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ــــــــــــــ اد. ــــــــــــــم بهــ ــــــــــــــد  براهيـ  العضـــــــــــــو أحمــ

ـــــــري .ا ـــــــالم الع ـــــــد س ـــــــد تور أحم  لعضـــــــو ال

ـــــــــــــــدي الحـــــــــــــــداد.  العضـــــــــــــــو أحمـــــــــــــــد مه

ــــــــــــد.  العضــــــــــــو بســــــــــــام  ســــــــــــماعيل البنمحم

ـــــــــــــــ  .  العضـــــــــــــــو جاســـــــــــــــم أحمـــــــــــــــد المه

 العضـــــــــــــــو جمـــــــــــــــا  محمـــــــــــــــد ف ــــــــــــــــرو.

ــــــــــــــي. ــــــــــــــة محمــــــــــــــد ال عب  العضــــــــــــــو جمع

ــــــــــــــــي ســــــــــــــــلما . ــــــــــــــــة عل  العضــــــــــــــــو جميل

ــــــدا  الفا ــــــل. ــــــاد عب ــــــد تورة جه  العضــــــو ال

ـــــــــــــــا . ـــــــــــــــب ال ي  العضـــــــــــــــو جـــــــــــــــواد حبي

ـــــــــــــــدا   ـــــــــــــــا .العضـــــــــــــــو جـــــــــــــــواد عب  عب

 العضـــــــــــــــو حمـــــــــــــــد مبـــــــــــــــار  النعيمـــــــــــــــي.

ـــــــــــــقطي. ـــــــــــــين المس ـــــــــــــد حس  العضـــــــــــــو سال

ـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد المســـــــــــــــلم.  العضـــــــــــــــو سال

 العضــــــــــــــو سمــــــــــــــيس حمــــــــــــــد الرميحــــــــــــــي.

 العضــــــــــــــو درويــــــــــــــ  أحمــــــــــــــد المنــــــــــــــاعي.

ـــــــــــــــــــــد. ـــــــــــــــــــــم ال اي  العضـــــــــــــــــــــو دال  جاس

 العضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عبــــــــــــــــدا  فــــــــــــــــر .

 العضــــــــــــــو اهــــــــــــــوة محمــــــــــــــد ال ــــــــــــــواري.

 العضـــــــــــــــو ســـــــــــــــامية سليـــــــــــــــل الم يـــــــــــــــد.

ـــــــدا  ـــــــد عب ـــــــعيد أحم ـــــــد تور س  .العضـــــــو ال

ــــــــــــــة.  العضــــــــــــــو ســــــــــــــمير اــــــــــــــاد  البحارن

ـــــــوي. ـــــــد تورة سوســـــــن حـــــــاجي  ق  العضـــــــو ال
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 العضــــــــــــــو اـــــــــــــــاد  عيـــــــــــــــد    رحمـــــــــــــــة.

ــــــــ  الموســــــــوي.  العضــــــــو الســــــــيد  ــــــــياء يحي

ـــــــــــاودة. ـــــــــــدالرحمن المع ـــــــــــاد  عب  العضـــــــــــو ع

ـــــــــــدالرحمن محمـــــــــــد جمشـــــــــــير.  العضـــــــــــو عب

ـــــــل. ـــــــدالع ي  حســـــــن أب ـــــــد تور عب  العضـــــــو ال

 العضــــــــو عبــــــــدالوهاب عبدالحســــــــن المنصــــــــور.

 أحمــــــــــــــــد. العضــــــــــــــــو علــــــــــــــــي عيســــــــــــــــ 

 العضــو الــد تورة فاطمـــة عبــدالجبار ال ـــوهجي.

ـــــــــــــــاجي. ـــــــــــــــد الح ـــــــــــــــ اد أحم  العضـــــــــــــــو ف

ـــي. ـــد ال  اع ـــي محم ـــد عل ـــد تور محم  العضـــو ال

 العضــــــو الــــــد تور منصــــــور محمــــــد ســــــرحا .

 العضـــــــــو نانســـــــــي دينــــــــــا  يلـــــــــي سضــــــــــوري.

 العضـــــــــــــــــو هالـــــــــــــــــة رمـــــــــــــــــ ي فـــــــــــــــــاي .

 

 

 عبدالجليل  براهيم    طريف سعادة السيد وقد حضر الجلسة

األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الح ومة سعادة السيد 

 غانم بن فضل البوعينين واير ش و  مجلسي الشورى والنواب.

 

 5  ما حضر الجلسة بع  ممثلي الجها  الرسمية وهم:

 الداسلية من واارة: 

نقيــب محمــد يــونس الهرمــي رئــيس شــعبة اال صــا  بمجلســي ال -0

 .رية بإدارة الش و  القانونيةالشورى والنواب واللجا  الواا
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النقيـــب مـــريم يوســـف ال ـــاعن رئـــيس شـــعبة بـــإدارة التحريـــا   -2

ــن االقتصــادي  ــة لم افحــة الفســاد واألم ــاةدارة العام ــة ب المالي

 واةل تروني.

مـــ ام أو  أحمـــد عبـــدا  الجـــااي  ـــاب  قـــانوني بـــإدارة ال -3

 5 .الش و  القانونية

 

 ال ارجية: من واارة 

 السيد محمد عبدالرحمن الحيدا  المستشار القانوني.  .0

 ملحق دبلوماسي. لسيد يوسف يعقوب العبادا .2

 01 

 المالية من واارة: 

ســـيد ســـامي محمـــد حميـــد مـــدير  دارة الع قـــا  االقتصـــادية ال .0

 .ال ارجية

قــا     سليفــة رئــيس قســم الع الشــيخ فــرا  بــن عبــدالرحمن  .2

 05 الثنائية.

 

 االجتماعيةة العمل والتنمية من واار: 

 قانوني.المستشار المتولي محمود الد تور أسامة  امل  .0

السيد جما  عبدالوهاب قاروني مستشار  نسيق مجلسي  .2

 21 الشورى والنواب.

 

 ة المواا   واال صاال من واار: 

الســيد محمــد نااــر ال عبــي و يــل الــواارة لشــ و  الطيــرا   .0

 المدني.

 25 قانوني.المستشار الالسيدة فاطمة  براهيم المناعي  .2

 السيد  ما  حفني رياض مستشار الطيرا  المدني. .3
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 من واارة ش و  مجلسي الشورى والنواب: 

السيد عبدالع يم محمد العيد الو يل المساعد لش و  مجلسـي  - 

 الشورى والنواب.

 وعدد من مديري اةدارا  ورؤساء األقسام وموظفي الواارة. ــ 

 5 

 ة الصحةمن واار: 

المانع الو يل المساعد لش و   الد تور وليد سليفة  -0

 مستشفيا .ال

 الد تور عاد  سلما  الصياد رئيس قسم م افحة األمراض. -2

 01 السيد محمود رشيد شريف مستشار ش و  المجالس. -3

 السيد أسامة أحمد عثما  المستشار القانوني. -4
 

 ة الصناعة والتجارة والسياحةمن واار: 

 للموارد وال دما .مساعد الو يل الالسيد أحمد عيس  بوبشيت . 0

 05الشـــيخ حمـــد بـــن ســـلما     سليفـــة مـــدير  دارة الع قـــا  التجاريـــة . 2

 ال ارجية.

 

  ش و  الموانئ والم حة البحريةمن: 

 السيد عاد  نجا  حسن رئيس األمن والس مة. -

 21 

  المجلس األعل  للبيئةمن: 

 الرئيس التنفيذي. ةالد تور محمد مبار  بن دين  .0

 ي باحم قانوني.العتيبحسن حسن سليس السيد  .2

 

 25 ما حضرها الد تور أحمـد عبـدا  نااـر األمـين العـام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلوما ، والـد تورة فوايـة 
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يوســف الجيــب األمــين العــام المســاعد لشــ و  الع قــا  واةعــ م 

والبحوث، والسيد عبدالناار محمد الصديقي األمين العام المساعد 

جلسا  واللجا ، والد تور عصام عبدالوهاب البرانجي لش و  ال

ـــة سرئـــيس هيئـــة الم تشـــارين القـــانونيين بـــالمجلس، وأعضـــاء هيئ

 5المستشارين القانونيين بالمجلس،  ما حضرها عدد مـن مـديري 

 معـالياةدارا  ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتـت  

 الرئيس الجلسة:
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 01بســم ا  الــرحمن الــرحيم، أســـعد ا  اــباح م ب ــل سيـــر، 

مـن دور االنعقـاد العـادي الثالـم مـن الفصـل  ةنفتت  الجلسة الرابعـة عشـر

التشريعي الرابع، ونبـدأ بـت وة أسـماء األعضـاء المعتـذرين والنـائبين عـن 

الجلسة السـابقة.  فضـل األع عبـدالجليل  بـراهيم    طريـف األمـين العـام 

 للمجلس. 

 05 

 األمين العام للمجلس:

الســ م علــي م ورحمــة ا  وبر ا ــه، شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  اباح م جميع ا ب ل سير،

 ل من أاحاب السعادة: نوار علي المحمود في مهمة رسـمية بت ليـف 

 21الد تور محمد علي حسن علي للسفر سـار  الممل ـة، ومن المجلس، 

 احي طارئ منّ ا  عليه الد تور عبدالع ي  عبدا  العجما  ل رفو

 بالصحة والعافية، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25ش ر ا، وبهذا ي و  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متـوافر ا. 
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 ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

 ؟فهل هنا  م ح ا  عليهامضبطة الجلسة السابقة، 

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

. وننتقــل اآل   لــ  البنــد  ذ   قــر المضــبطة  مــا ورد   لــي م 

ـــا  وال ـــاص ـــن جـــدو  األعم ـــالي م ـــواردة.  فضـــل األع  الت بالرســـائل ال

 عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس.

 01 

 األمين العام للمجلس:

رســائل معــالي الســيد ، الرســائل الــواردة: شــ ر ا ســيدي الــرئيس 

أحمد بن  بـراهيم المـ  رئـيس مجلـس النـواب ب صـوص مـا انتهـ   ليـه 

بــين  مشــرو  قـانو  بالتصـديق علـ  ا فاقيـة مجلـس النـواب حـو  التـالي:

 05البحرين وروسيا اال حادية بشأ  نقل المح وم عليهم بعقوبـا  ممل ة 

وقــد  مــت  م.2102( لســنة 24ســالبة للحريــة، المرافــق للمرســوم رقــم )

 ل  لجنـة الشـ و  ال ارجيـة والـدفا  واألمـن الـوطني مـع  سطـار  حالته 

مشـــرو  قـــانو  بالتصـــديق علـــ  و. لجنـــة الشـــ و  التشـــريعية والقانونيـــة

م عليهم بين ح ومـة ممل ـة البحـرين وح ومـة ا فاقية نقل المح و

 21وقـد  مــت  م.2102( لســنة 44جمهوريـة الهنــد، المرافـق للمرســوم رقـم )

 ل  لجنـة الشـ و  ال ارجيـة والـدفا  واألمـن الـوطني مـع  سطـار  حالته 

اقتــراو بقــانو  بشــأ  االحتـــراف و. لجنــة الشــ و  التشــريعية والقانونيــة

الســـعادة األعضـــاء: بســـام  ســـماعيل الريا ــي، والمقـــدم مـــن أاـــحاب 

حمــد، والــد تورة سوســن حــاجي  قــوي، ونــوار علــي المحمــود، مالبن

ــل. ــدالع ي  حســن أب  25وقــد  مــت  واــاد  عيــد    رحمــة، والــد تور عب
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، مع  سطار لجنة الش و  التشـريعية والقانونيـة ل  لجنة الشباب  حالته 

 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــالي مـــن جـــدو  األعمـــا  وننتقـــل اآلشـــ ر ا،    5   لـــ  البنـــد الت

 قرير لجنة الش و  ال ارجية والدفا  واألمـن الـوطني وال اص بمناقشة 

ــة العربيــة لم افحــة  ــانو  بالتصــديق علــ  اال فاقي ب صــوص مشــرو  ق

ـــل اةرهـــاب، المرافـــق للمرســـوم رقـــم ) ( لســـنة 0غســـل األمـــوا  و موي

مقــرر ال  اعــي الــد تور محمــد علــي محمــد وأطلــب مــن األع  م.2102

 01 اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.

 

 :الدكتور محمد علي محمد الخزاعي العضو

بدايـة  ش ر ا سيدي الرئيس، أسعد ا  اباح م ب ـل سيـر.  

 أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس

 المضبطة؟هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 

 )أغلبية موافقة(
 21 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (121/ صفحة 1)انظر الملحق 
 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامـة لمشـرو  القـانو .  فضـل  

 األع مقرر اللجنة. 

 

 5 :عيالدكتور محمد علي محمد الخزا العضو

 دارست اللجنة مشرو  قانو  بالتصـديق  ش ر ا سيدي الرئيس، 

ـــل اةرهـــاب،  ـــة لم افحـــة غســـل األمـــوا  و موي ـــة العربي ـــ  اال فاقي عل

 بــاد  وجهــا  الن ــر  و ــم م،2102( لســنة 0المرافــق للمرســوم رقــم )

ــــي  واارة بشــــأنه مــــن قبــــل أاــــحاب الســــعادة أعضــــاء اللجنــــة، وممثل

 01واطلعت ، للجنةوالمستشار القانوني  وممثلي واارة الداسلية، ،ال ارجية

ــة  ــس الشــورى اللجن ــة بمجل ــة الشــ و  التشــريعية والقانوني ــ  رأي لجن عل

ــذي جــاء م  ــد  قــانو  مــن النــاحيتين الدســتورية مشــرو  الســ مة ا ال

قــرار مجلــس النــواب ومرفقا ــه بشــأ   علــ ،  مــا اطلعــت والقانونيــة

فضـ   عـن  ـــ تـألف التـي  اللجنة عل  اال فاقيـة. واطلعت مشرو  القانو 

ــــالديباجـــة   05( مـــادة، وقـــد حـــدد  40ســـتة أبـــواب مشـــتملة علـــ  ) مـــن ـ

اال فاقية في الباب األو  النرض منها وهـو  ـدعيم التـدابير الراميـة  لـ  

م افحة جرائم غسـل األمـوا  و مويـل اةرهـاب و ع يـ  التعـاو  العربـي 

ــم و ــع عــ دة  عــاريف لــبع  المصــطلحا  فــي هــذا المجــا ،  مــا  

الواردة باال فاقية، و ناولت المواد من )الثانية( حت  )الثامنة والعشرين( 

 21الهدف مـن اال فاقيـة واـو  سـيادة الـدو  األطـراف، والتـدابير الوقائيـة 

الرقابــة واةشــراف، والرقابــة مثــل مــن غســل األمــوا  و مويــل اةرهــاب، 

علـ  الم سسـا  الماليـة، ووحـدة  عل  حر ة األموا  والتدابير الواقعة

التحريا  المالية، و جراءا  الم افحة والتعاو  بين الـدو ، و ـذلك 

 جــريم غســل األمــوا  و جــريم  مويــل اةرهــاب، ومســ ولية األشــ اص 
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االعتباريين، والوالية القضائية، والتجميد والحج  والمصادرة، والتعاو  

، و ذلك التعاو  األمنـي مع سلطا   نفاذ القانو ، والسرية المصرفية

التـــدابير الوقائيـــة والم افحـــة و بـــاد  المعلومـــا ، والتحريـــا ، مثـــل 

و بـــاد  ال بـــرا  والدراســـا  والبحـــوث، والـــدعم فـــي مجـــا  التـــدريب 

 5المساعدة مثل والمساعدة والتعاو  العربي، والتعاو  القانوني والقضائي 

ـــة المتبادلـــة والســـلطة المر  يـــة، وحـــاال  رفـــ  المســـاعدة  القانوني

القانونيــة، و  ـــاليف  نفيـــذ طلـــب المســـاعدة، واالعتـــراف باألح ـــام 

الج ائيــة، والتعــاو  ألغــراض المصــادرة، فــي حــين  ضــمنت المــواد مــن 

)التاسعة والعشرين( حت  )الحادية واألربعين( التعاو  ألغراض استرداد 

ــة و ســليم المتهمــين والمح ــوم   01الموجــودا ، ونقــل اةجــراءا  الج ائي

ــي هم و بــاد  طلبــا  التســليم، ومســتندا  طلــب التســليم، والتوقيــف عل

الم قــت، و عــدد طلبــا  التســليم، واةنابــة القضــائية، وحصــانة الشــهود 

وال بــراء وحمــايتهم، ونقلهــم ونفقــا  ســفرهم، و ناولــت المــادة األسيــرة 

ورأ  اللجنـة أ  هـذه اال فاقيـة  هـدف  من اال فاقيـة األح ـام ال تاميـة.

 05لجـرائم غسـل األمـوا  وم افحـة اةرهـاب، و فعيـل ســبل   لـ  التصـدي

م افحتها، وأنها جاء   رجمة واقعية لمـا الت مـت بـه الممل ـة دولي ـا 

ـــة ال  تعـــارض مـــع القـــوانين  فـــي هـــذا الشـــأ ،  مـــا أ  هـــذه اال فاقي

والمراســيم واال فاقيــا  الدوليــة التــي اــدقت عليهــا ممل ــة البحــرين، 

أ   صـدر  انـه يلـ م لنفاذهـحيـم   ـة، والمملفـي والن م المعمو  بهـا 

 21( من الدستور، فقد 37عماال  لح م الفقرة الثانية من المادة ) بقانو  

ــة التشــريع واةفتــاء القــانوني مشــرو  قــانو  بالتصــديق علــ   أعــد  هيئ

 ضـمنت المـادة  ،مـن مـاد ين ـــ فضـ   عـن الديباجـةـــ  لفأاال فاقية، يت

وفـي  ـوء . الثانيـة مـادة  نفيذيـةالمـادة األول  التصديق علـ  اال فاقيـة و

مشـــرو  قـــانو  ذلــك  واـــي اللجنـــة بالموافقــة مـــن حيـــم المبــدأ علـــ  
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ـــل  ـــة لم افحـــة غســـل األمـــوا  و موي ـــة العربي ـــ  اال فاقي بالتصـــديق عل

مــــواد  وعلــــ  ،م2102( لســــنة 0اةرهــــاب، المرافــــق للمرســــوم رقــــم )

ي  ـوء مـا  واـية اللجنـة: فـ المشرو   ما ورد  في الجدو  المرفـق.

دار من مناقشا  وما أبـدي مـن  راء أثنـاء دراسـة مشـرو  القـانو ، فـإ  

 5مشــرو  قــانو   واــي بمــا يلــي: الموافقــة مــن حيــم المبــدأ علــ  اللجنـة 

ـــل  ـــة لم افحـــة غســـل األمـــوا  و موي ـــة العربي ـــ  اال فاقي بالتصـــديق عل

. والموافقـــة علـــ  م2102( لســـنة 0اةرهـــاب، المرافـــق للمرســـوم رقـــم )

اد مشرو  القانو   ما ورد   فصـي   فـي الجـدو  المرفـق. نصوص مو

 واألمر معروض عل  المجلس الموقر ال  اذ ال ام، وش ر ا.

 01 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضلي األست دال  جاسم ال ايد. هل هنا  م ح ا ؟ ش ر ا،  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 05بدايـة نشـ ر اللجنـة علـ  هـذا التقريـر.  ش ر ا سيدي الرئيس، 

لــدي م ح ــة وأحببــت أ  أســأ  اةســوا  فــي واارة ال ارجيــة بشــأنها، 

فـي  طـار  نفيـذ اال فاقيـة العربيـة لم افحـة  اوأطلب من معالي م أمر 

من سـ   البرلمـا  العربـي  ـم االجتمـا  مـع  ا  ل  أهميتها.اةرهاب ن ر 

ــق  ــة فيمــا يتعل ــدو  العربي ــة المتعلقــة باةرهــاب جامعــة ال ــذ اال فاقي بتنفي

ــة ومســاعد ها لبعضــهاومــد ــدو  العربي ــذ  ى انســجام ال ــبع  فــي  نفي  21ال

ن البرلمـا  العربـي نتيجــة لهـذا االجتمـا  ملــف اـدر عــ قـدوأح امهـا. 

مت امل، ونحن أواينا أيض ا في البرلما  العربي بأ  يتم  عميمه عل  

ي و   أ والنرض من ذلك  البرلمانا  الوطنية في الدو  العربية،  ل

الجهــا  المعنيــة وبشــ ل ســاص والســلطة التشــريعية  بــين عــاو  هنــا  

 25و   ـــ ؛ أل  اال فاقيـة العـد  واارةوأيض ا  واارة الداسلية وواارة ال ارجية
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ــة ـــ  انــت مت امل ــاينســب  ربمــا ـ ــدأ الســيادة   ليه ــا لمب ا احترامه أيضــ 

ـــدو  عنـــد قيـــام التعـــ ـــذ  او الوطنيـــة بالنســـبة  لـــ  ال والعمـــل علـــ   نفي

أ  هنــا     مــن فــياالســتفادة منــه وف ــا  هنــا   قريــر  أح امهــا.

تبــاد  المعلومــا  ومتعلقــة بمعوقــا   واجــه  نفيــذ  لــك اال فاقيــة متعلقــة 

 5فـي دولهـا ذلـك مسألة و ع من ومة عربية قادرة عل  م افحـة بأيض ا 

هم عــدد مــن المعلومــا  وعــدد مــن ييــدأ ــو   حــت بحيــم ياةقليميــة 

التنفيــذ. فــأ من  أوال  أ  يــتم  عمــيم اللقــاء  علــ اآلليــا  التــي  ســاعدهم 

ته  ـتم مـع رؤسـاء سااـة أ  مناقشـو ،الذي  م مع جامعة الـدو  العربيـة

ــــة، ل ــــتم و ــــع االحتياجــــا ، الــــدو  العربي ــــد مناقشــــة وي  ــــذلك عن

 01  يراد مبلغ  بير عدد من الدو  أ األمر في تطلبي فربماالمي انيا  

نص  م الاآلليا  التي  وو عيذ من أجل  نففي مي انيا  واارة الداسلية 

 لـ  اةسـوا  فـي واارة  موجـه عليها في مجا  التعاو . أيض ا لدي س ا 

فيمـــا يتعلـــق بالجريمـــة اةرهابيـــة،  الثالثــة ـــم  عـــديل المـــادة  :ال ارجيــة

 ــم  نفيــذ  قــدحــو  مــا  ذا  ــا   ســاؤ   لهــاالبحــرين  ــا  ممل ــة و

 05 وش ر ا. أم ال؟النص بعد التعديل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

اةسوا  في واارة ال ارجية هل لدي م رد عل  الس ا  ش ر ا،  

القــانوني مستشــار المحمــد عبـدالرحمن الحيــدا   فضــل األع المطـروو؟ 

 21 . واراة ال ارجيةب

 

 :وزارة الخارجيةالقانوني بمستشار ال

ب صوص االستفسار حو  مو و   نفيذ  يس،الرئ معاليش ر ا  

اةجراءا ، المادة وا حة في هـذه اال فاقيـة، حيـم يـتم التشـاور فيمـا 

 25بــــين الــــدو  األعضــــاء قبــــل  نفيــــذ أي  جــــراءا  ســــواء بشــــأ  نقــــل 
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المح ـــومين أو بشــــأ   ســـليمهم، وي ــــو  التنفيــــذ  مـــا مــــن ســــ   

ب صـــوص مـــذ را  دبلوماســـية.  و مـــابرو و ـــو  ملحـــق باال فاقيـــة، 

االستفســار حــو  المحا ــر واالجتماعــا  التــي انعقــد  فــي البرلمــا  

ــع الــدو  األعضــاء عــن  ــي،  عمــم محا ــر االجتماعــا  علــ  جمي العرب

 5العربية أو الدو  األعضـاء فـي الجامعـة العربيـة، و ـتم  البرلمانا طريق 

مناقشــة التواــيا  و نفيــذها. ب صــوص االستفســار عــن  عــديل المــادة 

ـــة، وبعـــد اةجرائيـــة، ب ـــتم  قـــرار  عـــديل أي مـــادة مـــن اال فاقي عـــد أ  ي

ــدا   اســت ما  جميــع اةجــراءا  الدســتورية،  قــوم واارة ال ارجيــة بإي

اك التعديل أو التصديق، ومن بعد ذلك يتم التنفيذ، وبالتالي ال  نفيذ 

 01 قبل التصديق عل  المادة المعدلة، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 أسرى؟ هل هنا  م ح ا  

 

 05 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيم المبدأ؟ 

 

 21 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقـل  لـ  مناقشــة   ذ  يُقـر مشـرو  القـانو  مـن حيــم المبـدأ. 

 مواده مادة مادة،  فضل األع مقرر اللجنة.

 25 
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 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

بالتعـديل الـوارد  الديباجـة واي اللجنة بالموافقة علـ   :الديباجة 

 في التقرير.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟الديباجةهل هنا  م ح ا  عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

 بتعديل اللجنة؟الديباجة هل يوافق المجلس عل   

 

 أغلبية موافقة()
 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

بتعديل اللجنـة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  الديباجة ذ   ُقر  

  فضل األع مقرر اللجنة.

 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 21 واــي اللجنــة بالموافقــة علــ  هــذه المــادة  مــا  :األولــ المــادة  

 جاء  من الح ومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   ُقر هذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـل األع  

 مقرر اللجنة.

 

 01 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 واــي اللجنــة بالموافقــة علــ  هــذه المــادة  مــا  :الثانيــةالمــادة  

 جاء  من الح ومة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 05 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 21 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

مـواد مناقشـة وبهـذا ن ـو  قـد انتهينـا مـن  ذ   ُقر هـذه المـادة.  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

فـي الجلسـة ف نأسذ الرأي النهـائي علـ  مشـرو  القـانو  وسو 

وننتقــل اآل   لــ  البنــد التــالي مــن جــدو  األعمــا  وال ــاص  .القادمــة

ـــة  ـــن الـــوطنيبمناقشـــة  قريـــر لجن ـــة والـــدفا  واألم  01 الشـــ و  ال ارجي

بالتصديق عل  ا فاقيـة بـين ح ومـة ممل ـة ب صوص مشرو  قانو  

البحرين وح ومـة جمهوريـة بـنن دي  الشـعبية بشـأ   جنـب االادوا  

بة للضرائب عل  الدسل، المرافـق الضريبي ومنع التهرب المالي بالنس

ـــد تور األع   فضـــل ،م2102( لســـنة 32للمرســـوم المل ـــي رقـــم ) ال

 05 مقرر اللجنة.  محمد علي محمد ال  اعي

 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

ش ر ا سيدي الرئيس، بداية  أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ـه فـي  

 المضبطة.

 21 

 :الرئيـــــــــــــــس

 يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟هل  

 

 )أغلبية موافقة(
 25 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 22)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (131 / صفحة2)انظر الملحق 
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

وسـنبدأ اآل  بمناقشـة المبـادئ واألسـس العامـة لمشـرو  القـانو .  

  فضل األع مقرر اللجنة. 

 

 01 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 دارست اللجنة مشرو  قانو  بالتصـديق  ش ر ا سيدي الرئيس، 

علــــ  ا فاقيــــة بــــين ح ومــــة ممل ــــة البحــــرين وح ومــــة جمهوريــــة 

ادوا  الضـريبي ومنـع التهـرب المـالي   الشعبية بشـأ   جنـب االيبنن د

( لســـنة 32بالنســـبة للضـــرائب علـــ  الـــدسل، المرافـــق للمرســـوم رقـــم )

 05م، وقد  م  باد  وجهـا  الن ـر بشـأنه مـن قبـل أاـحاب السـعادة 2102

أعضــــاء اللجنــــة، وممثلــــي واارة ال ارجيــــة، وممثلــــي واارة الماليــــة، 

لجنــة الشــ و  والمستشــار القــانوني للجنــة، واطلعــت اللجنــة علــ  رأي 

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء م  ـد ا سـ مة مشـرو  

القــانو  مــن النــاحيتين الدســتورية والقانونيــة،  مــا اطلعــت علــ  قــرار 

 21مجلــس النــواب ومرفقا ــه بشــأ  مشــرو  القــانو ، وعلــ  رأي  ــل مــن: 

ــ ديباجة فض   عن ال ــ واارة ال ارجية، وواارة المالية. و تألف اال فاقية

( نطا   طبيق اال فاقيـة، 2( و)0( مادة، حيم بينت الماد ا  )31من )

( أهــم المصــطلحا  العامــة الــواردة بنصواــها، أمــا 3وعرّفــت المــادة )

( فقــد سصصــتا لتحديــد المقصــود بــالقيم والمنشــأة 5( و)4الماد ــا  )
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ـــ  )2الدائمـــة، فيمـــا فصـــلت المـــواد مـــن ) ( أح ـــام سضـــو  22(  ل

 جنـب سضـوعها الادوا   لـ  لضرائب في الدولتين بما ي دي اةيرادا  ل

ـــر  ـــدسل المتحقـــق مـــن األمـــوا  غي ـــرادا  هـــي )ال  ـــريبي، وهـــذه اةي

المنقولة، أرباو األعما  التجاريـة، أربـاو الشـحن والنقـل الجـوي، أربـاو 

 5المشــاريع المشـــتر ة، أربــاو األســـهم، الـــدسل الناشــئ عـــن مطالبـــا  

لرأســـمالية، الـــدسل النـــا م عـــن ال ـــدما  الـــدين، اة ـــاوا ، األربـــاو ا

،  يـرادا  الفنـانين والريا ـيين، المعاشـا  ينريالش صية، أ عاب المد

التقاعديــة، مر بــا  وأجــور وم افــا  ال ــدما  الح وميــة،  يــرادا  

ـــرادا  األســـرى(،  ـــوا  اةي ـــاحثين، أن ـــرادا  األســـا ذة والب الطـــ ب،  ي

 01المتنوعـة، فـي حـين بينـت المـادة ( بعـ  األح ـام 23و ناولت المادة )

( طــر   جنــب االادوا  الضــريبي ل ــل مــن الطــرفين المتعاقــدين، 24)

ــ  )25أمــا المــواد مــن ) ــ  فــي  فتضــمنت (21(  ل أح ــام عــدم التميي

المعاملة، و جراءا  اال فـا  المتبـاد ، و بـاد  المعلومـا ، وأثـر  طبيـق 

دبلوماســية والوظــائف اال فاقيــة علــ  الم ايــا الماليــة ألعضــاء البعثــا  ال

 05( عل  األح ام ال تاميـة 31( و)29القنصلية، وأسير ا نصت الماد ا  )

و رى اللجنة أهمية اال فاقية  ل  فاقية،  ذ بينتا أح ام نفاذها و نهائها.

في  ن يم  لية  جنب االادوا  الضريبي ومنع التهرب المالي فيمـا يتعلـق 

ين، وحيـم  نـه يلـ م لنفاذهـا بالضرائب المفرو ة عل  الدسل بين البلد

( مــن 37أ   صــدر بقــانو   عمــاال  لح ــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )

ــاء القــانوني مشــرو  قــانو   ــة التشــريع واةفت  21الدســتور، فقــد أعــد  هيئ

يتـألف فضـ   عـن الديباجـة مـن مـاد ين،  بالتصديق علـ  هـذه اال فاقيـة

ــة والثا ــ  اال فاقي ــ  التصــديق عل ــة،  ضــمن المــادة األول ــة مــادة  نفيذي ني

ــانو   ــ  مشــرو  ق ــة بالموافقــة مــن حيــم المبــدأ عل وعليــه  واــي اللجن

بالتصـــديق علـــ  ا فاقيـــة بـــين ح ومـــة ممل ـــة البحـــرين وح ومـــة 
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  الشعبية بشأ   جنب االادوا  الضريبي ومنع التهرب يجمهورية بنن د

( 32المالي بالنسبة  ل  الضرائب عل  الدسل، المرافق للمرسـوم رقـم )

م، والموافقــة علـ  مــواد المشــرو   مـا ورد  فــي الجــدو  2102سـنة ل

المرفق. وفي  وء ما دار من مناقشا  ومـا أبـدي مـن  راء أثنـاء دراسـة 

 5مشرو  القانو  فـإ  اللجنـة  واـي بمـا يلـي: الموافقـة مـن حيـم المبـدأ 

ـــين ح ومـــة ممل ـــة  ـــة ب ـــ  ا فاقي علـــ  مشـــرو  قـــانو  بالتصـــديق عل

الشــعبية بشــأ   جنــب االادوا    ية بــنن دالبحــرين وح ومــة جمهوريــ

الضــريبي ومنـــع التهـــرب المــالي بالنســـبة  لـــ  الضــرائب علـــ  الـــدسل، 

. والموافقة عل  نصـوص مـواد م2102( لسنة 32المرافق للمرسوم رقم )

 01مشـــرو  القـــانو   مـــا ورد   فصـــي   فـــي الجـــدو  المرفـــق، واألمـــر 

 معروض عل  مجلس م الموقر، وش ر ا.

 

 :ـــــــــــسالرئيــــ

  فضل األع أحمد مهدي الحداد.هل هنا  م ح ا ؟ ش ر ا،  

 05 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

ـــرئيس،  ـــدورا   شـــ ر ا ســـيدي ال ـــا. فـــي ال ـــر جميع  اـــباو ال ي

مناقشة مثل هذه اال فاقيا  ونحن اآل   تالسابقة وس   هذه الدورة  م

ة  جنـــب بصـــدد الموافقـــة علـــ  مشـــرو  قـــانو  بالتصـــديق علـــ  ا فاقيـــ

 21  الشـعبية. ياالادوا  الضريبي ومنع التهرب المالي مـع جمهوريـة بـنن د

لدي س ا ،  يف  ستطيع البحرين االستفادة من مثل هذه اال فاقيا ؟ 

هنا  ا فاقيا   ثيرة أقرها مجلس الشورى و ـذلك مجلـس النـواب، 

ـــ مــن ســ   متابعتنــا للصــحافة وغيرهــا ــــ أ  هنــا   ول ننــا لــم نســمع ـ

   لهـــذه اال فاقيـــا ي ســـ الي للح ومـــة المـــوقرة:  يـــف يم ـــن  فعـــي

 25التجار أو غرفة الصـناعة والتجـارة فـي البحـرين أ  مثل للجها  المعنية 
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يستفيدوا مـن هـذه اال فاقيـا ؟ السـ ا  اآلسـر: جـاء فـي نهايـة اال فاقيـة 

أي ش صــية مجهولــة، نــود أ  « وُقعــت بالنيابــة عــن ممل ــة البحــرين»

توقيع علـ  هـذه اال فاقيـة؟ هـل هـو و يـل أو وايـر أو نعرف من قـام بـال

 مدير؟ أعتقد أ  هذه المعلوما  مهمة جد ا في المستقبل، وش ر ا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــدا  المستشـــار شـــ ر ا،  فضـــل   ـــدالرحمن الحي األع محمـــد عب

 القانوني بواارة ال ارجية.

 

 01 :المستشار القانوني بوزارة الخارجية

أود أ  أشـ ر األع أحمـد الحـداد علـ   الـرئيس،ش ر ا سيدي  

هذه االستفسـارا . االستفسـار األو  ب صـوص االسـتفادة مـن مثـل هـذا 

النـــو  مـــن اال فاقيـــا ، فـــي الحقيقـــة أ  واارة ال ارجيـــة  قـــوم بتنفيـــذ 

 ع يـ  اال فاقيـا  ومــذ را  مـن سـ   السياسـة ال ارجيـة للممل ـة، 

 05أمـام دولـة  سـيوية، ذلـك األمـر  التفـاهم مـع الـدو  األسـرى وسااـة أننـا

يم ن أ  يع ا ويسهل من عمليـة  نفيـذ السياسـة ال ارجيـة. أمـا بشـأ  

 فعيـــل اال فاقيـــة فـــإ  الح ومـــة لـــديها  ليـــة متبعـــة فـــي متابعـــة جميـــع 

ــــذ  ــــواراء لمتابعــــة  نفي ــــس ال ــــرار لمجل ــــا ، واــــدر مــــ سر ا ق اال فاقي

ة وهنـا   قريـر اال فاقيا ، وهنا   ليـة وُ ـعت مـن قبـل واارة ال ارجيـ

 21نصف سنوي يُقدم لمجلس الواراء بتفاايل  نفيذ جميع اال فاقيا . أمـا 

ب صـوص هـذه اال فاقيـة بالـذا  فأعتقـد أ  واارة الماليـة  قـوم بمتابعــة 

اال فاقية وي و   نفيذها عن طريق غرفـة التجـارة والصـناعة، وي ـو  

وقيـع، ففـي لدى الح ومة أرقام و حصاءا . أما بالنسبة  ل  عمليـة الت

البداية ال ي و  هنا   وقيع  ال بناء عل   فوي  من الح ومة للـواير 

 25الم تص بالتوقيع عل  اال فاقيـة. نحـن نواجـه مشـ لة مـع بعـ  الـدو  
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ــا فــي  ــا فــي أ  و ــع أســماء الــواراء أو عــدم و ــعها يســبب حرج  أحيان 

است ما  اةجراءا  مع الدو  األسرى، ولذلك نحن في عملية التوقيع 

 ــو  هنــا  أريحيــة أو مرونــة فــي و ــع ممثــل عــن الح ومــة، وفــي  

اال فاقية ي و  التفوي  الم و  باسم الواير، وفي اال فاقيا  الدولية 

 5 عادة ال ي و  هنا   فوي   ال للواراء الم تصين، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  م ح ا  أسرى؟ش ر ا،  

 

 01 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيم المبدأ؟ 

 

 05 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقـل  لـ  مناقشــة   ذ  يُقـر مشـرو  القـانو  مـن حيــم المبـدأ. 

 مواده مادة مادة،  فضل األع مقرر اللجنة.

 21 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 ما جاء  مـن  الديباجة  واي اللجنة بالموافقة عل  :جةالديبا 

 الح ومة.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟عل  الديباجةهل هنا  م ح ا   
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟عل  الديباجةهل يوافق المجلس  
 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 :الرئيـــــــــــــــس

. وننتقــل اآل   لــ  المــادة التاليــة،  فضــل األع الديباجــة ذ   ُقــر  

 مقرر اللجنة.
 

 05 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 واــي اللجنــة بالموافقــة علــ  هــذه المــادة  مــا  المــادة األولــ : 

 جاء  من الح ومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 21 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :ــــــــــسالرئيـــــ

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   ُقر هذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـل األع  

 مقرر اللجنة.

 

 5 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 واــي اللجنــة بالموافقــة علــ  هــذه المــادة  مــا  المــادة الثانيــة: 

 جاء  من الح ومة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 01 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 05 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 21وبهـذا ن ـو  قـد انتهينـا مـن مناقشـة مـواد  ذ   ُقر هـذه المـادة.  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

ســوف نأســذ الــرأي النهــائي علــ  مشــرو  القــانو  فــي الجلســة و 

قبــل أ  ننتقــل  لــ  البنــد التــالي مــن جــدو  األعمــا ، نــود أ   القادمــة.

ـــة مدر ـــة مدرســـة نرحـــب بطلب ـــي أ  مع ـــم طلب ســـة البحـــرين، ولمعرفت

 5البحــرين ال يت لمــو  اللنــة العربيــة، فاســمحوا لــي أ  أســاطبهم باللنــة 

 اةنجلي ية ل ي يصلهم الترحيب مباشرة.

It is always in our agenda to welcome students from 

Arabic speaking schools, and we find no difficulty with 

them as they understand the debates in our session. 

However, coming from an English speaking school, we 01 

are equally glad to welcome you in our today's session 

and admire the excellent level of education which your 

school is extending to Bahrain education system. 

Once again, you are welcome to the Shura Council 

session and hope that it will give the impression you need 05 

to know about the law-making process in the upper 

chamber of the parliament, that is the Shura Council.  

وننتقــل اآل   لــ  البنــد التــالي مــن جــدو  األعمــا  وال ــاص بموااــلة مناقشــة 

الش و  ال ارجية والدفا  واألمن الوطني ب صوص مشرو  قـانو   قرير لجنة 

 21بالتصــديق علــ  ا فاقيــة  شــجيع وحمايــة االســتثمارا  المتبادلــة بــين ح ومــة 

ــنن د ــة ب مرســوم   الشــعبية المرافــق لليممل ــة البحــرين وح ومــة جمهوري

ـــي وأطلـــب مـــن األســـت م، 2102( لســـنة 33المل ـــي رقـــم ) نانســـي دينـــا  يل

 مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل. سضوري
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 :نانسي دينا إيلي خضوريالعضو 

ش ر ا سيدي الرئيس، بداية  أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ـه فـي  

 المضبطة.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟هل يوافق المجلس عل   ثبي 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (141/ صفحة 3)انظر الملحق 
 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

 ي فضـلسنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  

 اللجنة.  ةمقرر تاألس

 

 :نانسي دينا إيلي خضوريالعضو 

 21مشرو  قانو  بالتصـديق ش ر ا سيدي الرئيس،  دارست اللجنة  

عل  ا فاقية  شجيع وحماية االستثمارا  المتبادلة بين ح ومة ممل ة 

  الشعبية، المرافـق للمرسـوم رقـم يالبحرين وح ومة جمهورية بنن د

ــــي واارة 2102( لســــنة 33) ــــي واارة ال ارجيــــة وممثل م، بحضــــور ممثل

المالية والمستشار القانوني لش و  اللجا  بـالمجلس، و تـألف اال فاقيـة 

 25مـــادة، حيـــم عرفـــت المـــادة األولـــ  مـــن  04فضـــ   عـــن الديباجـــة مـــن 

ــواردة فيهــا، ونصــت المــ ادة الثانيــة علــ  اال فاقيــة أهــم المصــطلحا  ال



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 35)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

اآلليــا  التــي يــتم مــن س لهــا  شــجيع وحمايــة االســتثمارا ، ســواء مــن 

ســــ   الســــماو بقيامهــــا أو مــــن  معاملــــة عادلــــة ومنصــــفة ل ــــل مــــن 

( علـــ  أح ــام الدولـــة 4( و)3الطــرفين، فـــي حــين نصـــت الماد ــا  )

األ ثــر رعايــة والتــدابير المتعلقــة بحمايــة البيئــة والصــحة العامــة، أمــا 

 5( فأشـــار   لـــ  بعـــ  االســـتثناءا ، حيـــم ال يجـــوا  فســـير 5ة )المـــاد

أح ام اال فاقية المتعلقة بمن  المعاملة التي ال  قل رعاية عن  لك التي 

 مــن  لمســتثمري دولــة ثالثــة علــ  أنهــا  لــ م الطــرفين المتعاقــدين بمــن  

مســتثمري الطــرف المتعاقــد اآلســر م ايــا مــن أي معاملــة أو  فضــيل أو 

ــاا نا جــة عــن ا حــاد جمر ــي، أو منطقــة  جــارة حــرة، أو ا حــاد  امتي

 01( األح ــام المتعلقــة 7( و)2نقــدي، أو ا فــا  دولــي، وبينــت الماد ــا  )

بنــ   مل يــة االســتثمارا  والتعــوي  عــن ال ســائر، وأح ــام حريــة 

( 1 حويــل المــدفوعا  المتعلقــة باالســتثمار،  مــا أو ــحت الماد ــا  )

ـــا 9و) ـــة، فيم ـــق اال فاقي ـــادة )( نطـــا   طبي ( األح ـــام 9 ضـــمنت الم

المتعلقة بتسوية المنااعا  التـي  نشـأ بـين طـرف متعاقـد ومسـتثمر مـن 

 05( عل  حق أي مـن الطـرفين 01الطرف المتعاقد اآلسر، ونصت المادة )

المتعاقـــدين الحلـــو  محـــل المســـتثمر فـــي المطالبـــة بالمـــدفوعا  التـــي 

عاية التي  م أو ( األح ام األ ثر ر00يستحقها، بينما  ناولت المادة )

ســيتم اال فــا  عليهــا مــن قبــل أي مــن الطــرفين المتعاقــدين مــع أي مــن 

ــ  نطــا  02مســتثمري الطــرف المتعاقــد اآلســر، وأشــار  المــادة ) (  ل

 21( للطرفين طلب التشاور و بـاد  03 طبيق اال فاقية، وسصصت المادة )

لمــادة يــذ اال فاقيــة، وأسيــر ا  ناولــت افالمعلومــا  فيمــا بينهمــا لنــرض  ن

( أح ام دسو  اال فاقية حي  النفاذ، ومد ها، و عـدي  ها، وطـر  04)

وحيــم  نـه يلــ م لنفـاذ هــذه اال فاقيـة أ   صــدر بقـانو   عمــاال    نهائهـا.

( مـن الدسـتور، فقـد أعـد  هيئـة 37لح م الفقرة الثانية من المـادة )
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التشريع واةفتاء القانوني مشرو  قانو  بالتصـديق علـ  هـذه اال فاقيـة، 

يتـألف ــــ فضــ   عــن الديباجــة ــــ مــن مــاد ين،  ضــمنت األولــ  التصــديق 

عل  اال فاقية والثانية مادة  نفيذية. وقد أشار المستشار القـانوني للجنـة 

ــتم  ــس، أ  ي ــ  المجل ــه يتوجــب عنــد عــرض المشــرو  بقــانو  عل  لــ  أن

 5تصــويت بأغلبيــة أعضــاء المجلــس، ن ــر ا  لــ  مــا نصــت عليــه المــادة ال

ـــا 02) ( مـــن اال فاقيـــة بشـــأ  نفـــاذ هـــذه اال فاقيـــة بـــأثر رجعـــي، وطبق 

ـــ : 024ألح ـــام المـــادة ) ـــنص عل ـــي   ال  ســـري »( مـــن الدســـتور الت

أح ام القوانين  ال عل  ما يقع من  اريخ العمـل بهـا، وال يتر ـب عليهـا 

ا التـاريخ، ويجـوا فـي غيـر المـواد الج ائيـة الـنص أثر فيما وقع قبل هذ

 01فــي القــانو  علــ  ســريا  أح امــه بــأثر رجعــي، وذلــك بموافقــة أغلبيــة 

أعضــاء  ــل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب أو المجلــس الــوطني 

( مـــن ال ئحـــة الداسليـــة 71، مو ـــح ا أ  المـــادة )«بحســـب األحـــوا 

أي نداء  باالسـم فـي يجب أسذ الر»لمجلس الشورى قد نصت عل  أنه: 

. واطلعـت «الحاال  اآل ية: أ. الحاال  التي يشتر  فيها أغلبية سااـة...

ــس الشــورى  ــة بمجل ــة الشــ و  التشــريعية والقانوني ــ  رأي لجن ــة عل  05اللجن

ــذي جــاء م  ــد ا ســ مة مشــرو  القــانو  مــن النــاحيتين الدســتورية  ال

مشــرو   والقانونيــة،  مــا جــاء فــي  واــيتها أ  ي ــو  التصــويت علــ 

القــانو  باألغلبيــة المتطلبــة لســريا  القــانو  بــأثر رجعــي، اســتناد ا  لــ  

( من اال فاقية 02( من الدستور، حيم    المادة )024أح ام المادة )

 21 نطوي عل  أثر رجعي،  مـا اطلعـت اللجنـة علـ  قـرار مجلـس النـواب 

ومرفقا ـــه بشـــأ  مشـــرو  القـــانو ، وعلـــ  رأي الجهـــا  المعنيـــة. و ـــرى 

ــدين، الل ــين البل ــائي ب ــاو  الثن ــة فــي مــد جســور التع ــة اال فاقي ــة أهمي جن

و يجاد ال روف المشـجعة للم يـد مـن التعـاو  االقتصـادي المتبـاد  فـي 

مجا  االستثمارا  التي يقوم بها مستثمرو أي من الدولتين المتعاقـد ين 
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في  قليم الدولة المتعاقدة األسرى، وعل  ذلك  واـي اللجنـة بالموافقـة 

ــ  ا فاقيــة  شــجيع مــن  حيــم المبــدأ علــ  مشــرو  قــانو  بالتصــديق عل

وحماية االستثمارا  المتبادلة بين ح ومة ممل ـة البحـرين وح ومـة 

( لســــنة 33جمهوريــــة بــــنن دي  الشــــعبية، المرافــــق للمرســــوم رقــــم )

ــــ  مــــواد المشــــرو   مــــا ورد  فــــي الجــــدو  2102  5م، والموافقــــة عل

 المرفق، وش ر ا.
 

 ــــس:الرئيـــــــــــ

  فضل األع أحمد مهدي الحداد.هل هنا  م ح ا ؟ ش ر ا،  
 01 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

لـدي سـ ا  موجـه  لـ  الجهـا  المعنيـة  ش ر ا سـيدي الـرئيس، 

في الح ومة الموقرة: مـا هـو نـو  االسـتثمارا  التـي  ـتم بـين ممل ـة 

ة فـي البحرين وجمهورية بنن دي  الشعبية؟ هـل هنـا  دراسـة أو معلومـ

 05 هذا الشأ ؟ أعتقد أ  مثل هذه المعلومة قد  فيد اةسوة، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 
 

 21 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

ســ الي قـد ي ـو  مشـابه ا لســ ا  األع  شـ ر ا سـيدي الـرئيس، 

وة للتـــاجر البحرينـــي مـــن هـــذه أحمـــد الحـــداد: مـــا هـــي الفائـــدة المرجـــ

المستثمر أي أ  اال فاقية؟ نحن نعي  في بلد ال  فرض فيه الضرائب، 

مـــن بـــنن دي  يـــأ ي  لـــ  البحـــرين ومـــن المم ـــن أ  يفـــت  محـــ   أو 

 25شر ة ويأسذ األرباو معه من دو  أ  يدفع أي  ريبة، في حين أنه لو 

ــا بــدف ع  ــريبة ذهــب مســتثمر بحرينــي  لــ  بــنن دي  فســي و  مل م 
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بموجب القانو  الساري هنا ، فهل ــ عند التوقيع عل  هذه اال فاقية ـــ 

 مـــت المقارنـــة بـــين اســـتفادة المـــواطن البحرينـــي أو ممل ـــة البحـــرين 

 واستفادة جمهورية بنن دي ؟ وش ر ا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضل األع سميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

قد أميل  ل  ما ذ ره األع أحمد بهـ اد  ش ر ا سيدي الرئيس، 

ـــا  لـــ   ـــن هـــذه اال فاقيـــة؟  ذا ن رن ـــا هـــي الفائـــدة المرجـــوة م  01وهـــو م

م بلـغ 2104ال شوفا  الموجودة المتعلقـة باال فاقيـة نـرى أنـه فـي عـام 

ــار  22مجمــو  الصــادرا  التــي  ــم  صــديرها  لــ  بــنن دي   مليــو  دين

م يـين دينــار  4م نجـد أ  المبلـغ ان فــ   لـ  2105 قريب ـا، وفـي عــام 

ــا  جــدوى حقيق ــا، وفــي الحقيقــة ال أرى أ  هن ــ قريب  ــل هــذه ي ة مــن مث

 05اال فاقيا ، وسصوا ا مع بلدا  فقيرة جد ا واقتصادها قـائم علـ  أمـور 

 بسيطة جد ا، فهل هنا  مبرر حقيقي لمثل هذه اال فاقية؟ وش ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األع سالد محمد المسلم.ش ر ا،  

 21 

 خالد محمد المسلم: العضو

هــذه اال فاقيــا  بـين دو ، ونحــن لســنا  شـ ر ا ســيدي الـرئيس، 

بصدد أ  نشرو من و يف ولماذا، هذه اال فاقيـا   وقـع علـ  مسـتوى 

الــرئيس ولــيس أي شــ ص  ســر، والمهــم هــو الع قــا  الدوليــة ولــيس 

ــاجر أو يريــد أ  يستفســر عنهــا  ــي لهــا    25التفااــيل البســيطة التــي ينحن
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ين الـدو  ولـيس م تص، فهـذا أمـر  سـر، هـي ا فاقيـا  دوليـة بيننـا وبـ

ــة  بــنن دي  فقــ  بــل مــع جميــع دو  العــالم، وهــي  عــ ا مواقــف الدول

 و سهل مهما ها، وش ر ا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضلي األست دال  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

ال شــك فــي أ  هــذه اال فاقيــا  مهمــة  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

 01 ر م بأ  هنا   صريح ا لرئيس غرفة  جـارة للبحرين. وأحببت أ  أذ

م بلنـت قيمـة التبــاد  2105واـناعة البحـرين، أو ـ  فيـه أنـه فـي عـام 

م يين دوالر، و ا  هنا   وجه  5,2التجاري بين البحرين وبنن دي  

ح ــــومي بــــأ    ــــو  هنــــا  ايــــارا  للتبــــاد  واست شــــاف فــــرص 

 ن أ  يعرقـل أو استثمارية في بنن دي ، و ذا  ا  هنا  أي أمر يم

 05ال يتــواءم مــع نــص اال فاقيــة واالســتفادة منهــا ســواء عــن طريــق الرســوم 

الجمر يــة أو الضــرائب أو غيرهــا مــن األمــور؛ فهنــا  لجنــة مشــتر ة 

مهمتها  ذليل هذه العقبا ، وسااة أ  الدو  المسـتفيدة مـن مثـل هـذه 

ادة منها، اال فاقيا   لجأ  ل   عدي    شريعية و دارية و نفيذية ل ستف

ول ــن يبقــ  القــو     مثــل هــذه اال فاقيــا  هــي م ســب ومطلــب، 

 21وسااة أنها جاء  من س   رجا   ليعين في االقتصاد والتجارة وهـم 

 من سع   ل   قوية مثل هذه الع قا ، وش ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضل األع أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 25 
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 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

ــع مثــل هــذه اال فاقيــا   ذا  شــ ر ا ســيدي الــرئيس،  أؤيــد  وقي

ــد  ـــ  مــا  فضــل األع سال ــدين، اــحي  ـ ــ  البل ــالنفع عل  انــت  عــود ب

ــين ممل ــة  ــين ح ومــا  دو ، ب ــتم ب ــا    ـــ أ  هــذه اال فاقي المســلم ـ

 5ين البحـرين وجمهوريــة بــنن دي ، ول ـن هــذه اال فاقيــا  التـي  وقــع بــ

الح ومـا  يجـب أ  ي ــو  لهـا مــردود  يجـابي ملحــون علـ  مــواطني 

البلدين، ال أ   وقع الح وما  ا فاقيا  و ضعها عل  الرف، يجب أ  

ي و  لها مردود  يجابي عل  البلد، ويجب أ  نعرف المردود اةيجـابي 

الــذي ســتجنيه ممل ــة البحــرين ومقارنتــه مــع المــردود الــذي سيحصــل 

 01بنن ديشــي عنــدما يــأ ي  لــ  البحــرين، فعنــدما يقــوم عليــه المســتثمر ال

مواطن بحريني باالستثمار في بنن دي  يل م بدفع الضرائب المفرو ة 

هنا ، فـي حـين أ  المسـتثمر البنن ديشـي يـأ ي  لـ  البحـرين ويباشـر 

عملــه مــن دو  دفــع أي  ــرائب. أ ــرر أننــا نتفــق علــ  أ  اال فــا  بــين 

لد ول ن يجب  فعيله ليشمل مصلحة الح وما  يسير في مصلحة الب

 05 المواطن، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع بسام  سماعيل البنمحمد. 

 

 21 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

يجـــب أال نن ـــر فقـــ   لـــ  أثـــر هـــذه  شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

اال فاقيـــا  اليـــوم، فهـــذه اال فاقيـــا  التـــي  وقـــع بـــين الـــدو  لهـــا  ثـــار 

ستقبلية، وال يم ن أ  نن ر  ل  أثـر هـذه اال فاقيـة علـ  البلـد اليـوم م

أو في ظل و ع البلد االقتصادي اليوم، فاألو ا   تحسن، واألهم مـن 
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ذلك أ  اال فاقيا   ضعها الدو  ويستفيد منها القطا  ال ـاص والتجـار 

ـــاد   ـــي مجـــا  التب والشـــر ا  والصـــناديق الســـيادية ويســـتفاد منهـــا ف

وحت  عل  مستوى ــ وهذا هو األهم ــ الع قا  بين البلـدين، التجاري، 

حيـــم  عـــ ا البحـــرين موقفهـــا فـــي المجتمـــع الـــدولي، فاالســـتفادة مـــن 

 5اال فاقية  تم من س   التباد  التجـاري والع قـا  الثنائيـة وغيـر ذلـك، 

 وش ر ا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع دروي  أحمد المناعي. 

 01 

 العضو درويش أحمد المناعي:

ما أثيـر مـن قبـل اةسـوة ب صـوص مبلـغ  ش ر ا سيدي الرئيس، 

م يـين سـببه هـو اـناعة الم بـس،  4مليون ا الذي ان ف   لـ   22الـ 

) و ـــا( جمهوريـــة بـــنن دي  فرجعـــوا  لـــ  البحـــرين، وحينهـــا  انتهـــت

 05) و ـــا( البحـــرين  انتهـــتاســـتفاد  البحـــرين مـــن المصـــانع، ومـــن ثـــم 

، ول ني علمـت أ  الح ومـة األمري يـة اآل   ن ـر غلقت المصانعأف

فـي مو ــو  )ال و ــا( لمنطقـة ال لــيم. أحببــت أ  أو ـ  ل ســوة هــذا 

 األمر، وش ر ا.

 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 لـــ  عقـــد األع سالـــد المســـلم  طـــر   شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

 25ا فاقيا  بين البحرين ودو  أسرى، و فضل بالقو   نه ليس للمجلس أ  
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ينــاق  فحــوى هــذه اال فاقيــا ، ومــع احترامــي لرأيــه فليســم  لــي بــأ  

أسالفه في هذا األمر. من حق المجلس أ  يناق   ل مـا  حتويـه هـذه 

اال فاقيا  من مـواد ومـن حقـه أ  يـتحفن ومـن حقـه أ  يقـو  رأيـه فـي 

شأ ، وأعتقد أ  هذا األمر مسلم به في جميـع برلمانـا  العـالم. هذا ال

 5نقطة أسرى، بع  اةسوة  طر   ل  مو و  أ  هـذه دولـة ناميـة وربمـا 

 لــيس هنــا  مــردود  يجــابي جــراء قيــام البحــرين بتوقيــع هــذه اال فاقيــة

، وفـــي هـــذا الجانـــب هنـــا  نقطـــة مهمـــة  طـــر   ليهـــا األع بســـام معهـــا

، بـنن دي  %011موقف البحرين، وهذا اـحي  البنمحمد وهي  ع ي  

مـن الـدو  القليلــة التـي  عمـل دائم ــا علـ  مسـاندة ممل ــة البحـرين فــي 

 01جميع المحافل الدولية، وهـي دائم ـا  قـف مـع البحـرين و قـوم بمبـادرا  

ـــي   ـــو  للبحـــرين فيهـــا  لصـــال  البحـــرين فـــي جميـــع المـــ  مرا  الت

ولــة اـديقة مهمــة ويجــب مشـار ة فعالــة، فأعتقـد أ  بــنن دي  هـي د

 عدم  غفا  هذا األمر، وش ر ا.

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع سالد محمد المسلم. 

 

 العضو خالد محمد المسلم:

أوال : أنا لـم أقـل  نـه لـيس مـن حـق أحـد  ش ر ا سيدي الرئيس، 

 21أ  يناق  المو و ، بل أقو     ممل ة البحرين لديها مش لة و ريد 

طو فيها سطوا  متقدمة، ونحن  ذا لم نوقـع هـذه اال فاقيـا  مـع أ    

الدو  ون وّ  اداقا  مع الدو  فلن نستطيع أ  نحصل عل  أاوا هم 

 الم يــــدة للبحــــرين،  نــــا نســــتجدي بعــــ  الــــدو  الصــــنيرة الفقيــــرة 

ــ وقد ال   و  لدينا ع قا  معها ــ من أجل التصويت لمصـلحتنا ألنـه 

 25فـي بعـ  المحافـل الدوليـة، وجميـع اةسـوة الـذين   قع علينا الم لومية
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يمثلوننا في م سسا  حقو  اةنسا  واألمم المتحـدة واال حـاد األوروبـي 

يتهمـــو  بـــأنهم ح وميـــو ، ويجـــب أ  نرفـــع عنـــا هـــذا اال هـــام بإقامـــة 

ع قا  اداقة، وليس النقاش حو  مو ـو  مبلـغ أو غيـر ذلـك، فهـذا 

ــه، ونوقــع مــع الــدو  أمــر  ســر، ونحــن ننشــد الصــداقة مــع ا لعــالم  ل

 5ا فاقيا  ثنائية وجماعيـة حتـ  نصـل  لـ  مبتنانـا ويرفـع عنـا ال لـم فـي 

واال فاقيـة ليسـت فقـ  مـن أجـل المـادة، و نمـا هـي  ،مثل  لك المحافل

ــا  عرفونهــا و حــدثتم  ع قــا  دوليــة، نحــن لــدينا مشــ لة، أنــتم جميع 

عنهــا، نحــن نريــد أ  ن ســب أاــوا  العــالم، وال نريــد أ  نــدسل فــي 

ــع علــ  مســتوى  ــة فــي شــيء، هــذه اال فاقيــة  وق   فااــيل ال  فيــد الدول

 01و المقصــود مــن اال فاقيــا  الرئاســة وعلــ  مســتوى الح ومــة؛ وهــذا هــ

وليس التفاايل الصنيرة والدقيقـة، هـذا مـا قلتـه ولـم أقـل  نـه ال يحـق 

ألحــد أ  يتحــدث أو غيــر ذلــك، ول ــل شــ ص الحريــة فيمــا يريــد أ  

 يقو ، وش ر ا.

 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضل األع سميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

ــر  ا مــن أهميــة هــذه  ئيس،شــ ر ا ســيدي ال لــيس األمــر انتقااــ 

ــة أو اال فاقيــا  األســرى، هــذا حــق أاــيل للــدو  أ   عقــد أي   21اال فاقي

ا فاقية  رى أنها   دم مصالحها، وأنا حين   لمت  نمـا   لمـت عـن 

 الة المبالغ، وما هو المردود المادي الذي سوف نجنيه مـن مثـل هـذه 

ـــذا الشـــ ـــه به ا مـــا ذ ر  ـــة؟ وسصواـــ    اةحصـــائيا  عـــن أأ  اال فاقي

الموجودة  من هذه اال فاقية هي  حصائيا   ئيلة، وقد   لمت عما 

ــه مــن هــذه اال فاقيــة؟ ال شــك أ  هــذه   25هــو المــردود الــذي ســوف نجني
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اال فاقية  صب فـي الع قـا  الدوليـة بـين الـدو ، وال يم ـن ألحـد أ  

وما  يُن ر ذلك، وأعتقد أ  عقد هذه اال فاقيا  هو حق أايل للدو ،

ذ ر ـه ـــ وأشـر   ليــه ـــ هـو المـردود المــادي مـن مثـل هـذه اال فاقيــة، 

 وش ر ا.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع جواد عبدا  عبا . 
 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

ـــا ب ـــل  شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس،   01أســـعد ا  اـــباح م جميع 

سير، نحن مع هذه اال فاقية وندعم هذا التعاو  الثنائي، وأنا أعتقد أ  

هــذه اال فاقيــا  لهــا أهميــة  بــرى ل ســتفادة بــين البلــدين الصــديقين 

والشعبين الشقيقين، ول ن المطلوب  ذا  م التوقيع عل  هذه اال فاقية 

 ذا وُقِع ــت ولــم  ُن ف ــذ؛ وأ فــق مــع هــو التنفيــذ، فــ  جــدوى مــن اال فاقيــة 

 05ســعادة األع أحمــد بهــ اد فــي قولــه  نــه ينبنــي أ  يأســذ  فعيــل اال فاقيــة 

حي  المبادرة لتنفيذها ل ي يستفيد البلدا  منها، وحت  ي و  هنـا  

 مردود استثماري ومنافع ومشاريع استثمارية بين البلدين، وش ر ا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21 ل األع جما  محمد ف رو.ش ر ا،  فض 

 

 العضو جمال محمد فخرو:

هـــذه اال فاقيــة ـــــ  مـــا ذ ـــر بعـــ   شــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

اةسوا  ـــ  ـأ ي فـي  طـار التعـاو  الـدولي، وهـي ا فاقيـة ليسـت جديـدة 

 25ا فاقية وقعتها ح ومة البحرين  35عل  البحرين، و نما هي واحدة من 

عل  ا فاقية منع االادوا  الضريبي مع دو  العالم. لقد ادّقنا قبل قليل 
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ـــا اال فاقيـــة أل   رغـــم أ  البحـــرين لـــيس فيهـــا  ـــرائب، ول ـــن وقعن

االقتصـاد العــالمي والتبــاد  الـدولي يتطلبــا  وجــود هـذه اال فاقيــا  بــين 

الــدو . نحــن البــد أ    ــو  لــدينا ا فاقيــا  دوليــة  حمــي أي اســتثمار 

ني سوف يذهب  ل   لك أجنبي سيأ ي  ل  البحرين، وأي استثمار بحري

 5الدو ، سواء است دمنا اال فاقيـة اآل  أو اسـتعنّا بهـا واسـت دمناها فـي 

المستقبل. اليوم بنج دي  لديها ثاني أ بر سـو  فـي العـالم للم بـس 

الجاه ة، ولو ذهب مستثمر بحريني  ل  بنج دي  واستثمر، فإنـه فـي 

الي فــإ  هــذه ظــل عــدم وجــود هــذه اال فاقيــة قــد  ــذهب حقوقــه، وبالتــ

اال فاقية  ن م حقو  االستثمارا  البحرينية في بنج دي  واسـتثمارا  

 01الطرف اآلسر في البحـرين و حميهـا. قبـل فتـرة وق عـت الصـين ا فاقيـا  

مليار دوالر، ويجب أال نقلل من شأ  هذه  03مع بنج دي  بما يساوي 

هـا نحـن فـي الدولة الفقيرة، فلديها فرص اسـتثمارية ربمـا ال نسـتفيد من

البحــرين اليــوم، ول ــن حتم ــا سنســتفيد منهــا فــي المســتقبل، وبالتــالي 

يجب أ  نهيـئ أنفسـنا ألي فـرص اسـتثمارية لـدى أي مسـتثمر بحرينـي، 

ـــه شـــر ة مُســـجلة فـــي  ـــا لدي ـــي الجنســـية أو أجنبي   05ســـواء  ـــا  بحرين

ــا   البحــرين و  تســب اــفة الجنســية البحرينيــة، البــد أ    ــو  هن

ـــه فـــي ـــأ ي شـــر ا  مـــن  قـــوانين  حمي ـــل   ـــدو ، وفـــي المقاب ـــك ال  ل

بــنج دي  و ســتثمر داســل البحــرين و  ــو  هنــا  حمايــة لهــا، وعليــه 

أعتقــد أ  مثــل هــذه القــوانين مهمــة جــد ا، ويجــب علــ  مجلســنا دفـــع 

 21الح ومة  ل   وقيع ا فاقيا  مشابهة مع مع م دو  العالم. نحن والنا 

تضاعف فـي السـنوا  القادمـة ا فاقية، ونأمل أ  ي داد العدد وي 35 ل  

أسوة با فاقيا  منع االادوا  الضريبي. اليوم بع  الدو  يـتم االسـتثمار 

فيها من قبل شر ا  عالمية أل  عدد ا فاقيا  منع االادوا  الضـريبي 

فيها أ بر من الدو  األسرى، علم ا بأ   لك الدو  ليس فيها  رائب، 
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 طلب من الح ومة ومنا نحن وبالتالي البد أ  نعي أ  متطلبا  السو  

أ  نوقع اال فاقيا  بهذه الطريقة، ون و  مستعدين ــ سيدي الرئيس ــ 

 ألي استثمار قادم، وش ر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين وايـر شـ و   األعش ر ا،  فضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 01جــلّ مــا  نـــت ســأقوله  فضــل أســـي  ا ســيدي الـــرئيس،شــ ر  

واميلي جما  ف رو بقوله. لدي فق  م ح ـة علـ  مداسلـة األع أحمـد 

به اد عندما   لم عن أ  مستثمر بنج دي  عندما يأ ي  ل  البحـرين 

ال  وجد عليه  رائب، وعندما يذهب  ليهم المستثمر البحريني  فـرض 

ل ـ م هـو اال فاقيـة السـابقة التـي عليه  رائب، أعتقد أ  محل هذا ا

ــة. بالنســبة  لــ  هــذه   05 ُعنــ  بمنــع االادوا  الضــريبي ولــيس هــذه اال فاقي

اال فاقية المعنية بتشجيع وحماية االستثمارا ، أقو  ــ مثلما  فضل األع 

جما  ف رو ــ    لها مستويا ، أحدهما هو المسـتوى الـدولي، ف لمـا 

ممل ــة البحــرين والــدو  األســرى،  ااد عــدد اال فاقيــا  الموقعــة بــين

ـــع االادوا  الضـــريبي،  صـــب   ا فـــي مجـــا  االســـتثمارا  ومن وسصواـــ 

 21سمعتها جاذبة بالنسبة  ل  المستثمرين األجانب عندما يعرفو  أ  هنا  

دولة لديها  شريعا  ــ وهـذا هـو المهـم بالنسـبة  لـ  المسـتثمر ـــ  حمـي 

ا األمـر األو . األمـر اآلسـر، استثمارا هم أو  منع االادوا  الضريبي، هذ

ا مثلمـــا  فضـــل األع جمـــا  ف ـــرو، الـــبع  يحـــاو  أ  يُقلـــل مـــن  أيضـــ 

المستوى االقتصادي لبنج دي ، ونقو     بنج دي  هـي دولـة جاذبـة 

 25ل ستثمارا  الدولية، وأغلب المار ا  العالمية، وسااة في الم بس 
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البحــــرين،  والقطنيــــا  وغيرهــــا،  ُصــــنّع فــــي بــــنج دي  و ــــوّرد  لــــ 

فالبحرين حالي ا  ستورد  ميا   بيـرة جـد ا مـن القطنيـا  والم بـس 

ــة مماثلــة  ــ  ا فاقي ــا  لمــا وقعنــا عل ــه أعتقــد أنن ــنج دي ، وعلي  مــن ب

ــ سواء مع بنج دي  أو غيرها ــ ار فعت سُمعة البحرين علـ  المسـتوى 

ــه األع  ــر، و ــذلك  فضــل ب ــة. واألمــر األسي ــدولي لتصــب  دولــة جاذب  5ال

جما  ف رو، أننا ال ننت ر أ  ي و  هنا  مستثمر بحريني ذاهب  ل  

بنج دي  ل ي نوقع ا فاقية، و نما نوقع اال فاقيا  و  ـو  جـاه ة، 

أو  ما يقا    و  البنية التحتية ل  فاقيا  جـاه ة، وعنـدها يـذهب 

ــــنج دي  أو غيرهــــا مــــن أجــــل  ــــ  ب ــــا  ل ــــي مطمئن  المســــتثمر البحرين

 01 ا.االستثمار، وش ر 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــدا  المستشـــار شـــ ر ا،  فضـــل األع   ـــدالرحمن الحي محمـــد عب

 .القانوني بواارة ال ارجية

 05 

 :المستشار القانوني بوزارة الخارجية

ــرئيس،  أحــب أ  أرد علــ  مســألة  ليــة  فعيــل  شــ ر ا ســيدي ال

اال فاقيا ، سبق أ  أو حت للسادة األعضاء أ  الح ومـة لـديها  ليـة 

 فعيل اال فاقيا ، والمتـداو  حـو  أننـا نوقـع اال فاقيـا  ثـم نضـعها في 

 21في األدرا  هـذا  ـ م غيـر اـحي ؛ نحـن حالي ـا نوقـع علـ  اال فاقيـا  

وهنــا   ليــة للمراقبــة والتفعيــل، وهــذه اال فاقيــا  ســوف   ــو  دعامــة 

أساسية لمستقبل البحرين،  لمـا وقعنـا ا فاقيـا  داعمـة وقويـة أ ثـر 

البحرين قوي ا بإذ  ا . المو و  اآلسـر، نحـن ال نن ـر  ي و  مستقبل

ا  لـــ    لـــ  اال فاقيـــا  فقـــ  مـــن جانـــب االقتصـــاد، و نمـــا نن ـــر أيضـــ 

ــــ   ــــدة عل ــــذين ســــوف يعــــودا  بالفائ ــــدولي والسياســــي الل  25الجــــانبين ال
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المــواطنين؛  ذا قوّيــت ع قتــي اليــوم مــع هــذه الــدو  الصــنيرة والفقيــرة 

ن األيـام ـــ حتـ  ولـو اـو  واحـد ـــ فـي واحتجت  ل  او ها فـي يـوم مـ

ــس األمــن أو حقــو  اةنســا  أو فــي المــ  مرا   األمــم المتحــدة أو مجل

الدولية فإ  هذا الصو  سـوف يـ ثر بالنسـبة  لينـا، أل  هـذه الـدو   ذا 

 5وقفت معنا في الجانب الدولي والسياسي فسوف   دي  ل  فر  بالنسبة 

جـب أ    ـو  هنـا  مواانـة بـين  لينا مقارنة بالدو  األسرى، ولـذلك ي

الناحية االقتصادية و ذلك الناحية السياسية، ولذلك نقو     الجانـب 

 السياسي ال يقل أهمية عن الجانب االقتصادي، وش ر ا.

 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع سالد حسين المسقطي. 

 

 العضو خالد حسين المسقطي:

بداية أش ر ح ومة ممل ة البحـرين  ش ر ا سيدي الرئيس، 

 05عل  هذا النو  من التوجه، وأعني الحرص علـ  التوقيـع علـ  مثـل هـذه 

اال فاقيا . هذه ليست المرة األول  التي نوقع فيها عل  ا فاقية من هذا 

النو  في الجانب االقتصادي، ومثلما ذ ـر ممثـل واارة ال ارجيـة لهـذه 

اليوم نت لم عن استقطاب هـذا  اال فاقية جوانب سياسية  ذلك. نحن

النــو  مــن االســـتثمارا  للبحــرين لــيس فقـــ  بــداعي أ    ــو  لـــدينا 

 21اسـتثمارا  فــي البلـد الــذي وقعنـا معــه اال فاقيـة، و نمــا بشـ ل أ بــر 

ل ي نستقطب االستثمارا  من باقي الـدو ، ويعطينـا وجـود مثـل هـذه 

أقو  عندما أوقـع من القوة؛ لن  ااال فاقيا  مع هذه الدو  الصنيرة نوع 

ا فاقية مع أي بلد  ا     هذا البلد فقيـر أو أقـل مسـتوى منـا أو ذا  

بلد أ بر من مستوانا، هنا  ا فاقيا  بيننا وبين دو   برى، وهنا  

 25ا فاقيا  أسرى بيننا وبين دو  اـنرى، وعنـدما ي ـو  لـدينا مجموعـة 
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ا  مــــن اال فاقيــــا  مــــع الــــدو  التــــي  عطينــــا قــــوة الســــتقطاب ا فاقيــــ

واستثمارا  من دو  أ بر فإ  ذلك في اال  ممل ة البحرين. أعتقد 

أ  اال فاقيــــة اليــــوم جــــاء  بمســــم  اــــحي ، وهــــو  شــــجيع وحمايــــة 

االستثمارا  المتبادلة بين البحرين وبين دولة أسرى، فهي ال  ُعبّر فق  

ا اســتثمارا    5عــن اســتثمارا  الطــرف اآلســر فــي البحــرين، و نمــا أيضــ 

بلـد اآلســر، فهـي عمليــة مت املـة، وفــي نهايـة المطــاف البحـرين فــي ال

ناحيـــة الأعتقـــد أ  هـــذه اال فاقيـــا   صـــب فـــي مصـــلحة البحـــرين مـــن 

االقتصادية وأيض ا من الجانـب السياسـي  عطـي لنـا قـوة، ولـذلك أشـجع 

مثـــل هـــذا النـــو  مـــن اال فاقيـــا ، وأ منـــ  أ  نوقـــع عـــدد ا أ بـــر مـــن 

 01 ـي  عطينـا قـوة أ بـر، نوقـع هـذه اال فاقيا  بيننا وبين باقي الدو  ل

اال فاقيا  قبل أ   أ ي االستثمارا  ل ـي نشـجع وجـود االسـتثمارا ، 

 وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 05 ش ر ا،  فضل األع عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

لـن أ ـرر  ـ م اةسـوة، ولـن أعيـده،  ش ر ا سيدي الـرئيس، 

ا فـي االقتصـاد ألنه ال  حاجة  ل  اةعادة، وسااـة أنهـم أ ثـر   صصـ 

ـــة   21والمـــا ، ول ـــن ســـأعلق علـــ  دفـــا  األع سالـــد مســـلم عـــن اال فاقي

مشـــ ور ا، وأقـــو   نهـــا ليســـت فقـــ  للمجاملـــة وللوقـــوف معنـــا، هـــي 

ــة سياســية أو  ــا مصــلحة اقتصــادية، وليســت فقــ  مجامل اقتصــادية وله

لع قا  السياسية، وأش ره عل  نحتا   ليها فق  من أجل المحافل وا

دفاعه. و عليق ا عل    م األع أحمد به اد عندما قا   ننا هنـا  نـدفع 

 25 ــرائب، أقــو   ننــا فــي ال ثيــر مــن الــدو  التــي نوقــع معهــا ا فاقيــا  
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ندفع  رائب، فلماذا ن ص بنج دي  بهـذه القضـية؟ي هـي مثـل الـدو  

 ا وألمانيا وفـي  ـل األسرى، هنا   رائب  ُدفع في بريطانيا وأمري

م ـــا  أ ثـــر ممـــا يُـــدفع فـــي بـــنج دي ، وعلـــ  الع ـــس فـــرص 

االستثمار في بـنج دي  أحسـن مـن  لـك الـدو  والعائـد أ بـر ول ـن 

 5لألسف النالب أ  الش ص يبحم عن األما  وأ  في  لك الـدو  هنـا  

استقرار ل قتصاد. نحن مثلما نناشد الدو  الصـديقة الننيـة أ   سـتثمر 

ــــا  ونقــــوّي عنــــدنا و ــــذهب نحــــن  لــــ  هن  قــــوّي اقتصــــادنا البــــد أ  ن

اقتصادهم، ونحتسب ذلك أيض ا، هنـا  مـردوده أعلـ  وأر ـه سصـبة، 

و ذا لم ن ن قادرين عل   قامة مصـانع هنـا فلنبنـي مصـانع هنـا ، أي 

 01ما ال نستطيع القيام به هنا يم ننا القيام به هنا .  ذا جاء التاجر من 

هنــا قبــل أ  يضــع أي مبلــغ ل ســتثمار هنــا.  هنــا   لقفــه  بــار التجــار

أعتقد أننا مستفيدو  من هذه اال فاقيا  من جميع الجوانب، والواجـب 

أ  نشــجع هــذه الــدو ، ويجــب أ  نقــف معهــا وال نف ــر فــي أنفســنا 

 فق ، وش ر ا.

 05 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـــد شـــ ر ا،   ـــا أع عـــاد  ول ـــ م األع سال ـــة ل  مـــك ي   مل

ة أ  لــديهم  ـرائب ونحــن لـيس لــدينا  ـرائب، هــذا المسـقطي، مسـأل

يجعــل البحــرين جاذبــة ل ســتثمار، وذلــك يعنــي أ  اال فاقيــة  صــب فــي 

 21 فضـل األع مصلحة البحرين، وعليه نعتقـد أ  هـذه ميـ ة وليسـت عيب ـا. 

 أحمـــد  براهيــم بهـــ اد.

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

ـــرئيس،  ـــع لســـت  ـــد   شـــ ر ا ســـيدي ال ـــ  وقي ـــا . عل اال فاقي

ــة  ــا أؤيــد  وقيــع مثــل هــذه اال فاقيــا  مــع ح ومــة جمهوري  25الع ــس أن
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  الشــعبية ومــع غيرهـا مــن الح ومــا . أنـا  نــت عضــو ا فــي يبـنن د

لجنة الش و  ال ارجية والدفا  واألمن الوطني، و نت من المساهمين 

ا علــ   وقيــع  فـي دعــم مثــل هـذه اال فاقيــا ، ومــداسلتي ليسـت اعترا ــ 

اال فاقيـــة و نمـــا استيضـــاح ا عمـــا هـــي الفائـــدة التـــي ســـيجنيها القطـــا  

 5التجـاري أو المسـتثمر المحلـي فـي حالـة اسـتثماره فـي دولـة أسـرى؟ قـد 

  ـــو  هنـــا  فوائـــد، واـــحي   لـــك الـــدو   ـــدعم ممل ـــة البحـــرين 

سياسي ا ونحن نقدر لها هذا األمر، وممل ة البحرين  ستحق أ   دعم. 

دية ومـن ناحيـة المـردود االقتصـادي علـ  المسـتثمر من الناحيـة االقتصـا

المحلي عندما يستثمر في دولـة أسـرى، هـل هنـا  نـو  مـن التفـاهم مـا 

 01بـين الح ومـا  علــ  أسـا  غـ  الن ــر عـن المسـتثمرين البحــرينيين 

بالنسبة  ل  الضرائب؟ هل سيعف  األجنبي من رسوم الضرائب التي قد 

 . فرض عل  المواطن في البلد؟ وش ر ا

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 05 ش ر ا،  فضل األع الد تور منصور محمد سرحا . 

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

نحن قلب ا وقالب ـا مـع هـذه اال فاقيـة، أل   ش ر ا سيدي الرئيس، 

ــين دو   ــا  التجاريــة هــي جــ ء مــن الع قــا  العامــة مــا ب هــذه اال فاقي

 21العالم. لدي م ح ة بسيطة ب صـوص المبـالغ، قـالوا    حجـم التبـاد  

ن دينــار بحرينــي بــين ممل ــة البحــرين وح ومــة ييــم  4التجــاري هــو 

 01عنــدما  ــراه و قيســه بـــ  جمهوريــة بــنن دي  الشــعبية، هــذا الــرقم

جـد ا، ول ـن عنـدما  امليون ا  جـد أ  هنـا  فرق ـا  بيـر  21م يين أو 

ـــ  ــاو ال ــاو، نجــد أ  أرب ــأ ي  لــ  األرب ــار م يــين  4نأســذ الجــوهر ون دين

 25أ ثــر ب ثيــر مــن معاملــة  جاريــة مــع دو  أســرى مر فعــة المعيشــة قــد 
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ث ثين مليو  دينـار أو  اي و  حجم التباد  التجاري معها عشرين مليون 

بحريني، لذلك علينا أ  نضع في االعتبار أ  هذه اال فاقية مهمة جد ا، 

 ونحن نطالب بالموافقة عل  التواية، وش ر ا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  م ح ا  أسرى؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

 يم المبدأ؟هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من ح 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقـل  لـ  مناقشــة   ذ  يُقـر مشـرو  القـانو  مـن حيــم المبـدأ. 

للجنة ــ    هذا القانو  له ــ و ما قالت األست مقررة ا مواده مادة مادة

، وبالتالي يجب أ  نصو  عل   ل مادة نداء  باالسم، والبد أثر رجعي

ــس. أ  ي ــو  التصــويت ــة أعضــاء المجل  ةمقــرر تاألســ ي فضــل بأغلبي

 21 اللجنة.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 ما جاء  مـن  الديباجة واي اللجنة بالموافقة عل   :الديباجة 

 الح ومة.

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةهل هنا  م ح ا  عل   
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

عبـدالجليل  بـراهيم    طريـف األمـين العـام للمجلـس  فضـل األع 

 بت وة أسماء األعضاء ألسذ موافقتهم نداء  باالسم عل  الديباجة.

  

 01)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضـاء ألذـ   

 رأيهم نداءً باالسم على الديباجة(
 

 بهـــزاد: إبراهيــم أحمـــد العضو
  موافق.

 05 

 العريض: سالم أحمد الدكتور العضو
  موافق.

 

 الحداد: مهدي أحمد العضو
 21 موافق.

 

 البنمحمد: إسماعيل بسام العضو
 موافق.

 

 25 المهزع: أحمد جاسم العضو

 موافق.
 

 فـخـرو: محمد جـمال العضو
 موافق.

 31 
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 الكعبي: محـمد جمـعة العضــــو
  موافق.

 

 سلمان: علي جميلة العضو
 5  موافقة.

 

 الفاضل: عبداهلل جهاد الدكتورة العضو
  موافقة.

 

 01 الخياط: حبيب جواد العضو

  موافق.
 

 العضو جواد عبداهلل عباس:
  موافق.

 05 

 العضو حمد مبارك النعيمي:
  موافق.

 

 العضو ذالد حسين المسقطي:
 21  موافق.

 

 العضو ذالد محمد المسلم:
 موافق.

 

 25 العضو ذميس حمد الرميحي:

 موافق.
 

 العضو درويش أحمد المناعي:
 موافق.

 31 
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 العضو دالل جاسم الزايد:
  موافقة.

 

 العضو رضا عبداهلل فرج:
 5  موافق.

 

 العضو زهوة محمد الكواري:
  موافقة.

 

 01 العضو سامية ذليل المؤيد:

  موافقة.
 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
 موافق.  

 05 

 العضو سمير صادق البحارنة:
 موافق.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
 21 موافقة.

 

 :العضو سيد ضياء يحيى الموسوي
 موافق.

 

 25 العضو صادق عيد آل رحمة:

  موافق.
 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
  موافق.

 31 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 52)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
  موافق.

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 5 موافق.

 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
  موافق.

 

 01 أحــمد: العضو عـلي عيسى

  موافق.
 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
 موافقة.

 05 

 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
 موافق.

 

 العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
 21  موافق.

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
  موافق.

 

 25 العضو نانسي دينا إيلي ذضوري:

  موافقة.
 

 فايز:العضو هالة رمزي 
 موافقة.

 31 
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 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

وننتقل اآل   ل  المادة  ذ   ُقر الديباجة. موافقة اةجما . موافق.  

 التالية،  فضلي األست مقررة اللجنة.

 

 5 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 واي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاء   (:0المادة ) 

 من الح ومة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 01 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 05 فضـل األع عبـدالجليل  بـراهيم    طريـف األمـين العـام للمجلـس 

 . (0)بت وة أسماء األعضاء ألسذ موافقتهم نداء  باالسم عل  المادة 

 

وة أسماء األعضـاء ألذـ  )وهنا قام األمين العام للمجلس بتال 

 (1)موافقتهم نداءً باالسم على المادة 
 21 

 بهـــزاد: إبراهيــم أحمـــد العضو
  موافق.

 

 العريض: سالم أحمد الدكتور العضو
 25  موافق.

 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 51)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الحداد: مهدي أحمد العضو
 موافق.

 

 البنمحمد: إسماعيل بسام العضو
 5 موافق.

 

 المهزع: أحمد جاسم العضو
 موافق.

 

 01 فـخـرو: محمد جـمال العضو

 موافق.
 

 الكعبي: محـمد جمـعة العضــــو
  موافق.

 05 

 سلمان: علي جميلة العضو
  موافقة.

 

 الفاضل: عبداهلل جهاد الدكتورة العضو
 21  موافقة.

 

 الخياط: حبيب جواد العضو
  موافق.

 

 25 العضو جواد عبداهلل عباس:

  موافق.
 

 العضو حمد مبارك النعيمي:
  موافق.

 31 

 المسقطي: العضو ذالد حسين
  موافق.

 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 59)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو ذالد محمد المسلم:
 موافق.

 

 العضو ذميس حمد الرميحي:
 5 موافق.

 

 العضو درويش أحمد المناعي:
 موافق.

 

 01 العضو دالل جاسم الزايد:

  موافقة.
 

 العضو رضا عبداهلل فرج:
  موافق.

 05 

 العضو زهوة محمد الكواري:
  موافقة.

 

 العضو سامية ذليل المؤيد:
 21  موافقة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
 موافق.  

 

 25 العضو سمير صادق البحارنة:

 موافق.  
 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
 موافقة.

 31 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 21)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :العضو سيد ضياء يحيى الموسوي
 موافق.

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:
 5  موافق.

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
  موافق.

 

 01 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

  موافق.
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 موافق.

 05 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
  موافق.

 

 العضو عـلي عيسى أحــمد:
 21  موافق.

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
 موافقة.

 

 25 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:

 موافق.
 

 العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
  موافق.

 31 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 20)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
  موافق.

 

 العضو نانسي دينا إيلي ذضوري:
 5  موافقة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:
 موافقة.

 

 01 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

وننتقـل اآل   لـ  المـادة  .مـادة ذ   ُقـر الموافقة باةجمـا . موافق. 

 التالية،  فضلي األست مقررة اللجنة.
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 05 واــي اللجنــة بالموافقــة علــ  هــذه المــادة بالتعــديل  (:2المــادة ) 

 .الوارد في التقرير
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 21 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضـل األع عبـدالجليل  بـراهيم    طريـف األمـين العـام للمجلـس 

 25 . (2)بت وة أسماء األعضاء ألسذ موافقتهم نداء  باالسم عل  المادة 

 

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضـاء ألذـ   

 (2)موافقتهم نداءً باالسم على المادة 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 22)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 بهـــزاد: إبراهيــم أحمـــد العضو
  موافق.

 

 العريض: سالم أحمد الدكتور العضو
 5  موافق.

 

 الحداد: مهدي أحمد العضو
 موافق.

 

 01 البنمحمد: إسماعيل بسام العضو

 موافق.
 

 المهزع: أحمد جاسم العضو
 موافق.

 05 

 فـخـرو: محمد جـمال العضو
 موافق.

 

 الكعبي: محـمد جمـعة العضــــو
 21  موافق.

 

 سلمان: علي جميلة العضو
  موافقة.

 

 25 الفاضل: عبداهلل جهاد الدكتورة العضو

  موافقة.
 

 الخياط: حبيب جواد العضو
  موافق.

 31 

 العضو جواد عبداهلل عباس:
  موافق.

 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 23)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو حمد مبارك النعيمي:
  موافق.

 

 العضو ذالد حسين المسقطي:
 5  موافق.

 

 العضو ذالد محمد المسلم:
 موافق.

 

 01 العضو ذميس حمد الرميحي:

 موافق.
 

 المناعي:العضو درويش أحمد 
 موافق.

 05 

 العضو دالل جاسم الزايد:
  موافقة.

 

 العضو رضا عبداهلل فرج:
 21  موافق.

 

 العضو زهوة محمد الكواري:
  موافقة.

 

 25 العضو سامية ذليل المؤيد:

  موافقة.
 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
 موافق.  

 31 

 العضو سمير صادق البحارنة:
 موافق.  

 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 24)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 تقوي: العضو الدكتورة سوسن حاجي
 موافقة.

 

 :العضو سيد ضياء يحيى الموسوي
 5 موافق.

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:
  موافق.

 

 01 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

  موافق.
 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
  موافق.

 05 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 موافق.

 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
 21  موافق.

 

 العضو عـلي عيسى أحــمد:
  موافق.

 

 25 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 موافقة.

 

 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
 موافق.

 31 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 25)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
  موافق.

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
 5  موافق.

 

 العضو نانسي دينا إيلي ذضوري:
  موافقة.

 

 01 هالة رمزي فايز: العضو

 موافقة.
 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

موافقــة باةجمــا .  ذ   قــر هــذه المــادة بتعــديل اللجنــة. موافــق.  

 05وسنصـو  وبهذا ن ـو  قـد انتهينـا مـن مناقشـة مـواد مشـرو  القـانو ، 

اآل  علـــ  مشـــرو  القـــانو  فـــي مجموعـــه نـــداء  باالســـم،  فضـــل األع 

 طريف األمين العام للمجلس.عبدالجليل  براهيم    

  

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسـماء األعضـاء ألذـ   

 21 القانون في مجموعه(مشروع رأيهم نداءً باالسم على 

 

 بهـــزاد: إبراهيــم أحمـــد العضو
  موافق.

 

 25 العريض: سالم أحمد الدكتور العضو

  موافق.
 

 الحداد: مهدي أحمد العضو
 موافق.



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 22)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 البنمحمد: إسماعيل بسام العضو
 موافق.

 

 المهزع: أحمد جاسم العضو
 5 موافق.

 

 فـخـرو: محمد جـمال العضو
 موافق.

 

 01 الكعبي: محـمد جمـعة العضــــو

  موافق.
 

 سلمان: علي جميلة العضو
  موافقة.

 05 

 الفاضل: عبداهلل جهاد الدكتورة العضو
  موافقة.

 

 الخياط: حبيب جواد العضو
 21  موافق.

 

 جواد عبداهلل عباس:العضو 
  موافق.

 

 25 العضو حمد مبارك النعيمي:

  موافق.
 

 العضو ذالد حسين المسقطي:
  موافق.

 31 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 27)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو ذالد محمد المسلم:
 موافق.

 

 العضو ذميس حمد الرميحي:
 5 موافق.

 

 العضو درويش أحمد المناعي:
 موافق.

 

 01 العضو دالل جاسم الزايد:

  موافقة.
 

 العضو رضا عبداهلل فرج:
  موافق.

 05 

 العضو زهوة محمد الكواري:
  موافقة.

 

 العضو سامية ذليل المؤيد:
 21  موافقة.

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
 موافق.  

 

 25 العضو سمير صادق البحارنة:

 موافق.  
 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
 موافقة.

 31 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 21)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :العضو سيد ضياء يحيى الموسوي
 موافق.

 

 آل رحمة: العضو صادق عيد
 5  موافق.

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
  موافق.

 

 01 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

  موافق.

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 موافق.

 05 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
  موافق.

 

 العضو عـلي عيسى أحــمد:
 21  موافق.

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
 موافقة.

 

 25 العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:

 موافق.

 

 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 29)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
  موافق.

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
 5  موافق.

 

 العضو نانسي دينا إيلي ذضوري:
  موافقة.

 

 01 العضو هالة رمزي فايز:

 موافقة.

 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

سوف نأسذ الرأي النهائي عل  مشرو  و اةجما . موافق. موافقة 

 05وننتقـل اآل   لـ  البنـد التـالي مـن جـدو   .في الجلسة القادمةالقانو  

الشـــ و  ال ارجيــة والـــدفا  األعمــا  وال ــاص بمناقشـــة  قريــر لجنــة 

بالتصــديق علــ  ا فــا  النقــل ب صــوص مشــرو  قــانو   واألمــن الــوطني

الجوي بين ح ومة ممل ة البحرين وح ومة الجمهوريـة التونسـية، 

الــد تور وأطلــب مــن األع ، 2102( لســنة 43المرافــق للمرســوم رقــم )

 21 مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.  محمد علي محمد ال  اعي

 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

يس، بداية  أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ـه فـي ش ر ا سيدي الرئ 

 المضبطة.

 25 



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 71)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (163/ صفحة 4)انظر الملحق 
 01 

 :الرئيـــــــــــــــس

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامـة لمشـرو  القـانو .  فضـل  

 األع مقرر اللجنة. 

 

 05 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

ــــرئيس،  ــــانو   شــــ ر ا ســــيدي ال ــــة مشــــرو  الق  دارســــت اللجن

ــــة، وممثلــــي واارة الموااــــ    المــــذ ور مــــع ممثلــــي واارة ال ارجي

واال صــاال ، والمستشــار القــانوني لشــ و  اللجــا  بــالمجلس، واطلعــت 

ــس الشــورى  ــة بمجل ــة الشــ و  التشــريعية والقانوني ــ  رأي لجن ــة عل اللجن

ــذي جــاء م  ــد ا ســ مة مشــرو  القــانو  مــن النــاحيتين ا  21لدســتورية ال

والقانونيــة،  مــا اطلعــت علــ  قــرار مجلــس النــواب ومرفقا ــه بشــأ  

مشرو  القانو ، وعل  رأي واارة ال ارجية. ويتألف اال فا  ــ فض   عن 

( أهــم 0( مــادة وملحــق واحــد،  ضــمنت المــادة )25الديباجــة ــــ مــن )

ـــا  ) ـــت الماد  ـــا ، وبين ـــواردة باال ف ( األنشـــطة 3( و)2المصـــطلحا  ال

ـــت المـــادة )التجا ـــي، و ناول ـــة وأن مـــة الحجـــ  اآلل ـــق 4ري  25( نطـــا   طبي

ــرسيص لم سســا  5القــوانين واألن مــة، وأو ــحت المــادة ) (  ليــة الت



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 70)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

ه ءالنقـل الجـوي المعينـة مــن الطـرف اآلسـر ووقــف ذلـك التـرسيص و لنــا

( علـــ   وثيـــق التعـــاو  بـــين 2وفـــرض الشـــرو ، فيمـــا نصـــت المـــادة )

فســير أو  طبيــق أو  نفيــذ أو  عــديل الطــرفين مــن ســ   التشــاور حــو   

( أح ـام  جـراء التعـدي   علـ  اال فـا  أو 7اال فا ، و ناولت المادة )

 5( فقـــد عالجـــت 21( حتـــ  )1الملحـــق ال ـــاص بـــه، أمـــا المـــواد مـــن )

األح ام المتعلقـة بـالتعيين ورسـص االسـتثمار، واةعفـاء مـن الضـرائب 

طـــار والتجهيـــ ا  والرســـوم، والعبـــور المباشـــر، ورســـوم اســـتعما  الم

ــــن الطيــــرا ، والســــ مة الجويــــة و ســــجيل و شــــنيل  وال ــــدما ، وأم

واســتئجار الطــائرا ، وحقــو  النقــل الجــوي، والمبــادئ التــي  ح ــم 

 01استثمار ال دما  المتفـق عليهـا و بـاد  المعلومـا ، والتعرفـة، و حويـل 

فائ  اةيرادا ، واالعتراف بالشهادا  واةنجـااا ، و قـديم ال ـدما  

( أح ــام  ســوية ال  فــا  20ر ــية للطــائرا ، و ضــمنت المــادة )األ

التــي  نشــأ بــين الطــرفين المتعاقــدين حــو   فســير أو  طبيــق اال فــا ، 

( التســجيل لــدى من مــة الطيــرا  المــدني الــدولي، 22و ناولــت المــادة )

 05( عل  ملحق اال فا  وأح ام اةنهاء، 25(  ل  )23ونصت المواد من )

فا ، أمـا ملحـق اال فـا  فقـد حـدد الطـر  المسـموو وسريا  مفعو  اال 

 شنيلها من قبل م سسا  النقل الجوي المعينة من قبل  ـ  الطـرفين 

المتعاقدين. و رى اللجنة أهمية اال فا  فـي  ع يـ  التعـاو  الـدولي الـذي 

يرب  ح ومة ممل ة البحرين بح ومة الجمهورية التونسية، و طوير 

 21بــة المســتجدا  التــي طــرأ  علــ  اــناعة النقــل الجــوي بينهمــا، وموا 

النقل الجوي العالمي، وباستعراض أح ام اال فا   بين أنه ال يتعـارض 

ــاذه أ  يصــدر بقــانو   عمــاال   ــ م لنف ــه يل وأح ــام الدســتور، وحيــم  ن

( مـن الدسـتور، فقـد أعـد  هيئـة 37لح م الفقرة الثانية من المـادة )

بالتصــــديق علــــ  اال فــــا  التشــــريع واةفتــــاء القــــانوني مشــــرو  قــــانو  
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المذ ور، والذي يتـألف ـــ فضـ   عـن الديباجـة ـــ مـن مـاد ين،  ضـمن 

المادة األول  التصديق علـ  اال فـا ، والثانيـة مـادة  نفيذيـة. وعلـ  ذلـك 

 واي اللجنة بالموافقة من حيم المبـدأ علـ  مشـرو  قـانو  بالتصـديق 

وح ومـــة علـــ  ا فـــا  النقـــل الجـــوي بـــين ح ومـــة ممل ـــة البحـــرين 

 5م، 2102( لســــنة 43الجمهوريــــة التونســــية، المرافــــق للمرســــوم رقــــم )

والموافقة عل  مواد المشرو   ما ورد  في الجدو  المرفق. في  وء 

مـا دار مــن مناقشــا  ومــا أبــدي مــن  راء أثنــاء دراســة مشــرو  القــانو ، 

فإ  اللجنة  واي بما يلي: الموافقة من حيم المبدأ عل  مشرو  قانو  

ديق علـــ  ا فـــا  النقـــل الجـــوي بـــين ح ومـــة ممل ـــة البحـــرين بالتصـــ

 01( لســـنة 43وح ومـــة الجمهوريـــة التونســـية، المرافـــق للمرســـوم رقـــم )

م. الموافقة عل  نصوص مواد مشرو  القانو   ما ورد   فصي   2102

 في الدو  المرفق، واألمر معروض عل  مجلس م الموقر، وش ر ا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ــــا  م ح ــــا ؟  شــــ ر ا،  ــــد هــــل هن  05 فضــــل األع سمــــيس حم

 الرميحي.
 

 العضو خميس حمد الرميحي:

الح نـــا أ  المشــروعا  الث ثــة التـــي  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

 21ناقشناها قبل قليل هي ا فاقيا ، وب صوص هذا المشرو  لـدي سـ ا  

أوجهــه  لــ  ســعادة األع غــانم البــوعينين وايــر شــ و  مجلســي الشــورى 

ه اال فاقية ذُ ـر ا فـا  بـين ح ومـة ممل ـة البحـرين والنواب. في هذ

والجمهوريـــة التونســـية. دائم ـــا اال فاقيـــة   ـــو  ذا  طـــابع دولـــي بينمـــا 

اال فا  أقل من ذلك، أي قد ي و  فيما بين  يانين اثنين، ومذ رة 

 25واارة ال ارجيــة ســمت ذلــك بمســم  اال فاقيــة، فســ الي هــو لمــاذا جــاء 
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؟ أود «مشـرو  ا فاقيـة»ولـيس  «ا فـا مشرو  »هذا المشرو  بمسم  

أ  أستو   ذلك من سعادة الواير، أل  ــ  ما أشر  سابق ا ــ مرئيا  

 واارة ال ارجية وافت هذا المشرو  باال فاقية، وش ر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع سالد محمد المسلم. 

 

 العضو خالد محمد المسلم:

أفيـد م علم ـا أ  هـذه اال فاقيـة وُقعـت  ش ر ا سيدي الـرئيس، 

 01بين ج لة الملك وف امة رئيس الجمهورية التونسية أثناء ايار ه األسيرة 

لممل ة البحرين، وعليه نحن نأسذها بالصورة التي وُقعت بها من قبل 

ج لة الملك وف امة رئيس الجمهورية التونسية، أما ب صوص التسمية 

 لقانونيين، وش ر ا.فهذا األمر أ ر ه ل سوا  ا

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضل األع أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

أنا أيض ا من م يدي هذه اال فاقيـة ألنهـا  ش ر ا سيدي الرئيس، 

 21وقعــت بيـــد أعلــ  ســـلطة فــي الممل ـــة ورئــيس الجمهوريـــة التونســـية، 

عنـــدما نقـــو  ا فاقيـــة بالتصـــديق علـــ  النقـــل  ول ـــن لـــدي استفســـار:

الجوي، هل المقصود بذلك فت  س  جوي ما بين البحرين و ونس لنقل 

 البضائع فق  أم لنقل الر اب أيض ا؟ وش ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل األع محمد ثامر ال عبي و يل ش و  الطيـرا  ش ر ا،  

 . المدني بواارة المواا  

 

 5 الطيران المدني بوزارة المواصالت:وكيل شؤون 

فـي واقـع الحـا   ذا ن رنـا  لـ  مو ـو   ش ر ا سيدي الـرئيس، 

المسم  ـــ اال فاقيـة أو اال فـا  ـــ فسـنجد أ  المسـم  باللنـة االنجلي يـة 

ــين (by lateral agreement)هــو  ــا مــا ب ، فــيم ن أ    ــو  ا فاق 

تعـدد األطـراف. فـي طرفين مثل البحرين و ونس، أو أ    و  ا فاق ـا م

 01و عنا الحالي هي ا فاقية نقل جـوي بـين ممل ـة البحـرين والجمهوريـة 

التونسية.  ذا ن رنا  ل  مفهوم النقل الجوي ــ في اناعة النقل الجوي ــ 

فسنجد أنه يشمل نقل المسافرين والبضائع و ذلك الشـحن،  ذ  هـي 

فهومهـــا ا فاقيـــة شـــاملة  حتـــوي علـــ  جميـــع متطلبـــا  النقـــل الجـــوي بم

العــالمي، ومــا هــو مطبــق فــي اال فاقيــا  الســابقة ســوف يشــمل جميــع 

 05العوائد، سواء من ناحية المسـافرين أو الشـحن الجـوي أو البريـد، هـذا 

 هو مفهوم النقل الجوي المتعارف عليه، وش ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضل األع أحمد مهدي الحداد. 

 21 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

ــه األع  شــ ر ا ســيدي الــرئيس،  أود أ  أ طــر   لــ  مــا  فضــل ب

سميس الرميحي ب صوص اال فاقية، هل هي ج ء من ا فاقية دوليـة أم 

هي ا فاقية فق ؟ في الواقع ــ بحسب ميثا  األمم المتحدة ــ والمعمـو  
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به في األمم المتحدة هـو أ   قـوم جميـع الـدو  بإسطـار األمـم المتحـدة 

  حت  يتم  عميمهـا ـــ مـا عـدا السـرية منهـا ـــ علـ  جميـع بهذه اال فاقيا

الدو  األعضاء في األمم المتحـدة سـواء  انـت ثنائيـة أو دوليـة، وذلـك 

بهــدف أال ي ــو  هنــا نــو  مــن األمــور التــي قــد  ضــر بالســلم العــالمي. 

 5ب صـــوص مـــا  فضـــل بـــه األع و يـــل شـــ و  الطيـــرا  المـــدني بـــواارة 

ـــا، حيـــم  نـــه يقـــا  باللنـــة الموااـــ   واال صـــاال  هـــو اـــحي    مام 

(، وقــد يوجــد فــر  لنــوي بــين  لمتــي ا فــا  agreementاةنجلي يــة )

وا فاقية، ول ن في النهاية يجب علينا أ  نن ر  ل  الفحوى، والفحوى 

 واحدة سواء قلنا ا فاقية أو ا فا ، وش ر ا.

 01 

 :الرئيـــــــــــــــس

لبــوعينين وايــر شــ ر ا،  فضــل ســعادة الســيد غــانم بــن فضــل ا 

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 05 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

نت لم حصر ا عن م ح ة األع سمـيس  ش ر ا سيدي الرئيس، 

الرميحـــي، و مـــا  فضـــل ممثـــل الســـلطة الم تصـــة األع محمـــد ثـــامر 

في اللفن، فا فا  وا فاقية ال فـر  ــ  ما يُقا  ــ ال عبي، ال مشاحّة 

ا نحيلــه  لــ   بينهمــا. و مــا أحالنــا أســي  لــ  اال فاقــا  الســابقة، أيضــ 

 21 079اال فاقيا  السابقة: ا فاقية  جنـب االادوا  الضـريبي فـي الصـفحة 

مـن  322من جدو  األعما ، وا فاقية حماية االسـتثمارا  فـي الصـفحة 

، بعـد الديباجـة 401الصـفحة  جدو  األعما ، وا فا  النقل الجـوي فـي

، وهــذا الــنص ورد فــي جميــع «لقــد ا فقنــا علــ  مــا يلــي»ورد التــالي: 

اال فاقيا ؛  ذ  بن  الن ر عن ا فاقية أو ا فا  فإ  اللفن الوا   هو 
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ــا  وال مشــاحّة فــي «لقــد ا فقنــا علــ  مــا يلــي» ، فهــي ا فاقيــة أو ا ف

 مو و  اللفن، وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 فضل األع محمد ثامر ال عبي و يل ش و  الطيـرا  ش ر ا،  

 . المدني بواارة المواا  

 

 وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصالت:

 و ـي  ب صـوص مو ـو   سـجيل لـدي  ش ر ا سيدي الرئيس، 

 01مـن اال فاقيـة  شـير  لـ   22اال فاقية في من مة األمم المتحدة، المـادة 

ســجيل اال فاقيــة لــدى من مــة الطيــرا  المــدني قيــام أحــد الطــرفين بت

الدولي وهي  حدى و ـاال  األمـم المتحـدة، وبالتـالي من مـة الطيـرا  

ا  قـــوم بموجـــب المـــادة ) ( مـــن ميثـــا  األمـــم 012المـــدني الـــدولي أيضـــ 

المتحدة بتسجيل هـذه اال فاقيـة فـي من مـة األمـم المتحـدة، والتسـجيل 

 05 فاقية، وش ر ا.( من اال 22مشمو  أيض ا في المادة )

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ش ر ا،  فضلي األست الد تورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 21 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

لــدي  ســاؤ  حبــذا لــو يــرد عليــه وايــر  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

 ش و  مجلسي الشورى والنواب أو ممثلـو الح ومـة    أم ـن. أالحـن

أ  اال فاقيا   برم أو  وقع قبل فترة، عل  سبيل المثا : هـذه اال فاقيـة 

م ومــا 2105م، واال فاقيــة التــي ســبقتها فــي عــام 2102وُقعــت فــي ينــاير 

 25سبقها أيض ا  واري ه م تلفة؛ ما سبب التأسير في واو  هذه اال فاقية 
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مـرور   ل  مجلسي النواب والشـورى؟ اال فاقيـة السـابقة لـم  أ نـا  ال بعـد

عامين من  وقيعها، وهذه اال فاقية بعد سنة من التوقيع، نحن اآل  فـي 

م، فطالما أ  هذه اال فاقية وُقّع ت بين الطرفين، فمـا سـبب 2107يناير 

التــأسير فــي واــولها  لــ  مجلســي الشــورى والنــواب مــن أجــل الموافقــة 

 5 عليها من س   المجلس التشريعي؟ وش ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شــ ر ا،  فضــل ســعادة الســيد غــانم بــن فضــل البــوعينين وايــر  

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 01 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

اال فاقيـــا  لهـــا مســـار محـــدد ســـ ف  الـــرئيس، معـــاليشـــ ر ا  

مشاريع القوانين، وحت  هذا المشرو  الم و  من ثـ ث أو أربـع مـواد 

مثـل ان ا من ماد ين ــ يجب أ  يمر أيض ا من س   قنـوا  محـددة ــ وأحي

 05القانوني مجلس الواراء واللجنة القانونية الواارية وهيئة التشريع واةفتاء 

من أجل اياغته، وعند انتهاء  ل هذه اةجراءا  يحا  من السـلطا  

الم تصــــة  لــــ  الح ومــــة لتقــــوم الح ومــــة بإحالتــــه  لــــ  الســــلطة 

 ش ر ا.التشريعية، و
 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

 ش ر ا،  فضلي األست الد تورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

م اـــدر مرســـوم، أال 2102فــي ينـــاير  شــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

 25 يعتبر نافذ ا حيم  مت مناقشته واالنتهاء منه؟ وش ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

يد غــانم بــن فضــل البــوعينين وايــر شــ ر ا،  فضــل ســعادة الســ 

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ــاليشــ ر ا   ــرئيس، مع ــيس مرســوم ا بقــانو ،  ال هــذا مرســوم ول

 ، وش ر ا.معينبمعن  أنه أمر مل ي بعمل 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 01 هل هنا  م ح ا  أسرى؟ش ر ا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 05 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيم المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21وننتقـل  لـ  مناقشــة   ذ  يُقـر مشـرو  القـانو  مـن حيــم المبـدأ. 

 مواده مادة مادة،  فضل األع مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

 ما جاء  مـن  الديباجة واي اللجنة بالموافقة عل   :ديباجةال 

 25 الح ومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةهل هنا  م ح ا  عل   
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضــل األولــ . وننتقــل اآل   لــ  المــادة الديباجــة ذ   ُقــر هــذه  

 األع مقرر اللجنة.
 

 05 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

 واــي اللجنــة بالموافقــة علــ  هــذه المــادة  مــا  المــادة األولــ : 

 جاء  من الح ومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 21 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المـادة. وننتقـل اآل   لـ  المـادة التاليـة،  فضـل األع  

 مقرر اللجنة.
 

 5 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

هــذه المــادة  مــا  واــي اللجنــة بالموافقــة علــ   :ثانيــةالمــادة ال 

 جاء  من الح ومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 01 فضـلي األسـت الـد تورة  هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 سوسن حاجي  قوي. 
 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

الح ت فرق ا في المادة الثانيـة مـن هـذا  ش ر ا سيدي الرئيس، 

 05المشرو  عن المشاريع األسرى و ناقشت مـع األع سالـد المسـلم حولهـا، 

مـن اليـوم التـالي لتـاريخ نشـره ويعمـل بـه »بالقو : حيم  نها جاء  هنا 

ــدة الرســمية ــه « فــي الجري ــذي قبل ــالقو : بينمــا جــاء  فــي القــانو  ال ب

 ؟هذا التنيير فيالمي ة ، فما «في الجريدة الرسمية وينشر»

 

 21 :الرئيـــــــــــــــس

 أثر رجعي.السابق له القانو  أل   

 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

لألمانة أنا أحتا   ل   و ي  ذلـك ل ـي نعـرف  سيدي الرئيس، 

 25 ، وش ر ا.العبار ينالفر  بين 
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 الرئيـــــــــــــــس:

البــوعينين وايــر  شــ ر ا،  فضــل ســعادة الســيد غــانم بــن فضــل 

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 مـا سـمعت ربمـا مـن  حـدى األســوا   الـرئيس، معـاليشـ ر ا  

، فـــإذا  ـــا  الســـابقة  انـــت بـــأثر رجعـــي اال فاقيـــةفـــي الجلســـة أ  

مــن اليــوم التــالي »:   نســتطيع أ  نقــو فــأثــر رجعــي لمشــرو  القــانو  

ألنــه أســذ قو ــه القانونيــة منــذ التوقيــع عليــه ولــيس بعــد  «تــاريخ نشــرهل

 01نشره في الجريـدة الرسـمية،  نمـا هـذه اال فاقيـة  أسـذ مـداها القـانوني 

 ، وش ر ا.الرسميةوقو ها القانونية بعد نشرها في الجريدة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 نصـد بع  األمـور نشـر  و ـم  نفيـذها، ونحـن  هنا  ش ر ا، 

 05 ر رجعي فق . عليها بأث

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 ل  األست الد تورة سوسـن  قـوي المـادة  أحيلُ الرئيس، معالي 

يــدسل هــذا اال فــا  حيــ  »)ســريا  المفعــو ( أي مفعــو  اال فاقيــة  25

 21النفــــاذ حــــين ي طــــر الطرفــــا  المتعاقــــدا  بعضــــهما الــــبع  بإ مــــام 

، ونحــن اآل  بصـدد  نهــاء اةجـراءا  الدســتورية «اةجـراءا  الدسـتورية

 لهذا المشرو ، وش ر ا.
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 ــس:الرئيـــــــــــــ

 ؟هنا  م ح ا  أسرىهل ش ر ا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟هذه المادةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هـذه المـادة. وبهـذا ن ـو  قـد انتهينـا مـن مناقشـة مـواد  

 مجموعه؟مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في 

 

 05 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

فـي الجلسـة سوف نأسذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو   ذ   

وننتقــل اآل   لــ  البنــد التـــالي مــن جــدو  األعمــا  وال ـــاص  .القادمــة

 21بمناقشــة التقريــر الت ميلــي للجنــة ال ــدما  ب صــوص مشــرو  قــانو  

في  وء االقتراو بفـانو  المقـدم  بإادار قانو  الصحة العامة، )المعد

من مجلس الشورى(. وأطلب من األسـت هالـة رمـ ي فـاي  مقـررة اللجنـة 

 التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.
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 العضو هالة رمزي فايز:

 ش ر ا سيدي الرئيس، بداية  أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 التقرير في المضبطة؟هل يوافق المجلس عل   ثبيت  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 01  ذ  يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (171/ صفحة 1)انظر الملحق 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 05ســـنناق  المـــواد اآل  مـــادة مـــادة. سأ ـــطر  لـــ   ـــر  الجلســـة  

و  الر با   سر، وسيترأ  الجلسـة األع جمـا  محمـد ف ـرو النائـب األ

بعــد  وهــي أنــهللــرئيس. قبــل أ  أ ــر  م أحببــت أ  أشــير  لــ  نقطــة 

سـي سذ والتصويت عليه في مجموعة مشرو  المناقشة مواد االنتهاء من 

سـواء أعضـاء ـــ فـي الجلسـة القادمـة، فـأي مـن م عليـه الـرأي النهـائي 

 21إعــادة مداولــة يجــب أ  بطلــب  لديــه ذا  ــا   ــــ المجلــس أو الح ومــة

ل م توب ا بالصينة المقترحة التـي  ريـدونها حتـ  نسـتطيع  دراجهـا يُرس 

عل  جدو  األعما  قبل أ  نأسذ الرأي النهائي. طبع ا ورد نا اآل  بعـ  

المــواد مــن جهــا  أســرى ســواء مــن أعضــاء الطلبــا  ب صــوص بعــ  

 أحببت أ  أنبه مرة ثانية  لـ  أ  المجلس أو الح ومة الموقرة ول ني

 25المداولـة فـي أي مـادة مـن  لتقديم طلبا   عـادة ام    الدي م أسبوع 
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 ــو  يوأ   ،أ    ــو  م توبــة وقبــل الجلســة أرجــوالمــواد ول ــن 

المقترو المطلوب وا ح ا ل ي نستطيع  وايعه عل  اةسوا  لم يد من 

 الدراسة.  فضل األع جما  محمد ف رو النائب األو  للرئيس.
 

 5رئاسة  للرئيسالنائب األو   )وهنا  ول  سعادة األع جما  محمد ف رو

 الجلسة(
 

 األول للرئيس: النائب

 ش ر ا،  فضلي األست مقررة اللجنة.  
 01 

 العضو هالة رمزي فايز:

أحــا  اــاحب المعــالي الســيد علــي بــن  شـ ر ا ســيدي الــرئيس، 

اال  الصال  رئيس مجلس الشورى عدّة سطابا  بشأ  المواد المعـادة 

الصـــحة العامـــة )المعـــد فـــي  ـــوء مـــن مشـــرو  قـــانو  بإاـــدار قـــانو  

ـــس الشـــورى(  05لم يـــد مـــن الدراســـة.  االقتـــراو بقـــانو  المقـــدم مـــن مجل

 دارست اللجنة المواد المعادة من مشـرو  القـانو  مـادة  مـادة، و بودلـت 

، وأاحاب السعادة أعضاء بشأنها وجها  الن ر من قبل أعضاء اللجنة

ر القـانوني لشــ و  والمستشـاالمجلـس الـذين دعـتهم اللجنـة الجتماعهـا، 

اللجا  والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، والجهـا  المعنيـة التـي 

ــا. ــة علــ  مضــاب  جلســا   مــا  دعتهــا اللجنــة الجتماعه  21اطلعــت اللجن

ـــس المتعلقـــة بمو ـــو  البحـــم والدراســـة، وعلـــ   راء أاـــحاب  المجل

السعادة التي  م طرحهـا فـي جلسـا  المجلـس وفـي اجتماعـا  اللجنـة، 

رأ  اللجنــة أثنــاء  دارســها للمــواد . رأي ممثلــي الجهــا  المعنيــة وعلــ 

مــا طرحــه أاــحاب الســعادة بعــ  المعــادة مــن مشــرو  القــانو  وجاهــة 

 25أعضاء المجلس من وجها  ن ر أثناء نقاش مشـرو  القـانو  المـذ ور 

في جلسا  المجلس، وقد قامت اللجنة بتضمين بع  هذه اآلراء  من 
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حســـب الجـــدو  بعلـــ  المـــواد المعـــادة وذلـــك التعـــدي   التـــي أجر هـــا 

و   ـد اللجنـة أ  التعريفـا  الـواردة فـي المـادة  المرفق بتقرير اللجنـة.

( يجب أ    تص بالمفردا  التي  ناولها مشرو  القانو  نفسه، 0رقم )

وليس لها ع قة بأي قانو   سر، حيم نصت مقدمة المادة األول  عل  

ــارا  فــي  طبيــق أح ــام هــذا القــا»أنــه:   5نو  يقصــد بال لمــا  والعب

اآل ية، المعاني المو حة قـرين  ـل منهـا، مـا لـم يقـت  سـيا  الـنص 

بالتنسيق مع الجها  اةدارية ».  ما أدسلت اللجنة عبارة «س ف ذلك

ــ  المــادة ) «المعنيــة بعــد  عــادة التــرقيم(، لتتشــار  جميــع  04: 07عل

أ  اللجنــة، ســ   الجهــا  المعنيــة فــي المســ ولية القانونيــة.  ــذلك ر

 01 دارســها للمــواد المعــادة، وجاهــة المقترحــا  التــي  قــدّم بهــا أاــحاب 

ــرقيم(  24: 27الســعادة أعضــاء المجلــس بشــأ  المــواد ) بعــد  عــادة الت

بعد  عادة الترقيم(، فيما  017: 027بعد  عادة الترقيم( و) 15: 014و)

ــرقيم( مــ 002: 031عــدّلت اللجنــة علــ  المــادة ) ن بــاب بعــد  عــادة الت

ــرقيم( التــي  002: 030العقوبــا ، وأبقــت علــ  المــادة ) بعــد  عــادة الت

 05( المعـــادة  لـــ  15طلبـــت اللجنـــة  أجيـــل مناقشـــتها الر باطهـــا بالمـــادة )

في  وء مـا دار مـن مناقشـا  ومـا أبـدي مـن  راء أثنـاء دراسـة اللجنة. و

الموافقـة علـ  بالمواد المعادة من المشـرو  بقـانو ، فـإ  اللجنـة  واـي 

المواد المعادة من مشـرو  قـانو  بإاـدار قـانو  الصـحة العامـة )المعـد 

حسـب بفي  وء االقتـراو بقـانو  المقـدم مـن مجلـس الشـورى(، وذلـك 

 21 ، وش ر ا.واألمر معروض عل  المجلس الجدو  المرفق.

 

 النائب األول للرئيس:

  فضلي األست دال  جاسم ال ايد. هل هنا  م ح ا ؟ ش ر ا،  
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 دالل جاسم الزايد:العضو 

أحببت أ  أش ر رئيسة وأعضاء اللجنة  ش ر ا سيدي الرئيس، 

ـــا و مـــ ـــدمنا به ـــي  ق ـــع االقتراحـــا  الت ـــ  أســـذهم جمي دراســـتها،  تعل

ج ئيـــة هـــي ونشـــ رهم علـــ  أســـذهم بالصـــياغة التـــي  قـــدمنا بهـــا، و

 5ست دم النص القانوني حيم أاالت بعـ  األمـور التـي ربمـا  تعـارض أو 

نها أراحتنا من الدسو  فـي أي ألحببت أ  أش ر اللجنة ال  تناسب، فأ

نقاش أو جد ، وش ر ا عل  التقريـر الـذي أثبتـت فيـه حتـ  مـداس   

األعضاء في المجلس، حيم  ـم  ضـمينه وجهـة ن ـر األعضـاء حتـ  لـو 

  انت مجرد مداسلة وليست شيئ ا م توب ا، فش ر ا للجنة، وش ر ا.

 01 

 :النائب األول للرئيس

  فضلي األست جميلة علي سلما . ش ر ا،  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 05أنا بدوري أش ر رئيسة اللجنـة واللجنـة  ش ر ا سيدي الرئيس، 

ــذ  فــي بحــم القــانو  بشــ ل عــام والمــواد  ــذي ب علــ  هــذا الجهــد ال

المعادة أيض ا، ولمسنا من س   قراء نا التقرير والمواد أ  اللجنة بذلت 

عملها بالدقة، حيم أسذ  في االعتبار  ل ال ثير من الجهد وا سم 

ا علـ   سـر مـادة  الم ح ا ، وأحببت أ  أش ر اللجنـة شـ ر ا سااـ 

 21مـع عـدم اةسـ   بـأي عقوبـة »أ يفت  ل  القانو  وهي التـي ذ ـر  

، وبالفعـــل  ـــا  لـــدينا  ـــوجس و  ـــوف مـــن بـــاب العقوبـــا ، «أشـــد...

القـانو ، و توافـق وسااة أ  هنا  قوانين بها مواد مشـابهة لمـواد هـذا 

ا أ   معها في أر ا  الجريمة، لذلك عنـد التطبيـق العملـي ـــ وسصواـ 

هذا القـانو  قـانو  سـاص ي جُـبّ مـا قبلـه ـــ سـن قي اـعوبة فـي  طبيـق 
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القـانو  و لنــاء العقوبـة األشــد والتـي مــن المفتـرض أ    ــو  مطلوبــة، 

 ـا   ونش ر اللجنـة علـ   وجههـا بإ ـافة هـذه المـادة، وهـذا التوجـه

من  من المقترحـا  التـي  نـا سـنقترحها ول ـن اللجنـة سـبقتنا  لـ  

 ذلك، فأ رر ش ري للجنة عل  هذه اة افة، وش ر ا.

 5 

 :النائب األول للرئيس

 ش ر ا،  فضل األع سميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 01بدوري أش ر األست رئيسة اللجنة عل   ش ر ا سيدي الرئيس، 

بذو  و ثبيت النقاشا  التي دار  في محضر اجتما  اللجنة، الجهد الم

واألســـذ بجميـــع التعـــدي   التـــي اقترحهـــا الـــ م ء أعضـــاء المجلـــس، 

ـــ  الجهـــود ال بيـــرة التـــي بـــذلوها،  وأشـــ ر اللجنـــة مـــرة أســـرى عل

 وش ر ا.

 05 

 :النائب األول للرئيس

ــداء  مــن الفصــل شــ ر ا،   ســننتقل اآل   لــ  مناقشــة المــواد، ابت

  فضلي األست هالة رم ي فاي . . 0 : أح ام  مهيدية، المادة األو

 

 21 العضو هالة رمزي فايز:

ـــة:  ـــادة ) الفصـــل األو : أح ـــام  مهيدي ـــة  (:0الم  واـــي اللجن

 بالموافقة عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 :النائب األول للرئيس

ــــف عليهــــا فقــــ ،   هــــل هنــــا  ســــوف ننــــاق  التعــــاريف الم تل 

األســــت اهــــوة محمــــد   فضــــلي ؟«الجــــودة» عريــــف م ح ــــا  علــــ  

 ال واري. 

 5 

 العضو زهوة محمد الكواري:

لـدي  سـاؤ : هـل المقصـود مـن  عريـف  ش ر ا سـيدي الـرئيس، 

الجودة هنا هـو جـودة النـذاء فقـ ؟ ألننـا نعلـم أ  قـانو  الصـحة العامـة 

فقـ ؟  ذا  ـا  فيه دواء ومياه وسدما ، فهـل المقصـود جـودة النـذاء 

 01األمر  ذلك فإنني أ فق مع التعريف، ول ن  ذا  ا  التعريف يشمل 

ال ــدما  والــدواء وغيــر ذلــك فمــن المفتــرض أ  ي ــو  هنــا   عريــف 

 أشمل للجودة، وش ر ا.

 

 :النائب األول للرئيس

 05 ش ر ا،  فضلي األست جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

ــرئيس،  ــة، أل   عريــف أ  شــ ر ا ســيدي ال فــق مــع  واــية اللجن

الجـودة يتعلــق بالنــذاء، وهــذا التعريــف الـذي أقر ــه اللجنــة هــو األاــ ، 

 21 وش ر ا.

 

 :النائب األول للرئيس

الد تور محمد عبدا  الدليمي المستشار ش ر ا،  فضل األع  

 .القانوني لش و  اللجا  بالمجلس

 25 
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 :المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس

بالنســبة  لــ   عريــف الجــودة، فأينمــا  ا ســيدي الــرئيس،شــ ر  

في المشرو  فإنه ينطبق عليهـا هـذا التعريـف،  «الجودة»ورد   لمة 

النـذاء درجـة  ميـ  »والتعريف ال يقتصر عل  النذاء فقـ ، فهـو يقـو : 

 5أو سصائصه ومي ا ه ال افية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيـه أو 

تي  حقق متطلبا  المواافا  القياسية أو اللوائ  جعله مقبوال  له، أو ال

، فـالفقرة الثانيـة «الفنية للجودة وفق ا لما  ضعه الجهـة اةداريـة المعنيـة

  جعـل «أو التـي  حقـق متطلبـا  الموااـفا  القياسـية...»من التعريـف 

التعريف يشمل النذاء و ل ما يتعلق بمتطلبا  المواافا  القياسية أو 

ــا لمــا  ضــعه الجهــة اةداريــة المعنيــة، وهــذه   01اللــوائ  الفنيــة للجــودة وفق 

الجهــة اةداريــة ال  قتصــر علــ  واارة الصــحة فقــ ، بــل  ــل الجهــا  

 اةدارية الموجودة في الواارا ، وش ر ا.

 

 :النائب األول للرئيس

 05،  فضــل ســعادة الســيد غــانم بــن فضــل البــوعينين وايــر شــ ر ا 

 ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 عليق ــــا علـــ  مداسلــــة األســـت اهــــوة  شـــ ر ا ســــيدي الـــرئيس، 

 21ال واري  حديد ا، أو   أ  المقصود هنا هو جـودة النـذاء؛ أل  بدايـة 

، و ـل مـا ورد بعـد «سصائصـهدرجة  مي  النـذاء أو »التعريف  قو : 

ذلــك يعطــف علــ  النــذاء،  ذ  التعريــف ليســت لــه ع قــة بال ــدما  أو 

 غير ذلك، وش ر ا.
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 :النائب األول للرئيس

 ؟أسرىش ر ا، هل هنا  م ح ا   

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :النائب األول للرئيس

 بتعديل اللجنة؟ «الجودة» عريف هل يوافق المجلس عل   
 

 فقة()أغلبية موا
 01 

 :النائب األول للرئيس

ــف اقــر هــذيُ ذ    ــ   التعري ــة. وننتقــل اآل   ل  عريــف بتعــديل اللجن

األســت اهــوة محمــد  فهــل هنــا  م ح ــا  عليــه؟  فضــلي، «التلــوث»

 ال واري. 
 05 

 العضو زهوة محمد الكواري:

بمـــا أ  ســـعادة وايـــر شـــ و  مجلســـي  شـــ ر ا ســـيدي الـــرئيس، 

الشورى والنواب أو   أ  المقصود من  عريف الجودة هو جـودة النـذاء 

فق ، فهذا يعني أ  التلوث هنا يتعلق بالنـذاء، وعليـه أسـحب مقترحـي 

 21 وأ فق مع  واية اللجنة، وش ر ا. 

 

 :النائب األول للرئيس

 ؟أسرىش ر ا، هل هنا  م ح ا   

 

 25 )ال توجد مالحظات(
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 :النائب األول للرئيس

 بتعديل اللجنة؟ «التلوث» عريف هل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :النائب األول للرئيس

ــف اقــر هــذيُ ذ    ــ   التعري ــة. وننتقــل اآل   ل  عريــف بتعــديل اللجن

 فهل هنا  م ح ا  عليه؟، «المن   المنتم»
 

 01 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 بتعديل اللجنة؟ «المن   المنتم» عريف هل يوافق المجلس عل   
 

 05 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

ــف اقــر هــذيُ ذ    ــ   التعري ــة. وننتقــل اآل   ل  عريــف بتعــديل اللجن

 فهل هنا  م ح ا  عليه؟، «النشا  اةنتاجي من المن  »
 21 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :النائب األول للرئيس

 «النشا  اةنتـاجي مـن المنـ  » عريف ق المجلس عل  هل يواف 

 25 بتعديل اللجنة؟

 

 )أغلبية موافقة(
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 :النائب األول للرئيس

هــل يوافــق المجلــس علــ  بتعــديل اللجنــة.  التعريــف اقــر هــذيُ ذ   

 في مجموعها؟ 0المادة 

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

وننتقــل  لــ  المــادة التاليــة،  .بتعــديل اللجنــة  ُقــر هــذه المــادة ذ   

  فضلي األست مقررة اللجنة.

 01 

 هالة رمزي فايز: العضو

 واي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 07: 04المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 05 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 21 :النائب األول للرئيس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 :النائب األول للرئيس

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األست مقررة اللجنة.

 

 5 العضو هالة رمزي فايز:

 واي اللجنة بالموافقة عل   (: عادة الترقيم بعد 24: 27المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 :النائب األول للرئيس

ف عليهـا مـن هـذه المـادة فقـ ، ف   01هـل سوف نناق  البنود الم تلـ 

 ؟البند ) (هنا  م ح ا  عل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 05 :النائب األول للرئيس

 بتعديل اللجنة؟ بندال اهل يوافق المجلس عل  هذ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 21 :النائب األول للرئيس

، البنـد )هــ(بتعـديل اللجنـة. وننتقـل اآل   لـ   البنـد اقر هـذيُ ذ   

 فهل هنا  م ح ا  عليه؟

 

 )ال توجد مالحظات(
 25 
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 :النائب األول للرئيس

 بتعديل اللجنة؟ البند اهل يوافق المجلس عل  هذ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :األول للرئيسالنائب 

، البنــد )و(بتعــديل اللجنــة. وننتقــل اآل   لــ   البنــد اقــر هــذيُ ذ   

 فهل هنا  م ح ا  عليه؟

 

 01 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 بتعديل اللجنة؟ البند اهل يوافق المجلس عل  هذ 

 

 05 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

، البنــد )و(نــة. وننتقــل اآل   لــ  بتعــديل اللج البنــد اقــر هــذيُ ذ   

 األع سميس حمد الرميحي.  فهل هنا  م ح ا  عليه؟  فضل

 21 

 خميس حمد الرميحي: العضو

بحسب جدو  األعما  الذي أرسـل  لينـا  ش ر ا سيدي الرئيس، 

يت و  البند )و( من فقر ين، الفقرة األولـ  هـي التـي  ناولتهـا األسـت 

ويعتبـر النـ   ـار ا بالصـحة » قو : مقررة اللجنة، وهنا  فقرة أسرى 
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التـي  سـتعمل فـي النـ  أو  انـت المـواد  ذا  انت المواد المنشوشة 

 ، فهل هي  ابعة للبند؟ وش ر ا.« ارة بصحة اةنسا 

 

 :النائب األول للرئيس

 5حيــم    التعــديل  ــا  علــ  الفقــرة  ،نعــم هــذه الفقــرة موجــودة 

هـل هنـا  م ح ـا   األول ، أمـا الفقـرة الثانيـة فقـد ظلـت  مـا هـي.

 أسرى؟

 

 )ال توجد مالحظات(
 01 

 :النائب األول للرئيس

 بتعديل اللجنة؟ البند اهل يوافق المجلس عل  هذ 

 

 )أغلبية موافقة(
 05 

 :النائب األول للرئيس

هل يوافق المجلس علـ  المـادة بتعديل اللجنة.  البند اقر هذيُ ذ   

 في مجموعها؟ (بعد  عادة الترقيم 24: 27)

 

 21 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

وننتقــل  لــ  المــادة التاليــة،  .بتعــديل اللجنــة  ُقــر هــذه المــادة ذ   

  فضلي األست مقررة اللجنة.

 25 
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 العضو هالة رمزي فايز:

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:ادة التـرقيمبعـد  عـ 15: 014المـادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 01 :النائب األول للرئيس

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 05 :للرئيسالنائب األول 

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األست مقررة اللجنة.

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 21 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 017: 027المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 األول للرئيس: النائب

األع أحمــــــد   فضـــل هنـــا  م ح ـــا  علـــ  هـــذه المـــادة؟هـــل  

 25  براهيــم بهـــ اد. 
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 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

، وأشــ رُ انتبـاهيفـي الواقـع مـا لفـت  شـ ر ا سـيدي الـرئيس، 

باســت دام قيــامهم بعــد استشــارة األســت دال  ال ايــد هــو اللجنــة عليــه، 

، حيــم أُ ــيفت  لمــة « ذا  ســبب عنهــا  ــرر علــ  الســ مة»عبــارة 

 5بإيعــاا مــن اللجنـة وبتوجيــه مــن األسـت دال  ال ايــد، وذلــك  «السـ مة»

التــي طالبــت بإ ــافتها  لــ   «الحيوانــا  المفترســة»بــدي   عــن عبــارة 

 المادة في الجلسة السابقة، وأش ر اللجنة عل  هذا القرار، وش ر ا.

 

 األول للرئيس: النائب

 01 ؟أسرىهل هنا  م ح ا  ش ر ا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 األول للرئيس: النائب

 05 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 األول للرئيس: النائب

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  21 ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األست مقررة اللجنة.

 

 هالة رمزي فايز: العضو

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 002: 030المادة ) 

 25 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 األول للرئيس: النائب

 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 األول للرئيس: النائب

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 01 

 األول للرئيس: ائبالن

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 التالية،  فضلي األست مقررة اللجنة.
 

 05 هالة رمزي فايز: العضو

 واـي اللجنـة بالموافقـة  (:بعد  عادة الترقيم 002: 031المادة ) 

 عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 يس:األول للرئ النائب

 21 هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 األول للرئيس: النائب

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 األول للرئيس: النائب

ـــ  المـــادة   ـــة. وننتقـــل اآل   ل ـــديل اللجن  ذ   ُقـــر هـــذه المـــادة بتع

 مقررة اللجنة. التالية،  فضلي األست

 

 5 هالة رمزي فايز: العضو

 واي اللجنة باسـتحداث هـذه المـادة  ( المستحدثة:031المادة ) 

 بالنص الوارد في التقرير.
 

 األول للرئيس: النائب

 01األست دال  جاسم   فضلي هل هنا  م ح ا  عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

  و  هذه المادة هي أ ثـر مـادة ربما  ش ر ا سيدي الرئيس، 

ــل أي   ــوف  ــا  لــدينا مــن أ  ي ــو    05فرحــت بهــا، ألنهــا ســوف   ي

هنــا  نــص علــ  عقوبــا  أشــد فــي أي قــانو   ســر. ويســرنا اليــوم جــد ا 

الـذي مـن المجلـس األعلـ  للبيئـة ـــ  ةوجود األع الد تور محمد بـن دينـ

الـذين يقومـو  بأعمـا  وسمو الشيخ عبـدا  بـن حمـد    سليفـة  يرأسه

نوعية جد ا، ويعالجو  مشا ل  لوث البيئة، ويقومو  بحماية البيئة في 

 21البحرين، و   شاء ا  قريب ا سوف يُحا  مشرو  البيئـة مـن اةسـوة فـي 

مجلس النواب، وهو مشرو   م فيه و ع معايير وأسـس  ـل مـا يتعلـق 

ذي  وافقـت فيـه بحماية البيئـة فـي البحـرين. مثـل هـذا الـنص النـوعي الـ

اللجنة مع االقتراو الذي  قدمت به بشأ   ضمين القانو  هذا األمر فيه 

ا فـي المجلـس األعلـ  لحماية ليس فقـ  ل سـوة فـي  لبيئـة ول ـن أيضـ 

 25جميـــع واارا  وم سســـا  الدولـــة حتـــ  ال ن ـــو  قـــد أسللنـــا بميـــ ا  
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  معالي العقوبا  في القوانين ذا  الصلة. وأشير  ل  أننا قدمنا طلب ا  ل

الــرئيس أنــا واألســت جميلــة ســلما  عنــدما  ــا  لــدينا هــذا الت ــوف، 

وأشــرنا  لــ   ــرورة وجــود مــادة  ــنص علــ  عــدم اةســ   بــأي عقوبــة 

ــب  عــادة  ــا قــدّمنا طل ــ  المشــرّ  فإنن ــد ا عل ــ  ال يُحســب   ي أشــد، وحت

 5ويُ تفــ  بــنص هــذه  012مداولــة بــأ   ُحــذف هــذه العبــارة مــن المــادة 

 ا.المادة، وش ر 
 

 النائب األول للرئيس:

 ش ر ا،  فضل األع سالد محمد المسلم. 

 01 

 العضو خالد محمد المسلم:

ماذا عن األدوية الم ملة التي يسـمونها  ش ر ا سيدي الرئيس، 

)الفيتامينـا ( ل نســا  والحيــوا ،  ذا حصــل فيهـا غــ  فعلــ  أي جهــة 

  ُحسب؟ي وش ر ا.

 05 

 األول للرئيس: النائب

نحن انتهينا من المادة السابقة، ونحن اآل   ،سالدش ر ا، يا أع  

 أسرى؟هل هنا  م ح ا  (. 031في المادة المستحدثة )

 

 21 )ال توجد مالحظات(

 

 األول للرئيس: النائب

 هل يوافق المجلس عل  استحداث هذه المادة؟ 

 

 25 )أغلبية موافقة(
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 األول للرئيس: النائب

انتهينـا مـن مناقشـة مـواد  ذ   ُقر هـذه المـادة. وبهـذا ن ـو  قـد  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 األول للرئيس: النائب

الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  في الجلسـة ي سذ سوف   ذ  

والرجاء من  ل مـن لديـه م ح ـة علـ  القـانو  التقـدم بهـا،  .القادمة

 01في المجلس التأ د  تشارين القانونيينهيئة المسوأطلب من اةسوة في 

من  طابق المواد وعدم  عار ها مع بعضها البع  وعل  األسص أرقـام 

المواد المسـندة  لـ  مـواد أسـرى، أل  هـذا القـانو  سضـع لل ثيـر مـن 

التعدي   في الجلسا  السـابقة، ويجـب  عـادة قراء ـه مـن جديـد بتـأ   

 عـدي   من قبل اةسوا  القانونيين في المجلـس، و فـادة الـرئيس بـأي 

ــ   ــتم عليــه قبــل الجلســة القادمــة؛ واألمــر نفســه ينطبــق عل  05يُم ــن أ   

اةسوا  في الح ومة  ذا  انت لديهم أي م ح ا  ف بد أ   ُقدّم ــ 

و ــذلك اةســوة الــ م ء ــــ قبــل الجلســة القادمــة بــأربع وعشــرين ســاعة 

حت   ُدر  علـ  جـدو  األعمـا ، و لمـا قـدمتم م ح ـا  م مب ـر ا 

لدراســـة أ ثـــر. وننتقـــل اآل   لـــ  البنـــد التـــالي علـــ  جـــدو  سضـــعت ل

 21 قريـر األعما  ال اص بمناقشة  قارير الوفود، ولدينا ث ثة  قارير هي: 

وفد الشعبة البرلمانية لممل ـة البحـرين بشـأ  المشـار ة فـي اجتمـا  

اللجنة الدائمة للش و  السياسية بالجمعية البرلمانية اآلسيوية، المنعقـد 

  قريـر. وم2105مار   21 ل   09 ر يا، س   الفترة من  ــ في أنقرة

وفد الشعبة البرلمانية لممل ـة البحـرين بشـأ  المشـار ة فـي اجتمـا  
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دور العلــوم والتقنيــة فــي مشــروعا  »المائــدة المســتديرة حــو  الميــاه 

 ل  مايو  30 سويسرا، س   الفترة من ــ، المنعقد في جنيف «الس م

 قرير وفد الشعبة البرلمانيـة لممل ـة البحـرين بشـأ  . وم2102يونيو  2

المشـــار ة فـــي اجتمـــا  اللجنـــة الدائمـــة المعنيـــة بالشـــ و  االقتصـــادية 

 5والتنميـة المســتدامة بالجمعيـة البرلمانيــة اآلســيوية، المنعقـد فــي  ســ م 

 م.2102يوليـو  27 لـ   22جمهورية با ستا ، سـ   الفتـرة مـن  ــ باد 

  فضل األع أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. ليها؟ فهل هنا  م ح ا  ع

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 01ال أعلــــم     انــــت هــــذه األرقــــام  شــــ ر ا ســــيدي الــــرئيس، 

 09احيحة؟ي نحن أمام  قرير حو  ايارة وفد الشعبة البرلمانيـة بتـاريخ 

أي قبل سنتين، فهل  تأسر التقـارير سـنتين حتـ   م2105مار   21 ل  

؟ي ربمـا  ـا  هـذا التقريـر أسرى  صل  ل  المجلس أم أ  هنا  أسباب ا

 ائع ا أو منسي ا ومن ثم  م  دراجه علـ  جـدو  أعمـا  هـذه الجلسـةي ال 

 05 بهذا األمر؟ي علميم ن أ  يبق  التقرير سنتيني هل لدى الشعبة 

 

 األول للرئيس: النائب

لشــــعبة اللجنــــة التنفيذيــــة لأي  قريــــر يصــــل مــــن ع أحمـــــــد أيــــا  

البرلمانية يُعرض علـ  المجلـس فـي أو  أو أقـرب اجتمـا  الحـق، وهـذا 

 21التقرير لم يصل  ل  المجلـس  ال مـ سر ا، ولـم ي ـن فـي أدرا  مجلـس 

ـــرِض   الشـــورى أل ثـــر مـــن المـــدة المتعـــارف عليهـــا؛ واـــل التقريـــر وعُ

ـــ عــن التقريــر، ول ــن  علــي م اليــوم. لــيس لــدي  فااــيل أنــت يــا أع ـ

ـــ أحمــد ــة للشــعبة البرلمانيــة وبإم انــك أ   ـ ــة التنفيذي عضــو فــي اللجن

 سـأ  فـي اللجنــة التنفيذيـة عــن سـبب  ـأسر التقــارير؟ واألسـباب  قريب ــا 

 25حيـم  مــا أ  ي ـو  التقريــر قـد  ــم  عـداده متــأسر ا مـن قبــل  ،معروفـة
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لـم  عقـد اجتماعـا  منت مـة  الوفد المشار ، و مـا أ  اللجنـة التنفيذيـة

للن ر فـي هـذه التقـارير؛ هـذا التقريـر عـن مشـار ة فـي شـهر مـار ، 

وربما   و  اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لم  عقـد اجتماع ـا قريب ـا 

أو أ  التقريــر لــم يُرفــع  ليهــا فــي حينــه؛ وســوف نــ ود  بتــاريخ  ســلمنا 

 5ة التنفيذيـــة للشـــعبة للتقريـــر ل ـــي  ســـتطيع مناقشـــة األمـــر مـــع اللجنـــ

 األست دال  جاسم ال ايد.  البرلمانية.  فضلي

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ــــرئيس،  ــــا فــــي الشــــعبة  شــــ ر ا ســــيدي ال ــــب لممثلين ــــدي طل ل

ــا مــن األداء ول نــه طلــب.  ثيــر ا مــا نجتهــد   01البرلمانيــة، وال نقلــل طبع 

ــــ فـــي أ  نضـــع  ــــ أعنـــي نحـــن األعضـــاء ـ عنـــدما ننتهـــي مـــن أي ايـــارة ـ

واـــيا ، وبعيـــد ا عـــن  واـــيا  الشـــ ر واةشـــادة هنـــا   واـــيا   

مو وعية القصد منها ـــ والشـأ  فيهـا ـــ  ع يـ  المشـار ة فـي المـرا  

القادمة، أو اةشارة  ل  سلل ل و  الوفد لم ي ـن مسـتعد ا لشـيء مـا 

 05بسبب وجود  حضيرا  مسبقة لم  تم، أو  و  الوفد بحاجة  ل  أمور 

لدعم، أو رغبة أعضاء الوفـد فـي أ    ـو  هنـا  المساندة الفنية أو ا

لقاءا  مع أش اص معينين أو جها  معينة مما ي يد من سُمعة السـلطة 

التشريعية في ال ار ، وسااـة أننـا ال  همنـا المشـار ة فـي أي فعاليـة 

سارجيـــة بقـــدر أهميـــة مضـــمو  مشـــار تنا، حيـــم البـــد أ    ــــو  

ــوا  21ب والشــورى حيــم مشــار ة مو ــوعية. أشــ ر أعضــاء مجلســي الن

التقـارير البرلمانيـة. مـن  ـمن مـن حيـم و ـع  اار قت الوفود في عمله

ــة بــين أعضــاء وفــد الشــعبة البرلمانيــة  التواــيا  عقــد اجتماعــا  دوري

الممثلــة للمجلســين فــي الجمعيــة البرلمانيــة اآلســيوية للتشــاور والتباحــم 

ـــ  مشـــار ة الشـــعبة  ـــن شـــأنها  ع ي ـــي م بشـــأ  بعـــ  االقتراحـــا  الت



 04المضبطة       م22/0/2102 ( 014)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

برلمانيــة فـــي الجمعيــة البرلمانيـــة. هنــا   قريـــر ســابق أعـــددناه عنـــد ال

الميـاه، و انـت هنـا   اجتما  المائـدة المسـتديرة حـو المشار ة في 

رغبة في الحصو  عل  معلوما  وافية حو  التشريعا  البحرينية، وفي 

لنا عــن نــص فــي مــادة مــن مــواد قــانو  العقوبــا  فــي ئ حـدى المــرا  ســ

 5، وقمنــا بتو ـــيحه وبتو ــي  العقوبــا  والضـــمانا  التشــريع البحرينــي

ــة، و و ــي  ســلطة قا ــي وقــف  نفيــذ  ــواردة فــي اةجــراءا  الجنائي ال

العقوبــا ،  مــا طُلِــب  منــا أ  نتلــو ذلــك فــي االجتمــا  العــام حتــ  يــتم 

األسذ بتجربة ممل ة البحـرين فـي هـذا الجانـب، ويـتم الحـذو حـذوها؛ 

رورة األســــذ بعــــين االعتبــــار لـــذلك نطلــــب مــــن الشــــعبة البرلمانيـــة  ــــ

 01التواـيا  المو ــوعية الصــادرة عــن األعضـاء، هــذا مطلــب ملــ  وملــ م 

بالنسبة  لينا، حيم    هذا األمر يطوّر من عملنا في الفترا  القادمة، 

 وش ر ا.

 

 األول للرئيس: النائب

ــا اةســـوا  الـــذين يمثلـــو  المجلـــس فـــي اللجنـــة شـــ ر ا،    05حتمـ 

. عنـدما  نـت عضـو ا فـي اللجنـة التنفيذيـة التنفيذية سيأسذو  بمطلبكِ

 نـــا باســـتمرار ننـــاق  أهميـــة دراســـة هـــذه التواـــيا ، والعمـــل علـــ  

 نفيذها من س    قوية األمانة العامة للشعبة البرلمانية، ج ء مـن هـذه 

التوايا   ا  ي سذ بعين االعتبار، وج ء منها يُنس ، ول ـن أعتقـد 

 21 سيتم األسـذ بهـذه االقتراحـا . رد ا أ  العمل  طور نسبي ا، و   شاء ا 

علــ  ســ ا  األع أحمــد بهــ اد، هــذا التقريــر رفــع مــن قبــل وفــد الشــعبة 

رئيس اللجنة البرلمانية  ل  معالي األع أحمد الم  رئيس مجلس النواب 

م، أي  ــأسر  2102أغســطس  22بتــاريخ التنفيذيــة للشــعبة البرلمانيــة 

 مد مهدي الحداد.فضل األع أحابة التقرير سنة ونص.  ت 

 25 
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 أحمد مهدي الحداد: العضو

ــرئيس،  ــا ب ــل أســف    التقــارير التــي  شــ ر ا ســيدي ال أقوله

 رفع  لـ  المجلـس يمـر عليهـا المجلـس مـرور ال ـرام، وهـذا ال يجـوا. 

ـــ  التقـــارير فـــي الجلســـة  ـــرة بالنســـبة  ل ـــدي م ح ـــا   ثي ـــت ل  ان

 5قارير مـع األسـف السابقة، ول ني لم أطلب التعليق عليها، أل  هذه الت

ال   سذ بجدية. يجب مستقب   أسذ  قـارير وفـود الشـعبة البرلمانيـة فـي 

االعتبــار، حيــم    هــذه التقــارير بهــا ال ثيــر مــن المعلومــا  التــي قــد 

 سـتفيد منهــا ممل ــة البحــرين، و ســتفيد منهــا الوفــود المشــار ة فــي 

تحملو  مشـا  هذه الم  مرا . اةسوا  الذين يمثلو  الشعبة البرلمانية ي

 01السفر لحضور الم  مرا ، عل  سبيل المثا : مدة الرحلة مـن البحـرين 

سـاعة  ياب ـا، وفـي النهايـة يمـر  قريـر  02ساعة ذهاب ـا و 05 ل  نيويور  

الشعبة البرلمانية عل  المجلس مرور ال رام. ب صوص مـا  فضـلت بـه 

ايا  س   األست دال  ال ايد بالنسبة  ل  التوايا ، دائم ا نطرو التو

، لمــاذا ال  ــذ ر هــذه التواــيا ؟ النــواب مجلــساجتماعنــا مــع رئــيس 

 05 حدى المرا  اقترحنا أ  يقوم المستشارو  في المجلـس بمراجعـة  وفي

هذه التقـارير، والتأ ـد ممـا  ذا  انـت  تماشـ  مـع اةرشـادا  أم ال؟ 

األع جما  ف رو سير العارفين، فقد  ا  معنـا فـي اللجنـة، والقصـور 

 ليس من ممثلي المجلس في الشعبة البرلمانية، وش ر ا. 

 

 21 النائب األول للرئيس:

مـن حـق العضـو فـي المجلـس أ  ينـاق  التقريـر، ومـن  ر ا، ش 

حقه أال يناقشه، والعبرة في هذه التقارير هي أ   ح ـ  بانتبـاه اللجنـة 

التنفيذية للشعبة البرلمانية وأمانتهـا المسـاعدة، والعمـل يـتم فـي األمانـة 

العامة للجنة التنفيذية واللجنة التنفيذية، وليس في جلسا  المجلسين، 
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 فضـلي األسـت اهـوة محمـد من حق العضو أ  يستفسر ويسأ . ول ن 

 ال واري. 

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 5أرى أ  يـتم  بـاد  المعلومـا  فيمـا بـين  ش ر ا سـيدي الـرئيس، 

وفود الشعبة البرلمانية المشار ة في الم  مرا  واالجتماعا ، فهنا  

لــبع ، علــ  بعــ  المــ  مرا  واالجتماعــا  التــي لهــا ع قــة ببعضــها ا

وفـــد الشـــعبة البرلمانيـــة لممل ـــة البحـــرين فـــي ســـبيل المثـــا : شـــار  

اجتمـا  ، ومن ثـم قـام وفـد  سـر بحضـور (IPU)اجتما  البرلما  الدولي 

 01، وبالتــالي علــ  المجموعــة الثانيــة قبــل حضــور (IPU)البرلمــا  الــدولي 

ـــ   قـــارير الوفـــد الســـابق واســـتعراض م رجـــا   االجتمـــا  االطـــ   عل

  الســابق، و بــاد  النتــائم والتواــيا  التــي  ــم التواــل  ليهــا االجتمــا

 ل ستفادة منها في االجتما  ال حق، وش ر ا. 

 

 05 النائب األول للرئيس:

 مــا قلــت    العبـرة فــي  فــاءة األمانـة العامــة للجنــة شـ ر ا،  

التنفيذيــة للشــعبة البرلمانيــة،  ــل هــذا العمــل التنســيقي والتحضــيري 

يجب أ  يتم في األمانة العامة للجنة التنفيذية للشـعبة البرلمانيـة، فهـذا 

األمر ليس من مس ولية العضو، العضو يذهب ليعبـر عـن رأي م تـوب 

 21العامــة للجنــة التنفيذيـة للشــعبة البرلمانيـة هــي مــن أو مقـرر لــه، األمانـة 

 قوم بالتنسيق، وهي  عرف من سافر  ل  اجتما  المناع، وهل سيناق  

، أم ســيناق  فــي (IPU) البرلمــا  الــدوليمو ــو  المنــاع فــي اجتمــا  

نحن جميعنا عابرو  في المجلس والباقو  هم  ؟اجتما  البرلما  العربي

نفيذية للشعبة البرلمانية، و لما  طـور  األمانـة األمانة العامة للجنة الت

 25العامة للجنـة التنفيذيـة للشـعبة البرلمانيـة  ـا  دورنـا أسـهل فـي  قـديم 
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األع سالــد   راء ممل ــة البحــرين فــي االجتماعــا  والمــ  مرا ،  فضــل

 حسين المسقطي.

 

 العضو خالد حسين المسقطي:

 5عبة لفــــت انتبــــاهي  قريــــر وفــــد الشــــ شــــ ر ا ســــيدي الــــرئيس، 

البرلمانية لممل ة البحرين بشأ  المشار ة في اجتما  اللجنة الدائمة 

المعنية بالشـ و  االقتصـادية بالجمعيـة البرلمانيـة اآلسـيوية، ومـا فهمتـه 

مـن التقريــر هـو أ  هنــا   مثــي   دائم ـا لممل ــة البحـرين فــي الجمعيــة 

مـا يـتم البرلمانية اآلسيوية، وبالتالي هنـا   قـارير أسـرى، ولـيس فقـ  

 01ســيدي ــــ  عــداده مــن قبــل وفــد الشــعبة البرلمانيــة المشــار .  فضــلت 

ـــ الــرئيس  وقلــت    العبــرة فــي  فــاءة األمانــة العامــة للجنــة التنفيذيــة ـ

للشعبة البرلمانية في  عداد التقارير، ول نني أرى أ  المس ولية أيض ا 

ت بنـود، ولفـ 5 قع عل  عا ق األعضاء المشار ين. عرض في التقريـر 

انتبــاهي بنــد التواــيا ، مــا هــي التواــيا  التــي و ــعها وفــد الشــعبة 

 05البرلمانية من س   المشار ة في اجتما  الجمعية البرلمانية اآلسيوية؟ 

أعتقـــد أنـــه مـــن المهـــم أ    ـــو  هنـــا   واـــيا   رفـــع  لـــ  الســـلطة 

التشـــريعية فـــي ممل ـــة البحـــرين، وأرى أ  التقريـــر يجـــب أ  ي ـــو  

ــ ــم يحضــر بصــورة  فصــيلية أوف ــا شــام   لمــن ل   بحيــم يعطــي انطباع 

االجتما  حو   ل ما دار فيه. البد أ    و  المشار ة أفضـل، وأ  

 21 ي و  هنا  استعداد مسبق لهذا النو  من االجتماعا ، وش ر ا.

 

 النائب األول للرئيس:

افحة،  22لعلم م هذا التقرير بمرفقا ه يت و  من ش ر ا،  

افحا ، وأرسل  5مام م  ت و  فق  من بينما النس ة المطبوعة أ
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التنفيذيــة لجنــة ال لــي م التقريــر بمرفقا ــه مــع الــدعوة لحضــور اجتمــا  

  فضل األع عاد  عبدالرحمن المعاودة.لشعبة البرلمانية. ل
 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 5ما ذ ره اةسـوة مهـم جـد ا فيمـا ي ـص  ش ر ا سيدي الرئيس، 

االجتماعــا  مهمــة جــد ا  ذا  مــت االســتفادة  التواــيا ، حيــم    هــذه

منها، واالستفادة منها   و  بمتابعة التوايا  والبناء عليها، وأقل مـا 

نقو  عن ذلك  نها عملية  ـعيفة. األدهـ  واألمـر أننـا نـذهب  لـ  بعـ  

االجتماعا  من دو   حضير مسبق لها، والتحضير ال ي و  فق  مـن 

ا مــن ســ  01ار  المجلــس، مــن الجهــا  المعنيــة داســل المجلــس، و نمــا أيضــ 

التـي بإم انهـا   ويــدنا بالمعلومـا  الوافيــة حـو  االجتمــا . علـ  ســبيل 

المثا : هنا  مـ  مر مـن المـ  مرا  التـي حضـر ها قبـل سـنوا  عنـدما 

 نت نائب ا، حيم  ا  هذا المـ  مر الـذي حضـرناه مسـرحية سطيـرة 

ت أ  هنـــا   قودهـــا دولـــة معاديـــة  ـــد البلـــد و ـــد األمـــة، وا تشـــف

 05معلومــا   ثيــرة  ــا  مــن المم ــن أ  نســتقيها بمجــرد طلبهــا مــن 

سفيرنا في  لك الدولة، حيم قام بت ويدنا الحق ـا بالمعلومـا  والتقـارير 

حو  هذا الم  مر، والشبها  التي حوله. نحن  تبنـا التقريـر وذ رنـا 

ذلــك فيــه، و  لمــت ش صــي ا وبيّنــت فــي الجلســا  ال حقــة مــا دار، 

لنريــب أننــي وجــد  الحق ــا مشــار ة فــي المــ  مر نفســه، فــي ول ــن ا

 21الدولة نفسها مرة أسرى، هـذا دليـل علـ  مـاذا؟ قبـل أ  نـذهب البـد أ  

نســـأ  عـــن االجتمـــا ، لـــدينا ســـفارا  وســـفراء يقومـــو  بـــدور ع ـــيم، 

والمعلوما  التي أسذ ها من سفار نا فـي  لـك الدولـة  ثيـرة واـادمة، 

أ   مهــد ل جتمــا  مســبق ا، ففــي بعــ   لــذلك علــ  الشــعبة البرلمانيــة

الم  مرا  نرى بع  الدو  ال ليجية سااة  أ ي  ل  االجتما  وأمورها 

 25مر بـــة ومدروســـة مـــن حيـــم  يـــف   ـــو  المداسلـــة؟ ومتـــ    ـــو  
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ــه؟  ــة؟ ومــا الــذي يجــب أ  يحــذروا من ــة؟ وفيمــا   ــو  المداسل المداسل

ــا  يــرو  أ  هــذه المشــار ا  شــ لية، بينمــا هــي ل يســت بعــ  الن

ش لية بل مهمة جد ا، ول ن مهمة  ذا  ا  هنا   عداد مسبق لهـا، 

 واستفادة الحقة منها، وش ر ا.

 5 

 النائب األول للرئيس:

 األع أحمـــد  براهيــم بهـــ اد.  فضلش ر ا،  

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

 01هذا أيض ا  قرير  سر من  قـارير الشـعبة  ش ر ا سيدي الرئيس، 

البرلمانيـة، وبعـد أ  اسـتمعنا  لـ   ـ م األع عـاد  المعـاودة ومطالبتـه 

بأ  ي و  هنا   نسـيق مـا بـين الشـعبة البرلمانيـة والجهـا  البحرينيـة 

اللجنــة الموجــودة فــي دو  المــ  مر، مــا بالــك  ذا  نــا نحــن أعضــاء 

عـرف عــن الوفـد المشــار ، نعـرف عنــه لشـعبة البرلمانيــة ال نالتنفيذيـة ل

 05فقــ  مــن التقــارير التــي  صــل  لــ  مجلــس الشــورى، فــي الســابق  أ ينــا 

رسالة بأسـماء األعضـاء المشـار ين فـي الوفـد. ب ـل أسـف قلنـا هـذا 

ال ـ م سـابق ا، ول ــن لألسـف يت ـرر األمــر نفسـه، الجميـع يطالــب 

مسـ ولية، ول ـن البرلمانيـة ويحملهـم الاللجنة التنفيذية للشعبة أعضاء 

 ليس في يدهم شيء ب ل أسف، وش ر ا.

 21 

 النائب األول للرئيس:

أرجو أ  يتسع ادر ، أوال : رئاسة  ،ش ر ا، يا أع أحمد به اد 

ــواب بصــفته  ــس الن ــ  األع رئــيس مجل ــس  رســل رســالة رســمية  ل المجل

و بلنه بأسماء األش اص الذين للشعبة البرلمانية رئيس اللجنة التنفيذية 

 25ســافرو ، يُفتــرض أ   أ يــك رســالة أو بــ ة مــن األمانــة العامــة ســوف ي
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للشــعبة البرلمانيــة تنفيذيــة الجنــة للفـي ا اللجنـة التنفيذيــة بصــفتك عضــو 

يُذ ر فيها أ  وفد ا يت و  من أعضاء و داريين ـــ  ـذ ر أسـماؤهم ـــ 

،  ذا  انــت هــذه المعلومــة  همــك فبإم ــان م فــي يشــار و ســوف 

  ــاذ قــرار بأنــه عنــد  رســا  وفــود مســتقب   يجــب أ  اللجنــة التنفيذيــة ا

 5بلغ أعضاء اللجنة التنفيذيـة بأسـماء المشـار ين، وينتهـي األمـر.  ـل ي

العملية   من في  يـف نـن م أمورنـا فـي اللجنـة التنفيذيـة، هـذا هـو 

ــة.  ــة التنفيذيــة للشــعبة البرلماني األاــل، األاــل هــو  يــف نقــوي اللجن

 عبدالجبار ال وهجي.   فضلي األست الد تورة فاطمة
 

 01 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

أ م او ي  ل  او  األع أحمد به اد.  ش ر ا سيدي الرئيس، 

بحسب سبر ي في اللجنة التنفيذية ــ حيم  نت عضو ا في هذه اللجنة 

مدة سنتين ــ نحـن األعضـاء لـم ن ـن نعلـم عـن الوفـود المشـار ة فـي 

الم  مر، بل لم ن ن نعلم أين سيعقد المـ  مر؟ ومـا هـو المـ  مر؟ ومـا 

 05ذا المــ  مر؟ ومـن هــم هـي مقومـا  األعضــاء الـذين سيشــار و  فـي هـ

الموظفـو  المرافقـو  لهـم؟ طالبنـا  ثيـر ا ـــ وأظـن أنـك  نـت معنـا يــا 

سعادة الرئيس ــ بأ  يتم  ع منا بذلك، ول ننا نتفاجأ بسـفر وفـد مـا. 

 انوا يعِدوننا بأ  يعلمونا ب ل  لك األمور، ول ن لألسف ال يحصل 

يحـددو  موعـد ا ذلك. ما يح ننا هو أننـا  نـا نطلـب االجتمـا  معهـم، ف

 21ثم يُلن  االجتما  أو يُ جل. في هذه السنة ربما اجتمعنا مـر ين، والسـنة 

الما ية ربما اجتمعنـا ثـ ث مـرا  فقـ ؛ لـذا ال يوجـد  وااـل مـا بـين 

بين مجلسي الشورى والنواب، وفي غياب التواال في اللجنـة التنفيذيـة 

التنفيذيــة  اللجنــةللشــعبة البرلمانيــة  حــدث أمــور أســرى. نحــن أعضــاء 

لشعبة البرلمانية من مجلس الشـورى نـذهب  لـيهم فـي مجلـس النـواب، ل

 25ومعنـــ  ذلـــك أ  القـــرارا   ُطـــبخ عنـــدهم، واألمـــين العـــام مـــن مجلـــس 
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المســاءلة مــن  ــأ ي النــواب، ونحــن نجلــس ونمســك بأوراقنــا فقــ ، ثــم 

  سواننا أعضاء مجلس الشورى، وش ر ا.

 

 النائب األول للرئيس:

 5ليس هنا  شيء يطبخ، وليس هنا  شيء يتم فـي  أوال  ش ر ا، 

ال فــاء،  ــل اةجــراءا   ــتم بحســب ال ئحــة الداسليــة، فهنــا  الئحــة 

داسلية موجودة و طبق، وهنا  اجتماعا ، احي  أ  هذه االجتماعا  

 ذا لــم يــتم االجتمــا   نــه غيــر منت مــة ول ــن ال ئحــة الداسليــة  قــو  

فيم ن لرئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ا  اذ القرار، أي أنه 

 01 ذا لــم  جتمـــع اللجنـــة التنفيذيـــة ألي ســـبب  ـــا  أو ألي قـــرار يتطلـــب 

ا  اذه بين اجتماعين فـإ  رئـيس اللجنـة التنفيذيـة م ـو  با  ـاذ القـرار 

دم. فــي الحقيقــة    وعر ــه علــ  اللجنــة التنفيذيــة فــي االجتمــا  القــا

انت ام االجتماعا  مهم، و قوية األمانـة العامـة للجنـة التنفيذيـة  ـذلك 

أمر مهم، هـذا الشـيء يجـب أ  نر ـ  عليـه، وحاولنـا أ  نر ـ  عليـه 

 05فــي الما ــي. أنــا أعتقــد أنــه اــار هنــا   حســن ول ــن لــيس التحســن 

ــ ــيال ــتم ممثل ــة  ذي نطمــ   ليــه، وســت لو  أن مجلــس الشــورى فــي اللجن

 األع فضل سعادة تنفيذية  عملو  من أجل  حسين العمل في المجلس. ال

 غانم بن فضل البوعينين واير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 21 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 ما  فضلت سعاد ك أنه ال يُطبخ شيء  ش ر ا سيدي الرئيس، 

شـورى، ( مـن ال ئحـة الداسليـة لمجلـس ال1سلف ال واليس، المـادة )

مجلـس »( من ال ئحة الداسلية لمجلس النواب  نصا  عل : 1والمادة )

ــواب همــا شــعبة ممل ــة البحــرين فــي المــ  مرا   الشــورى ومجلــس الن

 25البرلمانية الدولية. و ت و  الجمعيـة العموميـة للشـعبة فـي  ـل مجلـس 
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أي أ  جميــع األعضـاء الثمــانين هــم أعضــاء فــي « مـن جميــع أعضــائه...

وي و  للجمعية لجنة  نفيذية »... مومية للشعبة البرلمانية، الجمعية الع

هـذا مـا نـص عليـه القـانو ، « برئاسـة رئـيس مجلـس النـواب وعضـوية...

ــل القــانو   ــانو ، وقب ــ  ق و مــا  فضــلت ســعاد ك أ  األمــور قائمــة عل

 5قائمــة علـــ  دســـتور، فـــاألمور من مــة، وأعتقـــد أنـــه  ذا  انـــت هنـــا  

 ح ــا  لــرئيس الشــعبة أو لرئاســة م ح ــا  فــيم ن أ    تــب الم

 المجلس، و ذا  انت هنا  أي  ش الية فيم ن أ   ُحل، وش ر ا.
 

 النائب األول للرئيس:

 01 فضــل األع فــ اد  سرجنــا  ثيــر ا عــن مو ــو  التقريــر. شــ ر ا، 

 أحمد الحاجي.
 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

يـة للجنـة التنفيذأنت  نت نائب ا لرئيس ا ش ر ا سيدي الرئيس، 

 05لشعبة البرلمانية، وأنا في الفصل التشريعي الثاني  نت أحـد أعضـاء ل

لشــعبة البرلمانيــة. أ فــق معــك فــي أ  االجتماعــا  لــم للجنــة التنفيذيــة لا

لشــعبة البرلمانيــة منــذ بدايــة اللجنــة التنفيذيــة ل  ــن منت مــة، ول ــن 

عمــــل المجلــــس  انــــت  عمــــل و عقــــد اجتماعــــا  فــــي مبنــــ  اللجــــا  

لشـعبة للجنة التنفيذية ل  و ع  ل هذه السلبيا  عل  ابرئاست م،  ذ

 21البرلمانيــة أمــر غيــر اــحي .  ذا  ــا  هنــا  قصــور أو عــدم  درا  أو 

ــة  قصــير فــي واــو  معلومــة مــن أعضــاء ا ــا نحــن فــي للجن  لــ  ممثلين

نفسـها. أنـا عضـو  اللجنةمجلس الشورى ف  أعتقد أ  هذا القصور من 

لشـعبة البرلمانيـة، رغـم ذلـك فيذيـة لللجنـة التنعادي ولست عضو ا فـي ا

 صلني رسائل نصية بين فترة وأسـرى يـذ ر فيهـا أ  وفـد ا مـن مجلـس 

 25النواب سيسافر، مثا  عل  ذلك أ  وفد ا سيسافر  ل  جنيف، ويـذ ر 
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فيها أسماء الوفد مـن المجلسـين، ومـرة أسـرى واـلني أ  وفـد الشـعبة 

ــي لســت  ــ  أمري ــا  ــذلك،  ذ   صــلني رســائل رغــم أنن سيســافر  ل

عضو ا في اللجنة التنفيذية و نمـا عضـو فـي الشـعبة البرلمانيـة الموسـعة 

التي  ت و  من جميع األعضاء. عدم علم عضـو اللجنـة التنفيذيـة بهـذه 

 5ر احي ، ألنني لست عضو ا و صـلني المعلومـا  فـي المعلوما  أمر غي

رســالة نصــية. النقطــة األســرى هــي ب صــوص التواــيا : عنــد حضــورنا 

ألي مــ  مر  ـــأ ي التواـــيا  فــي البيـــا  ال تـــامي، وأنــا بصـــفتي أحـــد 

أعضاء الوفد ال يم ن لي أ  أ يف في التوايا ، و نما أنقلها  ما 

تابــة التقريــر بــدء ا مــن جــاء ، وال يم ــن التوســع فيهــا.  جــراءا   

 01المقدمــــة  لــــ  العــــرض والتــــواريخ وأســــماء المشــــار ين مــــع التنطيــــة 

 اةع مية، فهذه هي التوايا ، وش ر ا.
 

 النائب األول للرئيس:

يــا أع فــ اد، المقصــود بالتواــيا  هنــا هــو  واــيا   شــ ر ا، 

ـــيس  واـــيا  االجتمـــا ، فالتواـــيا    05الوفـــد لتحســـين ســـير العمـــل ول

الجتما  ال  مس، بينما  وايا  الوفد هي لتحسـين سـير ال ارجة من ا

  فضل األع دروي  أحمد المناعي. العمل واالجتماعا  القادمة.
 

 العضو درويش أحمد المناعي:

 21عضــو ا،  41نحــن فــي مجلــس الشــورى  شــ ر ا ســيدي الــرئيس، 

لماذا السـفر أو االنتـداب لـبع  أعضـاء يعـدو  علـ  األاـابع، رغـم أ  

عضــو ا  ــل   41عضــو ا ولديــه الثقــة فــي أ  الـــ  41ستــار ج لــة الملــك ا

لديه استصااا ه، فلماذا يتم استيـار األعضـاء بعـدد أاـابع اليـد، هـذا 

ا: لمـاذا السـرية؟  أوال . ثاني ا: ألم ي ن هنا  معيار الستيـار العضـو؟ ثالثـ 

 25حيم  ننا ال نعلم بسفر الوفد  ال  ذا غاب أحـد األعضـاءي فلنجعـل دمـاء 
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افر و ــت لم، لمــاذا يــتم حصــر هــذه المشــار ا  فــي عــدد جديــدة  ســ

 معين؟ي وش ر ا.

 

 األول للرئيس: النائب

 5للتو ي ، ليس هنـا  اسـتبعاد ألي اميـل مـن الـ م ء، ش ر ا،  

هنا  وفود  ـذهب بشـ ل منـت م أل  هـذه الوفـود هـم أعضـاء دائمـو  

ر في هذه االجتماعا ، وا  ذ قرار في السابق، وسرنا علـ  هـذه القـرا

سنة وهو أ  بع  االجتماعا  الدوليـة أو العربيـة أو اةقليميـة  02لمدة 

ا المـ  مر أو هـذا لها أعضاء دائمو ، وبالتالي  ل اجتما  مـر ب  بهـذ

 01ه األعضاء أنفسهم، وقد يت ـرر سـفر وغيـاب وجـوه يل  االجتما  يذهب

معينة بسبب حضورهم  لك االجتماعـا  المتعلقـة بهـذا المـ  مر، ولـيس 

استبعاد. سبق أ  ناقشنا هذا المو و  فـي م تـب المجلـس مـن  هنا 

ســـ   اجتمـــاعين أو ث ثـــة اجتماعـــا ، ون رنـــا  لـــ  األســـماء  لهـــا، 

ـــدينا اســـم ـــتم يوا ضـــ  أ  ل ـــم يرشـــحوا، وســـوف ي ـــة أســـماء ل ن أو ث ث

ـــة. ــــد  براهيـــــم   رشـــيحهم ســـ   االجتماعـــا  القادم  05 فضـــل األع أحمــ

 بهـــ اد.

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

نحـن ال ن تلـف ب صـوص التقـارير التـي  ش ر ا سيدي الرئيس، 

ـــة التنفيذيـــة للشـــعبة  تـــب والتواـــيا ، ف وننـــا أعضـــاء فـــي   21 اللجن

البرلمانية الم ونة من أربعة أش اص من مجلس الشورى مطالبو  مـن 

ا ، و وننــاللجنــةقبــل بقيــة األعضــاء بإعطــائهم  قــارير بمــا يحصــل فــي 

لشعبة البرلمانية مـن المفتـرض أ  ل وأعضاء في اللجنة التنفيذيةقريبين 

نعرف من هي الوفود التي ستسافر؟ وما هـي مهمـتهم؟ وأيـن سـيذهبو ؟ 

 25اللجنـــة التنفيذيـــة للشـــعبة فهـــل يعقـــل أننـــي أمثـــل مجلـــس الشـــورى فـــي 
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ـــم أ  هنـــا  وفـــد ا سيســـافر مـــن البرلمانيـــة  وأ ـــو   ســـر شـــ ص يعل

ـــك. الشـــعبة؟ي ال يصـــ   ـــةذل ـــا   اللجن لـــديها قـــرارا  و رشـــادا ،  تيب

. المـــادة ارشـــادا  اللجنـــةواآلســـر  اللجنـــةموجـــودا ، أحـــدهما قـــرارا  

ــةالتاســعة مــن قــرارا   ــارا   اللجن ــنص علــ  أ   رســا  الوفــود فــي اي  

 5مجلـس وليس من استصـاص رئـيس  اللجنةرسمية من استصاص أعضاء 

ثـم  اللجنـةالنواب.  ُعرض األسماء أمام أعضـاء مجلس الشورى أو رئيس 

 تم    يتهم بحسب التصنيف الموجود. نحن أعضاء ال نعرف أ  وفـد ا 

وعـدم  اللجنـةسوف يسافر  ال بعد أ  يسافري ذلك يعني أ  وجودنـا فـي 

وجودنا واحد. هنا  من قا   نه  حصل طب ا  في الشعبة، هي ليست 

 01 رسـا  وفـود،  سـي المجلسـين علـ رئيطب ا ، و نما هنـا  ا فـا  بـين 

؟ي هــل نحضــر لنشــرب الشــاي اللجنــة ذ  مــا هــو مر  نــا نحــن أعضــاء 

ون ر ؟ي هذا ال يص . فـي ال ثيـر مـن األحيـا   سـافر وفـود بنـاء علـ  

استيار وال يعود هذا الوفد  ل  البلد أو  ل  المجلسين بأي منفعـة؛ ذلـك 

افر  مـع وفـد  لـ  بسبب استيار سفرا  ووفود )من فو  لفـو (. أنـا سـ

ــا  مــ  مر ا ــوب  فريقيــا، وعنــدما ســافرنا لــم نجــد أ  هن  05، ي صــنا جن

والم  مر ي تص بالنرف التجارية، فما هو عملنـا نحـن البرلمـانيين فـي 

 ..هذه الم  مرا ؟ي جاء  الدعوة بإرسا  وفد.
 

 األول للرئيس: النائب

 21 عن أي اجتما   ت لم؟  

 

 :أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد العضو

اجتما  النرف التجارية الذي عقد فـي جنـوب  فريقيـا. ذهبنـا أنـا  

مع أحد األعضاء وبحثنا عن الم  مر فتفاجأنا بعدم وجود هذا الم  مر. 

 25 الدعوة والت وأرسلتم وفد ا بدو  وجود أي م  مر، وش ر ا.
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 األول للرئيس: النائب

شـــ ر ا، مـــن المهـــم أ  ننـــاق  األمـــر وب ـــل اـــراحة. أوال : ال  

ـــدأ المشـــار ة فـــي ي ـــد أ  يُقـــر مب ـــد  لـــ  ال ـــار   ال بع ســـافر أي وف

لشــعبة البرلمانيــة، وفــي حالــة عــدم انعقــاد لاجتماعــا  اللجنــة التنفيذيــة 

 5االجتما  فمن حق رئيس اللجنة التنفيذية أ  يقر المشار ة من عدمها. 

 ل  أي م ا  الما ية أي وفد  السنوا  األربعة عشرةلم يذهب س   

 ال بعد موافقة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وبإم ا  األع أحمد 

به اد أ  يرجع  ل  محا ر اجتماعا  اللجنة للتأ د من أنه لم يسافر 

أي وفد  ال بعد موافقة اللجنة التنفيذية، ما عدا الوفود التي  سافر من 

 01تنفيذية. بالنسبة  لـ  مجلس الشورى بدعوا  ليست لها ع قة باللجنة ال

الم  مر الذي عقد في جنوب  فريقيا، بالفعل عُقد هذا االجتما ، وقـد 

أ رسلت الدعوة  ل  مجلس الشورى ةرسا  وفود مـن التجـار البرلمـانيين 

ــس  ــة هــذه الــدعوة أل  أعضــاء مجل لحضــور هــذا االجتمــا ، و مــت  لبي

ونحـن قمنـا  الشـعبة البرلمانيـة، الشورى هـم أعضـاء فـي الرابطـة ولـيس

ـــار  ـــا ، و ـــا  االستي ـــس لحضـــور االجتم  05بإرســـا  عضـــوين مـــن المجل

احيح ا، واالجتما  نفسه  ا  سيعقد فـي البحـرين أو عُقـد فـي دولـة 

أسرى، ف  يم ن أ  نت ذ أي قرار بدو  أي دراسة ألنه ال يم ن أ  

  فضــلينرســل أي عضــو  لــ  ال ــار  ونحــن لســنا بحاجــة  لــ   رســاله. 

 سوسن حاجي  قوي.  األست الد تورة

 21 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

أحببت أ  أو ـ  نقطـة وهـي أ  الشـعبة  ش ر ا سيدي الرئيس، 

البحــرين عضــو ا فيهــا،   ــو  البرلمانيــة مســ ولة عــن البرلمانــا  التــي 

وبالتالي أي برلما  نحن أعضاء فيه   و  هنا  أجندة سنوية وا ـحة 
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ترونـي للبرلمـا ، فيقـع علـ  عـا ق وموا يع مطروحة في الموقـع اةل 

العضو ــ سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب ــ أ  يحضّر له،  ما 

ـــق  ـــق  دارة البحـــوث و مـــا عـــن طري ـــة للشـــعبة عـــن طري ـــة التنفيذي اللجن

ــع علــ  عا قنــا البرلمانيــة  و مــا عــن طريــق التقــارير المرفوعــة،  ذ  يق

 5التحضير، ل ن  ذا حضـر جانبين: نقرأ هذه التقارير الموجودة ونقوم ب

العضو وجلس هنا  ولم يفعل أي شيء فهذا أمر  سـر، ف بـد علينـا أ  

نعتــرف أننــا شــعب ال نقــرأ فــدعونا نقــرأ ونحضــر أشــنالنا ونــذهب  لــ  

الم  مرا ، وعندما نرجع  ل  البحرين نستطيع أ  نعـد  قريـر ا بشـ ل 

من  ـمن جيد. أما البعثا  التي  سافر بسبب اجتماعا  أسرى وليست 

 01أ  يقـوم المشـار  فيهـا الشعبة البرلمانية فأيض ا يقع عل  عا ق العضـو 

اللجنـة بالتحضير من س   قسـم البحـوث، فأنـا ال أريـد أ  أب ـس دور 

في أدائها ودور األعضاء الـذين يعملـو  بجـد  التنفيذية للشعبة البرلمانية

 واجتهاد، وش ر ا.

 

 05 األول للرئيس: النائب

 لهـم مجتهـدو  ويقومـو  بالتحضـير، ولـيس األعضـاء  ش ر ا، 

لــدينا أي عضـــو أفضـــل مـــن عضـــو  ســر، وأنـــا متأ ـــد مـــن أ   لنـــا 

أاحاب مس ولية ونمثل ممل ة البحرين فـي ال ـار  سيـر  مثيـل، وأنـا 

ول ـن بعـ  األحيـا  قـد  و ريحضّـ عل  قناعة  امة بأ   ل األعضاء 

 21لك، واالجتما  ي و  النقاش جديد ا فلم يحضّر له العضو جيد ا وغير ذ

الــذي حضــر ه أنــا و ــل الــ م ء الــذين أ ــوا معــي مثلــوا البحــرين سيــر 

ـــت يـــا د تـــورة سوســـن  قـــوي واحـــدة مـــنهم.  ، مثيـــل  فضـــل األع وأن

 الد تور منصور محمد سرحا .
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 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

أعتقد أننا في هذه الجلسة  عر نا  لـ   ش ر ا سيدي الرئيس، 

تقارير أنوا ، فهنا   قـارير  حتـا   لـ  دراسـة و حتـا   لـ  التقارير، وال

 عرض وأ  يقضي األعضاء وقت ا طوي   جـد ا لمناقشـتها، وهنـا   قـارير 

 5ــ مثل هذه التقارير ــ   و  للعلم فق ، ال أقصد أنها ليست مهمـة بـل 

هي مهمة ومهمتها هي أنك عندما  قرؤها  سـتفيد  ثيـر ا جـد ا ل نـك 

ــ   ــا   ل ــم اةنســا  نفســه، ال  حت ــك، فهــي لعل ــر ذل شــرو ومناقشــة وغي

والدليل عل  ذلـك أ  بعـ  التقـارير ـــ  مـا الح نـا ـــ  حـا   لينـا بعـد 

، لهذا أرجو أال  حمّلوا التقارير أ ثر أو سنة ونصف ستة أشهر أو سنة

 01مما  تحمل، وأرجـو أ    ـو  هـذه التقـارير فـي المـرا  القادمـة للعلـم 

األعضاء ــ مث   ــ أ  هنـا  نقطـة فـي غايـة  فق ، ول ن    وجد أحد

 األهمية والضرورة يتفضل ويقوم بشرحها أمام األعضاء، وش ر ا.
 

 األول للرئيس: النائب

 05 ش ر ا،  فضل األع ف اد أحمد الحاجي. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

ــة األع أحمــد  شــ ر ا ســيدي الــرئيس،  ــا علــ  مداسل فقــ   عقيب 

فريقيـا، المو ـو   ـا  متعلق ـا  به اد، بالنسبة  ل  السفر  لـ  جنـوب 

 21فريقيا والعـالم  برابطة مجالس الشورى والشيوع والمجالس المماثلة في 

ـــس الشـــورى فقـــ  والشـــعبة  ـــ  مجل ـــدعوة موجهـــة  ل العربـــي، وهـــذه ال

عُقــد فــي جنــوب أفريقيــا  ، والمــ  مر الــذيمعنيــة بهــاالبرلمانيــة ليســت 

مثله في الربـا   للرابطة، وقد سبق أ  عُقد م  مر ا  اجتماع ا ثاني ا 

ا الــد تور  وقــد حضــرناه برئاســت م ســيدي الــرئيس و ــا  معنــا أيضــ 

 25الشــيخ سالــد    سليفــة، وأعتقــد أنــه  ــا  المــ  مر األو  الــذي يهــدف 




