.1

العضـــــــــــو أيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم ب ــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــو الـــــداتور أيـــــد ســـــا العـــــري .

.3

العضـــــــــــــو أيـــــــــــــد م ـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.4

العضــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــــل البناحاــــــــــد.

.5

العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم أيــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .

.6

العضـــــــــــــــــو مجـــــــــــــا

ـــــــــــــرو.

.7

العضـــــــــــــــو مجعـــــــــــة

.8

العضــــــــــــــو مجيلــــــــــــــة علــــــــــــــي ســــــــــــــلاا .

.1

العضــــو الــــداتورة ج ــــاد عبــــدا

الفا ــــل.

.11

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــا ا يـــــــــــــا .

.11

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــاس.

.12

العضــــــــــــــــو ملالــــــــــد حســــــــــ املســــــــــقطي.

.13

العضــــــــــــــو ملالــــــــــــــد

اــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.14

ا لعضــــــــــــو حــــــــــــيس يــــــــــــد الرميحــــــــــــي.

.15

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

أيــــــــــــد املنــــــــــــاعي.

.16

العضـــــــــــــــــــو دال جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.17

العضــــــــــــو وهــــــــــــوة

اــــــــــــد الكــــــــــــواري.

.18

العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية ملليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.11

العضــــــــو الـــــداتور ســـــعيد أيـــــد عبـــــدا .

.21

العضـــــــــــــو سوســـــــــــــن حـــــــــــــاجي قـــــــــــــوي.

.21

العضــــــــو ســــــــيد

يــــــ ـ املوســــــــوي.

.22

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد

.23

العضــــــــــو عــــــــــاد عبــــــــــدالرين املعــــــــــاودة.

.24

العضـــــــــو عبـــــــــدالرين

اـــــــــد مجشـــــــ ـ .

.25

العضـــــو الـــــداتور عبـــــدالع ي حســـــن أبـــــل.

.26

الع.اــا .

اـــــــــــــد

اـــــــــــد الكعـــــــــ ـ .

ــــــــياء

العضــو الــداتور عبــدالع ي عبــدا
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.27

العضــــــــــو عبـــــدالوهاب عبدا ســـــن املنصـــــور.

.28

العضــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــــ أيــــــــــــــد.

.21

العضـــــــو ا اـــــــة عبـــــــدا بار الكـــــــوه.ي.

.31

العضـــــــــــــو ـــــــــــ ـ اد أيـــــــــــــد ا ـــــــــــــاجي.

.31

العضـــــــــــو الـــداتور

اـــد علـــي حســـن علـــي.

.32

العضــــــو الداتور

.33

العضـــــــــو الـــداتور منصـــور

.34

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا اـــــــــــــــود.

.35

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي ـــــــــــــــاي .

اد علي

اد ا

اعـي.

اـــد ســـرحا .

ريـا األمـ العـام

وقد حضر ا لسة سعادة السيد عبدا ليل بـراهيم

ولس الشورى .هذا وقد مثل ا كومة سعادة السيد م اجد بـن علـي النعياـي وويـر
الرتبية والتعليم.
ااا حضر ا لسة بع

ممثلي ا

5

ات الر ية وهم:

 من ووارة الرتبية والتعليم:
 - 1السيد هاني رو العشري املستشار القانوني.
 - 2السيد ااا

اد الذيا املستشار اإلعالمي.

 - 3السيد يوسا حطاب أملصاسي عالم.
11
 من ووارة العد والش و اإلسالمية واألوقاف:
ــ السيد ملالد حسن ع.اجي وايل الووارة لش و العد .
 من ووارة ش و جملسي الشورى والنواب:
 - 1السيد عبدالعظيم

اد العيد الوايل املساعد لش و جملسي 15

الشورى والنواب.
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 - 2السيد عبدا

عبدالرين عبدامللب املستشار القانوني.

 - 3السيد أامب جاسم عاشور املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الووارة.
ااا حضرها الداتور أيد عبدا

ناصر األم

العام املساعد 5

للاوارد البشرية واملالية واملعلومات ،والداتورة ووية يوسا ا يا األم
العام املساعد لش و العالقات واإلعالم والبحوث ،والسيد عبدالناصر
الصديقي األم

اد

العام املساعد لش و ا لسات والل.ا  ،والداتور عصام
باولس ،وأعضاء

عبدالوهاب المبوجني رسيس هيئة املستشارين القانوني

هيئة املستشارين القانوني باولس ،ااا حضرها عدد من مديري اإلدارات 11
ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم ا تتح معالي الرسيس ا لسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرين الرحيم ،أسعد ا

صباحكم بكل مل  ،نفتتح

ا لسة التاسعة عشرة من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 15
الراب  ،ونبدأ بتالوة أ اء األعضاء املعتذرين والغاسب
فضل األخ عبدا ليل براهيم

عن ا لسة السابقة.

ريا األم العام للا.لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرسيس ،السالم عليكم ورية ا
ا

وبراا ه ،وأسعد 21

صباحكم مجيعًا بكل مل  ،اعتذر عن حضور هذه ا لسة ال من

أصحاب السعادة :نانسي دينا يلي ملضوري ،ور ا عبدا

رج للسفر ملارج

املالكة بتكليا من ج ة أملرى ،ويد مبارك النعياي للسفر ملارج
املالكة ،و

صاد البحارنة النشغاله بار با ر ي ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وب ذا يكو النصاب القانونـي النعقاد ا لسة متوا رًا .وننتقل
اآل

ىل البند التالي من جدو األعاا وا اص بالتصدي عل مضبطة

ا لسة السابقة ،ل هناك مالحظات علي ا؟
5

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ قر املضبطة ااا وردت ليكم .وننتقل اآل ىل البند التـالي مـن
جدو األعاا وا اص بـتالوة األمـر امللكـي رقـم ( )65لسـنة 2115م بتعـديل 11
وواري .فضل األخ عبدا ليل براهيم

ريا األم العام للا.لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا معالي الرسيس،

15

مرسوم ملكي رقم ( )17لسنة 2116م
بتعديل وواري
حنن يد بن عيس

ملب مملكة البحرين

ملليفة

21

بعد اال ال عل الدستور،
وعل املرسوم امللكي رقم ( )83لسنة  2114بتشكيل الووارة،
وعل املرسوم امللكي رقم ( )65لسنة  2115بتعديل وواري،
وبناء عل عرض رسيس جملس الووراء،

25

ر نا باآل ي:
املادة األوىل
يُعيّن سعادة السيد غامن بن ضل البوعين وويرًا لش و جملسي الشورى والنواب،
و تفظ بأقدميته السابقة يف جملس الووراء.
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املاد الثانية
يُعيّن سعادة السيد عل بن

اد الرميحي وويرًا لش و اإلعالم.
املادة الثالثة

عل رسيس جملس الووراء نفيذ هذا املرسوم ،ويُعال به من اريخ صدوره ،ويُنشر يف 5
ا ريدة الر ية.
ملب مملكة البحرين
ملليفة

يد بن عيس
رسيس جملس الووراء
ملليفة بن سلاا

11

ملليفة

صدر يف قصر الر ا :
بتاريخ  24 :مجادى األوىل 1437هـ
15

املوا قة  4مارس 2116م

(انتهى األمر امللكي)

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيا
براهيم

ناسبة يوم املرأة العاملي ،فضل األخ عبدا ليل 21

ريا األم العام للا.لس بقراءة البيا .

األمني العام للمجلس:
شكرًا سـيدي الرسيس ،بيا جملس الشورى

ناسبة يوم املرأة

العاملي :ناسبة يوم املرأة العاملي الذي يصادف الثامن من ش ر مارس من ال 25
عام ،يسر جملس الشورى أ يتقدم بأ

يات الت اني ىل املرأة البحرينية
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ملاصة ،واملرأة يف الدو العربية ودو العا عامة ،م ادًا أ هذا اليوم يعتمب
وقفة سنوية لإلشادة با

ود واإلجناوات اليت بذهلا املرأة يف خمتلا امليادين.

جملس الشورى وهو

ال يف هذا العام شعار

تفي بيوم املرأة العاملي الذي

«اإلعداد للاساواة ب

لتناصا الكواا حبلو

ا نس

2131م»،

ليستذار الرعاية الكرمية اليت حتظ ب ا املرأة البحرينية من لد حضرة 5
ملليفة عاهل البالد املفدى حفظه ا

صاحا ا اللة امللب يد بن عيس

ورعاه ،واهتاام جاللته املتواصل بدعم قضايا املرأة ،والعال عل الن وض
بدورها يف اوتا  ،و ب

ذلب بشكل وا ح

2131م ،وذلب قديرًا لدورها الكب

ان رؤية البحرين لعام

يف عالية البناء والتناية باملالكة،

و س اما ا يف خمتلا امليادين .ااا يُعرب جملس الشورى يف هذه املناسبة عن 11
بالغ قديره لل .ود اليت يضطل ب ا اولس األعل للارأة برساسة صاحبة
ملليفة قرينة عاهل البالد

الساو امللكي األم ة سبيكة بنت براهيم

املفدى ،وملاصة يف جما حتقي أهداف أجندة األلفية لعام 2115م ،عل
صعيد ع ي

ا نس  ،فعيالً لل طة

دور املرأة ،ودعم املساواة ب

االسرتا ي.ية التناوية الشاملة اليت نت  .ا املالكة يف ظل الن ج اإلصالحي 15
اللة امللب املفدى ،م ادين أ مملكة البحرين مستارة يف و

ا طط

والمبامج لضاا مواصلة نفيذ األهداف املستدامة للتناية ملا بعد 2115م،
بأبعادها الثالثة االجتااعية واالقتصادية والبيئية ،ومن
ا اص باملساواة ب

ا نس  ،واهلدف الراب ا اص بضاا التعليم ا يد

واملنصا والشامل لل.اي .
جما دعم متك

جملس الشورى لي اد أنه لن يدملر ج دًا يف 21

املرأة البحرينية ،و ع ي مكانت ا من ملال املساهاة يف

سن امل يد من القوان
احتياجا ا ،منوه
ولس الشورى

ان ا اهلدف ا امس

اليت س م يف حتقي
بتشكيل

ا ينس.م م ا

صعيد فعيل مبدأ كا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

طلعات املرأة البحرينية و لبية

نة ُعن بتكا

الفرص باألمانة العامة

ود واملبادرات اليت تبناها املالكة عل

الفرص ،و دماج احتياجات املرأة يف التناية ،وذلب 25
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يف

ار من التعاو والتنسي م اولس األعل للارأة ،معرب

عن أصد

األمنيات بأ حتق املرأة البحرينية م يدًا من الن.اح والتو ي لبلوغ ال ما
صبو ليه من اوحات و ما  ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت هالة رم ي اي .

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرسيس ،صبحكم ا
ب ذه املناسبة أود أ أ قدم بأ

با

مجيعًا ،بدوري أيضًا

يات الت اني والتمبيكات ىل املرأة 11

البحرينية ملاصة ،واملرأة العربية عامة ،مقدرة ومعتمبة هذه املناسبة رصة
الستذاار املن .ات الكب ة اليت حققت ا املرأة البحرينية باعتبارها شريكًا
أساسيًا م أملي ا الرجل ،و طة مضيئة ملشاراة املرأة يف دعم ع.لة
التناية ،واالعرتاف جب ودها املستارة يف بناء الو ن و قدمه.

اإلجناوات

اليت حتقق ا املرأة البحرينية والتقدم الذي أحرو ه يف خمتلا اواالت 15
واألصعدة من ملال املشرو اإلصالحي الكب لصاحا ا اللة امللب يد
بن عيس

ملليفة عاهل البالد املفدى حفظه ا

ورعاه ،شكل نقلة نوعية

يف التعا ي م قضايا املرأة و طلعا ا عل املستوي ا لي.ي والعربي حت
با ت املالكة ف ر ا قوم به املرأة من ملطوات أثبتت جدار ا ومقدر ا
عل القيام بدورها يف عالية البناء والتناية .وااا ذار األخ األم العام ،أ

21

شعار األمم املتحدة لليوم العاملي للارأة هذا العام هو «اإلعداد للاساواة ب
ا نس  ،»...وهو ما قطعت يه املالكة ملطوات اب ة لتحقيقه،

تابعة

حثيثة من اولس األعل

للارأة برساسة صاحبة الساو امللكي األم ة

سبيكة بنت براهيم

ملليفة قرينة عاهل البالد املفدى حفظ ا ا

ورعاها ،مللا متك
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وحدات كا

الفرص يف خمتلا الووارات واهليئات ا كومية يف وجه

وا ح إلوالة أي عواس

صادف املرأة البحرينية للوصو

املا

ىل أي موق

اانت متلب ما ي هل ا لذلب .ااا أ ما قوم به املالكة من ملال
ا كومة املوقرة برساسة صاحا الساو امللكي األم ملليفة بن سلاا
ملليفة ،وبدعم ومساندة صاحا الساو امللكي األم سلاا بن يد 5
ملليفة ولي الع د ناسا القاسد األعل الناسا األو لرسيس جملس الووراء
حفظ اا ا

ورعاهاا ،قد أس م بشكل اب يف حتقي الكث مما

اانت صبو ليه املرأة يف وقت ساب  ،ااا ميثل األمل لتحقي التطلعات
واآلما املستقبلية .وال عام واملرأة البحرينية والعربية بألا مل  ،و ىل م يد
من اإلجناوات والتقدم ا

11

ق املساواة املنشودة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآل

ىل البند التالي من جدو األعاا وا اص

بالرساسل الواردة ،فضل األخ عبدا ليل براهيم

ريا األم

العام
15

للا.لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرسيس ،الرساسل الواردة :رساسل معالي السيد أيد
بن براهيم املال رسيس جملس النواب خبصوص ما انت

ليه جملس النواب

حو التالي :املرسوم بقانو رقم ( )27لسنة 2115م بشأ الس.ل الت.اري21 .
وقد متت حالته ىل

نة الش و املالية واالقتصادية م ملطار

نة الش و

التشريعية والقانونية .واملرسوم بقانو رقم ( )32لسنة 2115م بتعديل بع
أحكام القانو رقم ( )38لسنة 2111م بإنشاء اهليئة الو نية لتنظيم امل ن
وا دمات الصحية .وقد متت حالته ىل

نة ا دمات م

ملطار

نة

الش و التشريعية والقانونية .واملرسوم بقانو رقم ( )34لسنة 2115م بتعديل 25
بع

أحكام قانو مصرف البحرين املرا ي وامل سسات املالية الصادر
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بالقانو رقم ( )64لسنة 2116م .وقد متت حالته ىل
واالقتصادية م

ملطار

نة الش و املالية

نة الش و التشريعية والقانونية .ومشرو قانو

بالتصدي عل المبو واو الثاني لتعديل ا فاقية الت.ارة ا رة ب حكومة
مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة األمريكية ،املرا
رقم ( )58لسنة 2115م .وقد متت حالته ىل
م ملطار

واألمن الو

بالتصدي عل ا فاقية ب
االودواج الضري
الدملل ،املرا

للارسوم

نة الش و ا ارجية والد ا

5

نة الش و التشريعية والقانونية .ومشرو قانو
مملكة البحرين ومج ورية المب غا بشأ جتنا

ومن الت رب املالي ياا يتعل بالضراسا املفرو ة عل
للارسوم امللكي رقم ( )61لسنة 2115م .وقد متت حالته ىل
م

نة الش و ا ارجية والد ا واألمن الو

ملطار

نة الش و

11

التشريعية والقانونية .ومشرو قانو بإلغاء املادة ( )233مكررًا من قانو
العقوبات الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )15لسنة 1176م ،املرا
رقم ( )63لسنة 2116م .وقد متت حالته ىل
واألمن الو
بتعديل بع

م ملطار

نة الش و ا ارجية والد ا

نة الش و التشريعية والقانونية .ومشرو قانو

أحكام املرسوم بقانو رقم ( )14لسنة 2112م بشأ مباشرة 15

ا قو السياسية (املعد يف
وقد متت حالته ىل
بع

للارسوم

أحكام قانو

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس الشورى).

نة الش و التشريعية والقانونية .ومشرو قانو بتعديل
ا اعيات واألندية االجتااعية والثقا ية واهليئات

ا اصة العاملة يف ميدا الشباب والريا ة وامل سسات ا اصة الصادر
باملرسوم بقانو رقم ( )21لسنة 1181م (املعد يف
من جملس الشورى) .وقد متت حالته ىل

وء االقرتاح بقانو املقدم 21

نة ا دمات م ملطار

الش و التشريعية والقانونية .ومشرو قانو بتعديل بع

أحكام القانو

رقم ( )18لسنة 2116م بشأ الضاا االجتااعي (املعد يف
بقانو املقدم من جملس النواب) .وقد متت حالته ىل
ملطار

نة

وء االقرتاح

نة ا دمات م

نة الش و التشريعية والقانونية .ومشرو قانو بتعديل املادة ( )2من 25

املرسوم بقانو رقم ( )26لسنة 1116م بشأ مدققي ا سابات (املعد يف وء
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االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) .وقد متت حالته ىل
املالية واالقتصادية م ملطار

نة الش و

نة الش و التشريعية والقانونية .واالقرتاح

بقانو بشأ رعاية أسر الش داء ،واملقدم من سعادة العضو الداتور
الع.اا ؛ ىل

عبدالع ي عبدا

ملطار

نة ا دمات م

نة الش و
5

التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،عدنا والعود أيد ،عدنا وعادت الع.لة للدورا مرة أملرى،
ونرجو أال توقا .لقد وصلتنا ح مة من مراسيم القوان ومشروعات القوان
من جملس النواب املوقر يف األسبوع األمل ين ،وهذا أو الغيث وأو الغيث 11
قطرة ،وأنا بدوري أشكر معالي األخ الكريم أيد بن براهيم املال رسيس
جملس النواب والشكر موصو ىل أصحاب السعادة أعضاء جملس النواب
عل اهتاام م و عاون م حت نتاكن من القيام بدورنا الدستوري يف التشري
بالتعاو مع م ،وذلب ع ي ًا للاس ة الدميقرا ية وملشرو جاللة امللب
اإلصالحي أيضًا ،ونرجو هلذا ال ملم أ يستار ،وأنا متأاد أ مو و

15

التشري سيحظ باالهتاام املطلوب من اإلملوة يف جملس النواب .وننتقل اآل
ىل البند التالي من جدو األعاا وا اص

ناقشة قرير

نة الش و

التشريعية والقانونية خبصوص املرسوم بقانو رقم  22لسنة 2115م بتعديل
بع

أحكام قانو اإلجراءات أمام ا اام الشرعية الصادر باملرسوم

بقانو رقم  26لسنة 1186م .وأ لا من األخ أيد م دي ا داد مقرر الل.نة 21
التوجه ىل املنصة ليتفضل.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرسيس ،بداي ًة أ لا ثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل ثبيت التقرير يف املضبطة؟

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

(انظر امللحق  /1صفحة )76

5

الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر الل.نة.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرسيس ،ناقشت الل.نة املرسوم بقانو
الدراسة والبحث ،وا لعت عل
و بودلت وج ات النظر ب

مو و

11

قرار جملس النواب ومر قا ه بشأنه،

أعضاء الل.نة ،وممثل ووارة العد والش و

اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوني باولس ،وانت ت ىل ما يلي :ليس
يف املرسوم بقانو أي شب ة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية
الشكلية أو اإلجراسية أو املو وعية .املرسوم بقانو صدر

وجا املادة 15

( )38من الدستور ،وقد وا رت يه الشرو الواردة يف املادة املذاورة من
حيث رتة صداره وعر ه عل اولس  ،ذ نص املادة ( )38عل أنه « ذا
حدث ياا ب

أدوار انعقاد ال من جملس الشورى وجملس النواب أو يف

رتة حل جملس النواب ما يوجا اإلسرا يف اختاذ داب ال حتتال التأمل ،
جاو للالب أ يصدر يف شأن ا مراسيم كو هلا قوة القانو  ،عل أال 21
كو خمالفة للدستور» .حيث مت صداره بتاريخ  21سبتامب 2115م ،وعليه
إ املرسوم بقانو صدر أثناء غياب المبملا ب دوري االنعقاد األو والثاني
من الفصل التشريعي الراب  ،املرسوم بقانو يتناو عديل قانو اإلجراءات
أمام ا اام الشرعية ياا يتعل بإنشاء مكتا للتو ي األسري،
ىل بع
ناهيب عن

اة

األحكام الشرعية األملرى واليت صطبغ بصبغة االستع.ا 25 ،
رورة سريانه قبل بداية العام القضاسي ،وبالتالي متكن ووارة

العد والش و اإلسالمية واألوقاف من عداد مكتا التو ي األسري
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ليصبح مفعالً وقادرًا عل مباشرة م امه قبل بداية العام القضاسي ،مما
استوجا معه صدور املرسوم بقانو مو

الدراسة .وقد مت ا ال جملس

الشورى عل املرسوم بقانو يف ا لسة الثانية من دور االنعقاد العادي الثاني
من الفصل التشريعي الراب املنعقدة بتاريخ  18أاتوبر 2115م ،وهذا
يتناسا م ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة ذا ا «وجيا عرض هذه 5
املراسيم عل ال من جملس الشورى وجملس النواب ملال ش ر من اريخ
صدورها ذا اا اولسا قاسا أو ملال ش ر من أو اجتاا لكل من
اولس ا ديدين يف حالة ا ل أو انت اء الفصل التشريعي» .أورد املرسوم
أحكامـًا تعل بتطوير جراءات التقا ي أمام ا اام الشرعية ،ومن ا
عاا نظام التسوية الوجوبي للاناوعات ،وذلب بإنشاء مكتا التو ي
األسري الذي يتوىل التسوية ب

11

أ راف الن ا قبل التقا ي ،وذلب يف

الدعاوى املتعلقة باألحوا الش صية للوالية عل النفس واليت خيتص بنظرها
القضاء الشرعي ويكو الصلح ي ا جاس ًا و يـُطلا ي ا جراءات وقتيـة أو
مستع.لة أو أي من جراءات التنفيذ .ااا أ اح املرسوم بقانو الطعن
بالتايي لذوي الشأ يف األحكام الصادرة عن

كاة االستئناف العليا 15

الشرعية أو من ا كاة الكمبى الشرعية بصفت ا االستئنا ية .ااا نص
عل سريا أحكام قانو املرا عات املدنية والت.ارية ياا

يرد بشأنه نص

ملاص يف هذا القانو  ،ااا تب أحكام اإلثبات يف املواد املدنية والت.ارية
ياا ال يتعارض م أحكام هذا القانو .

نشاء مكتا التو ي األسري

سيس م يف حل ا ال ات واملناوعات وديـًا للاحا ظة عل ايا األسرة ورأب 21
الصد

ي ا ومنع ا من االن يار ،واستارار العالقات ب

اارحلة سب الل.وء ىل ا كاة عن ري
حسا الشريعة اإلسالمية .وصية الل.نة :يف

أ راد اوتا

رح رص التسوية الودية
وء ما دار من مناقشات وما

أبدي من راء أثناء دراسة املرسوم بقانو  ،إ الل.نة وصي ا يلي :املوا قة
عل املرسوم بقانو رقم ( )22لسنة 2115م بتعديل بع

أحكام قانو

اإلجراءات أمام ا اام الشرعية الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )26لسنة
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1186م ،لتوا ر شرو

صداره املنصوص علي ا يف املادة ( )38من الدستور.

واألمر معروض عل اولس املوقر الختاذ الالوم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ فضلي األملت مجيلة علي سلاا .

5

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرسيس ،يف بداية االمي سأستش د بقو سيدنا عار
ر يا

عنه «احيلوا ا صوم ىل اإلصالح إ القضاء يورث البغضاء» .ال

شب يف أ مشرو مكتا التو ي األسري من املشاري امل اة ،وااا ذار 11
األخ مقرر الل.نة أ هذا التنظيم سي دي ىل سوية الن اعات وديًا ويقلل من
األمور اليت تولد ب أ راد األسرة نفس ا نتي.ة االحتكام ىل القضاء ،أل
الل.وء ىل القضاء من دو الل.وء ىل ا كم أو الوسا ة أو مكتا التو ي
األسري غالبًا ي يد من حدة التفكب األسري والن ا ما ب

أ راد األسرة.

هذا النظام اا موجودًا من قديم ال ما يف شريعتنا اإلسالمية ،وهو من 15
األنظاة اليت أملذت ب ا الدو الغربية مثل أمريكا و رنسا ومن الدو العربية
مصر والكويت ،وقد أثبت هذا النظام جدواه وحل اث ًا من القضايا
وملفا قضايا الطال ب
املطالب

األوواج .وأنا من م يدي هذا النظام وحنن من

به منذ رتة ويلة ،ال أ لدي بع

العد  ،وأرجو أ أحصل عل

األسئلة أوج ا ىل ووارة

جابات .بداية املادة نصت عل التالي« :يف غ

21

الدعاوى اليت ال جيوو ي ا الصلح والدعاوى املطلوب ي ا جراء وقتيًا أو
مستع.الً و جراءات التنفيذ ،»...وقفت عند عبارة «الدعاوى اليت ال جيوو ي ا
الصلح» ،وحقيقة راجعت قانو اإلجراءات أمام ا اام الشرعية وقانو
األحوا الش صية وقانو املرا عات و أرَ أ هناك حصرًا للقضايا أو وجودًا
ملا يسا (قضايا ال جيوو ي ا الصلح) ،وحنن باعتبارنا
أ ال القضايا جيوو ي ا الصلح ،و ذا
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يثبت يف مضبطة ا لسة إ ذلب قد يث
وملصوصًا للاتقا

شكاليات

أثناء التطبي

والقضاة أنفس م ،وقد كو يف مكتا التو ي

األسري الذي بدأ عاله عليًا قرارات و صنيفات أو غ ذلب ،ولكن حت يف
حالة وجود حصر هلذه القضايا اليت عتمب من القضايا اليت ال جيوو التصا
ي ا إن

أرى ــ ْ وجدت أو حددت ــ أنه جيا أ يتضان ا هذا املرسوم 5

بقانو  ،ال أ رتك ب ذه الطريقة من دو حتديد ،ألنه عند التطبي العالي
يف حالة ر
حتا
ذا

أي قضية يف ا اام الشرعية إ أي قضية موجودة سوف

ىل مكتا التو ي األسري ،وأيضًا بالنسبة ىل املتقا
حتدد هذه القضايا و

وا ام

كن األمور وا حة لن حنق األهداف من

هذا املرسوم بقانو أو من هذا املشرو  ،ليس اهلدف منه هو حل الن ا وديًا 11
قط بل هناك أهداف أ

ىل مكتا

من ذلب ،عندما حنيل الن ا

التو ي األسري ــ وملصوصًا م املدد اليت حددها املرسوم ــ ذه املدد سوف
قلل من جراءات التقا ي وحتل املناوعات وديًا يف أسر وقت ممكن
اانت هناك مكانية لتقريا وج ات النظر ب املتناوع  ،لكن يف حالة
عدم حتديد القضايا اليت جيوو ي ا الصلح سوف حتا هذه املناوعات من 15
القضاء ىل مكتا التو ي األسري ،ومكتا التو ي األسري عندما
ينظرها سيقو ن ا ليست من القضايا اليت جيوو ي ا الصلح ،وبالتالي سوف
حتا مرة أملرى ىل ا اام ،حيث عتمب رتات االنتقا ب مكتا التو ي
األسري وا اام أوقا ًا

اسعة بالنسبة لل صوم ،يف ح

حسم الن اعات وحل ا وديًا بدو
ا

أ اهلدف هو

عطيل أو اإل رار با صوم أو أصحاب 21

بسبا عدم و وح مثل هذه األمور يف القانو  .النقطة األملرى متعلقة
و و و جراءات التنفيذ ،أرى أنه من باب أوىل و يح ما هي القضايا اليت

ال جيوو ي ا الصلح ،واملتصاص مكتا التو ي األسري بشكل وا ح يف
هذا املرسوم ،في رأيي أ عبارة «و جراءات التنفيذ» مت قحام ا ،ان
الطبيعي أنه ليس من املتصاص مكتا التو ي األسري وال ا اام 25
الشرعية النظر يف جراءات التنفيذ؛ أل جراءات التنفيذ هي من املتصاص
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اام التنفيذ ،و نظيايًا ملُصصت

كاة التنفيذ للنظر يف نفيذ

األحكام الصادرة عن القضاء الشرعي ،بالتالي أمتن عل وايل ووارة
اا هناك عالً

العد والش و اإلسالمية واألوقاف و يح هذه املسألة،

حصر للقضايا اليت ال جيوو ي ا الصلح و ضاين ا يف مضبطة ا لسة ،ألنه
من املاكن جراء عديالت عل هذا املرسوم بقانو مستقبالً .األمر اآلملر5 ،
عند ا العي عل قرار معالي ووير العد بشأ

شكيل مكتا التو ي

األسري وحتديد القواعد واإلجراءات الالومة للقيام

ام سوية املناوعات

األسرية ،ب لي أ هذا القرار جاء بتنظيم و جراءات أو ح مما جاء يف هذا
املرسوم ،وانا نأمل أ ما ضانه قرار ووير العد بشأ

نشاء مكتا

التو ي األسري يضاّن يف هذا املرسوم ،كاا نعلم أ القانو يُ.اّ القرار11 ،
أي أ القانو يأ ي يف مر بة أعل من القرار ،وبالتالي أعتقد أ هذا التنظيم
هو امل م ،وانا يف ا قيقة نأمل ضا ما جاء يف قرار معالي ووير العد
والش و اإلسالمية واألوقاف يف التعديل ا الي ،ومن املاكن عديل املرسوم
الحقًا ــ ااا ذارت ــ حبيث يشال هذه اإلجراءات والبنود املوجودة يف قرار
15

ووير العد  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت الداتورة ج اد عبدا

الفا ل.
21

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرسيس ،مما ال شب يه أ هذا املرسوم هو مرسوم
م م ،و ياا يتعل بإنشاء مكتا التو ي األسري

و أيضًا م م وسيس م يف

حل املناوعات بشكل ودي حفاظًا عل ايا األسرة ،لكن لدي بع
التساؤالت موج ة ىل اإلملوة يف ووارة العد والش و اإلسالمية واألوقاف،
وهي :هل املوظفو العاملو يف هذا املكتا م هلو ؟ وهل عددهم اافٍ 25
مقارنة بالعدد الكب للقضايا الشرعية؟ هناك ــ ااا يقا ــ مشكلة اب ة
تعل بتأملر منح مواعيد
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و عتمب هذه الفرتة ويلة لتحقي وا

يف مشكلة أسرية ،أرجو من اإلملوة

يف ووارة العد والش و اإلسالمية واألوقاف و يح

اا لدي م ملطة

لعالج القصور يف هذه الناحية ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت سوسن حاجي قوي.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرسيس ،هذا املرسوم م م جدًا؛ لكو نسبة الطال
يف مملكة البحرين يف اودياد ،عندما انت ناسبًا يف جملس النواب 11
ــ وحتديدًا يف الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث ــ قدمت باقرتاح
برغبة بشأ
ليل

نشاء مكتا التو ي األسري ،وا اد

هذه الرغبة ،أعتقد أ

الصد وحل الن اعات ب

هذا املرسوم جاء

نشاء مكتا التو ي األسري يس م يف رأب

ال وج  ،واستارار العالقة بين اا حت ال ن ار

األسر ،ااا أنه سيحل املشاال النفسية املرت بة عل املشاال والن اعات 15
ب

ال وج  ،املتأثر األاثر من ذلب ليس الكبار و منا األ فا  ،في

رأيي هذا املكتا م م ،وأنا من ملال جملسكم املوقر ــ واو ووارة العد
والش و اإلسالمية واألوقاف موجودة ــ أمتن أ ي اد عدد هذه املكا ا،
ألنه لو عدنا ىل حصاسيات نسبة الطال يف مملكة البحرين سن.دها
خميفة ،سواء اانت هذه املكا ا ابعة لووارة التناية االجتااعية من ملال

21

ا اعيات التابعة هلا أو ابعة للاحا ظات لتكو حتت سلطة ووارة العد ،
لكن يف رأيي أ وجود مكتا أو مكتب

ابع

لووارة العد جب ة

مكتظة شاال وقضايا ب ذا الكم لن يكو اا يًا ،أمتن من ملال
هذا املرسوم بقانو مراجعة ايفية ويادة هذه املكا ا ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ مقرر الل.نة.
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العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرسيس ،بداية أ قدم بالشكر ا

يل ىل ووارة العد

والش و اإلسالمية واألوقاف .بالنسبة ىل نشاء مكتا التو ي األسري أرى
أنه مكتا م م ،حبيث يتااش والتطور السري الذي ش ده الووارة

تلا

دارا ا ،وخباصة ا طوة املتعلقة بالتس.يل اإللكرتوني ياا خيص نفيذ 5
األحكام ،وهو أمر

تسا لووارة العد  .لدي س ا موجه ىل اإلملوة يف

ووارة العد والش و اإلسالمية وهو :هل املعنيو

ناقشة هذه اإلشكاالت

وا ال ات األسرية هم من القضاة قط ،أم من ا ام  ،أم يوجد مع م
أش اص خمتصو يف املساسل االجتااعية أيضًا؟ وهل هناك عناصر نسوية يف
هذا املكتا؟ كاا أرى أ وجود العناصر النسوية أمر م م جدًا ملصوصًا 11
بالنسبة ىل املرأة ،قد ر اح املرأة أاثر ىل وجود مرأة أملرى عند حبث
القضايا املتعلقة بالطال أو با الف األسري ،أرى أن ا نقطة م اة جدًا
وبودي لو تكرم ووارة العد والش و اإلسالمية واألوقاف باإلجابة عن هذه
االستفسارات ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرسيس ،يف البداية أحببت أ أ قدم بالشكر ىل ال 21
من شارك يف ملراج هذا املرسوم بقانو

ا هو منصوص عليه ملدمةً للقضايا

الشرعية ،اليت مشلت ا اام الشرعية السنية وا عفرية سواء ياا يتعل
باألمور اإلجراسية الشرعية وما يتعل بقانو أحكام األسرة يف الش الس ،
ااا أود أ أ وجه بالشكر ىل صاحبة الساو امللكي األم ة سبيكة بنت
براهيم

ملليفة ،وملاصة أ اولس األعل للارأة قد بن منذ سنوات 25

مسألة دعم املرأة يف القضايا املتعلقة باألحوا الش صية ،حيث مشل هذا
الدعم األسرة اكل من ملال حتريب عدد من اإلجراءات ،بدءًا من األمور
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اإلجراسية املتعلقة باألماان اليت يتم التقا ي ي ا ،ومسألة شكيل
ا اام ،و قديم الدعم واملساندة القانونية للاتقا

 .ويف هذا ا انا

أشيد بدور معالي ووير العد والش و اإلسالمية واألوقاف لدوره البارو يف
القوان

املتعلقة باألحوا الش صية ،واذلب بدور األخ املستشار سا

الكواري ياا مللص ليه هذا املرسوم بقانو  ،الذي ابتدأ من جملس الشورى 5
عندما قدمنا باقرتاح بقانو بشأ عديل مسألة املتصاص

اام التايي

عند نظر مدى طبي القانو املتعل بتلب الفرتة ــ حيث متت املوا قة عليه ــ
باإلجراءات الشرعية قط ،يف ح
القانو حبسا ما هو

أنه ار ق اآل ليشال مضاو مو و

دد يف هذا املرسوم ،وهو ما يعتمب نقلة يف اوا

الشرعي .منذ  4أش ر قريبًا قامت
ــ بالتنسي م األخ سا

نة الش و التشريعية والقانونية 11

الكواري ــ ب يارة القضاء واملكا ا اليت ُعن

.ا التو ي األسري ،حيث ا لعنا عن قرب عل س عال لب املكا ا.
ياا خيص مسألة االستدعاء ومسألة االملتصاص يف الدعاوى اليت ال جيوو
ي ا الصلح ،والدعاوى املستع.لة وامل قتة قد جاءت ما بطبيعت ا أو بطبيعة
عامل السرعة الذي تطلبه ،اكتا التو ي األسري ال حتا ليه مثل هذه 15
القضايا ،اثالً عندما نواجه قضية الطرد من مسكن ال وجية ال ميكن
الل.وء ىل مكتا التسوية؛ أل القانو أعطاها صفة االستع.ا ومشوله
بالنفاذ املستع.ل يف مثل هذه القضايا ،وعندما يكو هناك ملالف عل
حضانة األ فا

ناك جراء وقيت ملشية ملراج م من البالد ،قد كو

ال وجة أجنبية و أملذ الطفل ىل ا ارج يل.أ ال وج ىل القضاء الشرعي 21
املستع.ل لضاا عدم ملروج الطفل من البلد ،وبالتالي ال ميكن أ يتم
الل.وء ىل مكتا التو ي األسري يف مثل هذه ا االت؛ نظرًا ىل اب
االستع.ا الذي حدده القانو

دة  24ساعة لتحديد جلسة ونظر املو و

واختاذ اإلجراءات الالومة ،لذا البد من وجود بع
معينة من الدعاوى؛ حت

كفل العامل ال م

يتعل بس ا األخ أيد ا داد بشأ
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األسري ،وااا هو منصوص عليه وثُبت ذلب وجا القرار الصادر عن ووير
العد هو أ من يرأس هذا املكتا البد أ يكو من ذوي ا مبة ،وهذا
يع

أ

كو لديه ا مبة يف القضايا املتعلقة باألحوا الش صية ،وهو

أصالً يصدر بتعيينه قرار عن ووير العد والش و اإلسالمية ،والبد أ
يكو هناك حترٍ ملثل لب املواصفات يه ،ان يتواجد يف مكتا التو ي
األسري ــ حبسا النص ــ البد أ يكو من االجتااعي

5

والقانوني

والنفسي  ،وقُصد من هذا االملتالف يف الت صصات أ ي دي غرض التو ي
ب األسر عند حدوث أي ن ا بين ا .ياا يتعل

سألة التأجيل

ي مسألة

نعاني من ا يف عدد من الدعاوى سواء املتعلقة باملساسل املدنية أو املتعلقة
كتا دارة الدعوى العاالية ،ااا

دث ذلب أيضًا يف مكتا التو ي

11

األسري و اا املرسوم قد حدد املواعيد الالومة لكي يتم قييد الطلا
أمام املكتا ،وحتديد مدة  11أيام اليت البد أ
من عدمه م عطاء ا

سم ي ا مو و الصلح
موا قة

يف حالة لا الرغبة يف التاديد بشر

املدع ذا م ،وليادد لـ  11أيام قط ،ااذا لو جتاوو لب املدة؟ و
املرسوم من املفرتض أنه

هذا

ا  ،ذ أين أ ي شكالية مكتا التو ي

15

األسري؟ أ ي يف مسألة اإلعالنات وا ضور وأيضًا أ يكو ما وصلوا ليه
من مكانية الصلح
الوقت ،ولك

يتب َ منه سوى أمور بسيطة قط حتتاج ىل م يد من

م الرأي ب يادة العدد و و

هذا

اادر وظيفي يع

املكتا عل عاله ،وامل م يف املقابل أننا بدأنا بتأسيس لب املكا ا وم
الوقت البد من طوير عال ا .أهم ما ننظر ليه باعتبارنا قانوني
املرسوم ــ وأ كلم بصفيت

يف هذا 21

امية ــ أنه أ اح رصة الطعن عل التايي

يتعل بتطبي القانو  ،وبالتالي هذه رصة أل

كو هناك رقابة

ياا
كاة

التايي عل ما يصدر من أحكام عن ا اام الشرعية ،ويف الوقت ذا ه
سيفيد قضاة الشر يف مسألة االنتباه ياا ذا اا هناك عيا يعيا
ا كم من ناحية طبيقية .يف الن اية هذا املبدأ ــ ااا قدم به من أسلفوا يف 25
هذا الكالم ــ أنه أ اد و يضر يف مسألة التقا ي أمام ا اام الشرعية.
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حنن نش د الكث من الن اعات أل قانو األسرة يف الش الس أوجا عل
القا ي الشرعي أ يبذ ال ج ده لو

ا لو الودية ،وبالتالي هذا هو

وجه القضاء الشرعي ،ومثل هذه املكا ا ختدم هذا التوجه .يف الكث من
ا االت بدأ س.يل ا احاالت ال وانت ت بالتصا

من دو الطال أل

القا ي الشرعي داساًا لديه مسألة النصح واإلرشاد والتوجيه يف جما
ا قو والواجبات ،وبالتالي قد يغيا عن أحد ال وج

5

لب ا قو أو

الواجبات يكو مثل هذا التوجيه والنصح رصة إلعادة الوسام ب األسر،
وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــــس:
البات

شكرًا ،قبل أ نستأنا النقاش بودي أ أرحا ببنا نا

مدرسة الر ا الغربي الثانوية للبنات ومرا قي ن .وا قيقة أنا ريثت يف
الرتحيا ب ن لكي ال يغادر مبكرًا ،ويستاعن ىل ما يدور من نقاش حو
مو و أعتقد أنه ي م ا اي  ،وأنا بالذات عادت التأملر يف الرتحيا ب ن
لكي يستاعن ىل املرأة ودورها يف السلطة التشريعية .قد استاعنت ىل 15
األملوات مجيلة سلاا وسوسن قوي وج اد الفا ل وهالة اي ودال ال ايد،
و

شاء ا

كو لكن أو لبعضكن رصة املشاراة يف السلطة

التشريعية مستقبالً .يسرني أ أرحا بكن يف جملس الشورى ونشيد
ــ وسعادة الووير معنا اليوم ــ بالدور الذي قوم به ووارة الرتبية والتعليم و دارة
املدرسة من رعاية واهتاام ببنا نا الطالبات و س

ال اإلمكانيات هلن ا 21

يعود بالنف علي ن من ملال ويارا ن امليدانية اليت ست دف التعرف عل س
العالية التشريعية يف جملس الشورى ،متان

لكن دوام التو ي والن.اح.

فضل سعادة األخ الداتور ماجد بن علي النعياي ووير الرتبية والتعليم.
25

وزير الرتبية والتعليم:
شكرًا سيدي الرسيس ،نيابة عن بنا ي الطالبات أشكرام
وأشكر اإلملوا يف جملس النواب إل احة هذه الفرصة ألبناسنا وبنا نا الطلبة
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ل يارة اولس

الت.ربة الراسدة ملالكة البحرين

ب دف اال ال عل

واإلجناوات الكب ة اليت حتققت يف ع د سيدي صاحا ا اللة امللب املفدى
أشكرك عل املعاني الطيبة نيابة عن ن ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ ملالد حسن ع.اجي وايل ووارة العد والش و
اإلسالمية واألوقاف لش و ا اام.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقــــاف لشــــــــؤون العـــــــــــــــدل:

11

شكرًا سيدي الرسيس ،بداية أ قدم بالشكر ىل معاليكم و ىل
جملسكم املوقر عل

ف اه ألهاية هذا املرسوم بقانو الذي تم مناقشته

أمام جملسكم اليوم .أيضًا أحا أ أش

ىل أ هذا املرسوم اا نتاج

عاو وثي ب ثالث ج ات هي اولس األعل للقضاء واولس األعل للارأة
وووارة العد والش و اإلسالمية واألوقاف؛ للقناعة بأ األسرة هي نواة 15
اوتا وبأ ا ال ات األسرية يف أصل ا يف ا قيقة كاد كو أغلب ا
راااات نفسية ،والرتاام النفسي هذا يبلغ مداه عند ا صومة القضاسية،
حبيث يكو هناك راام نفسي و نتج عنه ملال ات وا ال ات يت.ه ب ا
ىل القضاء ،و ميانًا بأنه البد من احة رصة لألوواج وأيضًا أل راد األسرة.
هناك مف وم بأ التو ي األسري ال خيص قط ا ال ات األسرية ب

21

ال وج ــ و اا يف األعم األغلا يتعل با ال ات ال وجية ــ ناك أمور
أملرى أسرية مثل دعوى األب بطلا نفقة أو االبن و خل ،...هناك دعاوى
اث ة عرض ال أن ا يف األعم األغلا ملال ات أسرية ب ال وج  ،كا
البد من احة رصة للتنفيس عن هذا الرتاام النفسي حبيث يساعد أحد
ما هذه األ راف يف التوصل ىل الصلح ،والصلح هو سيد األحكام .ياا 25
يتعل بالتساؤ الذي أث

من بع

أصحاب السعادة األعضاء خبصوص

الكوادر اليت عال اآل يف هذا املكتا ،حنن نعلم أ العدد غ اافٍ
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ولكننا نعال أيضًا يف ووارة العد عل أ ن هل أعدادًا أامب حبيث
يف هذا

ستوعا الدعاوى اليت طرح أمام هذا املكتا .أغلا العامل

املكتا هم من العنصر النساسي وحرصنا عل أ يكو هلن دريا و أهيل،
ويف الش ر القادم ستكو هناك دورة أملرى يف نو الوسا ة و ليات

اولة

التوصل ىل صلح ب األ راف .أيضًا بالتعاو م اولس األعل للارأة هناك 5
ملب ة مت صصة وم هلة إلدارة هذه األمور يف املكتا .منذ أ صدر املرسوم
بقانو عُر ت عل املكتا حواىل  712حالة ،نظر املكتا يف  351حالة
وحسا ا ،ومن ا االت الـ  351مت التوصل ىل صلح يف  116حاالت ،والباقي
أُحيل ىل ا كاة ،وباقي األعداد جار العال علي ا باملكتا ،و 66حالة مت
شطب ا بطلا من األ راف ألن م وجدوا أنه ليس هناك دا ٍ لل صومة .ياا 11
يتعل

و و أنوا القضايا اليت جيوو ي ا الصلح واليت ال جيوو ي ا ،يف

ا قيقة معالي ووير العد والش و اإلسالمية واألوقاف ور صدور املرسوم
أصدر السحة بالعال وأشار ي ا ىل بع

أنوا القضايا .ياا يتعل بالقسم

ا عفري نرتاه ىل الفقه و ىل ما جرى عليه القضاء يف ا اام ا عفرية.
و ياا يتعل بالقسم األو  :أحكام األسرة :القسم الس  :حدد القانو بع
ا االت ،لو ر

أحد دعوى بالتصا

15

وبين اا ال مثالً والطال باسن

بينونة امبى ال جيوو ي ا التصا  ،والنسا أيضًا لو ر

أحد دعوى

بإثبات نسا أو نفيه ذا ال جيوو الصلح يه ،ليس لدي األدوات ااكتا
و ي أسري أ أ وصل مع م ىل صلح ياا يتعل بالنسا .وهناك الكث من
الدعاوى ياا يتعل ب ذا األمر .أيضًا اا هناك س ا  :هل الذين يعالو يف 21
املكتا قضاة؟ ليسوا قضاة بل مت صصات وباحثات اجتااعيات .أمتن أن
أجبت عن أغلا االستفسارات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،هل هناك مالحظات أملرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
وسوف يُ ملذ الرأي الن اسي عل املرسوم بقانو نداء باالسم ،فضل
األخ عبدا ليل براهيم

ريا األم العام للا.لس.

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

5

العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موا .

11

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موا .

العضو أمحد مهدي احلداد:
15

موا .

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موا .
21

العضو جاسم أمحد املهزع:
موا .

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موا .

25

العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موا .

العضو مجيلة علي سلمان:
31

غ موا قة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موا قة.
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العضو جواد حبيب اخلياط:
موا .

العضو جواد عبداهلل عباس:
5

موا .

العضو خالد حسني املسقطي:
موا .
11

العضو خالد حممد املسلم:
موا .

العضو مخيس محد الرميحي:
موا .

15

العضو درويش أمحد املناعي:
موا .

العضو دالل جاسم الزايد:
21

موا قة.

العضو زهوة حممد الكواري:
موا قة.
25

العضو سامية خليل املؤيد:
موا قة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موا .

31

العضو سوسن حاجي تقوي:
موا قة.
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العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
موا .

العضو صادق عيد آل رمحة:
5

موا .

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
موا .
11

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
موا .

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موا .

15

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موا .

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
21

موا .

العضو عـلي عيسى أحــمد:
موا .
25

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موا قة.

العضو فـؤاد أحــمد احلـاجـي:
موا .

31

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
موا .
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العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
موا .

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
5

موا .

العضو نوار علي احملمود:
موا .
11

العضو هالة رمزي فايز:
موا قة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موا  .األغلبية موا قة ،ذ يُقر املرسوم بقانو  .وننتقل اآل ىل البند
التالي من جدو األعاا وا اص

ناقشة قرير

نة الش و التشريعية 15

والقانونية خبصوص املرسوم بقانو رقم ( )23لسنة 2115م بتعديل بع
أحكام قانو

كاة التايي الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )8لسنة

1181م .فضل األخ أيد م دي ا داد مقرر الل.نة.
21

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرسيس ،بداية أ لا ثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل ثبيت التقرير يف املضبطة؟

25

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

31

(انظر امللحق  /2صفحة )22
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الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر الل.نة.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرسيس ،ناقشت الل.نة املرسوم بقانو
الدراسة والبحث ،وا لعت عل
و بودلت وج ات النظر ب

مو و

5

قرار جملس النواب ومر قا ه بشأنه،

أعضاء الل.نة ،وممثل ووارة العد والش و

اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوني باولس ،وانت ت ىل ما يلي :ليس
يف املرسوم بقانو أي شب ة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية
الشكلية أو اإلجراسية أو املو وعية .املرسوم بقانو صدر

وجا املادة 11

( )38من الدستور ،وقد وا رت يه الشرو الواردة يف املادة املذاورة من
حيث رتة صداره وعر ه عل اولس  ،ذ نص املادة ( )38عل أنه « ذا
حدث ياا ب

أدوار انعقاد ال من جملس الشورى وجملس النواب أو يف

رتة حل جملس النواب ما يوجا اإلسرا يف اختاذ داب ال حتتال التأمل ،
جاو للالب أ يصدر يف شأن ا مراسيم كو هلا قوة القانو  ،عل أال 15
كو خمالفة للدستور» .حيث مت صداره بتاريخ  21سبتامب 2115م ،وعليه
إ املرسوم بقانو صدر أثناء غياب المبملا ب دوري االنعقاد األو والثاني
من الفصل التشريعي الراب  ،املرسوم بقانو يتناو عديل قانو
التايي  ،ياا يتعل بإ احة مكانية الطعن أمام

كاة

كاة التايي بالنسبة

ىل األحكام الصادرة عن ا اام الشرعية ،مما استوجا معه صدور 21
املرسوم بقانو مو

الدراسة ،ليتسن للسلطة القضاسية أداء دورها املنو

ب ا يف ملدمة العدالة .وقد مت

ال جملس الشورى عل املرسوم بقانو يف

ا لسة الثانية من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الراب
املنعقدة بتاريخ  18أاتوبر 2115م ،وهذا يتناسا م ما نصت عليه الفقرة
الثانية من املادة ذا ا «وجيا عرض هذه املراسيم عل ال من جملس 25
الشورى وجملس النواب ملال ش ر من اريخ صدورها ذا اا اولسا
قاسا أو ملال ش ر من أو اجتاا لكل من اولس ا ديدين يف حالة
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ا ل أو انت اء الفصل التشري ».

من دو فرقة ا

املتقا
وبصفت ا

املرسوم بقانو ي دف ىل منح مجي

يف الل.وء ىل

كاة عليا معنية مباشرة بتطبي صحيح القانو والس ر عل

حسن طبيقه عل األحكام الصادرة عن
الس

كاة التايي ااالذٍ أمل ٍ
اام القضاء الشرعي بشقيه

وا عفري ،وذلب جبواو الطعن يف األحكام الصادرة عن ا اام 5
كاة التايي من دو قصرها عل حالة واحدة

الشرعية السنية أمام

قط ،يف ح اقتصر الطعن عل األحكام الصادرة عن ا اام الشرعية
ا عفرية عل حالة واحدة للطعن وهي وقو بطال يف اإلجراءات مما أثر يف
ا كم ،وذلب ملا
األحكام

كاة التايي من سلطة متنح ا الرقابة عل هذه
باعتبارها

ا ينعكس بشكل جيابي عل املتقا

جوهرية ومطائنة هلم عل اعتبار أ األحكام ليست
كاة التايي  .ويف

اانة 11

نأى عن رقابة

وء ما دار من مناقشات وما أبدي من راء أثناء

دراسة املرسوم بقانو  ،إ الل.نة وصي
بقانو رقم ( )23لسنة 2115م بتعديل بع

ا يلي :املوا قة عل املرسوم
كاة التايي

أحكام قانو

الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )8لسنة 1181م ،لتوا ر شرو

صداره 15

املنصوص علي ا يف املادة ( )38من الدستور ،واألمر معروض عل اولس
املوقر الختاذ الالوم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت وهوة

21

اد الكواري.

العضو زهوة حممد الكواري:
شكرًا سيدي الرسيس ،أود أ أشكر الل.نة عل ما وصلت ليه من
قرار التوصية باملوا قة عل هذا املرسوم ،حيث ن اد دور

كاة التايي يف

رساء القيم واملبادئ املتصلة باألحكام الصادرة عن القضاء الشرعي ،ااا 25
أ ذلب يُحف املشر عل

رساء الش ا عفري من القانو املوحد لألحوا

الش صية ونطاح ىل أ يكو هناك قانو واحد بشقيه ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور أيد سا العري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شكرًا سيدي الرسيس ،س الي موجه ىل اإلملوا يف ووارة العد 5 ،
بالنسبة ىل ا اام الشرعية يف الش ا عفري ،هناك
علي ا أاثر من  51سنة،
ذلب ىل

ل سيل.أ ا صوم ىل ا اام ا عفرية وبعد

اام التايي األملرى؟ وهل القضاة يف

سيل.أ لي ا بعد

اام متيي مر
اام التايي اليت

اام التايي األملرى هم قضاة شرعيو أم قضاة
11

مدنيو ؟ أرجو اإل ادة خبصوص هذا املو و  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت دال جاسم ال ايد.
15

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرسيس ،يف البداية أود أ أشكر األملت وهوة
الكواري عل ما أثار ه بشأ مو و الش ا عفري ،حقيقة اليوم حنن
نريد

اانات ضان حقو األسرة يف ا اام سواء عل مستوى ا اام

السنية أو ا عفرية ،وملاصة أ القانو يف الش الس
2111م وحت اآل

صدر منذ سنة

يطرأ عليه أي عديل الت امًا بالضاانات الواردة يف املادة 21

الثانية من قانو األسرة بعدم جواو أ يتم أي عديل ألي مادة من مواد القانو
ال بناء عل

نة يصدر بتشكيل ا أمر ملكي و وا

عل

لب التعديالت،

وبالتالي اانت هذه املادة حصنًا حصينًا لعدم التدملل التشريعي املباشر يف
مواد القانو  .اليوم حنن نش د قدمًا يف مسار القضايا املنظورة يف ا اام
السنية بفضل من ا

سبحانه ومن ثم وجود هذا القانو الذي نظم مساسل 25

تعل ب ذا املو و  ،ونظم ريقة التقا ي وأملذ بالثوابت يف مسألة ايا
كم القا ي يف ن اعات متعددة ،وبالتالي س ّل عل القا ي وعل
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املتقا

 ،وأس م بشكل مباشر يف قصر ميعاد التقا ي ووقا األمور عند

مسألة

ددة ياا جيوو أو ال جيوو ،ويوجد من القضاة يف ا اام

ا عفرية ومن املتقا

ومن ا ام الذين يتعاملو م القضايا الشرعية.

قد أصبح وجود قانو ينظم لب ا قو مطلبًا م اًا ،واملس ولية يف الدرجة
األوىل هي مس ولية السلطة التشريعية أل القانو موجود لدينا وبالتالي 5
الدولة أو ت مسبقًا بالت ام ا بأ قدمت القانو  ،ولظروف من نظر هذا
القانو صدر قط الش الس  ،ولذلب يف هذا املرسوم لن ختض األحكام
املو وعية الصادرة عن ا اام الشرعية ا عفرية ىل رقابة

كاة

التايي والسبا يف ذلب يعود ىل عدم وجود قانو مو وعي ،وبالتالي يعد
هذا أيضًا من األمور اليت سبا لنا االستياء ألن م يُحرمو من وصو دعواهم 11
ىل

كاة التايي اليت ُراقا هل الت م القا ي بتطبي القانو أم

يلت م؟ الذي سي ض

كاة التايي

ياا يتعل باألحكام الصادرة عن

ا اام الشرعية ا عفرية هي األحكام ذات الصلة قط بقانو اإلجراءات
الشرعية ،أل قانو اإلجراءات الشرعية اليت نظم قديم الدعوى واملواعيد
و جراءات نظرها أمام القا ي يشال ا اام الشرعية السنية وا عفرية15 ،
وبالتالي هذا هو الذي سيقتصر النظر يه عل
متامًا مدى وملم واثرة القضايا أمام
بع

كاة التايي  .حنن نعلم

كاة التايي ولذلب يطو النظر يف

القضايا املدنية والت.ارية والعاالية ،ال أ املرسوم هنا حدد مسألة

الفصل أمام

كاة التايي

دة  4أش ر ،وأراد من ذلب سرعة حسم

القضايا الشرعية ،هذا ما أردت و يحه لألخ الداتور أيد العري 21 ،
وأردت يف قضاء الش ا عفري أال نفوّت عل من خيض له هذه الضاانات
القضاسية ،واالنتفا من مسألة التقا ي أمام ا اام الشرعية ،اليوم
القضاة الشرعيو يف ا كات يواج و عددًا اب ًا من القضايا بسبا أ
هناك افالة

قو

أصبحت اآل

أاثر من الساب  ،وبالتالي يل.أ

املتقا و للقضاء الشرعي يف هذا اوا  ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ سيد ياء

ي املوسوي.

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
شكرًا سيدي الرسيس ،املراسيم اليت صدر والكث من القوان
اليت ُشرّ هي بالطب صا يف صا
بعد هذه السنوات الطويلة

املوا ن البحري  ،ولكن

أعتقد أنه

أوا إلصدار قانو األحوا الش صية (قانو

األسرة) .أنا أعتقد أنه ر ا يف ظرف من الظروف اانت األجواء معبأة
القانو و

5

كن منصفة ألن

د

من ملال ا ّالعي عل القانو أو مسودة

القانو  ،وا ال الكث من علااء الدين أيضًا

تلا مستويا م عليه11 ،

م يرونه ال خيالا الشريعة اإلسالمية ،والكث من املواد مت حتويرها
بطريقة ملطابية وما ىل ذلب .أعتقد أنه جيا علي ا رس يف هذا االجتاه،
ىل النور ،أنا أ كلم عن القانو بالش ا عفري ألنه

وجيا أملذ القانو

أصبح هناك نو من اإلعاقة يف التشري ،
الس

ناك قانو يسري يف ا انا

بيناا هو متوقا يف ا انا ا عفري بسبا أعباء معينة أو ظروف 15

معينة ،أو عبئة مجاه ية معينة .أنا أعتقد أنه حا الوقت إلصداره ،وحنن
نش د الكث من القضايا املعلقة يف ا اام والظروف اليت حتيط بكث
من األسر ألنه ال يوجد قانو الش ا عفري ،وبالتالي بق الكث من
القضايا معطلة أو أصبحت رهينة مل اج أو مستوى رجل الدين أو القا ي أو ما
شابه ذلب ،خبالف لو اا هناك قانو لألحوا الش صية مشرعًا ووا حًا 21
إ ذلب سوف

ل الكث من املساسل اليت تعل باألسرة البحرينية ،ولذلب

قبل رح القانو جيا أيضًا وعية ا ا ور واوتا البحري
الش ا عفري ،أل هذا القانو
النساء وبع

ملصوصًا يف

عالً يصا يف صا

املرأة .جلست م بع

األسر ،ويف لب الفرتة الكث من م

يف اوا القانو بل

يقرأوه ،بل عبأوا عن

ري ملطابات معينة وبسبا ظروف معينة ،وأل

سيّس بطريقة أو بأملرى ،يف ح أ من يقرأ القانو ال جيد أنه
القانو ُ
الدين والتشري  ،حنن يف عا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

متطور ،إىل مت نعي
( ) 42

25
د

بال قانو يف هذا

2116/3/6م

املضبطة 11

االجتاه رغم أهايته بسبا

غط مع أو ظروف معينة أو عبئة معينة؟ جيا

علينا أ نكو جريئ ووا ح  ،وهذا سيصا يف ملدمة اوتا البحري
واملوا ن  .األش اص الذين يرو أ هذا القانو ليس يف صا
هلم التاريخ واأليام أ القانو يف صا

م ،سيثبت

م ،وأ القانو سوف يساعد الكث

من الرجا والنساء واألسر البحرينية يف أ

صل ىل مواق متقدمة عل

5

مستوى التشري  ،و ىل مساسل متقدمة و ىل حلحلة الكث من امللفات العالقة،
وملصوصًا أننا نتكلم عن قضية املرأة ،في هذا الشأ جتد الكث من
النساء البحرينيات معلقة ملفا ن بسبا عدم وجود قانو
اآلالم واألوجا والظروف املأساوية القاسية بسبا بع
بع

األسر أو بع

اي ن ،يعشن
الرجا أو بسبا

الظروف املتعلقة بالنفقة وغ ها ،ألنه ال يوجد قانو

اسرت اءً هلنا أو هلناك .أنا أعتقد أ الدولة سوف ت ذ هذا اإلجراء ــ
ا

11

شاء

ــ م جياد حالة من التظاهرة التوعوية للا.تا البحري لكي يعرف أ

هذه املواد صا يف صا ه ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ ملالد حسن ع.اجي وايل ووارة العد والش و
اإلسالمية واألوقاف لش و العد .

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقــــاف لشــــــــؤون العـــــــــــــــدل:

21

شكرًا معالي الرسيس ،ردًا عل سعادة العضو الداتور أيد العري
واستكااالً ملا فضلت به األملت دال ال ايد ياا يتعل
املرسوم بقانو

و و التفرقة،

ّر ب حالت  ،ب دعاوى ُنظر أمام ا اام السنية و ُايّ ،

ودعاوى ُنظر أو نُظِرَت أمام ا اام ا عفرية ومُيِّ َت .يف ا قيقة لتو يح
هذا املو و جيا أ نف م ونعي م اة

كاة التايي  .م اة

كاة التايي

باعتبارها وسيلة من وساسل الطعن أو ري من الطر غ العادية للطعن عل
األحكام،

ي يف ا قيقة
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25

ا كاة اليت أصدرت ا كم للقانو  ،و ا أنه يوجد قانو خيتص بأحكام
يف نظر املو و  ،والتحق ذا ما اا

األسرة في القسم األو أعطت ا

هناك ملطأ يف اإلجراءات ،ولكن ياا يتعل بالش ا عفري ليس هناك
قانو ااا فضل أصحاب السعادة األعضاء وااا يعلم ا اي  ،ولكن
هناك قانو جراءات شرعية ،وقانو اإلجراءات الشرعية يُاكّن

كاة 5

التايي من مراقبة ا كم وبيا مدى طبي ا كاة اليت أصدرت ا كم
ملا ينص عليه قانو اإلجراءات الشرعية يف هذا ا صوص ،وبالتالي التفرقة
اانت هلذا السبا ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عاد عبدالرين املعاودة.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شكرًا سيدي الرسيس ،بسم ا
رسو ا

وا اد

وعل له وصحبه ومن وااله .أحا أ أب

أنه اا ــ ااا ذار األخ السيد

ياء املوسوي ــ

والصالة والسالم عل
ياا يتعل بقانو األسرة 15
ل أملذ وعطاء ،سواء

اا يف الشار ا عفري ــ ذا صح التعب ــ أو يف الشار الس  ،حيث
يكن بين اا ا فا عل قو واحد .انت معاصرًا لتلب املسألة وم يدًا لطرح
القانو عن قناعة ،واشرتات م خمالف لي يف الرأي من علااء السنة يف
هذا القانو ولكن دار نقاش علاي وجوالت للعلااء ،واانت ا الصة 21
عكس ما يُقا حو أ األمر سيكو دملالً يف الشريعة و غي للشر من
قبل غ امل تص

وهذا ملطر عل الشريعة ،بالقانو أصبح األمر أ ان

من ذي قبل ،أل القضاة أيضًا يتغ مستواهم ،واذلب أساليب م تغ ،
أنت ال ضان بقاء القضاة عل مستوى واحد ،ولكن بالطريقة اليت
رحت ا القيادة السياسية يف البلد ،أعطت ال ا رية ملا يُسا رجا
الدين ،وأنا أقو

ن م العلااء ألن

د مصطلح رجا الدين ،ليس لدينا

رجا دين ورجا دنيا ،وليس لدينا صل ب
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للات صص  .اليوم أنا أذار بكلاة قالت ا األملت الع ي ة الفا لة املساهاة
مساهاة اب ة يف هذا التشري وهي علم يف جما التشري األملت دال
التغي يف هذا القانو له جراءات ملاصة قبل أ يصل

ال ايد ،حيث قالت
ىل الغر ت  ،وهذه

اانة من جاللة امللب ــ حفظه ا

ــ وأنا أذار له

الاة يف لقاء مجعه برجاالت وش صيات الدولة ،حيث قا
لقاسد وال ملشر أ يوق عل قانو خيالا شر ا

نه ال ينبغي 5

ع وجل ،وأ هذه

الضاانة اليت وُ عت يف القانو هي أ ان من التقلبات ،وال يغرت يار
سالمي أو غ

سالمي ،إ األيام دو  ،وامل اجات ختتلا ،باألمس

اانت الغالبية الساحقة لإلسالمي  ،وقبل ا اانت للقومي  ،واليوم ختتلا
الكفة ،وغدًا ختتلا الكفة ،الضاا هو الضاانات اليت نضع ا وحنن يف 11
حالة قوة ،وليست اليت نضع ا وحنن يف حالة

عا .أعتقد أ عبارة سوء

الظن وسوء النوايا يف اآلملرين ،هذا ال يستفيد منه ال من ال يريد أ
مس نا ،حيث

قوى

مس نا قوى باصطفاف ا اي  ،وال أعتقد أ لدينا من

يريد أ يتدملل يف ا صوصيات ــ وخباصة ا صوصيات الدينية ــ ويغ ها،
بل هذا اوتا قام عل أصو أقوى من القانو  ،وقام عل أعراف ،وحت
نظام ا كم قام عل عقد اجتااعي قديم ب

15

عواسل البحرين و واسا

البحرين وحكام البحرين ،وهو أقوى من ال القوان  ،حيث نه عقد
اجتااعي وُلدنا و ربينا وعشنا عليه وسناوت عليه بإذ ا
ويل بعال صا

شاء ا  .أقو ننا ال نريد ال ا

ع وجل بعد عار
و ا اام ليست

عيبًا بل جيا علينا طويرها ،وجيا علينا س يل جراءا ا للاتقا
هو حا القانو الساب  ،نعم إلجياد املساحة األامب للصلح ،وو

ااا 21
ا

د

واملا أيضًا ،وهذه رسالة ندعو ي ا ووارة العد ىل أ ضخ األموا ملكا ا
اإلصالح؛ ألن ا و ر الكث من املا يف املشاال اليت حتصل يف البالد.
أشكر األملت دال ال ايد عل التذا بأ التغي يف هذا القانو له
وابطه ا اصة ،وحنن ــ ولتساحوا لي أ أقو حنن ــ الذين وقفنا منثل 25
رجا الشريعة و انا للشار أ الشر ال يُاس ال من قبل أهله ،وحنن
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نتحال هذه املس ولية ،ونقو املس ولية عل ا اي  ،بدءًا من معالي الرسيس
ىل ال األعضاء،

ي مس وليتنا مجيعًا ،وديننا ع ي علينا مجيعًا ،وال

رر يف أ نرى التطوير واإلصالح والتس يل للناس يف حدود شرعنا املط ر،
وبارك ا

يف ا اي  ،وج اام ا

مل ا

اء ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور أيد سا العري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شكرًا سيدي الرسيس ،والشكر موصو

ىل األخ عاد املعاودة11 ،

واذلب ىل األخ ملالد ع.اجي وايل ووارة العد والش و اإلسالمية
واألوقاف لش و العد عل

يضاح م هذا املو و  ،ولكن

أل

ا واب الشايف .بالنسبة ىل س ا ايا يكو التايي للتايي  ،حيث
هناك

اام شرعية يف الش ا عفري ي ا متيي  ،كيا ــ ااا قا

األخ عاد املعاودة ــ سيُايّ القا ي املدني ياا نُقل ليه من قاضٍ شرعي 15
جعفري ،وهو ممي يف الوقت نفسه؟!

أستوعبه من

ذا التفس

سعاد كم ،حبذا لو و ح لنا أاثر يف هذا ا صوص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ ملالد حسن ع.اجي وايل ووارة العد والش و

21

اإلسالمية واألوقاف لش و العد .

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقـــــــــاف لشــــــــــؤون العـــــــدل:
شكرًا معالي الرسيس ،يف ا قيقة ملعر ة ا اام جيا علينا 25
الرجو ىل قانو السلطة القضاسية ،هذا القانو قسّم ا اام الشرعية ىل
كاة امبى شرعية و كاة استئناف شرعية ،و كاة صغرى،
و كاة امبى وهي نعقد بصفة استئنا ية ،هناك
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العليا الشرعية .األحكام اليت متي هي األحكام اليت صدر عن ا كاة
الكمبى بصفت ا

كاة استئنا ية ،واألحكام اليت صدر عن

كاة

كاة التايي  ،ليس هناك

كاة

االستئناف العليا الشرعية متي أمام
متيي ملالف
عن

كاة التايي املوجودة ،نظريًا ال ميكن أ يصدر حكم

كاة التايي ويُايَّ أمام

كاة متيي  ،بل البد أ يكو من 5

كاة استئناف عليا مدنية اانت أو شرعية ،و ا أننا نتكلم عن الشر
أنا أ كلم عن
نعقد بصفت ا

اام االستئناف العليا الشرعية ،أو

كاة امبى

كاة استئناف وبالتالي يصدر ا كم ويتم متيي ه أمام

كاة التايي  ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،يسرني أ أرحا بأبناسنا وبنا نا لبة و البات مدرسة البيا
الناوذجية ومرا قي م يف جملس الشورى ،مقدرين الدور الذي قوم به ووارة
الرتبية والتعليم و عاون ا الداسم لدعم ج ود نشر الوعي يف العال التشريعي
لدى أبناسنا الطلبة والطالبات ،وبالشكل الذي يعود بالنف علي م من ملال

15

ويارا م امليدانية للتعرف عن قرب عل س العال و ليا ه يف جملس الشورى،
متان

هلم دوام التو ي والن.اح ،ومرحب

ب م و را قي م يف جملس

الشورى .ملواني أيضًا قبل أ نسرتسل ،يسرني أ أرحا بو د المبملا
اإلندونيسي ال اسر ملالكة البحرين ،م ادين أهاية هذه ال يارة لتع ي
العالقات البحرينية اإلندونيسية يف خمتلا اواالت التشريعية والقانونية 21
واالقتصادية ،و باد الو ود المبملانية و ا الصداقة املشرتاة و نسي
املواقا يف خمتلا ا ا ل الدولية ،مشيدين باملواقا اإلندونيسية األصيلة
م البحرين ،ومتان

لكم دوام التو ي والن.اح و قامة يبة يف مملكة

البحرين.

25 I hope you understand Arabic language, but I will speak few

words in English, just I want to welcome you in Shura council of
kingdom of Bahrain, and we appreciate this visit, and I think that
will enable us to coordinate and to exchange the ideas to benefit
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from each other from your expertise, and we hope that visit will
enhance that relation more farther and I think we should
coordinate our effort in the International community and also by
retirer relation between Indonesia and Bahrain. welcome to Bahrain
again and we hope you enjoy good stay here. thank you very much.

ااا نرحا باألخ ماجد ال ايد شقي األملت دال ال ايد .فضلي األملت دال

5

جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرسيس ،يسرني ما فضل به األخ الداتور أيد 11
العري

من استفسارات م اة عمب عاا يفكر يه بع

املثا  :ياا يتعل حب التايي

العامة .وعل سبيل

ياا يصدر عن ا اام ا عفرية ،هو ملاص

قط باإلجراءات ،مثالً صدر لي حكم وقات باستئنا ه بعد  31يومًا من
صدوره وهي الفرتة ا ددة الستئناف األحكام الصادرة عن
درجة ،وأ ت

اام أو

كاة االستئناف وقبلت االستئناف شكالً وألغت ا كم 15
متيي ًا أمام

كاة

الصادر وحكات ملن استأنا ،بالتالي عندما أر

التايي وأ عن عليه إ الطعن سيكو متعلقًا بأ ا كاة

لت م

باملواعيد املقررة للطعن عل

ا كم الصادر ملال  31يومًا ،وبالتالي

االستئناف قُدم بعد وات امليعاد ومن املفرتض أال قبله
شكالً نظرًا ىل ر عه بعد وات امليعاد و قضي بسقو ا
وهنا أ ي االستفادة قط بأ
ا الة ،ملاذا؟ أل

كاة االستئناف
يف االستئناف21 ،

كاة التايي سوف لغي ا كم يف هذه

كاة االستئناف

لت م بالقواعد القانونية املقررة يف

اإلجراءات ،ولكن لو صدر حكم عن ا كاة الشرعية ا عفرية ،مثالً:
سيدة لبت الطال للضرر ور ضت
السيدة ا كم وأيدت

كاة أو درجة دعواها واستأنفت

كاة االستئناف قرار

كاة أو درجة بر

دعواها للطال  ،هنا و ْ وا رت أسباب الطال مو وعًا إن ا ال ستطي
الل.وء ىل

كاة التايي باعتبار أنه ال يوجد نص ينص عل

يقابل ا ا

يف الطال ااا هو مقرر يف الش الس  ،ألنه ذار حالة
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25

الطال للعلل وحالة ا بس واإلدما وحالة الغياب وغ ذلب ،أي حدد حاالت
جيوو لل وجة ي ا لا الطال  ،وبالتالي ذا وا رت لب ا االت و يأملذ
ب ا القا ي اُعتمب خمالفًا لنص يف القانو  .مثا  :امرأة حكم عل ووج ا
بعقوبة سالبة للحرية وحكم عليه بالس.ن ألاثر من  3سنوات ،وو
القانو ذا حكم عل ووج املرأة بعقوبة سالبة للحرية ألاثر من  3سنوات 5
جاو هلا لا الطال وال يبحث القا ي أي أمر ملر ،ولو ر
لب ا الطال هلذا السبا ومن ثم جاءت
بر

الطلا و أت املرأة ىل

القا ي

كاة االستئناف وأيدت ا كم

كاة التايي

نا رقابة التايي سوف

لغي ا كم الصادر مل الفته نص املادة الذي أوجا جابة لب ا الطال .
هذا هو االملتالف ب ا كات  .أحا أيضًا أ أذار شيئًا م اًا وهو أ

11

الل.وء ىل مكتا التو ي األسري جمانًا ،ال يتم قا ي أي رسوم عل
ذلب ،وبالتالي هذه ملدمة من ا دمات اليت افلت ا الدولة وأملذت ب ذا
املف وم وو ر ه ملن يل.أ ىل مكتا التو ي األسري ،وبالفعل سيكو هذا
معينًا هلم وسي فا من أعباء التقا ي والرسوم القضاسية أمام ا اام
15

الشرعية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،الداتور أيد العري  ،هل األمر وا ح اآل ؟
21

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
سيدي الرسيس ،ىل اآل الفكرة ليست وا حة بالنسبة ليَّ.

الرئيـــــــــــــــس:
األخ ملالد ع.اجي ،حت نتكلم بشكل مبسط ،هل هناك
متيي شرعية جعفرية؟ ذا مُيِّ ا كم يف
ا عفرية،

ل يذها هذا ا كم املاي ىل

كاة

كاة التايي الشرعية 25
كاة التايي أم ال؟ وهل

هذا يولّد ناقضًا أم ال؟ هذا هو س ا الداتور أيد العري  .أرجو أ
جتيبنا عن هذا الس ا  ،فضل .
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وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقــــــاف لشــــــــــؤون العــــــــدل:
شكرًا سيدي الرسيس ،يف ا قيقة ال وجد

كاة متيي شرعية

سنية و كاة متيي شرعية جعفرية ،بل هناك داسرة شرعية ،وقد أصدر
معالي رسيس اولس األعل للقضاء قرارًا بتشكيل ا وهي ضم ا اي  ،ي 5
ضم قا يًا شرعيًا من ا اام ا عفرية وقا يًا شرعيًا من ا اام
السنية ،وأعتقد أ الداتور أيد العري

يش

ىل القا ي املاي  ،وهذا

اا موجودًا يف ن اية العشرينيات أو بداية الثالثينيات ،ا لِّي ريه ا
اا القا ي املاي  .أما يف النظام القضاسي ا ديد ال يوجد هذا التنظيم،
حيث ال وجد أي

11

اام متيي أملرى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،الداتور أيد العري  ،ال وجد
جعفرية وال

كاة متيي شرعية

كاة متيي شرعية سنية ،وبالتالي ليس هناك عارض يف

حتويل القضايا ىل

15

كاة التايي للنظر ي ا.

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
سيدي الرسيس ،ىل سنة 1161م أو 1165م اا يوجد قا ي متيي
وهو القا ي الشيخ باقر العصفور ،أما عن الو

ا الي ليس لدي علم،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جاسم أيد امل

.
25

العضو جاسم أمحد املهزع:
شكرًا سيدي الرسيس ،أحببت أ أو ح نقطة للداتور أيد
العري

وا ا رين خبصوص ما مت ذاره عن ا اام و ريقة التقا ي

ي ا .حنن يف مملكة البحرين ن نئ أنفسنا عل

ا اام املوجودة

الكفاءات املوجودة يف التقا ي ،يف الش ا عفري والش الس ،
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افاءات حتال م هالت علاية عالية ومدربة لدى ووارة العد جتعل الش ص
يفت ر بالقضاة البحريني
أيد العري
سنية،
الف

يف خمتلا ا اام .خبصوص س ا الداتور

اانت هناك

كاة التايي هي
لدى

كاة متيي جعفرية و كاة متيي

كاة واحدة ،وهناك مكتا يسا املكتا

كاة التايي وهو املكتا املع

بنظر القضايا عند قدمي ا 5

حت يف خمتلا درجات ا اام األملرى ،لنفرض أ

كاة التايي ال

قبل أي قضية ال ذا اا هناك ملطأ يف طبي القانو نفسه وق من قبل
كاة وار أت

كاة التايي بعد دراسة املكتا الف

قبو هذا الطعن

و رجاعه ىل ا كاة األملرى للحكم .بالنسبة ىل ا اام ا عفرية
وا اام السنية ،اولس األعل للقضاء وجه ىل املتيار قضاة شرعي
مت صص

11

يف هذا اوا  ،وجار ر يا هذا الكادر لنظر القضايا

الشرعية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
15

شكرًا ،فضل األخ حيس يد الرميحي.

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سيدي الرسيس ،أعتقد أ ما فضل به ممثل ووارة العد بشأ
أ هناك

كاة متيي واحدة ينق

نص املادة يف املرسوم بقانو اليت

قو  « :تألا ا اام الشرعية من - 1 :كاة االستئناف العليا الشرعية21 .
- 2ا كاة الكمبى الشرعية- 3 .ا كاة الصغرى الشرعية .و لا
ال

كاة من ا من داسر  :أ -الداسرة الشرعية السنية .ب -الداسرة

الشرعية ا عفرية» .أعتقد أ ما فضل به ممثل ووارة العد ينق
املرسوم ،أل املرسوم نص عل داسر

هذا

بواق داسرة لكل مذها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أملرى؟

(ال توجد مالحظات)
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25

الرئيـــــــــــــــس:
اآل سوف نأملذ رأيكم عل املرسوم بقانو نداءً باالسم ،فضل األخ
عبدا ليل براهيم

ريا األم العام للا.لس.

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

5

العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موا .

11

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موا .

العضو أمحد مهدي احلداد:
15

موا .

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موا .
21

العضو جاسم أمحد املهزع:
موا .

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موا .

25

العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موا .

العضو مجيلة علي سلمان:
موا قة.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موا قة.

العضو جواد حبيب اخلياط:
5

موا .

العضو جواد عبداهلل عباس:
موا .
11

العضو خالد حسني املسقطي:
موا .

العضو خالد حممد املسلم:
موا .

15

العضو مخيس محد الرميحي:
موا .

العضو درويش أمحد املناعي:
21

موا .

العضو دالل جاسم الزايد:
موا قة.
25

العضو زهوة حممد الكواري:
موا قة.

العضو سامية خليل املؤيد:
موا قة.

31

العضو سوسن حاجي تقوي:
موا قة.
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العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
موا .

العضو صادق عيد آل رمحة:
5

موا .

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
موا .
11

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موا .

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موا .

15

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موا .

العضو عـلي عيسى أحــمد:
21

موا .

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موا قة.
25

العضو فـؤاد أحــمد احلـاجـي:
موا .

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
موا .

31

العضــــــو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
موا .
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العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موا .

العضو نوار علي احملمود:
5

موا .

العضو هالة رمزي فايز:
موا قة.
11

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موا  .موا قة باإلمجا  ،ذ يُقر املرسوم بقانو  .وننتقل اآل
البند التالي من جدو األعاا وا اص

ناقشة قرير

ىل

نة الش و

التشريعية والقانونية خبصوص املرسوم بقانو رقم  24لسنة 2115م بتعديل
بع

أحكام قانو السلطة القضاسية الصادر باملرسوم بقانو رقم  42لسنة
15

2112م .فضل األخ أيد م دي ا داد مقرر الل.نة.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرسيس ،بداي ًة أ لا ثبيت التقرير يف املضبطة.
21

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل ثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة)22
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الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر الل.نة.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرسيس ،ناقشت الل.نة املرسوم بقانو
الدراسة والبحث ،وا لعت عل
و بودلت وج ات النظر ب

مو و

5

قرار جملس النواب ومر قا ه بشأنه،

أعضاء الل.نة ،وممثل ووارة العد والش و

اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوني باولس ،وانت ت ىل ما يلي :ليس
يف املرسوم بقانو أي شب ة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية
الشكلية أو اإلجراسية أو املو وعية .املرسوم بقانو صدر

وجا املادة 11

( )38من الدستور ،وقد وا رت يه الشرو الواردة يف املادة املذاورة من
حيث رتة صداره وعر ه عل اولس  ،ذ نص املادة ( )38عل أنه « ذا
حدث ياا ب

أدوار انعقاد ال من جملس الشورى وجملس النواب أو يف

رتة حل جملس النواب ما يوجا اإلسرا يف اختاذ داب ال حتتال التأمل ،
جاو للالب أ يصدر يف شأن ا مراسيم كو هلا قوة القانو  ،عل أال 15
كو خمالفة للدستور» .حيث مت صداره بتاريخ  21سبتامب 2115م ،وعليه
إ املرسوم بقانو صدر أثناء غياب المبملا ب دوري االنعقاد األو والثاني
من الفصل التشريعي الراب  ،املرسوم بقانو يتناو
القضاسية ،ياا يتعل بإ احة مكانية الطعن أمام

عديل قانو السلطة
كاة التايي بالنسبة

ىل األحكام الصادرة عن ا اام الشرعية ،مما استوجا معه صدور 21
املرسوم بقانو مو

الدراسة ،ليتسن للسلطة القضاسية أداء دورها املنو

ب ا يف ملدمة العدالة .وقد مت ا ال جملس الشورى عل املرسوم بقانو يف
ا لسة الثانية من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الراب
املنعقدة بتاريخ  18أاتوبر 2115م ،وهذا يتناسا م ما نصت عليه الفقرة
الثانية من املادة ذا ا «وجيا عرض هذه املراسيم عل ال من جملس 25
الشورى وجملس النواب ملال ش ر من اريخ صدورها ذا اا اولسا
قاسا

أو ملال ش ر من أو اجتاا لكل من اولس ا ديدين يف حالة
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ا ل أو انت اء الفصل التشريعي» .أ املرسوم بقانو صدر مت امنـًا م املرسوم
بقانو رقم ( )22لسنة 2115م بتعديل بع

أحكام قانو اإلجراءات أمام

ا اام الشرعية الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )26لسنة 1186م ،واملرسوم
بقانو رقم ( )23لسنة 2115م بتعديل بع

أحكام قانو

كاة التايي
رقاي 5

الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )8لسنة 1181م؛ بصدور املرسوم

( )22و( )23لسنة 2115م أصبح عديل قانو السلطة القضاسية الصادر
باملرسوم بقانو رقم ( )42لسنة 2112م ،الومـًا بعد تح باب الطعن بالتايي
اام القضاء الشرعي ـُشكل من:

ألحكام القضاء الشرعي لتصبح

كاة التايي  ،و كاة االستئناف العليا الشرعية ،وا كاة الكمبى
كاة من داسر 11 :

الشرعية ،وا كاة الصغرى الشرعية ،و لا ال

الداسرة الشرعية السنية ،والداسرة الشرعية ا عفرية .واستنادًا ىل ال ما
قدم اجت ت الل.نة ىل التوصية باملوا قة عل املرسوم بقانو رقم ( )24لسنة
2115م بتعديل بع

أحكام قانو السلطة القضاسية الصادر باملرسوم بقانو

رقم ( )42لسنة 2112م .يف

وء ما دار من مناقشات وما أبدي من راء أثناء

دراسة املرسوم بقانو  ،إ الل.نة وصي باملوا قة عل املرسوم بقانو رقم 15
( )24لسنة 2115م بتعديل بع

أحكام قانو السلطة القضاسية الصادر

باملرسوم بقانو رقم ( )42لسنة 2112م ،لتوا ر شرو

صداره املنصوص

علي ا يف املادة ( )38من الدستور .واألمر معروض عل اولس املوقر الختاذ
الالوم ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ فضلي األملت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرسيس ،حصلنا عل هذه املعلومة من اولس األعل
للقضاء وأحببت أ أذارها وهي أ الداسرة سا داسرة األحوا الش صية
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25

و ي ا ثالثة قضاة قاضٍ خمتص بالقضاء الس

وقاضٍ خمتص بالقضاء

ا عفري وقاضٍ خمتص بالقضاء املدني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أملرى؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ سوف يُ ملذ الرأي الن اسي عل املرسوم بقانو نداء باالسم11 ،
ريا األم العام للا.لس.

فضل األخ عبدا ليل براهيم

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

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:

15

موا .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
21

موا .

العضو أمحد مهدي احلداد:
موا .
25

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موا .

العضو جاسم أمحد املهزع:
موا .

31

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موا .

العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موا .
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العضو مجيلة علي سلمان:
موا قة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
5

موا قة.

العضو جواد حبيب اخلياط:
موا .
11

العضو جواد عبداهلل عباس:
موا .

العضو خالد حسني املسقطي:
موا .

15

العضو خالد حممد املسلم:
موا .

العضو مخيس محد الرميحي:
21

موا .

العضو درويش أمحد املناعي:
موا .
25

العضو دالل جاسم الزايد:
موا قة.

العضو زهوة حممد الكواري:
موا قة.

31

العضو سامية خليل املؤيد:
موا قة.
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العضو سوسن حاجي تقوي:
موا قة.

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
5

موا .

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
موا .
11

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موا .

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موا .

15

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موا .

العضو عـلي عيسى أحــمد:
21

موا .

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موا قة.
25

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
موا .

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
موا .

31

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موا .
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العضو نوار علي احملمود:
موا .

العضو هالة رمزي فايز:
5

موا قة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موا  .موا قة باإلمجا  ،ذ يقر املرسوم بقانو  .فضل سعادة األخ
الداتور ماجد بن علي النعياي ووير الرتبية والتعليم.
11

وزير الرتبية والتعليم:
شكرًا معالي الرسيس ،والشكر موصو أيضًا ىل أصحاب السعادة
أعضاء جملس الشورى عل ما فضلوا به من راء قياة أثناء دراسة هذه
املراسيم ،اليت اهلدف من ا أوالً وأمل ًا هو س يل جراءات التقا ي م
الضاانات .أيضًا أارر شكري و قديري لكل ا

ود اليت بذلت يف متابعة 15

ودراسة هذه املراسيم يف الل.ا املعنية واولس املوقر .ال شب أننا يف
ا كومة نقدر هذا ا
بالتاسب

د الطيا م ادين أننا نشاراكم االهتاام

ا جاء يف املادة  5من الدستور من االهتاام باألسرة باعتبارها

أساس اوتا ولبنة أساسية يف بناء جمتا مملكة البحرين .باسم ا كومة
نقدم ملالص الشكر والتقدير لكم وإلملواني أصحاب السعادة عل ما بذ

21

من ج د يف دراسة هذه املراسيم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وحنن بدورنا نشكر سعاد كم عل
االجتاا و

شاء ا

يكو التعاو ب

السلطت

مشاراتنا هذا

عالية مستارة وقاساة25 .

وننتقل اآل ىل البند التالي من جدو األعاا وا اص ناقشة قرير بشأ
مشاراة جملس الشورى يف امل متر األو لرؤساء المبملانات العربية حتت
شعار« :رؤية برملانية ملواج ة التحديات الراهنة لألمة العربية» ،املنعقد يف
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القاهرة ــ مج ورية مصر العربية ،ملال الفرتة من  24ىل  25مباير 2116م.
وقد رأست و د اولس ،هذا االجتاا يأ ي يف وقته املناسا وهو أو
اجتاا لرؤساء المبملانات العربية ،واا ا ضور اب ًا واملواقا وا حة
قريبًا وأداء و دام ىل هذا االجتاا

والتنسي حو ال القضايا متطاب

اا أداء مو قًا وقد اقرتحنا عددًا من املقرتحات القت الرتحيا من قبل 5
اإلملوة رؤساء اوالس حيث اا هذا االجتاا برعاية ارمية من األخ
الرسيس عبدالفتاح السيسي رسيس مج ورية مصر العربية .ونظرًا ىل الن.اح
الكب الذي حققه هذا االجتاا

قرر أ يكو اجتااعًا سنويًا لرؤساء

اوالس لكي يوصلوا صوت السلطة التشريعية و طلعات املوا ن

عل

عرض و و الو ن العربي ىل القيادات يف دولنا العربية .هذا ما أحببت أ
أقوله لكم بامل تصر املفيد

11

االجتاا اا ناجحًا بكل املقاييس وا اد

 .فضلي األملت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرسيس،با ي وباسم األخ عبدالرين مجش
شر نا

شاراتب وأيضًا باملضام

15

اليت قدمت ب ا ومدى قوة ا ضور

الذي متتعت به يف املشاراة بالل.ا واا حضورك أعاا

نة أعضاء

المبملا العربي من ملال الكلاات اليت قرأ ا والكلاات األقوى االرجتالية
اليت قدمت ب ا قد ملست عالً واق ومس ولية أعضاء المبملا العربي جتاه
األمة العربية وأيضًا جتاه شعوب الدو العربية وما يتوجا علي م عاله21 ،
واانت االقرتاحات اليت قدمت ب ا متس ا اجة والواق اآل وملاصة أن ا
اانت يف

ورين متناقض متامًا،

ور اإلرهاب وهو

ور هادم بالنسبة

ىل الدو العربية ،و ور التناية املستدامة وهو الذي يتالوم يف الوقت
الراهن م نظرة الدو العربية .أيضًا أوجه ومالءنا أعضاء جملس الشورى ىل
قديم االقرتاحات وملاصة أعضاء

نة الش و ا ارجية و نة الش و

التشريعية والقانونية ياا يتعل باال فاقيت
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25

اال فاقية العربية ملكا حة اإلرهاب واال فاقية العربية بشأ مكا حة غسل
األموا يف جما متويل اإلرهاب .وجامعة الدو العربية بحث اآل ايفية
حتسين ا و ضاين ا أجود ما هو ممكن لنتاكن من مكا حة مجي
أشكا اإلرهاب .باإل ا ة ىل امليثا العربي

قو اإلنسا  ،الذي نف ر

اليوم يف الدو العربية بأ يكو لدينا ميثا عربي

قو اإلنسا يتناسا 5

م شريعتنا اإلسالمية ودسا نا و بيعة شعوبنا العربية ،وبالتالي هذه
االقرتاحات ستكو م اة لنا يف االجتااعات املقبلة ألن ا سرت

ىل جامعة

الدو العربية .وأيضًا أ وجه بالشكر ىل رسيس جملس النواب معالي األخ
أيد براهيم املال عل مشاراته لنا أعاا هذا امل متر الذي بال شب
عكس مدى قوة وحضور السلطة التشريعية يف مثل هذه امل مترات ،وشكرًا11 .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أيد م دي ا داد.
15

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرسيس ،بداية أود أ أ قدم ليكم بالشكر ا

يل

عل ما قاتم به ملال هذا االجتاا يف القاهرة ،قد انا نتاب ال
حتراات و عاليات و د البحرين ومشاراة م معالي رسيس جملس النواب
األخ أيد براهيم املال .يف الواق اا هذا االجتاا له متي ملاص ،وأود يف
هذه الع.الة أ أُشيد وألو مرة ب ذا التقرير الذي صدر يف الوقت ا دد له 21
ويف أسر وقت ممكن ،ونأمل يف املستقبل أ يكو ذلب مثاالً

تذى

ألعضاء باقي الو ود ــ الذين يشاراو يف عاليات سواء داملل البحرين أو
ملارج ا ــ يف عداد قاريرهم .سيدي الرسيس ،ذا

حت لي أود أ أش

ىل

عال القاهرة يف هذا الشأ  ،هذا اإلعال ضان ست عشرة وصية ،ال ا
وصيات م اة جدًا بالنسبة ىل الو ن العربي وما مير به من شكاالت 25
اث ة يف دو عديدة ،و بعًا هناك وصية ملاصة باستضا ة مملكة
البحرين

كاة حقو اإلنسا  ،وهي مشرو جاللة امللب املفدى حفظه
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ا  ،و شاء ا

هذه التوصية ستدملل حي التنفيذ قريبًا و كو مملكة

البحرين مقرًا هلذه ا كاة .أود أ أش أيضًا ىل التوصية التاسعة ،هذه
التوصية دعو ىل قامة هيئة حكااء من مجي ممثلي برملانات الدو
العربية ،أعتقد أ هذه التوصية من أهم التوصيات بسبا ما مير به الو ن
يف النفس أ ُناق

العربي من شكاالت وحروب وأشياء اث ة أملرى

5

يف مجي ا ا ل الدولية وحنن العرب ال نستطي أ نعاجل أو نض صورًا
ل هذه املوا ي  .أعتقد أ

نشاء مثل هذه اهليئة

روري جدًا ،واألمم

املتحدة داساًا عال ب ذا املبدأ ،اثالً ملال االعتداءات عل املد األمريكية
يف عام 2111م قامت األمم املتحدة بإنشاء هيئة حكااء لل روج بتصور
اامل حو ايفية مكا حة اإلرهاب ،وأعتقد أنه من الضروري أ

قوم 11

الدو العربية بإنشاء مثل هذه اهليئة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ دروي

أيد املناعي.

15

العضو درويش أمحد املناعي:
شكرًا سيدي الرسيس ،مساام ا

با

 ،أشكر سعاد كم عل

املشاراة يف امل متر املقام يف مج ورية مصر العربية ،وأشيد بالتوصيات اليت
ذارت ،وأود أ أذار وصية واحدة أع.بت

وهي :ش.ي االستثاار

العربي ،و ع ي دور القطا ا اص يف ناية املوارد الطبيعية ،واالر قاء 21
سسات اإلنتاج الصناعي وال راعي والقطاعات ا دمية .أرى أ

أملذ

مملكة البحرين دور املبادرة و نظم م مترًا للاستثارين العرب لنستغل هذه
الفرصة ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هذا دور السلطة التنفيذية ،حنن اقرتحنا ونأمل مل ًا

شاء

ا  .فضل سعادة األخ الداتور ماجد بن علي النعياي ووير الرتبية والتعليم.
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