.0

القضـــــــــــو حيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم بهــــــــــــــ اد.

.2

القضـــــو الـــــداتور حيـــــد ســـــا القـــــري .

.1

القضـــــــــــــو حيـــــــــــــد مهـــــــــــــد ا ـــــــــــــداد.

.4

القضــــــــــو بســــــــــام مساعيــــــــــل البن ا ــــــــــد.

.5

القضــــــــــــــو جاســــــــــــــم حيــــــــــــــد املهــــــــــــ ـ .

.2

القضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــا

ـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.7

القضـــــــــــــــو

قـــــــــــة

ـــــــــــد الىقـــــــــ ـ .

.2

القضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــ ـ ســــــــــــــل ا .

.9

القضــــو الــــداتور جهــــاد عبــــدا

.01

القضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــب ا يـــــــــــــا .

.00

القضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.02

القضـــــــــــــو يـــــــــــــد مبـــــــــــــار النقي ـــــــــــ ـ .

.01

القضــــــــــــــــو خالــــــــــد حســــــــــ املســــــــــقط .

.04

القضــــــــــــــو خالــــــــــــــد

ــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.05

القضــــــــــــو حــــــــــــيس يــــــــــــد الرمياــــــــــ ـ .

.02

القضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

حيــــــــــــد املنــــــــــــاع .

.07

القضـــــــــــــــــــو دن جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.02

فــــــــــــــر .

القضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

الفا ــــل.

ــــــــــــد الىــــــــــــوار .

.09

القضــــــــــــو وهــــــــــــو

.21

القضــــــــــــــو ســــــــــــــامية خليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.20

القضــــــــو الـــــداتور ســـــقيد حيـــــد عبـــــدا .

.22

القضــــــــــــو مســــــــــــ صــــــــــــاد الباارعــــــــــــة.

.21

قـــــــــــــو .

القضـــــــــــــو س وســـــــــــ ـ حـــــــــــــاج
ــــــــياء

.24

القضــــــــو ســــــــيد

.25

القضــــــــــو عــــــــــاد عبــــــــــدالري املقــــــــــاود .

.22

شـــــــ ـ .

القضـــــــــو عبـــــــــدالري
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.27

القضـــــو الـــــداتور عبـــــدالق ي حســـــ حبـــــل.

.22

القضــو الــداتور عبــدالق ي عبــدا

الق .ــا .

.29

القضــــــــــو عبـــــدالوهاس عبدا ســـ ـ املنصـــــور.

.11

القضــــــــــــــو علــــــــــــــ عيســــــــــــــ حيــــــــــــــد.

.10

القضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد حيـــــــــــــد ا ـــــــــــ ـاج .

.12

القضـــــــــــو الـــداتور

ـــد علـ ـ حسـ ـ علـ ـ .

.11

القضــــــو الداتور

.14

القضـــــــــو الـــداتور منصـــور

.15

القضــــــــو عاعســــــ ـ دينــــــــا يلــــــ ـ خضــــــــور .

.12

القضـــــــــــــــو عـــــــــــــــوار علـــــــــــــ ـ ا

ـــــــــــــــود.

.17

القضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ

د عل

اعـ .

دا

ـــد ســـرحا .

فـــــــــــــــاي .
ريـ األمـ القـام

وقد حضر اجللسة سقاد السيد عبداجلليل بـراهيم ل

ولــس الشــورى .ه ـ ا وقــد مثــل ا ىومــة ســقاد الســيد عيس ـ ب ـ عبــدالري
ا

اد ووير ش و اإلعالم وش و جملس الشورى والنواس.
ا ا حضر اجللسة بق

5

ممثل اجلهاا الرمسية وهم:

 م ووار القد والش و اإلسالمية واألوقاف:
 السيد خالد حس ع.اج وايل الووار لش و القد . م ووار ش و اإلعالم وش و جملس الشورى والنواس:
 - 0السيد عبدالقظيم

د القيد الوايل املساعد لش و جملس

01

الشورى والنواس.
 - 2السيد حارب جاسم عاشور املستشار القاعوع .
 - 1السيد عبدا

عبدالري عبدامللك املستشار القاعوع .

ــ وعدد م مدير اإلداراا ورؤساء األقسام وموظف الووار .
05
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ا ا حضرها الداتور حيد عبدا

عاصر األم

لل وارد البشرية واملالية واملقلوماا ،والداتور فووية يوس

القام املساعد
اجليب األم

القام املساعد لش و القالقاا واإلعالم والباوث ،والسيد عبدالناصر

د

الصديق األم القام املساعد لش و اجللساا والل.ا  ،والداتور عصام
باولس ،وحعضاء 5

عبدالوهاس الربوجن رئيس هيئة املستشاري القاعوعي

هيئة املستشاري القاعوعي باولس ،ا ا حضرها عدد م مدير اإلداراا
ورؤساء األقسام وموظف األماعة القامة ،ثم افتتح مقال الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الري الرحيم ،حسقد ا

صباحىم بىل خ  ،عفتتح 01

اجللسة السادسة عشر م دور انعققاد القاد الثاع م الفصل التشريق
الرابع ،وعبدح بتالو حمساء األعضاء املقت ري والغائب
فضل األخ عبداجلليل براهيم ل

ع اجللسة السابقة.

ري األم القام لل .لس.
05

األمني العام للمجلس:
شىرًا سيد الرئيس ،السالم عليىم ورية ا
ا

صباحىم

صاح

وبراا ه ،وحسقد

يقًا بىل خ  ،اعت ر ع حضور ه ه اجللسة ال م

السقاد  :فا ة عبداجلبار الىوه ، .وصاد عيد ل رية لظرف
ارئ ،م ّ ا

صا

عليه ا بالصاة والقافية ،وشىرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،وبه ا يىو النصاس القاعوع نعققاد اجللسة متوافرًا .وعنتقل
اآل

ىل البند التال م جدو األع ا وا اص بالتصديق عل مضبطة

اجللسة السابقة ،فهل هنا

مالحظاا عليها؟ فضل األخت دن جاسم

ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيد الرئيس ،السالم عليىم ،يف الصفاة  22السطر 00
عند ا ديث عنك وردا عبار « :وعس ح ميناك ا
وحريد قديلها لتصبح« :وعس

ح ميناك ا

بوء ه ا املنصب،»...

الصاة فقد بوحا ه ا

املنصب .»...ويف الصفاة  14لد عدد م التقديالا سوف حوود بها اإلخو
القائ

5

عل املضبطة حت ن حستهلك وقت اولس ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ حيد براهيم به اد.
01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شىرًا سيد الرئيس ،يف الصفاة  07السطر  00حرجو شطب ما
جاء عل لساع بدءًا م عبار « :واآل حبسب مفهوم ح رؤساء »...ىل عهاية
الفقر  ،وشىرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هل هنا مالحظاا حخرى؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ قر املضبطة اا سيُ.رى عليها م قديل .لدينا بيا بشأ دخل
الربملا األوروب يف ش و مملىة الباري الداخلية ،فضل األخ عبداجلليل
براهيم ل

ري األم القام لل .لس بقراء البيا .
25

األمني العام للمجلس:
شىرًا سـيد الرئيس ،بيا جملس الشورى بشأ

دخل الربملا

األوروب يف ش و مملىة الباري الداخلية :ابع جملس الشورى القرار
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الصادر ع الربملا األوروب يوم ا
ال

دخالً غ

ض

يس املا

مربر وغ

املوافق  4فرباير 2102م،

مشرو يف الشأ الداخل

مل لىة

الباري  ،و شىيىًا ن ميى القبو به يف ع اهة واستقال القضاء
قاليد وحعراف الق ل الربملاع املتقارف عليها

الباري  ،مما يقد خروجًا عل

يف القا  .ويقرس جملس الشورى ع رفضه التام للقرار ال
لل.هود الىب

ض

جتاهالً 5

اليت ب لتها مملىة الباري يف جما اإلصالح الدستور

والسياس وانقتصاد وانجت اع ،

افة ىل الشو الىب ال

قطقته

امل لىة يف حقل ق ي وياية حقو اإلعسا  ،اعطالقًا م النهج السام
لل شرو اإلصالح
ورعاه ،ال

ضر صاحب اجلاللة ملك البالد املفدى حفظه ا

اا وماوا

ل شاد واسقة م قبل اوت ع الدول  ،وم

دو الربملا األوروب عفسه.
الربملا األوروب

جملس الشورى يف الوقت ال

01

يدعو فيه

ىل مراجقة قرارا ه ومواقفه جتاه مملىة الباري  ،وال

ربطه به عالقاا و يد ومشاوراا وحواراا مست ر  ،ليُقرس ع حسفه هل ا
القرار السل

املستغرس م الربملا األوروب  ،وا باعه اودواجية املقاي اليت

متثلت يف اعتقاد اختاذ امل لىة إلجراءاا مماثلة ملا اخت ه دو حوروبية يف 05
قاملها مع اإلرهاس

اية موا نيها واملقي

عل حرا يها م ه ه األع ا

اإلرهابية؛ م ادًا ح مملىة الباري قامت باختاذ القديد م ا طواا
واإلجراءاا والتقديالا التشريقية اليت استهدفت

يقها دفع منظومة حقو

اإلعسا ىل األمام ،استنادًا ىل ما حسس له ميثا الق ل الو
واملقي

حقو وحرياا جل يع املوا ن
لل .يع حمنهم واستقرارهم ،و ض
حو اعتها
م ح

والدستور م

 ،وفق ح ر وللياا وا اة حتفظ 21

سالمتهم م دو متيي وم دو مسا

ريا هم وحقوقهم املصوعة ،واا

فظ األم والسلم انجت اع

هديد حيًا اا مصدره ،وشىرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ دروي
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العضو درويش أمحد املناعي:
شىرًا سيد الرئيس ،صباىم ا

با

يقًا ،حشىر اولس

املوقر عل ه ا البيـا ردًا علـ بيـا الربملـا األوروبـ  ،وحرجـو ح يرتجـم هـ ا
البيا بقد لغاا ،وبـاألخ

اللغـاا اإلجنلي يـة والفرعسـية واألملاعيـة ،وح يـتم
5

وويقه عل سفارا نا ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخت دن جاسم ال ايد.
01

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيد الرئيس ،سبق
حث

األخ دروي

املناع في ا اقرتحه ،وحعا

عل االمه بأ تم ر ة البيا  ،وح عتبع حسلوس ح ال بيا يصدر

يُرتجم ىل ال اللغاا املقت د و رسل ه ه البياعاا ىل الربملا األوروب  .حن
عقلم متامًا ح هنا عددًا م ال ياراا املتبادلة اليت تم ،ولألس الشديد ح
ا طاس يف بلداعنا ا لي.ية خيتل

ع ا يُصدره بق

حعضاء الربملا

05

األوروب يف جملسهم ،ول لك حشرعا يف اجللسة املا ية عندما عاقشنا اجلهود
التنسيقية لدو جملس التقاو ــ بالتاديد يف التقامل مع انحتاد األوروب ــ
ىل حعه ينبغ ح يتم غي النهج واللغة اليت عتقامل بها مقهم حبيث ىو
يع األمور اليت صدر اتابقة م الربملاعاا ا لي.ية ،وح يتم يف انجت ا
التنسيق حيضًا أايد مسألة باد الردود و صدار ردود ض

موقفًا ثابتًا 21

حاومًا م دو ا ليج في ا يتقلق بالتقامل مقها؛ باإل افة ىل حعنا حنتا ىل
ح يىو هنا

علم ومقرفة لدى حعضاء الربملاعاا ا لي.ية باإلجراءاا

القضائية و فصيال ها ،ألعنا حقيقة عندما عستقرض جهود السلطة القضائية
والقواع

املنظّ ة هلا جند حعها تفو اث ًا م عاحية وسائل انعتصاف

ووسائل التقا

ومدى انحتىام ىل األحىام القضائية م دو اختاذ 25

جراءاا قسفية يف جما حقو اإلعسا  ،ا ا هو متبع حاليًا في ا يتقلق
بالالجئ

السوري  ،واي
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ير ىبوها م قبل عدد م الدو األوروبية اليت جاهرا حب ايتهم وياية
حقو اإلعسا ن حعها بقد ح حظت بالتغطية اإلعالمية يف ه ا اجلاعب ،بدح
السوري

اآل التقرض ألموا الالجئ

و ريا هم ويتم وقيفهم بشىل

قسف  ،وال ه ه األمور ينبغ ح و ع يف عقا  ،ويبيّ متامًا ماذا
يف الدو األوروبية م اعتها صارخ

قو اإلعسا  ،ألعنا عرف

دو خرساء يف حقو اإلعسا بتقلي نا اي
عقامل

ح

دث
قوم 5

حنتىم ىل القضاء واي

يع الفئاا يف دولنا ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ سيد ياء

01

ي املوسو .

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
شىرًا سيد الرئيس ،حعتقد ح الىث م ه ه البياعاا حتاو ح
تقصد الباري م حجل انبت او ،ويف اث م األحيا يىو ه ا انبت او
ماليًا ،أل مثل ه ه الدو ــ حو بق

املنظ اا ــ حعشئت م حجل ابت اواا 05

خمتلفة يف سبيل شويه صور الدو اليت سق للوصو ىل مستوياا مر فقة
يف اإلصالح .الباري بفضل ا

ثم بفضل جاللة امللك استطاعت ح صل ىل

مواقع متقدمة جدًا عل مستوى املرح وحقو املرح  ،وعل املستوى املدع ،
واملستوى الثقايف ،وحت عل مستوى البنية التاتية ،ومستوى انقتصاد؛ ال
ذلك ن يُرى سواء م بق

املقار ة يف ا ار حو م بق

ه ه املنظ اا 21

اليت ن رى ماذا فقل سرائيل مثالً ،ون رى ما جير عل الالجئ
بق

وسائل اإلعالم والصا

وبق

اإلجراءاا ،ون رى ح

م

جيابياا،

ولىنها رى شيئًا واحدًا وهو ح الباري الها خطأ وحعها س يف انجتاه
املظلم ،وح الباري ليس فيها حقو

عسا ون ح عو م اإلصالح ،ال

اإلجيابياا ن راها ،رى فقط ح ه ه البلدا ه بلدا مت لفة ،ولألس
الشديد ح بق

املنظ اا قت د عل الىيل اىيال
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25

خاصة ،وحن هنا ن عنطلق م منطلق عظرياا امل امر وما ىل ذلك ،ولى
ه ه حقيقة ،فاإلعسا حو املنظ ة ا قيقية عندما رى حمورًا جيابية ش.قها
و ش.ع ه ه الدو  ،وعندما رى حمورًا سلبية نتقدها ،ولى لألس
الشديد هم ن ينظرو
للباري ع

ن بق

واحد  ،وهل ا حرى ح يىو الرد ا قيق

ريق موق وا ح وش.ا م ال امل سساا اا فيها جملس 5

الشورى ،وللاق فإ جملس الشورى ــ برئاستىم مقال الرئيس ــ استطا
دائ ًا ح يىو موققًا للرد يف املواق

والنقا

ا ساسة ،ول لك اعترب

جملس الشورى عقطة ار ىاو يف ه ا البلد يف سبيل الرد عل ح
مت رص حو عل ح مسك قرش عالم

او ح يأال يف

عالم

م الباري حو
الصايح01 ،

يتقرض لس قة الباري  ،ول لك حن عقو  :ه ا هو املوق

و ر ة الىث م ه ه البياعاا حعتقد حعها ستىو صائبة ،ولى نبد ح
عصل ىل قناعة مه ة جدًا ه ح ه نء ل يتغ وا (عن و

ارا) ،مه ا

فقلنا فإعهم ينظرو بنظر سوداوية ألعهم ن يريدو ا ق ،و منا يريدو
مصار خاصة ،وشىرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ عوار عل ا

ود.

العضو نوار علي احملمود:
شىرًا سيد
صباحىم .ح م صو

الرئيس ،بسم ا

الري

الرحيم ،حسقد ا

21

ىل حصواا خواع ال ي سبقوع با ديث ع

املو و ا اص باعتقاد الربملا األوروب للباري  .وحستغرس م قرارهم ه ا،
وم القرار الصادر ع اجل قية القامة لالحتاد الربملاع الدول يف فيتنام رقم
 ،012حيث

هنا قرارًا خاصًا بالقاعو الدول م حيث صلته بالسياد

الو نية ،وعدم التدخل يف الش و الداخلية للدو وحقو اإلعسا  .حن
عستغرس ه ا القرار الصادر ع انحتاد الربملاع الدول  ،فىي

يتدخل

الربملا األوروب يف الشأ الباري ؟! املطلوس هو صدار بيا ــ مثل ا
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25

فضلتم ــ و وجيه خطاس ىل الربملا األوروب و ىل انحتاد الربملاع الدول
احت.اجًا عل ه ا التدخل السافر يف ش و الباري  ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخت سوس حاج

5

قو .

العضو سوسن حاجي تقوي:
شىرًا سيد الرئيس ،ح م صو
وحخ

بال ار األخ الفا ل السيد

ىل حصواا اإلخو األعضاء،

ياء املوسو  ،وحؤاد االمهم،

ولى نبد ح يىو لدينا ريق لخر عسلىه غ ه ه البياعاا ،فالبياعاا 01
صدر الواحد لو اآلخر ،ويف ال مر صدر ع الدو األوروبية حو ع
حعضاء يف الربملا األوروب عباراا حو بياعاا

د مملىة الباري فإعنا عرد

بردٍ مقااس ،ولى نبد ح علتفت ىل م ه

لك الدو اليت حصدرا ه ه
قامل ه ه

البياعاا؟ ماذا يوجد لديها؟ لنسلك ريقًا لخر ،فلنبيّ اي

الدو شقوبها ومنظ ا ها و يع األش اص يف ه ه الدو  ،حن عرا يف 05
الرد عل البيا  ،وماذا بقد ذلك؟ سوف صدر بياعاا حخرى ،ولى

ذا

وافرا املقلوماا لدينا ع الدو اليت حصدرا ه ه البياعاا حو ع حعضاء
وعواس الربملا األوروب ال ي حصدروا بياعاا

د مملىة الباري  ،وع

اريخ ه نء األعضاء و ىل ح جهة ينت و  ،سواء ااعت جهة ع الية حو
حقوقية حو ح جهة حخرى ،فسندر
م

ه نء األش اص ال

يها

ال ذلك دراسة اافية ،وحينها عبيّ
و

مملىة الباري

21

يف ظل ه ه

اإلصالحاا .األمور املوجود يف مملىة الباري حاليًا ن متتلىها ح دولة
م ه ه الدو األوروبية حو ح عائب م عوابهم .حن عفت ر يف مملىة
الباري باإلجناواا اليت وصلنا ليها يف ظل املشرو اإلصالح جلاللة
امللك ،ويف ظل القواع

والتشريقاا اليت حصدرها اولس التشريق واليت 25

قامت بتنفي ها ا ىومة املوقر ؛ ل لك البياعاا اليت عصدرها اأعها بياعاا
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وقتية ،وبقد البيا جيت ع الربملا األوروب ويصدر

دعا بياعًا لخر ،حعتقد

حعنا جيب ح عسلك خطة (س) بدنً م الرد عل البيا ببيا لخر ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ خالد

5

د املسلم.

العضو خالد حممد املسلم:
شىرًا سيد الرئيس ،مل عرتجم البيا ؟ حعضاء الربملا األوروب
يقرّو ما يريدو قراره ا .و ا ا ري  ،ون يقد ه ا رح
األمم املتاد حغلقت جملس الوصاية ال

يع الدو .

اا يشرف عل الدو املستق ر 01

حو املظلومة حو املقهور  ،وحولت األمم املتاد املو و ىل جملس األم ،
ورفقت حعضاءه م  00ىل  05عضوًا ،وقالت لنا ه ا ن ظل ن ظله ،فأ
ش

لديه مشىلة فلي هب ىل جملس األم  ،حما ح أ

سياسة الدو األخرى فه ا ليس شأعنا ،لى

ال دولة لتقرر

استطقنا ح يىو لدينا

حضور ش ص يف الربملا األوروب إللقاء ال ة وا اة وحمام اجل يع فه ا 05
جيد .حعا التقيت اإلخوا الربملاعي ا افظ الربيطاعي  ،وحثنوا ثناءً اب ًا
عل

سامح األديا ــ خصوصًا ــ والرؤى السياسية يف الباري  ،ذ ن جند

شيئًا لنرد عليه ،فقل م سوف عرد؟ حعتم سرتدو عل حش اص وسترت
هلم ،وحت لو ر

و

تم هلم ما الفائد ؟! حن عريد ح يىو لنا حضور يف

الربملا األوروب وعرد عليهم ش صيًا .حعا التقيت ححد حعضاء الربملا األوروب

21

وسألته فقا ل حن لدينا مقلوماا ش صية وبناء عليها عقرر ما عىتبه
وعقوله ،ويف الواقع لدى بقضهم لباا ن عستطيع حتقيقها ،ولى جيب ح
عظهرها هلم ،وليس ح ح رجم هلم البيا فقط ،فه ليست دولة بقينها ،وهم
ليسوا

دعا ،بل جيب علينا التقامل يف ذلك عل مستوى األمم املتاد ،

وشىرًا.

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

25

( ) 07

2102/2/7م

املضبطة 02

الرئيـــــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخت

يلة عل سل ا .

العضو مجيلة علي سلمان:
شىرًا سيد الرئيس ،حعا ح فق مع اجل ئية اليت ذهب ليها بق
ال مالء وه حعه نبد م

5

غي حسلوبنا التقليد يف الرد عل ه ه البياعاا،

فى ا فضلت األخت سوس

قو حعه صدر بياعاا دائ ًا

د مملىة

الباري سواء م انحتاد األوروب حو غ ه م الربملاعاا ،وحن عقابل ذلك
حيضًا ببيا يش.ب ه ه التدخالا ،ولىن حعتقد حعه مع ىرر ه ا الو ع
فإ األسلوس التقليد ال

نته.ه السلطة التشريقية حو اجلهاا األخرى باا 01

غ جمدٍ وغ عافع ،وجيب علينا حالة ه ا البيا ىل الل.نة امل تصة ،وحن
عىتف فقط بالبيا ال

صدر اليوم ع اولس ،ولى جيب علينا حالة

البيا الصادر ع انحتاد األوروب ىل الل.نة امل تصة للرد عليه ،ثم ر ته
وو قه يف املوقع و وويقه عل ال الربملاعاا ،ومنها الربملا الدول وحيضًا
انحتاداا الربملاعية .م عاحية حخرى فإ مملىة الباري ودو جملس 05
التقاو ينته.و من سنواا ويلة سياسة عدم التدخل يف الش و الداخلية
للدو األخرى ،وه ا األسلوس حيضًا مت وفقًا لل واثيق الدولية ،وهو حسلوس
قاعوع  ،ولىننا عرى اآل حعه مع األو ا الراهنة اليت متر بها املنطقة
واستهداف مملىة الباري ودو جملس التقاو  ،وخصوصًا في ا يتقلق
باملسائل ا قوقية واعتهاااا حقو اإلعسا رغم اإلصالحاا واإلجناواا 21
اليت حققتها دو جملس التقاو ومملىة الباري با صوص ،فإ ه ه
اإلجناواا با ت ن ُرى حت لو عظرعا ليها باملىرب ،أل ه ه الدو ــ حساسًا ــ
ن ريد ح رى ،ولىنها ريد ح حتقق حهدافًا با ت وا اة لنا حن شقوس
دو جملس التقاو والشقب الباري

خصوصًا ،ول لك حعا ح صور ح ه ا

األسلوس ن يُ.د  ،والبياعاا ن ُ.د  ،وا ا فضلت األخت سوس

قو

حعه ذا اا ه ا هو حسلوس املقاملة فنا ن حنب التدخل يف الدو ولى
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 02

2102/2/7م

املضبطة 02

25

هنا اعتهاااا خط

يف دو املنطقة اليت حولنا مثل يرا وغ ها ،ولى

جملس حقو اإلعسا واملنظ اا ا قوقية غ

النظر ع ه ه انعتهاااا

ا ط  ،ويتم الرتاي عل مملىة الباري فقط رغم ما حققناه م
جناواا .النقطة األخرى ه ح ــ مع احرتامنا لووار اإلعالم و قديرعا
جلهودها ــ لدينا قصورًا يف جما اإلعالم ،فهنا
مملىة الباري عل

حققتها 5

جناواا اث

يع املستوياا ،سواء ااعت ن وية حو اقتصادية حو

حقوقية ،ولى ه ه اإلجناواا ن ظهر للقا  ،والىل يدر
اإلعالم ،لدرجة حعنا عندما ع هب ىل ا ار حت
الش

حه ية

سائق (التااس )

القاد يسألنا ع قضية الباري وما حصل فيها ،وعندما عتساء

ع مصدر ه ه املقلوماا يقو م اإلعالم ،ومقن ذلك ح هنا دورًا مه ًا 01
جدًا لإلعالم يف عقل البياعاا ،سواء عقل األااذيب حو ا قائق ،فل اذا ن
عسلط الضوء عل ه ه اإلجناواا ،حيث

ه ه اإلجناواا ليست سهلة ،ولو

عقارعها مع الدو األوروبية فقد عتفو عليها .حن ورعا الىث م الدو
وا لقنا عل جتاربها ا قوقية وم سسا ها ومنظوما ها ا قوقية ،وااتشفنا
حعنا عتفو عل الدو األوروبية املتقدمة م عاحية م سسا نا ا قوقية05 ،
ولى ه ه الدو لديها سالح اإلعالم ،فتقوم بتض يم اإلجناواا البسيطة
عالميًا وجتقل منها جناوًا عظي ًا ،واأعه ن وجد لدى ه ه الدو ح
اعتهاااا يف حقو اإلعسا  ،واأ مد ه ه الدو ه املد الفا لة،
وهنا

شقوس توهم ذلك فقالً ،وال ذلك بسبب اإلعالم ،حيث

دور

اإلعالم مهم جدًا .ح صور حعنا جيب ح عُفَقِّل دور اإلعالم بشىل حفضل21 ،
باإل افة ىل النقا

اليت ذارعاها واليت طر

ليها ومالئ األفا ل،

وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ حيس يد الرميا .
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العضو مخيس محد الرميحي:
م

شىرًا سيد الرئيس ،والشىر موصو حيضًا ىل م سبق

اإلخو األفا ل ىل ا ديث خبصوص ه ا البيا  ،فبال شك ح بيا انحتاد
األوروب

فيه بق

الباري  ،وم

انعتقاداا الس .ة اليت حوردها خبصوص مملىة
ه ه انعتقاداا ح عل الباري ح ختف

الققوباا املتقلقة بقاعو الققوباا وبق
عرى فيه ح الىث م دو القا
هو املربر ال

5

بق

اجلرائم اإلرهابية .يف الوقت ال

شدد الققوباا عل اجلرائم اإلرهابية ف ا

حعط ه ه الدو ا ق يف شديد ه ه الققوباا وحتريم ذلك

عل مملىة الباري ؟! ا ا رو اليوم ح الدو األوروبية شدد الققوباا
عل م

اقت بهم السبل م الالجئ

وحترمهم م حبسط حقو اإلعسا

01

و ريد ح جتقل دولنا مر قًا لإلرهاس ،ول لك جيب ح يىو ولسىم
املوقر ــ بىل أايد ــ موق

حقيق  .ا ا حث

عل ما فضل به

يع

اإلخو األفا ل ال ي سبقوع يف ا ديث ،وشىرًا.
05

الرئيـــــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ حيد مهد ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيد الرئيس ،صباح ا
يقًا .بدو شك حعنا عوافق

سيد الرئيس ،صباح ا

يقًا عل ما ض نه بيا جملس الشورى املوقر 21

ه ا اليوم خبصوص بيا انحتاد األوروب في ا خي
مملىة الباري  ،ولىن

حود و يح بق

حقو اإلعسا يف

النقا به ا ا صوص .الربملا

األوروب يضم  750عضوًا ،ما ه الدو اليت حصدرا ه ا البيا ؟ وام
عددها؟ عدد ه ه الدو  029عضوًا ،فىم النسبة اليت متثلها؟ ه ه عقطة.
النقطة األخرى م هم ال ي حتدثوا يف لك اجللسة وحصدروا البيا ؟ الدو
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25

مقروفة ،وهم التشيك ،وممثل بريطاعيا ،وهولندا ،وحملاعيا ،ذ هم  4دو .
عقطة مه ة حخرى ه ح الباري ليست الدولة الوحيد اليت طر
الربملا األوروب  ،فالربملا األوروب يناق

ليها

مسائل حقو اإلعسا يف 094

دولة اا فيها مملىة الباري  ،وحعتقد حعه م الضرور

اور حعضاء

الربملا األوروب ال ي ميثلو  22دولة م انحتاد األوروب  ،وال دولة هلا 5
لو صفة رمسية هل ه الدو  ،وقراراا الربملا مل مة

عسبة مقينة ،و

لل .يع حبسب النسبة اليت تىو منها دو مقينة .الباري قامت خبطواا
اب

جتاه ق ي حقو اإلعسا  .عندما انت رئيس بقثة يف جني

قا ل األخ عاد سا ر السىر

األو عبار دائ ًا ما ح ارها ،وه

« ،»This is never ending storyح ح ه ه القصة ل

نته  ،أل القا

01

يتطور ،وهنا مشاال ،وهنا حمور ست.د ،فِلمَ ا شية مما عقوم به؟!
الباري خطت خطواا جيد يف جما حقو اإلعسا  ،ومشرو جاللة امللك
فيه رؤية وا اة ،وليس م القيب ح عو ح هلم بق
علينا

النقا  ،ولى جيب

اور ه نء ،وجيب ح يىو لدينا ا صا مقهم .سوف يىو هنا

وفد ي ور دو جملس التقاو خال ه ا القام ،فالبد ح عضع مالحظا نا 05
با طو

القريضة ،سواء يف جملس النواس حو جملس الشورى حو اجلهاا

املقنية ممثلة يف ووار ا ارجية املوقر  ،وعطرح ه ه األمور بىل شفافية.
عندما ورعاهم يف شهر بريل 2105م ،واا مقنا األخ
قدمنا به بىل حر ية وبىل و وح .األخت

ا ف رو ،قبلوا ما

يلة سل ا ذارا دور

اإلعالم يف ه ا الشأ  ،وهم جيهلو حمورًا اث  ،ولى ن ميى لنا 21
جتاهل القالقاا الطيبة اليت ربطنا بانحتاد األوروب  ،فهنا دو اث ،
وعل سبيل املثا  :ووير القد يف فرعسا استقالت م منصبها ،فل اذا
استقالت؟ استقالت أل ا ىومة حرادا رح مشرو قرار بساب اجلنسية
ع ح ش

يقوم بق ل ف .اا ...خل .هنا مصداقية لدى بق

الدو

وجيب ح عق ل مع ه الدو يف مىافاة ه ه اآلفة ،وجيب علينا عدم قطع 25
ه ه القالقة الطيبة مقهم ،حيث
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الباري حو يف منطقة ا ليج ،وجيب علينا ق ي ه ه القالقاا .وا ا
ذارا ح هنا وفدًا سيأ

م الربملا األوروب ل يار دو ا ليج ،جيب

علينا التااور مقهم ،وحقرتح يف ه ه الق.الة ح عقوم بإرسا ه ا البيا ىل
سفاراا الدو املقت د يف الباري  .وبإمىاعنا ح عطلب منهم ا ضور
لن.ت ع مقهم وعشرح هلم ه ه األمور ولى ا وار والتواصل

روريا مع 5

ه ه الدو ؛ أل هنا دونً شىر الباري و تفهم الو ع يف ا ليج والو ع
يف الو

القرب ال

مير اآل بأسوح حان ه ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
01

شىرًا ،فضل األخ ف اد حيد ا اج .

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شىرًا سيد

الرئيس ،حن عتىلم ع الربملا األوروب

ودور

الربملاعاا يف صنع القرار ،والربملا الدول هو ورقة م األورا اليت قدمت
حيث عقدا فيه األمم املتاد اجت اعاا لدور الربملاعي يف صنع القرار يف 05
بالدهم لى

ىو املنظومة حلمل وحع ق ،فاألمم املتاد ن متثل ن

السلطة التنفي ية ــ ن السلطة التشريقية ــ بل متثل حىوماا .ب

األمم

املتاد نجت اعاا الربملا الدول حعط ه ه الربملاعاا بقدًا يف صنع القرار.
الربملا األوروب ليست املر األوىل اليت يتادث فيها عنا وع دو جملس
التقاو ويصدر قراراا ب فرت وحخرى ع ابت او سياس واقتصاد  ،حن
ن عقلم النوايا .لى التساؤ هو ام عدد الوفود اليت

21

هب سواء م

الباري حو م دو جملس التقاو ىل مثل ه ه الربملاعاا واليت صدر عنها
قراراا م ثر سواء ر ينا حم حبينا؟ سيد الرئيس ،ذا ذهبت الوفود م
جملسنا وجملس النواس املوقر لت ثيلنا يف انحتاد األوروب حو يف الربملا
الدول جبدو حع ا وحجند سابقة ،فهل يف قريرها ن عتىلم ع اإلعالم 25
بل عتىلم ع دور ه ه الوفود حو دور جلا الصداقة؟ هل صدر بيا مشرت
وعاق

مثل ه ه األمور؟ وام عدد ال ياراا اليت قوم بها الوفود الربملاعية
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سنويًا للوقوف يف وجه بق

اجلهاا اليت ق ل ا قار ة يف دو جملس

التقاو ؟ عدد وياراا وفود املقار ة ه  4وياراا مقابل ويار واحد لوفود
ى حاثر .خط التواصل بيننا وبينهم

الربملاعاا حو جلا الصداقة

تا ىل ىثي ووياد جهود وشرح للواقع ،وجد لالحتاد األوروب ــ ا ا
سبقوع بالقو ــ قناعة وحجند سابقة مقتنع بها ويقوم باهل.وم ــ وحن ن عريد 5
ح عستقرض يف الربملا األوروب حو غ ه ــ ويشىك يف ع اهة القضاء يف
الباري  .ها هو يرى ح الفلسطني
واباراة القضاء اإلسرائيل و
رقو يف بيو هم و

يقاعو من سنواا م القتل امل نهج
عس ع منه ح شائبة ع ذلك ،ح فا

عس ع ح ه ا الربملا ال

يناد حبقو اإلعسا

ىلم مر واحد عنهم ،وبىل جبح وحمام لف يوعاا القا
التاقيق وهم يضاىو ــ وهم قاموا بقتل ح فا ــ و

خيرجو م

01

عس ع نديدًا .حي

عقطة القصور؟ هل ه يف وفودعا اليت هب ون شرح وجهة عظرها حو ختر
ببيا مشرت ؟ حت عندما يصدر بيا مثل ه ا البيا بقد سنة حو حاثر يرد
عليه ببيا بتارخيه و تويا ه وفقرا ه ،هل ه ه واحد م عقا
لدينا؟ حو حي ع ل جلا الصداقة؟ ذا قلنا
حجند ف ا هو املو و ال
بيننا وب

الوفود

القصور

هب و تىلم ع

05

طرحه جلا الصداقة؟ وحي ع ل جلا الصداقة

الربملا األوروب وانحتاد األوروب وبيننا وب

روسيا حو باق

الدو ؟ سيد الرئيس ،حنتا ىل عاد فى يف صياغة خطة الق ل اليت
قوم بها الشقبة الربملاعية ،فه ا م حهم حع اهلا ملواجهة مثل ه ه البياعاا .ح
بيا جيب ح يرد عليه ببيا وح يصل ىل سفارا هم ،فلم ن ىو هنا

21

خطة دراسة حبيث خنر يف ال م متر ببيا مشرت  ،فى ا فضل األخ
حيد ا داد عندما يصدر  029عضوًا م حجل  750عضوًا بياعًا ومقروفة
دوافقهم في.ب ح حصدر مع بياعنا بياعًا مشرتاًا ،ه ا هو ع ل الشقبة
الربملاعية املفرتض القيام به ،في.ب عاد التدقيق يف ه ا األمر و عاد النظر
يف خطة الق ل ،ليس للربملا األوروب فقط بل حت
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اآلسيوية ،وعضوية جمالس الشيوخ والشورى واوالس امل اثلة يف حفريقيا
والقا القرب  ،والربملا الدول والربملا القرب  ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شىرًا ،فضل األخ عاد عبدالري املقاود .

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شىرًا سيد الرئيس ،بسم ا

وا

د

وعل

والصال عل رسو ا

لله وصابه وم وانه وبقد ،ا قيقة هنا عد جواعب هل ا املو و  ،م
عاحية هنا

خطة عاملية ممنه.ة

د املنطقة وليس

د الباري وه

01

وا اة و وح الش س يف رابقة النهار .حما بيا انحتاد األوروب فهو يف
ا قيقة ــ ا ا ذار األخ حيد ا داد ــ  ،It is endless caseحعا قبل ح
حشار ذاا مر يف وفد الشقبة الربملاعية لربيطاعيا انا عظ ح املسألة غل
سياسيًا

دعا بسبب ما عس قه م اإلعالم وعندما ذهبنا هنا

بش صياا اث

التقينا

متفه ة وعاقلة ووجدعا ح عدو الربملا األوروب ــ اليت 05

عس ع عنها هنا ــ غرفة ن يقلم بها ححد ،بها بقا م بسىويت ،وا ضور
ويتىل و  ،واإلعالم :عدو

جالسو حمام ش

د الباري وه يف

ا قيقة ليست بش ء حصالً .م يض ها؟ حن  .حن ن عقو لإلعالم جابه بل
بل عريد افاية شر  .ملاذا ض م حع ا ه نء؟ وا

عقو له ن عريد خ

ليست بش ء .حن م يض ها وجنقلها شيئًا ،مظاهر م سبقة حش اص 21
وجتد اإلعالم جيقل القضية غل علينا .وا

حجد ح ا ل ه سياسة جاللة

ملك الباري  ،وه ع ل واست رار ون علتفت ليهم .سباا ا
السامق م ال

وحجل ا

يتىلم ع الطهار ؟! األجنا  ،ن جيوو ح يتىل وا يف

الطهار  .م يتىلم ع اإلرهاس؟! صنا اإلرهاس .اآل داع
برتونً ،القرا اا ميلك حارب جي

صدر و بيع

عرب شُلّ يف حسبوع عندما حرادوا 25

ذلك .صقاليك جها ش اذ ،القا اله غ قادر عل القضاء عليهم،
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البالد والقباد لضرس اإلرهاس ،ون عرى اإلرهاس ن يف اودياد ،ن يقل ون
يق  ،اي ؟ ا ا جاء التقرير حمس يف سوريا ال  1ىل  4دقائق ائراا
لو ال لقة يقتلو واحدًا منهم نعتهوا .اآل يصدّرو برتونً

قص  ،وا

حن يقل و حماانهم؟! ه ه صناعتهم هم ،وهم املستفيدو منها .حعتقد ح
ا ل يف الباري وخاصة اإلخو حصااس ا رب يف السياسة ا ارجية األخ 5
حيد ا داد واألخ خالد املسلم ــ مع ال التقدير لبقية ال مالء ــ يقرفو
اي

مقهم ،حن ن عستطيع ح عغط

يفىرو هنا م خال التقاي

وعسد ه ه الثغر حبدًا أل فيها ابت اوًا فالىث م ه نء األعضاء وال ي
التقينا بهم ــ وحمساء اب

ــ ال ه هم ح ي وروا للاصو عل هدايا و لقاء

ال ت  ،ه ا ابت او .ما عقوله :سنشد عضد بأخيك وليس بقدو  .حن

01

جيب ح جنتهد في ا بيننا ،ه نء بقضهم خببث ممنهج ا ا فقلت حمهم
سن  ،حن هنا للا اية وعندما ححسوا بش ء قالوا السالم عليىم يف حما
ا  .وعفس الش ء حصل يف الي  ،وه يف ا قيقة الها سلسلة واحد
مرا عل ه ه املنطقة ،ولو صببناهم ذهبًا ل ير وا حبدًا .الق لية فيها
فرا و فريط ،هنا ع ل ممنهج حخطر م ال

عراه .ه ا االم لو حعنا

05

عناقشه ون ذاره اإلعالم يف الباري فلم يدرِ ححد به .ا ا ذار األخ حيد
ا داد  094دولة حت حمريىا وروسيا الهم اعتقد يف ه ا التقرير ألعهم
و قوا حصونً حبيث ذا ح
اعتقاداا حيث

 1حو  4وال وا حعضاء يقرفوعهم وقدموا هلم

حغلب األعضاء يف انجت اعاا يوققو عل ح عقد لدولة

م دو مقرفة خلفيته ،أل األصل عندهم عقد الدو فتصدر ه ه التقارير21 .
صور حعهم يقارعو دولتنا املتاضر اآلمنة بالدو اليت قتل النا
الشوار و نتهك و سلب .حقو حن ا
عقدم ه ا اعة

د

و قلقهم يف

مقتنقو بو قنا ،وعقلم حعنا

؛ ألعنا من عقومة حظفارعا قل نا م مثلىم مقال الرئيس

ورجانا البلد ح م ديننا عدم الظلم والقد واإلعصاف والرية ،ه ا يف
دمنا .ال

عراه اليوم م خال ا رس عل اإلرهاس صور ح فا ر ع وعا

متوا جوعًا ،فصربًا به ه اجليوش اإلرهابية .حقو ا ل بيد اإلعالم ذا حراد
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25

ح يق

ىو لديه مي اعية حاثر م مي اعياا

حب لة عالمية جيب ح

وواراا الدفا والداخلية والصاة جمت قة ،ولى

اقرتاح

ذا اا هنا

جديد ،فأرى انستفاد م خرب ال ي ع لوا يف سلك ا ارجية ،وحمتن ح
ىو هنا جلنة جت قهم لتباد ا رباا اليت ااتسبوها م عد دو في ا
قضية حخرى خبصوص التواصل في ا ب

بينهم .هنا

ذهبت يف رحلة م الرحالا مع الشقبة الربملاعية

حجه

الدولة ،حعا 5

ضور ححد انجت اعاا،

ووجدا ح ذلك انجت ا املهم عبار ع مسرحية يراعية ااملة ،وا
يى فيه ح ش ء مهم ي ار ن حعه اا جمرد عرض مسرح  ،و
حتضر دولة م دو ا ليج ه ا انجت ا غ مملىة الباري  ،وسف

لك

الدولة حعطاع مقلوماا رهيبة ع ه ا انجت ا  ،وقلت له :ملاذا

يتم 01

خبارعا ب لك قبل ح عأ

حفاظًا عل املا والوقت واجلهد؟ فقا

يتوجه ل َّ ححد لالستفسار م

اوع سف دولة ولد ال املقلوماا،

فىا م املفرتض عل الشقبة الربملاعية يف اولس
اولس
عل

عه

ذا حرادوا حضور دولة انستفسار م سف

قرير مفصل ع انجت ا ال

حو الوفود م غ
لك الدولة ،وا صو

سيققد .وحن اتبنا يف قرير الشقبة 05

الربملاعية حعه م املفرتض ح يىو هنا

نسيق مع سفراء مملىة الباري

يف الدو األخرى قبل حضور ح اجت ا  .ا

د

حن ع د ما علينا ر اء

ع وجل ،وم ثم ه ه حقو لل وا ن  ،وليت لدى ه ه الدولة ربع ما
لدينا م انحرتام لإلعساعية ولآلخري  ،ولىن

حقو ( :ما عل السااس م
21

عبح الىالس) ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هال هنا مالحظاا حخرى؟
25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ عنتقل اآل ىل البند التال م جدو األع ا وا اص بالرسائل
الوارد  ،فضل األخ عبداجلليل براهيم ل

ري األم القام لل .لس.
5

األمني العام للمجلس:
شىرًا سيد الرئيس ،الرسائل الوارد  :رسالة مقال السيد حيد
ب

براهيم املال رئيس جملس النواس خبصوص ما اعته

ليه جملس النواس

حو املرسوم بقاعو رقم ( )15لسنة 2105م بإلغاء امل سسة القامة للشباس
والريا ة .وقد متت حالته ىل جلنة الشباس مع خطار جلنة الش و
01

التشريقية والقاعوعية ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،وعنتقل اآل

ىل البند التال م جدو األع ا وا اص

اناقشة التقرير التى يل لل.نة الش و التشريقية والقاعوعية خبصوص
املرسوم بقاعو رقم ( )29لسنة 2105م بتقديل بق

ححىام قاعو املرافقاا 05

املدعية والت.ارية الصادر باملرسوم بقاعو رقم ( )02لسنة 0970م .وح لب م
األخ حيس يد الرميا مقرر الل.نة التوجه ىل املنصة فليتفضل.

العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا سيد الرئيس ،بداي ًة ح لب ثبيت التقرير يف املضبطة.

21

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل ثبيت التقرير يف املضبطة؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )65

5

الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر الل.نة.

العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا سيد الرئيس ،بناءً عل قرار اولس يف جلسته الرابقة عشر 01
املنققد بتاريخ  24يناير 2102م ،واملالحظاا اليت حبداها حصااس السقاد
حعضاء اولس ،عاقشت الل.نة املرسوم بقاعو مو و الدراسة والباث،
وا لقت عل قرار جملس النواس ومرفقا ه بشأعه ،ا ا ا لقت عل رح
اولس األعل للقضاء حو املرسوم بقاعو  ،و بودلت وجهاا النظر ب
حعضاء الل.نة ،واملستشار القاعوع باولس ،واعتهت ىل ما يل  :ليس يف 05
املرسوم بقاعو ح شبهة يف خمالفته ألحىام الدستور سواء م الناحية
الشىلية حو اإلجرائية حو املو وعية .فاملرسوم بقاعو صدر اوجب املاد
( )12م الدستور ،وقد وافرا فيه الشرو الوارد يف املاد امل اور م
حيث فرت صداره وعر ه عل اولس  ،ذ ن

املاد ( )12عل حعه « ذا

حدث في ا ب حدوار اعققاد ال م جملس الشورى وجملس النواس حو يف فرت 21
حل جملس النواس ما يوجب اإلسرا يف اختاذ داب ن حتت ل التأخ  ،جاو
لل لك ح يصدر يف شأعها مراسيم ىو هلا قو القاعو  ،عل حن ىو
خمالفة للدستور» .حيث مت صداره بتاريخ  7حاتوبر 2105م ،وعليه فإ
املرسوم بقاعو صدر حثناء غياس الربملا ب دور انعققاد األو والثاع م
الفصل التشريق الرابع ،فاملرسوم بقاعو يتناو

قديل قاعو املرافقاا 25

املدعية والت.ارية في ا يتقلق با قو وا رياا القامة اليت صطبغ بصبغة
انستق.ا  ،مما استوجب مقه صدور املرسوم بقاعو مو ع الدراسة .وقد مت
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ا ال جملس الشورى عل املرسوم بقاعو يف اجللسة الثاعية م دور انعققاد
القاد الثاع م الفصل التشريق الرابع املنققد بتاريخ  02حاتوبر 2105م،
وه ا يتناسب مع ما عصت عليه الفقر الثاعية م املاد ذا ها «وجيب عرض
ه ه املراسيم عل ال م جملس الشورى وجملس النواس خال شهر م
اريخ صدورها ذا اا اولسا قائ
م اولس

حو خال شهر م حو اجت ا لىل 5

اجلديدي يف حالة ا ل حو اعتهاء الفصل التشريق » .يتىو

املرسوم بقاعو فضالً ع الديباجة م ثالث مواد ،تناو املاد األوىل
استبدا عص املاد

رق

( )072و( )079م قاعو املرافقاا املدعية

والت.ارية الصادر باملرسوم بقاعو رقم ( )02لسنة 0970م .يف ح
املاد الثاعية فقر

ح افت

ثاعية وثالثة ىل املاد ( ،)222وجاءا املاد الثالثة نفي ية01 .

يهدف قديل املاد ( )072ىل

افة شر ٍ ثا ٍ إلمىاعية استصدار حمرٍ م

ا ى ة انع ا صم م السفر ،حبيث ن يـُىتف ــ ا ا اا مق ونً به
سابقـًا ــ ا.رد قيام حسباس جدية دعو ىل الظ بأ فرار املدع عليه م
ا صومة حمر قريب الوقو  ،و منا جيب باإل افة ىل ذلك ح ستند املطالبة
ىل دي

قق الوجود وحا األداء وثابت اتابةً ،حو ح يرجح وجود ا ق م

05

ظاهر األورا  ،وعليه فإ ه ه اإل افة ست يد م الض اعاا املطلوبة لصار
حرية األش اص يف التنقل ،ويايتهم م صدور قراراا انقهم م السفر ن
يف ا انا اليت يتاقق فيها م األسباس اليت ستدع املنع م السفر واليت
افة ىل ما قدم فإ التقديل

يىو فيها اعشغا ذمتهم حبقو للغ .

حوجب عل املدع ح يقل خص ه با ىم الصادر يف غيبته وذلك خال

21

مثاعية حيام م اريخ صدوره خبطاس مس.ل بقلم الوصو  ،وه ا م شأعه حن
يتفاجأ األش اص بصدور قرار باملنع م السفر ،ا ا تاح هلم الفرصة
للتظلم م القرار الصادر باملنع.
لبه ولل دع

عليه التظلم م

قديل املاد ( )079حجاو لل دع

حمر ا ى ة املشار ليه يف املاد

( )072،072بتوقيع ا  .انحتيا
ولل اى ة ح

ذا رف

عل

حمواله ومنقه م

السفر25 ،

يد األمر حو قدله حو لغيه مع عدم اإلخال بأحىام املاد
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( )092م القاعو  .ا ا ح صدور حمر املنع م السفر ن خيل بتنفي حىم
اإلبقاد الباا الصادر حبق املدع عليه ،حو بسلطة اإلدار يف عهاء قامة
حو حمره اغادر البالد بقـًا ألحىام القاعو  .وقد حدد البند (س)

األجن

اعاا

املضاف حانا اعقضاء حمر املنع م السفر ،وهو ما ينس.م مع و ع

حبيث يىو األمر الصادر وقتيـًا ،ون خيل حبق األش اص يف التنقل ن يف 5
ح يق ا دود وذلك وفقـًا للقاعو ورقابة القضاء .عاجلت الفقر ا املضافتا
ىل املاد ( )222األحوا اليت يست دم فيها القا
اإجراء حتفظ

حمر املنع م السفر

اعـًا للتنفي عل ا ىوم عليه امل تنع ع السداد،

حبيث ينقض اض سنة م

اريخ صدوره ،ن ذا ثبت ح ا ىوم عليه

قد حخف حمواله حو هربها لل ار  ،حو

يقرض سوية مقبولة .ن توافق 01

الل.نة مع ما ورد يف املرسوم بقاعو م الناحية القاعوعية وذلك يف الفقر
األخ

م البند (ح) م املاد (« :)079ون خيل صدور حمر املنع م السفر م

نفي حىم اإلبقاد الباا الصادر حبق املدع عليه ،حو بسلطة اإلدار يف
عهاء قامة األجن

حو حمره اغادر البالد بقـًا ألحىام القاعو » ،فقد

يىو لألش اص حقو مالية صدرا اوجب حىم قضائ و ىوم بها 05
لصار املدع  ،ويرت ب عليها صدار قرار باملنع م السفر
يف ح ح الن

د املدع عليه،

املشار ليه يقط الصالحية سواء اوجب حىم جنائ باا

حو بقرار م جهة اإلدار باإلبقاد التام لل دع عليه رغم اعشغا ذمته املالية
حبقو مالية للغ  ،وم دو ح يـُن

عل

عليه بسداد مبلغ الدي  ،مما يق

يا حقو الغ  ،ال

قبل البق

اعاا ل م املدع

رور وف

قد يـُستغل م

21

للتنصل م سداد الدي  ،اأ ير ىب متق دًا فقالً جنائيـًا

يستوجب بقاده ع البلد عهائيـًا ،وب لك ينتف مقه ا ىم انقه م السفر
ومطالبته بسداد الدي لل دع عليه .ا ا رحا الل.نة عدم التوافق مع
املرسوم م الناحية القاعوعية يف املاد ( )222م املرسوم بقاعو وذلك يف
مو ق  ،ه ا0 :ــ القبار الوارد يف الفقر األوىل م املاد واليت عصت عل 25 :
«وينقض املنع م السفر يف ه ه ا الة باعقضاء سنة واحد م
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صداره» ،حيث ن يوجد مربر نعقضاء املنع م السفر املا ح ا ىوم عليه
يسدد املبلغ ا ىوم به2 .ــ القبار الوارد يف عهاية املاد « :ون خيل صدور
حمر املنع م السفر م نفي حىم اإلبقاد الباا الصادر حبق املدع عليه،
حو بسلطة اإلدار يف عهاء قامة األجن

حو حمره اغادر البالد بقـًا ألحىام

القاعو »؛ وذلك وفق التربير السابق ال

حورد ه الل.نة بشأ املاد ( .)079بناءً 5

عل التافظاا القاعوعية لل.نة بشأ املاد

( ،)222 ،079فإعها ستسق ىل

مقاجلة ه ا القصور القاعوع عرب التقدم باقرتاح بقاعو يهدف ىل قديل لك
حقو األ راف اافة وفق القاعو  ،ومنها عدم عطاء

النصوص اا يض

اإلدار ا ق يف لغاء حمر املنع م السفر الصادر حبق املدع عليه مت ما
اا ذلك يتقارض مع حمر حو حىم قضائ  ،مع انسرتشاد برح اولس 01
األعل للقضاء في ا يتقلق بأهم املبادئ القاعوعية ذاا الصلة ،واليت صدرا
ع

ى ة الت يي به ا الشأ  .واستنادًا ىل ال ما قدم اجتهت الل.نة ىل

التوصية باملوافقة عل املرسوم بقاعو رقم ( )29لسنة 2105م بتقديل بق
ححىام قاعو املرافقاا املدعية والت.ارية الصادر باملرسوم بقاعو رقم ()02
لسنة 0970م .واألمر مقروض عل اولس املوقر نختاذ الالوم ،وشىرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
يلة عل سل ا .

شىرًا ،هل هنا مالحظاا؟ فضل األخت

21

العضو مجيلة علي سلمان:
شىرًا سيد الرئيس ،ح وجه بالشىر ىل الل.نة عل املالحظاا
القاعوعية اليت ض نها التقرير ،ولى يف الوقت عفسه حعرتض عل
الل.نة ،حيث ع

وصية

انت حعتقد ــ مع ال املالحظاا اليت حبديت يف اجللسة

السابقة ومع صرار الل.نة عل

رجا املرسوم بقاعو

ىل الل.نة إلعاد

دراسته م جديد ولالسرتشاد برح اولس األعل للقضاء ــ حعه سيىو
هنا

غي عوعًا ما يف رح اجلنة ،ولى لألس جاءا التوصية ا ا ه .

النا عقلم ح التشريع ينظم ا قو ويب انلت اماا ،ولى يف حالة قرار
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25

ه ا املرسوم بقاعو سوف عضر حبقو اآلخري  ،ول حارر ما ذار ه يف
اجللسة السابقة ،ورغم ه ه التافظاا واملالحظاا اجلوهرية اليت طر
ليها قرير الل.نة ،فإعه لو حعيد النظر يف قريرها ف

امل ى ح يىو

الرح خمالفًا ،وحن يف ه ه ا الة سوف عرس باعتبارعا جملسًا شريقيًا
عرفًا جديدًا بأعنا سنقبل ح مرسوم بقاعو مع وجود عوار شريق فيه حو ح
مشرو قاعو مع األخطاء حو القوار ال

5

به وعقر ذلك باعتبارعا سلطة

شريقية ،وم ثم عنتهج حسلوس ح عقدم اقرتاحًا بالتقديل ،وحعتقد حعه م غ
السليم ح
ب

نتهج السلطة التشريقية ه ا النهج؛ أل هنا حقوقًا ستتضرر ما
نفي ه .ذا حقررا ه ا املرسوم بقاعو

قرار ه ا املرسوم بقاعو وما ب

فإ هنا حش اصًا مثل األجاعب قد يغادرو البلد ،وقد حتدث حشياء حخرى 01
مثل ح يسقط حمر املنع م السفر بقد مد حددها ه ا املرسوم ،وال ذلك
ما ب ح عقدم اقرتاحًا ويس باإلجراءاا اليت عدراها حن حعضاء السلطة
التشريقية؛ فاملقرتح ستقرتحه الل.نة و ناقشه و قدم قريرها بشأعه ىل
اولس ،و ذا حقره اولس فسوف ي هب ىل ا ىومة لصياغته وم ثم
ي هب ىل جملس النواس ،وبقد قراره سي هب ىل جملس الشورى ،ه ه 05
الفرت الطويلة اليت سوف يستغرقها التشريع سيرت ب عليها

رار اصار

اآلخري  ،واأل رار اليت ذارعاها يف اجللسة السابقة ليست هينة ،فىي
سنقيد ا ا

ىل ما هو عليه بقد ح منرر ه ا املرسوم بقاعو ؟ واي

سنقوض النا

اعت بقد قديل ه ا القاعو ؟ حعتقد ح

النهج ال

ع حقوقهم ذا

عنته.ه غ سليم ،باإل افة ىل حعه سيقط ا ىومة م شرًا 21

بقدم جت يد التشريع ،ح ح ا ىومة يف ال مر ستأ

و قدم لينا

شريقًا به شىانا قاعوعية وقد ن ىو فيه خمالفة للدستور ولىننا
باعتبارعا سلطة شريقية ليس دورعا فقط ح عتأاد م عدم خمالفة التشريع
للدستور حو وجود شبهة دستورية ،بل جيب ح عتأاد م سالمته م الناحية
القاعوعية ،وه ا النهج سي.قل ا ىومة ن قوم بت.ويد التشريع ،يأ ينا 25
شريع عاق

حو به خمالفاا قاعوعية وحن سوف عست ر يف ه ا النهج ومنرر
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القاعو

حو املرسوم وم

ثم عقوم بتقديله! سيد

الرئيس ،حرى حعنا

ــ باعتبارعا سلطة شريقية ــ باملوافقة عل ه ا املرسوم بقاعو سوف عساهم يف
اإل رار اصار اآلخري

وحقو

املرافقاا م حهم القواع

و رت ب عليه حقو النا  ،باإل افة ىل حعنا

سن نع اآلخري م عد عقا

النا  ،وخاصة حعنا عقلم ح قاعو

سبق ح حثر ها ،مثل التقامل مع األجاعب 5

والل.وء ىل القضاء وا وف م التقامل بيسر وسهولة ،ال ه ه امل اوف
ستىو موجود  .حمتن ح

قيد الل.نة النظر يف قرارها باملوافقة عل ه ا

املرسوم بقاعو  ،وشىرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ مقرر الل.نة.

العضو مخيس محد الرميحي:
الرئيس ،الل.نة اسرتدا قريرها لالسرتشاد برح

شىرًا سيد

اولس األعل للقضاء ال

يى مض نًا يف قرير الل.نة السابق ،ورح

05

اولس األعل للقضاء حرفق اآل بالتقرير التى يل  ،ويف األسبو املا
حعاد اولس التقرير ىل الل.نة بناء عل

لب رئيسة الل.نة لالستئنا

برح

اولس األعل للقضاء ،وشىرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخت دن جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيد الرئيس ،بداية حش
يلة سل ا عُوق

ىل ح ال ما فضلت به األخت

يف اجللسة السابقة ،ومت بداء عدد م املالحظاا حو

ه ا املرسوم بقاعو  ،واا

وجهنا يف الل.نة ــ وقد قرحه األخ حيس

الرميا لل ر الثاعية ــ هو ماذا سنفقل للاد والتقليل م اآلثار املرت بة عل
ه ا املرسوم؟ وحود ح حش بىل وا ح ىل ما فضل به سقاد املستشار
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25

ى ة الت يي ورئيس اولس األعل

رئيس

سا

الىوار

ــ ال

عقدم ليه الشىر اجل يل عل سرعة رده ا.رد لقيه ا طاس املوجه

م سقاد ىم ــ ال

للقضاء

ل يف يا ه وجهة عظر اولس األعل للقضاء بناء
له

عل استشار ه يف مثل ه ا املرسوم بقاعو وما ض نه م عصوص ،وعث

حعه يف عهاية خطابه حشار ــ وهو ما عقبل عليه يف مرحلة القالقة مع اولس 5
األعل للقضاء ــ ىل ح اولس ن مياعع ح جيت ع وح ي ود السلطة التشريقية
بل.اعها امل تلفة وفق ما استقرا عليه مبادئ األحىام الصادر ع

ى ة

الت يي  ،و لك املبادئ هلا حه يتها يف مسألة و ع وصياغة النصوص
التشريقية ومسألة جود النصوص التشريقية .خبصوص ه ا املرسوم بقاعو ،
فانجتاه ىل رفضه ليس هو انجتاه ال

ستل.أ ليه الل.نة ،الل.نة اجتهت 01

ىل املوافقة عل ه ا املرسوم بقاعو مع اإلشار ىل املوا
اذير وموا

ا طور حثناء التنفي ومدى

اليت و قت عليها

رارها اصار وحقو

الغ  ،وخاصة حعه ورد يف رد اولس األعل للقضاء ح ما سيسفر ع الن
ومدى قصوره وعدم جدواه هو التطبيق الق ل ال
املو و وحيضًا حمام

سيادث حمام

اام

ى ة التنفي  .بالنسبة ل َّ ،حاثر ماد حخش منها 05

ه املاد  079اليت ىل ت ع رفع املنع و نفي ا ىم املتقلق باإلبقاد،
والشق الثاع منها ال

حعط جهة اإلدار حق اإلبقاد ذا قامت قائ ة ،حت

ذا اا هنا منع م السفر فيىو ه ا املنع بطبيقته صادرًا ع سلطة
قضائية ،وهنا اأ القرار م جهة اإلدار يفو مر بة ا ىم القضائ حو
األمر القضائ الصادر انع ح ش

 ،ل لك ينبغ ا

ر وينبغ ح راقب 21

السلطة التشريقية يف جملس النواس عدم التقس واملغان م جهة اإلدار يف
مو و استغال ه ا الن

يف نفي ححىام اإلبقاد ،وح ي خ يف انعتبار

دائ ًا وجود األوامر القضائية ،وحن يىو هنا

استغال للن

مشىلة مقينة ،وخصوصًا حعنا عل نا ح م املبادئ اليت ب

يف حل

عليها املرسوم

بقاعو مسألة الق الة السائبة ،وحعا ش صيًا عندما ح ىلم ع املراسيم 25
بقواع اا حاثر حمر حر ى ليه يف قبوهلا حو عدم قبوهلا هو ــ بالدرجة
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األوىل ــ خمالفته أل حىم م ححىام الدستور ،وبالنسبة ىل ه ا املرسوم
ن وجد شبهة خمالفة ألحىام الدستور ،ولى َّ ــ ا ا حشرعا ــ هنا
قصورًا اب ًا يف مسألة الصياغة ومسألة
حمور مت الن

بط منع السفر ،واآل هنا

عليها تقلق با انا اليت ستدع حمر املنع م السفر ومت

حتديدها بتنظيم وقيود مقينة حت ن تم املغان يف است دام حق منع السفر 5
ور

ج ء منها للسلطة القضائية ،ا ا حعه عظم مسألة التظلم م منع

السفر ،وعظم حيضًا مسألة وجود منع سفر يقابله عسار يف السداد وايفية
التصرف يف مثل ه ه ا انا .هنا
بقاعو  ،ولى ا ل ن يى
يى

جيابياا وسلبياا وردا يف املرسوم

يف رفضه بالنصوص اليت وردا فيه ،بل ا ل

يف قديل ه ه النصوص وفق ما سيسفر عنه اجلاعب التطبيق الق ل

01

ــ بقًا املرسوم بقاعو عاف من صداره ــ ويف الوقت ذا ه سيتم انسرتشاد
برح

قية ا ام

البارينية اا رصد ه م حمور وجدا ح فيها مسألة

ثبا اا بنوعية القضايا ومدى الشىاوى اليت قدمت ىل اولس األعل
للقضاء خبصوص حعه اا هنا منع سفر لش
رفع بناء عل حىم بسيط صادر ع
املنع بناء عل جهة دارية؟ وبالتال
الرصد ال

عليه دي مال واي
صدر رفع 05

ى ة جنائية؟ واي

حصائيا نا املتقلقة بتلك الشىاوى وذلك

يرصده ا امو يف متابقة القضايا ستىو م األسباس اليت

ربر دخا التقديالا اليت سوف يىو عليها ا فا في ا بقد ب

حعضاء

اولس ،وشىرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ

د ف رو.

ا

العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا سيد الرئيس ،مع ال قدير لىل ما ح
األخت

حعتقد ح رح

الل.نة هو الرح

عل لسا

الصائب يف ظل ه ه األو ا

والظروف ،وا ا ذار اإلخو يف الل.نة ح ا ل هو يف دخا التقديالا
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25

عل ه ا املرسوم بقاعو  ،وحعتقد ح ح قاعو حو مرسوم بقاعو
فرت بقد طبيقه ملقرفة عقا

الضق

وعقا

تا ىل

القو  ،وحرى ح عل اإلخو

ال ي يريدو ح يقدلوا املرسوم بقاعو ح يرتيثوا قليالً ل وا التطبيق الق ل
هل ا املرسوم ،هل فيه سوء است دام فقالً؟ هل
يساعد عل

تا

ىل قديل؟ هل ن

حقا ا ق لألش اص؟ بدنً م انستق.ا يف مراجقة ه ا 5

املرسوم .خطاس اإلخو يف اولس األعل للقضاء ــ وعشىرهم عل سرعة
ردهم ا ا ذارا األخت دن ال ايد ــ خطاس وا ح ،وااعوا بشىل حو
بآخر مساعدي التقديالا اليت حدخلت اوجب ه ا املرسوم ،ون حعلم ما ذا
اا

يع ال مالء لديهم عس ة حو ن ،ولى امسح ــ سيد الرئيس ــ ح

حقرح ج ءًا م الرسالة« :عفيدام حعه سبق لنا موافا جملس النواس برح

01

اولس األعل للقضاء بشأ املرسوم بقاعو م ح املشر به ا التقديل قد
عاجل القصور التشريق يف مسألة يقا حمر املنع م السفر بأ اشرت
ــ باإل افة ىل قدير

ى ة املو و جلدية صدار املنع م السفر ــ ح

ىو املطالبة بدي

قق الوجود وحا األداء وثابت بالىتابة حو ح يرجح

وجود ا ق م ظاهر األورا  .ا ا حعه ناو مسألة املنع م السفر باعتبارها 05
قيدًا عل األصل وعاجلها وحعها عصوص أخ جماهلا يف التطبيق الق ل »،
وبالتال حعتقد ح انجتاه ــ يف ظل ه ه الرسالة م جهة قضائية عليا مقنية
باألمر ــ جيب ح يىو هو املوافقة عل ه ا املرسوم بقاعو  ،وم يرى جراء
قديالا فقليه الرتيث قليالً ،عرى التطبيق الق ل هل ا املرسوم ملد ستة شهور
حو سنة وم ثم عقد عليه؛ ألعنا عتوقع حعه ستربو منه عقا سلبية .حعلم ــ ا ا 21
ذار بق

اإلخو خار اجللسة ــ ح ححد حسباس صدار ه ا املرسوم هو

وجود حش اص ممنوع
ا صو عل

م السفر مس.وع

بسبب عدم قدر هم عل

قامة ،فال هو ميلك قامة داخل الباري ون ميى ح

يسفروه وهو جالس يف الس .عد سنواا م غ ح
املو و  ،وهنا

ل املدع عليه

حانا لل نع م السفر ن يتم فيها بليغ اجلهاا املقنية 25

قاعوعًا سواء م جهة ا ام حو اجلهة الرمسية برفع املنع م السفر ،وحعتقد
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ح وجود السنة حمر منطق  ،فإذا اعتهت السنة حو قاربت عل انعتهاء و
دث فاوض ب

ل املو و فبإمىا املدع ح يطالب باملنع

الطرف

م السفر مر حخرى ،وبالتال حعتقد ح ما جاء يف املرسوم حمر ع ل  ،فقد
استفدعا م جتربة سابقة بأ املنع م السفر حصبح حمرًا عامًا ،هنا لنف
األحىام الصادر باملنع م السفر و رت ويفاجأ األش اص حعهم ممنوعو

5

م السفر بسبب قضايا قد ىو اعتهت حو حعهم ليسوا عل علم بها ،وحعتقد
ح مد سنة ه اافية ومققولة لى يقلم البق

بضرور حل ه ا املو و

ب الطرف  .األمر األخ  ،حرجو ح عقط فرصة لتطبيق ه ا املرسوم بقاعو
حت عىتش

عقا

الضق

ــ

ااعت موجود ــ بد ح ع

التقديالا
01

عل جتربة سابقة هل ا املرسوم ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ حيد مهد ا داد.
05

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيد الرئيس ،هنا
عل « :

رح الل.نة املوقر ن

فقر

افة ىل ما قدم فإ التقديل حوجب عل املدع ح يقل خص ه

با ىم الصادر يف غيبته وذلك خال مثاعية حيام م

اريخ صدوره خبطاس

مس.ل بقلم الوصو  ،وه ا م شأعه حن يتفاجأ األش اص بصدور قرار باملنع
م السفر ،ا ا تاح هلم الفرصة للتظلم م القرار الصادر باملنع» ،لد

21

استفسار خبصوص ه ه الفقر موجه ىل األخ خالد ع.اج وايل ووار
القد والش و اإلسالمية واألوقاف وهو :ماذا لو
ا طاس املس.ل؟! حيث وجد حانا اث

يستلم املدع عليه ه ا
يرسل فيها خطاس مس.ل

ولى ن يُستلم ،ف ا ه اآللياا املتبقة م قبل الووار يف ه ا الشأ ؟ أل
هنا بق
حشهر ب

اإلخو حرسلوا خطاباا خبصوص ال مة املالية وبقد مرور حربقة 25
ح هيئة قرار ال مة املالية

حتقق اإلخو يف اولس رحوا ح الش
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باألمر ــ قد رف

يالم يف مثل ه ه ا الة وخباصة ح صاحب

قبوهلا ،ف

ا ق قد يُظلم؟ بود مقرفة رح األخ خالد ع.اج وايل ووار القد
والش و اإلسالمية واألوقاف يف ه ا الشأ  ،وشىرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخت

يلة عل سل ا .

العضو مجيلة علي سلمان:
شىرًا سيد الرئيس ،سأبدح م النقطة اليت ذارها األخ
ف رو خبصوص ح ه ا املرسوم بقاعو قد ُو ع لقال حالة بق

ا

األش اص 01

وخصوصًا األجاعب ال ي صدرا حبقهم ححىام جنائية وحىم باإلبقاد
لى لوجود قرار منع سفر حبقه بسبب قضية مدعية
املبلغ ،وحيضًا

يت ى م سداد

ت ى الدولة م نفي حىم اإلبقاد .ه ا املرسوم بقاعو

جاء حساسًا لقال ه ا الو ع ،ولسنا خمتلف عل

رور وجود عال هل ا

الو ع أل هنا حانا ألش اص لو س.نوا لسنواا ويلة و ينف حبقهم 05
حىم اإلبقاد فوجودهم يف الس .ل
عليهم ،فلسنا مقرت
مسألة و ع الشرو

ل املشىلة ول يُدفع الدي ال

عل حل ه ا الو ع ،ولسنا مقرت

حيضًا عل

والضوابط والقيود ملنع السفر ،حبيث يتيق القا

م جدية املنع ،وهو حمر عتفق عليه ،أل حساسه و ع القيود والضوابط
للتأاد م جدية املنع ال
القواع

عصت عليه املاد  ،072وه حيضًا موجود يف 21

املقارعة األخرى ،ولىننا لدينا مالحظاا عل املواد األخرى اليت

بتطبيقها ستلاق ح رار حبقو اآلخري  ،ه ا املرسوم بقاعو وُ ع لقال
حالة مقينة فل اذا عقام وعضي

مواد حخرى ن وجود هلا يف القواع املقارعة

األخرى ون حت يف التقديالا ا ديثة لدو اجلوار مثل

هورية مصر

القربية وغ ها م الدو  ،فقندما قارعا املرسوم بالقيود املوجود فيه

جند 25

لبقضها مثيالً ،فل اذا عقام مثل ه ه املواد يف املرسوم بقاعو حبيث ر ب
رارًا با قو م عاحية وم عاحية حخرى حتر السلطة التشريقية لتوافق
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عل مرسوم فيه عيب وعوار قاعوع  ،لتل.أ السلطة التشريقية في ا بقد ىل
قديل ه ا القوار باعتها ه ه اإلجراءاا الطويلة اليت متر بها الق لية
التشريقية مع ما ستغرقه م وقت ب
بقاعو عاف حصالً ــ وب

قديل ه ا املرسوم ــ وهو مرسوم

طبيقه ،فل اذا ن يتم التأاد بدقة م ال

النواح عندما عقدم شريقًا حو مرسومًا؟ فه ا القاعو ا ا حعه سينظم 5
الت اماا وسيال حو اعًا مقينة جيب حن ي د
عصت عليها القواع

ىل املسا

با قو اليت

وخصوصًا حقو األفراد ،فالبد م وجود واو ب

حقو األفراد وا قو األخرى سواء للدولة حو غ ها ،يف رحي ن يوجد واو
يف ه ا املرسوم ،فهنا

قديم ملصلاة حش اص موجودي يف الس.و

بتسف هم حت ن ىتظ الس.و بهم ،ولىنه يف الوقت عفسه و ع مواد ن 01
ن

رور لوجودها حساسًا ،ولو

وجد يف ه ا املرسوم بقاعو وقدم بدوعها

لىنا ــ باعتبارعا سلطة شريقية ــ سنتفهم حهداف ه ا املرسوم بقاعو
وسنوافق عليه م دو ح

شىانا وم دو ح عضطر ىل قديله،

وشىرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخت دن جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شىرًا سيد الرئيس ،ححببت اإلجابة ع
خبصوص الفقر اليت قرحها ،حيث

الن

ساؤ األخ حيد ا داد 21

حوجب عل املدع ح يقل

خص ه با ىم الصادر يف غيبته بقرار املنع م السفر خال مثاعية حيام
اوجب خطاس مس.ل بقلم الوصو وفقًا للوارد يف املاد  079يف الفقر (س)
اليت ر ب األثر ،حيث عه ينقض حمر املنع م السفر يف ح م ا انا
اآل ية :حــ ذا

يقم املدع حو الصادر له األمر بإعالم م صدر حبقه حمر املنع 25

بقًا ألحىام الفقر الثاعية م املاد  072م ه ا القاعو  ،مما يق

حعه ذا

يقل ه خال املد املنصوص عليها فينقض حمر املنع م السفر ويقترب
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اأ

يى يف حق م صدر يف مواجهته .حيضًا حود أايد عقطة مه ة

مقال الرئيس ،فهنا

طور اب يف ع ل ووار القد والش و اإلسالمية

م خال وجود موقع لىرتوع لتس.يل الدعاوى واختاذ بق
حيث رسل رسائل عصية به ا الشأ  ،وبإمىا ح ش

اإلجراءاا،

التأاد

اا

هنا قرار صادر انقه م السفر حو ن ،ا ا يستطيع يف الوقت عفسه سداد 5
املبالغ املستاقة عليه ل فع عنه قرار املنع ،وه ا اإلجراء يف رحي
متطور وعوع ؛ أل اث ًا ما اا بق

جراء

األش اص يتفاجأو انقهم م

السفر سواء عرب املناف الربية حو اجلوية يف ح

ح املبالغ املستاقة ىو

بسيطة مع القدر عل سدادها ،وشىرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاا حخرى؟

(ال توجد مالحظات)

05

الرئيـــــــــــــــس:
فضل األخ حيس يد الرميا بقراء وصية الل.نة.

العضو مخيس محد الرميحي:
شىرًا سيد الرئيس ،يف وء ما دار م مناقشاا وما حبد م لراء 21
حثناء دراسة املرسوم بقاعو  ،فإ الل.نة وص باملوافقة عل املرسوم بقاعو
رقم ( )29لسنة 2105م بتقديل بق

ححىام قاعو املرافقاا املدعية والت.ارية

الصادر باملرسوم بقاعو رقم ( )02لسنة 0970م ،لتوافر شرو

صداره

املنصوص عليها يف املاد ( )12م الدستور ،واألمر مقروض عل اولس
املوقر نختاذ الالوم ،وشىرًا.

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

25

( ) 41

2102/2/7م

املضبطة 02

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،وسوف يُ خ الرح النهائ عل املرسوم بقاعو عداء بانسم،
ري األم القام لل .لس.

فضل األخ عبداجلليل براهيم ل

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)

5

العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.

01

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافق.

العضو أمحد مهدي احلداد:
05

موافق.

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موافق.
21

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافق.

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موافق.

25

العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
11

غ موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
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العضو جواد حبيب اخلياط:
موافق.

العضو جواد عبداهلل عباس:
5

موافق.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
01

العضو خالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو خالد حممد املسلم:
موافق.

05

العضو مخيس محد الرميحي:
موافق.

العضو درويش أمحد املناعي:
21

موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.
25

العضو رضا عبداهلل فرج:
موافق.

العضو زهوة حممد الكواري:
موافقة.

11

العضو سامية خليل املؤيد:
موافقة.
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العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو مسري صادق البحارنة:
5

موافق.

العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.
01

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
موافق.

05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
21

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موافق.
25

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافق.

العضو عـلي عيسى أحــمد:
موافق.

11

العضو فـؤاد أحــمد احلـاجـي:
موافق.
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العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
موافق.

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
5

موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
01

العضو نوار علي احملمود:
موافق.

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

05

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .حغلبية موافقة ،ذ يقر املرسوم بقاعو بصفة عهائية .فضل
األخ خالد حس ع.اج وايل ووار القد والش و اإلسالمية واألوقاف
لش و القد .

21

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
شىرًا سيد الرئيس ،بود يف ختام موافقة جملسىم املوقر عل
املرسوم بقاعو ح ح قدم بالشىر اجل يل ىل مقاليىم و ىل جملس الشورى
املوقر ،والشىر واجب ىل جلنة الش و التشريقية والقاعوعية ممثلة يف
رئيستها األخت دن ال ايد ومقررها األخ حيس الرميا  ،حيث ااعت 25
مناقشاا اإلخو األعضاء نم ع حرص ،وه ستىو

شاء ا

لنا دافقًا

للتوافق بشأ ال ما له حثر يب عل حرض الواقع .وحريد هنا أايد ح ه ا
املرسوم بقاعو م املراسيم امله ة ،وح ئ اجل يع بأ ه ا املرسوم بقاعو
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حو غ ه م املراسيم هو يف ا قيقة حتت عظر القضاء ،وهو ــ حب د ا
ه ا القهد ال اهر قضاء مستقل وسيبق صرحًا شاخمًا بإذ ا

ــ يف
قاىل،

وشىرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،وسننتقل اآل

ىل البند التال م جدو األع ا وا اص

اناقشة قرير وفد الشقبة الربملاعية مل لىة الباري بشأ املشاراة يف
انجت ا ا اد

والقشري لل.نة التنفي ية لالحتاد الىشف للربملاعي

القرس ،املنققد يف الىويت ــ دولة الىويت الشقيقة ،خال الفرت م  04ىل
 07فرباير 2105م .و قرير وفد الشقبة الربملاعية مل لىة الباري بشأ
املشاراة يف اجت اعاا الربملا القرب  ،املنققد يف القاهر ــ

01

هورية مصر

القربية ،خال الفرت م  04ىل  07فرباير 2105م .و قرير وفد الشقبة
الربملاعية مل لىة الباري
الثاعية والثالث

بشأ

املشاراة يف اجت اعاا اجل قية

بقد املائة لالحتاد الربملاع

الصلة ،املنققد يف هاعو ــ

وانجت اعاا ذاا

الدول

هورية فيتنام انشرتااية ،خال الفرت م 05 22

ىل  0بريل 2105م ،فهل هنا مالحظاا عليها؟ فضل األخ

ا

د

ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا سيد الرئيس ،يف األورا املتقلقة بالربملا القرب يوجد قرار 21
بشأ مشرو ان فاقية القربية للوقاية م مرض عق

املناعة (اإليدو)،

و وجد رسالة موجهة ىل مقال رئيس الربملا القرب م األم القام املساعد
يف اجلامقة القربية حب
رؤساء اوالس لى

الدو األعضاء عل

وقيع ان فاقية ،وخما بة

قوم ا ا بة حىوما ها للتوقيع عل ان فاقية،

فالس ا اآل لل مالء امل ثل

يف الربملا القرب هو :هل قامت حىومة 25

مملىة الباري بالتوقيع عل ان فاقية؟ و ذا

وقع ،فهل ق نا حبث

ا ىومة عل التوقيع؟ وشىرًا.
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الرئيـــــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ حيد مهد ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيد الرئيس ،لد استفسار خبصوص التوقيت ،فى ا هو 5
مقروض ح

يع التقارير مت قدميها خال شهر مار

وحن اآل يف فرباير 2102م ،فهل هنا

و بريل 2105م،

حسباس مقينة دعو ىل مناقشة

اولس املوقر مثل ه ا التقرير بقد سنة ااملة م

قدميه؟ هل التأخ م

جملسنا حو م جملس النواس؟ حعتقد ح مرور سنة عل مثل ه ه التقارير راا
يتسبب يف فقداعها لقي تها ،اإلخوا قدموا التقارير يف وقتها ،وحن جنلس 01
بقد سنة م

قرحا

قدميها ملناقشتها! ه ه عقطة .النقطة األخرى ه حع

التقارير الثالثة ،وسأحتدث ع اجت ا الربملا القرب يف القاهر  ،ال
عوقشت فيه حمور مه ة بالنسبة ىل الو

القرب وما

رهاس

دث فيه م

وحمور متقلقة بانقتصاد والسياسة وحقو اإلعسا وغ ها ،ولىننا عأ

يف

النهاية ون جند وصية بشأ ه ه املوا يع ،وه ا حمر مستغرس ،حيث

05

التوصية اليتي ة ه حضور ححد حعضاء األماعة القامة انجت اعاا القادمة.
هنا اجت اعاا اث
اليوم ن حعه

خبصوص موا يع هم الو

يتم التطر

القرب و هم الباري

ليها يف التوصياا ،وعظام اإلرشاداا وا ح،

فىي يىو ذلك؟! حعتقد حعه عل الل.نة حو عل األعضاء املشارا يف
ه ه انجت اعاا ح ي اروا مثل ه ه التوصياا .حن عريد ح عقرف ما هو 21
رحيهم وما ال

يفرتض علينا طبيقه ،وذلك أله ية ه ه املوا يع .اجت ا

الربملا الدول اآلسيو يف فيتنام فيه مو وعاا مه ة جدًا .حهداف التن ية
املستدامة لسنة 2111م وه  07هدفًا طر
والصاة ومتى

ليها انجت ا مثل التقليم

املرح  ...خل .وا لك مو و عدر املياه مو و مهم

للغاية ،ومو و حقو املرح  ،ومو و القلم ودور األمم املتاد  ،ال ه ه 25
املوا يع مه ة جدًا .عرجع ىل وصية الل.نة وجندها تىو م سطري
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 42

2102/2/7م

املضبطة 02

يشيدو فيه ا ا حضروا انجت ا ! ما الفائد م ه ه التوصية؟! حعتقد
حعنا عندما ذهبنا ىل برواسل مت ع ل قرير حريف حود اإلشاد به ،وهنا
حعتقد ح عل اإلخوا ان ال عل مثل ه ه التقارير ،حيث عه قرير مه
طر

ىل

ع هب

يع النقا

والتوصياا بإسهاس .سيد الرئيس ،حن عندما

ضور ه ه انجت اعاا عصرف مبالغ باهظة وعقطع مئاا حو لنف 5

األميا  ،وعأ

بتوصية ح

ضر فال وفال  ،وح عشيد بال ي حضروا

انجت ا ! حضور انجت ا هو ححد واجبا هم ،وحن عريد م ه نء ح
يطرحوا مرئيا هم حو ه ه انجت اعاا حت عت ى حن مع اجل هور
والشقب م انستفاد م ه ه األمور ،وشىرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،ردًا عل
قبل املا

ساؤلك ،ه ه التقارير وصلتنا م خرًا يف األسبو

 ،رومة م التقارير قدر حبوال  01قارير ح تنا م الشقبة

الربملاعية ،وعر نا عليىم يف اجللسة املا ية قريري  ،ويف ه ه اجللسة 1
قارير ،وسوف عقرض باق التقارير باعًا عليىم
ليس م جاعبنا ،وعق ر م
حاج

شاء ا  ،فالتأخ

05

أخر يف رساهلا حيضًا ،فضل األخت سوس

قو .

العضو سوسن حاجي تقوي:
شىرًا سيد الرئيس ،ليس ح ل األخ الق ي عضو جملس الشورى 21
حيد ا داد بالتقليق عل التقارير وحعا سأخ

بال ار قرير (هاعو ) .لو

يطلع األخ حيد ا داد عل املوا يع املطروحة يف التقرير فسوف يرى
وصياا حو ال مو و  .يف ه ه انجت اعاا الدولية طرح مو وعاا
ومشروعاا قراراا ،وه ه املو وعاا ىو
باإل افة ىل انجت اعاا اليت ختت

يف انجت اعاا القامة

بأعضاء الل.ا  ،وحعا ــ ش صيًا ــ ححد 25

حعضاء جلنة ا ارجية واألم يف الربملا الدول  ،ويىو لدينا فيها موا يع
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مطروحة لل وافقة عليها ،ون يىو هنا ح مو و ميس مملىة الباري
حتديدًا ،ولىننا عش دائ ًا يف مداخال نا ىل ما قامت به مملىة الباري
في ا خيت

باملو و املطروح ،والتقرير موجود حمامىم وفيه مداخالا

األعضاء امل اور حو ال مو و  ،سواء ااعوا حعضاء جملس الشورى
حم النواس ،وهنا حيضًا وصياا خبصوص ال مو و  .حن حدينا واجبنا5 ،
ه ا

افة ىل انجت اعاا الفرعية اليت عققدها خال الساعاا اليت ن

وجد فيها اجت اعاا خاصة يف الربملا الدول  ،حيث عقوم بالتنسيق مع
الوفود الدولية وحعضاء برملاعاا الدو وعتىلم بشأ الباري وما قامت به
م خطواا جيابية حنو ح موا يع مطروحة ،سواء ااعت موا يع حقوقية
حو حمنية حو يف ح شأ لخر ،فىوع عضوًا يف الربملا الدول  ،واو وفد 01
الشقبة الربملاعية اليت متثلها يق ل من

ظة وصوله وحت

ظة مغادر ه يف

حضور انجت اعاا ،و رح التوصياا واملوا يع واملشارااا ،مع القلم حعه
اا يف اجت ا (هاعو ) يف فيتنام مشرو قرار خيت

با رس اإللىرتوعية

والـ  %99م القراراا اليت اخت ها مملىة الباري حو صلّات فيها مشرو
القرار حخ بها الربملا الدول  ،وقاموا بتوجيه الشىر لنا ش صيًا يف اجت ا
الل.نة وانجت ا ال

خيت

05

اشرو القرار ،فأرجو حن يتم التقص يف

حقنا ،أل ما ق نا بق له هو ع ل جبار ،وال الوفود عندما سافر تىلم
ع مملىة الباري خال الربملاعاا سواء الربملا الدول حو الربملا القرب
حو الربملا ا لي .فىلهم حعضاء يتىل و بشأ مملىة الباري والدفا
21

عنها ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ حيد براهيم به اد.
25

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شىرًا سيد الرئيس ،حعا ح صور ح اولس لديهم جلنة يف الشقبة
الربملاعية ،فهل ه ه التقارير قرض عل الشقبة الربملاعية حونً قبل رساهلا ىل
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 42

2102/2/7م

املضبطة 02

اولس ملناقشتها و بداء رحيهم يف الوفود اليت رسل ىل ا ار حم ن؟
وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ

ا

5

د ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا سيد الرئيس ،ردًا عل س ا األخ حيد به اد ،التقارير
حتا فقالً ىل الشقبة الربملاعية ،والشقبة جيب ح قوم بدراسة ه ه التقارير
حسب ا ن

عليه الالئاة والنظام ،و ت

جراءاا تقلق 01

ما راه م

بالشقبة ،وحيضًا حتيل التقارير ىل اوالس املقنية لقر ها عل األعضاء
حبسب النظام الداخل للشقبة ولالئاة الداخلية لىل جملس عل حد ،
وشىرًا.
05

الرئيـــــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ عاد عبدالري املقاود .

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شىرًا سيد الرئيس،

ضرع مثل وهو ح ححدًا حعط ابنه قطقة

ق اش ىف لصنع (جاايت) ،وقرر انب ح يصنع منه ثوبًا ،فقا لل يا

21

اصنع منه ثوبًا ،قا ا يا ن ميى ذلك ألعها ن ىف  ،ن حعه حصر عل
ذلك و لب م ا يا ح يتدبر حمره ،صنع ا يا منه ثوبًا ح .ه ح و م
ح.م الق ي

بقليل ،ن ح انب سأ ا يا

اي

ل ح حلبس ه ا

الثوس؟! فرد عليه ا يا  :دبر حمر  .ه ه ه السياسة اليت عس حن
عليها ححياعًا .سوف حربط ه ا املو و باملو و األو ال

ىل نا عنه25 .

الشقبة الربملاعية ه اليت نظم الق ل الربملاع ا ارج  ،ويفرتض يف ه ه
الشقبة ح حت ل عبئًا اب ًا ع البلد ،وحاثر الوفود ا ارجية اليت هب
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ىل خار الباري ه الوفود الربملاعية م جملس الشورى والنواس ،وراا
هب حاثر م وفود ووار ا ارجية ،والنا ج غ مل و  ،وه ا الىالم
يُقا من ح بدحا الشقبة الربملاعية حت اليوم .سوف ح رس املثا بشقبت
ه ا الشقبة الربملاعية اإلمارا ية والشقبة الربملاعية الىويتية ،عرى ح األمور
لديه ا مدروسة ومر بة ومتابقة بدقة اب

جدًا .النواس يتغ و  ،وحعضاء 5

جملس الشورى يتغ و ال  4سنواا ،ف

يتابع س األمور القاعوعية؟

ال

ال

يتابع ذلك هو فريق املوظف وا رباء واملستشاري يف الشقبة الربملاعية.

ح ار ح الشقبة الربملاعية لدينا ذهبت خال دور حو دور
حن اآل عتىلم ع

بيي

بدو مستشار!

الصور خار الباري  ،واالم األخ حيد

ا داد فيه الىث م الصاة ،فنا يف حو دور انا عىتب التوصياا 01
وعىتب الىث  ،وبقد ذلك ااتشفنا ح انستفاد م ال ذلك قليل جدًا،
والق لية غ

راا ية ،والقلم النافع هو القلم الرتاا  .ااعت هنا

قارير قترب مراجع ،وحذار قريرًا قامت بق له األخت عاعس خضور يُقد
مرجقًا ،وغ

ذلك م التقارير حيضًا .حن اآل عقو

عنا عريد مي اعية

و عالم ،وحعا حقو ن ،لو اهت نا حن بالشقبة الربملاعية لنفقنا البالد05 ،
وخاصة ح ه نء الوفود هم حعضاء جملس الشورى والنواس ،اقن حعهم
يستطيقو ح يصلوا ىل ال ا افل ،ولىننا ــ ج اام ا
مرافق ،ف ا ال

ارافق اآل يقد بنص

خ ًا ــ ع هب

يستطيع ع له؟ هو يتابع حمور

اجلواواا ،ويتتبع حقائب السفر ،وا لك حمور السياراا  ...خل ،فىي
يستطيع ع ل ال ذلك لوحده ،لك األع ا حتتا ىل (سوبر ما ) ،فأعاعه 21
ا

عل ذلك .القضية ليست قضية جواواا وحقائب ،بل القضية قضية

حع ا هنا يف الل.ا حن حباجة ىل خرباء ،عندعا شباس وشاباا ورجا
وعساء مت ىنو  ،ولدينا قاعوعيو يف الل.ا م حبنائنا لو يوال لىل شقبة
حو لىل احتاد برملاع ش
ــ مت ص

ــ ن حقو م ال جملس فليى م اولس

قاعوع م حبنائنا حو بنا نا يتابع ه ا انحتاد وجي ع مقلوما ه 25

ويتابع طورا ه ،حت
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الوفود

الياء .يف ا قيقة بق

بدح ون ىل حي

هب ون قرف م حي

ستنته  ،ه ا الواقع .لنرشد يف السياراا والت اار ويف ال ش ء حت
األال لى الق ل نبد م
يتا لو املس ولية ،وا

طويره .لنضع حموالنا يف طوير حبنائنا وجنقلهم

ه ا حفضل لنا بىث م األمور اإلعالمية مثل:

قامة مهرجا يف دولة حو احتفا يف دولة ن قرف م ال
خر  .حعتقد ح ا ل ــ مقال الرئيس ــ هو قلي

دخل وم ال

5

املي اعية يف األشياء غ

الضرورية ،ووياد مي اعية الشقبة ودع ها بالقاعوعي واملستشاري حت رصد
لنا ما

صل يف انحتاداا األوروب واآلسيو والــ  .IBUحن عستطيع ح

عستفيد م جتربة الىويت القريقة والطويلة ،وه جتربة خمضرمة جدًا
وجتربة رائد  ،وجتربة اإلماراا ــ ا

فظهم ويسددهم و

يف ع ر الربملاعاا ،فقد قطقوا ــ و

ا

يهم ــ ا ديثة 01
يوفقهم

د ــ شو ًا عظي ًا ا

لىل خ  ،فالبد م انستفاد م ه ه ا رباا ،راا بدحوا بقد غ هم
لى ع لهم منظم .صايح حعنا شقب واحد فلم يت ل اإلماراا ون الىويت
ون قطر ون السقودية حبدًا ع

قاوعهم مقنا و

عت ل

ع التقاو مقهم،

لى حقو ــ مقال الرئيس وحعت لك ال تك عند اجل يع ــ ذا حردعا ح
عستفيد م ه ه التقارير و ستفيد البلد فالبد ح يىو هنا
مت ص

05

فريق قو

يف الشقبة ملتابقة ه ه األمور ،وشىرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
21

شىرًا ،فضل األخ حيد مهد ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شىرًا سيد الرئيس ،يف الواقع حن عث
بت ثيل الباري عل

يع األصقد  ،وه ا ليس عليه ح خالف .اهلم األو

واألخ هو مصلاة الو
عنتق

جهود الوفود اليت قوم

م ع لهم ،حاش

والباري  .األخت الق ي سوس

قو قالت عنا 25

يى ه ا هو قصد  ،حعا قرحا التقارير

الثالثة م حو سطر ىل لخر سطر ،وما فضلت به األخت سوس
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صايح ولى يف النهاية امل تصر مفيد ،راا بق

اإلخوا

يقرحوا ه ا

الش ء بإسهاس ولى ما يه نا يف النهاية التوصياا وه ا ما ذار ه .حن
عث

وعقدر جهودهم وعق ل

يقًا ملصلاة ه ا الو

 ،وشىرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
د املسلم.

شىرًا ،فضل األخ خالد

العضو خالد حممد املسلم:
شىرًا سيد الرئيس ،بالنسبة ىل خطة التن ية املستدامة  2111م
األمم املتاد  ،املو و مهم وصقب جدًا وجيب انهت ام به وقراء ه قراء 01
جيد وحاثر م جيد  .سأذار فقر منها :األم القام لألمم املتاد يت ن
ويطلب ويريد عل م وقّع عل ه ا القرار ح
منت بة ــ ح رئيس ووراء ــ و

ىو لديه حىومة شقبية

حرَ شرحًا م ح دولة م دو ا ليج يف ه ا

الشأ  ،فهل حن موافقو عل ه ا املو و حم ن؟ وشىرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،فضل األخ

د ف رو.

ا

العضو مجال حممد فخرو:
شىرًا سيد الرئيس ،حعا ح لب م ال مالء األعضاء ح يقدروا 21
اجلهد واملىاعة اليت

ظ بها وفود جملس الشورى والنواس يف امل متراا

الدولية .م ا طأ ح عقتقد ح هنا

م هو حفضل منا سواء م الدو

ا لي.ية حو القربية .حذار من ثالث سنواا انا فرح وسقداء بأ لدينا
 4ممثالا دائ اا يف  4جلا م حصل  2جلا دائ ة يف انحتاد الربملاع
الدول  ،وه ا

يأاِ م فراغ بل م جهد مب و م ال ميالا الال

رشا واعت نب يف لك الل.ا م قبل او وعة القربية حو م قبل اواميع
امل تلفة ذا اا انعت اس مباشرًا ،فأرجو حن عقلل م شأ اجلهد ال
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25

يقوم به ال األعضاء يف ال انحتاداا ويف ال اللقاءاا .دورعا وا ح
ــ ا ا ذارا األخت سوس

قو ــ وهو حعنا عق ل ا لية ،صايح ح

جهودعا متوا قة ،واالم األخ عاد املقاود صايح وهو حعنا حباجة ىل ح
ىو لدينا شقبة برملاعية قوية اوظف حاثر وحافأ وغ ذلك ،وعت ن ح
تاس ه ه األمور ،لىننا حققنا مىاسب اب

يف انحتاد الربملاع

الدول وا لك يف انحتاد الربملاع القرب  ،ولدينا هنا

ومالء يرحسو

جلاعًا وحعضاء يف جلا ليس لىوعهم م دولة ما منا ع

ريق انعت اس

ألعهم يستاقو ه ا املىا ،

5

يع األماا اليت ي هب ليها وفد الباري

ميل و اراسيهم حاثر م غ هم م الدو األخرى .سيد الرئيس ،يس ح
لنا ح عشار يف ال اجت ا وعبد رحينا يف ال اجت ا وسوف عست ر يف 01
ه ا النهج .وحمتن

ذا استطقنا ح عقو الشقبة الربملاعية فسنقويها ،و ذا

استطقنا ح عرسل وفودًا حارب فسنرسلها لى ظروفنا ا الية قد ن س ح.
حرجع وحقو  :رجاءً ن قللوا م شأ وفودعا فه

د دورًا حارب م ح.م

ه ه الدولة الصغ  ،وشىرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شىرًا ،هل هنا مالحظاا حخرى؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
قبل ح حرفع اجللسة ححببت ح حُبلغىم ح اجللسة القادمة ستصادف
يوم الرابع عشر م شهر فرباير وهو ذارى التصويت عل ميثا الق ل
الو

 ،وه ه املناسبة مه ة وع ي عل قلوبنا

يقًا و قترب راي حساسية

م راائ املشرو اإلصالح جلاللة امللك ،ل ا سن ص
فقط لالحتفا به ه املناسبة ،وسيىو هنا
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