة خاصة جسيمة ، حبيث تتطلب العمل وفق خطة اسـتراتيجية وطني

  لتأهيل املزيد من الكوادر البحرينية املتخصصة القادرة على تقـدمي أفـضل اخلـدمات        
الطبية ، وعليه فإنه يتوجب على إدارة الكلية املوقرة أن تأخذ بعني االعتبار احملافظة على               
الكادر األكادميي املميز الذي تفتخر به الكلية والعمل علـى عـدم التفـريط فـيهم                

  ا ظـاهرة االسـتقاالت           واالستغناء عن خربام املميزة ، حيث ظهرت أخريم وجتار
 ٢٠اجلماعية بني أساتذة الكلية األكفاء سعيا منهم للحصول على وظـائف ذات مميـزات              

  سـيدي  . كبرية يف بعض اجلامعات اجلديدة اليت فتحت أبواا مـؤخرا يف البحـرين              
 النقطة املذكورة أعاله ملا هلا من       الرئيس ، إنين مل أر من اللجنة املوقرة اإلشارة إىل تلك          

أمهية ، وأقترح على احلكومة الرشيدة بالتعاون مع سعادة وزير الصحة املوقر الـدكتور        
خليل بن إبراهيم حسن الذي مل يدخر جهدا خالل الفترة القصرية املاضية منذ توليـه               

 ٢٥ميية بالكلية لدراسة   حقيبة الصحة يف مملكتنا الغالية أن يكثف من اجتماعاته باهليئة األكاد          
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هذه الظاهرة ومن مث اإلسراع بتوفري اجلو املالئم لتشجيع األساتذة الكرام على التمسك             
ذه الكلية الفنية ، والعمل على تطوير الكادر مبا يتناسب مـع املـستوى التعليمـي                

ـ             ام لألساتذة ، وابتعاث املزيد منهم لنيل الشهادات العليا والتدريب العملي الالزم للقي
ذه املهمة ، وأقترح على احلكومة الرشيدة بالتعاون مع إدارة الكلية أن تـستعجل يف               
 ٥تطبيق خطتها االستراتيجية اجلديدة واليت عمل عليها الكادر خالل العامني املنـصرمني            

وشكرا ، والسالم عليكم ورمحـة اهللا  . وتفعيل نظام التناوب يف إدارة الكلية وأقسامها       
  .وبركاته 
  

  :ئيـــــــــــــــسالر

 ١٠  . شكرا ، أعطي الكلمة اآلن للدكتور عبداللطيف الشيخ فليتفضل 
  

  
 : العضو الدكتور عبداللطيف الشيخ 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه              
 ١٥وطين ، لدي   وسلم أمجعني ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، سعادة رئيس الس ال            

حنـن  : مالحظة عامة ، وهناك أيضا بعض املالحظات املوجزة ، فاملالحظات العامـة             
نناقش الرد ليس على برنامج احلكومة ، وإمنا على خطاب احلكومة ، وأضـع عالمـة                
استفهام على ذلك ، فهو خطاب استرشادي ، ولذلك لو كانت هناك برامج تفـصيلية        

 أن نناقش هذه الربامج مناقشة تفصيلية ، وأنا أشكر          –ه   كل يف جمال   –أمامنا الستطعنا   
 ٢٠اللجنة على هذا الرد الطيب املتكامل ، الذي وضع أطـرا عامـة مناسـبة للخطـاب             

االسترشادي الذي ورد من قبل احلكومة املوقرة ، فأؤكد على ما أثاره اإلخوة ، وأمثن               
ات املعنية أن تضع خططهـا      التعميم الذي قام به مسو رئيس الوزراء يف طلبه من الوزار          

التفصيلية ، والبد لنا كمجلس وطين أن نراعي أن تكون هناك مدة زمنية لتقييم هـذه                
أما بالنـسبة للمالحظـات   . الربامج املفصلة لكي نزاول الرقابة مزاولة صحيحة سليمة    

 ٢٥فيما يتعلق باألمن ، التأكيد على مبدأ نص عليـه          ) ٤(التفصيلية فإنين أرى يف الصفحة      

دستور مملكة البحرين وهو أن املتهم بريء حىت تثبت إدانته والبد من التأكيد على هذا               
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وكذلك فيما يتعلق بالـسياسة اخلارجيـة ، يف     . املبدأ وأن ينص عليه يف هذه الصفحة        
يدعم الس اخلطوات احلثيثـة الـيت   "حيث ورد النص التايل ) ٣(الفقرة  ) ٧(الصفحة  

 لبدء املفاوضات مع الواليات املتحدة األمريكيـة للوصـول          قامت ا احلكومة املوقرة   
التفاق بشأن منطقة التجارة احلرة ، واليت ستـسهم يف تعزيـز النـشاط التجـاري                

 ٥، اعتراضي على هذه النقطة أنه البد علينا أن نفتح آفاقًا للتجـارة مـع               " واالقتصادي

 ظل الواقع الـشرس     مناطق أخرى وال خنص الواليات املتحدة األمريكية ، وخاصة يف         
الذي تقوم به الواليات املتحدة األمريكية يف هيمنتها ، وهذا واقع ال ميكن ألحـد أن                
ينكره ، والبد أن نفتح آفاقًا أخرى تتعلق بالشرق األقصى وما إىل ذلك ، وأيضا نؤكد                
يف السياسة اخلارجية على التكامل اإلسالمي الذي مل ترد اإلشارة إليـه فيمـا يتعلـق                

 ١٠فيما يتعلق بالبيئة واحلياة الفطريـة ، يف   )  ١٣(كذلك يف الصفحة    . لسياسة اخلارجية   با

البحري وما يسببه مـن آثـار       ) الدفان(يبدي الس قلقه لعمليات الردم      ) "٦(الفقرة  
، أالحظ أن هناك تناقضا بني هذه الفقرة وبني ما تريـد أن             " وأضرار بالثروة السمكية  

)  ٢٠(من خالل مشاريعها ، وكذلك أيضا ما يتعلـق بالـصفحة      تطبقه احلكومة فعليا    
ويدعو الس احلكومة املوقرة لالهتمام ببناء      "يف رعاية الشباب حيث ورد      ) ٦(الفقرة  

 ١٥ -، أرى أن هذه الفقـرة       ..."شخصية الشباب وفق أسس حديثة تواكب روح العصر         

 الوازع الـديين ، وأذكـر    قد أغفلت متاما جانب -وخاصة فيما يتعلق برعاية الشباب      
) ٣(اإلخوة واحلكومة كذلك خبطاا االسترشادي أو برناجمها الذي ورد يف الـصفحة             

كما ينطلق هذا الربنامج من تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف ومن خـالل            "النص التايل     
العمل على دعم املؤسسات اإلسالمية وبراجمها بشكل يرسخ القيم واملبادئ اإلسـالمية        

 ٢٠  تنميـة الـوازع    "، فإذا كنا ننطلق من ذلك فعلينا أيضا أن نضع هنا عبارة             " محاءالس

فيما يتعلق جبانـب    ) ٢٥(ويف الصفحة   " . الديين ، من خالل ما يتعلق برعاية الشباب       
بالنسبة لقانون املطبوعات اجلديد ، واقتراح التعديالت عليـه         ) ٢(اإلعالم ، يف الفقرة     

 فكيف نـضع    – حبسب علمي وما أعرف      –ومعمول به   إلعادة إصداره وهو موجود     
  ...فينبغي حذف هذه العبارة " إلعادة إصداره " عبارة 

  ٢٥ 

موضحا  ( الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  
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  ..عذرا ، لقد انتهى الوقت احملدد 
  

 :العضو الدكتور عبداللطيف الشيخ 

  .شكرا سعادة الرئيس 
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

 السادة الوزراء لديهم ارتباط آخر ، فهل يود الـس مواصـلة   شكرا جزيالً ، 
النقاش يف غيام أم رفع اجللسة واستئناف املناقشة يف جلسة أخرى الحقة ؟ مع العلـم       

 على نصف عدد طاليب الكلمة ، وقبـل التـصويت أعطـي      – إىل اآلن    -أننا مل نأت    
 ١٠  .الكلمة لسعادة وزير شئون جملس الوزراء فليتفضل 

  

  :ير شئون جملس الوزراء وز
  أحب أن أشكر اإلخوة األعضاء مجيعا ، وأحب: شكرا سيدي الرئيس ، أوالً 

  
 ١٥ أن احلكومة حريصة جدا على تواجدها – ما دام األمر معروضا للتصويت –أن أبني 

 لالستماع إىل مالحظاتكم ، نظرا ألمهيتها – كما ترون –بأكرب عدد ممكن من الوزراء 
لحكومة ونظرا لالهتمام الشخصي واحلكومي ، فإذا كان األمر يتعلق بالنسبة ل

بالتصويت فأرجو أخذ ذلك بعني االعتبار ، وأبلغ جملسكم املوقر عن سبب اعتذارنا عن 
املواصلة ألن هناك جلسة استثنائية طارئة لس الوزراء نظرا للظروف اليت تعلموا 

 ٢٠  .ذان ، وشكرا مجيعا ، لذلك فنحن مضطرون إىل االستئ
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 
  

 ٢٥ :العضو عبدالرمحن مجشري 

سيدي الرئيس ، مادام اإلخوة الوزراء يرغبون يف حضور جلسة مناقشة برنامج 
  .احلكومة فأنا أرى تأجيل مواصلة النقاش يف هذا املوضوع 

  

  )تثنية من بعض األعضاء ( 
  ٣٠ 
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  :ـــــــــــــــسالرئي

  أطرح هذا االقتراح املثىن عليه للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟
  

  )أغلبية موافقة ( 
 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

إما أن  : إذن نواصل مناقشة برنامج احلكومة يف جلسة قادمة ، وهناك اقتراحان            
دة األخ خليفـة    تفضل سـعا  . تكون اجللسة يوم السبت وإما أن تكون يوم األربعاء          

  .الظهراين رئيس جملس النواب 
  

 ١٠ :العضو خليفة الظهراني 

اإلخوة األعضاء احملترمون ، بالنسبة ليوم األربعاء القادم فإن جملس النواب يف 
جلسته باألمس قد حدد يوم األربعاء القادم لعقد جلسة استثنائية ، فأرجو اختيار يوم 

  .غري يوم األربعاء 
  

 ١٥  :ــــسالرئيـــــــــــ

  .تفضل األخ أمحد زاد . يف هذه احلالة ليس عندنا غري يوم السبت 
  
  

 :العضو أمحد بهزاد 

 ٢٠  سيدي الرئيس ، يوم السبت ستجتمع جلنتان ، فسيكون هناك غياب عن 

  .اجللسة 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . ن اللجان ميكن تأجيل اجتماعاا ، ألنه حىت يوم األربعاء فيه اجتماعات جلا
  ٢٥ 

 :العضو أمحد بهزاد 

  .اجتماعا يوم السبت سيحضرمها وزراء 

  :الرئيـــــــــــــــس
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ميكن تأجيل اجتماعات اللجان حىت إذا متت دعوة وزراء إليها ، على أن يتم 
هل يوافق الس على أن تكون اجللسة القادمة يوم السبت الساعة . تبليغ الوزراء بذلك 

  ؟ التاسعة والنصف صباحا 
  

 ٥  )أغلبية موافقة ( 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

. إذن سوف نعقد اجللسة القادمة يوم السبت الساعة التاسعة والنصف صباحا 
  . تفضل األخ عبداهلادي مرهون 

  ١٠ 
  

 :العضو عبداهلادي مرهون 

شكرا سعادة الرئيس ، أرجو أن نأخذ يف االعتبار أن من أدىل برأيه أو وجهـة                
لسة جيب أال تتاح له الفرصة يف جلسة يوم السبت حىت يتم االنتهاء من     نظره يف هذه اجل   

 ١٥  .بقية املسجلني لطلب الكلمة ، وشكرا 
  

  
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .وشكرا لكم وأرفع اجللسة . هذا مأخوذ بعني االعتبار 

  
  

  

 صباحا ١١ : ١٥رفعت اجللسة الساعة   ( 
ً

(  
  ٢٥ 
  
  
  
  
  ٣٠ 
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  لسالم                      الدكتور فيصل بن رضي املوسويعبدالرمحن بن إبراهيم عبدا
           أمني عام جملس الشورى                                    رئيس جملس الشورى

          رئيس الس الوطني           
  
  ٥ 

  
  )انتهت املضبطة ( 

 


