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 العضــــــــــو أحمـــــــــــــد  عراهيــــــــــــم عهـــــــــــــ اد. .1

 العضـــــو الـــــدستور أحمـــــد ســـــالم العـــــري . .0

 العضــــــــــــو أحمــــــــــــد مهــــــــــــدي الحــــــــــــداد. .3

 العضـــــــــو عســـــــــام  ســـــــــماعيل البنمحمـــــــــد. .4

 العضــــــــــــو جاســــــــــــم أحمــــــــــــد المهــــــــــــ  . .5

 العضــــــــــو جـــــــــــمعة محمــــــــــد المعبــــــــــب. .2

 العضـــو الـــدستورة جهـــاد عبـــدا  الفا ـــل. .7

ــــــــــــا . .1  العضــــــــــــو جــــــــــــواد حبيــــــــــــا ال ي

 العضـــــــــــو حمـــــــــــد مبـــــــــــار  النعيمـــــــــــب. .9

ــــــــــد حســــــــــين المســــــــــقطب. .12  العضــــــــــو اال

ــــــــــــد محمــــــــــــد المســــــــــــلم. .11  العضــــــــــــو اال

 الرميحـــــــــــب. العضــــــــــو امـــــــــــيس حمـــــــــــد .10

 العضــــــــــو درويــــــــــ  أحمــــــــــد المنــــــــــاعب. .13

ـــــــــــــــــد. .14  العضـــــــــــــــــو دال  جاســـــــــــــــــم ال اي

ـــــــــــــر . .15 ـــــــــــــدا  ف  العضـــــــــــــو ر ـــــــــــــا عب

 العضــــــــــو اهــــــــــوة محمــــــــــد المــــــــــواري. .12

ــــــــــــد. .17 ــــــــــــل الم ي  العضــــــــــــو ســــــــــــامية الي

 العضــــو الـــــدستور ســـــعيد أحمـــــد عبـــــدا . .11

ـــــــــــة. .19  العضـــــــــــو ســـــــــــمير صـــــــــــاد  البحارن

 العضـــــــــــو صـــــــــــاد  عيـــــــــــد    رحمـــــــــــة. .02

 و الســـــيد  ــــــياء يحيـــــ  الموســــــوي.العضـــــ .01

 العضــــــــو عبــــــــدالرحمن محمــــــــد جمشــــــــير. .00

 العضــــو الــــدستور عبــــدالع ي  حســــن أعـــــل. .03

 العضو الدستور عبـدالع ي  عبـدا  العجمـا . .04

 العضــــو عبــــدالوهاب عبدالحســــن المنصــــور. .05

ـــــــــــــد. .02 ـــــــــــــب عيســـــــــــــ  أحم  العضـــــــــــــو عل
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 الموهجب. فاطمة عبدالجبارالدستورة العضو  .07

 العضــــــــــــو فــــــــــــ اد أحمــــــــــــد الحــــــــــــاجب. .01

ـــب. .09 ـــب حســـن عل ـــد عل ـــدستور محم  العضـــو ال

 محمد علـب محمـد ال  اعـب.الدستور العضو  .32

 العضــــو الــــدستور منصــــور محمــــد ســــرحا . .31

 العضـــــــــــــو نـــــــــــــوار علـــــــــــــب المحمـــــــــــــود. .30

ــــــــــــــاي . .33 ــــــــــــــ ي ف ــــــــــــــة رم  العضــــــــــــــو هال

 
وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل  عراهيم    طريف 

األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحمومة سعادة السيد 

 غانم عن فضل البوعينين واير ش و  مجلسب الشورى والنواب. 

 

 5 سما حضر الجلسة عع  ممثلب الجهار الرسمية وهم:

 

  ال ارجيةمن واارة: 

 عدوي الشيخ مستشار قانونب.دستور  عراهيم علب ال -1

 السيد فتحب جاسم السبت مستشار عاإلدارة القانونية. -0

 12 

 الداالية من واارة: 

لنقيا محمد يونس الهرمب رئيس شعبة االتصا  عمجلسب ا -1

 الشورى والنواب واللجا  الواارية.

لنقيا محمد سامب األحمد رئيس شعبة التسجيل والترايص ا -0

 15 عقيادة افر السواحل.

 دارة ممافحة الجرائم من  أحمد محمود ال يا النقيا  -3

 اإللمترونية عاإلدارة العامة لممافحة الفساد.

 المالام أحمد عبدا  الجااي من  دارة الش و  القانونية. -4

السيد محمد توفيق الب يت رئيس قسم الش و  القانونية عقيادة  -5

 02 افر السواحل.
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 العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف من واارة: 

 شي ة نورة عنت اليفة    اليفة مستشار قانونب.ال -

 

 العمل والتنمية االجتماعية من واارة: 

 5السيد االد عبدالرحمن الموهجب الوسيل المساعد لتنمية  -1

 المجتما.

 الدستور أسامة سامل محمود المستشار القانونب. -0

 السيد جما  عبدالوهاب قارونب مستشار ممتا الواير. -3

 

  12 الشورى والنواب:من واارة ش و  مجلسب 

الوسيل المساعد لش و  مجلسب عبدالعظيم محمد العيد السيد  -1

 .الشورى والنواب

 أسبر جاسم عاشور المستشار القانونب.السيد  -0

 ــ وعدد من مديري اإلدارار ورؤساء األقسام وموظفب الواارة.

 15 

 ة ش و  الشباب والريا ةمن واار: 

 للريا ة والمنشآر.السيد االد سليم الحا  الوسيل المساعد  -1

 السيد نوار عبدا  المطو  مدير المراس  الشباعية. -0

 السيد علب محمد سماحة مستشار قانونب. -3
 02 

سمــا حضــرها الــدستور أحمــد عبــدا  ناصــر األمــين العــام 

المسـاعد للمـوارد البشـرية والماليـة والمعلومـار، والـدستورة فوايــة 

العالقــار واإلعــالم يوســف الجيــا األمــين العــام المســاعد لشــ و  

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقب األمين العام المساعد 

 05لش و  الجلسار واللجا ، والـدستور عصـام عبـدالوهاب البرانجـب 

تشـــارين القـــانونيين عـــالمجلس، وأعضـــاء هياـــة سرئـــيس هياـــة الم

المستشارين القانونيين عـالمجلس، سمـا حضـرها عـدد مـن مـديري 

 معـالباإلدارار ورؤساء األقسام ومـوظفب األمانـة العامـة، اـم افتـتـ 

 الرئيس الجلسة:
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 الرئيـــــــــــــــس:
عســم ا  الــرحمن الــرحيم، أســعد ا  صــباحمم عمــل ايــر، 

ــتـ الجلســة  ــث مــن الفصــل نفت ــادي الثال السادســة مــن دور االنعقــاد الع

التشريعب الراعا، ونبدأ عتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عـن 

 5الجلسة الساعقة. تفضل األخ عبدالجليل  عراهيم    طريف األمين العـام 

 للمجلس. 
 

 األمين العام للمجلس:
ساتـه، السـالم علـيمم ورحمـة ا  وعرشمرًا سيدي الرئيس، 

ــر، ــا عمــل اي ــذر عــن حضــور هــذ   وأســعد ا  صــباحمم جميعً  12اعت

ــد ف ــرو ــب مهمــة  الجلســة ســل مــن أصــحاب الســعادة: جمــا  محم ف

وعـاد  عبـدالرحمن جميلة علب سـلما  و رسمية عتمليف من المجلس،

نانسب دينـا  يلـب اضـوري فـب مهمـة وللسفر اار  المملمة، المعاودة 

والــدستورة جــواد عبــدا  عبــا  و رســمية عتمليــف مــن جهــة أاــرى،

ــا عالصــحة ا  عليه لظــرف صــحب طــار  مــنّسوســن حــاجب تقــوي   15م

 وشمرًا.والعافية، 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
شـــمرًا، وعهـــذا يمـــو  النصـــاب القـــانونب النعقـــاد الجلســـة 

 02 لــ  البنــد التــالب مــن جــدو  األعمــا  وال ــا   اآل متــوافرًا. وننتقــل 

فهـــل هنـــا  مالحظـــار عالتصـــديق علـــ  مضـــبطة الجلســـة الســـاعقة، 

 تفضل األخ اميس حمد الرميحب.  ؟عليها

 

 العضو خميس حمد الرميحي:
 05العبــارة  تغييــرأرجــو  40فــب الصــفحة شــمرًا ســيدي الــرئيس،  

األمــم المتحــدة غيــرر التســمية مــن )ذوي اإلعاقــة(  لــ  سلمــة »مــن 

ـــرر التســـمية مـــن )ذوي » لتصـــبـ« )المعـــاقين( األمـــم المتحـــدة غي

 ، وشمرًا.«االحتياجار ال اصة(  ل  )ذوي اإلعاقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ االد حسين المسقطب. 

 

 العضو خالد حسين المسقطي:
 5أرجو حذف  1السطر  55فب الصفحة شمرًا سيدي الرئيس،  

ــارة عحيــث تمــ« ال»سلمــة  ــه يوجــد فــار  سبيــر»و  العب ، ...«فإن

 وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 12 هل هنا  مالحظار أارى؟شمرًا،  

  

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــن تعــديل. ذ  تقــر ال  ــا م ــا أجــري عليه ــدينا  مضــبطة عم ــا ل  15 عي

مناســـبة انعقـــاد االجتمـــا  العاشـــر لرؤســـاء مجـــالس الشـــورى عترحيبــب 

 جلــس التعــاو  لــدو  ال لــية العرعيــة،والنــواب والــوطنب واألمــة عــدو  م

 تفضل األخ عبدالجليل  عراهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 02 األمين العام للمجلس:

عـالوفود عيا  مجلس الشورى عالترحيا شمرًا سيدي الرئيس، 

المشــارسة فـــب أعمــا  االجتمـــا  العاشـــر لرؤســاء مجـــالس الشـــورى 

 والنــواب والــوطنب واألمــة عــدو  مجلــس التعــاو  لــدو  ال لــية العرعيــة

مناســبة انعقــاد االجتمــا  ع لـذي ســيعقد فــب رحــاب مملمـة البحــرين:ا

 05العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطنب واألمة عـدو  مجلـس 

 لية العرعية فب رحاب مملمة البحرين اـال  الفتـرة التعاو  لدو  ال

يســـر مجلـــس الشـــورى أ  يرحـــا نـــوفمبر الجـــاري،  04 لـــ   03مـــن 
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ــالب رؤســاء  ــالوفود المشــارسة فــب االجتمــا  العاشــر ألصــحاب المع ع

مجالس الشورى والنـواب والـوطنب واألمـة عـدو  مجلـس التعـاو  لـدو  

قامـة فـب علـدهم الثـانب إلا لهـم طيـا اال لية العرعية الشـقيقة، متمنيًـ

ـــذا الحـــدث م ســـدًو البحـــرين، ا أ  استضـــافة مملمـــة البحـــرين له

 5الــذي يــفتب فــب  طــار التواصــل المســتمر ألصــحاب البرلمــانب المهــم، 

ــ  التنســيق  ــة نحــو تع ي ــالب رؤســاء المجــالس التشــريعية ال ليجي المع

مسـيرة ا لـدورها فـب دعـم يعـد تجسـيدً ،والتمامل عـين دو  المجلـس

رواعـ  األاـوة والتعـاو ، عالشـمل الـذي ال ليجب المشتر ، والعمل 

سمـا ي سـد  .نطقـةلشـعوب دو  الميحقق الم يد من التطور والرقـب 

 12مجلس الشورى ما يشمله هـذا االجتمـا  مـن فرصـة لتسـلي  الضـوء 

عل  م تلف التحديار التب تواجهها منطقة ال لـية العرعـب وشـعوعها، 

ه هـذا االجتمـا  يـل   ما سـيتطر  والعمل عل  تذليلها، وذلك من اال

من قضايا ومو ـوعار فـب م تلـف المجـاالر السياسـية واالقتصـادية 

واالجتماعيـة والثقافيـة واألمنيـة وغيرهـا. سمـا يعـرب مجلـس الشــورى 

ــه عنجــاح انعقــاد هــذا االجتمــا ، وال ــرو  عقــرارار   15عــن صــاد  أمنيات

ــــ  تع يــــ  ودعــــم العمــــل التشــــريعب ال ليجــــ ب وتوصــــيار تفضــــب  ل

المشتر ، عما يسهم فب تحقيق م يد من ال طوار الهادفة  ل  تنمية 

 ، وشمرًا.تراع  شعوب دو  المجلس

 

 02 الرئيـــــــــــــــس:

تفضـل  ،مناسـبة يـوم الطفـل العـالمب اـر ععيـا  شمرًا، لدينا  

 األخ عبدالجليل  عراهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:
 05مناســبة اليــوم العــالمب لحقــو  ععيــا  شــمرًا ســيدي الــرئيس، 

مناســبة اليــوم عالســاععة والعشــرين يحتفــل العــالم عالــذسرى الطفــل. 

صـدور اتفاقيــة حقـو  الطفـل التـب اعتمــدتها العـالمب لحقـو  الطفـل و

يـود مجلـس . وعهـذ  المناسـبة م1919ر فمبنـو 02األمم المتحدة عتاريخ 
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قـــدير  واعتـــ اا  عمـــا حققتـــه مملمـــة الشـــورى أ  يعـــرب عـــن عـــال  ت

ـــة الملـــك حمـــد عـــن عيســـ    البحـــرين عقيـــادة حضـــرة صـــاحا الجالل

ــة  ــبالد المفــدى حفظــه ا  ورعــا  فــب مجــا  رعاي    اليفــة عاهــل ال

ــ  للطفــل، وتفييــد المملمــة ومســاندتها حقــو  ا ــادرار عل جميــا المب

 5ترجمـة ، وذلـك اإلقليمب والدولب ألجل حماية حقو  الطفل يينالمستو

عليهـا الفقـرة )أ( مـن المـادة ال امسـة مـن دسـتور مملمـة  تنص لما

 ،عتبــار  جيــل المســتقبل، والمعاهــدار والمواايــق الدوليــة، عاالبحــرين

ولمو  مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحـل فـب تمـوين الش صـية 

البشــرية، حيــث تتمــو  ش صــية اإلنســا  فــب الســنوار األولــ  مــن 

 12فرصة للتفمـل فـب الذي نعتبر فيه هذ  المناسبة .  ننا فب الوقت عمر 

ــا  ــه ،مســتقبل األطف ــم تحقيق ــا ت ــر فيم ــا،  والتفمي ــ  أرا الواق عل

ــــب هــــذا اإلطــــار  ــــة لن ســــد ف ــــين الدول ــــل المشــــتر  ع ــــة العم أهمي

 ،وغر  السلو  القويم ،إلنسا  سسار مجتمعة لترسيخ حقو  اوالم

جــل النهــوا وتنســيق الجهــود مــن أ، انتمــاء األطفــا   والمحافظــة علــ

 15 .من العنف الجسدي والنفسـبفب المملمة، وحمايتهم عحقو  الطفل 

 ذ نستحضـر  ـرورة اعتبـار مصـالـ الطفـل فب مجلس الشـورى،  ننا 

 لكوســذ، العليــا أســا  ســل السياســار والتــداعير المتعلقــة عالطفــل

 اــذ فــب االعتبــار و ــرورة أ  يُ ،ين مجمــل حقــو  اإلنســا عــالتــراع  

نحيـب جهــود  فإننـا وعـدم قاعليتهـا للتج ئـة، ،لحقـو الطـاعا العـالمب ل

 02الهادفـة  ،األمم المتحدة والمنظمار غير الحمومية الدوليـة والوطنيـة

ــا األطفــا  عحقــو  اإلنســا   ــ اســتغال  أو دو  أي مــن  لــ  تمت  ،تميي

ــب أ  تت ــا ف ــرعين عــن أملن ــة لمعالجــة أو ــا  ضــمع ــود الدولي افر الجه

قـادتهم الحـروب والمـوارث اإلنسـانية  لـ   المفساوية، الـذين األطفا 

بعـدهم عـن جميـا حقـوقهم. سمـا ال يفوتنـا ، وتُنتهك عـراءتهمتَ ظروف

 05أ  نشــيد عالــدور الرائــد للجنــة شــ و  المــرأة والطفــل عــالمجلس التــب 

أاـــذر علـــ  عاتقهـــا مســــ ولية دراســـة وتمحـــيص القـــوانين سافــــة 

ـــــار لم اءمتهـــــا مـــــا اإلعـــــال  العـــــالمب لحقـــــو  الطفـــــل، واالتف اقي

مـل لمواقف المشـرفة لعاوالمعاهدار الدولية ذار العالقة، وسذلك 

 المجلس المريم، وشمرًا. هذا أعضاء
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 الرئيـــــــــــــــس:
 تفضلب األات دال  جاسم ال ايد. شمرًا،  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
ــرئيس،   ــ  شــمرًا ســيدي ال ــار  لمعاليــك حصــولك عل  5أوالً: نب

 للـرواد العـرب، ومنهـا  لـ  األعلـ  فـب المجـاالرجائ ة النسر العرعـب 

. اانيًــا: عالنســبة  لــ  اجتمــا  المجــالس التشــريعية والمجــالس سافــة

  لهم التوفيق فـب الموا ـيا التـب تـم ااتيارهـا نالوطنية ال ليجية نتم

ااصة أنهم يمثلو  سيادة الشعوب ال ليجية، فإ  شاء ولهذا االجتما  

 12يـتم تنفيـذها علـ  المسـتوى أمـور يعية ا  ت ر  عـن المجـالس التشـر

قليمب فـب ال لـية، وسـذلك مـا اتفقـوا عليـه مـن أ  تمـو  عيـنهم اإل

مجــالس تشــريعية وطنيــة اليجيــة فــب ال ــار . عمثاعــة لجــا  مشــترسة 

ذسر العديـد مـن األمـور فـب البيـا  فقد األمين العام سعادة أشمر و

ــل، نحــن  ــب ال ــا  عالطف ــلف ــوم الطف ــل عي ــوم نحتف ــذ  عو، هــذا الي ه

ــة  ــ  مــا المــرأة والطفــل شــ و  المناســبة أســرر شــمري  لــ  لجن  15عل

و    ،قــانو  الطفــل عمــواد نوعيــة مــن  صــدارمنــذ تفسيســها قامــت عــه 

فـب هـذا و ؛نوعية ادمت الطفـل عنصو   أصدرنا فإنناصدر متفارًا 

ــة العامــة الجانــا أحــا أ  أُ ــب وااصــة شــيد جــدًا عالنياع الــدستور عل

فــب نياعـة األســرة والطفــل  والمحـامب العــام الم ـتصالبــوعينين فضـل 

ــفمور  ــب ع ــة الطفــل المعن ــة عيســ  وســذلك مرســ  حماي  02األاــت أمين

 لتفعيـــليتســـا لهـــم وذلـــك لقيـــامهم عمــل مـــا  ،الطفــل فـــب البحـــرين

وســـذلك األاـــت  ،حمايـــة الطفـــل فـــب البحـــريننصـــو  القـــانو  ل

سـونب و ،مرس  حماية الطفـلعالدستورة عدرية الجيا ألنها المعنية 

تـداعير  لـ  محامية عاصرر المثير من الحـاالر التـب احتجـت فيهـا 

 05أمــور  ترتبــت عليهــاالجهــود المبذولــة مــنهم و ،عاجلــة وحمائيــة للطفــل

ــا نسثيــرة تج حــس هــل التشــريا الــذي و ــعنا  فــب قــانو  الطفــل علن

وهب مهمـة سـتمو     ــ الواقا الفعلب العملب ومالئم وسافٍ أم ال، 

المثيـر مــن  ـــ عحاجـة  لـ  ضـاء المجلـس التشــريعبشـاء ا  علـ  أع
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مراسـ  الشـرطة ااصة فـب مرسـ  حمايـة الطفـل ووالتداعير العاجلة 

عنـد وجـود  المطلوعـةتفعيـل الحمايـة وذلـك ل ،الم تصة والنياعة العامة

ــذلك  ــة؛ ل ــة العاجل ــب تســتدعب الحماي ــن الحــاالر الت الطفــل فــب أي م

ــــ منظومـــة الطفـــل  ـــو   قلنـــا صـــدر قـــانو  ـ  لـــ  اســـتمرار عحاجـــة ع ــ

 5 شـ و  وهذ  دعوة أوجهها  ل  رئيسة لجنـة ،الجتما  ما تلك الجهارا

ــة رمــ ي ــل األاــت هال ــرأة والطف ــ  الم ــا  حاجــة مل  ل  لــ  حــة أ  هن

 عنـدالعقبـار التـب تـواجههم  الجتما  ما تلك الجهار للوصو  ورصدا

 تنفيذ القانو  النافذ، وشمرًا.

 

 12 الرئيـــــــــــــــس:

ـــــدستورة شـــــمرًا، تفضـــــلب األاـــــت   ـــــدالجبار ال ـــــة عب فاطم

 الموهجب. 

 

 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة العضو 
ــا سمــا شــمرًا ســيدي الــرئيس،   ــا. طبعً  15أســعدتم صــباحًا جميعً

األمــين العــام اليــوم يصــادف الــذسرى الســاععة والعشــرين ســعادة قــا  

ــوم العــالمب لحقــو  الطفــل الــذي يصــادف صــدور اتفاقيــة  حقــو  للي

م. 1919نـوفمبر سـنة  02الطفل التـب اعتمـدتها األمـم المتحـدة عتـاريخ 

ــا،  ــا وعالميً ــة األطفــا  محليً ــآار لحماي  ننــب أناشــد العــالم  ــرورة الت

 02والعنـف  هاسـتغاللسياسـيًا؛ أل  و يجا وقف استغال  الطفل اقتصـاديًا

 ل طــر. لقــد حققــت مملمــة البحــرين ل ــد  يعــرا حياتــه ومســتقبله 

جا  فب عهد جاللة الملك المثير من اإلنجااار فب م ــ  الحمد ــ 

   الم سسة ال يرية الملميـة ايـر و حماية حقو  األمومة والطفولة،

ــا  ــــ حفظــه ا ــــ دليــل علــ  مــدى اهتمــام جاللــة الملــك  عالطفــل محليً

 05 و قليميًــا، و ننـــب أرفــا أســـم   يــار الشـــمر والتقــدير  لـــ  جاللتـــه 

ــــ  ــــ القلـــا الحنـــو ـ جـــ ا  ا  ايـــر الجـــ اء، فجـــا  الطفـــل اليتـــيم ت ـ

 وشمرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضلب األات هالة رم ي فاي .  

 

 العضو هالة رمزي فايز:
 5مناسـبة عمم ا  عال ير جميعًـا. حصبشمرًا سيدي الرئيس،  

اليــوم العــالمب للطفــل، لــدي سلمــة عســيطة: أود اإلشــادة عمــا تحققــه 

 ــمن العهــد ال اهــر لحضــرة  صــعيد حمايــة الطفــل المملمــة علــ 

صاحا الجاللة الملك حمد عن عيس     اليفة عاهل البالد المفـدى 

ــاد  العمــل  ــام عمب ــب االهتم ــذي يرجــا لــه الفضــل ف ـــ ال ـــ رعــا  ا  ـ ـ

 12الحقــوقب وتع يــ  مفــاهيم حقــو  اإلنســا  فــب المملمــة،  لــ  جانــا 

ـــة  ـــ  للمـــرأة والرعاي ـــس األعل ـــه المجل ـــا ع ـــذي يطل ـــر ال ـــدور المبي ال

مريمـة التـب توليهــا صـاحبة السـمو الملمــب األميـرة سـبيمة عنــت ال

 عراهيم    اليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس األعلـ  للمـرأة 

ــــ ـــام عهـــذ  الشـــريحة األساســـية مـــن  ـ ــــ لالهتم حفظهـــا ا  ورعاهـــا ـ

 15المجتما. سمـا ال يفـوتنب أ  أامـن الجهـود التـب تقـوم عهـا الحمومـة 

ــوقرة عرئاســة صــاحا ــن ســلما   الم ــة ع ــر اليف  الســمو الملمــب األمي

   اليفة رئيس الواراء الموقر ــ حفظه ا  ورعا  ـــ وعـدعم ومسـاندة 

مــن صــاحا الســمو الملمــب األميــر ســلما  عــن حمــد    اليفــة ولــب 

العهد نائا القائد األعل  النائا األو  لرئيس مجلس الواراء ــ حفظـه 

 02ى الرغبة فب الم يـد مـن التعـاو  ا  ورعا  ــ والتب لم نلمس منها سو

والتنسيق ما السـلطة التشـريعية لمواصـلة االرتقـاء والتطـور فـب مجـا  

حماية حقو  الطفل فب المملمة. معالب الرئيس، ونحن نحتفل عهـذ  

المناسبة أود تفسيد أ  ما تحقق عل  أرا الواقا من قوانين للطفـل 

ـــ   ـــف، واالنضـــمام  ل ـــن العن ـــراد األســـرة م ـــة أف ـــر مـــن لحماي المثي

ـــل  ـــو  الطف ـــة حق ـــب مجـــا  حماي ـــة ف ـــار والمعاهـــدار الدولي  05االتفاقي

واألمومة تعتبر اطوار سبيرة استطاعت المملمة تجاواها، وأعتقد 

أننا فب المرحلة المقبلة أمام الم يـد مـن التحـديار لالرتقـاء عمسـتوى 

التشـريعار والقــوانين التـب تعنــ  عهـذ  الشــريحة مـن المجتمــا، والتــب 
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راعاتهـــا فـــب ســـل التشـــريعار والقـــوانين التـــب تصـــدر فـــب ينبغـــب م

المملمة، سما أعيد تفسيد  رورة العمل علـ   ععـاد األطفـا  عـن 

االســتغال  اقتصــاديًا أو فــب القضــايا السياســية وأعمــا  العنــف عمــا 

ـــا  يعـــرا حيـــاتهم ومســـتقبلهم لل طـــر، حيـــث    ذلـــك يمثـــل انتهاسً

 5بغـب أ  تغلـا العقوعـار لحقو  الطفولة فب هذين المجـالين، سمـا ين

. معـالب الـرئيس، نحـن أمـام اسـتحقا  جديـد فب هذا الشف  القانونية

فــب دور االنعقــاد الحــالب يتمثــل فــب عــرا مشــرو  المي انيــة للعــامين 

عل  السلطة التشريعية، الذي أرجو أ  يمو  متوافقًا  م0211 -0217

ااصــة وا، مــا التطلعــار فيمــا يتعلــق عاالهتمــام عالطفولــة واألمومــة معًــ

ـــا يتعلـــق عحقـــوقهم فـــب ال ـــدمار المقدمـــة مـــن تعلـــيم وصـــحة   12فيم

عاسـمب الـذين و سما ، فضالً عن حقـو  األطفـا  مـن ذوي اإلعاقـة 

 لـ  أتطلـا وعاسم أعضاء لجنة ش و  المرأة والطفل عمجلـس الشـورى 

 أ  تمو  المي انية ملبية الحتياجاتهم، وشمرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 ضل األخ أحمد مهدي الحداد.شمرًا، تف 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو
يعـــد االحتفـــا  عهـــذا اليـــوم احتفـــاالً شـــمرًا ســـيدي الـــرئيس،  

 02، ألنـه يتعلـق عشـريحة مهمـة مـن المجتمـا، هـب أسـا  المجتمـا مهمًا

ــــ  الجهــــار الرســــمية  ــــة عشــــمل اــــا . تطــــر  اإلاــــوا   ل والعائل

الحمومية التب سـاهمت فـب تنميـة وحمايـة حقـو  الطفـل، حيـث تـم 

ذسر المجلس األعل  للمرأة وواارة الداالية، وأود أ  أشـير هنـا  لـ  

هل دورهـم فـب حمايـة الطفـل، منظمار المجتما المدنب، الذين ال نج

ــة  ــ  للمســ ولين فــب واارة اارجي  05ســذلك أود أ  أشــيد عالــدور المتمي

مملمة البحرين سواء سا  عل  المستوى الداالب أو عل  المستوى ع

الدولب وااصة فيما يتعلق عاالتفاقيـار الدوليـة لحقـو  الطفـل، حيـث 

لم    واارة ال ارجيــــة هــــب الجهــــة التــــب لهــــا اتصــــا  مباشــــر عالعــــا



 2المضبطة      م02/11/0212 (                 03)        3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

ال ــارجب، وهــب الجهــة التــب تمثــل وجــه مملمــة البحــرين المشــر ، 

وهـــم يتـــاععو  عاســـتمرار جميـــا التطـــورار المتعلقـــة عحقـــو  الطفـــل، 

ويقومـــو  عشـــمل عـــام وأساســـب عنقـــل توصـــيار الجهـــار المعنيـــة 

عمملمـة البحـرين، والتــب مـن المممــن أ  تسـاهم فــب تع يـ  حمايــة 

ــا واا ــ  الجمي ــة، الطفــل. أتوجــه عالشــمر  ل ــ  واارة ال ارجي  5صــة  ل

 وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

اآل   لـــ  البنـــد التـــالب مـــن جـــدو  األعمـــا  شـــمرًا، وننتقـــل 

 12تفضل األخ عبـدالجليل  عـراهيم    طريـف  الرسائل الواردة،وال ا  ع

 األمين العام للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:
ن  عـراهيم رسائل معـالب السـيد أحمـد عـشمرًا سيدي الرئيس، 

 15المــال رئــيس مجلــس النــواب ع صــو  مــا انتهــ   ليــه مجلــس النــواب 

حو  التالب: مشرو  قانو  عالتصديق عل  االتفاقية العرعية لممافحـة 

م. وقــد تمــت  حالتــه 0212( لســنة 0الفسـاد، المرافــق للمرســوم رقــم )

 ل  لجنة الش و  ال ارجيـة والـدفا  واألمـن الـوطنب مـا  اطـار لجنـة 

لتشـريعية والقانونيـة. قـرار مجلـس النـواب حـو  قـرار مجلـس الش و  ا

 02( مــن 2( مــن المــادة )1الشــورى عشــف  مشــرو  قــانو  عتعــديل البنــد )

ـــــم ) ـــــانو  رق ـــــفمين 0221( لســـــنة 3الق ـــــة للت ـــــة العام م عشـــــف  الهيا

ــس  ــانو  المقــدم مــن مجل ــراح عق ــب  ــوء االقت ــد ف االجتمــاعب، والمع

 مار، وشمرًا.النواب. وقد تمت  حالته  ل  لجنة ال د

 

 05 الرئيـــــــــــــــس: 

أيهـا اإلاـوة، يسـرنا جميعًـا أ  نرحـا عبناتنـا طالبـار  شـمرًا،

ـــار ومعلمـــاتهن فـــب مجلـــس الشـــورى،  مدرســـة الشـــرو  الثانويـــة للبن

م سدين أهمية هذا النـو  مـن ال يـارار التـب تـرع  الجانـا النظـري 
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ســير العمليــة عالجانــا العملــب، والتــب مــن االلهــا يــتم االطــال  علــ  

التشــريعية فــب المملمــة، معبــرين عــن ج يــل شــمرنا لمــا تقــوم عــه 

ــيم و دارة المدرســة مــن تنســيق لتســهيل مثــل هــذ   واارة الترعيــة والتعل

ال يارار. سما ال يفوتنب أ  أشيد عالرعاية واالهتمـام اللـذين توليهمـا 

 5مانيـار واارة الترعية والتعليم ألعنائنا وعناتنا الطلبة وتس ير سل اإلم

لهــم مــن اــال  ال يــارار الميدانيــة التــب تســهم فــب التعريــف عســير 

ــــق  ــــا دوام التوفي ــــين للجمي ــــس، متمن العمليــــة التشــــريعية فــــب المجل

 لــ  البنــد  اآل وننتقــل . والنجــاح، وحيــاسم ا  فــب مجلــس الشــورى

جنـة للالتمميلـب تقريـر المناقشة عالتالب من جدو  األعما  وال ا  

 12عشــف  ( مــن مشــرو  قــانو  12شــف  المــادة )ع البياــةالمرافــق العامــة و

ــب  ــد ف قواعــد التســجيل والســالمة ال اصــة عالســفن الصــغيرة، )المع

وأطلا من األخ علب .  وء االقتراح عقانو  المقدم من مجلس الشورى(

 عيس  أحمد مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.  
 

 15 :علي عيسى أحمد العضو

عدايـــةً أطلـــا تثبيـــت التقريـــر فـــب شـــمرًا ســـيدي الـــرئيس،  

 المضبطة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 02 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير فب المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 05  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة. 

 

 (98/ صفحة 1)انظر الملحق 
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 :الرئيـــــــــــــــس
 تفضل األخ مقرر اللجنة.  

 

 علي عيسى أحمد: العضو
 5( عنـاءً 12تدارست اللجنـة المـادة رقـم )شمرًا سيدي الرئيس،  

ــدة عتــاريخ  ــس فــب جلســته الراععــة المنعق ــ  قــرار المجل نــوفمبر  5عل

م، عحضور المستشار القانونب لش و  اللجـا ، وذلـك فـب  ـوء 0212

أصــحاب الســعادة مــا أايــر مــن وجهــار نظــر عشــفنها مــن قبــل ععــ  

ـــفر اللجنـــة التمســـك عقرارهـــا الســـاعق  ـــس، وعليـــه ارت أعضـــاء المجل

ــواب عإعــادة صــياغة المــادة  ــ  قــرار مجلــس الن  12القا ــب عالموافقــة عل

عحيث تعطب الواير الم تص الصالحية فب تحديد الرسوم المستحقة 

ــد  ــك التحدي ــث ال يتجــاوا ذل ــواراء عحي ــس ال ــوي  مــن مجل ــك عتف وذل

رة مقاعـل ال ـدمار التـب ت ديهـا الـواارة ألصـحاب  عف القيمة المقر

يصدر »التالب: عل  النحو السفن الصغيرة، عحيث يصبـ نص المادة 

ـــوايــر الدااليــة  ـــ ععــد موافقــة مجلــس الــواراء  ـ  15قــرارًا عتحديــد فاــار ـ

صدار أيـة شـهادة أو وايقـة أو التصـديق عليهـا  الرسوم المستحقة عن 

دمــة أو تفتــي  أو تحقيــق أو معاينــة أو تمديــدها، وعــن القيــام عفيــة ا

عمــا يوجبــه هــذا القــانو ، علــ  أال تجــاوا قيمــة الرســم المقــررة لهــذ  

 عف قيمة الرسم المقررة لمل ادمة ــ فب حالة ال يادة  ــال دمار 

ـــل ســـريا  هـــذا القـــانو  ـــ  النصـــو  والقواعـــد  «قب ـــاءً عل ـــك عن  02وذل

 نشـاء  ـأـ»علـ : ( مـن الدسـتور 127نص المـادة )تـ الدستورية التاليـة:

ها ال يمو   ال عقانو  وال يعفـ  أحـد ؤالضرائا العامة وتعديلها و لغا

وال  .مــن أدائهــا سلهــا أو ععضــها  ال فــب األحــوا  المبينــة فــب القــانو 

يجوا تمليف أحد عفداء غير ذلك من الضرائا والرسوم والتمـاليف 

 05عتحصـيل يبـين القـانو  األحمـام ال اصـة ـ ــب   ال فب حدود القانو .

 .«الضرائا والرسوم وغيرها من األمـوا  العامـة، وعـإجراءار صـرفها

علــ  ( مــن الدســتور فتــنظم أمــور التفــوي  التشــريعب 30أمــا المــادة )

يقــوم نظــام الحمــم علــ  أســا  فصــل الســلطار  ــــأ» التــالب:النحــو 

ـــة والقضـــائية مـــا تعاونهـــا وفقــــًا ألحمـــام هـــذا  التشـــريعية والتنفيذي
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جوا ألي من السلطار الثالث التناا  لغيرها عـن سـل الدستور، وال ي

و نما يجوا  ،أو عع  ااتصاصاتها المنصو  عليها فب هذا الدستور

التفـــوي  التشـــريعب المحـــدد لفتـــرة معينـــة وعمو ـــو  أو مو ـــوعار 

وحيــــث     .«مــــار  وفقـــــًا لقــــانو  التفــــوي  وشــــروطهيو ،عالـــذار

 5البحـرين اتفقـت مـا السياسة التشريعية وأحمام القضاء فب مملمـة 

ورد فــب نصــو  الدســتور،  ذ عرفــت الضــريبة والرســم والفــر   مــا

مـن عينهما، حيث    الضـريبة  نمـا تحـدد عقـانو  علـ  جميـا األفـراد 

دو  تمييــــ  ويحــــدد مقــــدارها القــــانو  وال يتــــر  ذلــــك  ال للســــلطة 

دو  نفا أو ادمة مقاعلـة من التشريعية وتدفا جبرًا من األفراد للدولة 

ـــة أو أحـــد ومب ـــرًا للدول ـــ دى جب ـــا ي ـــب حـــين أ  الرســـم  نم  12اشـــرة، ف

أش اصـــها مقاعـــل ادمـــة أو نفـــا اـــا ، ويـــفتب الرســـم فـــب حـــدود 

القانو  ويحدد فااته وت فيضه وايادتـه الـواير الم ـتص عتفـوي  مـن 

يتجـاوا ذلـك التحديـد مـا ورد فـب القـانو  مـن  أالمجلس الواراء عل  

ـــت ـــإ  سان ـــم ف ـــن ا ـــه، وم ـــد الرســـوم  حـــدود وال ي الف ســـلطة تحدي

 15تشـريعية مثـل ومقدارها عحسا األصل تدال فب ااتصا  السـلطة ال

  الدسـتوري ومـا تبعـه مـن تفسـيرار المحممـة رّالمشـفـإ  الضرائا 

الدستورية قد انته   ل  أ  تحديـد فاـار الرسـم  نمـا يمـو  عمعرفـة 

الســلطة التنفيذيــة وذلــك فــب حــدود الضــواع  والحــدود التــب يقررهــا 

القـــانو  الصـــادر عـــن الســـلطة التشـــريعية التـــب تحـــدد ت ـــوم الرســـم 

 02ا  لـ  سـل مـا سـبق والقتنـا  اللجنـة واسـتنادً وحديها األقص  واألدن .

عوجاهة التعديل الذي جـاء عـه مجلـس النـواب توصـب اللجنـة عالتمسـك 

عقرارها السـاعق، القا ـب عالموافقـة علـ  قـرار مجلـس النـواب عشـف  

مشـرو  قـانو  عشـف  قواعـد التسـجيل والسـالمة ( من 12المادة رقم )

ال اصة عالسفن الصغيرة )المعد فب  وء االقتراح عقانو  المقدم من 

 05، واألمر معروا عل  المجلس الموقر الت اذ الالام مجلس الشورى(.

 وشمرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
تفضـــلب األاـــت دال  جاســـم هـــل هنـــا  مالحظــار؟ شــمرًا،  

 ال ايد. 

 

 5 دالل جاسم الزايد: العضو

ــرئيس،   ــة المرافــق شــمرًا ســيدي ال أتوجــه عالشــمر  لــ  لجن

العامة والبياة عل  جهودها فب  عداد هذا التقريـر، ولمننـب ال أتفـق 

مـا مـا انتهـت  ليـه اللجنـة عتمسـمها عقرارهـا السـاعق، حيـث سانــت 

ااصـة أنـه عنـد مناقشـة هـذ  المـادة وتوصية اللجنة فب غيـر محلهـا، 

 12س أايرر عدة نقا  اعترا ية عل  نص المادة، وتـم عيانهـا فب المجل

الجلسـة، وسـذلك شـار  فـب االعتـراا علـ  نـص هـذ   مضبطةفب 

ــة  ــ  أ  الحموم المــادة عــدد مــن األعضــاء الحا ــرين، عاإل ــافة  ل

الموقرة عيّنت أ  نص المـادة الـذي تـم  قـرار  مـن قبـل مجلـس النـواب 

وتطبيقـه. سـا  مـن  عـهعل  النحو الذي قرأ  المقرر ال يممن األاذ 

 15لسـواحل اجتماعـار اللجنـة المفترا حضور اإلاوا  المعنيـين ع فـر ا

للتباحــث حــو  نــص هــذ  المــادة للوصــو   لــ  صــياغة تضــمن تطبيــق 

النص عشمل صحيـ، عحـث ال تتـر  عالشـمل الـذي تـم  قـرار  مـن 

قبل اللجنة. ع صـو  مسـفلة  عطـاء الحمومـة حـق مضـاعفة الرسـم 

 ل  الضعفين، هذا توجه غير حميـد فـب الـنص القـانونب نهائيًـا، و   

 02  فب النواب االجتهاد فب مسـفلة و ـا حـد أعلـ  للرسـم حاو  اإلاوا

ال يممن ت طيـه. سـا  مـن المممـن أ  يـتم االتفـا  ععـد أ  يعـرف 

ر أنهـا سـترتفا، وأ  يضـا المشـر  حـدًا رسلفًا الرسوم التـب مـن المقـ

أعل  ال يت طا ، سما فعلنا م ارًا عالنسبة  ل  رسوم التقا ب أمـام 

ا  لـ  اللجنـة المـوقرة، لمـاذا لـم يـتم المحاسم. أود أ  أوجه استفسارً

 05افر السـواحل سـب نعـرف نوعيـة ال ـدمار المو ـوعة؟  االجتما  ما

ا لــدي استفســار  اــر موجــه  لــ  اإلاــوا ، القــانو  النافــذ نــص  وأيضــً

عل  ادمار ععضها موجودة، فب حـين أ  القـانو  الجديـد نـص علـ  

د وتمـت ادمار جديدة وتمت اإلشارة  ليهـا عشـمل مفصـل فـب المـوا
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الموافقة عليها، عمعن  أنها لم تمن مدرجة  من ال دمار التـب تـم 

تحديد رسمها، وعالتالب ال يوجد ما يممن مطاعقته واالرتمـا   ليـه 

فب القانو  الساعق لعدم  قرار رسم محدد لل دمار، ووفـق القـرارار 

م من واارة الداالية عشف  الرسـوم فـإ  0221م و0227الصادرة لسنتب 

ـــ  لرســـم اإلعحـــار الحـــد ا  5 ةدينـــارًا ولتـــراايص المالحـــ 52قـــدر  ألعل

دينار. أما عالنسبة  ل  رسوم التسجيل فهب تتراوح ما عين  122 ةالدولي

الغـرا مـن ودنـانير،  2دينارًا، ورسوم المعاينـة مـن دينـار  لـ   52و 5

 ـوء حمـم المحممـة الدسـتورية ـــ أ   فـبذسر هذ  المبال  هو ـــ 

الســلطة التنفيذيــة تتعا ــدا  فيمــا يتعلــق عتحديــد الســلطة التشــريعية و

 12تلك الرسوم. أنا عصفتب مشـرعًا أراعـب مـا تـرا ُ واارة الدااليـة عشـف  

عدم سفاية الرسوم مقاعل ال دمار المقدمة مقارنة عالدو  المجاورة 

األاـذ عهـا، لـذلك أ ـا الحـد األعلــ  فـب وعـدم  ممانيـة االسـتمرار 

رئيس، أقتـرح أال نوافـق علـ  توصـية للرسوم عناء عل  ذلك. سـيدي الـ

يتم تعديلها  ذا لم تُسـحا مـن قبـل أ  اللجنة ع صو  هذ  المادة أو 

 15اللجنة. من وجهة نظري أرى أ  تجتما لجنة المرافق العامة والبياة ما 

اإلاوة فب افر السواحل للتباحث حو  الرسوم ذاتهـا، و ذا لـم يمـن 

  تقديم االقتـراح عالحـد هنا  توافق عل  تحديد الرسوم فسنضطر  ل

األعلـ  للرسـوم عنـاء علـ  وجهـة نظــر المشـر  فقـ  عـدو  وجهـة نظــر 

الجهة التنفيذية حت  يمو  هنا  توافـق عينهمـا، وعهـذ  الطريقـة يـتم 

 02 تطبيق حمم المحممة الدستورية، وشمرًا. 
 

 لرئيـــــــــــــــس:ا
غــانم عــن فضــل البــوعينين وايــر  األخشــمرًا، تفضــل ســعادة 

 . و  مجلسب الشورى والنوابش 
 05 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

اللجنـــة المـــوقرة علـــ  هـــذا الـــرئيس، أشـــمر  معـــالبشـــمرًا 

 عل  مـا ذسرتـه، وعالفعـلأشمر األات دال  ال ايد أيضًا و التقرير،

 لـ     واارة الدااليـة لـم تُـد َأ ال ايـد ـــ األاـت دال  ذسـررسمـا ــ 
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مقدمـة رأي عل  أيضًا لدي مالحظة  .التباحثاجتما  اللجنة من أجل 

 افب  وء ما أاير من وجهار نظر عشـفنهوذلك »اللجنة عندما قالت: 

، سمـا تفضـلت «..من قبـل ععـ  أصـحاب السـعادة أعضـاء المجلـس

علـ  الـنص،  تالحمومـة هـب أو  مـن اعتر ـأ   ال ايد األات دال 

 5ظر للحمومة   هنا  وجهة نأ يذسر فب التقريرلذلك من األول  أ  

هنــا  فــر  عــين الرســوم التــب  ،الــرئيس معــالبهــذا المو ــو .  حــو 

ــا لهــا، ورســوم أاــرى ال يممــن عمــل  ــا وعُلي  يممــن عمــل ت ــوم دني

اتفقنـا معمـم فـب الجلسـة ـــ ت وم دنيا وعُليـا لهـا. الرسـوم القضـائية 

ـــ الســاعقة ــا وشــراء األرا ــب نســبتها ٪3نســبة ع ـ ــا ، رســوم عي ــ  م عل

 12مثل هذ  الرسوم يممن تحديـدها، وأعتقد أ  ، ٪3.5 وأ ٪0.5أعتقد 

نـتملم عـن  الف ال ـدمار التـب تقـدمها الحمومـة فـب  نحنولمن 

واارة الترعيـة والتعلـيم، وواارة الدااليـة،  :سل وااراتها ال دميـة مثـل

ـــر ذلـــك.البلـــديار واارة شـــ و  و ،واارة الصـــحةو  أ أريـــد  :أوالً وغي

و ذا اتفقنـا  ؟!األدنـ  لهـذ  الرسـوم ما هو الت م األعل  والـت م أعرف

 15فـب لمـن و معين، من المممن أ  نصل  ل  اتفا فعل  هذا المبدأ 

اعتقادي أ  هذا من المسـتحيل. رسـم ال دمـة يُقـا  عملفـة ال دمـة 

الجهــة المعنيــة تنظــر فــب عــدد المســ ولين الــذين ســيقومو  ونفســها، 

معنية ام تُحـدد عالعمل والجهد المطلوب والدعم اإلداري من الجهار ال

قـــانو  ععـــد أ  تفـــوا  علـــ  صـــورة مورســـالوتـــفتب  ،سلفـــة ال دمـــة

 02فـإ  هـذ   التـب أمامنـاالسلطة التشريعية الجهـة المعنيـة، وفـب الحالـة 

ا  الجهــة تتمثــل فــب واارة الدااليــة وهــب المعنيــة عفــرا الرســم. أيضــً

الـذي يقـرر ُ  الرسـم..».: يقـو من الحمومـة  الذي أت النص األصلب 

ــر  ــواراء.واي ــس ال ــة ععــد موافقــة مجل ــا نــرى أ  ، «..الداالي ــ  فهن أعل

 جهةمعينين فب  اقرر وليس أفرادًتسلطة تنفيذية فب الدولة هب من س

ــإ  الســلطة  ــ  مصــالـ الشــعا ف ــا أنمــم تحرصــو  عل ــة، وسم  05معين

ولـن تتمـادى أو تتعسـف فـب و ـا ذلـك، حريصة علـ   أيضًا التنفيذية

ــة  ،الرســوم ــة ال يممــنعهــذ  الطرولمــن العملي ــا مطلقًــا.  يق تطبيقه
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ا أشـــارر األاـــت دال  أ  وهـــب:  لـــ  نقطـــة مهمـــة جـــدًا  ال ايـــد أيضـــً

التعديل الـذي اقترحـه اإلاـوة فـب مجلـس النـواب والـذي وافقـت عليـه 

ماذا   اللجنة يفترا أ  سل ادمة موجودة حاليًا سوف تُضاعف،  ذ

دة سـتقف الجهـة الحموميـة مقيـهنـا موجـودة؟! العـن ال ـدمار غيـر 

ــدم  ــنص،  مــا أال تق ــا الأمــام هــذا ال ــا دمــة مطلقً ــ   و م  5أ  ترجــا  ل

 صــل  لــ ي لل دمــة رســم اهيــدتحديــد المجلــس مــرة أاــرى مــن أجــل 

، وسلمـــا اســـتجد رســـم نعـــود  لـــ  دنـــانير أو االاـــة دينـــاريندينــار أو 

ـــفايرتالســـلطة التشـــريعية عمجلســـيها. هنـــا  اـــدمار ال تح  ،مـــل الت

ــوم انقــدمهواــدمار مــن الضــرورة أ   ــن الضــرورو ،الي ــب  يم أ  ينته

 12. معـالب رسـم هـذ  ال دمـة قـرارمن  الواير المعنب ما مجلس الواراء 

ــرئيس وال أعتقــد أ   ،أ  الــنص غيــر قاعــل للتطبيــق :األمــر األو  ،ال

 توصـية اللجنـة :عاإلمما   قرار نـص ال يممـن تطبيقـه. األمـر اآلاـر

ــنص علــ  تضــاعف، دينــار سل ــدمار الموجــودة ل الرســوم أ  ســل ت

 32صـبـ ت دينـارًا 15و، دينارًا 02صبـ ت دنانير 12ويصبـ دينارين، س

 15ونحـن جـ ء مـن  ،، ولمن الحقيقة أ  ال ـدمار سـوف تسـتجددينارًا

عالم سبير تُقدم فيه دو  مجلس التعاو  ودو  الشـر  األوسـ  ودو  

 ،الدو  ادمار مشـاعهة لمـا تقدمـه البحـرين مـن اـدمار سل سيا و

أمـور متشـاعهة وهنـا  محـاسم تسـتل م وجـود واـائق معينـة  هنـا    ذ

و ا صـعا جـدًا ع مرعند النظر فب القضايا، وواير الداالية سوف ي

ــادة. األســلم واألصــوب   02حســا وجهــة ععشــف  سيفيــة تطبيــق هــذ  الم

وال يحتمـــل  األصــــ هـــونظـــري أ  الـــنص الـــذي أتـــ  مـــن الحمومـــة 

الحـق لسـلطة التشـريعية ععـد موافقـة االتفويل، ويعطـب الـواير المعنـب 

فب تقرير الرسوم ععد موافقـة مجلـس الـواراء. الرسـالة التـب أردر أ  

أ  نرجا وهب إلاوة واألاوار األعضاء  ل  اأنقلها اليوم وا حة جدًا 

 05   ل  النص األصلب الذي جاء من الحمومة، وشمرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
س شـــعبة شـــمرًا، تفضـــل النقيـــا محمـــد يـــونس الهرمـــب رئـــي

 . االتصا  عمجلسب الشورى والنواب واللجا  الواارية عواارة الداالية

 

 5 ي الشورىــال بمجلســـرئيس شعبة االتص

 : والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية 
لــــدي مالحظــــة علــــ  تقريــــر اللجنــــة شــــمرًا ســــيدي الــــرئيس، 

ع صــو  رأي اإلاــوا  فــب هياــة المستشــارين القــانونيين عالنســبة  لــ  

اسـتنادهم  لـ  الـنص الدسـتوري المباشـر الـذي اسـتندوا  ليـه، الحمــم 

 12الدســتوري ملــ م لمــل الســلطار، ومتــ  مــا ســا  هنــا  شــرح قــانونب 

منــــه لمحممــــة الدســـتورية فــــاألول  أ  نرجــــا  ليـــه ونســــتمد التقريـــر 

المطلوب، وهذ  مالحظة ال ت ف  عليهم عصفتهم قانونيين. أما الج ئيـة 

األارى فقد وردر فب التقرير وتضمنت السواعق التشريعية، ومن  من 

السواعق التشريعية قانو  المرور وقانو  الدفا  المدنب وسالهما صدرا 

 15عــنص  اــر وفلســفة أاــرى ولــم يمــن هنــا  ت ــوم أو نســا عشــفنهما، 

ــالب ــ  و ــا ت ــوم  وعالت ــب در  عل ال يممــن القــو     المشــر  البحرين

معينة عالنسبة للنصو  المتعلقة عالرسوم. سـذلك فإننـا ن سـد الرجـو  

 لـ  الـنص سمـا جــاء مـن الحمومـة ولــيس سمـا ذسـرر األاــت دال  

ال ايـد أ  واارة الدااليــة توافقــت مــا النـواب، واارة الدااليــة لــم توافــق 

 02نمـــا وافقـــت علـــ  الـــنص سمـــا جـــاء مـــن علـــ  قـــرار مجلـــس النـــواب،  

الحمومة. ما أرا  سيدي الرئيس عصفتب قانونيًـا أ  هنـا   جحافًـا فـب 

ـــر المحممـــة الدســـتورية  ـــر  فـــبقـــراءة تقري ـــر مـــن جانـــا، فتقري أسث

المحممة الدستورية أسد مسـفلة االشـترا  عـين السـلطتين فـب تقريـر 

هــب األقــدر الرســوم، اــم أفــرد فقــرة ساملــة عــن أ  الســلطة التنفيذيــة 

 05واألنسـا عشـف  تقـدير الرســوم فـب مثـل هـذ  األمــور، واـم أتـت فاـة مــن 

قـانونيين ـــ ووجـدر أ  هنـا   حراجًـا مـن التقريـر  و النا  ــ قد يمون

األو ، حيث    التقرير األو  تملم عن غرفـة فـ  المنااعـار، وهـذا 

وم، ي تلف ااتالفًا سليًا عن هذا التقرير، وأ  هنا  تميي ًا عـين الرسـ
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 ـــ مثل: حـق التقا ـب وغيـر ذلـكــ فالرسوم المتعلقة عالحقو  والحريار 

نسـا معينـة للرسـوم، أمـا الرسـوم المتعلقـة  ن المممن أ  تحدد فيهـام

عغيـر الحقــو  والحريـار التــب ت ــص ال ـدمار العاديــة فـإ  اللفــا فيهــا 

مهـــم وأسثـــر حساســـية عالنســـبة للمحممـــة الدســـتورية تحديـــدًا، وقـــد 

 5، وهـذ  العبـارة تفيـد تنظـيم «تنظيم األمر عرمته»ارة محددة جاءر العب

األمــر عرمتــه، فــال حــر  وال تثريــا أ  تــنظم الحمومــة مســفلة الرســوم 

وتقـوم  امعينًـ اعرمتها. عندما تنص الحمومة عل  قـانو  أو تضـا تنظيمًـ

عرعايته فإ  الغاية هب ادمة المجتما والمملمـة أيًـا سـا  المسـتفيد، 

وليسـت الغايــة و ــا الرسـوم فحســا، وقــد ذسرنـا لساــوة فــب مجلــس 

ـــواب وســـنعيد  ـــو الن ـــالتتبا  الق ـــوم ع ـــدًا يق ـــااًا جدي ـــا  جه  12لمـــم أ  هن

 االمراقبــة دااــل البحــر وهــو مــن األجهــ ة األمنيــة المهمــة التــب تقــدمهو

االيــة عــدو  رســوم أو مقاعــل. النــ ا  الــوارد علــ  هــذ  الج ئيــة واارة الد

سـوى فـرا الرسـوم،  تيصور أ  غاية الحمومة من هـذا القـانو  ليسـ

فب حين أ  الحمومة عندما تضا هذ  القوانين وتدفا عها  ل  السـلطة 

 15التشريعية فإنها تهدف  ل  تنظيم ج ئية مهمة تهـم المجتمـا، وأرجـو أ  

لمحممة الدستورية الثـانب ععنايـة مـا مراعـاة األلفـا  تتم قراءة تقرير ا

القانونيــة الــواردة فيــه واستشــعار الــروح القانونيــة التــب أُاــذر عاالعتبــار 

 عند ستاعته، وشمرًا.
 

 02 الرئيـــــــــــــــس:

 شمرًا، تفضل األخ اميس حمد الرميحب. 
 

 العضو خميس حمد الرميحي:
ـــرئيس،   ـــت محـــور هـــذ  المـــادة شـــمرًا ســـيدي ال ـــدًا سان تحدي

 05ال ــالف أانـــاء مناقشــة هـــذا المو ــو  فـــب مجلــس النـــواب فــب عـــامب 

م، وقد سبق أ  اجتمعنا مـا اإلاـوا  فـب افـر السـواحل 0211م و0212

ودار النقاش  نذا  حو  تحديد سـقف لهـذ  الرسـوم، الرسـوم المطبقـة 

حاليًا هب رسوم اهيدة ال تتناسـا مـا الو ـا الحـالب، وهنـا  رسـوم ال 

من الملفة، لذلك ال  ير فـب أ  يو ـا لمـل رسـم  اطب حت  ج ءًتغ

 32سقف أعل  معين. هنا  رسوم سلفتها دينار واحد فب حين أ  الملفـة 
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دنـــانير، علـــ  ســـبيل المثـــا : رســـم تســـجيل القـــارب  12الحقيقيـــة لهـــا 

واللوحة المتضمنة اسمه يقدر ع مسة دنانير، عينمـا الملفـة الفعليـة لـه 

دينارًا، لذلك أرى أ  النص الحالب ــ  ـعف الرسـم ـــ  02قد تتجاوا الــ 

ال ينصف الواارة فب تقديم مثـل هـذ  ال ـدمار، ويجـا أ  يعـود الـنص 

 5لجنة ويتم االجتما  ما اإلاـوة فـب افـر السـواحل وواارة الدااليـة  ل  ال

يمـو  وو ا سقف معين لمل رسم، حتـ  لالتفا  عل  رسوم محددة 

ـــا  نـــو  مـــن التـــواا  عـــين متطلبـــار الســـلطة التشـــريعية والســـلطة  هن

التنفيذيـــــة. ذســـــر األخ ممثـــــل واارة الدااليـــــة أ  حمـــــم المحممـــــة 

ة فـب تحديـد الرسـم و نمـا هـو تفـوي  لم يجعلها قاعـدة عامـالدستورية 

 12م 0229فــب ععــ  الحــاالر، وأعتقــد أ  هــذا الحمــم الصــادر فــب عــام 

متعلـــق عإنشـــاء المحممـــة الدســـتورية، وتـــال  حمـــم  اـــر للمحممـــة 

ــه  ــة  نشــاء الرســوم والضــرائا، وعينــت فيــه أن الدســتورية متعلــق عميفي

ألنهـا هــب  يـهفيجـوا للسـلطة التنفيذيـة أ  تحـدد الرسـم عنـاء علـ  مـا ترت

ــتم التوافــق مــا  ــه ال  ــير فــب أ  ي مــن يحــدد هــذا الرســم، وأعتقــد أن

ـــ  حـــدة،  ـــ  مناقشـــة الرســـوم ســـالً عل ـــة عل  15اإلاـــوة فـــب واارة الداالي

 وشمرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شمرًا، تفضلب األات دال  جاسم ال ايد.  

 02 

 دالل جاسم الزايد: العضو
عـن فضـل اير غـانم وأشمر سعادة الـوشمرًا سيدي الرئيس،  

البــوعينين واألخ ممثــل واارة الدااليــة علــ  مــداالتهما الم يــدتين لمــا 

طرح. وأحببت أ  أو ـ أمرًا وهو أننب أتمن  عل  المجلسـين  حضـار 

 05ابـــراء دســـتوريين مـــن جامعـــة البحـــرين لشـــرح حمـــم المحممـــة 

ــال  مــن أحمــام فــب عــام 0221الدســتورية الصــادر فــب عــام  م ومــا ت

مـ وقت المجلس اآل  عالداو  فـب م، وسبا ذلك أنه قد ال يس0213

التفاصــيل. ولمــن هنــا  نقطــة مهمــة وهــب أنــه عنــدما نســتند  لــ  

م فيجـا أ  0211الحمم الصادر من المحممـة الدسـتورية فـب عـام 

 32سا  ممارسة من قبل جاللة الملك فـب الرقاعـة السـاعقة  نعلم أ  ذلك
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د أ  من اال   حالة المو و   ل  المحممة الدستورية، وعالتـالب ععـ

أصدرر المحممة الدستورية تقريرها عشف  المادة العاشرة المرتبطة 

مجلــس الــواراء عطلــا استيضــاح  عــنعمو ــو  الرســوم صــدر قــرار 

فـــب انتهـــت  ليـــه وم اطبـــة المحممـــة الدســـتورية وســـ الها: هـــل مـــا 

 5تقريرها ينصرف  ل  سائر القوانين؟ ومـا هـو الو ـا عالنسـبة  لـ  مـا 

وقـد انعقـدر المحممـة الدسـتورية وجـاء  صدر عموجا هذا التقرير؟

عـــدم  هالـــرد وهـــو أ  رأي المحممـــة الدســـتورية عشـــف  وجـــود شـــبه

دستورية عسبا عدم تحديد الرسوم ينصرف فق   ل  غرفـة البحـرين 

م عنـدما 0213لتسوية المنااعـار وال ينصـرف  لـ  سـواها، وفـب عـام 

 12 سا  هنا  طعـن فـب عـدم دسـتورية مـادة متعلقـة عالرسـوم ع صـو 

فـــب حيثيـــار  وذســـررقـــانو  البلـــديار جـــاءر المحممـــة ورفضـــت 

الحمم ما نستند  ليه اآل . ووجهة نظري الش صية ــ المبنية عل  ما 

قرأنـــا  فـــب المحممـــة الدســـتورية ويوجـــد مـــن هـــو أعلـــ  منـــا وهـــو 

ــاألمور واألحمــام الدســتورية ــد يســمعها المتلقــب  .الم ــتص ع ــب ق الت

 15دســـتورية عنـــدما تملمـــت عـــن ويقتنـــا فيهـــا ـــــ هـــب أ  المحممـــة ال

الحقو  والحريار فإ  عل  المشر  هنا أ  يتدال، ولمن فـب سـائر 

ال دمار األارى التب تمو  مقاعل ادمار يطلبها الفـرد وعنـاء علـ  

ذلك تعط  له ومن ام يقرر عنها رسم ما، جاء هذا اإليضاح تحديـدًا: 

ــة  ــا، فــال يجــوا تفــوي  الســلطة التنفيذي ــا ويحــدد نســبها وت ومه فيه

 02مطلقًـــا، هـــذا فيمـــا يتعلـــق عـــالحقو  والحريـــار عشـــف  الرســـوم، أمـــا 

ــار فللمشــر  عحســا األصــل  ــالحقو  والحري ــق ع ــب ال تتعل الرســوم الت

تنظيمها عرمتها عـف  ينشـاها ويحـدد نسـبها وت ومهـا، عحيـث     و ـا 

لها قواعد و واع  وحـدودًا فـال تملـك السـلطة التنفيذيـة  هـدارها أو 

نه يجوا للمشر  عالنسبة  ل  هذ  الفاة من الرسـوم أ  م الفتها،  ال أ

 05يفــوا الســلطة التنفيذيــة فــب تنظــيم األمــر عرمتــه، مــن حيــث تحديــد 

ــار  ــث ذســرر المحممــة: افا لرســم ونســبته وحــدود  وت ومــه، حي

وحيث    المحممة الدستورية قـد سـلمت فيمـا سـلف مـن قضـائها 

مـن الرسـوم...، أمـا عشف  الرسوم مسلمًا متوااناً مـاي  عـين طـائفتين 

ــ   ــا فــب قضــاء هــذ  المحممــة عل غيــر ذلــك مــن الرســوم فــال تثري
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المشــر  أ  يفــوا فــب تنظــيم أو ــاعها ولــو أوســل  ليهــا العتبــارار 

سائغة مست لصة من طبيعة الرسم...، و ذا و ا المشر  هذ  الرسوم 

والقواعـد والضــواع  فـال تملــك السـلطة التنفيذيــة  هـدارها و ال رانــت 

ها هذا شبهة م الفة الدستور. وفب النهايـة،  ذا سـا  هنـا  عل  عمل

 5غلو وتعسف فـب تحديـد الرسـوم جـاا للمشـر  أ  يتـدال، سـواء علـ  

المســتوى الرقـــاعب أو المســـتوى التشــريعب،  ذا ســـا  هنـــا  تعســـف 

فعــالً، ولــذلك واســتنادًا  لــ  ععــ  التشــريعار التــب تمــو  اااــرة 

لـ  تحديـد ال ـدمار وجـدر عال دمار المثيرة فإننب عنـدما جاـت  

أنها ستمو  ادمار واسعة جدًا، و   و عنا فيهـا مبلغًـا معينًـا فقـد 

 12تمو  تلك المبـال  ال تتسـاوى مـا تلـك ال ـدمار، و   و ـعنا سـقفًا 

أعل  فمفننا نفتـ شـهية السـلطة ل يـادة هـذ  الرسـوم. أنـا مـا الـنص 

دمار ال الوارد من الحمومة، عاعتبار أ  مثل هذ  ال دمار تعتبر اـ

تمــس الحــق والحريــة. هــذا منظــوري الش صــب، ولــذلك تقــدمت  لــ  

معاليمم ــ سيدي الرئيس ــ عـاقتراح أ  يـتم األاـذ عـالنص سمـا ورد 

 15 فب مشرو  الحمومة، واألمر مترو  للمجلس طبعًا، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ ف اد أحمد الحاجب. 

 

 02 جي:العضو فؤاد أحمد الحا

أوالً: أحببــت أ  أعــين لداـــت دال  شــمرًا ســيدي الـــرئيس،  

ال ايد أننا فب اللجنة ال ن عل من االاـتالف فـب اآلراء، ورأيهـا مقـدر 

وعلــ  )العــين والــرأ (. لقــد اجتمعنــا عــدة اجتماعــار، واإلاــوة فــب 

ــانو   ــاق  الق ــا نن ــدما سن ــا  عن ــا االجتم ــة حضــروا معن واارة الداالي

 05وقـــد توقفنـــا فـــب النقـــاش عنـــدها  12مـــادة سمـــل، ومررنـــا علـــ  ال

تحديدًا، وسا  هنا  توافق، ولم ن ر  من اجتماعار اللجنة  ال ععد 

أ  توافقنــا. هــذ  المــادة جــاءر مــن مجلــس النــواب المــوقر، ونــرى أ  

ين ع صو  هذ  المادة، رأي يقو  عو ا سـقف ضهنا  رأيين متناق

قـة، أل  هنـا  ال ي يد عل  الضعف وهذا فيه  جحاف ألصـحاب العال
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رسومًا تصل  ل  مائـة دينـار وستصـل  لـ  مـائتب دينـار، ورسـوم تصـل 

 لــ  امســين دينــارًا وستصــل  لــ  مائــة دينــار. والــرأي الثــانب يقــو     

تحديد السقف  ل  الضعف ال يتساوى ما ال دمار التب تقدم، حيث 

   الضــعف ال يــوااي جـــ ءًا مــن ال دمــة التـــب تقــدم، فهنــا  رأيـــا  

 5القـرار هـذا ا  عشف  هذ  المادة. ونحن فب اللجنة عنـد ات ـاذ متناقض

اللتـــين نظمتـــا  127و 30حممتنـــا مـــواد دســـتورية، وأعنـــب المـــادتين 

شرو  التفوي  التشريعب عل  اعتبار أ  ااتصـا  فـرا الضـرائا 

أو الرســـوم هـــو مـــن ااتصـــا  الســـلطة التشـــريعية، ففـــب التفـــوي  

فب مو ـو  معـين، وال يجـوا التشريعب يجوا التفوي  لفترة محددة و

 12أ  تت ل  السلطة التشريعية عن حقهـا هـذا ألي سـلطة مـن السـلطتين 

التـب تـتملم  127. أمـا المـادة 30األاريين، هذا عالنسـبة  لـ  المـادة 

عــن ســن فــرا الضــرائا فقــد أو ــحت أ  ذلــك ال يــتم  ال عقــانو ، 

ونحــن ال نــتملم عــن لــوائـ الضــب  البوليســب، حيــث أعطيــت واارة 

لدااليــة ععــ  الصــالحيار مثــل ســرعة التصــرف فــب قــوانين تحويــل ا

 15الشوار  أو غير ذلك، عل نتملم عن فرا  ـرائا سـتمس مجموعـة 

مـن الدسـتور،  15المـادة  أمن المواطنين. سيدي الـرئيس، سـوف أقـر

ـــأ»وقــد تمــو  أو ـــ، وهــب تقــو :  الضــرائا والتمــاليف العامــة  ـ

يــنظم  ــــ أساسـها العدالــة االجتماعيــة وأداؤهـا واجــا وفقًــا للقـانو . ب

القـــانو   عفـــاء الـــداو  الصـــغيرة مـــن الضـــرائا عمـــا يمفـــل عـــدم 

 02تر  تحديد فاـار أعتقد أ  ، «المسا  عالحد األدن  الالام للمعيشة

مـــن ت لـــب الســـلطة  م مـــن دو  و ـــا  ـــاع  لـــذلك فيـــه نـــو الرســـو

ــواد ا ــة عحســا أحمــام م لتشــريعية عــن صــالحياتها للســلطة التنفيذي

الدســتور، وســن القاعــدة التشــريعية ال يفاــذ عحســن النوايــا، القاعــدة 

التشـريعية يجــا أ  تمـو  محممــة ووا ـحة وت اطــا الجميــا، وال 

 05يوجــــد لــــدي أي شــــك فــــب أ  اإلاــــوة فــــب واارة الدااليــــة يقومــــو  

ع  ال ــدمار التــب تقــدم ال عمجهــودار جبــارة وهــذا هــو الواقــا، فــب

يوجد عينها وعين الرسوم المستوفاة أي تناسا، أما هنا فنحن نـتملم 

عن سن قاعدة تشريعية، والعد أ  تقف علـ  مسـافة واحـدة مـن سـل 

ــواني   أطــراف العالقــة، وو ــا هــذا الحــد هــو مراعــاة ألصــحاب الب
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والطراريــد، ونحــن ال نــتملم عــن نــاقالر نفــ  صــغيرة، و   سانــت 

ادمار تقدم فال دمار عليهـا أتعـاب، ففـب  دارة المـرور مـثالً  هنا 

حت  رقم السيارة تدفا لشرسة معينة مقاعلـه مبلغًـا معينًـا، وترسيـا 

قطعــة البالســتيك علــ  القــارب ادمــة تــدفا مقاعلهــا، وادمــة تحديــد 

 5المواقا هب ادمة، فلماذا ال تفاـذ  دارة افـر السـواحل رسـمًا نظيـر 

عـــن قواعـــد التســـجيل والســـالمة ال اصـــة تقـــديمها؟ نحـــن نـــتملم 

عالسفن، وصاحا السـفينة هـو الملـ م عو ـا سـل اشـتراطار ولـواام 

السالمة، وهو المس و  عنها والملفة تقـا عليـه، وليسـت علـ  افـر 

السواحل، هـذا رأينـا فـب اللجنـة، واألمـر متـرو  لمجلسـمم المـوقر 

 12حمومـة، المـن فب الموافقة عل  المادة عحسا رأينا أو سما جـاءر 

 ولمن هذا هو رأينا فب اللجنة، وشمرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ الدستور سعيد أحمد عبدا . 

 15 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
التعــديل الــذي أداــل علــ  المــادة هــو شــمرًا ســيدي الــرئيس،  

 فقـــ   لـــ ام الســـلطة التنفيذيـــة عـــفال تتجـــاوا ال يـــادة  ـــعف الرســـوم

الحاليـــة، الرســـوم اآل  فـــب ععـــ  القطاعـــار مثـــل الصـــحة والمـــرور 

ــا هــو متــرو    02واإلســما  هــب ليســت  ــرائا، وتحديــد الرســوم حاليً

لدي تساؤ : ما المنطلق الذي انطلق منـه اإلاـوة أو  .للسلطة التنفيذية

حت  لجنة ال دمار؟ لجنـة ال ـدمار تريـد أ  تلـ م السـلطة التنفيذيـة 

 عف الرسوم الحالية، وس الب: لماذا تم التحديد عفال تتجاوا ال يادة 

نحــن لــم  ؟ثالاــة أ ــعافععالضــعف؟ لمــاذا لــم يــتم التحديــد عــالرعا أو 

 05نعتــد فــب هــذ  األمــور علــ  و ــا أرقــام عشــمل غيــر مــدرو . أنــا ال 

األسـس التـب ات ـذتها اللجنـة إللـ ام السـلطة التنفيذيـة هـب أعرف مـا 

! ســـل هـــذ  الرســـوم الموجـــودة لـــدى ؟ال يـــادة الضـــعف تتجـــاواعـــفال 

واير الـ سـعادةالحمومة ال توجد قوانين تضبطها. أنا ـــ سمـا تفضـل 
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واألاـت دال  ال ايـد وســذلك النقيـا محمــد الهرمـب ــــ أدعـو أعضــاء 

 عل  النص سما جاء من الحمومة، وشمرًا.  ل  الموافقةالمجلس 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5  عراهيــم عهـــ اد.شمرًا، تفضل األخ أحمـــد  

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
ا شــمرًا ســيدي الــرئيس،   ا مستفيضــً ناقشــنا هــذ  المــادة نقاشــً

فــب الجلســة الما ــية، وأعيــدر  لــ  اللجنــة، وعــادر مــرة أاــرى، 

ــا اســتمعنا  ــا الســاعق، ولمنن ـــ تمســمت عرأيه ـــ مشــمورة ـ ــة ـ  12واللجن

ا لنقــاش دار حــو  المــادة فــب هــذ  ال ــد أيضــً جلســة. األاــت دال  ال اي

شـــرحت القـــانو  وشـــرحت هـــذ  المـــادة، وذهبـــت  لـــ  أ  األصـــل أو 

األفضل هو الرجو   ل  المادة سما جاءر من الحمومة، وشارسها 

ا أشــارسهما ذلــك.  ــا أيضــً ا، وأن رأيهــا الــدستور ســعيد عبــدا  أيضــً

 15ععثت  ليمم ـــ سـيدي الـرئيس ـــ اقتراحًـا ممتوعًـا وهـو أ  نعـود  لـ  

لــنص األصــلب سمــا جــاء مــن الحمومــة إلنهــاء اإلشــما  فــب هــذ  ا

 المادة، وشمرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 02غــانم عــن فضــل البــوعينين وايــر  األخشــمرًا، تفضــل ســعادة  

 ش و  مجلسب الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
نحن نتملم عن مبدأ وليس عن قضية شمرًا سيدي الرئيس،  

 05ــ سما تطر  عع  اإلاوا  ــ سقف الرسم والحد األدن  للرسـم، عـل 

م 0220نحن نتملم عن مبدأ. منذ استانافنا العمليـة النياعيـة فـب عـام 

مرر علينا عشرار القوانين، وهذا النص موجـود، ال أقـو  فـب سـل 

القــوانين ولمـــن رعمــا فـــب أغلــا القـــوانين، ففغلــا القـــوانين تقـــدم 

عـــالنص سمـــا جـــاء مــــن  نتمســــك مـــة أ اـــدمار، وتتمنـــ  الحمو
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الحمومة ــ مثلمـا تفضـلت األاـت دال  ال ايـد واألخ الـدستور سـعيد 

عبدا  واألخ أحمد عه اد ــ ألنه النص األصوب. من حيث المبـدأ هـل 

تضا السلطة التشريعية نفسها عند مناقشة أي رسـوم لـدى الحمومـة 

ورقــة  1222مــواد وتلحــق عــه  2أو  5مشــرو  قــانو  يتمــو  مــن مثــل 

 5مفصـلة فيهــا سـل الرســوم عمـل ال ــدمار التـب تقــدمها الحمومــة؟ 

أعتقــد أ  األمــر وا ـــ، وحمــم المحممــة الدســتورية هــو األقــرب، 

من الدستور، ونحن نقـو      15فاألخ رئيس اللجنة تملم عن المادة 

ــص المحممــة الدســتورية، وهنــا  ــب مو ــوعنا هــذا هــو ن الشــاهد ف

سمـا عمل تجرد وأمانة لتب قرأر النص أشمر األات دال  ال ايد ا

 12هــو. القضــية هــب أننــا ال نريــد ــــ وهــذ  االصــة سالمــب ــــ أ  ن صــل 

ساعقة فب تجرعتنا التـب مااالـت فتيـة، وال نريـد أ  ن صـل سـاعقة مـن 

الســواعق تمــو  صــعبة التطبيــق مســتقبالً. الســاعقة هــب أ  الســلطة 

التنفيذيـة أ  التشريعية فب سـل قـانو  فيـه رسـوم تطلـا مـن السـلطة 

تفتب عجداو  مو ـ فيها سل الرسوم، وأنا سما عيّنت ــ عالفعل ــ ال 

ـــة تقـــدم  الف ال ـــدمار وتســـتوفب  الف  ـــت    الحموم ـــال   ذا قل  15أع

الرسوم. هل المجلس يضا نفسه فب مو ا الممحص فب سل رسـم؟ 

هــذا دينــار وذا  نصــف دينــار، واــالف ذلــك، أعتقــد أ  التفــوي  ال 

ـ سما قلـت ـــ    الجهـة المعنيـة ليسـت واارة الدااليـة  ير فيه، ام ـ

فق ، عل    ذلك يتم ععد موافقة مجلس الواراء. تفضلت األات دال  

 02ال ايــد وعينــت نقطــة مهمــة جــدًا، فعنــدما أقــو  الســلطة التشــريعية ال 

ل مجلــس النــواب عــن مجلــس الشــورى، فمالهمــا جســد واحــد  أَفصــ 

لطة الرقاعيـة قــد تمـو  موجــودة يمـثال  السـلطة التشــريعية،  ذ  السـ

ا موجــودة لــدى مجلــس  لــدى النــواب، ولمــن الســلطة التشــريعية أيضــً

الشورى، فـإذا رأى أ  هنـا  تعسـفًا فـب  قـرار رسـوم معينـة أو فـرا 

 05رسوم معينة فمن حق السلطة التشريعية مـن اـال  األدوار الدسـتورية 

مـار  حقهـا الممفولة لها ــ مثـل مقترحـار القـوانين واالفهـا ـــ أ  ت

التشريعب وأيضًا حقهـا الرقـاعب مـن اـال  جميـا امالئنـا فـب مجلـس 

النواب، أتمن  ــ سيدي الرئيس ــ أ  ننتهب من هذ  المـادة عالتصـويت 

 عل  النص سما جاء من الحمومة، وشمرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:
ــ  شــمرًا،   ــا يوافــق عل ــتملم ورعم ــة ســوف ي ــيس اللجن األخ رئ

تفضـــل األخ فـــ اد أحمـــد سمـــا جـــاء مـــن الحمومـــة. األاـــذ عـــالنص 

 الحاجب.

 5 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:
سنـت سـفعترا، ولمـن طالمـا أنـك شمرًا سيدي الرئيس،  

قلــــت رعمــــا يوافــــق علــــ  رأي الحمومــــة فــــال نســــتطيا أ  نعــــارا 

 سالمك، وليس لدى اللجنة  ير فب ذلك، وشمرًا.

 12 

 الرئيـــــــــــــــس:
مهـم  المـالم الـذي ذسـر اـال  النقـاش يقةفب الحق شمرًا، 

ـــ الرجــو   لــ  الحــق  ومفيــد ومنطقــب، وأنــا أعتقــد أ  ــــ سمــا يُقــا  ـ

من اإلاوا  اقترحـوا أ   3فضيلة. وععد هذا الجد  الطويل لدينا اآل  

 15تفضـل  نعود  ل  ما ورد فب مشرو  القانو  سما جاء مـن الحمومـة.

 األخ ف اد أحمد الحاجب.

 

 لحاجي:العضو فؤاد أحمد ا
العـودة مـن اللجنة لـيس لـديها أي مـانا شمرًا سيدي الرئيس،  

 02  ل  النص سما جاء من الحمومة، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ الدستور عبدالع ي  حسن أعل. 

 

 05 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

نحـــن اآل  أمـــام ايـــارين، أنـــا أرى أ  شـــمرًا ســـيدي الـــرئيس،  

النص الحمـومب مطلـق مـن دو  تحديـد، وأرى أ  فـب ذلـك مشـملة، 
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وال نريــد تفســيرها أسثــر، عينمــا نــص اإلاــوا  فــب اللجنــة يبــدو أسثــر 

منطقية، علـ  األقـل ألنـه و ـا سـقفًا لـذلك، واليـوم فـب ظـروف معينـة 

المنطقـب المل يشمو مضاعفة الرسوم عدو  و ا حد معين، واألمـر 

هـو أ  يمـو  هنــا  حـد معــين، ومـن غيـر المقبــو  أ  يوافـق المجلــس 

 5عل  أمر مطلق؛ ولـذلك نحـن نقـو     العـودة  لـ  نـص الحمومـة عهـذا 

 اإلطال  فيه مشملة، هذا ما أود   افته اآل ، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ االد حسين المسقطب. 

 12 

 سقطي:العضو خالد حسين الم
أاتلـف مـا الـدستور عبـدالع ي  أعـل، شمرًا سيدي الرئيس،  

وأعتقــد أ  صــياغة المــادة سمــا جــاءر فــب المشــرو  األصــلب هــب 

الصياغة الصـحيحة، وفـب الوقـت نفسـه فـإ  سـل مـا جـاءر عـه هـذ  

ــا  ــنص سم ــة جــاءر فــب ال ــن اــدمار تقــدمها اإلدارة المعني  15المــادة م

اإلاـــوا  فـــب اللجنـــة اقترحـــه مجلـــس النـــواب، ولمـــن ســـ الب  لـــ  

المعنية: هل أاذوا فب االعتبار أ  هذا القانو  سـوف يمـو  صـالحًا 

سـنوار؟ هـل أاــذوا  12أو  5مـاذا ععـد ؟ للغـرا المنشـود اليـوم فقـ 

فـــب االعتبـــار مبـــدأ اســـترداد سلفـــة ال ـــدمار المقدمـــة مـــن اإلدارة 

 02المعنيــة سمــا جــاء فــب المــادة األصــلية المقدمــة مــن قبــل الحمومــة.  

ــب الســلطة  يجــا ــة ف ــدي اق ــا ل ــن المنطــق. أن ــو  م ــدينا ن أ  يمــو  ل

التنفيذيــة عإعطــاء الرســـوم المناســبة ألداء اـــدمار مناســبة وعالســـعر 

المناسا، ولمن فـب الوقـت نفسـه ال يممـن أ  نفاـذ اليـوم عقـانو  

قــديم ونطلــا فــب القــانو  الجديــد أال تمــو  هنــا  رســوم مضــاعفة 

ــا تفضــل ــة. سم ــر مــن الرســوم الحالي ــواير، مــاذا عــن  أسث ــالب ال  05مع

ال ــدمار الجديــدة؟ أنــا لــدي الملفــة أسثــر فيجــا اســترداد سلفــة 

هذ  ال دمار من المستفيدين منها. النص سمـا جـاء مـن الحمومـة 

 هو النص الصحيـ ويجا األاذ عه.
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 :الرئيـــــــــــــــس
 رئيس اللجنة قا   نه ما نص الحمومة! يا أخ االد، 

 

 خالد حسين المسقطي: العضو
ــب   ــدأ اســترداد سلفــة ال ــدمار الت  5عفــوًا، أردر أ  أ ــيف مب

تقـدمها اإلدارار المعنيــة، حيـث يجــا علينـا أ  نفاــذها فـب االعتبــار 

عالنسبة  ل  هذا القـانو  وأي قـانو   اـر، ولـيس  ـعف ذلـك أو أقـل 

 من ذلك أو أسثر، وشمرًا.

 

 12 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أارىمالحظار  هنا هل شمرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

ــــس  سمــــا جــــاءر مــــن علــــ  هــــذ  المــــادة هــــل يوافــــق المجل

 الحمومة؟

 

 )أغلبية موافقة(

 02 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ذ  تُقر هذ  المادة. وعهذا نمو  قد انتهينـا مـن مناقشـة مـواد  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه فب مجموعه؟

 

 05 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس
وسوف نفاذ الرأي النهائب علـ  مشـرو  القـانو  فـب الجلسـة  

وننتقــل اآل   لــ  البنــد التــالب مــن جــدو  األعمــا  وال ــا   .القادمــة

ـــوطنب  ـــدفا  واألمـــن ال ـــة وال ـــة الشـــ و  ال ارجي ـــر لجن عمناقشـــة تقري

 5عرعيـة لممافحـة ع صو  مشـرو  قـانو  عالتصـديق علـ  االتفاقيـة ال

الجريمـة المنظمـة عبــر الحـدود الوطنيـة، المرافــق للمرسـوم الملمــب 

م، وأطلا مـن األخ عبـدالرحمن محمـد جمشـير 0215( لسنة 71رقم )

 مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.

 

 12 :عبدالرحمن محمد جمشير العضو

عدايـةً أطلـا تثبيــت التقريـر ومرفقاتــه شـمرًا سـيدي الــرئيس،  

 المضبطة.فب 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 15 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 02  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة. 

 

 (89/ صفحة 2)انظر الملحق 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
ـــاد  واألســـس العامـــة لمشـــرو  القـــانو .    05ســـنبدأ عمناقشـــة المب

 تفضل األخ مقرر اللجنة. 
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 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو
اتفاقيار سوف نناقشها فب هذ   4لدينا شمرًا سيدي الرئيس،  

( مــن 37الجلســة، وأود أ  أوجــه انتبــا  الســادة األعضــاء  لــ  المــادة )

والمعاهـدار، حيـث تو ــ هـذ  الدستور ع صـو  مناقشـة االتفاقيـار 

 5المــادة أ  لــدينا الحــق فــب تعــديل القــانو  الــذي تقــدمت عــه الحمومــة 

فقــ ، أمــا االتفاقيــة فلــيس لــدينا الحــق فــب تعــديلها، ولمــن يممننــا 

االستفسار من ممثلب الـواارار المعنيـة الموجـودين هنـا لسجاعـة عـن أي 

  عالتصــديق علــ  أمــر متعلــق عاالتفاقيــة. تدارســت اللجنــة مشــرو  القــانو

االتفاقيــة العرعيـــة لممافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبـــر الحـــدود الوطنيـــة 

 12م، وتــم تبــاد  وجهــار النظــر 0215( لســنة 71المرافــق للمرســوم رقــم )

عشفنه من قبل أصـحاب السـعادة أعضـاء اللجنـة وممثلـب واارة ال ارجيـة 

نـة علـ  وممثلب واارة الداالية والمستشـار القـانونب للجنـة. واطلعـت اللج

الـــذي جـــاء ى روالتشـــريعية والقانونيـــة عمجلـــس الشـــ رأي لجنـــة الشـــ و 

ــة،  ــاحيتين الدســتورية والقانوني م ســدًا ســالمة مشــرو  القــانو  مــن الن

 15سما اطلعت عل  قرار مجلـس النـواب ومرفقاتـه عشـف  مشـرو  القـانو . 

ورأر اللجنــة أ  االتفاقيــة تهــدف  لــ  تع يــ  التعــاو  العرعــب وممافحــة 

مة المنظمة عبر الحدود الوطنية فب المجالين القضـائب واألمنـب، الجري

وأ  هـذ  االتفاقيـة ال تتعــارا مـا القـوانين والمراســيم والـنظم المعمــو  

عهــا عالمملمـــة، وأنـــه يلــ م لنفاذهـــا أ  تصـــدر عقــانو   عمـــاالً لحمـــم 

 02( مــن الدســتور، وعليــه فقــد أعــدر هياــة 37الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )

إلفتاء القانونب مشرو  قانو  عالتصديق عل  االتفاقيـة، الـذي التشريا وا

ـــ مــن مــادتين، تضــمنت المــادة األولــ   ــفلف ــــ فضــالً عــن الديباجــة ـ يت

وفــب  ــوء ذلــك  التصــديق علــ  االتفاقيــة والمــادة الثانيــة مــادة تنفيذيــة.

توصب اللجنة عالموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  القـانو  المـذسور 

 05 ما وردر فب الجدو  المرفق، وشمرًا. وعل  مواد  س

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 فضل األخ أحمد مهدي الحداد.تهل هنا  مالحظار؟ شمرًا،  
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 أحمد مهدي الحداد: العضو
والشــمر موصــو   لــ  اإلاــوا  فــب شــمرًا ســيدي الــرئيس،  

لجنــة الشــ و  ال ارجيــة والــدفا  واألمــن الــوطنب علــ  هــذا التقريــر، 

مـن جـدو  األعمــا  جـاء الـنص التــالب:  30لـدي سـ ا : فـب الصــفحة 

 5وتضــــمن الفصــــل الثالــــث األحمــــام ال اصــــة عالتعــــاو  القــــانونب »

(، حيـث تناولـت هـذ  المـواد 42(  لـ  )02والقضائب فب المواد من )

المســـاعدة القانونيـــة المتبادلـــة، وحـــاالر رفـــ  المســـاعدة القانونيـــة 

ــة... ــة، والتحقيقــار المشــترسة، ونقــل اإلجــراءار الجنائي ، «المتبادل

لفـة نقـل سُالمواد، أعنـب تمـاليف ماديـة، مثـل هنا  تماليف لهذ  

 12المتهمين، فمن يتحمل هذ  التماليف؟! هل تتحمل مملمة البحـرين 

ملهــا الجامعـة العرعيـة ســو  مملمـة البحــرين هـذ  التمـاليف أم تتح

عضوًا فيها وتُسـهم فـب مي انيـة الجامعـة؟ حبـذا لـو يجيـا اإلاـوة فـب 

 واارة الداالية عن هذا التساؤ ، وشمرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

الــدستور  عــراهيم علــب عــدوي المستشــار شــمرًا، تفضــل األخ  

 القانونب عواارة ال ارجية.

 

 :وني بوزارة الخارجيةمستشار القانال
 02مبدأ تحمل النفقار هو مبدأ مقرر فب شمرًا سيدي الرئيس،  

العديــد مــن االتفاقيــار، وهــو يــنص علــ  أ  مــن تتحمــل النفقــار هــب 

الدولة التب ترتا عل  طلبها ظهور هذ  النفقار، ومن اـم فـإ  الدولـة 

الطالبة تتحمل هذ  النفقار، وهذا ال يمنا أ  تمـو  هنـا  ترتيبـار 

عين الدولتين فيما يتعلـق عميفيـة تنظـيم مواجهـة مثـل هـذ  النفقـار، 

 05 وشمرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضلب األات دال  جاسم ال ايد.  
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 العضو دالل جاسم الزايد:
والشمر موصو   ل  اللجنـة المـوقرة. شمرًا سيدي الرئيس،  

التـب سـعت لتنظـيم هذ  من االتفاقيار المهمـة لجامعـة الـدو  العرعيـة 

المجــالين القــانونب والتشــريعب أســوة ععــدد مــن الــدو ، ولمــن نحــن 

 5عحاجة  ل  تفعيل تلك االتفاقيار عين الـدو  العرعيـة لتحقيـق مبتغاهـا. 

سنت أتمن  أ  يضاف فب تقرير اللجنة أ  تلـك االتفاقيـة ـــ رغـم أنـه 

ـــ ســا  أساســ ها تمــت اإلشــارة  لــ  أنهــا منبثقــة مــن األمــم المتحــدة ـ

، فمن لمباد  الدينية والقومية العرعيةومصدرها الشريعة اإلسالمية وا

وعلـ  المسـتوى الـدولب المثيـر مـن  ،المهم جدًا أ  نظهر هذا األمـر

 12عنود االتفاقيـار سـا  مصـدرها الشـريعة اإلسـالمية، وعليـه حبـذا لـو 

حت  يُعدّ ذلك  من واـائق مضـبطة  ؛أ افت اللجنة ذلك  ل  تقريرها

(، وأحا أ  أعرف هنـا 42الجلسة. أيضًا أريد أ  أتملم عن المادة )

جهــود واارة ال ارجيـــة ألنهـــم ســـوف يمونــو  معنيـــين عهـــا مـــا واارة 

( المتعلقة عآلية تنفيـذ االتفاقيـة 42المادة ) ،العد  أسثر من غيرهما

ــق  ــا ي ــتص عتطبي ــار فيم ــة، تتضــمن  نشــاء قاعــدة عيان  15هــذ  االتفاقي

ونحن حضرنا عدة اجتماعار فب جامعة الدو  العرعية، والمثير مـن 

األمور التب تواجه تحديار هب عـدء و ـا قاعـدة عيانـار تضـم ـــ علـ  

األقل ــ قائمة عالمتهمين المطلوعين عل  مستوى الـدو  العرعيـة، نظـرًا 

فعالً فب قاعدة البيانار  عل يُبن  عع  الجرائم ال طيرة فب  ه ل  أن

 02تحقيق عدد من األمور الماسة عاألمن والسـلم األهلـب وسـذلك حمايـة 

ونحن نريد أ  نعرف ما هـب الجهـود التـب عـدأر فيمـا يتعلـق  ،األفراد

ــة فــب تنشــي   ــة عرعي ــه سلمــا شــرعت دول ــة؟ ألن عتنفيــذ هــذ  االتفاقي

تنفيذ االتفاقية ستستجيا الدو  األاـرى، وحتـ  الـدو  التـب مااالـت 

دة رعما تستفيد من المساعدار الفنية التب تُقدم من جامعة غير مستع

 05الدو  العرعية لتتممن من تنفيـذ االتفاقيـة. فيمـا يتعلـق عإنشـاء سـجل 

الــدو  العرعيـة ســجل لـدى مـو  يجنـائب عرعـب، نحــن نطمــ  لــ  أ  

جنائب مشتر  عحيث يسهل عليها تتبا الجناة، حيث    المثيـر مـن 

ا  لــديهم ســجل جنــائب اطيــر، الجــرائم تحــدث ععــد داــو  أشــ 
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ــه شــياًا ســلفًا يــتم  ــم عن ــدالها ال تعل ــب ي ــة الت ولمــن نتيجــة أ  الدول

ستو ـ من اإلاوة فـب واارة ال ارجيـة أوأحا أ   ،ارتماب الجرائم

حـــو  هـــذا الشـــف . عاإل ـــافة  لـــ  أننـــا نتمنـــ  أ  يـــتم التـــروية لهـــذ  

  نملـب علـ  االتفاقية العرعية وأ  تفاذ صـداها ـــ ونحـن ال نسـتطيا أ

 5نتمن  ــ فب القضاء البحرينب، وأ  يـتم االسـتناد  لـ   ناالقضاء ولمن

هــذ  االتفاقيــة عنــد تســبيا األحمــام فــب القضــايا المنظــورة أمــام 

القضاء البحرينب، وااصة أنه عدأ اآل  عدد من القضـاة عنـد تسـبيا 

األحمام عاالرتما   ل  اتفاقيار دوليـة، وسـوف يمـو  شـياًا جيـدًا 

لقضاء البحرينـب أ  يـتم سـذلك االرتمـا   لـ  اتفاقيـار عرعيـة فب ا

 12 عين الدو  العرعية، وشمرًا.  امتفق عليه

 

 :الرئيـــــــــــــــس
الدستور  عراهيم علب عـدوي المستشـار القـانونب شمرًا، األخ  

 هل هنا   جاعار عن هذ  التساؤالر؟ تفضل. ،عواارة ال ارجية

 15 

 :الخارجيةمستشار القانوني بوزارة ال
والشـمر سـذلك لداـت دال  ال ايـد شمرًا سيدي الرئيس،  

ـــدعم واالستفســـار، وأقـــو   نـــه عطبيعـــة الحـــا  المـــادة ) ـــ  ال ( 42عل

وا ــحة فــب أ  مجلســب واراء العــد  العــرب وواراء الدااليــة العــرب 

 02همــا مــن ســوف يتاععــا  تنفيــذ هــذ  االتفاقيــة، ولمــن متاععــة تنفيــذ 

عــن الــدو  األطــراف فيهــا، أل   نشــاء  االتفاقيــة لــن تمــو  عمعــ  

ــاو   ــ  مــدى تع ــار المشــار  ليهمــا يعتمــد عل الســجالر وقاعــدة البيان

واســـتعداد الـــدو  األطـــراف لضـــخ هـــذ  البيانـــار وأي نـــو   اـــر مـــن 

ــة حيــ  النفــاذ فــإ  المجلســين  ــه عــداو  االتفاقي ــار؛ وأتصــور أن البيان

 05ضـعا  مقترحـار عالتنسيق مـا األمانـة العامـة للجامعـة العرعيـة سـوف ي

ــاو  إلنشــاء الســجالر المشــار  ليهــا فــب المــادة ) (، 42لميفيــة التع

 و نشاء قاعدة البيانار سذلك، وشمرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظار أارى؟شمرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

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

 

 )أغلبية موافقة(
 12 

 الرئيـــــــــــــــس:
مناقشـة  وننتقـل  لـ   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبـدأ. 

 مواد  مادة مادة، تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 15 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير

سمـا جـاءر  الديباجـةتوصـب اللجنـة عالموافقـة علـ   :الديباجة 

 من الحمومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 02 ؟الديباجةمالحظار عل   هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 ؟الديباجةعل  هل يوافق المجلس  

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
تفضــل األخ وننتقــل اآل   لــ  المــادة األولــ ،  الديباجــة. ذ  تُقــر  

 مقرر اللجنة.

 

 5 :عبدالرحمن محمد جمشيرالعضو 

توصـب اللجنـة عالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :المادة األول  

 جاءر من الحمومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 12 مالحظار عل  هذ  المادة؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 المادة؟هذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 02، تفضـل األخ . وننتقل اآل   ل  المادة التالية ذ  تُقر هذ  المادة 

 مقرر اللجنة.

 

 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير
توصـب اللجنـة عالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :المادة الثانية 

 05 جاءر من الحمومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ادة؟مالحظار عل  هذ  الم هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 المادة؟هذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 12 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ذ  تُقر هذ  المادة. وعهذا نمو  قد انتهينـا مـن مناقشـة مـواد  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه فب مجموعه؟
 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نفاذ الرأي النهائب علـ  مشـرو  القـانو  فـب الجلسـة  

وننتقــل اآل   لــ  البنــد التــالب مــن جــدو  األعمــا  وال ــا   القادمــة.

ـــوطنب  ـــدفا  واألمـــن ال ـــة وال ـــة الشـــ و  ال ارجي ـــر لجن  02عمناقشـــة تقري

ع صو  مشـرو  قـانو  عالتصـديق علـ  االتفاقيـة العرعيـة لنقـل نـ الء 

م سسار العقاعية واإلصالحية فب  طـار تنفيـذ األحمـام الج ائيـة، ال

عبـــدالرحمن م. تفضـــل األخ 0212( لســـنة 3المرافـــق للمرســـوم رقـــم )

 مقرر اللجنة. محمد جمشير 
 05 

 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير
عدايـةً أطلـا تثبيــت التقريـر ومرفقاتــه شـمرًا سـيدي الــرئيس،  

 فب المضبطة.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة. 

 

 (111/ صفحة 3)انظر الملحق 
 12 

 الرئيـــــــــــــــس:
نبدأ عمناقشـــة المبـــاد  واألســـس العامـــة لمشـــرو  القـــانو ، ســـ 

 تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 15 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

ــــرئيس،   ــــة مشــــرو  قــــانو  شــــمرًا ســــيدي ال تدارســــت اللجن

عالتصـــديق علـــ  االتفاقيـــة العرعيـــة لنقـــل نـــ الء الم سســـار العقاعيـــة 

المرافــق للمرســوم واإلصــالحية فــب  طــار تنفيــذ األحمــام الج ائيــة، 

تبــاد  وجهــار النظــر عشــفنه مــن قبــل  وتــم م،0212( لســنة 3رقــم )

 02والمستشار  ب الجهار المعنية،أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثل

ــانونب  ــةالق ــة ، للجن ــة الشــ و  التشــريعية واطلعــت اللجن ــ  رأي لجن عل

قـانو  مشـرو  الوالقانونية عمجلس الشورى الذي جاء م سـدًا سـالمة 

قـرار مجلـس  علـ ، سمـا اطلعـت لنـاحيتين الدسـتورية والقانونيـةمن ا

. ورأر اللجنـــة أ  االتفاقيـــة النـــواب ومرفقاتـــه عشـــف  مشـــرو  القـــانو 

ــ   ــة عل ــة الج ائي ــاو  العرعــب فــب مجــا  العدال ــ  التع ــ  تع ي  05تهــدف  ل

ــب الشــ و   ــاد  احتــرام الســيادة الوطنيــة وعــدم التــدال ف أســا  مب

امعة الدو  العرعية، علـ  اعتبـار أ  تنفيـذ الداالية للدو  األعضاء عج
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الحمـم علـ  المحمـوم عليــه فـب وطنـه األصــلب أو فـب الدولـة التــب 

يساهم فب  عادة االسـتقرار النفسـب  ؛يقيم فيها عشمل دائم أو معتاد

واالجتماعب للمحموم علـيهم، و عـادة انـدماجهم فـب المجتمـا اـال  

أ  أحمــام هــذ   فتــرة أقصــر وعلــ  نحــو أسثــر فاعليــة، سمــا تبــين

 5أ   انـــه يلـــ م لنفاذهـــاالتفاقيـــة ال تتعـــارا مـــا أحمـــام الدســـتور، وأ

( مــن 37عمــاالً لحمــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ) تصــدر عقــانو  

مشـرو  قـانو   أعدر هياة التشريا واإلفتـاء القـانونب وعليهالدستور، 

مــن  ـــ فضــالً عــن الديباجــة ــــ لففيتــالــذي عالتصـديق علــ  االتفاقيــة، 

الثانيـة المـادة األول  التصديق عل  االتفاقيـة وتضمنت المادة  ،مادتين

 12وفب  وء ذلك توصب اللجنة عالموافقة من حيث المبـدأ  مادة تنفيذية.

مواد  سمـا وردر فـب الجـدو   وعل  مشرو  القانو  المذسور،عل  

 المرفق، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15ألخ أحمـــد مهـــدي تفضـــل اهـــل هنـــا  مالحظـــار؟ شـــمرًا،  

 الحداد.

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
لدي س ا  لساوة فب واارة الداالية، شمرًا سيدي الرئيس،  

 02حالــة،  111أعتقــد أ  هنــا  تبــاد  ســجناء فــب هــذ  الحالــة، وهنــا  

ــة  ــوا لنــا مــا هــب الفا ــة أ  يبين فهــل يممــن لساــوة فــب واارة الداالي

العمرية ونـو  الجـنس؟ هـل هـم جميعًـا رجـا  أم فـيهم نسـاء؟ هـذا هـو 

 س الب، وشمرًا. 

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

نقيـــا محمـــد يـــونس الهرمـــب رئـــيس شـــعبة ال ا، تفضـــلشـــمرً 

 االتصا  عمجلسب الشورى والنواب واللجا  الواارية عواارة الداالية.
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 ال بمجلسي الشورىــة االتصــرئيس شعب

 والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:  
 توجـــهحبـــذا لـــو أ  ســـعادة العضـــو شـــمرًا ســـيدي الـــرئيس،  

تقــدم لنــا عســ اله قبــل الجلســة، ألننــا ال نملــك ســ اله  لــ  اللجنــة أو ع

 5 اآل   حصائيار جاه ة، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظار أارى؟شمرًا،  

 

 12 )ال توجد مالحظات(

 

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

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
مناقشـة  وننتقـل  لـ   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبـدأ. 

 مواد  مادة مادة، تفضل األخ مقرر اللجنة. 
 02 

 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير
سمـا جـاءر  الديباجـةتوصـب اللجنـة عالموافقـة علـ   :الديباجة 

 من الحمومة.
 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةمالحظار عل   هنا هل  
 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟الديباجةعل  هل يوافق المجلس  

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
تفضــل األخ وننتقــل اآل   لــ  المــادة األولــ ،  الديباجــة. ذ  تُقــر  

 مقرر اللجنة.

 

 12 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير

توصـب اللجنـة عالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :المادة األول  

 جاءر من الحمومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 مالحظار عل  هذ  المادة؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 02 المادة؟هذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05، تفضـل األخ وننتقل اآل   ل  المادة التالية.  ذ  تُقر هذ  المادة 

 مقرر اللجنة.
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 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير
توصـب اللجنـة عالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :المادة الثانية 

 جاءر من الحمومة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 مالحظار عل  هذ  المادة؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 12 الرئيـــــــــــــــس:

 المادة؟هذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ  تُقر هذ  المادة. وعهذا نمو  قد انتهينـا مـن مناقشـة مـواد  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه فب مجموعه؟

 

 )أغلبية موافقة(
 02 

 الرئيـــــــــــــــس:
الرأي النهائب علـ  مشـرو  القـانو  فـب الجلسـة وسوف نفاذ  

وننتقــل اآل   لــ  البنــد التــالب مــن جــدو  األعمــا  وال ــا   القادمــة.

ـــة  ـــر لجن ـــوطنب عمناقشـــة تقري ـــدفا  واألمـــن ال ـــة وال الشـــ و  ال ارجي

 05ع صو  مشرو  قانو  عالتصديق عل  االتفاقية العرعية لجرائم تقنيـة 

 تفضـــل األخ. م0212لســـنة  (2المعلومـــار، المرافـــق للمرســـوم رقـــم )

 مقرر اللجنة.  جمشيرمحمد عبدالرحمن 
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 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير
عدايـةً أطلـا تثبيــت التقريـر ومرفقاتــه شـمرًا سـيدي الــرئيس،  

 فب المضبطة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 12 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة. 

 

 (124/ صفحة 4)انظر الملحق 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

نبدأ عمناقشـــة المبـــاد  واألســـس العامـــة لمشـــرو  القـــانو ، ســـ 

 تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
ــــرئيس،   ــــة مشــــرو  قــــانو  شــــمرًا ســــيدي ال  02تدارســــت اللجن

عالتصديق عل  االتفاقيـة العرعيـة لممافحـة جـرائم تقنيـة المعلومـار، 

م، وتــم تبــاد  وجهــار النظــر 0212( لســنة 2المرافــق للمرســوم رقــم )

ـــب واارة  ـــة، وممثل ـــل أصـــحاب الســـعادة أعضـــاء اللجن ـــن قب عشـــفنه م

ة، ال ارجيـــة، وممثلـــب واارة الدااليـــة، والمستشـــار القـــانونب للجنـــ

 05علـ  رأي لجنـة الشـ و  التشـريعية والقانونيـة عمجلــس واطلعـت اللجنـة 

ــانو  مــن النــاحيتين  الشــورى الــذي جــاء م ســدًا ســالمة مشــرو  الق

قرار مجلس النواب ومرفقاته  ، سما اطلعت عل الدستورية والقانونية
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ــدف  لــ  تع يــ   ــانو . ورأر اللجنــة أ  االتفاقيــة ته عشــف  مشــرو  الق

دو  العرعيــــة فــــب مجــــا  ممافحــــة جــــرائم تقنيــــة التعــــاو  عــــين الــــ

المعلومار، لدرء أاطار هذ  الجرائم حفاظًا عل  أمن الـدو  العرعيـة 

ومصالحها وسالمة مجتمعاتهـا وأفرادهـا، وقـد تبـين أ  أحمـام هـذ  

 5االتفاقيـــة ال تتعـــارا مـــا أحمـــام الدســـتور، وأنـــه يلـــ م لنفاذهـــا أ  

( مــن 37يــة مــن المــادة )تصــدر عقــانو   عمــاالً لحمــم الفقــرة الثان

الدسـتور، وقـد أعـدر هياـة التشــريا واإلفتـاء القـانونب مشـرو  قــانو  

عالتصديق عل  االتفاقية، يتفلف ــ فضالً عن الديباجة ـــ مـن مـادتين، 

ــة والمــادة الثانيــة مــادة  تضــمنت المــادة األولــ  التصــديق علــ  االتفاقي

 12حيث المبدأ علـ  وفب  وء ذلك توصب اللجنة عالموافقة من  تنفيذية.

سمـــا وردر فــب الجـــدو    مــواد وعلــ  ،المـــذسورقــانو  المشــرو  

 ، وشمرًا.المرفق

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 هل هنا  مالحظار؟ شمرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 02 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05مناقشـة وننتقـل  لـ    ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبـدأ. 

 مواد  مادة مادة، تفضل األخ مقرر اللجنة. 
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 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير
سمـا جـاءر  الديباجـةتوصـب اللجنـة عالموافقـة علـ   :الديباجة 

 من الحمومة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةمالحظار عل   هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 12 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةعل  هل يوافق المجلس  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

تفضــل األخ وننتقــل اآل   لــ  المــادة األولــ ،  الديباجــة. ذ  تُقــر  

 مقرر اللجنة.

 

 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير
 02توصـب اللجنـة عالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :المادة األول  

 جاءر من الحمومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 مالحظار عل  هذ  المادة؟ هنا هل  

 05 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:
 المادة؟هذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
، تفضـل األخ وننتقل اآل   ل  المادة التالية.  ذ  تُقر هذ  المادة 

 مقرر اللجنة.

 

 12 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير

توصـب اللجنـة عالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا  :المادة الثانية 

 جاءر من الحمومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 مالحظار عل  هذ  المادة؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 02 المادة؟هذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 ذ  تُقر هذ  المادة. وعهذا نمو  قد انتهينـا مـن مناقشـة مـواد  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه فب مجموعه؟
 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
الرأي النهائب علـ  مشـرو  القـانو  فـب الجلسـة وسوف نفاذ  

وننتقــل اآل   لــ  البنــد التــالب مــن جــدو  األعمــا  وال ــا   القادمــة.

ـــة  ـــر لجن ـــوطنب عمناقشـــة تقري ـــدفا  واألمـــن ال ـــة وال الشـــ و  ال ارجي

ـــة  ـــين حموم ـــة ع ـــ  االتفاقي ـــانو  عالتصـــديق عل  5ع صـــو  مشـــرو  ق

و  لممافحـة مملمة البحـرين وحمومـة جمهوريـة الهنـد عشـف  التعـا

ـــر الوطنيـــة واالتجـــار غيـــر  اإلرهـــاب الـــدولب والجريمـــة المنظمـــة عب

المشـــــرو  عالعقـــــاقير والم ـــــدرار والمـــــ ارار العقليـــــة والســـــالئف 

تفضــل األخ . م0212( لســنة 12الميميائيــة، المرافــق للمرســوم رقــم )

 12 مقرر اللجنة. 

 

 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير
تثبيــت التقريـر ومرفقاتــه  عدايـةً أطلـاشـمرًا سـيدي الــرئيس،  

 فب المضبطة.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 02 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة. 

 

 (138/ صفحة 5)انظر الملحق 
 05 

 الرئيـــــــــــــــس:
نبدأ عمناقشـــة المبـــاد  واألســـس العامـــة لمشـــرو  القـــانو ، ســـ 

 تفضل األخ مقرر اللجنة. 
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 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
تدارســـت اللجنـــة مشـــرو  القـــانو  شـــمرًا ســـيدي الـــرئيس،  

ــين حمومــة مملمــة البحــرين وحمومــة  ــة ع ــ  االتفاقي عالتصــديق عل

الجريمــة جمهوريــة الهنــد عشــف  التعــاو  لممافحــة اإلرهــاب الــدولب و

 5المنظمــة عبــر الوطنيــة واالتجــار غيــر المشــرو  عالعقــاقير والم ــدرار 

والمــ ارار العقليــة والســالئف الميميائيــة، المرافــق للمرســوم رقــم 

م، وتم تباد  وجهار النظر عشفنه من قبـل أصـحاب 0212( لسنة 12)

الســــعادة أعضــــاء اللجنــــة، وممثلــــب واارة ال ارجيــــة، وممثلــــب واارة 

علـ  رأي لجنـة واطلعـت اللجنـة لمستشار القانونب للجنة، الداالية، وا

 12الشــ و  التشــريعية والقانونيــة عمجلــس الشــورى الــذي جــاء م ســدًا 

ــة ــاحيتين الدســتورية والقانوني ــن الن ــانو  م ــا ســالمة مشــرو  الق ، سم

قرار مجلس النواب ومرفقاته عشف  مشرو  القانو . ورأر  اطلعت عل 

ــ  ــدف  ل ــة ته ــة أ  االتفاقي ــدولب  اللجن ــاو  لممافحــة اإلرهــاب ال التع

تجــار غيــر المشــرو  عالعقــاقير والجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة واال

 15والم ــدرار والمــ ارار العقليــة والســالئف الميميائيــة عــين حمومــة 

وعاســـتعراا أحمـــام  مملمـــة البحـــرين وحمومـــة جمهوريـــة الهنـــد.

ل م لنفاذها وأنه ي االتفاقية تبين أنها ال تتعارا ما أحمام الدستور،

( مــن 37أ  تصـدر عقــانو   عمــاالً لحمـم الفقــرة الثانيــة مـن المــادة )

قـد أعـدر هياـة التشــريا واإلفتـاء القـانونب مشـرو  قــانو  والدسـتور، 

 02مــن  ــــ فضــالً عــن الديباجــةـــ عالتصـديق علــ  االتفاقيــة، الــذي يتــفلف 

ثانيـة مادتين، تضمنت المادة األول  التصديق عل  االتفاقيـة والمـادة ال

ــة. ــث   مــادة تنفيذي ــة عالموافقــة مــن حي ــك توصــب اللجن وفــب  ــوء ذل

سمـا وردر فـب   مـواد وعلـ  ،المـذسورقـانو  المشرو  المبدأ عل  

 ، وشمرًا.الجدو  المرفق

 05 

 الرئيـــــــــــــــس:
تفضـــل األخ أحمـــد مهـــدي هـــل هنـــا  مالحظـــار؟ شـــمرًا،  

 الحداد.
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 العضو أحمد مهدي الحداد:
مــن  5و 4أود أ  أتطــر   لــ  المــادتين شــمرًا ســيدي الــرئيس،  

هذ  االتفاقية اللتين حـددتا التعـاو  فـب البحـث العلمـب والتمنولـوجب، 

أعتقــد أ  هــاتين المــادتين مهمتــا  جــدًا عالنســبة  لــ  البحــرين، فممــا 

 5تعلمو  تشهد الهند اآل  تطورًا اقتصاديًا وتقنيًا وتمنولوجيًا عل  جميـا 

وهنا  أنا  وعما  سثيرو  فب البحـرين ـــ عـل األغلبيـة فـب  األصعدة،

الواقا من العما  األجانا ــ هم من الهنود، وعالقتنا عالهند ممتـدة منـذ 

الثالاينيار ــ  ذا لم يمن أسثـر ـــ وهنـا  توجـه مـن القيـادة الحميمـة 

وقبـل شـهر  ،وسذلك من الحمومة الهندية لتع يـ  مثـل هـذ  العالقـار

 12سوشـما سـوارا ، وقبـل أسـبوعين األاـت ة ال ارجيـة الهنديـة اارتنا واير

راجنـاث سـينة، وسالهمـا التقيـا األخ أيضًا اارنا واير الداالية الهندية 

جاللة الملك المفـدى وصـاحا السـمو الملمـب رئـيس الـواراء وصـاحا 

الســمو الملمــب ولــب العهــد، وســل هــذا يصــا فــب مصــلحة البحــرين 

فـــب اعتقـــادي دولـــة مهمـــة عالنســـبة  لـــ   والتعـــاو  عـــين البلـــدين؛ الهنـــد

 15جعفـــر  لـــدستورلالبحـــرين وال لـــية، وســـا  هنـــا  مقـــا  رائـــا اليـــوم 

  فب  حدى الصحف تطر   ل  التطور االقتصادي والتمنولـوجب ئالصا

للهنـــد، ولمنــــه نســـب جــــ ءًا مهمًـــا مــــن هـــذا التطــــور، وهـــو التطــــور 

الــدو  العســمري، وتطــور التســليـ الهنــدي، فالهنــد أصــبحت اآل  مــن 

التسليـ والفضاء، وعليـه أعتقـد أننـا يجـا أ  نعطـب مجالب المهمة فب 

ــد أهميــة، وهنــا  تعــاو   02وأنــا أشــمر واارة الدااليــة علــ  هــذ   ،الهن

االتفاقية وأهناها، و   شاء ا  تستفيد مملمة البحرين مـن الهنـد فـب 

 هذا الشف ، وشمرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 دال  جاسم ال ايد. شمرًا، تفضلب األات  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
لدي س ا  لساوا  فب واارة الدااليـة شمرًا سيدي الرئيس،  

فيما يتعلـق عـالم ارار العقليـة والم ـدرار والعقـاقير  ـمن تطبيقـار 



 2المضبطة      م02/11/0212 (                 23)        3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

هذ  االتفاقية وما سبقها من أمور عحثية فب هذا الجانا، نحن نعرف 

ــا  قائمــة  ــة هن ــانو  الم ــدرار والمــ ارار العقلي ــه عالنســبة  لــ  ق أن

يــرتمن فيهــا  لــ  منظمــة الصــحة العالميــة فــب العقــاقير التــب قــد 

تحسا عل  أنها ت ار عقليًا أو تدر   من الم ـدرار، وهنـا  ععـ  

 5البـة عإدراجهـا علـ  هـذ  القائمـة نتيجـة تفايرهـا المواد التب تمت المط

علــ  العقــل، وحتــ  ال يمــو  تــداولها غيــر مجــرّم ألنهــا غيــر مضــمنة 

ـــب واارتـــب ال ارجيـــة  ـــانو ، وســـ الب لساـــوا  ف  ـــمن جـــداو  الق

والداالية هو: هل هنا  م ارار عقليـة تـم التطـر   ليهـا علـ  أسـا  

مـااا  األمـر فيهـا أنها مـن المفتـرا أ  تـدال  ـمن هـذ  الجـداو  و

 12غير محسوم؟ أل  هذا األمر مهم معالب الرئيس، ونحن عين يوم و ار 

ــر  ــا وهــب غي ــ ار عقليً ــا ت ــت أنه ــرى ونســما تصــريحار عــن مــواد اب ن

مدرجة  من جدو  الم ارار العقلية المحرّمة، وااصة أنهـا متداولـة 

عين صغار السن والمراهقين، وينتة عن ذلك تصرفار غير صحيحة، 

 م نشـر ععـ  األابـار عـن تعامـل صـغار السـن مـا ععـ  المـواد وقد تـ

 15ـــ وأنــا ال أتملــم فقـ  عــن البحــرين ولمـن عــن المنظومــة ال ليجيــة 

عشمل عام ــ ام مالحظة أولياء األمور أ  ه الء الصغار لـديهم طاقـة 

غيــر طبيعيــة فــب التعبيــر اللفظــب واســتعداد اائــد للجــدا  والمشــاجرة 

 ل  أال نمتفب فق  عما يُجرّم عن طريـق  واآل  نحن عحاجة ،والعنف

رة دااليًـا  منظمة الصـحة العالميـة أل  ععـ  المـواد قـد تمـو  محضـّ

 02وتعتبر من الم ارار العقلية. اليوم ي سفنا وي لمنا أ  عددًا مـن األسـر 

أصبحوا يعانو  جراء ما يتعاطا  أوالدهم الذين رعما يهرعو  مـن رقاعـة 

و  مـواد غيـر معاقـا عليهـا. ومثـل هــذ  واارة الدااليـة ألنهـم يسـت دم

االتفاقية ما الهنـد يمـو  فيهـا تنظـيم أسثـر و ـب  للمـواد المـ ارة 

عل  العقل ومنـا لهـذ  المـواد وسـذلك تجـرّم فـب القـانو ، وأحـا أ  

 05 أسما رد اإلاوة فب هذا الجانا، وشمرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شمرًا، تفضل األخ االد محمد المسلم. 
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 خالد محمد المسلم: والعض
هذ  االتفاقيـة مـا الهنـد تمـت دراسـتها شمرًا سيدي الرئيس،  

ععناية فائقة وتدقيق، وهب اتفاقية ليس  ال، وتـم توقيعهـا اـال  ايـارة 

جاللة الملك األايرة للهند، وأهم ما فيها هب السالئف، وهب المواد 

 5فايرًا الميميائيــة ال طــرة جــدًا علــ  المبيــر قبــل الصــغير، وتــ ار تــ

أمـا عالنسـبة  لـ   ،مباشرًا فب صحة اإلنسا . اتفاقيتنا هـذ  مـا الهنـد

عاقب دو  العالم فـبع  االتفاقيـار لـم يـتم توقيعهـا حتـ  اآل ، ونحـن 

مل مــو  عاالتفاقيــة مــا الهنــد التــب نتحــدث عنهــا اآل ، وهــب مدروســة 

 ععناية فائقة جدًا من جميا النواحب، وشمرًا.

 12 

 ـس:الرئيــــــــــــــ
نقيـــا محمـــد يـــونس الهرمـــب رئـــيس شـــعبة ال شـــمرًا، تفضـــل 

 االتصا  عمجلسب الشورى والنواب واللجا  الواارية عواارة الداالية.

 

 15 ال بمجلسي الشورىــة االتصــرئيس شعب

 والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:  
ا فــب جانــا شــمرًا ســيدي الــرئيس،   رغــم أننــب لســت م تصــً

المعمــل الجنــائب ومــا شــاعهه وهــو مــا ســفلت عنــه ســعادة العضــو دال  

ال ايد، ولمـن مـا أعلمـه أ  اإلاـوة الم تصـين فـب واارتنـا فـب هـذا 

ــاععو  جميــا التطــورار عالتعــاو   ــ المجــا  يت  02المســتوى الــدولب أو  عل

ـــب لمعرفـــة أي مـــادة جديـــدة تظهـــر، وااصـــة أ  هنـــا  ا آل  اإلقليم

الترسيبـــار الميميائيـــة، فالم ـــدرار أنـــوا ، منهـــا الـــذي مصـــدر  

ائب، وهــو نــو  مــن الســالئف. يــنبــاتب، وهــو الطبيعــب، وهنــا  الميم

هــذ  االتفاقيــة ــــ وهــب اتفاقيــة تعــاو  ــــ و شــارتها وذهاعهــا  لــ  ج ئيــة 

ــا،  ــذا الجان ــة عه ــة والحموم ــام واارة الداالي  05الســالئف ت ســد اهتم

يه، ومتاععة المواد الجديـدة، وهنـا  تعـاو  فـب و حمام التنظيمار ف

هذا األمر عيننا وعين الهند حت  ولو عبر تمرير المعلومـة. فيمـا ي ـص 

 درا  هذ  المواد مـن عدمـه فـب جـدو  الم ـدرار فإنـه عـال شـك  ذا 
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ــ مــن الت ــدير، ســواء  اوقفــت واارة الدااليــة علــ  مــادة رأر فيهــا نوعً

فإنهــا ســتت ذ الجانــا التشــريعب سانــت مــادة طبيعيــة أو سيميائيــة، 

والقــانونب الــالام عــإدرا  هــذ  المــادة  ــمن قــانو  المــواد والمــ ارار 

 العقلية التب يصدر عتحديدها قرار عن واير الصحة، وشمرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ دروي  أحمد المناعب. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:
 12 ـوعنا هـو مشـرو  قـانو  االتفاقيـة موشمرًا سيدي الرئيس،  

ــة، الســ ا  اآل :  ــة الهنــد الصــديقة عشــف  األمــور الجنائي ــا جمهوري م

شرساء هنود فب البحرين هرعوا، مـن يحمـب الـدائنين فـب البحـرين؟ 

هل واارة ال ارجية أم واارة الداالية؟ عفرا أنب أاذر الحمـم مـن 

 محاسم البحرين.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:
 لديهم اإلنترعو .  

 

 :العضو درويش أحمد المناعي
ــو    ــه  ال فــب  ــــ عحســا معلومــاتبــــ اإلنترع  02ال نســتطيا الرجــو   لي

جنائيــة. نحــن نــتملم عــن دائنــين وهنــا  فــواتير مصــدقة وقــد الحــاالر ال

هرعــوا، ومثــل هــذ  الحالــة موجــودة فــب البحــرين، فهنــا  ش صــا  هرعــا 

 الهند ذسرتهما فب اإلذاعة، وشمرًا.وهما مديونا  عماليين، وجمهورية 

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

نقيا محمد يونس الهرمب رئيس شعبة االتصا  الاألخ شمرًا، 

لـديك عمجلسب الشورى والنواب واللجا  الوااريـة عـواارة الدااليـة هـل 

  جاعة؟ تفضل.
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 ال بمجلسي الشورىــة االتصــرئيس شعب

 والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:  
السـ ا  اـار  المو ـو  لمـن طبيعـة شمرًا سيدي الـرئيس، 

العالقــة فــب التعامــل أو فلســفة قــانو  العقوعــار ت تلــف فــب األمــور 

 5غير، الالجنائية عن القانو  المدنب. القانو  المدنب أنت دائن ومدين و

سانـت لـك مديونيـة ولـم االاة أطراف، ففنت عصـفتك مـدينًا متـ  مـا 

تتاععهــا ففنــت مــن يتحمــل المســ ولية ولــيس الدولــة.  ذا أاــذ شــ ص 

منــك أمــواالً فــواارة الدااليــة ال تعلــم عــذلك، واصــل أمــام المحممــة 

ـــا عمنـــا الســـفر علـــ  ســـبيل المثـــا  أو أي أحمـــام  واستصـــدر حممً

 12 أارى، وعالتالب تحمب نفسك. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
الس ا  يا أخ محمد أنه صدر حمم قضائب وابت الحق لمـن 

الش ص المطلوب غير موجود وغادر البلـد، فميـف يحصـل صـاحا 

 15 الحق عل  حقه؟ 

 

 ال بمجلسي الشورىــة االتصــرئيس شعب

 والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:  
سيدي الرئيس، قبل أ  يصدر الحمم القضائب يجا أ  تقـوم 

 02ر معينة منها منا السـفر. فلنفتـرا أنـه صـدر حمـم قضـائب عإجراءا

والشــ ص غيـــر موجـــود، العـــد أ  يــذها المستشـــار القـــانونب ليـــرى 

سيفية تطبيـق ذلـك الحمـم أمـام جمهوريـة الهنـد؛ أل  القضـية دائـن 

األاــت دال  ال ايــد عإممانهــا أ  و ،ومــدين. هــذا فــب حــدود علمــب

 أسثر سونها قانونية، وشمرًا. ناتفيد

 05 

 رئيـــــــــــــــس:ال
 شمرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
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 العضو أحمد مهدي الحداد:
 سف معالب الرئيس عل  أاذ الملمة شمرًا سيدي الرئيس،  

ولمــن ليســـمـ لـــب ممثـــل واارة الدااليـــة أ  أاتلـــف معـــه فـــب هـــذ  

ــر صــحيـ،  ــه يقــو     هــذ  مســ ولية المــواطن، هــذا غي النقطــة؛ ألن

 5من للمواطن أ  يستفيد منها عنـدما يصـدر الحمـم هنا  وسائل يم

فــب محــاسم البحــرين عحيــث يســتطيا عــن طريــق واارة ال ارجيــة أ  

يتواصل ما السفارة المعنية ــ وهب هنا سـفارة الهنـد ـــ الـذين يقومـو  

عإرسا  الطلا  ل  واارة اارجية الهند ومتاععته ما الجهار الم تصـة 

 هنا ، وشمرًا.

 12 

 ـــــس:الرئيــــــــــ
 شمرًا، تفضلب األات دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 15جانــا مــن الــذي أاــار  األخ درويــ  شــمرًا ســيدي الــرئيس،  

المنـاعب لـه عالقـة عاالتفاقيـة  ذا سـا  ينـدر  تحـت البنـد )ي( الــذي 

يــتملم عــن التحــويالر الماليــة غيــر المشــروعة والجــرائم االقتصــادية 

وغير ذلك. الجانا الذي يتملم عنه  ذا لـم تمـن هنـا  والم الفار 

مطالبار مدنية وهم أاذوا أمواله، يقتر  فب ذلك الفعل الجنائب مـن 

 02رصـيد وتمـو   اال  ايانة األمانة أو االحتيا  أو  صدار شيك عـدو 

، أمـا  ذا سـا  الشـق عـذلك ي ـتص اإلنترعـو  من الشق الجنـائب، و

الداالية ــ  فهنا  منا السفر. لدسـف  مدنيًا ــ سما أفاد ممثل واارة

الشديد  ننا عنـدما أقررنـا المنـا مـن السـفر فـب األحمـام الجنائيـة، 

مثــل الحــاالر التــب تطــر   ليهــا عــف  أصــدروا شــيمًا عــدو  رصــيد أو 

ــه، وصــدر عحقهــم حمــم جنــائب، وفــب  ــالوا عليــه وأاــذوا أموال  05احت

ــيهم ومــنعهم مــن  ــة عل ــدعوى المدني ــه رفــا ال الســفر، ففــب الوقــت ذات

الحمــم الجنــائب واإلجــراءار الجنائيــة ال يوقــف اإلععــاد وال يــتم منــا 

ــا مــن  ــد طالمــا أ  هنــا  حممً ــادر البل ــه، عــل يغ الســفر الــذي قــام ع
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الجــرائم المقترنــة  يحمــم فــبالمحممــة الجنائيــة عإععــاد  وعــادة مــا 

عمثل هذ  التصرفار سعقوعة تبعية ويبعـد مـن البلـد لمونـه أجنبيًـا، 

ا يتيـ لنا مسفلة مراجعة ما سبق أ  وافقنـا عليـه مـ ارًا رغـم وهذا م

أنب سنت من المعتر ين عليه أل  فيه  ياعًا وهدرًا لبع  الحقـو  

 5التـب تمـو  فيهـا مســتحقار ماليـة. أمـا  ذا اقتصــر فقـ  علـ  الشــق 

ـــالطر   المـــدنب فـــفاتلف مـــا األخ أحمـــد الحـــداد، يممـــن تبليغـــه ع

عثار الدعلوماسية ال تالحق فب تنفيـذ الدعلوماسية ولمن الجهار والب

الشـ ص ويقـيم  أ  ينتقـل  لـ  البلـد الموجـود فيـه الحمـم، عـل عليـه

دعوا  هنا  ويثبتها؛ أل  اإلناعار القضائية والتنفيذ ينحصر فق  فـب 

 12دو  ال لـــــية عموجـــــا اتفاقيـــــار اإلناعـــــار واإلعالنـــــار القضـــــائية، 

ــا  ــب حمــم فــب البحــرين أ  أطل ــب وعإممــانب  ذا صــدر ل ــذ  ف تنفي

ــة التــب  فيهــا الشــ ص اآلاــر. هــذ  األمــور عاإلممــا  أ   يوجــدالدول

ــه أل  ســل شــبء  ــذي ذسرت ــد ال ــار البن ــة عاعتب ــدال  ــمن االتفاقي ت

متعلق ععالقار مالية اقتصادية عين طرف من الهند و ار من البحرين 

 15يدال فب حمم الجـرائم االقتصـادية  ذا سانـت هنـا  أمـوا  متنـاا  

نة أقو      دارة التحقيقار الجنائية فب القسم الم تص عليها. ولدما

ــاألموا  يفاــذو   ــالجرائم االقتصــادية وممافحــة الفســاد المــرتب  ع ع

تسجيل الشموى ويتم التحقيق ما الش ص حت   ذا سـا  قـد اـر  

من البلد، وعل  األقل عإممانهم أ  يعطوا اإلاباتار التـب تسـهل علـ  

 02البلد الذي يقـيم فيـه ذا  الشـ ص، المتضرر فيما لو رفا دعوى فب 

 وشمرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شمرًا، تفضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 05 

 جاسم أحمد المهزع: العضو
أردر أ  أو ـــ لــدخ أحمــد الحــداد أ  شــمرًا ســيدي الــرئيس،  

مــا تطــر   ليــه ممثــل واارة الدااليــة هــو اإلجــراء، فــواارة الدااليــة هــب 

الجهة المعنية عتلقب جميا البالغـار  ذا سانـت جنائيـة وفيهـا متهمـو ، 
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وتقوم عدراسـتها مـن ناحيـة قانونيـة. مـا تطـر   ليـه ممثـل واارة الدااليـة 

ـــه  ذا ابـــت أ  فـــب المســـفلة شـــقً ـــالتحقيق أن ـــة ع ـــا فـــالواارة معني ا جنائيً

وتحويله  ل  النياعة وات اذ اإلجراءار المناسبة فب التهمـة المسـندة  لـ  

الش ص المشتم  عليـه؛ لمـن مـا تطـر   ليـه أنـه فـب ععـ  األحيـا  

 5تمــو  هنــا  عالقــار تجاريــة، ولــيس مــن حــق واارة الدااليــة الــداو  

ــو ، عــل تمــو  ــة ت ــر   فــب تفاصــيل العقــد والتجــارة والن دعــاوى مدني

ـــة أ  تنفـــذ األحمـــام عليـــه  عفحمـــام مدنيـــة، وعإممـــا  واارة الداالي

عــالطر  التــب تراهــا مناســبة عحســا التوجيهــار القضــائية فــب ممتــا 

ـــق  ـــو  أو عـــن طري التنفيـــذ، وعليـــه تالحقـــه عـــن طريـــق شـــرطة اإلنترع

 12 االتصاالر المباشرة عن طريق الهياار الدعلوماسية وما شاعه ذلك.

 

 ـــــــــــــــس:الرئي
أنت قلت  نه  ذا صدر حمم قضائب فباستطاعة  ،يا أخ جاسم 

 واارة الداالية أ  تالحقه عن طريق اإلنترعو  والقضية مدنية.

 15 

 العضو جاسم أحمد المهزع:
 ذا سا  هنا  أمر من المحممة عتنفيذ الحمم الصـادر عـن  

ها مراسلة طريق حمم مدنب عإل امه عمبل  معين من الما ، فبإممان

ــا  الجهــار المعنيــة  ذا لــم يمــن موجــودًا فــب عــالد  عــف  هنــا  حممً

 02 مدنيًا عن طريق الطر  الدعلوماسية.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 قلت اإلنترعو .  ألنكأنا أتملم عن اإلنترعو ،  

 

 05 العضو جاسم أحمد المهزع:

ــــق   ــــه عــــن طري ــــا فباإلممــــا  مطاردت ــــر جنائيً  ذا ســــا  األم

 وشمرًا. اإلنترعو ،
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ دروي  أحمد المناعب. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:
 5أحببـت أ  أو ــ أ  المنـا مـن السـفر شمرًا سيدي الرئيس،  

شـرساء معروفـو  فـب البحـرين  هـ الءحالة لها شرو ، الحاصـل أ  

ة ولــم ، غــادروا البلــد فــب ســفرســنة 02فتــرة تتجــاوا وعاشــوا فيهــا 

مــن  الحالــةيرجعــوا وععــد عــدة شــهور اتضـــ أنهــم هــارعو ، فــب هــذ  

يحمــب الــدائن فــب البحــرين؟ هــل أحمــب األجنبــب والبحرينــب ال أحــد 

 12يحميه؟! فعالً تم التواصل ما واارة الداالية وجلسوا وتفـاهموا وقـالوا 

 نها ليست قضـية جنائيـة، تمـو  جنائيـة  ذا أعطـا  شـيمًا ورفـ  

ــد أ  وأمــور أاــرى، فال ــة عحيــث تمــو  تع مــو  هنــا  طريقــة معين

 هنا  جهة تنفيذية فب البحرين تحمب الدائنين، وشمرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شمرًا، تفضل األخ أحمـــد  عراهيــم عهـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو
ـــرئيس،   ـــه أقـــو  شـــمرًا ســـيدي ال  ذا ســـا  لشـــ ص فـــب  ن

 02البحرين دين عل  أي ش ص  ار من الهند سواء صـدر حمـم أو لـم 

يصدر، وقد سافر  ل  الهند فلينسَ أموالـه. ال يممـن مـن عـين مليـار 

ــــف أ  يحضــــرو ؟ وأي  نترعــــو  يحضــــر ؟ الشــــ ص الــــذي  422و أل

ســيبحث عنــه    وجــد  فمــن الصــعوعة القــب  عليــه لســبا أو آلاــر، 

يا الجنائية عـين دو  مجلـس التعـاو  عإممانـه أ  واإلنترعو  فب القضا

ا عــن طريــق اإلنترعــو ، ولمــن   05يحضــر ، وســبق أ  أحضــرر ش صــً

ا فـــب الهنـــد أو عاسســـتا ،  اإلنترعـــو  ال يســـتطيا أ  يحضـــر ش صـــً

فبمجــرد أ  يغــادر البلــد فعليــك أ  تنســ  أموالــك. أنــا ال أتصــور أ  
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ارجية أ  تحضـر  أُقا ب ش صًا أو أطلا من واارتب الداالية أو ال 

 ذا ســـا  فـــب الهنـــد أو عاسســـتا  أو مالي يـــا، فهـــذا صـــعا، عـــالد 

 شاسعة ومممن للش ص أ  ي تفب فيها عمل سهولة، وشمرًا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

تفضـل األخ الـدستور محمـد . (سف  مجربا) :يقولو شمرًا،  

 علب حسن علب.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 12مشـرو   ب لـ  سلمـة مفقـودة فـ تنبيـهشمرًا سـيدي الـرئيس،  

ــانو  وجــا تصــحيحها وهــب  ــة»الق ــر الحــدود الوطني ــة عب ، «المنظم

ـــب « حـــدودال»فملمـــة  ـــب ســـل الصـــياغار الموجـــودة ف ـــودة ف مفق

 القانو ، فهذا أمر مهم ويجا أ  تمو  موجودة، وشمرًا.
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 المسلم.شمرًا، تفضل األخ االد محمد  

 

 العضو خالد محمد المسلم:
أطلا مـن ال بيـر أ  يبـين لنـا الحـدود شمرًا سيدي الرئيس،  

 02والحـــدود الوطنيـــة التـــب يقـــو  عنهـــا مفقـــودة، فهنـــا  فـــر  عينهمـــا، 

 واإلاوة القانونيو  يعرفو  أسثر منب فب هذا األمر، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
سـن الطوالبـة المستشـار الـدستور علـب حشمرًا، تفضـل األخ  

 05 .القانونب لش و  اللجا  عالمجلس
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 :مستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلسال
ــرئيس،   ــة أ  شــمرًا ســيدي ال ــر الوطني المقصــود عالحــدود عب

ــوطن وجــرائم ترتمــا اــار   ــا  جــرائم ترتمــا دااــل حــدود ال هن

فهب الجرائم التـب تعبـر  (عبر الوطنية)حدود الوطن، وعندما يذسر 

 5لــذلك يقصــد عهــا الجــرائم التــب يممــن أ   ،أسثــر مــن دولــة واحــدة

 تمتد  ل  عدة دو  وليس عين دولتين عبر حدود، وشمرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل هنا  مالحظار أارى؟شمرًا،  

 12 

 )ال توجد مالحظات(
 

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

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
مناقشـة  وننتقـل  لـ  القانو  من حيث المبـدأ. و  ذ  يُقر مشر 

 02 مواد  مادة مادة. تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير
عالتعديل الوارد الديباجة : توصب اللجنة عالموافقة عل  ديباجةال 

 التقرير.فب 

 05 

 الرئيـــــــــــــــس:
األخ امـيس حمـد  تفضـل ؟علـ  الديباجـة هـل هنـا  مالحظـار 

 الرميحب. 
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 العضو خميس حمد الرميحي:

  اإلاـوا  فـب اللجنـة اعتمـدوا أطالما شمرًا سيدي الرئيس،  

عع  التعديالر التب أجراها اإلاوا  فب مجلس النـواب علـ  مشـرو  

الشـ و  التشـريعية والقانونيـة أشـرنا لساـوا  القانو ، نحن فب لجنـة 

 5فــب لجنــة الشــ و  ال ارجيــة والــدفا  واألمــن الــوطنب  لــ  تصــحيـ 

ال طف اإلمالئب فب ستاعة سلمة )نيودلهب(، حيث  نهـا ستبـت فـب 

مشرو  االتفاقية )مدينة نيوديلهب(، و ذا رجعنا  لـ  الصـفحة األايـرة 

نيــودلهب( وهـــو االســـم مــن االتفاقيـــة ذســـرر فــب النســـ ة العرعيـــة )

(، وسـا  مـن Delhiالصحيـ لها، وفب النسـ ة اإلنجلي يـة ستبـت )

 12المفتــرا أ  تصــحـ هــذ  الملمــة حتــ  تتوافــق مــا االســم اإلمالئــب 

 المذسور فب االتفاقية عنس تيها العرعية واإلنجلي ية، وشمرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شمرًا، تفضل األخ االد محمد المسلم. 

 15 

 خالد محمد المسلم: العضو
ــرئيس،   ــد( أشــمل مــن شــمرًا ســيدي ال ــة الهن ــارة )جمهوري عب

سلمــة )نيــودلهب(، حيــث    االتفاقيــة وقعــت مــا جمهوريــة الهنـــد، 

وأينمــا وقعــت االتفاقيــة فهــب اتفاقيــة موقعــة مــا جمهوريــة الهنــد ســواء 

 02وقعــت فــب مدينــة دلهــب أو غيرهــا، فعبــارة )جمهوريــة الهنــد( أشــمل، 

 وشمرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظار أارى؟شمرًا،  

 05 

 )ال توجد مالحظات(
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 لرئيـــــــــــــــس:ا
 عتعديل اللجنة؟الديباجة هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقل اآل   ل  المادة األول ، عتعديل اللجنة.  الديباجة ذ  تُقر  

 مقرر اللجنة. تفضل األخ

 

 12 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير

توصب اللجنة عالموافقة عل  هذ  المادة عالتعديل  :األول  المادة 

 الوارد فب التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 ؟عل  هذ  المادةهل هنا  مالحظار  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 02 عتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل  هذ  المادة  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05وننتقـــل اآل   لــ  المـــادة  ذ  تُقــر هــذ  المـــادة عتعــديل اللجنــة.  

 تفضل األخ مقرر اللجنة.التالية، 
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 :العضو عبدالرحمن محمد جمشير
: توصـب اللجنـة عالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا الثانيةالمادة  

 جاءر من الحمومة.

 

 5 ـــــــــــــــس:الرئي

 مالحظار عل  هذ  المادة؟ هنا هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 12 الرئيـــــــــــــــس:

 المادة؟هذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

وعهــذا نمــو  قــد انتهينــا مــن مناقشــة مــواد  . ذ  تُقــر هــذ  المــادة 

 المجلس عل  مشرو  القانو  فب مجموعه؟فهل يوافق  مشرو  القانو .

 

 )أغلبية موافقة(
 02 

 الرئيـــــــــــــــس:
. وسوف نفاذ الرأي النهائب عل  مشرو  القانو  فب الجلسة القادمة 

وننتقل اآل   ل  البند التالب مـن جـدو  األعمـا  وال ـا  عمناقشـة تقريـر 

لجنــة ال ــدمار ع صــو  مشــرو  قــانو  عتعــديل ععــ  أحمــام قــانو  

ــة فــب  ــار ال اصــة العامل ــة والهيا ــة والثقافي ــة االجتماعي ــار واألندي  05الجمعي

ميدا  الشباب والريا ة والم سسار ال اصـة الصـادرة عالمرسـوم عقـانو  

م، )المعــد فــب  ــوء االقتــراح عقــانو  المقــدم مــن 1919( لســنة 01رقــم )
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مجلــــس الشــــورى(. وأطلــــا مــــن األاــــت الــــدستورة فاطمــــة عبــــدالجبار 

 الموهجب مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.

 

 :فاطمة عبدالجبار الكوهجيالدكتورة العضو 
 5عدايـةً أطلـا تثبيــت التقريـر ومرفقاتــه شـمرًا سـيدي الــرئيس،  

 المضبطة. فب

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة؟ 

 12 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة. 

 15 

 (154/ صفحة 6)انظر الملحق 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
ســـنبدأ عمناقشـــة المبـــاد  واألســـس العامـــة لمشـــرو  القـــانو ،  

 02 تفضلب األات مقررة اللجنة. 

 

 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة العضو 
المـ رخ فـب عناءً عل  اطاب معاليمم شمرًا سيدي الرئيس،  

م  لــ  لجنــة ال ــدمار، الــذي تــم عموجبــه تمليــف 0212أستــوعر  04

 05قــانو  عتعــديل ععــ  أحمــام قــانو  اللجنــة عدراســة ومناقشــة مشــرو  

الجمعيار واألندية االجتماعية والثقافية والهياار ال اصـة العاملـة فـب 

ميــدا  الشــباب والريا ــة والم سســار ال اصــة، الصــادر عالمرســوم 

)المعـــد فـــب  ــوء االقتـــراح عقـــانو   م1919( لســنة 01عقــانو  رقـــم )
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القـــانو  تدارســـت اللجنـــة مشـــرو  ، المقـــدم مـــن مجلـــس الشـــورى(

واستعر ت وجهار النظر التب دارر حوله من قبـل أصـحاب السـعادة 

أعضاء اللجنة والمستشار القانونب لش و  اللجا  والمستشار القانونب 

يتـفلف  المساعد، واطلعت عل  جميا مرفقـار تقريـر اللجنـة السـاعقة.

 5عــن الديباجــة مــن اــالث مــواد، نصــت المــادة  المشــرو  عقــانو  فضــالً

( مـن 22ه علـ  أ  يسـتبد  نـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة )األول  من

وال يجـوا أ  يمـو  المرشــ لعضـوية مجلـس »القانو  عفقرة جديـدة 

، « دارة النــــادي أو االتحــــاد الريا ــــب منتميًــــا ألي جمعيــــة سياســــية

وتضمنت المادة الثانية من المشرو  عقانو  حذف الفقـرة األايـرة مـن 

 12ويحظـر الجمـا »اآلتـب: علـ  النحـو وهب ( من ذار القانو  4المادة )

ــة تعمــل فــب أنشــطة نوعيــة م تلفــة  ال  ــر مــن جمعي ــين عضــوية أسث ع

 ، فيمـا جـاءر المـادة الثالثـة مـادة تنفيذيـة.«عموافقة الـواير الم ـتص

ــا عــين ي ــا القيــد ال ــا  عحظــر الجم ــانو   لــ  رف ــدف مشــرو  الق ه

اء  لــــ  عضــــوية مجلــــس  دارة النــــادي أو االتحــــاد الريا ــــب واالنتمــــ

 15الجمعيــار األهليــة، وســذلك رفــا الحظــر عشــف  الجمــا عــين عضــوية 

أسثر من جمعية تعمل فـب أنشـطة نوعيـة م تلفـة  ال عموافقـة الـواير. 

حيــث    الجمعيــار واألنديــة االجتماعيــة والثقافيــة والهياــار ال اصــة 

العاملة فب ميدا  الشباب والريا ة، تمثل م سسار اجتماعية تفســ 

ادر البشرية للبذ  والعطاء، وتسـ ير قـدراتها ومهاراتهـا المجا  للمو

 02فب ادمة المجتمـا، وممارسـة األنشـطة الريا ـية والثقافيـة وال يريـة 

ــــة، ممــــا يُ ــــالوطن والتطوعي ــــا والنهــــوا ع ــــة المجتم ســــهم فــــب تنمي

وععـد تـدار  مشـرو  القـانو  ومـا جـاء عـه مـن أهـداف،  وممتسباته.

معنيـــة، تـــرى اللجنـــة أهميـــة وععـــد االطـــال  علـــ  مرئيـــار الجهـــار ال

ــانو ، مــا  جــراء ععــ   ــ  مشــرو  الق ــدأ عل الموافقــة مــن حيــث المب

 05التعديالر، عما يتوافق واألهـداف المرجـوة منـه، واالعتبـارار العمليـة 

المتعلقة عتنظيم عضوية الجمعيار واألندية، حيـث تـرى اللجنـة أهميـة 

د الريا ـب عضوية مجلس  دارة النادي أو االتحا عينرفا حظر الجما 

وسـذلك عـدم جـواا الجمـا عـين عضـوية  واالنتمـاء للجمعيـار األهليـة.

أسثــر مــن نــادٍ أو مجلــس  دارة اتحــاد ريا ــب واحــد، لالســتفادة مــن 
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ــة واالتحــادار،  ــة ل دمــة األندي ــة والمــوادر الم هل الطاقــار البحريني

وعدم تشتيت جهود تلك المـوادر عـين األنديـة واالتحـادار الريا ـية، 

ــــا  ــــة وتجنّ ــــة لدندي ــــار العمومي ــــب الجمعي ــــة ف التمــــتالر االنت اعي

فســاح المجــا   ســهم ذلــك الحظــر فــب واالتحــادار الريا ــية، سمــا يُ

ــاءار عحرينيــة شــاعة  ــرأة البحرينيــة ــــ الن ــرا  سف ــا الم ـــ ومنه  5فــب ـ

مجالس  دارار األندية الوطنية واالتحادار الريا ية لصـقل ابراتهـا، 

لـ األنديــة الوطنيــة واالتحـــادار وهــو مــا يصــا فــب النهايــة فــب صــا

( مــن 4أمــا عشــف  الفقــرة األايــرة مــن المــادة ) الريا ــية ومنتســبيها.

القانو  النافذ، فإ  اللجنة ترى  رورة  عادة صياغتها عحيـث يمـو  

 12حظر الجما عين عضوية أسثر من جمعية تعمل فب أنشطة متشاعهة، 

جمعيــار، وذلــك الحتمــا  وجــود تــداال وتعــارا عــين مصــالـ هــذ  ال

ورفا الحظر عن الجما عين عضوية الجمعيار التب تعمـل فـب أنشـطة 

فب  وء ما دار من مناقشار وما أعدي من  راء أانـاء و نوعية م تلفة.

لموافقة من حيث ا دراسة مشرو  القانو ، فإ  اللجنة توصب عما يلب:

 15المبدأ علـ  المشـرو  عقـانو  عتعـديل ععـ  أحمـام قـانو  الجمعيـار 

ــ ــدا  واألندي ــة فــب مي ــار ال اصــة العامل ــة والهيا ــة والثقافي ة االجتماعي

الشــباب والريا ــة والم سســار ال اصــة، الصــادر عالمرســوم عقــانو  

)المعـد فـب  ـوء االقتـراح عقـانو  المقـدم مـن  1919( لسنة 01رقم )

الموافقــة علــ  مــواد مشــرو  القــانو  سمــا وردر و مجلــس الشــورى(.

 02ألمــر معــروا علــ  المجلــس المــوقر وا تفصــيالً فــب الجــدو  المرفــق.

 ، وشمرًا.الت اذ الالام
 

 الرئيـــــــــــــــس:
تفضلب األات الـدستورة جهـاد  هل هنا  مالحظار؟شمرًا،  

 05 عبدا  الفا ل. 

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
تســـلَّمت اللجنـــة مرئيـــار واارة شـــ و  شـــمرًا ســـيدي الـــرئيس،  

ــديل ععــ  أحمــام قــانو  الشــباب والريا ــة عشــف   مشــرو  قــانو  عتع
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الجمعيــار واألنديــة االجتماعيــة والثقافيــة والهياــار ال اصــة العاملــة فــب 

ميـــدا  الشـــباب والريا ـــة والم سســـار ال اصـــة، الصـــادر عالمرســـوم 

)المعد فب  وء االقتراح عقانو  المقـدم  م1919( لسنة 01عقانو  رقم )

، علــ  الــرغم مــن أ  لجنــة يــوم األرععــاء الما ــب مــن مجلــس الشــورى(

 5ال دمار ااطبت الواارة المعنية منذ مار  الما ـب، حيـث تـم  رسـا  

اــالث اطاعــار  لــيهم نطلــا فيهــا مرئيــاتهم عهــذا الشــف ، ولقــد وافقــت 

   عـادة صـياغة فاللجنة علـ  اقتـراح واارة شـ و  الشـباب والريا ـة عشـ

وال يجــوا أ  يمــو  »علــ  النحــو التــالب:  22الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

ــا ألي أو المرشـــ لعضــوية مجلــس  دارة النــادي  االتحــاد الريا ــب منتميً

 12جمعيــة سياســـية أو أهليـــة، ويســـتثن  مــن ذلـــك الجمعيـــار األهليـــة ذار 

ــادٍ  أو الطــاعا المهنــب، سمــا ال يجــوا الجمــا عــين عضــوية أسثــر مــن ن

 ، واألمر مترو  لمجلسمم الموقر، وشمرًا.«اتحاد ريا ب واحد

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 15 شمرًا، تفضلب األات دال  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو
أتوجه عالشمر  ل  األاـت الـدستورة شمرًا سيدي الرئيس،  

جهــاد الفا ــل، و لــ  أعضــاء لجنــة ال ــدمار. حســنًا فعلــت رئيســة 

 02لجنة عتبنب االقتراح الذي تقدمت عه واارة ش و  الشباب والريا ـة، ال

حيث انحصـرر فيـه مـدااالر اإلاـوة األعضـاء، وسانـت هنـا   راء 

حو  من يُحظر عليه الترشــ لعضـوية مجلـس  دارة النـادي أو االتحـاد 

الريا ب، ومن يُحظر عليه الجما عين عضويتين، وعالتالب أت  الـنص 

ها األعضاء. سما أانب عل  مرونـة يل ظر التب تطر  ملبيًا لوجهار الن

 05اإلاوة أعضاء لجنة ال ـدمار وأاـذهم عهـذا المقتـرح، وذلـك تحقيقًـا 

لعمــل الشــباعب الريا ــب فــب هــذا الجانــا، فــنحن لللمصــلحة العامــة 

نشمر األات رئيسة اللجنة، حيث سفتنا عن الداو  فـب النقـاش، 

 وشمرًا.وأتفق معها فيما انتهت  ليه من قرار، 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
 5والشمر موصو   ل  لجنـة ال ـدمار. شمرًا سيدي الرئيس،  

فب الواقا أنا أوافق عل  ما جاء فب هذا التقرير ومـا جـاء فـب رسـالة 

سعادة واير ش و  الشباب والريا ـة. فـب دور االنعقـاد الثـانب توجهـت 

سوسن تقوي عس ا   ل  سعادة واير شـ و  الشـباب الدستورة األات 

مــورًا سثيــرة والريا ــة وهــو ع صــو  تممــين المــرأة وأ  هنــا  أ

 12تنقص المرأة البحرينية وااصة فـب مجـا  الريا ـة، وسـ الب لساـوة 

فب واارة ش و  الشباب والريا ـة: هـل هنـا  تقـدم فـب هـذا الشـف ؟ 

هل قامت الـواارة عت صـيص ـــ مـثالً ـــ أمـاسن أو محـالر أو مقـرار 

 يممن أ  تستفيد منها المرأة فب هذا الشف ؟ وشمرًا.

 

 15 ــس:الرئيـــــــــــــ

أعتقـــد أ  ســـ ا  األخ أحمـــد اـــار  عـــن المو ـــو ،  شـــمرًا، 

تفضـل األخ االــد  ولمـن  ذا ســا  لـديمم جــواب فتفضـلوا عإجاعتــه.

ســـليم الحـــا  الوسيـــل المســـاعد للريا ـــة والمنشـــآر عـــواارة شـــ و  

 .الشباب والريا ة

 02 

 الوكيل المساعد للرياضة والمنشآت 

 :ةــــاضــاب والريـــؤون الشبــوزارة شـب
الواارة حريصة عل   شرا  المرأة فب شمرًا سيدي الرئيس،  

جميا الفعاليار الريا ـية واالجتماعيـة والثقافيـة، وحاليًـا تـم االنتهـاء 

 05مــن  نشــاء مرســ  للشــباب فــب منطقــة المحــر  وفيــه قســم م صــص 

للفتاة عشمل سلب. عاإل افة  ل  أ  هنا  مشاريا مستقبلية مااالت 

آر ااصـــة عـــالمرأة. سمـــا أ  المنشـــآر قيـــد الدراســـة إلنشـــاء منشـــ
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الموجــودة حاليًــا ت ــدم المــرأة والرجــل، ويممــن مــن اــال   جــراءار 

تنظيميـــة عســـيطة أ  ي صـــص وقـــت للمـــرأة إلعطائهـــا ال صوصـــية 

و عطائها الفرصة للمشـارسة. عاإل ـافة  لـ  أ  هنـا  فرقًـا ومواهـا 

ة متبنــاة مــن قبــل الــواارة وشــارست فــب فعاليــار علــ  مســتوى ال لــي

ــرامة الستشــاف  ــا  ع ــار، وهن  5وحققــت عطــوالر وهــب ااصــة عالفتي

 الفتيار، وشمرًا. ىالمواها لد

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظار أارى؟شمرًا،  

 12 

 )ال توجد مالحظات(
 

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

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقـل  لـ  مناقشـة  . ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبـدأ

 02 مواد  مادة مادة، تفضلب األات مقررة اللجنة.

 

 :فاطمة عبدالجبار الكوهجيالدكتورة  العضو
عالتعـــديل  الديباجـــة:  توصـــب اللجنـــة عالموافقـــة علـــ  الديباجـــة 

 .الوارد فب التقرير

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس
الدستور عصام عبدالوهاب البرانجب رئـيس هياـة تفضل األخ   

 .المستشارين القانونيين عالمجلس
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 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
ــرئيس،   ــة هــب تعــديل الديباجــة شــمرًا ســيدي ال توصــية اللجن

أي  م عشـف  الجمعيـار السياسـية،0225لسنة  02عإ افة القانو  رقم 

أ  توصــية اللجنــة ع صــو  الديباجــة ليســت عــدو  تعــديل، عــل هنــا  

 5 تعديل أوصت عه اللجنة، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
غــانم عــن فضــل البــوعينين وايــر  األخشــمرًا، تفضــل ســعادة  

 ش و  مجلسب الشورى والنواب. 

 12 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
فـــب المو ـــا نفســـه وهـــو الديباجـــة شـــمرًا ســـيدي الـــرئيس،  

ــ  القــانو  رقــم  م عشــف  الجمعيــار 0225لســنة  02أشــارر اللجنــة  ل

، وهنـا  تعـديال  علـ  «وتعديالتـه»السياسية ولم تضف  ليـه عبـارة 

ــم   15م، واآلاــر هــو 0214لســنة  34هــذا القــانو ، أحــدهما القــانو  رق

ــه مــن األصــوب أ  تضــاف0212لســنة  13القــانو  رقــم   م، وأعتقــد أن

 ، وشمرًا.«وتعديالته»عبارة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 02 هل هنا  مالحظار أارى؟اللجنة ليس لديها مانا. شمرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــ    ــس عل ــق المجل ــة الديباجــةهــل يواف ــديل اللجن ــا األاــذ  عتع  05م

 ؟عالتعديل الذي ذسر  سعادة الواير
 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقل  ل  مقدمـة المـادة  .المذسورتعديل الع الديباجة ذ  تُقر  

 تفضلب األات مقررة اللجنة. األول ،

 

 5 :فاطمة عبدالجبار الكوهجيالدكتورة  العضو

المادة مقدمة : توصب اللجنة عالموافقة عل  المادة األول  مقدمة 

 .سما جاءر من الحمومةاألول  

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 12 المادة األول ؟مقدمة هل هنا  مالحظار عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 15 المادة األول ؟مقدمة هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 02: الفقـرة 22وننتقـل  لـ  المـادة )المـادة األولـ . مقدمـة  ذ  تُقـر  

 تفضلب األات مقررة اللجنة.نية(، الثا

 

 :فاطمة عبدالجبار الكوهجيالدكتورة العضو 
توصب اللجنة عالموافقة علـ  هـذ   :(: الفقرة الثانية22المادة ) 

 05 .الذي قرأته رئيسة اللجنةالمادة عالتعديل 
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 الرئيـــــــــــــــس:
تفضــل ســعادة الســيد  ؟علــ  هــذ  المــادةهــل هنــا  مالحظــار  

 غانم عن فضل البوعينين واير ش و  مجلسب الشورى والنواب. 

 

 5 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

مجلــس النــواب ســا  وا ــحًا عنــدما شــمرًا ســيدي الــرئيس،  

تحدث عن تعديل الفقرة الثانية، ولم يتطر  مطلقًا  ل  الفقـرة األولـ  

م األساسـب لدنديـة قـرار يصـدر عالنظـا»وهب التب تنص عل  التـالب: 

، وهــذ  الفقــرة يجــا أال تســق  مــن القــانو ، «مــن الــواير الم ــتص

 12 ألنها لم ترد فب التعديل، هذا للتو يـ فق ، وشمرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
هــل هنــا  مالحظــار أعتقــد أ  األمــور وا ــحة اآل . شــمرًا،  

 أارى؟

 15 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
الذي قرأته رئيسـة تعديل الهل يوافق المجلس عل  هذ  المادة ع 

 02 ؟اللجنة

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05وننتقــل  لــ  المــادة  .المــذسورتعــديل ال ذ  تُقــر هــذ  المــادة ع 

 تفضلب األات مقررة اللجنة. التالية،
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 فاطمة عبدالجبار الكوهجيالدكتورة العضو 
توصب اللجنة عالموافقة عل  هذ  المادة عالتعديل : المادة الثانية 

 .الوارد فب التقرير

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظار عل  هذ  المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 12 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذ  المادة عتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 وننتقـل  لـ  المـادة التاليـة،  ذ  تُقر هذ  المـادة عتعـديل اللجنـة. 

 تفضلب األات مقررة اللجنة.

 

 العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي
 02: توصـب اللجنـة عالموافقـة علـ  هـذ  المـادة سمـا المادة الثالثة 

 .جاءر من الحمومة

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 مالحظار عل  هذ  المادة؟هنا  هل  

 05 

 توجد مالحظات()ال 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 المادة؟هذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
. وعهذا نمو  قد انتهينـا مـن مناقشـة مـواد  ذ  تُقر هذ  المادة 

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه فب مجموعه؟

 

 12 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نفاذ الرأي النهائب علـ  مشـرو  القـانو  فـب الجلسـة 

تقــارير لوفــود  3. عقــب لـدينا علــ  جــدو  أعمـا  هــذ  الجلسـة القادمـة

ـــة وهـــب:  ـــة الشـــعبة البرلماني ـــد الشـــعبة البرلماني ـــر وف  15لمملمـــة تقري

فـب الـدورة التاسـعة عشـرة للجنـة التنفيذيـة  البحرين عشف  المشارسة

ـــث والعشـــرين لالتحـــاد، لال ـــب والمـــ تمر الثال تحـــاد البرلمـــانب العرع

ــــفـــب القـــاهرة  المنعقـــدين   اـــال  الفتـــرة ،جمهوريـــة مصـــر العرعيـــة ـ

لمملمـة تقريـر وفـد الشـعبة البرلمانيـة و م.0212عريـل   11  لـ  9 من

 02فــب أعمــا  اللجنــة البرلمانيــة ال ليجيــة  البحــرين عشــف  المشــارسة

 المنعقـد ،عـبوالمشترسة المعنية عتع يـ  العالقـار مـا البرلمـا  األور

عريـل   01  لـ  07مملمة علجيما، اال  الفترة من  ــعروسسل فب 

لمملمـــة البحـــرين عشـــف  تقريـــر وفـــد الشـــعبة البرلمانيـــة و م.0212

ــة الدائمــة للشــ و فــب  المشــارسة ــة ا اجتمــا  اللجن لسياســية عالجمعي

 05، المملمة األردنية الهاشمية ــعمّا  المنعقد فب البرلمانية اآلسيوية، 

هـل هنـا  مالحظـار عليهـا؟  م.0212يونيـو  0 لـ   1من  الفترة اال 

 األخ أحمـــد  عراهيــم عهـــ اد.  تفضل
 




