
 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٤المضبطة           ) ١(                            م١/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

                                                              
  
  

  
  ٥ 
  

  مضبطة اجللسة الرابعة
  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي األول

  ١٠ 
  

  ٤: الرقـم 
  هـ١٤٢٥ رمضان ١٨: التاريخ 
  م٢٠٠٤ نوفمبــر ١     

  ١٥ 

الث من الفصل عقد جملس الشورى جلسته الرابعة من دور االنعقاد العادي الث
التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند الساعة 

هـ املوافق ١٤٢٥العاشرة من صباح يوم االثنني الثامن عشر من شهر رمضان املبارك 
م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن ٢٠٠٤لألول من شهر نوفمرب 
 ٢٠ جملس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء الس ، رضي املوسوي رئيس

هذا . وسـعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم األمـني العام لس الشورى 
وقد مثل احلكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي 

 .الشورى والنواب 
  

 ٢٥  :لرمسية وهم كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات ا
  

  : من وزارة شئون جملس الوزراء  •
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 . السيد فهد الباجوري املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية -١
 
 
 :من وزارة التجارة  •
 ٥  . الدكتور عبداهللا منصور وكيل وزارة التجارة  -١

  . السيد عبدالرزاق زين العابدين مدير إدارة العالقات التجارية اخلارجية -٢
 
 :ة الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب من وزار •

  السيد ياسر رمضان عبدالرمحن املستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون جملـسي           -١
 ١٠  .   الشورى والنواب

  
 :من وزارة املالية واالقتصاد الوطين  •
 .  السيد حممد علي طالب مدير إدارة العالقات االقتصادية-١
  .قتصادي أول  السيد شوقي عبدالعزيز الصباغ ا-٢
  ١٥ 

 :من وزارة العمل والشئون االجتماعية  •
  . السيد صادق الشهايب الوكيل املساعد لشئون العمل  -١
 .السيد صباح الدوسري مدير مكتب وزير العمل والشئون االجتماعية  -٢

  
 ٢٠كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونـي للمجلـس ،           

ي لشئون اللجان ، والدكتور أمحد عبـداهللا        ـستشار القانون والسيد حمسن محيد مرهون امل    
ناصر األمني العام املساعد لشئون الس ، والسيد أمحد عبداهللا احلـردان األمـني العـام              
املساعد للشئون اإلدارية واملالية واملعلومات ، والسيد إمساعيل إبراهيم أكربي مدير إدارة            

عدد من رؤساء األقسام وموظفي األمانة  حضرها كما، العالقات العامة واإلعالم واملراسم 
 ٢٥  :، مث افتتح سعادة الرئيس اجللسة العامة 

  

  :الرئيـــــــــــــــس
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 الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة الرابعة من دور االنعقاد العادي الثالث من اهللا مبس
خـت  األ: اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من األعضاء         . الفصل التشريعي األول    

وداد الفاضل ، واألخ عصام جناحي ، واألخ فؤاد احلـاجي ، واألخ حممـد هـادي          
ونبـدأ  . وبذلك يكون النصاب القانوين النعقاد هذه اجللـسة متـوافرا           . احللواجي  

 ٥  بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة ، فهل من مالحظات عليها ؟

  
 )ال توجد مالحظات(

  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل البند التـايل مـن جـدول         .  املضبطة كما وردت إليكم      إذن تقر 
 ١٠األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ، فقد وردتنا رسالة من صاحب الـسعادة الـسيد           

خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليـه جملـس النـواب                
راعية اململوكـة   خبصوص مشروع قانون بشأن ختصيص نسبة من مساحة األراضي الز         

للدولة ملكية خاصة عند ختطيطها إىل األوقاف ، وقد قمت بإحالته إىل جلنة املرافـق               
كما وردتنا رسـالة مـن      . العامة والبيئة مع إخطار جلنة الشئون التشريعية والقانونية         

 ١٥صاحب السعادة السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتـهى              

نواب خبصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة ، وقد قمـت            إليه جملس ال  
كما وردتنا رسالة من صاحب السعادة      . بإحالته إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية       

السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النـواب             
كة البحرين إىل االتفاقيـة الدوليـة       خبصوص مشروع قانون باملوافقة على انضمام ممل      

 ٢٠حلماية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة ، املرافق للمرسـوم            

 ، وقد قمت بإحالته إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع          ٢٠٠٤لسنة  ) ١٤(امللكي رقم   
 رسالة مـن    كما وردتنا . واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشئون التشريعية والقانونية         

صاحب السعادة السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتـهى              
إليه جملس النواب خبصوص مشروع قانون بشأن التصديق على الربوتوكـول املعـدل       
 ٢٥  واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحـرين وحكومـة اجلمهوريـة             

 ، وقد قمت بإحالتـه إىل       ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٨(لكي رقم   الفرنسية ، املرافق للمرسوم امل    
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جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنـة الـشئون التـشريعية              
وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بأخـذ الـرأي             . والقانونية  

ومحايـة  النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقيـة تبـادل تـشجيع              
وقد وافـق   . االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية         

 ٥الس يف اجللسة السابقة على هذا املشروع يف جمموعه ، واآلن هل يوافق الس على               

  مشروع القانون بصفة ائية ؟
  

 )أغلبية موافقة(

  
 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

ل إىل البند التايل من جدول األعمال واخلـاص         وننتق. إذن يقر هذا املشروع     
بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق علـى الربوتوكـول املعـدل           

وقد . واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين ومجهورية الفليبني           
ن هل يوافق الس    وافق الس يف اجللسة السابقة على هذا املشروع يف جمموعه ، واآل           

 ١٥  على مشروع القانون بصفة ائية ؟
  

 )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص . إذن يقر هذا املشروع 

مبناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 
طين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط بشأن معاملة موا

وأدعو األخ السيد حبيب مكي مقرر جلنة الشئون . االقتصادي يف مملكة البحرين 
  . اخلارجية والدفاع واألمن الوطين إىل التوجه للمنصة لعرض التقرير فليتفضل 

  ٢٥ 

  :العضو السيد حبيب مكي

أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ، شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً 
  .وشكرا 
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مستأذنا(العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

ً
(:  

  . امسح يل سيدي الرئيس 
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  . تفضل 

  
  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

لقول شكرا سيدي الرئيس ، قبل تثبيت التقرير يف املضبطة أردت أن أستدرك با
إنه قد سقطت من التقرير سهوا توصية اللجنة على املادة الثالثة من مواد املشروع ، 

 ١٠توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد من : توصية اللجنة : وهي كما يلي 

  . احلكومة ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 املادة ، وهو استدراك شكرا ، وهذا ما سنشري إليه عندما نصل إىل مناقشة تلك
 ١٥اآلن هل يوافق الس على . جيد ، ويفضل أن نبدأ به قبل تثبيت التقرير يف املضبطة 

  تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ؟
  

 )أغلبية موافقة(

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  . إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 

  
خبصوص مشروع الدفاع واألمن الوطني تقرير جلنة الشئون اخلارجية و: ًأوال (

قانون بشأن معاملة مواطني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق 
 :)بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين 

  ٢٥ 

  م ٢٠٠٤  أكتوبر٣ : التاريخ
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م رفع صاحب السعادة خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملـس           ٢٠٠٤ يونيو   ٨بتاريخ  
حب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى مشروع           النواب إىل صا  

قانون بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيمـا يتعلـق بالنـشاط                
م ، مرفقًا به مـا      ٢٠٠٤لسنة  ) ٥(االقتصادي يف مملكة البحرين املرافق للمرسوم امللكي رقم         

 ٥  . الصدد انتهى إليه جملس النواب يف هذا

  

م أحال صاحب السعادة رئيس الس مـشروع القـانون          ٢٠٠٤ يونيو   ١٩وبتاريخ    
املذكور ومرفقاته إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين لدراسته ، وإعداد تقريـر              

 سبتمرب  ١٥م ،   ٢٠٠٤ يوليو   ٢٧وعقدت اللجنة اجتماعني بتارخيي     . بشأنه لرفعه إىل الس     
 ١٠اقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوصه ، وقد دعت إىل اجتماعها الثاين            م ، ن  ٢٠٠٤

  :كالً من 
 الوكيل املساعد لشئون العمل بوزارة العمل     السيد صادق الشهايب

 .والشئون االجتماعية 

 منسق الربامج مبكتب سعادة وزير العمل والشئون      السيد محد إبراهيم الوزان

 ١٥  .االجتماعية 

 .عضو جملس إدارة بغرفة جتارة وصناعة البحرين      أمحديالسيد شريف

 . عضو جملس إدارة بغرفة جتارة وصناعة البحرين       السيد عادل العايل

 . عضو جملس إدارة بغرفة جتارة وصناعة البحرين       السيدة مىن املؤيد

 مدير دائرة شئون اللجان بغرفة جتارة    السيد خالد املرباطي

 ٢٠ . وصناعة البحرين 

 .مدير التجارة اخلارجية بوزارة التجارة   السيد عبدالرزاق زين العابدين

  . املستشار القانوين بوزارة شئون جملس الوزراء     السيد خالد عبدالغفار
  . املستشار القانوين بوزارة شئون جملس الوزراء      السيد صالح تركي

  

  ٢٥ 
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التشريعية والقانونية بشأن   م تلقت اللجنة تقرير جلنة الشئون       ٢٠٠٤ يوليو   ١١وبتاريخ    
  .مشروع القانون 

وقد مت اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقررا أصليا ، والسيد محد مبـارك النعيمـي                  
  .مقررا احتياطيا 

 ٥  :آراء ممثلي اجلهات احلكومية املختصة والقطاع اخلاص : أوالً 

  :غرفة جتارة وصناعة البحرين 
راض هلا على مشروع القانون إال أا أبدت انتقادات بالرغم من أن غرفة التجارة ال اعت

  :مهمة بشأن االتفاقيات اليت من هذا النوع على النحو التايل 
إن الغرفة قد أثارت عدة مرات لدى وزارة التجارة عدم تطبيـق والتـزام               •

 ١٠بعض الدول ذه االتفاقيات ، ويصبح التطبيق من جانب واحـد وهـو             

 .اجلانب البحريين 
 .ر الغرفة أثناء املناقشات األولية هلذه االتفاقيات ال تستشا •
 .ال توجد جزاءات ملن ال يطبق هذه االتفاقيات  •
جيب حث الدول اخلليجية على تعديل القوانني احمللية األخرى لتتماشى مع            •

 ١٥ .تطبيق هذه االتفاقيات 

 .احلاجة لتكثيف التنسيق بني وزارة التجارة والغرفة  •
  

  :وزارة التجارة 
 وزارة التجارة أن الوزارة على اتصال دائم باملسئولني يف الدول األخرى حلل أكدت

 ٢٠وأن القائمة املرفقة يتم إعادة دراستها وحتديثها بني . أي مشكلة تطرأ بالنسبة لتطبيق االتفاقية 

  .وأن هذه االتفاقية تفتح جماالت كثرية للتبادل التجاري وتنمية االقتصاد . حني وآخر 
  

  :ون القانونية بوزارة شئون جملس الوزراء دائرة الشئ
  

 ٢٥ال تعارض بني تطبيق هذه االتفاقية واألنظمة احمللية بل هناك مواءمة بني القوانني احمللية              

  .وبنود هذه االتفاقية 
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  :وزارة العمل والشئون االجتماعية 

هن بينت وزارة العمل والشئون االجتماعية أن القائمة اخلاصة حبظر مزاولة بعض امل
حباجة إىل إعادة النظر فيها ، فهناك مهن ترى الوزارة ضرورة وجودها على القائمة وأخرى 

 ٥  .فالقائمة يف حاجة إىل مراجعة . عدم أمهية وجودها 

  : جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى يرأ: ثانيا 
 .انتهت اللجنة إىل املوافقة على املشروع بقانون  -

  : اللجنة توصية: ثالثًا 
  

 ١٠املوافقة على مشروع قانون بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة              -

 .فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين 
  

  مشروع القانون
 : الديباجة -١

 ١٥  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة 

  .ملك مملكة البحرين    حنن محد بن عيسى آل خليفة" 
   بعد االطالع على الدستور ،

 باملوافقة على النظام األساسي لس التعـاون        ١٩٨١لسنة  ) ٢٤(وعلى املرسوم بقانون رقم     
  لدول اخلليج العربية ،

 ٢٠ يف شأن معاملة مـواطين دول جملـس التعـاون    ١٩٨٣لسنة ) ٣(وعلى املرسوم بقانون رقم   

   والقوانني املعدلة له ،اخلليجي فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف البحرين
 بشأن ممارسة مواطين دول جملس التعاون لدول        ١٩٨٩لسنة  ) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقم     

  لـسنة  ) ٢٦(اخلليج العربية لتجارة اجلملة يف دولة البحرين املعدل باملرسـوم بقـانون رقـم     
١٩٩٨،   

 ٢٥االقتصادية املوحدة بـني     باملوافقة على االتفاقية     ٢٠٠٢لسنة  ) ٧(وعلى املرسوم بقانون رقم     

  دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،
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وعلى قرار الس األعلى لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثامنة اليت عقدت               
   ،١٩٨٧بالرياض سنة 

ن وعلى قرار الس األعلى لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته احلادية والعشري             
   ، ٢٠٠٠ ديسمرب ٣١ - ٣٠اليت عقدت يف املنامة مبملكة البحرين خالل الفترة من 

 ٥وعلى قرار الس األعلى لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثالثة والعـشرين           

   ،٢٠٠٢ ديسمرب ٢٢ - ٢١اليت عقدت يف دولة قطر خالل الفترة من 
  : ".نون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه أقر جملس الشورى وجملس النواب القا

  

  :توصية اللجنة 
  ١٠ 

 .توصي اللجنة باملوافقة على نص الديباجة كما ورد من احلكومة  -
  

 : املادة األوىل -٢
  : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة 

  ١٥ 

لبحرين بشأن مع عدم اإلخالل بأي حكم تنص عليه القوانني واألنظمة املعمول ا يف مملكة ا            " 
  ممارسة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة ألي نـشاط اقتـصادي يف مملكـة             
البحرين ، يسمح ملواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية من األشـخاص الطبيعـيني               

نشطة واالعتباريني مبمارسة مجيع األنشطة االقتصادية واملهن دون حتديد يف اململكة باستثناء األ           
 ٢٠  " .االقتصادية واملهن املنصوص عليها يف القائمة املرافقة هلذا القانون 

  

  :توصية اللجنة 
 .توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة  -

  
 ٢٥ :املادة الثانية  -٣

  : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة 
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ليج العربية مبمارسـة مجيـع األنـشطة      يكون السماح ملواطين دول جملس التعاون لدول اخل       " 
االقتصادية واملهن املشار إليها يف املادة السابقة ، وفقًا للضوابط اليت أقرها الس األعلى لس               

لـسنة  ) ٩(التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثامنة ، واليت تضمنها املرسوم بقانون رقم              
 يف شأن معاملة دول     ١٩٨٣لسنة  ) ٣(ن رقم    بشأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانو      ١٩٨٨

 ٥  " .جملس التعاون اخلليجي فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف البحرين 
  

  :توصية اللجنة 
 .توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة  -

  

 ١٠ : املادة الثالثة -٤

  : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة
  
 تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم           -فيما خيصه    كل   -على الوزراء   " 

  " .التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 
  ١٥ 

  ،،،  املوقر للتفضل بالنظرالس معروض على واألمر
  

  خليفة خالد بن خليفة آل .د حممد العـريض                            منصور. د   
   جلنة الشئون اخلارجيةرئيس    لشئون                           رئيس جلنة انائب    

 ٢٠   واألمن الوطينوالدفاع والدفاع واألمن الوطين                           اخلارجية

   
ثانيا (

ً
خبصوص مشروع قانون بشأن مالحظات جلنة الشئون التشريعية والقانونية : 

ليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف معاملة مواطني دول جملس التعاون لدول اخل
  :)مملكة البحرين 

  ٢٥ 

 م٢٠٠٤ يوليو ١١: التاريخ 
  

  املوقر  الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
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  رئيس جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
  

يج مشروع قانون بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلل: املوضوع 
  العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين

  ٥ 

  حتية طيبة وبعد ،
م أرفق صاحب املعايل رئيس جملس الشورى ضمن كتابه رقم          ٢٠٠٤ يونيو   ١٩بتاريخ    

مشروعا بقانون بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج          ) ٢٠٠٤ -١ - ٩٥٣(
) ٥(قتصادي يف مملكة البحرين ، املرافق للمرسوم امللكي رقـم           العربية فيما يتعلق بالنشاط اال    

 ١٠  . ، وذلك لدراسته وإبداء املالحظات والرأي القانوين بشأنه ٢٠٠٤لسنة 

م عقدت جلنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابـع   ٢٠٠٤ يوليو   ١٠وبتاريخ    
لى املذكرة اليت أعدا دائـرة      والثالثني ، حيث اطلعت على املشروع بقانون اآلنف الذكر وع         

الشئون القانونية بشأنه ، واستعرضت قائمة األنشطة االقتصادية واملهن غري املسموح ملـواطين             
دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني مبمارسـتها يف             

 ١٥  .يف هذا الصدد مملكة البحرين ، واطلعت على القرار الذي اختذه جملس النواب 

وقد توصلت اللجنة يف ختام حبثها للمشروع بقانون إىل عدم خمالفته ملبادئ الدسـتور              
  : وأحكامه ، وإىل سالمته قانونيا ودستوريا وبالتايل فإن اللجنة توصي بالتايل 

  
  :التوصية 
 ٢٠ املوافقة على املشروع بقانون بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخللـيج              

) ٥(العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين ، املرافق للمرسوم امللكي رقـم               
   .٢٠٠٤لسنة 

كما ترى اللجنة أمهية استئناس جلنتكم املوقرة برأي جلنة الشئون املاليـة واالقتـصادية      
  بشأن مربرات استثناء مزاولة بعض األنشطة واملهـن مثـل خـدمات التـأمني واألنـشطة                
 ٢٥االجتماعية ، وبعض األنشطة الثقافية من قبل مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،        

  .  والتوجه حنو جذب االستثمارات يف مملكة البحرين محيث إن ذلك ال ينسج
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  . هذا ما تراه جلنة الشئون التشريعية والقانونية 

  وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام ،،،
  

 ٥  حممد هادي احللواجي                                                              

                                                    رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية  
  

 )انتهى التقرير ومرفقاته(

   :الرئيـــــــــــــــس
 ١٠  .تفضل األخ مقرر اللجنة     

  

  :كيالعضو السيد حبيب م

شكرا سيدي الرئيس ، قبل طرح املوضوع للمناقشة وددت أن أسرد علـيكم             
إن هذه االتفاقيـة    : أوالً  : بعض النقاط اهلامة بشأن هذا املشروع ، وهي أربع نقاط           

 ١٥تفتح جماالت كثرية للتبادل التجاري وتنمية االقتصاد ، كما إا ترسخ مبدأ املعاملـة              

) ٣(لتعاون لدول اخلليج العربية ، وذلك وفقًا للمـادة          باملثل بني دول ومواطين جملس ا     
 باملوافقة على االتفاقية االقتصادية املوحدة بني دول        ٢٠٠٢لسنة  ) ٧(من املرسوم رقم    

يعامل مواطنـو دول    : " جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، واليت تنص على ما يلي            
ل األعضاء نفس معاملة مواطنيهـا      الس الطبيعيون واالعتباريون يف أي دولة من الدو       
 ٢٠إنه ليس هناك تعارض بني     : ثانيا  " . دون تضييق أو متييز يف كافة ااالت االقتصادية         

تطبيق هذه االتفاقية واألنظمة احمللية ، بل هناك مواءمة بني القوانني احمللية وبني بنـود               
ن غري املسموح مبمارستها يف     إن قائمة األنشطة االقتصادية وامله    : ثالثًا  . هذه االتفاقية   

مملكة البحرين واملرفقة بالقرار املطروح أمامنا تتم مراجعتها سنويا من قبل جلنة التعاون             
إن : رابعـا   . املايل واالقتصادي بالس األعلى دف تقليصها تدرجييا سعيا إللغائها          

 ٢٥) ٣٠(األغلبية يف اجللسة    جملس النواب وافق على املشروع بقانون واالتفاقية املرفقة به ب         
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م من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي        ٢٠٠٤ يونيو   ٨املنعقدة يف تاريخ    
  . األول ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 
  

  :العضو منصور بن رجب

لقـد طالعنـا   : أود السماح يل باإلشارة إىل ما يلـي         شكرا سيدي الرئيس ،     
مشروع القانون املشار إليه حمل البحث ، واحلقيقة أن ال اعتراض أو مالحظة لنا علـى       
 ١٠املشروع نفسه أو على املواد الواردة فيه ، أعين القانون البحريين بالطبع ، وباملقابل فإن               

  هذا املشروع جاء لتعميد قرار سيادي وقعته اململكة ضـمن دول جملـس التعـاون               
ومع ذلك  .  أي أننا ال منلك حق التغيري أو التبديل يف نص ومواد هذا القرار               اخلليجي ، 

لقد ورد يف تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع        . فثمة نقاط البد من التوقف عندها       
واألمن الوطين جمموعة من االنتقادات اليت وجهتها غرفة جتارة وصناعة البحرين للقرار            

 ١٥ت املماثلة اليت ال جيري تطبيقها بالكامل حـسب مالحظـة   املذكور ولغريه من القرارا 

الغرفة ، وهناك مالحظات أخرى أشار إليها تقرير اللجنة البد من معرفة رد الـوزارة               
املعنية عليها ، وشخصيا أجد نفسي أتبىن هذه املالحظات وأطلب رد الوزارة املعنيـة              

جراءات أو متابعات حمـددة      هل تستطيع الوزارة اختاذ إ     -١: عليها ، وهي كما يلي      
فيما لو جرت خمالفة هلذا القرار تؤثر على املواطنني البحرينيني ؛ لدول أخرى يف جملس               

 ٢٠ ملاذا ال نسمع من احلكومة -٢التعاون ؟ وما هي هذه اإلجراءات إن كانت موجودة ؟ 

ة املوقرة تأكيدا على عزمها إشراك الغرفة يف حبث ودراسة مثل هذه القرارات ، أسـو              
بغريها من مؤسسات الدولة املعنية ؟ حبيث يصبح للجانب البحريين رؤيته اخلاصة الـيت      

 هل لدى الوزارة أي علم مببادرة دول شـقيقة        -٣. يثريها يف االجتماعات واللقاءات     
لتعديل بعض القوانني واألنظمة اليت تتعارض مع هذا القرار الذي يفترض أنـه ملـزم               

 ٢٥ دور لو كان العكس ؟ سيدي الرئيس ، إننـا بـالطبع             للجميع ؟ وهل سيكون هلا أي     

سوف نصادق على هذا املرسوم ، وبالتايل على القرار املرفق ، غري أننا نود أن تكـون             
كما يقولون ، وحبيث جيري تعريف املعنيني من أبناء الـوطن        ) على نور (هذه املصادقة   
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بنا على التساؤالت اليت قـد  باجلديد الذي يطرحه هذا القرار أو االتفاقية ، مث نكون أج     
   .      يطرحها املواطنون واملعنيون باالستفادة من هذه االتفاقية ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥شكرا ، تفضل األخ حممد علي طالب مدير إدارة العالقات االقتصادية بـوزارة    

  .املالية واالقتصاد الوطين 
  

  
  :زارة املالية واالقتصاد الوطنيمدير إدارة العالقات االقتصادية بو

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة هلذا املوضوع فإنه استغرق وقتا طـويالً حـىت          

وفيما يتعلق مبا ذكره مقرر اللجنة فإين أعتقد أنه قد جانب الصواب ،       . خرج إىل النور    
قائمـة  األمر اآلخر هو أن هناك . فليست هناك اتفاقية يف هذا الشأن ، بل هناك قانون       

 ٣١- ٣٠املنعقدة خالل الفتـرة مـن       ) ٢١(باألنشطة االقتصادية صدرت يف القمة      
) ٢٣( م ، وقد مت حذف بعض هذه األنشطة االقتصادية خالل القمـة              ٢٠٠٠ديسمرب

 ١٥م ، وهذه القائمة تتم مراجعتها سنويا       ٢٠٠٢ ديسمرب   ٢٢ - ٢١املنعقدة يف الفترة من     

 أم ميثلون اجلهة املعنية يف جلنة التعـاون املـايل           من قبل وزراء املال واالقتصاد حبكم     
كما أن جلنة الـشئون اخلارجيـة       . واالقتصادي ملناقشة هذه األنشطة وحذف بعضها       

والدفاع واألمن الوطين مبجلسكم املوقر مل تدع وزارة املالية واالقتصاد الوطين حلضور            
ور هذا االجتماع ،    اجتماعها خبصوص هذا املوضوع ، بل دعيت وزارات أخرى حلض         

 ٢٠لذلك حني حضرت اليوم إىل هذا الس عرفت مصادفة أنه انعقد اجتماع يتعلق ـذا       

 خفضنا عـدد    ٢٤/١٠/٢٠٠٤ - ٢٣ويف االجتماع املنعقد يف الفترة من       . املوضوع  
أنشطة اقتصادية واليت مل تزل     ) ١٠(نشاطًا اقتصاديا إىل    ) ١٥(األنشطة االقتصادية من    

ويف اجتماع وكالء الوزارات املنعقد بالرياض والذي عقد قبـل ذلـك            قيد البحث ،    
أنشطة اقتصادية إىل أقل    ) ١٠(االجتماع حاولنا أن خنفض عدد أنشطة هذه القائمة من          

 ٢٥من هذا العدد حسب االتفاق السنوي ، وقد وافق وكالء الوزارات على ذلك فعـالً ،    

ذه األنشطة العشرة ، لذلك جمدت ولكن حصل تباين يف اجتماع الوزراء فيما يتعلق         
هذه األنشطة وبقيت هذه القائمة كما هي ، ألن بعض دول جملس التعاون قالـت إن                
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هناك جهات معنية عندها ستناقش تلك القائمة على أمل تزويدها يف االجتماع القادم              
) ١٠(م ، وإن شاء اهللا سوف تنخفض عدد أنشطة هذه القائمة مـن              ٢٠٠٥يف مايو   
 أن يتحقق ذلـك األمـر ،        أنشطة اقتصادية ، ونتمىن   ) ٥(أو  ) ٦(اقتصادية إىل   أنشطة  
  . وشكرا 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضلي األخت ألس مسعان 
  

  :العضو ألس مسعان

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، هناك طلب من جلنة الـشئون التـشريعية والقانونيـة            

 واالقتصادية بشأن مربرات استثناء مزاولة بعـض        باالستئناس برأي جلنة الشئون املالية    
األنشطة واملهن كخدمات التأمني واألنشطة االجتماعية وبعض األنشطة الثقافية مـن           
قبل مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، حيـث إن ذلـك ال ينـسجم              

ا الطلب يف   ومل جند ردا على هذ    . والتوجه حنو جذب االستثمارات إىل مملكة البحرين        
 ١٥التقرير ، فأرجو من اللجنة توضيح ذلك ، كما أرجو أن نستمع إىل رأي جلنة الشئون                

  .املالية واالقتصادية يف هذا املوضوع ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  ٢٠ 

  :العضو السيد حبيب مكي

ع على تقرير جلنة الشئون التشريعية   شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة أنا مل أطل        
والقانونية إال مؤخرا ، وتفاجأت بذلك الطلب ، وحاولت االتصال باألخ الـدكتور             
  الشيخ خالد آل خليفة ألسأله عن هذا األمر غري أين مل أحصل علـى جـواب مـع                  

 ٢٥  . األسف ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
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  : مجال فخروالعضو

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا يف جلنة الشئون املالية واالقتصادية ندعم متاما             
أي توسعة للسوق التجاري يف البحرين من خالل معاملة مواطين دول جملس التعـاون              

سيدي الرئيس ، االقتراح املقدم هو اقتراح لتطوير بنـاء          . معاملة املواطنني البحرينيني    
 ٥م عندما صدرت   ١٩٨٣يف العام   . تح السوق أمام مواطين دول جملس التعاون        العالقة لف 

االتفاقية االقتصادية املوحدة إمنا صدرت على أساس إعطاء تراخيص خلدمات وقطاعات     
اقتصادية حمددة ، وسنة بعد أخرى قامت احلكومة وجملس الشورى السابق وهذا الس     

ـ         وإىل اآلن أضـيفت إىل      ١٩٨٣ذ العـام    احلايل بإصدار جمموعة من القوانني ، ومن
أعتقـد أن مرحلـة التكامـل       . القطاعات االقتصادية جمموعة من هذه القطاعـات        

 ١٠االقتصادي وصلت إىل درجة حبيث إنه بدالً من إضافة قوائم جديدة كل مـرة لفـتح               

 ، أي القائمة السلبية ، وبالتـايل        List Negative Theالسوق التفتنا إىل ما نسميه      
روع القانون ليسمح بالتعامل جلميع القطاعات ماعدا القطاعات احملددة ، مبعىن           أتى مش 

أننا انتقلنا من مرحلة تقييد القطاعات إىل مرحلة فتح السوق كليةً باستثناءات حمددة ،              
 كما ذكر األخ حممد علي طالب مدير إدارة العالقات االقتصادية بـوزارة             -وأعتقد  

 ١٥أن هذا االتفاق يأيت ضمن اتفاق الس الوزاري وضـمن           -املالية واالقتصاد الوطين    

اتفاق وزراء التجارة ووزراء املالية ، لذا فإنه جيب أال نتوسع أكثر خبالف التوسع القائم       
وإذا كان الوزراء يف دول املنطقة سوف يتفقون الحقًا على          . يف أسواق املنطقة ككل     

ذه القائمة ، لكين يف احلقيقة ال أميل        قائمة حتوي عددا أقل من األنشطة فنحن سنؤيد ه        
إىل إلغاء بعض اخلدمات من هذه القائمة ، ولنمِش بتكامل اقتصادي موحد مـع دول               

 ٢٠إذن حنن يف اللجنة منيل إىل تأييد هذه االتفاقية بشكل أساسي           . جملس التعاون األخرى    

  ضـمن  List Negative Theونتطلع إىل مرحلة ال توجد فيها قائمـة سـلبية أو            
 كما ورد -أما فيما يتعلق خبدمات التأمني      . النشاطات االقتصادية لدول جملس التعاون      

 فإا واحدة من اخلدمات الكثرية يف قطاع التـأمني ،           -يف سؤال األخت ألس مسعان      
وحنن فتحنا سوقنا لشركات التأمني ولكن خدمـة التأمينـات تقـف فيهـا الــ                

brokerage -    ٢٥هللا منصور وكيل وزارة التجارة أن يفسر لنا   وميكن لألخ الدكتور عبدا 

 وهي جمموعة من اخلدمات اليت رمبا مل تفتح حلـد اآلن أمـام              -ما هي خدمة التأمني     
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مواطين دول جملس التعاون ، ولن تعوق عملية فتح السوق ، وإمنا هي نقطـة صـغرية    
ضمن خدمات قطاع التأمني ككل ، حاله كحـال القطـاع املـصريف أو القطـاع                

هناك أيضا خدمة الوكاالت التجارية ، والزالت دول جملـس التعـاون            . قتصادي  اال
حنن نتطلع أن تزال  . تقْصر الوكالة التجارية على مواطنيها ، ويف ذلك نوع من احلماية            

 ٥هذه املواد من القائمة أسوة بدول جملس التعاون األخرى ، وكما قال اإلخوان بغرفـة               

 فإنه جيب أال نتسرع يف فتح األسـواق         -ن نؤيد رأيهم     وحن -جتارة وصناعة البحرين    
للمنافسني الذين يأتون للبحرين يف حني أن أسواق دول جملس التعاون مغلقة يف وجـه              

  .التاجر البحريين ، فنحن نعتقد أن هذا التدرج موافَق عليه ومقبول ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

  . خالد آل خليفة شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ 
  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع إن األخ مجال فخرو وفَّى وأوضح كل األمور              
اليت كنا نود التطرق إليها ، ولكن األخت ألس مسعان تطرقت إىل قضية حتويل هـذه                

 ١٥ات يف معظمها ختص جلنـة   االتفاقيات إىل جلنة الشئون املالية واالقتصادية ، وهي اتفاقي        

الشئون املالية واالقتصادية سواء تلك اليت تتعلـق حبمايـة االسـتثمارات واالزدواج             
الضريبـي أو غريها ، وهي ختص أيضا جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ،      
ولكن اختصارا للوقت ومبا أن األعضاء موجودون فإن هذا الس كان قد ناقش هـذا     

ضوع سابقًا ومت اختاذ القرار بأن تسري األمور ذه الطريقة ، ويف حال رغبت جلنـة      املو
 ٢٠الشئون املالية واالقتصادية يف التعليق على أي بند من بنود االتفاقية فيمكنها أن تتقـدم           

  . بذلك ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

القتصادية بـوزارة  شكرا ، تفضل األخ حممد علي طالب مدير إدارة العالقات ا  
 ٢٥  . املالية واالقتصاد الوطين 

  

  :مدير إدارة العالقات االقتصادية بوزارة املالية واالقتصاد الوطني

شكرا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أمرا واحدا تطرق إليـه األخ مجـال              
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فخرو ، فمملكة البحرين قامت بإلغاء كل أنشطة هذه القائمة ، وهي البلد اخلليجـي               
حيد الذي أعلن أن كل هذه األنشطة مسموح بالتعامل ا نتيجة للقوانني املتطـورة         الو

 مع الواليات   ) أ ٥٠( ، وثانيا إن اململكة داخلة يف اتفاقية          هذا أوالً  .يف مملكة البحرين    
املتحدة األمريكية ، هلذا جيب أال نعطي دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ميـزة               

 ٥ املتحدة األمريكية ، وبناًء على ذلك فهذه القائمة إمنا وضعت من قبل             نعطيها للواليات 

باقي دول جملس التعاون اخلليجي وحنن نتمىن عليها أن تعيد النظر يف قوانينها وتـسمح     
ذه األنشطة ، ألن سعادة وزير املالية واالقتصاد الوطين وجه رسائل إىل اجلهات املعنية        

املختصني طالبا معرفة ما إذا كان باإلمكان املوافقـة علـى   يف مملكة البحرين والوزراء     
 - يف احلقيقـة     -إزالة هذه األنشطة من القائمة فكانت النتيجة باإلجيـاب ، وهـذه             

 ١٠توجهات القيادة السياسية للمملكة ، فالبحرين سباقة يف تنفيذ االحتاد اجلمركي ضمن            

. عليها أن تلغي هذه القائمـة       منظومة دول جملس التعاون اخلليجي ، لذلك حنن نتمىن          
أما فيما يتعلق بالتأمني فإنه وضع من قبل جلنة التعاون املايل واالقتـصادي باعتبـار أن           

  . هناك اتفاقًا مجاعيا يف جلنة التعاون املايل واالقتصادي ، وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  . جارة شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبداهللا منصور وكيل وزارة الت
  

  :وكيل وزارة التجارة

شكرا سيدي الرئيس ، كما تفضل األخ حممد علي طالب فـإن كـثريا مـن                
 ٢٠وكما أعلم فإن خدمات التأمني     . األنشطة ترخص من قبل اجلهات املخولة بالترخيص        

مفتوحة أيضا لغري اخلليجيني ، وهذه القائمة وضعت باالتفاق بني دول جملس التعـاون    
 كما  -ل دولة أال تلتزم إذا ارتأت فتح أسواقها ، وحنن يف مملكة البحرين              ولكن حيق لك  

 سباقون دائما ، ونؤمن باالنفتاح االقتصادي وحنتـاج إىل          -تفضل األخ مجال فخرو     
هناك نقطة أخرى وهي أن موقف وزارة التجارة من الوكاالت التجارية  . االستثمارات  

 ٢٥ن كل دول الس مـصرة علـى قـصر           هو عدم التسرع ؛ أل     - وهذا أمر يهمها     -

 كانت هناك وكاالت عند غري مواطين       - سابقًا   -الوكاالت على مواطنيها ، حىت إنه       
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بعض دول جملس التعاون اخلليجي لكنها سحبت منهم ، فنحن يف الوقت الذي نـتمىن      
 أن تفتح الوكاالت التجارية ونطالب بذلك يف كل اجتماع منذ الثمانينيات وإىل اآلن ،            
نرى أن بقية دول جملس التعاون اخلليجي تصر على عدم الفتح ، لذلك فإننا يف تطبيقنا                

  .نرى عدم فتح الوكاالت يف الوقت احلاضر ونصر على ذلك أيضا ، وشكرا 
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . باقر نشكرا ، تفضل األخ حممد حس
  

  :العضو حممد حسن باقر 
 ١٠ أن هذا املشروع بقانون هو أحـد الركـائز       شكرا سعادة الرئيس ، الشك يف     

اهلامة واملكملة للمسرية االقتصادية اخلليجية واليت حتظى مبباركة القيـادات الـسياسية            
العليا يف اخلليج ، وقد بدأ إصدار املراسيم اليت تنظم هذه العالقة االقتـصادية يف دول                

 ، تلتـه  ١٩٨٣لـسنة  ) ٣ (جملس التعاون اخلليجي ابتداًء بإصدار املرسوم بقانون رقم       
وإننا من   . ٢٠٠٢لسنة  ) ٧(مراسيم وقرارات أخرى آخرها كان املرسوم بقانون رقم         

 ١٥واقع احلرص على املصلحة الوطنية واخلليجية نقيم واقع ما مت تنفيذه من بنـود هـذه                

االتفاقية ، واجلهةُ اليت قامت بتنفيذها كاملة هي مملكة البحرين ، واجلميع يعلم هـذا               
ألمر ، وقد كان تساؤل العضو األخ جالل العايل املوجه لسعادة وزيـر التجـارة يف                ا

فحبذا لو تقوم مجيع األطراف بتطبيق هـذه        . الدور السابق أمرا يؤكد هذا املوضوع       
: ويل بعض املالحظات أود من السيد مقرر اللجنة اإلجابة عليها           . املراسيم والقرارات   

 ٢٠أيا لوزارة املالية واالقتصاد الوطين رغم أن هذا املرسوم خيـص   ال أجد ممثالً أو ر :أوالً  

 بودي أن أشكر غرفـة جتـارة وصـناعة          :ثانيا  . أنشطة مالية واقتصادية يف اململكة      
البحرين على رأيها الصريح واملباشر والذي جيب أن يوضع يف اعتبار آخذي القرار يف              

ون االجتماعية يؤكد أن هناك مآخذ على        إن رأي وزارة العمل والشئ     :ثالثًا  . املستقبل  
هذه االتفاقية ، فلماذا مت جتاهل رأي الوزارة رغم وضوحها فيما ذهبت إليـه مـن أن        

 ٢٥ إن تقرير اإلخوة يف جلنة الشئون التشريعية :رابعا القائمة اخلاصة باملهن غري صحيحة ؟      

  قتـصادية  والقانونية يؤكد أمهيـة االسـتئناس بـرأي جلنـة الـشئون املاليـة واال              
بالس ، فلماذا مل يتم األخذ ذه التوصية رغم أن جملس النواب قـد أحـال هـذه                  
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االتفاقية إىل جلنة الشئون املالية واالقتصادية ؟ وختاما نتمىن التوفيق لس التعـاون يف              
  .ظل النوايا الصادقة ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥التفاقيات الدولية أوالً إىل اللجنة األساسية وهـي  شكرا ، يف احلقيقة إننا حنيل ا    

               جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ، فاإلحالة إىل اللجـان لـو الحظـت  
 ختتلف بني الـسني ، وللجنـة أن        - ليس يف هذا املشروع فقط بل يف غريه أيضا           -

ية والـدفاع واألمـن     تستشري أو تطلب إحالته إىل جلنة أخرى ، وجلنة الشئون اخلارج          
الوطين مل تطلب رأي جلنة الشئون املالية واالقتصادية ، وأعتقد أن هذا املوضوع قـد               

 ١٠تفضل األخ  . طُرح من قبل وقد متت اإلجابة عنه ، وال نريد تكرار مناقشة هذا األمر               

  . فيصل فوالذ 
  :العضو فيصل فوالذ

رئيس وأعـضاء   شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أسجل كلمة شكر وتقدير ل          
جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص هذا التقرير اهلام ، والـشكر             

 ١٥يف . موصول إىل احلكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء والـوزارات املعنيـة             

احلقيقة إن هذا املشروع بقانون مهم جدا يف عملية التكامل االقتصادي بني دول جملس       
ت حبسرة قبل يومني عندما نقلت حمطات التلفزيون الفضائية توقيع          التعاون ، وقد شعر   

أول دستور لالحتاد األورويب ، طبعا هذا االحتاد خطا خطوات كبرية جدا بالنسبة لعمر         
سنة ، واملواطن اخلليجي يتوقـع      ) ٢٣(جملس التعاون اخلليجي الذي مرت عليه قرابة        

 ٢٠حنن نعلـق   . وع القانون الذي بني أيدينا      الكثري من هذا الس ويتوقع أكثر من مشر       

آماالً كبرية على سيدي صاحب اجلاللة امللك املفدى لدى عقد مؤمتر قمـة جملـس               
التعاون يف مملكة البحرين يف ديسمرب املقبل ، ومن املؤكـد أن امللـف االقتـصادي                

 جلنـة   والتكامل اخلليجي سيكونان من امللفات اهلامة جلاللته ، ونتمىن من اإلخوان يف           
. الرد على اخلطاب امللكي أن يضمنوا الرد رؤية جملس الشورى يف هـذا املوضـوع                

 ٢٥وأشكر اإلخوان يف وزارة املالية واالقتصاد الوطين على مالحظام القيمة وأن مملكـة             

. البحرين البد أن تستفيد من اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحـدة األمريكيـة    
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ين يف التقارير االقتصادية األخرية أن اإليرادات النفطية لدول جملس          سيدي الرئيس ، تب   
مليار دوالر ، وهو مبلغ خيايل ، والبد أن         ) ٣٠٠( بلغت   ٢٠٠٤التعاون يف هذا العام     

ينعكس على االقتصاد وعلى إلغاء كل احلواجز اليت جندها أمامنا ، وحنن مجيعا عايشنا              
اليت مرت ا دول املنطقة آنئٍذ ، وقد بلغت اإليرادات       فترة السبعينيات والطفرة النفطية     

 ٥النفطية يف تلك الفترة أكثر مما بلغته اآلن ، ولكن دول اخلليج مرت حبروب وصراعات       

وحمن كثرية جعلت عائدات النفط ترجع إىل بعض الدول األوروبيـة وإىل الواليـات             
 هنا أنه البد من إزالـة       املتحدة األمريكية من خالل تلك العقبات املوجودة ، وأؤكد        

ـ      كتل  قـد انتقـل إىل      ٢٠٠٥مليار يف اية العام     ) ٣٠٠( العقبات ؛ لئال جند مبلغ ال
وحنن نشكر اللجنـة    . املصارف األوروبية بدل أن يقوم اقتصادنا اخلليجي باستثماره         

 ١٠الستشفافها رأي أهم قطاع يف اململكة وهو غرفة جتارة وصناعة البحرين ، ونـشكر              

  ماليـني دينـار   ) ٧(املوقرة على عزمها بناء مقر هلذه الغرفة بكلفة تزيد عن        احلكومة  
 ولكن حنن - وهذا يسجل ملكانة الغرفة باعتبارها من أهم الغرف التجارية يف املنطقة  -

ال نريد مباين وال مؤمترات ، وإمنا نريد مـشاركات عمليـة يف صـياغة القـوانني                 
معين ، وأنا أستغرب من عدم إشراكها ، لـذا          والتشريعات من قبل الغرفة فهي قطاع       

 ١٥فإين أشكر جملس الشورى ملبادرته إلشراكها باعتبار أن جملس الـشورى ميثـل كـل     

قطاعات البلد ، وهذا القطاع من أهم القطاعات يف الفترة القادمة ، وأمتىن من احلكومة   
واثقـون مـن    املوقرة يف أي مشاريع قوانني أن تأخذ فيها آراء كل األطراف ، وحنن              

حكمة سيدي رئيس الوزراء ، فهو دائما ما يؤكد أن القطاع التجاري وغرفة جتـارة               
وصناعة البحرين ومجعية رجال األعمال ومجعية سيدات األعمال كلهم شركاء مهمون  

 ٢٠سيدي الرئيس ، بالنسبة للقائمة فأعتقد أن البحـرين فتحـت           . يف الشأن االقتصادي    

 ومجيع اخلليجيني بإمكام شراء األراضي يف البحرين ، ولكن          اال لتملك العقارات ،   
هل هي النوادي أم مراكز خدمة اتمع ؟ فهناك أمور مهمة وأرجـو             : ما هو األهم    

  .النظر إليها بعني االعتبار ، وشكرا 
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 
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  ن شكرا ، الرجاء من اإلخوة االختصار ، تفـضل األخ الـدكتور عبـدالرمح    
  .بوعلي 

  

  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
 ٥شكرا سيدي الرئيس ، مع تأكيدي التام ألمهية عقد مثل هذه االتفاقيات ملا هلا              

من إجيابيات كثرية وما تشكله من ترسيخ لروح التعاون والتكافل بـني دول جملـس               
الحظـات  التعاون ، إال أنين أشارك من سبقين من اإلخوة الرأي يف ضرورة األخذ مب             

غرفة جتارة وصناعة البحرين يف االعتبار ، والعمل على تاليف بعض السلبيات ، فقـد               
ذكر ممثلو الغرفة عدم التزام بعض الدول ذه االتفاقيات ، وهذا ما نسمعه ويلمـسه               

 ١٠كذلك ذكر  . بعض املواطنني على أرض الواقع عند طلبهم تفعيل بنود هذه االتفاقيات            

اجة إىل تكثيف وزيادة التنسيق بني الغرفة ووزارة التجارة ، وهذه           ممثلو الغرفة مدى احل   
أيضا مالحظة تستوجب االهتمام ، أما وزارة العمل والشئون االجتماعية فقد طلبـت           
مراجعة القائمة اخلاصة حبظر بعض املهن وإعادة النظر فيهـا حـسب املـستجدات              

   ضرورة وضـعه يف االعتبـار   والتطورات واملتغريات ، وهو ما أرغب يف التركيز على      
 ١٥  .أيضا ، وشكرا

 
  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

 ٢٠  : العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر اجلزيل إىل جلنة الشئون اخلارجيـة         
خ السيد حبيب مكـي     والدفاع واألمن الوطين ، ولكن ما فوجئت به اآلن هو أن األ           

نائب رئيس اللجنة يشري إىل أنه للتو قد اطلع على مالحظة جلنة الـشئون التـشريعية                
سيدي الرئيس ، التقرير الذي أعد من قبـل جلنـة الـشئون التـشريعية        . والقانونية  

 ٢٥م ، ومرة أخرى جند أنفـسنا مـضطرين إىل          ٢٠٠٤ يوليو   ١١والقانونية كان بتاريخ    

مثل هذه التقارير ، فنحن عندما نورد مالحظة يف التقرير نرجـو أن             تأكيد ما تتضمنه    
املالحظة األخرى هي أنين أتفق . يتم التعامل معها جبدية وأن يتم األخذ ا يف املستقبل 
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مع ما أشار إليه إخواين وزمالئي خبصوص هذه االتفاقية اليت تـأيت معـززة للعمـل                
 الدول الشقيقة وهو ما تنص عليه وترمي إليه   اخلليجي املشترك وتفعيل مبدإ التعاون مع     

هذه االتفاقية ، وحنن هنا يف البحرين دائما وأبدا نسارع إىل تطبيق مضامني االتفاقيات              
وباملقابل نطمح إىل أن تلتفت األطراف األخرى إىل أمهية عملية التطبيـق لتكـون يف               

 ٥حيـث إن أمهيـة هـذه       ذلك الفائدة املرجوة واملشتركة من مثل هذه االتفاقيات ،          

االتفاقيات تكمن يف التطبيق املشترك ألحكامها وإن أي تراٍخ يف ذلك قد يفقد نتائجها        
هل هناك آليات ميكن اللجوء إليها لتأكيد       : التوازن املطلوب ، وبودنا أن نتساءل هنا        

هذا املبدإ إن مل يتم االلتزام به ؟ وإذا كان هناك نوع من التبـاين أو االخـتالف يف                   
وجهات النظر حيال أي عمل من األعمال أو أي نشاط من األنشطة الـيت تتـضمنها     
 ١٠هذه االتفاقية فكيف يتم حسم هذا املوضوع ؟ وما هي املرجعيـة يف حـسم هـذا                 

 تتعلق مبا أشار إليـه األخ مقـرر         - سيدي الرئيس    -املوضوع ؟ ولدي نقطة أخرى      
  مول ا متوائمـة متامـا مـع هـذه     اللجنة وهي أنه قد مت التأكد من أن القوانني املع      

  
االتفاقية ، وما نرجو االلتفات إليه هو أنه عندما تصدر قوانني يف املستقبل البد مـن                

 ١٥وفيما يتعلق بقائمة االستثناءات يف األنشطة وهـي        . أخذ هذه املالحظة بعني االعتبار      

 عمليـة التأكـد     القائمة املرفقة مع هذه االتفاقية فإين أشري إىل أن هناك جلنة تتـوىل            
والبحث يف هذه األنشطة ، وما نرجو أن نؤكده هو ضرورة أن تكون هذه اللجنة جلنة  
فاعلة ومؤثرة وتقوم بعملية املتابعة املستمرة ، ألن مثل هذه األنشطة دائما وأبدا تكون              
موضعا لربوز الكثري من األمور الطارئة واملستحدثة عليها ، ليتم البت فيهـا بـصورة               

 ٢٠  .ة ولكي يصار إىل اإلفادة بشكل مباشر من هذه االتفاقية ، وشكرا سريع

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 ٢٥  : العضو مجيل املرتوك 
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شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر اللجنة ووزارة املالية واالقتصاد الـوطين             
لعالقات االقتصادية يف استدراكه املقدم إىل      ممثلة يف األخ حممد علي طالب مدير إدارة ا        

اللجنة وهو أن املطروح للتصديق ليس اتفاقية وإمنا هو مشروع بقانون ، وعلى ضـوء        
ذلك أعتقد أنه جيب أن نناقش املواد ونبدي آراءنا بشأا ، وأعتقد أن البحـرين دون                

 ٥حريين ، فهو ال    شك سباقة يف مواضيع كهذه ، ولكن لنركز على ما يطلبه املواطن الب            

يعامل باملثل يف دول جملس التعاون مع العلم بوجود قوانني واتفاقيات أخرى تنص على          
التعاون واملعاملة باملثل ، ولكن ذلك غري موجود على حيز التنفيذ ، فلماذا نضع حنـن        
كل شيء على عاتقنا قبل أن تبدأ دول جملس التعاون األخرى بتطبيق املعاملة باملثل ؟               

وبقواعد املعاملة  : "  أعتقد أنه جيب أن تعدل املادة األوىل بإضافة العبارة التالية            ولذلك
 ١٠، أي أنه إذا مل تعامل إحدى الدول املواطنني البحرينيني باملثل فـإن البحـرين     " باملثل  

  . تلك الدولة باملثل كذلك ، وشكرا ليست ملزمة مبعاملة مواطين
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
ا ، تفضل األخ الدكتور عبداهللا منصور وكيل وزارة التجارة شكر.  

  ١٥ 

  : وكيل وزارة التجارة 
شكرا سيدي الرئيس ، وأعتذر لطليب الكالم مرة أخرى ، ولكن لدي تعليـق              
على ما ذكره كل من األخوين فيصل فوالذ والدكتور عبـدالرمحن بـوعلي بـشأن               

رامي لكل ما يقال فإن الغرفة تستشار       استشارة غرفة جتارة وصناعة البحرين ، ومع احت       
 ٢٠دائما ، وهناك جلنة على أعلى مستوى يرأسها سعادة وزير التجارة من جانب الوزارة              

ورئيس غرفة جتارة وصناعة البحرين من جانب الغرفة ، وهناك اجتماعات دوريـة ،              
وكل مشروع قانون يطرح يتم التشاور خبصوصه ، ويرسل إىل الغرفة قبل أن يرسـل               

ىل جملس الوزراء ألخذ آراء اإلخوة هناك ، وآراء كل الفعاليات االقتصادية ، واألمثلة              إ
على ذلك كثرية وال أريد أن أطيل عليكم ، ولكن هناك فرق بني االستشارة وبني تبين                
 ٢٥الرأي كما تراه غرفة جتارة وصناعة البحرين ، فهذا موضوع وذاك موضوع آخر ، أما               
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ون أو ال يخربون أو ال يشركون فهذا فيه جتن على احلكومة ،          أن يقال إم ال يستشار    
  .وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٥  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 

  

  : العضو عبدالرمحن مجشري 
شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره اإلخوان وعلى األخص األخ فيصل             

إذا كنا !  دول تسعى إىل الوحدة واالندماج ؟    -  بالفعل -هل هذه   : فوالذ ، وأتساءل    
 ١٠يف مسألة التعامل االقتصادي نضع قائمة باحملظورات ، وهناك اتفاقية التجارة احلرة بيننا             

وبني الواليات املتحدة األمريكية وهي تبعد عنا آالف األميال ، وهناك انسياب كامل             
ألوىل أن تكون التجـارة ومزاولـة   للبضائع بيننا وبني الواليات املتحدة األمريكية ، فا      

املهن االقتصادية مفتوحة بيننا وبني دول جملس التعاون ألننا بالفعل يف منظومة واحدة             
سيدي الرئيس ، أتعجب من وجـود       . وهي تسعى إىل إنشاء سوق خليجية موحدة        

 ١٥قائمة حمظورات ، واألخ مجال فخرو ذكر يل للتو أم حاولوا إشراك أحد املستثمرين              

خلليجيني عند إنشاء إحدى الصحف ولكنهم مل يستطيعوا ، واألخ حممد علي طالب             ا
وحنن لدينا سوق صغرية والبحريين ! يقول إن القائمة مفتوحة للخليجيني للتعامل باملثل        

يبحث عن أسواق أخرى لتسويق بضاعته وإجياد جمال آخر للنـشاط االقتـصادي ،              
ن نفتح هذه السوق الصغرية على أسواق أخرى ،         فاَألوىل هو أن تفتح لنا األسواق ال أ       

 ٢٠ هي من مستلزمات العمل والتكامل      - كما ذكر األخ مجيل املتروك       -فاملعاملة باملثل   

وفيما يتعلق بالتنسيق بني غرفة جتارة وصناعة البحرين ووزارة التجـارة           . االقتصادي  
نقاط يف اجتمـاع    فقد أخذنا ذلك من تقرير اللجنة ، حيث أثارت ممثلة الغرفة مخس             

اللجنة وذُكرت يف التقرير ، وإذا كان هناك تنسيق فلماذا أثاروا تلك النقاط ؟ واألسوأ            
أنين أرى أن وزارة العمل والشئون االجتماعية أثارت بعض النقاط وذكـرت أنـه ال          
 ٢٥يوجد تنسيق ، واألخ صادق الشهايب الوكيل املساعد لشئون العمل موجود وبإمكانه            

، فلماذا هناك حظر على بعض األنشطة االجتماعية ؟ حيـث إن دور             أن يذكر ذلك    
املعوقني واملسنني حتتاج إىل االنفتاح والتعاون وتبادل اخلربات ، وقد تكون اخلـربة يف              
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عالج املعوقني أو العناية باملسنني موجودة يف البحرين وغري موجودة يف دولة خليجية             
سيدي الـرئيس ، أمتـىن أال       . ك تكامل   أخرى أو العكس ، لذلك جيب أن يكون هنا        

تكون هناك قائمة باحملظورات ألنه إذا كانت هذه القائمة موجودة فإنه عند مزاولة أي              
األمر اآلخر الذي أود أن أؤكده هو أنـه         . نشاط سوف تثار هذه النقطة مرة أخرى        

 ٥ة ما دامـت    جيب أن يكون لدى األمانة العامة لس التعاون إلزام بتطبيق هذه االتفاقي           

االتفاقية قد أقرت من قبل الس األعلى لس التعاون اخلليجي ، وأي دولة ال تريـد              
أن تطبق أي اتفاقية تطلب فترة مساح لتعديل أوضاعها ، فيجب أن تثار هذه النقاط يف                
الس األعلى لدول جملس التعاون اخلليجي ، وما دمنا قد اتفقنا على هذه االتفاقيـة               

  .مجيع الدول اخلليجية أن تطبقها لتكون املعاملة باملثل ، وشكرا فيجب على 
  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ إبراهيم نونو 

  
  : العضو إبراهيم نونو 

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه إىل احلكومة املوقرة بالشكر اجلزيل لطرح            

ة مواطين دول جملس التعاون لدول       بشأن معامل  ٢٠٠٤لسنة  ) ٥(مشروع قانون رقم    
اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين ، مؤكـدين ضـرورة       

إن هـذه  . مناقشة هذا املوضوع ملا فيه من نفع وفائدة على الصعيد االقتصادي للبالد             
، كمـا أن    االتفاقية ستكون مبثابة اتفاقية مؤقتة إىل حني التكامل االقتصادي اخلليجي           

 ٢٠هذا املشروع يفتح آفاقًا واسعة لتسارع النمو االقتصادي ويدعم مـشروع توظيـف             

العمالة البحرينية يف املشاريع املشتركة بني دول اخلليج ومملكة البحرين ويلغي حـدود             
الدول اخلليجية ويسهم يف انفتاحها على بعضها لالستفادة من اخلـربات والطاقـات             

ومن جهة أخرى أود أن أشـري إىل ضـرورة          . ية املشتركة   البشرية يف السوق اخلليج   
احملافظة على الكيان البحريين األصيل ، حبيث ال يؤثر ذلك سلبا على أنشطة أجهـزة               

 ٢٥إضافة إىل ذلك يتوجب على اجلميع السعي حلماية        . اململكة ومرافقها العامة واخلاصة     

د ددها نظرا الحتالهلا مركـزا      السمعة املالية العاملية ململكة البحرين من أي خماطر ق        
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اقتصاديا مميزا يف املنطقة ، خصوصا أن توجهات احلكومة املوقرة ترمي دائما إىل محاية              
  اقتصادها من التعرض إىل املشاكل العاملية مثل مشكلة غـسيل األمـوال وغريهـا ،               

  . وشكرا 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

 ا ، تفضلي األخت الدكتورةية اجلشي شكر .  
  

  : العضو الدكتورة بهية اجلشي 
شكرا سيدي الرئيس ، حنن ندعم أي توجه إىل عقد مثل هذه االتفاقيات بـني   
 ١٠دول جملس التعاون لتأثريها اإلجيايب على االقتصاد واالستثمار ، ونتمىن أن نشهد والدة         

العالقـة  سيدي الرئيس ، باستعراض آراء اجلهـات ذات         . السوق اخلليجي املشترك    
باملوضوع جند أن هناك إشكالية واضحة يف تطبيق هذه االتفاقيات بـني دول جملـس               
التعاون ، ولفت نظري يف رأي وزارة التجارة أا على اتصال دائم مع املـسئولني يف                
الدول األخرى حلل أية مشكلة تطرأ ، فهل يعترب هذا االتصال املباشر عند حدوث أية               

 ١٥والً ؟ ويف رأيي أن هذا دليل على وجود خلل واضح يف تطبيق            مشكلة حالً كافيا ومعق   

هذه االتفاقيات ، ألنه كلما صارت مشكلة صغرية تدخلت وزارة التجـارة حللـها ،    
النقطة األخرى هي أن دائرة الشئون القانونية تقول إنه   . فهذا ليس حالً دائما ومعقوالً      

احمللية ، إذن ما هو املوقف بالنـسبة        ال يوجد تعارض بني هذه االتفاقية وبني أنظمتنا         
ما هي اخلطوات اليت اختذت علـى       : لألنظمة احمللية يف الدول األخرى ؟ والسؤال هنا         

 ٢٠  نطاق جملس التعاون حلث الدول األخرى على تغيري قوانينها لتتماشـى مـع هـذه               

 - يف الواقـع    -االتفاقية ؟ غرفة جتارة وصناعة البحرين ركزت على نقاط مهمة جدا            
ومنها املطالبة بزيادة التنسيق مع الغرفة ، وأعتقد أن الغرفة على حق ألن مثـل هـذه               

األمر اآلخر هو . االتفاقيات معنية ا الغرفة مباشرة وجيب أن يكون هناك تنسيق معها     
أن الغرفة تساءلت تساؤالً مهما عن اجلزاءات على من ال يطبق مثل هذه االتفاقيات ،               

 ٢٥ ، ووزارة العمل والشئون االجتماعية ترى أنه جيب إعادة النظر           وهذا تساؤل مشروع  

ما هي مربرات   :  وهو   - هنا   -يف القائمة ، وأنا أتفق مع هذا الرأي ، ولدي تساؤل            
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 مـع  -استثناء بعض األنشطة االجتماعية والثقافية كإنشاء مسارح للعروض املسرحية        
 وإنشاء - إىل مراكز املعوقني وغريها  النقاط اليت ذكرها األخ عبدالرمحن مجشري بالنسبة      

استديوهات ؟ وحنن يف البحرين نتمىن أن تكون هناك جهة تستثمر وتنشئ مـسارح              
واستديوهات لإلنتاج الفين ، فما هي مربرات وحيثيات ورود هذه االسـتثناءات يف             

 ٥  . القائمة ؟ بودي أن أجد جوابا لذلك ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 
 ، تفضل األخ حممد علي طالب مدير إدارة العالقات االقتصادية بوزارة            شكرا

  .املالية واالقتصاد الوطين 
  ١٠ 

  : مدير إدارة العالقات االقتصادية بوزارة املالية واالقتصاد الوطني 
: شكرا سيدي الرئيس ، سأختصر ما تفضل به اإلخـوة يف نقطـتني ومهـا                

بالنسبة للغرفة فبما أننـا مل      . واآللية املطلوبة   مشاركة غرفة جتارة وصناعة البحرين ،       
ندع إىل اجتماعات اللجنة فال أعلم ملاذا ذكرت غرفة جتارة وصـناعة البحـرين يف               
 ١٥  التقرير ؟ وحنن على اتصال دائم مع غرفة جتارة وصناعة البحـرين ، ونوجـه إليهـا                 

 التعاون املـايل أو     رسائل ، ونسأهلا إن كانت لديها مشاكل حىت يتم إيصاهلا إىل جلنة           
جلنة التعاون التجاري ، وأمتىن على غرفة جتارة وصناعة البحرين الكتابة إىل وزير املالية              
واالقتصاد الوطين وبيان أن الوزارة ال تنسق معها ، وذلك حىت نوفر هلا ما حتتاج إليـه     

يخ طويـل ،  أما فيما يتعلق باآللية فهو تـار . وليكون هناك تنسيق بني الوزارة وبينها       
 ٢٠واحلمد هللا أننا وصلنا إىل هذه األنشطة العشرة اآلن بني دول جملس التعاون ، وإن شاء                

وأما عن ماهية اآللية فهناك تقرير يرفع من األمانة العامة إىل           . اهللا ستزيد هذه األنشطة     
جلنة التعاون املايل واالقتصادي تشرح فيه العراقيل واملشاكل اليت تواجهها يف تطبيـق             
االتفاقية االقتصادية ، وهذا التقرير يرفع إىل اللجنة الوزارية ووزراء اخلارجية الـذين              
يرفعونه بدورهم إىل القمة ، وهذه األخرية على علم بأن هذه الدولة مازالت لـديها               

 ٢٥وأعود وأقول مرة أخرى إن ما نناقشه       . مشاكل يف تنفيذ هذا النشاط أو هذا القانون         

  .  قانون من صفحة واحدة وهو معروض عليكم ، وشكرا ليس اتفاقية وإمنا هو
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  : الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، أرجو من اإلخوة االختصار ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
  

 ٥  : العضو عبداحلسن بوحسني 

شكرا سيدي الرئيس ، بالشك فإن دول جملس التعاون تطمح دوما إىل تكوين             
 االتفاقية تصب يف هذا التوجه ، والشكر للحكومـة          سوق خليجية مشتركة ، وهذه    

سيدي الرئيس ، إن مملكة البحرين سباقة يف موضوع إلغاء القيـود  . املوقرة على ذلك    
املتعلقة مبمارسة النشاط االقتصادي بني مواطين دول الس إال أن إلغاء هذه القيـود              

 ١٠ ، وأتفق مع ما ذكره زميلـي        جيب أن يكون متزامنا ومتناسقًا بني دول اخلليج العربية        

العضو مجيل املتروك بشأن املعاملة باملثل بني الدول األعضاء ، وتفعيـل االتفاقيـات              
تسمح مملكة البحرين مبمارسة النـشاط      : بشكل متناسق ومتزامن ، فعلى سبيل املثال        

العقاري ملواطين دول جملس التعاون بكل حرية ، بينما بعض الدول األخرى ال تسمح              
ملمارسة أو أا تضع قيودا يف هذا القطاع على املستثمر اخلليجي ، فيجب االلتفـات       با

 ١٥النقطـة  . إىل أمهية عدم وجود نوع من التداخل أو عدم وجود تناسـق يف التطبيـق       

  األخرى اليت أود ذكرها تتعلق مبا يقـصد حبريـة ممارسـة النـشاط االقتـصادي                
، هل يقصد ا حريـة      " املهن  "  بكلمة   واملهن ، وال أعرف بالضبط ما هو املقصود       

تنقّل العمالة بني دول جملس التعاون ؟ وهي احلرية اليت دعت إليها مملكة البحـرين يف                
 أن يتم توضـيح املقـصود   - سيدي الرئيس -كثري من املواقف واملؤمترات ، وأرجو       

 ٢٠  .وشكرا كلمة عامة وغري حمددة يف هذه االتفاقية ، " املهن " باملهن ، ألن كلمة 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون             
  .جملسي الشورى والنواب 

  ٢٥ 

  : وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٤المضبطة           ) ٣٠(                            م١/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  شكرا معايل الرئيس ، حنن نتكلم عـن قـانون يتعلـق مبمارسـة النـشاط                
ب وزارة املالية واالقتصاد الوطين فإن اهلدف منه هـو  االقتصادي ، وكما أوضح مندو 

توسعة السوق وفتحه أمام القطاع اخلاص بدول اخلليج ، واهلدف الذي ننشده مجيعـا         
هو إنشاء السوق اخلليجية املشتركة والتكامل االقتصادي ، وهذا اهلدف ال ميكـن أن              

 ٥عظـم دول اخللـيج     يأيت خالل فترة قصرية فهو حيتاج إىل وقت ، وحنن نعلـم أن م             

أصدرت قرارات وقوانني لتنفيذ هذا القرار ، والبحرين ودولـة أخـرى مهـا فقـط       
وبالنسبة ملوضوع التعاون مـع     . املتأخرتان وإن شاء اهللا سننتهي من هذا األمر قريبا          

القطاع اخلاص فنحن يف احلكومة نرى أن هذا األمر أساسي ، ألن اهلدف األساسـي               
عطاء القطاع اخلاص دوره كامالً ، وحنن نعلم أن هناك دوالً قد     هو تنشيط االقتصاد وإ   

 ١٠تصدر قوانني لتنفيذ قرارات الس األعلى ولكن التطبيق العملي قد يأخذ مدة أطول ،              

وهناك آلية موجودة يف جملس التعاون وهنالك جلنة للتعاون املايل واالقتصادي ، وهذه             
بندا يتعلق مبدى تطبيـق الـدول للقـرارات         اللجنة دائما تضع على بنود اجتماعاا       

الصادرة عن الس األعلى فيما يتعلق باالتفاقية االقتصادية ، ألن التكامل االقتصادي            
بني دول اخلليج هو حمور أساسي هلذا الس ، وهنالك تقريـر يرفـع إىل الرؤسـاء                 

 ١٥ البحـرين   أصحاب اجلاللة والسمو حول ذلك ، وهذا يعين أن هنالك متابعة ، ولكن            

دائما وأبدا ستبقى بإذن اهللا سباقة يف مثل هذه األمور ، واآلن هناك كثري من الـدول                 
حتسد البحرين على اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة األمريكية ، ألن فـتح              

وأمـا  . السوق والتعاون مع الدول هو األسلوب احلضاري الصحيح لتنمية االقتصاد           
ة فقد كانت تتكون من صفحتني أو ثالث ، واآلن بدأت تتقلص ، وإن              بالنسبة للقائم 

 ٢٠شاء اهللا سيجيء اليوم الذي يكون فيه اخلليج سوقًا خليجية واحدة يتنتقـل املـواطن               

للعمل فيها ، ويستطيع رجل األعمال يف اخلليج أن يعمل يف كل مناطق اخلليج كمـا                
  .يعمل يف بلده ، وشكرا 

  

   : الرئيـــــــــــــــس
 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي 

  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
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شكرا سيدي الرئيس ، بودي أن أتوقف عند مالحظة غرفة جتـارة وصـناعة              
البحرين ومالحظاا وشكواها املتكررة من عدم تطبيق والتزام بعـض الـدول ـذا       

  تكـررة ومـضت عليهـا      القانون أو االتفاقيات االقتصادية ، وهـذه الـشكوى م         
سنوات ، ومن خالل عمل جلنة التعاون االقتصادي لدول الـس ثبـت أن اآلليـة                
 ٥املوجودة حاليا غري فاعلة ومل حتل املشكلة وتكررت الـشكوى ، وأرى أنـه مـن                

الضروري البحث عن آلية أقوى وأكثر فاعلية ، واقتراحي هو أن تكون هنـاك هيئـة     
لة حتت مظلة األمانة العامة تنظر يف هذه املـشكالت          تظلمات أو جلنة تظلمات مستق    

والتظلمات والقضايا ، وتكون قراراا قرارات ملزمة جلميع دول الس ، خاصـة إذا         
رأينا أن مجيع قرارات قمم الس تؤكد دائما التعاون وتوثيق الروابط وااللتزام ـذه              

 ١٠قتراح وتقدمه إىل القمة القادمـة ،  االتفاقيات ، فرجائي أن تتبىن وزارة التجارة هذا اال  

  . خاصة أن القمة القادمة ستعقد بإذن اهللا يف مملكة البحرين ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 

  ١٥ 

  : العضو خالد املسقطي 
شكرا سيدي الرئيس ، حنن اليوم بصدد مناقشة تقرير بشأن معاملة مواطين دول           

لس التعاون لدول اخلليج فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين ، ولـيس              جم
هناك شك أن الغرض من هذا املشروع هو خلق سوق أوسع بالنسبة للتاجر ولن أقول               

 ٢٠ سـيدي  - يف السوق اخلليجية ، ولكن املرجـو   - أيضا   -البحريين فقط بل اخلليجي     

التفاقيات املوافَق عليها مبدئيا هو أن تكون هناك         من هذا الس بعد توقيع ا      -الرئيس  
سيدي . اآللية اليت ميكن من خالهلا إرساء القوانني اليت حتدد آلية تفعيل هذه االتفاقيات             

الرئيس ، هناك مالحظة على مداخالت اإلخوة األعضاء بالنسبة إىل التقرير املعروض ،             
ناقش املشروع من ناحيـة املبـدإ ،        من الالئحة الداخلية ن   ) ١٠٣(وحنن حبسب املادة    

 ٢٥ونتفق عليه أو ال نتفق عليه ، وهناك كثري من اإلخوة واألخوات تطرقوا إىل املالحظـة     

املتعلقة بغرفة جتارة وصناعة البحرين وهي أن هناك شكوى من الغرفة من عدم وجود              
قة بـني   تعاون بالصورة املطلوبة بني احلكومة والغرفة ، وحنن لسنا بصدد مناقشة العال           
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غرفة جتارة وصناعة البحرين واحلكومة املوقرة أو الوزارات املعنية ، وأود أن ألفت نظر              
اإلخوة واألخوات أعضاء الس إىل التقرير املعروض أمامنا ، فهو يذكر آراء ممثلـي              

واللجنة دعت مشكورة كل من رأت له       " اجلهات احلكومية املختصة والقطاع اخلاص      
وكانت غرفة جتارة وصـناعة     . اقية لالجتماع به ألخذ القرار املناسب       عالقة ذه االتف  

 ٥البحرين هي اجلهة املدعوة األوىل ، وسأقرأ عليكم نص ما جاء يف التقرير حتت بند آراء      

  : ممثلي اجلهات احلكومية املختصة والقطاع اخلاص عن غرفة جتارة وصناعة البحـرين             
... " ض هلا على مشروع القانون إال أا أبدت         بالرغم من أن غرفة التجارة ال اعترا      " 
سيدي الرئيس ،  الذي يفهم من ذلك هو عدم وجود أي اعتراض من قبـل غرفـة          . 

جتارة وصناعة البحرين على هذا املشروع ، وحنن هنا نناقش املشروع من خالل نظرتنا              
 ١٠أخرى أبـين أن    وقراءتنا آلراء اجلهات املعنية اليت سـتتأثر من خالل املشروع ، ومرة            

غرفة جتارة وصناعة البحرين ليس هلا اعتراض على مشروع القانون ، وأدعو األعـضاء    
للموافقة والتصويت على املشروع من حيث املبدأ حىت يتسىن لنا التطرق إىل مناقـشته              

  . مادة مادة ، وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

لتعاون والتنسيق بني دول جملس شكرا ، اإلخوة كانوا يريدون فقط املزيد من ا
  .التعاون ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

 :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، أرى أن مسألة النقاش املطروح تتكون من شقني ، 
 ٢٠هل صحيح أن يتم هذا النقاش هنا ؟ فنحن جنتر آالمنا من خالل مناقشة : األمر األول 

واألمر اآلخر يف . ملشروع لعدم وجود من ميثل الطرف اآلخر الذي نريد أن نناقشه ا
التشريع نفسه ، وأنا أعتقد أن الدراسة البد أن تسبق التشريع ، حبيث إذا جاء القانون 

  .تكون كل املسائل قد حلت ويأيت التطبيق بسالسة ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .وسف الصاحل شكرا ، تفضل األخ ي
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 :العضو يوسف الصاحل 

 لعدم وجود صفة يل -شكرا سيدي الرئيس ، يف حقيقة األمر مل أكن أرغب 
 يف التعليق على ما ذكر من مداخالت تتعلق بغرفة جتارة -يف الس غري أنين عضو فيه 

 ٥وصناعة البحرين ، ولكن لرغبة بعض األعضاء يف هذه املداخلة أحب أوالً أن أشكر 

نة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين على أخذ رأي الغرفة يف مشروع القانون جل
املعروض أمامكم ، ويف حقيقة األمر هناك توجه من حكومة البحرين بإحالة كافة 
القوانني والقضايا ذات الشأن االقتصادي إىل الغرفة للتشاور وأخذ الرأي وهذا ما 

 يف الغرفة هذا املشروع بقانون ملناقشته خلصنا إىل حيصل بالفعل ، وعندما أحيل إلينا
 ١٠التوصيات اليت قام ممثلو الغرفة بإدراجها يف التقرير املقدم أمامكم ، والشكوى املوجودة 

عندنا يف غرفة جتارة وصناعة البحرين والقطاع اخلاص أننا سباقون يف تطبيق مثل هذه 
طبيق بنفس املستوى والتوقيت ، وهذه االتفاقيات يف الوقت الذي ال يقوم اآلخرون بالت

هناك جلنة مشتركة بني . مسائل ومواقف مبدئية تؤكدها الغرفة يف كافة االجتماعات 
الغرفة ووزارة التجارة ، وجلنة مشتركة بني الغرفة ووزارة املالية واالقتصاد الوطين ، 

 ١٥التشاور ؟ وهي وهذه املواضيع كثر تكرارها وإثارا ، والنقطة املهمة هي مىت يأيت 

شكوى من الغرفة ، فالقوانني حتال إليها بعد أن تصبح جاهزة وتتم مناقشتها من قبل 
الس الوزاري بدول جملس التعاون حبيث يصعب ويتعذر إجراء أي تعديل على 
القوانني ، ورغبة غرفة جتارة وصناعة البحرين هي يف أن يتم التشاور معها يف 

  .االتفاقيات ، وهذا لب املوضوع ، وشكرا االجتماعات األولية هلذه 
  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، تفضل األخ حممد علي طالب مدير إدارة العالقات االقتصادية بوزارة 
  .املالية واالقتصاد الوطين 

  
 ٢٥ :مدير إدارة العالقات االقتصادية بوزارة املالية واالقتصاد الوطني 
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 قانونية كيف نطالب الدول اليت ال تنفذ شكرا سيدي الرئيس ، من ناحية
األنشطة أو القوانني بتنفيذها وحنن مل نصدر القانون يف وطننا ؟ لنصدر القانون أوالً ، 
مشروع القانون اآلن بني أيديكم وينبغي أن توافقوا عليه أوالً ، وبعدها نستطيع أن 

دارها له ، وللمالحظة نقول لبقية الدول إننا أصدرنا القانون ، وحناسبها عن عدم إص
 ٥فإن الدول قد سبقتنا يف إصدار هذا القانون وحنن متأخرون سنة ونصف السنة عن 

  إصدار القانون وهو الذي يؤخر عملية التطبيق واملعاملة باملثل اليت تطالبون ا ، 
  .وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠لى القوانني األخرى شكرا ، ليس هذا القانون فقط ، ولكن مالحظة اإلخوة ع

أيضا اليت طبقتها البحرين ومل تطبقها الدول األخرى ، تفضل األخ الدكتور عبداهللا 
  .منصور وكيل وزارة التجارة 

  
 :وكيل وزارة التجارة 

 ١٥  شكرا سيدي الرئيس ، املشكلة يف املعاملة باملثل يف الدول األخرى هي 

 تتلكأ أي دولة يف إصدار القوانني ، التطبيق ، فلم تقل أي دولة إا لن تطبق ومل
فاملشكلة هي إجرائية ، وحنمد اهللا على عدم وجود بريوقراطية يف البحرين فكلما يسن 
تشريع يطبق بسالسة ، وحنن يف احلكومة مع أي آلية تسن لنسري عليها ، ونقطة 
لة االتصال اُألوىل هي أعلى مستويات الطرفني املعنيني ، فمثالً عند حدوث مشك

 ٢٠اقتصادية يكون هناك اتصال مباشر بني الوزيرين املعنيني ، وإن مل حتل املشكلة ترفع إىل 

جلنة التعاون املايل مث إىل اجتماع جملس وزراء القمة ، وكل الدول ملتزمة ، وال توجد 
  .دولة تقول إا ال تعامل البحرين باملثل ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  . ألخ مجال فخرو شكرا ، تفضل ا
  

 :عضو مجال فخرو ال
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شكرا سيدي الرئيس ، كالم اإلخوان ممثلي وزارة املالية واالقتصاد الوطين 
حيتاج إىل وقفة وتوضيح ، فهم يقولون إن البحرين طالبت بإلغاء القائمة ، وأنا أسأل 

دىن للتعاون ملاذا يقدم لنا مشروع قانون بالقائمة ؟ دول جملس التعاون تقول إن احلد األ
هو ما ذكر يف القائمة ، واألمر متروك لكل دولة على حدة إللغاء ما تشاء منها على 
 ٥أرض وطنها ، فإن كان اإلخوان بوزارة املالية واالقتصاد الوطين يرون أن هذه القائمة 

ال تتماشى مع طموحاتنا لفتح السوق ، فنطلب منهم سحب هذا القانون وإعادته مرة 
أمامنا اآلن مقترح من احلكومة وهي تقول إا تريد . ذه القائمة ائيا أخرى من غري ه

أن تلتزم بالقائمة ألسباب ذكر بعضها األخ الدكتور عبداهللا منصور عندما ذكر أننا 
املعروض . نريد أن نفتح الوكاالت التجارية ، وحنن ال نريد ترك اال للمزايدات 

 ١٠فإن كان أحد اإلخوة األعضاء يرى أن تلغى بعض أمامنا اآلن مشروع قانون بقائمة ، 

هذه البنود فليتقدم بإلغاء البنود سواء من ذكر منهم اقتراحا مثل األخت الدكتورة ية 
اجلشي أو األخ عبدالرمحن مجشري أو أي أحد آخر ، فالس جيب عليه تعديل هذه 

 البحرين يف املاضي القائمة أو إلغاؤها فهذا من حق الس ، وسبق أن ختطت حكومة
احلد األدىن فيما يتعلق مبداولة األسهم ، فدول اخلليج منعت تداول أسهم شركات 
 ١٥التأمني والبنوك وحنن عندما رفعنا احلظر رفعناه عن مجيع الشركات ، واملوجود أمامنا 

للحكومة احلق يف : حاليا هو احلد األدىن وجيب أن يلتزم به اجلميع ، وأكرر وأقول 
وأمر آخر هو . قتراحها ، فلتسحبه وحنن سوف نؤيدها يف إلغاء بعض البنود سحب ا

فيما يتعلق بآلية الرقابة على التنفيذ ، فاملشكلة األساسية هي ضعف جملس التعاون يف 
الرقابة على تنفيذ قراراته لعدم وجود أساس للعقوبات ، فمجلس التعاون مل يدخل 

 ٢٠وم باتباع القانون أو األنظمة املتفق عليها من قبل نظام للعقوبات على الدول اليت ال تق

أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول جملس التعاون ، وحنن نفتقر إىل آلية فض نزاعات 
ضمن جملس التعاون ، فلو كانت هناك آلية عقوبات بشكل صحيح لتمكنا من تنفيذ 

ار قوانني غري قرارات قادة جملس التعاون ، ولكن عدم وجود العقوبة مسح لنا بإصد
 وقد أجبت عليه بنفسك هو أننا - سيدي الرئيس -وأمر ثالث . مطبقة يف بقية الدول 

 ٢٥نتكلم يف مشكلة التطبيق ملشاريع القوانني السابقة ، فهذه االتفاقية اليت بني أيدينا 

 ، فلماذا تأخرت ٢٠٠٤ وحنن اآلن على مشارف ديسمرب ٢٠٠٢وضعت يف ديسمرب 
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شروع القانون ملدة عامني تقريبا ؟ وملاذا يطلب منا األخ حممد علي احلكومة يف تقدمي م
طالب أن نصدق على االتفاقية مث نطالب الدول األخرى بالتصديق على االتفاقية ؟ حنن 
نسأل ملاذا تأخرت احلكومة يف تقدمي مشروع القانون ؟ مع أن هذا املوضوع غري جديد 

م على إصدار قوانني لزيادة العمل ١٩٨٣على جمتمعنا فقد دأبت احلكومة منذ عام 
 ٥التجاري مع دول جملس التعاون ، وهذا ما بينته ديباجة مشروع القانون إذ تذكر عدة 

قوانني سابقة وكل قانون من القوانني كان تعديالً للقانون السابق له ، ويف كل مرة 
 وأكرر لإلخوان حنن نتوسع حيث انتقلنا من قائمة املنع إىل اإلجازة مع قائمة حصرية ،

يف وزارة املالية واالقتصاد الوطين إذا كانوا يريدون أن يسحبوا املشروع بقانون اليوم 
فليسحبوه ، ومن مث يعيدوه لنا من دون قائمة سلبية لكي يزيد النشاط التجاري بيننا 

 ١٠  .وبني دول جملس التعاون اخلليجي ، وشكرا 
  

  
  :الرئيـــــــــــــــس

تتكلم عن أمر قد مت االتفاق عليه على مستوى قادة دول شكرا ، ولكنك 
 ١٥تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون . جملس التعاون 

  .جملسي الشورى والنواب 
  

  
 :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

 ٢٠لس شكرا معايل الرئيس ، حنن أمامنا اليوم قرار صادر عن الس األعلى 

التعاون اخلليجي وقانون لتنفيذ هذا القرار ، وآلية التعاون االقتصادي مبجملها مع دول 
جملس التعاون هي موضوع آخر ، وأعتقد أنه ال ميكن حل مجيع معوقات التعاون 
والتكامل االقتصادي يف فترة قصرية فاألمر حيتاج إىل فترة طويلة ، وكل دولة تنظر إىل 

إىل أمورها السيادية وإىل غريها ، ولكن البد من االتفاق على احلد أولوياا أوالً و
 ٢٥األدىن ، ومن مث منضي يف اجتاه التعاون مع زيادته والتوسع فيه سنويا ، واملهم اآلن 

  .االنتهاء من مشروع القانون املقدم ألنه خطوة على الطريق الصحيح ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  .خ منصور بن رجب شكرا ، تفضل األ
  

 :العضو منصور بن رجب 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، لقد كنت أول املتسائلني عن مشروع القانون وكنت 

أود معرفة ما إذا كانت هناك إجراءات ومتابعات عند حدوث أي خمالفة ؟ ومل حنصل 
 - حنن والتجار وغرينا -على إجابة مع أن الكل كان يتساءل عن ذلك ، فكلنا 

ن تكون املعاملة باملثل ، وسعادة الوزير ذكر أن البحرين سباقة يف ختطي احلد نطالب أ
األدىن ولكن ال ينبغي أن يكون هذا على حساب مصلحة املواطن أو التاجر البحريين ، 

 ١٠  وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، لقد أخذ منا النقاش حول هذا املوضوع أكثر من ساعة وثلث 
الكلمة اآلن لرئيس جلنة الشئون اخلارجية والدفاع . الرجاء االختصار الساعة ، ف

 ١٥  .  واألمن الوطين ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

  
 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق مبوضوع املعاملة باملثل وموضوع اتفاقية 
دول العامل ؛ فاملشكلة اليت تواجه دول جملس التعاون هنا التجارة والسوق احلرة يف كل 

 ٢٠. هي أن البنية التحتية يف بعض هذه الدول ليست جاهزة لتطبيق مثل هذا القانون 

  وللتوضيح فإن البنية التحتية للقوانني احمللية يف تلك الدول جتيز للمقاول البحريين مثالً
  

  الترخيص لفتح تلك الشركة ، ولكنه  فتح شركة يف دولة ما وبإمكانه احلصول على 
سيواجه مشاكل أخرى كعدم السماح له باستخراج وإصدار رخص العمل للعمال ، 
 ٢٥فالقوانني هناك تسمح للمواطنني فقط باستخراج مثل هذه الرخص ، وبالتايل حنن نقول 

 وهناك أمر آخر وهو. إن البنية التحتية لقوانني تلك الدول غري جاهزة هلذا القانون 
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عدم إمكاننا حماسبة تلك الدول من خالل إجراءات وقوانني حملية هي غري موجودة 
  .أساسا لديها ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .          شكرا ، آخر املتحدثني األخ خالد املسقطي فليتفضل 

  
 :العضو خالد املسقطي  

 الذي سيتأثر ما هو القطاع: شكرا سيدي الرئيس ، لدي استفسار وهو 
بشكل أكرب جراء تفعيل هذه االتفاقية من خالل مشروع القانون هذا ؟ الشك أنه 
 ١٠القطاع اخلاص ، وأنا أستغرب من مطالبة األخ مجال فخرو للحكومة بسحب مشروع 

القانون حىت يتم إلغاء قائمة األنشطة السلبية املرفقة مع هذا املشروع ، وال أعتقد أن 
الل اجتماعام مع ممثلي غرفة جتارة وصناعة البحرين قد فام اإلخوة يف اللجنة خ

وجود هذه القائمة السلبية ، فهم قد وافقوا على مشروع القانون مع وجود ما نسميه 
سيدي الرئيس ، إن كان أكثر من سيتأثر ذا املشروع قد وافق عليه . بالقائمة السلبية 

 ١٥ نظرة القطاع اخلاص له وهو املتأثر األكرب فلماذا ننظر ملشروع القانون نظرة ختتلف عن

  .وشكرا ! ذا املشروع ؟
  

  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، لقد أسهبنا يف مناقشة مشروع القانون كثريا ومل نصوت عليه ، واآلن 
 ٢٠  أطرح للتصويت مشروع القانون من حيث املبدأ ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟

  
 )أغلبية موافقة(

  
  :ـــــــــــــــسالرئي

 ٢٥  .إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 
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شكرا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة باملوافقة على مشروع قانون بشأن معاملة 
مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف 

  . البحرين ، وشكرا مملكة
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، وننتقل إىل مناقشة مواد املشروع مادة مادة ، فليتفضل األخ مقرر 
  .اللجنة 

  
 :العضو السيد حبيب مكي 

 ١٠حنن محد بن عيسى  ":  نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة :الديباجة 

وعلى املرسوم بقانون  ع على الدستور ،بعد االطال.  ملك مملكة البحرين آل خليفة
 باملوافقة على النظام األساسي لس التعاون لدول اخلليج ١٩٨١لسنة ) ٢٤(رقم 

 يف شأن معاملة مواطين دول ١٩٨٣لسنة ) ٣(وعلى املرسوم بقانون رقم  العربية ،
 عدلة له ،جملس التعاون اخلليجي فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف البحرين والقوانني امل

 ١٥ بشأن ممارسة مواطين دول جملس التعاون ١٩٨٩لسنة ) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقم 

) ٢٦(لدول اخلليج العربية لتجارة اجلملة يف دولة البحرين املعدل باملرسوم بقانون رقم 
 باملوافقة على االتفاقية ٢٠٠٢لسنة ) ٧(وعلى املرسوم بقانون رقم  ،١٩٩٨لسنة 

وعلى قرار الس  حدة بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،االقتصادية املو
األعلى لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثامنة اليت عقدت بالرياض 

 ٢٠  وعلى قرار الس األعلى لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية   ،١٩٨٧سنة 

   املنامة مبملكة البحرين خالل الفترة من يف دورته احلادية والعشرين اليت عقدت يف
وعلى قرار الس األعلى لدول جملس التعاون لدول   ،٢٠٠٠ ديسمرب ٣١ -٣٠

  اخلليج العربية يف دورته الثالثة والعشرين اليت عقدت يف دولة قطر خالل الفترة من
   

 ٢٥، أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه   ،٢٠٠٢ ديسمرب ٢٢ -٢١

 باملوافقة على نص الديباجة كما ورد من توصي اللجنة ". :وقد صدقنا عليه وأصدرناه
 . احلكومة
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  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات على الديباجة ؟
  

 ٥ )ال توجد مالحظات(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

 ١٠ )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ١(إذن تقر الديباجة ، وننتقل إىل املادة 
  

 ١٥ :العضو السيد حبيب مكي 

مع عدم اإلخالل بأي " :  نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة ) :١(املادة 
رسة مواطين حكم تنص عليه القوانني واألنظمة املعمول ا يف مملكة البحرين بشأن مما

دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ألي نشاط اقتصادي يف مملكة البحرين ، 
يسمح ملواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية من األشخاص الطبيعيني 
 ٢٠واالعتباريني مبمارسة مجيع األنشطة االقتصادية واملهن دون حتديد يف اململكة باستثناء 

توصي . " واملهن املنصوص عليها يف القائمة املرافقة هلذا القانون األنشطة االقتصادية 
   .  باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومةاللجنة

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟

  
 )ال توجد مالحظات(

  :الرئيـــــــــــــــس

  قون عليها ؟أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املواف
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 )أغلبية موافقة(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥إذن تقر هذه املادة ، واألخ مجيل املتروك ممتنع عن التصويت وحبسب الالئحة 

الداخلية فإن لرئيس الس احلق يف أن يسأل العضو عن سبب امتناعه ، تفضل األخ 
  .مجيل املتروك 

  
 :العضو مجيل املرتوك 

 ١٠ أعتقد أن كثريا من األعضاء يبدون آراءهم ، ولكن يف شكرا سيدي الرئيس ،

. النهاية وعند التصويت ينسون آراءهم اليت قدموها ، وهلذا أنا ممتنع عن التصويت 
سيدي الرئيس ، لقد اقترحت أن تكون هناك قواعد للمعاملة باملثل ، واقترحت إضافة 

ألي نشاط اقتصادي يف  ... : "فقرة يف السطر الثالث من املادة حبيث تكون العبارة 
، فهذه اإلضافة اليت ... " مملكة البحرين بقواعد املعاملة باملثل ، يسمح ملواطين دول 

 ١٥  .اقترحتها ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، واألخت الدكتورة ية اجلشي ممتنعة عن التصويت وقد بينت وجهة 
  . لية ، تفضل األخ مقرر اللجنة نظرها سابقًا ، وننتقل إىل املادة التا

  ٢٠ 

 :العضو السيد حبيب مكي 

يكون السماح "  : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة ) :٢(املادة 
ملواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية مبمارسة مجيع األنشطة االقتصادية 

 أقرها الس األعلى لس واملهن املشار إليها يف املادة السابقة ، وفقاً للضوابط اليت
 ٢٥) ٩(التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثامنة ، واليت تضمنها املرسوم بقانون رقم 

 يف شأن ١٩٨٣لسنة ) ٣( بشأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ١٩٨٨لسنة 
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 " .معاملة دول جملس التعاون اخلليجي فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف البحرين 
  . باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة توصي اللجنة

 

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟

  
 )ال توجد مالحظات(

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

 )أغلبية موافقة(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥ تقر هذه املادة ، مع امتناع نفس اإلخوة ولنفس األسباب ، وننتقل إىل إذن

  .املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

 كل -على الوزراء "  : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة : )٣(املادة 
 ٢٠ من اليوم التايل لتاريخ نشره ا تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبار-فيما خيصه 

 .  باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومةتوصي اللجنة " .يف اجلريدة الرمسية 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  ٢٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  ليها ؟أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون ع
  ٣٠ 

  )أغلبية موافقة(
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  :الرئيـــــــــــــــس

إذن تقر هذه املادة ، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة املـواد ، واآلن هـل     
  يوافق الس على مشروع القانون يف جمموعه ؟

  

 ٥  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل . القادمة إذن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة 
اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال وهو خبصوص أخذ موافقة الس بشأن رسالة 
 ١٠الدكتور محد السليطي رئيس جلنة اخلدمات بشأن الطلب الثاين لتمديد املدة املقررة 

من ) ٣٨(للجنة لتقدمي تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم ، وذلك استنادا إىل املادة 
  وإذا تكرر تأخري تقدمي التقرير يف املوعد احملدد " ئحة الداخلية اليت تنص على أنه الال

له ، عرض رئيس الس األمر على الس يف أول جلسة تالية ، وللمجلس أن مينح 
اللجنة أجالً جديدا أو حييل املوضوع إىل جلنة أخرى أو أن يقرر البت يف املوضوع 

 ١٥الدكتور محد السليطي إبداء املربرات قبل أخذ رأي ، وأطلب من األخ " مباشرة 

  .الس فليتفضل 
  

 :العضو الدكتور محد السليطي 

شكرا سيدي الرئيس ، بودي تفهم جملسكم الكرمي لدواعي طلب اللجنة 
 ٢٠ حريصة - كما تعرفون -لتأجيل املدة إىل اية نوفمرب بدالً من اية أكتوبر ، واللجنة 

شامالً ومتكامالً ، فقانون التعليم قانون مهم وأساسي وميس مجيع على تقدمي التقرير 
  األمر اآلخر الذي أود تأكيده هو أن اللجنة قد انتهت . مناحي احلياة يف البحرين 

 من مناقشة مجيع مواد مشروع القانون ، وهي بصدد االجتماع غدا مع - تقريبا -
 باملشروع ، واللجنة بصدد بعض املؤسسات واهليئات االجتماعية ذات العالقة

 ٢٥االجتماع للمرة الثانية يف األسبوع القادم مع ممثلي وزارة التربية والتعليم لالستماع إىل 

رأي الوزارة خبصوص االستفسارات املقدمة من اللجنة ، ويف تصوري أنه خالل ثالثة 
ئي املوافقة أسابيع ستنتهي اللجنة من التقرير ، وال ننسى أن إجازة العيد قريبة ، ورجا

  .على طلب التمديد ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، هذا املوضوع أحيل إىل اللجنة منذ دور االنعقاد السابق ، وأعطيناها 
متديدا سابقًا ، وأرى أن املدة الزمنية كانت كافية ومكتب الس يرى ذلك أيضا ، 

 كافية ، واللجنة تريد متديد املدة شهرا ويف حال التمديد الثاين يرى أن فترة أسبوعني
 ٥  آخر أي حىت اية شهر نوفمرب ، فهل يوافق الس على طلب التمديد 

  الثاين ؟
  

  )أغلبية موافقة(
   

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

إذن يقر التمديد الثاين والنهائي لفترة شهر ، أي إىل اية نوفمرب احلايل ، ويف 
ن إعداد التقرير يف الفترة احملددة فسنطبق الالئحة الداخلية إما حال عدم انتهاء اللجنة م

وننتقل اآلن إىل البند التايل من . ببحث املشروع مباشرة أو إحالته إىل جلنة أخرى 
جدول األعمال وهو خبصوص مناقشة التقرير األول للّجنة املؤقتة للمرأة والطفل يف 

 ١٥نت يف دور االنعقاد السابق ، وطُلب جملس الشورى ، وكما تعلمون فإن اللجنة تكو

منها تقدمي تقرير يف اية دور االنعقاد الثاين وتقرير آخر يف اية دور االنعقاد احلايل ، 
وكان من أهداف اللجنة التأكد من مالءمة النصوص القانونية اخلاصة باملرأة والطفل 

 كانت حباجة إىل  مع االتفاقيات الدولية املصدق عليها ، وتعديل تلك النصوص إن
ذلك ، وكذلك دراسة ما حيال إىل اللجنة من مشروعات قوانني واقتراحات قوانني 
 ٢٠واملوضوعات اخلاصة باملرأة والطفل ، ورفع تقرير للمجلس بشأا ، ومجع البيانات 

واملعلومات من أجل دراسة التشريعات فيما يتعلق باملرأة والطفل ، والتقرير موجود 
داف ، وهناك من طلب الكالم يف املوضوع قبل اجللسة ، وأبدأ باألخ أمامكم مع األه

  .منصور بن رجب فليتفضل 
  

 ٢٥ : رجب بن منصور العضو

يف احلقيقة حنن أمام تقرير حافل ، وإجناز تستحق عليه          سيدي الرئيس ،    ا  شكر
اللجنة املوقرة كل الشكر والتقدير واإلشادة ، وأعتقد أن الزميالت والزمالء أعـضاء             
اللجنة الكرمية ال حيتاجون إىل عبارات الشكر والتقدير على حنو إنشائي فقط بـل أرى    
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أن شكرنا وتقديرنا جلهودهم جيب أن يترجم من خالل دعمنا لتوجهام ودراسـام             
وإجنازام واقتراحام ، كما أود أن أنوه بالنشاطات اخلارجية هلذه اللجنـة ، والـيت               

ة جلنة أخرى زميلة ، إضافة للعالقة اليت أرستها اللجنة مع            عن أي  - باعتقادي   -ميزا  
اجلهات املعنية بذات الصعيد واال ، خاصة الس األعلى للمرأة ، أقول ذلك كفاحتة              

 ٥ إذا كـان  :أوالً : ملا أريد اإلفضاء به حول التقرير واللجنة ، وهو على النحو التـايل            

 وهـي   -لى رغبة استقرائية من الس املوقر       تشكيل هذه اللجنة جاء يف السابق بناًء ع       
 فإن وجود هذه اللجنة اآلن يتوافق متاما مع الرغبة امللكية اليت تفضل             -رغبة تسجل له    

ا حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى يف خطابه السامي يف افتتـاح دور االنعقـاد               
 على ضرورة   -ه اهللا    حفظ -العادي الثالث من أعمال الس الوطين ، واليت ركز فيها           

 ١٠تعميد تشريعات تعمل على تنظيم شئون األسرة ، وتتعاطى مع تلبية حقـوق املـرأة               

والطفل ، وبالتايل فلو كان الس مل يشكل هذه اللجنة لصار تشكيلها اآلن ضـرورة               
 تواصالً مع ما سبق فقد أجنزت اللجنة املوقرة ما ميكن االعتمـاد             :ثانيا  . استراتيجية  

شكيل رؤية شورية يتبناها هذا الس لتفعيل الرغبة امللكية السامية ، واالخنراط            عليه لت 
الفعلي يف حتقيق األهداف اليت أشار إليها اخلطاب امللكي السامي ، وأعتقد أن لـدى               

 ١٥ خبصوص النتائج اليت توصلت إليها اللجنة حيال       :ثالثًا  . اللجنة الكثري على هذا الصعيد      

يالت واإلضافات املقترحة فإين أعتقد أن األمر يتعلق بأكثر مـن           بعض القوانني والتعد  
قانون ، وال أرى أن من القانون أن تؤخذ هذه القوانني مجلة واحدة ، وبالتـايل فـإن            
األمر من وجهة نظري يتطلب إعادة فرز هـذه االقتراحـات وتقـدميها للمجلـس               

اسـب مـع التوصـية      مشروعاٍت كالً على حدة ، حبيث تأخذ ارى التشريعي املن         
 ٢٠ بناًء على ما سلف أرى      :رابعا  . للمجلس املوقر بضرورة إعطائها األولوية على غريها        

أن يكتفي الس حاليا باالطالع على تقرير اللجنة واعتماده ، وملا كـان التكليـف               
السابق للّجنة ال يتضمن تقدمي اللجنة للمقترحات القانونية ؛ فأرى أن يقـوم الـس               

 :خامـسا   .  اللجنة بذلك اختصارا للكثري من الوقت واجلهد وتفعيالً للدور           بتكليف
بالنسبة للتوجيهات امللكية األخرية بشأن تنظيم األسرة ، والقوانني املعيقة ، ومـسألة             
 ٢٥  رفع أية أعباء متييزية عن املرأة ، وتفعيل حقوقها الكاملة ؛ أعتقد أن هذا التوجه رمبـا                
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اللجنة االستفادة منه ، وخاصة ما يتعلـق بـالقوانني املعيقـة     يطرح جديدا من شأن   
ومسألة تنظيم األسرة ، وهي قضايا رمبا مل ترد يف التكليف السابق وبالتـايل حتتـاج                

 أما بشأن مقترحات    :سادسا  . اللجنة لتكليفها جمددا بالتعاطي مع املستجدات األخرية        
 يف وقته ، وأكرر الشكر لكم وللجنة        اللجنة فسوف تكون لنا وقفات عديدة معها كالً       

 ٥  . الكرمية ، واهللا املوفق ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، الرجاء االختصار قدر اإلمكان ، وقبل أن أعطي الكلمة لرئيسة اللجنة 
أردت التوضيح بأننا يف مكتب الس مل نستلم أي تعديل على قوانني ، ولعل رئيسة 

 ١٠  .ا سبب ذلك ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل اللجنة تعلل لن

  
  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر أعضاء الس على دعمهم الدائم للّجنة 
  املؤقتة للمرأة والطفل ، وكذلك مكتب الس على دعمه لنا يف الدورين السابق 

 ١٥داية أن أشري بشكل موجز إىل آلية عمل اللجنة اليت سيدي الرئيس ، أود يف الب. واحلايل 

أخذت منا وقتا طويالً يقارب أربعة اجتماعات ، والالئحة الداخلية مل تشر إىل آلية 
عمل اللجان املؤقتة ، وكنا دائما نستشري كالً من املستشار القانوين للمجلس واملستشار 

 الدائمة ينطبق على اللجنة املؤقتة ؟ هل ما ينطبق على اللجنة: القانوين لشئون اللجان 
ووجدنا أن بعض األمور ينطبق عليها ما ينطبق على اللجان الدائمة يف حني أن هناك 

 ٢٠) ٢١(أمورا ال ينطبق عليها ذلك ، فهذه من الصعوبات اليت واجهناها يف تفسري املادة 

 -اقتضى األمر  إذا -وجيوز للمجلس : " من الالئحة الداخلية واليت تنص على ما يلي 
أن يشكل جلنة مؤقتة لدراسة موضوع معني ، وتنتهي اللجنة املؤقتة بانتهاء الغرض الذي 

، والغرض املعني بالنسبة للجنة املؤقتة هو مقترحات ومشاريع " شكلت من أجله 
القوانني ، وسوف أوجز الصعوبات اليت واجهتنا يف اللجنة ، فعندما تشكلت اللجنة 

 ٢٥ هلا هو املواءمة بني االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها مملكة كان اهلدف األول

وبني التشريعات احمللية النافذة ، وقد ) حقوق الطفل(واتفاقية ) سيداو(البحرين كاتفاقية 
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واجهتنا هذه املشكلة عندما وجدنا نصوصا ال تتفق مع هذه االتفاقية ، فهل اللجنة هي 
رح بقانون أم أنه جيب على مخسة أعضاء من اللجنة اليت تقدم التعديل من خالل مقت

تقدمي االقتراح ؟ ومبا أن اللجنة قد درست هذه االتفاقيات والقوانني فكان من األوىل 
واملشكلة األخرى اليت . هلذه اللجنة أن ترفع املقترحات إىل مكتب الس للنظر فيها 

 ٥لجان الدائمة حيال إليها مشروع واجهناها هي مشكلة االتصال باجلهات املعنية ، ففي ال

القانون أو مقترح القانون وبالتايل تطلب اللجنة الدائمة من مكتب الس أو من رئيس 
الس أن يتصل باجلهات املعنية للمشاورة واالستفسار ، ويف اللجنة املؤقتة للمرأة 

مراجعته ، والطفل فإن العمل ال يبدأ بإحالة اقتراح بقانون بل من خالل دراسته أو 
وهلذا حنن حباجة إىل االتصال باجلهات املعنية ، وقد كان الرد يأتينا برفض هذا الطلب 
 ١٠لسبب أنه ال يوجد اقتراح بقانون أو مشروع بقانون يتطلب دعوة هذه اجلهات ، يف 

الوقت الذي ندرس فيه هذه القوانني سواء النافذة أو املقترحة ، هلذا فنحن كنا حباجة 
سسات اتمع املدين وكذلك اجلهات احلكومية املعنية كالس األعلى إىل دعوة مؤ

للمرأة أو وزارة العمل والشئون االجتماعية لالستفسار عن الكثري من التعديالت اليت 
واملشكلة األخرى اليت واجهتنا هي امليزانية ، فاهلدف من اللجنة هو . كنا نقترحها 

 ١٥ريعات ، فإذا كنا نريد أن ندرس تشريعا ما إجراء الدراسات والبحوث من أجل التش

ونريد أن جنري دراسة ما فإنه تواجهنا مشكلة امليزانية ، فمن أين نأيت بامليزانية ؟ وكان 
اجلواب يأتينا بأنه ليست هناك ميزانية للجان ، فإذا أعطيت اللجنة املؤقتة ميزانية فإن 

مؤقتة ومعنية بالدراسة ، واللجان األمر ينطبق على بقية اللجان ، يف حني أا جلنة 
أخريا ، هذه اللجنة خاصة ومؤقتة وشكلت لدراسة . األخرى ليست معنية بالدراسة 

 ٢٠موضوع معني وهو دراسة التشريعات ولكن يف دور االنعقاد السابق كانت تأيت وفود 

ية أو لزيارتنا وطُلب مقابلة أعضاء هذه اللجنة ، وعندما نقابل هذه الوفود سواء العرب
الدولية فإننا نود أن نعطيها مرئياتنا وأهدافنا مدونة يف كتيب ، ولكن مكتب الس 
رفض إصدار هذا الكتيب ، وعندما شاركنا يف مؤمتر لالحتاد الربملاين الدويل يف شهر 
سبتمرب متت املوافقة على إصدار هذا الكتيب ولكن بشكل مستعجل وقد كان هذا 

 ٢٥األول لرئيس الس ، هذا الكتيب يهدف إىل شرح دور املرأة بقرار من سعادة النائب 

  يف السلطة التشريعية واألهداف اليت تسعى اللجنة إىل حتقيقها لدعم مشروع جاللة 
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امللك ، ومكانه املرأة يف السلطة التشريعية ، فكنا نتمىن على مكتب الس إصدار هذا 
خرى بل لدعم السلطة التشريعية من الكتيب ، وليس كما هو معمول به يف اللجان األ

خالل توضيح األهداف اليت تسعى إليها مملكة البحرين لتحقيق القوانني والتشريعات 
  .واالتفاقيات الدولية ، وشكرا 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

 ، إن هيئة املكتب ال ترفض أمرا إال إذا كان هناك سبب وجيه لذلك ، شكرا
أما فيما . لب مقابلتها ليس هلا عالقة بالقضايا موضع الدراسة فقد تكون اجلهة اليت طُ

يتعلق بالدراسات فإن مجيع اللجان حتتاج إىل إجراء الدراسات ، ولدينا قسم خاص 
 ١٠بالدراسات ، ومل تطلب اللجنة أية دراسة ، ولدينا اتفاقيات خارجية لعمل الدراسات 

اء الدراسات إذا كانت الدراسات فلم جند أي داٍع إلعطاء هذه اللجنة ميزانية إلجر
متوفرة للمجلس وجلانه ، ومكتب الس يشجع هذه اللجنة ، وقد رشحنا اثنتني من 

وأما خبصوص إصدار كتيب فإين لن . أعضائها حلضور مؤمتر االحتاد الربملاين الدويل 
أعلق على هذا املوضوع ، ولكن مكتب الس حبث بشكل مطول هذا املوضوع ، 

 ١٥أعطي الكلمة لألخت ألس مسعان .  موجود وبإمكانكم أن حتكموا عليه والكتيب

  .فلتتفضل 
  

  :ألس مسعان العضو

 بداية أود أن أتقدم جبزيل الشكر لسنا املـوقر علـى            سيدي الرئيس ،   شكرا
 ٢٠موافقته بتشكيل هذه اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ، وأخص بالشكر سـعادة رئـيس              

قبل الـدخول  . وتعاونه دور كبري يف تعزيز عمل هذه اللجنة    الس الذي كان لدعمه     
يف موضوع التقرير البد من اإلشارة إىل نقطة هامة وهي أن الس يناقش اليـوم أول                

م مما جيدر معه ٢٠٠٢تقرير ألول جلنة مؤقتة يشكلها جملس الشورى وفقًا لدستور عام           
نية ملناقشة تقـارير اللجـان املؤقتـة       أن يأخذ الس يف اعتباره أنه يؤسس أعرافًا برملا        

 ٢٥األخرى اليت قد يشكلها الس يف هذا الفصل التشريعي أو يف الفصول القادمة ، وعليه          

البد أن يكون دور الس هنا دورا داعما للتقرير املقدم من اللجنة املؤقتـة للمـرأة                 
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شارة إىل نقطة هامة كما البد من اإل. والطفل ، ومبا يعزز ما حققته اللجنة من أهداف      
وهي طبيعة عمل اللجنة ، حيث إنه ال جيوز وفقًا للدستور والالئحة الداخلية للمجلس              
أن تتقدم اللجان باقتراحات القوانني بصفتها جلانا بل يتقدم باقتراحات القوانني عـدد             

ه من أعضاء الس بصفتهم أعضاًء وليس باسم اللجان اليت ميثلوا ، وطبيعة العمل هذ             
 ٥متنع ظهور اللجنة يف حتريك أداة اقتراح القوانني ، ولن أذكر ما تناولته اللجنة بـشأن                

 مع االتفاقيات الدولية فقد ذكرت ذلك األخت        ادراستها للتشريعات النافذة ومواءمته   
الدكتورة فوزية الصاحل ، ولكنه نتج عن الدراسة أن تقدم عدد من األعضاء بـاقتراح               

  كام قانون اجلنسية البحرينية مبا يتفق مـع هـذه االتفاقيـات      بقانون بتعديل بعض أح   
ومن األدوار املهمة اليت قامت ا اللجنة هو االنفتاح واالتـصال باجلهـات             . الدولية  

 ١٠وختاما ، من املهم اإلشارة إىل أن اللجنة قـد رفعـت            . احمللية والدولية ذات العالقة     

الفترة املتبقية لعمل اللجنة أكثر عمقًا ، م ، ونأمل أن تكون   ٢٠٠٤ يونيو   ٧تقريرها يف   
حيث إن اللجنة مرت يف الفترة اليت تناوهلا التقرير مبرحلة حتضريية وإجرائيـة أخـذت     

  . جزًءا من عمل اللجنة ، ومع مزيد من الوقت سيكون عطاء اللجنة أكثر ، وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

  :و فيصل فوالذ العض
شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الرئاسة ، واإلخوة يف مكتب الس ،              
 ٢٠ومجيع األعضاء على دعمهم املهم واملستمر هلذه اللجنة وكذلك األمانة العامة ، ومجيع             

سيدي الرئيس ، أردت أن أبني أن هذه اللجنـة ليـست األوىل يف          . املوظفني بالس   
بل هي األوىل على صعيد جمالس الشورى والـوطين واألمـة           مملكة البحرين فحسب    

مبجلس التعاون ، فهذه أول جلنة معنية باملرأة والطفل ، وهذا األمر يـسجل ململكـة                
البحرين ، وهذا يف اعتقادي جاء ملكانة املرأة منذ الثالثينيـات وإىل اآلن ، ونتيجـة                

 ٢٥يتعلق بالتقرير فقد جاء متواضـعا  أما فيما . لنضاالت املرأة خالل هذه املرحلة الطويلة    

ويف فترة زمنية حمدودة ، ومل يغطِّ مجيع اجلهود واألنشطة بشكل مفـصل وواسـع ،                
ولكين واثق من اهتمام اإلخوة واألخوات ومكتب الس ذا التقرير ، فهـو بدايـة               
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ي وأكرر شكر . لتأسيس انطالقة قادمة هلذه اللجنة على اعتبار أن لديها مشاريع مهمة            
لرئاسة الس ولإلخوان يف مكتب الس ، وكذلك احلكومة لكوا داعمة عن طريق             
الوزارات املعنية ، والشكر موصول إىل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزيـر         
الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب ، وحنن يف السلطة التشريعية البـد أن جنـسد         

 ٥ امللك املفدى واملتمثل يف خطابه السامي ، وهذا حيسب          املعاين السامية ملشروع جاللة   

ملكتب الس بأن جسد تلك املعاين عند تشكيل جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي          
من خالل مشاركة األخوات األعضاء يف اللجنة ، وكذلك مـشاركتهم يف الـشعبة              

الصاحل واألخت ألـس    سيدي الرئيس ، لقد بينت األخت الدكتورة فوزية         . الربملانية  
مسعان طموحاتنا الكبرية ، ومن املؤكد يف الفترة القادمة أن يتم التطـرق إىل ملفـات             
 ١٠مهمة تتعلق باملرأة والطفل كملف الفقر والتوزيع العادل للثروة ، إذ إن املرأة والطفـل      

د من أكثر الفئات ميشا يف اتمع ، ولقد كان لنا لقاء مهم مع األخوات يف االحتـا                
، وحىت فيما يتعلق مبشروع سيدي ويل العهد األمني         ) الكوتا(النسائي ملناقشة مشروع    

بالنسبة إلصالح االقتصاد وسوق العمل فإن املرأة ممثلة من قبل جملس الشورى ، وثقوا              
 أن األخوات يف اللجنة سيجسدن كل املعـاين  - أيها اإلخوة أعضاء جملس الشورى     -

 ١٥سيكون لنا اليوم لقاء صحفي بعد هذه اجللسة وسنتبادل فيه          السامية هلذا املشروع ، و    

أما فيما يتعلق مبشروعات القوانني فإنكم ستنـزعجون بالكم اهلائـل          . خمتلف اآلراء   
  .الذي سيصلكم يف األيام القادمة بعد انتهائنا من دراستها ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠  . بوعلي شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن

  

  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أضم صويت إىل صوت اإلخوان باإلشادة باللجنة          

  .وعملها ، وقد أفاض اإلخوان يف هذه املوضوع ، وشكرا 
  ٢٥ 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
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  :العضو عبداجلليل الطريف 
 سيدي الرئيس ، بودي أن أسجل شكري وتقـديري لـرئيس الـس     شكرا

سيدي الرئيس ، من خالل هـذا       . وألعضاء الس على موقفهم الداعم هلذه اللجنة        
 : أوالً: التقرير املعروض أمامنا اليوم ، ومن خالل عمل اللجنة ميكن أن أرصد التـايل     

 ٥ بغرفتيه وليس لس الشورى     إن تشكيل اللجنة قد جاء ليحسب لصاحل الس الوطين        

فحسب ، وهو ما يصب يف دعم املشروع اإلصالحي وتعزيز التجربة الدميقراطية مبـا              
 إن اللجنة رغم عملها املستمر واملكثف       :ثانيا  . حيققه من خدمة لقضايا املرأة والطفل       

راسة إال أن أجندا حافلة بالكثري من املواضيع اليت هي من صلب اختصاصاا ، وأن د              
 إن ما تضمنه اخلطاب امللكي السامي يف        :ثالثًا  . هذه املواضيع تتطلب فترة زمنية أكرب       

 ١٠افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث وخباصة ما يتعلق بقانون األسرة قد ألقى على كاهل              

كما أن احلراك   . هذه اللجنة مسئوليات أخرى يتطلب حبثها املزيد من الوقت واجلهد           
 مـن املالئـم أن      ته قضايا املرأة والطفل يف البالد يؤسس مهام ومسئوليا        اتمعي جتا 

تتصدى هلا هذه اللجنة ، يضاف إىل ذلك ما وصلت إليه املرأة يف البالد من إسهامات                
وما اكتسبته البالد من مسعة يف احملافل الدولية نتيجة للجهد املتواصل ، لذا أعتقـد أن                

 ١٥شهرا أمر حيتاج إىل إعادة نظر   ) ١٨(املرأة والطفل يف    اختزال حبث التشريعات اخلاصة ب    

 سيدي  -من هنا   . ، خاصة يف ظل وجود قضايا متجددة ومستمرة يف هذا اخلصوص            
 فإنين أغتنم هذه الفرصة ألدعو إىل التفكري بشكل جدي يف توسيع نطـاق              -الرئيس  

 إجياد املسوّغ   عمل اللجنة وإعادة تشكيلها وفق منظور وفلسفة جديدين ، والتفكري يف          
القانوين الذي جيعل منها جلنة دائمة وليست مؤقتة لتتصدى هلذا الكم مـن القـضايا               
 ٢٠املتعلقة مبوضوع املرأة والطفل ، والشك أن الس املوقر هو عند مستوى هذا التحدي        

  .، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
وزير الدولة لـشئون    شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل          

 ٢٥  .جملسي الشورى والنواب 
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  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

شكرا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أشكر اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل على             
بالرجوع إىل تشكيل هذه اللجنـة      . هذا التقرير ، وسيكون هذا أول الغيث بإذن اهللا          

 ٥ر ذلك جيدا ، فمهمتها هي دراسة االتفاقيات الدولية اليت          ومهمتها األساسية فإين أذك   

وقعتها البحرين بشأن املرأة والطفل ، ومدى تطبيق هذه االتفاقيات من ناحية إصـدار              
القوانني املنفِّذة هلا أو تعديل القوانني املوجودة ، وهذه نقطة مهمة جدا ومسئولية كبرية 

. قيات إىل قانون أمر مهم حلماية املرأة والطفل على هذه اللجنة ، ألن حتويل هذه االتفا     
أما خبصوص آلية عمل اللجنة اليت ذكرا األخت الدكتورة فوزية الـصاحل ، فهنـاك               
 ١٠اقتراح بأن تعد اللجنة تقريرا بعد دراسة أي اتفاقية وتقدمه إىل مكتب الس ، كـأن                

ة هذا القـانون مـع      تقترح إحدى األخوات تعديل مادة أو أكثر من قانون ما ملواكب          
  .االتفاقية ، لذا أعتقد أن جلنتكم جلنة مهمة جدا ، ونتمىن هلا التوفيق ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 

  
  :العضو مجال فخرو 

شكرا سيدي الرئيس ، وأود أن أشكر اإلخوان واألخوات يف اللجنـة علـى              
اضية ، وأحب أن أؤكد أننا يف جلنة الشئون املالية واالقتصادية           جهودهم خالل الفترة امل   

 ٢٠قد استلمنا رسالة حمالة من مكتب الس يطلب فيها اإلخوان واألخوات أعضاء اللجنة             

املؤقتة للمرأة والطفل حتديد ميزانية هلا ، وقد طلبنا منهم برناجما واضحا وحمددا لغرض              
 املاضي وإىل اآلن مل حنصل على إجابة منهم ، وأود أن           صرف املبالغ املالية ، ومنذ العام     

أؤكد أن مكتب الس مل يرفض الطلب وإمنا طلبنا منهم توضيح ااالت اليت ترغـب      
سيدي الرئيس ، كنت أمتىن يف هذا التقرير أو يف التقريـر            . اللجنة يف توفري امليزانية هلا      

 ٢٥قة باملرأة والطفل ومدى حاجتنـا يف  القادم أن حنصل على كشف كامل بالقوانني املتعل   

البحرين لالنضمام إليها أو تعديل القوانني احلالية ، وأنا مل أجد يف التقرير مـا يفيـد                 
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بذلك ، باستثناء تركيزهم على بعض القوانني ، وهناك جمموعة كبرية مـن القـوانني               
توي على القوانني   الدولية اليت تعىن بشئون املرأة والطفل ، وكنت أمتىن أن أجد قائمة حت            
أما فيما يتعلـق    . الدولية اليت وقعت عليها مملكة البحرين وما جيب أن توقع عليه منها             

) ١١(بدراسة مشروعات القوانني القائمة حاليا فإن اإلخوان أعدوا قائمة مكونة مـن             
 ٥مشروعات بقوانني ، ) ٣( ناقشوا منها حىت اآلن     - جزاهم اهللا خريا     -مشروعا بقانون   

متىن يف األشهر القادمة من عمر اللجنة أن ينهوا دراسة بقية املشروعات بقـوانني ،               وأ
وكذلك أمتىن عليهم أن حيددوا يف تقاريرهم املواد املقترحة من قبلهم إلعادة النظر فيها              
حسب رأيهم حىت يتبىن أعضاء الس هذه االقتراحات ، واهلدف من هذا التقريـر أن          

 باحلاجة إىل إدخال التعديالت ، وأذكر أنه عندما ناقـشنا هـذا             ينوّروا أعضاء الس  
 ١٠األمر ذكر األخ املستشار القانوين للمجلس أن اهلدف هو مجع املعلومـات إلطـالع              

األعضاء عليها حىت يتبنوا هذه املقترحات ، وليس اهلدف أن تأيت اللجنة مبقترحـات              
فأمتىن عليهم مستقبالً أن يعطـوا      بقوانني ألن هذا غري جائز حبسب الالئحة الداخلية ،          

مقترحات واضحة ويبينوا املواد املقترح تعديلها يف تلك املشروعات وأسـباب تلـك             
التعديالت ، ومرة أخرى أحب أن أشكرهم على جهودهم خالل الفتـرة الـسابقة ،          

 ١٥  .وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

ة الصاحل أن تعطينا مثـاالً  شكرا ، أود من رئيسة اللجنة األخت الدكتورة فوزي        
على رفضنا لطلب استدعاء بعض اجلهات حلضور اجتماعات اللجنة ، تفضلي األخت            

 ٢٠  .الدكتورة فوزية الصاحل 

  
  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

  شكرا سيدي الرئيس ، كما ذكرت األخت ألس مسعان فإن هذا هو أول تقرير              
ء الس أن نكون قد انتهينا من هـذا التقريـر ،   للَّجنة ، وبالتايل جيب أالّ يتوقع أعضا  

 ٢٥وفيما يتعلق بامليزانية فإنه قد نكون أخطأنا ؛ حيث مل تكن           . أشهر أخرى   ) ٦(فأمامنا  

هناك رسالة مكتوبة ولكن بالتشاور معكم ومع رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية            
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ة جلميع اللجان ، وردكم     أوضحتم أنه إذا مت ختصيص ميزانية لنا فيجب ختصيص ميزاني         
هذا كان شفهيا ، وبالتايل فإن الدكتورة نعيمة الدوسري أعدت ميزانية جلميع الورش             
والدراسات والبحوث اليت تنوي اللجنة القيام ا ، وسعادة األمني العام للمجلس بعث             

ل لنا برسالة مفادها أن جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث يقومان مبث         
 ٥سعادة الرئيس ، حنن أعضاء اللجنـة نـشعر بأننـا      . هذه الدراسات إذا احتجنا إليها      

نستطيع القيام ذه الدراسات وبالتايل حنن قد نستعني ببعض اجلهات من خارج جامعة             
البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث ، فعلى سبيل املثال قام أعضاء اللجنـة             

سية ، ويف احلقيقة ال أريد قراءة التقرير ألنه موجود بني           بدراسة حول تعديل قانون اجلن    
يديك ، ولكن أشعر وكأن أعضاء الس يقولون إننا مل نقم بـأي عمـل يف الفتـرة       

 ١٠  : لقد قامت اللجنة بدراسة املـشروعات واالقتراحـات بقـوانني التاليـة             . السابقة  

لحقـني باتفاقيـة األمـم     مشروع قانون باملوافقة على الربتوكولني االختياريني امل    -١
 مـشروع   -٢. املتحدة حلقوق الطفل ، وأصدرنا تقريرا ، وقد رفع إىل اللجنة املعنية             

. قانون اخلدمة املدنية ، وقد رفعت اللجنة تقريرا إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية              
ـ -٤.  مشروع قانون الصحة العامة ، وقد رفع تقرير إىل جلنة اخلـدمات    -٣ راح  اقت

 ١٥  .بقانون بشأن إجيار العقارات ، وقد رفع تقرير إىل جلنـة املرافـق العامـة والبيئـة                  

  . مشروع قانون التعليم العايل ، وننتظر انتهاء التقرير لرفعه إىل اللجنة املختـصة               -٥ 
من قانون جوازات السفر املقدم مـن العـضو   ) ١٣( اقترح بقانون بتعديل املادة    -٦ 

  أما خبصوص القوانني النافذة فإن هنـاك       . وقد رفع تقرير بشأنه     عبداحلسن بوحسني ،    
  : قانونا قمنا مبواءمتها مع االتفاقيات الدولية ، لن أذكرها مجيعها ولكن منـها              ) ١١(
 ٢٠بشأن مباشرة احلقوق السياسية ، ووجدنا يف اتفاقيـة         ) ١٤( املرسوم بقانون رقم     -١

ن يف مملكة البحرين مطبق لدينا هذا األمر ، أا تنص على مشاركة املرأة ، وحن) سيداو(
فاملرأة تستطيع أن تنتِخب وترِشح نفسها ، أي أن كل نص قانوين مطابق لالتفاقية لسنا       

  قانون العمل يف القطاع األهلي ، وقد تكونت جلنة           -٢. حباجة إىل إجراء تعديل عليه      
ذ ، والدكتورة فخريـة  مصغرة مكونة من الدكتورة ية اجلشي ، واألستاذ فيصل فوال      

 ٢٥هـذه  . ديري لدراسة هذا القانون ، وهناك مقترح بتعديل بعض نصوص هذا القانون            

مشكلتنا ، فعندما تشكل جلان مصغرة أو تقوم اللجنة بدراسة القـانون وحنتـاج إىل               
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تعديل فهل نرفع هذا األمر إىل مكتب الس ونطلب منه تعديل هـذا القـانون أم أن         
ملصغرة هم من يعدل القانون أم اللجنة نفسها هي اليت تعدل القانون ؟             أعضاء اللجنة ا  

من وجهة نظرنا مبا أن اللجنة هي من قامت باجلهد والدراسة فإن من حقها أن تطلب                
التعديل ، ولكن الالئحة الداخلية متنعنا من ذلك ، وقد اتفقنا يف قـانون اجلنـسية أن                 

 ٥ أعضاًء يف اللجنة ، وقد كان منا ا أن يكونو يقترح التعديل مخسة أعضاء ليس بالضرورة     

يف هذا املوضوع األخ عبدالرمحن جواهري ، وقد بدأنا بقانون العمل يف القطاع األهلي   
، وقانون اجلنسية البحرينية ، وقانون اخلدمة املدنية ، وقد متت التعديالت مـن قبـل                

تها مع االتفاقيات الدوليـة     اللجنة فيما خيص املرأة والطفل ، وأما بقية القوانني ومواءم         
سيدي الرئيس ، عندما أشار خطـاب جاللـة         . فإننا مل نقم بإجراء التعديالت عليها       

 ١٠امللك إىل قانون األسرة شعرنا يف بداية دور االنعقاد احلايل بأنه من أولوياتنا ، وبالتايل               

 -ب منكم فإن عمل اللجنة اآلن يهدف إىل إعطاء األولوية لقانون األسرة ، ولكين أطل         
 تسهيل األمور ألننا يف اللجنة ال نناقش اقتراحا بقانون أو مـشروعا             -سيدي الرئيس   

بقانون بل مهمتنا دراسة االقتراحات والقوانني ، لذا نطلب منكم تـسهيل مهمتنـا              
  .باالتصال باجلهات املعنية ، وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  دون وال يهامجون ، ألم كانوا يتوقعـون        شكرا ، يف احلقيقة إن األعضاء ينتق      

 أن يكون الناتج أكرب ، ورمبا يكونـون         - خاصة مع محاسكم لتشكيل هذه اللجنة        -
ولدي اقتراح بقفـل    . م  ٢٠٠٣متعجلني قليالً نظرا إىل أن اللجنة شكِّلت يف ديسمرب          
 ٢٠عود كانو ،   مجيل املتروك ، س   : باب النقاش مقدم من اإلخوة األعضاء التالية أمساؤهم         

خالد الشريف ، إبراهيم بشمي ، حممد الشروقي ، فهل يوافق الس على قفل بـاب                
  النقاش ؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
ننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال وهـو          . إذن يقفل باب النقاش     

عضاء خبصوص إصدار بيان بند ما يستجد من أعمال ، وهناك طلبان وردا من بعض األ
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أحدمها بشأن احلوادث اليت شهدا الـبالد مـؤخرا ، واآلخـر بـشأن املـسريات                
واالعتصامات وتعرض مؤسسات دستورية وخاصة املؤسسة القضائية لالنتهاك من قبل          
فئة قليلة من الناس تعطل سري العدالة وجمراها ، فكال الطلبني معروض على الـس ،                

لس على إدراج هذين الطلبني حتت بند ما يستجد من أعمال ؟فهل يوافق ا  
  ٥ 

  )أغلبية موافقة(
  :الرئيـــــــــــــــس 

تفـضل األخ   . إذن يدرج هذان الطلبان حتت بند ما يستجد مـن أعمـال             
  .عبدالرمحن مجشري 

  ١٠ 

  : العضو عبدالرمحن مجشري 
ى جـدول   شكرا سيدي الرئيس ، وشكرا لكم على وضع هذا البند املهم عل           

يف احلقيقة إن بالدنا تتعرض يف هذه األيام حلوادث ، وتعرضـنا كـذلك              . األعمال  
الختبارات عدة منها األمين ومنها االقتصادي ومنها الـسياسي ، ويف خـضم هـذه         
 ١٥التوترات ومن هذه القلق الذي ينتابنا مجيعا بفعل توايل احلوادث جند أنفـسنا علـى               

عنا اإلصالحي الذي ارتضيناه مجيعا وصـوتنا عليـه         مفترق منعطف تارخيي يف مشرو    
إىل أين تقودنا هذه احلوادث ؟      : مما يدفعنا للتساؤل    %) ٩٨,٤(بأغلبية ساحقة بلغت    

وما هي مسئولياتنا جتاهها حكومة وأعضاء سلطة تشريعية ومؤسسات جمتمع مـدين            
نا مجيعا حكومة    أود أن أحدد مهمة أساسية علي      - سيدي الرئيس    -ومواطنني ؟ بدايةً    

 ٢٠وجملسا وطنيا وشعبا القيام ا ، وهي ضرورة صيانة الوحدة الوطنية اليت ددها هـذه        

احلوادث غري املسئولة واليت تتواىل علينا يوميا مما قد يدفع بنا إىل التراجع واختاذ موقف               
العنف إن أعمال . قد يصعب الرجوع عنه وهو إعادة النظر يف جممل السياسات احلالية        

واألعمال اخلارجة على القانون والشرعية ؛ مستمرة وتؤثر يف مسرية البالد الـسياسية            
واالقتصادية ، وعدم وقفها وإدانتها والتعاطي معها مبسئولية يعترب خيانة لألمانة الوطنية            
 ٢٥وخيانة للروح الوطنية اليت منثلها هنا بصفتنا أعضاء يف هذا الس وبصفتنا مواطنني يف              

. البلد ، وعليه البد من إدانة ما حصل يف ضوء أحكام القانون والدستور وامليثاق               هذا  
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ) ٢٢(كذلك إذا طبقنا على هذه احلوادث نص املادة   
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  املدنية والسياسية فإننا سوف جند أن ما حيدث من عنف وختريب هو ممارسة خاطئـة              
  

يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يلـزم اجلميـع يف          هلذه احلقوق ، ألن العهد الدو     
ممارسة حقوقهم بااللتزام أوالً بصيانة األمن القومي ، وثانيا بالسالمة العامة ، وثالثـاً              
 ٥بالنظام العام ، ورابعا حبماية الصحة العامة ، وخامسا باآلداب العامة ، وسادسا حبماية              

ث اآلن يف البحرين ممارسة عادية حلقـوق يف         حقوق اآلخرين وحريام ، فهل ما حيد      
نظام دميقراطي أم هو خروج عن النظام العام والقانون والشرعية ؟ سيدي الرئيس ، إن       
  أغلبية املواطنني يف هذه اململكة تطالب اليوم وقبل كل شـيء بتطبيـق القـانون أوالً     

د غري املربر واملخرب وأخريا ، وبعدئٍذ توضع القوانني والضوابط لوضع حد هلذا التصعي     
 ١٠ مطالبة أبناء هذا الوطن بـأن تتـرك   - سيدي الرئيس -القتصاد البلد ، وكلنا نسمع    

معاجلة الشأن البحريين ألهل البحرين ، ومن خالل األدوات القانونيـة والـشرعية ،              
وأعتقد أن الدميقراطية ومشروع اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي هو الذي    

 إصدار بيان من هـذا      - سيدي الرئيس    -ونقترح  .  وينجح يف النهاية     سوف يصمد 
  .الس يعرب عن كل ما يراه اإلخوة األعضاء جتاه هذه احلوادث ، وشكرا 

  ١٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

  

  : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
 ٢٠رئيس ، طلب إصدار أكثر من بيان من أكثر من جمموعة مـن             شكرا سيدي ال  

 دليل قاطع على أمهية هذا املوضوع ، وصدور         - بالشك   -أعضاء جملس الشورى هو     
بيان من جملس النواب يف جلسة األسبوع املاضي دليل قاطع أيضا علـى أن الـسلطة                

 حيز يف النفس هو أن      إن ما . التشريعية مبجلسيها النيايب والشوري مهتمة ذا املوضوع        
السلطة القضائية اليت تتمتع يف مملكة البحرين بالبعد عن كل التأثريات وتترفع مبنـزلتها             
 ٢٥عن كل من حياول التأثري على إصدار أحكامها ؛ تواجه اليوم تأثريات من حفنة أفـراد          

ات فباإلضافة إىل كل ما حدث يف املـسري       . قليلة حتاول أن تؤثر على سري العدالة فيها         
واخلروج على القانون وأخذ القانون باليد من قبل هذه الفئة احملدودة يف اتمـع ، إال             
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  أن حتدي السلطة القضائية يعد حتديا ملسرية اخلري واملسرية الدميقراطية اليت تتمتـع ـا    
  

 بدعوة مجيع مؤسسات اتمـع      - سيدي الرئيس    -أختصر كالمي   . البحرين اليوم   
مل مسئوليتها جتاه معاقبة من يعمل على إثارة الفتنة والتفرقة بني الـشعب         املدين إىل حت  

 ٥  الواحد ، وتوعية الشباب الذين يضلَّل م ملصاحل فردية وأهواء سلطوية لفئة قليلة مـن     

الناس ، تلك الفئة اليت لن تستطيع العيش يف أجواء احلرية والدميقراطية اليت وفرا لنـا                
  . جاللة امللك املفدى ، وشكرا حركة اإلصالح بقيادة

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  

  : العضو فيصل فوالذ 
شكرا سيدي الرئيس ، أضم صويت إىل صوت النائب األول األخ عبـدالرمحن             
مجشري وصوت األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وأطالب بسرعة إصدار البيان ،              

 ١٥خوة الذين تقدموا ذا الطلب ، وأتفق متاما مع ما طرحه األخوان الفاضالن          وأشكر اإل 

 احنرافًا خطريا حيدث ، ومسلكيات غري منضبطة يف         - كما أعتقد    -خصوصا أن هناك    
أحب أن أشري من خالل هذا املنرب إىل        . التعامل مع املشروع اإلصالحي جلاللة امللك       

ز السياسية اهلامة يف البلد ، وعلى رأسـها سـيدي           رفضنا للتشهري أو املساس بالرمو    
صاحب السمو رئيس الوزراء املوقر ، فهو باين ضة البلد وأعطى كل حياته وقدراته              
 ٢٠وجل اهتمامه لبناء هذا البلد وتعمريه ، إذن فاملأمول هو عدم االحنـراف أو تـسييس          

ومن جانب . من جانب املوضوع وإعطائه أحجاما أكرب وأبعادا أكثر من الالزم ، هذا           
آخر عدم املساس برموز وعوائل كبرية وهامة يف هذا البلد ، وكذلك عدم املـساس               
برجال الدين ، فقد تعرض بعضهم للمساس ، فأرى أن املسرية وعقارب الساعة لـن               
تقف ولن ترجع إىل الوراء ، فمشروع جاللة امللك قد بدأ ، وهناك إصالح سياسـي                

 ٢٥مل ، ومسرية التنمية االقتصادية املنشودة لرقـي الـوطن          واقتصادي واجتماعي متكا  

: واملواطن مستمرة ، ولكن البد أن يؤكد بيان جملس الشورى مسائل هامـة وهـي               
دعمنا الكامل ألجواء االنفتاح السياسي ، وحرية التعبري والرأي ، واحتـرام حقـوق              
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ة ، فالبد أن تـذكر      اإلنسان ، ودعم مسرية التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعي       
تلك األمور يف البيان املنتظر إصداره ، باعتبار أن جتربتنا منوذج مهم تتطلع إليه كـل                
الدول ، ألن جلَّ حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين حمفوظة ، وكل اجلمعيات وكـل               
املنظمات تشهد بذلك ، وأؤكد ما ذكره األخ عبدالرمحن مجشري عن الوحدة الوطنية             

 ٥رة النعرات الطائفية ، فكلنا شعب متجانس وشعب واحد وليست بيننا أيـة             وعدم إثا 

حواجز ، فهذه األسرة الواحدة ستعيش إن شاء اهللا دائما يف حب وسـالم ورقـي ،                 
والبد هنا من تأكيد تبنينا ملشروع سيدي جاللة امللك ، باعتبار أن هذا املشروع هـو       

: قوم اتمع بإفرازه هو نتيجة أمرين مهـا         التحدي اهلام يف الفترة القادمة ، وكل ما ي        
  عملية االنفتاح وحرية الرأي والتعبري املسئول املنطلق من هذا البلـد ومـن أجلـه ،                

 ١٠  .وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، تفضل األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملـسي             
  .الشورى والنواب 

  ١٥ 

  : جملسي الشورى والنواب وزير الدولة لشئون 
شكرا معايل الرئيس ، أحب أن أتوجه بالشكر إىل رئيس الس وإىل الـس              

  نؤكد لكم أن تطبيـق       - السلطة التنفيذية    -املوقر على الكلمات اليت ألقيت ، وحنن        
القانون هو أساس عمل دولة املؤسسات ، وال يوجد أحد فوق القانون ، وحنن حنترم               

 ٢٠ئية ونقدرها ، وكل شخص يقدم إىل السلطة القضائية فستتعامل معـه            السلطة القضا 

أما فيما يتعلق حبرية التعبري وحقـوق       . بكل نزاهة ، وهذا معروف ومشهود للبحرين        
اإلنسان فأعتقد أن من يتكلم عن هذا الشأن خارج البحرين أكثر من الذين يتكلمون              

فولة واألمور صائرة إىل األفضل دائما ،       داخلها ، واحلمد هللا فاحلريات يف البحرين مك       
  . واملطلوب هو التالحم بني أبناء الشعب ، ووضع مصلحة البلد فوق اجلميع ، وشكرا 

  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
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شكرا ، اآلن هل يوافق الس على دمج البيانني يف بيـان واحـد يأخـذ يف                 
  ض مكتب الس بإصدار البيان ؟االعتبار ما طرح يف هذه اجللسة من كلمات ، وتفوي

  

  )موافقة باإلمجاع(
 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  ...إذن سيقوم مكتب الس 
  

مستأذنا(العضو فيصل فوالذ 
ً

 : (  
  .سيدي الرئيس ، أطلب التصويت برفع اليد 

  ١٠ 

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  
ة التـصويت وكانـت     وما الداعي للتصويت برفع اليد ؟ فقد انتهينا من عملي         

وقد وردنا طلب آخر  إلدراجه حتـت بنـد مـا           . نتيجتها إمجاعا على إصدار البيان      
يستجد من أعمال وهو رسالة موقعة من مخسة أعضاء وعلـى رأسـهم األخ مجيـل       

 ١٥باإلشارة إىل موضوع االستفسار املقدم يف اجللسة السابقة        : " املتروك تنص على التايل     

اخلية لتنظيم شئون العاملني بالس ، نود أن نتقدم بإدراج هذا           عن إصدار الالئحة الد   
من ) ٥١(املوضوع على جدول األعمال حتت بند ما يستجد من أعمال حسب املادة             

ويف احلقيقة فإن األخ مجيل املتروك أثار هذا املوضوع يف اجللسة           " . الالئحة الداخلية   
من الالئحة الداخليـة لتنظـيم شـئون        املاضية ، وقد كتبت له ردا أُرفقت به نسخة          

 ٢٠العاملني بالس ، وقد راجعت الكالم الذي قلته سابقًا ، حيث مل أِعد مبناقشة هـذا                

املوضوع يف الس ، وإمنا وعدت بتوزيع تلك الالئحة على األعضاء ، والرد الـذي               
ـ              ث هـذا   أعطيته إياه هو رد املستشار القانوين للمجلس ، فهل يوافق الس على حب

  ...املوضوع أم ال باعتبار أن املوضوع قانوين بالدرجة األوىل ؟ ومن مث سنبدأ املناقشة 
  

مقاطعا(العضو مجيل املرتوك 
ً

 : (  ٢٥ 

ال سيدي الرئيس ، لن نناقش املوضوع ، لكن امسح يل بالكالم أوالً مث اطـرح    
  املوضوع للتصويت ، إذ على أي موضوع سيصوت الس ؟
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موضحا(ــــــس الرئيـــــــــ

ً
 : (  

  ...أنا قرأت رسالتك وشرحت املوضوع 
  

مقاطعا(العضو مجيل املرتوك 
ً

 : (  ٥ 

  ...مع احترامي لك سيدي الرئيس ، لكن إذا كان بإمكاين 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  األخ املستشار القانوين للمجلس ، هل نسمح له بعرض املوضوع ؟

  ١٠ 

  : املستشار القانوني للمجلس 
ا           شكرحول ما أثـري     -ا سيدي الرئيس ، ذهب اجلواب من قبل الرئيس كتابي 

   إىل العضو السائل ، فاملوضوع كان استيضاحا وقد متت اإلجابة           -يف اجللسة السابقة    
من الالئحة الداخلية اليت تنص     ) ٥٣(عنه ، وبذلك ينتهي األمر ، وذلك حسب املادة          

 ١٥ىل رئيس الس طلـب استيـضاح يف أي     جيوز لكل عضو أن يقدم كتابة إ      " على أنه   

موضوع يود العضو االستفسار عنه يف شئون الس ، وجيوز لرئيس الس أن يـرد               
على االستفسار يف اجللسة بإجياز ، دون أن جترى فيه أية مناقشة ، مث ينظر الـس يف                

 الـرد  ، إذن كان الرد الكتايب بـدالً عـن       " باقي املسائل الواردة يف جدول األعمال       
  . الشفهي ، ومل جتز الالئحة الداخلية إجراء مناقشة حول هذا االستيضاح ، وشكرا 

  ٢٠ 

مقاطعا(العضو مجيل املرتوك 
ً

 : (  
 مل يتطرق   -سيدي الرئيس ، هذا غري صحيح ، فأنا قدمت اليوم ورقة أخرى             

الالئحة من  ) ٥١( قدمتها باإلشارة إىل املادة      -إليها سعادة املستشار القانوين للمجلس      
الداخلية ، وهذه املادة تشري إىل أنه إذا كان على جدول األعمال أي موضوع فيمكن               
 ٢٥أن يتقدم به مخسة من أعضاء الس ، وحنن كمجموعة من مخسة أعضاء تقدمنا ذا               

  ...املوضوع ، ولسنا نتكلم عن موضوع األسبوع املاضي 
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موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  
من الالئحة الداخلية ، وسأكون دميقراطيا أكثر مـن         ) ٥١(ادة  سأقرأ عليك امل  

ال جتوز املناقشة يف موضـوع غـري وارد يف جـدول         ) : " ٥١(الالزم ، تقول املادة     
األعمال إال لألمور املستعجلة ، وحتت بند ما يستجد من أعمال ، ويكون ذلك بنـاء              

 ٥ن مخسة أعـضاء علـى   على طلب احلكومة أو الرئيس أو طلب كتايب مسبب مقدم م     

ويشترط يف مجيع األحوال موافقة الس على الطلب ، وللوزير املخـتص أن             . األقل  
يطلب تأجيل النظر يف املوضوع املثار ألول مرة على النحو املقرر يف شأن األسئلة ولو               

ويصدر قرار الس يف هذه الطلبات دون مناقشة ، ومـع           . كانت مناقشته قد بدأت     
رئيس أن يأذن بالكالم لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه ملدة   ذلك جيوز لل  

 ١٠  " ... ال تزيد على مخس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل إصدار الس قراره 
  

  ) : ًمتسائال(العضو خالد املسقطي 
  سيدي الرئيس ، هل الطلب املقدم عبارة عن سؤال ؟

  

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  ١٥ 

  ...س سؤاالً الطلب لي
  

مستأنفا(العضو خالد املسقطي 
ً

 : (  
مـن  ) ٥٣(أم املـادة  ) ٥١(ألننا ال نعرف ما إذا كان الطلب يتعلق باملـادة           

 ٢٠  ...الالئحة الداخلية 
  

موضحا أكثر(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  
باإلشارة إىل موضوع االستفسار املقدم     : " أنا قرأت الطلب ، وسأعيد قراءته       

 السابقة عن إصدار الالئحة الداخلية لتنظيم شئون العاملني بالس ، نود أن             يف اجللسة 
 ٢٥نتقدم بإدراج هذا املوضوع على جدول األعمال فيما يستجد من أعمال حسب املادة             

هل جيوز للـرئيس أن  : هذا هو الطلب ، والسؤال هو   " . من الالئحة الداخلية    ) ٥١(
وآلخر من معارضيه قبل أن يصوت الـس        يأذن بالكالم لواحٍد من مؤيدي الطلب       
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عليه ، أم جيب أن يقرر الس أوالً إذا كان يريد حبثه أم ال ؟ تفضل األخ املستـشار                   
  . القانوين للمجلس 

  

  : املستشار القانوني للمجلس 
 ٥شكرا سيدي الرئيس ، أوالً هل األمر مستعجل ، ليدخل يف بـاب املواضـيع        

ما يستجد من أعمال ؟ فإذا اقتنعتم بكونـه مـستعجالً           املستعجلة وليوضع على بند     
فحينئٍذ ميكن أن يطرح للتصويت ، وابتداًء ينبغي أن يسمع رأي يؤيد طلـب حبـث                
املوضوع ورأي معارض لبحثه ، وبعد ذلك يعرض للتصويت ، ولكن يف البداية ينبغي              

 رئيس الس ،    احلسم فيما إذا كان املوضوع مستعجالً أم ال ، وهذا أمر يقرره سعادة            
 ١٠  .وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  ...شكرا ، إذا مسحت بذلك فمعناه أننا نبحث املوضوع 

  

مثريا نقطة نظام(العضو مجال فخرو 
ً

 : (  ١٥ 

سيدي الرئيس ، الطلب املقدم من الزميل مجيل املتروك يتعلق بـأمر خـاص              
  ئحة الداخلية ولـيس املـادة      من الال ) ٥٣(بشئون الس ، وهذا حتكمه أحكام املادة        

ال يتماشى أساسا مـع الالئحـة       ) ٥١(منها ، فالركون يف مذكرته إىل املادة        ) ٥١(
تتكلم يف األمور العامة ، لذلك أعطت هذه املادة احلق للوزير           ) ٥١(الداخلية ، فاملادة    

 ٢٠املعين يف أن يعترض على طلب تأجيل النظر يف املوضوع مدة أسبوع واحـدة أسـوة              

فهي تتكلم عن شئون الس ، واملقترح املقدم من الزميل          ) ٥٣(لسؤال ، وأما املادة     با
وليس ) ٥٣(مجيل املتروك يتكلم يف أمور تتعلق بشئون الس ، وحنن حنتكم إىل املادة              

  . أساسا ، وشكرا ) ٥١(إىل املادة 
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 

ز لكل عضو أن يقدم كتابة إىل رئيس        جيو: " تقول  ) ٥٣(شكرا ، نعم فاملادة     
الس طلب استيضاح يف أي موضوع يود العضو االستفسار عنه يف شئون الـس ،            
وجيوز لرئيس الس أن يرد على االستفسار يف اجللسة بإجياز ، دون أن جترى فيه أية                 
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 األخ  تفـضل " . مناقشة ، مث ينظر الس يف باقي املسائل الواردة يف جدول األعمال             
  .مجيل املتروك 

  

  : العضو مجيل املرتوك 
 ٥ أعطيت اإلخـوة اإلذن     - سيدي الرئيس    -شكرا سيدي الرئيس ، أرى أنك       

بالتعليق على املوضوع ومل تعِط صاحب الطلب اإلذن يف الكلمة ، على كـٍل أنـا ال                
أتكلم عن استفسار خيص مكتب الس ، فأنا أعتقد أن هذا املوضوع خيص الـس               

س مكتب الس أساسا ، هذه هي وجهة اخلالف يف النظر بيين وبـني املستـشار         ولي
 إذا رجعنا إىل دور االنعقاد العادي األول        :أوالً  سيدي الرئيس ،    . القانوين للمجلس   

 ١٠جند أنين قد قدمت رسالة إليكم بالطلب ذاته  ، وأنتم شخصيا وعدمتوين شفهيا بأنكم               

  . تقدمون هذه الالئحة للمجلس للموافقـة عليهـا      سوف تنظرون يف هذا املوضوع و     
م نوقش احلساب اخلتامي مليزانية الس      ٣١/٥/٢٠٠٣ يف جلسة الس بتاريخ      :ثانيا  

ووقف السيد األمني العام للمجلس وقال إنه سوف يقدم هذه الالئحة للموافقة عليها             
 قانون جملسي الشورى    :ثالثًا  . يف الس ، وهذا كالم مدون يف مضبطة تلك اجللسة           

 ١٥، وهي مادة صرحية وواضحة وهي نص قانوين ال ميكـن أن            ) ٤٤(والنواب يف مادته    

يضع كل من جملس الـشورى  : " خنتلف عليه ، وإذا مسحت يل بأن أقرأها فهي تقول       
وجملس النواب الئحة تنظم شئون العاملني به ، وتسري فيما مل يرد فيه نص خاص يف                

، أي إىل أن توضع هذه      "  املنصوص عليها يف أنظمة اخلدمة املدنية        الالئحة ، األحكام  
وإىل أن يتم وضـع     : " الالئحة تستخدم أنظمة اخلدمة املدنية املتبعة ، مث تقول املادة           

 ٢٠الالئحة املشار إليها يف الفقرة السابقة ، تطبق على العاملني بكل من السني األحكام              

من قانون جملـسي    ) ٤٤(، هذه هي املادة     " املدنية  املنصوص عليها يف أنظمة اخلدمة      
من الالئحة الداخلية اليت أشرت     ) ١٨١(الشورى والنواب وهي نص قانوين ، واملادة        

  ...إليها سيدي الرئيس 
  

 ٢٥  ) : ًمتسائال(الرئيـــــــــــــــس 

  ...هل يريد الس مناقشة هذا املوضوع 
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مقاطعا(العضو مجيل املرتوك 
ً

 : (  
د أن أفسر األمر ، ألن األخ مجال فخرو قال إننا إمنا نتناقش يف موضـوع                أري

  خيص شئون مكتب الس ، وموضوع الطلب املقدم لـيس مـن شـئون مكتـب                
  ...الس 

  ٥ 

موضحا (الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  
  ...مل يذكر األخ مجال فخرو أن املوضوع يتعلق بشئون مكتب الس 

  
مقاطعا (العضو مجيل املرتوك

ً
 : (  

 ١٠إذن ملاذا ال ندرج املوضوع على جدول األعمال حتت بند ما يـستجد مـن               

  أعمال ؟
  

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 :(  
حنن أعطيناك الرد حسب املواد نفسها ، وقد طلبت تفسريا آخر مـن وزيـر               

 ١٥ الـرد الـذي     - يا أخ مجيل     -الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب ، فهل قرأت         

  طيناك إياه ؟أع
  

  : العضو مجيل املرتوك 
  . نعم قرأته سيدي الرئيس 

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  وهل قرأت الالئحة املرفقة به ؟

  
  : العضو مجيل املرتوك 

 ٢٥  . أنا مل أقرأ إال الرد ، أما الالئحة فقد استلمتها صباح اليوم فحسب 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 
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ل يوافق الس على حبث التفسري القانوين يف اخلالف      ه: السؤال املطروح اآلن    
  الدائر اآلن أم ال ؟

  
  : العضو مجيل املرتوك 

 ٥  .  للتصويت - سيدي الرئيس -نعم ، هذا هو السؤال ، واطرحه 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

قبل ذلك أعطي الكلمة لسعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنـواب            
  .فليتفضل 

 ١٠  : الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب وزير 

شكرا معايل الرئيس ، البد من تبيان نقطة هامة جدا تتعلق بإدراج أي موضوع    
على جدول األعمال مل يكن مدرجا من قبل ، فاإلجراء األول هو أن يوافق الـس                

هذا النقطة الثانية هي أن     . على إدراجه على جدول األعمال وبعد ذلك تبدأ مناقشته          
مـن الالئحـة    ) ٥٣(املوضوع أثري يف اجللسة السابقة وهو يتعلق باستفسار واملـادة           

 ١٥الداخلية هي اليت جتيب عن هذا االستفسار ، وقد طلب مكتب الس منا رأيا قانونيا               

يف ذلك ، وقد خاطبنا دائرة الشئون القانونية ملوافاتنا بالرأي القانوين يف ذلك ، فنحن               
هذه النقطة لئال تكون سابقةً بأن يناقش موضوع قبل أخذ املوافقة على            أحببنا أن نبني    

  . إدراجه على جدول األعمال ، وشكرا 
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا ، هل يوافق الس على إدراج املوضوع على جـدول أعمـال هـذه               
  اجللسة ؟

  )أغلبية موافقة (
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 
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وضوع على جدول أعمال هذه اجللـسة ، واآلن سـأعطي           إذن يدرج هذا امل   
الكلمة ألحد املؤيدين وأحد املعترضني على حبث هذا املوضوع ، تفضل األخ مجـال              

  .فخرو 
  

 ٥  : العضو مجال فخرو 

شكرا سيدي الرئيس ، أريد أن أسجل اعتراضي علـى التـصويت الـذي مت        
  وضوع املقدم تنطبق عليه أحكام املـادة  إجراؤه ، فإين أراه خمالفًا لالئحة الداخلية ، فامل    

جيوز لكل عضو أن يقدم كتابة إىل رئيس الس طلب استيضاح يف            : " القائلة  ) ٥٣(
أي موضوع يود العضو االستفسار عنه يف شئون الس ، وجيوز لرئيس الس أن يرد               

 ١٠ر الـس يف  على االستفسار يف اجللسة بإجياز ، دون أن جترى فيه أية مناقشة ، مث ينظ              

   سـيدي -، فـنحن جيـب أن نتمـسك    " باقي املسائل الواردة يف جدول األعمال    
   

) ٥١( بالالئحة الداخلية ، والطلب املقدم اليوم ليس له عالقة بأحكام املادة             -الرئيس  
من الالئحة الداخلية ، فما هو مقدم إمنا حيكمه نص خاص يف الالئحة الداخلية هـو                

 ١٥  ...ب على هذا الس أن حيترم الئحته ، وجيب أن ، فيج) ٥٣(نص املادة 

  
موضحا(الرئيـــــــــــــــس 

ً
 :(  

األخ مجال ، حنن ال نناقش الالئحة الداخلية اليوم ، وإمنا نناقش الرأي القانوين              
  ...يف هذا املوضوع 

  ٢٠ 

مستأنفا(العضو مجال فخرو 
ً

 : (  
ل حمدد يطلب مناقشة سيدي الرئيس ، هناك طلب مقدم من العضو احملترم بشك   

، فحكـم   ) ٥١(وليس أحكام املادة    ) ٥٣(موضوع حمدد حتكمه أساسا أحكام املادة       
ينطبق على األمور العامة اليت هلا عالقة بالوزارة ، لذلك نـصت املـادة              ) ٥١(املادة  

 ٢٥باجلواز للوزير املعين إما أن جييب أو أن يؤجل ، واملادة اليت أمامنا اليوم ليس ا سؤال                 

، ) ٥٣(وجه إىل وزير ، بل هي استفسار يف أمور خاصة بالس وحتكمهـا املـادة        م
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فالطلب يف أصله غري صحيح ، وبالتايل املضي قدما يف املناقشة مبين على شـيء غـري          
  .صحيح وباطل ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

           ا ، اآلن حنن ال نستطيع مناقشة الئحة شئون العاملني يف اـا مل    شكر٥لس أل 

توزع عليكم وليست مدرجة على جدول األعمال ، حنن اآلن نناقش الرأي القانوين ،              
وهل سنعرضها على الس يف املستقبل أم ال ؟ وهذا ما سوف نناقشه ، تفـضل األخ     

  .مجيل املتروك 
  

 ١٠  : العضو مجيل املرتوك 

دم اليـوم   شكرا سيدي الرئيس ، أختلف مع األخ مجال فخرو ، فالطلب املق           
ليس شخصيا ولست وحدي من قدم الطلب فهناك مخسة أعضاء قدموه ، ولذلك فإن              

جيوز لكل عضو أن يقـدم كتابـة إىل   : " ال تنطبق عليه واليت تنص على      ) ٥٣(املادة  
: واليت تنص على أنه ) ٥١(وإمنا ينطبق عليه نص املادة   " رئيس الس طلب استيضاح     

 ١٥وضوع غري وارد يف جدول األعمال إال لألمور املـستعجلة ،           ال جتوز املناقشة يف م    " 

، واآلن حنن نناقش ما يستجد من أعمال ، وقـد      " وحتت بند ما يستجد من األعمال       
وفيما يتعلق باألمر   ) . ٥١(قُدم طلب كتايب من مخسة أعضاء ، إذن تنطبق عليه املادة            

خوان القانونيني يفهمون   القانوين فهناك نصوص عامة ونصوص خاصة ، وأعتقد أن اإل         
أكثر منا يف هذا اجلانب ، ودائما النصوص اخلاصة تسري على النصوص العامة ، وإذا               

 ٢٠جند أا نص خاص بشئون العاملني بالس ، وحبـسب مـا            ) ٤٤(اطلعنا على املادة    

 يف جوابكم على الرسالة املقدمة نرى أنـه مت إصـدار          - سيدي الرئيس    -تفضلتم به   
واليت تـنص  ) ١٨١( العاملني بالس وفق اآللية املنصوص عليها يف املادة  الئحة شئون 
تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الس بعـد            : " على التايل   

موافقة مكتب الس ، ويتضمن القرار األحكام التفصيلية اخلاصة بالشئون اإلداريـة            
 ٢٥ جيوز لرئيس الس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم         واملالية ، وإىل أن يصدر هذا القرار      

، مبعىن أن الشئون اإلدارية واملالية هي شئون عامة ، وميكـن أن  " شئون األمانة العامة  
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نطبق على أساسها كل األمور املنبثقة عن مكتب الس ، ولكن القانون الذي صـدر         
  ئحـة شـئون    بشأن جملسي الشورى والنواب هو قانون خاص يصر على وجـود ال           

العاملني ، وجيب موافقة الس عليها وليس موافقة مكتب الس ، وهناك كثري مـن               
احليثيات يف الالئحة الداخلية تشري إىل مكتب الس ، فلماذا مل يشر يف هذا القـانون                
 ٥إىل مكتب الس وأشري إىل الس ؟ هذا هو الفرق يف التفسري بيين وبني اإلخـوان ،                 

  .وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، أطلب الرأي القانوين من األخ املستشار القانوين للمجلس فليتفضل 

  ١٠ 

  : املستشار القانوني للمجلس 
شكرا سيدي الرئيس ، حنن تبنينا الرأي القانوين الذي يذهب إىل أن يضع كل              

قصود هو أن يستقل     تنظم شئون العاملني به ، وامل      ةمن جملسي الشورى والنواب الئح    
كل جملس بوضع الالئحة املتعلقة بشئون العاملني ، وأما إذا أردنا أن نفسر هذا النص                
 ١٥تفسريا حرفيا فمعىن هذا أن األمر ينصرف إىل أن يبادر الس بذاته وأعضائه إىل وضع               

ـ                   ة هذه الالئحة ، ألن هذا النص مل يشر إىل اآللية اليت ينبغي أن يشار إليهـا يف موافق
الس على الالئحة ، واملفروض أن يوضع املشروع ويوافق عليه مكتب الس مث حييله     
إىل إحدى اللجان وتضع اللجنة تقريرها ومن مث يعرض على الس حىت يقـر هـذه                
  الالئحة ، ألن الس ال ميكن أن يبحث يف أي موضوع مـا مل يكـن قـد أحيـل                    

 ٢٠ إىل اللجنة املختصة لكي تضع تقريرهـا ،         - خصوصا فيما يتعلق مبثل هذه األمور        -

 كله مل يرد ءوبناًء على هذا التقرير تجرى املناقشة العامة يف جلسة الس ، وهذا الشي    
ذكره يف هذه املادة ، ولذلك يفهم منها استقالل كل من السني بوضـع الالئحـة                

 املتعلقة باملوافقة علـى  أشارت إىل اآللية) ١٨١(املتعلقة بشئون العاملني ، ولكن املادة   
الشئون اإلدارية واملالية ، ويف احلقيقة إن الشئون اإلدارية ليس هلا تفسري يف هذا الشأن               

 ٢٥تكون للمجلس أمانة عامـة  : " سوى املتعلق بشئون العاملني ، ألن النص يذكر التايل     

ار يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الس بعد موافقة مكتب الس ، ويتـضمن القـر            
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، وما هي األحكام التفصيلية     ..." األحكام التفصيلية اخلاصة بالشئون اإلدارية واملالية       
هنا اآللية واضحة وقد    ! املتعلقة بالشئون اإلدارية واملالية غري املتعلقة بشئون العاملني ؟        

، وحينما يكون هناك نصان يف أكثر من قـانون متعلقـان            ) ١٨١(وردت يف املادة    
رى التوافق بني هذين النصني ، والتوافق بني هذين النصني وارد ذا            مبوضوع واحد جي  

 ٥املعىن الذي بيناه ، وهو استقالل كل من السني بوضع الالئحة الداخليـة لـشئون               

ألا مل تذكر أي آلية يف هذا اال        ) ٤٤(العاملني فيه ، وهذا ما يفهم من نص املادة          
ذكرت اآللية وبشكل دقيـق ،      ) ١٨١( واملادة   وكان املفروض أن تذكر هذه اآللية ،      

من قبل مكتب الس وأصدر     ) ١٨١(ولذلك مت اتباع اآللية املنصوص عليها يف املادة         
رئيس الس بعد موافقة املكتب الئحة لشئون العاملني ، وإذا كان هناك اشـتباه يف               

 ١٠حة الداخلية وجود تعارض بني نصني يف موضوع واحد يطبق القانون األحدث ، والالئ    

هي القانون األحدث من قانون جملسي الشورى والنواب ، وحىت لو بقينا متمـسكني              
  بأن هناك تعارضا بني النصني فإنه يؤخذ النص األحدث يف هـذا اـال ، والـنص                 

  
  .األحدث كان وافيا وحدد اآللية املتعلقة بإصدار الئحة شئون العاملني ، وشكرا 

  ١٥ 

  : س الرئيـــــــــــــــ
  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 

  
  : العضو خالد املسقطي 

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، حنن اتفقنا على أن الطلب املوجود أمامنا اليوم يتفق مع            

، وأتفق متاما مع األخ مجيل املتروك على أنه اتبع اآللية الصحيحة وهي أن              ) ٥١(املادة  
 بشأنه ، وال أعتقد أن أحدا يف الس يعلم يعرض املوضوع على الس ويتم اختاذ قرار   

  ما هو املطلوب ، واملوضوع املطروح حاليا مل يعرض علينا حبيـث نعلـم مـا هـو                  
 وأعطينا الفرصة ألحد املؤيـدين وأحـد        - سيدي الرئيس    -املطلوب ، وحنن صوتنا     

 ٢٥  .املعارضني لكي يبدي وجهة نظره ، ولكن ماذا بعد ذلك ؟ وشكرا 
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  : ــــــــــس الرئيـــــ
شكرا ، لقد كان النقاش قانونيا ومل نعِط الكلمة ألحـد املؤيـدين وأحـد               
املعارضني ، واآلن النقاش قانوين وهو هل يضع مجيع األعضاء الئحة شئون العاملني أم              

  ؟ ) ١٨١(يضعها رئيس الس حبسب نص املادة 
  ٥ 

مستأذنا(العضو خالد املسقطي 
ً

 : (  
، لقد طرح املوضـوع     ) ٥١(س ، هذا خمالف للمادة      لتسمح يل سيدي الرئي   

على الس للتصويت ، وقد صوتنا باملوافقة على إدراج هذا البند حتت بند ما يستجد               
 ضرورة أن تعطـى الفرصـة       - سيدي الرئيس    -من أعمال ، ومع ذلك أبديتم أنتم        

 ١٠  للكالم لعضو مؤيد وعضو معارض ، ولكن ماذا بعد ذلك ؟
  

موضحا(ـــــس الرئيــــــــــ
ً

 : (  
حنن اآلن ال نناقش الالئحة إمنا نناقش النص القانوين ، وقد فتحنـا اـال ،                

  ...وسنصوت بعد ذلك 
مقاطعا(العضو خالد املسقطي 

ً
 : (  ١٥ 

  الس وافق على طرح هذا الطلب ومناقشته ، ولكن إىل ماذا نريد أن نصل ؟
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
روك يؤيد حبث املوضوع وهناك آخرون ال يؤيدون حبثه ،          اآلن األخ مجيل املت   

 ٢٠وسنعطي الفرصة لألعضاء إلبداء آرائهم ، وكما ذكرت لكم لقد طلبـت رأي وزارة     

الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب ، وقد أكون تأخرت يف طليب ومل يأتنا اجلواب              
ضل وزيـر الدولـة     إىل اآلن ، وسأعطي الكلمة لسعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفا          

  .لشئون جملسي الشورى والنواب فليتفضل 
  

 ٢٥  : وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

شكرا معايل الرئيس ، النقطة اجلوهرية يف املوضوع هي ما تفضل به األخ مجال  
فخرو وهو أن الس اآلن يناقش موضوعا جيب أال يدرج على جدول األعمال ، ألن               
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، ) ٥٣( يف الالئحة الداخلية هو املـادة        - وهو استفسار    -ملوضوع  الذي حيكم هذا ا   
، وهذه نقطة مهمة جدا حىت ال يكون عرفًا أو سابقة للمجلـس ،        ) ٥١(وليس املادة   

  .وجيب أن نوضح هذه النقطة ، وشكرا 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  دة أم املـا  ) ٥١(هل هذا املوضـوع حتكمـه املـادة         : شكرا ، السؤال هو     
  .؟ هذا هو النقاش القانوين ، تفضل األخ مجيل املتروك ) ٥٣(

  
  : العضو مجيل املرتوك 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة أنا مستغرب ، فسعادة الـوزير تفـضل يف           

بداية حديثه وقال إنه جيب أن نصوت ونأخذ رأي الس إن كان يريد مناقشة هـذا                
قشة ، واآلن يأيت ويقول إنه جيب أال يكون هـذا           املوضوع أم ال قبل الدخول يف املنا      

املوضوع موجودا من األساس ، ألن وجوده خطأ حبسب الالئحة الداخلية ، وال أدري      
أين التناقض ؟ فهل أنا فهمت خطأ ؟ سيدي الرئيس ، لقد سأل األخ خالد املـسقطي         

 ١٥ن علـى مكتـب   ماذا نريد ؟ حنن نريد مناقشة األمر القانوين ، وهل كا  : سؤاالً وهو   

الس أخذ املوافقة على الالئحة من الس أم من مكتب الس فقط ؟ فلنرجـع إىل                
تنطبق على مـا    ) ٥٣(وهي املادة اليت تنطبق على هذا املوضوع ، واملادة          ) ٥١(املادة  

طرحته يف األسبوع املاضي عندما قدمت استفسارا فقط ، ولكن يف هذه اجللسة طلبت        
  . على جدول األعمال حتت بند ما يستجد من أعمال ، وشكرا وضع هذا املوضوع

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون             

  .جملسي الشورى والنواب 
  

 ٢٥  : وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
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نكون واضحني أود أن أذكـر  شكرا معايل الرئيس ، تصحيحا ملا طرح وحىت         
أنه يف بداية حديثي قلت إن هذا املوضوع هو استفسار سواء ما قدم يف اجللسة السابقة         
أو ما قدمه األعضاء اخلمسة ، حنن نتكلم عن لب املوضوع ، وذكرت يف البدايـة أن                 

، ولكين ذكرت أنـه إذا أراد       ) ٥١(وليست املادة   ) ٥٣(هذا املوضوع حتكمه املادة     
 ٥وهي أن يطلب أوالً    ) ٥١(س أن يناقشه فهناك إجراءات جيب اتباعها حبسب املادة          ال

موافقة الس على إدراجه على جدول األعمال ، وقد أوضحت هاتني النقطتني منـذ              
  .البداية ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  

  : العضو مجال فخرو 
يس ، أعتذر عن التكرار واإلطالة ولكين أريد أن أقول إن ما            شكرا سيدي الرئ  

قدم لنا اليوم هو استفسار عن أمر من شئون الس ، وليس استفسارا عن أمر عـام                 
 ١٥، وسؤال األخ مجيل املتروك واإلخوة األربعة اآلخرين هـو          ) ٥١(يحكَم حبكم املادة    

، ) ٥٣(ريح حبكم املـادة     لالستفسار عن أمر من أمور الس وهناك نص واضح وص         
جيوز لكل عـضو أن     : " من حيث الشكل ، تنص املادة على التايل         : ثانيا  . هذا أوالً   

 - سيدي الرئيس    -، ومن الناحية الشكلية قدم لك       ..." يقدم كتابة إىل رئيس الس      
طلب من مخسة أعضاء ، فهل هذا الطلب صحيح من الناحية الشكلية أم غري صـحيح     

 ٢٠  ) ...٥١(؟ واملادة ) ٥٣( املادة حبسب حكم
  

مثريا نقطة نظام(العضو مجيل املرتوك 
ً

 : (  
لقد مت التصويت سيدي الرئيس ، وال جتوز املناقشة بعد التصويت ، فقـد مت               

  .التصويت والالئحة الداخلية تنظم العمل 
  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  ... يف النقاش القانوين مت التصويت على مناقشة املوضوع قانونيا ، ومازلنا 
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مقاطعا(العضو مجيل املرتوك 

ً
 : (  

سيدي الرئيس ، األخ مجال فخرو يذكر أنه من املفترض أصـالً أال ننـاقش               
  .املوضوع 
  ٥ 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  ، ) ٥٣(األخ مجال فخرو يقول إن هـذا املوضـوع تنطبـق عليـه املـادة           
، وحنن وافقنـا    ) ٥١(ع تنطبق عليه املادة      تقول إن هذا املوضو    - أخ مجيل    -وأنت  

 ١٠  .على املناقشة ، وهذا ما هو حاصل اآلن ، تفضل األخ مجال فخرو 
  

  : العضو مجال فخرو 
شكرا سيدي الرئيس ، هناك قاعدة قانونية تقول إن ما بين على باطـل فهـو       

الرسـالة  باطل ، وإذا كان القرار املتخذ قبل قليل لعدم وضوح الرؤية فيما إذا كانت               
 ١٥ سيدي -وارتأيتم ) ٥١(أو أحكام املادة ) ٥٣(املقدمة لسعادتكم ختضع ألحكام املادة   

الرئيس ألن سعادتك هو من سيدرج هذا املوضوع على جدول األعمال وأنتم مـن              
) ٥١( أن هذا املوضوع ال تنطبق عليه أحكـام املـادة            -سيقرر له صفة االستعجال     
 وبالتايل ال تنطبق على املوضوع صفة االستعجال ،         ،) ٥٣(فيجب أن نرجع إىل املادة      

 إىل قرارنا السابق ، هل قرارنا السابق صـحيح أم           - سيدي الرئيس    -وجيب أن نعود    
 ٢٠غري صحيح ؟  أنا أقول إن ما صوتنا عليه أمر غري صحيح ، والصحيح هو أن السؤال                  

مر خاص بـشئون    من الالئحة الداخلية ، ألنه يتعلق بأ      ) ٥٣(يندرج حتت حكم املادة     
  ، وما صوتنا عليـه كـان       ) ٥١(الس وال يتعلق باألمور العامة كما ورد يف املادة          

  .خطأ ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، لقد صوتنا بعد استشارة املستشار القانوين للمجلس ، تفضل األخ 
  .مجيل املتروك 

  

  :العضو مجيل املرتوك
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صحح مسار عمل الس أوالً ، فـنحن تكلمنـا يف         سيدي الرئيس ، لن    شكرا
وعلـى  ) ٥١(موضوع متت املوافقة على أن يدرج على جدول األعمال حبسب املادة            

ال ميكن أن نصوت علـى املوضـوع ، إذن          ) ٥٣(ذلك مت التصويت ، وحبسب املادة       
 سيدي  -، وإذا مسحت يل     ) ٥١(الس أقر على أن يدرج هذا املوضوع حبسب املادة          

 ٥ وسأعطي مثاالً لـألخ املستـشار       - أن أرجع إىل كثري من املواد املوجودة         -الرئيس  

 اليت تشري إىل الس وليس إىل مكتب الس ، فعلى سبيل املثـال              -القانوين للمجلس   
يستقل كل مـن  : " من قانون جملسي الشورى والنواب اليت تنص على أنه    ) ٤٣(املادة  

ته ، وتدرج االعتمادات املخصصة له رقما واحـدا يف          جملسي الشورى والنواب مبوازن   
هذه املادة جاءت بشكل    ! فهل هذه املادة تشري إىل مكتب الس ؟       ... " ميزانية الدولة   

 ١٠هذا غري صحيح ، فنحن أخذنا املوافقة       ! عام ، فهل تدرج مبوافقة مكتب الس فقط ؟        

كتب الس موافقة الـس     من الس ، ولب النقاش هو هل من املفترض أن يأخذ م           
  ...على الئحة شئون العاملني أم ال ؟ هذا هو السؤال 

  

  
 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك نص يقول إنه جيب أن تعرض الالئحة على الس ويؤخذ رأيه 
  .فيها ؟ فلتقرأ املادة اليت تدعم رأيك 

  

 :العضو مجيل املرتوك 

 ٢٠  نواب الئحة تنظم شـئون العـاملني       يضع كل من جملس الشورى وجملس ال      " 

، ملاذا ذكر املشرع شئون العاملني به ؟ وملاذا مل يذكر األمور املتعلقة بالشئون              ... " به  
املالية واإلدارية ؟ وملاذا مت التحديد ؟ وهل املشرع كانت له غاية معينة وهي أن يـذكر     

  شئون العاملني فقط وال يذكر الشئون املالية واإلدارية ؟
  

 ٢٥  :رئيـــــــــــــــسال

جيب أن تكـون    ! أخ مجيل ، كيف يضع الس ككل الئحة لشئون العاملني ؟          
  .هناك جهة تقوم بذلك ، وسنأخذ رأي املستشار القانوين للمجلس فليتفضل 

  

  :املستشار القانوني للمجلس
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مـن قـانون    ) ٤٣(سيدي الرئيس ، األخ مجيل املتروك أشار إىل املادة           شكرا
يستقل كل مـن جملـس الـشورى    : " الشورى والنواب اليت تنص على التايل  جملسي  

  وجملس النواب مبوازنته ، وتدرج االعتمادات املخصصة له رقمـا واحـدا يف ميزانيـة         
وتبني الالئحة الداخلية لكل من السني كيفية إعداد مشروع موازنة الـس            . الدولة  

 ٥رأ جانبا من املادة واجلزء اآلخر أحـال فيـه إىل           ، فاألخ مجيل املتروك ق    ... " السنوية  

الالئحة الداخلية لبيان اآللية ، وال ميكن االكتفاء ذا النص العام ، ألنه إذا أخذنا النص                
العام فالبد أن نبني كيفية إقرار الس هلذه الالئحة ، أي أن توضع آلية هلذا الـشأن ،                  

ي تالية يف اإلصدار لقانون جملسي الـشورى        والالئحة الداخلية أشارت إىل اآللية ، وه      
  وأصدر الئحة شـئون العـاملني بنـاء        ) ١٨١(والنواب ، فمكتب الس أخذ باملادة       

 ١٠عليها ، وهذا ما قام به جملس النواب أيضا ، فهو أصدر هذه الالئحة بناء على موافقـة                  

  .مكتب الس ، وأصدرها الرئيس بناء على ذلك ، وشكرا 
  

  :ـــــــــسالرئيــــــ

  .، تفضل األخ خالد املسقطي  شكرا
  ١٥ 

  :العضو خالد املسقطي

  سيدي الرئيس ، أرى أن األخ مجيل املتروك وفق يف الوصول إىل حمدودية              شكرا
  

أحكام الالئحة الداخلية هلذا الس املوقر ، وهناك نقاشات حول املادة الـيت تتعلـق               
 ٢٠ملتروك يف اجللسة املاضية ، وهو اسـتوىف مجيـع          باالستيضاح اليت تقدم به األخ مجيل ا      

، وإذا قدم أي من األعضاء طلـب استيـضاح إىل           ) ٥٣(الشروط املعروضة يف املادة     
الرئيس يف أي شأن من شئون الس فمن حق الرئيس أن يرد على هـذا االستفـسار                 

سة أعـضاء   بإجياز كما من حقه أال يرد عليه بتاتا ، أما اليوم فهناك طلب مقدم من مخ               
ومن حق أي من األعضاء أن يطلب إدراج موضوع حتت بند مـا             ) ٥١(حبسب املادة   

 ٢٥، وخاليف مع األخ ) ٥١(يستجد من أعمال ، إال أنه مت ذكر األمور املستعجلة يف املادة             

مجيل املتروك هو أن هذا املوضوع ليس من األمور املستعجلة ، ولكن يف الوقت نفـسه        
   من مخسة أعضاء يف موضـوع يتعلـق بـشئون الـس             هناك طلب استيضاح مقدم   
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الداخلية ، والس وافق على مناقشة هذا الطلب ، والالئحة الداخلية ال تتطرق يف أي                
مادة من موادها إىل اخلطوة التالية بعد أن يطرح أي من األعضاء طلـب استيـضاح ،               

م مـن األعـضاء    أن يتم تأجيل مناقشة هذا الطلب املقـد    - سيدي الرئيس    -وأقترح  
اخلمسة إىل اجللسة القادمة ، ونترك ملكتب الس موضوع إدراجه على جدول أعمال             

 ٥  .اجللسة القادمة ، وشكرا 
  

  )تثنية من بعض األعضاء(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

١٠، حنن مل نوافق حىت اآلن على حبثه ، فنحن وافقنا على حبث الشق  اشكر 

  ... القانوين منه فقط 
  

مقاطعا(و خالد املسقطي العض
ً

(:  

وال يتعلق ) ٥١(سيدي الرئيس ، هناك إشكالية ، فاملوضوع ال يتعلق باملادة 
 ١٥، هناك طلب ومن حق الطالب أن حيصل على رد ، والالئحة الداخلية ال ) ٥٣(باملادة 

  .تتطرق إىل هذا اجلانب من التساؤل ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  يضع كل: "  يتعلق بنقطة قانونية ، واملادة تنص على التايل ، املوضوع شكرا
  ٢٠ 

يوافق جملسا الشورى : " ومل تقل املادة ... "  من جملس الشورى و جملس النواب 
  ، أي يضع رئيس الس أو مكتب الس  يف السني الئحة شئون " والنواب 

وهذا ما ذكره املستشار العاملني ، فكيف يضع الس ككل الئحة شئون العاملني ؟ 
  .القانوين للمجلس ، تفضل األخ منصور بن رجب 

  ٢٥ 

  :العضو منصور بن رجب

سيدي الرئيس ، األخ مجيل املتروك مع زمالئه طرحوا املوضوع وحنن  شكرا
  ...صوتنا معهم وقد أينا املوضوع 
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موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
(:  

  ...حنن مازلنا نتكلم يف املوضوع 
  

مستأنفا(لعضو منصور بن رجب ا
ً

(:  ٥ 

مازال اإلخوان يتكلمون عن قانونية الوضع ، وقد قدم سعادة املستشار القانوين 
  .للمجلس رأيه ، وصوتنا على املوضوع وانتهينا ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  .، تفضل األخ عبداجلليل الطريف  شكرا

  
  :العضو عبداجلليل الطريف

الرئيس ، بعد هذا اجلدل الواسع خبصوص التكييف القانوين لعدد  سيدي شكرا
من مواد الالئحة الداخلية أقترح قفل باب النقاش والتصويت على وجوب إقرار هذا 
 ١٥الس لالئحة الداخلية لشئون العاملني اليت أعدها مكتب الس من خالل عرضها على 

  .الس يف جلسة الحقة ، وشكرا 
  

  )ض األعضاءتثنية من بع(
  

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

لقد أحلنا املوضوع إىل وزارة شئون جملس الوزراء ووزارة الدولة  اشكر ،
لشئون جملسي الشورى والنواب ألخذ الرأي القانوين ، وأقترح أن ننتظر إىل أن يصل 
الرد ومن مث نبحث املوضوع ، وقبل التصويت على ذلك سأعطي الكلمة لسعادة األخ 

 ٢٥  .دالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب فليتفضل عب

  
  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب
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ا  اشكرسواء سيكون التصويت اليوم -سيدي الرئيس ، هناك نقطة مهمة جد 
 يف  وهي أن دراسة الطلب من الناحية القانونية مهمة جدا ، ألنه-أو يف جلسة قادمة 

) ١٨١(حالة موافقة الس على الطلب املقدم فإنه قد يتعارض ذلك قانونيا مع املادة 
من الالئحة الداخلية ، فتجب دراسة املوضوع دراسة قانونية حىت ال يصدر الس قرارا 

 ٥  .يتعارض مع مادة قانونية يف الالئحة الداخلية ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

لس على حبث هذا املوضوع بعد وصول الرأي ، اآلن اشكرهل يوافق ا 
  القانوين من وزارة شئون جملس الوزراء ووزارة الدولة لشئون جملسي الشورى 

 ١٠  والنواب ؟

  )أغلبية موافقة (
  

  :الرئيـــــــــــــــس

يف نظام التصويت ) Reset(هناك نقطة أخرى وهي أنه إذا مت الضغط على زر 
 ١٥  ممتنع عن التصويت ، وهذا ما حصل عند التصويت على إصدار يبدو كأن العضو 

البيان ، وقد جاءتين رسالة موقعة من مخسة أعضاء يطلبون فيها إعادة التصويت على 
تفويض مكتب الس بدمج البيانني وإصدار بيان واحد بشأن األحداث األخرية مع 

لس على ذلك ؟األخذ بعني االعتبار ما جاء يف اجللسة ، فهل يوافق ا  
  

  ٢٠ 

  )موافقة باإلمجاع(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

إذن يفوض مكتب الس بدمج البيانني يف بيان واحد وإصداره ، وذا نكون 
 ٢٥  .قد انتهينا من جلستنا هلذا اليوم ، ونراكم قريبا بإذن اهللا ، شكرا لكم ، وأرفع اجللسة 

  
  

 ظهرا١ : ١٥رفعت اجللسة عند الساعة  (
ً

(  
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 ٥               الدكتور فيصل بن رضي املوسوي عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 

                  رئيس جملس الشورى                األمني العام لس الشورى
  
  
  
  ١٠ 

 )انتهت املضبطة(

  


