كما حضر اجللسة بعض ممثلي وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب وهم:
 - 5الســيد عبــدالعحميم حممــد العيــد الوكيــل املســاعد لشــؤون جملســـي
الشورى والنواب.
 - 2السيد مجال عبدالعحميم درويش مستشار قانوني أول.
 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.كما حضرها الدكتور أمحد عبـدا
الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــدا

5

ناصـر األمـني العـام املسـاعد للشـؤون

احلــردان األمــني العــام املس ـاعد للمــوارد البشــرية

واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئـة املستشـارين
القانونيني باجمللس  ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني بـاجمللس ،كمـا حضـرها 51
عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامـة ،ثـم افتـتع معـالي
الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرمحن الرحيم نفتتع اجللسة الثانية مـن دور االنعقـاد العـادي 55

الثالث من الفصل التشـريعي الثالـث ،ونبـدأ بـتأوة أاـاء األعضـاء املعتـ رين
والغائبني عن اجللسة السـابقة .ففضـل األع عبـداجلليل آل طريـف األمـني العـام
للمجلس.
21

األمني العام للمجلس:
شـــكرسا ســـيدي الـــرئيس ،اعتــ ر عـــن حضـــور هــ اجللســـة صـــاحب
السعادة العضو علي عبدالرضا العصفور .وفغيب عن اجللسـة السـابقة صـاحب
السعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف ،وشكرسا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرسا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرسا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة.
ففضل األع عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس.
5

األمني العام للمجلس:
شكرسا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل صاحب السمو
امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،واملرفق بها
عدد من املراسيم بقوانني الصادرة وفق املادة ( )33من الدستور :املرسوم
بقانون رقم ( )33لسنة 2152م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم (51 )27
لسنة 2112م بإنشاء احملكمة الدستورية .املرسوم بقانون رقم ( )32لسنة
2152م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة 2112م بشأن
جملسي الشورى والنواب .املرسوم بقانون رقم ( )31لسنة 2152م بتعديل بعض
أحكام املرسوم بقانون رقم ( )32لسنة 2112م بشأن امليزانية العامة .املرسوم
بقانون رقم ( )35لسنة 2152م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم (55 )53
لسنة 2112م بشأن الأئحة الداخلية جمللس النواب .املرسوم بقانون رقم ()32
لسنة 2152م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة 2112م
بشأن الأئحة الداخلية جمللس الشورى .املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2152م
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )61لسنة 2116م بشأن إعادة
فنحميم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني .املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2152م 21
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )32لسنة 2112م .املرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 2152م بتعديل املادة ()5
من املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2112م بشأن فنحميم صيد واستغأل
ومحاية الثروة البحرية .املرسوم بقانون رقم ( )36لسنة 2152م بتعديل بعض
أحكام قانون املؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (25 )65
لسنة 2116م .املرسوم بقانون رقم ( )37لسنة 2152م بإنشاء وفنحميم اجمللس
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األعلى للبيئة .املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2152م بشأن غرفة جتارة
وصناعة البحرين ،وشكرسا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرسا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 5
بتشكيل جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي ،لدينا مقرتح من مكتب
اجمللس بتشكيل جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي برئاسة األخت
الدكتورة بهية جواد اجلشي ،وعضوية األع إبراهيم حممد بشمي ،واألخت
مجيلة علي سلمان ،واألخت الدكتورة جهاد عبدا

الفاضل ،واألع خليل

إبراهيم ال وادي ،واألخت الدكتورة عائشة سامل مبارك ،واألع فؤاد أمحد 51
احلاجي ،فهل هناك مأححمات؟ ففضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العويي:
شكرسا سيدي الرئيس ،لدي مأححمتان قبل الدخول يف موضوع
فشكيل اللجان ،املأححمة األوىل :صحيع أن مضبطة جملس الشورى األخرية 55
يُكتفى للتصديق عليها مبوافقة مكتب اجمللس ولكن لتسمع لي معالي
الرئيس أن أراجع مع القائمني على املضبطة املستند الصوفي ،فيما يتعلق
باستفساري عن آلية التصويت نداء باالسم ورد معاليك على استفساري.
املأححمة الثانية .فتعلق باملرسوم بقانون اخلاص بالأئحة الداخلية ونحمام
اجمللسني ،وأطلب من اللجنة اليت ستحال إليها ه

املراسيم أن فبدي رأيها 21

الدستوري فيما يتعلق باملواءمة بني اآللية اليت صدرت بها ه التشريعات وبني
احلق املوضوعي ال ي فكلمت عنه املادة ( )23من الدستور قبل التعديل،
واليت فقابلها أيضسا املادة ( )23من الدستور يف الفقرة األخرية ،ألن الفقرة
األخرية أعطت كأ اجمللسني احلق يف إجراء التعديأت التكميلية على ه
القوانني يف حني أن اآللية اليت صدرت بها ه التشريعات ال فتيع للمجلسني 25
إال إقرارها أو رفضها ،فكيف يتم التوفيق بني النص الدستوري املوضوعي
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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وبني آلية ه

التشريعات يف إصدارها؟ ه

النقطة يتعني على أي جلنة

ستحال إليها ه التشريعات أن فبني لنا رأيها فيها حتى ننأى به املراسيم
عن الطعن عليها بأي مطعن مستجد أو قد يُفكر فيه ،وخاصة أن فقه
القضاء مستقر على أن ه

القوانني يضعها أصحابها ال ين سوف فطبق
5

عليهم ،وشكرسا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرسا ،خبصوص مضبطة اجللسة األخرية اليت صدق عليها مكتب
اجمللس بإمكانك مراجعة اإلخوة القائمني عليها وال مشكلة يف ذلك ،أما
فيما يتعلق بإصدار املراسيم لتعديل اللوائع فقد مت ذلك بناء على فعديل 51
الدستور حبسب مرئيات حوار التوافق الوطين ،ألننا إن سرنا على اللوائع
القدمية فمعنى ذلك أننا نتناقض مع الدستور ،ل لك كان من الضروري أن
فصدر اآللية القانونية اخلاصة بإصدار املراسيم لكي فتوافق مع الدستور،
لكن إذا أراد جملسكم الكريم أو اإلخوة يف جملس النواب أن يعدلوا يف
ه

اللوائع فه ا حق مكفول لكم ،ل لك كانت هناك ضرورة إلصدار 55

مراسيم لتعديل الأئحة الداخلية ،ال أريد اآلن الدخول يف جدل خبصوص
فتستطيعون أن فناقشو

ه ا املوضوع لكن إذا جاءكم املرسوم إن شاء ا

بكل حرية .وبالرجوع إىل موضوع فشكيل جلنة الرد على اخلطاب امللكي
السامي ،يود اإلخوة األعضاء التالية أااؤهم باإلضافة إىل اإلخوة السابقني
االنضمام إىل اللجنة ،وهم :األع عبداجلليل عبدا

العوينافي ،واألخت منرية 21

عيسى بن هندي ،واألع أمحد إبراهيم بهزاد ،هل هناك مأححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على فشكيل اللجنة املقرتح؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن فقر اللجنة بالتشكيل امل كور ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص بتشكيل جلان اجمللس النوعية الدائمة ،واملقدم
اقرتاح بشأنه من قبل مكتب اجمللس ،وقد حاولنا قدر اإلمكان أن نوفق بني
رغبات األعضاء ،لكن هناك بعض اإلخوة ممن مل نستطع فلبية رغبافهم 5
وذلك حملدودية اخليارات؛ ل لك قمنا بالتنسيق معهم ،وأنا هنا أقدم شكري
اجلزيل لإلخوة األعضاء على فعاونهم يف فسهيل مهمة فشكيل ه اللجان،
وأعتقد أن ه ا التشكيل أصبع فشكيأً مناسبسا وفيه نوع من االستمرارية
لعمل اللجان ،فهل هناك مأححمات؟ ففضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

51

شكرسا سيدي الرئيس ،بالنسبة لتشكيل جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية ومع احرتامي الشديد ــ وهو ليس فدخأً ــ هناك أكثر من  3إىل 3
أعضاء لديهم التزامات شهرية فتمثل يف االلتحاق بوفود راية مما يرتفب عليه
غيابهم عن اللجنة ،وحنن نعمل على أال فتعطل اجتماعات اللجنة ،فمع 55
احرتامي الشديد جدسا لألع خالد آل شريف خبصوص رغبته يف االلتحاق بلجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ــ أيضسا أنا على علم بحمروفه اليت أدىل بها سابقًا
فيما يتعلق باختيار اللجان ــ إال أنين أمتنى أن يُنحمر يف مسألة أن فتم املبادلة
بني األع الدكتور سعيد أمحد واألع خالد آل شريف ،ففي احلقيقة أن األع
الدكتور سعيد أمحد من اإلخوة ال ين استفدنا كثريسا من وجودهم يف جلنة 21
الشؤون التشريعية والقانونية ،وقد حصل أننا مل نستطع عقد اجتماع لعدم
فوافر النصاب القانوني أكثر من مرة ،فحب ا لو يعاد النحمر يف ه ا األمر
عند فشكيل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرسا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرسا ،يف احلقيقة كان األع الدكتور سعيد أمحد ضمن أعضاء
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،ولكن رغبته هي االنضمام إىل جلنة
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اخلدمات ألنه ــ كما يقول ــ يستطيع أن يعطي يف جلنة اخلدمات أكثر منه
يف جلنة الشؤون التشريعية ،ألن جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ليست
ضمن اختصاصه ،ل لك حاولنا قدر اإلمكان أن نتجاوب مع ه

الرغبة،

فنقلنا من جلنة الشؤون التشريعية والقانونية إىل جلنة اخلدمات؛ ألن األع
خالد آل شريف ــ مع األسف الشديد ــ مل يتقدم حتى برغبة لأنضمام إىل أي 5
جلنة؛ ول لك مل منلك إال أن نضمه إىل جلنة الشؤون التشريعية بدالً من جلنة
اخلدمات .على كلٍ األع الدكتور سعيد أمحد موجود اآلن وإذا رغب يف أن
ينضم إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية فالقرار له ،ففضل األع الدكتور
سعيد أمحد عبدا .

51

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرسا سيدي الرئيس ،ال مانع لدي من االنتقال إىل جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وشكرسا.
55

الرئيـــــــــــــــس:
شكراً ،إذن األع خالد آل شريف سينضم إىل جلنة اخلدمات .فهل
هناك مأححمات؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على التشكيل املقرتح للجان النوعية الدائمة
للمجلس مع األخ يف االعتبار بالتغيري امل كور؟

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن فُقر اللجان النوعية الدائمة للمجلس بالتشكيل امل كور .وننتقل
اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بانتخاب أعضاء لتمثيل
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اجمللس يف اللجنة التنفي ية للشعبة الربملانية وبعد سنرفع اجللسة ملدة نصف
ساعة؛ وذلك حتى جتتمع اللجان النتخاب الرؤساء ونوابهم ثم نعود إلطأع
اجمللس على نتائج االنتخاب .هناك مقرتح بأن ميثلنا يف اللجنة التنفي ية
للشعبة الربملانية اإلخوة األعضاء :أمحد بهزاد ومجيلة سلمان والدكتورة
عائشة مبارك ،الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ،فهل يوافق اجمللس على 5
التشكيل املقرتح؟

(أغلبية موافقة)
51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر التشكيل املقرتح .هؤالء هم ممثلونا يف الشعبة الربملانية،
وأمتنى عليهم أن يعينوا منسقًا هلم أيضسا للتنسيق بني الشعبة الربملانية وبني
مكتب اجمللس يف بعض األمور اليت حتتاج إىل فنسيق .اآلن فرفع اجللسة
الجتماع اللجان النوعية الدائمة النتخاب رؤساء اللجان ونوابهم ثم نعود إلطأع

55

اجمللس على نتائج االنتخاب.

(رفعت اجللسة نصف ساعة ثم استؤنفت)

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

نستأنف اجللسة ،أرغب يف إخطار اجمللس مبا أسفرت عنه نتـائج 21

انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم يف اجمللس لدور االنعقاد العـادي
الثالث من الفصـل التشـريعي الثالـث .أسـفرت نتـائج انتخابـات مكافـب اللجـان
عن التالي :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية :األخت دالل جاسم الزايـد رئيسسـا
للجنة واألخت مجيلة علي سلمان نائبسا للرئيس .جلنة الشؤون اخلارجيـة والـدفاع
واألمن الوطين :األع الدكتور الشـيخ خالـد بـن خليفـة آل خليفـة رئيسسـا واألخـت 25
نانسي دينا إيلي خضوري نائبسا للـرئيس .جلنـة الشـؤون املاليـة واالقتصـادية :األع
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خالــد حســني املســقطي رئيسســا واألع الســيد حبيــب مكــي هاشــم نائبســا للــرئيس.
جلنــة اخلــدمات :األع عبــدالرمحن إبــراهيم عبدالســأم رئيسســا واألخــت مــنرية
عيسى بن هنـدي نائبسـا للـرئيس .جلنـة املرافـق العامـة والبيئـة :األع مجعـة حممـد
الكعــر رئيسســا واألع فــؤاد أمحــد احلــاجي نائبســا للــرئيس .جلنــة شــؤون املــرأة
والطفــل :األع الــدكتور عبــدالعزيز حســن أبــل رئيسســا واألع عبــداجلليل عبــدا

5

العوينافي نائبسا للرئيس ،جلنة شؤون الشباب :األع خليل إبراهيم الـ وادي رئيسسـا
واألع الدكتور سعيد أمحد عبدا

نائبسا للرئيس .وأريـد أن أشـري إىل أن األخـت

هالة رمزي فايز فرغب يف االنضمام إىل جلنة شـؤون الشـباب .نبـارك لكـم هـ
الثقــة الكــبرية ،وأمــامكم دور انعقــاد غزيــر ،ونأمــل أن فنتهــوا مــن مشــروعات
القــوانني احملالــة لكــم ،حتــى ننتهــي إن شــاء ا

حبصــاد كــبري يف هـ ا الــدور51 .

ففضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرسا سـيدي الـرئيس ،أحببـت أن أوجـه الشـكر اجلزيـل إىل األمانـة
العامة مبجلس الشورى ،وباألخص إىل األستاذ عبداجلليل آل طريف واألخت 55
الــدكتورة فوزيــة اجليــب علــى مــا ب ـ ال معنــا مــن جهــد خــأل فــرتة اإلجــازة
الربملانيــة يف عملنــا يف اللجــان ،وك ـ لك نشــكرهم علــى املرجــع التشــريعي
اجلديــد ال ـ ي مت فســليمنا إيــا بــاألمس ،وه ـ ا داللــة كــبرية علــى مواكبــة
األمانــة العامــة يف اجمللــس الحتياجــات األعضــاء للعمــل يف جملــس الشــورى،
وحنن لدينا طلبات جديد متكننا من إثراء عملنا يف اللجان ،ل لك نأمل من 21
األمانــة العامــة فلبيتهــا .وأخــص أيضســا بالشــكر األع علــي عبــدا

العــرادي،

فحقيقة مل يقصر خأل فرتة اإلجازة الربملانية يف فزويدنا بالعديـد مـن األمـور
البحثية اليت كنا حنتاجها لتشـريع فشـريعات قائمـة ،فالشـكر هلـ ا الشـاب
الرائع ال ي دائمسا نستعني به يف مسألة البحـو ،،ويف مشـاركافنا الربملانيـة،
حيث كان يزودنا بالتقارير أوالً بأول وكأنه موظف يشغل قسـمسا بأكملـه25 ،
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ونتمنى أن يتم االحت اء به ا الشاب يف مباشرفه ألعماله املهنية ،وشكرسا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرسا ،ففضل األع خليل إبراهيم ال وادي.
5

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرسا سيدي الرئيس ،أضم صوفي إىل صوت األخت دالل الزايد يف
شكر موظفي األمانة العامة على اجلهد ال ي ب لو خأل فرتة اإلجازة
الربملانية ،وك لك أحب أن أفوجه إليكم بالشكر نيابة عن زمأئي أعضاء
جلنة شؤون الشباب مبجلسكم املوقر على إقراركم للجنة شؤون الشباب51 ،
وأعتقد أنه من املهم أن فكون اللجنة عند حسن ظنكم مجيعسا ،وعند حسن
ظن جألة امللك ــ حفحمه ا

ــ ال ي أشار يف خطابه يوم أمس إىل أهمية

العناية الفائقة بالشباب من قبل اجمللس الوطين ،وك لك الشكر موصول
لكم مجيعسا على التقرير السنوي ال ي أعدفه أمانة جملس الشورى ،حيث
إنه فقرير شامل وواف ،وأعتقد أنه يعكس نشاط جملس الشورى بكل 55
أمانة ودقة ،ويعترب مرجعسا بالنسبة إلينا حنن أعضاء جملس الشورى،
ومرجعسا للصحافة ،ومرجعسا ملن يهتم به ا النوع من التوثيق ،وشكرسا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرسا ،ففضلي األخت منرية عيسى بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرسا سيدي الرئيس ،ما دام هناك شكر ،فأنا أحب أن أشكر
اإلنسان ال ي ساندني من أن فرأست اللجنة ،وهو الدكتور علي الطوالبة
ال ي قدم لي الكثري مما كان له األثر يف فثبيت خطوافي يف العمل25 ،
وشكرسا.
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