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 اجلهات الرمسية وهم: ا حضر اجللسة بعض ممثلي كم
 

  وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:من 

ــل املســاعد لشــؤون جملســي     الســيد -0 ــد الوكي ــدالعميم حممــد العي عب

 5 الشورى والنواب. 

  .أول مجال عبدالعميم درويش مستشار قانونيالسيد -2

 ة.عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارو -
 

  :من وزارة الداخلية 

 10 النقيب وائل حسني الصا ح رئيس شعبة االستشارات والبحوث. -0

 .السيد طارق إبراهيم حربي مستشار قانوني-2

 السيدة هاجر عبداهلل فخرو باحث قانوني.-3
  

  :من وزارة الرتبية والتعليم 

 15 السيد هاني رزق العشري مستشار قانوني.-

 

 تنمية االجتماعية: نسان والمن وزارة حقوق اإل 

 السيدة جنوى عبداللطيف جناحي مديرة إدارة املنممات األهلية. -0

 السيد سلطان عبداهلل احلمادي رئيس قسم التسجيل واإلشهار. -2

 20 الدكتور أسامة كامل حممود مستشار قانوني. -3

 

  :من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 نوني.السيد سعيد حممد عبداملطلب مستشار قا-
 

 25 : ةمن ديوان اخلدمة املدني 

 السيد صالح جاسم القلداري مدير إدارة شؤون اللوائح واإلعالم. - 0

 السيد عادل حجي إبراهيم حممد مدير عام السياسات واألجور. -2

 

 :من اجمللس األعلى للشباب والرياضة 

 30 السيد راشد عبداللطيف الزياني مدير التخطيط والسياسات واملتابعة.-
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 املؤسسة العامة للشباب والرياضة:  من 

 السيد عبدالرمحن صادق عسكر مدير عام الشباب والرياضة. -0

 السيد حممد أمحد خفاجي مستشار قانوني.  -2
 

 5ها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد        كما حضـر 

دكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونـي للشؤون الربملانية، وال

جلس، وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني باجمللس، كما حضرها عدد للم

معالي من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 اجللسة:الرئيس 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

ة من دور االنعقـاد  اجللسة الثانية عشرنفتتح ، بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــانيالعــادي ا لفصــل التشــريعي الثالــث، ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء    مــن ا لث

  إبـــراهيم . تفضـــل األب عبـــداجلليلعـــن اجللســـة الســـابقة والغـــائبني املعتـــنرين

 15  .آل طريف األمني العام للمجلس

 

 

 األمني العام للمجلس:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وأسعد شكًرا سيدي الرئيس، 

 20ن حضور هنه اجللسـة كـل مـن أصـحاب     اهلل صباحكم بكل خري، اعتنر ع

شـريف للسـفر   آل السعادة األعضاء: محد مبارك النعيمـي، خالـد عبدالرسـول    

 خارج اململكة، وفؤاد أمحد حاجي لمرف طارئ خاص، وشكًرا. 

 

 رئيـــــــــــــــس:ال

 25شكًرا، وبهنا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافًرا. 

بالتصديق على لتالي من جدول األعمال واخلاص وننتقل اآلن إىل البند ا

 السابقة، تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.  ةمضبطة اجللس
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 وضي:علولوة صاحل ال العضو

، 34الصفحات التالية:  يفلدي مالحمات شكًرا سيدي الرئيس، 

 وسأزود بها قسم املضبطة والطباعة، وشكًرا. 91، 99، 14
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.شكًر
 

 دالل جاسم الزايد: العضو

أرجو إضافة كلمة  9السطر  43الصفحة  ، يفشكًرا سيدي الرئيس

 10اآلمن  أين تكون أوجه االستثمار»العبارة  لتكون «تكون»قبل كلمة  «أين»

بعد  «القضائي»أرجو إضافة كلمة  22السطر  91. ويف الصفحة «؟السليم

 ، وشكًرا.«ري الضبطمأمو»عبارة 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكًرا، تفضل األب خليل إبراهيم النوادي.

 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

السطر األول أرجو تغيري عبارة  92يف الصفحة شكًرا سيدي الرئيس، 

، ويف الصفحة نفسها السطر الثاني أرجو «تنتهك فيها»إىل عبارة  «تنتهي فيه»

 20 إلعالم" إىل كلمة "الثقافة"، وشكًرا.تغيري كلمة "ا

 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 ، هل هناك مالحمات أخرى؟شكًرا 
 

 25 )ال توجد مالحظات(

 :رئيـــــــــــــــسال

وننتقل اآلن إىل البند مبا سيجرى عليها من تعديل.  تقر املضبطة إذن  

األب تفضل التالي من جدول األعمال واخلاص ببند الرسائل الواردة، 

 آل طريف األمني العام للمجلس.إبراهيم عبداجلليل 

 30 
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 العام للمجلس: األمني

رسالة معالي السيد خليفة بن  :الرسائل الواردةشكًرا سيدي الرئيس، 

أمحد المهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس النواب 

وم امللكي يف شأن جرائم احلاسب اآللي، املرافق للمرسحول مشروع قانون 

 5م ومشروع قانون بشأن جرائم احلاسب اآللي، واملعد يف 2119لسنة  44رقم 

إىل جلنة  ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب. وقد متت إحالته

الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية 

فعات املدنية والتجارية واملقدم من بإصدار قانون املرابقانون والقانونية. اقرتاح 

سعادة العضو رباب عبدالنيب العريض. وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون 

 10التشريعية والقانونية. االقرتاح املقدم من سعادة العضو دالل جاسم الزايد 

بشأن التوقيع على وثيقة املصاحلة الوطنية ألعضاء جملس الشورى وموظفي 

 س، وشكًرا. األمانة العامة باجملل
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15آل طريف األمني العام إبراهيم شكًرا، تفضل األب عبداجلليل  

 .بقراءة االقرتاح املقدم من سعادة العضو دالل جاسم الزايد للمجلس
 

 األمني العام للمجلس:

صاحب املعالي السيد علي بن  ، نص الرسالة:شكًرا سيدي الرئيس 

 20ئيس جملس الشورى، السالم عليكم ورمحة اهلل صا ح الصا ح املوقر ر

بداية يطيب لي أن  .وبركاته، املوضوع: اقرتاح بشأن وثيقة املصاحلة الوطنية

تبنله معاليكم من جهود طيبة ململكتنا  ملاتقديري وشكري بالغ عن أعرب 

الغالية البحرين، وكما أدعو لك من القلب بأن يثبتك ويعينك اهلل عز وجل 

لفت بها من قبل صاحب اجلاللة ملهمة الوطنية اليت تشرفت وُكعلى أداء ا

 25كرئيس اللجنة الوطنية  ــ حفمه اهلل ورعاهــ امللك محد بن عيسى آل خليفة 

تقلة لتقصي احلقائق، وهي املعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية املس

غري مانة تؤديها من أجل الوطن وليس لك برقيب على ما ستقوم به تكليف وأ

ويشرفين أن أتقدم ملعاليكم بهنا االقرتاح وذلك بأن يقوم  .اهلل عز وجل وحده
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أعضاء جملس الشورى وموظفو األمانة العامة للمجلس بالتوقيع على وثيقة 

إىل هدف الوطنية( كبادرة وانطالقة أوىل ت يطلق عليها )وثيقة املصاحلة

طن لنتآلف بني أبناء الوالوحدة واحملبة والوئام  تسودتصفية النفوس من أجل 

لنتخطى مًعا تداعيات األزمة  ــ اليت ال منلك سواها مجيًعا من أجل البحرين ــ

 5قرتح أن يتم إطالق هنه املبادرة برعاية من أاملريرة اليت مررنا بها مجيًعا، و

معاليكم بصفتكم رئيس اللجنة الوطنية املعنية بتوصيات تقرير اللجنة 

اجلهات  كلن يعمم هنا االقرتاح على وأ قصي احلقائق،البحرينية املستقلة لت

واملؤسسات احلكومية واخلاصة مبملكة البحرين لينتهي املطاف بهنه 

الوثائق بعد استكمال التوقيع عليها بتسليمها إىل صاحب اجلاللة امللك محد 

 10بن عيسى آل خليفة عاهل البالد حفمه اهلل ورعاه، وهنا ما يستحقه منا 

ده الستكمال حصاد منجزات ومكتسبات مشروعه اإلصالحي، لنعينه ونسن

وهنا أيًضا ما يستحقه منا وطننا العزيز ــ البحرين ــ فالوطن يقوى ويستقوي 

وختاًما ندعو اهلل مجيًعا بقلوب مؤمنة أن حيفظ  .بشعبه املخلص الويف

ائق وتفضلوا بقبول ف .البحرين وحييطها بقدرته وينعم عليها باألمن واالستقرار

 15التشريعية والقانونية،  شؤونال جلنةتقدير. دالل جاسم الزايد رئيس التحية وال

  وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 
 20 

 العضو دالل جاسم الزايد:

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل أبدأ مداخليت بقوله تعاىل:  ،شكًرا سيدي الرئيس 

ًعا َوال َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن اللَِّه َجِمي

صلى اهلل عليه  هلعميم، وبقوصدق اهلل ال ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا

 25 ، كما(يؤلفال من ال يألف ون املؤمن يألف ويؤلف، وال خري فيإ)وسلم: 

حيث كثرًيا ما  ،نائمن أخالقيات أجدادنا وآبا أيًضا إىل ما تربينا عليه نستند

يأتيها الغضب وال تغضب، وجييئها الرضا  اهلل على نفٍس»كنا نسمع منهم 

من  اختنمتوهإىل معاليكم ملا اجلزيل أتقدم بالشكر كما  «.وال ترضى
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املصاحلة الوطنية، إجراءات يف األسبوع املاضي للقيام خبطوات ملموسة بشأن 

ية يف العمل وكمبادرة البيئة االجتماعانطالًقا من تقدمت بها كاقرتاح  وقد

تفصيالته معتم إىل االقرتاح الني تاله األمني العام وبتساكما ــ  ننطلق منها

هنه املبادرة لتشمل  ام إخواننا موظفي األمانة العامة ــدة أمام األعضاء وأماروال

 5نا من أفعال مع ما يصدر عنوايانا اخلالصة لتتطابق ، بيت جملس الشورى

كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل إخواني أعضاء  .نه النواياهلترمجة تكون 

على حرصت قبل الرتتيب هلنا االقرتاح وصياغة هنه الوثيقة وقد اجمللس، 

تأييدها قد أمجعوا على  ــ لألمانةــ فرًدا، وكانوا  االتصال بهم فرًدا

يف الوضع الني ساندتهم جلاللة امللك ــ حفمه اهلل ورعاه ــ مؤكدين م

 10نواجهه. وحنن شعب البحرين املخلص الويف هلنا الوطن، سوف نبادر إىل 

إحداث نا لصد من يريد السبيل الوحيد أماموتعترب هنه اخلطوة  .تقديم العون

ر كما أشك .شرب يف اجملتمع البحريين. فهنه انطالقة أمتنى أن نبدأ منها

قمتم به  إىل ماإخواني وأخواتي موظفي األمانة العامة على مبادراتهم 

، ويف احلقيقة مسعت لديهمتفعيل هنه الروح لمعاليكم من خطوات إجيابية 

 15أن نقدمها  من املمكنمن اإلخوة األعضاء الكثري من املالحمات اليت 

 صي احلقائقاملستقلة لتقتوصيات اللجنة املعنية بلجنة الملعاليك كونك رئيس 

أعضاء اجمللس ــ أعضاء اللجنة أيًضا ــ مبا يعنيكم  مبشاركة بعض إخواننا

 ،أعضاء اجمللس ــ إخوانيوليسمح لي ــ  حتقيق املزيد من اإلجنازات.فعاًل على 

عليكم ولكن أمتنى قراءة سورة الفاحتة نقف ل نأيف املواقف احلزينة  تعودنا

 20لتكون  لننشد السالم امللكي واقفت أنكبادرة وانطالقة يف هنا اجمللس 

لف خطوة، لتكون خطوة تليها أووفرح وسعادة يف أجواء العمل مبادرة خري 

  وشكًرا.
 

 امللكي(  السالموُعزف  ومجيع احلضور عضاءاأل)وهنا وقف  
 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي. 
 



 02املضبطة م 9/0/2102                                       ( 04)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 العضو منرية عيسى بن هندي:

أريد أن أقول لكم: إننا مجيًعا كالمفر دي الرئيس، شكًرا سي 

عاليم هنه الوثيقة، أحببنا فينا ت واالني ال خيرج من اللحم، وأهلنا غرس

، فال ميكن أن تفرقنا المروف، مع بعضنا، ورضعنا ا، وعشنا مًعبعضنا

 5وهلل احلمد مل يصد وأتأمل عندما أرى أحًدا من الطائفة األخرى يصد عين 

صد عن أحد، ألننا كلنا نسعى لبناء وطننا، ونساند جاللة  أعين أحد ومل

يا ــ امللك، ورئيس جملس الوزراء، وولي العهد حفمهم اهلل، واهلل يساعدك 

 .على مهمتك، وشكًرا ــ معالي الرئيس

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

بداية أشكر األخت العزيزة دالل جاسم الزايد  ،أيها اإلخوةشكًرا،  

ملبادرة الكرمية، والشكر موصول إىل كل من يساهم من أبناء على هنه ا

هنا الوطن العزيز سواء بالقول أو بالفعل يف تهدئة النفوس، وإعادة اللحمة 

الوطنية بني أبناء الوطن الواحد كما كانت عليه قبل احملنة اليت مررنا بها، 

 15ة. هنه واليت كان هلا أثرها السليب على كل مواطن على هنه األرض الطيب

املرحلة من تاريخ اململكة حتتم علينا مجيًعا أن نتسامى على اجلراح، ونفتح 

صفحة جديدة نعيش من خالهلا أجواء املصاحلة الوطنية، اليت دعا وشدد على 

أهميتها حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

الوطنية العليا ململكتنا املفدى حفمه اهلل ورعاه، وعلينا تغليب املصلحة 

 20صالح مبباركة التقدم خطوات إضافية إىل طريق اإلاحلبيبة، من أجل 

ووقوفنا مع كل خطوة أو  اومشاركة اجلميع. ويسعدني أن أؤكد تأييدن

مبادرة جند فيها مدخاًل جتاه حتقيق املصاحلة الوطنية اليت ننشدها مجيًعا، 

ق من جملس الشورى هنا اليوم، من ولعل وثيقة املصاحلة الوطنية اليت ستنطل

أمل أن جتد صداها لدى مجيع اجلهات واملؤسسات الرمسية ناملبادرات اليت 

 25الدعم الكامل من على واخلاصة باململكة، وهي مبادرة ستحمى بالتأكيد 

اهلل عز وجل أن حيفظ بالدنا من كل مكروه، ويوحد  تاًما ندعواجلميع. وخ
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م على مملكتنا الغالية األمن واألمان يف ظل على طريق اخلري كلمتنا، ويدي

 األخت لولوة صا ح العوضي. تفضليالقيادة احلكيمة. 

 

 وضي:عالعضو لولوة صاحل ال

 5أنا ال أملك اإلثراء اللغوي وال الفصاحة شكًرا سيدي الرئيس،  

اللغوية، لكنين سأقول كلمة من القلب: يف البداية أتقدم بالشكر اجلزيل 

الزايد على هنه املبادرة. حنن يف مملكة البحرين فرقتنا  إىل األخت دالل

املستوى  السياسة بقدر ما استطاعت، وإن شاء اهلل هنه املبادرة ستكون على

االجتماعي، وحسًنا فعلت األخت دالل الزايد عندما وقفت وقالت إن هنه 

 10قيمنا املبادرة ستكون على املستوى االجتماعي، وإن شاء اهلل ثوابتنا الوطنية و

االجتماعية ستجمعنا وتلم مشلنا بعد أن فرقتنا السياسة وجعلتنا شيًعا 

هنه  تكرب. أمتنى من كل قليب أن كل حزب مبا لديهم فرحونوأحزاًبا، 

املبادرة الصغرية يوًما بعد يوم على املستوى االجتماعي، ويرجع شعب البحرين 

حسبما عهدنا وعشنا  متوافًقا ومتعاوًنا مع بعضه البعض جبميع مكوناته،

 15 وعلمنا أهالينا وأجدادنا، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

الوثيقة إن شاء اهلل ستكون موجودة عند مدخل القاعة، شكًرا،  

وكل شخص امسه مكتوب يف الوثيقة، وهنه الوثيقة ستشمل مجيع 

 20األعضاء ومجيع موظفي األمانة العامة يف اجمللس، وأمتنى على اجلميع أن 

يوقع على هنه الوثيقة، متهيًدا لرفعها إىل صاحب اجلاللة، وتوصيل الفكرة 

بتوصيات تقرير اللجنة  إىل احلكومة املوقرة وإىل اللجنة الوطنية املعنية

، حتى نستطيع أن نعممها على املؤسسات تقلة لتقصي احلقائقالبحرينية املس

 األب صادق عبدالكريم الشهابي. تفضلاخلاصة والعامة. 

 25 
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 العضو صادق عبدالكريم الشهابي:

لم املوضوع الَعف ،لدي جمرد مالحمة شكليةشكًرا سيدي الرئيس،  

العلم اجلديد، تغيريه إىل  يف وثيقة املصاحلة الوطنية هو العلم القديم، فأرجو

 5 وشكًرا.

 :الرئيـــــــــــــــس

 وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاصشكًرا،  

على االتفاقية بني حكومة  بأخن الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق

مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات، 

 10وقد وافق اجمللس على م. 2100( لسنة 43املرافق للمرسوم امللكي رقم )

فة مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة السابقة، فهل يوافق عليه بص

 نهائية؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 15 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل أخن الرأي  إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب 

ومنع التهرب املالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس املال بني حكومة مملكة 

( لسنة 44حكومة جزيرة مان، املرافق للمرسوم امللكي رقم )البحرين و

 20وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة م. 2100

 السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل أخن الرأي  إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

لنهائي على مشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية اإلدخال املؤقت ا

، املرافق للمرسوم امللكي (B1)و (A)م( وامللحقني 0991يونيو  22)إسطنبول 
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وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف م. 2100( لسنة 41رقم )

 اجللسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل البند التالي من  إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

م بتعديل بعض أحكام 2101( لسنة 34خبصوص املرسوم بقانون رقم )

م بشأن إعادة تنميم دائرة الشؤون القانونية. 2112( لسنة 21القانون رقم )

 10سلمان مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة  يعل مجيلةوأطلب من األخت 

 .فلتتفضل
 

 :سلمانالعضو مجيلة علي 

 .شكًرا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة 
 15 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 يف املضبطة؟هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير 
 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

 (38 / صفحة 1  )انظر امللحق

 الرئيـــــــــــــــــس:

 25 مقررة اللجنةتفضلي األخت 

 

 العضو مجيلة علي نصيف:

مت تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم شكًرا سيدي الرئيس، 

( لسنة 21م بتعديل بعض أحكام القانون رقم )2101( لسنة 34م )بقانون رق

 30مواد:  ؤون القانونية، والني تضمن مثانيم بشأن إعادة تنميم دائرة الش2112
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( لسنة 21املادة األوىل نصت على استبدال بعض نصوص وفقرات القانون رقم )

إلفتاء وام ملا هو وارد يف صلب املادة، حيث مت إعطاء هيئة التشريع 2112

ينت اختصاصات اهليئة، االستقالل التام عن السلطة التنفينية، وُبالقانوني 

ني أعضائها، واإلدارات اليت تتكون منها اهليئة، يوتشكيلها، وشروط تع

 5وحاالت اختصاص اهليئة باإلفتاء القانوني، وكنلك اختصاصات جلنة الفتوى 

غري البحرينيني كأعضاء يف ني يوالتشريع. واملادة الثانية منه نممت طريقة تع

اهليئة، واألحكام السارية عليهم. أما املادة الثالثة فقد نصت على إنشاء جهاز 

بوزارة العدل يسمى )جهاز قضايا الدولة(، يتوىل االختصاصات املعقودة هليئة 

الفتوى فيما يتعلق بتمثيل الدول أمام احملاكم، ولدى هيئات التشريع واإلفتاء 

 10م، واجلهات األخرى ذات االختصاص القضائي. واملادة ومراكز التحكي

الرابعة منه نممت الشؤون الوظيفية للمستشارين والعاملني جبهاز قضايا 

. بينما حددت املادة اخلامسة الفرتة االنتقالية، اليت مبوجبها تستمر ةالدول

اهليئة يف متثيل الدولة أمام احملاكم، ولدى هيئات ومراكز التحكيم، 

ت ذات االختصاص القضائي ملدة سنة من تاريخ العمل بأحكام هنا واجلها

 15القانون، ومن ثم يتوىل بعدها جهاز قضايا الدولة مباشرة اختصاصاته. بينما 

( 21لفاظ الواردة يف القانون رقم )املادة السادسة بعض العبارات واألاستبدلت 

الي لدائرة م، لتتفق مع هنا التعديل فيما يتعلق باملسمى احل2112لسنة 

( من املادة 01الشؤون القانونية. أما املادة السابعة منه فنصت على إلغاء البند )

( ليصبح 00الثانية من املرسوم حمل التعديل مع إعادة الرتقيم للبند رقم )

 20(، وكنلك إلغاء كل نص خيالف أحكام هنا القانون. واملادة األخرية 01)

تدارست اللجنة املرسوم بقانون، واطلعت منه عبارة عن مادة تنفينية. ناقشت و

على الوثائق املتعلقة به، واليت اشتملت على قرار جملس النواب ومرفقاته، 

واملرسوم بقانون، ومنكرة توضح الرأي القانوني هليئة املستشارين باجمللس 

بشأن عدم وجود شبهة دستورية، وانتهت اللجنة إىل ما يلي: أواًل: أن املرسوم 

 25من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة  39ر مبوجب املادة بقانون صد

شبهة يف خمالفته ألحكام  كورة. ثانًيا: ليس يف املرسوم أييف املادة املن
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الدستور، سواًء من الناحية املوضوعية أو من الناحية الشكلية أو من الناحية 

ستناًدا إىل كل اإلجرائية، مع توافر عنصر االستعجال يف إصدار القانون. وا

ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون، واألمر 

 معروض على جملسكم املوقر الختاذ ما ترونه مناسًبا، وشكًرا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي. شكًرا، هل هناك مالحمات ؟ 

 وضي:عالعضو لولوة صاحل ال

يف البداية أحب أن أوضح أنين أتفق مع ما  يدي الرئيس،شكًرا س 

 10ذهب إليه عضوا جلنة الشؤون التشريعية والقانونية األخت رباب العريض واألب 

حممد حسن السرتي فيما يتعلق مبالحماتهما من ناحية املبدأ على هنا 

املرسوم بقانون، ولكنين أختلف معهما يف مربرات هنه املالحمات. بالنسبة 

ادة الثانية من هنا املرسوم بقانون، لو رجعنا إىل دستور مملكة البحرين للم

نح سلطة تفسريه ألي جهة حتى احملكمة الدستورية. مل مي أنهاملعدل جند 

 15ولدينا حالة مماثلة يف دولة الكويت، فالدستور الكوييت مل مينح احملكمة 

ق، وهناك ولكن قانونها منحها هنا احل دستورالدستورية سلطة تفسري ال

خالف فقهي وقضائي كبري على هنا املنح، الني مت مبوجب القانون. 

اختصاص تفسري الدستور فيه خمالفة للدستور، وخاصة أن هنا التفسري ملزم 

جلميع أطرافه يف حالة طلبها هنا التفسري. ويف هنا اخلصوص هناك افتئات 

 20التشريعية والقانونية مل من الدستور ــ واإلخوة يف جلنة الشؤون  012على املادة 

من جملس الوزراء وجملس النواب وجملس  يتطرقوا إليها ــ اليت منحت كاًل

الشورى حق رفع الدعوى الدستورية املبتدئة، وإذا وافق جملسكم املوقر على 

نع تسيمف هنه املادة مع امللحقات، ومن بينها تقرير هيئة املستشارين باجمللس؛

بتفسري نص من إذا كانت تتعلق الدستورية  على جملسكم إقامة الدعوى

 25طلب تقرير التفسري من هيئة التشريع و ،االنصوص اليت مت االختالف عليه

واإلفتاء القانوني، هنا من ناحية. من ناحية أخرى، حنن عندما نوافق على 

هنا املرسوم بقانون ومرفقاته سيكون ــ طبًعا يف حالة إذا كان هناك خالف 



 02املضبطة م 9/0/2102                                       ( 23)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

ريع، وليست اخلالفات اليت ترفع إىل اهليئة وإمنا إذا كانت على تفسري التش

املستشارين من بني املراجع أو املصادر اليت ُيرجع  هيئة ــ تقريرهناك منازعات 

إليها ملعرفة نية املشّرع عند إصدار هنا التشريع، ويكون من بني هنه 

األوىل من املصادر تقرير هيئة املستشارين، الني ذهب إىل القول يف الفقرة 

 5املادة الثانية إن املقصود باملنازعة هنا الُشبهة الدستورية، وهيئة املستشارين 

بالضبط، وقالت إن املقصود هو  ذهبت على استحياء ومل توضح لنا رأيها

الشبهة الدستورية. يف الفقرة األوىل من املادة الثانية، من هي جهة املنازعات؟ 

كانت هناك منازعة بني جملس الشورى أنا أفهم من هنه الفقرة أنه إذا 

أو بني اجمللسني فقط، ولكن الفقرة األوىل  بوجملس الوزراء وجملس النوا

 10 املقصود بها هو ر لنا هيئة املستشارين أنفيها منازعة، فكيف تفس تليس

ويف الوقت نفسه سلطة تفسري الدستور سُتمنح جلهة ــ وإن  ؟الشبهة الدستورية

ع إلشراف إداري مباشر من السلطة التنفينية ممثلة كانت مستقلة ــ ستخض

 حتت سيطرة جهة تنفينية ــ بكل جاللتهــ وزارة العدل، وسنضع الدستور  يف

، أقول هنا القول ألننا مساءلون أمام اهلل وأمام املواطنني يف جمال التفسري

 15 012افتئات على حكم املادة عن حقوق وحريات األفراد، وسنمتنع ألن هناك 

ن الدستور يف حالة التفسري امللزم، فإذا كانت هناك حاجة للتفسري م

 قانون احملكمةفهناك التعديالت الدستورية ومشروع تعديل الدستوري 

تعديل يتعلق مبنح احملكمة يف هنه التعديالت طرح ملاذا ال ي الدستورية

 ت يفهناك تعديال ؟الدستورية حق تفسري الدستور، ونتخلص من هنه املتاهات

 20ام اهلل مسؤولون . فنحن أميةحملكمة الدستورا الدستور وتعديل يف قانون

ية عن مدى صيانة أحكام الدستور، وهو القسم الني اليوم مساءلة إهل

الفصل التشريعي من عمر جملس  اأقسمناه، وهو قسم غليظ يف بداية هن

 الشورى، وشكًرا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 عبدالنيب العريض. شكًرا، تفضلي األخت رباب 
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 العضو رباب عبدالنيب العريض:

أشكر األخت لولوة العوضي على مالحماتها شكًرا سيدي الرئيس،  

بالنسبة إىل هنه الفقرة من املادة الثانية، واليت من خالل دراستنا هلا وجدنا 

فيها شبهة عدم الدستورية. حنن نفهم ونقدر عملية التفسري ومدى احتياج 

 5تفسري التشريعات أو تفسري الدستور، ولكن ما معنى منح هنه الدولة إىل 

حنن ال نفهم كيفية االستقالل هنا، ألنه من املفرتض  ؟السلطة جلهة مستقلة

للسلطة القضائية وإما للسلطة التنفينية  يف هنه اهليئة أن تكون هلا تبعية إما

هلا  تليس إعطاء اهليئة صفة االستقاللية، وكأنووإما للسلطة التشريعية، 

له  تجيعل ما يصدر عنها ليس ؛هوية أو تبعية إلحدى املؤسسات الدستورية

 10صفة األعمال القضائية، ولو كانت أعمااًل قضائية فنحن سنتفهم هنه 

الوضعية، إن موضوع تفسري اهليئات موجود يف كثري من الدول، فمادامت 

 القوانني وتشريع فهي متنح سلطة تفسري الدستور وتفسري إفتاءهي هيئة 

فقط  جلميع املؤسسات الدستورية، ولكنها ال تكون إلزامية، فاإللزامية

تكون بني احلكومات بعضها بعًضا حتى ال يكون هناك تضارب يف 

 15املصا ح، وإذا اّدعت كل جهة حكومية اختصاصها يف أمور معينة، فإن هنه 

ية أمر غري اهليئة تفصل يف األمور امللزمة، ولكن إلزامية السلطة التشريع

مفهوم. وإذا دخلنا يف نقطة مقاصد املشرع اليت طرحتها األخت لولوة 

العوضي، فإننا يف جملس الشورى مع احلكومة إذا طلبنا تفسرًيا يف حالة 

سنطلبه من اهليئة، وسنكون ونزاع على تفسري دستور أو تفسري قوانني 

 20ه ليس اختيارًيا ملزمني حبسب رأي املستشارين ــ وهو نوع من التحكيم ولكن

وإمنا هو إلزامي ــ بأن نرجع إىل جهة معينة للتفسري، وبالتالي هنا األمر 

سيلزمنا ولن يلزم القضاء وجملس النواب، ويف هنه احلالة سوف نصبح يف 

فوضى تشريعية يف مسألة التفسري، مبعنى أن احملكمة الدستورية ليس لديها 

ا التفسري التبعي، وهي أن اختصاص يف التفسري بنص صريح، ولكن لديه

 25تفسر القانون والدستور يف موضوع القضية، وهنا ما جرت عليها كثري من 

األحكام اليت صدرت عن احملكمة الدستورية، فّسرت دستور وقوانني 
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بشكل تبعي. وبالتالي سوف ندخل يف فوضى تشريعية يف هنا املوضوع، 

دما يطبق يف جهة قضائية وهنا يعين أن القضاء يف حالة صدور أي قوانني عن

سوف يرجعون إىل نية املشرع، وعندما يأتي إىل نية املشرع فإن جملس النواب 

يف حالة وحنن نيتنا معدومة، ألننا التزمنا بتفسري اهليئة. وبالتالي سوف يكون 

 5يف هنه املسألة كثري من التداخل وال ُتعطى السلطة التشريعية االستقالل 

اجلهة القضائية  تض أن تلتزم أي جهة بتفسرينا وإن كانالتام، ألنه من املفرت

ا النص سيسبب الكثري من أو احملكمة الدستورية. أعتقد أن وجود هن

رباك، وحيصر العمل التشريعي بالنسبة إىل املشرع يف جهة حنن ال نعرف اإل

 هويتها أساًسا، وشكًرا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .بداهلل العويناتياألب عبداجلليل ع شكًرا، تفضل 

 

 :عبداجلليل عبداهلل العويناتيالعضو 

 15يف البداية أشكر رئيس وأعضاء جلنة شكًرا سيدي الرئيس،  

الشؤون القانونية والتشريعية يف اجمللس، وبعد االطالع على كل اآلراء 

والتفسريات القانونية والدستورية املتعلقة بهنا املوضوع، وهي كثرية 

د أن النتيجة األبرز اليت حنصل عليها هي أن هنه ومتعارضة للغاية، جن

اهليئة، من حيث صالحياتها واختصاصاتها ومن حيث واليتها القانونية، ال 

 20تزال حمل خالفات يصل بعضها إىل القول بعدم دستورية اهليئة. ناهيك عن 

توليها الفصل بني السلطات األعلى، والبد من بيان إذا كان رأي اهليئة ملزًما 

ه السلطات وهل هو يف مستوى احلكم الواجب النفاذ أو هو أقل منه درجة هلن

أو أعلى؟ أما القول إن قرار اهليئة ملزم أدبًيا، كما تفضل بعض املستشارين 

فإنه ال ميكن التعويل عليه قانونًيا وال دستورًيا، وال يؤخن به عند اشتعال 

 25وآرائها وقراراتها بدًءا من  األزمة. وبالنتيجة إن كان الطعن يف دستورية اهليئة

فمن الثابت وباملطلق أن هنا الطعن  ؛اآلن على شكل تفسريات ووجهات نمر

سوف ترتتب عليه استحقاقات يف املستقبل، وحيال أي قرار سيصدر عنه ال 
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يعجب أي طرف من األطراف املعنية. إذن اليوم حنن نقوم بتأسيس هيئة غري 

، وغري متماسكة قانونًيا باحملتوى مكفولة وحمصنة دستورًيا باملطلب

واالختصاص، مما سيرتتب عليه خالفات وإشكاالت يف املستقبل. سيدي 

الرئيس، يقولون إن العاقل من اتعظ بغريه، ولعل أبرز األمثلة على ما حنن فيه 

 5اإلشكاالت الدستورية احلادة اليت شهدتها دولة الكويت الشقيقة مؤخًرا 

لة بفض النزاعات القانونية بني السلطات حول صالحيات اجلهة املوك

رتبة من التنفينية والتشريعية. علًما بأن احملكمة الدستورية ــ وهي أعلى م

لنفس هي شكاالت الدستورية اليت شهدتها لبنان اهليئة حمل البحث ــ واإل

ن إمكانيات الطعن يف دستورية اهليئة أالسبب واحلاالت مماثلة. اخلالصة، 

 10تها متوافرة منن اآلن، وكنلك بالنسبة إىل صالحيات وبعض اختصاصا

رئيسها وجملسها األعلى، وأيًضا بالنسبة إىل صالحيات جلانها اليت هي يف 

النهاية نتاج لقرار إداري من رئيسها، ومع ذلك فهي متلك احلق يف الفصل يف 

ة اخلالفات بني السلطات العليا. ومع االحرتام لقرارات جلنة الشؤون القانوني

والتشريعية املوقرة فإنين أرى ما يلي: ليس هناك أي مربر حالًيا لالستعجال يف 

 15. ونمًرا إىل وجود خالفات كما هو عليه املشروع بصورة غري متماسكة إقرار

جوهرية وتعارض يف وجهات النمر يصل إىل حد الطعن على دستورية اهليئة، 

ة موضوع اهليئة بشكل فمن مصلحتنا مجيًعا الرتيث يف شأنها وإعادة دراس

أكثر توسًعا وعمًقا، ومبا يفضي إىل وضع مشروع قانون متماسك وجامع 

على هيئة سيادية ووالية كربى، وتعترب من أهم اهليئات يف الدولة وأكثرها 

 20 حساسية، واألمر يف النهاية جمللسكم واملوقر، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 العزيز حسن أبل.عبدالدكتور شكًرا، تفضل األب  
 

 25 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

وأسعد اهلل صباحك وصباح اإلخوان مجيًعا شكًرا سيدي الرئيس،  

بكل خري. معالي الرئيس، للمرة الثانية نقف أمام دور هيئة التشريع واإلفتاء 
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القانوني ــ وباألخص يف هنه املادة ــ ولو يسمح لي اإلخوان يف جلنة الشؤون 

ريعية والقانونية فإنين أرى أنهم ميرون على مسألة عدم دستورية بعض التش

النصوص مرور الكرام وال يتوقفون ــ مع احرتامي وتقديري هلم ــ وأعتقد أن 

مجيعهم لديهم قدرات متميزة، ولكنهم يتساحمون يف هنه النقطة كثرًيا 

 5وهنا ليس موضع تسامح، بل جيب أن نكون صارمني وباألخص لكوننا 

من السلطة التشريعية، وخاصة عندما ميس املوضوع  اسلطة تشريعية أو جزًء

صالحيات هنا اجمللس أو صالحيات السلطة التشريعية. سيدي الرئيس، 

تفسري النصوص ليس و ،«...تفسري نصوص القانون واملراسيم»النص يقول: 

ملراسيم مشكلة، وأن تعطي اهليئة رأًيا يف تفسري نص معني يف القانون أو يف ا

 10بقوانني أيًضا ال مشكلة فيه، يف بريطانيا هناك نوعان من القوانني، بعضها 

يصدر عن اجمللس وليس للقضاء سلطة معينة عليه، والقضاء يصدر أمًرا 

ويعين تفسريات القوانني يف حاالت األفراد، وليست يف  case loseيسمى 

لس اللوردات يتمتع العموم، لنلك يقال إن جم القوانني اليت تصدر عن جملس

، لنلك حنن ال ميكن أن نتسامح يف هنه sprint of parliamentبنوع من السيادة 

 15املسألة، ألن سلطات املشرع هي سلطات ال حيدها إال الدستور فقط، وإذا 

كان هناك تنازع بينها وبني السلطات األخرى مبا فيها السلطة القضائية، 

كمة الدستورية فقط وهنا هو النه  في هنه احلالة جيب اللجوء إىل احملف

هناك حمكمة عليا. ويف  ألنالسائد يف الواليات املتحدة األمريكية، 

ليس  ههناك حمكمة عليا تنمر يف نصوص الدستور، ألن تبريطانيا ليس

 20هناك دستور يف األصل وإمنا هو دستور عريف ميتد يف وثائق عديدة. وحنن 

متاح فقط يف  هلدستور، وتفسريلدينا دستور وهناك نصوص واضحة يف ا

احملكمة الدستورية أو للسلطة التشريعية فقط. وعندما نتحدث عن دستور 

م فإن املنكرة التفسريية فسرت فقط نصوص الدستور نفسه ومل خترج 0943

عن هنا اإلطار، حتى يف دولة الكويت يعودون إىل املنكرة التفسريية ملعرفة 

 25حيح يف تفسري العديد من االجتاهات، ولكن نية املشرع، وهنا هو النه  الص

املضمون هو التفسري الني ميكن أن يستمد من أي شخص خنتلف أو نتفق 



 02املضبطة م 9/0/2102                                       ( 29)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

ليس يف هنا النص األول وهو  التشريع واإلفتاءعليه. وعندما نعطي هيئة 

تفسري نصوص القانون واملراسيم وإمنا نقول: يف حالة اخلالف حول تفسري 

ني أو املراسيم ليس لدي مشكلة يف تفسري املراسيم نص يف الدستور أو القوان

أو القوانني، ولكن عندما يأتي املوضوع لتفسري نص يف الدستور بني 

 5احلكومة ممثلة يف جملس الوزراء املوقر وجملسي الشورى والنواب أو 

أحدهما أو بني اجمللسني يف داخل السلطة التشريعية، يف هنه احلالة يكون 

اهليئة ملزًما لألطراف إذا كان قد صدر بناًء على  التفسري الصادر عن

هيئة التشريع واالفتاء إىل حمّكم يف هنا  طلبهم، وهنا يعين حتّول سلطة

يكون بني السلطة التشريعية  وأرى أنه جيب أالالوضع بني اجمللسني، 

 10والسلطة التنفينية حمكم، فاحملكم الوحيد هو احملكمة الدستورية فقط 

دستور، لنلك أعتقد أن هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ــ يف حتكيم نص ال

مع كل االحرتام والتقدير ملن يقوم عليها ولدورها يف تفسري القوانني 

لديها سلطة مطلقة يف قضية النصوص  تــ ليس واملراسيم يف الدساتري

الدستورية، ولن يكون هلا سلطة مطلقة مادام هناك حمكمة دستورية. 

 15املادة غري دستورية، وأمتنى على اإلخوان يف جلنة الشؤون أعتقد أن هنه 

التشريعية والقانونية أن يعيدوا النمر يف هنه املسألة وأن يراجعوا مدى 

دستوريتها، وأنا أتفق مع األخت رباب العريض واألب حممد السرتي يف عدم 

ب املشروع، ألنه جي ادستورية هنا النص، وبناًء عليه جيب علينا أن نرفض هن

أن يكون هناك حمكم بينها  هالسلطة التشريعية نفسها أو جزء منأال تقبل ا

 20نهم أوجدت وبني اجمللس اآلخر، وأنا أحتدث مع اإلخوان يف جملس النواب 

وجملس النواب هو  ،يرون نفس الرأي وأنه جتاوز على سلطات اجمللسني

، وقد هتإراداالحتكام إىل اجمللس املنتخب من قبل إرادة الشعب وجيب 

يكون هناك اختالف بينه وبني اجمللس ومن حيكم يف هنا االختالف هو 

احملكمة الدستورية وليس اهليئة، وإن كانت مستقلة ولكنها ليست قضائية 

 25 أعلى من سلطة اجمللسني، وشكًرا.وال حتمى بأي سلطات دستورية 
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 :الرئيـــــــــــــــس

بن حممد الفاضل وزير  شكًرا، تفضل سعادة األب السيد عبدالعزيز 

 ون جملسي الشورى والنواب.ؤش
 

 5 ون جملسي الشورى والنواب:ؤوزير ش

بالنسبة إىل هنا املرسوم، أواًل: القول إن هيئة  شكًرا معالي الرئيس، 

التشريع واإلفتاء القانوني تتبع السلطة التنفينية هنا غري صحيح، بالرجوع 

نص على التالي جنده ي 014ادة الفقرة )ج( من امليف  إىل النص الدستوري

يضع القانون األحكام اخلاصة بالنيابة العامة، ومبهام اإلفتاء القانوني، »

 10، «وإعداد التشريعات، ومتثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملني يف هنه الشؤون

، إذن هيئة «الفصل الرابع: السلطة القضائية»ووضعت هنه املادة ضمن 

ني هي جزء من السلطة القضائية وال تتبع السلطة واإلفتاء القانو التشريع

 012التنفينية. ثانًيا: بالنسبة إىل موضوع التفسري الني ذكره اإلخوة، املادة 

من الدستور تكلمت عن احملكمة الدستورية، واحملكمة الدستورية ــ 

 15من الدستور ــ ليس هلا حق تفسري القوانني أو الدستور بل هلا  012حبسب املادة 

مراقبة دستورية القوانني حبسب النص الدستوري، وهنه اآللية موجودة  حق

هنا كي تساعد احلكومة وتساعد اجمللسني وتساعد حتى اجلهات 

احلكومية، قد يكون هنالك لبس أو خالف يف نص معني، وإذا حدث هنا 

اخلالف ــ مثاًل ــ بني احلكومة وأحد اجملالس وبعد ذلك اتفقا ــ وهنا شرط 

 20هنا الرأي  كان ؛على أخن رأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ــ أساسي

آلخرين، هنه النقطة البد أن تكون لغري ملزم  هلكنوللطرفني  ملزًما

واضحة، فهي عبارة عن أداة لتسهيل العمل، ألنه حالًيا ليس هناك طلب 

قطة تفسري موضوع معني أحلناه إىل احملكمة الدستورية، والبد أن ننتبه إىل ن

معينة وهي أنه خالل هنه السنوات مرت علينا مواضيع كثرية وأصبحت 

 25هناك خالفات كثرية بالنسبة إىل قضية تفسري بعض النصوص مما أدى إىل 

تأخري إجناز بعض القوانني، فهنه اآللية موجودة هلنا الغرض إذا اتفقت 

 األطراف عليها ال أكثر وال أقل، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األب مجال حممد فخرو. 

 

 مجال حممد فخرو: العضو

 5يف احلقيقة لن أضيف إىل مداخالت اإلخوة شكًرا سيدي الرئيس،  

األعضاء وأتفق معهم متاًما يف كل ما ذكروه. فيما يتعلق مبا ذكره سعادة 

اإلفتاء القانوني تتبع السلطة القضائية، والوزير خبصوص أن هيئة التشريع 

س هناك خالف على ذلك، ودور اهليئة إىل اآلن هو اإلفتاء غري امللزم، لي

ولكننا ننتقل اآلن من مرحلة إىل مرحلة أخرى، يف السابق كنا نلجأ إليها 

 10لإلفتاء واملشورة ورأيها غري ملزم، لكن اآلن حنن نلجأ إىل جهة رأيها ملزم، 

نا وحنن من ملزم حتى على تفسرياتأن رايها وكما ذكر سعادة الوزير 

ا! أعتقد أن ءناقرتحنا ووضعنا القانون نلجأ إىل هنه اهليئة كي تفسر لنا آرا

هنا انتقاص كبري من السلطة التشريعية. أتفق مع من سبقين وقال إنه جيب 

أن نتأنى يف اختاذ القرار بشأن هنا املرسوم، جيب أال خنجل من اللجوء إىل 

 15ري هنه املواد القانونية ومدى توافقها الفقه ونطلب منهم تفسوأساتنة الدستور 

مع دستور مملكة البحرين ومع القوانني السائدة يف العامل، ال نريد أن نأتي 

ونؤسس هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ثم ــ كما قال أحد الزمالء ــ تنهب 

بطل دستورية تأسيسها، فهنا أكرب خطأ تالقضية إىل احملكمة الدستورية و

يف هنا اجمللس والسلطة التشريعية بالكامل عندما نستعجل سوف نرتكبه 

 20، فقد يف مترير املواضيع، كما عملنا سابًقا فيما يتعلق بغرفة فض املنازعات

سف الفات دستورية ــ لألاستعجلنا يف مترير املشروع وخرجنا خبمس خم

الشديد ــ بسبب االستعجال، أمتنى أال نستعجل يف مترير هنا املرسوم، 

نى أيًضا على اجمللس أن يطلب إعادة هنا املرسوم إىل اللجنة، ونطلب من وأمت

الرئاسة االستعانة مبشّرعني عامليني إلعطائنا فتوى يف دستورية هنه املواد 

 25 ومدى اتفاقها مع القوانني السائدة يف البحرين ويف العامل، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 الزايد.شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم  
 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 5بعد مساع مداخالت اإلخوة واعتقادهم أن شكًرا سيدي الرئيس،  

هنا املرسوم بقانون، لن أجادل حول هل أنهم  يفهناك خمالفة دستورية 

أصابوا يف الرأي أو أخطأوا. أتفق مع ما ذكره األب مجال فخرو عندما قال 

يف الدستور واالستفادة منهم حول هنا إنه من املمكن االستعانة باألساتنة 

املوضوع. ولكن كي نوضح بعض األمور، حنن يف اللجنة رأينا أن هنا 

 10من الدستور حبسب قراءاتنا املتواضعة  012املرسوم خيتلف عما ورد يف املادة 

رمست اختصاص احملكمة الدستورية يف هنا  012بهنا الشأن، ألن املادة 

أين تقع اإلشكالية؟ تقع يف هل  ،رسوم بقانوناجلانب، ولو نمرنا إىل امل

بشأن القوانني  اإلفتاء أو التفسريصالحية متلك دائرة الشؤون القانونية 

واملراسيم بقوانني؟ نعم، وليس هناك خالف بشأن هنا املوضوع، اخلالف 

 15منصب حول تفسري الدستور. صحيح ــ كما ذكرت األخت لولوة العوضي ــ 

مل ينص بنص صريح على من سيملك حق تفسري  أن الدستور البحريين

من هيئة  متى نطلب تساءلناالدستور، ولكن يف نفس الوقت حنن يف اللجنة 

التشريع واإلفتاء القانوني تفسري النصوص يف الدستور؟ سيكون احلق 

اختيارًيا وباالتفاق ويعطى ألفراد معينني مبوجب النص، حتى أعضاء السلطة 

 20ضاء يف هنه اهليئة، وكما ذكر األب الدكتور التشريعية سيكونون أع

عبدالعزيز أبل أن هناك من النواب من يرفض هنا املرسوم، ولكن ال أعتقد 

أنه عندما ُعرض هنا املرسوم أمام جملس النواب كانت هناك مداخالت 

كثرية بهنا الشأن أو حتى أثاروا مسألة التدخل يف عمل السلطة التشريعية، 

من أو رئيس جملس تشريعي سواء  باعتبارك عضًوانت إذن احلق يف يدك أ

 25النواب، إذا أنت أردت أن تتنازل عن حقك يف أن جملس الشورى أو جملس 

جتتهد لتفسري نص دستوري معني وتنازلت برضاك عن هنا احلق وقبلت أن 

فهنا  ،تلجأ إىل جهة اإلفتاء لكي تفسر لك هنا النص وباالتفاق مع األطراف
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يارًيا ومبحض إرادتك. أما بشأن احملكمة الدستورية، أصبح األمر اخت

من الدستور، عندما حيدث نزاع  012احملكمة الدستورية حبسب نص املادة ف

 012حول تفسري النص فليس هنا النص ينطبق على هنا املرسوم، املادة 

احلكومة وجملس الشورى وجملس النواب وذوي »أعطت احلق لكل من 

 5هم يف الطعن لدى احملكمة يف دستورية القوانني الشأن من األفراد وغري

، وهنا سيكون اختصاصها الطعن يف نصوص قانونية سارية، «واللوائح...

وأنت تطعن على هنا النص ألنك تراه غري دستوري ألنه خيالف أحكام 

، وكما أوضح اإلخوة أن احملكمة الدستورية متارس أمور معينةالدستور يف 

ذاتها وتسبب أحكامها  ىري من خالل نمرها الدعودور تفسري النص الدستو

 10إذا رأت عدم الدستورية وتشرح النص الدستوري، ومن هنا يأتيك التفسري 

ولكن يف نفس الوقت تفسري احملكمة مع الوقت من املمكن أن يزيد أو 

حبسب النزاع والقضاء. االختالف الثاني هو يف حالة  ينقص عن هنا التفسري

ذكرها لدى هيئة التشريع  ب هنا النص ــ اجلهات اليت متحبساللجوء إىل ــ 

واإلفتاء القانوني سوف يكون رأيها ملزًما ملن طلب هنا األمر، أما فيما يتعلق 

 15بأحكام احملكمة الدستورية اليت تصدر بعدم دستورية نص معني فسوف 

للجميع، وسوف حتكم بإلغاء املواد اليت تتعارض مع الدستور.  تكون ملزمة

قد أكون أخطأت فيها أو أصبت، ولكين أراها من هنا  ،ه وجهة نمريهن

اجلانب. بالنسبة إىل املوضوع الني أثاره األب مجال فخرو خبصوص االستعانة 

برأي اخلرباء الدستوريني يف هنا اجملال، ليس لدينا أي مانع إذا رأى اجمللس 

 20نة باخلرباء هلا احلق يف االستعافإن ذلك، ألنه حبسب اختصاصات اللجنة 

إلعطائها رأيهم حول أي مشروع قانون معروض أمام اللجنة، ولكن يف نفس 

اليت ذكرتها سابًقا وتبنيناها و وجهة النمر هنهالوقت حنن يف اللجنة رأينا 

 لالنتهاء إىل هنه التوصية، وشكًرا.
 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي. 
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 وضي:عة صاحل اللولو العضو

فقط أود أن أوضح لسعادة الوزير، أن الفقرة  شكًرا سيدي الرئيس، 

يضع القانون األحكام »من الدستور تنص على التالي  014)ج( من املادة 

الدستور مل يتعرض إىل  ،«اخلاصة بالنيابة العامة، ومبهام اإلفتاء القانوني...

 5اء والتفسري، وخاصة إذا كانت القانوني، هناك فرق بني اإلفتتفسري المهام 

مل ينص عليها الدستور، وما زلت أكرر أن الدستور مل ينص تفسري مهام ال

جهة لتفسري القوانني، إذا كان إفتاء فمعنى ذلك أنه رأي غري ملزم،  نحومل مي

نصت على اإلفتاء القانوني، كلنا نعلم أن  014ألن املادة  تفسريفال جيوز ال

متاًما عن مهام اإلفتاء. نرجع خمتلف التفسري شيء آخر  اإلفتاء ليس ملزًما،

 10من هنا املرسوم ــ  4و 3إىل املرسوم بقانون ذاته، تنص املادة الثانية والبندان 

ختتص اهليئة بصفة عامة مبهام »وهي أخطر مادة يف املرسوم ــ على التالي 

 ...يلي: اإلفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات وتتوىل بصفة خاصة ما

تفسري نصوص القوانني واملراسيم بقوانني، وذلك بناء على طلب من -3

رئيس جملس الوزراء أو من رئيس جملس الشورى أو من رئيس جملس النواب 

 15، يف حني ذكرت هيئة املستشارين رأيها حول هنا املرسوم «أو من أحد الوزراء

تكليف اهليئة ورغم أن »من جدول األعمال وقالت التالي  22يف الصفحة 

من املادة الثانية املنكورة، مل حيدد  3بإبداء الرأي القانوني بشأن البند 

املسألة املراد الرأي بشأنها مما نص عليه البند من األحكام، إال أن اهليئة ــ 

هيئة املستشارين ــ تقدر أن الرأي مطلوب حول ما إذا كان هناك من شبهة 

 20هنا تفسري هيئة املستشارين ولكنين أرى أنه ، «بعدم الدستورية فيما أوردته...

تفسري يف غري حمله. بالنسبة إىل الفقرة األوىل ليست هناك أي منازعة، من 

ينازع احلكومة؟ من ينازع جملس الشورى؟ من ينازع جملس النواب؟ هنه 

الفقرة تناقض وختتلف عن الفقرة الثانية، الفقرة الثانية هلا حمل يف املادة 

فسري القوانني وليس يف تفسري الدستور طاملا أن جملس الشورى ولكن يف ت

 25حتكم إىل جهة معينة حول تفسري القوانني، لكن وجملس النواب رأيا أنه ُي

من الدستور  012بالنسبة إىل تفسري الدساتري فهنه املسألة خالفية، املادة 
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تكلمت عن الطعن بعدم الدستورية، جملس الشورى وجملس النواب وجملس 

املبتدئة خالف ذوي الشأن من األفراد، األفراد  ىالوزراء ميلكون حق الدعو

اليت ذكرتها،  تدئة وإمنا متلكها اجلهات الثالثاملب ىال ميلكون الدعو

وعندما نتكلم عن أن التفسري ملزم لنا فمعنى ذلك أنه إذا انتهى جملسكم 

 5عليه بعد  ُيمنععينة إىل أخن رأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني حول مسألة م

احلكومة أو جملس رأت ذلك الرجوع إىل احملكمة الدستورية، وأيًضا إذا 

النواب استعمال صالحياتهما املطلقة يف الفقرة األوىل ففيه مصادرة حلق 

الباقي يف النهاب إىل هيئة التشريع؛ ألن اهليئة إذا أصدرت أمًرا بدون منازعة 

تعدل عن رأيها مهما كان، ألن اإلنسان من خالل العمل ولن عنه لن تعدل 

 10حيب أن يتشبث برأيه، وأعتقد أن هناك خطورة يف الفقرة األوىل ألنها قد 

تستغل من جملس الشورى أو من جملس النواب أو من احلكومة يف إبداء رأي 

مل حتدث بشأنه منازعة بينهم وبني اجلهات األخرى ملنع املنازعة مستقباًل، 

 وشكًرا.

 

 15 :ــــــــــــسالرئيـــ

 شكًرا، تفضل األب عبدالرمحن حممد مجشري. 

 

 عبدالرمحن حممد مجشري: العضو

أعتقد أن التعديل محل أكثر مما يتحمله من شكًرا سيدي الرئيس،  

 20هي االتفاق بني تفسريات ومن تأويالت، وأعتقد أن اجلهة األساس يف احلكم 

  جهة معينة إلبداء الرأيفإذا اتفق طرفا النزاع على النهاب إىل ،الطرفني

وأنهما سيوافقان على ما تبديه هنه اجلهة؛ فهما ملزمان حبسب نص التعديل. 

أعتقد أن تفسري معالي الوزير واضح وأنا أتفق معه متاًما ولكنين أتفق أيًضا 

مع ما طرحه األب مجال فخرو من أنه جيب أن يكون هناك جمال أكرب 

 25رباء قانونيني ودستوريني، وأعتقد أن املشرع إلبداء املشورة والرأي من قبل خ

أراد أن يسهل على اجلهات اليت ختتلف على تفسري نص بأن تنهب إىل جهة 

معينة حلل هنا اإلشكال. أمر آخر، بالنسبة إىل السلطة التشريعية، حنن 
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سلطة تشريعية تتكون من جملسني، شورى ونواب، إذا اختلفنا ــ حنن جملس 

ري نص مع احلكومة ومن ثم اتفقنا على النهاب إىل دائرة الشورى ــ على تفس

الشؤون القانونية لتفسري هنا النص؛ فهنا ال يعين أن ما ستأتي به الدائرة 

ملزم جمللس النواب، قد يكون ملزًما جمللس الشورى ولكن جملس النواب 

 5قد خيتلف على التفسري، فلهم أن ينهبوا إىل جهة أخرى أو أن حيلوا 

بطريقة معينة، والقانون نفسه ينهب إىل جملس الشورى وجملس اإلشكال 

النواب، واحلكومة هي اليت ستكون ملزمة بتفسري دائرة الشؤون القانونية، 

 وشكًرا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، تفضل سعادة األب السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير  

 ون جملسي الشورى والنواب.ؤش

 

 سي الشورى والنواب:ون جملؤش وزير

 15وعلقت األخت  014عندما تكلمت عن املادة شكًرا معالي الرئيس،  

ــ أن هناك « ُتعنى باإلفتاء»لولوة العوضي فأنا مل أقصد ــ عندما قلنا إنها 

إلزاًما عليها بأن تقوم بالتفسري، كنت أقصد أن هيئة التشريع واإلفتاء 

نا جيب أن يكون واضًحا. القانوني هي جزء من السلطة القضائية، وه

موضوع التفسري يف هنا القانون عبارة عن مرحلتني، أواًل: تفسري نصوص 

 20القوانني واملراسيم بقوانني وذلك بناء على طلب سواء من رئيس جملس الوزراء 

أو من رئيس جملس الشورى أو من رئيس جملس النواب أو من أحد الوزراء، 

ا التفسري ليس ملزًما، وهو ليس مثل وُحدد من الني يطلب هنا األمر، هن

حكم احملكمة الدستورية الني يكون ملزًما جلميع اجلهات، هناك فرق 

شاسع بني األمرين. ثانًيا: إذا كان هناك خالف بني جهتني واتفقتا على أخن 

 25الرأي من هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، فالرأي يكون ملزًما هلما، وهنا 

ة؛ وذلك حلل اإلشكال املوجود، فيجب أال يستبدل ما ذكر يف هنه الفقر
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الطعن يف القوانني ــ مثاًل ــ أو دور احملكمة الدستورية أو غري ذلك، فهناك 

 اختالف يف هنه األمور، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

ناك نقطة أود أن أوضحها يف هنا السياق. هشكًرا سيدي الرئيس،  

 حنن نعرف أن احلق املعطى لطلب التفسري سيكون جمللسي الشورى والنواب،

 10ولنأخن مثااًل: جملس الشورى وجملس النواب طلبا تفسري نص دستوري وجاء 

التفسري، فأين تكمن اإللزامية؟ الرأي معناه أن هنا هو مفاد تفسري نص 

ر، والتفسري سيكون ملزًما جمللسي الشورى والنواب إذا مادة معينة يف الدستو

اتفقا على طلبه، ولكن هل اإلجراء الني مت اختاذه مينع حق رئيس جملس 

الشورى يف أن يرفع دعوى للطعن على عدم دستورية نص معني يف القانون 

 15ملخالفته أحكام الدستور؟ وفًقا للنصوص املوجودة فإن هنا لن خيل بهنا 

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ستفسر النص الدستوري ولكن لن احلق، ألن 

تقول: إن هنا النص القانوني خمالف للنص الدستوري أو به شبهة دستورية، 

هي تأتي بتفسري فقط، أما يف احملكمة الدستورية فسيمل حق رفع الدعوى 

ما على عدم دستورية القوانني وفًقا للنصوص الدستورية قائًما وليس هناك 

 20، وإذا أراد اإلخوة االطالع 012مينع ذلك، هنا من خالل قراءة نص املادة 

عليها فهي موجودة يف املرجع التشريعي. هاتان هما املوازنتان اللتان فيهما 

االختالف، هل إعطاء حق التفسري سيأخن من حق اجمللس يف االلتجاء وفًقا 

دعوى عدم دستورية،  ؟ طبًعا األمر خمتلف، هنه012ملا نصت عليه املادة 

 وهنا طلب تفسري نص وستكون ملزًما به فقط، وشكًرا.
 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 
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 رباب عبدالنيب العريض: العضو

ون جملسي ؤوزير شرًدا على ما طرحه سعادة  شكًرا سيدي الرئيس، 

قول إنها تعترب قضائية؛ أعتقد أن يف موضوع اهليئة، وال الشورى والنواب

التشريع واإلفتاء  هيئة»أن  0نصوص القانون تدحض هنا، ألنه ذكر يف املادة 

 5وإن كان أعضاؤها  ،«القانوني هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية

يتبعون الكادر القضائي، ويتم التعامل معهم يف مسألة التأديب كقضاة، 

ضائية، بل هيئة مستقلة، وعندما حضر ولكنها ككيان ليست هيئة ق

ممثلون عن دائرة الشؤون القانونية اجتماعات اللجنة استفسرنا منهم عن سبب 

عدم إحلاقها بالسلطة القضائية، وكان ردهم هو أن الدستور مل ينص على 

 10اهليئات القضائية، وقلنا هلم: إن عدم نص الدستور على اهليئات القضائية ال 

ئة قضائية ويكون أعضاؤها تابعني للمجلس األعلى مينع من إنشاء هي

للقضاء، فسكوت النص الدستوري ال مينع، وبالتالي حنن نقول إنها ليست 

هيئة قضائية. بالنسبة إىل موضوع التفسري، احملكمة الدستورية ليس لديها 

التفسري األصلي ولكن لديها التفسري التبعي، وبالتالي سندخل يف متاهات يف 

 15ضوع. وجود هنا النص حبد ذاته ــ واإلخوة يقولون إن وجود هنا النص هنا املو

جيب أن يكون باختياركم كأعضاء جملس شورى ــ يعترب خمالفة 

دستورية، فنحن ال نشرع لليوم، بل لألجيال القادمة، وهنا حتى ال نالم 

كمشرعني حاليني على أننا وضعنا ثغرة ليست لصا ح اجمللس التشريعي. 

-3.. .ختتص جلنة الفتوى والتشريع باآلتي:»اليت تقول:  01ىل املادة بالنسبة إ

 20مراجعة مشروعات القوانني واملراسيم بقوانني واملراسيم واللوائح اليت حتال 

، لدي سؤال: هل اختصاصات هيئة التشريع واإلفتاء القانوني هي يف «إليها

ا هلنا النص مراجعة الصياغة فقط، وليس هلا اختصاص إعداد التشريع؟ وفًق

فإن اختصاصها هو مراجعة الصياغة، هي تنمر فيما إذا كان القانون موائًما 

للدستور ومتسًقا مع التشريعات األخرى، فهل هنا هو اختصاصها فقط ومل 

 25 تقم بإعداد أي تشريع؟ وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 عبدالعزيز حسن أبل.الدكتور شكًرا، تفضل األب  

 

 تور عبدالعزيز حسن أبل:الدك العضو

 5أود أن أشري إىل أنين حتى اآلن أختلف مع شكًرا سيدي الرئيس،  

سعادة الوزير فيما يتعلق بأن اهليئة هي هيئة قضائية، النص ال يقول إنها هيئة 

قضائية مطلًقا، هي هيئة فنية، هيئة تفسر، هيئة تبدي رأًيا، ولكنها ليست 

لوحيد الني يتصل بالقضاء، أما بقية هيئة قضائية، فرئيسها هو الشخص ا

أعضائها ــ مع كل االحرتام والتقدير هلم ــ فجميعهم مستشارون، تعيينهم 

 10يأتي مبعايري القضاة ولكنهم ليسوا قضاة، ألنه ليست لديهم سلطات 

قضائية، ودورهم هنا دور فين، فكيف يكون هليئة فنية أن تنازع سلطة 

 خالفاتها الداخلية؟ أعتقد أن هنا األمر دستورية مثل السلطة التشريعية يف

بدعة وليس تطويًرا وهو غري مقبول إطالًقا يف هنا العصر، كيف تأتي هيئة 

فنية لتبدي رأيها يف خالف بيين وبني زميل لي يف جملس النواب ورأيها يكون 

 15ملزًما لي؟! اليوم عندما نصدر قانوًنا ينمر القضاة يف البحرين إىل املضبطة 

نية املشرع من خالل احلوارات اليت تتم يف هنا اجمللس املوقر أو يف لريوا 

جملس النواب املوقر، فكيف نقول للقضاة ال تنمروا يف هنا، استمعوا إىل 

جهة فنية هي يف واقع األمر أقل من جهة قضائية؟! حنن نبتدع أمًرا غري 

قة تعطي موجود يف الدول الدميقراطية العريقة، الدول الدميقراطية العري

 20القضاة حاالت األسبقية يف القضاء وليس يف القانون، مبعنى أن ذلك يف 

أحكام القضاء فقط، ومن ثم يقاس عليه، وأعتقد أن البحرين تأخن بهنا 

االعتبار، ولكن هنا ال جيوز يف التشريع مطلًقا، ولنلك أنا مع رأي األب 

هنا املوضوع قبل أن  مجال فخرو وهو أن نعود إىل جهة معينة تعطينا رأًيا يف

خنطو خطوة معينة وقد نضطر إىل الرتاجع عنها، وأعتقد أن هنا هو األنسب 

 25 ملكانة اجمللس والسلطة التشريعية، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األب عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم. 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم: العضو

 5قيقة النقاش مجيل، فاملوضوع ذو أهمية، حشكًرا سيدي الرئيس،  

وأنا أميل إىل الرتيث فيه خمافة أن نقع يف إشكاليات مستقباًل. صحيح أن ما 

جهة حمايدة لتفسري القوانني واإلفتاء، ألنه إجياد ذهب إليه املشرع اآلن هو 

البد من وجود جهة تفسر القوانني حينما يكون هناك اختالف، أو حينما 

جة لدى جهة تريد أن تستوضح معنى قانون معني، فالبد أن تكون هناك حا

 10يتفق القائمون على الدولة واجلهات والسلطات الثالث على جهة حمايدة 

من إنشاء  تكون املسؤولة عن تفسري القوانني، فهل نفهم ــ من هنا املرسوم ــ

ة هنه اهليئة بهنا املعنى أننا توافقنا كسلطة تشريعية وسلطة تنفينية وسلط

قضائية ورئيس الدولة على أن تكون هنه اهليئة ذات شخصية اعتبارية تتوىل 

تفسري القوانني؟ يبدو لي أننا توافقنا على أن تكون هنه اجلهة هي املفسرة 

 15للقوانني حينما حنتاج إىل تفسري قانون معني، فإذا طلبنا أن تفسر لنا قانوًنا 

دم االختالف، وفسرت لنا معيًنا، سواء يف حالة االختالف أو يف حالة ع

القانون؛ فمن طلب التفسري يكون ملزًما بتفسري هنه اجلهة احملايدة وهي 

اهليئة، فإذا توافقنا على أن تكون هنه اجلهة احملايدة هي املفسرة فيجب 

جهة  إجيادعلينا أن نلتزم، فأعتقد أن هنا هو اجتاه هنا املرسوم، وهو 

 20خوة اعرتضوا ولكن مل يقرتحوا شيًئا حمايدة تقوم بهنا التفسري، وكل اإل

جديًدا، ما هي اجلهة اليت تقوم بالتفسري يف حال االختالف أو يف حال 

احلاجة؟ احملكمة الدستورية ليس من اختصاصها أن تفسر القوانني، بل 

اختصاصها أن حتكم يف دستورية القوانني، هل هنا القانون يوافق الدستور 

كما قالت األخت دالل الزايد اآلن ــ أن تفيت بأن أم خيالفه؟ وليس للهيئة ــ 

 25هنا القانون ال يوافق الدستور، ليس هلا هنا احلق، وإمنا هنا من اختصاص 

احملكمة الدستورية، فأعتقد أننا إذا توافقنا على أن هنه اهليئة مستقلة وهلا 
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صالحية تفسري القوانني فلنتفق على هنا، ولكن هل درجتها هي درجة 

السلطة القضائية وليست القضائية؟ إذا قلنا إن درجتها هي درجة السلطة 

 أنشأنا سلطة رابعة، وهنه إشكالية أيًضا، لكنفنحن بنلك قضائية  سلطة

هل هي حتت مملة السلطة القضائية؟! هنا حيتاج إىل تفسري، هي سلطة 

 5حمايدة، فمن املسؤول عنها؟ هل هو رئيس الدولة أم هو رئيس الوزراء؟ إذا 

ن رئيس الوزراء فسوف تكون حتت السلطة التنفينية، وهنه إشكالية كا

رمبا مل ُتبحث اآلن، ولكن يبدو من بداية النقاش أن هنه اهليئة تتبع السلطة 

التنفينية، ويف احلقيقة أنه يف املرسوم بقانون ال يوجد شيء يشري إىل أنها تتبع 

ارية هلا كل السلطة التنفينية، فهي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتب

 10الصالحيات يف التفسري واإلفتاء وصياغة القوانني. أعتقد أنه البد من التوجه 

إىل إجياد جهة ُتفسر القوانني وتقوم باإلفتاء، فإذا توافقنا على هنه اجلهة 

فأعتقد أنه ال بأس يف ذلك، ولكن أميل إىل الرتيث قلياًل حتى تتضح 

 الفكرة وتتبلور، وشكًرا.

 

 15 :ــــــــسالرئيـــــــ

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 
 دالل جاسم الزايد: العضو

فيما يتعلق مبا تفضلت به األخت رباب شكًرا سيدي الرئيس،  

 20العريض حول النقاش الني دار بينها وبني ممثلي هيئة التشريع واإلفتاء 

ر القانوني، النين كنا نأمل وجودهم معنا اليوم، والنين بدأوا حبضو

اجتماعات جلان اجمللس، وقد ُأبلغنا أنه البد أن توجه إليهم دعوة خاصة 

للحضور. الكالم الني طرحته األخت رباب العريض خبصوص تساؤهلا، مل 

تسعفين ذاكرتي حقيقة يف استنكاره فاستفسرت من أعضاء اللجنة وأيًضا 

 25فتاء مل ينكره أحد، ولو كنا قد مسعنا اإلخوة ممثلي هيئة التشريع واإل

القانوني لرددنا عليهم يف هنا اجلانب، أعين إجابتهم عن سؤال األخت رباب 
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العريض حول ملاذا مل يتم النص على األمر يف القانون؟ بأن الدستور مل ينص 

على وجود هيئات قضائية، وال يوجد ما يسمى هيئة قضائية، رغم أننا مّر بنا 

 قضائية، باإلضافة إىل ما ورد من قبل إنشاء هيئة تسوية املنازعات وهي تعترب

ه اآلن األخت املنكرة الدستورية ــ والني أشارت إلّي بمن  92الصفحة يف 

 5اهليئات القضائية املوجودة حالًيا أو خبصوص الفقرة )هـ( لولوة العوضي ــ يف 

اليت من املمكن أن توجد يف املستقبل، مبعنى أن نمام اهليئات القضائية 

النقاط اليت مت إيضاحها  لبحريين ومأخوذ به. على كٍلموجود يف الدستور ا

واليت مت التشاور بشأنها، حنن اليوم ليس معنا ضمن احلضور إال األب سعيد 

حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

 10املرسوم بقانون، باعتبار أن وزارة  اواألوقاف، وبودنا أن نسمع رأيه يف هن

دل جهة من اجلهات اليت لديها جهاز قضايا الدولة يف هنا املرسوم بقانون، الع

فيا حبنا أن نستمع لرأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف يف هنا 

 الشأن، وشكًرا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة د يشكًرا، تفضل األب سع 

 .سالمية واألوقافالعدل والشؤون اإل

 
 :املستشار القانوني بوزارة العدل

 20أشكر األستاذة الفاضلة والزميلة األخت دالل شكًرا سيدي الرئيس،  

الزايد على هنه الدعوة، ولكن أن تتكلم وزارة العدل عن قانون خيص هيئة 

التشريع واإلفتاء القانوني، فقد يؤكد ذلك كالم من يقول إنها تتبع السلطة 

نية. سيدي الرئيس، هيئة التشريع واإلفتاء القانوني هي هيئة قضائية التنفي

مبوجب نص الدستور، والدستور عندما ينص على هنه اهليئة يف باب السلطة 

 25القضائية فهنا توجه من الدستور إىل أن تكون هنه هيئة قضائية، وبالتالي 

ب عليها، حنن يف وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ليس لنا تعقي
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ونرى أن ُتدعى هيئة التشريع واإلفتاء القانوني كما كانت ُتدعى يف اللجان 

 إلبداء رأيها يف هنا املوضوع، وشكًرا.

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 
 دالل جاسم الزايد: العضو

دم أشكر األب سعيد حممد عبداملطلب، وعشكًرا سيدي الرئيس،  

تعقيبه هو تأكيد لالستقالل الني تتمتع به هيئة التشريع واإلفتاء القانوني 

 10 عن السلطة التنفينية، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

خوان بعد هنا النقاش الغين والثري والني ألقى إضاءات يا إشكًرا،  

، على خمتلف األفكار، اآلن لدي شيئان: إما أن نصّوت على املرسوم بقانون

 15وجيب أن يكون الرفض بأغلبية أعضاء اجمللس، أي أن يكون الرفض 

بواحد عشرين صوًتا أو أكثر، وإال ُاعترب املرسوم بقانون نافًنا وموافًقا 

التقرير إىل اللجنة  ونعيددعوة بعض اإلخوان إىل الرتيث  جنيبعليه، وإما أن 

س. فهل يوافق ملزيد من الدراسة حتى نطمئن مجيًعا إىل سالمة قرار اجملل

 اجمللس على إعادة املرسوم بقانون إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟

 20 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

. يا إخوان لدينا التقرير التكميلي إذن يعاد املرسوم بقانون إىل اللجنة 

 25( اخلاص بقانون اجلمعيات 11للجنة اخلدمات خبصوص املرسوم بقانون رقم )

ية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة، وسعادة وزير الرتبية والتعليم واألند

الرتباط طارئ طلب تأخريه قلياًل حتى يكون معنا عند مناقشة هنا القانون، 

جدول األعمال واخلاص مبناقشة  منولنلك سوف ننتقل إىل البند التالي 
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ص مشروع قانون تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصو

( لسنة 01بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 وأطلب من، م )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(0942

 مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل. األب إبراهيم حممد بشمي

 5 

 العضو إبراهيم حممد بشمي:

بدايًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف يس، شكًرا سيدي الرئ 

 املضبطة، وشكًرا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكًرا، هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

 
 )أغلبية موافقة(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

 

 (11 / صفحة2 )انظر امللحق

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

األب  تفضلسنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون.  

 .مقرر اللجنة

 

 إبراهيم حممد بشمي: العضو

 25تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن شكًرا سيدي الرئيس،  

الوطين خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 

م )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 0942( لسنة 01رسوم بقانون رقم )بامل

من جملس الشورى(، توصي اللجنة يف ضوء ما دار من مناقشات باملوافقة من 

حيث املبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 
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اد مشروع القانون م، واملوافقة على مو0942( لسنة 01باملرسوم بقانون رقم )

 كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق، وشكًرا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 األخت رباب عبدالنيب العريض. تفضليشكًرا، هل هناك مالحمات؟   

 

 رباب عبدالنيب العريض: العضو

هنا املشروع كان يف األساس عبارة عن شكًرا سيدي الرئيس،  

ل األخت دالل الزايد، ومل يكن اهلدف منه ما اقرتاح مقدم من ِقبلي ومن ِقب

 10مت إدراجه باعتباره مربرات من دائرة الفتوى والتشريع، أو حتى من قبل 

اللجنة، أعين إظهار اللجنة أن القصد من مشروع القانون هو تشديد العقوبة، 

العقوبة بالنسبة إىل جرمية االحتيال كافية، وبعض الدول حنفت  وذلك ألن

بقت على احلبس فقط يف هنا املوضوع، وأيًضا بعض الدول الغرامات وأ

األخرى ربطت موضوع جرائم االحتيال جبرائم غسل األموال باعتبارها 

 15، ولكن كان هدفنا من هنا املشروع هو وجود نصوص يف «جرمية نتيجة»

القانون تعطي نوًعا من التحكم القضائي، مبعنى أن مواد التجريم والعقوبات 

دائًما حمددة ومصاغة بشكل دقيق حبيث ُيفهم منها ما هي  البد أن تكون

ندخل يف مبدأ شرعية اجلرمية  وذلك كيالعقوبات؟ وما هي اجلرائم؟ 

والعقوبة، وأيًضا ما نص عليه الدستور البحريين من أنه ال جرمية وال عقوبة 

 20إال بناء على قانون، وبالتالي أنا أعتقد أن اللجنة ــ ولألسف كنلك جملس 

نواب ــ حنفت أهم مسألة بالنسبة إلينا حنن مقدميت االقرتاح األصلي، فلم ال

يكن يهمنا هل التعديل الني اقرتن بالنص األصلي يتعلق مبال منقول أو 

بنقود؟! فهنا األمر مل يكن هناك خالف حوله، وميكن هنا األخن بالنص 

كن كان األصلي املوجود يف املشروع األصلي اخلاص بالقانون األصلي، ول

 25ما يهمنا بالنسبة إىل هنا املوضوع هو استعمال الطرق االحتيالية. املشّرع 

البحريين ــ لألسف ــ مل ُيحدد صور الطرق االحتيالية مثلما هو موجود يف 

أغلب التشريعات املقارنة، وبالتالي عندما مت انتقاد موضوع التدليس وأن 
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يًضا التدليس اجلنائي، فكرة التدليس هي تدليس مدني، قلنا إن هناك أ

التدليس اجلنائي، ووضعناها على  متاثلفنحن اعتربنا أن وسائل االحتيال 

تطبيقه سبيل احلصر، حبيث إن القاضي عندما يأتي وُيطبق العقوبة يرتبط 

فقط بالطرق االحتيالية املوجودة على سبيل احلصر يف القانون. الوضع احلالي 

 5القضاء هو الني ُيحدد الطرق االحتيالية أو  يف استعمال الطرق االحتيالية أّن

صور الطرق االحتيالية، فالقاضي هو الني خيتارها من عنده بدون أن تكون 

موجودة ومنصوص عليها بشكل حمدد يف القانون. وقد كانت فكرتنا هي 

حتديد الصور االحتيالية بشكل حصري يف النص القانوني، وأعتقد أن 

متاًما وكأن هنا املوضوع ليس هو موضوع  اللجنة أهملت هنا املوضوع

 10التعديل األصلي، ودخلت يف مواضيع فرعية ميكن أن نعدل فيها. وقد تابعت 

ة نمري إىل اإلخوة مع جملس النواب ولكن لألسف مل أستطع أن أوصل وجه

يف جملس النواب ألنهم كانوا قد اختنوا يف األمر قراًرا، وأعتقد أنه مل 

يكن قراًرا سليًما، أعين أن نأتي لنشرع التعديل الني ينصب فقط حول 

احلبس والغرامة، وعّدلوا يف مسألة الشروع. فهل يليق بنا حنن املشرعني أن 

 15لصورة ميكن للشارع البحريين أن نقوم بتعديل نص بهنه الطريقة؟! بهنه ا

يقوم بانتقادنا، وكنلك أهل االختصاص ميكن أن ينتقدوننا على هنا 

كان ذلك أهون من لالتعديل. بالنسبة إلّي لو أن اللجنة رفضت املشروع بقانون 

أن توافق عليه بهنه الطريقة. فأمتنى ــ إذا قبلوا مين ــ أن يعاد املشروع بقانون 

 ن هلم وجهة نمرنا بالنسبة إىل هنا املشروع، وشكًرا.نبّيإىل اللجنة حتى 

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.  

 
 وضي:علولوة صاحل ال العضو

 25الكالم الني تفضلت به األخت رباب شكًرا سيدي الرئيس،  

الشورى العريض له حمل من االعتبار، وأعتقد أن الالئحة الداخلية جمللس 

املوقر أباحت لرئيس اجمللس إذا كان املوضوع ختتص به جلنتان أن تشارك 
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اللجنة املختصة ــ وهي هنا جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ يف مناقشة 

املشروع بقانون. فإذا كان هناك مشروع قانون ختتص بنمره أكثر من جلنة 

فيما يتعلق مبشروع  من املفرتض أن جتتمع هنه اللجان وتنسق مع بعضها

القانون أو املقرتح أو املرسوم بقانون. والكالم الني قالته األخت رباب 

 5 العريض له حمل من االعتبار وله وجهة قانونية واقعية، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

يا إخوان هل توافقون على أن نعيد مشروع القانون إىل اللجنة شكًرا،   

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وجلنة الشؤون حتى جتتمع اللجنتان، 

 10اخلارجية والدفاع واألمن الوطين سوًيا لدراسة مشروع القانون ورفع تقرير 

 آخر إىل اجمللس؟
 

 )أغلبية موافقة(

  

 15 الرئيـــــــــــــــس:

مبا أن سعادة وزير الرتبية والتعليم قد وصل فسوف نعود  .إذن يقر ذلك 

من جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقرير التكميلي  السابقإىل البند 

م، بتعديل 2101لسنة  11األول للجنة اخلدمات خبصوص املرسوم بقانون رقم 

بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات 

 20اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة، الصادر 

 خليل إبراهيم النوادي م. وأطلب من األب0999لسنة  20نون رقم باملرسوم بقا

 .ملنصة فليتفضلمقرر اللجنة التوجه إىل ا

 

 العضو خليل إبراهيم الذوادي:

 25 بدايًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.شكًرا سيدي الرئيس،  

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

 

 30 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

 
 (103 / صفحة8)انظر امللحق 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 تفضل األب مقرر اللجنة. 

 
 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

 10ناقش اجمللس يف جلسته التاسعة املنعقدة شكًرا سيدي الرئيس،  

م بتعديل بعض أحكام 2101لسنة  11رسوم بقانون رقم ديسمرب امل 02بتاريخ 

قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة يف ميدان 

( 20الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة، الصادر باملرسوم بقانون رقم )

م إىل جلنة 2100ديسمرب  02م، وقد أعيد بقرار اجمللس بتاريخ 0999لسنة 

 15مرة أخرى، وذلك الختالف اجمللس يف جلسته حول تفسري نص  اخلدمات

فقرة أخرية( من املرسوم بقانون، حيث مت مبوجب إعادته تكليف  4املادة )

اللجنة بإعادة دراسته وإبداء املالحمات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة 

 من تارخيه ليتم عرضه على وم القانون يف موعد أقصاه أسبوعنيبشأن مرس

استعراضها وجهات وبعد تدارست اللجنة املرسوم بقانون  أن لس، وبعداجمل

 20النمر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوني، وبعد أن 

أخنت يف االعتبار مرئيات كٍل من وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، 

فقرة  4تعلق باملادة )واملؤسسة العامة للشباب والرياضة؛ رأت اللجنة ــ فيما ي

وحيمر اجلمع بني عضوية أكثر »أخرية( من املرسوم بقانون واليت تنص على: 

صياغة املادة أن ــ  «من مجعية تعمل يف أنشطة نوعية خمتلفة إال مبوافقة الوزير

 25وضعت قيًدا ال مربر له، حيث اشرتطت موافقة الوزير على اجلمع بني عضوية 

شطة نوعية خمتلفة، إذ إن هنا القيد قد يفّوت أكثر من مجعية تعمل يف أن
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على املواطن فرصة العطاء والبنل يف خدمة جمتمعه ومزاولة عالقاته 

االجتماعية من خالل انضمامه إىل أكثر من مجعية وتقيده جبمعية واحدة 

فقط وجمال واحد ال غري، وخاصة يف ظل اإلحجام عن العمل التطوعي. أما 

 21ادة الثانية من املرسوم بقانون خبصوص استبدال املادة بالنسبة ملا ورد يف امل

 5م، حيث نصت املادة اجلديدة على: 0999لسنة  20من املرسوم بقانون رقم 

وال جيوز أن يكون املرشح لعضوية جملس إدارة النادي أو االحتاد الرياضي »

 منتمًيا ألي مجعية سياسية أو أهلية، كما ال جيوز اجلمع بني عضوية أكثر

؛ فإن اللجنة وجدت أن الصياغة اليت جاءت يف «من ناٍد أو احتاد رياضي واحد

الفقرة األخرية من هنه املادة ال تعطي املعنى املقصود الني أراده املشرع كما 

 10أوضحته املؤسسة العامة للشباب والرياضة عند حضور ممثليها أمام اللجنة، 

جواز اجلمع بني أكثر من حيث أفادوا بأن املقصود من هنا املنع هو عدم 

جملس إدارة ناٍد أو احتاد رياضي واحد، وليس اجلمع بني عضوية أكثر من 

ناد أو احتاد رياضي. كما الحمت اللجنة أن التعديالت الواردة يف املرسوم 

بقانون تناولت مواد ال تتعلق بالنشاط الرياضي، بل تتعلق باجلمعيات 

 15اللجنة ترى ضرورة فإن ن املالحمات االجتماعية والثقافية، وعلى الرغم م

املوافقة على املرسوم بقانون ملا تضمنه من مواد عديدة تتعلق بالنشاط 

الرياضي وعمل اللجنة األوملبية، بهدف مواءمتها مع امليثاق األومليب املعتمد من 

اللجنة األوملبية الدولية لتفادي تعليق النشاط الرياضي يف مملكة البحرين 

بعض الدول األخرى، كما أن املؤسسة العامة للشباب كما حصل يف 

 20والرياضة وعدت بفصل األحكام اخلاصة باألندية واالحتادات الرياضية عن 

األحكام اخلاصة باجلمعيات يف قوانني منفصلة. ويف ضوء ما تقدم توصي 

م بتعديل بعض 2101لسنة  11اللجنة باملوافقة على املرسوم بقانون رقم 

معيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة أحكام قانون اجل

العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة، الصادر باملرسوم 

 25 م، واألمر معروض على جملسكم املوقر، وشكًرا.0999لسنة  20رقم 
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 :الرئيـــــــــــــــس

زير شكًرا، تفضل سعادة األب الدكتور ماجد بن علي النعيمي و 

 الرتبية والتعليم.

 
 5 الرتبية والتعليم: وزير

كم بتحية اإلسالم يأصحاب السعادة، أحيشكًرا معالي الرئيس،  

فسالم اهلل عليكم ورمحته وبركاته. يف البداية أهنئكم بفوز مملكة 

البحرين يف البطولة العربية لكرة القدم، وهنا إجناز يسجل يف تاريخ 

لبطولة العربية، وهي إحدى البطوالت اليت مملكة البحرين حلصوهلا على ا

 10صني على املشاركة فيها، وقد تكون سبًبا رئيسًيا إلصدار مثل يكنا حر

هنا املرسوم بقانون، ولو مل يكن هنا املرسوم قد صدر لكنا قد ُحرمنا من 

املشاركة وخسرنا هنه البطولة. أكرر شكري للجنة اخلدمات لتفهمهم 

ار هنا املرسوم بصفة االستعجال، باعتبار أن األسباب اليت دعت إىل إصد

كانت تهدف إىل أمرين: األول:  املرسوم بقانونالتعديالت املقرتحة على 

 15صحيح أن هناك سبًبا دفع القائمني معّدي املادة موضوع النقاش ــ وحنن ال 

نصادر حرية اآلخرين ولكن واجبنا هو محاية النشء ــ إىل إبعاد اجلمعيات 

الثاني: أن هناك خطورة كبرية  .عتبار أن البحرين بلد دميقراطيالسياسية با

جلمع بني عضوية األندية واالحتادات، لنا وجب النأي بها وممارسة يف ا

فعالياتها كل حبسب ختصصه، حيث يوجد قانون خاص للجمعيات 

 20السياسية ومن أراد ممارسة العمل السياسي فهو متاح له، حنن بلد دميقراطي 

لى حريات الناس فيما يتعلق برغبتهم يف االلتحاق باجلمعيات. وال حنجر ع

كما أنه ليس من املنطقي أن يكون الشخص عضًوا يف احتاد رياضي ويف 

ن ذلك إذات الوقت يكون عضًوا يف جملس إدارة احتاد رياضي آخر، حيث 

مينع ظهور دماء جديدة، كما قد يؤدي إىل حدوث تضارب يف حالة املساءلة، 

 25فقد مييل إىل النادي الني ينتمي إليه وقد  آخرعضًوا يف ناٍد املرء ن وإذا كا

يأخن مواقف تهدف إىل منع اعرتاضه، وهنا هو مربر االستعجال فيه، وال 
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أستطيع اآلن الدخول يف تفاصيل هنا املوضوع؛ ألن جلنة اخلدمات ناقشته 

أننا نقاًشا وافًيا، وإذا ُوجدت أي مالحمات فنحن ملتزمون بها، كما 

من الدستور اليت حددت كيفية التعامل مع مثل هنه  39ملتزمون باملادة 

 املواضيع، وشكًرا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األب السيد حبيب مكي هاشم. 
 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

 10يف البداية أشكر سعادة الوزير على هنا شكًرا سيدي الرئيس،  

ولكن لألسف هنا إليه معه يف االجتاه الني اجته التوضيح، وكلنا نتفق 

االجتاه ال ينعكس يف نصوص املواد، فهي ختتلف اختالًفا جنرًيا. كما أتفق 

مع األب مقرر اللجنة على ضرورة املوافقة على املرسوم ولكن البد من إبداء 

مالحماتنا وتأكيدها كما أبديناها سابًقا، ولألسف الشديد فإن 

 15أبديت يف اجللسة السابقة تتمثل يف أن ممثلي املؤسسة العامة  املالحمات اليت

للشباب والرياضة عندما اجتمعوا مع اللجنة اتفقوا معها ولكنهم مل يبدوا 

رأيهم، فاللجنة هي اليت قالت: إن هنا الرأي خيتلف عما هو موجود يف النص. 

اليت تنص  4دة الفقرة األخرية من املالدي تعقيبان على املادتني: بالنسبة إىل 

وحيمر اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشطة خمتلفة إال »على: 

 20، يتضح من إفادة ممثلي املؤسسة العامة للشباب والرياضة «مبوافقة الوزير

عند اجتماعهم باللجنة يف االجتماع الثامن أن املادة ال متنع اجلمع بني عضوية 

لت لنلك ضوابط، وهي موافقة أكثر من مجعية خمتلفة النشاط بل جع

الوزير املختص، واألسئلة اليت ميكن أن أطرحها هي: ما هي تلك الضوابط؟ 

ما هي املرجعية اليت يعول عليها ملعرفة تلك الضوابط؟ هل توجد للمرسوم 

 25م أو حتى املرسوم املعدل الئحة تفسريية تضبط هنا 0999لسنة  20بقانون رقم 

تفسري الوزير إىل أن تلك الضوابط راجعة  األمر ميكن الرجوع إليها أم

املختص؟ أعتقد أن التفسري يف غري حمله ويفّوت على الشخص ــ كما ذكرت 
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اللجنة الكرمية ــ فرصة العمل والعطاء يف خدمة جمتمعه، لنلك أتفق مع 

أن هنه العبارة يف املادة حتتاج إىل  يفوزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 

اغة، ومع اللجنة الكرمية يف موقفها بعدم التوافق مع نص هنه إعادة صي

املادة. أما بالنسبة إىل املادة الثانية من املرسوم خبصوص استبدال نص املادة 

 5أو  وز اجلمع بني عضوية أكثر من ناديكما ال جي»يف العبارة اليت تقول:  21

وهو عدم إجازة  ، فيا معالي الرئيس أرى أن التعبري واضح«احتاد رياضي واحد

اجلمع بني عضوية أكثر من ناٍد أو احتاد رياضي. وأما خبصوص أن املعنى 

استشكل على األعضاء عند قراءة النص فهنا قول مردود عليه، فالنص 

قصد منه عدم جواز اجلمع بني عضوية قد واضح وصريح وإذا كان املشرع 

 10دة صياغة هنه أكثر من جملس إدارة ناٍد واحتاد رياضي واحد، فيجب إعا

العبارة يف هنه املادة، لتعطي املقصود منها بالضبط وال حتدث إشكااًل عند 

القارئ، علًما أن اللجنة الكرمية رأت أن صياغة هنه املادة ال تعطي املقصود 

 منها، وشكًرا.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، تفضل سعادة األب الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير  

 ة والتعليم.الرتبي
 

 الرتبية والتعليم: وزير

 20لوجود بعض النقاط اليت تتعلق بوزارة حقوق شكًرا معالي الرئيس،  

اإلنسان والتنمية االجتماعية أستأذنك أن جتيب األخت جنوى جناحي عن 

الفقرة اخلاصة، فقد تكون هناك حاجة إىل توضيح وجهة نمرهم يف 

 املوضوع، وشكًرا.

 

 25 :ـسالرئيــــــــــــــ

جناحي مدير إدارة عبداللطيف جنوى شكًرا، تفضلي األخت  

 . حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعيةاملنممات األهلية بوزارة 
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 مدير إدارة املنظمات األهلية: 

أود التوضيح ملعاليكم أن هنه املادة تركز شكًرا سيدي الرئيس،  

قصد اجلمع التلقائي على عدم جواز اجلمع بني عضوييت منممتني أهليتني ــ أ

وغري املنمم ــ بهدف عدم تشتيت جهود املتطوعني يف جماالت خمتلفة 

 5والرتكيز على اختصاص معني مع مراعاة مبدأ تضارب املصا ح بني 

اختصاصات املنممات األهلية وأهدافها وتوجهاتها؛ لنلك اشرتط املشرع أن 

وحبسب  مبوافقة الوزير حبسب كل حالة يكون اجلمع بني عضويتني

 اختصاص كل منممة أهلية، ويرتك األمر لتقدير سعادته، وشكًرا.
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

سعادة وزير اختلف عن تفسري جنوى أجد أن تفسري األخت شكًرا،  

وزير تفضل سعادة األب الدكتور ماجد بن علي النعيمي ، الرتبية والتعليم

 الرتبية والتعليم.
 

 15 الرتبية والتعليم: وزير 

كنت أناقش ما ورد يف تقرير جلنة شكًرا معالي الرئيس، 

اخلدمات، وأنا متمسك مبا جاء يف هنا التقرير وما قمنا بتوضيحه يف 

ال توجد  أنهكانت تريد أن توضح جنوى جناحي اللجنة، ولكن األخت 

إشكالية كبرية فيما يتعلق بعضوية اللجان؛ ألن اجلمعيات أيًضا هلا دور 

 20األهلي، وكان اهلدف األساسي من عدم اجلمع بني أكثر كبري يف العمل 

من عضوية يف اجلمعيات هو إتاحة فرصة أكرب لإلخوة النين يعملون يف 

اجملال التطوعي، وأال يكون هناك احتكار على وجوه معينة، حبيث تكون 

موجودة يف اجلمعية ويف االحتاد ويف النادي، وأعتقد أن هنه نقطة جيدة مع 

ميع ألن هناك طاقات كبرية يف البلد من املفرتض أن تأخن احرتامي للج

 25فرصتها أيًضا يف هنه اجلمعيات. فقط أحببت أن أوضح هنه النقطة، 

 وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي. 
 30 
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 وضي:علولوة صاحل ال العضو

رة الرتبية والتعليم يف البداية أود أن أسأل وزاشكًرا سيدي الرئيس،  

ووزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية: ما هو احلل عندما يناقش 

جملسكم املوقر املوضوع ويوافق على التقرير كما انتهى إليه األب مقرر 

 5اللجنة بالنسبة إىل عدم اجلمع بني أكثر من عضوية يف مجعية معينة؟ وعند 

اجلمع بني أكثر من صدور هنا القانون هل سيتخلى األشخاص عن 

عضويتني؟ إذا قلنا: نعم، فمعنى ذلك أن هنا املرسوم بقانون سيطبق بأثر 

رجعي، وال جيوز تطبيق القوانني بأثر رجعي إال إذا ذكر ذلك يف القانون، 

وقد خال املرسوم بقانون من ذلك. وإذا قلنا: ال، سيطبق بأثر فوري كما جاء 

 10ة عدم مساواة بني األعضاء السابقني لنا حال وسيوّلديف املرسوم بقانون 

واألعضاء اجلدد، فنحن يف إشكالية قانونية ودستورية ليس من السهل 

اخلروج منها يف مثل هنا املرسوم، هنا أواًل. ثانًيا: يف جلسة سابقة قلنا حنن 

لسنا ضد أي مرسوم بقانون ولكن ضد تضمني املراسيم بقانون ــ كما 

يف جلسة سابقة ــ نصوًصا ليست هلا عالقة  أوضحتها األخت دالل الزايد

 15مراعاة مبفهوم االستعجال يف املراسيم بقوانني، القصد من االستعجال هو 

اللجنة األوملبية، فلماذا الزج مبثل هنا النص يف هنا املرسوم معايري ومتطلبات 

بقانون؟ وأذّكر السادة األعضاء مبا أثارته األخت دالل الزايد وهو أن هناك 

ا مماثاًل يف قانون اجلمعيات واألندية بدولة الكويت، وقضت احملكمة نًص

الدستورية بعدم دستوريته، أؤكد مرة أخرى أننا لسنا ضد هنا املرسوم، 

 20ولكننا ضد استغالل فرصة االستعجال للزج مبواد يف املراسيم بقوانني ليست 

د من تعديله، هلا عالقة باهلدف األساسي من املراسيم بقوانني، هنا النص الب

إذا وافق اجمللس عليه فالبد من تعديله حتى ال تكون هناك عدم مساواة بني 

األعضاء السابقني وبني األعضاء اجلدد. حنن ال منلك التعديل ولكن أقرتح 

على احلكومة ــ وأمتنى عليها ــ أن تصدر تعدياًل فيما يتعلق بهنه املادة ألن 

 25نقرره اليوم وألننا ال منلك صالحية تعديل األثر الرجعي أيًضا ال نستطيع أن 

املراسيم بقوانني، ولكن أمتنى على احلكومة ــ والتمين إن شاء اهلل سيجد 
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له صدى لدى احلكومة املوقرة برئاسة صاحب السمو امللكي األمري خليفة 

بن سلمان ــ أن تراعي هنه اإلجراءات وهنه التنميمات عند صدور أي مرسوم 

زج بأي مواد ليست هلا عالقة باهلدف األساسي من إصدار بقانون وعدم ال

املراسيم بقوانني، وعدم االستعجال يف مترير املوضوع الني ال تقتضيه 

 5المروف العادية ويكون ذلك يف احلاالت اليت حددها الدستور فقط، 

 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بهية جواد اجلشي. الدكتورة شكًرا، تفضلي األخت 

 10 

 الدكتورة بهية جواد اجلشي: لعضوا

عندما ناقشنا هنا املرسوم يف جلسة سابقة شكًرا سيدي الرئيس،  

وناقشنا النص الني حيمر اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف 

أنشطة نوعية خمتلفة إال مبوافقة الوزير، كنا نتساءل: ملاذا زج بهنا النص يف 

 15ا املرسوم وحرصنا فعاًل على تنميم العمل هنا املرسوم مع تقديرنا ألهمية هن

يف هنا اجملال؟ وملاذا زج بهنا النص يف هنا املرسوم الني يتعلق باجلمعيات، 

وينبغي أن يكون يف قانون اجلمعيات؟! اليوم نرى أن وزارة حقوق اإلنسان 

والتنمية االجتماعية تقول إنه ليس لديها أي اعرتاض ألن هنا يدخل يف صميم 

ارة، والوزارة لديها قانون اجلمعيات وأتى هنا املرسوم اليوم بنص عمل الوز

 20صريح يدخل يف صميم عمل الوزارة. ومندوبة الوزارة تقول ــ وأوجدت هلا مربًرا 

أيًضا ــ إن اهلدف من هنا النص هو عدم تشتيت جهود املتطوعني ألن هناك 

إال مبوافقة  تعارًضا يف املصا ح بني املنممات األهلية وال ميكن اجلمع

الوزير، فهنا تدخل صريح يف حرية األفراد يف االنضمام إىل اجلمعيات، معنى 

ذلك أنه ال يستطيع أي مواطن أن ينضم إىل مجعية إال بعد موافقة الوزارة، 

 25والسبب يف ذلك هو أن هناك تعارًضا يف املصا ح، أين املصا ح؟ هل يقصد 

عن العمل التطوعي ويقول إننا  بنلك العمل التطوعي؟ سعادة الوزير يتكلم



 02املضبطة م 9/0/2102                                       ( 11)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

سنفسح اجملال ألكرب عدد ممكن، وكأن لدينا يف البحرين تهافًتا على 

العمل التطوعي، حنن نرى أن هناك قصوًرا يف اإلقبال على العمل التطوعي 

وليس هناك تهافت حتى نقيد هنا العمل من أجل أن نفسح اجملال لآلخرين، 

العمل التطوعي ألن هناك قصوًرا يف  بل على العكس، جيب علينا أن نشجع

 5وز اجلمع بني ال جي»هنا اجملال. املوضوع اآلخر، يف تقرير اللجنة ذكر 

، ولكن املؤسسة العامة «أو احتاد رياضي واحد عضوية أكثر من نادي

للشباب والرياضة عندما حضرت االجتماع فسرت هنا النص وقالت: ال، ليس 

ني العضويات بل عدم جواز اجلمع بني املقصود به هو عدم جواز اجلمع ب

أكثر من جملس إدارة، هل حنن اآلن ندخل يف النوايا؟ والنص الني أمامنا 

 10، بينما املؤسسة «وز اجلمع بني عضوية أكثر من ناديال جي»صريح فهو يقول 

عدم جواز القصد من هنه العبارة هو  ،ال :العامة للشباب والرياضة تقول

س إدارة، فكيف نقرأ؟ هل نقرأ ما بني السطور أم اجلمع بني أكثر من جمل

ندخل يف النوايا؟! صراحة املوضوع غري واضح، وبعد ذلك تقول املؤسسة إنها 

حنن نشرع  .ستفصل بني األحكام اخلاصة باألندية واالحتادات الرياضية

 15القوانني، وعندما تأتي املؤسسة العامة للشباب والرياضة وتعطينا وعوًدا 

ستفصل بني األحكام اليت تتعلق باجلمعيات واالحتادات  وتقول إنها

الرياضية؛ ينبغي علينا أال نأخن بهنا الكالم، حنن أمامنا نص صريح نعمل 

مبوجبه، ولكن أن ندخل يف النوايا ونقول املؤسسة وعدت وفسرت وقالت 

كنت أمتنى على اللجنة أال تنكر مثل هنا الكالم يف  .فهنا ال جيوز

 20فق مع ما ذكرته األخت لولوة العوضي بأن هناك عدًدا كبرًيا تقريرها. وأت

من املتطوعني ينضمون إىل أكثر من مجعية، وإذا كان هنا املرسوم لن 

يطبق بأثر رجعي فماذا سيحصل بالنسبة إىل املتطوعني؟! هل سيستمرون يف 

العمل التطوعي يف أكثر من مجعية أم أنه ابتداًء من اليوم ليس هناك أي 

لنا إشكالية وعدم  سيسببللجمع بني عضويتني؟ فعاًل هنا النص  جمال

 25 مساواة، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، تفضل سعادة األب السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير  

 ون جملسي الشورى والنواب.ؤش

 

 5 ون جملسي الشورى والنواب:ؤش وزير

ملوضوع، أحب أن أذّكركم إىل هنا ا بالنسبةشكًرا معالي الرئيس،  

بأنه من خالل مناقشات حوار التوافق الوطين كان هنالك الكثري من 

ومنها: سن قانون جديد للمنممات األهلية،  ااملرئيات اليت مت التوافق عليه

وكانت هناك ست أو سبع مرئيات تتضمن هنا املوضوع تقريًبا. القانون 

 10 22مضى عليه ما يقارب م، أي 0999احلالي كما تعلمون صدر يف سنة 

سنة، وتنفيًنا ملرئيات حوار التوافق الوطين أعدت احلكومة مشروًعا كاماًل 

سيحال قريًبا إىل السلطة التشريعية شاماًل مجيع النقاط اليت ذكرت يف 

احلوار وكل ما يتعلق باجلمعيات، وللسلطة التشريعية أن تقوم بتعديله أو 

حنن معكم والبد أن ننمر إىل األفضل، تطويره إىل األفضل إن شاء اهلل. 

 15سنة تقريًبا، ولكن اآلن هنالك مشروع  22لكن هنا القانون مضى عليه 

جديد للمنممات األهلية وسيحال إىل السلطة التشريعية، وهناك جمال واسع 

للتعديل أو اإلضافة أو احلنف، وهنا املشروع إن شاء اهلل سينمم كل ما 

 واألمور اليت تتعلق بها، وشكًرا.يتعلق باجلمعيات واألندية 

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، تفضل سعادة األب الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير  

 الرتبية والتعليم.

 

 الرتبية والتعليم: وزير

 25إضافة إىل ما ذكره سعادة األب عبدالعزيز بن شكًرا معالي الرئيس،  

أن أوضح أن اإلخوة يف املؤسسة حممد الفاضل فيما يتعلق باجلمعيات، أود 

العامة للشباب والرياضة يتكلمون عن عضوية جمالس إدارات، حبيث ال 
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يكون الشخص عضو جملس إدارة يف ناٍد ويف نفس الوقت يكون عضو 

جملس إدارة يف ناٍد آخر أو يكون عضو جملس إدارة يف احتاد، فهنا حيدث 

اب والرياضة خبصوص بة للشتضارب يف املصا ح، وهنا تفسري املؤسسة العام

 هنا النص، وشكًرا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األب مجال حممد فخرو. 

 

 مجال حممد فخرو: العضو

 10أعتقد أننا حنتاج إىل أن نتعلم القانون، شكًرا سيدي الرئيس،  

النصوص واضحة، وأرجو من اإلخوة يف املؤسسة العامة للشباب والرياضة أال 

ا انتهى مممن شأن ذكاء األعضاء، حنن نقرأ مواد قانونية. سوف أبدأ  يقللوا

وحيمر اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف »إليه سعادة الوزير، 

؟ «جملس اإلدارة»، أين ذكرت عبارة «أنشطة نوعية خمتلفة إال مبوافقة الوزير

 15هنا  نقف على تفسريات موظفني وحنن نشرع بألفاظ خمتلفة؟ هلهل حنن 

معقول؟ علينا أن نتحلى بالشجاعة ونسرتد هنا املرسوم ألن هنه املادة واملادة 

األخرى املعدلة سوف تضع البحرين يف مكان سيئ أمام املنممات الدولية، 

ألننا ال نشجع حرية تكوين مؤسسات اجملتمع املدني، وحنمر على احلريات 

جلسة ماضية. عندما وقد ذكرت هنا الكالم يف  السائدة ونقلل من حجمها

 20أود أن أنتمي إىل مجعية أخرى هل أخاطب الوزير كي يسمح لي بنلك؟! أين 

احلرية الفردية؟ الدستور مل ينص على ذلك ويأتي هنا القانون بهنا املعنى! 

لتعنرني اللجنة، االستعجال ال يربر أبًدا إلغاء حريات مكتسبة للمواطنني، 

املادة يف هنا املرسوم سواء بشكل وإذا أخطأت احلكومة يف إدخال هنه 

مقصود أو غري مقصود ضمن التعديالت املتعلقة باالحتادات الرياضية أو 

 25اللجنة األوملبية؛ فهي من يتحمل املسؤولية، وحنن نبهنا احلكومة إىل هنا 
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الشيء يف بداية األمر، ولو أن احلكومة قامت بسحب هنا املرسوم وتعديله 

انب، فمن غري املقبول أن أوافق على املرسوم حبجة لكنا اكتفينا يف هنا اجل

االستعجال والتخوف من أن يشطب امسي من دورة أو غري ذلك وأفتح علي ناًرا 

أخرى من املنممات الدولية بسبب هنا احلمر يف تكوين اجلمعيات األهلية، 

 5ي أنا بني نارين، إما أن نؤجل إقرار هنا املرسوم وإما أن أواجه اإلعالم العامل

واملنممات الدولية مرة أخرى خبصوص منع حرية تكوين اجلمعيات. األخت 

إىل لولوة العوضي طرحت موضوًعا مهًما جًدا، ما وضع األشخاص املنتمني 

أكثر من مجعية اليوم؟ هل يلجأون إىل الوزير مرة أخرى وخياطبونه كي 

الرئيس،  يسمح هلم بأن ينهبوا إىل هنه اجلمعية أو تلك؟ هنا ال يعقل سيدي

 10ال ميكن أن  ألنهيرفضوا هنا املرسوم أن وأنا أطلب من زمالئي األعضاء 

لن نستطيع أن ونقبل مثل هنا املرسوم ونكون غًدا يف الواجهة للدفاع عنه، 

ندافع عنه، هناك مشكلة رئيسية إذا وافق اجمللس على هنا املرسوم، 

 وشكًرا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

األب السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير  شكًرا، تفضل سعادة 

 ون جملسي الشورى والنواب.ؤش

 

 ون جملسي الشورى والنواب:ؤش وزير

 20ليسمح لي العضو الفاضل. خبصوص هل لدى شكًرا معالي الرئيس،  

احلكومة الشجاعة؟ حنن واحلمد هلل لدينا قدر كاٍف من الشجاعة حبيث 

لقد شرحنا املوضوع، وواضح أن هنا  نرد على كل ما يقال يف هنا املوضوع.

املرسوم نافن، وقلنا إنه عندما توافقون على هنا املرسوم فهنا ال مينع جملس 

النواب أو جملس الشورى من التقدم باقرتاح لتعديل أي أمر ورد يف هنا 

 25نا أن هناك مشروًعا متكاماًل املرسوم، هنا حق كفله الدستور. كما أننا بّي
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األهلية، وعليه مالحمات كثرية وردت يف حوار التوافق يتعلق باملنممات 

الوطين وسيغطي مجيع هنه النقاط، ولكن كانت هناك أسباب استلزمت 

، فكان هنا هو الرتبية والتعليم إصدار هنا املرسوم، وقد بينها سعادة وزير

السبب، واحلل الصحيح هو يف مشروع القانون اجلديد، وإذا أراد اجمللس أن 

 5 اًحا بتعديل هنا املرسوم فله احلق يف ذلك، وشكًرا.يقدم اقرت

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األب عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم. 

 

 10 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم: العضو

هناك مادتان، سعادة وزير الرتبية والتعليم شكًرا سيدي الرئيس،  

كلمت عن الفقرة األخرية من ، واألخت جنوى جناحي ت21تكلم عن املادة 

، فهي تكلمت عن العضوية يف اجلمعيات األهلية، وسعادة الوزير 4املادة 

فيها إشكالية،  21تكلم عن العضوية يف األندية الرياضية، ولكن املادة 

 15فقد ذكرت العضوية يف األندية ويف اجلمعيات، خلطت بني العضوية يف 

أنها ــ كما قال األب مجال فخرو ــ األندية ويف اجلمعيات، وال يفهم منها 

عضوية جملس اإلدارة، وإمنا تكلمت عن العضوية بشكل عام، فالعضوية 

مبطلقها يفهم منها أنه ال جيوز أن تكون هناك ازدواجية يف عضوية أي ناٍد أو 

املرسوم مجعية، فهناك حرج على احلكومة بأنها زجت بهنه املواد يف هنا 

 20وافق اجمللس على هنا املرسوم اآلن وصدر فيجب أن  ، وأعتقد أنه إذابقانون

جتمد هاتان املادتان، ألنه ليس من املقبول أن تطبقا يف ظل عصر احلريات، 

األخت جنوى جناحي تقول: مراعاًة لعدم ضياع جهود املتطوع وتشتيتها بني 

اجلمعيات، فهنا غري صحيح، أنا أقدر أين أبنل جهودي، املواطن يقدر أين 

هوده، ال أن تقوم الوزارة بتحديد ذلك! أنا صياد مسك ورسام أيًضا يبنل ج

 25تطوعت يف العمل اخلريي، تقول لي الوزارة: كن رساًما باإلجبار، هنا غري 

صحيح، ذلك يكون حبسب ما أرى، إذا أضررت بالبلد فحينئٍن توقفين 

ة، احلكومة، أما أن أمارس نشاطاتي وهواياتي وما شابه ذلك فتمنعين الوزار
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ــ كما  هفهنا غري مقبول! فهنا يسمح لإلنسان بأن يتطور ويبدع، أعتقد أن

علينا قال األب مجال فخرو ــ حتى قانون أمن الدولة مل يشمل مثل ذلك، جيب 

أن نكون أحرص على إعطاء احلريات، فأرى أن احلكومة جيب أن اآلن 

دم به احلكومة جتمد هاتني املادتني إىل أن يأتي مشروع القانون الني ستتق

 5 بناء على حوار التوافق الوطين، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت مسرية إبراهيم رجب. 
 

 10 مسرية إبراهيم رجب: العضو

ال أعرف ماذا أقول بعد كالم رئيس اللجنة؟ شكًرا سيدي الرئيس،  

محن أنا من ضمن أعضاء اللجنة وهنا الكالم مل يقله األب عبدالر

عبدالسالم يف اللجنة. لدي رأي آخر، أعتقد أن التشريع له اعتبارات كثرية، 

ال يؤخن التشريع بناء على اعتبار واحد، صحيح أننا نهتم مبوضوع حرية الفرد 

 15يف االختيار وغري ذلك، إمنا هنا ليس كل املوضوع، فهناك اعتبارات أخرى. 

أن نسّيره، باإلضافة إىل  هنا املرسوم مهم لمرف حلمي، وحنن حمتاجون إىل

أن هناك اتفاًقا على وجود خلل يف صياغة هاتني املادتني، وهناك اتفاق أيًضا 

من التشريعيني يف اجلهة التنفينية اليت وضعت هنه املواد، واملرسوم مت العمل 

به ومل ميس أحد بأثر رجعي إىل هنا اليوم، فإىل اليوم مل تمهر حالة من هنه 

 20هناك تشريعات جديدة بدأت تمهر وتصل من السلطة  احلاالت، كما أن

التنفينية إىل السلطة التشريعية بشأن التغيريات الدستورية بناء على توصيات 

حوار التوافق الوطين، وسيكون مشروع هنا القانون أحد أهم املشروعات، 

نوافق على هنا املرسوم وحنن  فيجب أن ننمر إىل كل هنه االعتبارات حتى

على موضوع احلريات، وال ميس هنا املوضوع يف الفرتة القصرية حمافمون 

 25بني املوافقة على هنا املرسوم وبني صدور القوانني اجلديدة، فموضوع 

احلريات ليس أمًرا يقصم المهر بهنه الطريقة حبيث ال نرى أي بعد آخر يف 

 قضايانا ومشاريعنا، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ب الدكتور ناصر محيد املبارك.شكًرا، تفضل األ 

 

 الدكتور ناصر محيد املبارك: العضو

 5التقرير يتضمن أمًرا غريًبا، ولو كنت مكان شكًرا سيدي الرئيس،  

األب مقرر اللجنة ملا أقدمت على طرح النقاط السلبية املوجودة يف املرسوم ثم 

ملشرع وبه أدعو إىل املوافقة عليه. فالتقرير يشري إىل أنه ال حيقق غرض ا

ثغرات تضيق جمال العمل التطوعي وممارسة املواطن هلواياته وأنشطته 

املختلفة اليت يرغب يف مزاولتها وأنه وضعت فيه شروط ال مربر هلا، ومع ذلك 

 10رغم وجود هنه العيوب اليت حررتها بنفسها،  تدعو اللجنة إىل املوافقة عليه

ا النص، وبناء على قانون قادم بناء على النوايا احلسنة للمشرع الني وضع هن

سوف حيل املشكلة، وبناء على الرغبة يف جتميد القانون حتى يصدر قانون 

آخر، هنه األمور ال ينبغي أن تقال يف جملس تشريعي، القانون هو القانون، 

إما أن يكون وإما ال يكون، فإذا صدر حتى لو قبل يوم واحد فإنه مطبق، 

 15ي املشكلة منن البداية باإلعراض عن املوضوع وكان من املمكن أن يتم تفاد

وعدم طرحه يف اجمللس إىل أن يأتي املشروع اآلخر، أما أن نقول خنوا هنا 

غري حممودة،  أعراًفامؤقًتا وهناك قانون قادم يف الطريق فهنا يؤسس 

 وشكًرا.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 
 

 جاسم الزايد:دالل  العضو

أتفق مع مالحمات اإلخوة األعضاء، شكًرا سيدي الرئيس،  

 25وباألخص ما ورد على لسان األخت لولوة العوضي واألب مجال فخرو واألب 

الدكتور ناصر املبارك. يف جلسة سابقة أوضحت أن هناك مشكلة يف كل 

شؤون املراسيم بقوانني القادمة، وكان اهلل يف عون جلنة اخلدمات وجلنة ال

التشريعية والقانونية بالنات؛ وذلك لآلتي، أين املصلحة؟ وكيف نستطيع أن 
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نوازن بني املصلحة؟ يف الوقت نفسه حنن نتعرض لنقد شديد حيال بعض 

مضامني املراسيم بقوانني. وزير الرتبية والتعليم مل يقصر، فقد أوضح دواعي 

على كالم األب  االستعجال، وخبصوص تعليق األب الدكتور ناصر املبارك

خليل النوادي بشأن مضمون التقرير، أنا أعترب ذلك تقدًما يف عمل جملس 

 5سطور ومن ثم نوافق، أما  3الشورى، ففي السابق كان التقرير يتكون من 

اآلن فالوضع مجيل جًدا وإن كانت اللجنة ستختم تقريرها بالرفض، فعلى 

لتنفينية ــ وبالنات ن للسلطة ااألقل تضع مالحمات تلفت النمر، ونبّي

الوزارات املعنية ــ أن عملها ليس سليًما يف بعض امَلواطن. وأتفق مع األب مجال 

فخرو، فقبل قليل عندما ُنوقش املرسوم اخلاص بدائرة الشؤون القانونية 

 10، لنفّعل النصوص اليت بها الدستور ةاالستعانة بأساتناتفقت معه حينما قال: 

 منلكها حتى جنّود التشريع. األب الدكتور ناصر استعانة باخلربات اليت ال

املبارك ذكر نقطة مهمة جًدا، ال جيوز، اآلن عندما ُطلب منا أن نوافق على 

املرسوم ــ وهنه أصبحت اجلملة املتكررة يف كل اللجان ــ على أن نعدله 

صم العمل ا قادًما يف الطريق؛ فنحن بنلك نالحًقا، وقيل إن هناك مشروًع

 15عي بوصم غري مقبول، ال من السلطة التشريعية وال من املراقب للنمام التشري

التشريعي يف البحرين. يف االحتاد الربملاني الدولي، ويف املنممات اليت تدرس 

مستوى التشريعات العربية، جند أن تشريعات البحرين يف مواطن معينة 

قرتح على متقدمة ويسرتشد بها، فال جيوز أن نضمنها هنه اإلجراءات، وأ

ه ـاجمللس أن يلجأ إىل تأجيل كل مرسوم جيد فيه مثل هنه اإلشكاالت، ألن

 20ــ كمرسوم ــ نافن؛ حتى يصلنا مشروع القانون الني وعدنا به، ألنه ال جيوز 

أن نأخن املوافقة االستباقية، صحيح أنه مشروع قانون له صلة بهنا املرسوم 

، قد يتفق وقد خيتلف عليه ولكنك ال تعلم وجهة نمر جملس النواب حوله

وقد يضيف أمًرا جديًدا، واألمر نفسه بالنسبة إىل جملس الشورى، فال نعّول 

على املدد الزمنية بأن املشروعات آتية. أمر آخر، لدي سؤال أوجهه إىل 

 25املختصني: ما هو األساس؟ وقد ذكرنا ذلك سابًقا، قلنا إن أساس املرسوم 

لبحرين، وحنن مع هنا املوضوع، ومت إدخال هو أال يعلق النشاط الرياضي ل
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مواد ال عالقة هلا به، وأكرر أنه جيب االنتباه من قبل من عليه مسؤولية وضع 

؟ ولكن لن ندخل يف نيته، هل يقصد أم ال املراسيم، هنه أمانة لديه، وحنن

البد من أن يتقن العمل، فاملرسوم له اعتباراته وشروطه وال جيوز اخلروج 

سؤال ــ وأنا لست ضليعة يف األمور الرياضية ــ ذكرمت أن أساس  عنها. لدي

 5اللجوء إىل هنا املرسوم هو أن هناك تعارًضا بني قوانني البحرين املتعلقة 

بالرياضة وبني امليثاق األومليب، أين مكامن هنا التعارض؟ مل أجد من 

احلكومة ــ عند تقديم هنا املرسوم ــ منكرة توضح ذلك، فكان من 

ملفرتض أن تقول لي هنا امليثاق األومليب وهنه تشريعات مملكة البحرين ا

اخلاصة باجملال الرياضي، يف هنا التشريع ويف هنه املادة هناك اصطدام 

 10وعدم توافق مع امليثاق األومليب، وهنا يتطلب التعديل، أين هنا التقرير؟ حتى 

د أن أعرف الدول أعلم مكامن القصور واالختالف يف املواد. أمر آخر، أري

اليت ُعلق نشاطها الرياضي بسبب عدم التوافق بني التشريع وامليثاق األومليب؟ 

وكم عدد هنه الدول؟ ما هي تعليقات ومالحمات اللجنة األوملبية حيال وضع 

البحرين الرياضي؟ حتى أعلم ما إذا كانت هناك خطورة يف جمال تعليق 

 15حتديًدا؟  تشريع ــ اليت جيب أن أعدهلاالنشاط الرياضي، وأين املادة ــ يف ال

كان من املهم أن ترفق هنه األمور مع تقرير اللجنة حتى ال أقف وأعرتض 

على مرسوم وأعلم أن هناك ضرورة ولدى اإلخوة احلق يف هنا التعديل، 

وكما قال األب مجال فخرو وأتفق معه إن النص الصريح ال يفسر، والتالعب 

صد رئيس جملس اإلدارة، ومسألة ممارسة حق بالنص هو أن أقول إنه يق

 20معني مبوافقة وزير ال جتوز، ألننا متفقون مجيًعا على أن إعطاء احلقوق 

واحلريات يكون بتنميمها كحقوق وحريات وعدم التعارض بينها. األخت 

لولوة العوضي أثارت نقطة معينة، فصحيح أنه مل يطُف شيء على السطح 

أشرت سابًقا إىل حكم احملكمة الدستورية  ولكن ماذا لو وجد مجع؟ وقد

الني صدر يف الكويت، فعلى األقل يتم االطالع عليه لالستفادة، فكلنا 

 25خنطئ ولكننا نستفيد قلياًل، هناك نص يف الدستور يقول إنه ال جيوز 

التنفين بأثر رجعي إال يف أمرين ضروريني، األول هو أن تنص عليه نًصا 
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ص الصريح مفتقد، واآلخر هو موافقة األغلبية، صرحًيا يف القانون، والن

وهنه مشكلة أيًضا، فيجب أن يتحقق الشرطان، موافقة األغلبية متوافرة، 

النص وستتوافر إذا اقتنع األعضاء، ولكن توافرت يف جملس النواب، 

الصريح مفقود، أعين النص على التطبيق باألثر الرجعي، كيف نواجه هنه 

 5ليت طرحتها األخت لولوة العوضي وهي نقطة مهمة؟ القانونية ا اإلشكالية

ألننا سنصبح أمام انتزاع شيء بدون أن ُينص على تطبيقه بأثر رجعي. لنلك 

أكرر يا إخوان ــ وأنا أتكلم بالنات عن جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ 

 حنن عندنا عدد من املراسيم لدينا العديد من املالحمات عليها، واهلل وحده

سبحانه يعلم أننا حنن األعضاء نبنل جهدنا من أجل مترير هنه املراسيم، 

 10ن نعدل ونقول ولكن يف الوقت ذاته ــ كما قال اإلخوة األعضاء ــ ال ميكن أ

ًما، فهنا عيب تشريعي لن تتحمله السلطة التنفينية، إن هناك مشروًعا قاد

بيدها وليس بيد وإمنا سوف تتحمله السلطة التشريعية، ألن هنا القرار 

 السلطة التنفينية، وشكًرا.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي. 
 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

أنا أتفق مع كل ما أثري، وبصفة خاصة ما شكًرا سيدي الرئيس،  

 20فال أثاره األب مجال فخرو واألخت دالل الزايد واألب الدكتور ناصر املبارك، 

جيوز وال ُيعقل أن تطلق تعبريات ومصطلحات تقول: وافقوا اليوم وسوف نعدل 

يف الغد. وكنت أمتنى على سعادة األب عبدالعزيز الفاضل وزير شؤون 

جملسي الشورى والنواب ــ عندما تكلم األعضاء وقالوا إن احلكومة البد أن 

م مبشروع قانون متلك الشجاعة ــ أن يدلي بدلوه ويقول إن احلكومة ستتقد

 25بتعديل هنا املرسوم بقانون، ال أن يرمي الكرة يف مرمى جملس الشورى 

وجملس النواب. حنن مل نقرتح هنا املرسوم وإمنا قدمته احلكومة، وعليها 

أن تِعد اجمللس ــ وهنا جتاوز ــ بأنها لن ترمي الكرة يف ملعبنا لتعديل هنا 

رسوم بقانون فيما يتعلق بعدم جواز املرسوم، وإمنا تتعهد هي بتعديل هنا امل
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اجلمع بني عضويتني. هنا املرسوم بقانون كان يتكلم عن األندية، ما هي 

عالقة اجلمعيات حتى ُتزج بهنه الصورة ــ العمدية أو غري العمدية ــ فيما يتعلق 

جبواز اجلمع؟ علينا بصفتنا سلطة تشريعية أال خنشى، فليس هناك عيب يف 

ون أو قبوله، الدستور املعّدل منح هنا اجمللس وجملس رفض مرسوم بقان

 5النواب سلطة املوافقة على املراسيم بقوانني أو رفضها، وجاللة امللك هو من 

قام بإصدار هنا الدستور بالتوافق حسبما جاء يف ميثاق العمل الوطين، فليس 

هناك عيب، وليست بدعة أن نرفض أو نقبل، كالهما أمر مشروع، ونقطة 

ستعجال الوحيدة اليت منلك التحقق منها مفقودة يف هنا اجمللس. لقد اال

تكلمت األخت دالل الزايد يف نقطة مهمة تتعلق بضرورات االستعجال اليت 

 10مقرر اللجنة األب نّص عليها الدستور، ولألسف جلنة اخلدمات مل توضحها. 

انتهى تكلم بكالم ظننت وأنا أستمع إليه أنه سينتهي إىل الرفض، ولكنه 

إىل نتيجة عكسية ملا ابتدأ به. حنن يف اجمللس البد أن نفّعل اختصاصاتنا، 

جاللة امللك يطلب منا التقدم يف مماهر الدميقراطية ال الرتاجع إىل اخللف، 

 وشكًرا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بهية جواد اجلشي.الدكتورة شكًرا، تفضلي األخت  

 
 :الدكتورة بهية جواد اجلشي العضو

 20أنا اليوم أشفق على اللجنة، وأجدها يف مأزق شكًرا سيدي الرئيس،  

ألنه يبدو أن اللجنة نفسها مل تعرض لنا مربرات االستعجال، ألنها رمبا مل 

تستلم أصاًل مربرات االستعجال، ولو أنها تسلمتها لكانت قد أرفقتها 

ون ولكن ُنجّمد بالتقرير. األب رئيس اللجنة يقول بأن نوافق على املرسوم بقان

العمل باملواد، فكيف يكون هنا؟! إذا وافقنا على املرسوم فإننا نوافق عليه 

 25بكل ما جاء فيه، وال جيوز أن نوافق على املرسوم ثم نطالب بتجميد املواد 

اليت خنتلف عليها اليوم. أستغرب من اللجنة فعاًل ــ كما قال بعض اإلخوة 
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على املواد اليت تكلمنا عنها ثم قالت  الزمالء ــ أنها وضعت كل حتفماتها

وعلى الرغم من هنه املالحمات إال أن اللجنة ترى ضرورة املوافقة »بعد ذلك 

، فلماذا رغم كل هنه املعلومات التحفمية تقول «على املرسوم بقانون...

اللجنة إنها ترى ضرورة اإلسراع يف املوافقة على املرسوم بقانون ملا يتضمنه من 

 5دة تتعلق بالنشاط الرياضي؟! سوف أرجع ــ معالي الرئيس ــ إىل مواد عدي

جملسي الشورى والنواب قال إن هناك شؤون موضوع اجلمعيات، سعادة وزير 

قانوًنا قادًما يتعلق باجلمعيات، إذا كان هناك قانون قادم يتعلق باجلمعيات 

يف  سيتالفى ما جاء يف هنا املرسوم من سلبيات، فإذن حنن أيًضا سنقع

مأزق، حيث سنوافق على مرسوم فيه خلل فيما يتعلق بعضوية اجلمعيات، ثم 

 10سنوافق على قانون مجعيات آخر خمتلف ويتناقض مع ما جاء يف هنا 

املرسوم، إذا كان فعاًل قانون اجلمعيات الني سوف يصدر سيتالفى ما جاء 

؟ كيف إذن حنن السلطة التشريعية ما هو موقفنا ،من خلل يف هنا املرسوم

نوافق اليوم على مرسوم فيه خلل، ثم نأتي ونوافق على قانون جديد وعدنا 

جملسي الشورى والنواب بأنه سيصدر قريًبا؟ وأيًضا شؤون سعادة وزير 

 15بفصل األحكام اخلاصة باألندية  تاملؤسسة العامة للشباب والرياضة وعد

ر وال نوافق عن األحكام اخلاصة باجلمعيات يف قوانني منفصلة، فإذن ننتم

على هنا املرسوم بقانون اليوم، وننتمر إىل أن تأتينا القوانني املنفصلة حتى 

حنكم فيها، وتكون هناك مصداقية يف عملنا، وال ندخل يف هنا التناقض، 

 وشكًرا.
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 مقرر اللجنة.شكًرا، تفضل األب  

 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

 25حنن عشنا هنه التجربة يف داخل اللجنة، رئيس، شكًرا سيدي ال 

لكن ما جعلنا نوصي باملوافقة على املرسوم بقانون هو أنه ــ كما يقال ــ 

بعض الشر أهون من بعض. توقيف نشاط رياضي بالنسبة إىل البحرين ليس 
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أمًرا سهاًل أبًدا، ومن ُوّقف يعاني األمرين من هنا املوضوع، فاحلقيقة أننا 

كنا صرحيني يف هنا األمر، ولكن األمر الني كان قد واقعي، و أمام أمر

مهًما عندنا هو أال ُيوقف أي نشاط رياضي للبحرين، ألن يف ذلك مأساة 

كربى. الشيء اآلخر ــ سيدي الرئيس ــ أننا اآلن نرى مبشرات، باألمس 

 5كن جملس الوزراء املوقر أسند األندية الثقافية والنشاط الثقايف ــ وإن مل أ

خمطًئا ــ والنشاط اإلداري لبعض اجلمعيات إىل وزارة الثقافة، وهنا املشروع 

سوف يأتيكم قريًبا، فمعنى ذلك أن هناك مشاريع قادمة إلينا، وحنن أيًضا 

البد أن نكون واقعيني، مع التوجه العام ومع توجه احلكومة يف اإلسراع 

نين كنت عضًوا يف بهنا األمر. يف اجللسة املاضية أنا شرحت الوضع، أل

 10اللجنة االجتماعية يف حوار التوافق الوطين، وُطرح هنا املوضوع بشكل 

صريح وواضح، وكان األب مجال فخرو حاضًرا يف تلك اجللسة، وكنا قد 

وافقنا على أن تكون هناك مرونة وانفتاح للجمعيات. فسيدي الرئيس حنن 

قع ــ كما قالت األخت واقعيني أمام املعطيات، فاللجنة عندما ذكرت الوا

دالل الزايد ــ كان ذلك من باب أننا نريد أن نكون شفافني معكم أنتم 

 15األعضاء ويف الوقت نفسه متجاوبني مع احلكومة ومع رؤيتنا للمستقبل 

بالنسبة إىل توقيف النشاط الرياضي يف البحرين، وأنتم ــ كما أعتقد ــ 

رياضي يف البحرين، أحرص من أي شخص آخر على أال يوقف أي نشاط 

ي والنشاط حيث سُيوقف النشاط الرياضي الدولي والنشاط الرياضي القاّر

اإلقليمي، بل سوف ُيوقف كل نشاط رياضي، ولنلك أناشد احلكومة 

 20 اإلسراع يف إصدار القانون اجلديد للجمعيات، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األب أمحد إبراهيم بهزاد. 
 

 25 أمحد إبراهيم بهزاد: عضوال

لقد استمعنا إىل آراء خمتلفة، وتوجهات شكًرا سيدي الرئيس،  

عديدة، منها املؤيد ومنها املعارض هلنا املرسوم بقانون، وحنن ندرك أهمية 
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هنا املرسوم ملا سوف يعود به على اململكة من موقف إجيابي بالنسبة إىل 

نينا مع القوانني املطلوبة عاملًيا، األنشطة الرياضية يف اخلارج ومالءمة قوا

ولكن بعد أن استمعنا إىل وجهات النمر املختلفة من اإلخوة األعضاء ارتأينا 

عدم التسرع يف اختاذ قرار خبصوص هنا املرسوم، وأي قرار سوف ُيتخن 

 5خبصوص هنا املرسوم يف هنه اجللسة سوف يؤثر على مستقبل هنا املرسوم 

ر أن يأتي قانون آخر، سوف تتقدم به احلكومة، بقانون، وخاصة أننا ننتم

نأمل أن يكون يف القريب العاجل. وحبسب ما أرى من املداخالت أن هناك 

توجًها إىل رفض هنا املرسوم، وسوف تكون السلبيات أكثر من اإلجيابيات 

يف حالة الرفض، لنلك أطالب اإلخوة األعضاء ــ وباألخص رئيس جلنة 

 10ملزيد من الدراسة والتأني لعل وعسى  التقريروا بسحب اخلدمات ــ بأن يطالب

 أن يكون القانون القادم قريًبا، وشكًرا.

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكًرا، تفضل األب  

 15 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

استجابة لطلب األب العزيز أمحد بهزاد وبعد شكًرا سيدي الرئيس،  

اخلدمات وجملسكم املوقر، أقرتح اسرتداد هنا التشاور مع أعضاء جلنة 

 املرسوم بقانون من أجل مزيد من الدراسة، وشكًرا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، تفضل سعادة األب الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير  

 الرتبية والتعليم.

 

 25 الرتبية والتعليم: وزير

ق بإرجاع املرسوم القرار للمجلس فيما يتعلشكًرا معالي الرئيس،  

بقانون إىل جلنة اخلدمات، ولكن للعلم أنين تأكدت من اإلخوان يف 
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 املؤسسة العامة للشباب والرياضة، وكل النقاط اليت طلبتها األخت دالل

 ، وكل الوثائق مت تسليمها للجنة، وهنا للعلم والتوثيق، وشكًرا.الزايد

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 5ون ؤاملستشار القانونـي لش د عبداهلل الدليميحممشكًرا، تفضل األب  

 .باجمللس اللجان

 
 :باجمللس ون اللجانؤالقانوني لش املستشار

تقرير اللجنة اآلن هو تقرير تكميلي، شكًرا سيدي الرئيس،  

 10والتقرير التكميلي رجع من أجل فقرتني فقط، فاجمللس سبق أن ناقش يف 

انت قد أوضحت أسباب تقرير أول كل هنه املناقشات، واللجنة ك

واد ـــــادة، وإحدى املـــــم 03ون فيه ـــــاالستعجال يف التقرير األول. املرسوم بقان

فقرة، وهي كلها  04ــ وهي مادة مهمة جًدا ــ تتعلق باللجنة األوملبية فيها 

فقرات جديدة حتى تتواكب النصوص القانونية يف مملكة البحرين املتعلقة 

 15مع النصوص املقررة يف اجمللس األومليب العاملي وامليثاق  بالنشاط الرياضي

األومليب فيما يتعلق بالنشاط الرياضي. اللجنة الحمت هنه املالحمات اليت 

أقرها سعادة اإلخوة األعضاء فيما يتعلق بعدم اجلمع بني عضوية أكثر من 

دها مجعية، وكان من باب الشفافية ــ كما قال األب مقرر اللجنة ــ أن ترص

وتنكرها يف التقرير، ولكن هناك مواد كثرية أخرى، فمثاًل ــ سيدي 

 20اليت تناولت أهداف اللجنة األوملبية وطريقة عملها كلها  42الرئيس ــ املادة 

فقرة، وهنه املادة هي اليت سوف حتقق التواءم والتوازن بني  04جديدة، وبها 

ي الدولي، وبالتالي النشاط الرياضي يف مملكة البحرين والنشاط الرياض

اللجنة ألهمية هنا املرسوم ومبا تضمنه من مواد كثرية تتعلق بالنشاط 

أن تقدر مصلحة البحرين يف هنا اجلانب، وأوصت اللجنة الرياضي رّجحت 

 25باملوافقة على املرسوم بقانون، ورصدت املالحمة املتعلقة باجلانب االجتماعي 

تها على ممثلي اجلهات املعنية، وهم الني يتعلق باجلمعيات االجتماعية وطرح
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وعدوا بأن هناك يف الطريق مشروعني لفصل النشاط الرياضي عن النشاط 

 االجتماعي، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5سؤال قبل أن أعرض  ، لديالنقاش الطويليا إخوان بعد هنا شكًرا،  

نتم ومنفن، وأ ، وهو ساٍرموضوع االسرتداد، طبًعا هنا املرسوم بقانون صدر

بقانون وعملية رفض املرسوم ، شيًئاإليه تضيفوا فلن عندما توافقون عليه 

اللجنة يف و ،وملبية الدوليةتمرار نشاط البحرين يف اللجنة األسوف تعيق اس

، ومل املرسوم بقانون يف أدراج اللجنة املعنية بقي إذا يسؤال. فاألوملبية اآلسيوية

 10نتم أال؟  التقدم باقرتاح بقانون بتعديله أمهل جيوز  ه،يتخن اجمللس قراًرا بشأن

نه طاملا أنه ساري املفعول باقرتاح لتعديله، وهنا يعين أ نه ال جيوز التقدمإقلتم 

تكون الفرصة متاحة للتقدم باقرتاح سوف  ،وافقتم عليهأنتم ذا ، إومنفن

ن على أ، وخاصًة أن هناك شبه إمجاع ال نستعجلأ لنا أرى. هلتعديلبقانون 

واحلكومة املوقرة متفقة معكم،  جت يف هنا القانون،هناك بعض املواد ُز

 15ذا بقي املشروع يف ، وأنا أقول إ، والتعديل واردخمتلفة معكموليست 

اقرتاح بالتعديل على سيعيق التقدم بأي  فإن هنا خن فيه قرارومل ُيت ،اجمللس

ال نفكر يف املوضوع ماذا ه، فلا بشأنخن اجمللس قراًراملرسوم قبل أن يت

، وأعتقد راء وجيهةإىل كل اآلراء اليت ُطرحت وكلها آ حنن استمعنا ؟كثرأ

أو من احلكومة  ،ن بشكل عام سواء كان من صاحب اجلاللةأن التوجه اآل

 20ات ن تتوافق قوانينا مع القوانني واملعاهدهو أالسلطة التشريعية من أو  ة،املوقر

أضع هنا التساؤل  ملوضوع للتصويت أن، لنلك أحببت قبل عرض االدولية

أن تصوتوا على املرسوم به ــ  أخنواتمن املمكن أن إذا ــ  ييأرفمن أمامكم، 

ليت تتعلق بعضوية اجلمعيات؛ لتعديل املادة ا حتى نتقدم باقرتاح بقانون ،بقانون

، فلن نستطيع نافن وهو وال يتخن فيه قرار، قانوناملرسوم بعندما يبقى  هألن

 25وال أن تتقدم احلكومة مبشروع قانون، فحتى  ه،بتعديلباقرتاح  تقدمأن ن

ن لأرى أننا  يتحقق غرض اجمللس جيب أن يوافق عليه ثم يطالب بتعديله.

أن  يرأييف  نافن، لنا، بينما يف الواقع هو امعلًق نستطيع تعديله إذا بقي
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ناك تفهم ــ طرحته ليكون هقرتاح اتقدمت بوقد  جدًيا، تفكروا يف املوضوع

، وقرار اتفاق عليهليس هناك  أنه ولكن يبدو من اإلخوة بالنسبة هلنا الرأي ــ

يبدو أن اإلخوة حزموا أمرهم بعدم اختاذ قرار  .التقريراللجنة هو اسرتداد 

سرتداده افالقرار ب، وقرارهم هنا ضد فكرتهم نفسها، املرسوم بقانون بشأن

 5لن  ــ قانون ساري املفعولبمرسوم هو يف احلقيقة وــ وعدم التصويت عليه 

عرض عليكم هنه أحببت أن أتعديله. لباقرتاح أن يتقدموا ميكنهم من 

 .طرح مرسوم القانون وليس هناك موافقة عليهفلن أ تقبلالفكرة فإذا مل 

 هل يوافق اجمللس على اسرتداد هنا التقرير بناًء على طلب اللجنة؟ على كٍل

 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 :ــــــــــــسالرئيـــ

اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص وننتقل إذن يقر ذلك.  

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون بشأن مبناقشة 

 15تنميم مكافآت ملمثلي احلكومة يف جمالس إدارات اهليئات واملؤسسات 

 ون املقدم من جملس النواب(.والشركات واللجان )املعد يف ضوء االقرتاح بقان

 .التوجه إىل املنصة فلتتفضل مقررة اللجنةهالة رمزي فايز األخت وأطلب من 

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 20شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف  

 .املضبطة

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 يف املضبطة؟هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته 

 25 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
 

 (111 / صفحة4 )انظر امللحق

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

تفضلي األخت سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون.  

 مقررة اللجنة.
 

 10 العضو هالة رمزي فايز:

مت استعراض وناقشت اللجنة مشروع القانون، ا سيدي الرئيس، شكًر 

وجهات النمر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، ومن قبل املستشارين 

ني باجمللس، واملستشار االقتصادي واملالي، وتأكدت اللجنة من يالقانون

ة سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية وفًقا لرأي جلن

 15الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى. وقد استعرضت اللجنة مشروع 

القانون، الني حدد واضعوه أهدافه وهي: أواًل: إتاحة الفرصة للكفاءات 

البحرينية الشابة للمشاركة يف صنع القرار، ومتثيل احلكومة يف جمالس 

ويات اإلدارية. اإلدارات، بداًل من اقتصارها على عدد معني أو فئة من املست

ثانًيا: تعزيز مبدأ املساواة بني املستويات اإلدارية املختلفة يف القطاع 

 20احلكومي. ثالًثا: وضع الضوابط واملعايري ملنع االستفادة من الوظيفة العامة، 

وترسيخ ثقافة االستقامة، وخدمة الصا ح العام، ورفع مستوى األداء اإلداري. 

على األجهزة اليت متتلك احلكومة حصة يف  رابًعا: حتديث الدور الرقابي

شروع القانون، وبعد استعراض دراسة مرأس ماهلا. إال أن اللجنة بعد االطالع و

الدراسة املقارنة بني املشروع بقانون بشأن تنميم مكافآت ملمثلي احلكومة 

 25يف جمالس إدارات اهليئات واملؤسسات والشركات واللجان، وما يقابله من 

( لسنة 1نون املصري، وقرار من جملس الوزراء اإلماراتي رقم )نص يف القا

م بشأن نمام مكافآت رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارات يف اهليئات 2114

 واملؤسسات والشركات اململوكة الرحبية، وغري الرحبية للحكومة
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الحتادية، ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، وبعد نقاش مستفيض ا

، وجدت اللجنة أنه من الصعوبة املوافقة على مشروع القانون ملشروع القانون

كما جاء من احلكومة، أو كما جاء يف قرار جملس النواب، وعليه فقد 

سعت اللجنة إىل تعديله مبا حيقق األهداف اليت من أجلها اقرتح مشروع 

 5السيما مسمى مشروع القانون، إذ ينص على تنميم املكافآت، والقانون، 

م مواد املشروع بقانون عملية اختيار األعضاء، باإلضافة إىل أن بينما تنم

مسألة تنميم املكافآت جيب أن ترتك للسلطة التنفينية، أي جملس الوزراء 

من خالل اللجنة الوزارية للشؤون املالية واالقتصادية، ملواكبة ومالحقة 

ت التطورات اليت تطرأ على عمل جمالس اإلدارات واللجان. وقد استعرض

 10، كونهما الركيزة اليت 4و 2اللجنة مواد مشروع القانون، وباألخص املادتني 

يرتكز عليها مشروع القانون، ووجدت من خالل املناقشة أن هناك تعارًضا 

واضًحا بينهما، األمر الني قد يؤدي يف حال تعديلهما إىل اإلخالل باهلدف من 

وجدت اللجنة أنه من  مشروع القانون. وبعد نقاش مستفيض ملشروع القانون

الصعوبة املوافقة على مشروع القانون، وذلك لعدة أسباب مت تفصيلها يف 

 15التقرير الني أمام حضراتكم، وبناًء عليه فإن اللجنة بعد دراستها ملشروع 

القانون دراسة متأنية، وانطالًقا مما طرحته احلكومة من أنها بصدد وضع 

الشركات، األمر الني القى دعًما ضوابط لتعيني ممثلي احلكومة يف هنه 

خاصًة فيما وإضافًيا من اطروحات حوار التوافق الوطين بهنا اخلصوص، 

يتعلق مبوضوع احلوكمة يف إدارة املال العام، ووضع ضوابط لتعيني ممثلي 

 20الشركات ومكافآتهم، األمر الني يتفق مع  اتاحلكومة يف جمالس إدار

يث يف طرح مشروع قانون بهنا توجه اللجنة يف رفض املشروع، والرت

اخلصوص، ريثما تتضح نتائ  هنا احلوار، وما يتمخض عنه من إجراءات 

متس مشروعنا هنا. لنا فإن اللجنة توصي بعدم املوافقة من حيث املبدأ على 

مشروع القانون بشأن تنميم مكافآت ممثلي احلكومة يف جمالس إدارات 

 25 وشكًرا. اهليئات واملؤسسات والشركات واللجان،
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 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. هل هناك مالحمات؟شكًرا،  

 

 العضو رباب عبدالنيب العريض:

 5هناك قرار من جملس الوزراء اليوم بالنسبة شكًرا سيدي الرئيس،  

نات، فأمتنى أن حنصل على تفاصيل من يملوضوع مكافآت األعضاء والتعي

 أعتقد أن هنا املشروع بقانون جيد،شؤون جملس الوزراء. زير سعادة وو

صحيح أن مسماه ال ينطبق على بعض التفاصيل املوجودة فيه ويف  ولكن

املعايري ــ حنن املشرعني ــ لن نتدخل فيها  طريقة اختيار األعضاء، وهنه

 10ولكن ميكن وضع الضوابط يف طريقة االختيار، واملوضوع األهم هو 

، أعتقد أن جملس النواب عندما اقرتح هنا القانون راجع موضوع املكافآت

الدستور؛ ألن حتديد املكافآت وأي أمور أخرى على خزانة الدولة من 

املفرتض أن تصدر بقانون، فوضع اجلدول ومببالغ كبرية أرى أن ختفضها 

عندما اطلعت على املرسوم بقانون اإلماراتي وجدت أنه إذا  .السلطة التشريعية

 15العضوية يف أكثر من جملس إدارة فإن الشخص ال يستحق إال تعددت 

مكافأة واحدة عن مجيع جمالس اإلدارات، وبالتالي ال تتعدد املكافآت، 

ألننا نتكلم عن موارد دولة جيب احلفاظ عليها، وأعتقد أنه من املفرتض أن 

تدرس اللجنة املشروع بشكل أكثر ثم نضع الضوابط، وخاصة أنه ُاختن 

جملس الوزراء خبصوص هنا املوضوع، حبيث ميكن مواءمته مع  قرار يف

 20 املشروع املوجود حالًيا بني أيدينا، وشكًرا.

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت مسرية إبراهيم رجب. 

 
 25 العضو مسرية إبراهيم رجب:

أتفق مع اللجنة على رفض املشروع بقانون، شكًرا سيدي الرئيس،  

ألسباب اليت نص عليها التقرير هي أسباب وجيهة وفيها أفق واسع وأعتقد أن ا
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لتفسري املشروع بقانون، حيث جاء املشروع بقانون بأسلوب التحكيم 

البريوقراطي بشكل أكرب، وأرى أننا حباجة إىل شكل آخر من القوانني 

 لضبط هنا األمر، وشكًرا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 بيب مكي هاشم.شكًرا، تفضل األب السيد ح 

 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:

التقرير كان واضًحا جًدا، لكن األخت شكًرا سيدي الرئيس،  

 10رباب العريض ركزت على اجلدول، جدول املكافآت ــ يف احلقيقة ــ فيه 

تناقض كبري، أواًل: هي تريد تطبيقه على مجيع ممثلي الدولة واملشكلة أن 

دولة يف جمالس اإلدارات؛ فإن جمالس اإلدارات اجلدول لو ُطبق على ممثلي ال

يف اهليئات واملؤسسات والشركات ال تتكون فقط من ممثلي الدولة، 

فبعضهم ليسوا من القطاع العام بل من القطاع اخلاص، وهنا ستكون 

 15فرضيتان: الفرضية األوىل: أن نطبق اجلدول على ممثلي الدولة يف القطاع 

هم يف جملس اإلدارة يف القطاع ؤالني يؤديه زمالالعام وهم يؤدون نفس العمل 

تتبع آلية احلكومة وهنا اجلدول  :اخلاص، وهنا ستكون آليتان: األوىل

يف ثانًيا:  .ستكون حبسب القانون احملدد للقطاع اخلاص :والثانية .احملدد هلم

هنا اجلدول حدد الرجوع إىل مسميات الوظيفة اليت يؤديها املمثل يف القطاع 

 20ومي ــ مثل وكيل وزارة، مدير عام، وكيل وزارة مساعد ــ وهنه احلك

التسميات ليست موجودة يف القطاع اخلاص، إذن كيف تساوي بني املكافأة 

واألخرى؟! ثالًثا: املكافأة نفسها فيها خطأ حيث ذكرت: أن احلد األعلى 

ساعد ألًفا بينما حددت ــ مثاًل ــ لوكيل الوزارة ووكيل الوزارة امل 21هو 

جلسات يف الشهر  4دينار، وأال يزيد عدد اجللسات على  011لكل جلسة 

 25، وهنا تناقض بني األمرين، هنا فيما يتعلق دينار 4911مبعنى أنه يتقاضى 

 باجلدول وسؤال األخت رباب العريض، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

س وزير شؤون جمل مدكمال بن أمحد حماألب سعادة شكًرا، تفضل  

 .الوزراء

 
 5 وزير شؤون جملس الوزراء: 

شك أن مشروع  بسم اهلل الرمحن الرحيم، ال شكًرا سيدي الرئيس، 

القانون يهدف إىل تنميم عملية منح املكافآت بشكل أكرب، وكما 

ذكرت األخت عضو جملس الشورى فإن االسم ال يعكس ما جاء من مواد يف 

وهو خمتلف عن عملية  مشروع القانون، فاملشروع يتكلم عن مكافآت

 10ترشيح ممثل احلكومة يف جملس اإلدارة سواء يف الشركات أو اهليئات، 

وعملية التقييم األولية، وعملية التعيني، ويف األخري تقييم األداء بعد التعيني 

يف اجمللس، أعتقد أن احلكومة هلا دور واضح يتمثل يف وضع نمام ينمم 

ختيار ومتابعة تقييم األداء، وال أرى حاجة عملية الرتشيح والتقييم األولي واال

إىل وجود قانون وخاصة بعد أن أصدر جملس الوزراء باألمس قراًرا وضع 

 15وضع ومعايري حتدد احلد األدنى وعملية التعيني، وكيف يعني؟ وَمن يعينه؟ 

استمارات التقييم األولي ومن ثم متابعة أدائه، وال شك أن هناك وزراء معينني 

ات يف احلكومة سواء هيئات هلا عمليات تنميمية أو رقابية، عن املؤسس

كما ال جيوز إنشاء جلنة حتدد َمن ميثل احلكومة يف هنه اللجان واهليئات 

ثم حياسب الوزير على هنه األعمال! هنا هو دوره احلقيقي املتمثل يف تعيني 

 20بني  من يراهم ميثلونه ويؤدون سياسة الدولة وأهدافها، هناك اختالف كبري

اهليئات واملؤسسات احلكومية والشركات، احلكومة أنشأت أيًضا 

شركات قابضة تقوم بهنا الدور املتمثل يف التحقق من مدى حتقيق أهداف 

احلكومة يف الشركات التابعة هلا، فالشركات تتبع قانون الشركات وال 

جيوز أن تتجاوزه، شركات مثل ألبا أو بنك البحرين الوطين، لديهما 

 25إن  ونيات عمومية حتدد مقدار املكافأة، واملساهمون فيهما هم من يقررمجع

فال ميكن أن تأتي احلكومة  كان األعضاء يستحقون املكافأة أو ال،
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لتحدد املكافآت. كنلك قد حيدث اختالف بني ممثلي القطاع احلكومي 

وممثلي قطاع الشركات، فمثاًل إذا حددت إحدى الشركات مقدار 

 guideة ممتلكات تستلمها لتعطي كل عضو حبسب الـ )املكافأة فشرك

lines املوجود لديها. وبالنسبة إىل اهليئات ــ كما ذكرت ــ الوزير املعين يرشح )

 5ممثليه ثم ينهب املوضوع إىل جملس الوزراء وخترج األداة القانونية اليت نص 

عليها القانون، فال أعتقد أن وجود جلنة سيحل املوضوع بل سيسبب 

ريوقراطية يف العملية التنميمية، صحيح أن القانون املوجود حيتاج إىل تطوير ب

 ولكننا حنتاج إىل قانون ينمم هنه العملية، وشكًرا. 
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 .عبداجلليل عبداهلل العويناتيشكًرا، تفضل األب  
 

 عبداجلليل عبداهلل العويناتي:  العضو

أتقدم بالشكر إىل جلنة الشؤون املالية بداية  شكًرا سيدي الرئيس، 

 15واالقتصادية املوقرة على قرارها الشجاع وعمق دراستها وحكمة رؤيتها 

للمشروع بقانون حمل البحث، ومن الواضح من مشروع القانون املشار إليه أن 

حمتواه يتعارض مع عنوانه، فبداًل من تنميمه املكافآت اهتم املشروع بتنميم 

عضاء، وبداًل من اعتماد مبدأ العدالة يف توزيع املكافآت مسألة اختيار األ

مّيز املشروع بني األعضاء تبًعا للدرجة الوظيفية اليت قد ال تعين بالضرورة 

 20مستوى األداء أو كمية ونوعية العمل يف اجملالس واللجان، وباجململ فإن 

فمارس  مشروع القانون جاء للتنميم فمارس التمييز والتفرقة، وجاء للعدالة

النمر مبنمارين، وجاء للرتشيد فاشتمل على الكثري من التفاوتات، وجاء 

لرتقية مستويات العمل فاشتمل على ما من شأنه إفشال العمل يف اجملالس 

املالية واالقتصادية املوقرة الشؤون جلنة واهليئات واللجان، فقد كان قرار 

 25ودراستها بشكل صائًبا وحصيًفا من مجيع اجلوانب، كما جاء حبثها 

منوذجي وعلمي متكامل، تستحق عليه كل الشكر والتقدير، وحنن ــ 

  بكل ثقة ــ مع قرارها، وشكًرا.



 02املضبطة م 9/0/2102                                       ( 49)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أخرى هل هناك مالحماتشكًرا،  
 

 مالحظات( توجد )ال

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

حيث برفض مشروع القانون من  توصية اللجنة هل يوافق اجمللس على 

 املبدأ؟ 
 

 10 موافقة( )أغلبية

 

 :الرئيـــــــــــــــس

البند التالي إىل اآلن . وننتقل ُيرفض مشروع القانون من حيث املبدأ إذن 

من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 15خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إىل قانون اخلدمة املدنية، 

م، املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 2112لسنة  31لصادر بالقانون رقم ا

من جملس النواب. وأطلب من األب الدكتور ناصر محيد املبارك مقرر اللجنة 

 التوجه إىل املنصة فليتفضل. 
 

 20  ناصر محيد املبارك: الدكتور العضو

 .بدايًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطةشكًرا سيدي الرئيس، 

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

 25 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

 30 

 (121 / صفحة5 )انظر امللحق
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 الرئيـــــــــــــــس:

األب  سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون. تفضل 

 مقرر اللجنة.

  
 5 الدكتور ناصر محيد املبارك: العضو

ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع شكًرا سيدي الرئيس،  

الدراسة والبحث، وانتهت إىل التوصية بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ، 

وذلك ألن املشروع حمل الدراسة أضاف أحكاًما إىل قانون اخلدمة املدنية، 

 49م، الني ُألغي أصاًل بالقانون رقم 2112لسنة  31نون رقم الصادر بالقا

 10م بإصدار قانون اخلدمة املدنية، الني وافق عليه جملسا الشورى 2101لسنة 

والنواب، وبنلك مل يقم مشروع القانون ــ حمل الدراسة ــ بتعديل قانون 

ل من ، فال يكون له حمائم بل قام بتعديل القانون امللغىاخلدمة املدنية الق

 اإلعراب، واألمر معروض على جملسكم املوقر، وشكًرا. 

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحمات؟شكًرا،  
 

 مالحظات( توجد )ال

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث هل يوافق اجمللس على  

 املبدأ؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

األن البند التالي من وننتقل . ُيرفض مشروع القانون من حيث املبدأإذن  

جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية، الصادر 

املبارك مقرر  م. تفضل األب الدكتور ناصر محيد2112لسنة  31بالقانون رقم 

 اللجنة. 

 
 5 ناصر محيد املبارك:  الدكتور العضو

 بدايًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.شكًرا سيدي الرئيس،   
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟
 10 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ملضبطة.إذن يتم تثبيت التقرير يف ا

 15 

 (182 / صفحة1 )انظر امللحق

 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون. تفضل األب  

 20 مقرر اللجنة.

 

 

 الدكتور ناصر محيد املبارك: العضو

ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع شكًرا سيدي الرئيس،  

 25الزمة لنلك، وانتهت إىل التوصية بعدم الدراسة وقامت باختاذ اإلجراءات ال

املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ، ألنه كسابقه يعدل القانون 

م، بإصدار قانون اخلدمة املدنية، الني 2101لسنة  49بالقانون رقم  ىامللغ

وافق عليه جملسا الشورى والنواب، ومل يعد مشروع القانون حمل الدراسة 

 أثره، واألمر معروض على جملسكم املوقر، وشكًرا. يصادف حماًل إلعمال
 30 




