5

مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين
دور االنعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع
10

الرقـم:

25

التاريخ 19 :رجب 1438هـ
 16إبريل 2017م

15

عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور االنعقاد
العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر
المجلس الوطني بالقضيبية ،عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد التاسع
عشر من شهر رجب 1438هـ الموافق السادس عشر من شهر إبريل 2017م،
وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس
الشورى ،وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
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.1

العضو أحمـــــــــــــــــــــــــد إبراهيــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــــــو الــــدمتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

.3

الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

.4

ا لعضـــــــــو بســــــــــــام إســـــــــمــــا عيــــل ا ل ب ن م حمــــد.

.5

الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ .

.6

الــــــعضــــــــــــــو جــــــمــــــا

مــــــحــــــمــــــد فــــــخــــــرو.

.7

الــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.

.8

الـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــيـــــلـــــة عـــــلـــــي ســـــــــــــلـــــمـــــا .

.9

الفـــا ـــــــــــل.

العضــــــــو الـــدمتورة جهـــاد عبـــدا

 .10الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــبــــــيــــــب الــــــخــــــيــــــا .
 .11الـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــبـــــــدا
 .12الـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار

عـــــــبـــــــاس.

الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي.

 .13الـــعضـــــــــــو قــــالــــد حســـــــــــيـــن الـــمســـــــــــقـــطـــي.
 .14الـــــعضـــــــــــــو قـــــالـــــد مـــــحـــــمـــــد الـــــمســـــــــــــلـــــم.
 .15الـــــعضــــــــــــو قـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.
 .16الـــــعضـــــــــــــو درويـــــ

أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.

 .17الـــــــعضـــــــــــــــو دال

جـــــــاســـــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 .18الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا

فـــــــر .

 .19الــــــعضــــــــــــــو هــــــوة مــــــحــــــمــــــد الــــــكــــــواري.
 .20الـــــعضــــــــــــو ســــــــــــامـــــيـــــة قـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.
 .21العضــــــــو الــــدمتور ســـــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .
 .22الــــعضـــــــــــو ســـــــــــمــــيـــر صــــــــــــاد الـــبـــحــــارنــــة.
 .23العضــــــــو الــــدمتورة ســــــــوســــــــن حــــاجي قوي.
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 .24الــــــعضـــــــــــــو صــــــــــــــاد

عــــــيــــــد

رحــــــمــــــة.

 .25الــــعضـــــــــــو عــــاد عــــبــــدالـــرحـــمـــن الـــمـــعــــاودة.
 .26الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.
 .27العضـــــــــو الــــدمتور عبــــدالع ي حســـــــــن أبــــل.
 .28العضــــــــو الـــدمتور عبـــدالع ي عبـــدا

العجمـــا .

 .29العضــــــــو عبـــدالوهـــاب عبـــدالحســــــــن المنصــــــــور.
 .30الــــــعضــــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــيســــــــــــــ

أحــــــمــــــد.

 .31العضــــــــو ا لدمتورة فاط مة ع بدالج بار الكوهجي.
 .32الــــــعضــــــــــــــو فــــــ اد أحــــــمــــــد الــــــحــــــاجــــــي.
 .33العضــــــــو الــــدمتور محمــــد علي حســـــــــن علي.
 .34العضــــــــو الـــدمتور محمـــد علي محمـــد الخ اعي.
 .35العضــــــــو الـــدمتور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــا .
 .36الـــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديـــنــــا إيـــلـــي قضــــــــــوري.
 .37الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم

طريف

األمين العام لمجلس الشورى.
هذا وقد مثل الحكومة مل من صاحبي السعادة:
 -1الســــــــيــد جميــل بن محمــد حميــدا و ير العمــل والتنميــة
االجتماعية.

5

 -2الســيد رشــيد بن محمد المعرا محافر مصــرر البحرين
المرم ي.
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ممثلي الجهات الرسمية وهم:

مما حضر الجلسة بع
 من و ارة المالية:

 -الشــيخ فراس بن عبدالرحمن

قليفة رئيس قســم العالقات

الثنائية.
5

 من و ارة العمل والتنمية االجتماعية:
 -1الدمتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.
 -2السيد جما عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الو ير.
 من و ارة ش و مجلسي الشورى والنواب:

10

 -1الســـيد عبدالع يم محمد العيد الوميل المســـاعد لشـــ و
مجلسي الشورى والنواب.
 -2السيد عبدا

عبدالرحمن عبدالملك مستشار قانوني.

ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة.
15

 من مصرر البحرين المرم ي:
 السيد أحمد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.مما حضرها الدمتور أحمد عبدا

ناصر األمين العام

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ،والدمتورة فو ية
يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و

20

العالقات واإلعالم

والبحوث ،والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد
لش و الجلسات واللجا  ،والدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ،وأعضاء هيئة
المستشارين القانونيين بالمجلس ،مما حضرها عدد من مديري
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25

اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي
الرئيس الجلسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرحمن الرحيم ،أسعد ا

صباحكم بكل قير ،نفتتح

5

الجلسة الخامسة والعشرين من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل
التشريعي الرابع ،ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن
الجلسة السابقة .فضل األخ عبدالجليل إبراهيم

طريف األمين العام

للمجلس.
10

األمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورحمة ا
وأسعد ا

وبرما ه،

صباحكم جميعًا بكل قير ،اعتذر عن حضور هذه الجلسة

صاحبا السعادة :هالة رم ي فاي بمناسبة عيد الفصح المجيد ،وسيد
ياء يحي الموسوي للسفر قار المملكة ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكو النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا.
يا إقوا ن رًا إل انعقاد جلستنا السابقة يوم الخميس لم تمكن األمانة
العامة من إعداد المضبطة ،ولن يكو هنا
وإ شاء ا

صديق عل المضبطة،

20

في الجلسة القادمة نصدّ عل مضبطتي جلسة الخميس

وجلسة اليوم .وننتقل اآل إل البند التالي من جدو األعما والخاص
بالرسائل الواردة .فضل األخ عبدالجليل إبراهيم

طريف األمين العام

للمجلس.
25
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األمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :اقتراح بقانو بتعديل
بع

أحكام قانو العقوبات الصادر بالمرسوم بقانو رقم ( )15لسنة

1976م ،المقدم من سعادة العضو األستاذة هالة رم ي فاي ؛ وقد مت
إحالته إل لجنة الش و الخارجية والدفا واألمن الوطني مع إقطار لجنة
الش و التشريعية والقانونية .واقتراح بقانو بتعديل بع

5

أحكام قانو

المرور الصادر بالقانو رقم ( )23لسنة 2014م ،المقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :قميس حمد الرميحي ،وجميلة علي سلما  ،وقالد
حسين المسقطي ،وأحمد إبراهيم به اد ،وهالة رم ي فاي ؛ وقد مت
إحالته إل لجنة الش و الخارجية والدفا واألمن الوطني مع إقطار لجنة

10

الش و التشريعية والقانونية .ورسالة سعادة العضو األستاذة نانسي دينا
إيلي قضوري بخصوص طلب استرداد االقتراح بقانو بإ افة مادة جديدة
برقم ( 189مكررًا) إل قانو العقوبات الصادر بالمرسوم بقانو رقم
( )5لسنة 1976م؛ إلقطار المجلس بطلب االسترداد ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس
شكرًا ،وننتقل اآل إل البند التالي من جدو األعما والخاص
بمناقشة قرير لجنة الش و المالية واالقتصادية بخصوص المرسوم
بقانو رقم ( )21لسنة 2016م بتعديل بع

أحكام قانو مصرر

البحرين المرم ي والم سسات المالية الصادر بالقانو رقم ( )64لسنة
2006م .وأطلب من األخ جواد حبيب الخيا

20

مقرر اللجنة التوجه إل

المنصة فليتفضل.

العضو جواد حبيب الخياط:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه في
المضبطة.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل

ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.

(انظر الملحق  /1صفحة )99
10

الرئيـــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر اللجنة.

العضو جواد حبيب الخياط:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد االطال عل المرسوم بقانو  ،وعل

15

قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني ،ورأي المستشار
االقتصادي والمالي للجنة ،وبعد التأمد من سالمة المرسوم بقانو من
الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الش و

التشريعية

والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أ أهدار ومبررات إصدار
المرسوم بقانو

تمثل في عديل بع

أحكام قانو مصرر البحرين

20

المرم ي والم سسات المالية وذلك باستبدا نص المادة ( )142من
القانو المقضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية
في الدعوى رقم د 2014/3/لسنة ( )12قضائية ،باإل افة إل
بع

عديل

األحكام األقرى من قانو المصرر بما يوسع من صالحيات

المصرر و مكينه من أداء دوره بفعالية أمبر ،ومسايرة التطور الدائم
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والمستمر في قديم الخدمات المصرفية والمالية بما يحقق طور القطا
المصرفي والمالي و ع ي

مكانة البحرين عل

المستويين المالي

واالقتصادي ،وإيجاد الشكل القانوني لتبعية معهد البحرين للدراسات
المصرفية بعد إلغاء المجلس األعل للتدريب والمجالس النوعية للتدريب.
ويتكو المرسوم بقانو من أربع مواد ،ضمنت المادة األول استبدا

5

نصي الماد ين ( )142والمادة ( )180الفقرة (ب) ،ونصت المادة الثانية
عل أ يُستبد عنوا المادة ( )180بالعنوا اآل ي« :الرسوم ومقابل
الخدمات» .وأ افت المادة الثالثة إل المادة ( )4من قانو مصرر
البحرين المرم ي بندًا جديدًا برقم ( )12يعطي المصرر المرم ي
صالحية القيام بأي قدمات أقرى في سبيل حقيق أغرا ه و سهم في

10

طوير القطا المالي وصناعة الخدمات المالية في المملكة ،وأ يفت
إل المادة ( )140فقرة جديدة برقم ( ) عطي المدير المعيَّّن من قبل
المصرر المرم ي صالحية البيع من أصو

وممتلكات وعوائد

المرقص له أو ادماجه مع أي م سسة مالية أقرى قادرة عل النهوض
به ،في سبيل حقيق أفضل األو ا المالية لحماية أموا وحقو عمالء

15

ودائني المرقص له والمساهمين .وقد اُستحدثت أيضًا مادة جديدة برقم
( 179مكررًا) ر ب أو ا

معهد البحرين للدراسات المصرفية

والمالية ،بحيث يخضع إلشرار ورقابة المصرر المرم ي ،وإعادة
ن يمه بموجب ن ام أسيس يصدر بقرار عن مجلس إدارة المصرر
المرم ي ،و منحه الشخصية االعتبارية وأ كو له مي انية مستقلة،
وذلك بعد إلغاء المجلس األعل للتدريب الذي ما المعهد يتبعه .مما
أ افت إل المادة ( )180فقرة جديدة برقم ( ) تيح لمجلس إدارة
المصرر أ يُصدر قرارًا بتحديد الخدمات التي يقدمها المصرر
المرم ي وفئات الرسوم ومقابل الخدمات .أما المادة الرابعة فهي مادة
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نفيذية .و ماشيًا مع ما قدم ،فإ اللجنة تفق مع أهدار المرسوم
بقانو ومبررا ه؛ وبناءً عليه وصي بالموافقة عل المرسوم بقانو  ،واألمر
مترو لمجلسكم الموقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،هل هنا مالح ات؟ فضل األخ الدمتور محمد علي
محمد الخ اعي.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شـــكرًا ســـيدي الرئيس ،والشـــكر موصـــو إل لجنة الشـــ و

10

المالية واالقتصــــادية بخصــــوص قريرها حو المرســــوم بقانو رقم 21
لســــــــنة 2016م المتعلق بتعديل بع

أحكام قانو مصــــــــرر البحرين

المرم ي والم س سات المالية ال صادر بقانو رقم  64ل سنة 2006م .ال
يخف عليكم معالي الرئيس أهمية المصــــرر المرم ي في أي دولة،
فهو بمثابة العمود الفقري ألي ن ام اقتصــادي ،ولهذا وافقت اللجنة مع
قرار مجلس النواب بهــذا الخصــــــــوص ،وقبلــت عــديــل بع

15

أحكــام

القانو بما يو سّ ع من صالحيات م صرر البحرين المرم ي ،ويمكنّه
من أداء دوره بفعالية أمبر مســـايرةً للتطور الدائم والمســـتمر في قديم
الخدمات المصــــــــرفية والمالية في البالد بعد أ أصــــــــبحت مملكة
البحرين مرم ًا مــاليًــا مرموقًــا مقــارنــة بــالمرام المــاليــة العــالميــة
األقرى .ولعل إيجاد الشــــكل القانوني لتبعية معهد البحرين للدراســــات
المصــرفية والمالية والمعرور في مل مكا بمســماه المختصــر باللغة
اإلنجلي ية ( )BIBFهو ما يهمني في هذا المقام الر باطه بتطور هذا
المعهد العتيد عل مدى ســنين ليســت بالقصــيرة ،ففي ثمانينيات القر
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الما ــــي أنشــــت معهد متخصــــص بمبادرة من المجلس األعل للتدريب
حت م لة المجلس النوعي للتدريب في قطا الخدمات المصــــــــرفية،
و ر ب عل إنشــــــاء هذا المعهد ونجاحه أ ســــــعت دو الخليج األقرى
إلنشــــاء معاهد مماثله له ،وجعلت بعيتها لمصــــارفها المرم ية ،وعل
مر ال من طور هذا المعهد من مجرد معهد يقوم بتقديم برامج أساسية

5

للعاملين في المصـــــارر بغية أهيلهم إل معهد أشـــــبه بأماديمية قدم
برامج عل مســــــــتوى عا ٍ ،و قدم درجات علمية في شــــــــت المجاالت
المالية واالقتصادية ،فضالً عن قديم برامج رائدة في مجا المحاسبة
والمالية ،و طوير المهارات اإلدارية والتنفيذية من قال شـــــرامة مهنية
مع عـــدد من الجـــامعـــات المعتمـــدة في مـــل من الواليـــات المتحـــدة

10

والمملكة المتحدة ،مما أ المعهد يعتبر مرم ًا معتمدًا في مجا
التدريب والدراســــات المتعلقة بالصــــيرفة اإلســــالمية ،وهو معرور عل
مســــــتوى العالم أجمع ،ولذا أصــــــبح المعهد يقدم قدما ه وبرامجه إل
بعيــة معهــد البحرين

مــل القطــاعــات الخــاصــــــــــة والعــامــة .إ إلحــا

للدراسات المصرفية والمالية ( )BIBFبمصرر البحرين المرم ي لهو

15

القرار الصـــائب ،وعندما يجتمع محاف و المصـــارر المرم ية ومديرو
معاهد التدريب في دو الخليج ســيجدو أنفســهم يتحدثو اللغة نفســها
وعل الموجة نفســـــها مما يقا  ،وعليه فإنني أ فق مع وصـــــية اللجنة
بالموافقة عل المرسوم بقانو من حيث المبدأ ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت جميلة علي سلما .
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العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس،بدوري أ وافق مع المرسوم بقانو ألهميته
وقصوصًا مع ما جاء به من عديل في المادة  142التي جاء عديلها بناء
عل حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم د2014/3/م ،التي
حكمت بعدم دستورية نص المادة لكونه يمس أهم المبادئ وهو مبدأ

5

المساواة بحق التقا ي ،حيث ما النص السابق يضع قيدًا عل
المتقا ين بحيث ال يمكن ألي متقاض أ يلجأ إل القضاء ،وقصوصًا
في حالة ما المرقص له حت إدارة مصرر البحرين المرم ي ،إال
بإذ أو موافقة مدير مصرر البحرين المرم ي ،وهذا ما قيدًا
مبيرًا األمر الذي دعا أصحاب المصلحة إل الطعن أمام المحكمة

10

الدستورية ،وجاء الحكم بعدم دستورية النص ،ومع عديل هذه المادة
أصبح النص متوافقًا مع الدستور ،وقصوصًا أنه ألغ اإلذ المسبق
للمدير في حريك الدعوى أو إجراءات التقا ي ،واقتصر دوره عند ن ر
الدعوى أمام المحامم في التقدم بطلب أمام المحكمة الدستورية
فقط ،وأي إجراءات تخذ ستكو

حت رقابة القضاء والمحكمة

15

الدستورية ،وللمحكمة الدستورية السلطة التقديرية في قدير وقف
اإلجراءات من عدمه ،وهذا يشكل
مل عائق بالنسبة إل

مانة بالنسبة إل التقا ي ،وي يل

المتقا ين عند اللجوء إل

التقا ي أمام

المحامم .بالنسبة إليَّّ مانت المادة  142هي أهم مادة ،وأرى أ عديلها
سبب في أ ين ر هذا المرسوم بصفة االستعجا ؛ أل عدم معالجة النص
بعد حكم المحكمة الدستورية سيجعله نصًا معطالً ،وسيثير
إشكاليات في فترة التقا ي لو لم يتم عديله ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ هذا التعديل
وقاصة أ

روري جدًا

5

عديل المادة  142أ ا نوعًا من اإلشكا بخصوص عدم

دستوريتها وذلك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية .إ هذا التعديل بدو
شك ــ مما ذمر اإلقوا من قبلي ــ سور يساهم في ع ي مكانة
مملكة البحرين استثماريًا قار البالد .وفقًا للتعديالت فإ معهد
البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( )BIBFسيكو

ابعًا لمصرر

10

البحرين المرم ي .وس الي إل محافر مصرر البحرين المرم ي
سعادة األخ رشيد بن محمد المعرا  :هل سيساهم مصرر البحرين
المرم ي في مي انية معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ،أم
أ هنا مي انية قاصة بالمعهد؟ وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ ف اد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الجميع متوافقو عل

عديل المادة ،142

ولكنَّّ لدي ساؤالً :في رأي مصرر البحرين المرم ي الوارد في
الصفحة  38أو ح سعادة محافر مصرر البحرين المرم ي« :أ
التعديل جاء لمعالجة العقبات القانونية التي واجهت المصرر أثناء
التطبيق العملي للقانو ومنها حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية
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المادة ( )142األمر الذي قد ي ثر في القطا المالي في حا عدم عديل
هذه المادة بما يتوافق مع الدستور ،باإل افة إل إعطاء المدير الخارجي
صالحية البيع من أصو وممتلكات المرقص له من أجل الحفاظ عل
مصالح الم سسة المصرفية والمساهمين والدائنين والعمالء لتفادي
عرض الم سسة للتدهور وقسارة قيمة أصولها ،ولتع ي قدر ه عل إدارة

5

المرقص  ،»...وعندما نأ ي إل رأي اللجنة الوارد في الصفحة  40نجده
يقو « :المادة ( )140فقرة جديدة برقم ( ) عطي المدير المعيَّّن من
قبل المصرر المرم ي صالحية البيع من أصو وممتلكات وعوائد
المرقص له أو ادماجه مع أي م سسة مالية أقرى قادرة عل النهوض
به ،في سبيل حقيق أفضل األو ا المالية لحماية أموا وحقو عمالء

10

ودائني المرقص له والمساهمين» ،و ساؤلي هل هنا فر بين المدير
الخارجي والمدير المعين؟ المرسوم بقانو هذا لم يأتِ بتعريفات حت
نعرر من هو المدير المعين ،ومن هو المدير الخارجي؟ وهل هنا
داقل في الصالحيات؟ أنا أرى من قال

رأي مصرر البحرين

المرم ي ورأي اللجنة أ المدير الخارجي والمدير المعين لديهما

15

الصالحيات نفسها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت دال جاسم ال ايد.
20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،الشكر موصو مذلك إل

اللجنة

الموقرة .بحسب ما هو وارد في التقرير فإ أهدار ومبررات إصدار
المرسوم بقانو

تمثل في عديل بع
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المرم ي والم سسات المالية وذلك باستبدا نص جديد بنص المادة
( )142من القانو المقضي بعدم دستوريته بموجب حكم المحكمة
الدستورية .لدي عدد من االستفسارات أ وجه بها إل األخ رشيد بن محمد
المعرا  ،الذي بالطبع ال يمكن أ

نتكلم عن مصرر البحرين

المرم ي من دو شكره عل المستوى الذي وصل إليه المصرر،
وقاصة في بع
بع

5

القرارات التي ا خذها ومانت من مة ومهمة وأ الت

اإلشكاليات التي مانت شكل عائقًا لضما األموا عند

استثمارها و داولها في البحرين .االستفسار األو  :استحدثت مادة جديدة
برقم ( 179مكررًا) ر ب أو ا معهد البحرين للدراسات المصرفية
والمالية ،بحيث يخضع إلشرار ورقابة مصرر البحرين المرم ي،

10

وسيتم قديم قدمات للمرقص لهم الذين يخضعو لرقابة مصرر
البحرين المرم ي ،فهل ستكو هنا

رسوم قدمات إجبارية دفع

لقاء لك الخدمات أو مقابل طلب الخدمة من المعهد؟ حيث إ نص
المادة  179ينص عل

أ

كو للمعهد شخصية اعتبارية ومي انية

مستقلة ،ويحدد ن ام أمينه موارده عل أ يكو من بينها مبالغ سنوية

15

ي ديها المرقص لهم مقابل الخدمات التي يقدمها للمعهد ،فهل ستكو
هنا

رسوم دفع من قبل المرقص لهم لمعهد البحرين للدراسات

المصرفية والمالية حت ي دي لك الخدمات؟ هنا بع

الخدمات التي

قد يشترطها مصرر البحرين المرم ي بالنسبة إل المرقص لهم ،وما
عرفناه أ جانبًا من قدمات المرم سيكو برنامجًا دريبيًا ،ويمكن
أ

در قدمات أقرى عتبر من الشرو

الال مة في بع

اإلجراءات،

فهل ستكو معتمدة وموافق عليها إذا صدرت و مت لك الخدمة من
قبل المعهد أم ال؟ االستفسار الثاني متعلق بالفقرة الجديدة ( ) التي
أ يفت إل المادة  180والتي تيح لمجلس إدارة المصرر أ يصدر
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قرارًا بتحديد الخدمات التي يقدمها مصرر البحرين المرم ي وفئات
الرسوم مقابل الخدمات ،فهل من الممكن إعطاؤنا السقف األعل
التقريبي لتلك الرسوم التي ستدفع ن ير الخدمات التي سيقدمها المعهد؟
االستفسار الثالث :بالنسبة إل المدير الذي يتم عيينه عندما يكو
هنا

عثر في أحوا بع

الم سسات الخا عة لمصرر البحرين

5

المرم ي ،ما هي أوجه الرقابة؟ نحن اآل أمام نص نعتبره جيدًا جدًا
ألنه ضمن هذا المرسوم باعتبار أ بع
خضع لإلدارة فمن الممكن أ

الم سسات المرقص لها عندما

ستن ر األموا في أمور مثل الرسوم

التي دفع للمدير .بالنسبة إل إعطاء المدير الخارجي صالحية البيع من
أصو وممتلكات المرقص له من أجل الحفاظ عل مصالح الم سسة
المصرفية والمساهمين والدائنين والعمالء ،قد يكو هنا

10

يا

للفرص و يا للحقو بالذات بالنسبة إل المساهمين أو المكتتبين أو
الذين استثمروا أموالهم في لك الم سسة ،فما مدى رقابة مصرر
البحرين المرم ي عل

لك التصرفات التي تخذ من قبل المدير؟ وهل

يحتا عندما يريد أ يصحح و عًا أو يبيع أحد األصو أو الودائع وإلخ...

15

إل أ يأقذ موافقة وإذ مصرر البحرين المرم ي أم ال؟ حت يكو
التصرر صحيحًا ووفق القانو البد أ

تم الموافقة عل أي إجراء من

قبل مصرر البحرين المرم ي ،أل قيامه با خاذ مثل لك اإلجراءات
من دو إذ من مصرر البحرين المرم ي سيعرض إجراءا ه للبطال
أمام القضاء ،وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األخ رشيد بن محمد المعرا محافر
مصرر البحرين المرم ي.
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محافظ مصرف البحرين المركزي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود في البداية أ أ وجه بالشكر إل
اإلقوة األعضاء عل مل المالح ات التي قدموا بها ،ومذلك أ وجه
بالشكر إل رئيس وأعضاء لجنة الش و المالية واالقتصادية .بالنسبة
إل التساؤالت التي طرحت من اإلقوة األعضاء بشأ هل سيساهم

5

المصرر في مي انية المعهد؟ مال ،لن يساهم المصرر في مي انية
المعهد ،مي انية المعهد عتمد مما ما في السابق عل فرض رسوم
بمعد

%1

عل جميع المرقص لهم ،وهذا األمر سيسري في التعديل

الجديد .هل هنا

فر

ما بين المدير الخارجي والمدير المعين؟

للتو يح ،هذه المادة تكلم عن حاالت استثنائية في ال رور التي

10

تعرض فيها أي م سسة مالية خضع لرقابة مصرر البحرين المرم ي
ومرقصة من قبله إل

مشامل ستدعي دقل المصرر بشكل

استثنائي ،والمصرر أمامه قيارا  :إما عيين أحد مديريه مس والً في
الفترة االنتقالية ،وإما في حالة مانت العملية أمثر عقيدًا يتم التعاقد
مع مكتب متخصص سواء ما مكتب محاماة أو مكتب مدقق

15

حسابات أو أي جهة استشارية لها عالقة بمثل هذه الموا يع ،ويطلق
عليه المدير الخارجي ،و كو صالحيا ه منصوصًا عليها في القانو ،
وجميع أعماله خضع لموافقة ورقابة المصرر ،أي بمعن قر ال يستطيع
هذا المدير المعين من قبل مصرر البحرين المرم ي أ يتصرر في
أي أموا أو يبيع أي ممتلكات من دو موافقة المصرر .بخصوص هل
هنا

ــ مما

رسوم إجبارية عل المرقص لهم؟ ال ،ستكو هنا

أو حت ومما جاء في الئحة عقد أسيس المصرر ــ نسبة  %1فرض
عل ملفة العمالة لكل م سسة مرقص لها ،وهذا هو النهج المتبع
منذ  35سنة وسنستمر عل هذا النهج في الفترة الالحقة .هنا
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20

برامج يقدمها المعهد ويتم فرض رسوم عليها ،وهي برامج متخصصة
قارجة عن البرامج التي يقدمها المعهد بصفتها قدمة مقابل الرسوم
السنوية المفرو ة عل الم سسات المالية .هذا باقتصار رد عل جميع
االستفسارات .وبطبيعة الحا

ال يستطيع المدير الخارجي ــ مما

أو حت ــ البيع أو التصرر من قال أي قرارات ما لم كن هنا

5

موافقة مسبقة من قبل المصرر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالح ات أقرى؟
10

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
اآل سور نأقذ رأيكم نداء باالسم عل المرسوم بقانو  .فضل
األخ عبدالجليل إبراهيم

طريف األمين العام للمجلس.

15

(وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء
ألخذ رأيهم ندا ًء باالسم على المرسوم بقانون)

20

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
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العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.

5

العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.

العضو جـمال محمد فـخـرو:

10

موافق.

العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
موافق.
15

العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل:
موافقة.

20

العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.

العضو جواد عبدهللا عباس:

25

موافق.

العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خالد حسين المسقطي:
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موافق.

العضو خالد محمد المسلم:
موافق.

5

العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.

العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.

10

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

العضو رضا عبدهللا فرج:

15

موافق.

العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.

20

العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.

العضو الدكتور سعيد أحمد عبدهللا:
موافق.

25

العضو سمير صادق البحارنة:
موافق.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

30

موافقة.
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العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.

5

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان:

10

موافق.

العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.

15

العضو عـلي عيسى أحــمد:
موافق.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.

20

العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
موافق.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

25

موافق.

العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
30

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
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موافقة.

العضو نوار علي المحمود:
موافق.
5

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق .موافقة باإلجما  ،إذ يقر المرسوم بقانو  .وننتقل اآل إل
البند التالي من جدو األعما والخاص بمناقشة قرير لجنة الش و
الخارجية والدفا واألمن الوطني بخصوص مشرو قانو بالتصديق عل
برو ومو

عديل اال فاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة

10

المملكة المغربية لتجنب اال دوا الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
بالنسبة للضرائب عل الدقل ،المرافق للمرسوم رقم ( )80لسنة 2016م.
قبل البدء في عرض قرير اللجنة ،يسرني أ أرحب بأبنائنا وبنا نا طلبة
وطالبات مدرسة بيا البحرين ومعلميهم في مجلس الشورى ،متمنين أ
حمل لهم هذه ال يارة في طيا ها الكثير من الفائدة والمعرفة الميدانية،
التي من قاللها يمكنهم االطال عل

15

سير العملية التشريعية في

المملكة ،معربين عن إشاد نا بالرعاية واالهتمام اللذين وليهما و ارة
التربية والتعليم ألبنائنا وبنا نا الطلبة ،و سخير مل اإلمكانيات لهم من
قال ال يارات الميدانية ،متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح ،وأهالً
وسهالً بكم في مجلس الشورى .وأطلب من األخ الدمتور عبدالع ي
عبدا

20

العجما مقرر اللجنة التوجه إل المنصة فليتفضل.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،اإلقوة واألقوات ،أسعد ا

صباحكم

جميعًا .بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل

ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.

(انظر الملحق  /2صفحة )108
10

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو القانو  .فضل
األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة مشرو قانو بالتصديق
عل برو ومو عديل اال فاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
المملكة المغربية لتجنب اال دوا الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
بالنسبة للضرائب عل الدقل ،المرافق للمرسوم رقم ( )80لسنة 2016م،
وقد م باد وجهات الن ر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء
اللجنة ،وممثل و ارة الخارجية ،وممثلي و ارة المالية ،والمستشار
القانوني للجنة ،واطلعت اللجنة عل

رأي لجنة الش و

التشريعية

والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء م مدًا سالمة مشرو القانو من
الناحيتين الدستورية والقانونية ،مما اطلعت عل قرار مجلس النواب
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20

ومرفقا ه بشأ مشرو القانو  ،وعل رأي مل من :و ارة الخارجية،
وو ارة المالية .ويتألف المشرو ــ فضالً عن الديباجة ــ من ماد ين ،حيث
نصت المادة األول عل التصديق عل اال فاقية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب اال دوا الضريبي ومنع
التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب عل الدقل ،في حين جاءت

5

المادة الثانية نفيذية .و رى اللجنة أهمية مشرو القانو في ن يم لية
باد المعلومات المتعلقة بتجنب اال دوا الضريبي ومنع التهرب المالي
فيما يتعلق بالضرائب المفرو ة عل الدقل بين البلدين ،وحيث إنه يل م
لنفاذها أ

صدر بقانو إعماالً لحكم الفقرة الثانية من المادة ()37

من الدستور؛ فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني مشرو قانو

10

بالتصديق عل هذا البر ومو  ،الذي يتألف ــ فضالً عن الديباجة ــ من
أربع مواد ،ضمنت األول

عديل مسم مملكة البحرين ،والثانية عديل

المادة السادسة والعشرين الخاصة بتباد المعلومات ،أما الماد ا الثالثة
والرابعة فهما نفيذيتا  .وعليه وصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ
عل

مشرو قانو

بالتصديق عل

برو ومو

عديل اال فاقية بين

15

حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب اال دوا
الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب عل

الدقل،

المرافق للمرسوم رقم ( )80لسنة 2016م ،والموافقة عل مواد المشرو
مما وردت في الجدو المرفق ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالح ات؟ فضل األخ أحمد مهدي الحداد.
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العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،في الواقع نحن مع هذا التعديل ،ولكنَّّ
لدي ساؤالً أوجهه إل اإلقوة في لجنة الش و الخارجية والدفا واألمن
الوطني :البحرين وقعت مع المملكة المغربية في شهر مايو سنة 2000م،
ونحن اآل في سنة 2017م ،بمعن أنه مضت عل هذه اال فاقية 17

5

سنة ،ما هي األسباب التي دعت المس ولين في الحكومتين إل القيام
بتعديل هذه المادة؟ البحرين أصبحت مملكة في  14فبراير 2002م،
وس الي لإلقوة في اللجنة أو الحكومة الموقرة :هل استجد حدث أو
حدثت مشكلة معينة أو هنا عوائق قانونية حدت بالدولتين إل القيام
بمثل هذا التعديل؟ وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
قليفة رئيس

شكرًا ،فضل األخ الشيخ فراس بن عبدالرحمن
قسم العالقات الثنائية بو ارة المالية.

15

رئيس قسم العالقات الثنائية بوزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،نحن دائمًا نتابع األحداث والتطورات التي
حدث والضرائب التي فرض في العالم ،بما في ذلك أي مستجدات
قوم بها من مة التعاو

االقتصادي والتنمية ( ،)OECDوعندما

امتشفنا أ اال فاقية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية حتا
إل

عديل ،قمنا بدورنا وهو مراسلة الجهة المغربية ،ولكن قد يكو

التأقير من الطرر المغربي ،وعندما يع م الطرفا عل

عديل اال فاقية

فالبد من حديد موعد للتوقيع ،واال فاقية مانت جاه ة منذ سنة
2013م ،ولكن ــ لألسف ــ لم يكن هنا وقت ،ونحن نبحث عن الوقت
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20

والمكا المناسبين للتوقيع عل هذا البرو ومو  ،وصادر أ قام
صاحب الجاللة ملك المغرب قام ب يارة رسمية لمملكة البحرين،
وانته نا هذه الفرصة للتوقيع البرو ومو  ،وعادة التأقير يكو من
الطرفين ،ولكن في هذه الحالة منا جاه ين ،والتأقير ما من
طرر المملكة المغربية ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ قميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،مما هو وا ح في نص الديباجة أ
هنا برو وموالً بتعديل اال فاقية وقع في  25إبريل 2016م ،أي مض
عل ذلك قريبًا أقل من سنة ،صحيح أ اال فاقية قديمة ولكنَّّ هنا
برو وموالً بتعديلها ،فهذا ما جرى عليها ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالح ات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
20

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل مشرو القانو من حيث المبدأ؟
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(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر مشرو القانو من حيث المبدأ .وننتقل إل مناقشة مواده
مادة مادة ،فضل األخ مقرر اللجنة.

5

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
الديباجة :وصي اللجنة بالموافقة عل الديباجة بالتعديل الوارد
في التقرير.
10

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالح ات عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
20

الرئيـــــــــــــــس:
إذ ُقر الديباجة بتعديل اللجنة ،وننتقل إل المادة األول  ،فضل
األخ مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
المادة األول  :وصي اللجنة بالموافقة عل هذه المادة بالتعديل
الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:

5

هل هنا مالح ات عل هذه المادة؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:

10

هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذ

15

ُقر هذه المادة بتعديل اللجنة .وننتقل اآل إل المادة التالية،

فضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
المادة الثانية :وصي اللجنة بالموافقة عل هذه المادة مما جاءت

20

من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالح ات عل هذه المادة؟
25
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(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذه المادة؟
5

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذ

ُقر هذه المادة .وبهذا نكو قد انتهينا من مناقشة مواد

مشرو القانو  ،فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

10

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
سور نأقذ الرأي النهائي عل مشرو القانو في الجلسة القادمة.

15

وننتقل اآل إل البند التالي من جدو األعما والخاص بمناقشة قرير
لجنة الش و التشريعية والقانونية بخصوص االقتراح بقانو بتعديل بع
أحكام المرسوم بقانو ( )55لسنة 2002م بشأ الالئحة الداقلية
لمجلس الشورى ،المقدم من أصحاب السعادة األعضاء :أحمد مهدي
الحداد ،وبسام إسماعيل البنمحمد ،ودال جاسم ال ايد .وأطلب من

20

األقت الدمتورة سوسن حاجي قوي مقررة اللجنة التوجه إل المنصة
فلتتفضل.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير في المضبطة.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل

ثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يتم ثبيت التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق  /3صفحة )125

10

الرئيـــــــــــــــس:
فضلي األقت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة االقتراح بقانو بتعديل
بع

أحكام المرسوم بقانو رقم ( )55لسنة 2002م ،بشأ الالئحة

الداقلية لمجلس الشورى ،المقدم من أصحاب السعادة األعضاء :أحمد
مهدي الحداد ،وبسام إسماعيل البنمحمد ،ودال جاسم ال ايد ،و م
استعراض وجهات الن ر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة
والمستشار القانوني للمجلس ،وقد رأت اللجنة أ

االقتراح بقانو

يستهدر استبدا نصي الماد ين ( )15و( )23من المرسوم بقانو ،
وإ افة بندين جديدين برقمي (سابعـًا) و(ثامنـًا) إل الفقرة األول من
المادة ( ،)21في حين جاءت المادة الثالثة من االقتراح نفيذية؛ وذلك
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بغية

م رئيسي لجنة ش و الشباب ولجنة حقو اإلنسا إل عضوية

مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجا ؛ أميدًا ألهمية دور وعمل
اللجنتين وممارسة اقتصاصا هما ،إ افة إل

إعطائهما المساحة

الكافية للمشارمة في األنشطة واالقتصاصات وإبداء الرأي فيها،
وبخاصة لك المتعلقة بتع ي دور الشباب وحقو اإلنسا  .فوجود رئيسي
اللجنتين يعتبر

5

روريًا للتواصل و ما حسن سير أعما المجلس فيما

يتعلق باألعما التي ُكلف اللجنتا بها ،ناهيك عن مناقشة مل ما
يمس أعما واقتصاصات اللجنتين أمام مكتب المجلس .مما أ
إ افة رئيسي اللجنتين إل عضوية مكتب المجلس يتوافق مع ما نص
عليه قانو رقم ( )4لسنة 2013م بتعديل بع

أحكام المرسوم بقانو

10

رقم ( )55لسنة 2002م بشأ الالئحة الداقلية لمجلس الشورى بإ افة
رئيس لجنة ش و المرأة والطفل إل عضوية المكتب ،الذي م في
الفصل التشريعي الثالث .وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االقتراح بقانو
ومبررا ه واألسباب التي بُني عليها؛ لذلك انتهت اللجنة بعد المناقشة إل
جوا ن ر االقتراح بقانو  .وفي

وء ما دار من نقاشات وما أبدي من

15

راء ،فإ اللجنة وصي بما يلي :جوا ن ر االقتراح بقانو بتعديل بع
أحكام المرسوم بقانو رقم ( )55لسنة 2002م بشأ الالئحة الداقلية
لمجلس الشورى ،المقدم من أصحاب السعادة األعضاء :أحمد مهدي
الحداد ،وبسام إسماعيل البنمجمد ،ودال جاسم ال ايد ،واألمر معروض
عل المجلس الموقر ال خاذ الال م ،وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا

مالح ات؟ فضل األخ بسام إسماعيل

البنمحمد.
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العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أعتقد أنه من الضروري أ

كو

مل اللجا ممثلة في مكتب المجلس ،لما لوجود رؤسائها من أهمية
في مناقشة األمور التي خص اللجنة ،حيث إ عدم وجودهم يتر
فراغًا في مكتب المجلس؛ أل هنا

أمورًا خص اللجا ويجب أ

طرح في مكتب المجلس .سأنته هنا الفرصة للحديث عن بع
التي خص اللجنة ،لتأميد

5

األمور

رورة وأهمية وجودهم في مكتب المجلس

فقد حاولنا في لجنة ش و الشباب أ نضع استرا يجية لعمل اللجنة،
مو اللجنة ال يحا إليها الكثير من األمور فيجب أ

كو لجنة

مبادرة بطرح المقترحات التي مس فئة الشباب التي مثل شريحة مبيرة
في المجتمع ،لذلك مانت االسترا يجية هي أ نأقذ بع

10

المعلومات

من الجهات المعنية لو ع المقترحات التي تناسب معهم ،ولكن ما
الرد أ المادة  28من الالئحة الداقلية لمجلس الشورى ال سمح
بمخاطبة الجهات المعنية للحصو عل المعلومات المطلوبة ،بل يجب
االعتماد عل مجهود اللجنة من قال مستشاريه ،في حين أرى أ

15

التشريعات التي نتقدم بها هي ليست فقط نصوص جميلة نضعها ،بل
يجب أ

عكس الواقع ،فإذا مانت المعلومات الموجودة سمح لنا

بتقديم مقترحات بقوانين خدم فئة الشباب أو أي جهة مانت
فالمقترحات بقوانين ستكو واقعية أمثر ،أما إذا مانت مجرد
نصوص بعيدة عن الواقع فستكو المقترحات غير سليمة ،وبالتالي
حت الجهات المعنية سيجدو صعوبة في التواصل معنا الحقًا لتعديل
هذه المقترحات ،لذا أريد أ أستو ح هنا هل المادة  28منع التواصل
مع الجهات المعنية للحصو عل المعلومات أم أ هنا

قطأ في

التفسير؟ إذا ما التفسير سليمًا فمن وجهة ن ري أنه يجب أ نع ّد
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هذه المادة ،بحيث سمح لنا بالحصو عل المعلومات من الجهات
المعنية؛ حت

كو المقترحات واقعية و مس فئة الشباب ،فمثالً عندما

نريد معرفة نسب أو أرقام معينة فالمقترحات ستكو مقترحات واقعية
خدم فئة الشباب و خدم المجتمع و خدم بالتالي التشريع البحريني،
حيث سيكو

شريعًا رامميًا ،ولن كو فيه نصوص شريعية

5

جميلة ولكنها بعيدة عن الواقع مما ال يخدم العملية التشريعية،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ صاد عيد

رحمة.

10

العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد ا

صباحكم بكل قير .بداية

أشكر لجنة الش و التشريعية والقانونية عل
المقترح ،وأ م صو ي إل

قريرها الداعم لهذا

مالئي مقدمي االقتراح .لجنة ش و الشباب

15

في غاية األهمية وقصوصًا إذا الح نا االهتمام الالمحدود من القيادة
وعل

رأسها صاحب الجاللة ملك البالد رعاه ا  ،الداعم األمبر

للشباب والريا ة ،أعتقد أنه يجب علينا في المجلس موامبة هذا
االهتمام الريا ي ،حيث إ وجود اللجنة ممثلة في رئيسها في مكتب
المجلس ال شك سيكو دافعًا مبيرًا لسن الم يد من التشريعات التي
وامب اهتمام القيادة بش و الشباب ،مذلك الحا بالنسبة إل لجنة
حقو اإلنسا ودورها المهم في ع ي ومراجعة التشريعات المتعلقة
بحقو اإلنسا والرد عل المغالطات التي نسمعها من جهات أجنبية ال
ريد قيرًا لمملكة البحرين .وجود اللجنتين في مكتب المجلس سور
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يكو

له دور مبير لم يد من المشارمة اإليجابية فيما يتعلق

باالهتمامات التشريعية للجنتين ،لذا أدعو مالئي و ميال ي إل الموافقة
عل هذا المقترح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،فضل األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد.

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد أقتلف مع اإلقوة الذين سبقوني في
الحديث رغم أنهم إقوة أع اء وأمن لهم مل االحترام والتقدير ،إال

10

أنني أقتلف معهم في وجهة الن ر بخصوص هذا المقترح .المرسوم
بقانو بشا الالئحة الداقلية جاء في البداية وأعط

الالئحة حق

شكيل قمس لجا نوعية ،وهي اللجا الرئيسية في العمل البرلماني،
ثم رأى المجلس في األدوار والفصو السابقة إ افة لجنة أقرى ،وهي
لجنة المرأة والطفل؛ لما للمرأة من أهمية ودور في مشارمة الرجل،

15

فقلنا إ إ افة لجنة واحدة إل الخمس لجا يكمل العدد ولن يضر،
واآل يُقترح إ افة لجنتين أقريين ،وهما لجنة ش و الشباب ولجنة
حقو اإلنسا  ،ولو

متا بموجب المقترح بقانو إل مكتب المجلس

فقد نطالب مستقبالً بإ افة لجنة أقرى ،وقد نصل إل  10لجا  ،وبعد
مذا سنة ومع مثرة االحتياجات سور نرى مكتب المجلس يتكو
من نصف أعضاء المجلس ،فال يتمكن مكتب المجلس بهذا العدد من
ا خاذ قرار معين؛ ألنه ملما اد العدد اقتلفت اآلراء ،لذا أرى االمتفاء
باللجا

الموجودة حاليًا وعدم إ افة أي لجنة أقرى إل

مكتب

المجلس ،وليسمح لي اإلقوة الذين قدموا المقترح ،ألنني أرى أ مثرة
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اللجا قد ال عطي نتيجة إيجابية في نهاية األمر ،بل سيكو هنا
شتيت لوجهات الن ر ،وما نريده هو أ يختص مكتب المجلس
بمجموعة معينة من رؤساء اللجا  ،و ستمر عل الو ع الحالي بدو
إ افة عدد قر .أعتقد أ اللجا الموجودة مافية ،وال أ فق مع إ افة
أي لجنة أقرى ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت الدمتورة سوسن حاجي قوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،في البداية أود أ أشكر مالئي الذين
قدموا بهذا المقترح ،وأعتقد أ ما يراه األخ الفا ــــــــل أحمد به اد ال
نراه نحن ،فمن األهمية بمكا وجود لجنة شــــــــ و المرأة والطفل في
مكتب المجلس ،ومذلك وجود لجنة شـــــ و الشـــــباب ومذلك لجنة
حقو اإلنســـا في مكتب المجلس 7 .أو  8لجا لن شـــكل يدًا بل

15

ستشكل إ افة إل مكتب المجلس ،إ افة إل ذلك أ وجودنا هنا
باعتبارنا أعضاء متمي ين م عييننا بتخصصات مختلفة لم يكن عبثًا،
وإنما جاء التعيين بمرسوم ملكي وبإرادة ملكية وبتخصصات مختلفة،
وإ وجدت  5لجا أصــــــلية أو نوعية في مكتب المجلس فلن يضــــــرنا
وجود  3لجا أقرى ،لك إ افة ولن كو

يدًا .أ من عل المجلس

الموقر أ يســـــــاند هذا المشـــــــرو  ،وذلك ألهمية لجنة شـــــــ و المرأة
والطفل ولجنة شـــــ و الشـــــباب ولجنة حقو اإلنســـــا  ،ومذلك لجنة
الشــــــــ و المالية واالقتصـــــــــادية ومل اللجا في مكتب المجلس،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

5

شـــكرًا ســـيدي الرئيس ،أبدأ ملمتي بأ التاريخ يعيد نفســـه،
فعندما قدمنا بطلب

ــــــــم لجنة شــــــــ و المرأة والطفل إل مكتب

المجلس ســمعنا الكالم ذا ه .فعالً ،هنا أمور يقدرها إقواننا أعضــاء
المجلس في مســــــــألة قبو أو رف

وجود أي لجنة كو في مكتب

المجلس ،ولكن عندما قدمنا ــــــــ حسبما أ ذمر ــــــــ بطلب أ

صبح

10

لجنة شـــــــ و المرأة والطفل في مكتب المجلس لم نتقدم بالطلب منذ
إعال

أســيســها مباشــرة ،بل قدمناه بعدما اســتقرت أو ــاعها وبعدما

أعلنّــا أ هنــا

أعمــاالً و قــارير حــا إليهــا وأنهــا ختص بن ر بع

األمور ،بعد ذلك قدمنا إل المجلس الذي اقتنع بضــــــرورة وجودها في
مكتب المجلس .اليوم المجاالت المتعددة التي يمكن أ نضــــــــعها في
االعتبار هي أ

15

كو هنا لجنة مختصة نشأ ويكو لها اقتصاص

في ن ر أحد الموا ـــــــيع المحالة ،فبالنســـــــبة إلينا اآل لجنة شـــــــ و
الشـــباب ولجنة حقو اإلنســـا اســـتكملتا وأصـــبحتا وا ـــحتي المعالم
فعالً ،وهذا ال يمنع أ يطرأ شـــكيل لجا في المســـتقبل في مجاالت
معينة ،ولكن اليوم عندما يحتا رئيس لجنة حقو اإلنســـــــا أو رئيس
لجنة شـــــــ و الشـــــــباب إل طرح أمر ما في مكتب المجلس يتم ذلك
دائم ًا عبر أحد أعضـــــــــاء مكتب المجلس .باب معالي الرئيس مفتوح
ويســتطيعو الحضــور له باســتمرار ،ولكن أحيانًا يكو األمر طارئًا،
فال يتســن لهم الوقت للدقو عل الرئيس؛ لذا يطلبو منا إيصــا أمر
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 45

2017/4/16م

المضبطة 25

20

ما أو مو ــــــــو ما للرئيس ،وبالتالي وجودهم أصــــــــبح مهمًا أل هنا
قارير يُكلفو بإعدادها ،وهنا

مشاريع أصبحت حا إليهم ،وهنا

وفود م التر يب والتنسيق ليقوموا باستقبالهم والقيام ببع

اإلجراءات.

ومكتب المجلس لن يكتر بعضـوين يكونا من لجنة شـ و الشـباب
ولجنة حقو اإلنســــــا  ،وقاصــــــة أ اللجنتين شــــــكلتا في الفصــــــل

5

التشــــــــريعي الثالث ،ونحن اآل في نهاية الدور الثالث من الفصـــــــــل
وأيضـــا يتهافت عل عضـــويتهما عدد
ً
التشـــريعي الرابع ،وهما قائمتا ،
من األعضاء ،حيث إنهما عمال وقدمتا العديد من التقارير إل اللجنة.
أ ذمر أننا عندما قدمنا اقتراح

ــــــمهم إل مكتب المجلس ســــــمعنا

مالمًـــا جميالً من رئيس المجلس وهو (يـــا هال ومرحبـــا فيهم ،وهم

10

يثرو مكتب المجلس) .الموانع التي نتكلم عنها هي موانع ال صــــــب
في مصلحة العمل التشريعي ،فالعمل التشريعي يتطلب أ

كو ها ا

اللجنتا معنا في مكتب المجلس ،و شــارمانا في الوصــو إل بع
وأيضــــــا القرارات غير
ً
القرارات المباشــــــرة التي مس ها ين اللجنتين،
المباشرة التي مس المجلس مكل ،لذلك نحن في اللجنة بنينا قبو
هذا االقتراح ل جدواه ،و م قديم مقترحين مختلفين ولكن م

15

ــــــــم

المقترحين ــــــــــــ باال فا ــــــــــــ حت يقدما ممقترح واحد ،ن رًا إل أ
اللجنتين أصبحت أو اعهما مستقرة ،ونحن نرى أنه البد من وجودهما
في مكتب المجلس من بعد موافقة أعضاء المجلس ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أحمد مهدي الحداد.
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العضو أحمد مهدي الحداد:
شــكرًا ســيدي الرئيس ،الجميع يتذمر الخطاب الســامي لعاهل
البالد المفدى ،الذي ما في شــهر أمتوبر من العام الما ــي ،حيث
ذمر نقطتين مهمتين بهذا الخصــــــوص ،ذمر دور الشــــــباب في نمية
المجتمع في البحرين ،وذمر أهمية حقو اإلنســـــــــا بالنســــــــبة إل

5

البحرين ،ومشـــــرو جاللته الذي دشـــــنه في عام 2002م مســـــتمر حت
اآل  ،فــالجميع يــدر

ويعي أهميــة حقو اإلنســــــــــا للبحرين داقليًا

وقارجيًا .نحن نقرأ مل يوم في الصــحف ووســائل التواصــل االجتماعي
موا ـــيع معينة ختص بحقو اإلنســـا  .أعتقد أ حقو اإلنســـا عملية
مستمرة ،وسور ستمر ،وأرجو من اإلقوا األعضاء أ يثنوا عل هذا
المقترح ويوافقوا عليه حت

10

ســتمر مســيرة اإلصــالح بالنســبة إل حقو

اإلنســــــا في البحرين .بخصــــــوص ما ذمره األخ أحمد به اد أرجو أ
يســــمع مالمي ،نحن في البحرين في طور مســــتمر ،وليســــمح لي أ
أقو له بخصـــــوص مقترحه إ معن ذلك (محلك قف ال تحر ) ،وال
ستمر في التطور ،وهذا غير صحيح .لن يضر مكتب المجلس الموقر

15

إ ــــافة عضــــوين ،فأنت معالي الرئيس رحب بنا دائمًا ،وإ شــــاء ا
أيضـــا بدالً من 8
ً
ســـيتوســـع المكتب في المســـتقبل ليضـــم  10أعضـــاء
أعضـــاء ،فما المشـــكلة في

ـــم عضـــوين قرين؟ح أو ـــح لألخ أحمد

به اد أ مو و حقو اإلنسا هو من الموا يع التي أوص بها جاللة
الملك ،فهو يقود هذه المســـــيرة المبارمة ونحن معه ،وأ من الموافقة
عل هذا المقترح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور أحمد سالم العري .
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العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شــــــكرًا ســــــيدي الرئيس ،بالنســــــبة إليّ أدعو إل إنقاص عدد
أعضــــــــــاء مكتــب المجلس وليس يــاد هم ،لمــاذا؟ أعتقــد أ مكتــب
المجلس هيئة نفيذية ضــــــــم الرئيس ونائبيه ،و أقذ بالقرارات التي
تخذها الهيئة االســــــتشــــــارية لمكتب المجلس ،فأ فق مع اقتراح يادة

5

عدد أعضـــــاء مكتب المجلس ولكن ليس حت هذا المســـــم  ،وإنما
حت مســـم الهيئة االســـتشـــارية لمكتب المجلس ،وبذلك ســـتطيعو
إ ـــــافة ما شـــــاؤو من لجا اآل أو في المســـــتقبل ،ولكنها كو
لجانًا اســـتشـــارية رفع قاريرها و راءها إل الهيئة التنفيذية المشـــكلة
من الرئيس ونائبيه فقط .أعتقد أ هذا ســيســهل عمل الهيئة التنفيذية،

10

ولن ضــــــيع اللجا في مناقشــــــات مثيرة ا خذت قرارا ها في اللجا ،
هذا رأيي بخصوص هذا المو و  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور عبدالع ي حسن أبل.

15

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد ا

صباحكم جميعًا بكل قير.

أ نا مع هذا التوجه ،ألن نا لو نن ر إل المســـــــــألة من منطلق ن يمي
فســـنجد أ مل البرلمانات المنتخبة يكو فيها حت لرؤســـاء الكتل
اجتما وهيئة ،وهنا نحن نرســل إشــارة إيجابية إذا

20

ــممنا لجنة ش ـ و

الشباب بالتحديد ومذلك لجنة حقو اإلنسا  ،أل مهمة هذا المجلس
هي أ ين ر إل المصـــالح بشـــكل عام ،وبالتالي ين ر إل المصـــلحة
الوطنية ،فتكوينه هو كوين لكل الفئات والم ســـســـات والمصـــالح،
وبالتالي أعتقد أ وجود من يمثل الشـــباب ســـيرســـل إشـــارة إل الخار
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مفادها أ رئيس لجنة شـــــــ و الشـــــــباب أصـــــــبح عضـــــــوًا في مكتب
المجلس ،رغم أنه موجود في الهي ئة العليا للمجلس ،واألمر ينطبق عل
لجنة حقو اإلنســــــا ألهمية هذا الملف .أعتقد أنه لن يضــــــر المجلس
إ ــافة عضــوين ،وإنما ســي يد ويحســن صــورة المجلس وســيع

مكانة

المجلس باألقص في ذهن الشـــباب والمهتمين بحقو اإلنســـا  ،ولذلك

5

أنا مع التوصـــــية بتعديل المادة بحيث يكو رئيســـــا اللجنتين ج ءًا من
مكتب المجلس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور سعيد أحمد عبدا .

10

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
شــــــكرًا ســــــيدي الرئيس ،مع احترامي لرأي األخ أحمد به اد،
أقو إ اللجا النوعية لم شكل بشكل اعتباطي ،حيث إ المجلس
عندما شـــــكل  3لجا ومنها لجنة شـــــ و المرأة والطفل ولجنة حقو

15

اإلنســــا ولجنة شــــ و الشــــباب شــــكلها إيمانًا بأهمية هذه القطاعات
الثالثة ،وأنا في الحقيقة أســــــــتغرب موننا نجعل رئيس لجنة شــــــــ و
المرأة والطفل عضــــــــوًا في مكتب المجلس بينما نتجاهل رئيس لجنة
حقو اإلنســا ورئيس لجنة ش ـ و الشــباب ،ال نتجاهل ذلك اآل وإنما
منذ ســنتين أو  3ســنوات ،وهذا أمر غريب .مما فضــل األخ الدمتور
عبـــدالع ي أبـــل أ هـــذا األمر يع

دور اللجنتين والقطـــاعين ،حيـــث

شـــــكلت هذه اللجا إيمانًا من المجلس منذ ســـــنوات ســـــابقة ،ومما
فضـــلت األقت دال ال ايد هذه اللجا بدأت العمل اآل فعالً ووُ ـــعت
برامج لها .أنا أ فهم خور األخ أحمد به اد من ا دياد العدد ،ولكن
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عل العكس من ذلك ،بالنســـبة إليَّّ عتبر هذه فرصـــة وهي أ يكو
رئيســا لجنتين في مكتب المجلس فيتعلما  ،فلنفترض أنني عضــو في
لجنة شـ و الشــباب ،ورئيس اللجنة األخ بســام البنمحمد ،من الم مد
أنه سيستفيد من قال عضويته في مكتب المجلس و سور يكتسب
قبرة أمثر للمســــــتقبل؛ لذا أدعو جميع األعضــــــاء إل أ يوافقوا عل

5

هذا المقترح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ قالد حسين المسقطي.
10

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر مقدمي االقتراح ،وأعتقد أ
قديمهم هذا المقترح جاء انعكاسًا لتفسير الالئحة الداقلية للمجلس.
الالئحة الداقلية تكو من  191مادة ،وفي الوقت نفسه أجد أ هنا
أمثر من مادة تعلق بالتوجه الذي جاء به اإلقوة مقدمو االقتراح .اسمح

15

لي ــ معالي الرئيس ــ أ أ طر إل المادة ( )15من الالئحة الداقلية،
المادة ( )15قو « :يتكو مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ،ويُضم
إليهم رؤساء اللجا النوعية المنصوص عليها في البنود أوالً وثانيًا وثالثًا
ورابعًا وقامسًا وسادسًا من الفقرة األول من المادة ( )21من هذه الالئحة
بمجرد انتخابهم» ،أرجع ــ معالي الرئيس ـــ مرة أقرى إل المادة ()21
التي جاء فيها اللجا التي ُشكل في هذا المجلس واقتصاصات مل
لجنة ،واسمح لي أ أ طر باألقص إل الفقرة األقيرة من هذه المادة
التي ذمرت بكل صراحة ما يلي« :وللمجلس أ يُشكل لجانًا أقرى
نوعية دائمة قال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة األول أو لجانًا
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م قتة وذلك مله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اقتصاصا ه ،»...أجد
من قال قراء ي لهذه المواد والتفسير الموجود لها أننا وافقنا عل وجود
لجا نوعية منها لجنة ش و الشباب ولجنة حقو اإلنسا  ،وفي الوقت
نفسه وفي فسيري ــ ولست مستشارًا قانونيًا ولكنه فسير وا ح جدًا
ــ أنه يجب أ يكو رؤساء هذه اللجا النوعية أعضاء في مكتب

5

المجلس؛ وأ وجه إل من يقو إ وجود عدد أمبر من األعضاء سيتسبب
في عدم إنتاجية مكتب المجلس فهذا غير صحيح ،أنا شخصيًا ــ إذا
كلمت عن نفسي ــ في وجود معاليكم رئيسًا لمجلس الشورى وجدت
أ هنا

سهيالً لعمل اللجنة ويكو عملها أمثر سالسة عندما كو

ممثلة في مكتب المجلس ،حيث كو هنا الكثير من االستفسارات

10

واألمور األقرى التي ُطرح ليس فقط عل معالي الرئيس وإنما أيضًا
عل أعضاء مكتب المجلس وهو ما ي دي إل

سهيل عمل وإجراءات

اللجنة المعنية .أنا مع هذا التوجه ،وأعتقد أ العدد لن يكو عائقًا،
وإنما العطاء واإلنتا اللذين سور يتر ب عليهما وجود رؤساء اللجا
النوعية التي وافق عليها المجلس في مكتب المجلس ،سيمكنا
المجلس من أداء الدور المنو

15

به ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور منصور محمد سرحا .
20

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شــــــــكرًا ســــــــيدي الرئيس ،أنا طبعًا مع هواجس ومخاور األخ
أحمد به اد ،وأؤيده في فكر ه ،أل الخور هو من ضــــــــخم مكتب
المجلس ،وملما ضخم مكتب المجلس ما ذلك عل حساب جودة
اإلنتا  ،هذه نقطة .النقطة األقرى ،منت أ من مع هذا التقرير الذي
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ق ُدِّم إلينا اليوم أ

ُقدّم لنا إحصـــــــــائيات من دور االنعقاد األو ودور

االنعقاد الثاني إل الدور الحالي بعدد التقارير التي رفعتها مل لجنة،
مثل لجنة حقو اإلنســا ولجنة ش ـ و الشــباب ،وما هي نوعية التقارير
التي م رفعهــا؟ أل الحكم عل الكم والكيف ،وأعتقــد أنــه لو م
رفع هذه اإلحصائية إلينا لكا هنا نو من المبرر الذي قد نقبل به،

5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت دال جاسم ال ايد.
10

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود الرد عل

الرأي المعارض لألخ

الدمتور منصور سرحا ؛ فيما يتعلق بإحصائيات اجتماعات اللجا
و قريرها هي دائمًا موجودة في التقرير السنوي لكل دور انعقاد ،حيث
يوجد في التقرير معلومات حو مل لجنة ،ومم اجتماعًا عقدت؟ ومم

15

قريرًا رفعت؟ ومم مو وعًا ن رت؟ األمر اآلقر ،فيما يتعلق بالتأثير
في إنتاجية مكتب المجلس ،هذا غير ممكن ،والسبب :ما هو
اقتصاص مكتب المجلس؟ مكتب المجلس يجتمع ليضع جدو أعما
الجلسة القادمة وين ر في الرسائل الواردة التي يرى الرئيس عر ها عل
مكتب المجلس لالستئناس برأيهم واألقذ به ،أو األمور المتعلقة

20

بالمشارمات الخارجية ألقذ رأي المشارمة من عدمه وأسباب ذلك،
وهو نو من التداو  ،والمداولة في باقي األمور التي يرى الرئيس أنها
من اقتصاصه األصيل ولكن ن رًا إل أنه يريد مشاورة مكتب
المجلس في هذه األمور لالسترشاد بآرائهم فإنه يطرح هذه األمور أيضًا
عل مكتب المجلس؛ وال أ وقع أنه ملما ادت العقو ما هنا
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عرقلة لعمل المجلس ،وقاصة أننا نتكلم عن شخصيتين هما أساسًا
في إدار هما للجنتيهما وفي رائهما ومقترحا هما محرمين سواء عل
مستوى اللجا أو عل مستوى االقتراحات بقوانين التي يتقدما بها،
وهما أيضًا مشارما في النقاش العام؛ ومكتب المجلس ال ي يد معدّ
اجتماعا ه إ

ادت موا يعه عن بضع ساعات قليلة ألننا نعمل وفق أسس

في العمل سريعة في بع

القرارات ،ومذلك ُدر لنا بع

5

األمور

لنقوم ــ بناء عل طلب معالي الرئيس ــ بقراء ها قبل اجتما مكتب
المجلس .أعتقد أ الكالم في مسألة معار ة وجود لجا

ائدة عل

اللجا التي أُسس بها المجلس جاو ناه أل لجنة ش و المرأة والطفل
مانت قير مثا لهذا األمر؛ هذه المسألة م النقاش فيها وانتهت .أيضًا
هنا

ناحية المرام القانونية المتساوية بالنسبة إل

10

اللجا  ،ففي

السابق منا نتساء لماذا ُضم هذه اللجا ؟ ويكو الرد لماذا ال ُضم؟ح
وقاصة أنه في بع

األحيا يكو بع

أعضاء مكتب المجلس في

مهام رسمية أو لدى بعضهم ظرور طارئة ،ووجود عدد أمبر من
األعضاء يساعد في وافر النصاب لمكتب المجلس ،فهذا األمر معين

15

وقادم لمكتب المجلس في أعماله ،ونحن بالفعل جاو نا مسألة الطاولة
والكراسي وعدد اللجا ؛ هذا األمر فيه إثراء فعلي ،ونحن لو منا نرى
أ في هذا األمر إعاقة لما منا رأينا إمكانية فعيله .أحيانًا ــ وأنا
أ حدث عن نفسي ــ يتم طلب أمر ما مني وأنس وأشعر بالذنب ،وال
أحب أ أثقل عل معالي الرئيس ،وأمو ممن وعدت شخصًا ما بطرح
مو و ولم أفعل ،ولكن حين يُعن الشخص بلجنته وأعضاء لجنته
يكو ذلك أفضل .نحن في عملنا في اللجا ــ وقاصة في اللجا الثالث
التي م شكيلها م قرًا ــ أثناء دراستنا لبع

الموا يع ــ بحكم

موافقة المجلس عل اقتصاصات هذه اللجا ــ أسهمنا في بع
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وفتحنا فيها مجاالً لبع

االقتراحات نتيجة لدراستنا عدة موا يع ،ومن

جانب قر هنا أمور أقرى أصبحنا نستعد لها أمثر وبشكل أفضل
في مناقشة المشاريع ،حت

واصلنا مع م سسات المجتمع المدني أصبح

أقوى وأفضل ،اآل أصبحنا قريبين جدًا من م سسات المجتمع المدني
بسبب شكيل لك اللجا ؛ اليوم و ارة ش و الشباب بحكم وجود
اللجنة أصبح هنا

5

واصل معهم ،و م قديم عدة اقتراحات قاصة بهم

مثل قانو االحترار الريا ي الذي مت مناقشته ،واقتراح قر بشأ
المرشدات ،وما هنا

نقاش حو الكشافة ،وهذا مله يُسهم في

حسين موا يع عدة .أنا بالفعل أ من أ يكو رأي اإلقوة هو أييد
المشرو  ،وأرجو أ يغيّر األخ أحمد به اد رأيه بناء عل مداقلة األخ

10

أحمد الحداد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أ نستمر في النقاش يسرني أ أرحب ببنا نا
طالبات مدرسة البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات ومعلما هن في مجلس
الشورى .متمنين أ
الطالبات إل

15

حقق هذه ال يارة مل ما من شأنه أ يُلبي طلعات

الفائدة والمعرفة الميدانية ،التي من قاللها يُمكنهن

االطال عل سير العملية التشريعية في المملكة ،م مدين أ هذه
ال يارات أ ي

من ما وليه و ارة التربية والتعليم ألبنائنا وبنا نا الطلبة

والطالبات من رعاية واهتمام دائمين للوقور عن مثب عل احتياجات

20

الطلبة والطالبات للمعرفة العملية بسير القوانين والتشريعات في
المملكة ،مما نشكر إدارة المدرسة عل اهتمامها بمثل هذه ال يارات
الميدانية ،متمنين لكن جميعًا دوام التوفيق والنجاح ،فأهالً وسهالً
بكن في مجلس الشورى .فضل األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد.
25
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العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شـــــــكرًا ســـــــيدي الرئيس ،لم أمن أريد أ أقتلف مع مقدمي
المقترح ،وقاصــة أنهم أصــدقاء وإقوا أع اء ،ولكن أردت أ أو ــح
نقطة واحدة ،مادمتم في مكتب المجلس ليس لديكم ســــــــوى إعداد
جدو األعما  ،ومناقشة ما يستجد من أعما أقرى ،فال داعي لوجود

5

ثمانية أشخاص في مكتب المجلس ،أ صور أ وجود شخصين مارٍ
جدًا .نحن نضــــــيف األشــــــخاص إذا منا نبحث عن إبدا أمثر أو إذا
ما نت لدينـا أعمـا مثيرة ،أو إذا ما نت هنـا رؤى مختلفـة ،أ ما
الو ع اآل فمقتصر عل إعداد جدو األعما وإرساله لنا لمناقشته،
إذا ما هذا هو عمل مكتب المجلس فضــــــــعوا العدد الذي ريدونه.

10

وإذا قلنا لماذا ال ن يد عدد أعضاء مكتب المجلس؟ فنحن نقو  :لماذا
ن يد عدد األعضـــــاء؟ح األخ قالد المســـــقطي رجل قانوني إل جانب أنه
رجل أعما ورجل مالية واقتصاد ،اطلع عل الئحة مجلس الشورى وقرأ
لنا ماد ين ،المادة ( )15التي أو ــحت أ عدد اللجا النوعية هو ســت
لجا  ،وقرأ المادة ( )21وقا إنه ُشـــــكل لجا دائمة ،ولم يقل لجانًا

15

نوعيــة مثلمــا هي مــذمورة في المــادة ( ،)15هو قــا لجــانًــا دائمــة،
واللجــا الــدائمــة ختلف عن اللجــا النوعيــة التي ذُمرت في الالئحــة
التي صــــدرت بمرســــوم بقانو  ،لذلك أ صــــور أ مثرة األعضــــاء في
مكتب المجلس ال عود بالنفع عل مكتب المجلس وال عل األعضــــاء
أنفسهم؛ األخ الدمتور منصور سرحا ذمر أننا لم نرَّ من هذه اللجا
الثالث قارير ،ال من لجنة شــــ و المرأة والطفل ،وال من لجنة شــــ و
الشـــباب ،وال من لجنة حقو اإلنســـا  ،هل ناقشـــنا اقتراحًا مقدمًا من
لجنة في المجلس؟ح ال أذمر ذلك؛ وعليه أصـــر عل أنه ال داعي ل يادة
عدد أعضـــــــاء مكتب المجلس ،وإال ســـــــور ننتهي غدًا إل أعداد بال
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حدود ،حيث يمكن لكل أربعة أو قمســــــة أعضــــــاء شــــــكيل لجنة
ويأقذو موافقة المجلس ثم يطالبو باالنضـــمام إل مكتب المجلس،
وهذا غير جائ  ،أعضــاء مكتب المجلس جاءوا بالدســتور ،والمرســوم
الذي قا قمس لجا نوعية ولم يقل ســـت أو ســـبع ،وأجا أ
لجا ولكنه لم يج إدقالها

شـــكل

ــــمن أعضــــاء مكتب المجلس ،وأ من

5

عل األخ رئيس هيئة المســــتشــــارين القانونيين أ يو ــــح لنا الفر بين
اللجنة الدائمة واللجنة النوعية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عاد عبدالرحمن المعاودة.

10

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس ،في الحقيقة األخ أحمد به اد ذمرني
بقو القائل:
راحت مشرقة ورحت مغربًا
حقيقة هنا
الشباب

بع

شتا بين مشر ومغرب

15

األمور لم ذمر وأود ذمرها :وجود المرأة ووجود

من أعضاء مكتب المجلس ليس مر بطًا باللجا نفسها؛ أل

نصف أعضاء مكتب المجلس من النساء ،وليس بالضروري أ يكو
رئيس لجنة ش و المرأة والطفل امرأة ،فمن الممكن أ يكو رجالً،
ومذلك لجنة ش و الشباب من الممكن أ يرأسها األخ أحمد به اد،
فالقضية قضية العمل وليس قضية مسم اللجنة ،ولكنَّّ هنا

20

أمرًا

وهو أ المعمو به في مجلس النواب هو أ رؤساء مل اللجا هم
أعضاء في مكتب المجلس ،وأعتقد أ ذلك مطبق في مثير من
المجالس التشريعية؛ لألمور التي ذمرها اإلقوة ،وال شك في أ قلة
العدد فيه إيجابية ،ولكني أقو  :إما االلت ام بالنص األصلي الذي يذمر
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اللجا النوعية الخمس ،وإما أ يتم إدقا رئيسي اللجنتين المقترح أ
يكونا

من أعضاء مكتب المجلس ،وإما أ يخر من مكتب

المجلس من هو اآل

من أعضاء مكتب المجلس من غير رؤساء اللجا

الخمس ،فاآل رئيس لجنة ش و المرأة والطفل من
ورئيس لجنة ش و

من األعضاء

الشباب ليس مذلك ،لماذا؟ هذا معيار غير

5

منضبط ،إما أ يدقل رؤساء مل اللجا التي قترح و شكل ،وإما أ
يخرجوا جميعهم ،وأنا أميل إل دقولهم لما فيه من إثراء من دو شك،
وال أجد فيه عطيالً ،فالعدد ليس بالعدد الكبير الذي يعطل ،بل هو
مدعاة لطرح المقترحات مباشرة والتشاور مع اإلقوة ،ومكتب المجلس
من الممكن أ يحر عمل اللجا وليس أ يعمل عل إبطائه ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
العجما .

شكرًا ،فضل األخ الدمتور عبدالع ي عبدا

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر معاليكم عل
الفرصة لمناقشة هذا المو و  ،وقد أقتلف مع بع

إ احة

اإلقوة في قولهم

إ اقتصاصات مكتب المجلس قتصر عل و ع جدو أعما جلسات
المجلس أو ما يستجد من أعما  ،وقد شرفت بأ أمو عضوًا فيه،
ومكتب المجلس له أهميته ودوره ويحدث فيه باد لآلراء وليس مل
ما يسمع يقا في مكتب المجلس ،هنا
طرح وهنا

أمور ناق

أمور يعر ها معالي الرئيس وهنا

اإلقوة ،وبعضها قد يو ع في جدو

األعما

وهنا

أمور

أمور يعر ها بع
والبع

اآلقر هو

لالستئناس واالسترشاد به ،هذا فيما يتعلق بالمجلس وأهميته وأهمية
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مكتب المجلس .عندما نأ ي إل لجنة ش و الشباب ولجنة حقو
اإلنسا نجد أ لجنة ش و المرأة والطفل ــ التي مانت لجنة فرعية ــ
سبقتهما في االنضمام إل مكتب المجلس ،فأصبحت اآل عضوًا،
ونحن لدينا ثالث لجا فقط وهي لجنة حقو اإلنسا ولجنة ش و
الشباب ولجنة ش و المرأة والطفل ،فلماذا ال ينضم رئيسا لجنة حقو

5

اإلنسا ولجنة ش و الشباب إل عضوية مكتب المجلس؟ أل لدينا
قياسًا ،ونقيس عل اللجنة الفرعية وهي لجنة ش و المرأة والطفل التي
أصبحت

من أعضاء مكتب المجلس ،فلماذا ال ينضم رئيسا اللجنتين

المتبقيتين إل عضوية مكتب المجلس؟ عدد األعضاء فيه إثراء و باد
لآلراء ،فالرأيا قير من الرأي الواحد ،وعندما كو اآلراء أمثر
يكو في ذلك نو من اإلثراء والتباد لوجهات الن ر ،وهنا

10

ابط

حريص ودقيق وهو معالي الرئيس ،فهو يقدر ويثمن أهمية مل لجنة
فرعية ،وقاصة لجنة ش و الشباب ولجنة حقو اإلنسا  ،وعندما نشجع
مثل هذه اللجا عل االنضمام إل مكتب المجلس فإننا نُسمِع صو ها
للجميع ،بدالً ــ مما ذمرت األقت دال ال ايد ــ من أ يوصيها البع
بأ

15

تحدث عن لجنة ما في مكتب المجلس ،ثم نس طرح المو و ،

فخير من يعبر عن نفسه هو من يكو موجودًا بنفسه في مكتب
المجلس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،فضل األخ أحمد مهدي الحداد.
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العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لم يكن بودي أ أ داقل مرة أقرى،
ولكن بداية أود أ أشكر األقت دال ال ايد عل لفت ن ر الدمتور
منصور سرحا واألخ أحمد به اد إل التقارير التي يصدرها المجلس
والتي رسل إل جميع األعضاء ،وأعتقد أ الدمتور منصور سرحا

5

واألخ أحمد به اد لديهما نسخة منها .بالنسبة إل ما م طرحه ،ما
بودي أ يسأ الدمتور منصور سرحا واألخ أحمد به اد الس ا اآل ي:
مم مرة اجتمعت لجنة حقو اإلنسا بالوفود األجنبية التي أ ي إل
البحرين لمناقشة أمور حقو اإلنسا في البلد؟ ومم مرة اجتمعت
بالمس ولين في الو ارات؟ إ افة إل

مشارمة أعضاء لجنة حقو

10

اإلنسا بجهود مثمرة ومبيرة قال السفرات إل الدو الكبرى ،ما
بودي أ يطرحوا مثل هذا الس ا حت
إذا رف

كتمل الصورة .سيدي الرئيس،

المجلس هذا االقتراح فإنه سيبعث رسالة سيئة إل الداقل

والخار  ،أل الشباب وحقو اإلنسا من األمور المهمة في هذا البلد،
وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ بسام إسماعيل البنمحمد.

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أنا مستغرب أ المو و استغر
مل هذا الوقت من النقاش ،المو و وا ح ،والمسألة ليست مسألة
عدد ،وجود  8أعضاء أو  5أو  ،6بل هي القيمة المضافة ،هل وجود
هذه اللجا في مكتب المجلس

روري أم ال؟ هذه هي المسألة فقط،

وأعتقد أ مل لجنة موجودة ولها دور في المجلس يجب أ كو ممثلة
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في مكتب المجلس لتعرض قضايا اللجنة فيه ،سواء جدو األعما أو
أمور أقرى .لم أمن أود ذمر هذا المو و وهو أنني لم أمن أود أ
أقدم اقتراحًا يمسني شخصيًا ،فالبنسبة إليَّّ ال أنوي أ أ رشح لرئاسة
لجنة ش و الشباب في الدور القادم ،أل هذا االقتراح معني بي،
فالمو و ليس وجودي شخصيًا ولكن رئيس لجنة ش و الشباب يجب
أ يكو

5

من أعضاء مكتب المجلس ،ومذلك رئيس لجنة حقو

اإلنسا يجب أ يكو

من أعضاء مكتب المجلس؛ وذلك لطرح

األمور التي مس عمل اللجنتين .هذه وجهة ن ري ،واألمر مترو
للمجلس ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت الدمتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مالمي هو رد عل مداقلة أقي أحمد

15

به اد ،األخ أحمد به اد رجل اقتصادي ويعمل في مجا االقتصاد منذ
فترة طويلة ،وعادة مل الم سسات عمل عل شكل م الت ،الم لة
الكبيرة و حتها الم الت الصغيرة وهلم جرا ،وفي المجلس الم لة
الكبيرة معالي الرئيس ،وبعده أ ي اللجا وهي الم الت الصغيرة،
وإذا مانت هذه اللجا غير مهمة فلِمَّ م شكيلها أساسًا؟ إذا مانت
اللجا ال مثل نفسها في مكتب المجلس فهذا يعني أ هذه اللجا غير
مهمة ،فلماذا م شكليها أساسًا؟ أوافق جميع إقواني عل أ وجود
رئيس اللجنة

من أعضاء مكتب المجلس مهم جدًا ليكو حلقة وصل

بين أعضاء اللجنة ومكتب المجلس ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد.

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،لن أطيل ،وأود أ أذمرمم بمادة من
الالئحة الداقلية وهي« :يتكو مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه،
ويضم إليهما رؤساء اللجا النوعية المنصوص عليها في البنود أوالً وثانيًا
وثالثًا ورابعًا وقامسًا من الفقرة األول

من المادة  21من هذه

الالئحة ،»...أي ما اد عل هذا هو قالر لالئحة الداقلية...

10

العضو دالل جاسم الزايد:
هذا نص قديم و م عديله.

الرئيـــــــــــــــس:

15

فضل األخ قالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،منت سأرد عل األخ الع ي أحمد به اد،
ولكن بين أنه يقرأ نصًا قديمًا م عديله .ما طرقتُ إليه هو ما جاء
في الالئحة الداقلية التي نتعامل وفقها اليوم ،وأحب أو ح لألخ أحمد
به اد أنه بحسب المادة  18وجد  8اقتصاصات لمكتب المجلس،
وليس مما جاء عل لسانه وهو أ مكتب المجلس مس وليته فقط
إعداد جدو األعما  ،وجاء االقتصاص التاسع و ر
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جوا ية بحث أي مو و يرى عر ه عل مكتب المجلس .ما أحب أ
أقوله في نهاية المطار هو أ االقتراح بقانو المقدم يتناو

عديل

ماد ين وهما  15و ،21ويستوجب األمر بعد التعديل أ يكو هنا
مثيل لها ين اللجنتين وهما لجنة ش و الشباب ولجنة حقو اإلنسا في
مكتب المجلس .المو و وا ح جدًا ،وأعتقد أنه سيحقق إنجا ًا

5

بالنسبة إل عمل المجلس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جاسم أحمد المه .
10

العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس ،نحن اليوم نناق

الالئحة الداقلية

للمجلس ،ومجلس الشورى للتشاور والشورى ،ونحن مح وظو بوجود
رئيس مثل معاليك ــ سيدي الرئيس ــ يسمعنا بهذه الرحابة والرقي وسعة
الصدر .الفكرة جاءت من قبل األخ أحمد الحداد قبل عدة أشهر ،حيث
منا نتناق

15

في مو و لماذا ال نقدم مقترحًا بقانو يقضي بوجود

رئيسي لجنة حقو اإلنسا ولجنة ش و الشباب
المجلس؟ مو الملف الحقوقي يح

من أعضاء مكتب

باهتمام واسع ،ليس فقط عل

مستوى المجلس بل حت عل مستوى القيادة ،ولدينا مل الثقة بأ
وجود الرئيس في مجلسكم الموقر وفي مكتب المجلس سيضيف إل
مجلسنا وإل لجنتا الكثير .طورت الفكرة عند قديم المقترح ومذلك
الحا بالنسبة إل

لجنة ش و الشباب ،حيث أرادوا قديم اقتراح

باالنضمام إل مكتب المجلس ،إيمانًا منهم بأهمية وجودهم لالستفادة
من قبرة جميع اللجا الموجودة في المجلس ،ومن قبرة رؤسائها،
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ناقشنا المو و مع األقت دال ال ايد حيث ار أينا قديم مقترح بذلك،
وقد وعد ني بأمر طلبته منها ،وال أعلم إ مانت أقبر ك ــ سيدي
الرئيس ــ به أم ال ،أقبر ها أننا مع التوجه بإ افة لجنة ش و الشباب
ولجنة حقو اإلنسا ؛ موننا نملك الثقة بوجود الخبرات والكفاءات
لدى جميع رؤساء اللجا  ،فطلبت من األقت دال ال ايد أ

طلب من

5

الرئيس الكريم أال يكو الـ 40عضوًا أعضاء في مكتب المجلس،
عل أ يح وا في المقابل بالمشارمة والحضور في مكتب المجلس
من أجل االستفادة من الخبرات الموجودة ،فقد أمو عضوًا في لجنة
الش و التشريعية والقانونية أو لجنة حقو اإلنسا لكن ال أعلم ميف
ناق

لجنة الش و المالية واالقتصادية مثالً مشروعات القوانين،

10

فحضور العضو اجتماعات مكتب المجلس أسبوعيا وإ ما ال يتدقل
في نقاشا ه إال أنه يستمع إل هذه النقاشات واآلراء ،سيضيف إليه
الكثير ،الشورى وُجد للتشاور وألقذ الخبرة والحكمة منه ،وبخاصة
إ ما يقوده شخص مريم وفا ل مثل معاليكم .نتمن أ ينا هذا
االقتراح موافقة جميع اإلقوة األعضاء ،ونتمن أ يصاغ االقتراح بطريقة

15

ما ،بحيث ال ينضم إل عضويته مل األعضاء إل اميًا بشكل أسبوعي،
ولكن لمن يرغب منهم فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد.

20

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال يهمني ما قيل من وجهات ن ر ،فهنا
قانو أسير وفقه ،وهنا

الئحة داقلية أسير بناء عليها ،الالئحة
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الداقلية ماذا قو بعد إ افة لجنة ش و المرأة والطفل إل مكتب
المجلس؟ حيث أ يفت لتكو لجنة نوعية دائمة سادسة ،قو الالئحة:
«وللمجلس أ يشكل لجانًا أقرى نوعية دائمة قال الميعاد المنصوص
عليه في الفقرة األول  ،أو لجانًا م قتة وفقًا لحاجة العمل وفي حدود
اقتصاصا ه عل أال ي يد عدد أعضاء أيًا منها عل سبعة أعضاء،»...

5

أين شير الالئحة الداقلية إل أ اللجا التي ُشكل دقل في مكتب
المجلس؟ح ال يوجد ذمر لمكتب المجلس أو أي لجنة ُشكل سواء
مانت دائمة أو م قتة ،أرى أنه حت نقوم بإ افة أي لجنة البد أ نعد
الالئحة الداقلية للمجلس؛ لنتمكن من إ افة لجا دائمة أقرى إل
مكتب المجلس ،لذلك نحن أمام اقتراح غير قانوني ال يستند إل

10

الالئحة الداقلية ،ومعار تي جاءت من هذا الباب ،واألمر مترو
لمعاليكم وللمجلس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت دال جاسم ال ايد.

15

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،المداقلة ليست إلقنا األخ أحمد به اد
بل هي لتصحيح ما فضل به .نحن أمام قديم اقتراح ينصرر إل المادة
 17والمادة  20بشأ

شكيل مكتب المجلس ،وليس أمام ما فضل

بشرحه ،فهذا ليس له عالقة مطلقًا .طريقة قديم االقتراحات المتعلقة
بالالئحة الداقلية مونها قانونًا تطلب قديم اقتراح بقانو  ،وهو ما م
األقذ به ،حيث حا الموافقة الشكلية من قبل هيئة المستشارين
القانونيين عند قديم الطلب ،مو الطلب توافر فيه الشرو الشكلية
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والمو وعية لتقديم االقتراح بقانو بشأ اإل افة ،وهو ما يعني أنه ال
يوجد فيه ما يخالف نص الدستور ،مما ال يوجد فيه أي عارض مع
الالئحة الداقلية ،بالتالي م ذلك وفق القانو

إجرائيًا وشكليًا

ومو وعيًا ،اآل من يقرر قبو فكر ه أو عدم قبولها هو المجلس،
االقتراح لم يكن بناء عل رأي لجنة الش و التشريعية والقانونية فقط،

5

لكن بالحكم الوجوبي أنه قبل عر ه عل مكتب المجلس لإلحالة
إل

المجلس وإقطاره باالقتراح يخضع لمراجعة هيئة المستشارين

القانونيين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

شكرًا ،فضل األخ قالد محمد المسلم.

العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا مقترح بتعديل ،وأرى أ أغلبية اإلقوة
األعضاء يميلو إل

التعديل ،اإلقوة أعضاء اللجنتين الذين أرادوا

15

االنضمام إل مكتب المجلس ال يريدو شخصنة بقدر ما يريدو أ
كو اللجنتا في عين الحدث أوالً بأو ؛ لتعطيا و نتجا من قال
االنضمام إل مكتب المجلس ،فهم ال يريدو شيئًا قر ،ومن حقهم
أ ينضموا إل مكتب المجلس ليعطوا أمثر وأمثر في هذا الشأ ،
وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت مقررة اللجنة.
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العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أطيل ،فما فضلت به األقت رئيسة
اللجنة ما وافيًا ،لكن أريد أ أو ح لألخ أحمد به اد أ ما قرأه
عن الالئحة الداقلية هو عديل جاء بناء عل مقترح مما هو مطروح
أمامكم ،وبعد ذلك م التعديل عل ما هو موجود في الالئحة التي

5

أمامك ،ومن هنا أ طلع للخرو بمقترح قر بحيث كو هذه اللجا
النوعية الثالث لجانًا دائمة في مكتب المجلس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هنا مالح ات أقرى؟

10

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش أريد أ أطمئن األخ أحمد به اد أ أي مقترح

15

بقانو عندما يقدم من قبل أي عضو من األعضاء نحيله إل هيئة
المستشارين للتأمد من سالمته القانونية ،فإ ما فيه ما يعيق ماشيه
مع الالئحة الداقلية أو القانو نحاو أ نقنع مقدمي االقتراح بأ يقوموا
بتعديله بما يتوافق ومتطلبات الالئحة الداقلية .أمامي اآل استمارة إجراء
الرأي القانوني حو االقتراحات بقوانين وقد أحلنا هذا االقتراح إل

20

اإلقوة المستشارين ،واألخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين أمد وافر
الشرو القانونية لتقديم المقترح بقانو  ،مما يعني أنه ال وجد فيه أي
مخالفة لنصوص الالئحة الداقلية وإال لما قدمناه لمجلسكم الكريم
للموافقة عليه ،وبخصوص رأيك بشأ ال يادة أو النقصا مونها مفيدة
أو غير مفيدة فهو أمر قر .أحببت أ أؤمد لك أ االقتراح بقانو
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نطبق عليه الشرو
بالتصويت عل

القانونية ،وعل ذلك ليس أمامي إال أقذ رأيكم

المقترح بقانو  ،والرأي في األقير هو لمجلسكم

الكريم .فهل يوافق المجلس عل

وصية اللجنة بجوا ن ر االقتراح

بقانو ؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قر وصية اللجنة .وسور يرسل المقترح بقانو إل الحكومة
الموقرة؛ إلعداد صيغة نهائية لتعديل الالئحة الداقلية ،بحيث سمح
بانضمام رئيسي اللجنتين الكريمتين إل مكتب المجلس ،عل أ

10

يصلنا في صيغة مشرو بقانو قريبًا .فضلي األقت نانسي دينا إيلي
قضوري.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يخص المقترح بقانو الذي قدمت

15

به ،بداية أشكر مل مالئي األعضاء ،فعندما طلبت منهم الدعم
دعمني الجميع وبينوا أ المو و مهم جدًا ،موني أرى أ من واجبي
مشارمة مالئي ،فهم يعلمو سبب متابة رسالة أطلب فيها استرداد
المقترح ،رغم أنني غير مقتنعة مامًا ،ولكن جاء ذلك احترامًا لما
نصحني به األخ الدمتور علي الطوالبة بعد أ عملت معه بشأ هذا
االقتراح ،أحببت فقط مشارمة مالئي في هذه النقطة .بعد أ التقينا
بالقضاة ــ الذين علمت منهم أنا شخصيًا الكثير بشأ الفراغ التشريعي
ــ علمت من األخ المستشار القانوني أ هنا

فراغًا شريعيًا بخصوص

الوسيط بين الراشي والمر شي ،وهنا البد أ أذمر أ مملكة البحرين
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20

وقعت الكثير من اال فاقيات حو الفساد وغيرها من األمور ،وعندما
نالحر أ هنا فراغا شريعيًا فإننا نساهم في سد هذا الفراغ ،هذا
أوالً .ثانيًا ،عندما متبت هذه الرسالة منت أرجو التكرم بالن ر
وا خاذ الال م ،وأنا عل علم أ هنا
يخص ستة موا يع

مشرو قانو قديمًا جدًا فيما

من قانو واحد ،في شأ الرشوة والت وير والفجور

والدعارة والقمار وح ر لحم الخن ير ،هذه الموا يع الستة هي

5

من

قانو واحد ،أنا أ كلم عن مقترح واحد يخص الوسيط بين الراشي
والمر شي ،بسبب وجود فراغ قانوني وقصوصًا بعد أ وافق األخ
الدمتور عصام البر نجي ــ مع مل احترامي له مونه رئيس هيئة
المستشارين القانونيين بالمجلس ــ عل المقترح ،وقا لألخ رئيس لجنة

10

الش و الخارجية والدفا واألمن الوطني إنه ال يوجد ما يمنع أي عضو
من اقتراح قانو  .ومو المجلس صاحب القرار ،أحببت أ أطلب من
مالئي بدالً من سحب هذا المقترح المهم للبلد ،الموافقة عل نقاش
هذا المقترح ،وإ ما فيه ما يمنع فال مانع لدي من سحبه ،وأنا
أحترم رأيهم ــ ولن أ عل إ رُف

مقترحي ــ فكلنا نعمل يدًا بيد ،لكن

15

ي سفني أ أُجبر عل سحب مقترح مهم جدًا ويمكن أ يساعد القضاة
في المحامم بدو إعطاء فرصة لمناقشته ،فإ لم يكن لدى مالئي
أي مانع فلنناقشه وأمو شامرة لهم جميعًا ،وقد نصل أثناء المناقشة
إل بع

التعديالت المقترحة من قِبلهم ،بحيث نعدّ فيها ثم نناقشها،

فقط أردت مشارمتكم هذه النقا

والرأي راجع إل المجلس الموقر.

في النهاية إ مشارمة العضو بمقترح قانو مع وجود مشرو قانو
قديم جدًا ،وفي  6موا يع حساسة جدًا؛ أمر جيد مع وجود فراغ شريعي
حاليًا ،فعلينا أ نسد هذا الفراغ التشريعي ،وهو بخصوص الراشي
والمر شي ،وعلينا أ نتكلم ونجرم فعل الوسيط ،فأطلب من المجلس
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أ يدعمني في هذا االقتراح ،ولنمرره باعتباره اقتراحًا لوحده ،وعندما
صل االقتراحات األقرى الموجودة بعد أمثر من شهر أو بعد سنة مثالً
حينها يمكننا مناقشتها ،أحببت إثارة هذه النقطة والرأي في النهاية
يعود إل المجلس الموقر ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أوالً يا أقت نانسي دينا قضوري أنتِ قدمتِ بطلب
قطي باسترداد االقتراح ،ونحن استجبنا لهذا الطلب وأقطرنا المجلس
بذلك .في الحقيقة لم يعد المو و مطروحًا عل جدو األعما  ،هذا
بدايةً ،فإذا ما لديكِ اآل رأي قر فعليك أ

تقدمي بطلب جديد

10

ليُعرض عل مكتب المجلس ثم يُعرض عل المجلس للن ر فيه.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
أليس المجلس سيد قراره؟ أال يمكن أ نحيل المو و إل
أعضاء المجلس؟ فإذا وافق أعضاء المجلس عل مناقشة االقتراح بقانو

15

نناقشه ،وإذا لم يوافقوا فيمكننا استرداده .أنا ظننت أنه عند متابتي
رسالة لمعاليكم بطلب الن ر في االقتراح فيمكن طرحه عل المجلس
للتصويت بالموافقة عل

مناقشته أو استرداده؛ أل المجلس صاحب

القرار.
20

الرئيـــــــــــــــس:
نعم ،فعالً المجلس صاحب القرار ،ولكن ما أقوله هو إ إثارة
المو و ليست لها مكا .
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
ألنكم ــ سيدي الرئيس ــ و عتموه عل جدو أعما الجلسة قبل
السابقة وبعد ذلك ا صل بي األخ الدمتور علي الطوالبة المستشار
القانوني لش و اللجا وطلب مني سحب االقتراحح
5

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا يا أقت نانسي ،االقتراح وُ ع عل جدو األعما قبل
سحبك له ،وقلنا إ جدو األعما الجلسة الم جلة سيكو هو جدو
أعما الجلسة الحالية ،وعندما قدمت بطلب استرداد االقتراح بقانو
لم يعد له مكا في جدو األعما .

10

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
فقط أردت أ أو ـــــح ألعضـــــاء المجلس أنني طلبت من الجميع
الدعم ووافقوا أل هذا المو ـــو مهم ،ولذلك اســـتغربت من طلب األخ
المستشار القانوني لش و اللجا بشأ سحب االقتراح ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس
هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
20

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شــــــكرًا ســــــيدي الرئيس ،في الحقيقة أنه عندما قُدم االقتراح
بقانو غاب عنا وجود مشـــــــرو قانو لدى المجلس يتناو المو ـــــــو
نفســــه ،وعندما م امتشــــار وجود عديل لهذه المادة في مشــــرو ال
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ي ا قيد التداو بين المجلســين ففي هذه الحالة ليس من المناســب أ
يُقدم اقتراح بقانو جديد لتعديل المادة نفســــــــها ،لذلك األخ الدمتور
علي الطوالبة باعتباره م ست شارًا للجنة ال ش و الخارجية والدفا واألمن
الوطني هو الذي امتشـــــــف ذلك ،حيث مر عليه ذلك في اللجنة و مت
مناقشـــــته ورُفع التقرير ،ومشـــــرو القانو موجود لدى مكتب الرئيس

5

وينت ر دوره لو ــعه عل جدو األعما  ،لذلك ال يجو في هذه الحالة
قديم اقتراح بقانو عند وجود مشـــــرو قانو يتناو

عديل هذه المواد

أو إ ــافة مادة بهذا المضــمو  ،ولذلك اقتنعت األقت نانســي قضــوري
بضـــرورة قديم رســـالة لســـحب هذا االقتراح ،وهذا ما حصـــل ،فقُدمت
رســـالة موقعة ومكتوبة بســـحبه ،والالئحة نص عل أ مقدم االقتراح

10

له أ يســحب االقتراح بقانو في أي وقت حت ولو بدأ المجلس بن ره؛
إذ انته المو ــــــــو في هذه الحالة ولم يعد لالقتراح بقانو وجود،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،عل

15

العموم ــ يا أقت نانسي دينا ــ سور نتفاهم

بخصوص هذا المو و  ،ليس اآل وإنما في وقت الحق .اآل هذا
المو و ليس عل جدو األعما  ،وأي مداقلة بشأنه ال جو  ،فضل
األخ قالد محمد المسلم.
20

العضو خالد محمد المسلم:
شـــــــكرًا ســـــــيدي الرئيس ،لدينا مواد مثيرة بخصـــــــوص هذا
المشــــــــرو بالذات م إيقافها ،وبع

هذه المواد رفعت إل المجلس

الوطني ،لذا ال يمكن اســــــــتثناء بعضــــــــها ،بل يجب أ
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ســواء ،وقد قدمت األقت نانســي دينا قضــوري باقتراح وحذفنا منه ما
يتوافق مع رأي المجلس في إيقار بع
شيء وقبو

المواد .ال يمكن لنا اســـــــتثناء

قر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،قبل أ نستمر في مناقشة بنود جدو األعما  ،لدينا
وفد نسائي من الجمعية البحرينية لتنمية المرأة ،فيسرني أ أرحب بهن
في مجلس الشورى ،متمنين أ

لبي هذه ال يارة حاجتهن إل معرفة

قطوات سير العملية التشريعية من قال المحا رة التي قدمت ،ومن
قال حضورمن جانبًا من الجلسة األسبوعية ،معربين عن فخرنا

10

بجمعيتكن النسائية الموقرة التي ُعن بتنمية قدرات المرأة البحرينية،
راجين من المول العلي القدير أ يكلل جهودمن بالتوفيق والنجاح،
فأهالً وسهالً بكن في مجلس الشورى .وننتقل اآل إل البند التالي من
جدو األعما والخاص بمناقشة قرير لجنة الش و التشريعية والقانونية
بخصوص االقتراح بقانو بشأ قانو األسرة الموحد ،المقدم من
أصحاب السعادة األعضاء (دال جاسم ال ايد ،وجواد عبدا

15

عباس،

والدمتور أحمد سالم العري  ،والدمتورة سوسن حاجي قوي ،و هوة
محمد الكواري) .وأطلب من األخ جواد عبدا

عباس مقرر اللجنة

التوجه إل المنصة فليتفضل.

العضو جواد عبداهلل عباس:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل
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(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يتم ثبيت التقرير في المضبطة.

5

(انظر الملحق  /4صفحة )131

الرئيـــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر اللجنة.

10

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة االقتراح بقانو بشأ
قانو األسرة الموحد ،المقدم من أصحاب السعادة األعضاء (دال جاسم
ال ايد ،وجواد عبدا

عباس ،والدمتور أحمد سالم العري ،

15

والدمتورة سوسن حاجي قوي ،و هوة محمد الكواري) ،و م
استعراض وجهات الن ر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة
والمستشار القانوني للمجلس ،وقد انتهت اللجنة إل ما يلي :أوالً :إ
االقتراح بقانو يهدر إل سد الفراغ التشريعي النا ج عن نفاذ القانو
الذي ين م قانو األسرة في الشق السني فقط ،في حين يغيب قانو

20

مماثل ين م الشق الجعفري ،وعليه فمن غير المقبو من الناحية
الدستورية أ يُحتكم الخا عو للفقه السني فقط لقانو  ،أحكام
األسرة رقم ( )19لسنة 2009م ،بينما يُتر الخا عو للفقه الجعفري
بدو

ن يم شريعي ،فالتن يم التشريعي ينبغي أ يشمل الجميع عل

حدٍ سواء بدو ميي بغية المحاف ة عل استقرار األسرة البحرينية بوجه
عام ،وحفر الحقو ومراعاة الواجبات األسرية المستندة إل األحكام
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الشرعية في مال الفقهين السني والجعفري ،وهو ما أمد ه المادة 5
البند (أ) من الدستور ،فقد نصت عل

التالي« :أــ األسرة أساس

المجتمع ،قوامها الدين واألقال وحب الوطن ،يحفر القانو ميانها
الشرعي ،ويقوي أواصرها وقيمها ،ويحمي في ظلها األمومة والطفولة،
ويرع الن ء ،ويحميه من االستغال  ،ويقيه اإلهما األدبي والجسماني
والروحي .مما ُعن

الدولة قاصة بنمو الشباب البدني والخلقي

والعقلي» .ثانيًا :إ االقتراح بقانو يسع إل
موحدة عل

5

طبيق قواعد قانونية

جميع المسلمين في مملكة البحرين ،رسيخًا للوحدة

الوطنية بين المواطنين ،مع احترام ومراعاة الخصوصية في مال الفقهين
السني والجعفري ،وهي قواعد عامة مجردة شمل الجميع وفق قواعد

10

االقتصاص الوالئي والمكاني للسلطة القضائية في ن ر الن ا والبت
فيه وفق أحكام قضائية وبالتالي حقيق العدالة واإلنصار والمساواة
في المرام القانونية بما يكفل الحماية لألسرة في المجتمع و ن يم
عالقات األفراد األسرية .ثالثًا :يتماش االقتراح بقانو مع الضوابط
واألحكام الشرعية في الفقهين السني والجعفري ،وذلك في القواسم

15

المشترمة وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه.
رابعًا :جاء االقتراح بقانو

لبية لحاجة المجتمع البحريني ومطالبات

العديد من المحامين والحقوقيين وغيرهم ممن يمثلو م سسات المجتمع
المدني والمختصين بضرورة وجود قانو موحد لألسرة يخضع له الجميع
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية .قامسًا :يتألف االقتراح بقانو فضالً
عن الديباجة من  149مادة جاءت الماد ا األول والسابعة باعتبارهما
مواد إصدار ،في حين و عت المادة الثانية قيدًا حيث اشترطت موافقة
لجنة من ذوي االقتصاص الشرعي يصدر بتشكيلها أمر ملكي
باعتبارها

مانة جوهرية كفل سالمة التعديل وعدم مساسه بأي
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20

أحكام شرعية ،عل أ

و ع نصوص القانو بمنأى عن أي عديل من

دو مراعاة لألحكام الشرعية .مما ن مت المادة الثالثة الحكم فيما
لم يرد بشأنه نص في هذا القانو وذلك بالعودة إل القو المشهور في
الفقهين ،أما المادة الرابعة فقد نصت عل مراعاة أحكام المواد من
 13إل  21من قانو السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانو رقم

5

( )42لسنة 2002م و عديال ه .في حين حددت المادة الخامسة األحكام
واجبة التطبيق عل الحاالت التي خضع الجتهادات مختلفة بين الفقهين
السني والجعفري في المسائل المتعلقة بعقود ال وا  ،مما نصت المادة
السابعة عل إلغاء قانو أحكام األسرة (القسم األو ) رقم ( )19لسنة
2009م ،أما الماد ا الثامنة والتاسعة فقد جاء ا نفيذيتين .وعليه رأت

10

اللجنة وجاهة هذا االقتراح بقانو ومبررا ه واألسباب التي بُنيَّ عليها؛
لذا انتهت اللجنة بعد المناقشة إل جوا ن ر االقتراح بقانو  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالح ات؟ فضلي األقت جميلة علي سلما .

15

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،اليوم عرض االقتراح بقانو بشأ (قانو
األسرة الموحد) ،وأنا أعتبر هذا اليوم يومًا اريخيًا مضيئًا في حياة
األسرة البحرينية ،وفي جانب حقو المرأة البحرينية ،وقصوصًا فيما
يتعلق بالشق الجعفري .سأ كلم عن جربة عشتها مع النساء واألسر
البحرينية في المحامم قبل إصدار قانو األسرة الشق السني ،حيث
مانت األسر ــ وعل رأسها المرأة واألطفا ــ عاني بسبب مثرة اقتالر
اآلراء الفقهية ،وعدم قدرة المحامم عل اال فا عل نصوص قانونية
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موحدة ،فالمسألة الواحدة قد حكمها عدة راء مختلفة ،وهذا ما ما
يعاني منه المتقا و والمحامو  ،حيث ما المو و صعبًا جدًا
وقاسيًا ،وقصوصًا بالنسبة إلينا نحن المحامين الذين منا نتعامل مع
القضايا الشرعية؛ ونحن ال يمكن أ نعطي استشارة أو فتوى في شأ
أسري في ظل غياب القانو  .وعل الرغم من أ مملكة البحرين من

5

الدو التي مانت قر بالقوانين والتشريعات منذ الستينيات ،ومانت
شريعا ها وقوانينها متطورة ،فإنها أقرت في إصدار قانو األسرة بسبب
عدة ظرور ،ولكن عندما حا الوقت م إصدار قانو األسرة الشق
السني ،وصدوره قض

عل

الكثير من معاناة األسر من المذهب

السني ،وبقيت األسرة في الشق الجعفري عاني وما الت عاني .إ عدم

10

صدور قانو األسرة في الشق الجعفري ليس قصيرًا من الحكومة،
وليس قصيرًا من م سسات المجتمع المدني ،وليس قصيرًا من المجلس
األعل للمرأة ،بل مانت هنا نضاالت مبيرة ومستمرة من أجل إصدار
الشق الجعفري ،جميع هذه المحاوالت أُجهضت بسبب التأثير من فئات
معينة قامت بو ع العراقيل من أجل منع صدوره ،ليس من أجل الدين،

15

وليس من أجل المذهب ،وليس من أجل مصلحة األسرة البحرينية ،بل
من أجل مصالح محدودة قاصة من قبل جهات وفئات معينة ،ولألسف
من ر خ لهذه الضغو

أولهن النساء حيث ظهر في مسيرات لمواجهة

إصدار هذا القانو في شقه الجعفري ،ولكن م م قرًا إدرا أ هذا
القرار ما قاطئًا ،ومرة أقرى عالت أصوات طالب بضرورة االستمرار
في المحاوالت من أجل إصدار الشق الثاني من القانو  ،ويعتبر هذا اليوم
حدثًا اريخيًا .وبهذه المناسبة أ قدم بالشكر إل مقدمي هذا االقتراح
وإل من سع لتحريك هذا الملف المهم ،وشخصيًا أشعر بالغبطة أنني
سأشهد في هذا المجلس مناقشة هذا القانو الذي طالبنا بتحريك ملفه،
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وأشكر المجلس األعل للمرأة وعل رأسه سمو األميرة سبيكة بنت
إبراهيم

قليفة لجهودهم المضنية والجبارة من أجل حريك هذا

الملف ،وال نبخس دور م سسات المجتمع المدني وعل رأسها الجمعيات
المعنية بش و المرأة التي ما نضالها مشهودًا ودورها مشهودًا ،وأيضًا
الشكر موصو إل مل المن مات الحقوقية التي طالبت بإصدار هذا

5

القانو  .أ من أ يأقذ هذا القانو اإلجراء السريع بحيث يُن ر بأسر
وقت ممكن من قبل السلطة التشريعية ،ويقر إ شاء ا

في هذا

الفصل التشريعي .أعتقد أ إقرار هذا االقتراح بقانو يعد إنجا ًا مبيرًا
ليس فقط للسلطة التشريعية ،ولكن أيضًا سيكو إنجا ًا يضار إل
إنجا ات مملكة البحرين في حقو األسرة ،وفي حقو المرأة ،وفي

10

حقو الطفل؛ أل هذا القانو الموحد ال يخدم فقط المرأة ،وال ينبغي
أ يُعتقد أ المعنية فيه هي المرأة فقط ،ولكن األسرة البحرينية
مكل معنية بهذا القانو  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،فضلي األقت سامية قليل الم يد.

العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس ،مشف الواقع العملي منذ صدور القسم
األو من قانو أحكام األسرة حت اآل أ إصدار القسم الثاني من
قانو أحكام األسرة وفقًا للمذهب الجعفري بات

رورة ال حتمل

التأجيل ،وقد أوجب دستور المملكة الحفاظ عل

ماسك واستقرار

20

األسرة البحرينية مونها مثل لَّبِنة أساسية في بناء المجتمع .ومن ناحية
أقرى يقتضي األمر استكما المن ومة التشريعية الحاممة للعالقات
األسرية ،مما أ إصدار الشق الثاني من قانو أحكام األسرة يأ ي
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استجابة للمطالبات المجتمعية الواسعة لتقنين أحكام األسرة وفقًا
للمذهب الجعفري بعد إقرار القسم الخاص بالمذهب السني ،وما يتحقق
من عدالة و يسير عل القضاة والمتقا ين من قال وجود نصوص
شريعية قانونية مكتوبة حكم المنا عات األسرية .إ عملية التقنين
والتشريع ألحكام األسرة ال عدو مونها إحدى اإلجراءات والتدابير التي

5

تخذها الدولة لتحقيق مصلحة شرعية بقالب قانوني منسجم مع نصوص
الشريعة ومقاصدها ،وال يناق

مبدأ السيادة للشر الحنيف ،أل

الشريعة اإلسالمية هي مصدر لك األحكام ،و دقل في باب السياسة
الشرعية القائمة أساسًا عل جلب المصالح .ومن ثم فإنه ال يوجد ما
يمنع من قنين أحكام الشريعة اإلسالمية في المسائل التي عرض عل

10

القضاء مادامت أقذ من النص الشرعي هديًا ومرجعًا لها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جما محمد فخرو.
15

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدوري أود أ أ قدم بالشكر لإلقوة
واألقوات مقدمي االقتراح بقانو  ،ومما ذمرت األقت جميلة سلما
هذا يوم اريخي في الحياة االجتماعية والسياسية والنضالية للمرأة
البحرينية ،وحتمًا هذا االقتراح بقانو

سور يضيف الكثير من

20

االستقرار االجتماعي إل فئة مبيرة من فئات المجتمع التي لم يشملها
مع األسف الشديد الشق األو من القانو  .لن أمرر ما ذمر ه األقت
جميلة سلما  ،ولكن أحب أ أقو إنني منت أ من لو أننا استمعنا
آلراء بع

الجهات الرسمية بشأ هذا االقتراح بقانو  ،حيث إننا دأبنا

في هذا المجلس عل أ مع م االقتراحات عرض عل الجهات الرسمية،
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 78

2017/4/16م

المضبطة 25

25

وفي هذا االقتراح ما من الممكن أ نستمع لرأي المجلس األعل
للمرأة ،ولرأي و ارة العد والش و اإلسالمية واألوقار ،ولرأي المجلس
األعل للقضاء ،وللجنة ش و المرأة والطفل في مجلس الشورى ،حيث
إننا لدينا لجنة مختصة في هذا الجانب ،واقتصاصها ــ مما جاء في
الالئحة الداقلية ــ أ ن ر في مل التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل،

5

ولكن مع األسف الشديد هذا لم يتم .يهمنا جدًا أال نستعجل في ن ر
األمور إال بعد أ ستكمل دراستها واالستما آلراء الجهات المعنية .قبل
حوالي شهر ناقشنا في هذا المجلس مدى إل امية حضور ممثلي
الحكومة اجتماعات اللجا فيما يتعلق بدراسة االقتراحات بقوانين،
وما هنا شبه إجما من اإلقوة األعضاء عل وجوبية حضور ممثلي

10

الحكومة .هذا االقتراح مهم جدًا ويشمل المجتمع البحريني مكل،
ولكننا لم نستمع لرأي المجلس األعل للمرأة ،وال لرأي المجلس األعل
للقضاء ،وال لرأي و ارة العد  ،وال لرأي لجنة ش و المرأة والطفل ،وال
لرأي أي لجنة من لجاننا ،وال لرأي م سسات المجتمع المدني ،وإ منا
نعرر مسبقًا راءهم ولكن من المهم جدًا االستما لرأيهم في بنود هذا

15

االقتراح بقانو حت ال نحيله إل الحكومة الموقرة إال بعد أ يكو
قد دُرِسَّ دراسة مستفيضة مما هو الحا مع مع م االقتراحات بقوانين.
أرجع وأقو إ هذا اليوم مهم ،وأشكر اإلقوة واألقوات مقدمي هذا
االقتراح بقانو  ،وأ من أ يحا إل الحكومة وين ر فيه في أسر
وقت ممكن حت يتم إصداره وإقراره قال هذا الفصل التشريعي،

20

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور أحمد سالم العري .
25
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 79

2017/4/16م

المضبطة 25

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ م صو ي إل صوت اإلقوة الذين بيّنوا
أهمية هذا االقتراح بقانو  .إ هذا اليوم هو يوم اريخي ،وجميعنا نأمل
أ يكو قانو األسرة بشقيه الجعفري والسني قانو موحد مع احترام
ومراعاة الخصوصية في مال الفقهين السني والجعفري .إ الفقه

5

اإلسالمي هو فقه واحد ،واقتالر المذاهب موجود في العالم اإلسالمي،
قانو موحد ين م األسرة البحرينية

وأعتقد أنه يجب أ يكو هنا

لصيانة حقو المرأة في الشق الجعفري والشق السني عل حدٍ سواء،
هذا ما جعلنا نوافق عل

قديم هذا االقتراح بقانو  .لقد م سابقًا دراسة

هذا االقتراح بقانو  ،وعرض عل جميع الجهات المعنية التي ذمرها

10

األخ جما فخرو ،وا فقوا عل أ يصدر قانو موحد يضم الشق السني
والشق الجعفري ،ولكن لألسف طبق قانو األسرة في الشق السني
فقط ،واستفادت منه المرأة والعائالت الخا عة للفقه السني ،بينما م
أجيل الشق الجعفري وأصبح معطالً في هذا القانو  .إ االقتراح بقانو
يهدر إل سد الفراغ التشريعي النا ج عن نفاذ القانو الذي ين م قانو

15

األسرة في الشق السني فقط ،في حين يغيب قانو مماثل ين م الشق
الجعفري ،وعليه فمن غير المقبو من الناحية الدستورية أ يحتكم
الخا عو للفقه السني لقانو أحكام األسرة بينما يُتر
للفقه الجعفري من دو

الخا عو

ن يم شريعي ،فالتن يم التشريعي ينبغي أ

يشمل الجميع عل حدٍ سواء من دو

ميي بغية المحاف ة عل استقرار

األسرة البحرينية بوجه عام ،وحفر الحقو ومراعاة الواجبات األسرية
المستندة إل أحكام الشريعة في مال الفقهين السني والجعفري ،لذا
أرجو أ

تم الموافقة عليه ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت الدمتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نحن اليوم بصدد مناقشة مقترح بقانو
طالما انت رناه ،وعدم طبيقه بيّن األثر السلبي عل

5

الشق

الجعفري ،وأحدث انشقاقًا بين صفور المرأة البحرينية .إ االقتراح
بقانو يستهدر دعم استقرار األسرة البحرينية بشكل قاص بكل
أطيافها بوجهٍ عام ،فمن غير المقبو من الناحية الدستورية أ يحدد
القانو أ يخضع التابعو للفقه السني لقانو أحكام األسرة بينما
يُتر

التابعو للفقه الجعفري من دو

10

ن يم شريعي ،والواجب أ

التن يم التشريعي ينبغي أ يُخاطب ويشمل الجميع عل حد سواء،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،فضلي األقت هوة محمد الكواري.

العضو زهوة محمد الكواري:
شـــكرًا ســـيدي الرئيس ،بداية أهنت نفســـي موني أحد مقدمي
هذا االقتراح ،وأرى من مالم من حدثوا حت اآل أنهم جميع ًا يثنو
عل االقتراح ويتمنو

طبيقه .كمن أهمية القانو في قنين الحقو

بموجب نصوص قانونية عو ًا عن الخوض فيما قاله الفقه للوصو إل
التحديد ،وما تم صــــــــياغته هو المُتفق عليه ،والراجح من األقوا في
مل فقه ،وينتج عن هذا التحديد ســــــــهولة العودة إل النص و وحيد
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 81

2017/4/16م

المضبطة 25

20

األحكام في هذا الشــــأ  ،عو ًــــا عن رقابة التميي  ،أي أنه في حالة
وجود قانو فإنه ســـور يخضـــع لرقابة محكمة التميي التي نفتقر إل
رقابتها في حالة عدم وجود نصــــــــوص قانونية ،ومذلك لتوحيد الفهم
القانوني ،والنص المل مة به المحامم األدن أدبيًا؛ فالمو ــــــــو مهم،
ونتمن من ال مالء األعضاء الموافقة عل هذا المقترح ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا

عباس من مكانك بين

األعضاء.
10

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيس ،األ سرة البحرينية هي الرمن األ ساسي
والخليــة التي ُبن من قاللهــا المجتمعــات برمتهــا ،وحيــث إ الــدولــة
كفلت بحمايتها بنص الدســتور وفقًا لقوانين صــدرت بما يتالءم معها،
وبما أ قانو األحوا الشــخصــية هو القانو المعني باإلنســا بشــكل

15

قاص ،ألنه يتصل بشخص المرء وبكيا األسرة ،وبما أ مصدر هذا
االقتراح بقانو هو الشريعة اإلسالمية التي بق منبعًا ال ينضب ويصلح
لكــل مــا ومكــا  ،ومن أبر وأجل المبــاحــث الفقهيــة والقــانونيــة
األحوا الشخصية المتمثلة في ن ام األسرة وأحكامها وحقوقها؛ لذلك
و ع هذا االقتراح بقانو أو هذا التشريع ،وصدوره في هذا الوقت هو

20

للحاجة الملحة والضرورية ،وال شك وال ريب في أنه يتناسب مع عصرنا
الحالي ،بل نجده يتناســب وروح العصــر الذي ولد فيه وو ــع من أجله،
قذًا بعين االعتبار الحاالت الموجودة عل أرض الواقع التي يُبحث لها
عن حل منذ سنوات عديدة ليأ ي النص حَّكَّمًا لها حين وقو الخالفات
بين الناس في المحامم الشـــرعية ،ويصـــبح مرجعًا قانونيًا يُســـتند إليه
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عنــد الحُكم في مثــل هــذه الحــاالت .ومع طور الحيــاة االجتمــاعيــة
واالقتصــــــادية و عدد و شــــــعّب مجاال ها العملية ،باإل ــــــافة إل ا دياد
االقتال بين الناس ،نجد أ ما وُ ِـــعَّ اليوم من شـــريع يُعالج الكثير
من المســائل المتعلقة باألحوا الشــخصــية ،التي يتمثل ن ام األســرة في
إيجادها بالنكاح أو حلها بالطال والموت والفســـخ واالنفســـاخ ،وهنا

5

حقو ال وجية وحقو األســــــــرة في حا الحياة والممات م ثل الميراث
والوصـــية وغيرها الكثير من المســـائل الفقهية ،ومن هنا بر ت الحاجة
الملحة إل و ـــــــع هذا التشـــــــريع ،حيث إنه يتوافق والحاالت الجديدة
المطروحـــة عل حي الواقع ،قـــذًا بعين االعتبـــار ال مـــا والمكـــا
واالقتالر في المســـــائل الفقهية في مل مذهب عل حدة .ومصـــــطلح

10

قانو األحوا الشـــخصـــية مصـــطلح جديد بين علماء الحقو والقانو ،
وأو من اســــــتخدمه في بداية هذه القر هو الفقيه العالمة المصــــــري
الشـــــــيخ محمد باشـــــــا ،فقد و ـــــــع مجموعة فقهية مبيرة ســـــــماها
(األحكام الشـــــــرعية في األحوا الشـــــــخصـــــــية) ،ولكنَّّ الحقوقيين
يســـتعملو اللفر في معن أوســـع ،وال مشـــاحة في االصـــطالح .ســـيدي
الرئيس ،إ غياب القانو

15

ســـبب في إلحا الضـــرر والحر الشـــديدين

بالمتقا ين والمترافعين ،لذلك َّطلَّّب األمر و ع قانو لحفر الحقو
والواجبات والفصــــــــل بين المترافعين لرفع الضــــــــرر عنهم ،وفي الوقت
نفســـــــه ســـــــيوفر الوقت ويقلل الجهد الكبير ويســـــــهل عل القضـــــــاة
والمحامين وي دي إل ســرعة الفصــل في الن اعات والقضــايا العالقة في
أروقة المحامم لسنوات طويلة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ ف اد أحمد الحاجي.
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العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبقني اإلقوا  ،وهم أدرى مني ،األخ
جواد عباس واألقت دال ال ايد و قرو  ،إل

الكالم في األمور

الشرعية القانونية والدستورية ،ومالمي لن يكو من هذا المنطلق.

5

هذا القانو من أو محاوالت إصداره قبل عدة سنوات ــ وبعد أ قرأناه
ــ وأنا أ ساء  :هل في هذا القانو في الشق الجعفري ــ والشق السني
أو جاء بشيء جديد؟ح ال يوجد ،األمور

من قبله ــ ما يخالف شر ا

جاءت في هذا القانو ن يمية أمثر منها دقالً في فتاوى الشر  ،هي
أمور ن يمية للمحامم ،وأمور إدارية ،وهذا ما نفهمه من المقترح،

10

ونرى أنه أقذ بالخصوصيات بين المذهب السني والمذهب الجعفري،
وجعل لكل قصوصيا ه ،ولكن حت
بالذات ،يجب صويب بع

ستقر أمور األسرة وأمور المرأة

األمور اإلدارية في المحامم حت ال ُعاني

األُسرة والمرأة األمرّين من التعطيل والتطويل؛ هذه هي روح وجوهر هذا
التن يم .القانو

به مل الضمانات التي حف ت لكل مذهب

15

قصوصيته ،ملها موجودة في متن هذا القانو  ،والقوانين السابقة،
وأهم

ما هو اللجنة التي ُشكل بأمر صادر عن المقام السامي

لحضرة صاحب الجاللة الملك بتعيين لجنة قوم باإلشرار عل أي عديل
ــ إذا وُجد عديل ــ أي ال يُتر

الحبل عل الغارب في التعديالت ،بل

هنا لجنة ُشكل بأمر ملكي ،واألمر الملكي صادر عن جاللة الملك
الذي هو حامي الدين والوطن والشريعة ورم البالد ،فهل هنا

مانة

أمبر لهذا القانو من مونه يُحم من جاللة الملك حف ه ا ؟ح هذا
هو أمبر رد عل مل متسائل عن مصير هذا القانو  .أنا مع القانو
وأدعو مالئي إل التصويت لصالحه ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور عبدالع ي حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،بدوري أحب أ أ قدم بالشكر الج يل
إل اإلقوا مقدمي االقتراح بقانو الذي جاء بالفعل في وقته وباسم
مجلس الشورى .نحن نشعر باالعت ا أ مجلس الشورى يأقذ المبادرة
لو ع قانو باسم «قانو األسرة» ،وأنا لست مع سمية «الموحد»،
أل ملمة «الموحد»

منيًا شير إل أ هنا

شيئًا ما ،وأنه ربما

10

يكو غير متفق عليه .أعتقد أ مو و قانو األسرة سبقنا إليه العرا
الشقيق في عام 1959م ،حيث لديهم قانو موحد لألحوا الشخصية،
وإيرا قبل ما حدث في عام 1979م ما لديهم قانو موحد أيضًا ولم
يحدث شيء؛ البد أ نبادر ونأقذ قطوة وحد ،ألننا عندما نتحدث عن
شعب البحرين فإننا نتحدث عن وحدة واحدة ،عبير «شعب» بالمفهوم

15

السياسي معناه أ الناس في هذا اإلطار ــ في العمل السياسي ــ موحدو ،
وعندما نتحدث عن فئات أو عابير شير إل هويات ج ئية نعني أ
الشعب غير متوافر ،وبالتالي أي وعي سياسي ينبغي أ يتحدث عن شيء
موحد ،بمعن شعب أو أسرة ،وبالتالي أحث اإلقوا عل دعم هذا
االقتراح بقانو  ،وأرى أنه وجه صحيح وفي وقته أ يكو لدينا «قانو
األسرة» ،حت ال نقو إننا غير موحدين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ بسام إسماعيل البنمحمد.
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العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أ وجه بالشكر إل مقدمي هذا
االقتراح الذي أعتقد أنه مكسب حقيقي للمرأة البحرينية واألسرة
البحرينية بالدرجة األول  ،وعدم رمها للتجاذبات السياسية ولألهدار
األقرى التي مانت تم المتاجرة بها ،أعني قضية المرأة وأحوالها ،من

5

دو الن ر إل معاناة المرأة البحرينية في الشقين .وجود قانو موحد
ــ مثلما سبقني األخ الدمتور عبدالع ي أبل وأنا أ فق معه فيما ا جه
إليه ــ أعتقد أنه منطلق حميد ومن الجيد أ ن سس عل المشتر
ونحتوي االقتالفات الموجودة

من اإلطار المشتر وهو اإلطار األوسع،

فهذا وجه حميد؛ وبدوري أشيد بدور المجلس األعل للمرأة وما يقومو

10

به لتع ي دور المرأة واألسرة البحرينية في المجتمع ،حيث إنها عمود
المجتمع البحريني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ نوار علي المحمود.

15

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم ا

الرحمن الرحيم ،بداية أ م

صو ي إل أصوات من سبقوني من اإلقوة واألقوات في شكر مقدمي
االقتراح بقانو لتحقيق مصلحة الجميع .ال شك أ وجود قانو األحكام

20

األسرية سيتر ب عليه وفير العدالة والمساواة مما قررها الدين
اإلسالمي الحنيف للمتقا ين باعتبار أنهم يخضعو لقواعد قانونية
متماثلة من دو

ميي ومن دو انتقاء .القانو يستمد أحكامه من

الشريعة اإلسالمية وال يخر عنها ،والغرض من إصدار القانو هو حقيق
العدالة لألفراد ،فال يستقل القا ي بانتقاء األحكام وإنما يُطبق حكمًا
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واحدًا عل الوقائع المتشابهة .القانو ليس قاصًا بالمرأة بل هو قانو
يهم األسرة مجتمعة وقاصة األبناء بالدرجة األول  ،ويهم الرجل والمرأة
معًا باعتباره قانونًا ين م العالقات األسرية قبل وأثناء ال وا وف حالة
الطال  .والقانو ار بط بالمرأة ألنها عتبر الطرر األ عف في عالقا ها
الشخصية ،وأل حقوقها الشخصية هدر بسبب غياب هذا القانو ،

5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور سعيد أحمد عبدا .
10

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أحب أ أشكر مقدمي المقترح،
وإ ما متأقرًا حقيقة ،وما فضـــــــل به األخ الع ي ف اد الحاجي هو
أ هنا الكثير من النســــاء في البحرين يعشــــن أو ــــاعًا صــــعبة أل
القانو لم يُطبق عليهن .أعتقد أ هذه قطوة متمي ة جدًا و ُحســـــــــب

15

لمجلس الشــورى ،أعني محاولة أ يُطبق قانو األحوا الشــخصــية عل
جميع النســاء في البحرين وجميع األُســر البحرينية .شــيء جيد ما طرحه
األخ ف اد الحاجي من أنه البد أال يكو هنا

خور ،صــــــــحيح أ

القانو يتناو جميع األســر في البحرين ولكنه يُراعي الخصــوصــية في
بع

وقصـــوصـــا المتعلقة بالشـــق الجعفري والشـــق الســـني.
ً
الجوانب،

20

أمرر شــكري لمقدمي المقترح ،وأدعو جميع األعضــاء إل التصــويت
عليه بالموافقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عاد عبدالرحمن المعاودة.
25
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 87

2017/4/16م

المضبطة 25

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
الشـــق» وليس
شـــكرًا ســـيدي الرئيس ،أوالً :أبيّن لإلقوة أنه « ِ
الشـــــق» ،فأرجو االنتباه .ثانيًا :هنا قاعدة شـــــرعية ع يمة وهي أ
« َّ
األصل في الحياة وش و الحياة هو الحل واإلباحة وليس التحريم إال ما
جاء نص عل منعـه و حريمـه ،فكـل ما في الحيـاة حال إال ما نص

5

عليه الشار وو ح أنه حرام﴿،قل عالوا أ ل ما حرم ربكم عليكم﴾،
أما في الجانب التعبدي فاألصــــل المنع ،ال أحد يأ ي إلينا بعبادات غير
التي أ

بها نبينا صــل ا

عليه وعل

له وســلم ،فيجب أال يأ ي أحد

ي يد في الصـــــــلوات أو أمور أقرى ،األصـــــــل في العبادات التوقف عل
عكس شــــ و الحياة ،وال شــــك في أ هنا

ــــوابط شــــرعية حت

10

لشــــــــ و الحياة ،إذا دقلت شــــــــ و الحياة في الجانب التعبدي فلها
ــــوابط ،وملها مما ذمر وأجاد وأفاد فضــــيلة الشــــيخ جواد عباس
بكالم مختصــر مفيد في ســماحة هذا الدين وقابليته للتغيرات الحيا ية
بان ضباطية ال وجد عند غيره .في البحرين ي شهد مل صاد ومن صف
بأ عالقة القيادة والســــــــلطة بالدين هي عالقة وقير واحترام وعدم

15

المســــاس بالخصــــوصــــية الدينية ،هذا عل مر التاريخ ،وعل اقتالر
المذاهب ،بل حت عل اقتالر األديا  ،وهذا مشــــــــهود له ،وال أحد
يســـتطيع أ يأ ي بمثا واحد عكس هذه القاعدة ،وهذا يحســـب لهذا
البلد وهو من أهم أســـــباب التعاي
علي ها غير نا ،والح مد

الذي منا فيه إل درجة يحســـــدنا

ما ا شــــــــ عب هذا الب لد يذمر بالطي بة

واالحترام والمحبة ،وال شــك في أ هذه الروح بين القيادة والشــعب لها
أثر مبير .مذلك عاصـــرت الدفع بالشـــق الســـني ،ومنت في وســـط
الخالر بين مانع ومجي  ،وال شك ــــ ـ مما بين بعد ذلك ــــ ـ في أنه ال
مانع من وجود هذا القانو أبدًا بشـــر الضـــمانة الشـــرعية ،بل الناظر
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في العالم اإلســــــــالمي ،حت في الدو التي أقذ بالمذهب الجعفري
وعل رأسها إيرا  ،يجد أ لديها قانونًا ين م هذه األمور و عمل به منذ
سنين ،وهنا ال شق الجعفري في لبنا  ،ومذلك العرا  ،وفي الخليج
يوجد في الكويت واإلمارات ،حت المملكة العربية السعودية شكلت
لجنة للتقنين ،لماذا؟ ألنه أمثر ان ضباطية ،هذا ال ي سمح لقاض يعرر

5

الرجل أ يتر ال وجة معلقة  9سنوات ،إما إمسا بمعرور أو سريح
بإحسا  .أعتقد أ وجود مواد منضبطة ال يسمح بمثل هذه التجاو ات،
ونحن اجتمعنا بفئات منها نساء يبكين عل عدم إنهاء قضاياهن بسبب
أ القا ــــــي يأقذ بهذا الرأي اليوم وغدًا يأقذ برأي قر .في الحقيقة
وبكل و وح أعتقد أ الناس ريد هذا األمر ،ولكن يجب أال يكو

10

لمصــلحة فئة أو جهة أو غير ذلك ،ما هو الضــرر إذا ما هذا القانو
ســيكو

حت يد رجا الشــر من قضــاة وعلماء من أهل البلد الثقاة؟

أعتقد أ هذا ما يطلبه الناس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،فضل األخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا عضو في لجنة الش و التشريعية
والقانونية ،وقد ناقشنا هذا القانو و م اعتماده باإلجما  ،وأعتقد أنه

20

قانو مهم ،ومما قرأنا في الصحف أ هنا ما يقارب  11ألف امرأة
من المنتميات إل المذهب الجعفري أثر بسبب عدم وجود هذا القانو .
سيدي الرئيس ،في الهند يوجد قانو قاص بالمسلمين و قر قاص
بالهندوس ،وم قرًا بدأت الحكومة تدقل في غيير قانو األسرة
للمسلمين في الهند ،وهنا
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مسلم طلق وجته ثالث طلقات ،ورفعت القضية إل المحكمة العليا
الهندية فرفضت االعترار بهذا األمر وأحالته إل المحامم المدنية ،ما
أريد قوله إ

الدين اإلسالمي الحنيف دين متطور ودين يتوامب

ومتغيرات الحياة .وهنا نقطة مهمة وهي أننا الح نا منذ أسبو قريبًا
أ صحف البحرين بدأت عطي هذا المو و أهمية قاصة ،ونأمل من

5

الجميع أ يساهموا في طرح أفكار حو هذا المو و المهم؛ حت
نستطيع نحن في مجلس الشورى أ نستأنس بهذه اآلراء أل مثل هذه
اآلراء سور غني و يد من مصداقية هذا القانو عند إقراره من قبل
هذا المجلس الموقر ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،نحن اليوم نناق

أهم اقتراح بقانو قُدِم

15

قال هذا الفصل التشريعي وهو االقتراح بقانو الذي نتحمل فيه
المس ولية باعتبارنا مشرعين بأ ن دي دورنا في أهم قانو يمس
العالقات األسرية و ن يم األحوا

الشخصية .واليوم وافقنا بكل

طوائفنا ،سواء عل مستوى مقدمي االقتراح أو قال مناقشته ،اجتمعنا
عل مسألة قبو أ يكو القانو

حت مسم قانو األسرة الموحد

20

الذي نتفق فيه عل األحكام الشرعية الموحدة ،وما اُقتلف فيه بين
الفقهين السني والجعفري م فيه مراعاة الخصوصية لهذين المذهبين.
أيضًا الحفاظ عل الضمانة التي لمسناها في الشق األو  ،حيث إنه منذ
عام  2009إل 2017م لم يطرأ أو يمس هذا القانو أي عديل ،األمر
الذي أسهم إسهامًا مباشرًا في استقرار القضاء الشرعي الذي ين ر
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العديد من القضايا المتنوعة ،مثل ال وا والطال واآلثار المتر بة عل
الطال وغيره ،مما أنه في الوقت ذا ه أرس مبادئ م األقذ بها في
األحكام القضائية وهذا سهل عل المتقا ين والمحامين .قانو األسرة
باعتباره قانونًا مو وعيًا هو الرمي ة المهمة التي ندر

حتها سائر

القوانين المساندة لألحوا الشخصية ،وهو المغيب في الواقع التشريعي

5

في البحرين ،في حين أننا نجد أ القوانين المساندة لألحوا الشخصية
و طبيقا ها في البحرين جاءت ــ وبقوة ــ عل أفضل وجه ،متمثلة في
قانو

إجراءات التقا ي الشرعية الذي يطبق عل

المحكمتين

الشرعيتين السنية والجعفرية ،وقانو صندو النفقة الذي هو وليد
اقتراح من مجلس الشورى في مسألة دعم المرأة البحرينية والذي طبق

10

أحكامه لتنفيذ األحكام الصادرة عن المحكمتين ،وجاء أيضا م قرًا
ما يخص مسألة قبو الطعن في األحكام أمام محكمة التميي
لألحكام الصادرة عن المحكمتين ،وجاء أيضًا ما يشمل مكتب
التوثيق األسري الذي أسهم مثيرًا في حل القضايا ،وأصبح من حق
النساء والرجا من المذهبين االلتجاء إل ذلك ،إال أننا نفقد عمود هذه

15

القوانين وهو قانو األسرة المن م ،وإجما هذا المجلس عل قبو
و أييد هذا االقتراح بمسماه والمواد التي ضمنها يعبر عن دور ومس ولية
السلطة التشريعية التي تحمل وحدها دعم ومساندة هذا االقتراح ليصبح
بإذ ا

مشرو قانو بعد أ يمر باإلجراءات التشريعية المطلوبة .فيما

يتعلق باالقتراح بقانو نفسه ،لم نكن لنتحمل هذه المس ولية ونبادر
إل التقدم به لوال وجود جهود حثيثة عل المستوى الرسمي وعل مستوى
م سسات المجتمع المدني أيضًا التي طالبت بضرورة وجود هذا القانو ،
عل مستوى الرسمي أ ي جهود المجلس األعل للمرأة وعل رأسه
صاحبة السمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم
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حريك التشريعات المساندة ألنها ظهرت بموجب اقتراحات بحكم
اقتصاصات المجلس األعل للمرأة ،ورفعت إل الجهات المعنية وبشكل
قاص و ارة العد

والش و

اإلسالمية واألوقار والمجلس األعل

للقضاء ،ومذلك جهود األقت هالة األنصاري األمين العام للمجلس
األعل للمرأة التي شكلت ليات داقل المجلس ساندت قديم الدعم

5

والمساعدة القانونية والقضائية مثل وجود مكتب يتلق شكاوى النساء
مافة حت يتم حريكها .هنا

إحصائيات وبيانات ار كنا إليها في

بيا مم القضايا التي حسمت في القضاء السني ،ومم القضايا التي
لم حسم في القضاء الجعفري حت اآل  ،وأسباب ذلك ،وقاصة أننا
باعتبارنا محامين رصدنا هذا الواقع ،المحامي يقف مر احًا والقا ي

10

يقف مر احًا ويكتب مر احًا وأصحاب الدعاوى يفهمو ما هي الحقو
عندما كو هنا قواعد قانونية من مة حتكم إل الشر وال خالفه.
باإل افة إل

أ م سسات المجتمع المدني ،مثل اال حاد النسائي

والجمعيات المعنية بش و المرأة أيضًا؛ مانت طالب دائمًا بأ يكو
هنا

ساو في المرام القانونية للمرأة بأ

لجأ إل القضاء وفق

15

قواعد قانونية مكتوبة .أوجه شكرًا ج يالً إل الصحافة التي متبت
لدعم هذا االقتراح وبيا أهميته ومهدت أر ية لالقتنا بفكر ه بأ
يصبح قانو أسرة موحدًا يجمع الشقين في قانو واحد ،وهي من ملك
اآل الترويج لمواد هذا القانو و أسيسه ،وينبغي أ ن سس عل أمر
مهم جدًا وهو أ هذا القانو هو قانو أسري اجتماعي بحت ،ولن نسمح
بأ ي

به ألي أغراض سياسية أو غيرها للتأثير عليه ،ولن نسمح بأ

يطاله أي عطيل؛ ألننا عندما نرصد إحصائيات القضاء الشرعي نشعر
فعالً بأننا قصرنا جاهه ،حيث إننا إل اآل لم نضع القواعد التشريعية،
ومس ولية المشر بدأت اليوم بالموافقة عل االقتراح ،وعندما يعاد إلينا
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في صورة مشرو قانو ينبغي أ نن ر إليه باعتباره قانونًا له أولوية
الن ر أمام المجلس .والشكر موصو إل معاليكم ،موننا قدمنا
بهذا االقتراح وانتهينا من التقرير ،حيث وجهت إل إ افته إل جدو
أعما جلسة اليوم ،و و يعه منذ يوم الخميس عل اإلقوة األعضاء،
فلكم ج يل الشكر معالي الرئيس عل ذلك ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جاسم أحمد المه .

العضو جاسم أحمد المهزع:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،من الجميل أ

يح

المتقا ي

والمتقا ية في قانو األسرة بطريقة قاضٍ صحيحة ،وبطريقة مكتوبة
ومعروفة ،وبقوانين مو وعة ومدروسة ،ووفق الشريعة اإلسالمية بغ
الن ر عن الطائفة .اليوم في و ارة العد والش و اإلسالمية واألوقار
مل الموجودين في القضاء الشرعي هم مفاءات أماديمية ورجا دين،

15

والضوابط التي ستو ع لشعب البحرين سيفرح بها ،فشعب البحرين
شعب وا ٍ ومثقف ،والقضاة الموجودو عل منصة القضاء قضاة واعو ،
فعندما

سس لهم مبادئ صحيحة وشرعية سور يرق ذلك بمستوى

التقا ي وي دي عل سرعة البت فيه ،فالقصد من هذا القانو هو
مصلحة المتقا ين ،وسرعة البت في القضايا الشرعية للمتقا ين .غيرة

20

مجلس الشورى ،وغيرة أعضاء المجلس تمثل في أنهم قدموا بهذا
المقترح ليدعموا القضاء ،ونحن عل ثقة امة بأ إصدار مثل هذا
القانو ــ بعد مراجعة الحكومة له وإقراره من قبل المجلس ــ سور
يتر

في نفوس أهل البحرين الم يد من الطمأنينة للقضاء الشرعي

وبالتحديد المتعلق باألسرة .نتمن أ يصدر هذا المشرو بقانو ويستفيد
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منه أهل البحرين بكل طوائفهم ،فهم يستحقو منا هذا النو من
القوانين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ صاد عيد

رحمة.

5

العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أردت أ أمو بعد األخ جاسم المه
لتقو لي :قتامها مسك .ال أريد أ أمرر ما فضل به مالئي و ميال ي
قيرًا) ،نيابة

األعضاء ولكن أحببت أ أقو لكم جميعًا (ج امم ا

10

عن مثير من األسر والنساء البحرينيات الال ي يعانين ،وما لن يعانين
في المحامم ،وقصوصًا في المذهب الجعفري ،إنه لمفخرة لنا في
مجلس الشورى أ يصدر مثل هذا القانو في هذا الدور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،هل هنا مالح ات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
فضل األخ جواد عبدا

20

عباس مقرر اللجنة بقراءة وصية اللجنة.

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيس ،وصية اللجنة :في

وء ما دار من

مناقشات وما أبدي من راء فإ اللجنة وصي بما يلي :جوا ن ر االقتراح
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بقانو

قانو

بشأ

األسرة الموحد ،المقدم من أصحاب السعادة

األعضاء :دال جاسم ال ايد ،وجواد عبدا

عباس ،والدمتور أحمد

سالم العري  ،والدمتورة سوسن حاجي قوي ،و هوة محمد
الكواري ،واألمر معروض عل المجلس الموقر ال خاذ الال م ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق المجلس عل

وصية اللجنة بجوا ن ر االقتراح

بقانو ؟

(موافقة باإلجماع)

10

الرئيـــــــــــــــس:
إذ

ُقر وصية اللجنة .وننتقل اآل إل البند التالي من جدو

األعما والخاص بمناقشة قرير وفد مجلس الشورى المشار

في

الم مر الثاني للبرلما العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية،

15

المنعقد في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية بتاريخ  11فبراير 2017م،
و قرير وفد مجلس الشورى المشار

في اجتماعات اللجا الدائمة

للبرلما العربي والجلسة الرابعة من دور االنعقاد األو من الفصل
التشريعي الثاني ،المنعقدة في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية ،قال
الفترة من  12إل  14فبراير 2017م ،فهل هنا

مالح ات عليهما؟

20

فضل األخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،نشكر اإلقوة الذين شارموا في اجتما
الم مر الثاني للبرلما العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية،
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المنعقد في القاهرة بتاريخ  11فبراير 2017م .و قريرهم جيد مسهب،
طر إل جميع األمور التي هم الوطن العربي واألمة اإلسالمية .بالنسبة
إل التوصيات ،أو ح لألقت دال ال ايد أنه في البيا الختامي ذمرتِ
التوصيات ،أعتقد أنه قطأ مطبعي ،والمفروض أ

يكو

البيا

الختامي وليس التوصيات ،أل التوصيات أ ت في ذيل التقرير ،حيث
نص عل ( :شكرًا إل

5

معالي الرئيس ولألمين العام) ،فقط أردت

اإلشارة إل هذه النقطة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األقت الدمتورة سوسن حاجي قوي.

10

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،رفعت قريرًا ولكن لم أجده مدرجًا عل
بنود جدو األعما ح وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إ شاء ا

سيدر في المرة القادمة ،ففي مل جلسة

نضع قريرين من قارير وفد الشعبة البرلمانية .استلمت طلبًا من قبل
عدد من اإلقوة األعضاء يطلبو

حت بند ما يستجد من أعما إصدار

بيا لتشديد المراقبة عل المخالفين لقرار ح ر صيد الروبيا في موسم

20

التكاثر لما لذلك من أثر سلبي مبير عل مصادر الثروة السمكية،
مقدمو هذا الطلب هم :األخ عاد المعاودة ،واألخ نوار المحمود ،واألقت
هوة الكواري ،واألقت دال ال ايد ،واألخ جمعة الكعبي ،حيث
يطالبو بإعداد وإصدار بيا باسمكم جميعًا بخصوص هذا المو و ،
فهل يوافق المجلس عل ذلك؟
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