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ـــــــــــ اد. .1 ـــــــــــم ب ــ ـــــــــــد  براهيـ  العضــــــــــو أحمــ

 العضـــــو الـــــدستور أحمـــــد ســـــالم العـــــري . .6

 العضــــــــــــو أحمــــــــــــد م ــــــــــــدي الحــــــــــــداد. .3

 العضـــــــــو بســـــــــام  ســـــــــماعيل البنمحمـــــــــد. .4

ــــــــــــ  . .5  العضــــــــــــو جاســــــــــــم أحمــــــــــــد الم 

 جمــــــــــــا  محمــــــــــــد ف ــــــــــــرو. العضــــــــــــو .6

 العضــــــــــو جــــــــــــمعة محمـــــــــــد الىعبـــــــــــي. .7

 العضـــو الــــدستورة ج ـــاد عبــــدا  الفا ــــل. .1

ــــــــــــا . .9 ــــــــــــ  ال ي  العضــــــــــــو جــــــــــــواد حبي

ــــــــــــاس. .11 ــــــــــــدا  عب  العضــــــــــــو جــــــــــــواد عب

ــــــــــد حســــــــــين المســــــــــقطي. .11  العضــــــــــو اال

ــــــــــــد محمــــــــــــد المســــــــــــلم. .16  العضــــــــــــو اال

 العضـــــــــــو امـــــــــــيس حمـــــــــــد الرميحـــــــــــي. .13

 العضــــــــــو درويـــــــــــ  أحمــــــــــد المنـــــــــــاعي. .14

ـــــــــــــــــد. .15  العضـــــــــــــــــو دال  جاســـــــــــــــــم ال اي

ـــــــــــــدا  فـــــــــــــر . .16  العضـــــــــــــو ر ـــــــــــــا عب

 العضـــــــــــو لهـــــــــــوة محمـــــــــــد الىـــــــــــواري. .17

ــــــــــــد. .11 ــــــــــــل الم ي ــــــــــــامية الي  العضــــــــــــو س

 العضـــــو الـــــدستور ســـــعيد أحمـــــد عبـــــدا . .19

 العضــــو الـــــدستورة سوســـــن حـــــاجي  قـــــوي. .61

 العضـــــــــــو صـــــــــــاد  عيـــــــــــد    رحمـــــــــــة. .61

ــــــــاود .66 ــــــــدالرحمن المع  .ةالعضــــــــو عــــــــاد  عب

ــــــــدالرحمن محمــــــــد جمشــــــــير. العضــــــــو .63  عب

 العضـــــو الـــــدستور عبـــــدالع ي  حســـــن أبـــــل. .64

 العضو الدستور عبـدالع ي  عبـدا  العجمـا . .65
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 العضــــو عبــــدالوهاب عبدالحســــن المنصـــــور. .66

ـــــــــــــد. .67 ـــــــــــــ  أحم ـــــــــــــي عيس  العضـــــــــــــو عل

 فاطمة عبدالجبار الىوهجي.الدستورة العضو  .61

ـــي. .69 ـــي حســـن عل ـــد عل ـــدستور محم  العضـــو ال

 محمد علـي محمـد ال  اعـي.الدستور و العض .31

 العضــــو الــــدستور منصــــور محمــــد ســــرحا . .31

ـــــــي اضـــــــوري. .36 ـــــــا  يل  العضـــــــو نانســـــــي دين

ـــــــــــــي المحمـــــــــــــود. .33 ـــــــــــــوار عل  العضـــــــــــــو ن

ــــــــــــــ ي فــــــــــــــاي . .34  العضــــــــــــــو هالــــــــــــــة رم

 

وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل  براهيم    طريف 

سـعادة األ  ة األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحىومـ

 بن فضل البوعينين ولير ش و  مجلسي الشورى والنواب. غانم 
 

 5 سما حضر الجلسة بع  ممثلي الج ال الرسمية وهم:

 الداالية من ولارة: 

لنقي  محمد يونس ال رمي رئيس شعبة اال صا  بمجلسي ا -1

 الشورى والنواب واللجا  الولارية.

 لنقي  محمد سامي األحمد رئيس شعبة التسجيلا -6

 11 والترايص ب فر السواحل.

السيد محمد  وفيس الب يت رئيس قسم الش و  القانونية  -3

 ب فر السواحل.

  ابط قانوني.الماللم أو  فيصل غالي حمود  -4

 

 15 :المواصالل واال صاالل من ولارة 

مياس المعت  با  اآلغا مدير  دارة  سجيل السفن السيد  -

 وش و  البحارة.
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  والنواب:من ولارة ش و  مجلسي الشورى 

الوسيل المساعد لش و  عبدالعظيم محمد العيد السيد  -1

 .مجلسي الشورى والنواب

 أسبر جاسم عاشور المستشار القانوني.السيد  -6

 5 وعدد من مديري اإلدارال ورؤساء األقسام وموظفي الولارة. ــ 

 

سما حضرها الدستورة فولية يوسـف الجيـ  األمـين العـام 

المساعد لش و  العالقال واإلعالم والبحوث، والسيد عبدالناصـر 

محمد الصديقي األمين العام المساعد لش و  الجلسال واللجـا ، 

 11تشـارين سوالدستور عصـام عبـدالوهاب البرلنجـي رئـيس هيلـة الم

ارين القــــانونيين القــــانونيين بــــالمجلس، وأعضــــاء هيلــــة المستشــــ

بالمجلس، سما حضرها عدد من مديري اإلدارال ورؤساء األقسام 

 الرئيس الجلسة: معاليوموظفي األمانة العامة، ثم افتتل 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسـعد ا  صـباحىم بىـل ايـر، 

ــث مــن الفصــل  ــادي الثال ــاد الع ــة مــن دور االنعق ــتل الجلســة الرابع نفت

التشريعي الرابـ ، ونبـدأ بـتالوة أسـماء األعضـاء المعتـذرين وال ـائبين 

عن الجلسة السابقة.  فضل األ  عبدالجليل  براهيم    طريف األمـين 

 61 العام للمجلس. 

 

 ين العام للمجلس:األم

السالم عليىم ورحمة ا  وبرسا ه، شىرًا سيدي الرئيس، 

ــا بىــل ايــر، اعتــذر عــن حضــور هــذ   وأســعد ا  صــباحىم جميعً

 65حمـد مبـار  وجميلـة علـي سـلما  الجلسة سل من أصحاب السعادة: 

فـ اد والسيد  ياء يحي  الموسوي للسفر اار  المملىـة، والنعيمي 

سمير صـاد  وأحمد الحاجي في م مة رسمية بتىليف من المجلس،
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ـــة لظـــر  ـــه البحارن ـــة، صـــحي طـــارا مـــن  ا  علي  بالصـــحة والعافي

 وشىرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5شـــىرًا، وب ـــذا يىـــو  النصـــاب القـــانوني النعقـــاد الجلســـة 

 لـ  البنـد التـالي مـن جـدو  األعمـا  وال ـا   اآل متوافرًا. وننتقل 

ــ  مضــبطة الجلســة الســابقة،  ــا  مالحظــال بالتصــديس عل ف ــل هن

  فضل األ  االد حسين المسقطي.؟ علي ا
 

 11 العضو خالد حسين المسقطي:

فـي  :األو التعـديل ، هنـا   عـديال ، شـىرًا سـيدي الـرئيس

الدااليـة مـن الالئحـة »أرجو   ـافة عبـارة  65السطر  56الصفحة 

فلربمــا ســقطت  «44فــي المــادة »بعــد عبــارة  «لمجلــس الشــورى

ــاني أرجــو   ييــر  61ســطر ال 65فــي الصــفحة  :ســ وًا. والتعــديل الث

 15 ، وشىرًا. «سيعتمد»  ل  «يعتمد»سلمة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظال أارى؟شىرًا،  

 

 61 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 اآل وننتقـل  علي ا من  عديل. سيجرى ذ   قر المضبطة بما 

ــالي مــن جــدو  األعمــا  وال ــا  ب ــد الت ــواردة، لــ  البن  الرســائل ال

 65  فضل األ  عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 
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 األمين العام للمجلس:
رســـائل معـــالي الســـيد أحمـــد بـــن  شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس،

 براهيم المال رئيس مجلس النواب ب صو  مـا انت ـ   ليـه مجلـس 

مشـرو  قـانو  بالتصـديس علـ  اال فاقيـة العربيـة النواب حو  التالي: 

 5لمىافحــــة الجريمــــة المنظمــــة عبــــر الحــــدود الوطنيــــة، المرافــــس 

  لـ  لجنـة الشـ و وقد  مت  حالتـه  م.6115( لسنة 71للمرسوم رقم )

ال ارجيــة والــدفا  واألمــن الــوطني مــ   اطــار لجنــة الشــ و  التشــريعية 

مشرو  قانو  بالتصديس عل  اال فاقية العربية لنقل ن الء و .والقانونية

ــــي  طــــار  نفيــــذ األحىــــام  الم سســــال العقابيــــة واإلصــــالحية ف

 11 وقد  مت  حالته م.6116( لسنة 3الج ائية، المرافس للمرسوم رقم )

الش و  ال ارجية والدفا  واألمن الوطني مـ   اطـار لجنـة  ل  لجنة 

مشرو  قـانو  بالتصـديس علـ  اال فاقيـة و. الش و  التشريعية والقانونية

( لســـنة 6العربيــة لجـــرائم  قنيــة المعلومـــال، المرافــس للمرســـوم رقــم )

 ل  لجنة الش و  ال ارجية والدفا  واألمـن ته  حالوقد  مت  .م6116

 15مشرو  قـانو  و. لجنة الش و  التشريعية والقانونيةالوطني م   اطار 

بالتصـــديس علـــ  اال فاقيـــة بـــين حىومـــة مملىـــة البحـــرين وحىومـــة 

جم وريــة ال نـــد بشــا  التعـــاو  لمىافحـــة اإلرهــاب الـــدولي والجريمـــة 

المنظمــة عبــر الوطنيــة واال جــار غيــر المشــرو  بالعقــاقير والم ــدرال 

( 16ية، المرافس للمرسوم رقـم )والم ثرال العقلية والسالئف الىيميائ

 61 لـ  لجنـة الشـ و  ال ارجيـة والـدفا  تـه  حالوقد  مت  م.6116لسنة 

رسالة و. واألمن الوطني م   اطار لجنة الش و  التشريعية والقانونية

ــد محمــد المســلم،  امــيس حمــد وأصــحاب الســعادة األعضــاء: اال

  الــدستور عبــدالع ي  عبــداوحمــد مبــار  النعيمــي، والرميحــي، 

العجمــا ، والــدستورة فاطمــة عبــدالجبار الىــوهجي، بشــا  طلــ  

 65( مــن قــانو  العقوبــال 353بإل ــاء المــادة )اســترداد االقتــراح بقــانو  

ألاـــذ موافقـــة . م1976( لســنة 15الصــادر بالمرســـوم بقــانو  رقـــم )

 ، وشىرًا.المجلس عل  طل  االسترداد
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟الطل  المذسورهل يوافس المجلس عل  شىرًا،  

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس: 

  فضلي األات دال  جاسم ال ايد.  . ذ  يقر ذل 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو
 11مناقشــة التقــارير فــي  الشــرو قبــل  شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

معــاليىم أرســلتم لقــد اليــوم. جــدو  أعمــا  جلســة المعرو ــة علــ  

ـــة لصـــاحبة الســـمو  ـــراهيم الملىـــي برقي ـــت  ب ـــرة ســـبيىة بن  األمي

ــة  ــوطني الثالــث ب   اليف المــرأة )مناســبة نجــاح أعمــا  المــ  مر ال

أحببت أ  يثبـت فـي و، ( حديال و طلعالمسيرة و نجال..  ..والقانو 

 15للمـرأة أيضًا أننا نشيد باستمرارية المجلـس األعلـ  مضبطة الجلسة 

تياجــال المــرأة مــ  مرال وطنيــة  لبــي احومــا ينت جــه بشــا  عقــد 

 ــي  عتبــر مــن المــ  مرال فومجــاالل م تلفــة،  البحرينيــة فــي منــاحٍ

ها طـوا  السـنة توصـيال يعمـل علـ   نفيـذبالنوعية باعتبارها  نت ـي 

ال  عقـد مـ  مرال بحيـث  جـدًا مـةم ، وهـذ   ليـة التي  لـي المـ  مر

ــي صــدرل  ــن أهــم التوصــيال الت ــرسن  وصــيا  ا. م ــذ  الســنة و   61ل 

يخ االــــد بــــن علــــي    اليفــــة وليــــر العــــد  الشــــمعــــالي  ــــا وأعلن

وسذل  األستاذ سالم الىواري رئيس المجلـس األعلـ  مشىورًا، 

ـــولارة هـــو ،للقضـــاء ـــي  أ   وجـــه ال   صـــيص محـــاسم ليســـرة ف

ااصــة مــن ناحيــة المســم  و ،االبحــرين، وهــذا يعتبــر  قــدمًا مطلوبًــ

 65أ   ــــ وهــو األهــم ــــفة  لــ  والمضــمو  فــي عمــل المحــاسم، باإل ــا

هنــا   جماعًــا بالنســبة  لــ  الم سســال الرســمية المعنيــة بشــ و  

المرأة وسذل  م سسال المجتم  المدني وأهم ا اال حـاد النسـائي 

ــي ، وســذل  علمــل علــ   شــرا  الســلطة قبــو  ذلــ علــ   البحرين
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التشــريعية فــي  قــديم أورا  عمــل يبــين في ــا مــا هــي واجبا  ــا  جــا  

ي  المطروحة، و م اإلجما  علـ   ـرورة العمـل علـ   صـدار الموا 

المراسـ    حظ  المرأة بذال المعاملة و ساوىالشس الجعفري حت  

القانونيــة فــي أ   ىــو  هنــا  نصــو  قانونيــة واجبــة. لــذل  نحــن 

ا   5نثمن فعالً دور المجلس األعل  للمرأة في هذا الجان  ونشـيد أيضـً

ي منتســببعــام للمجلــس، وســذل  باألاــت هالــة األنصــاري األمــين ال

أ   عــن بــر فيــهاألمانــة علــ  حســن  نظــيم م ل ــذا المــ  مر الــذي عل

يمتلـ  بيـت ابـرة فـي  دارة األمـور المتعلقـة  للمـرأة مجلس األعلـ ال

 بالمرأة، وشىرًا.

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضل األ  أحمد م دي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
 15صباح ال ير جميعًا. أ ـم صـو ي  لـ  شىرًا سيدي الرئيس، 

علـ  المجلـس األعلـ  والثنـاء صول األات دال  ال ايد في الشـىر 

للمرأة، وااصة الم  مر األايـر الـذي عقـد وسلـل بالنجـاح. سـيدي 

الرئيس، لدي مالحظة بسيطة، المشارسو  مـن المجلـس جمـيع م 

رجـل؟ ربمـا  ء النسـوةهـو: لمـاذا ال يىـو  بـين هـ ال الس ا ونساء، 

 61يىو  هنا  عضو أو أعضاء في المجلس ل م ابرة وبا  طويل فـي 

هــذا الشــا  وبإمىــان م أ  يســاهموا بشــىل فعــا . أنــا سنــت مــن 

فــي اجتمــا  مــ   ن الفتتــاح المــ  مر ولىــن ليســف سنــتالمــدعوي

الوفد األوروبي ولم أ مىـن مـن حضـور المـ  مر، وقـد نقلـت وج ـة 

ين فــي المجلــس األعلــ  للمــرأة. أعتقــد مــن نظــري  لــ  بعــ  العــامل

 65الضــروري مســتقبالً أ    اــذ هــذ  المالحظــة فــي االعتبــار، ف نــا  

ــا،  ــ  مىانت  ــ   ع ي ــو  عل ــرأة ويســاندون ا ويعمل ــدو  الم رجــا  ي ي

 وأعتقد أ  هذا أمر  روري يج  األاذ به مستقبالً، وشىرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
البنـــد التـــالي مـــن جـــدو  األعمـــا  اآل   لـــ  وننتقـــل شـــىرًا،  

الن ائي عل  مشرو  قانو  بشا  وقايـة المجتمـ  بااذ الرأي  وال ا 

يـــدل(، ومشـــرو  مــن مـــرز متاللمـــة العـــول المنـــاعي المىتســـ  )اإل

 5يـدل وحمايـة حقـو  المتعايشـين مـ  قانو  بشا  وقايـة المجتمـ  مـن اإل

ــروس، )المعــدين فــي  ــوء االقتــراحين بقــانونين المقــدم ين مــن الفي

وقد وافس المجلس عل  هـذا المشـرو  فـي مجموعـه  ،مجلس النواب(

 في الجلسة السابقة، ف ل يوافس عليه بصفة ن ائية؟
 

 11 (أغلبية موافقة) 

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

وننتقـل اآل   لـ  البنـد   ذ  يقر مشرو  القانو  بصفة ن ائية.

لجنــة المرافــس  قريــر التــالي مــن جــدو  األعمــا  وال ــا  بمناقشــة 

ـــة ب صـــو  مشـــرو  قـــانو  بشـــا  قواعـــد التســـجيل   15العامـــة والبيل

ــد فــي  ــوء االقتــراح  ،والســالمة ال اصــة بالســفن الصــ يرة )المع

لهـوة محمـد ت وأطلـ  مـن األاـ .بقانو  المقدم مـن مجلـس الشـورى(

 مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.   الىواري

 

 61 :العضو زهوة محمد الكواري

شىرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطل   ثبيـت التقريـر ومرفقا ـه  

 في المضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 65هــــل يوافــــس المجلــــس علــــ   ثبيــــت التقريــــر ومرفقا ــــه فــــي  

 المضبطة؟
 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:
  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (101 / صفحة1)انظر الملحق 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــانو ،   ــادا واألســس العامــة لمشــرو  الق ســنبدأ بمناقشــة المب

  فضلي األات مقررة اللجنة. 

 

 11 العضو زهوة محمد الكواري:

لجنـــة المرافــــس العامــــة اســــتلمت  شـــىرا ســــيدي الـــرئيس، 

والبيلة، اطاب معالي السيد علي بـن صـالل الصـالل رئـيس مجلـس 

ــ ر  الشــورى  ــي الم ــايو 16ف ــف م، 6116 م ــه  ىلي ــم بموجب ــذي   ال

ـــة  بدراســـة ومناقشـــة مشـــرو  قـــانو  بشـــا  قواعـــد التســـجيل اللجن

 15 )المعد في  وء االقتراح بقانو  والسالمة ال اصة بالسفن الص يرة

 علــــ  أ   ــــتم دراســــته و بــــداء الشــــورى(،المقــــدم مــــن مجلــــس 

 دارســت المالحظــال، و عــداد  قريــر يتضــمن رأي اللجنــة بشــانه. 

ــة مشــرو  القــ ــواباللجن حيــث ، انو  فــي  ــوء  عــديالل مجلــس الن

 بودلت بشـانه وج ـال النظـر مـن قبـل أعضـاء اللجنـة وممثلـي ولارة 

ــة علــ  مــذسرة المستشــار القــانوني ، سمــا اطلعــت الدااليــة  61اللجن

ــــة الشــــ و  التشــــريعية  ــــ  رأي لجن لشــــ و  اللجــــا ، باإل ــــافة  ل

سـالمة مشـرو  القـانو  مـن النـاحيتين  الذي جـاء م سـدًا والقانونية

وقد اطلعـت اللجنـة علـ  مـواد مشـرو  القـانو   .الدستورية والقانونية

ة، اصصت الذي يتالف من امس وعشرين مادة فضالً عن الديباج

 65 المــــادة األولــــ  لتعريــــف الســــفن الصــــ يرة، ونظمــــت المــــواد مــــن 

(  سجيل السفن و جراءال وشـرو  التسـجيل، أمـا المـادة 9 ل   6)

( فتضمنت شر  الحصو  علـ   ـرايص المالحـة قبـل اإلبحـار 11)
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ــ  حــاالل 11و جــراءال الحصــو  عليــه، سمــا نصــت المــادة ) ( عل

( فتضـــمنت حـــاالل شـــط  16االمتنـــا  عـــن اإلبحـــار، أمـــا المـــادة )

ــواد ) ( شــرو  التــ ام الســفن 17 -13التســجيل، فيمــا و ــحت الم

ـــا، وأداء  ـــي  علي  ـــا والتفت باشـــتراطال الســـالمة واســـتمرار وجوده

ــائس وغيرهــا، و   5( 11ناولــت المــادة )الرســم المقــرر للشــ ادال والوث

( 61 – 19حاالل وقف الترايص، و جـراءال الـتظلم، أمـا المـواد )

ــال، ونصــت المــادة ) ــ  العقوب ــاء المرســوم 66فنصــت عل ــ   ل  ( عل

ــانو  رقــم ) م بشــا  قواعــد التســجيل والســالمة 1979( لســنة 61بق

ـــواد )  مـــواد( ف ـــي 65 – 63ال اصـــة بالســـفن الصـــ يرة، أمـــا الم

 11دار مــن مناقشــال ومــا أبــدي مــن  راء أثنــاء  فــي  ــوء مــاو  نفيذيــة.

الموافقــة مــن  دراســة مشــرو  القــانو ، فــإ  اللجنــة  وصــي بمــا يلــي:

مشــرو  قــانو  بشــا  قواعــد التســجيل والســالمة حيــث المبــدأ علــ  

)المعد فـي  ـوء االقتـراح بقـانو  المقـدم ال اصة بالسفن الص يرة 

الــوارد فــي  التفصــيلب والموافقــة علــ  مــواد الشــورى(، مــن مجلــس 

 15 وشىرًا. ،الجدو  المرفس

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 فضــلي األاــت الــدستورة  هــل هنــا  مالحظــال؟شــىرًا،  

 ج اد عبدا  الفا ل. 

 61 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
أوج ـه   ذا سمحت لي لدي استفسـار شىرًا سيدي الرئيس، 

 ل  األ  رئيس هيلـة المستشـارين القـانونيين بـالمجلس: فـي مجلـس 

النواب  مت  حالة مشرو  القانو  هـذا  لـ  لجنـة الشـ و  ال ارجيـة 

 65اللجنـة المعنيـة بدراسـته ـــ وأذسـر سون ـا والدفا  واألمن الوطني، 

أ  األ  اميس الرميحي سا  رئيس اللجنة في ذا  الوقت ــ وذلـ  

منفــذة ل ــذا القــانو  هــي افــر الســواحل التابعــة لــولارة أل  الج ــة ال

الدااليـــة، ونحـــن اعتـــدنا أ  أي أمـــور  تعلـــس بـــولارة الدااليـــة  ـــتم 



 4المضبطة     م6/11/6116                  ( 66)       3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 حالت ا  ل  لجنة الش و  ال ارجية والدفا  واألمـن الـوطني، فلمـاذا 

فــي مجلــس الشــورى  مــت  حالــة هــذا المشــرو   لــ  لجنــة المرافــس 

الشـــىر مـــرة أاـــرى  لـــ  لجنـــة العامـــة والبيلـــة لدراســـته؟ أ قـــدم ب

 المرافس العامة والبيلة عل   قريرها، وشىرًا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضلي األات دال  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو
 11أود أ  أصــحل اطــا فــي التقريــر  شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

ــادة  ــنص الم ــس ب ــ : 16يتعل ــادة عل سمــا هــو »... ، حيــث نصــت الم

منــه بشــا  قواعــد  36مــن الدســتور والمــادة  117مو ــل فــي المــادة 

قواعــــد التعــــوي  »، هنــــا ذســــرل جملــــة «التعــــوي  التشــــريعي

، باعتبـار «قواعد التفـوي  التشـريعي»هو  يلصح، وال«تشريعيال

 15ىلمت عن التفوي ، فا من  التعديل حت  ال يثبـت أ  هذ  المادة  

التقرير ب ذا ال طا. لـدي بعـ  المالحظـال بالنسـبة  لـ  العقوبـال 

 ،وبموجـ  القـانو  ذسـرل ،المقررة،  م النص عل  جـرائم حـددل

ومـــا ي ـــالف الالئحـــة التنفيذيـــة » ال أنـــه ورد فـــي الـــنص القـــانوني 

أ  يىــو  وا ــحًا  ، دائمًــا الـنص العقــابي يفتــرز فيـه«والقـرارال

ــذي ي ضــ   ــانو  هــو ال ــه فــي الق ــل المنصــو  علي  61ومحــددًا، والفع

ـــ  حـــين صـــدور القـــرارال  ـــا  ل للتجـــريم والعقـــاب، وال يتـــر  مب مً

ــ ــوائل، ألن ــا م الفــة لمــا نــص عليــه فــي  هوالل ــوائل في  قــد  صــدر ل

القانو ، وقد  صدر قرارال  تجاول أيضًا ما نص عليه في القانو ، 

لمشــاري  األايــرة علــ  أ  ن ســد  ــرورة  ــبط لــذل  درجنــا فــي ا

ا عليــه فــي القــانو ،   65الــنص القــانوني بحيــث يىــو  الفعــل منصوصــً

وعنــد م الفتــه يقــرر الجــ اء لمــن ير ىــ  أيًــا مــن األفعــا  التــي 

ذســـرل فـــي القـــانو . ب صـــو  التظلمـــال، الـــنص الـــوارد بشـــا  

جنـا التظلمال يعتبر عدم الرد عل  التظلم بمثابة رفضـه، ونحـن انت 
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في مجلس الشـورى أال  تـر  األمـور، وأال يـتم االمتنـا  السـلبي عـن 

اإلدالء برأي حو  التظلم المرفو  ب ذا الشا ؛ وذل  لما نملىه من 

حــس فــي أ  يىــو  هنــا  حفــل للحقــو  المقــررة ليفــراد. بشــىل 

عـام مشـرو  القـانو  الــذي جـاء بنـاء علـ  اقتــراح مقـدم مـن مجلــس 

 5 نظيميــة، ونشــىر اللجنــة حيــث  ن ــا  الشــورى أ ــت فــي نصــه مــواد

ـــت   ـــا هيلـــة التشـــري  واإلفتـــاء بأاـــذل بوج ـــال النظـــر التـــي أدل

ــة فــي هــذا المجــا ،  ــانوني، وســذل  الج ــال الم تصــة العامل الق

 وشىرًا.
 

 11 :الرئيـــــــــــــــس

 شىرًا،  فضل األ  اميس حمد الرميحي. 
 

 خميس حمد الرميحي: العضو
وجــــه بالشــــىر  لــــ  األاــــت وأ  شــــىرًا ســــيدي الــــرئيس، 

ـــاد الفا ـــل علـــ  التو ـــيل. هـــذا المشـــرو  ســـا   ـــدستورة ج   15ال

م عنـدما سنـت 6111م و6111معرو ًا في مجلس النواب في عامي 

رئيسًا للجنة الش و  ال ارجية والدفا  واألمن الوطني، ومن ثم أ ـت 

رأسـت اللجنـة وظـل المشـرو  علـ   سوسن  قوي والدستورة األات 

حالـــه فـــي اللجنـــة، وســـا  محـــور ال ـــال  هـــو مو ـــو  الرســـوم، 

 61وعندما  م التوافس ما بين اإلاوا  فـي ولارة الدااليـة واإلاـوا  فـي 

ـــ   حديـــد  ـــر   الحـــداللجنـــة عل ر هـــذا المشـــرو . األعلـــ  للرســـوم؛ مل

اســت ربت أ   ىــو  لجنــة المرافــس العامــة والبيلــة بمجلــس الشــورى 

ي مـن  نـاق  هـذا المشـرو ، بينمـا اللجنـة المعنيـة بمناقشـة هــذا هـ

المو و  في مجلس النواب سانت لجنة الشـ و  ال ارجيـة والـدفا  

 65واألمن الوطني، ف ذا مـن صـميم عمل ـا؛ أل  هـذا المشـرو  مـر بط 

ب فــــر الســــواحل، وافــــر الســــواحل مــــن األج ــــ ة التابعــــة لــــولارة 

ذا المشرو  نـوق  فـي اللجنـة الداالية، لذل  سنت أ من  لو أ  ه

ــوطني،  ــدفا  واألمــن ال ــة وال ــة الشــ و  ال ارجي الم تصــة وهــي لجن

 وشىرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
رئيس شعبة النقي  محمد يونس ال رمي شىرًا،  فضل األ   

 .اال صا  بمجلسي الشورى والنواب واللجا  الولارية بولارة الداالية

 

 5 رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى 

 :والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية
ــاليشــىرًا   ــرئيس، مع ــة فــي  ال ذســر فــي رأي ولارة الداالي

أســـدل ولارة الدااليـــة أهميـــة »مـــن التقريـــر التـــالي:  4الصـــفحة 

مشــرو  القــانو ، مشــيرة  لــ   وافق ــا مــ  التعــديالل التــي أجراهــا 

 11، نحــن لــم نتوافــس مــ  التعــديالل التــي «اد مجلــس النــواب علــ  مــو

أجراها مجلس النواب عل  مواد القانو ، ولم يىـن هـذا رأي ولارة 

الدااليـــة بشـــا  هـــذا القـــانو . ب صـــو  مـــا ذســـر  األ  امـــيس 

الرميحــي بشــا  الرســوم، نحــن  مســىنا بــالنص سمــا جــاء مــن 

ــا،  الحىومــة، ولــم نــذه   لــ  مــا ذهــ   ليــه مجلــس النــواب ن ائيً

 15 ا.وشىرً

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضلي األات دال  جاسم ال ايد.  

 

 61 دالل جاسم الزايد: العضو

ــرئيس،  ــه اإلاــوا   شــىرًا ســيدي ال أاتلــف مــ  مــا  فضــل ب

بشا   حالة مشرو  القـانو   لـ  لجنـة المرافـس العامـة والبيلـة، فمـا 

ــة بصــميم  انت جــه مجلــس الشــورى هــو الصــحيل، الاتصــا  اللجن

ــي  ــوانين الت ــي الق ــديالل الســابقة ف ــانو . ب صــو  التع مشــرو  الق

 65ذلسر بعض ا في الديباجة، أيضًا سا  من ااتصا  لجنة المرافس 

لعامة والبيلة النظر في ا، وسنا نتمن  عل  اللجنـة لـو أن ـا  ـمنت ا

ــر القــوانين األساســية المر بطــة ب ــذا المشــرو ، حتــ   ســ ل يالتقري
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ـــ  الســـادة األعضـــاء الرجـــو   لـــ  بعـــ  النصـــو  ذال الصـــلة  عل

 بمشرو  القانو ، وشىرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5البرلنجــي  ابعبــدالوه األ  الــدستور عصـام فضــل شـىرًا،  

 .المجلسرئيس هيلة المستشارين القانونيين ب
 

 المجلس:رئيس هيئة المستشارين القانونيين ب
من الالئحة الدااليـة  61بين ت المادة  شىرًا سيدي الرئيس، 

 11للمجلـس ااتصاصـال لجنـة المرافـس العامـة والبيلـة، حيـث ذســرل 

لجنة المرافس العامة والبيلة، و شـىل مـن سـبعة أعضـاء، »التالي: 

ـــــد  ـــــة باإلســـــىا  والبري و  ـــــتص بدراســـــة المو ـــــوعال المتعلق

والى ربــــاء والمــــاء وال راعــــة والمواصــــالل والطــــر  والبلـــــديال 

، أوالً: بمـــا أ  هـــذا المشـــرو  بقـــانو  متعلـــس بوســـيلة مـــن «بيلـــةوال

 15وسائل المواصالل؛ لـذل  أحيـل  لـ  لجنـة المرافـس العامـة والبيلـة، 

ــة الشــ و  ال ارجيــة  ــل لجن ــن قب ــر أي اعتــراز م ــم يث ــه ل ــي وقت وف

والدفا  واألمن الوطني عل  أن ـا هـي الم تصـة بالمشـرو . ثانيًـا: ال 

ـــي ـــم ب ـــة يوجـــد  طـــابس بشـــىل دائ ـــس بإحال ـــا يتعل ن المجلســـين فيم

مشــروعال القــوانين  لــ  اللجــا  الم تصــة، ولىــل مــن المجلســين 

 61 رأي في هذا المجا ، وشىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضلي األات الدستورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 65 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 سرهــاذ صــحيحًا للمعلومــال التــي  شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

ــة المستشــارين القــانونيين بــ ، أود أ  أو ــل المجلساأل  رئــيس هيل

أنــه  ــم قبــو   حالــة هــذا القــانو   لــ  لجنــة المرافــس العامــة والبيلــة 
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ــة الــدستور عبــدالع ي  العجمــا  فــي الــدور  بطلــ  مــن رئــيس اللجن

الما ي، ولقد بي نت اعترا ي حين ـا علـ  ذلـ  ولىـن بحسـ  مـا 

يس ــ أنه طالما أ  رئيس اللجنة طل   حالـة  فضلت به ــ معالي الرئ

المشرو ، فيتم التصويت علـ  ذلـ ، وفعـالً  ـم التصـويت بالموافقـة 

 5عل   حالته، و مت  حالة المشرو   ل  لجنة المرافس العامة والبيلة، 

 هذا ما جرى  حديدًا في الدور الما ي، وشىرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 الدستور محمد علي حسن علي.شىرًا،  فضل األ   

 11 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

أعتقـد أ  مشـرو  القـانو  فـي بعـ   شىرًا سيدي الرئيس، 

ــة، وفــي بعــ   ــة المرافــس العامــة والبيل ــه مــن ااتصــا  لجن جوانب

جوانبـــه األاـــرى مـــن ااتصـــا  لجنـــة الشـــ و  ال ارجيـــة والـــدفا  

 15 ل  لجنـة المرافـس واألمن الوطني، ولىن أعتقد أ  نصوصه أقرب 

العامــة والبيلــة، باعتبــار أ  القــانو  يتعلــس بتســجيل الســفن وســالمة 

السفن. لو الحظنا المادة األول  من القانو  فسنرى أ  هنـا   شـارة 

 ل  بع  القوانين المتعلقـة بالبيلـة البحريـة وم سسـة المـواني. وفـي 

ـــ ســواء  ــم  ــدارس مشــرو  القــانو  مــن قبــل لجنــة الشــ  و  الن ايــة ـ

 61ال ارجية والـدفا  واألمـن الـوطني أو مـن قبـل لجنـة المرافـس العامـة 

 والبيلة ــ أمر  قرار  أو  عديله يعود  ل  المجلس، وشىرًا.
 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 65 شىرًا،  فضل األ  جواد عبدا  عباس. 
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 العضو جواد عبداهلل عباس:
أعتقــد أ  مشــرو  القــانو  هــذا بــه  شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

جوان  أمنية؛ وبالتالي البد أ   ىو  هنا  لجنة مشـترسة مـا بـين 

 اللجنتين أو أ  يتم بحث هذا المشرو  من قبل اللجنتين، وشىرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضلي األات الدستورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
 11أ ــم صــو ي  لــ  صــول األ  جــواد  ا ســيدي الــرئيس،شــىرً 

ـــة،  ـــال بحري ـــوانين وا فاقي ـــا  ق ـــث    هن ـــه، حي ـــس مع ـــاس وأ ف عب

وقـــوانين ااصـــة بالمواصـــالل، وقـــوانين ااصـــة بـــالطيرا  وغيـــر ، 

وجميع ا  حا   ل  لجنة الش و  ال ارجية والدفا  واألمـن الـوطني، 

أ   ىــو  علــ  الــرغم مــن أن ــا متعلقــة بالمواصــالل، لــذل  أرى 

 15هنــا  لجنــة مشــترسة لمناقشــة مثــل هــذ  القــوانين، بحيــث  ىــو  

 هنا  اللجنة األصلية باإل افة  ل  اللجنة األارى، وشىرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضل األ  أحمـــد  براهيــم ب ـــ اد. 

 61 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو
نحــن أمامنــا التقريــر اآل  للمناقشــة  شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

ون تلف عل  مو و  أي لجنة ل ا الحس في دراسته و قديمه؟! لجنـة 

المرافس العامة والبيلة  دارست المشرو  مـ  المسـ ولين الم تصـين 

 65وارجت ب ذا التقريـر الموجـود أمامنـا، فلمـاذا نحيـل المشـرو   لـ  

ــ ــة ف ــل اللجن ــا   قصــير مــن قب ــو ســا  هن ــة أاــرى؟ ل ي  عــداد لجن

 تم  حالته  ل  لجنة أاـرى، ولىننـا  لـ  أ  التقرير فمن الممىن 
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 اآل  لــم ننــاق  التقريــر، فلمــاذا هــذا االســتعجا ؟ فــي ن ايــة األمــر 

ــ سواء نوق  التقرير في لجنـة المرافـس العامـة والبيلـة أو فـي لجنـة 

ـــ المجلــس هــو صــاح   الشــ و  ال ارجيــة والــدفا  واألمــن الــوطني ـ

 األاير، وشىرًا.القرار 
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل هنا  مالحظال أارى؟شىرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 11 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل يوافس المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس
وننتقل  ل  مناقشة  .أ ذ  يلقر مشرو  القانو  من حيث المبد 

  فضلي األات مقررة اللجنة. مواد  مادة مادة،

 

 61 :زهوة محمد الكواري العضو

ــة علــ  الديباجــة  بالتعــديل  الديباجــة:  وصــي اللجنــة بالموافق

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 65 ؟عل  الديباجة هل هنا  مالحظال 

 

 )ال توجد مالحظات(

 



 4المضبطة     م6/11/6116                  ( 69)       3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ؟الديباجة بتعديل اللجنةهل يوافس المجلس عل   

 
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس
ــة ذ   لقــر ال  ــ  المــادة ديباجــة بتعــديل اللجن ، (1)، وننتقــل  ل

 اللجنة. ةمقرر تاألا ي فضل

 11 

 :العضو زهوة محمد الكواري
 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذ  المادة بالتعديل  :(1) المادة 

 الوارد في التقرير.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

علــ  هــذ  المــادة؟  فضــلي األاــت دال   هــل هنــا  مالحظــال 

 جاسم ال ايد.

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 61أردل مـن اإلاـوة فـي ولارة الدااليـة  شىرًا سيدي الرئيس، 

 عطــاء أمثلــة علــ  المقصــود بالســفن الصــ يرة؛ لوجــود  ســاؤ  ب ــذا 

ال صو  و   سا  هذا األمـر منصـو  عليـه فـي قـوانين سـابقة، 

لىــن نظــرًا  لــ  وجــود  ســاؤ  عنــد بعــ  اإلاــوة أردل معرفــة هــل 

 شــمل مــثالً )الطراريــد( الشــائ  اســت دام ا فــي الســواحل، التــي 

ــه  ــمن يم ــث  ن ــن يقودهــا، حي ــا أشــ ا ، وهــم أنفســ م م  65تلى 

ـــ  راصـــة ســـواقة، وأ   ـــا أ  يمتل ـــي ســـتا ي الحقً االشـــتراطال الت

يىو  ربانًا، وغيرها من االشتراطال التي يمىن أ  يلتساء  عن ـا 

ـــ بالمســميال الد ـــ ارعنــد قــراءة الــنص، هــل مثــل  لــ  الســفن ـ جــة ـ
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ــو ســا  هنــ ا   و ــيل ب ــذا يشــمل ا هــذا الحىــم أم ال، حبــذا ل

 الشا ، وشىرًا.    

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5نقيــ  محمــد ســامي األحمــد رئــيس شــعبة شــىرًا،  فضــل ال 

 . التسجيل والترايص ب فر السواحل

 

 رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل: 
ال ايـد  ب صـو  سـ ا  األاـت دال  شىرًا سيدي الرئيس، 

ــل حمونقــو      ــي  ق ــوارب الت ــا عــن الق ــا  151لت  ــس علي  ــا  نطب  11طنً

ا  االشتراطال من حيث شرو  السالمة وغيرهـا، سمـا  شـمل أيضـً

ـــا  ـــل )الي ـــول(، أمـــا الســـفن األسبـــر حجمً القـــوارب الصـــ يرة مث

 فتىو   ابعة لولارة المواصالل، وشىرًا.  
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظال أارى؟شىرًا،  
 

 )ال توجد مالحظات(

 لرئيـــــــــــــــس:ا
 61 هل يوافس المجلس عل  هذ  المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 65وننتقل  ل  المـادة التاليـة،  ذ   لقر هذ  المادة بتعديل اللجنة.  

  فضلي األات مقررة اللجنة.
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 :زهوة محمد الكواري العضو
 وصـي اللجنـة بالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :(6المـادة ) 

 جاءل من الحىومة.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 مالحظال عل  هذ  المادة؟هنا  هل  
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 11 :الرئيـــــــــــــــس

 المادة؟هذ  هل يوافس المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 فضـــلي وننتقـــل  لـــ  المـــادة التاليـــة،  ذ   لقـــر هـــذ  المـــادة،  

 األات مقررة اللجنة.

 

 :زهوة محمد الكواري العضو
 61 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذ  المادة بالتعديل  :(3) المادة 

 الوارد في التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 فضــلي األاــت دال   ؟علــ  هــذ  المــادة هــل هنــا  مالحظــال 

 65 جاسم ال ايد.

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
لـــدي استفســـار ب صـــو  شـــر   شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس، 

بشــر  أ  يتنــال  عــن » التنــال  فــي هــذ  المــادة، التــي  ــنص علــ :
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، ولىـو  « سجيل ا  ذا سانت مسـجلة فـي أيـة دولـة أجنبيـة أاـرى

ــا أقتــرح أ   ــوح ل  ــا بالســفن األجنبيــة واالســتثناء الممن ــر مر بطً األم

ــارة:  ــر » ضــا  عب ــادة اف ــ  قي ــال   ل ــت التن ــا يثب ــديم م ــ م بتق ويلت

؛ حتــ  يىــو  هنــا   نســيس فــي الــنص، حيــث دلر  فــي «الســواحل

 5حالة التنال  أ  يقدم ما يثبت ذل  من اال  المستندال الدالة عل  

ذل . لدي اقتراح بإ ـافة هـذ  الفقـرة، مـن أجـل سـالمة اإلجـراءال 

ت السـفن األجنبيـة والتحقس مـن هـذا األمـر وب اصـة أن ـا  نـدر   حـ

 المستثناة من حس التسجيل في البحرين، وشىرًا.

 

 11 :الرئيـــــــــــــــس

غــانم بــن فضــل البــوعينين وليــر  األ ســعادة شــىرًا،  فضــل  

 ش و  مجلسي الشورى والنواب.    

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 

 15ياــت دال  لمــ   قــديري وشــىري  ي الــرئيس،معــالشــىرًا  

بنــاء علــ  طلــ  مالى ــا »مجــرد  يــراد عبــارة ب، أعتقــد أنــه ال ايــد

  ذل  فمن الم سـد أ  ااشترو، «بشر  أ  يتنال  عن  سجيل ا...

هـــذا مـــذسور فـــي األورا  الثبو يـــة لـــدى الســـلطة المعنيـــة، وحتـــ  

ـــ مــ  رأي اإلاــوة فــي مجلــس النــواب و ال  ـــ قــدر اإلمىــا  ـ نتوافــس ـ

 61ديالل والتعـديالل األاـرى، فإننا سندال مرة أارى في دوامـة التعـ

ـــــارة و ـــــال ...»أرى أ  نىتفـــــي بعب ، وطالمـــــا أ  الســـــلطة «أ  يتن

ــــ  فمــــن الم ســــد أ  هــــذا الشــــر  ســــيرد  ــــمن  اشــــترطت ذل

 المستندال التي  عرز أمام الج ة المعنية، وشىرًا.
 

 65 :الرئيـــــــــــــــس

 شىرًا،  فضلي األات دال  جاسم ال ايد.  
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 :دالل جاسم الزايد العضو
أ ف م المبررال التي  فضـل ب ـا األ   شىرًا سيدي الرئيس،

غانم البـوعينين وليـر شـ و  مجلسـي الشـورى والنـواب، وأل  الـنص 

ـــ و   ااتلــف مــ  مجلــس  لــيس  ــمن النصــو  التــي يلتمســ  ب ــا ـ

 5النواب ــ لىن طالما أن م أشاروا  ل  أنـه ـــ  جرائيًـا ـــ يعتبـر  ـمن 

ـــ فــي المســتندال المطلوبــة حتــ  مــ  ا  لقــرارال المنظمــة فــال مــان  ـ

 رأيي ــ من ذل ، وشىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 11 هل هنا  مالحظال أارى؟شىرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :لرئيـــــــــــــــسا
 15 هل يوافس المجلس عل  هذ  المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 61وننتقل  ل  المـادة التاليـة،  ذ   لقر هذ  المادة بتعديل اللجنة.  

  فضلي األات مقررة اللجنة.
 

 :العضو زهوة محمد الكواري
 وصـي اللجنـة بالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :(4المـادة ) 

 65 جاءل من الحىومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
  فضــل األ  أحمــد مالحظــال علــ  هــذ  المــادة؟هنــا  هــل  

  براهيم ب  اد.
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 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
لدي استفسار بشا  ما هو المقصود  شىرًا سيدي الرئيس، 

ــارة  ؟ «الســفن المملوســة للمملىــة الم صصــة ل دمــة عامــة»بعب

 وشىرًا.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
رئــيس شــعبة نقيــ  محمــد يــونس ال رمــي ال شــىرًا،  فضــل 

  والنواب واللجا  الولارية بولارة الداالية. صا  بمجلسي الشورى اال
 

 11 رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى

 والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:  
بالنســــبة  لــــ  المقصــــود بعبــــارة  شــــىرًا ســــيدي الــــرئيس، 

فقــد  ــم  «الســفن المملوســة للمملىــة الم صصــة ل دمــة عامــة»

وفــي اللجنــة فــي   و ــيل ذلــ  فــي اللجنــة هنــا فــي مجلــس الشــورى

 15مجلــس النــواب. ال دمــة العامــة  فســر  ــمن مــا يقــدم فــي الــدومين 

العام للدولة، واإلاوة القانونيو  يعو  أسثر مـا أعنيـه، ومثـا  علـ  

ذل ، ولارة ش و  البلديال سابقًا سانت  متل  سفنًا، وهي  شـمل 

ســل الســفن التــي  ملى ــا الدولــة ســواء فــي قــوة دفــا  البحــرين أو 

وطني أو ولارة الدااليـــة وغيرهـــا، وهـــذ  هـــي الســـفن الحـــرس الـــ

 61المســتثناة، وهــي الســفن الم صصــة لل دمــة العامــة، وأسبــر مثــا  

عل  السفن التي  متلى ـا الدولـة هـي السـفن التـي  ملى ـا شـ و  

 البلديال، وسل ا  ندر   حت ما يسم  الدومين العام، وشىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 65األ  غـانم بـن فضـل البـوعينين وليــر  سـعادةشـىرًا،  فضـل   

 . ش و  مجلسي الشورى والنواب
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
  افة  ل  ما  فضـل بـه ممثـل ولارة  شىرًا سيدي الرئيس، 

الدااليــة يعتبــر المســل فــي األرا ــي أو المنــاطس البحريــة مــن قبــل 

ج ال المساحة ف نـا  سـفن م صصـة ل ـذ  ال دمـة، وهـذ  السـفن 

 5هي  من السفن المملوسة للمملىة وهي م صصة ل دمة عامة، 

 ف ي   دم بما ال يتعارز م  نص القانو ، وشىرًا.  

   

 لرئيـــــــــــــــس:ا
 ؟أارىمالحظال  هنا هل شىرًا،  

 11 

 )ال توجد مالحظات(
 

 لرئيـــــــــــــــس:ا
 المادة؟هذ  هل يوافس المجلس عل   

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 فضـــلي وننتقـــل  لـــ  المـــادة التاليـــة،  ذ   لقـــر هـــذ  المـــادة،  

 61 األات مقررة اللجنة.

 

 :العضو زهوة محمد الكواري
 وصـي اللجنـة بالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :(5المـادة ) 

 جاءل من الحىومة.

 65 

 الرئيـــــــــــــــس:
 فضــل األ  جمعــة  مالحظــال علــ  هــذ  المــادة؟هنــا  هــل  

 محمد الىعبي.
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 الكعبي: محمد  عةالعضو جم
المتعـــار  عليـــه عنـــد  ســـجيل أي  شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس، 

سفينة أو قارب لصيد األسما  هو الذهاب  ل  افر السواحل، مـ  

وجود أدوال السـالمة مثـل: الطفايـال والسـباحال واإلنـارة وغيرهـا، 

 5وب اصـة السـفن لـ  لىن المالحل بعد التسجيل الوها من سل ذ

سيويو ، أرى بشـىل شـبه يـومي قـوارب  بحـر لـيالً التي يديرها اآل

مـن دو   نــارة وحتـ  اللوحــال التــي يسـجل علي ــا اسـم القــارب غيــر 

موجودة! سما ال  وجد أدوال السالمة، وما أود الترسي  عليه هنـا 

هو اإلنارة، فعدم وجود  نارة فـي القـارب لـيالً سـو  يسـب  اطـورة 

 11  المالحة البحرية، لذا أناشـد اإلاـوة فـي افـر السـواحل في اطو

  فتي  قوارب الصيد، وشىرًا.
 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 هل هنا  مالحظال أارى؟شىرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 61 هل يوافس المجلس عل  هذ  المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 65 تاألا يوننتقل  ل  المادة التالية،  فضل قر هذ  المادة.  ذ   

 اللجنة. ةمقرر
 

 :العضو زهوة محمد الكواري
 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذ  المادة بالتعديل  :(6) المادة 

 31 الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:
ـــادة؟  فضـــلي األاـــت  هـــل هنـــا  مالحظـــال  علـــ  هـــذ  الم

 الدستورة فاطمة عبدالجبار الىوهجي.

 

 5 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة العضو 

ما استوقفني فـي هـذ  المـادة هـو أ   شىرًا سيدي الرئيس، 

شـ ر ال يسـمل الفتـرة اـال  التسجيل قد يىو  اـال  شـ ر، ف ـل 

يعد م الفة؟ وهـل ل م بن و  البحر؟ وهل معن  ذل  أ  ن و  البحر 

 هنا  ج ال  تاب  هذا المو و ؟ وشىرًا.
 11 

 الرئيـــــــــــــــس:
النقيـــ  محمـــد ســـامي األحمـــد رئـــيس  شـــىرًا،  فضـــل األ  

 شعبة التسجيل والترايص ب فر السواحل.
 

 15 :رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل

ب صو  مـا  فضـلتم بـه،  ذا سـا   شىرًا سيدي الرئيس، 

القارب من صناعة البحـرين فلـن يبحـر بـه و ذا أبحـر فـإ  الـدوريال 

فــي ســل األمــاسن وفــي الفــرز الرســمية ومتواصــلة مــ   موجــودة

ــ  القــارب مــن اــار  قــد النقــا  األمنيــة، و ذا ســا  الشــ ص  جل

ـــه  دارة  ـــة  ل م ـــي اإلجـــراءال الجمرسي ـــد أ  ين  ـــه بع  61البحـــرين فإن

بعدم است دام القارب، و ذا أبحر به ف نا   ـدابير  داريـة الجمار  

ــة العامــة،  ــ  النياب ــة الشــ ص  ل ــتم  حال ــتم  يقــا  القــارب و  ــا  ي ب

 وشىرًا.
 

 65 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظال أارى؟شىرًا،  
 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس
 اللجنة؟بتعديل  6هل يوافس المجلس عل  المادة  

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
أي ا اإلاوة، يسرنا جميعًـا   ذ   لقر هذ  المادة بتعديل اللجنة. 

أ  نرحـــ  ببنا نـــا طالبـــال مدرســـة مدينـــة حمـــد اإلعداديـــة للبنـــال 

ــو  مــن  ــة هــذا الن ــس الشــورى، م ســدين أهمي ومعلمــا  ن فــي مجل

 11ال يــارال التــي  ــربط الجانــ  النظــري بالجانــ  العملــي، والتــي مــن 

ــة التشــريعية فــي المملىــة،  ــ  ســير العملي ــتم االطــال  عل االل ــا ي

عن ج يل شىرنا لما  قوم بـه ولارة التربيـة والتعلـيم و دارة  معبرين

المدرسة من  نسيس لتس يل مثل هـذ  ال يـارال. سمـا ال يفـو ني أ  

ـــيم  ـــة والتعل ـــا ولارة التربي ـــذين  ولي م ـــام الل ـــة واالهتم أشـــيد بالرعاي

ــال ل ــم مــن اــال   ــة و ســ ير ســل اإلمىاني ــا الطلب ــا وبنا ن  15ألبنائن

تي  س م في التعريـف بسـير العمليـة التشـريعية ال يارال الميدانية ال

حيـاسم ا  وفي المجلس، متمنين للجميـ  دوام التوفيـس والنجـاح، 

 فضلي األات مقررة  في مجلس الشورى. وننتقل  ل  المادة التالية،

 اللجنة.

 61 

 :العضو زهوة محمد الكواري
 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذ  المادة بالتعديل  :(7) المادة 

 .لوارد في التقريرا

 

 65 الرئيـــــــــــــــس:

األاــت دال    فضــلي ؟علــ  هــذ  المــادةهــل هنــا  مالحظــال  

 جاسم ال ايد. 
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 العضو دالل جاسم الزايد:
لـيس لــدي اــال  علـ  هــذ  المــادة  شـىرًا ســيدي الــرئيس، 

ــة  ــه ســيع د ويســمل لشــرسال ااصــة معني ــنص فإن ولىــن وفــس ال

باإلشرا  البحري بمعاينة السفن، ونص هذ  المادة مـر بط بالمـادة 

ـــ بعــد  16 ــر الدااليــة ـ ــ  أ  يصــدر ولي ــي  ــنص عل ــن القــانو  الت  5م

موافقة مجلس الولراء ــ قرارًا بتحديد فلـال الرسـوم المسـتحقة عـن 

صــدار أي شــ ادة بمــا فــي ذلــ  المعاينــة، وســ الي  لــ  اإلاــوة فــي  

ولارة الداالية: سم ــ  قريبًا ــ مقدار الرسوم المتوق  أ   فرز من 

قبل الشرسال التي سيع د  لي ا بالمعاينة؟ لماذا هـذا السـ ا ؟ أل  

ـــادة   11سانـــت مـــادة االفيـــة وصـــدرل بشـــان ا أحىـــام مـــن  16الم

نــتىلم هنــا عــن اشــترا  أ   ىــو  المحىمــة الدســتورية، ونحــن 

ــد أ   مــر بمســالة  ــ  أ   جــراءال التســجيل الب ــة، بمعن ــا  معاين هن

المعاينة، وبالتالي فإ  األفراد سيدفعو  رسمًا عـن ادمـة المعاينـة، 

ـــ  أال نضـــ   فاصـــيل  و  ْ سنـــا درجنـــا فـــي الســـلطة التشـــريعية عل

 15 صـدار  الرسوم فإننا نض  حدًا ال   ر  السلطة التنفيذيـة عنـه عنـد

قرارا  ا حت  ال  ىو  هنـا  م ـاالة فـي الرسـم المـدفو ، وااصـة 

أ  المتعامل مع م ليس ج ة ولارية سـتتحىم فـي الرسـم بنـاء علـ  

ما  ستشفه من رأي السلطة التشريعية في عـدم ال ـرو  عـن مقـدار 

معــين، بــل هــي شــرسال ااصــة، فىــم هــو الحــد المتوقــ  للرســم 

 61  ثابتًـا لـدينا ويىـو  هنـا  نـو  نظير  ل  ال دمة؟ حت  يىو  ذل

 من الرقابة الالحقة من قبل اإلاوة في مجلس النواب، وشىرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
غــانم بــن فضــل البــوعينين وليــر  األ شــىرًا،  فضــل ســعادة  

 65 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
ـــرئيس،    حـــو  الرســـوم أعتقـــد أ  الجـــد شـــىرًا ســـيدي ال

 قــوم »، هــذا أوالً. ثانيًــا: المــادة  قــو : 16ســيا ي بحثــه فــي المــادة 
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ــذل  مــن شــرسال اإلشــرا   ــه ل ــر الســواحل أو مــن  ندب ــادة اف قي

ال المعتمـد  ، فلن يقوم أي طر  بتلـ  الم مـة «البحري المعتمدة...

ـــا: شـــرسال اإلشـــرا  البحـــري  ـــة. ثالثً ـــل الج ـــة الحىومي مـــن قب

ــوم  ــن  ق ــل ال اصــة ل ــ  واألقصــ  ب ــد الرســوم أو حــدها األدن بتحدي

 5الرسوم يقررها ولير الداالية بعد موافقـة مجلـس الـولراء، فالعمليـة 

بــل وليــر  ، قــوم الشــرسة بالتحديــد بحيــثليســت بالعمليــة الســ لة 

الداالية سيعرز األمـر علـ  مجلـس الـولراء، وبعـد موافقـة مجلـس 

رى أ  ن جـل هـذا الولراء علـ  جـدو  الرسـوم سـيطبس هـذا األمـر. أ

ــس  16الىــالم  لــ  حــين مناقشــة المــادة  ــا علــ  وقــت المجل حفاظً

 11الثمين، و   شاء ا  ستىو  لنا مداالة عند مناقشة هذ  المادة، 

 وشىرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضلي األات دال  جاسم ال ايد.  

 15 

 العضو دالل جاسم الزايد:
وأشـىر سـعادة األ  غـانم بـن فضـل  شىرًا سيدي الرئيس، 

البوعينين عل  التو يل ولىن الـنص وا ـل ولـذل  قلـت  نـه لـيس 

لدي جد  ولىن من  قدم مثل هذ  ال دمة هي شـرسال ااصـة، 

 61صــحيل أ  الرســم سيصــدر بنــاء علــ  قــرار مــن وليــر الدااليــة بعــد 

، ولذل  سا  سـ الي: 16موافقة مجلس الولراء سما نصت المادة 

ســم المتوقـ  الــذي عر ــته الشـرسال المعتمــدة نظيــر سـم هــو الر

 قديم ا ادمة المعاينة؟ هذا س ا  اسـتباقي فـي هـذا الجانـ ؛ ألنـه 

في حا  ع و  الشرسال ال اصة عـن  قـديم ادمـة المعاينـة ف ـل 

 65 مل   دارة افر السواحل القدرة عل  القيام ب ذا النو  مـن ال دمـة 

رار قـد يحـدد الرسـم نظيـر بناء عل  القرار الذي ستصـدر ؟ أل  القـ

دينـارًا ولىـن الشـرسال ال اصـة قـد  قـو   ن ـا  51المعاينة بمبلغ 

ــن  قــوم ب ــذ  ال دمــة  ال بمبلــغ  دينــار، وبالتــالي صــحيل أ   111ل

ج ة حىوميـة ولىـن الـذي يـتحىم بالسـعر هـو  عنالقرار يصدر 
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القطــا  ال ــا ، ولــذل  ســ الي ســا  ب ــد  االســتعالم ولضــما  

طا  ال ا  بالض ط في مسالة  حديد رسم ال دمـة، عدم قيام الق

وفي حالة وجود مثل هذ  الض و  ووجود م االة في الرسم من قبل 

هـذ  الشــرسال ف ــل لـدى  دارة افــر الســواحل القـدرة علــ  القيــام 

 5ب ــذ  ال دمــة؟ أل  مــا ي منــي هــو مقــدار الرســم، وألننــا نشــ د اآل  

اهل المواطن، وهـي عددًا من الرسوم نظير بع  ال دمال  ثقل س

اآل  محل  عادة نظر سـواء مـن قبـل الحىومـة أو مـن قبـل السـلطة 

ـــ   جابـــة عـــن هـــذا التســـاؤ ،  التشـــريعية، فاحببـــت أ  أحصـــل عل

 وشىرًا.
 11 

 :الرئيـــــــــــــــس
محمــد يــونس ال رمــي رئــيس شــعبة  النقيــ شــىرًا،  فضــل  

 .ة الدااليةاال صا  بمجلسي الشورى والنواب واللجا  الولارية بولار
 

 15 رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى 

 :والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية
الحىومـــة عنــــدما أعــــدل هــــذا  شـــىرًا ســــيدي الــــرئيس، 

المشــرو  بعـــد أ  أحيـــل مـــن مجلســىم المـــوقر نظـــرل فـــي ســـل 

المواد، واأللفاظ سل ا محددة، والجواب في المـادة نفسـ ا، حيـث 

 61قيــادة افــر الســواحل أو مــن  ندبــه لــذل  مــن  قــوم » قــو  المــادة: 

، وبالتالي األصل هـو قيـادة «شرسال اإلشرا  البحري المعتمدة...

افـر الســواحل، وهــي قــادرة علــ   قــديم مثــل هــذ  ال دمــة. وهنــا  

مســالة أاــرى، وهــي أنــه ســيىو  هنــا   ســابس بــين الشــرسال 

للحصو  عل  فرصة  قديم هذ  ال دمال، ألنه سـيىو  ل ـا عائـد 

 65بشىل أو بآار. أما مسالة أ  القطا  ال ا  يتحىم في الرسـوم 

فال يمىن أ  يتم ذل ، وال النص يعني ذل . وب صو  مسـالة أ  

يـــتم ذلـــ  بمناقصـــة أو م ايـــدة، هـــذ  المســـالة لـــم  طـــرح، وولارة 

ـــادة  الدااليـــة لـــم  طـــرح اآل  هـــذ  الفىـــرة؛ أل  ا جاهنـــا لـــيس لي

 سالمة السفن، وشىرًا.الرسوم بل أ  نض  قانونًا لتسجيل و
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضل األ  جما  محمد ف رو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:
ــرئيس،  ــولير، هــذ   شــىرًا ســيدي ال ــا ذســر ســعادة ال  5سم

المادة  تىلم عن عمليـة  نظيميـة أسثـر مـن الحـديث عـن الرسـم، 

لمعاينـة أو ف ذ  المادة  قـو     الج ـة المعنيـة  مـا أ   قـوم بعمليـة ا

 نتدب ج ة أاـرى للقيـام بـذل ، أمـا الرسـم فسـيا ي الحـديث عنـه 

الحقًــا. وهــذ  المــادة ليســت غريبــة علينــا، فىثيــر مــن ال ــدمال 

 11القطـا  ال ـا  م مـة القيـام ب ـا، وهنـا  قـانو   ألعطيالحىومية 

ا علـ   أقررنا  في هذا المجلس وهو قانو  المساحة وهـو يـنص أيضـً

ـــف ج ـــال نـــص شـــبيه بـــا   قـــوم  د ارة المســـاحة بالمســـل أو  ىل

ــ   دارة المســاحة  ــذه   ل ــار،  مــا أ  ي ــه اي ــالمواطن لدي أاــرى، ف

لىــي  قــوم بالمســل بحســ  برنامج ــا، و ذا ســا  مســتعجالً فإنــه 

 15يدف  رسومًا   افية ويذه   ل  القطا  ال ا ، والحىومة سو  

ـــ ،  ـــرز والطل ـــ  اا ـــ  للع ـــا لاد عـــن ذل   ســـتوفي رســـوم ا، وم

ال نضــيس عمليــة فــرز الرســوم فــي القــانو ، واألمــر يتــر  وأ منــ  أ

للعرز والطلـ ،  عطـ  التـراايص ـــ سمـا  عطـ  اليـوم للمىا ـ  

ال ندسية ــ وسل مىت  لديه القدرة عل   قديم ال دمة يمنل هذ  

ــ ، وال  ــا   اــرو  ينافســونه فــي ذل  61الراصــة، و ذا رفــ  ســعر  ف ن

م ال ـدمال الم نيـة نريد أ  نصـل  لـ  مرحلـة  قـرر في ـا حتـ  رسـو

في المىا   ال اصة من قبل الدولة، ف ـذا معنـا  أننـا سـنعود  لـ  

 ع د سيطرة الحىومة عل  ال دمال ال اصة والعامة، وشىرًا.

 

 65 الرئيـــــــــــــــس:

محمــد يــونس ال رمــي رئــيس شــعبة  النقيــ شــىرًا،  فضــل  

 .الدااليةاال صا  بمجلسي الشورى والنواب واللجا  الولارية بولارة 
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 رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى 

 :والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية
هل هي ادمة أم امتيال؟ هنـا  فـر   شىرًا سيدي الرئيس، 

بين األمـرين، نحـن ال نـتىلم عـن شـ ص لديـه )ي ـت( فقـط، بـل 

 5لة انــتىلم حتــ  عــن )الطــراد( الــذي يبحــر ب ــرز الصــيد، فالمســ

يمىـــن أ   ترس ـــا الحىومـــة. أمـــا ب صـــو    ـــو   تـــراوح وال 

سـعادة العضــو مــن مسـالة العــرز والطلــ  ف ـذ  المســالة موجــودة، 

وسيىو  هنـا  نـو  مـن المناقصـة أو الم ايـدة، وعنـدها سـيىو  

هنــا  العــرز والطلــ  وســتىو  هنــا  منافســة، ســواء مــن اــال  

 11المناقصة أو الم ايدة، ف ال  ذل  يقدم الشـ ص عر ـه ويتنـافس 

ياجـال السـو ، ومـا هـو   غير ، ويىو  قد قدم دراسة حـو  احتم

؟ وال يمىـــن أ  نقـــو     مقــدار عوائـــد ؟ ومـــا هـــو مقــدار سلفتـــه

الدولة  تدال فـي مسـالة الرسـوم و قيـد التجـار، فالسـو  مفتوحـة، 

 وشىرًا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضلي األات دال  جاسم ال ايد.  

 

 زايد:العضو دالل جاسم ال
 61أريـد  أشـىر األ  الفا ـل، وسنـت شىرًا سيدي الـرئيس، 

وهــو استشــفا  حــر  الســلطة التشــريعية.  ،أ  يلثبــت هــذا الىــالم

بالنسبة  ل  الحىومة، من المعلوم أن ا بدأل فـي اص صـة بعـ  

ولىن أاتلف م  األ  جما  ف رو حو  هذا األمـر، ف ـو  ال دمال

القطــا  ال ــا  حتــ  ال ال يىــف يــد الســلطة التشــريعية بــا   قيــد 

 65يتعسف من اال  الم االة، ألنـه  ذا سـمحت بال ص صـة فالبـد أ  

ــة  ــرار الصــادر هــي معقول ــس الق ا، فالرســوم وف ــابتي أيضــً أفــرز رق

م وما  ال  سانت هنال   ييرال طفيفة جدًا، 6117جدًا، و ل  عام 

 16وأنــا لــم أســتبس األحــداث عنــد مناقشــة هــذ  المــادة، أل  المــادة 
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  ادمة المعاينـة مـن ال ـدمال التـي نلـص علـ  فـرز رسـم  و ل أ

نظير  قديم ا، والمعاينة واردة في هذا النص، ومـا  فضـل بـه أحـد 

اإلاـوة األعضــاء مـن وجــود  نافسـية فــي  قـديم ال ــدمال يعنـي أننــا 

سنصل  ل  أقل األسعار وستىو  هنا  شرسال منافسة فـي هـذا 

 5 الجان ، وشىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل هنا  مالحظال أارى؟شىرًا،  

 

 11 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافس المجلس عل  هذ  المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 15 )أغلبية موافقة(

 الرئيـــــــــــــــس:
 وننتقل  ل  المـادة التاليـة،  ذ   لقر هذ  المادة بتعديل اللجنة. 

  فضلي األات مقررة اللجنة.
 

 61 :العضو زهوة محمد الكواري

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذ  المادة بالتعديل  :(1) المادة 

 .الوارد في التقرير

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 65 ؟عل  هذ  المادة هل هنا  مالحظال 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس
 هل يوافس المجلس عل  هذ  المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
وننتقل  ل  المـادة التاليـة،  ذ   لقر هذ  المادة بتعديل اللجنة.  

  فضلي األات مقررة اللجنة.
 

 11 :زهوة محمد الكواري العضو

 وصـي اللجنـة بالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :(9)المـادة  

 جاءل من الحىومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 15 مالحظال عل  هذ  المادة؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :لرئيـــــــــــــــسا
 61 المادة؟هذ  هل يوافس المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 65 فضلي األات وننتقل  ل  المادة التالية،  . ذ   لقر هذ  المادة 

 مقررة اللجنة.
 

 :زهوة محمد الكواري العضو
ـــة علـــ  هـــذ  المـــادة (: 11)المـــادة    وصـــي اللجنـــة بالموافق

 31 .بالتعديل الوارد في التقرير
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 :الرئيـــــــــــــــس
 مالحظال عل  هذ  المادة؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ؟بتعديل اللجنة المادةهذ  هل يوافس المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 11 

 :الرئيـــــــــــــــس
. وننتقل  ل  المـادة التاليـة، بتعديل اللجنة  ذ   لقر هذ  المادة 

  فضلي األات مقررة اللجنة.
 

 15 :زهوة محمد الكواري العضو

ـــة علـــ  هـــذ  المـــادة (11)المـــادة   :  وصـــي اللجنـــة بالموافق

 بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 61 ؟عل  هذ  المادة هل هنا  مالحظال 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 65 هل يوافس المجلس عل  هذ  المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 31وننتقل  ل  المـادة التاليـة،  ذ   لقر هذ  المادة بتعديل اللجنة.  

  فضلي األات مقررة اللجنة.
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 :زهوة محمد الكواري العضو
ـــ  هـــذ  المـــادة  :(16) المـــادة  ـــة بالموافقـــة عل  وصـــي اللجن

 بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 فضــل األ  امــيس  هــل هنــا  مالحظــال علــ  هــذ  المــادة؟ 

 حمد الرميحي.
 

 خميس حمد الرميحي: العضو
 11أنا ال أعلم لماذا  ـم اسـتبدا  سلمـة  شىرًا سيدي الرئيس، 

في موا ـ  سثيـرة فـي القـر   ؟! «هلىت»محل سلمة  « لفت»

ليشـياء الحيـة والمعنويـة، بينمـا  «هلىـت»الىـريم وردل سلمـة 

فقـد وردل ليمـور الماديـة. ورد فـي سـورة الحاقــة:  « لفـت»سلمـة 

لْطَان يَهْ﴿ هـو الـدليل أو اإلرشــاد،  «سـلطانيه»، ف نـا ﴾هَلَـ َ عَن  ـي سـل

ا  «هالس ـا» ذ  أعتقد أنـه يجـ  حـذ  عبـارة   15ألن ـا حلـذفت أيضـً

، وعلـ   ثـر « لف ـا»من هذا القانو ، و لرست عبـارة  9من المادة 

ــة  ــ  أ منــ  علــ  اللجنــة  عــادة سلم بــدالً مــن سلمــة  « لفــت»ذل

، حيــث    ال ـال  هــو ليمـور الحيــة، بينمـا التلــف هــو «هلىـت»

ليمور المادية. السفينة ـــ مـثالً ـــ هـي مـن األشـياء الماديـة، فـالتلف 

ـــا وشـــموالً مـــن ال ـــال ، واألمـــر متـــرو  هنـــا ي  61ىـــو  أسثـــر  لمامً

 لمجلسىم الموقر، وشىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضل األ  جواد عبدا  عباس. 

 65 

 جواد عبداهلل عباس: العضو
أعتقـد أ  مـا  فضـل بـه األ  امـيس  شىرًا سيدي الرئيس، 

لْطَان يَهْهَلَـ َ ﴿الرميحي صحيل، واآلية التي ذسرها أيضًا   ﴾عَن  ـي سـل
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هــي هلىــت الحجــل أو البــراهين أو األدلــة، ولــذل  مــا ذســر  األ  

امــيس الرميحــي صــحيل، حيــث    ال ــال  منــا  بــاألمور الحيــة، 

ـــذل  يلستحســـن  صـــحيل هـــذ   ـــة، ول ـــاألمور المادي ـــا  ب ـــف ين والتل

 الج ئية، وشىرًا.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 علي حسن علي.شىرًا،  فضل األ  الدستور محمد  

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 11نحــن ال نريــد أ  نجــاد  فــي الل ــة،  شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

ولىن التلف هو ليس ال ال  الىلي و نما هو جـ ء منـه، وبالتـالي 

فإ  المقصود من هذ  المادة هو عدم صالحية السـفينة لالسـت دام 

ي، ولـيس جـ ءًا واإلبحار، والمقصود مـن ال ـال  هـو ال ـال  الىلـ

منــه، ب ــ  النظــر عــن أ  هــذا يســت دم للحيــوا  واآلاــر للجمــاد، 

 15 وشىرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
فاطمــــة عبــــدالجبار الــــدستورة شــــىرًا،  فضــــلي األاــــت  

 الىوهجي. 

 61 

 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة العضو 
هـي بفعـل فاعـل،  «هلىت»سلمة  شىرًا سيدي الرئيس، 

قد  ىو  بفعل فاعل وقد  ىو  ب ير قصـد  « لفت»بينما سلمة 

بســـب  العوامـــل البيليـــة مـــثالً أو مـــا شـــابه ذلـــ ، لـــذا فـــإ  سلمـــة 

 65 عطـــي المعنيـــين وهمـــا التلـــف المقصـــود وســـذل  غيـــر  « لفـــت»

 المقصود، وشىرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضل األ  الدستور عبدالع ي  عبدا  العجما . 
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 عبدالعزيز عبداهلل العجمان:العضو الدكتور 
ــرئيس،  ــور  « لفــت»سلمــة  شــىرًا ســيدي ال  ســت دم ليم

 سـت دم  «هلىـت»المادية ــ سما  فضل اإلاوا  ـــ بينمـا سلمـة 

ــم  ــدمار، أي أ  هــذا الشــيء   ــالتلف هــو ال ــة، ف ــر المادي ليمــور غي

 5 دمير ، فتلف األشياء يعني أن ا لم  عد صالحة لالستعما ، ولىن 

ال ال  يلطلس عل  سل شيء معنوي ي تص باإلنسا  وليس باألشياء 

 المادية، وشىرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 11فضــل البــوعينين وليــر  غــانم بــن األ شــىرًا،  فضــل ســعادة  

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
اإلاــوة واألاــوال أثــروا النقــا  فــي  الــرئيس، معــاليشـىرًا  

 15بـا  الحىومـة. مـا ذهـ   رادفال للفل ربمـا لـم   طـر حتـ  علـيم

ــي حســن هــو الصــحيل، ال ــال  هــو  ــدستور محمــد عل  ليــه األ  ال

ال ال  الىلي، والتلف هو التلف الج ئي، ويدعم هذا الـرأي ربمـا 

مفردال في القانو  البحرينـي الـذي نـتىلم اآل  عـن جـ ء منـه فـي 

هـــذا العمـــل. نعـــم ال ـــال  هـــو ال ـــال  الىلـــي ســـواء احترقـــت أو 

 61، فـاالحترا  قـد يىـو   لفًـا، ولىـن التلـف هنـا هلىت أو سلج لت

 لـف ج ئـي،  ذ  احترقــت هـذ  حالــة، وهلىـت هــذ  حالـة أاــرى، 

وسلج لت في  حدى المواني األجنبية هذ  حالة ثالثة.  ذ  هنا  ثالث 

حاالل م تلفة، أي ال يوجد لفل مراد  للفل يقوم مقامه، ولىن 

 ينة، وشىرًا.هنا يلقصد ب ا التلف الىلي للسف «هلىت»سلمة 

 65 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضل األ  اميس حمد الرميحي. 
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 خميس حمد الرميحي: العضو
ـــولير  ســـعادةأوالً سمـــا  فضـــل  شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس،  ال

، أنا أعتقـد أ  الل ـة «هلىت»وذسر أنه ال يوجد مراد  لىلمة 

أنـه لــو العربيـة مليلـة بالمرادفـال التـي  بــين هـذ  الىلمـة، وأعتقـد 

ــدمر»ذســر اإلاــوة فــي اللجنــة سلمــة  ــرل»أو  «   5ســيىو   «دلم 

ــــة  ــــدستورة فاطم ــــة ال ــــف. األاــــت ال ميل ــــن التل معناهــــا أشــــمل م

هـي فاعـل، أنـا أرى أن ـا  «هلىـت»الىوهجي ذسرل أ  سلمة 

 فعل مازٍ والتاء هي  اء التانيث. 

 

 11 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة العضو 

 أنا لم أقل ذل ! 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو
 أنا سمعت ا هىذا فوج  علي التصحيل فقط، وشىرًا. 

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس
غــانم بــن فضــل البــوعينين وليــر  األ شــىرًا،  فضــل ســعادة  

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 61 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

ــرئيس،  ــه األ   شــىرًا ســيدي ال لــدي  صــحيل فقــط لمــا قال

لرميحي، أنا لم أقصد أنه ال يوجـد لفـل مـراد  فـي الل ـة اميس ا

العربيــة، و نمــا أقصــد أنــه ال يوجــد لفــل مــراد  فــي هــذا الــنص، 

ف نا  ثالثة ألفاظ   تلـف وي تلـف مرادهـا، وهـي: احتـرا  وهـال  

 65و ســجيل، ولــم أقصــد فــي الل ــة العربيــة، فالل ــة العربيــة أغنــ  ممــا 

و نمــا ال ــال  هــو حالــة نتصــور، واالحتــرا  هــو رديــف ل  ــال ، 

 منفصلة، أي هال  ذال الشيء بىامل العين، وشىرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
فاطمــــة عبــــدالجبار الــــدستورة شــــىرًا،  فضــــلي األاــــت  

 الىوهجي. 

 

 5 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة العضو 

ردًا علــــ  ســـــالم األ  امـــــيس  شــــىرًا ســـــيدي الـــــرئيس، 

هـي فاعـل، و نمـا قلـت  «هلىـت»الرميحي، أنا لم أقل    سلمة 

   ال ال  هو بفعل فاعل أي أنـه مقصـود، بينمـا التلـف قـد يىـو  

نتيجة لعوامل التعرية مثالً، ولذل  يىو   لفًا ج ئيًا، بينما ال ال  

 11 يىو  هالسًا سليًا، هذا ما قصد ه، وشىرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
  ال ال  بفعـل فاعـل، والتلـف مـن طبيعـة أما  ودين قوله هو  

 األشياء، أليس سذل ؟

 15 

 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة العضو  
نعم، التلف قد يىو  بفعل فاعل وقـد يىـو  بسـب  عوامـل  

 التعرية أو أنه غير مقصود، وشىرًا.

 

 61 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األ  الدستور منصور محمد سرحا .شىرًا،  

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
أعتقــد أننــي ســاذه   لــ  مــا ذهــ   شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

 65 لست دم لما فيـه روح، مثـل  «هلىت»األ  اميس الرميحي،  ليه 

، «هلــ  الحيــوا »أو  «هلــ  اإلنسـا »اإلنسـا  والحيــوا ، فنقـو  

 «هلىـــــت البـــــاارة»أو  «هلىـــــت الشـــــجرة»قـــــو  نلىـــــن ال 
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ال يمىن است دام ا، ولىن  «هلىت الباارة»بالمطلس، فعبارة 

صــحيل اســت دام ا للجمــاد أو ل يــر ذي الــروح؛ وبالنســبة  « لفــت»

 «هلىت المباني» ل  السفن والسيارال والمباني وغيرها ال نقو  

، وعليـه نقـو     «دلمرل المبـاني»أو  « لفت المباني»و نما نقو  

 5روح هـو مـا ي لـ . ول ـذا عنـد العـرب األولـين  ذا  ـوفي أحـد ما فيه 

   طـاغيت م قـد »الحىام ويريد أحدهم أ  يل بر بذل  فإنه يقـو  

، يقصـد أ  هـذا اإلنسـا  مـال، وعليـه نقـو     مـا فيـه روح «هل 

 ي ل  وليس يتلف، وشىرًا.
 

 11 :الرئيـــــــــــــــس

  العجما .شىرًا،  فضل األ  الدستور عبدالع ي  عبدا  
 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو
ـــــرئيس،  ـــــي الحـــــديث الشـــــريف:  شـــــىرًا ســـــيدي ال  ورد ف

 15، بمعنـ  أ  الرجـل عنـدما جـاء  لـ  «...... يا رسو  ا ، هلىـت»

الرســو  صــل  ا  عليــه وســلم قــا  لــه  نــه فــي حالــة يرثــ  ل ــا؛ وال 

ــا هــذ  الىلمــة ل ــا  داللــة، والداللــة الل ويــة حــو  وال قــوة لــه؛ ودائمً

 ــ دي  لــ  المعنــ ، والمعنــ  هــو أ  األشــياء الماديــة التــي في ــا روح 

ــفَ  هــي التــي   لــ ، أمــا األشــياء الماديــة الجامــدة فإن ــا  تلــف، و َلَ

ــم يعــد صــالحًا للعمــل، وا   دَ بمعنــ  أنــه ل دَ، وفَســَ  61الشــيء أي فَســَ

 أعلم، وشىرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
يا  اوا  أح  أ  أقو  لىـم    الل ـة العربيـة في ـا شىرًا،  

ــا،  ــة وداللت  ــابير القانوني ــف عــن التع ــي   تل ــر مــن األلفــاظ الت  65سثي

ولــذل  ينب ــي أال نفســر ســل شــيء بدالال ــه الل ويــة؛ نحــن نريــد أ  

 لسـت دم فـي هـذا  «هلىـت»نسا  اإلاوا  القـانونيين هـل سلمـة 

؟ وااصـــة أ  أم ال « لفـــت»المو ـــ  و ىـــو  أفضـــل مـــن سلمـــة 

القـــانو  البحـــري ـــــ سمـــا قـــا  ســـعادة الـــولير ـــــ ذســـر سلمـــة 
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ولـــــم يــــذسر سلمـــــة  «احترقــــت»وذســــر سلمـــــة  «هلىــــت»

، ولـــذل  حتـــ  يىـــو  هنـــا   ناســـس بـــين العبـــارال فـــي « لفـــت»

القوانين ــ وااصة ذال الصلة ــ يج  أ  نىـو  ملتـ مين بالعبـارال 

ــــت»نفســــ ا، وال نســــت دم  ــــانو  « لف ــــي ق ــــانو  وف  اــــر  فــــي ق

 5و لـ   اـر . وعليـه أعتقـد  «ما ـت»وفي غيرهمـا نقـو   «هلىت»

أ  المو و  ليس متعلقًـا بالل ـة العربيـة، و نمـا مو ـو  مصـطلحال 

رئــيس هيلــة  قانونيــة. األ  الــدستور عصــام عبــدالوهاب البرلنجــي

المستشــــارين القــــانونيين بــــالمجلس، أنــــتم بصــــفتىم مستشــــارين 

 قانونيين ما هو رأيىم في هذا المو و ؟
 11 

 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
أعتقــد أنــه فيمــا يتعلــس باألشــياء  ذا  شـىرًا ســيدي الــرئيس، 

أصبحت غيـر صـالحة لالسـتعما  نقـو   ن ـا اسـت لىت، وهـذا فـي 

يلتبـ  فيمـا يتعلـس باسـت دام اآلالل أو )المىـائن(، وال يقـا  الواق  

 15هلىــت اآلالل و نمــا يقــا  اســت لىت، وبالتــالي أعتقــد أ  العبــارة 

، «احترقـــت أو اســـت لىت»الصـــحيحة فـــي هـــذا المجـــا  هـــي: 

، «أصبحت غير صالحة لالستعما »ويمىن أيضًا است دام عبارة 

 ىـو  صـحيحة  ف ير معتـاد اسـتعمال ا، قـد «هلىت»أما سلمة 

من ناحية الل ة العربيـة، ولىـن فـي مو ـو  االسـتعماالل القانونيـة 

ـــارة   61أو سلمـــة  «أصـــبحت غيـــر صـــالحة لالســـتعما » ســـت دم عب

 ، وشىرًا.«است لىت»
 

 الرئيـــــــــــــــس:
غــانم بــن فضــل البــوعينين وليــر  األ شــىرًا،  فضــل ســعادة  

 65 و  مجلسي الشورى والنواب.  ش

 

 مجلسي الشورى والنواب:ون ؤوزير ش
ال نريـد أ  نطيـل فـي لفـل يتىــو   شـىرًا سـيدي الـرئيس، 

من أربعة أحر  سل هذ  المدة. نحن نتىلم عـن قـانو ، والقـانو  
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هــو المــرد القــانوني والصــياغة العربيــة المحىمــة التــي ال  حتمــل 

ــا  ــدى صــاح  القــرار أو القا ــي أو غيرهم ــ  يىــو  ل ــاويالً، حت  

سـليمة؛ ول نصـا  نقـو     أحـد اإلاـوا  مـن  حجة قائمة عل  ل ـة

هيلة المواني راج  المعجم الوسيط وبي ن لنا أنه في الل ة نقو  هَلَ َ 

 5الشــيء أي ذَهَــ َ ولَاَ َ، وذلــ  بــدو  أي  وجيــه  لــ  حــي أو ميــت أو 

ــت  ــوقعي هــذا لقل ــن م ــرئيس م ــالي ال ــي مع ــو اير ن ــ ؛ ول اــال  ذل

افس م  النواب حتـ  ال ، وليس ذل  عن قناعة، ولىن للتو« لفت»

 رج  هذ  المادة أسثر من مرة، هذا بىـل أمانـة، وأنـا أعـر  أ  

ـــ ســو   ــة ـ ـــ وأقصــد الســلطة التنفيذي ــة ـ اإلاــوة فــي الســلطة المعني

 11يت ــذو  اإلجــراءال الاللمــة. لــدي مالحظــة صــ يرة لــي  الــدستور 

منصــور ســرحا  حــين قــا     العــرب سانــت  قــو  هلــ  الطاغيــة، 

ال يطلــس علــ  الطاغيــة فقــط، وا  ســبحانه و عــال   «هَلَــ َ»لفــل 

قلـتم لـن يبعـث ا  مـن ... حتـ   ذا هلـ  ﴿قا  فـي ستابـه الع يـ : 

، والضمير يعود هنا  ل  سـيدنا يوسـف عليـه السـالم ﴾...بعد  رسوال

 15 معناها: انت  ، وشىرًا. « َلَهَ»فـ

 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــراح،شــىرًا،   ــا  اــوا ، لــدي اقت أعتقــد أ  مــا قيــل  طيــ  ي

سا ٍ، واقتراحـي أ  نطـرح المـادة بصـي ت ا الحاليـة للتصـويت و ذا 

 61لم  وافقـوا علي ـا فسـو  نطرح ـا بالتعـديل المقتـرح، وأنـا أقـو     

 األ سـعادة  المصطلحال القانونيـة البـد أ   ىـو  متناسـقة.  فضـل

 و  مجلسي الشورى والنواب.  غانم بن فضل البوعينين ولير ش
 

 ون مجلسي الشورى والنواب:ؤوزير ش
 65 666سـو  أذهـ  مباشـرة  لـ  المـادة  شىرًا سيدي الـرئيس، 

ال  ساهم فـي ال سـارة العامـة أمتعـة »من القانو  البحري التي  قو : 

المسافرين التي لم يصدر بشان ا سند شـحن، ومـ  ذلـ   ذا ألهلىـت 

وهنـا  ،«األمتعـة أو  لفـت فإن ـا  سـاهم فـي ال سـارة العامـة بقيمت ـا...

 في األمتعة الجامدة، وشىرًا. «ألهلىت»است دم لفل 
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 :الرئيـــــــــــــــس
 هل يوافس المجلس عل  قفل باب النقا ؟شىرًا،   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
سنصـول علـ   وصـية اللجنـة و ذا لـم   ذ  يقفل باب النقـا . 

ــ  التعــديل.  ــ  مــوافقتىم فســو  نصــو ل عل هــل يوافــس  حصــل عل

 بتعديل اللجنة؟ 16المجلس عل  المادة 
 11 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقــل اآل   لــ  المــادة  ذ   لقــر هــذ  المــادة بتعــديل اللجنــة.  

 15   فضلي األات مقررة اللجنة.التالية، 

 

 :العضو زهوة محمد الكواري
ـــ  هـــذ  المـــادة  :(13المـــادة )  ـــة بالموافقـــة عل  وصـــي اللجن

 بالتعديل الوارد في التقرير.
 61 

 الرئيـــــــــــــــس:
األ  الـدستور   فضـل ؟علـ  هـذ  المـادةهل هنا  مالحظـال  

 عبدالع ي  عبدا  العجما . 

 

 65 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 ...«هَلَ َ»بالنسبة  ل  سلمة  سيدي الرئيس،شىرًا  
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 الرئيـــــــــــــــس:
 .انت ينا من هذا النقا دستور عبدالع ي  يا  

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
 5هَلَــ َ، يَ لــ ، هاَلسًــا؛ الفعــل هــو  ســيدي الــرئيس، معــذرة 

ــ َ» ذا مثلمــا قــا  األ  امــيس الرميحــي، ومعنــ  ذلــ  أ  هــ «هَلَ

يلطلس عل  ما فيه روح سواء سا   نسانًا أو حيوانًا، ولىن األشياء 

 المادية  تلف، وا  أعلم، وشىرًا.
 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

 شىرًا،  فضل األ  أحمد م دي الحداد. 
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
فـــي الفقـــرة )ب( لـــدي استفســـار  شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس، 

 15ويجــول »ل اــوة فــي ولارة الدااليــة ب صــو  الــنص الــذي يقــو : 

ف ــل  عنــي  «لقيــادة افــر الســواحل أ   قــوم فــي أي وقــت بــالتفتي 

ــارة  ــي أي وقــت»عب ــي وقــت  «ف ــار أم ف ــن الليــل أو الن  أي وقــت م

 محدد؟ وشىرًا.
 

 61 الرئيـــــــــــــــس:

ــــا شــــىرًا،   ــــ  المقصــــود أ  أحمــــد ي أي وقــــت اــــال  األرب

 هل هنا  مالحظال أارى؟ .والعشرين ساعة
 

 )ال توجد مالحظات(
 65 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافس المجلس عل  هذ  المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقــل اآل   لــ  المــادة  ذ   لقــر هــذ  المــادة بتعــديل اللجنــة.  

  فضلي األات مقررة اللجنة.التالية، 
 

 5 :العضو زهوة محمد الكواري

 وصي اللجنة بالموافقة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :(14المادة ) 

 جاءل من الحىومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 11 مالحظال عل  هذ  المادة؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 المادة؟هذ  هل يوافس المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 61 فضـلي وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  . ذ   لقر هذ  المـادة 

 األات مقررة اللجنة.
 

 :العضو زهوة محمد الكواري
ـــ  هـــذ  المـــادة  :(15المـــادة )  ـــة بالموافقـــة عل  وصـــي اللجن

 65 بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
األ  صاد  عيـد   فضل هنا  مالحظال عل  هذ  المادة؟هل  

    رحمة. 
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 العضو صادق عيد آل رحمة:
اللجنـــة المـــوقرة اســـتبدلت سلمـــة  شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس، 

ـــة  «اال صـــا » ـــو»بىلم ـــا ي أ  سلمـــة «الرادي ، وبحســـ  معلوم

ــو» ــل الســفن  «الرادي ــال الســلىي يلســت دم مــن قب ــ  ج  ــس عل  طل

 5ال افـر السـواحل، وفـي اعتقـادي أ  المبحرة وله موجال مـ  سـلط

فـــي هـــذا الســـيا  أفضـــل وأشـــمل، ألن ـــا  عنـــي  «الراديـــو»سلمــة 

ــدًا الج ــال المســت دم بــين الســفن؛ وربمــا اإلاــوا  فــي ولارة   حدي

ــــر فــــي هــــذا بــــاألاص الدااليــــة و افــــر الســــواحل يفيــــدوننا أسث

ـــ   «اال صـــا »المو ـــو ، أل  سلمـــة  ربمـــا قـــد  تـــيل للمبحـــر عل

 11السفينة التعذر بـا  )الموبايـل( هـو ج ـال ا صـا ، وال يوجـد  رسـا  

فــي عـــرز البحـــر الســـت دام ال ـــا ف النقـــا ، وعليـــه فـــإ  سلمـــة 

 هي األفضل في هذ  المادة، وشىرًا. «الراديو»
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 شىرًا،  فضل األ  أحمـــد  براهيــم ب ـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو
لدي استيضاح ب صو  التفريس بين  شىرًا سيدي الرئيس، 

مســـ ولية مالـــ  الســـفينة والشـــ ص الـــذي يلســـي َر الســـفينة، أي مـــا 

 61المس و  عما يحدث؟  ذا سا  مال  السفينة أحضر سل المعدال 

الاللمة، وعندما سي َر السفينة اـالف القائـد بعـ  االلت امـال التـي 

أ  يتبع ـــا، أو حمـــل عـــددًا مـــن األشـــ ا  أسثـــر ممـــا هـــو يجـــ  

مال  السـفينة أم قائـد السـفينة؟ المس ولية مسموح به، ف ل يتحمل 

 وشىرًا.
 65 

 :الرئيـــــــــــــــس
عن أي مادة  تىلم؟ ف ذ  المادة ال  تىلم عـن  يا أ  أحمد، 

 مال  السفينة، وال  تىلم عن قائد السفينة. 
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 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

يجــول لقائــد »حيــث ذســر في ــا أنــه:  15أ ىلــم عــن المــادة  

افر السواحل أ  يصدر من وقت آلاـر قـرارال بـإل ام السـفن التـي 

يسري علي ا هذا القانو ، با   حمل معـدال اإلنقـاذ والراديـو وغيـر 

 5 ذل  من معدال السالمة واإلسعافال األارى الاللمة، وله أ  يحدد

، مـن المسـ و  عـن  حميـل معــدال «عـدد الرسـاب وول  األمتعـة...

اإلنقاذ والسالمة هل هو قائد السفينة أم مال  السفينة؟ ومن يحـدد 

عـــدد الرســـاب وول  األمتعـــة، هـــل هـــو مالـــ  الســـفينة أم قائـــد 

الســـفينة؟ أنـــا أرى أ  مـــن يتحمـــل المســـ ولية هـــو قائـــد الســـفينة، 

 11ينة ب ـــذ  األمـــور الســـالفة ولىـــن ال يوجـــد نـــص يلـــ م مالـــ  الســـف

 الذسر، وشىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 وجد اشـتراطال للسـفينة، وافـر السـواحل هـم  يا أ  أحمد، 

 15الج ــة المعنيــة بتطبيــس هــذ  االشــتراطال ســواء ســا  المســ و  هــو 

قائد السفينة أو مال  السفينة، أو من هو مس و  عـن التاسـد مـن 

ء الضرورية والاللمة، وسذل  افر أ  السفينة مج  ة بىل األشيا

السواحل هـم المسـ ولو  عـن  حديـد عـدد الرسـاب لىـل سـفينة، 

ولىن هنا في المـادة لـم يـتم ذسـر قائـد السـفينة، ولـم يـتم ذسـر 

 61مال  السفينة، و نما ذلسر أ  السـفينة يجـ  أ   ىـو  مسـتىملة 

 ومج  ة بحس  اشتراطال افر السواحل. 

 

 هـــزاد:أحمـــد إبراهيــم ب العضو
 السفينة البد أ  يملى ا ش ص معين يتحمل مس وليت ا. 

 65 
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 :الرئيـــــــــــــــس
هذا شيء م سد، ولىن في هذ  المادة لم يتم ذسر مالـ   

بـن فضـل البـوعينين سـعادة األ  غـانم  فضل السفينة أو قائد السفينة. 

 و  مجلسي الشورى والنواب. ولير ش
 5 

 والنواب:ون مجلسي الشورى ؤش وزير

ال قائد السفينة وال صـاح  السـفينة  شىرًا سيدي الرئيس، 

وال أي شــ ص  اــر يحــدد عــدد الرســاب، وول  األمتعــة والمعــدال 

المطلوبة، من يحددها هو القانو  نفسه واللـوائل التنفيذيـة للقـانو . 

 11عدد الرساب وول  األمتعة يحددا  بحس  مقاس السفينة وحجم ـا 

أمـور فنيـة أاـرى. حصـلت ماسـاة سـابقًا  وغاطس السفينة، وبحس 

في مملىة البحرين والسب  هو أ  هنا  أش اصًا  دالوا في ول  

الحمولة من دو  الرجو   ل  السلطة الم تصة.    هـذا القـانو  هـو 

مــن ســيحمي الســفن والرســاب ســواء ســانوا مســافرين أو صــائدي 

 15س أسما  أو اال  ذل ، فمـن يحـدد االشـتراطال هـو القـانو  ولـي

 ش ص من اار  القانو ، وشىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
النقيـــ  محمـــد ســـامي األحمـــد رئـــيس شـــىرًا،  فضـــل األ   

 61 شعبة التسجيل والترايص ب فر السواحل.

 

 رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل:
ــرئيس، معــاليشــىرًا   ــر شــ و   ســعادةأؤســد ســالم  ال ولي

مجلسي الشورى والنـواب، حيـث    قائـد السـفينة هـو ممثـل لمالـ  

 65السفينة، والقـرار الـولاري يو ـل عـدد رسـاب سـل سـفينة بحسـ  

 حجم ا ومقاس ا وأمور فنية أارى البد من االلت ام ب ا، وشىرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضل األ  الدستور محمد علي حسن علي. 

 

 لدكتور محمد علي حسن علي:ا العضو
 5ب صــو  المالحظــة التــي ذسرهــا  شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

األ  صــاد     رحمــة، هــي مالحظــة فــي محل ــا، ولىــن أحــ  أ  

أو ـل التــالي: المتعــار  عليــه هــو اســت دام ج ــال لال صــا  يســم  

)الراديـو(، وهــو ج ــال قــديم ويمىـن اســت دامه لتــرددال محــددة، 

مة )الراديو( في المادة ألنـه قـد يحـدث ونحن ار اينا عدم ذسر سل

 11 طــور فــي أج ــ ة اال صــا ، و ىــو  هنــا  أج ــ ة ا صــاالل  فــو  

ـــــو قـــــديم وال يمىـــــن  ـــــو، حيـــــث    ج ـــــال الرادي ـــــرددال الرادي  

ــالي اســت دمنا سلمــة )ا صــا ( بــدالً مــن سلمــة  اســت دامه، وبالت

)الراديو(، لتىو  أسثـر شـمولية وأسثـر مرونـة. وفـي ن ايـة األمـر 

حدد است دام األج  ة هي القرارال التـي يصـدرها قائـد افـر من ي

 15 السواحل بحس  القوانين واللوائل الموجودة لديه، وشىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضلي األات الدستورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 61 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

ــرئيس،  المــادة  تىــو  مــن شــقين، الشــس  شــىرًا ســيدي ال

يجول لقائـد افـر السـواحل أ  يصـدر مـن وقـت آلاـر »األو  يقو : 

ولــه أ  يحــدد عــدد »، والشــس الثــاني مــن المــادة يقــو  ...«قــرارال 

، أوالً: الســفينة يعــر  ولن ــا وحجم ـــا ...«الرســاب وول  األمتعــة 

ــة  ــذي  ســتوعبه وســل األمــور الفني ــة ال  65وعــدد الرســاب وول  األمتع

، و ذا لم يتم  حديـد عـدد الرسـاب األارى منذ قدوم ا من المنشا

ــي  ســتوعب ا الســفينة، مثــل  ــتم  حديــد األولا  الت للســفينة، فإنــه ي
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)المصـــعد(، فعنـــدما نســـت دم المصـــعد نـــرى مـــذسور فيـــه عـــدد 

األش ا  الذي يستوعبه المصعد أو الول  المسـموح بـه، وسـذل  

ـــد افـــر  ـــف يحـــدد قائ ـــا ي مـــن المنشـــا بمعـــايير، فىي الســـفينة  

 ؟ وشىرًا.السواحل ذل 

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضل األ  اميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

ــا مــ  مــا ذهــ   ليــه األ   شــىرًا ســيدي الــرئيس،   11أ فــس  مامً

صــاد     رحمــة ب صــو  اســت دام سلمــة )الراديــو(؛ أل  سلمــة 

العـادي، وسمـا  علمـو   (التليفـو ))اال صا ( قد  عني حتـ  ج ـال 

ــرددال  ــا وهــو )الراديــو(، وهــو ذو   أ  الســفن  ســت دم ج ــالًا معينً

معينــة يمىــن مــن االل ــا التقــا  اإلشــارال المنبعثــة مــن القــوارب 

 15والسفن القريبة وبـاألاص  شـارال اإلنقـاذ، لـذل  أرى أ  اسـت دام 

سلمـة )الراديـو( هــو األصـل، وهــذا ال يمنـ  أنــه  ذا  طـورل أج ــ ة 

ا اسـت دام اال  صا  في وقت الحس وعممت عل  السـفن أ  يـتم أيضـً

سلمة )الراديو(؛ وأح  أ  أشير أيضًا  لـ  أ  المشـرو  القـادم مـن 

الحىومــة أ ـــ  بىلمــة )الراديـــو(، ولــم يـــال  بىلمــة )ا صـــا (، 

 61 وبالتالي أنا أميل  ل  ما ذه   ليه األ  صاد     رحمة، وشىرًا.

    

 :الرئيـــــــــــــــس  
شــــىرًا، أرى أ  سلمــــة )الراديــــو( لــــم  ثــــر فــــيىم الل ــــة  

سـعادة  فضـل العربية، ف ي سلمة أجنبية؟! فىيـف وافقـتم علي ـا؟ 

 65 و  مجلسي الشورى والنواب. ولير شبن فضل البوعينين األ  غانم 
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 :وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
لــدي مالحظتــا ، المالحظــة األولــ  ، معــالي الــرئيس شــىرًا 

است دام سلمة )الراديـو( أو سلمـة )ا صـا (، أنـا أميـل ب صو  

 لــــ  اســــت دام سلمــــة )الراديــــو( مــــن أجــــل التوافــــس فيمــــا بــــين 

 5المجلسين، ف نا  أمـور بسـيطة جـدًا ال  سـتدعي أ   تـداو  المـادة 

مـر ين وأسثــر فيمـا بــين المجلســين المـوقرين، وطالمــا أ  اإلاــوا  

اديــو( سمــا أ ــت فــي فــي مجلــس النــواب رأوا االلتــ ام بىلمــة )الر

ــوارد مــن الحىومــة، فــارى اإلبقــاء علي ــا سمــا  مشــرو  القــانو  ال

وردل، واألمــــر متــــرو  لمجلســــىم المــــوقر. المالحظــــة الثانيــــة 

 11ب صو  ما  فضلت به األات الدستورة سوسن  قوي بالنسبة  لـ  

أ  الســفينة  ــا ي مــن المنشــا محــدد في ــا عــدد الرســاب المســموح 

بتحميل ـا علـ  السـفينة، ومـا  لـ  ذلـ  مـن  ب م، واألولا  المسـموح

األمـــور الفنيـــة ال اصـــة بالســـفينة، أود أ  أذســـر أ  هـــذا القـــانو  

طنًا، وأود أ  أذسـر  151اا  بالسفن الص يرة التي     أقل من 

 15أ  هذا القانو  يتىلم عن السفن التي قد  ىـو  اشـبية ومصـنعة 

  ســفن فــي مملىــة البحــرين، أو فــي دو  منطقــة ال لــيل، ف نــا

 ست دم لصيد األسما  وبعد فتـرة يـتم  حويل ـا ألغـراز سـياحية، 

لـــذل  أحببـــت أ  أنـــو   لـــ  أ  هـــذا القـــانو  يـــتىلم عـــن الســـفن 

 الص يرة، وال يتىلم عن السفن المصنعة في ال ار ، وشىرًا.

 61 

 :الرئيـــــــــــــــس
فاطمــــة عبــــدالجبار الــــدستورة شــــىرًا،  فضــــلي األاــــت  

 الىوهجي. 

 

 65 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة  العضو

بالنسبة  لـ  سلمـة )الراديـو(، لـيس  شىرًا سيدي الرئيس، 

لدي اال  ــ سما  فضلت معالي الرئيس ــ حو   بقائ ا سما هـي 

أو است دام سلمة عربية بدالً عن ـا.    ج ـال )الراديـو( المسـت دم 
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  ــر  أج ــ ة حاليًــا فــي الســفن يعطــي  ــرددًا معينًــا، ومســتقبالً قــد 

ا صـــاالل بحريـــة م تلفـــة ومتطـــورة، لـــذل  أرى اســـت دام عبـــارة 

بـدالً مـن اسـت دام سلمـة )الراديـو( أو « وسائل اال صا  البحرية»

سلمــة )ا صــا (؛ وذلــ  لتىــو  هنــا  شــمولية ألج ــ ة اال صــاالل 

 5الحديثة. ب صو  ما  فضل به سعادة ولير ش و  مجلسـي الشـورى 

ــد ــا ال نري ــواب حــو  أنن ــل  والن ــن قب ــم  قــرار  م ــ  مــا   ــف م أ  ن تل

، أرى أنـه فـي بعـ  المـادة مـرة أاـرى مجلس النـواب حتـ  ال  عـود

األوقال ااتيار الىلمة الصحيحة في نص المادة أهم، واألمر يعود 

  ل  مجلسىم الموقر، وشىرًا.

 11 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضل األ  أحمـــد  براهيــم ب ـــ اد. 

 

 ـــد إبراهيــم بهـــزاد:أحم العضو
 15أرى أ  سلمـة )ا صـا ( قـد  ىـو   شىرًا سيدي الـرئيس، 

شاملة ألج  ة سثيرة من ا التليفـو ، واألج ـ ة الالسـلىية وغيرهـا 

ــــارة  ج ــــال »مــــن أج ــــ ة اال صــــا ، ولىــــن أرى أ  نســــت دم عب

ــة بعىــس «ا صــا  ــة عربي ــا جمل ــ ، وألن  ــا أشــمل فــي المعن ، ألن 

في الوقت نفسه ال أرى أنه مـن الضـروري سلمة )الراديو(، ولىن 

 61 عادة القانو  مرة أارى، ألنه م ارًا نالحـل أ  الىلمـال العربيـة 

 داالت م  الىلمـال األجنبيـة فـي الىثيـر مـن األمـور، وأصـبحت 

 ذسر في العديد من القوانين، واألمر مترو  لمجلسىم المـوقر، 

 وشىرًا.

 

 65 :الرئيـــــــــــــــس

هشام شىري بابا  المستشار القـانوني   شىرًا،  فضل األ 

  لش و  اللجا  بالمجلس.
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 :المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
، أرى أ  سلمة )ا صا ( أشـمل وأعـم شىرًا سيدي الرئيس 

مـــن سلمـــة )الراديـــو(، لمـــاذا؟ أل  اال صـــا  يعنـــي ا صـــا  الســـفن 

ــارة عــن ســ ــس اإلشــارال، واإلشــارال عب ــ  عــن طري ود ب يرهــا وذل

 5سامل  سـت دمه السـفينة فـي سـبيل  يصـا  المعلومـة  لـ  غيرهـا، 

سما أ  هنا  وسيلة األعالم، األعالم الموجودة في السفينة  وصل 

ــ  الج ــة األاــرى، ســا   طلــ  الســفينة  الرســالة التــي  ريــدها  ل

مساعدة وذل  عن طريس رف  علم معين فـي سـبيل  يصـا  المعلومـة 

أرى أ  األنسـ  هـو اسـت دام سلمـة   ل  الج ال األارى، وبالتـالي

 11)ا صــا ( بــدالً مــن سلمــة )الراديــو(، والراديــو مــالا  قاصــرًا علــ  

  يفاء المطلوب في است دامال السفن، وشىرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
يــا  اــوا  بــدالً مــن االســتمرار فــي نقــا  اســت دام شــىرًا،  

 15األمر ف ــم سلمــة )راديــو( أو سلمــة )ا صــا (، فلنســا  المعنيــين بــ

النقيـ  محمـد سـامي األحمـد  فضـل أدرى منـا فـي القضـايا الفنيـة. 

 رئيس شعبة التسجيل والترايص ب فر السواحل. 

 

 رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل: 
ـــرئيس،  ـــو»ب صـــو  سلمـــة  شـــىرًا ســـيدي ال  61أو  «الرادي

فالمعن  هو نفسه، وما نسـت دمه فـي عملنـا هـو  «ج ال اال صا »

 الراديو، وشىرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــة شــىرًا،   ــر الســواحل هــو سلم ــي اف ــا يفضــله اإلاــوة ف  65م

ألنه الج ال المست دم اآل ، و     ير شيء في المستقبل  (الراديو)

فلىل حادث حديث، ف ل  تبنو  التوصية بىلمة )الراديو( الواردة 

 مقررة اللجنة.  فضلي األات نص؟ في ال
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 زهوة محمد الكواري:  العضو
القرار هو قرار المجلس، فـإ  أرادوا  شىرًا سيدي الرئيس، 

أ  نتبن  سلمة )الراديـو( أاـذنا ب ـا، ورجعنـا  لـ  الـنص األصـلي، 

 وشىرًا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضل األ  الدستور محمد علي حسن علي. 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو
 11 ذا سانت الفىرة هـي أننـا ال نريـد  شىرًا سيدي الرئيس، 

عودة هذا القانو   ل  مجلس النواب بسب  هذا األمر ف و سيرج ، 

أل  هنـا  مـواد أاـرى سـابقة ااتلفنــا علي ـا مـ  اإلاـوة فـي مجلــس 

ا فيمــا النــواب، فالقــانو  ســيرج   لــ  مجلــس النــواب ال محالــة. أمــ

م  احترامـي لممثـل ولارة الدااليـة ـــ فانـا لس بمو و  اال صا  ــ يتع

 15يصـبل الراديـو وسـيلة  ملـو الراديـو( غـدًا)أاتلف معه، ماذا لو   ير 

مــن وســائل اال صــا  اــال  ســنة، أليســت سلمــة )ا صــا ( أشــمل 

 وأسثر مرونة؟ وشىرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 61 بدا  العجما .شىرًا،  فضل األ  الدستور عبدالع ي  ع 

 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو
سلمـــة )راديـــو( هــي سلمـــة غيـــر  شــىرًا ســـيدي الــرئيس، 

هــي أشــمل  (اال صــا )عربيــة، ويقصــد ب ــا المــذيا ، لىــن سلمــة 

ــس  ــ  اإلاــوة فــي مجل ــر دقــة، وطالمــا أ  القــانو  ســيرج   ل  65وأسث

النواب فلنصحل هذ  الىلمال؛ أل  الل ة العربية ل ة حساسة، ول ا 

 داللة ومعن  مقصود.
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 :الرئيـــــــــــــــس
بالل ــة  ( لف يــو )ومــاذا نقــو  لىلمــة دستــور عبــدالع ي  يــا  

 العربية؟
 

 5 بداهلل العجمان:الدكتور عبدالعزيز ع العضو

ــرئيس،  غيــر عربيــة، ومجمــ  الل ــة هنــا  سلمــال  ســيدي ال

 فــس علــ   ســمية األســماء غيــر العربيــة باســمائ ا، وسلمــة العربيــة ا

من الىلمـال المعر بـة. سمـا  وجـد فـي القـر   الىـريم  ( لف يو )

سلمال معربة ال مجا  لبحث ا اآل ، و   أرد م أحضر  ا لىم فـي 

 11 الجلسة القادمة    شاء ا ، وشىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
نقي  محمد يونس ال رمي رئيس شعبة الاأل  شىرًا،  فضل 

  الولارية بولارة الداالية.اال صا  بمجلسي الشورى والنواب واللجا  

 15 

 رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى 

 والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية: 
ج ــال )مجمــ  الل ــة العربيــة يقــو :  شــىرًا ســيدي الــرئيس،

(، وحتــ  سلمــة راديــو)، هــذا معنــ  سلمــة (اإلبــرا  الالســلىي

 61 ىرًا.مذيا  يقصد ب ا أمور أارى، التي  صدر عن اإلذاعة، وش

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضلي األات دال  جاسم ال ايد. 

 

 65 دالل جاسم الزايد: العضو

أردل فقـط القـو     مـا يشـ لنا فـي  شىرًا سيدي الرئيس،

النصو  القانونية ــ م  احترامي لل ة العربية ــ هو الداللـة القانونيـة 
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هذ  الج ئية  حديدًا من وليست الداللة الل وية، هذا أوالً. ثانيًا: في 

 صـــا  الم ــم معرفــة الفــر  بــين المعنيــين، ف ــي ليســت وســيلة اال

هنــا ل ــا معــايير معينــة، ومــا  « صــا اال» المتعارفــة لــدينا، وسلمــة

 حديــدًا؟  «الراديـو»نريـد معرفتـه اآل  هـو لمـاذا  ــم ااتيـار سلمـة 

 5فلـــو ذهبنـــا  لـــ  المعنـــ  الـــذي ذســـر  األ  الـــدستور محمـــد علـــي 

ــــ افـــر  «ا صـــا »لوجـــدنا أ  سلمـــة  ـــا ـ ــــ  جرائيً أشـــمل، لىـــن ـ

ــر، ومــا اســتوقفنا هنــا لــيس  «الراديــو»الســواحل يســت دمو   أسث

التفســير الل ــوي بقــدر مــا هــو المطلــ  العملــي الفعلــي الــذي يحقــس 

ص القـانوني، وطالمـا أ  افــر ل فـر السـواحل الم ـ ى مـن هــذا الـن

 11هـي األصـل ففـي رأيـي هـو أ   «الراديـو»السواحل قالوا    سلمـة 

يتم التوجه  لـ  األاـذ ب ـا؛ ألن ـا   ـدم م فـي مجـا  عمل ـم وعلينـا 

 االستجابة  ل  طلب م، وشىرًا.  

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 ،  فضلي األات هالة رم ي فاي . شىرًا

 

 العضو هالة رمزي فايز:
 «اال صـا »فـي اعتقـادي أ  سلمـة  سيدي الرئيس، شىرًا

أشمل، سمـا أن ـا متسـقة مـ  العبـارال الموجـودة، التـي  شـير  لـ  

 61الراديـو دًا، وبالتـالي معدال اإلنقاذ بدو   حديد هذ  المعدال  حدي

معـدال  نقـاذ، أو »هو نو  من أنوا  اال صا ، ولو و عنا مصـطلل 

 ي م  نسس المادة، وشىرًا.ف ي  مش «ا صا ، أو معدال سالمة

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 65 هل هنا  مالحظال أارى؟شىرًا، 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس
 فضــلي األاــت هــل يتبنــ  اإلاــوة فــي اللجنــة الــنص األصــلي؟ 

 مقررة اللجنة. 

 

 5 زهوة محمد الكواري: العضو

أعضـاء اللجنـة م تلفـو  علي ـا، أنـا  شىرًا سـيدي الـرئيس، 

ــة يعار ــو  ذلــ ،  أ فــس مــ  هــذا التعــديل، بينمــا اإلاــوة فــي اللجن

 وشىرًا.

 

 11 الرئيـــــــــــــــس:

األاــت دال  ال ايـد واأل  صــاد     رحمـة وســذل  شـىرًا،  

اإلاــوة فــي ولارة الدااليــة واأل  الــدستور أحمــد العــري  يتبنــو  

 ، الذي يـنص علـ  سلمـةالحىومةن جاء م سماالعودة  ل  النص 

، فلنصـول علـ  هـذا االقتـراح «اال صـا »، بد  سلمة «الراديو»

 15و   لم يلسَ موافقتىم نعود  ل   وصية اللجنة، ف ل يوافس المجلـس 

 سما جاءل من الحىومة؟   15عل  المادة 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 61 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقـل  لـ  . سمـا جـاءل مـن الحىومـة  ذ   لقر هذ  المـادة 

  فضلي األات مقررة اللجنة.المادة التالية، 

 

 :العضو زهوة محمد الكواري
ـــ  هـــذ  المـــادة  :(16) المـــادة  ـــة بالموافقـــة عل  65 وصـــي اللجن

 بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 فضــلي األاــت دال   ؟علــ  هــذ  المــادةهــل هنــا  مالحظــال  

 جاسم ال ايد.

 

 5 العضو دالل جاسم الزايد:

أطلـ   عـادة هـذ  المـادة  لـ  اللجنـة  شىرًا سيدي الرئيس، 

ليسـباب التاليـة: أوالً:    صـياغة االقتـراح الـذي وافـس عليـه اإلاــوة 

ــة بــالتوافس مــ  اإلاــوة النــواب غيــر صــحيحة ــس  .فــي اللجن فيمــا يتعل

ــه يــدال  ــم ،بالرســوم ــا صــحيل أن ن ا التفــوي  التشــريعي ولىنن

 11أعلـــ  ال يمىـــن  ادرجنـــا عنـــد  قـــرار بعـــ  الرســـوم أ  نضـــ  حـــدً

 جــاول ، وبعــ  الرســوم المقــررة ال يمىــن الــداو  فــي  فاصــيل ا 

 يصـدر وليـر الدااليـة »لىن المالحل في هذا النص ورود عبـارة: 

ـــال الرســـوم  ـــد فل ـــرارًا بتحدي ــــ ق ـــولراء ـ ـــس ال ـــة مجل ـــد موافق ــــ بع ـ

عـن  صـدار أيـة شـ ادة أو وثيقـة...، علـ  أال  جـاول قيمــة  المسـتحقة

 15الرسم المقررة ل ذ  ال دمال في حالـة ال يـادة  ـعف قيمـة الرسـم 

دينـــارًا  41، ولــو فر ــنا أ  الرســم ســا  «المقــررة لىــل ادمــة

ــادة  ــعف ا أي  ــارًا،  11فىاننــا فتحنــا المجــا  أل   ىــو  ال ي دين

نص ب ذ  الطريقة يفـتل الشـ ية ال .٪11أو  ٪5وقد ال  تجاول ال يادة 

ل يادة الرسم من قبل السلطة التشريعية وهو في رأيي اطـا، سمـا 

ا بــدو   ــبط الرســوم يعــد اطــا، ففــي ســال   61أ   ــر  الــنص أيضــً

النصـين يجــ  أ  يــتم التعــر  علــ  ماهيــة الرســوم المقــررة، بو ــ  

حد مالئم يتعلس بالسقف؛ لذا أقترح معالي الرئيس ــ و   سا  هذا 

قتراح لن  جدي مناقشته اآل  با  اذ قرار عاجل بشـانه ـــ وسمـا اال

مناقشـــة التقريـــر، أ  نتـــان  حتـــ   ىـــو   دأســـلفت وذســـرل عنـــ

 65الرسوم وفس ال دمال واألمور اإلجرائيـة المطلوبـة، بحيـث  تقا ـ  

ـــراد  ـــا أ  أداء األف ـــه، سم ـــذي يلســـتحس دفع ـــة اإلدارة الرســـم ال ج 

المتعاملين يىو  في الحـدود المقبولـة، مـ  األاـذ فـي االعتبـار أ  

لـذل   ، أي رسوم  فرز هي عر ة لل يادة وليست عر ة للنقصـا



 4المضبطة     م6/11/6116                  ( 71)       3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

البــد أ   ىــو   حــت رقابــة الســلطة التشــريعية، لــذا أقتــرح أال  ــتم 

الموافقة عل  هذا النص، وأ  يتم  عادة المـادة  لـ  اللجنـة؛ للبحـث 

عن  عديل يىو  مالئمًا بما يحقـس التـوال  فـي المصـالل بـين ج ـة 

 اإلدارة واألفراد، وشىرًا.   

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
غــانم بــن فضــل البــوعينين وليــر األ  دة ســعاشــىرًا،  فضــل  

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 11 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 

ــرئيس،  ــد  شــىرًا ســيدي ال ــ  رأي األاــت دال  ال اي أميــل  ل

ــد أاــذ رأي  ــة بع ــي اللجن ــادة ف ــي مناقشــة هــذ  الم ــروي ف بشــا  الت

الســـلطة المعنيـــة، حيـــث يمىـــن ل اـــوة فـــي ذلـــ  الوقـــت عـــرز 

وم الحاليــة التــي  تقا ــ ا الســلطة المعينــة مقابــل ال ــدمال. الرســ

 15دنــانير مقابـــل  11وأؤســد أ  الرســـوم الحاليــة  تـــراوح بــين دينـــار و

ــدنانير. لــدي امــس مالحظــال قبــل  اــدمال  ىلــف ربمــا ملــال ال

ـــ وأرجــو مــن  ــ  ـ ـــ    رأى المجلــس ذل ــة ـ عــودة المو ــو   لــ  اللجن

ــار، أو ــة المــوقرة أاــذها فــي االعتب ــ  اللجن ــانو  مــر  عل الً: هــذا الق

ــم 6111ســنة، وقــد عــد   ســنة  37 صــدار   م، وفــي هــذا التعــديل ل

 61يتطــر   لــ  الرســوم، بــل ظلــت الرســوم سمــا هــي. سمــا ذســرل 

دنـانير مقابـل اـدمال  11سابقًا أ  الرسوم  تراوح حاليًا بين دينار و

مىلفة، وقد بينت أمام  اواني في مجلس النـواب سـابقًا أ  هنـا  

 سم نبــذة ؤـ    أرد ــم مــن اإلاــوة فــي افــر الســواحل  عطــاادمــة ـــ

 ، حيث نواجه حاليًا مشـاسل فـي الميـا  عن ا ــ  رسي  أج  ة  تب ل

 65ـــ وب اصة )الطراريد( الص يرة ــ اإلقليمية من اال   عدي القوارب 

الميا  اإلقليمية  ل  ميـا   قليميـة أاـرى، ممـا يـوقع م فـي مشـاسل 

 ال   11القــارب وغرامــة قــدرها حــوالي  مصــادرةقانونيـة  صــل  لــ  

دينار، والحىومـة ـــ مشـىورة ـــ  قـوم بترسيـ  هـذ  األج ـ ة فـي 
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هذ  القوارب من أجل  حديـد موقـ  القـارب و نبي ـه لىـي ال ي ـر  

مـــن مياهنـــا اإلقليميـــة أو مياهنـــا االقتصـــادية، فالحىومـــة عنـــدما 

و عت هذ  ال دمـة لـم  طالـ  أصـحاب السـفن حتـ  بنصـف قيمـة 

الج ال، واإلاوة فـي اللجنـة ـــ    شـاء ا  ـــ سـيقومو  بإعطـائىم 

 5فىرة عن ذل . الحىومة حاليًا ــ سما قلنا في مواقـف سثيـرة ـــ 

ــيس  ــة ل ــة، والحىوم ــة ال دم ــا  سياســة اســترداد سلف بصــدد انت 

سثيرًا علي ا أ   ااذ مقابل ادمـة  قـدم ا، ومو ـو  الـنص الـذي 

ا ال ــرز، سمــا أ  هنــا  جــاء مــن الحىومــة يــ من  حقيــس هــذ

استقرارًا في القضاء الدستوري عل  عدم  ضـمين مشـاري  القـوانين 

 11جداو  رسوم، فجداو  الرسوم  ت ير من حين  ل   ار، وال دمال 

 ت ير من حين  ل   ار، وقد يعط  أصحاب السفن ادمال جديدة 

حديثــة ولىــن  قــدير سلفت ــا ســيىو  عنــد  قــديم هــذ  ال دمــة، 

الرســوم هــي مقابــل اــدمال فنيــة  قــدم ا الــولارة، وسمــا قلــت    

وسلفــة هــذ  ال ــدمال مت يــرة مــن حــين  لــ   اــر، وأرى أ  الــنص 

 15األصلي أسلم أو لنقل أقـرب  لـ  السـالمة مـن الـنص الـذي أ ـ  مـن 

 اإلاوة في مجلس النواب، وشىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شىرًا،  فضل األ  جما  محمد ف رو. 

 61 

 جمال محمد فخرو: العضو

أ فس مـ  سـعادة الـولير واألاـت دال   شىرًا سيدي الرئيس، 

ال ايد في أ  النص المقـدم مـن اللجنـة لـيس لـه مىـا ، فلـم نعتـد 

في هذا المجلس وفي  شريعال البحـرين علـ  أ  نضـ  أي نـو  مـن 

 65األسقف عل  هذ  الرسـوم، والـنص األصـلي المقـدم مـن الحىومـة 

ــاد، وال ــنص المعت ــوم بمناقشــة مو ــو   هــو ال ــرر أل  نق أجــد أي مب

ــاق  في ــا  ــا نناقشــه للمــرة األولــ  فــي ســل مــرة نن الرســوم وسانن

مشرو  قانو ، ول اوة في اللجنة، ليس هنا  أي دا   ل  أ  نقـوم 
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ا فقنـا منـذ  اسـيس هـذا  .في سل مرة باإلفتـاء بتعـديل هـذ  المـادة

يــه، بــا  المجلــس علــ  أ  هــذا هــو الــنص الســائد الــذي نعتمــد عل

 عط  صالحية  صدار الرسوم لمجلس الولراء، وسل مرة نا ي فـي 

المو و  نفسه ونناق  هل نض  علي م قيودًا؟! هل نطلـ  الجـداو  

 5أم ال؟! أعتقد أ  هذ  النصو  غيـر صـحيحة وغيـر فاعلـة و  تلـف 

 مامًــا عمــا جــاء فــي  شــريعال البحــرين، ف ــي دايلــة علينــا وســو  

ـــالً أو عـــدم اســـتق ـــ  مـــن  ســـب  ال ـــذي أ  رار، والـــنص األصـــلي ال

الحىومة هو الصحيل، و ذا سنتم  ريدو   عادة النص  ل  اللجنـة 

فليرج   ل  اللجنة، ولىن أرجو من اللجنة أال   ر  عـن نطـا  مـا 

 11اعتدنا عليه، فقد اعتـدنا علـ  نصـو  معينـة و  ييرهـا فيـه مضـرة 

 أسثر من النف ، وشىرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
بــن فضــل البــوعينين وليــر ســعادة األ  غــانم شــىرًا،  فضــل  

 15 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مـن سما  فضلت األات دال  ال ايد  شىرًا سيدي الرئيس، 

أن ا غير موافقة عل  صياغة الـنص الـذي جـاء مـن مجلـس النـواب، 

 61سمـا  فضـل ـــ األصـلي  ولتفادي هذا األمر أرى أ  نرج   ل  الـنص

وهـو الـنص األبعـد عـن مقتـرح اللجنـة، وأ منـ   ـــ أاي جمـا  ف ـرو

التصويت عليه اآل ، و ذا حصل عل  الموافقة ننت ي من هذ  المادة 

 ونمضي في مناقشة المواد األارى، وشىرًا.

 

 65 :الرئيـــــــــــــــس

 . مقررة اللجنةشىرًا،  فضلي األات  
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 زهوة محمد الكواري: العضو
نطلـ  اسـترداد المـادة إلعـادة النظـر  شىرًا سيدي الـرئيس، 

 في ا، وشىرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

سعادة األ  الولير يقترح التصويت عل  المادة سمـا شىرًا،  

  وردل من الحىومة، هل هنا  من يتبن  هذا االقتراح؟

 

 (تثنية من بعض األعضاء)
 11 

 الزايد:العضو دالل جاسم 
 هنا  اقتراح بإعادة المادة  ل  اللجنة. سيدي الرئيس، 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15هنــا  اقتــراح بإعــادة المــادة  لــ  اللجنــة، وهنــا  اقتــراح مــن  

الحىومة  بنا  عدد مـن اإلاـوة األعضـاء بـالرجو   لـ  نـص المـادة 

الـــــدستور عصـــــام عبـــــدالوهاب سمـــــا ورد مـــــن الحىومـــــة. األ  

يس هيلـــة المستشـــارين القـــانونيين بـــالمجلس، أي مـــا رئـــالبرلنجـــي 

 االقتراح األبعد؟
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 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
يقـــاس األمـــر فـــي مو ـــو  األبعـــد  شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس، 

واألقــرب بــالرجو   لــ  مــا ورد فــي مشــرو  القــانو ،  ذ  مــا ذهبــت 

ــم يحــلَ  ــه أوالً، و ذا ل ــتم التصــويت علي ــة هــو األبعــد، في ــه اللجن  لي

 65بالموافقـــة يـــتم التصـــويت علـــ  الـــنص سمـــا ورد مـــن الحىومـــة، 

ــة  ــي هــذ  الحال ــة، وف ــ  اللجن ــادة  ل ــراح بإعــادة الم ــدم اقت ولىــن قل

مىن أيضًا التصويت عل  هذا االقتراح، و ذا  مـت الموافقـة عليـه ي
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ـــار  ـــي االعتب ـــا مـــ  األاـــذ ف ـــة إلعـــادة بحث  ـــ  اللجن ـــادة  ل ـــاد الم  ع

 المالحظال التي أبديت عند مناقشة هذ  المادة، وشىرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5الــدستور عصــام، هــل االقتــراح األبعــد هــو  عــادة المــادة  لــ   

 اقتراح الرجو   ل  النص سما ورد من الحىومة؟ اللجنة أم

 

 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
 اقتراح  عادة المادة  ل  اللجنة، وشىرًا. 

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظال أارى؟شىرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:
 اللجنة؟  ل هذ  المادة  عادة هل يوافس المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
جــل مناقشــة مــا  وســو  ن اللجنــة.  لــ هــذ  المــادة   لعــاد ذ  

ــة المشــرو   بقــ  مــن مــواد  ــر لجن ــدينا  قري ــ  الجلســة القادمــة. ل  ل

المرافــس العامــة والبيلــة ب صــو  االقتــراح بقــانو  بتعــديل المرســوم 

 65م بشـا  نظـام انت ابـال أعضـاء المجـالس 6116لسـنة  3بقانو  رقم 

البلديــة، والمقـــدم مــن أصـــحاب الســـعادة: امــيس حمـــد الرميحـــي 

والــدستورة ج ــاد عبــدا  الفا ــل وأحمــد م ــدي الحــداد وجاســم 

 فضــل األ  أحمـد الم ـ   والــدستور محمـد علـي محمــد ال  اعـي. 

 اميس حمد الرميحي.
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 العضو خميس حمد الرميحي:
هــل ســنناق  هــذا االقتــراح اآل  أم  ،شــىرًا ســيدي الــرئيس 

 سن جل ذل   ل  جلسة األسبو  القادم؟

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

ــــديىم اســــتعداد فسنناقشــــه اآل ، ولىــــنىم     ذا ســــا  ل

 .ــ بحس  علمي ــ  ريدو  استرداد االقتراح

 

 العضو خميس حمد الرميحي:
 11اللجنـــة هـــي التـــي  طلـــ  االســـترداد، وأعتقـــد أ  الحىومـــة  

 الموقرة ل ا رأي في هذا المو و .

 

 الرئيـــــــــــــــس:
مــا ف متــه هــو أ  اللجنــة  ريــد اســترداد االقتــراح والحىومــة  

 15 . وافق ا في هذا التوجه

 

 العضو خميس حمد الرميحي:
بصفتنا مقدمي االقتراح ليس لدينا مـان  مـن  سيدي الرئيس، 

ة قرارهـا، حيـث    قيام اللجنة بإعادة دراسة المو و  و عادة دراس

 61قرارها هو رفـ  االقتـراح، وأعتقـد أ  الحىومـة المـوقرة ل ـا رأي 

بـن فضـل البـوعينين وليـر سـعادة األ  غـانم  في هذا الرف .  فضل

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 65 31و 31هذ  المادة شبي ة بالمـاد ين  شىرًا سيدي الرئيس، 

م بشــا  مباشــرة الحقــو  6116لســنة  14م بقــانو  رقــم مــن المرســو

السياسية، وهذ  المادة عر ت عل  السلطة التشريعية بشىل عام 
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اإلاوة في صـورة اقتـراح  موافقة علي ا بالنص الذي  قدم بهو مت ال

ــوقرة رأل اــال  ذلــ  ورفضــت الــرأي.  ــانو ، ولىــن اللجنــة الم ق

واحـد، ففـي قـانو  اإلشىالية  ىمن في وجود عقوبتين عل  جرم 

عقوبـــة م الفـــة وم ـــايرة  وجـــد انت ـــاب أعضـــاء المجـــالس البلديـــة 

 5للعقوبــة الــواردة فــي قــانو  مباشــرة الحقــو  السياســية، فطالمــا أ  

الجـــرم نفســـه نتوقـــ  أ   ىـــو  العقوبـــة مماثلـــة، هـــذا أمـــر. األمـــر 

م بشــا  6116لســنة  14اآلاــر، عنــدما أ ينــا بالمرســوم بقــانو  رقــم 

  السياسية، سانت هنا  مالحظة من هيلة التشـري  مباشرة الحقو

واإلفتاء القانوني، حيث أ   رأي ا  ل  مجلسىم وقد أسد  رورة 

 11 عديل قانو  انت ـاب أعضـاء المجـالس البلديـة ـــ الـذي نحـن بصـدد 

مناقشــته اآل  ــــ علــ  اعتبــار  علــس ســال القــانونين ــــ قــانو  مباشــرة 

اء المجـالس البلديـة ـــ بـذال الحقو  السياسية وقانو  انت ـاب أعضـ

األفعا  المجرمة، والناا  البحريني ذا ه فـي سالهمـا، بمعنـ  أ  

الناا  هو الناا  والجرم هو الجـرم فـي الحـالتين، فـال أعتقـد أ  

ــة، فمىــا  االنت ــاب هــو المىــا   ــا الاــتال  العقوب  15هنــا  مىانً

لجــا  االقتــرا  هــي مىــا  الم الفــة والجــرم، وســل هــذا ونفســه، 

اللم يقتضي أ   ىو  العقوبة مماثلة لما جاء في قـانو  مباشـرة الت

ــراح  الحقــو  السياســية. أ منــ  علــ  اللجنــة المــوقرة أ   ســترد االقت

بقــانو  إلعــادة النظــر ولالســتما  لوج ــة نظــر الحىومــة و ــوافيىم 

 61 بتقرير  ار، وشىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضل األ  دروي  أحمد المناعي. 

 

 65 العضو درويش أحمد المناعي:

وأشىر اللجنة عل   عـدادها الجيـد  شىرًا سيدي الرئيس، 

ـــن الواجـــ  عـــرز هـــذا المو ـــو   ـــه م ـــي أرى أن للمو ـــو ،  ال أن

المقترح عل  لجنـة حقـو  اإلنسـا  فـي مجلسـنا، سمـا عـرز علـ  
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ــار  ــة لحقــو  اإلنســا ، ويجــ  أ  ي اــذ فــي االعتب الم سســة الوطني

ل ــا عالقــة بحقــو  اإلنســا  علــ  لجنتنــا،  عــرز الموا ــي  التــي

 وشىرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شىرًا،  فضلي األات لهوة محمد الىواري.  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:
أطلـــ  اســـترداد التقريـــر ال ـــا   شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس، 

 11باالقتراح بقانو  بشا  نظام انت اب أعضاء المجالس البلدية إلعـادة 

 رًا.دراسته، وشى

 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــراح  شــىرًا،  ــة االقت ا  حال ــرح أيضــً ــاعي يقت ــ  المن األ  دروي

 15بقانو   لـ  لجنـة حقـو  اإلنسـا  لالسـتلناس برأي ـا، وأعتقـد أنـه ال 

 يوجد لديىم مان .

 

 العضو زهوة محمد الكواري:
 .سيدي الرئيسليس لدينا مان   

 61 

 :الرئيـــــــــــــــس
 حمد الرميحي. فضل األ  اميس  

 

 خميس حمد الرميحي: العضو
 65عــادة الحىومــة المــوقرة ال  حضــر  شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

اجتماعال اللجا  أثناء مناقشة االقتراحال بقوانين ألن ـا ال  ريـد أ  

 عطي رأيًا و ضطر الحقًا  ل    يير مواقف ا،  ال فـي هـذا القـانو ، 
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ــراح بقــان و  يتعــارز مــ  حيــث ذســر ســعادة الــولير أ  رفــ  االقت

قـــانو  مباشــــرة الحقــــو  السياســــية، وأعتقــــد أ  اللجنــــة المــــوقرة 

اجتمعــت بعــدد مــن ممثلــي الم سســة الوطنيــة لحقــو  اإلنســا  وهــي 

معنية ب ذا الشا ، و ذا أحيـل االقتـراح بقـانو   لـ  الحىومـة وأ ـ  

 5فــي صــورة مشــرو  قــانو  فاعتقــد أ  اللجنــة المــوقرة لــن   فــل عــن 

لجـا  األاـرى، هـذا اقتـراح بقـانو  ومـن األفضـل استشارة أعضاء ال

أ  يذه   لـ  الحىومـة لتضـعه فـي صـورة مشـرو  قـانو  ومـن ثـم 

 حيله  لينا، وحين ا للجا  األارى واألعضاء الحـس فـي  بـداء رأي ـم 

 سواء في اجتما  اللجنة أو في جلسة المجلس، وشىرًا.

 11 

 الرئيـــــــــــــــس:
 اسم ال ايد. شىرًا،  فضلي األات دال  ج 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
ــرئيس،  ــ  المجلــس فــي  شــىرًا ســيدي ال  15فــي اجتمــا  مىت

األســبو  الما ــي ا  ــذنا قــرارًا بشــا  شــيء اعتــدنا علــ  عملــه، 

ولىن رسن االعتياد قد يىو  ااطلًـا وقـد يىـو  صـحيحًا، و  ْ 

مرل عل  اعتيادنا سنوال، ومـن وج ـة نظـري لـيس هنـا  مـا يمنـ  

أ   ىو  الحىومة حا رة أثناء مناقشـة اقتـراح بقـانو ، بـل علـ  

 61ناعة التشـــري  يقودهـــا ـــــ فـــي األصـــل ـــــ المجلـــس العىـــس، صـــ

التشـريعي، وبالتــالي لـه الحــس فـي االجتمــا  بالحىومـة، و ذا سنــا 

نظـري اـاطي، وال  ةقد اعتـدنا أمـرًا فـي هـذا الشـا  ف ـو مـن وج ـ

يوجد نص يمنعنا أ  نىو  م  الحىومة عند مناقشـة أي اقتـراح، 

ـــر مـــن االقتراحـــا ـــد، والىثي ل نشـــال هـــذا ســـيوفر الوقـــت والج 

 65بموافقة  حدى غرفتـي المجلـس، وليسـف الشـديد أنـه بعـدما  مـت 

صياغته وأهدر الوقت والج د أحيل  ل  المجلس، عندها رلف  من 

قبل مقدمي االقتراح في مجلس الشورى ومجلس النواب! االسـتباقية 

ا علـ   فـي أاـذ الفىـرة وأاـذ الطـرح ال يمنـ  طالمـا أ  هنـا  نصـً
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لمجلـــس الشـــورى أو لمجلـــس النـــواب ال  مســـتوى الالئحـــة الدااليـــة

يمنعنا من ذل ، وب اصة أنه عندما نىو  أمام نصو  عقابية في 

أهم حس وهـو حـس المشـارسة ومباشـرة الحقـو  السياسـية. أشـىر 

األات لهوة الىواري عل   ف م ـا و رجاع ـا المشـرو   لـ  اللجنـة. 

 5مباشرة من الممىن أال نااذ بتماثل العقوبة نظرًا  ل  سو  قانو  

نوعًا ما فيما يتعلس بما هـو مطـروح حاليًـا،  االحقو  السياسية قديمً

أل  الجرائم االنت ابية اآل  أصبحت الىثير من الدو   تشـدد في ـا 

حتـ  ال يــتم التــاثير علــ  النااـ  عنــد مباشــر ه حقــه االنت ــابي.    

سنا شددنا العقوبة في القانو  ال ا  بالبلديال ف ذا ال يمنـ  مـن 

ــة فــي قــانو  مباشــرة الحقــو  السياســية، أي  ىــو   شــد  11يد العقوب

العملية عىسية، عىسية ليفضل، وعىسية لمـا يحقـس المنفعـة 

 للناا  في أال يمارس  د  أي من الجرائم االنت ابية، وشىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 شىرًا،  فضل األ  اميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:
األصـــل هـــو أ  يـــا ي المقـــرر  لـــ   يدي الـــرئيس،شـــىرًا ســـ 

المنصة ويثبـت التقريـر ثـم يلسـترد، فاعتقـد أ  هـذا مـا جـرل عليـه 

 61 العادة أو ما سرنا عليه في الالئحة الداالية، وشىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 .ةشىرًا،  فضل األ  عاد  عبدالرحمن المعاود 

 

 65 :ةالعضو عادل عبدالرحمن المعاود

ما ذسر ه األاـت دال  ال ايـد ـــ بـال  سيدي الرئيس،شىرًا  

ش  ــ هو عين الصواب، وهو لتوفير الوقت وإلثـراء المو ـو  الـذي 

يلناق  عندما يا ي الم تص من الج ة الحىومية، وهذا ال اـال  
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عليه. لو حصل ذل  واستجابت الحىومة بتمثيل ا من قبل الش ص 

لحىومة الدقيس لوفرنا الم تص الذي يستطي  حقًا أ  يعطي رأي ا

الىثير من الج د والوقت. ال يوجد أي مان  أصالً من  واجد ممثـل 

الحىومة، بل عل  العىـس مـن ذلـ ، فاحيانًـا عـدم وجـودهم هـو 

 5 الذي ي ثر وي ار المو و ، وشىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضل األ  جما  محمد ف رو. 

 

 11 العضو جمال محمد فخرو:

، نحــن نتنــاق  وســا  األمــر يبــدو يدي الــرئيسشــىرًا ســ 

ــا،  ــدًا علين  94نتعامــل مــ  نــص مــادة وا ــل وصــريل، المــادة وجدي

حددل  جراءال نظر االقتراحال، وأي ارو  عن هذ  المادة أعتقد 

ــا مــن الت يــد أو اإل ــافة التــي نحــن فــي غنــ  عن ــا،  أنــه يعتبــر نوعً

 15قتـراح بقـانو  يحيـل الـرئيس اال»والمادة نص ا صريل، حيث  قو : 

وللجنــة أ   ااــذ ،  لــ  اللجنــة الم تصــة إلبــداء الــرأي فــي فىر ــه

لــه األمــر ، هــذا «االقتــراح قبــل و ــ   قريرهــا بشــانه مقــدمرأي 

وج ا ، الوجه األو : حت  ال يىـو  هنـا   سـلط مـن الدولـة، وأ  

أسمل للحىومة بالتسلط في  بداء رأي ا فـي هـذ  الفتـرة المتقدمـة 

ــراح ــاني وهــو مجــرد اقت ــاق  جميــ  األعضــاء. الوجــه الث  61 :قبــل أ  أن

سونه اقتراحًا لم يااذ دراسة سافية من قبـل مقدميـه أو مـن قبـل 

هذا المجلـس حتـ  نقـوم بعمـل اجتماعـال ونـدعو ممثلـي الحىومـة 

ل ذ  االجتماعال، ولذل  أ ـ  المشـر  ب طـوال وا ـحة ومحـددة، 

وح الالئحــة وأنــا أ منــ  مــن اــال  ســل  جراءا نــا أ  نلتــ م بــنص ور

ــــي  ــــر ف ــــا أ  ن ي ــــد  علي ــــا، و ذا أردن ــــد أو نع ــــة، وأال ن ي  65الداالي

النصو  فلنلجا  ل   جراءال  عديل الالئحة. بالتالي ما هـو ال ـد  
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ا و عــد اللجنــة  قريــرًا يعــرز علــ  المجلــس متضــمنً»مــن اإلحالــة؟ 

ال ـد  مـن « هئـأو  رجا ،أو رفضـه ،الرأي في جـوال نظـر االقتـراح

الموافقــة  و مـا مـا نظـر هــذا االقتـراح و مـا  اجيلـه  عمـل اللجنـة هـو

عليـــه، فـــإ  وافقنـــا عليـــه اـــال  هـــذ  الجلســـة عنـــدها يلحـــا   لـــ  

ــي  ــانو . أعتقــد أ  هــذا هــو  صــورةالحىومــة إلعــداد  ف  5مشــرو  ق

ــه.  اإلجــراء الــذي دأبنــا عليــه والــذي أعتقــد أننــا يجــ  أ  نســير علي

ذا ال  حضرو  الحىومة ذسرل أسثر من مرة عندما سالناهم لما

في ـا اقتراحـال  نـاق  قالوا  ننا ال نحضـر اجتماعـال  ؟االجتماعال

بقوانين، ألن ا مجرد فىرة، وأنتم  ناقشو  الفىرة في اللجنة وال 

 11المستشـارين اإلاـوة علـ   ناقشو  مضمو  القانو  ومـواد ، وأ منـ  

رأي  ار أ  ي برونا به، ف ذا هو ف مـي لدي م  ذا سا  القانونيين 

 ذ  المادة، وشىرًا.ل 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 15قبـل أ  نسترسـل فـي الىـالم، وطالمـا أ  االقتـراح شىرًا،  

طل  من األ  الدستور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة طلرح، فا

 تفضل.يالتوجه  ل  المنصة فل

 

 :الدكتور محمد علي حسن علي العضو
 61التقريـر ومرفقا ـه شىرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطل   ثبيـت  

 في المضبطة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
شىرًا، هل يوافس المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه فـي  

 65 المضبطة؟

 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس
  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (150/ صفحة 2)انظر الملحق 
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
  فضل األ  مقرر اللجنة.  

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو
 11طالمـا أ  هـذا المو ـو  نـوق  قبـل  شىرا سيدي الرئيس، 

أ  يلثبت فـي مضـبطة الجلسـة، وسـا  هنـا  رأي مـن األاـت لهـوة 

الىواري نائ  رئـيس اللجنـة بطلـ  اسـترداد االقتـراح للجنـة لم يـد 

 ، فانا أوافق ا الرأي في من الدراسة، وبصفتي مقررًا ل ذا المشرو

 طل  استرداد ، بدو  الحاجة  ل   الوة التقرير، وشىرًا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس
بــن فضــل البــوعينين وليــر ســعادة األ  غــانم شــىرًا،  فضــل  

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 61 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

ــ  أ  يــدور نقاشــ شــىرًا ســيدي الــرئيس،  نا حــو  سنــت أ من

المو و  ذا ه، وطالما أنه سيسترد فينت ي المو و ، ولىننـا دالنـا 

اجتماعال اللجا  عند نظر أمر  ار وهو قضية حضور الحىومة  في

 94سمــا  فضــل األ  جمــا  ف ــرو أ  المــادة واالقتراحــال بقــوانين، 

 65يحيل الرئيس االقتراح بقانو  : »التالي وا حة جدًا، حيث  نص عل 

وللجنـة أ   ااـذ رأي ، الم تصة إلبداء الرأي فـي فىر ـه ل  اللجنة 

ولم  قل  ن ا  ااذ رأي الحىومة في االقتراح، ألننا « مقدم االقتراح

ــور حتــ  اآل . بــالنظر  لــ  المــادة  مــن  61نــتىلم عــن فىــرة لــم  تبل
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 تــول  اللجــا  »الالئحـة الدااليــة لمجلــس الشــورى، التـي  ــنص علــ : 

عال... ول ـا فـي سـبيل ذلـ  أ   طلـ ... بحث ما يحا   لي ا مـن مشـرو

من الولارال والمصالل والم سسال وال يلال العامة البيانـال والوثـائس 

ال   ، فـذل  يعنـي أ«التي  راها اللمة لدراسة المو و  المحا   لي ـا

 5مان  من م اطبة الج ة الحىومية ألاذ رأي ا في المو ـو ، ولىـن 

ل الم تصــة بإبــداء الــرأي وا ــحة جــدًا فــي  حديــد الج ــا 94المــادة 

 .األولي في فىرة المقترح

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 11ولىــن يــا ســعادة الــولير  ذا لــم  حضــروا باعتبــارسم ج ــة  

ســا  أحـــد مطــالبىم اســترداد مشــرو  القـــانو ، ورســمية معنيــة 

 فىيف ستو حو  رأيىم؟ 
 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير
 15 بــداء رأي الحىومــة مــن الممىــن أ  يىــو  أثنــاء الجلســة  

وا حة، ولو طللـ  الـرأي ستابيًـا  61العامة، وسما قلت    المادة 

ــر  ــرأي فــي األاي ــاني: ال ف ــذا ممىــن، هــذا األمــر األو . األمــر الث

مــن يــا ي بصــفته منــدوبًا عن ــا، لســيىو  رأي الحىومــة ولــيس 

ـ فــي لجنــة مــن اللجــا  ثــم بمعنــ  لــو علــرز مقتــرح بقــانو  ــــ مــثالً ـــ

 61طلبت اللجنة حضور منـدوب عـن ولارة العـد  أو غيرهـا مـن ولارال 

ــدي الــرأي  ــه وال يســتطي  أ  يب ــا ي لذا  ــا ســو  ي ــة، طبعً الحىوم

الن ائي، فالرأي الن ائي سيتم   اال  العملية دااـل الحىومـة، 

حيث يحا  المقترح  ل  سـمو رئـيس الـولراء مـن االلىـم، ويحـا  

نـة القانونيـة للنظـر فيـه، واللجنـة القانونيـة  حيلـه  لـ  هيلـة  ل  اللج

 65التشري  واإلفتاء القانوني،  ذ  هنا  عملية  داو  دااـل الحىومـة 

ثم يىو   الرأي الن ـائي، وال يمىـن أ  يىـو   الـرأي الن ـائي مـن 

 اال  اجتماعال اللجا .
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 الرئيـــــــــــــــس:
ضـور اجتمـا  لمناقشـة هل أف م من ذل  أنىـم  ذا دلعيـتم لح 

  مقترح فسو   لبو  الدعوة؟

 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

نعم، سو  نلبي الدعوة، و ذا طلبتم الـرأي الىتـابي فسـو   

 نبدي رأينا، وذل  من باب التعاو  م  السلطة التشريعية، وشىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 11 شىرًا،  فضلي األات دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ــرئيس،  ــد أنفســنا فــي  شــىرًا ســيدي ال أســت رب عنــدما نقي

الســلطة التشــريعية بقيــد نحــن و ــعنا  بــدو  الــنص الموجــود الــذي 

 15 مت اإلشارة  ليه. ال يوجد ما يمنـ  عنـدما ن ـص مقـدمي االقتـراح؛ 

ألن م من و   االقتراح، فاللجنة أحيانًا  ود  وجيه أسـللة و ستفسـر 

مـــ  الحىومـــة ب صـــو  اقتراحـــال  نـــاعجتماأ  ســـبس لنـــا  مـــن م.

بقوانين، فإذا سنا نسـم  اآل  أ  ذلـ  ال يجـول فمعنـ  ذلـ  أ  مـا 

بني عل  باطل ف و باطل، ومعن  ذل  أنه حت  مشـروعال القـوانين 

 61 ناقشنا بشان ا م  عـدد مـن  94التي  م  قرارها  عتبر باطلة. المادة 

فال  وجد قيود بـل نحـن مـن نصـن  القيـود ولـيس  ،سبار القانونيين

ـــي   ـــوم لـــيس ب ـــد  أ   ـــا ي  ل ال يـــر. عنـــدما أدعـــو الحىومـــة الي

متســـلطة فـــي رأي ـــا، ال، فالتعـــاو  قـــائم بـــين الحىومـــة والســـلطة 

التشريعية، فنااذ ما نرا  مناسبًا ونطرح ما نرا  غير مناس ، هـذا 

 65ألـم  جتمـ  لجنـة ما اعتـدنا عليـه. ب صـو  التعـديالل الدسـتورية، 

الش و  التشريعية والقانونية في مجلسي الشورى والنواب سلفًا قبـل 

مناقشة التعديالل الدستورية؟ ألنه ال يوجد ما يمن  ذلـ . اليـوم فـي 
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المقتـــرح الـــذي أوراقـــه أمـــام أعضـــاء اللجنـــة  وجـــد لـــدينا مرئيـــال 

سنا قد أاذنا رأي م سسة  و  الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا ، 

نيــة مســتقلة؛ ألــيس مــن األولــ  أ  ي اــذ بــرأي الحىومــة فــي وط

فىــرة المقتــرح؟!  ذا أردنــا أ  نصــن    ييــرًا وجــودة فــي التشــري   

 5فيج  أال نتمس  بآراء عقيمة ونتشبث بآراء درجنـا علي ـا. االعتيـاد 

قد يىو  اطا أو صـحيحًا، ولـو سانـت الحىومـة موجـودة اليـوم 

ــر ــد مناقشــة هــذا االقت ــة عن ــراح، فــي اللجن اح لمــا أعــدنا هــذا االقت

ولتمســىنا بــه وقلنــا  نــه مجــرد فىــرة. هــذا االقتــراح لــيس مجــرد 

فىــرة عبثيــة، و نمــا هــو فىــرة أســاس منبع ــا صــناعة التشــري ، 

 11فلنااـذ بـرأي  94ولذل   ذا أردنا أ  نست يد أسثر في نص المـادة 

القــانونيين فــي جامعــة البحــرين مــن المع ــد القضــائي والدســتوري، 

ــ ـــ لىــي ال نر ىــ  أي واطلع ــم ـ ـــ    أرد  ــانوني ـ ــرأي الق ــ  ال وا عل

اطــا، ولىننــي أقول ــا لــ  بىــل صــراحة، علينــا اليــوم أال نصــن  

 عقيــدال بنصــو  ال  تضــمن المنــ ، فــاآلراء الباليــة القديمــة يجــ  

 15الت لص من ا  ذا سانت في مصلحة التشـري . رأينـا سـم أهـدر مـن 

ــانونيوقــت  ــي اقتراحــال  هيلــة التشــري  واإلفتــاء الق بمستشــاري ا ف

عقيمة رلفضت من المجلس الذي قدم ا، هذا هدر للوقـت والج ـد، 

لــذل  يجــ  أ  يلقــد  ر المشــر   ج ــد ؛ وحتــ  يــرى  ذا ســا  طرحــه 

سليمًا في فىرة معينة أم ال فإنه ينب ي أاذ رأي الج ال المعنيـة، 

 61نص، وما طرحه األ  جمـا   ذا غير ممنو  نصًا. سل نص يقابلهوه

رو من نـص ـــ رغـم أنـه ال يمنـ  ـــ طـرح مقابلـه سـعادة األ  غـانم ف 

ـــه، والنصـــ ـــ . القـــانو  مـــر  بطبيعت ا يلجي ـــوعينين نصـــً ـــا االب   أعطي

 اإلباحة، فلماذا  ااذ المن  وهو غير منصو  عليه؟! وشىرًا.
 

 65 :الرئيـــــــــــــــس

 شىرًا،  فضل األ  االد حسين المسقطي. 
 



 4المضبطة     م6/11/6116                  ( 17)       3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :خالد حسين المسقطي العضو
 94سنـت أ منـ  عنـدما نقـرأ المـادة  شىرًا سيدي الرئيس، 

ن التضـــييس الـــذي أ  نقرأهـــا بصـــورة شـــمولية، وبانفتـــاح أسبـــر مـــ

، المادة  ـتىلم عـن اقتـراح بقـانو ، و ـتىلم عـن فسرناها به اليوم

 5أ   حالته  ل  اللجنـة  ىـو  لمناقشـة فىر ـه، ولىـن فـي الوقـت 

ــا  فــي  ــا رأين ــار م ــي االعتب ــرة الســابقة، وهــو أ  نفســه نااــذ ف الفت

ــ ــراح بقــانو  ال يشــمل فقــط اقتراحً ــ ااالقت ــد أو اقتراحً ــانو  جدي  ابق

بتعديل قانو  قائم حاليًا أو يتىلم عن  عديالل ـــ سمـا هـو الحـا  

 .م  بداية هذا الدور ــ فـي مراسـيم صـدرل أثنـاء اإلجـالة التشـريعية

ــه ــولير لقولــه  ن ــا أشــىر ســعادة ال ــدى  أن  11الســلطة ال يوجــد مــان  ل

فـي  تمـا  مـ  اللجنـة المعنيـة لمناقشـت االتنفيذية من  لبية طل  االج

أي من المقترحال التي  لقد م، والتي جاءل بآليـة محـددة مـن حيـث 

ــدما  ــه عن ــرئيس هــي أن طريقــة التقــديم وغيرهــا. الفىــرة ســيدي ال

يتقــدم أي أحــد مــن أعضــاء المجلــس بمقتــرح، فإنــه يتقــدم بفىــرة 

 15والمواد الموجودة يلمىن أ   ىـو  مـن قـانو   ويتقدم أيضًا بمواد،

 حالي أو مرسـوم و حتـا  اللجنـة  لـ   بـداء الـرأي فـي هـذ  الفىـرة 

اــ سما جاء في المـادة ـــ و حتـا   لـ  وج ـة النظـر الرسـمية  ، أيضـً

وااصة  ذا سا  هنا  نو  من اال صا  المباشر بين هـذ  الفىـرة 

أي حت  ال يىـو  هنـا  وبين ج ة معنية معلومة، وذل  لتو يل الر

 61حر  عندما نا ي لمناقشة هذ  الفىرة في اللجنـة و ىـو  األبـواب 

موصدة أمام السلطة التنفيذيـة ولـيس لـدي م علـم بماهيـة التعـديالل 

لم  ذسر في أي مـن سلما  ـا عـدم  مىانيـة  94المقترحة. المادة 

ــا  اال صــا  أو االجتمــا  أو دعــوة الج ــة الرســمية  لــ  االجتمــا  مع 

النسبة  ل  مو و  معـروز علـ  اللجنـة فـي حـا  سونـه مقترحًـا. ب

 65مـــا  وج ـــت  ليـــه ســـيدي الـــرئيس صـــحيل، يجـــ  أ  نســـتفيد مـــن 

ابرا نا السابقة، والمقترح م م جدًا، وفي اعتقـادي أنـه فـي أحيـا ٍ 

ــراح هــو  ــانو  األصــلي، واالقت ــرح أهــم مــن الق سثيــرة يىــو  المقت

مجلســين حتــ  يعــد لوا بمــا صـالحية دســتورية بالنســبة  لــ  أعضــاء ال
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ــائم أو مرســوم صــدر أو  ــانو  ق ــ  ق ــن األعضــاء عل ــرا  مجموعــة م ي

غيرهمــا، و عطــاء المجلــس حــس أ  يلصــدر قــرار  بالنســبة  لــ  هــذا 

االقتراح با  يلناقَ  من ق بَل  المجلسين ويتم ا  اذ قرار بشانه. ليس 

قتـرح مـا يمنـ   مىانيـة أ   نـاق  اللجنـة المعنيـة الم 94في المادة 

 5 م  الج ال المعنية من السلطة التنفيذية وغيرها، وشىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
علـــ  ســـلٍ سنســـم  رأي األ  عـــاد  المعـــاودة فـــي شـــىرًا،  

 .ة فضل األ  عاد  عبدالرحمن المعاودالمو و ، 

 11 

 :ةعادل عبدالرحمن المعاود العضو
أعتقـد نص المادة ألنـي  ل  ال أحتا   شىرًا سيدي الرئيس، 

 أ  العرب  قو :

 وليس يصل في األذها  شيء       ذا احتا  الن ار  ل  دليل

 15هذا أمر بدي ي، والعقل مصدر من مصادر أصو  الفقـه، والتشـري  

البد أ  يتوافس م  النص الصحيل. وأنا أقو     هـذا األمـر بـدي ي، 

حت   ذا لم أقرأ المادة، والمسالة ليست فقط قضية الوقـت ـــ رغـم 

الوقت م م جدًا ــ ولىن أيضًا المعلومـة الصـحيحة م مـة؛ الـذي  أ 

يلقد م المقترح ربما ينظر  ل  جان  معين مـن هـذا القـانو ، ولىـن 

 61 ذا سنا نلعطي ال بال نصف ال بـ  وهـو سـار ، فىيـف  ذا سـا  

أمينًا وعالمًا؟! هذا سـيوفر علينـا وقتًـا وج ـدًا، أل  الم ـتص سـو  

علينا الج د؛ قد نرى أ  هذا القـانو  مفيـد، يا ي  ل  اللجنة ويوفر 

ـــ     ـــ وهــي الحىومــة أو مــن يمثل ــا ـ وقــد  قــو  الج ــة الم تصــة ـ

هنــا  عقبــال أو موانــ  أو غيرهــا. و ذا ســا  الــنص ال يمنــ ، فــإ  

 65المسالة ليست  ضيي  وقت الحىومة، و نما  وفير وقت الحىومـة 

أنـه ـــ أحيانًـا ـــ  وقت المجلس والدف  بالتشري   ل  األمام، وااصـةو

يلىتف  بالمعلومة الىتابية، وبع  المشاري  التـي مـر ل علينـا فـي 

النواب سابقًا سانت  ااذ ش ورًا لىي  صـل المعلومـة  لـ  مجلس 
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اللجنة، ويتعطل المشـرو  ـــ والبـد لـذل  مـن أعـذار أو عـدم علـم أو 

غير  ــ ولىن  ذا جاءل المعلومة مىتوبة ووافية وسافية ووا ـحة 

ـــ  ف ـــرح ثـــم يـــذه   ل ي اـــذ ب ـــا، ولىـــن أ   نـــاق  اللجنـــة المقت

ـــس و عل ـــس الحىومـــة ويرجـــ   لـــ  اللجنـــة، ف ـــذا يعنـــي أ   المجل

ــا  مشــاري   ــة. هن ــه مــن البداي ــا، فلتقل  5الحىومــة ســو   قــو  رأي 

وئدل مـن البدايـة ألن ـا سانـت متعار ـة مـ  قـوانين أاـرى، وعليـه 

نـدعو الحىومـة  لـ   أعتقد أنه ال يوجد اال ، وال أظن أننا حـين

مناقشة المقترحال نقو  ل ا: افر ي رأي  علينـا أو  سـلطي علينـا؛ 

ــة،  ــ  الحىوم ــا، وال نحــن نىــابر عل فــال الحىومــة  تســلط علين

 11 نحن نعمل م  بعضنا البع ، وشىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
بــن فضــل البــوعينين وليــر ســعادة األ  غــانم شــىرًا،  فضــل  

 والنواب. و  مجلسي الشورى  ش

 15 

 ون مجلسي الشورى والنواب:ؤوزير ش
حضــور الحىومــة لــيس  ســلطًا وال  شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

ـــادة  ـــ ، و فســـيري المتوا ـــ  للم هـــو أ   94 طفـــالً وال اـــال  ذل

االقتراح بقانو  حس أصيل للسـلطة التشـريعية بمجلسـي ا، وال  ـدال 

ـــ أ  الحىومــة فيــه عنــد بدايتــه، وقــد بي نــت ــــ ردًا علــ  ســ الى  61م ـ

الحىومة  ذا دلعيت فإن ا ستستجي  و حضر االجتماعـال، وسـو  

ــا أو حضــوريًا؛ وال أعتقــد أ  ممارســتنا منــ  ذ ــوفر أي معلومــة ستابيً

ــه اإلاــوا ، 6116عــام  ــوم قــد شــاب ا شــيء ممــا أشــار  لي ــ  الي م  ل

ــي  ــانو  هــو حــس أصــيل للســادة األعضــاء ف ــراح بق وقصــدي أ  االقت

 65موعة أو بشىل فردي، حيث يمىـن المجلسين، سواء بشىل مج

ألي عضو أ  يتقدم بمقترح بقانو ، وهو في هذ  الحالة يقـوم مقـام 

الحىومـــة، ففـــي حـــين  قـــوم الحىومـــة متضـــامنة بتقـــديم قـــانو  

للمجلــس فـــإ  مـــن حـــس أي عضــو مـــن أعضـــاء المجلـــس أ  يتقـــدم 
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بمقترح بقانو ؛ وطالما أنـه حـس مـن حقـو  السـادة األعضـاء فانـا ال 

ا يضــ  بعــ  الســادة األعضــاء ح جــرًا علــ  حق ــم بتــدال أرى لمــاذ

ــل »طــر   اــر أو ج ــة أاــرى؛ وقــد قالــت المــادة فــي نصــ ا:  يحي

الــرئيس االقتــراح بقــانو   لــ  اللجنــة الم تصــة إلبــداء الــرأي فــي 

 5أي أنه حـس أصـيل  «فىر ه، وللجنة أ   ااذ رأي مقد م االقتراح...

ــو     الحىومــة مســتعدة لحضــور أي  ــذل  أق ــراح، ول لمقــدم االقت

اجتما  أو  لبية أي دعوة  وجه  لي ا، وأقو     االقتراح بقـانو  حـس 

للسادة األعضاء، ومن حق م أ  يناقشوا االقتراح بقانو  بمعـ   عـن 

الحىومة ــ أي عن السلطة التنفيذية ــ حت   ذا وافس المجلس علـ  

 11نظــر االقتــراح أحالــه  لــ  الحىومــة لتضــ  صــي ة مشــرو  القــانو ، 

وهنا يا ي دور الحىومة؛ العمليـة  ىامليـة، أنـتم مـن ينظـر مقتـرح 

القانو ، وأنتم من يوافس عل  فىر ه، ثم يحا   ل  الحىومة، ثم 

ندال في التفاصيل، وهنا  تدال الحىومة من اال  أج    ـا فـي 

ي الف أو يتعارز مـ  قـوانين أاـرى صياغة مشرو  القانو  لىيال 

 15أو ي ــالف قواعــد أو مــواد دســتورية. وبــالعىس معــالي الــرئيس أنــا 

أعتقــد أ  هــذا الــنص يرفــ  مــن شــا  المجلــس ومــن شــا  أعضــاء 

المجلس، ولـيس فيـه  قليـل مـن شـان م، وعمليـة حضـور الحىومـة 

ليست  داالً أو  سلطًا ولىن عندما  لدع  فإ  الحىومة مستعدة 

 رأي ا حضورًا أو ستابة، وشىرًا. إلبداء

 61 

 الرئيـــــــــــــــس:

نحن ظننا أ  المشـرو  سـو  يلسـح  ولىـن دالنـا شىرًا،  

ــا نســير بشــىل معــين  ــا، و ذا سن فــي جــد  يلرســي قواعــد وأعرافً

سابقًا فإننا نتعلم من  جربتنا، ولنسم  رأي بقية اإلاوا  وبعـد ذلـ  

 65القـانونيين بـالمجلس ليـدلي نتيل المجـا  لـرئيس هيلـة المستشـارين 

محمـد علـي محمـد الـدستور  فضـل األ  برأيه في هـذا المو ـو ، 

 ال  اعي.
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 محمد علي محمد الخزاعي:الدكتور العضو 
بصفتي أحد مقدمي االقتـراح أعتقـد  شىرًا سيدي الرئيس، 

ا أن ـا  سـرعت فـي  أ  قرار اللجنة باسترداد  قـرار سـليم، واصوصـً

 رفضه، وشىرًا.

 5 

 ـــــــــــــس:الرئيــ
 شىرًا،  فضل األ  جما  محمد ف رو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:
 11أنـــا ال أريـــد أ  أســـرر مـــوقفي أو  شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس، 

 96مــن المــادة الدااليـة رأيـي، ولىــن يجـ  أ  نقــرأ مـواد الالئحــة 

 96لــنف م الم ـــ ى مــن الصـــياغة القانونيــة؛ المـــادة  94 لــ  المـــادة 

ديم االقتراحــال بقــوانين، وســ الي اآل : أعطــت ســل عضــو حــس  قــ

هل يلعقل أنه سلما  قدم عضـو بـاقتراح بقـانو  أ  أدعـو الحىومـة 

 15لمناقشة فىرة هذا االقتراح؟! األصل هو أنه عندما يوافس المجلس 

عل  فىرة االقتراح يذه  من مجلس الشـورى  لـ  الحىومـة، أي 

ــا  مــن  ــ  نقلن ــة األول ــ  ســلطة، وفــي المرحل ــ  مــن ســلطة  ل فــرد  ل

سلطة، فىيف أوجه دعوة  ل  سلطة  نفيذية ــ بناء عل  رغبـة فـرد 

 قدم باقتراح ــ لحضور اجتما  لمناقشة هذا االقتـراح، فـي حـين أ  

 61االقتراح نفسه لم يلقبل من المجلس! واألصل أ  يلقبـل هـذا االقتـراح 

مــن المجلــس ثــم يــذه   لــ  الحىومــة، وســا   المجلــس قــد  بنــا  

لحىومة. بحس  الالئحة الداالية يقـدم االقتـراح فـرد ويناقشه م  ا

 ل  امسة أش ا ، وهـذا يعنـي أ  الشـ ص الواحـد بإمىانـه أ  

يلقدم اقتراحًا، أي يصيغ هذا االقتراح فـرد، ويقـدم ورقتـه، ومعـالي 

 65الرئيس بصالحيا ه يوافس عل  نظر االقتـراح ويحيلـه  لـ  المجلـس، 

أ  يلعرز عل  المجلـس فىيف أقو  ل ذا الش ص رأي  هذا قبل 

ـــن الحىومـــة أ   ـــا ي و ناقشـــه معـــ  باج    ـــا  ســـو  نطلـــ  م

وأفرادهــا وجميــ   مىانيا  ــا! ب ــذا يىــو   ضــيي  الوقــت )قــبالً( 



 4المضبطة     م6/11/6116                  ( 96)       3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

بـدالً مـن أ  يىـو  )الحقًـا(. المشـر   أعطـ  الحىومـة المسـ ولية 

ــم الصــياغة  ــن ث ــا وم ــدم اقتراحا ن ــنحن نق ــة، ف فــي الصــياغة الن ائي

لــ  الج ــة المعنيــة وهــي الحىومــة؛ وبالتــالي أعــود الن ائيــة  ــذه   

وأقـــو     مـــا سنـــا نســـير عليـــه ومـــا دأبنـــا عليـــه فـــي الســـابس هـــو 

ــا اآل  فقــط مــن أجــل الت ييــر،   5الصــحيل، ومســالة أ  ن ي ــر من جن

وحت  نقو   ننـا اسـتدعينا الحىومـة وسـمعنا رأي ـا فـي البدايـة، ال 

اح  لــ  الســلطة أعتقــد أنــه صــحيل، ال يمىــن أ  أوجــه هــذا االقتــر

التنفيذية لىي  بدي رأي ا قبـل أ   وافـس عليـه السـلطة التشـريعية، 

ه  لـ  الحىومـة فىانـه أصـبل  ـوأ  يىت  شـ ص مقترحًـا ويوج

 11رغبة، وشتا  بين االثنين سيدي الـرئيس. أ منـ  أ  نسـتم   لـ  رأي 

يلمىن أ  نااــذ فــالمستشــار، و ذا رأيــتم ــــ وهــذ  نقطــة م مــة ــــ 

ن هيلة المستشارين القـانونيين ونناقشـ ا فـي هـذا مذسرة رسمية م

ا بــآراء أطــرا  أاــرى فلنلجــا  المجلــس، و ذا ار ــايتم أ  نااــذ أيضــً

 ل  أطرا  أارى، وهذا ليس عيبًا ولـيس اطـاً، و ذا سـا  عملنـا 

 15السـابس اطــاً فســنقوم بتصــحيحه، و ذا ســا  الســابس هــو الصــحيل 

يلمىـن أ  ن فل ـا  سـنة ال 13فنستمر عليه. نحن نتىلم عن  جربـة 

سنة. وأرجـ  وأقـو   نـه  13في يوم وليلة، نحن دأبنا عل  هذا الن ل 

ال يمىــن معاملــة اقتــراح مــن فــرد مثــل معاملــة اقتــراح مــن مجلــس 

 ذه   ل  الحىومة، وشىرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضل األ  االد حسين المسقطي. 

 

 العضو خالد حسين المسقطي:
ــراح بقــانو  حــس أصــيل لىــل  الــرئيس، شــىرًا ســيدي  65االقت

أعضاء المجلس، وحس أصيل في أ  يتقدم به عضو أو أسثـر حتـ  

أعضاء للحصو  عل   وصية  يجابية مـن اللجنـة التـي أحيـل  لي ـا  5

االقتراح وأ  يحظ  بموافقة المجلس. وفـي الوقـت نفسـه أعتقـد أنـه 
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جلـس وفقًـا من العجي  والمست رب أ  يتىلم أعضاؤنا في هذا الم

لآلليـــة المتبعـــة نفســـ ا، وهـــي أ  يحـــا  االقتـــراح مـــن مقدمـــه  لـــ  

المجلس ثم  ل  اللجنـة ومـن ثـم يلعـرز  قريـر اللجنـة علـ  المجلـس 

ــاء  ــراح عنــد الســلطة التنفيذيــة، وأثن ويوافــس عليــه وينت ــي هــذا االقت

ــيس مــن حــس  ــراح، أل  5اإلجــالة التشــريعية نفاجــا برفضــ ا ل ــذا االقت

ــدمي  ــة ومق ــد أ  اللجن ــة بع ــرار الحىوم ــراح االســت راب مــن ق االقت

استمعنا  ل  وج ال نظرها ممثلة بالج ال المعنية و لـ  وج ـة نظـر 

مقــدمي االقتــراح، حتــ   ىــو  اللجنــة موفقــة فــي عــرز  وصــيت ا 

بقبـــو  االقتـــراح أو رفضـــه؟! أمـــا أ  نـــا ي بـــاقتراح  وصـــية اللجنـــة 

 11أحـد الجـانبين ب صوصه ناقصة من عدم االستما   ل  وج ال نظر 

ونوافـس عليـه، وبعـد ذلـ  نوافـس علـ  أ  الحىومـة ال  ـرى أ  هــذا 

ــراح ســي دي ال ــرز منــه وهــي لــم  ســتم   لــ  وج ــال نظــر  االقت

ا أحببــت أ  أو ـــل  لـــ  أعضـــاء  مقــدمي االقتـــراح أو اللجنـــة! أيضـــً

المجلـس شـيلًا  اــر، االقتـراح قدمــه مـن اقترحـه حتــ  يعـرز علــ  

 15لدراسـته، وبعـد ذلـ  ال يىـو  االقتـراح  المجلس ويحا   ل  اللجنة

ـــاق   ـــة لتن ـــل يىـــو   ـــمن جـــدو  أعمـــا  اللجن ـــه ب ـــا لمقدمي  بعً

مو ـــوعه وفىر ـــه مثلـــه مثـــل أي موا ـــي  أاـــرى ومـــن ثـــم  ـــا ي 

بتوصــيت ا وعلي ــا أ   ااــذ فــي االعتبــار جميــ  وج ــال نظــر ذوي 

االاتصا  بالمو و . من البداهة أ   ىو  هنا   وصية  عىـس 

ــم الجوانــ  بج ــا أ ىل  61ميــ  التفاصــيل. وجــود الحىومــة  ــروري. أن

ـــدينا مقترحـــال  ـــة واالقتصـــادية فل ـــة الشـــ و  المالي ـــوم عـــن لجن الي

و قــدمنا بطلــ  مــن معــاليىم لالجتمــا  بالج ــال المعنيــة لياــذ 

ـــديالل مقترحـــة  ـــديالل المقترحـــة هـــي  ع ـــا وب اصـــة أ  التع برأي 

فـي االسـتلناس بتعديل مرسوم؛ فـارجو أال ن لس الباب علـ  المجلـس 

 65برأي الج ة المعنية حت   ىو  اللجنة متمىنة من  عطاء التوصـية 

الصــــحيحة. اإلجــــراء الــــذي اقترحتــــه األاــــت دال  ال ايــــد وبعــــ  

األعضاء ــ بل أسثـرهم ـــ مـ  هـذا التوجـه، وهـو التوجـه الصـحيل، 

 وشىرًا.      
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 :الرئيـــــــــــــــس
 دا  الفا ل. شىرًا،  فضلي األات الدستورة ج اد عب

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو
ــرئيس  5، فــي الحقيقــة أســت رب مــن ســالم شــىرًا ســيدي ال

سعادة النائ  األو  للرئيس فىالمه غير مقبو . العضو في مجلس 

الشورى مشـر ، وسلنـا مشـرعو  سـواء  قـدم بـاي مقتـرح عضـو أو 

  مجموعة أعضاء مـن المجلـس، والحىومـة مشـىورة  رحـ  بـذل

ونحــن نقــو  ل ــا ال! بصــراحة هــذا الىــالم غيــر مقبــو  وأســت ربه. 

 11أشــىر الحىومــة علــ  مــا  فضــل بــه ســعادة وليــر شــ و  مجلســي 

ــــاودة     واجــــد  ــــواب، وسمــــا قــــا  األ  عــــاد  المع الشــــورى والن

الحىومة في مناقشة المقترحـال بقـوانين يسـ م فـي  ـوفير الج ـد 

 والوقت لنجاح ا، وشىرًا.  

 

 15 ــــــــس:الرئيـــــــ

 .ةشىرًا،  فضل األ  عاد  عبدالرحمن المعاود

 

 :ةالعضو عادل عبدالرحمن المعاود
مـا أحببـت أ  أليـد علـ  مـا ذسر ـه  شىرًا سيدي الرئيس،

 61وذســر  اإلاــوة واألاــوال قبلــي لىــن هنــا   عليــس هــو أاطــر مــن 

الــذي ســبس فــي الحقيقــة؛ لــذل  طلبــت الىلمــة للمــرة الثالثــة، هــل 

ــ  مــا  ــدًا، بــل  13ذســر  األ  جمــا  ف ــرو مــدة درجنــا عل ســنة؟ أب

درجنا عل  اال  ذل . سيـف وممثـل الحىومـة والحىومـة  قـو  

 ننا مستعدو  وأ  هذا ال يتعارز م  المـواد التـي ذسـرل، وال مـ  

 65التواصل م  الحىومة؟ سل االجتماعال التـي ذسرناهـا يحضـرها 

ها ال ممثلو الحىومة. نحن عنـدما نطلـ  رأي الحىومـة أو حضـور

يعني ذل  حضور رئيس مجلس الولراء أو الـولير نفسـه، بـل يحضـر 

الش ص الم تص في المشرو  المعروز ليبين األمر، ال يبين رأي 
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الحىومـة مــن بـاب أ  هــذا رأينــا ومـا هــو رأيىــم فيـه؟ بــل يعطينــا 

معلومـال هـل هـذا المقتـرح صـحيل أو ال، وفـي سثيـر مـن األحيــا  

حىومــــة سمـــا ذسرنــــا يمثلــــه أي يلتبنـــ  رأي الحىومــــة، رأي ال

موظــف، سمــا أ  رأي مجلــس الشــورى يمثلــه أي عضــو ف ــو يمثــل 

 5المجلس، والىلمة الن ائية سما ذسرل الدستورة ج ـاد الفا ـل 

ـــ ج اهــا ا  ايــرً ـــ  اـ ، ســذل  عنــدما  رســل الحىومــة للمجلــسـ

ا أو مــدير  دارة فيو ــل  ــيس قســم أو م تصــً ــا قــد يىــو  رئ موظفً

في هذا المشرو . أما ما درجنا عليه فـي اللجـا  الصواب أو ال طا 

ومالا  ممثلو الحىومة ي ورننا لمناقشـة المشـاري ،  ،ف و سما هو

 11لــيس فقــط لشــرح مشــاري  الحىومــة بــل حتــ  المقترحــال التـــي 

نقــــدم ا، وهــــذا يلشــــىر للحىومــــة، وهــــو دليــــل  عــــاو  و قــــدير 

مـة للمجلسين من قبـل الحىومـة، ودليـل  ف ـم حاجـة  يصـا  المعلو

مـا درجنـا عليـه هـو مـا نقولـه نحـن،    من الم تصين؛ لذل  أقـو  

وهو الواق  الذي عشنا ، وال اال  لدينا اليوم مـ  الحىومـة فيمـا 

 15ذســر  ســعادة وليــر شــ و  مجلســي الشــورى والنــواب، وهــذا هــو 

 األصل الذي عرفنا  ودرجنا عليه، وشىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شىرًا،  فضلي األات الدستورة سوسن حاجي  قوي. 

 61 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

، أنـــا متفاجلـــة مـــن الىـــالم الـــذي شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس

ـــي  ليمانـــة. الدســـتور والالئحـــة  ســـمعته اآل ؛ ألنـــه شـــيء جديـــد عل

أ  أسـتانس فـي الداالية أعطتني الحس عندما أ قدم بمقترح بقانو  

 65يــف يــا ي المجلــس اآل  ويقــو  لــيس ل ــذا بــرأي الحىومــة، فى

ـــس النـــواب ســـل أفـــراد  ـــدما سنـــت فـــي مجل  ـــرورة؟ ليمانـــة عن

الحىومــة الــذين نرســل  لــي م ســواء اقتراحًــا بقــانو  أو مشـــروعًا 
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ـــس،  ـــ  المجل ـــانو  يحضـــرو  بحســـ  الموا ـــي  المطروحـــة عل بق

والىثير من المقترحال التي  قدم ب ا أعضـاء مجلـس النـواب عنـد 

 ــال نظــر الحىومــة دلرســت وألاــذ ب ــا. وسمــا  فضــل ســماع م وج

بع  اإلاوة واألاوال أعضاء المجلس الذين ي سدو  أهمية وجود 

 5الســلطة التنفيذيــة وقــت  قــديم المقترحــال بقــانو ؛ ألنــه حــس أصــيل 

 وشىرًا. يستمعوا ويستانسوا برأي الحىومة، ليعضاء أ 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 محمد الىواري.  شىرًا،  فضلي األات لهوة

 11 

 زهوة محمد الكواري: العضو

أحببـــت أ  أو ـــل أ  ال ـــد  مـــن  شـــىرًا ســـيدي الـــرئيس،

المقترحال بقوانين ووجود التشـري  هـو  عـديل و طـوير أي  جـراءال 

موجــودة لــدى الحىومــة ويــرى المشــر   عــديل ا، فبالتــالي نحــن مــ  

 15  دعوة الحىومة لحضور مناقشة بع  المقترحال عند  قـديم ا أل

 جراءال الحىومة في بع  األحيا   قو م و عد  المطل  الذي من 

أجله  قدم المشر  باقتراحه، فانا مـ   اسيـد دعـوة الحىومـة أل  

الم سسـال التنفيذيــة  حتــا   لـ  وجــود هــذا التشـري ؛ حتــ   ىــو  

 الموا ي  أس ل وأسر  في  صدار التشريعال، وشىرًا.
 61 

 :الرئيـــــــــــــــس
 لي األات دال  جاسم ال ايد. شىرًا،  فض

 

 دالل جاسم الزايد: العضو
 65يـا لينـ  مـن »أحببـت أ  أقـو  لـ   شىرًا سـيدي الـرئيس،

حيـــث ال  ااـــذ  العـــ ة بـــاإلثم وب اصـــة أنـــ  لمجـــرد أ  « رئـــيس
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ســمعت مــدااالل عــدد مــن األعضــاء الم يــدين ل ــذا األمــر قمــت 

قـد بإعادة حسـابا   بسـرعة، سمـا قلـت لـ  يـوم األحـد الما ـي ف

جمي  من  ىلم وأيد حقنـا    انت جت الن ل نفسه. معالي الرئيس، 

فــي اســتدعاء الحىومــة عنــد مناقشــة االقتــراح بقــانو ، مثبــت فــي 

 5مضــبطة الجلســة. وقــد طرحــت بســما  اآلراء القانونيــة ولىــن بعــد 

هــذا التوافــس المجمــ  عليــه باســتثناء رأي األ  جمــا  ف ــرو، فــال 

ي ــالف؛ أل  المجلــس ســيد قــرار  أرغــ  فــي ســما  أي رأي قــانوني 

في  فسـير نصوصـه، ومـ  احترامـي الشـديد لـي  الـدستور عصـام 

البرلنجي ساسمعه رغم ااتالفي م  ما سيطرحه من  فسير للمادة. 

 11ما أحببـت قولـه  ننـا نف ـر باعضـاء المجلـس الـذين أمضـ  بعضـ م 

سـنوال، الـذين  وافقـوا  4و  1سـنة، والـبع  اآلاـر  16أسثر مـن 

ضمو  والحس الذي لدي م بموج  القانو  عل  أنه حس مطلس في الم

ل م. شىرًا لىل من  داال وسيتداال ومن هـ  رأسـه بالموافقـة، 

 وشىرًا.
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

ســاعطي الىلمــة لــي  رئــيس هيلــة المستشـــارين شــىرًا، 

ولطالبي الىالم، ولىن لىي ال نتو  أحببـت القانونيين بالمجلس 

أ  أو ل لىم نقطة م مـة. المقتـرح بقـانو  ـــ سمـا  فضـل سـعادة 

 61ي عضـو مـن األعضـاء فـي أ  يتقـدم بـه للمجلـس ألالولير ــ هو حس 

ويرفعه  ل  الرئيس والرئيس يحيله  ل  هيلة المستشـارين، وبالتـالي 

ــت هنــا  أي مالحظــال يلتفــاهم بشــان ا مــ  مقــدمي هــذا   ذا سان

ــه  ــراح علي ــن أ  االقت ــه المستشــارو  م ــا يوصــي ب ــراح بم ــد  االقت يع

صــي ة، هــذا أوالً. ثــم نطــرح المو ــو  علــ  مىتــ  المجلــس ثــم 

 65يعــرز علــ  مجلســىم المــوقر ألاــذ الموافقــة بإحالتــه  لــ  اللجنــة 

الم تصة للدراسة. الىالم الذي قاله سعادة الولير أرجو أ  يىو  

من اـال   جربتـي للسـنة الحاديـة عشـرة عنـدما قد فل م جيدًا، وأنا 
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نــدعو ولراء ــــ وسنــت وليــرًا ســابقًا ــــ فــال يســتطي  أحــد أ  يحضــر 

اجتماعال اللجنة سواء لمناقشة مقترح بقانو  أو مشـرو  بقـانو   ال 

الــولراء، هــذا هــو رأي الحىومــة، ويــا ي رأي بعــد موافقــة مجلــس 

الحىومـة يجـ  أ   الحىومة مىتوبًا، والرأي الذي يا ي من قبـل

 5يلتـ م بــه. أمـا بالنســبة  لـ  االقتراحــال بقـوانين، ف ــي لـم  حــل  لــ  

الحىومـــة، ولـــم  درســـ ا ولـــم  عـــط  رأي ـــا حول ـــا، وسثيـــرًا فـــي 

الما ـي لــم  ســتج  الحىومــة الـدعوة لحضــور مناقشــة اقتراحــال 

بقـــوانين فـــي اجتماعـــال اللجـــا ، ألن ـــا  قـــو     هـــذا األمـــر مـــن 

يس مـــن ااتصاصـــ ا، وســـيا يىم رأينـــا ااتصاصـــال المجلـــس ولـــ

 11مىتوبًا عندما يحا   لينا. اآل  ـــ فـي الحقيقـة ـــ أنـا أشـيد بىـالم 

سعادة الولير ــ نظرًا للتجربة التي مروا ب ـا ـــ بـا  لـدي م االسـتعداد 

الىامل لحضور اجتماعال اللجا  لالسـتلناس بـرأي م سـي يىـو  

األقـل عنـدما يحـا   هنا   وافس حت  لـو لـم يىـن ن ائيًـا  نمـا علـ 

ا،  االقتراح بقانو   ل  الحىومـة سـيىو  نطـا  االاـتال  مدروسـً

 15ولىن ما سيقوله أي مس و  حىومي ــ سواء سـا  وليـرًا أو أقـل 

من درجة الولير ــ أثناء مناقشة اقتراح بقـانو  فـي اجتمـا  اللجنـة ال 

نـة  لت م به الحىومة، وبالتالي ال نقو     فالنًا حضر اجتمـا  اللج

وأدل  برأيه، وبناء عل  رأيه رفعنا هذا االقتراح  ل  الحىومة ومـن 

ثــم أ ــت الحىومــة اآل  بــرأي م تلــف! الحىومــة لــدي ا الحــس فــي 

 61 بداء الرأي وذل  بحس  اإلجراءال الموجودة لدي ا، ومن ثم  حيلـه 

 ل  لجنة الش و  القانونية في مجلس الولراء، وهنا  سوسبة مـن 

ـــيس المستشـــارين القـــانو ـــ  رئ ـــالي نائ نين يدرســـو  االقتـــراح، وبالت

الولراء المس و  عن هـذ  اللجنـة يرفـ   وصـيال هـذ  اللجنـة ويقـو  

   رأينا حو  هذا المو و  هو سذا وسذا م  األاـذ بـرأي جميـ  

 65 مشــرو  قــانو   فــي صــورةالج ــال الم تصــة، فيعــود المقتــرح  لينــا 

ـــ اغ مـــن قبـــل بقـــانو  ـــــ ومصـــ اـــــ الـــذي ســـا  فـــي األســـاس اقتراحً
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الحىومــة بنــاء علــ  رغبــة المجلــس ولىــن بــدو   لــ ام الحىومــة 

باي رأي يقا  أثناء مناقشة المقتـرح، وقـد  ـا ي الحىومـة ب ـال  

مــا أ ــ  بــه المســ و  الــذي ســبس أ  حضــر االجتمــا . لىــن مــا أود 

قوله هو ـــ صـحيل أ  مناقشـا ىم سل ـا ثريـة ـــ    المو ـو  البـد 

ــر أ  يســير فــي مســارين، الم ــد أ  نىــو  اآل  أسث  5ســار األو : الب

ــة مــا دامــت الحىومــة مســتعدة أ   حضــر اجتماعــال اللجــا   مرون

الستما  رأي ا، وهذا قد ينير لنا الطريس في  عـديل مقتـرح القـانو . 

أما المسار اآلار ــ وهذا هو اقتراحي أيضًا عل  اإلاـوة األعضـاء ـــ 

بمو ـو  االقتراحـال ف و النظر في  عديل بع   المواد التي  تعلـس 

 11بقوانين في الئحتنا الداالية والتي قـد  ثيـر اللـبس، ألننـا لـو رجعنـا 

  اآل   لـــ  هـــذ  المـــواد التـــي  عطـــي الصـــالحية ســـذا وســـذا فـــإ 

ــذا أقتــرح أ  نعــد  هــذ  ي طبيق ــا  ــ   اــر، ل  تلــف مــن شــ ص  ل

اآل . لىــن المبــدأ اآل  فــي  نريــد المــواد بمــا ي ــدم ال ــرز الــذي 

ــــه، والدســــتور مــــ  اســــتقال  الســــلطال و عــــاو   روح القــــانو  سل

 15السلطال، أي استقالل ا م   عاون ا، وهذا هو التعاو  الـذي نريـد . 

فترة سافية بحيث نستطي  اآل  مرل عل   جربتنا  هأنلذل  أعتقد 

أ  نعيد  قييم هـذ  األمـور، دعونـا اآل  نبـدأ بالتعـاو  مـ  السـلطال 

لحضــور اجتماعــال اللجنــة مــا دامــت الحىومــة لــدي ا االســتعداد 

لــدي ا هــذا االســتعداد. وســـاعطي  لــم يىـــنفــي الســابس   ــاولىن

ــة  ــالمجلس فــي ن اي ــرئيس هيلــة المستشــارين القــانونيين ب  61الىلمــة ل

النقا  ليدلي برأيه حو  سيفية  قديم التعديالل علـ  هـذ  المـادة 

بحيث  نسجم مـ  رغبـة المجلـس فـي هـذا الجانـ ، وأنـا أعتقـد أ  

وقته الىافي، وبالتالي أعتقـد أ  سـل مـا قيـل سـا   النقا  أاذ

  فضـلوجي ًا وسليمًا. دعونا اآل  نسم  رأي بقيـة اإلاـوة األعضـاء، 

 65 . ةاأل  عاد  عبدالرحمن المعاود
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 :ةعادل عبدالرحمن المعاود العضو

وج ا  ا  ايرًا علـ  هـذا الىـالم  شىرًا سيدي الرئيس، 

ــه،  ــا ســنحتا   لي ــد  ذا سن ــرئيس جي ــا ســيدي ال ــيم. مقترحــ  ي الق

ا  ـــنحن أيضـــً ـــذا األســـلوب ف ـــت ل ب  ا  ذا  ن ـــة أساســـً لىـــن الحىوم

 5سننت جه وال نحتا   ل   عديل الئحتنـا، ألننـي أاشـ  أ  الحىومـة 

   رف  مقترحنا حو   عديل هذ  المادة، ما دامت أن ـا موافقـة علـ

حضور االجتما  فاألمور طيبة. أحيانًا نحن نقدم مقترحًا والحىومة 

ــراح وليســت الحىومــة ــ  نحــن نســح  االقت ــا وبعــد ذل  ، قــو  رأي 

 فالحىومة أهل ااتصا  ومعرفة، وشىرًا.
 11 

 :الرئيـــــــــــــــس  

فــي الحقيقــة أود أ  أ ــيف   ــافة أاــرى، بعــ   شــىرًا، 

أسماء هذ  اللجا  ــ  ريـد أ   قتـرح اللجا  التي لدينا ــ بدو  ذسر 

اقتراحال بقوانين، وقبل أ   بدأ اقتراح هذ  المشروعال  طل  مـن 

 15مىت  المجلس دعوة بع  الج ال الم تصـة فـي هـذا المو ـو ، 

مــ  األســف الشــديد يا ينــا الــرف ، ويىــو  ردهــا أنــه لــيس هنــا  

مشرو  قانو  سي نلبي دعو ىم، بل عل  العىس نحن منفتحـو  

يــد أ  نســتانس بــاآلراء حتــ  ال يــذه  االقتــراح بقــانو  وبالتــالي ونر

يحصل هنا  ااتال  في المشـرو . أقـو     الىـالم الـذي ذسـر  

 61سعادة الولير اليوم هو بشرى اير لم يد من التعـاو  بـين السـلطتين 

وهذا هو المطلوب، لىن أقو  أيضًا  ذا سـا  التفسـير سيصـطدم 

هـذا المو ـو  فيجـ  أ  نلجـا أو ي تلف من ش ص  ل   ار حـو  

 ل   عديل هذ  اللوائل سي ال ن ر  عن اللـوائل واألنظمـة المتبعـة، 

  فضل األ  أحمـــد  براهيــم ب ـــ اد.هذا هو رأيي، 
 65 
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 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

ـــرئيس،  ـــ  ســـعة صـــدر   :أوالً شـــىرًا ســـيدي ال ـــ  عل أهنل

نظـر شـبه متىـررة الل نظـر، وأعتقـد أ  وج ـاالالستما  لوج ال ل

بين جمي  المتحدثين، ولىن سـعة صـدر  فتحـت المجـا  للجميـ  

ــــ   ــــي بالنســــبة  ل  5قتراحــــال االأ  يــــتىلم حســــبما يريــــد. مالحظت

بقوانين، الحىومة في بداية التجربة البرلمانية في السنوال األربـ  

األولـ  سانـت حريصـة علـ  حضـور اجتمـا  اللجـا  لمناقشـة جميــ  

 نـــاق  في ـــا، بمـــا في ـــا االقتراحـــال بقـــوانين،  قتراحـــال التـــياال

الســــتلناس لوسانــــت حريصــــة علــــ  حضــــور هــــذ  االجتماعــــال 

 11بم رجــال هــذا القــانو  بــدو  أ   بــدي وج ــة نظــر رســمية، و نمــا 

أحيانًــا سانــت  قــو : نحــن نــرى أ  يىــو  ســذا وســذا ولىــن ال 

يــدو  فــي المحضــر، بمعنــ  أن ــا سانــت  بــدي وج ــة نظرهــا بــدو  

هـذا األمـر سـا  يسـاعد اللجـا  فـي صـياغة القـانو  الـذي  ام، و ل

أمــام م بالموافقــة أو الــرف ، ولىــن مــ  مــرور التجربــة وسثــرة 

 15المس ولية عل  الج ال الحىومية بدأل  قلل شيلًا فشيلًا أو  متنـ  

عــن حضــور اجتماعــال اللجــا  أثنــاء مناقشــة االقتراحــال بقــوانين، 

مــ  رأي الحىومــة. اآل  ســي ال يىــو  ل ــا وج ــة نظــر ال  توافــس 

حت  و   وافقت الحىومة علـ  حضـور اجتماعـال اللجـا  فإن ـا ال 

م برأي ا عند مناقشة االقتراحال بقوانين و نما سو   بدي فقـط ل َ ل

 61رأيًا عامًا قد ي اذ به أو ال، أو  قو  رأي ا بدو   دوينه في محضر 

 االجتما  سي ال يىو  علي ا أي الت ام، وشىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس   
 شىرًا،  فضل األ  االد حسين المسقطي. 

 65 
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 العضو خالد حسين المسقطي:
لن أطيل فـي الىـالم، فقـط أود أ   شىرًا سيدي الرئيس، 

أوجه سلمة شىر  ل  سـعادة األ  غـانم بـن فضـل البـوعينين وليـر 

 مـن الدسـتور 36لمـادة ا رجمـة     .ش و  مجلسي الشـورى والنـواب

ا أود ، وا حة  5ف ذا هو الفصل وهذا هو التعاو  بين السلطال. أيضـً

مــن الالئحــة الدااليــة ــــ وأود أ  أ قــدم  31أ  أ طــر   لــ  المــادة 

بالشىر  ل  معاليـ  علـ  مـا  فضـلت بـه مـن  رجمـة هـذ  المـادة، 

سما أ من  عل  جمي  األعضاء أ  يطلعوا علـ  هـذ  المـادة ـــ هـذ  

ل مـا يعـرز علي ـا سـواء سـا  المادة ذسرل مس ولية اللجنـة بىـ

 11مقترح قانو  أو مشرو  قانو  أو  عطاء الرأي وغير ذل . اسمل لـي 

ســيدي الــرئيس أ  أقــرأ الج ئيــة المتعلقــة ب ــذا األمــر فــي الالئحــة 

ويج  أ  يشمل  قريـر اللجنـة بيـا   جراءا  ـا ورأي ـا فـي »الداالية 

رأي ــا،  المو ــو  المحــا   لي ــا، واألســباب التــي اســتندل  لي ــا فــي

ـــد  ىـــو  استانســـت بمالحظا  ـــا،  ـــة واللجـــا  التـــي ق ورأي اللجن

 15ل اآلراء األاـــرى التـــي أبـــديت فـــي اجتماعـــال اللجنـــة بشـــا  مـــومج

المو ــو ، وســذل  اآلراء واالقتراحـــال المىتوبــة التــي أاطـــرل 

، ما انت ينا به اليوم هو فعالً  رجمة وا ـحة وصـريحة لمـادة «ب ا...

ا المـــادة  ـــ  دســـتورية، وأيضـــً ـــة بالنســـبة  ل ـــال اللجن المتعلقـــة بواجب

 المجلس في الالئحة الداالية، وشىرًا.
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فقـط أود أ  أ ـيف نقطـة م مـة وهـي بالنسـبة  لــ   شـىرًا، 

ـــة والســـطلة  ــــ الســـلطة التنفيذي ـــين الســـلطال ـ ـــاو  مـــا ب ـــدأ التع مب

ــــ صـــاح  الســـمو الملىـــي األميـــر اليفـــة بـــن ســـلما    التشـــريعية ـ

 65   اليفة في مجلسه األسبوعي ي سد سل أسـبو  التعـاو  مـا بـين 

السلطال، ويحث الولراء عل  التعاو  ألبعد الحدود، وأنا أعتقد أ  

ا رغبــة مجلســىم المــوقر.  هــذ  رغبــة رأس الســلطة التنفيذيــة وأيضــً
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فانا أعتقد أنه يجـ  علينـا أ  نفع ـل مثـل هـذ  النوايـا الطيبـة لم يـد 

ر عمليــة التشــري  بسالسـة وبتوافــس  لــ  أبعــد مـن التعــاو  ســي  سـي

الحدود سي نستطي  أ  ننج  ما يمىن  نجـال  ل ـذا البلـد الع يـ  

ــــة  ــــرأي رئــــيس هيل ــــر سنســــتم  ل ــــا. فــــي األاي ــــا جميعً ــــ  قلوبن عل

 5 فضــل األ   المستشــارين القــانونيين بــالمجلس ون ــتم هــذا النقــا .

 الدستور عصام عبدالوهاب البرلنجي.
 

 :بالمجلس المستشارين القانونيينرئيس هيئة 
في الحقيقة ال يمىـن الرسـو   لـ   شىرًا سيدي الرئيس، 

 11مــادة واحــدة فيمــا يتعلــس بعمــل المجلــس ولجانــه، ف نــا  عــدة مــواد 

مــن  113 ــنظم مو ــو  مناقشــال المجلــس واللجــا ، فمــثالً المــادة 

الالئحة الداالية  ذه   ل  أنه ال يجول للمجلس أ  يقر أي مو و  

و أ  يرفضـه  ال بعــد أ  يحــا   لــ  اللجنـة الم تصــة أو أسثــر مــن أ

لجنــة لو ــ   قريــر بشــانه ليقــدم  لــ  المجلــس، هــذا أوالً. ثانيًــا: 

 15وما بعدها بينت سيفيـة مناقشـة اللجـا  للمو ـوعال  67المواد من 

المحالة  لي ا وو    قاريرها بشان ا ومفردال هذ  التقارير، المادة 

ويجول للجنة أ   سـتعين فـي » ا األايرة  قو : ( مثالً في فقر 67)

أعمال ــا بواحــدٍ أو أسثــر مــن ابــراء المجلــس أو موظفيــه. ول ــا أ  

مــن اــال  رئــيس المجلــس وعــن طريــس الــولير الم ــتص ــــ ــــ  طلــ  

 61االستعانة بواحدٍ أو أسثر من ابراء الحىومـة أو موظفي ـا، سمـا 

فقة رئـيس المجلـس، يجول للجنة االستعانة ب براء مستقلين بعد موا

، هــذ  الفقــرة «وال يجــول ألي مــن هــ الء أ  يشــتر  فــي التصــويت

 شير  ل  أ  المو و   ذا سا  محاالً  ل  اللجنـة فللجنـة أ   طلـ  

ابراء، سـواء مـن ابـراء المجلـس أو الحىومـة لالسـتعانة ب ـم فـي 

 65ومن المعرو  أ  اقتراحال القـوانين  .دراسة المو و  المحا   لي م

ل  لجنة لتض   قريرًا بشان ا، ف ي  مل  الحس في أ   طل   حا   

عـــن طريـــس رئـــيس المجلـــس االســـتعانة بـــرأي ابـــراء الحىومـــة أو 

الستىما  دراسته. سما بشا  أي مو و  معروز علي ا موظفي ا 
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للــولير الم ــتص أ  يحضــر جلســال »( علــ  أ : 36 ــنص المــادة )

ــه... ــس بولار  ــد نظــر مو ــو  يتعل ــانو   ســلو «اللجــا  عن ــراح بق اقت

ـــ ـــس باعمـــا  ولارة معين ـــآار يمىـــن أ  يتعل ـــاب  بشـــىل أو ب ة، و ت

... ويجول له أ  يصطح  معه واحـدًا أو أسثـر مـن سبـار »المادة: 

ــا مــن م، وال  ــه أي ً ــراء، أو أ  ينيــ  عن  5المــوظفين الم تصــين أو ال ب

ــه حــس التصــويت، و ثبــت  يىــو  للــولير وال لمــن يصــطحبه أو ينيب

رير. ويجول للجنة أ   طل  عن طريس رئيس المجلس  راؤهم في التق

حضــور الــولير الم ــتص لبحــث األمــر المعــروز علي ــا، وفــي هــذ  

، ســـل هـــذ  «الحالـــة يجـــ  أ  يحضـــر الـــولير أو مـــن ينيبـــه عنـــه

 11 جراءال ممىن أ   لجا  لي ا اللجنـة فـي دراسـة أي مو ـو  يحـا  

ــ  اســت ــا  فــي الواقــ   ل ــا، واالقتراحــال بقــوانين  حت طال  رأي  لي 

الولارة الم تصة بشا  هذا االقتراح، وفي الحقيقة من  ـتم دعـو  م 

من ممثلي الحىومة يمىن م أ  يفيـدوا اللجنـة فـي و ـ   قريرهـا 

الحىومة اللجا   ، وسثيرًا ما حدث حين يحضر ممثلوب ذا الشا 

ــ  أ  هــذا المو ــو   ــم يشــيرو   ل ــانو  أن  ــراح بق ــي االقت  15للبحــث ف

يوجد مشرو  قـانو  متعلـس بـه مطـروح مـن قبـل الحىومـة، وسـو  

يتم  قديمه قريبًا  ل  المجلـس، وعلـ  هـذا األسـاس يطلبـو  سـح  

االقتراح بقانو ، ويستجي  مقدمو االقتراح بسحبه؛ وأحيانًا يفيـدو  

مو و  هذا االقتـراح مـنظم بقـانو  أو أسثـر، ويشـيرو  اللجنة با  

 61 ل  اللجنة بمراجعة هذ  القوانين مما يل ني عن  قديم هـذا االقتـراح 

بقـــانو . ومـــادام أ  المجلـــس ال يبحـــث أي مو ـــو  وال يســـتطي  أ  

يقـــر  أو يرفضـــه  ال  ذا أحيـــل  لـــ  اللجنـــة، فاللجنـــة بحســـ  هـــذ  

، سمـا أ  ل ـا الحـس   ج ـدهاأ   بذ ل ا ينب يالنصو  الموجودة 

 في أ   ستعين بممثلي الولارة التي ل ا عالقة بالمو و ، وشىرًا.

 65 

 :الرئيـــــــــــــــس
بــن فضــل البــوعينين وليــر ســعادة األ  غــانم شــىرًا،  فضــل  

 و  مجلسي الشورى والنواب.  ش
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 ون مجلسي الشورى والنواب:ؤش وزير
  قــرار مجلســىم القــرار ســو  يىــو شــىرًا ســيدي الــرئيس، 

الموقر، وبوجود معاليىم  ل  جان  هذ  النوعية من األعضـاء وسـعادة 

المستشارين جميعًا ال أعتقد أننا سو  نحيد عن الحس. وج ة نظري أ  

 5هذ  المادة  لعلي من شا  ــ وأسرر ــ السلطة التشريعية، وعـدم حضـور 

ا يلعطـي ج ال حىومية عند مناقشة المقترحـال بقـوانين ال يقـدح و نمـ

صاح  الحس حقه، ف و صاح  الحس في المقترح، وصاح  الحس فـي 

الرف  أو القبو  أو اإلرجـاء وسـذل   بـداء الـرأي بدايـةً ون ايـةً؛ لـذل  

أنا أعتقد أ  هذ  المـادة  لعلـي مـن شـا  السـلطة التشـريعية و قـو  هـذا 

 11شــان  وافعلــي مــا شــلت ، ثــم يــا ي دور الســلطة التنفيذيــة فــي قضــية 

القـانو . هـذ   راء متوا ـعة واألمـر للسـادة المستشـارين. وأشـير  صياغة

وللجنــة أ   ااــذ رأي مقــدم االقتــراح ... »ورد في ــا:  94 لــ  أ  المــادة 

 ااـــذ رأي مقـــدم أ  ، ولــم  قـــل: وللجنــة «قبــل و ـــ   قريرهــا بشـــانه

االقتــراح والحىومــة، ال أعتقــد أنــه ســا  سيضــير المشــر   الدســتوري 

 15و ــ  هــذا اللفــل عنــدما شــر   لــ  المــادة. أنــا ال أعتــرز ـــــ معــالي 

الرئيس ــ وأسرر أ  الحىومة عل  أ م االستعداد لحضور أي اجتما ، 

عنـد مناقشـة مقتـرح بقـانو  أو  اجتما  لجنة أو جلسـة عامـةسا  سواء 

ــا مثلمــا  فضــلتم  شــرو م أنــتم بقــانو ، لــيس لــدي ا مــان  مــن ذلــ  مطلقً

وسعادة المستشار وأشر م  ل   عاو  الحىومة السابس. أقـو     الـنص 

 61وا ل والممارسة وا حة، وهذ  المادة ــ سمـا سـررل مسـبقًا ـــ  لعلـي 

مـــن شـــا  الســـلطة التشـــريعية بلجان ـــا وجلســـا  ا العامـــة وال  قلـــل مـــن 

ومة عل  استعداد للتعاو  م  مجلسىم الموقر للوصو  شان ا، والحى

  ل  أفضل النتائل في العملية التشريعية، وشىرًا.
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شىرًا، بعـد هـذا النقـا  الثـري والمـدااالل الطيبـة، أعتقـد 

أ   وصــية اللجنــة هــي اســترداد المشــرو  لم يــد مــن الدراســة، ول ــا 

مي االقتـراح والم تصـين سـواء سـانوا الحس في االستلناس برأي مقد

من الحىومة أو غيرها؛ وهنا  نقطة م مة، أ  اللجنة ال  ستطي  أ  

 31 عد   في االقتراح  ال بموافقة مقدمي االقتراح، وأعتقد أنه يج  عل  
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مقــدمي االقتــراح التوافــس مــ  اللجنــة لتيســير أمــر االقتــراح و ال ســو  

علـ  طلـ  اللجنـة اسـترداد   قوم األايـرة برفضـه. هـل يوافـس المجلـس

 المقترح بقانو  لم يد من الدراسة؟
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس
يــا  اــوا  بقــي لــدينا علــ  جــدو   يلعــاد التقريــر  لــ  اللجنــة.   ذ

ـــ ـــة وهـــي:  ةاألعمـــا  ثالث ـــارير للشـــعبة البرلماني ـــد الشـــعبة  ق ـــر وف  قري

 11البرلمانيـــة لمملىـــة البحـــرين بشـــا  المشـــارسة فـــي أعمـــا  الجمعيـــة 

العمومية غير العادية لال حاد الىشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في 

 قريـر وم. 6115أغسـطس  13جم ورية مصـر العربيـة، بتـاريخ  ــالقاهرة 

وفد الشعبة البرلمانية لمملىة البحرين بشـا  المشـارسة فـي المـ  مر 

الــــدولي الرابــــ  لرؤســــاء البرلمانــــال حــــو  مو ــــو  الســــالم والتنميــــة 

 15الواليـال المتحـدة األمريىيـة،  ـــوالديموقراطية، المنعقد في نيويـور  

 قريـــر وفـــد وم. 6115ســـبتمبر  6  لـــ أغســـطس  31اـــال  الفتـــرة مـــن 

رلمانيــة لمملىــة البحــرين بشــا  المشــارسة فــي االجتمــا  الشــعبة الب

الــدوري التاســ  ألصـــحاب المعــالي والســعادة رؤســـاء مجــالس الشـــورى 

والنــواب والــوطني واألمــة بــدو  مجلــس التعــاو  لــدو  ال لــيل العربيــة، 

ـــ المنعقــد فــي الريــاز  61نــوفمبر  65المملىــة العربيــة الســعودية بتــاريخ  ـ

علي ـــا؟  فضـــل األ  أحمـــد  بـــراهيم ، ف ـــل لـــديىم مالحظـــال م6115

 ب  اد.

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو
ــرئيس  ــر الشــعبة شــىرًا ســيدي ال ــ   قري  65، لــدي مالحظــة عل

البرلمانية لمملىة البحرين بشا  المشارسة فـي االجتمـا  الـدوري 

التاس  ألصحاب المعالي والسعادة رؤسـاء مجـالس الشـورى والنـواب 

 65مجلس التعاو . هـذا االجتمـا  علقـد بتـاريخ  والوطني واألمة بدو 

أعضــاء م، وقــد الحظــت أ  الوفــد ســا  يتىــو  مــن 6115نــوفمبر 

 31 برئاســـة رئــــيس مجلــــس النــــواب، النــــوابمجلســــي الشــــورى ومـــن 




