كما حضر اجللسة بعض ممثلي وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب وهم:
- 0الســيد عبــدالعحميم حممــد ال عيــد الوكيــل املســاعد لشــؤون جملســـي
الشورى والنواب.
- 8السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
 -وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.

5

كما حضرها الدكتور أمحد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد للشـؤون
الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــداهلل ا حلــردان األمــني العــام املســاعد للمــوارد البشــرية
واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئـة املستشـارين
القانونيني باجمللس  ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني بـاجمللس ،كمـا حضـرها 01
عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامـة ،ثـم افتـت معـالي
الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتت اجللسة الثانية مـن دور االنعقـاد العـادي 05
الرابع مـن الفصـل التشـريعي الثالـث ،ونبـدأ بـتاوة أعـاء األعضـاء املعتـ رين
والغــائبني عـــن اجللســـة الســـابقة .دفضــل األ عبـــداجلليل إبـــراهيم آل طريـــف
األمني العام للمجلس.
81

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السام عليكم ورمحة اهلل وبركاده ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعت ر عن حضور ه ه اجللسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :الدكتورة بهية جواد اجلشي ،وعبدالرمحن
حممد مجشري للسفر يف مهمة رعية بتكليف من اجمللس ،والدكتور
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عبدالعزيز حسن أبل ،ومجيلة علي سلمان للسفر يف مهمة رعية بتكليف من
جهة أخرى ،وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج اململكة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا5 .
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك ماححمات عليها؟

(ال توجد مالحظات)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن دقر املضبطة كما وردت إليكم .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ،دفضل األ عبداجلليل إبراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس.

05

األمني العام للمجلس:
شكرًا 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 ( )32من الدستور وهي :املرسوم

بقانون رقم ( )81لسنة 8103م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )25لسنة 81
8116م بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية ،واملرسوم بقانون رقم ()80
لسنة 8103م بشأن دنحميم مجع املال لألغراض العامة ،واملرسوم بقانون رقم
( )88لسنة 8103م باستبدال املادة ( )00من املرسوم بقانون رقم ( )02لسنة
0773م بشأن االجتماعات العامة واملسريات والتجمعات ،واملرسوم بقانون رقم
( )83لسنة 8103م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )07لسنة 85
0776م يف شأن األحداث ،واملرسوم بقانون رقم ( )86لسنة 8103م بتعديل
بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ()48
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لسنة 8118م ،واملرسوم بقانون رقم ( )87لسنة 8103م بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )61لسنة 8116م بشأن إعادة دنحميم هيئة التشريع واإلفتاء
القانوني ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل أن ننتقل إىل البنود التالية من جدول
األعمال ــ لو دسم لي يا معالي الرئيس ومن بعد إذن أعضاء اجمللس ــ أقرتح 01
أن نرسل برقية دهنئة من قبل اجمللس مبناسبة جناح أعمال مؤمتر دنفي
اخلطة الوطنية ،حيث إننا شهدنا يف األسبوع املاضي أعمال ه ا املؤمتر
برئاسة صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة
اجمللس األعلى للمرأة ،ويعد ه ا املؤمتر الثاني اخلاص باملرأة ،ل ا أود أن
نرسل برقية دهنئة مبناسبة جناح أعمال ه ا املؤمتر ال ي يأدي ركيزة 05
أساسية للنهوض باملرأة البحرينية وخاصة أنه محلنا من مستوى اخلطة إىل
مستوى التنفي  ،وباخلصوص إذا اعتربت السلطة التشريعية بغرفتيها الشريك
األساسي إلجناح ودنفي ه ه اخلطة ،وهناك الكثري من األدوار املنتحمرة من
اجمللس التشريعي لتنفي املخرجات الصادرة عن ه ا املؤمتر .طبعًا ،حنن
اعتدنا منك ــ سيدي الرئيس ــ دائمًا مسانددك ودعمك سواء على املستوى 81
املؤسسي أو الرعي ،ل ا أمتنى على اجمللس إرسال ه ه الربقية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

85

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كل سنة وأنتم خبري مبناسبة افتتاح دور
االنعقاد اجلديد .لدي ماححمات على الرسائل الواردة ،وأشكر كل من قام
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بإرفاق املراسيم بقوانني يف جدول األعمال ،حيث إنه جرت العادة على
إخطارنا بالرسائل الواردة فقط ومن ثم إحالة املراسيم بقوانني إىل اللجان
املختصة ،ولكننا اليوم نشهد دطورًا نوعيًا يف عرض املراسيم بقوانني على
اجمللس عرضًا قانونيًا صحيحًا ،وإن شاء اهلل نتمنى أن دكون ه ه بداية
طيبة حتى جنوّد أعمال السلطة التشريعية ،وأشكر مرة أخرى كل من قام 5
أو ساهم يف عرض ه ه املراسيم بقوانني على أعضاء اجمللس قبل إحالتها إىل
اللجان املختصة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 01
بتشكيل جلنة إعداد مشروع الرد على اخلطاب امللكي السامي .يف احلقيقة
استلمت عددًا من أعاء اإلخوة واألخوات األعضاء الراغبني يف االنضمام إىل
ه ه اللجنة وهم :الدكتورة بهية اجلشي ،وخليل ال وادي ،والدكتورة جهاد
الفاضل ،وعبداجلليل العوينادي ،وفؤاد احلاجي ،إذن عددهم اآلن مخسة
أعضاء ،فهل هناك من يرغب يف االنضمام إليها؟ أعتقد أن العدد البد أن 05
يكون حمددًا ،حيث جرت العادة أال يتجاوز عدد أعضاء اللجان سبعة
أعضاء ولكننا يف ه ه اللجنة أحيانًا نتجاوز عن ذلك ونصل إىل  01أعضاء.
أعلم أن اجلميع يود أن ينضم إىل ه ه اللجنة ويتشرف بالسام على جالة
امللك ،ولو استطعنا لقبلنا بأن ينضم اجلميع إىل ه ه اللجنة ،وإذا زاد العدد
على  01أعضاء فسنجري التصويت .اآلن اإلخوة واألخوات الراغبون يف 81
االنضمام إىل اللجنة هم :منرية بن هندي ،الدكتورة عائشة مبارك ،وعلي
العصفور ،ولولوة العوضي ،وحممد حسن السرتي .دفضل األ حممد حسن
الشيخ منصور السرتي.
85

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقرتح أن دُعطى الفرصة لألعضاء ال ين مل
يشاركوا يف األدوار السابقة ،ألن هناك أشخاصًا دكررت أعاؤهم يف
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األدوار املاضية أكثر من مرة ،وه ه جمرد ماححمة إذا أحببتم األخ بها،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حبسب الائحة الداخلية مكتب اجمللس هو من يقوم برتشي

5

األعاء ،ولكننا اردأينا درك املوضوع للمجلس الختيار العدد حتى ال يكون
هناك إحراج يف حالة اختيارنا جمموعة من دون أخرى .هل هناك ماححمات
أخرى؟
01

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
لدينا اآلن  00عضوًا يرغبون يف االنضمام إىل اللجنة وهم :الدكتورة
بهية اجلشي ،وخليل ال وادي ،والدكتورة جهاد الفاضل ،وعبداجلليل
العوينادي ،وفؤاد احلاجي ،ومنرية بن هندي ،والدكتورة عائشة مبارك05 ،
وعلي العصفور ،ولولوة العوضي ،والدكتور سعيد عبداهلل ،وأمحد بهزاد،
فهل يوافق اجمللس على دشكيل اللجنة املقرتح؟

(أغلبية موافقة)

81

الرئيـــــــــــــــس:
إذن دقر 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 ،فهل هناك ماححمات على التشكيل 85
املقرتح؟

(ال توجد مالحظات)
31
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على التشكيل املقرتح للجان النوعية الدائمة
للمجلس؟
5

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن دُقر اللجان النوعية الدائمة للمجلس بالتشكيل املقرتح .وننتقل
اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل
اجمللس يف اللجنة التنفي ية للشعبة الربملانية ،وبعد ذلك سنرفع اجللسة مدة 01
ربع ساعة كي جتتمع اللجان النتخاب الرؤساء ونوابهم ثم نعود إلطاع
اجمللس على نتائج االنتخاب .العدد املطلوب لتمثيل اجمللس يف اللجنة التنفي ية
للشعبة الربملانية هو  4أعضاء فقط ،ولكن لدينا اآلن  6أعضاء وهم :أمحد
بهزاد ،ومجيلة سلمان ،والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ،ودالل الزايد،
ورباب العريض ،والدكتورة عائشة مبارك ،وحنن نريد فقط  4أعضاء ،فإما 05
أن ينسحب عضوان وإما أن جنري انتخابات الختيار  4أعضاء منهم .دفضل
األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنسحب من الرتش لعضوية اللجنة ،وشكرًا81 .

الرئيـــــــــــــــس:
ملاذا دنسحب يا أ خالد؟!
85

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
سيدي الرئيس ،يف الدور السابق رشحت نفسي ألن عدد من رشحوا
أنفسهم للشعبة كان ثاثة أعضاء فقط ،مما يعين أن العدد ناقص ،فاقرتح
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عليّ األ مجال فخرو الرتش ؛ سدًا للنقص ،أما اآلن فهناك زيادة واإلخوة
األعضاء ــ وهلل احلمد ــ فيهم اخلري والربكة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،دفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أيضًا أعلن انسحابي رغبةً يف إفساح اجملال
لألخوات األعضاء احملرتمات ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اإلخوة ال ين أعلنوا انسحابهم اآلن هم :األ الدكتور الشيخ
خالد آل خليفة ،واأل أمحد بهزاد ،واألخت الدكتورة عائشة مبارك،
واألخت مجيلة سلمان أيضًا أرسلت رسالة باالنسحاب .دفضل األ علي
05

عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،رغبة اإلخوة األعضاء يف االنسحاب مقدرة
وهلم اخليار يف ذلك ،لكن ليع رني األ أمحد بهزاد فقد كان له دور بيّن يف
الشعبة الربملانية ،أمتنى عليه أن يواصل مشواره حتقيقًا لفائدة اجمللس ،فإن 81
قبِل منا ه ا الرأي نكن شاكرين له ،ه ه نقطة .النقطة الثانية ،إن مل
يكتمل العدد املطلوب للرتش فأنا أرش نفسي لعضوية الشعبة الربملانية،
وشكرًا.
85

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر مَن انسحب من عضوية
الشعبة الربملانية ال لشيء ــ فقد كان هلم دور منتج ومثمر يف دعزيز دور جملس
الشورى يف احملافل الدولية الربملانية ــ لكن ه ا االنسحاب يف رأيي ــ وقد
أكون خمطئة أو مصيبة ــ هو دعزيز ملبدأ الدميقراطية ودنوع ودوسيع قاعدة 5
املشاركة ،إن ه ه الشعبة متثل اجمللس يف اخلارج فعلى األقل نبني للخارج أن
لدينا أعضاء ووجوهًا من املمكن أن يشاركوا يف ه ه احملافل ،وه ا ليس
انتقاصًا من شأن من مثلنا يف السابق ولكن إلداحة الفرصة ملن جيدون يف
أنفسهم القدرة على متثيل اجمللس يف احملافل الدولية ذات الصلة
باختصاصات اللجنة التنفي ية ،فأشكرهم كل الشكر على إداحة الفرصة 01
لألعضاء اآلخرين؛ إلبراز دورهم يف متثيل اجمللس بوجوه أخرى جديدة دزيد
ودبين على ما قام به األعضاء السابقون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن اإلخوة األعضاء ال ين رشحوا أنفسهم للشعبة الربملانية 05
هم :األخت دالل جاسم الزايد ،واألخت رباب عبدالنيب العريض ،واأل علي
عبدالرضا العصفور ،واألخت هالة رمزي فايز ،فمبارك هلم درشحهم للشعبة
الربملانية .سأرفع اجللسة مدة ربع ساعة؛ متهيدًا الجتماع اللجان النتخاب
رؤساء اللجان ونائبيهم ،وشكرًا.
81

(رفعت اجللسة ثم استؤنفت)

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل نستأنف اجللسة ،أرغب يف إخطار اجمللس مبا أسفرت عنه
نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم يف اجمللس لدور االنعقاد 85
العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث .أسفرت نتائج انتخابات مكادب
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اللجان عن التالي :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية :األخت دالل جاسم
الزايد رئيسًا للجنة واألخت رباب عبدالنيب العريض نائبًا للرئيس .وجلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين :األ الدكتور الشيخ خالد بن
خليفة آل خليفة رئيسًا واألخت مجيلة علي سلمان نائبًا للرئيس .وجلنة الشؤون
املالية واالقتصادية :األ خالد حسني املسقطي رئيسًا واأل السيد حبيب 5
مكي هاشم نائبًا للرئيس .وجلنة اخلدمات :األ عبدالرمحن إبراهيم
عبدالسام رئيسًا واأل خليل إبراهيم ال وادي نائبًا للرئيس .وجلنة املرافق
العامة والبيئة :األ مجعة حممد الكعيب رئيسًا واأل فؤاد أمحد احلاجي
نائبًا للرئيس .وجلنة شؤون املرأة والطفل :األخت رباب عبدالنيب العريض
رئيسًا واألخت الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل نائبًا للرئيس .وجلنة شؤون 01
الشباب :األ خليل إبراهيم ال وادي رئيسًا واأل الدكتور سعيد أمحد
عبداهلل نائبًا للرئيس .وجلنة حقوق اإلنسان :األخت الدكتورة عائشة سامل
مبارك رئيسًا واألخت هالة رمزي فايز نائبًا للرئيس .مربوك ثقة اإلخوة
األعضاء فيمن اختاروا ،ونأمل أن يكون ه ا الدور هو دور احلصاد ،وسوف
حتال إليكم جمموعة من مشروعات القوانني ،وآمل إن شاء اهلل أن دوافونا 05
بأسرع ما ميكن بالتقارير حوهلا؛ ألن اجلعبة خالية ،ونرغب يف أن دكثف
اجلهود من اليوم؛ لتسلم أكرب عدد من التقارير ،وأنا على علم بأنكم مجيعًا
على مستوى من املسؤولية ،ومدركون أن مهمتنا األساسية يف اجمللس هي
التشريع ،ومن دون مشروعات القوانني القادمة من اللجان ال ميكن أن نؤدي
الدور املنوط بنا؛ ل لك أرجو ثم أرجو ثم أرجو أن دقوموا بتكثيف 81
اجتماعادكم خال ه ه الفرتة .هناك بعض التقارير املنجزة من قبل اللجان،
ولكن البد أن دعود إليكم مرة أخرى ،لتقوموا برفعها من جديد إىل اجمللس
بعدما مت دشكيل اللجان ،فهناك بعض التقارير ستحال إليكم حتى نستطيع
عرضها على جدول األعمال .اجتماعنا القادم سيكون يوم االثنني ،وقد
يكون يوم االثنني إجازة رعية مبناسبة العام اهلجري اجلديد ــ كل عام 85
وأنتم خبري ــ وبالتالي ستؤجل جلسة األسبوع القادم إىل األسبوع ال ي يليه،
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ولكننا سنضطر إىل دوزيع جدول األعمال ،يف حالة إذا مل يكن يوم االثنني
إجازة أما إذا صادف إجازة فسيكون جدول األعمال لاثنني ال ي بعده .أود
أن أشكر مجيع رؤساء اللجان ،ونواب رؤساء اللجان ،وأعضاء اللجان على
جهودهم خال الفرتة املاضية ،وآمل إن شاء اهلل أن دكثف اجلهود يف ه ا
الدور ،وكل عام وأنتم خبري .دفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كل عام وأنتم خبري .أنا لدي استفسار،
واستفساري ليس من ورائه مصلحة شخصية ،وهو حول آلية انتخاب رؤساء
اللجان ونوابهم .حنن نؤسس ألعراف برملانية آمل أن دكون صحيحة لكي 01
يقتدي بها من سيخلفنا يف ه ا اجمللس .إن األوراق اليت درسل إلينا فقط
للتزكية أو لطلب الرتش لعضوية اللجان ،ومل أجد على مدى األدوار األربعة
أي أوراق دتعلق بالرتش ملنصب رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة ،فهل جرت
العادة أن يتم طلب الرتش هل ين املنصبني شفويًا أو كتابيًا من قبل أعضاء
اللجان ال ين يرغبون يف ذلك؟ حنن يف جلنة املرافق العامة والبيئة جنتمع 05
ونتوافق على من سيكون رئيسًا للجنة وعلى من سيكون نائبًا لرئيس
اللجنة ،ومل جيرِ العمل لدينا على أن يكون هناك طلب للرتش ملنصب رئيس
اللجنة أو ملنصب نائب رئيس اللجنة ،أريد التأكد مما إذا كانت ه ه
اإلجراءات سليمة ووفقًا لعرف برملاني سليم؛ حتى ال نفاجأ يف يوم من األيام
بأن اإلجراءات املتبعة غري صحيحة .أرجو أال يُفهم من كامي أنين أريد 81
مصلحة شخصية ،فأنا مل أرش نفسي طوال ه ا الفصل التشريعي لرئاسة
جلنة أو لنائب رئيس جلنة .وأرجو أن يتم الرد على استفساري إما من قبل
املستشار القانوني للمجلس وإما من قبل سعاددكم وإما من قبل رؤساء
وأعضاء اللجان؛ ألننا نريد أن نؤسس عرفًا برملانيًا سليمًا؛ حتى ال نتفاجأ مبا
يتم أحيانًا؛ وحتى ال يكون هناك سوء فهم أو عدم وضوح فيما يتعلق بآلية 85
الرتش ملنصب رئيس اللجنة وملنصب نائب رئيس اللجنة ،وهل يقتضي الرتش
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هل ين املنصبني أن يكون هناك طلب برغبة الرتش للمنصبني من قبل أعضاء
اللجنة أم عن طريق دوافق أعضاء اللجنة أثناء االجتماعات اليت دتم النتخاب
رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة يف كل جلنة من جلان اجمللس سواء يف
اللجان الدائمة أو اللجان املؤقتة؟ وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أن جواب ه ا التساؤل واض بالنسبة إىل اجلميع.
اللجنة هي من دنتخب رئيسها ونائبه ،وبالتالي حنن رفعنا اجللسة وطلبنا من
اللجان االجتماع النتخاب من يرونه مناسبًا لرئاسة اللجنة ونائبه ،ومل يتقدم
أحد برغبة يف أن يكون رئيس جلنة أو نائب رئيس جلنة ،ويف األخري اللجنة 01
نفسها دقوم باختيار رئيسها ونائبه ،ومن ثم يعرض األمر على اجمللس ،وه ا
ما مت اليوم ،دفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه حبسب ما هو متبع من إجراءات يف 05
اجمللس ،ومبوجب اللوائ الداخلية للمجلس يتوىل رئاسة االجتماع األول للجنة
أكرب األعضاء سنًا ،وهو ال ي يتلقى طلبات الرتش ملنصب رئيس اللجنة
ونائبه ،وحدث من قليل يف اجتماع جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين أن دقدم عضو من اللجنة بطلب الرتش لرئاسة اللجنة ،وعضو آخر
أيضًا دقدم بطلب الرتش ملنصب نائب الرئيس ،وقُدِّم ه ان الطلبان إىل مقرر 81
اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ يف األخري القرار قرار اللجنة ،والائحة الداخلية
بيّنت أن اللجنة هي من ختتار رئيسها ونائبه ،وحنن ال نستلم رغبات بطلب 85
الرتش ملنصب رئيس اللجنة أو ملنصب نائب رئيس اللجنة ،دفضل األ
الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنتهز ه ه الفرصة ألشكر معاليكم على
دعم جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ،وأمتنى أن يستمر ه ا
الدعم لعمل اللجنة يف دور االنعقاد األخري من ه ا الفصل ،كما أود أن أنتهز
ه ه الفرصة ألشكر األخوين العضوين العزيزين علينا يف اللجنة وهما األ

5

محد النعيمي واأل حممد املسلّم ،الل ين عما يف ه ه اللجنة فرتة طويلة،
وأعطيا ه ه اللجنة الكثري من وقتهما وجهدهما .ونعدكم بأننا سنبدأ أول
اجتماع للجنة اليوم بعد رفع ه ه اجللسة مباشرة ،متمنني أن ننتهي من مجيع
مشروعات القوانني اليت لدى األمانة العامة خال ه ا الدور ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،خال كلمة معاليك طلبت منا أن يكون 05
هناك عمل مكثف للجان خال ه ا الدور ،وأود أن أدكلم عن جلنة حقوق
اإلنسان ،فهناك أكثر من مشروع مل ميرر إىل اللجنة حتى يتم االستئناس
برأيها حوله ،وكانت ه ه املشروعات بقوانني مردبطة اردباطًا وثيقًا حبقوق
اإلنسان؛ ل لك أمتنى على مكتب اجمللس ــ يف ه ا الدور ــ النحمر يف ذلك،
وأن دكون لديه حساسية حقوقية حبيث يتم حتويل ه ه املشروعات بقوانني 81
إىل جلنة حقوق اإلنسان؛ حتى نتمكن من أن ندلي بدلونا فيها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أخت لولوة ،أرجو الرجوع إىل املادة  85من الائحة
الداخلية للمجلس واليت دنص على أن« :دنتخب كل جلنة من بني أعضائها 85
رئيسًا ونائبًا للرئيس ،وذلك باألغلبية النسبية لعدد أعضائها .فإذا دساوت
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األصوات أجري االختيار بينهم بالقرعة ،ويتوىل أمانة اللجنة أحد موظفي
األمانة العامة .ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس .ويرأس
اجتماع اللجنة ألول مرة يف بداية دور االنعقاد أكرب أعضائها سنًا ودقدم
الرتشيحات كتابةً إليه خال الفرتة اليت حيددها مكتب اجمللس ،ويعلن
الرئيس ه ه الرتشيحات ألعضاء اللجنة ،وجترى االنتخابات بني املرشحني 5
بطريق االقرتاع السري حتت إشراف جلنة يشكلها مكتب اجمللس من بني
أعضاء اللجان غري املتقدمني للرتشي ملناصب مكادب اللجان .وإذا مل يتقدم
للرتشي أحد غري العدد املطلوب أعلن انتخاب املرشحني بالتزكية .ويعلن
رئيس اجمللس نتيجة انتخاب مكادب اللجان ،ويبلغها إىل جملس الوزراء»،
ه ا هو نص املادة  85من الائحة الداخلية للمجلس ،أمتنى أن يكون األمر 01
واضحًا للجميع ،دفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هل الرتش ملنصب رئيس اللجنة وملنصب نائب
رئيس اللجنة يتطلب التقدم كتابيًا بالرغبة يف الرتش أم ال؟ وملن؟ املادة 05 85
من الائحة الداخلية للمجلس دكلمت عن الرتش لعضوية اللجان ،ومل
دتكلم عن الرتش ملنصب رئيس اللجنة أو ملنصب نائب رئيس اللجنة ،وإمنا
دركته للتوافق ما بني أعضاء اللجنة الختيار رئيس اللجنة ونائبه باالنتخاب أو
بالتزكية .أما الطلبات الكتابية اخلاصة فلها إجراءادها اخلاصة .البد أن
دكون هناك آلية للرتش هل ين املنصبني ،حتى ال دأدينا غدًا جلنة ودقول إنك 81
يا فان مل دتقدم بطلب الرتش ملنصب رئيس اللجنة أو ملنصب نائب رئيس
اللجنة .ه ه املادة صحيحة وسليمة ،ولكن ما سار عليه العمل يف اجمللس هو
أن يتلقى كل عضو رسالة من الرئاسة للرتش لعضوية أي جلنة من جلان
اجمللس ،ال أن يكون هناك درش ملنصب رئيس اللجنة أو ملنصب نائب رئيس
اللجنة ،وشكرًا.
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