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ــــــ اد. ـــــــ ـــــــ ــــــم بهـ ـــــــ ــــــد .براهيـ ـــــــ ـــــــ  العضو أحمـ

ـــداتور أحمـــد ســـــــــــالم العري .  العضــــــــو ال

ـــــحـــــداد. ـــــدي ال ـــــه ـــــد م ـــــعضـــــــــــــو أحـــــم  ال

 ام .ســــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.العضــــــــو بســــــــــــ

ــــمــــهــــ  . ــــعضــــــــــــو جــــاســــــــــــم أحــــمــــد ال  ال

ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــا  مـــــحـــــمـــــد فـــــ ـــــرو.  ال

ـــبـــي.  الـــعضـــــــــــو جـــمـــعــــة مـــحـــمــــد الـــكـــع

 الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــان.

فا ـــــــــل. لداتورة جهاد عبدا. ال  العضــــــــو ا

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــبـــــيـــــب الـــــ ـــــيـــــا .

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا. عــــــبــــــا .

 الــعضـــــــــو لــــالــــد حســــــــــيــن الــمســـــــــقــطــي.

 الــــعضـــــــــــو لــــالــــد مــــحــــمــــد الــــمســـــــــــلــــم.

 يــــس حــــمــــد الــــرمــــيــــحــــي.الــــعضـــــــــــو لــــمــــ

 الــــعضــــــــــــو درويــــ  أحــــمــــد الــــمــــنــــاعــــي.

ــــــد. ــــــ اي ــــــعضــــــــــــــو دال  جــــــاســــــــــــــم ال  ال

ــــــر . ــــــدا. ف ــــــعضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عــــــب  ال

ـــ يــــد. ـــم ـــيــــل ال ـــيــــة لـــل ـــعضـــــــــــو ســــــــــــام  ال

 العضــــــــو الـــداتور ســــــــعيـــد أحمـــد عبـــدا..

 الــعضــــــــــو ســــــــــمــيــر صــــــــــــاد  الــبــحــــارنــــة.

لداتورة ســــــــوســــــــن حاجي  قوي.  العضــــــــو ا

 الـــــعضــــــــــــو صــــــــــــاد  عـــــيـــــد    رحـــــمـــــة.

 ي.العضــــــــو الســــــــيد  ــــــــياء يحي  الموســــــــو

ــمــعــــاودة. ــعضــــــــــو عــــاد  عــبــــدالــرحــمــن ال  ال
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ير. لعضـــــــــو عبــــدالرحمن محمــــد جمشـــــــــ  ا

 العضــــــــو الـــداتور عبـــدالع ي  حســــــــن أبـــل.

 العضــــــــو عبدالوهاب عبدالحســــــــن المنصــــــــور.

ـــــي عـــــيســـــــــــــ  أحـــــمـــــد. ـــــعضـــــــــــــو عـــــل  ال

 العضــو الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

 الـــــعضـــــــــــــو فـــــ اد أحـــــمـــــد الـــــحـــــاجـــــي.

 العضــــــــو الــداتور محمــد علي حســــــــن علي.

 تور محمد علي محمد ال  اعي.العضــــــــو الدا

 العضــــــــو الداتور منصــــــــور محمد ســــــــرحان.

 العضـــــــــو نــــانســـــــــي دينــــا .يلي لضـــــــــوري.

ـــــود. ـــــحـــــم ـــــم ـــــي ال ـــــل ـــــوار ع ـــــعضـــــــــــــو ن  ال

 الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .

 

 

 ســـــــعادة الســـــــيد عبدالجليل .براهيم وقد حضـــــــر الجلســـــــة 

هذا وقد مثل الحكومة األمين العام لمجلس الشــــــــورى.     طريف

بن فضــل البوعينين ورير شــ ون مجلسـي الشـورى ســعادة السـيد مانم 

 والنواب.

 5 

 اما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 :من ورارة الداللية 

النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اال صا  بمجلسي  -1

 الشورى والنواب واللجان الورارية بإدارة الش ون القانونية.
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  رئيس شـــــــــعبة النقيب لالد مبارك بوقيس القائم بأعما -2

 الش ون القانونية باإلدارة العامة للمرور.

المالرم أو  فيصــــل عبدالع ي  النجار رئيس فر  اال صــــا   -3

والمتابعة مع مجلســـــــي الشـــــــورى والنواب بإدارة الشـــــــ ون 

 5 القانونية.

 

 ة العد  والش ون اإلسالمية واألوقافورار من: 

 قانوني. المستشار الالداتورة الشي ة نورة بنت لليفة    لليفة -

 

 :10 من ورارة العمل والتنمية االجتماعية 

الشي ة عائشة بنت علي    لليفة الوايل المساعد للرعاية  -1

 والتأهيل االجتماعي. 

السيد جما  عبدالوهاب قاروني مستشار التنسيق لش ون  -2

 مجلسي الشورى والنواب.

 15 

 من ورارة ش ون مجلسي الشورى والنواب: 

محمد العيد الوايل المســـــــاعد لشـــــــ ون عبدالعظيم الســـــــيد  -1

  مجلسي الشورى والنواب.

 السيد أابر جاسم عاشور المستشار القانوني. -2

 20 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الورارة. ــ 

 

اما حضرها الداتور أحمد عبدا. ناصر األمين العام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والداتورة فورية 

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش ون العالقات واإلعالم 

 25والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 
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ر عصام عبدالوهاب البررنجي لش ون الجلسات واللجان، والداتو

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

المستشارين القانونيين بالمجلس، اما حضرها عدد من مديري 

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 5 الرئيس الجلسة:

 

 :الرئيـــــــــــــــس

، أسعد ا. صباحكم بكل لير، نفتتح بسم ا. الرحمن الرحيم

من الفصل  الثالثمن دور االنعقاد العادي  نيالحادية والثالثالجلسة 

 10، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الرابعالتشريعي 

الجلسة السابقة.  فضل األخ عبدالجليل .براهيم    طريف األمين العام 

 للمجلس. 

 

 :للمجلساألمين العام 

 15السالم عليكم ورحمة ا. وبراا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

وال عام وأنتم جميعًا بألف  وأسعد ا. صباحكم جميعًا بكل لير،

اعتذر عن حضور هذه الجلسة ال من أصحاب السعادة: رهوة لير، 

حمد مبارك والداتور عبدالع ي  عبدا. العجمان ومحمد الكواري 

 وشكرًا. مملكة،النعيمي للسفر لار  ال

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

ننا نهنئكم بشهر رمضان المبارك وال عام وأنتم ب ير، وا. يعي

.ل   اآلنوننتقل صالح األعما . منا يتقبل و.ياام عل  قيامه وصيامه، و
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وال اص بالتصديق عل  مضبطة الجلسة البند التالي من جدو  األعما  

 فهل هناك مالحظات عليها؟ السابقة،
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس

مناسبة بالتهنئة بلدينا بيان  .اما وردت .ليكم.ذن  قر المضبطة  

 فضل األخ عبدالجليل .براهيم    طريف  حلو  شهر رمضان المبارك.

 األمين العام للمجلس. 

 10 

 :ين العام للمجلساألم

بمناسبة حلو  بيان مجلس الشورى بالتهنئة  شكرًا سيدي الرئيس، 

شهر رمضان المبارك: بمناسبة حلو  شهر رمضان المبارك يطيب لنا في 

مجلس الشورى أن نرفع أسم   يات التهاني والتبريكات .ل  مقام حضرة 

 15صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس     لليفة ملك البالد المفدى، 

و.ل  صاحب السمو الملكي األمير لليفة بن سلمان    لليفة رئيس 

 الورراء الموقر، و.ل  صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

   لليفة ولي العهد نائب القائد األعل  النائب األو  لرئيس مجلس الورراء 

حفظهم ا. ورعاهم، و.ل  شعب البحرين الكريم والعالمين العربي 

 20 واإلسالمي، سائلين المول  العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة

عل  القيادة الحكيمة وشعب البحرين الكريم بال ير واليمن 

والبراات، وعل  األمتين العربية واإلسالمية بالع ة والرفعة والمنعة، 

وأن يتقبل ا. سبحانه و عال  من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح 

 أعمالهم، .نه سميع مجيب الدعاء، وشكرًا.

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

قل اآلن .ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص وننتشكرًا،  

 فضل األخ عبدالجليل .براهيم    طريف األمين العام بالرسائل الواردة. 

 للمجلس.

 5 

 األمين العام للمجلس:

رسائل معالي السيد  شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: 

أحمد بن .براهيم المال رئيس مجلس النواب ب صوص ما انته  .ليه 

مجلس النواب حو  التالي: مشرو  قانون بالموافقة عل  انضمام مملكة 

 10البحرين .ل  البرو واو  المكمل ال فاقية قمع االستيالء مير المشرو  

وقد  مت م. 2017( لسنة 17عل  الطائرات، المرافق للمرسوم رقم )

.ل  لجنة الش ون ال ارجية والدفا  واألمن الوطني مع .لطار لجنة .حالته 

. الحساب ال تامي الموحد للدولة للسنة الش ون التشريعية والقانونية

م، و قرير أداء  نفيذ المي انية 2015ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 15ت واشف المناقالت من حساب  قديرات ألرى للورارات والجها

لجنة الش ون م. وقد  مت .حالته .ل  2015الحكومية للسنة المالية 

. الحساب مع .لطار لجنة الش ون التشريعية والقانونية المالية واالقتصادية

ديسمبر  31ال تامي الحتياطي األجيا  القادمة للسنة المالية المنتهية في 

ة. وقد  مت م بعد  دقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلداري2015

 20مع .لطار لجنة الش ون  لجنة الش ون المالية واالقتصادية.حالته .ل  

 ، وشكرًا.التشريعية والقانونية
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 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن .ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص شكرًا،  

قانون بشأن النظافة العامة، المرافق بألذ الرأي النهائي عل  مشرو  

المجلس عل  هذا  ، وقد وافقم2014( لسنة 86رسوم الملكي رقم )للم

 5 المشرو  في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10وننتقل اآلن .ل  البند التالي  .ذن يُقر مشرو  القانون بصفة نهائية. 

الرأي النهائي عل  مشــــــــرو  قانون  من جدو  األعما  وال اص بألذ

م بشــــــــأن رعاية 2006( لســــــــنة 74رقم ) ( من القانون2بتعديل المادة )

بقانون المقدم من  و أهيل و شــغيل المعاقين، )المعد في  ــوء االقتراح

مجلس الشــــورى(، وقد وافق المجلس عل  هذا المشــــرو  في مجموعه 

 15 ؟في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20وننتقل اآلن .ل  البند التالي  .ذن يُقر مشرو  القانون بصفة نهائية. 

 قرير لجنة الش ون ال ارجية بمناقشة  من جدو  األعما  وال اص

( 11والدفا  واألمن الوطني ب صوص مشرو  قانون بشأن  عديل المادة )

م بشأن حماية المجتمع من األعما  2006( لسنة 58من القانون رقم )

 اإلرهابية، )المعد في  وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.
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وأطلب من األخ الداتور محمد علي محمد ال  اعي التوجه .ل  المنصة 

 فليتفضل.

 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 5اإللوة الكرام ال عام وأنتم ب ير. شـــــكرًا ســـــيدي الرئيس،  

 بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 10 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .ذن يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 15 

 (49صفحة  /1حق )انظر المل
 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانون.  فضل  

 20 األخ مقرر اللجنة. 

 

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

مشرو  القانون المذاور  دارست اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

،  ون اللجان بالمجلسوالمستشار القانوني لش ممثلي الجهات المعنية،مع 
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عل  رأي لجنة الش ون التشريعية والقانونية بمجلس واطلعت اللجنة 

قانون من الناحيتين الدستورية مشرو  الالذي جاء م ادًا سالمة الشورى 

ب ومرفقا ه بشأن مشرو  قرار مجلس النوا عل اما اطلعت  ،والقانونية

فضالً عن  يتألف ــ، واستعر ت اللجنة مواد المشرو  الذي القانون

 5استبدا  النص المقترح  عل  األول  نصت المادةماد ين، من  ــالديباجة 

( من قانون حماية المجتمع من األعما  اإلرهابية، 11بنص المادة رقم )

يعاقب بالسجن مدة ال   يد عل  لمس سنوات »وذلك عل  النحو التالي: 

دينار  عل  لمسة  الف ألفي دينار وال   يدوبالغرامة التي ال  قل عن 

ال من رو  أعماالً  كوّن جريمة  نفيذًا لغرض .رهابي، أو قام بأي 

 10شكل من األشكا  بتمجيد أو  عظيم أو  برير أو  حبيذ أو  شجيع عمل 

ويعاقب بالسجن مدة ال   يد عل  لمس سنوات ال من حار أو  .رهابي.

ترويج أو التمجيد أحرر بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن ال

أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، مت  اان ذلك بقصد 

وسيلة من وسائل الطبع أو  ريع، واذلك ال من حار أو أحرر أيالتو

 15التسجيل أو العالنية أيًا اان نوعها، استعملت أو أعدت لالستعما  ولو 

تمجيد أو التعظيم و البصفة وقتية لطبع أو  سجيل أو .ذاعة ذلك الترويج أ

في  وء ما دار من مناقشات   نفيذية. جاءت والمادة الثانية، «أو التشجيع

قانون، فإن اللجنة  وصي بما مشرو  الوما أبدي من  راء أثناء دراسة 

مشرو  قانون )مصاغ بناء عل  اقتراح الموافقة من حيث المبدأ عل   يلي:

 20( من القانون رقم 11)بقانون من مجلس الشورى( بشأن  عديل المادة 

الموافقة و .م بشأن حماية المجتمع من األعما  اإلرهابية2006( لسنة 58)

ا وردت  فصيالً في الجدو  مواد مشرو  القانون امنصوص عل  

 المرفق، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل األخ النقيب محمد يونس هل هناك مالحظات؟ شكرًا،  

ا  بمجلسي الشورى والنواب واللجان رئيس شعبة اال صالهرمي 

 ورارة الداللية. ب الورارية بإدارة الش ون القانونية

 5 

 رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان

 :الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية

نتمن  .عادة مشــــرو  القانون .ل  اللجنة  الرئيس، معاليشــــكرًا  

مدة أســـبوعين .ل  أربعة أســـابيعن ألن هناك بع  ل لدراســـته مرة ألرى

 10التغييرات التي أجريت عل  النص الوارد في مذارة رد الحكومة بعد 

باحث مع اإللوة  التعديالت التي أجريت من مجلس النواب، فنتمن  الت

  مســـألة في قانون اإلرهاب وهي عقابي يقف علالفي اللجنةن ألن النص 

مســألة لطيرة، . ــافة .ل  أن التعديل طا  العقاب الذي جاء به النص 

األصـــــلي وهو الحبس وشـــــدده .ل  الســـــجن، . ـــــافة .ل  .لغاء الغرامة 

 15بالتالي هو نص عقابي ويجب أن يأ ي وواذلك  غيير بع  األلفاظ، 

ية ألرى وهي ج ئ عنعل  الطريقة المنضــــــبطة .ل  أبعد درجة. ناهيك 

أن هناك صـــــــورة  جريمية جديدة قد نرى التباحث في . ـــــــافتها وهي 

 جريم الش ص االعتباري، فربما ير كب الش ص االعتباري مثل هذه 

هذه المســـــألةن ألنها   شـــــملمن قانون اإلرهاب ال  21الجريمة، والمادة 

 20قائمة عل  أســــــا  التحري ، فهي جريمة قائمة عل  فعل .رهابي، أي 

 21مــة اإلرهــابيــة قــائمــة وأنــا أحرض عليهــا، في حين أن المــادة الجري

 تكلم عن مشـاراة الشـ ص االعتباري مباشـرة في ار كاب الجريمة 

النظر في النص إل ـــــــــافة الشــــــــ ص  .عادةذا ها، وبالتالي قد نرى 

 االعتباري لتغطية هذا الجانب، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

يطلبون .عادة مشرو  القانون .ل  اإللوان في الحكومة شكرًا،  

 اللجنة لم يد من الدراسة، فهل يوافق المجلس عل  ذلك؟

 

 5 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن .ل  البند التالي  ..ل  اللجنةمشرو  القانون  عاد.ذن يُ  

الش ون المالية   قرير لجنةمن جدو  األعما  وال اص بمناقشة 

 10مشرو  قانون بشأن عالوة الغالء )المعد في  وء ية ب صوص واالقتصاد

وأطلب ، المقدم من مجلس النواب( «بصيغته المعدلة»االقتراح بقانون 

 مقرر اللجنة التوجه .ل  المنصة فليتفضل. األخ صاد  عيد    رحمةمن 

 

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 15أســـعد ا. أيامكم بكل لير، وال شـــكرًا ســـيدي الرئيس،  

عام وأنتم ب ير، وأعانكم ا. عل  صــيام شــهر رمضــان وقيامه. بدايةً 

 أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 20 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ومرفقا ه في المضبطة..ذن يتم  ثبيت التقرير  

 5 

 (69 صفحة /2)انظر الملحق 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل سعادة األخ مانم بن فضل البوعينين ورير ش ون مجلسي  

 10 الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

الر با  هذا المشــــرو  بقانون ار باطًا شــــكرًا ســــيدي الرئيس،  

للدولة، وألثره المباشــــــــر عل  المي انية العامة  وثيقًا بالمي انية العامة

 15للدولة نتمن  من مجلســــــــكم الموقر  أجيل النظر في هذا المشــــــــرو  

 للم يد من الدراسة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 طلب الحكومة  أجيل مناقشة المشرو  بقانون للم يد  شكرًا، 

 20 من الدراسة، فهل يوافق المجلس عل  ذلك؟ 

 

 موافقة( )أغلبية
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25وننتقــل اآلن .ل  البنــد التــالي من جــدو  األعمــا   .ذن يقر ذلــك. 

 الشــ ون ال ارجية والدفا  واألمن الوطني وال اص بمناقشــة  قرير لجنة
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بشـــــــــأن االقتراح بقانون بتعديل بع  أحكام قانون المرور الصـــــــــادر 

، المقدم من أصحاب السعادة األعضاء م2014( لسنة 23بالقانون رقم )

لالد حسين المسقطي، وجميلة علي سلمان، ولميس حمد الرميحي، 

ــة رم ي فــاي و أحمــد .براهيم به اد،و ــب من . هــال الــداتور  األخوأطل

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

 

 و الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:العض

بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  ســيدي الرئيس،شــكرًا  

 المضبطة.
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 15 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .ذن يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.  

 

 20 (100 صفحة /3)انظر الملحق 

 

 لرئيـــــــــــــــس:ا

  فضل األخ مقرر اللجنة.  
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 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

اســـــتعر ـــــت اللجنة االقتراح بقانون  شـــــكرًا ســـــيدي الرئيس، 

المذاور بحضـــــــور مقدمي االقتراح، والمســـــــتشـــــــار القانوني للجنة، 

واطلعت اللجنة عل  نصــــــــوص مواد االقتراح، وبعد االســــــــتئنا  برأي 

ــك  ــه، وذل ــديالت علي ــة .جراء بع  التع ــدمي االقتراح، قررت اللجن  5مق

المرور  وعل  قانون»بالتوافق مع مقدميه، حيث  م اســــــــتبدا  عبارة 

وعل  قانون »محل عبارة « ،م2014( لســـنة 23الصـــادر بالقانون رقم )

، المعد  م1979( لســـــــنة 9المرور الصـــــــادر بالمرســـــــوم بقانون رقم )

الواردة في الديباجة، اما  «،م1985( لســنة 2بالمرســوم بقانون رقم )

 10( فقرة أول  من االقتراح 50 م .جراء بع  التعـــديالت عل  المـــادة )

وفقًا مع عـــدم اإللال  بـــالتـــدابير المقررة »التي  نص عل : بقـــانون، 

عقوبة أشـــد منصـــوص عليها في أي قانون  ألحكام هذا القانون أو بأي

 لر، يعاقب قائد المرابة بغرامة ال  قل عن لمســين دينارًا وال  جاور 

 عل مائة دينار .ذا  جاور الحد األقصــــــ  للســــــرعة المقررة بما ال ي يد 

 15( %30 م اإلبقاء عل  نسبة السرعة المقررة وهي )حيث .  «(20%)

 عل (، وحذف حرف )ال( الواردة قبل عبارة )ي يد 50في المادة رقم )

مع عدم اإللال  بالتدابير »التالي: عل  النحو (، لتصــــبح المادة 20%

المقررة وفقًا ألحكام هذا القانون أو بأي عقوبة أشـــد منصـــوص عليها 

ائد المرابة بغرامة ال  قل عن لمســــــــين في أي قانون  لر، يعاقب ق

 20دينارًا وال  جاور مائة دينار .ذا  جاور الحد األقص  للسرعة المقررة بما 

وانتهت اللجنة .ل  التوصــــــية بجوار نظر االقتراح  .«(%30) عل ي يد 

( 23بقانون بتعديل بع  أحكام قانون المرور الصـــــــادر بالقانون رقم )

الســـــعادة األعضـــــاء لميس حمد  ، المقدم من أصـــــحابم2014لســـــنة 

أحمد ولالد حســــــين المســــــقطي، و جميلة علي ســــــلمان،والرميحي، 
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عل  المجلس الموقر واألمر معروض ، هالة رم ي فاي و.براهيم به اد، 

 ، وشكرًا.ال  اذ الالرم

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5  فضل األخ لميس حمد الرميحي. هل هناك مالحظات؟ شكرًا،  

 

 مد الرميحي:العضو خميس ح

والشـــكر موصـــو  .ل  اإللوة أعضـــاء  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

لجنة الشــــــــ ون ال ارجية والدفا  واألمن الوطني عل  الجهود الكبيرة 

قانون. قانون المرور من القوانين   10التي بذلوها في  مرير هذا االقتراح ب

 نالمهمة التي أصدر ها السلطة التشريعية لال  الفصل التشريعي الثالث

والذي ال جدا  فيه أن هذا القانون عالج الســــلوايات مير المنضــــبطة 

في طرقـــات مملكـــة البحرين، وانعكس ذلـــك عل  عـــدد الحوادث 

ال طرة التي يذهب  ـــحيتها شـــباب من أبنائنا، واما  علمون أن هذه 

 15الســــــــلوايات قد قامت ورارة الداللية ممثلة في اإلدارة العامة للمرور 

هذه الســـلوايات قد التفت  قريبًا من الطرقات بمتابعتها، و.ن اانت 

العامة في مملكة البحرين .ال أن البع  لألســــف الشــــديد من شــــبابنا 

مارا  يمار  هذه الســــــــلوايات في القرى وفي المناطق النائية. دائمًا 

االقتراحات بقوانين  عالج القصـــــــور في القوانين، وهذا االقتراح بقانون 

لة  قدمنا به بعدما واجه قانو  20ن المرور لغطًا ابيرًا لال  الفترة القلي

الما ـــــية، وهناك شـــــكاوى اثيرة متكررة من المواطنين من بع  

في هذا القانون، وأذار أنه أثناء مناقشــة  ةموجودالالغرامات الكبيرة 

م بمجلس النواب اان هناك بع  الجدا  2013هذا القانون في مار  

ب صــــوص هذه المادة  حديدًا، مع ممثل ورارة الداللية في ذلك الوقت 
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وأذار أنني ذارت أن هذه المادة ســــــــوف  ثير لغطًا وســــــــوف  واجه 

مشــاالن ألن صــيامتها فيها للل، وأصــر ممثل ورارة الداللية عل  أن 

ســتواجهكم فيها  ةالمادة مصــامة بصــورة جيدة، وقلت له .ن هذه الماد

مشـــاال مســـتقبالً، وأنا لدي مضـــبطة هذه الجلســـة الموثقة في مار  

 5م، ولقد اســــــت رجت منها لالصــــــة ما دار بيني وبين ممثل ورارة 2013

الــدالليــة. بعــد  طبيق هــذا القــانون اــانــت هــذه المــادة  حــديــدًا محور 

نســــبة ال الف من اثير من الســــوا  في  فســــيرها، والجميع يظن أن 

مسموح بتجاورها، وهو عكس الواقع، ( %30المقررة وهي ) السرعة

ولذلك أ   هذا االقتراح بتعديل هذه المادة لمواجهة هذه المشــــــــكلة 

ًا  م .جراء  عديل عل  المادة المتعلقة   10التي يعاني منها القانون. أيضــــــــ

بالتصــالح في حالة قطع اإلشــارة الحمراء، واما  علمون أن ال واقعة 

ا حاال ها ال اصـــــــــة، وبالتالي   تلف من حالة .ل  لها مســــــــببا ها وله

ألرى، ولدى نيابة المرور ام هائل من الم الفات والقضـــــايا المتعلقة 

بقطع اإلشــــــــارة الحمراء، والقانون الحالي ال يعالج التصــــــــالح في هذه 

 15الواقعة وهي قطع اإلشــــــــارة. واما أشــــــــرت أن ال حالة   تلف عن 

شـــــــــارة  جنبًا لحادث  صـــــــــادم قد الحالة األلرى، فهناك من يقطع اإل

من حاالت قطع اإلشــــــــارة  حدث في فترة  %90يحدث له من ال لف. 

االنتقا  من اإلشـــارة ال ضـــراء .ل  اإلشـــارة الحمراء، وهي الفترة التي 

 كون فيها الحوادث قليلة، و.ذا لم يتم التجاور قد يتســــــــبب ذلك في 

 20جنة عدلنا عل  حدوث  صــــادم من ال لف لقاطع اإلشــــارة. ونحن في الل

المادة ال اصة بقطع اإلشارة مع جوار التصالح في هذه المادة، وأعتقد 

أن اإلدارة العــامــة للمرور  ســــــــتطيع من لال  اــاميرا المراقبــة التي 

عن  عمد  ةصـــورت قطع اإلشـــارة أن  قرر .ن اانت هذه الم الفة نا ج

إلدارة أو لتجنب وقو  حادث ال قدر ا. في  لك اللحظة. ال شـــــــــك أن ا
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قانون المرور  مة للمرور مشــــــــكورة قامت بجهد جبار في  مرير  عا ال

و طبيقه، وبصــــــــفتي أحد مقدمي االقتراح بقانون  ناقشــــــــت مع بع  

أعضــاء اللجنة الموقرة، ون والً عند رمبة أعضــاء اللجنة  م  عديل نســبة 

، واما (%30)نسبة لسرعة المقررة اتجاور بحيث ال  الحد األقص  

 5مع رمالئي نعطي مجاالً للســــوا  في ذلك، أنا قد ألتلف  أشــــاروا حت 

ــة  ني لم أ فق مع ن، أل«ال»في اللجنــة الموقرة بحــذف الحرف  اللجن

، وأعتقد أنهم ظنوا أنني ألطأت في «ال»الموقرة ب صــــــــوص حذف 

ذلك، بل أنا  عمدت و ــعهان ألن وجود الفقرة الثانية في المادة وعدمها 

في هذه المادة، حت  « ال».عادة حرف ســــيان، لذلك أارر أنه يجب 

 10 نضــــــب . اما  علمون هناك بع  الطرقات  كون الســــــرعة المقررة 

، عل  ســبيل المثا  شــار  الملك حمد المتجه .ل  اايلو مترً 120فيها 

فلو ســــــــمحنا  اايلو مترً 120درة البحرين الســــــــرعة المقررة فيه هي 

، وهذه الو مترًاي 160من لال  هذه المادة فستكون السرعة  %30بـ

ســرعة طائرة وليســت ســرعة ســيارة، لذا أارر أنه يجب أن يعاد حرف 

 15في هــذه المــادة، ويكتف  بــالنســــــــبــة المقررة في المــادة وهي « ال»

ــه .ذا 30% ــة من المــادة، وأعتقــد أن ــاني ، وال داعي لحــذف الفقرة الث

فإن وجود الفقرة الثانية من المادة ال مبرر له، وهو « ال»حذفنا حرف 

ي رأيي ي ل اثيرًا بالمادة. هناك  عديل  لر ب صــــــــوص مد أجل ف

الغرامة من أســـــبو  .ل  أســـــبوعين، من أجل .عطاء الفســـــحة الكاملة 

 20من قيمة الغرامة، وأعتقد أنها  %50لحصو  السائق عل  لصم بنسبة 

مدة اافية ليتمكن الســــــــوا  لاللها من دفع مبلة الغرامة، حيث .نه 

لر. أارر شــــكري الكبير ل لوة ســــيحصــــل عليه من أي مصــــدر  

ال مالء في لجنة الش ون ال ارجية والدفا  واألمن الوطني، و.ل  اإللوة 

 في اإلدارة العامة للمرور، وشكرًا.
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 لرئيـــــــــــــــس:ا

النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة شكرًا،  فضل األخ  

ة الش ون إدارباال صا  بمجلسي الشورى والنواب واللجان الورارية 

 القانونية بورارة الداللية. 

 5 

 رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى والنواب 

 : بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية واللجان الوزارية

المراد  50المادة في واقع األمر أن نص  شكرًا سيدي الرئيس، 

 عــديلــه هو نص ســــــــليم حت  من النــاحيــة اللغويــة، أمــا من حيــث .ننـا 

 10عدم فهم الشار  ألن اجه مشكلة في التطبيق، فهذا مير صحيح، سنو

للمو و  هو مسألة ألرى. نحن ال نعتمد في  فسير القوانين عل  اون 

 100أو  80الشـــار  قد فهم القانون أو ال، فإن اانت الســـرعة المقررة 

األخ مســـــألة البحث ومعظم ما ذاره  .فأنت وقعت في حياض الم الفة

الج ئية لكن هناك ج ئيتين: و قدير واحترام،  محل لميس الرميحي

 15، فقد  عودنا واحدة األول : قانون المرور لم يم ِ عل   طبيقه ســــــــنة

 حديد القيد ال مني أو الحظر ال منين لكي نتيح للقانون فرصـــــة عل  

وما هو و ــــــعه في  ؟للتطبيق، ولكي نتأاد هل ســــــيجني ثماره أم ال

يجب أن نعطي قانون المرور مدة لكي يطبق ويستوعبه  :نقو  ؟المجتمع

لم  م ِ ســنة عل   طبيقه فهذا مير والجميع ويتعاط  معه، أما  عديله 

 20 لميس الرميحي هوممكن. المســــألة األهم، معظم ما  فضــــل به األخ 

أمور فنيــة بحتــة، ونحن لم نُــد ا .ل  اجتمــا  اللجنــة لنــدلي برأينــا، أنــا 

دارة اإلظ والقانون والجانب العقابي، واإللوة في قانوني أ كلم في اللف

العضــــــــو قــا : أظن  األخفي الجــانــب الفني،  نلمرور يتكلموالعــامــة ل

هي ألفاظ  عتمد ووأعتقد، الحظ معالي الرئيس األلفاظ التي ذارت، 
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من حوادث  جاور اإلشارة  %90.ن »عل  نفسية الش ص، فهو يقو : 

من قا  « من األصــــــفر .ل  األحمر الضــــــوئية  حدث أثناء انتقا  النور

ذلك؟! البد من الوقوف عل  المســـــــــألة من الجانب الفني وبحثها، لذا 

نتمن   أجيل المو و  وبحثه بشكل متكامل ودعوة اإللوة في اإلدارة 

 5العامة للمرور وورارة الداللية بشـــكل عام لدراســـة المو ـــو  من جميع 

اما ذار سعادة األخ حدثت الفنية والقانونية ومير ذلكن ألنه  ،جوانبه

بينه وبين األخ محمد بوحمود أثناء .قرار القانون مناقشـــــــة حو  الجانب 

من الناحية اللغوية  واالمهاللغوي، وأنا أ فق معه في الناحية اللغوية، 

ســليم، في حين ال نرى الصــحة اللغوية في النص المقترح اآلن، ولكي 

 10االقتراح بقانون .ل  اللجنة،  فهم البد أن يعودن يل هذا الجد  وعدم ال

تم دراســــــته بالطريقة األفضــــــل، أ من  أن يعاد المشــــــرو  .ل   حينها و

رونه  بعد أربعة أســـابيع أو بحســـب ما .ل  المجلس اللجنة عل  أن يعود 

مناســـــــبًا، لكي نبحث القانون بشـــــــكل قويم اون النص عل  درجة 

ونه يطبق عل  ابيرة من ال طورة، والقانون عل  درجة من األهمية ا

 15 من المواطنين والمقيمين، وشكرًا.     ابيرةشريحة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الداتور سعيد أحمد عبدا.. 

 

 20 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

بداية أشـــكر لجنة الشـــ ون ال ارجية  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

والدفا  واألمن الوطني عل   قريرها، وأشــــــــكر مقدمي المقترح.  بين 

ا ملحوظًا،  لنا أنه منذ .صــدار هذا القانون ان فضــت الحوادث ان فا ــً

قانون المرور. ألتلف  بعد .قرارحيث شــهدت البحرين ســلوايات جيدة 
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اإلشــــارة حمراء ص ومع رميلي األخ لميس الرميحي، فكيف يمر شــــ 

؟! يتصــالح مع من؟ أعتقد أن ذلك حق عام، واما ونســمح له بالتصــالح

قانون يجب أن قتراح ب فضــــل ممثل الحكومة أنها أمور فنية. أرى أن اال

يعود .ل  اللجنة لم يد من الدراسة. في ال ار  من يعبر واإلشارة حمراء 

 5لم بد، وقد ، ويحكم عليه بااعمدً ويصـــطدم بشـــ ص يعتبر ذلك قتالً

أنه يجب   فيف السرعة عند االقتراب من اإلشارة بشأن  ناقشنا سابقًا 

اإلشـــــارة من لون لون تحو  يبحيث  تمكن من .يقاف الســـــيارة قبل أن 

ايلو  100.ل   لر، فإن انت  سير بإ جاه اإلشارة بسرعة  صل .ل  

 متر فمن الطبيعي أنك لن نســــتطيع .يقاف الســــيارة، هناك  عليمات من

 10اإلدارة العامة للمرور بشــأن   فيف الســرعة قبل الوصــو  .ل  اإلشــارة، 

اإل اءة  ستطيع التوقف حينها، فقد طرح لون بحيث لو صار  حو  في 

اإلشــارة،  ســيتغير لون بين بالثواني مت   شــاشــةو ــع  مو ــو  ســابقًا

أنا سعيد جدًا لما  .لكن في األلير الها أمور مر بطة بسلوك السائق

ـــ من  قليل نسبة الحوادث، واما  فضل ممثل شهدناه  ــــ ـــ بحمد ا. ـ ــــ ـ

 15الحكومة أن هذا القانون لم يم ِ عليه ســـــــنة واحدة ونعاود عليه! فال 

منطق في ذلـك، لـذا أ من  عل  اإللوة .رجـاعـه .ل  اللجنــة لم يـد من 

 الدراسة، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 رئيس اللجنة. شكرًا،  فضل األخ لالد محمد المسلم 

 

 العضو خالد محمد المسلم:

قانون لم يد من ب االقتراحأطلب استرداد  شكرًا سيدي الرئيس، 

 الدراسة، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ لميس حمد الرميحي. 

 

 5 العضو خميس حمد الرميحي:

حقيقة أشـــــكر رميلي األخ الداتور  شـــــكرًا ســـــيدي الرئيس، 

دا.، لكن أعتقــد أنــه لم يقرأ القــانونن ألن المــادة التي ســــــــعيــد عبــ

 تحدث عن قطع اإلشـــــــــارة  تكون من عدة فقرات، فهناك فقرة  قو  

، وهذه المادة  تكون فيات أو  لفيات فال يجور التصالح.نه .ذا حدثت و

 10ذارنا أنه  50من ســت فقرات متعلقة بهذا المو ــو ، لذلك في المادة 

 لر   ـــررســـرعة المقررة ولم يحدث حادث أو أي الالســـائق .ذا  جاور 

فيجور .لغاء عقوبة الحبس، وما عدا ذلك فأعتقد أن أملب مواد قانون 

لة  المرور المتعلقـة بـذلـك هي متعـددة الفقرات، واـل فقرة  تنـاو  حـا

 معينة، وهذا  و يح لألخ الداتور سعيد عبدا.، وشكرًا.   

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ل األخ الداتور سعيد أحمد عبدا..شكرًا،  فض 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 20رمضــــان اريم، ولن ألتلف مع األخ  شــــكرًا ســــيدي الرئيس، 

لميس الرميحي اونه ي عم أنني لم أقرأ القانون و.ن اان هذا األمر 

ي ســــــفني. فقد دافعت عن هذا القانون ليس في المجلس فق  بل حت  

علم .ن اان التصــالح ممكنًا حينما يقتل شــ ص ، وال أالمجلس لار 

ســــــــــائق أنــه .ذا  جــاور عل   لر! ايف يمكن أن ننص في القــانون 
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دون عليه أن يتصالح حت  من فاإلشارة ولم يتسبب ذلك في قتل ش ص 

مرة ألرى أن البحرين شهدت حوادث  الدلو  في  فاصيل ذلك؟! أارر

من للتو عضهم   ر  ولألسف الشديد راح  حيتها شباب، وأذار أن ب

المدرســـــــــة وبســــــــبب التهور هم يمو ون في هذه الحوادث، أ من  عل  

قانوناإللوة أن يســــــــتردوا   5، و.ن اان هناك مجا  لتطوير االقتراح ب

القانون فهذا شــــــــيء جيد. بع  المواطنين يعتقدون أن من يحدد مبلة 

قانون رون األمر جيدًا، في حين أن الغرامات والعقوبات هم أنا  ال يقدّ

ن عل  هذا والمرور جاء نتيجة لبرات ودراســــــــات قام بها اإللوة القائم

 القانون، وشكرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 15ال عام وأنتم ب ير، ومبارك عليكم  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

من شـــــهر رمضـــــان. بداية أثني عل  ما  فضـــــل به ممثل ورارة الداللية 

اإلدارة العامة للمرور بشـــــــــأن .رجا  هذا القانون .ل  اللجنة لم يد من 

الدراسة. قانون المرور جديد والجميع يشهد أنه قلل من الحوادث بنسبة 

ــا، وهــذا أمر جيــد، لكن قــد 74% ألتلف من األخ الــداتور   قريبً

 20ســــــــعيد عبدا. في نقطة واحدة، وأؤيد ما  فضـــــــــل به األخ لميس 

الرميحي، جميعنا  ــد قيام اإلنســان في الحالة الطبيعية بتجاور الضــوء 

األحمر، وهــذا معروف، لكن هنــاك اســــــــتثنــاءات، نحن ال نعلم مت  

ن ستنتقل اإلشارة من الضوء األلضر .ل  األحمر، فقد  كون سرعة م

وفجأة  تحو  اإلشـــــــــارة .ل  اللون األحمر ايلو مترًا  %80هو للفك 

 25وربما أنت  توقف، فما الذي ســيحدث؟ من للفك ســيتصــطدم بكأنت  و
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ا بمن صــطدم  . أؤيد ما  فضــل به األخ الداتور ســعيد هو أمامك أيضــً

عبدا. بشـــــــأن عدم األلذ بهذا األمر دائمًا ولكن هناك اســـــــتثناءات 

اما  فضـــــــل األخ لميس الرميحي وهذا هو الصـــــــحيح. نقطة ألرى، 

اإلدارة العامة للمرور أن يراجعوا مســـــــألة و ـــــــع اإللوة في أ من  عل  

 5رة الضوئية، فكل الدو  التي  حدد الوقت بالثواني عند اإلشاالشاشات 

مثــل الكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطر والهنــد وميرهــا  عمــل 

بذلك .ال البحرين فإنها  تحجج بعدم .مكانية  غييرها ألســـــباب معينة، 

ما هي األســــــــباب؟! النا   تقدم بينما نحن نقف عند هذا الحد! من 

لتتمكن  لال  األرقام  ســـتطيع أن  بين بالضـــب  مت    فف الســـرعة

ماذا ال نألذ بالنظام الجديد؟   10من التوقف في الوقت المناســـــــــب، فل

 وشكرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، فضل األخ لالد محمد المسلم. 
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 العضو خالد محمد المسلم:

قانون البديل يســـمح بالصـــلح قتراح باال شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

م أعد م المو ــو  .ل  والتصــالح، جئنا بمو ــو  الصــلح والتصــالح وأنت

 عود اللجنة، القانون ابير وواســع ومتشــعب في هذه القضــايا، وعندما 

 20.ن شـــــاء ا. ســـــيكون هذا األمر ســـــهل جدًا، ونحن  باالقتراح بقانون

 لم يد من الدراسة، وشكرًا.  سنسترد االقتراح بقانون

 

 الرئيـــــــــــــــس:

عينين ورير ش ون مانم بن فضل البو خشكرًا،  فضل سعادة األ 

 25 مجلسي الشورى والنواب. 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 صحيحًا لما ورد عل  لسان األخ أحمد  شكرًا سيدي الرئيس، 

في مو و  و ع الشاشات التي الحداد، عندما قا  .ن البحرين  تحجج 

هذا مير صحيح، واألنظمة   تلف و ،عند اإلشارة الضوئية  ظهر التوقيت

 5في البحرين لدينا ولة .ل  ألرى، ولها الفتها المالية، بمعن  أننا من د

، وهو )اللوب ( الذي ذلك النظام، وربما يكون أفضل من نظام حاليًا

يعطي المجا  لتصبح حراة المرور  والذيأمام اإلشارة الضوئية، 

حراة انسيابية. .ذا جئنا .ل  نظام  لر فإن ال الكلفة المالية التي 

، وسوف  ستحدث الفة مالية جديدة الحالي سوف  لغ ام لنظصرفت ل

 10لنظام جديد، والنظام الحالي ــ اما قلت ــ هو نظام جيد، وأعتقد أن ا

المطلوب من السائق دائمًا هو ألذ الحيطة والحذر عند اإلشارة الضوئية، 

و  فيف السرعة قليالً حت  ال  حدث حوادث، .ذن المسألة ليست في 

قدر اونها سلوايات درجنا عليها سابقًا ويجب أن  طبيق القانون ب

  توقف، وشكرًا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:
أود أن أستأذن المجلس بإعطاء الكلمة لثالثة متحدثين شكرًا،  

.ل  اللجنة  االقترحلم يسبق لهم الحديث ثم نقفل باب النقاش ونعيد 

 .ال ايدي األلت دال  جاسم  فضل ،اما طلب األخ رئيس اللجنة

 20 

 :دالل جاسم الزايدالعضو 

أنا مع فكرة االقتراح بقانون، ولكن  شكرًا سيدي الرئيس، 

أيضًا مع فكرة أن يتم االجتما  مع اإللوة في ورارة الداللية حت  يتم 
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 لال   ضبي  النص القانوني بما يمكن أن يُعمل به في  وء ما أثير من

ن صيامة المادة لغويًا نقاش بشأن مو و  الحد األقص  للسرعةن ألال

هل ما فُرض من مرامات اان  :مير صحيحة. اان هناك  ساؤ  مفاده

فعالً طبقًا لنص المادة الحرفي؟ ألنها اانت  تطلب أن  كون هناك 

 5عل  السرعة المقررة، أما ما  م  طبيقه من اإلدارة العامة  %30ريادة 

المادة  حتا  للمرور فكان يستهدف  جاور الحد األقص  للسرعة، هذه 

نصًا مفهومًا بحيث ال يمكن األلذ بالتأويالت،  ــفعالً  ــ.ل  أن نضع 

ألنه حت  المستشارين القانونيين بالمجلسين اانت لديهم وجهات نظر 

.ل  الحد األقص   %30بشأن هل المقصود بذلك هو . افة نسبة 

 10د منه لذلك عندما  قدم اإللوة بهذا االقتراح اان القص ؟للسرعة أم ال

هو .رالة هذا اللبس في المفهوم والداللة. المو و  اآللر الذي  كلم 

عنه الداتور سعيد عبدا. بشأن هل يجور التصالح في قضايا  جاور 

اإلشارات المرورية أم ال؟ الذي يعرض التصالح ليس متهمًا، ألننا نعتبر 

كاب ر اهذه الجرائم من الجرائم ال طأ التي ال يستهدف فيها الش ص 

 15الوفاة، فهي  عل  ذلكجريمة مع ش ص  لر في سيارة ألرى ويتر ب 

 دلل في مفهوم القتل ال طأ نتيجة عدم ا با  التعليمات، فهذه الج ئية 

سوف  كون بناء عل  عرض للتصالح يُعرض عل  المتهم، وليس المتهم 

هو من يفرض مسألة التصالح. نص الفقرة الثالثة موجود في القانون 

باستثناء أنهم أدرجوا الفقرة المتعلقة بتجاور السرعة. الفقرة الثالثة الحالي 

 20ذا ها موجودة في النص الحالي باستثناء أن الش ص .ذا أراد التصالح 

وقبِل بذلك ففي القانون الحالي له مدة سبعة أيام حت  يحصل عل  سداد 

ترحوا النصف من مبلة التصالح امي ة له ألنه بادر بالتصالح. اإللوان اق

يومًا، وأعطوه الحق بحيث يمكنه األلذ  15أيام .ل   7مد المدة من 

يومًا فإنه يستفيد من مي ة الت في .  15بمبدأ التصالح، و.ذا سدد لال  
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اقتراح بقانون ونجد أن الحكومة  هناك كونينحن نسعد جدًا عندما 

احن حت   بدي رمبتها في التواجد مع اللجنة لتناق  المبادئ العامة لالقتر

ال يكون هناك مضيعة لوقت المجلس، واذلك حت  ال ندلل في 

، ولكننا ندعو مقدمي سيسحب.شكاليات الحقة. صحيح أن التقرير 

 5االقتراح .ل  أن يُبن  االقتراح ــ فعالً ــ عل  ا فا  مسبق مع اإلدارة العامة 

 للمرور حت  نضمن  حقيق الغاية من هذا االقتراح، وشكرًا.

 

 ـــــــــــــس:الرئيــ

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

أعتقد أن االقتراح بقانون له وجاهته،  شــــكرًا ســــيدي الرئيس، 

ب صوص لمرور له وجاهته أيضًا. العامة لدارة اإلولكن ما و حه ممثل 

 الحوادث  قع.ن قا  ، األخ لميس الرميحي اإلشــارات الضــوئية مو ــو 

 15، من األلضـــر .ل  األصـــفر ثم األحمر  جاور اإلشـــارة أثناء  غيرهاعند 

وهذا أمر مير صــحيح، ألن الحوادث التي  قع عند .شــارات المرور هي 

حوادث قا لة،  أ ي الســـيارة مســـرعة في الشـــار  الســـريع و رى . ـــاءة 

اإلشــارة أمامها . ــاءة صــفراء وســوف  صــبح حمراء ولكن الســائق ال 

حوادث التي  كون اإلصابات فيها قا لة. ب صوص هل يقف، فتحصل ال

 20هذا شــــــــأن المرور وشــــــــأن الطرف اآللر من  ؟يجور التصــــــــالح أم ال

ند لطو  .ل  االســـتهتار بإشـــارات المرور ع ناالمتقا ـــين. اليوم وصـــل

المرور ل طو  المشــاة بالقرب من باب البحرين  المشــاة، فمثالً .شــار ا

بأن اإلشــارة لضــراء والنا  الحد  .ل ومجمع بتلكو، وصــل االســتهتار 
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 مر ولكن الســــائق يأ ي مســــرعًا وال يقف، فهل يعتبر ذلك قتالً عمدًا 

أم ال؟! أنا مع ما  فضــل به ممثل اإلدارة العامة للمرور بشــأن وجود أمور 

فنية و قنية وقانونية يجب األلذ بها، فمثالً  جاور النســـــــــب المحددة 

ــــــــــــ قترح ترحت واقتنعت باســــترداد االأو عدم التجاور. اللجنة اق %90بـ

 5، فليكن ذلك حت  معها مرور لمناقشـــــــتهعامة للدارة الاإلبقانون ودعوة 

قترح بعد دراسـات و.حصـائيات و ضـبي  ماد ه القانونية، يصـدر هذا اال

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 
 

 المعاودة:العضو عادل عبدالرحمن 

السالم عليكم ورحمة ا. وبراا ه،  شكرًا سيدي الرئيس، 

ونبارك لكم حلو  شهر رمضان المبارك، وندعو ا. أن يررقنا و.ياام 

 15مالحظات، أوالً: نُشر لبر صيامه وقيامه .يمانًا واحتسابًا. لدي بع  ال

المرور بنسبة  صل .ل  أن الحوادث ان فضت بعد  طبيق قانون مفاده 

، ومشكلة افهذا يعتبر .نجارً ا، .ذا اان ذلك صحيحً%75حوالي 

القانون هو ليس في الغرامات المر فعة، حيث .ن في ذلك مشكلة ويجب 

هي عدم فهم القانون وأن  در ، ولكن أيضًا لدينا مشكلة ألرى 

 20حينها فوعدم استيعابه، فالكثير من النا  لو استوعبوا القانون وعرفوه 

كثير من الم الفات، ويمكنهم  وفير الكثير من يمكنهم  جنب ال

األموا ، هذا أوالً. ثانيًا: أنا مع أصل المقترح، وأعتقد أن التضييق 

الشديد مير محمود، فبع  الدو  المتحضرة لديها شوار  ليس فيها 

حدٌ أقص  للسرعة، وب اصة أن بع  الشوار  نلت م بها مجبرين رمم 

 25مثالً،  60أو  50ر في هذه الشوار  بسرعة أننا عل  مير قناعة بها، فنسي
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ايلومتر في الساعة  100وأيضًا هناك بع  الشوار  محددة سرعتها بـ 

ايلومتر في الساعة، فأرجو أن  80بينما نتفاجأ بتغير السرعة .ل  

يراع  ذلك. أيضًا أود أن أؤاد االم سعادة ورير ش ون مجلسي 

قا  .ن الو ع الحالي جيد،  الشورى والنواب، وأود أن أريد عليه، فقد

 5وأنا أقو  .نه ليس جيد فق ، بل .ن هذا الو ع هو المتطور والمتحضر، 

فهذه األرقام  ست دم ــ اما ذارنا ــ ل شارات مير الذاية، بينما 

اإلشارة الذاية مبرمجة لكي  وارن ما بين ال طو ، وأعتقد أنها 

شارات الرقمية ربما أاثر  طورًا، اما أنها األفضل واألوفر، ألن اإل

ثانية فق ، فيُهدر  50 حدد بمائة ثانية، و مر جميع السيارات لال  

 10نصف الوقت في االنتظار، بينما اإلشارة الذاية  وفر هذا الوقت، و.ن 

لمرور مير ذاية، لعامة لدارة ااإلاانت .شارة المرور الموجودة قرب 

لحمراء رمم للو فقد  ورطنا فجر هذا اليوم عندما أ اءت اإلشارة ا

مراجعة لمرور لعامة لدارة ااإل عل الشار  المقابل من السيارات، فأ من  

ا بوجود للل أن نمر واإلشارة حمراء ظنًا من.ل  ، ألننا ادنا نضطر ذلك

 15 قع عندما ، أعتقد أن ألطر الحوادث هي التي فيها. ب صوص التصالح

لك، وب اصة في بلدنا، حمراء، والنا  ال  توقع ذالاإلشارة  يتجاور سائق

ال يتوقع هذا ال طأ  السائقفتحصل الكثير من الحوادث لدينا ألن 

اونه منضبطًا، فهنا أرى عدم التساهل في قطع اإلشارة الحمراء، 

 وأعتقد أن نظام اإلشارة الرقمية ليس هو النظام األاثر  طورًا، وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هدي الحداد.شكرًا،  فضل األخ أحمد م 
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 العضو أحمد مهدي الحداد:

أود أن أرد عل  ســــــــعادة األخ مانم  شــــــــكرًا ســــــــيدي الرئيس، 

أن في البوعينين ورير شــ ون مجلســي الشــورى والنواب، ربما أ فق معه 

هناك  كاليف في  غيير النظام الحالي، ولكن لدي ســــ ا ، ماذا عن 

 5؟ وام نطقــة جربــة هــذا النظــام في مالمنــاطق الجــديــدة، أال يمكن 

ســــــــيكلف الدولة ذلك؟ مثالً عند لرو  طلبة جامعة البحرين نجد أن 

هناك  شــابكًا بين اإلشــارات الضــوئية، فلماذا ال نألذ .حدى المناطق 

في البحرين ونطبق عليها هذا النظام؟! .ذا اانت )أثيوبيا(  عمل بهذا 

جميع  النظام فلماذا مثالً ال  عمل البحرين به اونها دولة متقدمة في

 10هذا أمر يجب أن يُناق . ثم هل هناك  ؟!نقف وال نتطورهل  ،المجاالت

؟ الرقميدراســـــــــة  و ــــــــح الفة التغيير من النظام الحالي .ل  نظام 

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

قانون المرور قانون حديث التطبيق اما  شكرًا سيدي الرئيس، 

 فضل ممثل ورارة الداللية، وعندما صدر و م  فعيله مر  في نفو  

 20السائقين ومست دمي الطريق الطمأنينة، فأصبحوا يست دمون السيارات 

بإطمئنان والت ام، وظهرت .حصائيات متنوعة من اإلدارة العامة للمرور 

لت طي  العمراني، وبدأ النا  وورارة األشغا  وش ون البلديات وا

يشكرون ويثنون عل  الرقي في است دام الطر ، و ذاروا أيام 
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البحرين القديمة حيث االنضبا  في الشار ، وهذا أمر ممتار، واألفضل 

 منه أن يتم  قديم اقتراح لتعديل القانون، وهذا أمر را ٍ وبه نو  من 

الداللية وقا  .ننا  الوعي من مقدميه، ونحن معهم.  فضل ممثل ورارة

  تصة، واللجنة الم تصة نحتا  .ل  م يد من النقاش مع اللجنة الم

 5ــ ا فقت معه في الرأي واذلك المجلس الموقر، ونحن ــ مشكورة 

نقو : ليس هناك دا ٍ .ل  العجلة والتسر ، فالحمد . اليوم حراة 

قوله المرور منضبطة واإلحصائيات  د  عل  ذلك، ونحن مقدرون ما ي

بع  المواطنين وهو أن بع  الغرامات فيها نو  من التكلف، ولكن 

أيضًا من  كلف في الغرامات بعدما لالفوا بدأوا ينضبطون وعرفوا أن 

 10ما اانوا يفعلونه لطأ وبدأوا في  جنبه، والحمد . شعب البحرين 

شعب وا ٍ وفاهم وسيطبق القانون، وهو يفرح عندما يسير في الشار  مع 

ئه وهو مطمئن بأنه سيصل .ل  المكان الذي يقصده سالمًا، وال أبنا

ـ  .عطاء الفرصة، هو ما نرجوه منكم ــ سيدي الرئيس والمجلس واللجنة ـ

 وبإذن ا. ستسمعون ما يفرحكم جميعًا، وشكرًا. 

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

النقيب لالد مبارك بوقيس القائم بأعما  األخ شكرًا،  فضل  

 .بورارة الداللية باإلدارة العامة للمرور ة الش ون القانونيةرئيس شعب
 

 20 

 رئيس شعبة الشؤون القانونية القائم بأعمال 

 :باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية

أحببت أن أجيب عن بع  االستفسارات  شكرًا سيدي الرئيس، 

التي أثارها اإللوة األعضاء. ب صوص اإلشارة الضوئية، اما  فضل 
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سعادة ورير ش ون مجلسي الشورى والنواب هي مسألة فنية   تص بها 

 وش ون البلديات والت طي  العمراني، ونظام اإلشارات ورارة األشغا 

الضوئية في البحرين نظام ذاي يعتمد عل  قيا  حجم الحراة 

المرورية، وبالتالي   تلف األولوية من ا جاه .ل   لر، وقد  كون ورارة 

 5ن البلديات والت طي  العمراني أدرى منا بهذا النظام، األشغا  وش و

ولكن أحببت أن أثير هذه النقطة، نظام اإلشارات نظام ذاي، وبالتالي 

اإلشارات الرقمية ال  و ع في البحرين. ب صوص مو و  عدم معرفة 

مدلو  اإلشارة الحمراء من قبل مست دمي الطريق،  سف أن أقو  .ن 

نظام المرور في ال العالم  ءبه، فمنذ بدهذا عذر ال يجور الدفع 

 10ومدلو  اإلشارة الحمراء وا ح، وفنون السياقة  ستدعي ذلك، وحت  

القانون يفرض عند التقاطعات بشكل عام  هدئة السرعة ليتمكن 

السائق من السيطرة عل  المرابة والتوقف عند الل وم. بالنسبة .ل  ما 

للجنة اادة القانونية، نشكر  طرقت .ليه األلت دال  ال ايد بشأن الم

في اللجنة، وأنتم  علمون أنه أثناء  إلعادة دراستهسحب المقترح عل  

 15مناقشة هذا القانون اانت هناك عدة معايير للصيامة، و م البناء 

والتهيئة القانونية للوصو  .ل  الغرض المرجو من المادة، وأ ذار أن 

اب ــ اما  فضل هذه المادة لصوصًا في مجلسكم وفي مجلس النو

األخ لميس الرميحي ــ  مت دارستها دراسة مستفيضة واستهلكت بحثًا 

.ل  أن وصلنا .ل  هذه الصيغة، واان هناك حت   فسير لكلمة 

 20التي  عني الوعاء الذي  دلل فيه النسبة المعينة، ولكننا « المقدار»

 سوف نناق  ذلك أمام لجنتكم الموقرة .ن شاء ا.. ب صوص التميي 

ل شارة الحمراء، وبالتالي هل  بين التجاور العمدي والتجاور مير العمدي

يجور الصلح أم ال؟ قد  كون األلت دال  ال ايد أيضًا هي من أثارت 

هذا التساؤ ، وأو ح أن قانون المرور ال ينظر .ل  النية وال ينظر .ل  
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جرمًا العمدية في الم الفات المرورية ألنها سلوايات، فالم الف ليس م

بالفطرة ولكن بما أنه قد لالف قاعدة قانونية  مرة فقد أصبح دالل 

نطا  التجريم، وقانون المرور يحارب الجريمة قبل أن نصل .ل  مرحلة 

ال طر، فنحن ال ننتظر أن  حدث النتيجة المأساوية، وبالتالي وجدت 

 5بة قواعد مرور في الطريق العام ويجب االلت ام بها، واألمر سيان بالنس

.ل  الم الفة العمدية أو مير العمدية، ألن نتائج هذه الم الفات 

مأساوية، وبالتالي األمر هو مجرد م الفة القاعدة القانونية، وقانون 

المرور ال يفر  بين الم الفة العمدية أو مير العمدية، ولكنه يغلظ 

يومًا، هذا  15 مدةالعقوبة بحسب األحوا . ب صوص التصالح و حديده 

 10مو و  سيناق  في اللجنة أيضًا، ولكن أحببت أن أثير نقطة وهي ال

أن القاعدة الج ائية فر ت لمصلحة المجتمع، وبالتالي  فسيرها البد 

أن يكون في مصلحة المجني عليه، وال  فسر في مصلحة المتهم، بل 

ا جاهنا هو التغليظ عل  المتهم ومر كب الم الفات التي   دي .ل  

والمدد لم  و ع لمصلحته بل و عت لمصلحة حوادث مأساوية، 

 15المجتمع، وبالتالي التقاعس و.طالة مدد استيفاء هذه الغرامات ي ديان 

.ل   ناسي مرامة الم الفة المرورية ولف  معد  الرد  وال جر، وعل  

العكس فإن سرعة دفع الغرامة   دي .ل  اإلحسا  واالستشعار بها 

لمدد ليست في مصلحة قانون بشكل أابر، وبالتالي .طالة هذه ا

المرور، واألخ جاسم المه   قا  .ن القانون حديث ومارا  السائقون 

 20يغيرون سلواهم، وبالتالي يجب االنتظار .ل  أن ي  ي القانون ثماره وهي 

 السالمة المرورية، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا. عبا . 
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 اهلل عباس:العضو جواد عبد

نهنئكم بالشهر الفضيل المبارك. أعتقد  شكرًا سيدي الرئيس، 

أن قطع اإلشـــــــــارة الضــــــــوئية وهي حمراء جريمة يعاقب عليها القانون 

والشر ، واألحكام الشرعية فيها انسجام مع القوانين الو عية، أي ما 

 5يعــد من مقــدمــات ار كــاب الجريمــة هو جريمــة، وعنــدمــا يــأ ي أحــد 

دد  لر برفع ســــــكين لربما ال يقصــــــد أن يقوم بقتله األشــــــ اص ويه

ولكن رفع الســالح األبي  أو الســكين هو جريمة يعاقب عليه القانون 

والشــــر ، فننتظر أن يأ ي الفاعل بفعلته حت  نصــــد  فيما بعد أن ذلك 

جريمة! مجرد قطع اإلشـــــارة الضـــــوئية وهي حمراء هو جريمة يجب أن 

 10يتســــــــبب بإلحا  أ ــــــــرار بنفســـــــــه  يعاقب عليها القانون، حت  لو لم

وباآللرين، فيجب أن يعاقب القانون الشــــــــ ص الذي قطع اإلشـــــــــارة 

الضــــــوئية وهي حمراء ألن ذلك يعد مقدمة من مقدمات الجريمةن لذلك 

أعتقد أن ما  فضل به الكثير من اإللوة أصحاب السعادة هو األصح، 

المطلوب وهو أنه يجب أن  در  هذه المادة دراســــــة وافية حت  يتحقق 

 15وهو الحفاظ عل  األرواح. هناك قضــــــية حدثت منذ أشــــــهر، شــــــ ص 

مســــــــتهتر يقو : لقد قطعت اإلشـــــــــارة الحمراء عدة مرات، في المرة 

سنة، أليست هذه جريمة؟!  30األليرة قطعها و سبب بقتل شاب عمره 

ويطبق القانون عليه حت  لو  يجب أن يعاقب من يقطع اإلشـــــارة الحمراء

  رر، وشكرًا. لم يتسبب بإلحا 

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ لميس حمد الرميحي. 
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 العضو خميس حمد الرميحي:

حقيقة أســيف فهم قضــية التصــالح في  شــكرًا ســيدي الرئيس، 

مو ــــو  قطع اإلشــــارة. في شــــهر رمضــــان قبل الما ــــي أمام اإلشــــارة 

لكية، أســـــــرة الضـــــــوئية الواقعة بالقرب من )رفا  فيور( والجامعة الم

 5اإلشــارة  عندما أنارت أمامي بســبب أنه  وفوامكونة من ســيدة وأبنائها 

باللون األحمر وقفت السيدة مباشرة وصدمتها سيارة من ال لف، ولقيت 

مبدأ التصالح اما  السيدة وأبناؤها حتفهم. الفقرة الثانية  عالج مو و 

ال يقبل أشـــــــرت ســـــــابقًا، حيث .نه .ذا اانت هناك  لفيات أو وفيات 

التصــالح، بل .ن العقوبة  كون مشــددة، ومو ــو  التصــالح يكون في 

 10حالة عدم وجود  لفيات أو وفيات، وأعتقد أن اإلدارة العامة للمرور هي 

من  حدد هل هذا الســـائق  جاور اإلشـــارة الضـــوئية  جنبًا ل طر أو أنه 

مســـتهتر أو متهور  عمد قطع اإلشـــارة. هذا  و ـــيح لمبدأ التصـــالح في 

 مو و  قطع اإلشارة الحمراء، وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:  

شكرًا، في نهاية هذا النقاش لدي مالحظة بسيطة: أرجو عندما  

يعود .لينا االقتراح بقانون بعد بحثه مع اإللوة في اإلدارة العامة للمرور 

أن يشددوا عل  مو و  االلت ام بالسرعة المحددة للشار ، وهناك  وجيه 

سمو رئيس الورراء .ل  أن يدر  اإللوة في اإلدارة العامة للمرور  من

 20السرعات المناسبة للشوار ، وبالتالي نحن نلت م بهذه السرعات، وهم 

أقدر منا في فهم مو و  السرعات المناسبة للشوار ، وبالتالي نحن 

فأعتقد  %20أو  %10أو  %5نلت م بهذه السرعات، أما التجاور بنسبة 

جور أن نسمح بتجاور القانون. لقد سمحنا بهذا النقاش حت  أنه ال ي

 ستنير اللجنة بما طرح، واآلن اإللوة في اإلدارة العامة للمرور مستعدون 
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لالجتما  باللجنة، و.ن شاء ا.  أ ون .لينا باقتراح بقانون يلبي طموحا نا. 

مقدر في اإلدارة العامة للمرور عل  اإلنجار ال وبودي أن أشكر اإللوة

يفيد بأن الذي لهم، وقبل يومين استمعنا لتصريح معالي ورير الداللية 

، وهذا شيء ابير، ونأمل أن  صل %74الم الفات ان فضت بنسبة 

 5.ل  نسبة أابر من ذلك. والقانون مع الفترة القصيرة التي طبق فيها 

اان له أثر جيد عل  المتعاملين مع الطر  في البحرين، و. الحمد 

أصبحت أاثر سالمة مقارنة بما اانت عليه قبل .قرار هذا  طرقنا

 ؟ألرىهل هناك مالحظات القانون. 

 

 10 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

لم يد  اللجنة .عادة االقتراح بقانون .ل هل يوافق المجلس عل   

 ؟من الدراسة

 15 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

عندنا  في الحقيقة لم يبقا . اللجنة االقتراح بقانون .ل  يُعاد.ذن  

 20 قرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاراة سوى 

في أعما  الدورة الثانية عشرة لم  مر ا حاد مجالس الدو  األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي، المنعقدة في بامااو عاصمة جمهورية مالي، 

، فهل هناك مالحظات عليه؟ م2017يناير  28 .ل  23 لال  الفترة من

 األخ أحمد مهدي الحداد.   فضل
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 أحمد مهدي الحداد: العضو

وأشــــكر األخ نوار المحمود عل  هذا  شــــكرًا ســــيدي الرئيس، 

التقرير الجيد، ولكن في التوصـــــيات التي طرحها األخ نوار المحمود، 

لشـــــعبة اللجنة التنفيذية لولاصـــــة التوصـــــية األول  التي يرجو فيها من 

 5البرلمانية مســـتقبالً التنســـيق فيما ي ص الســـفرات واألشـــياء األلرى، 

وبودي أن ي برنا ما هي المشاال التي واجهها؟ حت  نستفيد منها في 

 لشعبة البرلمانية، وشكرًا.اللجنة التنفيذية ل

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 شكرًا،  فضل األخ نوار علي المحمود. 

 

 نوار علي المحمود: ضوالع

وأشــــــــكر األخ أحمد الحداد عل   شــــــــكرًا ســــــــيدي الرئيس، 

اللجنة اســــــــتفســــــــاره، والحقيقة أن المشــــــــاراات التي  تم من لال  

 15لشــــعبة البرلمانية نتمن  دائمًا أن  كون مشــــاراات .يجابية التنفيذية ل

ولها أثر، ونحن  فاجأنا في هذه المشــاراة بأنه لم يكن هناك المة 

اللجنة باســـــم الوفد، ويجب أن يكون هناك المة معدّة من قبل معدّة 

لشــــعبة البرلمانية  مثل الشــــعبة البرلمانية وال  مثل الشــــ ص التنفيذية ل

الملقي أو رئيس الوفد، ومع األســـــف قمتُ بإعداد الكلمة بنفســـــي مع 

 20في الوفد، مرافقًا األخ علي العرادي من قســــم اإلعالم الذي اان معي 

ــاك  وال ينبغي أن ــل يجــب أن يكون هن ــة، ب ــد رئيس الوفــد الكلم يُع

ا صــــــا  مع ورارة ال ارجية ومعرفة موقف البحرين من بع  القضــــــايا 

التي من الممكن أن  ُطرح في هذه الفعاليةن وهناك أمور ألرى   ص 

المواقف التي   ص دو  مجلس هــذه التنســــــــيق مع دو  ال ليج، في 
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بق، وال ند  هذا األمر للظروف التعاون البد أن يكون هناك  نسيق مُس

التي  حكم اللحظــة، بحيــث نتفــاجــأ أثنــاء وجودنــا في الم  مر ببع  

القضـــــــايا التي لم نعدّ العدة لهان اذلك ل  ســـــــير الرحالت هو أمر 

مهم، والبد أن يكون معدًا بشــــكل جيد ومريح لألعضــــاء، وال أعتقد 

 5نسيق مسبق، أن هذه األمور صعبة، ولكنها  حتا  .ل  مجرد  ر يب و 

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

لشعبة اللجنة التنفيذية لعل  الٍ اإللوة أعضاء شكرًا،  

 10، اللجنةالبرلمانية موجودون ويمكن أن  جتمع معهم، وينقلوا رأيك .ل  

ونتمن  .ن شاء ا. أن يُستجاب لمثل هذه األمور لكل الوفود بحيث 

 خ جواد عبدا. عبا . فضل األيكون التحضير لها متقنًا. 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 15بالنسبة .ل  الكلمة أشكر األخ نوار  شكرًا سيدي الرئيس، 

يجب أن  كون هناك والمحمود، فالكلمة هي من  روريات التنسيق، 

المة، ألن الكلمة هي المعبرة عن وجهة نظر مملكة البحرين، فهي 

المة البحرين وليست المة الوفد، ويجب أن  كون هناك المة مُعادّاة 

ومُجهّا ة حت   ُلق  في الم  مرات. بالنسبة .ل  التنسيق المُسبق في األمور 

 20رات ــ سيدي اافة المتعلقة بالمشاراات في الم  مرات، أنا شا

الرئيس ــ في هذا الم  مر، أعني م  مر التعاون اإلسالمي في بامااو، 

 نسيق مُسبق .ل  وانت  من الوفد، ورأيت مع األسف أن األمر يحتا  

في األمور اافة، باإل افة .ل  .يضاح ال األمور المتعلقة بالمشاراة 

اجتما  في أي م  مر من الم  مرات قبل السفر بأيام، بحيث يُعقد 

 25اانت ــ سيدي الرئيس ــ  نسيقي  ُبيّن فيه ال األمور، فنحن مثالً 
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