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 مضبطة الجلسة الخامسة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع

 10 

 5الرقـم:    

 هـ1439صفر  16 التاريخ:  

 م2017نوفمبر  5     

 

 15 

عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور االنعقاد العادي الرابع 

المجلس من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر 

س عشر سادالوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد ال

م، وذلك 2017هـ الموافق الخامس من شهر نوفمبر 1439صفر  شهر من

 20برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، 

 وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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 العضو أحمـــــــــــــــــــــــــد  براهيــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــــــ اد.

لعضـــــــــو الــــدمتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .  ا

ــــــحــــــداد.  الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي ال

محمــــد. ن ب ل عيــــل ا  الـعضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــا

ـــــد ا ـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــم ـــــ  .ال ـــــه ـــــم  ل

ــــــعضــــــــــــــو جــــــمــــــا  مــــــحــــــمــــــد فــــــخــــــرو.  ال

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــيـــــلـــــة عـــــلـــــي ســـــــــــــلـــــمـــــا .

ـــدا  الفـــا ـــــــــــل. ـــاد عب ـــدمتورة جه  العضــــــــو ال

 الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــبــــــيــــــب الــــــخــــــيــــــا .

 الـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــبـــــــدا  عـــــــبـــــــاس.

ـــــمـــــي. ـــــعـــــي ـــــن ـــــار  ال ـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــب  ال

ـــطـــي. ـــمســـــــــــق ـــن ال ـــعضـــــــــــو قــــالــــد حســـــــــــي  ال

 الـــــعضـــــــــــــو قـــــالـــــد مـــــحـــــمـــــد الـــــمســـــــــــــلـــــم.

 الـــــعضــــــــــــو قـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.

 اعـــــي.الـــــعضـــــــــــــو درويـــــ  أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــ

ـــــــد. ـــــــ اي  الـــــــعضـــــــــــــــو دال  جـــــــاســـــــــــــــم ال

 الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا  فـــــــر .

 الــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد الــــــكــــــواري.

 الـــــعضــــــــــــو ســــــــــــامـــــيـــــة قـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.

 العضــــــــو الــــدمتور ســــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 الــــعضـــــــــــو ســـــــــــمــــيـــر صــــــــــــاد  الـــبـــحــــارنــــة.

 العضــــــــو الــــدمتورة ســــــــوســــــــن حــــاجي  قوي.

 الــــــعضـــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــيــــــد    رحــــــمــــــة.

ــــاء يحي  الموســــــــوي. ــــد  ــــــــي  العضــــــــو الســــــــي
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ــبــــد ــعضــــــــــو ع ــر.ال ــحــمــــد جــمشــــــــــي ــرحــمــن م  ال

 العضـــــــــو الــــدمتور عبــــدالع ي  حســـــــــن أبــــل.

 العضــــــــو الـــدمتور عبـــدالع ي  عبـــدا  العجمـــا .

 العضــــــــو عبـــدالوهـــاب عبـــدالحســــــــن المنصــــــــور.

ــــــي عــــــيســــــــــــــ  أحــــــمــــــد. ــــــعضــــــــــــــو عــــــل  ال

فاطمة عبدالجبار الكوهجي. لدمتورة   العضــــــــو ا

 الــــــعضــــــــــــــو فــــــ اد أحــــــمــــــد الــــــحــــــاجــــــي.

 العضــــــــو الــــدمتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

 ر محمـــد علي محمـــد الخ اعي.العضــــــــو الـــدمتو

 العضــــــــو الـــدمتور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــا .

 الـــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديـــنــــا  يـــلـــي قضــــــــــوري.

ــــــود. ــــــحــــــم ــــــم ــــــي ال ــــــل ــــــوار ع ــــــعضــــــــــــــو ن  ال

ــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــالــــــــة رمــــــــ ي فــــــــايــــــــ .  ال

 

 السيد عبدالجليل  براهيم    طريفسعادة وقد حضر الجلسة 

األمين العام لمجلس الشـــــورى. هدا وقد محل الحكومة ســـــعادة األ  

 غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب.
 

 5 مما حضر الجلسة بع  ممحلي الجهات الرسمية وهم:

 

 من و ارة الداقلية: 

رئيس شعبة اللجا  الو ارية النقيب محمد يونس الهرمي  -1

 بإدارة الش و  القانونية. 

 10 المال م أو  أحمد عبدا  الجا ي من  دارة الش و  القانونية. -2

  :من و ارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف 
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 .قانونيال مستشارال قليفة    قليفة بنت نورة الشيخة الدمتورة -

 

 :من و ارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 .المحلية للتجارةحميد يوسف رحمة الوميل المساعد  السيد -

 5 

  و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب:من 

 مجلسي لش و  المساعد الوميل العيد محمد عبدالعظيم السيد -1

 .والنواب الشورى

 .قانوني مستشار عاشور جاسم أمبر السيد -2

 10 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة.  -

 

 :من مصرف البحرين المرم ي 

 .قانونيال مستشارال عبدالمطلب محمد أحمد السيد -1

 السيدة منار مصطف  السيد مساعد المستشار العام. -2

 15 

 القابضة من شرمة ممتلكات البحرين: 

 .القانونية الش و  مدير شرفينور يوسف  السيد -1

 .الحكومية الش و  مدير بومما  عبدالرحمن حنا  السيدة -2

 

 20مما حضرها الدمتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

البشرية والمالية والمعلومات، والدمتورة فو ية المساعد للموارد 

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

لش و  الجلسات واللجا ، والدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 25، وأعضاء هيئة تشارين القانونيين بالمجلسسرئيس هيئة الم
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المستشارين القانونيين بالمجلس، مما حضرها عدد من مديري 

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل قير، نفتتح  

العادي الرابع من الفصل التشريعي  الجلسة الخامسة من دور االنعقاد

الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتدرين والغائبين عن الجلسة 

  فضل األ  عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس.  ،السابقة

 10 

 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه، شكرًا سيدي الرئيس،  

اعتدر عن حضور هده الجلسة  م جميعًا بكل قير،وأسعد ا  صباحك

عاد  عبدالرحمن المعاودة للسفر قار  المملكة، األ  السعادة  اصاحب

 15جمعة محمد الكعبي لظرف صحي طارئ منّ ا  عليه بالصحة واأل  

 والعافية، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهدا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا.  

 20 ل  البند التالي من جدو  األعما  والخاص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

 فهل هنا  مالحظات عليها؟مضبطة الجلسة السابقة، 
 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

بيا  بشأ  استهداف  لدينا.  ليكم وردت مما المضبطة  قر  ذ  

،  فضل مطار الملك قالد الدوليبا جاه قالبية في اليمن نالمليشيات اال

 األ  عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس.
  5 

 األمين العام للمجلس:

بيا  مجلس الشورى بشأ  استهداف شكرًا سيدي الرئيس،  

 ابع مطار الملك قالد الدولي: با جاه المليشيات االنقالبية في اليمن 

 نقالبيةمجلس الشورى التصعيد الخطير المتمحل بإطال  الميليشيات اال

 10 جاه مطار الملك قالد الدولي افي الجمهورية اليمنية صاروقًا باليستيًا ب

، الدي عكس رف  الشقيقة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

ها في  نفيد المخططات التآمرية هده المليشيات ألي حوار، واستمرار

و ذ  المدعومة من دو   ستهدف  ع عة األمن واالستقرار في المنطقة.

فإنه يعرب  ،يدين مجلس الشورى ويستنكر بشدة هدا التصعيد الخطير

 15عن دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساند ه 

أمنها، سائلين لكافة اإلجراءات التي من شأنها أ   حمي حدودها و

المول  العلي القدير أ  يحفظ بالد الحرمين وقياد ها الحكيمة وشعبها 

 .، وشكرًاالكريم من مل سوء ومكروه،  نه سميع مجيب
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 ،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد. شكرًا 
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

والشكر موصو   ل  المجلس عل  هدا  سيدي الرئيس، شكرًا 

 25البيا  ونسأ  ا  سبحانه و عال  أ  يحفظ المملكة العربية السعودية 
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الشقيقة وسائر دو  الخليج واألمة العربية. في األسبو  الما ي  رأس 

جاللة الملك حفظه ا  مجلس الو راء، حيث  م التطر   ل  اآلليات 

بحرين في مواجهة اإلرهاب، واإلجراءات التي ستتخدها مملكة ال

ومدلك موقف المملكة  جاه قطر فيما يتعلق بالمشارمات الخليجية، 

 5وقد صدر بيا  لمجلس الشورى بهدا الخصوص في األسبو  الما ي 

اليوم؛ ليحبت في  جلسة وبودي لو  مّن هدا البيا  مامالً في مضبطة

  مضابط جلسات مجلس الشورى باإل افة  ل  ما نشر، وشكرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10هل يوافق المجلس عل   ضمين البيا  الدي أشارت  ليه شكرًا،  

 األقت دال  ال ايد في مضبطة الجلسة؟
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

بيا  مجلس الشورى وفيما يلي نص هدا البيا :  يقر ذلك.  ذ  

 ابع  :مجلس الو راء    وجيهات جاللة الملك قال   رؤسه جلسةأبش

مجلس الشورى مجريات جلسة مجلس الو راء التي عقدت صباح اليوم 

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد  برئاسةم 2017أمتوبر  30االثنين 

 20بن عيس     قليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه، ويود مجلس 

لملك الشورى أ  يعرب عن  شاد ه بما  فضل به حضرة صاحب الجاللة ا

المفدى حفظه ا  ورعاه من  أميد حفظ األمن واالستقرار وصو  وحدة 

من المر ك ات األساسية لبناء الوطن ونهضته،  ا عتبري اللدينالمجتمع، 

ا في هدا االطار بتوجيهات  عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه، مشيدً

 25راء، طار قال   رؤس جاللته جلسة مجلس الو التي صدرت في هدا اإل
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مجلس الشورى أ   وجيهات العاهل المفدى  نما  عكس حرص  وي مد

جاللته البالغ عل  مصلحة الوطن وقير المواطن، بما يقتضيه ذلك من 

ا خاذ  دابير و جراءات حا مة في مواجهة من يتجرأ عل  النيل من أمن 

الوطن و ع عة استقراره، وقاصة في مواجهة اإلرهاب المدعوم من 

 5أ  شعب البحرين قد أثبت في محطات وظروف عديدة ب وهًامنالخار ، 

التفافه حو  القيادة الحكيمة في مل ما من شأنه حماية الوطن 

عل  صعيد  اومقدرا ه. مما ي مد مجلس الشورى أنه لن يدقر جهدً

 ع ي  المكتسبات والمنج ات الوطنية بما يخدم مصالح الوطن 

لتنسيق والشرامة البناءة القائمة ا  ل  ع مه مواصلة اوالمواطنين، مشيرً

 10مع مجلس النواب الموقر، والتعاو  المتمي  الدي يجمع السلطتين 

التشريعية والتنفيدية، وبما يع   المسيرة الديمقراطية ويدعم التوجهات 

ويتوجه مجلس الشورى  ل  ا  . الهادفة نحو الم يد من البناء والتنمية

حرين وشعبها من مل مكروه، وأ  العلي القدير بأ  يحفظ مملكة الب

يديم عليها نعمة األمن واألما  والرقاء واالستقرار في ظل القيادة 

 15الحكيمة حفظها ا  ورعاها. مما ي مد مجلس الشورى مساند ه 

في للتوجهات الملكية السامية بشأ  عدم مشارمة مملكة البحرين 

ن نهجها لم  صحح م قطر مادولة أي قمة أو اجتما  قليجي  حضره 

و عود  ل  رشدها و ستجيب لمطالب الدو  التي عانت منها الكحير، 

ا المجلس هدا النهج قطوة و شارة قوية  ل  دولة قطر للرجو   ل  معتبرً

 20مسارها الصحيح، واحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها 

التالي من وننتقل اآل   ل  البند مجلس التعاو  لدو  الخليج العربية. 

قد الرأي النهائي عل  مشرو  قانو  بشأ  جدو  األعما  والخاص بأ

قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة، )المعد في  وء 

عل  وقد وافق المجلس  االقتراح بقانو  المقدم من مجلس الشورى(.
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في الجلسة الما ية، فهل يوافق عليه بصفة مجموعه مشرو  القانو  في 

 ئية؟نها
 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

اآل   ل  البند التالي  وننتقل. نهائية بصفة القانو  مشرو قر ي ذ   

من جدو  األعما  والخاص بمناقشة  قرير لجنة الش و  التشريعية 

حو  قرار مجلس الشورى بشأ  بخصوص قرار مجلس النواب والقانونية 

 10( لسنة 54المرسوم بقانو  رقم )( من 127مشرو  قانو  بتعديل المادة )

)المعد في  وء االقتراح ، م بشأ  الالئحة الداقلية لمجلس النواب2002

وأطلب من األقت سامية قليل الم يد بقانو  المقدم من مجلس النواب(. 

 ل.مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفض
 

 15 سامية خليل المؤيد: العضو

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  حبيت التقرير في المضبطة. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 المجلس عل   حبيت التقرير في المضبطة؟ يوافقهل  
 20 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم  حبيت التقرير في المضبطة. 
 25 

 (83/ صفحة 1)انظر الملحق  
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 :الرئيـــــــــــــــس

  فضلي األقت مقررة اللجنة. 
 

 سامية خليل المؤيد: العضو

 5ناقشت اللجنة مشرو  القانو  مو و   شكرًا سيدي الرئيس، 

الدراسة والبحث، واستعر ت قرار مجلس النواب بشأنه والقا ي 

بالتمسك بقراره السابق بالموافقة عل  مشرو  القانو ، و بودلت وجهات 

بححت في  مماالنظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور مستشار اللجنة، 

أنها األسباب التي ينبغي األسباب السابقة لرف  مشرو  القانو  ووجدت 

 10 ليها في الرف ، وعليه فقد انتهت  ل  التوصية بالتمسك بقرار  االستناد

مجلس الشورى بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، والمتخد بجلسته 

م، من دور 2017يوليو  11ة والحالثين المنعقدة بتاريخ مناحال العادية

 :ليةالتا؛ وذلك لألسباب رابعي الاالنعقاد العادي الحالث من الفصل التشريع

 وافقت التي الرغبات لتنفيد بعينه لميعاد الحكومة  حديد عدم    -1

 15 الحكومة  لت م و نما  ليها، االلتفات وعدم الرغبة  هدار يعني ال عليها

 والمستجدات الواقع العتبارات وفقـًا المالئمة األوقات في بتنفيدها

 سبق التي المستقبلية الحكومة وعاتومشر لخطط ووفقـًا المستقبلية،

 يتم والتي الحكومة برنامج بيا  في النواب مجلس عل  عر تها أ  لها

 الوارد التعديل فإ  وعليه النواب، ومجلس الحكومة بين عليها التوافق

 20 في  تمحل بالفعل محققة عامة لمصلحة  هدارًا يعد القانو  مشرو  في

 عل  والن و  ابتداءً االعتبار في مراعا ها  مت قد مانت التي  لك

 بما يخل مما حكومية، جهة لكل العمل برنامج  عداد عند مقتضاها

 بيا   من ومخططات استرا يجيات من المجلس عل  عر ه سبق

اللجنة أنه في حالة عدم الت ام   رى -2 .المجلس لدى الحكومة

 25فلمجلس الحكومة بتنفيد االقتراح برغبة الدي سبق لها الموافقة عليه، 
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 بحسبا خاذ  ليات الرقابة الدستورية المتاحة ألعضائه حق النواب 

الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أ      -3 .المقررة القواعد

يراعي مل مجلس حق المجلس اآلقر في  عديل الئحته الداقلية المنظمة 

ن  عديالت لعمله،  ال أ  المشرّ  مقيد بعدم مخالفة ما يتم اقتراحه م

 5ألحكام الدستور. وبالنظر  ل  أ  مشرو  القانو  وما  ضمنه من  عديل 

( من الالئحة الداقلية لمجلس النواب بإ افة النص التالي 127) المادة

لتنفيد الرغبة في أ  يتضمن الرد  حديد المدى ال مني المبدئي  عل »

  بداء آللية المنظمة الدستور من( 68) المادة    وحيث ،«حالة قبولها

 معينة  منية مدة بتحديد الحكومة  ل ام عل   نص لم برغبة االقتراحات

 10القانو  يضيف أحكامـًا  مشرو  في الوارد التعديل فإ  وعليه للتنفيد،

لنص المادة الدستورية، مما يجعل هدا التعديل مشوبـًا بشبهة  جديدة

ت الدستورية عدم الدستورية. وقد ورد في المدمرة التفسيرية للتعديال

( 68) المادة عدلت» ص اآل ي:( الن68م بشأ   عديل المادة )2012لسنة 

 مجلس يبديها التي المكتوبة الرغبات دور لتفعيل جديدة  مانة لتحقق

 15 عام مو و  طرح في النواب مجلس حق ولتقرير للحكومة، النواب

 .بصدده الرأي و باد  شأنه، في الحكومة سياسة الستيضاح للمناقشة

 أسباب متابة الحكومة  بين بأ   كتفي( 68) المادة مانت فلقد

 مدة لها  حدد ولم النواب، مجلس يبديها التي الرغبات  نفيد في التعدر

 هده من)أ(  البند  عديل فجاء األسباب، هده بإيضاح فيها  لت م معينة

 20 وهو أشهر، ستة قال  النواب مجلس عل  بالرد الحكومة ليل م المادة

 وأ  معقو  وقت في المجلس رغبات الحكومة  درس أ   ل  ي دي ما

  بين أ  عل  التحقيق، هدا  عدر أو  حقيقها  مكا  بشأ  قرارها  تخد

 الحكومة  لت م لم و ذا. بالرغبة األقد  عدر حالة في األسباب الحكومة

وسائل الرقابة   حدى  ل  يلجأ أ  للمجلس ما  للرد المحدد بالموعد
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ويبدو من المدمرة التفسيرية أ  التعديل  ،«الدستور بهاالتي قصه 

( من الدستور ما  له هدف محدد هو  حديد مدة لرد 68عل  المادة )

 الدي النحو عل الحكومة عل  االقتراح برغبة، وليس أي هدف  قر 

 لمجلس الداقلية الالئحة من( 127) المادة بتعديل القانو  مشرو  في ورد

 5 من)أ(  البند يخالف القانو  مشرو  في الوارد التعديل    -4 .النواب

 السلطات بين الفصل مبدأ عل  ينص الدي الدستور، من( 32) المادة

الدستور،  ألحكام وفقـًا  عاونها مع والقضائية والتنفيدية التشريعية

ال يجو   خطيها وال يمكن ألي  ادًوحدو فالنص الدستوري يحدد قواعد

مل سلطة أقرى، فالحكومة ينبغي أ   كو  سلطة أ   تدقل في ع

 10مستقلة في  نفيد الرغبات المقترحة وفقـًا لإلمكانيات المتوافرة 

والمساعدة عل  التنفيد، والظروف المتغيرة التي  حكم مسائل  نفيد 

المشاريع التي  نطوي عليها الرغبة، فالتعديل يُخر  الرغبة من مجرد 

 قدير الحكومة وفقـًا العتبارات مونها رغبة  خضع في قبولها لمطلق 

 ختص بها الحكومة، لتدقل في نطا  الوجوب واإلل ام بالتنفيد في 

 15موعد محدد ولو ما   قريبيـًا أو مبدئيـًا  ذا قبلت الحكومة  نفيد 

في اقتصاصها بإل امها باإلنجا  في مدى  مني  الرغبة، مما يعد  دقالً

لة للتغيير وال يمكن  وقعها معين، رغم أ  الحكومة  عمل في ظروف قاب

 وصية اللجنة:  مقدمـًا لتستطيع في  وئها  حديد هدا المدى ال مني.

في  وء ما دار من مناقشات وما أبدي من  راء أثناء دراسة مشرو  

 20التمسك بقرار مجلس الشورى المتخد  القانو ، فإ  اللجنة  وصي بما يلي:

م، من 2017يوليو  11ة بتاريخ ة والحالثين المنعقدمناحال العاديةبجلسته 

، بعدم الموافقة رابعدور االنعقاد العادي الحالث من الفصل التشريعي ال

( من المرسوم 127من حيث المبدأ عل  مشرو  قانو  بتعديل المادة )

بشأ  الالئحة الداقلية لمجلس النواب  م2002( لسنة 54بقانو  رقم )
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، واألمر (ن مجلس النواب)المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم م

 عل  المجلس الموقر ال خاذ الال م، وشكرًا. معروض
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5  فضل األ  ف اد أحمد الحاجي.هل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

والشكر موصو   ل  لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

. لقد مشرو  القانو  هداالتشريعية والقانونية إلصرارها عل  رف  

 10، في األسس المشرو أو حت اللجنة في  قريرها أسباب رف  هدا 

والمبادئ التي ساقها مجلس النواب الموقر في االقتراح بشأ   عديل 

حات بقوانين مونها نجد أ  التعديل يهدف  ل   فعيل المقتر 127المادة 

أداة رقابية. لدى مجلس النواب عدد من األدوات الرقابية، وفي حالة عدم 

 فعيل هده الرغبات فإ  الالئحة الداقلية أعطتهم األدوات الرقابية التي 

 15 مكنهم من المساءلة عن  فعيل هده المقترحات. نحن لن نتكلم عن 

ة في الحديث عن المادة المواد الدستورية والقانونية، فقد أفا ت اللجن

( المعدلة مسبقًا، حيث أعطت الحكومة مدة  منية للرد، و ل ام 68)

الحكومة بالرد قال  هده المدة ال منية فيه  دقل وا ح وصريح في 

عمل سلطة أقرى، وهدا يخالف ــ ليس عوارًا دستوريًا وليس شبهة عدم 

 20من  32ادة دستورية ــ مخالفة صريحة أحكام مادة دستورية وهي الم

الدستور التي طالبت بتعاو  السلطات ولكنها أصرت عل  أ   حتفظ 

مل السلطات باقتصاصا ها، هدا  دقل صريح ووا ح وفيه مخالفة 

عمل الحكومة برنامج صريحة ألحكام هده المادة. مل برنامج في 

لمدة سنتين مبين لمجلس النواب و م التوافق عليه، ونحن هنا نتكلم 

 25، فعندما يبتدئ التسابق في  قديم المقترحات بقوانين، نائبًا 40عن 
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و ل ام الحكومة بفترة  منية معينة، لنتصور هدا الكم الهائل من 

االقتراحات، فكيف ستتمكن الحكومة من متابعة البرنامج 

والمخصصات والمي انية التي  م التوافق عليها مع مجلس النواب الموقر؟! 

مقترحًا،  نما بدء هدا  40قو  لتقديم نائبًا يتساب 40نحن لن نكو  

 5التسابق في  قديم المقترحات و ل ام الحكومة بتحديد فترة  منية يعد 

 دقالً صريحًا في عمل سلطة أقرى. أنا أشكر اللجنة، وأدعو  مالئي 

 بالموافقة، وشكرًا. عل   وصيتهاللتصويت 
 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 10 هاد عبدا  الفا ل. شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة ج 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

ملنا نعلم أ  االقتراح برغبة هو وسيلة  شكرًا سيدي الرئيس، 

من وسائل التعاو  بين السلطتين وباألقص بين مجلس النواب والحكومة 

 15الموقرة. في جلسة مجلس النواب القادمة سوف يُناق  اقتراح بخصوص 

االمتفاء بالرد الحكومي بدو  مناقشته في المجلس وذلك حفاظًا عل  

تراحات برغبة معظمها قدمية وقت المجلس، والسبب أيضًا أ  االق

مر بطة بمشاريع محل  نشاء مرام  صحية ومدارس وغير ذلك، وهده 

ملها بطبيعتها  حتا   ل  دراسة و مويل، وبالتالي ال يمكن أ   نفدها 

 20الحكومة بجرة قلم. أنا راجعت  جارب بع  الدو  بشأ  االقتراحات 

هدا الجانب  برغبة ووجدت أ  مملكة البحرين متقدمة  شريعيًا في

عيًا بو ع مهلة لرد الحكومة عل  مجلس النواب، وبالتالي ال أرى دا

لوجود محل هدا المشرو ، وأؤيد اللجنة فيما  وصلت  ليه من قرار، 

 وشكرًا.

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت جميلة علي سلما .  
 

 جميلة علي سلمان: العضو

 5أ وافق مع اللجنة فيما ذهبت  ليه من  شكرًا سيدي الرئيس، 

ــ التي  الدستورالفقرة )أ( من  8قرار، وأ يف أننا لو رجعنا  ل  المادة 

ـ نرى أنها حددت   مت صياغة الالئحة الداقلية لمجلس النواب بناءً عليها ـ

القواعد واإلجراءات بالنسبة  ل  االقتراح برغبة. وهي أوالً: يجب أ  

ا: أ  يكو  في المسائل العامة، وأ  يكو  رد ثانيً .يكو  متابة

 10الحكومة قال  مدة حددها بستة شهور، فالنص الدستوري هنا وا ح، 

 ذا ما  النص الدستوري وا حًا فال  فإنهوبحسب النص الدستوري 

يجو  أ  نسترسل في  فسيره أو  و يحه أمحر أو   افة أحكام جديدة 

النص  االالئحة التفسيرية لهدعل  هدا النص الدستوري. لو رجعنا  ل  

، فالمشر  الدستوري منهفيمكن أ  نستشف غاية المشر  الدستوري 

 15لو ما  أثناء  عديل هدا النص يريد أ  يل م الحكومة بمدة معينة 

للتنفيد لكا  ذلك بشكل وا ح، ولكنه أمد أنه في حالة عدم  نفيد 

ابية، وبالتالي الرغبة فيمكن لمجلس النواب أ  يلجأ  ل  اآلليات الرق

هده اإل افة  عتبر ــ بحسب الفقه الدستوري ــ  حميل النص الدستوري 

ما ال يحتمل أي   يد عل  هدا النص. صحيح أ  مل مجلس مختص 

 20بتعديل الئحته ولكن  ذا مانت هنا  مخالفة أو شبهة عدم دستورية أو 

تمل أ  التفسير مخالف أو مغالط للنص الدستوري أو  حميله بما ال يح

فهنا يمكن لنا في مجلس الشورى بصفتنا سلطة  شريعية أ  نتدقل 

، المشرو بالرف ، وأنا أؤيد ما ذهبت  ليه اللجنة في رف  هدا 

 وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األ  أحمد مهدي الحداد. 
 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 5الحكم في  صباح الخير جميعًا، نظام شكرًا سيدي الرئيس، 

مملكة البحرين يعتمد عل  الفصل بين السلطات الحالث: التشريعية 

والتنفيدية والقضائية، ويوجد  عاو  مبير بين السلطتين التنفيدية 

والتشريعية في مجاالت محيرة. بالنسبة  ل  ما طرح من مجلس النواب 

د ( من الالئحة الداقلية الخاصة بالمجلس، فق127بشأ   عديل المادة )

 10ما  لي حديث طويل مع أحد ال مالء أعضاء مجلس النواب وبخاصة 

( وما  يحاو   قناعي بعدم وجود شبهة قانونية، 127ما يتعلق بالمادة )

وأ  من حق النواب أ  يطلبوا من الحكومة الموقرة  حديد وقت معين 

 لتنفيد الرغبات المطروحة، وأنا قالفته الرأي وبينت له أ  المادة

 48و 47، والماد ا  وا حتا  ــ أ من الدستور 32والمادة ــ أ،  68

 15، وهنا  شبهة قانونية. الهدف األساسي من طرح محل أيضًا وا حتا 

هده التعديالت هو أ   كو  الحكومة مقيدة بوقت محدد، وأ   قوم 

بتخصيص مبالغ معينة لمشاريع أو أمور يرغب النواب في طرحها من 

هم ولهم مطالب معينة، وأعتقد أ  ما جاء في أجل الناقبين الدين انتخبو

 قرير لجنة الش و  التشريعية والقانونية من  و يح و سهاب فيما يخص 

 20 هدا المو و  صحيح ونحن سوف نرف  هدا التعديل، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا،  فضل سعادة األ  غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 ب. مجلسي الشورى والنوا
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

أشكر المتداقلين جميعًا الدين أيدوا  شكرًا سيدي الرئيس، 

عدم الموافقة عل  هدا المقترح.  فضل األ  أحمد الحداد وقا     أحد 

اإلقوة في السلطة التشريعية قا   نه ال  وجد شبهة عدم دستورية، فعالً 

 5ية وهي أعظم من الشبهة الدستورية. ال  وجد شبهة بل  وجد مخالفة دستور

(، االقتراحات برغبة ــ الفر  األو  من الالئحة الداقلية 127المادة )

لمجلس النواب ــ في أصلها لم  حدد مدة للرد متابة عل  رغبات النواب، 

بل مانت مطلقة، فجئنا وعدلنا المادة وحددنا المدى األقص  بستة 

( في التعديل الدي 68ستورية رقم )أشهر، وانعكس ذلك عل  المادة الد

 10م، وعندما أوردنا هدا النص 2012مايو  3نشر في الجريدة الرسمية في 

أشهر،  6صراحة وقلنا عل  الحكومة أ   رد عل  المجلس متابة قال  

ومما  فضلت األقت جميلة سلما  بأنه لو ما  هنا  دا ٍ لمحل هدا 

لدستورية، ألنها وا حة التعديل فيجب أ  ينعكس أيضًا عل  المادة ا

وال  حتمل أي لبس أو أي  فسير أو أي   افة أيضًا، هدا هو األمر 

 15األو . األمر اآلقر: الجدو  ال مني أو المدى ال مني للتنفيد هو أمر عائد 

للسلطة التنفيدية، وأ  التدقل بهده الصورة في  حديد موعد للتنفيد هو 

حكومة  قوم بتنفيد برنامج  دقل في اقتصاصات السلطة التنفيدية. ال

الحكومة المتفق عليه مسبقًا مع مجلس النواب، حيث  قوم بتنفيد 

المي انية العامة للدولة من قال  المشاريع بالدات، فإدقا  أي مشاريع 

 20أقرى أثناء فترة التنفيد سوف يربك العملية التنفيدية، وسيحمل 

أو جهدًا أو قالف  الحكومة حمالً فو  طاقتها، سواء ما  حمالً ماليًا

ذلك، فلو وافقنا فإننا سنوافق بناء عل  معطيات معينة، ولكن فترة 

التنفيد والمدى ال مني للتنفيد عائد  ل  الحكومة، ويحكم ذلك 

، امعينً ئًاأولويات  نفيد برنامج عمل الحكومة، فقد  قدم أو   قر شي
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ة  قر بحسب قدرة السلط اوقد  ستغني عن مشرو  و نفد مشروعً

التنفيدية ومواءمة برنامج التنفيد مع برنامج عمل الحكومة، وأعتقد أ  

هدا المقترح ــ مما  فضل اإلقوة ال مالء ــ يعد  دقالً في اقتصاص 

 سلطة أقرى، وفي ذلك مخالفة دستورية، وشكرًا.
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األ  قميس حمد الرميحي. 
 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 10أسعد ا  صباحكم جميعًا، لم يكن  شكرًا سيدي الرئيس، 

أمام لجنة الش و  التشريعية والقانونية  ال  عادة رف  هدا التعديل؛ أل  

(، 68هدا الحكم يضيف حكمًا جديدًا عل  المادة الدستورية رقم )

واب  ذا واآللية الصحيحة التي يجب أ  يتبعها  مالؤنا أعضاء مجلس الن

 هي( من الالئحة الداقلية 127أرادوا أ  يمرر هدا التعديل عل  المادة )

 15أ  يُجرى  عديل مسبق عل  المادة الدستورية، أل  المادة الدستورية قبل 

م مانت  نص عل  أ   بداء الرغبة يجب أ  يكو  متابة 2012عام 

في عام  ل  السلطة التشريعية. أثناء التعديالت الدستورية التي جرت 

( من الدستور بإ افة فقرة )أ( المتعلقة 68م  م  عديل المادة )2012

متابة قال  ستة أشهر. الوقت المحدد لتنفيد الرغبة التي قام رد بال

 20بتعديلها مجلس النواب في هده المادة يضيف حكمًا جديدًا عل  المادة 

قة المتعلالفقرة )أ(  في( من الدستور 32(،   افة  ل  المادة )68)

من الدستور المتعلقة ببرنامج عمل  (46) الفصل بين السلطات، والمادةبـ

الحكومة. الحكومة ملت مة ببرنامج عمل من قال  فصل  شريعي 

مامل مد ه أربع سنوات، وبالتالي أعتقد أ   حديد وقت لتنفيد الرغبات 

 25قال  هده المدة يعد  جاو ًا عل  برنامج عمل الحكومة، ومما  فضل 
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هدا التعديل يعد مخالفة  أ  و ير ش و  مجلسي الشورى والنوابسعادة 

دستورية لمجموعة من المواد الدستورية، وليس لمادة دستوية واحدة، 

 وبالتالي لم يكن هنا  بد من رف  هدا المشرو  بقانو ، وشكرًا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة سوسن حاجي  قوي.  
 

 لدكتورة سوسن حاجي تقوي:ا العضو

بدايةً أ وجه بالشكر  ل  لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

 10التشريعية والقانونية عل   قريرها الدي أعد ه، وعل  قرارها بالتمسك 

من  قرير  3بقرار مجلس الشورى السابق. لدي  صحيح في الصفحة رقم 

فقة عل  مشرو  بالموا»اللجنة، في رأي اللجنة في السطر الحاني ورد: 

. مما «بعدم الموافقة عل  مشرو  القانو » :، والصحيح هو«القانو 

أود أ  أ يف ــ مع احترامي الشديد لرغبة أصحاب السعادة األفا ل 

 15اإلقوة النواب ــ أ  هدا القانو  سيتعارض مع برنامج عمل الحكومة، 

انية و ذا مانت لديهم رغبات للتنفيد، فالبد أ  يضاف باب في المي 

، أل  هدا المشرو  بقانو  «مي انية  نفيد رغبات النواب»يكتب باسم 

ليس له مكا   قر، وليس له مي انية، فكيف يتم  نفيد ذلك؟ منطقيًا 

ال نستطيع الموافقة عل  هدا المشرو  بقانو . اإلقوة النواب مانوا 

 20يرغبو  في أ  يكو  لهم دور في المجتمع البحريني من قال   نفيد 

 ات المجتمع، ولكن األمر ال يأ ي بهدا الشكل، وشكرًا.رغب

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  
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 دالل جاسم الزايد: العضو

في البداية أ وجه بالشكر  ل  جميع  شكرًا سيدي الرئيس، 

اإلقوة الدين مانت مداقال هم م يدة لقرار لجنة الش و  التشريعية 

والقانونية. أحب أ  أنبه األقت الدمتورة سوسن  قوي  ل  أنه ال يوجد 

 5ناقشت اللجنة »قطأ في صياغة رأي اللجنة، أل  رأي اللجنة يقو : 

واستعر ت قرار مجلس  مشرو  القانو  مو و  الدراسة والبحث،

النواب بشأنه والقا ي بالتمسك بقراره السابق بالموافقة عل  مشرو  

، وبالتالي الجملة التي  طرقت  ليها األقت الدمتورة سوسن «القانو 

 قوي معطوفة عل  قرار مجلس النواب بالموافقة. باإل افة  ل  ما  فضل 

 10ة األول : بعيدًا عن به اإلقوة األعضاء أحببت أ  أؤمد نقطتين: النقط

المخالفة المعنية باألمور الدستورية والقانونية التي أثيرت في  قرير اللجنة 

ومن قبل اإلقوة األعضاء، هدا الرف  يأ ي لمصلحة اإلقوة في مجلس 

النواب في الشق المتعلق باالقتراح برغبة، باعتبار أ  هنا  أمورًا 

قاصة فيما يتعلق  مشترمة ما بين الحكومة والسلطة التشريعية

 15باالقتراحات برغبة، وبالتالي  ذا مَحُرَت االقتراحات برغبة، و م  قييد 

الحكومة بوقت محدد لتنفيد الرغبات، ستتجه الحكومة  ل  رف  

االقتراحات برغبة، وبالتالي لن ينفع  ل ام الحكومة بوقت لتنفيد 

 عاطت  الرغبات. النقطة الحانية: بالنظر  ل  الواقع الفعلي، ميف

الحكومة مع االقتراحات برغبة؟ نحن اليوم نشهد صور عدد من أعضاء 

 20مجلس النواب يتشارمو  مع عدد من الو راء ــ و حديدًا و راء الو ارات 

افتتاح مرام  صحية أو مدارس أو  وسعة في مجا  في الخدما ية ــ 

معين، وهدا األمر يعكس التالقي ما بين الحكومة والنواب في  غطية 

قصور أو قلل ما، أو  عديل  جراءات ا خدت من قبل الجهة التنفيدية، 

نسير في عالقة  عاونية متصاعدة، فاألجدر أ  نحافظ عل  ننا أوطالما 
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هده العالقة طالما أنها  حتكم  ل  الدستور و ل  القانو  في  طبيقا ها. 

مانت هنا   حصائية مقدمة من مجلس النواب بشأ  االقتراحات 

اقتراحًا برغبة،  496 فيد بأ  مجلس النواب مند أ  أنشئ قدم  برغبة،

برغبة اقتراحًا  117اقتراحًا برغبة، و م رف   369 مت الموافقة عل  

 5من قبل الحكومة، وبالتالي  علو نسبة الموافقة عل  نسبة الرف  بنسبة 

 شكل ثالثة أ عاف.  خضع مدد  نفيد الرغبات دائمًا  ل  مسألة  وافر 

الحكومة، و ل  وفرة عمل انية، و ل  اال فا  المسبق بشأ  برنامج المي 

الموارد المالية والبشرية، و ل   وافر األمامن التي  خصص لهدا 

الغرض، وبالتالي ال يمكن أ  نتجاو  مل هده األمور، وال يمكن أ  

 10نتجاو  النص الدستوري، ونعطل هده اآللية التي  ُجن  منها فوائد؛ هده 

شرح الفقهاء الدستوريين لهدا الجانب في اللوائح الداقلية  المدد في

ذهبوا  ل  أنها  عد مواعيد  نظيمية، وبحد ذا ها ال  شكل مسألة 

 جاو ها أو عدم االلت ام بها مس ولية مباشرة، بل ينتج عنها  حريك أحد 

 ليات الرقابة الدستورية المتاحة ألعضاء مجلس النواب بشأ  عدم 

 15يقها، أو بتوجيه الس ا   ل  الجهة المنفدة لالقتراح.    االلت ام بتطب

المواعيد التنظيمية ليست هي التي ستقيد أو  ل م أو  جبر الحكومة 

عل  التنفيد، باعتبار أ  الحكومة لو لم  شأ أساسًا الموافقة عل  

االقتراح برغبة لرفضته وبيّنت أسباب الرف .    لجنة الش و  التشريعية 

في رفضها للمشرو  بقانو  أقدت بالبعد الدستوري والقانوني والقانونية 

 20له، وأقدت أيضًا بالبعد المو وعي في مسألة عدم التأثير عل   لية 

االقتراح برغبة مونه أحد اآلليات التي يمتلكها مجلس النواب، 

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 شكرًا،  فضل األ  جواد عبدا  عباس. 
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 جواد عبداهلل عباس: العضو

أسعد ا  صباحكم بكل قير. ملنا  شكرًا سيدي الرئيس، 

نعلم أ  االقتراحات برغبة متكدسة، وأغلب االقتراحات هي اقتراحات 

قدما ية بالدرجة األول ، وهي بحاجة  ل  اعتمادات مالية مبيرة 

 5لتنفيدها؛ أعتقد أ  االقتراح برغبة عندما يُقترح يحتا   ل  دراسة، 

والدراسة البد أ   كو  من جميع الجوانب، فقد يحتا  االقتراح برغبة 

 ل  دراسة مالية، و حديد الكُلفة اإلجمالية له حت  يتم  نفيده عل  

أرض الواقع، وأيضًا قد يحتا  االقتراح المعلن عنه من قبل مجلس النواب 

حديد الموقر أو من قبل الحكومة الموقرة  ل  موقع لتنفيده. أعتقد أ   

 10فترة  منية لحل مشكلة  كدس االقتراحات برغبة أمر غير واقعي، فال 

يمكن أ   حدد فترة  منية لتنفيدها، ولو  م  حديد فترة  منية لتنفيدها 

فإ  ذلك يعد مخالفة دستورية وا حة لإلقال  بنظام استقاللية 

السلطات، لدلك أطلب من معاليكم  ذا ما  من الممكن أ  يفيدنا 

 ير ش و  مجلسي الشورى والنواب بإحصائية أقيرة لعدد سعادة و

 15 االقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

األقت دال  ال ايد ذمرت  حصائية بعدد االقتراحات شكرًا،  

برغبة المقدمة من مجلس النواب. يا أقت دال  هل من الممكن أ  

 20 حصائية. تفضلي بإعادة ذمر اإل

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

أستند في هده اإلحصائية  ل  التقرير  شكرًا سيدي الرئيس، 

فصل  شريعي، حيث مانت أو  السنوي لمجلس النواب في قتام 
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اقتراحًا برغبة،  369،  مت الموافقة عل  496االقتراحات برغبة  بلغ 

 اقتراحًا برغبة، وشكرًا. 117و م رف  
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا،  فضل األ  قالد حسين المسقطي. 

 

 خالد حسين المسقطي: العضو

أود أ  أشير  ل  نقطتين، النقطة األول   شكرًا سيدي الرئيس، 

أشار  ليها سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب بالنسبة  ل  وجود 

 10المراد  عديلها من  127مخالفة دستورية، ولم أالحظ سابقًا أ  المادة 

، 68الالئحة الداقلية لمجلس النواب هي نسخة من المادة الدستورية رقم 

ومنت أ من  لو أ  اإلقوة في مجلس النواب أدرموا أ   عديل هده 

المادة شبه مستحيل،  ال  ذا  م  عديل المادة الدستورية التي أ ت 

راد  عديلها. بالكلمات نفسها وبالحروف نفسها لصياغة هده المادة الم

 15ال أ كلم عن سنة أو سنتين من ممارسة صالحية المجلس التشريعي، 

من الدستور، بشأ   قديم برنامج العمل  46هنا   لية  تمحل في المادة 

الحكومي، واآللية التي نتبعها في الموافقة عليه، ومدلك لدينا ما يحد 

ده األمور صالحيات الحكومة في المي انية والحسابات الختامية، مل ه

ممكن أ   ُعَقِّّد وجوبية ما  م طلبه من قبل اإلقوا  النواب بشأ  التعديل 

 20من الالئحة الداقلية لمجلسهم.    التعديل الدستوري  127المقترح للمادة 

م جاء انعكاسًا للواقع، وبالتالي يجب أال نأقد هدا 2012الدي  م في 

حات برغبة، ومما النو  من الخطوات عند معالجتنا لمشكلة االقترا

ذمر من سبقني بالحديث من اإلقوة األعضاء أ  هده االقتراحات 

بمجملها دائمًا  كو  اقتراحات قدما ية، وفي اعتقادي أ  المجالس 

 25البلدية هي من يجب أ   تقدم بها وليس مجلس النواب. في الختام أ وجه 
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رار بالشكر  ل  لجنة الش و  التشريعية والقانونية عل   مسكها بق

مجلس الشورى السابق؛ أل  هدا االقتراح برغبة ال يوجد له أي مكا  

 من اإلعراب في الالئحة الداقلية لمجلس النواب، وشكرًا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األ  أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 
 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

  اللجنة قد أصابت في رفضها أوالً: أرى أ شكرًا سيدي الرئيس، 

 10لهدا المشرو  بقانو  ألسباب عدة ذمرها اإلقوة األعضاء، وذمر ها 

اللجنة أيضًا في  قريرها، وذمرها سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى 

والنواب. منت أ من  من اإلقوة النواب لو أنهم  قدموا بطلب رد 

مة بفترة  منية الحكومة عل  االقتراحات برغبة، ال أ  يقيدوا الحكو

للتنفيد، فال يمكن للحكومة أ   تعهد بتنفيد هدا العدد الكبير من 

 15الرغبات، ولو مانت االقتراحات برغبة محدودة لكا  من الممكن 

 حديد وقت لتنفيدها، ولكن هدا الكم الهائل من االقتراحات برغبة 

التي  قدم  ل  الحكومة ال يمكن  نفيدها ملها  من برنامج عمل 

كومة بحسب ما يريده اإلقوة النواب؛ لدلك أ وقع أ  االقتراح لو الح

ما  بشأ  طلب رد الحكومة عل  هده االقتراحات برغبة في فترة أقل 

 20من ستة أشهر لكا  الطلب معقوالً، أل  الرد سهل ولكن التنفيد صعب. 

   االقتراح برغبة من السهل عل  مل نائب أ  يتقدم به، وقاصة أنه ال 

ل   شريع قانوني جديد، فهو اقتراح برغبة قدمي، من الممكن يحتا   

األقد به، ومن الممكن رفضه. لدلك أرى أ  اللجنة أصابت في رفضها 

 لهدا المشرو  بقانو ، وشكرًا.
 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظات أقرى؟شكرًا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

ليس لنا  ال أ  نصوت عل   وصية  ذ  بعد اإلنتهاء من هدا النقاش  

اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة عل  مشرو  القانو  

 من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس عل  ذلك؟
 10 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  البند   ذ  يرف  مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 15 قرير لجنة الش و  المالية  التالي من جدو  األعما  والخاص بمناقشة

واالقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حو  قرار مجلس الشورى 

بشأ  مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  الشرمات التجارية 

ء م، )المعد في  و2001( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

وأطلب  المقدم من مجلس النواب(. «بصيغته المعدلة»االقتراح بقانو  

 20التوجه  ل  المنصة  مقرر اللجنةمن األ  بسام  سماعيل البنمحمد 

 فليتفضل.

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  حبيت التقرير في المضبطة. 

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 المجلس عل   حبيت التقرير في المضبطة؟هل يوافق  
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  حبيت التقرير في المضبطة. 
 

 (91صفحة  /2)انظر الملحق 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األ  مقرر اللجنة.  
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 15مجلس النواب ناقشت اللجنة قرار  شكرًا سيدي الرئيس، 

بخصوص قرار مجلس الشورى بشأ  مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام 

( لسنة 21قانو  الشرمات التجارية الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

المقدم من  «بصيغته المعدلة»)المعد بناءً عل  اقتراح بقانو   م2001

مجلس النواب(، حيث  مّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من 

 20أعضاء اللجنة، مما استأنست اللجنة برأي المستشار القانوني  قبل

  اللجنة  و لش و  اللجا  والمستشار المالي واالقتصادي بالمجلس.

  مد ما ذهبت  ليه في قرارها السابق، و تمسك بما انته   ليه قرار 

مجلس الشورى في هدا الشأ  بعدم الموافقة عل  مشرو  القانو  من 

تبارات التي ساقتها اللجنة سابقًا، وهي عل  النحو حيث المبدأ لالع

 25( وباألقص 76أ  مشرو  القانو  القا ي باستبدا  المادة )ــ 1التالي: 

النص عل  منع انفراد الحكومة بتأسيس الشرمات أو  ملك حصة  فو  
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)ثالثين في المئة( من ملكية الشرمة، يتناف  مع االسترا يجية  30%

في رسم سياستها االقتصادية من التنويع في التي  نتهجها المملكة 

نشاطا ها االقتصادية ومصادر دقلها، حيث    المساهمة في بع  

والتي  تعلق بعضها بحماية األمن  ،الشرمات يكو  لها أبعاد استرا يجية

 5القومي، أو  وفير المواد األساسية محل السلع الغدائية، أو  ع ي  القدرة 

ولدلك ال يجو   قييد  ،اف االسترا يجيةالصناعية وغيرها من األهد

الحكومة ومنعها من القيام بإحدى أهم سلطا ها العامة. وفي هدا اإلطار 

( من الدستور البند )أ( والدي يقرر 47ينبغي االلتفات  ل  نص المادة )

يرع  مجلس الو راء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة »أ  

 10عل  سير العمل في الجها   للحكومة، ويتابع  نفيدها، ويشرف

التعديل الدي أجراه مجلس النواب الموقر عل  مشرو  ــ 2. «الحكومي

 «ال يجو  للدولة أو األشخاص المعنوية العامة »القانو ، باستخدام  عبير 

 ،أي أ  المخاطب بأحكام النص القانوني هم السلطات جميعها

لمعنوية العامة، في التشريعية والقضائية والتنفيدية وجميع األشخاص ا

 15حين أ  النص في القانو  األصلي يخاطب الحكومة مونها من ي سس 

أو يساهم ممحالً للسلطة التنفيدية بصفتها ج ءًا من الدولة، وهو ما 

( من الدستور سالفة الدمر، وما ينسجم مع 47يتوافق مع نص المادة )

المعد  مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة.  مما أ   ضمين النص 

دو   حديد األساس الدي  قوم عليه، من  «األشخاص المعنوية العامة»

 20األشخاص المعنوية العامة التي رقص »مقارنة بالنص األصلي الدي حدد 

يجعل النص المعد  عامًا و ندر   منه جميع  ؛«بتأسيسها بمرسوم

 األشخاص المعنوية بما في ذلك الهيئات أو الم سسات العامة التي يمنحها

نظام  أسيسها صالحية  أسيس الشرمات أو المساهمة فيها، محل النقل 

العام أو الموانئ العامة أو الطيرا  وغيرها، الحالية أو المستقبلية، مما 
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  هدفــ 3قد يكو  عامالً مقيدًا للمبادرات االقتصادية الحكومية. 

لحكومة من  أسيس الشرمات أو المساهمة في أقرى قائمة، باألقص ا

في المشاريع االسترا يجية،  ل   ع ي  التنمية االقتصادية بإنشاء مشاريع 

 هدف  ل   نشيط االقتصاد الوطني وقلق وظائف للمواطنين  لبي 

 5المستويات،  ملاحتياجات األعداد المت ايدة من الخريجين عل  

بالتعديل المدمور بتقييد حق الحكومة في  أسيس ومشرو  القانو  

الشرمات، سيخلق عقبات قانونية فيما يتعلق بمعالجة مشكالت 

قاصة في المراحل التي قد يعاني فيها االقتصاد من  ،االقتصاد الوطني

حالة  باط  أو انكماش أو رمود. وهنا يتطلب الو ع  دقل الحكومة 

 10حدث م قرًا في بع  الدو   مباشرة في العملية االقتصادية، مما

لموافقة ا   ــ 4 با  األ مة المالية.  م2008المتقدمة اقتصاديًا في عام 

عل  مشرو  القانو  سيتر ب عليها عدم قدرة ديوا  الرقابة المالية 

واإلدارية عل  ممارسة رقابته عل  الشرمات التي سيكو  للدولة حصة 

سبة ال  عد نسبة سيطرة ذلك أ  هده الن ،%30في رأسمالها  قل عن 

 15م ثرة في مجلس اإلدارة ألنها  محل حصة أقلية، األمر الدي سيضعف 

الرقابة الرسمية عل  حسن ومشروعية  دارة واستخدام األموا  العامة. 

فإ  هدا بدوره سوف يضعف من رقابة مجلس النواب الموقر  اواستتباعً

مشرو  القانو  محل    ــ 5عل  ج ء مهم من استحمارات األموا  العامة. 

القطا  الخاص  المناقشة سيحد من قدرة الحكومة عل  دعم أنشطة

 20و شجيعه عل  المشارمة في التنمية االقتصادية، مما قد يعيق الحكومة 

ذلك أ  القطا  الخاص بطبيعة  ،عن  نفيد سياستها االقتصادية العامة

ة في رأس الما  يتردد عن الدقو  في أنشطة  تمي  بمخاطر مضمون

مرحلة التطوير مما قد يفو  قدر ه عل   حمل نتائجها. من هنا فإ  دقو  

الحكومة مشريك م ثر و امن فيها يعد مصدر  شجيع للمستحمرين 
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و طمينًا لهم سواء بوجود الحكومة ممشترٍ للمنتج النهائي أو مضامن 

للتعوي  في حالة التعرض لمخاطر فعلية عالية. من هنا فإ  الشرامة 

ا، ومية مع القطا  الخاص، وبنسبة ملكية م ثرة، ماليًا و داريًالحك

يكو  لها أثر  يجابي سواء من ناحية التشجيع والضمانات، أو من ناحية 

 5 نص )المادة المستحدثة( التي ــ 6الرقابة والتوجيه والحماية للما  العام. 

 عل  الشرمات التي»اقترحها مجلس النواب الموقر في مشرو  القانو  

 متلكها الدولة أو األشخاص المعنوية العامة بالكامل أو  ساهم فيها 

من رأس الما ،  وفيق أو اعها قال  فترة ال  تجاو   %30بنسبة  جاو  

. من الوا ح أ  هدا القيد «ثالث سنوات من  اريخ العمل بهدا القانو 

 10 ذ  ،ستكو  له نتائج سلبية مبيرة عل  أو ا  الشرمات ذات الصلة

حديد فترة ثالث سنوات للحكومة لتعديل أو ا  استحمارا ها في     

سينطوي عل   %30الشرمات لتكو  النسبة القصوى للتملك ال  تجاو  

ومحل هدا الشر  سي دي  ،قطورة انخفاض قيمة األسهم الحكومية

أ رار جسيمة عل  االقتصاد الوطني وعل  أو ا   ل  بدو  شك 

 15لك الحتما  اهت ا  المرام  المالية وذ ،الشرمات التي سيطبق عليها

لهده الشرمات و راجع قيمة أسهمها ملما اقتربت نهاية فترة السماح 

بيع حصصها في هده الشرمات بغ  بوأ   ل ام الحكومة  ،القانونية

النظر عن أهمية  لك الشرمات لالقتصاد الوطني أو للعاملين فيها من 

في التوقيت المناسب، قد يضطر المواطنين أو  مكانية ا خاذ قرار البيع 

 20الحكومة عل  البيع بأقل من القيمة السوقية الفعلية للسهم الواحد، مما 

 تحقق معه الغاية المرجوة من قف  نسبة التملك الحكومي. و ماشيًا  ال

مع ما  قدم بشأ  مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  الشرمات 

)المعد بناءً  م2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

المقدم من مجلس النواب(؛  وصي  «بصيغته المعدلة»عل  اقتراح بقانو  
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اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث 

 ، وشكرًا.المبدأ عل  مشرو  القانو 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضل األ  ف اد أحمد الحاجي. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

والشكر موصو   ل  أعضاء لجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الش و  المالية واالقتصادية ورئيسها األ  قالد المسقطي. من يقرأ 

 10مشرو  القانو  هدا المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس 

النواب، ويقرأ رأي اللجنة، يريد أ  يستنبط الفلسفة من ورائه، وعل  

كبل يد الحكومة في أي أساس قدم هدا االقتراح الدي يريد أ  ي

. نحن %30 أسيس الشرمات والمساهمة في الشرمات بنسبة  فو  

في هدا المجلس وفي مجلس النواب الموقر دائمًا وأبدًا نطالب حكومة 

 15جاللة الملك برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الو راء الموقر 

ونلوح بتنويع مصادر الدقل و يجاد فرص عمل للمواطنين، ودائمًا نلمح 

بالمرم  اإلئتماني للبحرين، والدين العام و فاقمه، ونأ ي من جهة أقرى 

من الدستور  47نقيد الحكومة في  نويع مصادر دقلها! وقد أ ت المادة 

الكالم، وهدا مالم صحيح، ولكن ما الهدف من  قييد  وفندت هدا

 20يد الحكومة في المساهمة في دعم االقتصاد الوطني؟ الحكومة  تحمل 

س ولية  الف الخريجين وعليها مس ولية القيام بمشاريع واالر قاء م

باالقتصاد  ل  مصاف االقتصادات العالمية، اليوم نرى اقتصادات عمالقة 

 تحارب و تنافس في الصناعات الحقيلة، وبعضها يرف  دعم قطاعها 

األهلي أو القطا  الصناعي من أجل المحافظة عل  صناعتها، ألنها ال 

 25في حين الدو  األقرى  ستطيع دعم  لك الصناعات، فنرى   ستطيع،
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االجتماعات  تكرر واللقاءات  تكرر لوقف هدا الدعم، ونأ ي ونطالب 

! و قرير اللجنة أشار  ل  %30بوقف دعم الحكومة أو  حديد نسبة الـ 

الصعوبات، ومنها ديوا  الرقابة المالية واإلدارية الدي لن يستطيع أ  

ا يستتبع ذلك، حت  مجلس النواب لن يستطيع ألنه لن يمارس عمله، وم

 5 كو  هنا  جهة مس ولة عن الرقابة عل  هده الشرمات، هدا من 

سنوات لبيع الحكومة أسهمها،  ذا  3ناحية. ومن ناحية أقرى  حديد 

سلمنا جدالً أ  حكومتنا باعت أسهمها ولن نقو  بأبخس األسعار بل 

لمي  ل  العولمة وهي قوة  اغطة بأعل  األسعار، ونحن في  وجه عا

عل  االقتصادات الوطنية، ولنتصور أ  هده األسهم المملومة للحكومة 

 10والداعمة لالقتصاد الوطني أصبحت بعد االمتتاب مملكومة للشرمات 

متعددة الجنسيات؛ فما هو الو ع عندما يكو  اقتصادنا الوطني رهينًا 

بح؟! سيكو  هنا   قليل لشرمات متعددة الجنسيات ال يهمها  ال الر

للعمالة والموظفين، فالمهم هو حساب الربح والخسارة. سيدي الرئيس، 

ال أعلم لماذا حددت هده الفترة؟ ولماذا أراد مشرو  القانو  هدا من 

 15الحكومة بيع ما  ملكه من أسهم في االمتتاب العام؟ اليوم وفي ظل 

األسهم، ويكو  التوجه العالمي أي شرمة عالمية  ستطيع شراء هده 

اقتصادنا وما نملك رهينًا إلحدى هده الشرمات العمالقة التي ال هم 

لها  ال الربح، وال يهمها العاطلو  أو الموظفو  أو االر قاء باالقتصاد 

الوطني. أنا مع  وصية اللجنة لما لهدا المشرو  من قطورة عل  االقتصاد 

 20 الوطني، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ا،  فضل األ  صاد  عيد    رحمة.شكرً 
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 العضو صادق عيد آل رحمة:

مع مامل االحترام والتقدير لقرار مجلس  شكرًا سيدي الرئيس، 

النواب الموقر و صراره عل  هدا المقترح، فإنني مع  مالئي في لجنة 

الش و  المالية واالقتصادية لم نرَ سببًا واحدًا مقنعًا أو فائدة مرجوة من 

 5قتراح. سيدي الرئيس، نحن جميعًا في مجلس الشورى و قواننا هدا اال

االقتصادي نطالب الحكومة في مجلس النواب وجميع المهتمين بالشأ  

وفي مل مناسبة بعدم االعتماد عل  دقل النفط، و نويع مصادر الدقل، 

و شجيع المشارمة مع القطا  الخاص، هدا من جهة. ومن جهة أقرى 

قالله حرمة الحكومة في عمل ما نطالبها به!  نسن  شريعًا نكبل من

 10هدا غير معقو .   افة  ل  ذلك هنا  مادة في هدا المقترح  ل م 

الشرمات التي  ملك فيها حصة  فيمما  ملكه  %70الحكومة ببيع 

لألمن ي . هنا  شرمات  خسر ولكن وجودها استرا يج100%

سيشتري هده من  ،االقتصادي، ومحا  عل  ذلك: شرمة طيرا  الخليج

األسهم؟ وبأي سعر؟ النتائج سوف  كو  مارثية. معالي الرئيس، ال 

 15أريد أ  أمرر ما جاء في التقرير فهو مامل ومافٍ، وأدعو  مالئي 

  ل  األقد بتوصية اللجنة، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة جهاد عبدا  الفا ل.  
 20 

 هاد عبداهلل الفاضل:الدكتورة ج العضو

الحكومة هي المحر  الرئيسي  شكرًا سيدي الرئيس، 

لالقتصاد الوطني، وملنا نتفق عل   رورة  شرا  القطا  الخاص 

في مسيرة التنمية االقتصادية، ولكن ليس  موا يًاليكو  محرمًا 

 25بالطريقة التي أ   بها هدا المشرو  بقانو ؛ أل  هدا القانو  يريد 
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 تنا   عن اقتصاصها الدستوري لمصلحة مبار التجار للحكومة أ  

والشرمات، وهدا ما سي يد المخاوف من النتائج الكارثية. لدي 

 ساؤال : أوالً: هل أقفقت الحكومة في  دارة شرما ها وحصصها 

بالشرمات؟ ثانيًا: هل أعاقت الحكومة  أسيس القطا  الخاص 

 5ي لمحل هدا القانو  ألنه للشرمات؟ بالتأميد اإلجابة: ال.  ذ  ال داع

سيقيد عمل الحكومة وسيقيد رقابة البرلما  عل  األموا  العامة، 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا،  فضل األ  الدمتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

أ قدم بالشكر الج يل  ل  لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

واالقتصادية عل   قريرها الوافي والكافي. اللجنة مشكورة  المالية

 15مبررات لرف  المقترح، وأعتقد أنها مانت صائبة جدًا فيما  6ذمرت 

ذمر ه؛ ألنه في حا   طبيق هدا القانو  سيكو  هنا   عاقة للحكومة 

في  نويع مصادر الدقل، وفي المشارمة ودعم القطا  الخاص. المقترح 

ص غريب  عدى مو و   قييد الحكومة  ل   قييد أيضًا يوجد فيه ن

والدولة بمفهومها القانوني هي  ،«... ال يجو  للدولة»مل السلطات، 

 20فلمَ هدا التقييد الدي يتعدى  ،السلطات التنفيدية والقضائية والتشريعية

 وشكرًا. السلطة المختصة بدعم االقتصاد الوطني؟

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 األقت جميلة علي سلما . شكرًا،  فضلي  

 25 
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 العضو جميلة علي سلمان:

أؤيد ما قاله األ  ف اد الحاجي، فعالً     شكرًا سيدي الرئيس، 

أي مشرو  قانو  قصوصًا المتعلق باالقتصاد يجب أ   كو  له مبررات 

وأهداف وا حة وأ  يكو  مبنيًا عل  دراسات اقتصادية وا حة جدًا 

 5رح في حالة  قراره سيتر ب عليه ه ة مبيرة ودقيقة. ال شك أ  هدا المقت

مما  %70في االقتصاد البحريني، وقصوصًا أننا نتكلم عن قصخصة 

 ملكه الحكومة في هده الشرمات المهمة والحيوية التي  ساهم 

عوائدها في المي انية العامة للدولة، وفي  شغيل عجلة االقتصاد باإل افة 

سبة  ل  الدو  التي  ريد أ   نتهج فكرة  ل  اآلثار اإليجابية األقرى. بالن

 10أو سياسة الخصخصة يجب أ   كو  هنا  عدة اعتبارات ودراسات 

اقتصادية من شرمات اقتصادية عظم  حت   تخد قرارها. عندما نأ ي 

 ل  التعديل الدي أجراه مجلس النواب فعل  أي أساس بُني؟ وأين 

بأيدي السلطة الدراسات االقتصادية التي من المفترض أ   و ع 

التشريعية من أجل  أييد أو دعم هدا االقتراح؟ في الخصخصة دائمًا 

 15  قد عدة اعتبارات منها  أثير هده الخصخصة عل  االقتصاد، ومدى 

 ضرر األيدي العاملة الوطنية منها؛ ألنه عند الخصخصة قد  ستغني هده 

بالنسبة الشرمات عن العمالة الوطنية، وهدا ما حدث في دو  بالعالم. 

 ل  مستوى أسعار السلع، ال شك أ  هده الشرمات عند قصخصتها 

مستوى الجودة وار فا  األسعار حساب ستستهدف  حقيق الربحية عل  

 20الدي سيعاني منها المواطن البحريني في النهاية. أيضًا  أثير الخصخصة 

ه عل  الموا نة العامة، فما الدي ستستفيده الموا نة العامة للبلد من هد

الخصخصة؟ وما الدي سيستفيده المواطن البحرين منها؟ وهل القطا  

الخاص فعالً لديه القدرات الفنية واإلدارية التي ستدير هده الخصخصة؟ 

وهل هيأنا القطا  الخاص من أجل هده النقلة الكبيرة التي نص عليها 
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من هدا التعديل؟ طبعًا ال.  ذا ما  بيت التجار المس و  أساسًا أو الدي 

مصلحته  أييد هدا االقتراح قد رفضه ألنه بحاجة  ل   مكانيات مبيرة 

للقيام بهده النقلة الكبيرة بحسب ما جاء في هدا المشرو .  ذا اطلعنا 

أ  هنا   جارب ناجحة ولكنها نتيجة  فسنجدعل   جارب دو  محيرة 

 5دراسات دقيقة جدًا وليس األمر مجرد مقترح بقانو  يقدم ويُقر و حدث 

من قالله ه ة مبيرة في االقتصاد البحريني. أيضًا هنا   جارب فاشلة 

في دو  نتيجة لمحل هده القرارات المتسرعة واألنظمة القانونية غير 

الدقيقة التي أدت  ل  فشل هده التجارب في دو  محيرة. هنا  حدر 

دقيق جدًا في الدو  التي  فكر في الخصخصة اآل  من انتها  هده 

 10قتصادية؛ أل  صندو  النقد الدولي والبنك الدولي لكي السياسة اال

يمنحا قرو ًا للدو  وقصوصًا النامية يفر ا  شروطًا دقيقة ومنها دفعها 

 ل   ل  قصخصة القطا  العام، ولكن عندما  م دفع محل هده الدو  

أدى ــ محل اإلموادور وغيرها التي فشلت فيها  جربة الخصخصة ــ ذلك 

 ل   أثر االقتصاد و أثر المستهلك الوطني في هده الدو ، ومن األمر 

 15عل   امبنيًما  ثم عدلت هده الدو  عن مو و  الخصخصة ألنه 

دراسات غير دقيقة و نما جاء  ر اء للبنو  الدولية من أجل الحصو  

من السلطات هي عل  قروض؛ لدلك السلطة التشريعية بغرفتيها شريك، و

د الوطني، و قرار محل هدا المشرو  سي دي  ل  الحريصة عل  االقتصا

اإل رار باالقتصاد البحريني؛ ألنه مشرو  غير مدروس وغير مبني عل  

 20 دراسات اقتصادية دقيقة  و ح السلبيات واإليجابيات منه، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األ  أحمد مهدي الحداد. 
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 أحمد مهدي الحداد: العضو

بداية أود أ  أ قدم بالشكر  ل  ال مالء  ا سيدي الرئيس،شكرً 

أعضاء لجنة الش و  المالية واالقتصادية عل  التقرير الجيد. بشكل عام 

مبررات لرف  هدا  6أؤيد ما جاء في  قرير اللجنة، وقد طرحت اللجنة 

 5التعديل؛ ولكن يبدو أ  هنا  نوعًا من الحكمة من قيام مجلس النواب 

دا التعديل، فقد رم وا بشكل عام عل  القطا  الخاص، بطرح محل ه

بمعن  أ   قوم الحكومة بإعطاء القطا  الخاص دورًا أمبر ونسبة 

أمبر ليكو  شريكًا فاعالً في  نمية االقتصاد الوطني، و نويع مصادر 

الدقل، وأعتقد أ  هده نقطة لم يتطر   ليها اإلقوة، وبودي لو  كو  

 10بهدا الشأ  مونه من القطا  الخاص. محالً  لأل  جما  فخرو مداقلة

شرمة طيرا  الخليج هي شرمة حكومية مقفلة، ال يمكن للقطا  

وهنا  شرمات عقدية حكومية أيضًا ال يمكن ؛ الخاص أ  يدقلها

فعل  هدا األساس هم يريدو  أ  يضعوا نوعًا  ؛للقطا  الخاص دقولها

 ا.لقطا  الخاص، وشكرًلمن التوا   و عطاء الفرصة 
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةشكرًا،  فضل األ   
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 20 عقيبًا عل  مداقلة األ  أحمد الحداد.  شكرًا سيدي الرئيس، 

اقتصاد حر وليست هنا  أي قيود  منع القطا  هو اقتصاد البحرين 

شرمات واالستحمار في أي قطا  من الالخاص من المساهمة في  نشاء 

القطاعات االقتصادية، فبإمكا  القطا  الخاص أ  يستحمر ويمو  

أ  يأقد من حصة الحكومة  ل  ليس هنا  دا ٍ وويدقل في أي شرمة، 

 25في هدا المجا . الهدف الرئيسي من مقترح اإلقوا  النواب هو أنهم 
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الغ من بيع نسب رم وا فيه عل  جانب المدى القصير، أي  حصيل المب

التملك في هده الشرمات وبالتالي  دراجها في مي انية الحكومة، لكن 

عل  المنظورين المتوسط والبعيد ستقيد الحكومة في  حصيل هده 

المبالغ قال  السنوات القادمة، فالهدف المرجو من المقترح نفسه يكبل 

 5دى  حقيق أرباح عل  المفي نفسه بنفسه، وال يخدم  حقيق غايا ه 

البعيد، و نما سيحقق أرباحًا عل  المدى المنظور القصير وبخسارة؛ أل  

الحكومة ستضطر  ل  بيع األسهم في فترة معينة، وهدا ما سيسبب 

أ رارًا مبيرة بهده الشرمات، أما عل  المدى البعيد لن  ستطيع 

الحكومة أ   حقق األرباح ألنها قرجت منها. بالنسبة  ل  القطا  الخاص 

 10تحمار مفتوح أمامه في أي وقت وغير مقيد، ونحن مجبورو  بحصص االس

معينة يضطر القطا  الخاص ألقدها من الحكومة لالستحمار فيها، 

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

لموقرة عل  والشكر موصو   ل  اللجنة ا شكرًا سيدي الرئيس، 

 قريرها، أنا من م يدي رف  المشرو  بقانو . أ فق  مامًا مع ما ورد 

 20ج ئيات سأ كلم عنها. مما قا  األ   3ولن أمرره، ولكن هنا  

بسام البنمحمد دستور البحرين قائم عل  االقتصاد الحر وعل  رمي ة 

 أقرى فيما يتعلق بتوفير العمل للمواطنين، وأساسًا عندما قرجت فكرة

الحكومة عن الدولة أو بتبني األشخاص في مساهمة الدولة  ما ممحلة 

المعنوية االعتبارية بتأسيسها للشرمات فقد أُريد منها أمرا : األو : 

 25 نشيط االقتصاد الوطني، فإننا بحاجة  ل  أ   كو  للدولة يد في 
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 نشائها وبخاصة في المشاريع ذات الطابع الحيوي االسترا يجي. الحاني: 

مم من وجود وفير فرص العمل للمواطنين، حيث  نها  حكم نسبة  

المواطنين في العمل. النقطة الحانية الخاصة بتوفير فرص العمل 

لمصلحة العليا في مسألة عدم الموافقة عل  اللمواطنين هي التي  غلب 

 5هدا المشرو  باعتبار أننا ال نعلم ميف ست و  أو اعهم عندما ال ي قد 

سنوات؛  3و طبيق نص المادة المعني بتوفيق األو ا  قال   بهدا المشرو 

المتحكم في  عيين من من يدير رأس الما  هو ألنه في الحالة األقرى 

يراه وبالشرو  التي يراها باعتبار أنها عالقة  عاقدية قائمة عل  الموافقة 

أمور مما  طر   ليها مقدمو  3بين الطرفين. أيضًا االقتراح بُني عل  

 10 أسيس الشرمات التجارية يصيب االقتصاد الوطني أ  قتراح. األو : اال

بالضرر، عندما يُقا  هدا األمر عند  قديم مشرو  بقانو  مر ك  عل  

أمور  قوم بها الدولة ينبغي أ  يُبن  ذلك عل  أرقام و حصائيات  بين 

 ملك و م  أسيسها  عدد الشرمات التيمدى الضرر الدي أُلحق، و بين 

ة فيها هده النسبة قد  عر ت لخسائر في رأس الما ، هل الخسائر الدول

 15قسائر محتملة في السو  أو نتيجة  هما  أو  قصير؟ نحن ال نقو  في 

صحيح ومربح ومادي،  هدا الجانب    مل ما ساهمت فيه الحكومة

قد  كو  هنا  بع  األقطاء في بع  الشرمات، وهنا  قسائر، 

ل هده الخسائر  خضع لخطأ التقصير ولكن أيضًا البد أ  ندرس ه

واإلهما  أم هي نتيجة قوىً قاهرة أو أو ا  اقتصادية عالمية   ثر في 

 20المشرو ؟ ألنه حت  في قانو  الشرمات، في الشرمات العادية التي 

يمتلكها أفراد عاديو ، ال يُساء  أعضاء مجلس اإلدارة بصفا هم 

أهم الشخصي واإلهما  الشخصية  ال  ذا  م التسبب بخسائر بسبب قط

 ذا ؛ وثبوت ذلك بموجب حكم قضائي يُدينهم في محل  لك الممارسات

ما انتهجنا هدا النهج بعيدًا عن رقابة ديوا  الرقابة المالية واإلدارية فإ  
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هدا يعني أ  بع  األمور ستفلت من الرقابة، ويمكن أ  أن   عن الحد 

أقضع لديوا  الرقابة المالية المصرّح به حت  أقضع لألمور التجارية وال 

واإلدارية. السبب الحاني ما  الخسائر التي  تكبدها الشرمات بشكل 

عام، وهدا ما ر ه مقدمو االقتراح، ومدلك نقو     هدا الجانب ال 

 5يُ قد عل   طالقه، بل ينبغي أ   كو  هنا   حصائيات يملكها 

نب، ويكو  مصرف البحرين المرم ي أو و ارة التجارة في هدا الجا

هنا  مدقق داقلي و قر قارجي، نحتا   ل  محل هده األمور التي  ُبيّن 

الو ع الحقيقي لتلك الشرمات. السبب الحالث ــ وهدا االقتراح  م 

م ــ هو عدم مساهمة هده الشرمات في المي انية 2015 قديمه في عام 

 10واب العامة للدولة، واليوم أفضل  نجا   م  حقيقه من قبل مجلس الن

بالشرامة مع الحكومة هو أ  شرمة ممتلكات  خت في مي انية 

م، وبالتالي هنا   نجا  أُنج  2018ــ2017ماليين دينار لمي انية  10الدولة 

في هدا الجانب. أنا أعتبر أ  محل هده التشريعات التي  قتل التقدم في 

مسارات معينة غير حميدة، وعندما  كو  هده المشروعات مر بطة 

 15قتصاد الوطني بالدات فإنها البد أ   ُبن  عل  أسس مدروسة حت  باال

يُمكن للشخص أ  يقبلها أو يرفضها. حت  االستحناء الدي أعطي لتجاو  

وحُددت فيه الشرمات العاملة في مجا  النفط وشرمة  %30نسبة الـ

حلبة البحرين الدولية، أُعطي هدا االستحناء لها ين الشرمتين فقط، 

ع بالنسبة  ل  األمور المتعلقة بالقطاعات األقرى ومنها فما هو الو 

 20القطا  السياحي الدي أقررناه م قرًا، وما  التوجه فيه أ   كو  نسبة 

؟! التناق  التشريعي ليس باألمر الحميد في %50المساهمة  تجاو  الـ

هدا الجانب. أيضًا، هل الدولة اليوم أقدت بالعمل عل  مسألة التخصيص 

م قاص 2002لسنة  41و   وابط؟ لدي المرسوم بقانو  رقم و رمتها بد

بسياسة و وابط الخصخصة التي  عمل بها الحكومة، وجاء فيه أ  
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التخصيص ج ء من السياسة االقتصادية لمملكة البحرين، ويضع مجلس 

الو راء قرارات قاصة بنسبة التخصيص وطريقة العمل ومتابعة السياسات 

  نُقيّد وأ  نشتر  بع  األمور فإ  هدا واألحكام،  ذا منا نريد أ

المرسوم بشأ   لك السياسات يُو ع فيه ما نراه من أحكام في النص، 

 5أو حت  يُمكن و عه  من المسائل التي  ُناقَ  بشكل عام لبيا  ما 

الدي نطمح  ليه لتحقيق استقرار و خصيص أمحر في هدا الجانب؛ 

ع مل ما  فضل به األعضاء لدلك معالي الرئيس، هده األمور مجتمعة م

هي التي  جعلنا نرف  محل هدا األمر، أعني أ  ي قد األمر من جانب 

واحد باعتباره  يجابيًا، ولكن هنا  عدة نقا  أثيرت في مجا  الرف  

 10ــ في هدا المجلس ــ هي التي  ُحمّلنا مس ولية رفضه وعدم الموافقة 

 عليه، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ا،  فضل سعادة األ  غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  شكرً 

 15 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

أُعقِّّب عل  مالم األقت دال  ال ايد بأ   شكرًا سيدي الرئيس، 

 نفيد هدا القانو  فعالً لن يرفع فقط يد ديوا  الرقابة المالية واإلدارية 

 20ضًا مجلس النواب نفسه لن يكو  له سلطة عل  عن الرقابة و نما أي

 %30مراقبة أداء هده الشرمات طالما أ  مساهمة الحكومة فيها 

فقط، وهدا يغل يد مجلس النواب عن استخدام أدوا ه الرقابية لمتابعة 

العمل االقتصادي في البحرين. أيضًا مالم األقت دال  ال ايد عن قانو  

بالفعل بتبيا  األمر لإلقوة النواب في هيئة السياحة صحيح، ولقد قمت 
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جلستهم، ففي الوقت الدي قدموا فيه اقتراحًا بقانو  بأال   يد مساهمة 

قدموا أيضًا مقترحًا بقانو   قر بتعديل قانو  هيئة  %30الحكومة عل  

من أجل السيطرة عل  قرار مجلس  %50السياحة بأال  قل مساهمتها عن 

ناق  لإلقوا ، وربما  كو  لديهم قناعة اإلدارة، وقد بيّنت هدا الت

 5بعدم جدوى هدا المشرو  الدي أمامنا، ولكن أ من     شاء ا  أ  

يعيدوا النظر عندما يحا   ليهم هدا القانو . وأقيرًا أريد أ  أبيّن عنوانًا 

رئيسيًا حو  لماذا  ساهم الحكومة في المشاريع االقتصادية 

وى المشرو ، وبحسب حجم االسترا يجية بنسب  كو  بحسب جد

المشرو ، وأمور أقرى محيرة  دقل في ا خاذ القرار، هدا سببه في 

 10األصل  ع ي  التنمية االقتصادية بأمحر من وسيلة، محل  نشيط االقتصاد 

الوطني أوالً، وثانيًا ــ محلما  فضل الكحير من اإلقوا  واألقوات ــ  وفير 

ساهمة الحكومة أقل من وظائف جديدة للمواطنين، وعندما  كو  م

ذلك لن  كو  لديها القدرة عل   نفيد سياستها من قال  مجالس  دارات 

هده الشرمات. األمر اآلقر أ  المشرو  يقو   نه يُستحن  من ذلك 

 15الشرمات العاملة في قطاعي النفط والغا  وشرمة حلبة البحرين 

 أمرًا  قر  الدولية، عندما  مت مناقشة المشرو  بيّنتُ لإلقوة النواب

ــ ولكن ما  الوقت متأقرًا من أجل   افته ــ وهو ماذا عن األهم من 

ماذا عن الشرمات وماذا عن األمن الغدائي؟! وحلبة البحرين الدولية؟ 

التي  ساهم فيها حاليًا حكومة البحرين محل منتجات الدقيق والدواجن 

 20 واأللبا ؟! وهي شرمات ملها مدعومة، ومادامت الحكومة هي

المساهم األمبر فهدا يعني أنه في مجالس اإلدارات يُمكن أ   ساهم 

الحكومة في دعم هده المنتجات، ولكن عندما يكو  العمل قا عًا 

لقانو  القطا  الخاص فإنه  ُرفع يد الحكومة عنه، مل هده المنتجات 

مدعومة وفي متناو  المواطن، والسبب هو دعم الحكومة لهده المشاريع 
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المساهم األمبر في هده الشرمات. أقيرًا، قالت األقت ألنها هي 

جميلة سلما  ملمة جميلة عندما قالت     نفيد هدا القانو  سوف 

يسبب ه ة، وأنا أعتقد أنه لن يُسبب ه ة فقط ولكن سيُسبب مدلك 

فو   في سو  األورا  المالية ــ أي في بورصة البحرين ــ عندما  ُل م 

 5من أسهمها لكي  صل  ل   %70سنوات  3الشرمات بأ   بيع قال  

المطلوبة؛ محا  عل  ذلك شرمة ألبا التي  ساهم  %30نسبة الـ

، بهدا القانو  أُل م الحكومة بأ  %70الحكومة فيها بنسبة حوالي 

المطلوبة،  %30من أسهم الشرمة لكي  صل  ل  الـ %40 بيع حوالي 

طرح هده األسهم في   صور معالي الرئيس ويا  قوة وأقوات لو  م بالفعل

 10السو ، ما الضرر الدي سوف يُحدثه ذلك! ال أعتقد أ  القطا  الخاص 

غافل بحيث يشتري هده األسهم في اليوم نفسه، بالطبع سوف ينتظر 

حت  قبل نهاية السنوات الحالث بأسبو  أو اثنين حت   صل قيمة السهم 

سوف   ل  صفر أو قريب منه،  صوروا مدى الخسارة الكبيرة التي

يخسرها االقتصاد البحريني وحكومة البحرين ومي انية الدولة وقالف 

 15ذلك؛ هده بع  المالحظات الموجهة  ل  األ  أحمد الحداد. ونقو     

القطا  الخاص محر  أساسي في االقتصاد، وبتعاو  القطا  الخاص مع 

الحكومة في جميع القرارات االقتصادية ــ حيث  لجأ الحكومة  ل  

ر مع غرفة  جارة وصناعة البحرين ــ يتم ا خاذ القرار المناسب، التشاو

والبحرين نموذ  لتعاو  الحكومة مع القطا  الخاص، وبالطبع هدا األمر 

 20مند أسست غرفة  جارة وصناعة البحرين في ثالثينيات القر  الما ي 

حيث أصبحت عضدًا ساندًا للحكومة في عملها، والحكومة أيضًا 

الحُر من قال  القطا  الخاص. محلما ذهب الجميع  ل   قوي االقتصاد 

عدم الموافقة عل  هدا المشرو  بقانو ، أ من  عل  اإلقوة في مجلس 

النواب ــ من هدا المنبر ــ عندما يعود  ليهم القانو  أ  يعيدوا النظر فيه، 
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 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األ  قالد حسين المسقطي. 

 5 

 العضو خالد حسين المسقطي:

لم يتبقَ لي ما أ يفه بعد أ  استمعت  شكرًا سيدي الرئيس، 

لمداقالت اإلقوة األعضاء  ال ملمة شكر واجبة لكل أعضاء 

المجلس، ما يعجبني في هدا المجلس هو التوجه  ل  عدم المجاملة، 

 10ير وفي الوقت نفسه هنا  أيضًا مبدأ الحيادية؛ وبعد ما جئنا به في  قر

اللجنة، وما أشرنا  ليه ــ وهده هي القراءة الحانية لهدا المشرو  ــ أ من  

أ  يحدو اإلقوة في مجلس النواب حدو مجلسنا ويسيروا عل  اآللية 

نفسها التي سرنا عليها بالنسبة  ل   فهم ما هي السلبيات التي سوف 

 لألسف تر ب عل   طبيق محل هدا القانو ، هنا  سلبيات محيرة جدًا، و

 15قال  قراء ي لمضبطة الجلسة األول  لمجلس النواب لمناقشة المشرو  

الحانية وجدت الكحير من التناق  الموجود في المناقشة وقراءة 

المضبطة، وأ من  ــ وأشار  سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب 

ي ــ أ  يأقدوا باآلراء والمبررات التي طُرحت سواء في  قرير اللجنة أو ف

مداقالت اإلقوا  اليوم في الجلسة، حيث    هنا  سلبيات سوف  كو  

 20البعيد؛ مل الشكر لكم دى غير حميدة بالنسبة  ل  البحرين في الم

 يا  قوا ، وشكرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظات أقرى؟شكرًا،  
 25 
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 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

وى التصويت عل   وصية اللجنة، وأطلب من األ  لم يبقَ لدينا س 

 5 . مقرر اللجنةاأل   مقرر اللجنة قراء ها مرة أقرى،  فضل

 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 وصي اللجنة بالتمسك  وصية اللجنة:  شكرًا سيدي الرئيس، 

مشرو  قانو   بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ عل 

 10بتعديل بع  أحكام قانو  الشرمات التجارية الصادر بالمرسوم بقانو  

بصيغته »)المعد بناءً عل  اقتراح بقانو   م2001( لسنة 21رقم )

م 2017مايو  14م من مجلس النواب(، المتخد يوم األحد المقدّ «المعدلة

من الفصل  في الجلسة التاسعة والعشرين من دور االنعقاد العادي الحالث

 ، وشكرًا.التشريعي الرابع
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟ وصية اللجنةهل يوافق المجلس عل  شكرًا،  
 

 )أغلبية موافقة( 
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

البند التالي من جدو  األعما  والخاص وننتقل  ل   .ذلك ذ  يُقر  

فا  واألمن للجنة الش و  الخارجية والدبمناقشة التقرير التكميلي 

الوطني بخصوص مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  العقوبات 

 25م، المرافق للمرسوم رقم 1976( لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

وأطلب من األ  الدمتور عبدالع ي  عبدا  العجما   .م2015( لسنة 4)
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 مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل. 

 عبدالعزيز عبداهلل العجمان:العضو الدكتور 

بدايةً أطلب أسعد ا  صباحكم جميعًا؛ شكرًا سيدي الرئيس،  

  حبيت التقرير في المضبطة.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   حبيت التقرير في المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 . ذ  يتم  حبيت التقرير في المضبطة 
 

 (99/ صفحة 3)انظر الملحق  
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األ  مقرر اللجنة.  
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 20 دارست اللجنة مشرو  قانو  بتعديل  شكرًا سيدي الرئيس، 

( لسنة 15بع  أحكام قانو  العقوبات الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

، مع ممحلي و ارة م2015( لسنة 4للمرسوم رقم )م، المرافق 1976

الداقلية، وو ارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف، والمستشار 

عل  رأي لجنة الش و  التشريعية واطلعت اللجنة القانوني للجنة، 

 25والقانونية بمجلس الشورى الدي جاء م مدًا سالمة مشرو  القانو  من 

قرار مجلس النواب  ، مما اطلعت عل والقانونيةالناحيتين الدستورية 
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 ديباجة مشرو  القانو  منيتألف . وومرفقا ه بشأ  مشرو  القانو 

يهدف  ل   شديد العقوبات عل  مل من يهدر الما  العام أو وماد ين، و

وقصوصًا الجرائم المنصوص عليها في الباب الحاني من  ،يتربح منه

، و شمل جرائم الرشوة واالقتالس القسم الخاص من قانو  العقوبات

 5وفي  وء ذلك  وصي اللجنة بالموافقة من حيث  واإل رار بالما  العام.

مواد المشرو   ، والموافقة عل المدمورقانو  الالمبدأ عل  مشرو  

 ، وشكرًا.بالتوافق مع مجلس النواب مما وردت في الجدو  المرفق
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 فضل األ  الدمتور منصور محمد الحظات؟ هل هنا  مشكرًا،  

 سرحا .
 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

نحن اليوم أمام  قرير في غاية األهمية،  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15ألنه يُطالب بتغليظ العقوبة عل  جرائم الرشوة واالقتالس واإل رار 

أم الفساد  بالما  العام. أود هنا أ  أرم  مداقلتي عل  الرشوة باعتبارها

وأم االقتالس، والمجتمعات التي  نتشر فيها الرشوة هي مجتمعات 

محطمة ومدمرة، أل  الرشوة  قضي عل  الخُلق وعل  القيم والمبادئ، 

بل  تعال  فو  القوانين واألنظمة، لدلك اهتم اإلسالم بمحاربة الرشوة 

 20، سنة، وأن   أقص  العقوبات عل  مل من يتعامل بالرشوة 1400مند 

فئات يتعاملو   3لدرجة أنه  م لعن من يتعامل بالرشوة، واإلسالم حدد 

بالرشوة، وهنا في  قرير اللجنة أو في مواد القانو  ذمروا فئتين فقط، 

فئات، الراشي الدي يدفع، والمر شي الدي يقب ، والرائ  الدي  3هم 

يسع  بينهما، أي الواسطة بين هدا وذا . هنا  حديث للرسو  عليه 

 25لصالة والسالم يلعن فيه ه الء الحالثة الدين يتعاطو  الرشوة، هدا ا
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الحديث ذمره مبار علماء األمة اإلسالمية ومن بينهم اإلمام أحمد بن 

حنبل في مسنده، والبيهقي في سننه، والحامم في المستدر ، 

 الراشي ا  لعن» يقو  الحديث والطبراني في المعجم الكبير، ونص

 يمشي الدي والرائ » وقيل «بينهما يسع  الدي والرائ  والمر شي

 5قوة في اللجنة أ  يهتموا بتكملة العناصر هنا أنا أطلب من اإل .«بينهما

المشارمة في الرشوة، أل  القانو  ذمر الراشي والمر شي فقط، وبقي 

لدينا الرائ ، وأ دمر جيدًا أ  األقت نانسي قضوري قدمت في جلسة 

ناقص وأسمته الواسطة بين الراشي والمر شي، وأثناء ما  غطية لهدا ال

ال أعلم والتقديم سحبت المقترح، وقد ما  مقترحًا وجيهًا وممتا ًا، 

 10سبب سحبها له، ولو ما  هدا المقترح موجودًا لتمت الموافقة عليه 

قوة في اللجنة ولغط  النقص الموجود في القانو . أنا هنا أطلب من اإل

هو  غطية النص، واألمر الحاني هو  يادة و غليظ  أمرين، األمر األو 

العقوبة عل  مل من يتعامل بالرشوة، بل أنا أذهب  ل  أبعد من ذلك، 

وأطالب بتطبيق العقوبة التي  ستخدم في اإلرهاب، فتطبق عل  مل من 

 15 يتعامل بالرشوة، أل  الرشوة واإلرهاب وجها  لعملة واحدة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  
 

 20 دالل جاسم الزايد: العضو

في الحقيقة هدا المشرو  ما  يفترض  شكرًا سيدي الرئيس، 

أ  يُقدَّم ــ فعالً ــ من السلطة التشريعية، فقد مانت لدينا بع  

االقتراحات المتعلقة بتلك الجرائم ولكن في مل جريمة عل  حدة، 

ا مدى جدية الحكومة في مسألة محاربة ومكافحة وهدا يعكس  مامً

 25أي جرائم يقوم بها موظف عام مهما اقتلفت درجة وظيفته، بحيث  شمل 
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ن موظف عام، واعتبر عأمحر الجرائم التي نعتبرها مخ ية عند صدورها 

القانو  الجريمة جناية، وهدا فيه  شديد للعقوبة، وقاصة الرشوة وقيانة 

العمل. اليوم  ذا  مت الموافقة عل  هدا التشريع  األمانة واإلقال  بسير

فسينقصنا فقط  بط ومالحقة من يقوم بتلك األعما  في الجها  

 5الحكومي ومدلك في الشرمات. قانو  العقوبات  ناو  اليوم أمرين، 

أمر الموظف العام وفقًا لتعريفه في القانو  اإلداري والقانو  الجنائي 

وأيضًا لدينا القسم الدي  مت الموافقة  بأنه يخدم في أجه ة الدولة،

عليه وهو القيام بهده األعما  من قبل األشخاص الدين يعملو  في القطا  

األهلي. المنظومة التشريعية  ناولت بالتفصيل شرح األفعا  التي  تم 

 10المحاسبة عليها، ونطا  األقد بالحدين األدن  واألقص  بالنسبة  ل  

ومالحقتهم مع وجود جها  الرقابة المالية  حديد العقوبة لمر كبيها 

واإلدارية الدي يرصد األقطاء الجسيمة ومدلك األقطاء اإلدارية التي 

 مارس، بمعن  أ  لدينا دليالً متابيًا ثابتًا من جهة رسمية مستقلة  خضع 

الجنائية، ولدينا نص الدعوى لها  لك األقطاء و ضعها جاه ة لتحريك 

 15األفعا  الموجودة، وأيضًا  نفيدًا لسياسة  قانوني أيضًا  ناو  مل

الحكومة بأ  يكو  هنا  محاسبة، هده األمور  ولّد نوعًا من الر ا 

لدى المواطن بأ  من يُكلف بأعل  المناصب في الو ارات المتعددة 

والهيئات مل مٌ بأداء مهامه عل  أممل وجه من دو  فساد ومن دو  أ  

انو . األمر اآلقر هو أ   طبيق  لك ير كب أي قطأ مُجرَّم وفقًا للق

 20النصوص عل  مر كبي هده الجرائم سيجعلهم عبرة لمن يفكر في أ  

يلعب بمصالح الدولة أو ي ثر في سير العمل في الدولة، األقطاء الفردية 

ينبغي أ   تم المحاسبة عليها، والقانو  ينبغي أ  يطبق عل  مل من 

ننا عندما نقو  جنائيًا فدلك يخطئ جنائيًا في هدا الجانب، وقاصة أ

يعني أ  لديه النية الر كاب هدا الفعل، أي ليست أقطاء غير مقصودة. 
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أيضًا شملت هده األفعا  الشخص الدي قام بالعمل بنفسه أو بواسطة 

غيره بشكل مباشر أو غير مباشر.  عدد  لك األفعا  سيعطي للقا ي 

يخل بتلك األفعا . نحن مع الجنائي المساحة الال مة ليُجرِّّم ويعاقب من 

 قرير اللجنة فيما ا جهت  ليه في المواد التي سنناقشها الحقًا في مشرو  

 5القانو ، ولكن من حيث المبدأ نرى أ  هده نقلة  ضاف  ل  قانو  

 العقوبات لمحاسبة الموظف العام، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األ  جواد عبدا  عباس. 
 10 

 جواد عبداهلل عباس: عضوال

رمي ة أساسية ال شك أ  الما  العام  شكرًا سيدي الرئيس، 

وصيانة الما  العام من أول  األولويات،  ،من رمائ  النهضة الوطنية

م  ل  مغبة اإلقدام هحيث  كو  ب يادة نسبة الوعي لدى المواطنين و نبيه

 15العقوبات  عل  انتها  حرمة الممتلكات العامة، مما يجب أ   شدد

ووسائل الرد  عل  مل من  سو  له نفسه اإل رار بالما  العام بأي 

وهنا يجب االنتباه  ل   رورة وأهمية أ  يكو  الجميع ، وسيلة مانت

 العتداءاتسواسية أمام القانو . في فترة من الفترات  عرض الما  العام 

 فمن ،من قبل  عيفي النفوس، بشكل مستمر وبأشكا  وصور مختلفة

 20أشكا  االعتداءات عل  الما  العام السرقات واالقتالسات والتكسير 

والعديد  ،للمنافع الشخصية أو الفئوية والتخريب والحر ، أو استخدامه

مباشرًا  اوهده االعتداءات  شكل  هديدً ،من أنوا  االعتداءات األقرى

ة معيشلما لها من  ثار سلبية عل  اقتصاد البلد والوطني لألمن االقتصادي 

قضايا   ادتاالعتداء عل  الما  العام  اد ، فكلما بصورة أولية الناس

 25وما  ذلك عل  حساب المصالح العامة  ،الفساد ومحاوالت االقتالس
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الشخصية والفئوية عند المصالح  جميعالتي يجب أ   قدم عل  الوطنية 

وعمليات التخريب  . صيانة الما  العام من العبثم المصالحااصطد

 مبيرة وقيمة أقالقية ،أولوية دينيةوير والحر  مس ولية وطنية سكوالت

لهدا يجب االهتمام بالحروات الوطنية  ؛ر مدى رقي الشعب و قدمهظهِّ ُ

 5 هو حقٌوالما  العام حت  يصيب الخير جميع المواطنين. الما  العام 

وعدم العبث به يه عليهما واجب المحافظة علوللمواطن واألجيا  القادمة 

والحفاظ  تهاصيان البد منأو  فساده بأي صورة مانت، أل  الما  نعمة 

 وغير ذلك، وشكرًا.والعبث بها من الهدر والضيا   اعليه
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األ  أحمد مهدي الحداد. 
 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

بدوري أشكر اللجنة عل  هدا التقرير  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15الجيد. أعتقد أ  الفساد هو  فة قطيرة في مل المجتمعات والدو ، 

فإحصائيات األمم المتحدة  تحدث عن بليارات الدوالرات التي  فقدها 

المجتمعات بسبب هده المشكلة التي  واجه العديد من الدو  بما فيها 

ل هده الظاهرة يجب أ  يكو  مملكة البحرين. أعتقد أنه لمكافحة مح

هنا  وعي لدى المجتمع، ووعي لدى الدوائر الحكومية والقطا  

 20الخاص، ويجب أ  يقوموا بدورهم في  وعية الموظفين وغيرهم من 

المعنيين في هدا الشأ . في هده العجالة أود أ  أ قدم بالشكر  ل  

ندما نسير الهيئة العامة لمكافحة الفساد في البحرين، شيء جيد أننا ع

في شوار  البحرين نرى  عالنات في مل المحالت  قو   ذا رأيت شخصًا 

يحاو  أ  يطلب الرشوة أو أقد الما  بغير حق فالرجاء اال صا  بهدا 

 25الرقم، ومعن  ذلك أ  هنا  وعيًا، وأ  هنا  من يتابع هده األمور، وأنا 
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أ  هنا  بدوري أشكر الهيئة عل  هدا التوجه الجيد، وهدا يد  عل  

 وجهًا لمحاربة هدا األمر في البحرين. نقطة أقرى بخصوص ما جاء في 

التعديل، أعتقد أنه  ذا ا هم شخص بالفساد واستول  عل  أموا  غير 

، والس ا  اآل  موجه  ل  السلطة سنوات 10بـ  حُكم عليهفسيشرعية 

 5ي التنفيدية وهي الحكومة الموقرة، لو افتر نا أ  شخصًا اقتلس مليون

سنوات، و م اإلفرا   10دينار وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة 

عنه بعد انتهاء فترة عقوبته، في هده الحالة أين  دهب هده األموا ؟! 

أليس من واجب الحكومة أو المس ولين في البنو  متابعة هده المبالغ 

 التي سُرقت؟ األموا  التي أدقلها محالً في حسابات أبنائه أو التي هربها

 10قار  المملكة، أين ذهبت هده األموا ؟ ولماذا ال  قوم الحكومة 

 الموقرة بو ع  لية بالتعاو  مع و ارة العد  لضبط هده األموا ، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 شكرًا،  فضل األ  الدمتور عبدالع ي  حسن أبل. 
 15 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

أسعد ا  أوقا كم جميعًا بكل قير.  شكرًا سيدي الرئيس، 

هدا المو و  مهم جدًا، وأعتقد أنه سبق لنا التحدث بشأنه. أنا أؤيد 

القانو  وليس لدي مشكلة في  شديد العقوبة، ولكن لدي مأقد أو 

 20وجهة نظر فيما يتعلق بالتوسع في  عريف الموظف العام،  قديري أ  

بالديمومة واالستمرار،  فصالموظف العام هو من يقوم بوظيفة عامة  ت

وبالتالي  قديري أ  التوسع في هدا اإلطار ليشمل العديد من أعضاء 

مجالس اإلدارات والعاملين ومل من يعمل في م سسة أو شرمة 

القيد هنا هو ــ بالكامل ــ شيء جيد، ولكن و ملكها الدولة بالكامل، 

 25بق عل  معن  أعتقد أ  شمو  رؤساء مجالس اإلدارات وأعضائها ال ينط
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الموظف العام، فالموظف العام ــ في  قديري ــ هو من يخضع لديوا  

الخدمة المدنية وبالتالي عمله يتصف بالديمومة وبوجود عقد ورا ب، 

 في  قديريوالعاملو  في مجالس اإلدارة ال ينطبق عليهم هدا الشيء، 

يختار أ  التوسع في التعريف هنا جانبه الصواب، وما  من الممكن أ  

 5حماية الما  العام ؛ البع ، أما العاملو  جميعًا فال أرى أ  ذلك مناسب

العقوبة مقدر و غليظ مشروعة وليس هنا  أي مشكلة في ذلك، 

وم مد ومدعوم، وليس في ذلك مشكلة، المشكلة في التوسع في 

التعريف، وهدا قد ال يحقق الهدف؛ أل  عضو مجلس اإلدارة يحضر 

سنويًا، يحضر اجتماعًا مدة ساعتين، ثم يغيب عن  مرات 4االجتماعات 

 10قرارًا بتوجيه معين أصبح  داإلدارة التنفيدية، فكيف ستقو   نه  ذا ا خ

مشارمًا في رشوة أو ما شابه؟ أعتقد أ  هنا  العديد من العوائق التي 

ستحو  دو  مشارمة عقو  جيدة في مجالس  دارات شرمات  ملكها 

 .الدولة بالكامل، وشكرًا
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات أقرى؟شكرًا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

أيها اإلقوة، لدي اقتراح: .  ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ 
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نظرًا  ل  أهمية هدا القانو  ونظرًا  ل  مداقالت بع  األعضاء الدين 

يرو   دقا   عديالت عل  بع  المواد، وال أحب أ   طرح هده التعديالت 

لدلك أقترح أ  ، البد أ   كو  مدروسةمدلك أثناء جلسات النقاش، و

ن جل مناقشة مواد مشرو  القانو   ل  الجلسة القادمة، ومل من لديه 

 5ديل فليتقدم به مكتوبًا، ويو   عل  األعضاء بحيث يكو  مبررًا،  ع

حت  عندما نأ ي  ل  مناقشة التعديل يكو  اإلقوة األعضاء قد درسوه 

دراسة جيدة، وبالتالي  ذا  م  دقا  أي  عديل ال يكو   عديالً مر جالً 

غير مناسب، ولن نقبل أي  عديل غير مكتوب، ألنه في حالة طرح 

، و ذا صو نا ئنخطقد ف  الجلسة  ذا صو نا عليه بالموافقة  عديل قال

 10أيضًا، وبالتالي أفضِّّل أ  يكو  التعديل  ئقد نخطفعليه بالرف  

 فضل مكتوبًا وفي متناو  الجميع، ومل االقتراحات سنو عها عليكم. 

 سعادة األ  غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 
 

 لسي الشورى والنواب:وزير شؤون مج
 15يعود  ل  اللجنة، وسيعط  سالمو و   شكرًا سيدي الرئيس، 

اإلقوة فرصة لتقديم  رائهم، ولكن ماذا عن الجانب الحكومي؟ محير 

من التساؤالت التي طرحت اآل  لدينا  جابات عنها، وبما أ  المو و  

ما  سينظر في الجلسة القادمة أقترح أ  يعقد اجتما  واحد فقط لالست

 آلراء اإلقوة باإل افة  ل  رأي الجانب الحكومي...

 20 

 الرئيـــــــــــــــس: 

نحن في الجلسة القادمة سنطلب من اإلقوة أ  يبدوا وجهة نظرهم  

عل  التعديالت، وسوف ن ودمم بالتعديالت التي  رد من اإلقوة األعضاء 

مناقشة أيضًا، ونرجو أ   كو  مقنعة. فهل يوافق المجلس عل   أجيل 

 25 مواد مشرو  القانو   ل  الجلسة القادمة؟
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 )أغلبية موافقة( 

 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما   ذ  يقر ذلك.  

والخاص بمناقشة  قرير لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني 

 5العقوبات الصادر بخصوص االقتراح بقانو  بتعديل بع  أحكام قانو  

م، المقدم من سعادة العضو هالة 1976( لسنة 15بالمرسوم بقانو  رقم )

 .مقرر اللجنة.  فضل األ  الدمتور عبدالع ي  عبدا  العجما  رم ي فاي 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 10شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  حبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   حبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  حبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 
 20 

 (128/ صفحة 4)انظر الملحق  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األ  مقرر اللجنة.  
 25 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:العضو 

بتعديل   دارست اللجنة االقتراح بقانو  شكرًا سيدي الرئيس، 
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( لسنة 15بع  أحكام قانو  العقوبات الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

اطلعت و و عديال ه، المقدم من سعادة العضو هالة رم ي فاي ، م1976

، الدي والقانونية بمجلس الشورىرأي لجنة الش و  التشريعية  اللجنة عل 

جاء م مدًا سالمة االقتراح بقانو  من الناحيتين الدستورية والقانونية. 

 5ورأت اللجنة أ  الهدف من هدا االقتراح هو  عديل قانو  العقوبات، بما 

يتناسب مع المتغيرات التي طرأت عل  الحياة في مملكة البحرين، وأ  

التعديالت وقصوصًا العقوبات المقررة القانو  الحالي بحاجة  ل  بع  

التي ال  تناسب مع جسامة الفعل المر كب، وأ  هده التعديالت في 

العقوبات والغرامات من شأنها أ   رد  المخالف قبل ار كابه أي جريمة 

 10منصوص عليها في قانو  العقوبات. وبعد االستئناس برأي مقدمة االقتراح 

لتعديالت عليه، وذلك بالتوافق مع قررت اللجنة  جراء بع  ابقانو  

(، 351، حيث  م حدف الماد ين )األقت هالة رم ي فاي  مقدمته

( من هدا االقتراح، وذلك لمعالجة محتوى ها ين الماد ين في 372و)

وانتهت اللجنة  (.370( و)354مشرو  بقانو   قر، واإلبقاء عل  الماد ين )

 15تعديل بع  أحكام قانو   ل  التوصية بجوا  نظر االقتراح بقانو  ب

و عديال ه،  م1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

 االمقدم من سعادة العضو هالة رم ي فاي ، وذلك بالتعديالت التي أجر ه

 ، وشكرًا.عليه مقدمة االقتراح
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 د.  فضلي األقت دال  جاسم ال ايهل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

والشكر موصو   ل  اللجنة وأقتي هالة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25فاي  عل  هدا االقتراح الوجيه. في قانو  العقوبات وفي مل ما يتصل 



 5المضبطة       م5/11/2017 ( 63)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

باألنح   حديدًا،  قدمنا باقتراحات، ومنا نرمي  ل  مسألة  شديد 

 لتي ــ لألسف العقوبات وشمو  األفعا ، بحيث  تم  غطية األفعا  ا

الشديد ــ  ستشري في المجتمع. األمر الدي  طر   ليه االقتراح بخصوص 

المساس أو قدش حياء األنح  لن أ كلم فيه، ألننا بالفعل نحتا   ل  

 5 شديد العقوبات في هدا الجانب، حيث محرت السلوميات الخاطئة، 

قررة، ولو ما  و ثار هده األفعا  ال  تناسب نهائيًا مع مقدار العقوبة الم

األمر يرجع  ليَّ لطالبت بالتشديد بشكل أمبر في هدا الجانب، 

وقاصة فيما يتعلق بالتعرض للحياة الخاصة لألسر والعوائل، ومع وجود 

ـ نجد أ  هنا  مواقع معينة  ـ لألسف الشديد ـ وسائل التواصل االجتماعي ـ

 10   لك دأبت عل  و ع أقبار المجتمع في صفحة قاصة بها ويتم  داو

األقبار و نتشر في الوقت ذا ه، أي  خضع ألمرين: نشر و داو ، و ساءة، 

و ارة الداقلية والنيابة العامة  شكرا  عل  جهودهما ولكننا نحتا   ل  

الم يد من  لك الجهود في رصدها واستدعاء من يقوم بدلك للتحقيق 

فتاة  معهم لمجرد قيامهم بنشر محل هده األمور، ال نرى  ال أ  هنا 

 15 بطت في ساعة معينة، وار كبت حادثًا، وال يُعلم  ل  أين مانت هده 

الفتاة ذاهبة في هدا الوقت؟ وهدا يجعل  عليقات الناس مسيئة لها 

وألسر ها ولشخوص مر بطة بهم،  ذا مانت مت وجة فهده مارثة، و ذا 

مانت أمًا ألبناء في سن المراهقة فهده مارثة أيضًا، وهدا يجعل 

ر من الناس يبتدعو  قصصًا  مس أعراض الناس وشرفهم، ومن الكحي

 20ال أ حمل مس ولية »(  قر: Postثم يضع القائم عل  هده المواقع )

من سمح لك بو ع صور وفق القانو ،  ا، ال، بل  تحمله«التعليقات

الناس وأقبار المجتمع؟! حت  الناحية التنظيمية غير متوافرة. سيدي 

محامية ــ ومن الم مد أ  األقت جميلة سلما  الرئيس، أنا باعتباري 

ـ أرى الكحير من األسر هدمت بسبب هده المواقع،   شاطرني هدا الرأي ـ
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سواء عل  مستوى )القروبات( أو )االنستجرام( أو )الفيسبو (، وقد  م 

، هده األمور فيها مساس مباشر بشرف «بأي وسيلة أقرى»النص عل  

األشخاص و رادة النيل من أشخاص وسن بع   ومناصب بع  األشخاص

معينين بدا هم، وما يكسر في هده العائلة ال يمكن  رميمه الحقًا، 

 5هنا  قضايا أ ت  لينا وصل فيها ال و   ل  مرحلة  طليق  وجته لمجرد 

أنه ال يستطيع أ  يجلس بين أصدقائه، فتاة ا همت في مو و  معين من 

بع  الدين يتكلمو  في أعراض دو  دليل، وما األمر  ال أغراض دنيئة ل

الناس من دو  مراقبة أو محاسبة. نطلب من  دارة مكافحة الجرائم 

اإللكترونية أ   كحف عملها في هدا الجانب من قال  الضبط 

 10والمالحقة. هنا   عالنات مدفوعة الحمن، الشخص يقب  مبلغًا وينشر 

لمراهقين من ومن ثم يعتدر، ال فائدة من ذلك، نحن نخش  عل  أبنائنا ا

عن والده أو قاله أو عمه، هدا الجانب، قد يسمع هدا المراهق أمرًا 

وقد يقوم شخص بنشر صورة ولكن ردة فعل المراهق قد  كو  شجارًا 

يفضي  ل  موت مما نسمع في محير من القضايا التي  حقق فيها 

 15النيابة العامة. األمر ليس  شريعًا فقط، نحن نطلب من و ارة الصناعة 

التجارة والسياحة مراقبة  لك المواقع التي  نشر  عالنات  جارية و حت و

هده اإلعالنات يتم أيضًا التعرض لبع  الفتيات أو يقوم بع  األطفا  

بنشر محل هده األمور، وما نشهده اليوم ليس فقط التعرض ألنح ، بل 

نشهد وجود صور قادشة للحياء من قال  الترويج لمنتج معين، وهدا 

 20  دارة مكافحة   حت الدعوة  ل  ممارسة الفسق والدعارة والفجور، يندر

الجرائم اإللكترونية لها الحق في أ   قوم مباشرةً برصد و بط و حضار 

ه الء األشخاص، لدينا أمهات و باء عاج و  عن مسك  مام أبنائهم أو 

بنا هم بسبب ما يرونه من  حري ، وطالما أ  األمر ينشر ويرو  له 

فمعن  ذلك أنه مباح في قناعتهم، وبالتالي هو يدقل  من الحرية 
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سة العادية. نحن بحاجة  ل  حماية األسر العاج ة عن حماية نفسها والممار

وغيرها ــ من أشخاص يستطيعو  من قال  وسائل التواصل االجتماعي 

النيل من  لك األسر، لماذا و ع القانو  قيدًا وهو أ  ما ــ من وسائل 

ينشر يسبب اال دراء؟ معن  ذلك أنه عندما  صل  ل  حالة ا دراء مجتمعي 

 5عكاسا ها فعالً  ضر مل األسر والعوائل. لسنا مطالبين بأ  نسن فان

 ل  هدا  لتفت  شريعًا نشدد فيه العقوبات فقط، بل يجب مدلك أ  

الجرائم اإللكترونية واللجا  المعنية   دارة مكافحةاألمر النيابة العامة و

بالمرأة والطفل في مجلسي الشورى والنواب، فنحن اليوم نرى أسرًا 

ت و فككت ولحقت بها أ رار نفسية ومادية جسيمة بسبب  ضعضع

 10مجتمعنا رمي ة أساسية فعالً نحافظ فيها  لك الممارسات، حماية أمن  

 عل  سالمة ومتانة العائلة في البحرين، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

رئيس  شكرًا،  فضل األ  الدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 15 . انونيين بالمجلسهيئة المستشارين الق

 

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: رئيس

أ  بأحببت أ  أُذمّر المجلس الموقر  الرئيس، معاليشكرًا  

االقتراح بقانو  سبق أ  عرض عل  المجلس في دور االنعقاد السابق في 

 20، وقرر المجلس  رجاء النظر في االقتراح بقانو   ل  أ  ي قد 33الجلسة 

ش و  لمختصة فيه، وهدا الطلب جاء عل  لسا  سعادة و ير رأي الجهة ا

  اللجنة لم  أقد رأي الجهة المعنية، مجلسي الشورى والنواب حين قا   

و ارة العد ؛ ولدلك وافق المجلس عل  اإلرجاء هي والجهة المعنية هنا 

  ل  أ  عُرض عل  المجلس في هدا التاريخ، وشكرًا.
 25 

 الرئيـــــــــــــــس:
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 شكرًا،  فضل األ  أحمد مهدي الحداد. 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

ال شك أ  هدا المو و  قطير، وهو  شكرًا سيدي الرئيس، 

مو و  التحرش بالنساء. س الي  ل  األقت هالة فاي : هل لديك  حصائية 

 5لهده السنة أو السنوات السابقة بعدد النساء اللوا ي  عر ن لمحل هده 

ح لنا الصورة. طبعًا  وعية المجتمع  رورية في هدا الحوادث؟ لكي  تض

ب عليهم فعله للتغلب جالشأ  حت  يعي الناس ويفهموا ويقوموا بما ي

والقضاء عل  هده اآلفة الخطيرة، فالوعي المجتمعي مهم في هده النقطة 

بالدات. مدلك أود أ  أ طر   ل  نقطة أقرى، لماذا ذمرنا األنح  

 10رجا  يتعر و  للتحرش بطريقة أو بأقرى، لماذا وغيبنا الدمر؟ هنا  

هدا التميي ؟ ولمَ ال ندمر ذلك في هدا التعديل؟ أمس قرأت مقاالً: في 

سجو  ليبيا ــ ال أحب أ  أقو  ما الدي يحدث بالضبط ــ يتعر و  لمحل 

هده األمور، والعائالت والمجتمع ينبدهم، فلماذا هدا التميي ؟ موني 

 اإلنسا  أود أ  أثير هده النقطة بالدات، وشكرًا.رئيسًا للجنة حقو  
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت هالة رم ي فاي .  
 

 هالة رمزي فايز: العضو

 20أشكر األقت دال  ال ايد عل  دعمها  شكرًا سيدي الرئيس، 

لهدا االقتراح. أحببت أ  أو ح أ  الغرض األساسي من اقتراحي هو 

م ونحن اآل  في 1976ة. قانو  العقوبات  م  عداده في سنة  شديد العقوب

بعد مع الواقع بع  العقوبات صراحة ال  تماش  وم 2018-2017عام 

 تكلم عن فسنجد أنها  354 ذا رأينا عقوبة المادة ؛ مرور هده السنين

 25 20دينارًا، هل يعقل أ  من يح  عل  الفجور  كو  عقوبته  20غرامة 
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أشهر. الغرض األساسي هو  شديد العقوبة  3يتجاو   دينارًا وحبسًا ال

ومواءمتها مع معطيات هدا ال من. بخصوص استفسار األ  أحمد الحداد، 

ال أعتقد أ  المو و  يحتا   ل   حصائيات، نحن نتكلم عن مبدأ وهو 

 شديد عقوبة المتحرش أيًا ما ، سواء مانت حالة واحدة أو عشر 

 5 ستشري في المجتمع و كو  ظاهرة، فنحن حاالت أو مائة حالة قبل أ  

مو و  وبحاجة  ل   حديد عقوبة بحيث  رد  حت  من يفكر فيها، 

اإلحصائيات لم أبحث عنه أل  المو و  ال يحتا   ل  هدا األمر اليوم. 

في  رَ وِّفيديو عل  وسائل التواصل صُ  داو  م قرًا  م نقطة أقرى، 

 354لشخصي يعتبر  حت المادة ستاد الوطني، هدا الفيديو في رأيي ااال

 10الخاص بالح  عل  الفجور؛ أل  الكحير من المشاهد ال  قبل في 

المجتمع البحريني. وقد حو  سمو الشيخ ناصر هدا المو و   ل  النيابة، 

وأعرف أنه  حت التحقيق حاليًا، لكن ما أُريد قوله لو أننا قارنا هدا 

هل يعقل أ  هده العقوبة ستنفد الفيديو أو من قام بفعله مع هده المادة، ف

جوا  النظر فيه هي الموافقة عل  عليه؟ الفكرة من طرح المقترح اليوم 

 15مشرو  قانو ، فأ من  عل  المجلس دعم هدا المقترح، و  كليورفعه 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األ  الدمتور محمد علي محمد الخ اعي. 
 20 

 لي محمد الخزاعي:العضو الدكتور محمد ع

بعد استماعنا للمناقشات الكحيرة حو   شكرًا سيدي الرئيس، 

 هدا المقترح  ود اللجنة أ   سحبه لم يد من الدراسة، وشكرًا.
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األ  الدمتور أحمد سالم العري . 
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 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

أُثني عل  سحب االقتراح، ولدي اقتراح  شكرًا سيدي الرئيس، 

ثا ٍ لمناقشته وهو لماذا نعين التحرش باألنح ؟ الكحير من المجتمعات 

 5فيها التحرش بالرجل من النساء، فهده مشكلة، ويجب أ  نلغي ملمة 

 ، فال عالقة للجنس بهدا المو و ، وشكرًا.«رجل»أو « أُنح »
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 أل  قالد محمد المسلم.شكرًا،  فضل ا 
 10 

 العضو خالد محمد المسلم:

بالنسبة  ل  س ا  األ  أحمد الحداد عن  شكرًا سيدي الرئيس، 

حقو  اإلنسا ، سبق أ  ناقشنا في المجلس بالنسبة  ل  األنح  وقلنا لهم 

لماذا األنح  فقط؟ واعتر ت عل  المشرو  بالتحديد األقتا  دال  ال ايد 

 15يل المشرو   ل  المجلس الوطني، ومدلك  قدمنا وجميلة سلما ، وأُح

بمشرو  عن االغتصاب واعتر تا عليه، واآل  يتكرر. وقد سبق أ  قلت 

لي سيدي الرئيس أ  يكو  مكتوبًا لنرد عليه، فنرجو أ  يكو  مل 

 شيء مكتوبًا لنرد عليه، وشكرًا.
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

  شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد. 
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

صراحة ال أعرف عن أي مشرو  يتكلم  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25األ  قالد المسلم. مع ذلك أي رأي يُدل  به في هدا الجانب لي الحق 
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بحسب  تولد اليوم أ  أرفضه وفي الجلسة القادمة أ  أقبله، فهي قناعات 

يي ًا، منت أ من  أ  هنا   معن ما يحار في هده الجلسة، أما ما يحار 

أ  يقرأوا قانو  العقوبات عندما يتكلم عن االغتصاب، االغتصاب فقط 

األمرا  مختلفا   مامًا، ويمس األنح ، أما الدمر فهنا  هتك العرض، 

 5واإلقوا  في و ارة الداقلية بإمكانهم  فسير هدا األمر لكيال يقا  

لة اإل يا  بأفعا  نصوصًا مخالفة. قانو  العقوبات  ناو  مسأنصيغ  ننا 

مخلة بالحياء  نصرف للرجل أو المرأة، الفتاة أو الولد، ويعاقب عليها. 

من أ   بفعل فا ح في مكا  عام »أيضًا هتك العرض منصوص عليه 

. حقو  اإلنسا  ينبغي أ   عي «أم مطرو  يمس الطرفين المتضررين

 10ائي فر ت أ  أمرًا هامًا، اال فاقيات الدولية في المجا  التشريعي الجن

 كو  هنا  نصوص قاصة حمائية  تعلق بالمرأة والطفل، وقد و ع 

في مواثيق دولية وباألقص منها ا فاقية )سيداو( والقانو  المعني 

بالحقو  الدولية السياسية المدنية االجتماعية، وذُمرت بالحرف التام 

ن فئتيأ   ضع الدولة  شريعات قاصة حمائية للمرأة والطفل باعتبارهما ال

 15لم يد من االقتراح بالرعاية. من الخطأ جدًا اليوم أ  نسحب   األول

الدراسة في هدا الجانب، فهدا  عطيل لجانب يتطلب الحماية،  ذ ال 

 ضع الدولة »يوجد فيه محل هدا التميي . ميحا  العمل الوطني ينص عل : 

يطلق هل هدا يعد  ميي ًا؟ هدا التميي  الدي «  شريعات مساندة للمرأة

عليه وفق القانو  الدولي بالتميي  اإليجابي. قدموا لنا نصًا مخالفًا وال 

 20يراعي، هدا ما نلتفت  ليه. بالنسبة  ل  اإلحصائيات و ارة الداقلية 

موجودة: مم عدد القضايا التي  سجل في مسألة قدش حياء األنح  

؟! ؟ محيرة. مم رجل  عرض  ل  األمور التي  كلموا عنهالهاوالتعرض 

الجريمة الصامتة غير المعلنة وغير المسجلة؛ أل  المرأة ال أيضًا لدينا 

دينارًا بحيث  عرض سمعتها  20 تجرأ أ   قدم شكوى لعقوبة  صل  ل  



 5المضبطة       م5/11/2017 ( 70)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

وسمعة عائلتها لهدا المساس. هدا التشريع أُريد منه  شجيع المرأة أل  

قلية في هدا الجانب. اليوم مع جهود و ارة الدامناسبة هنا  عقوبة 

مشكورة في مرام  الشرطة و عت أقسامًا نسائية وشرطة نسائية 

وأقدت بمسألة السرية في التعاطي مع هده الشكاوى والقضايا فشجعت 

 5الفتيات والسيدات عل  التقدم بالشكوى؛ ألنها راعت الخصوصية 

األ  والسرية التي دعا  ليها أيضًا المجلس األعل  للمرأة. في هدا الجانب 

بصفته رئيس لجنة يملك هدا الحق في محمد علي الخ اعي  الدمتور

طلب سحب االقتراح ولكننا نناشد أعضاء المجلس أ   تم الموافقة عل  

هدا االقتراح؛  ذ ال يوجد فيه  ميي ، وأ من  أ  نسمع من اإلقوا  في 

 10و ارة الداقلية  ذا ما  النص  ميي يًا وفيه  فرقة؛ أل  النص الحالي 

و نما موجود في قانو  العقوبات مند نشأ ه، وما أدقلته ليس مبتدعًا 

من  عديل هو  شديد العقوبة فقط وليس فرض عقوبة جديدة. ومنت 

 أ من   ذا مانوا يشعرو  بهدا األمر أ  يتقدموا باقتراح لنراه، وشكرًا.
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

ليست المشكلة أ  يناق  ليقر أو ال يقر أو يعود  ل  شكرًا،  

اللجنة بحسب طلب رئيس اللجنة،  نما الكالم الدي أثاره رئيس هيئة 

أ  هدا االقتراح بقانو  عُرض في دور االنعقاد القانونيين هو المستشارين 

 أجيل ش و  مجلسي الشورى والنواب السابق وقد طلب سعادة و ير 

 20نة سهت عن أقد رأي الجهة المختصة فيه من حيث النظر فيه مو  اللج

المبدأ؛ لدلك نتمن   رجا  هدا االقتراح  ل  اللجنة لرغبة الجهة المختصة 

 بداء رأيها فيه. االقتراح وعندما عاد لهدا السبب لم في في الحكومة 

 ستد ِّ اللجنة الجهة المختصة التي من أجلها  م  أجيل المشرو ، هدا 

حن نريد أ  نسأ  سعادة الو ير: هل  رو  أ  طلبكم الس ا . واآل  ن

 25ما ا  قائمًا، أعني ما وافق عليه المجلس في جلسة سابقة في دور 
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االنعقاد الما ي أم يُمكن أ  يُناق  المو و  في الجلسة بوجود اإلقوة 

سعادة األ  غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   من و ارة الداقلية؟  فضل

 نواب. مجلسي الشورى وال

 

 5 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

أوالً: ال سلطة فو  سلطة المجلس،  شكرًا سيدي الرئيس، 

واللجنة لها أ   ستدعي الجهات أو ال  ستدعيها، في ذلك الوقت منت 

قد بيّنت أنني أحبد أقد رأي جهة االقتصاص، واألمر راجع  ل  اللجنة 

 ذا أحبت ذلك قدمت طلبًا الستدعاء الجهة المختصة، ونحن بدورنا ننقل 

 10ل  اللجنة في هدا األمر، وبالتالي هدا الطلب  ل   لك الجهة، ونرجع  

فإ  األمر راجع  ل  اللجنة أوالً وأقيرًا. بالنسبة  لينا ال  وجد  شكالية 

في مناقشة المشرو  أو عدم مناقشته، وال سلطة لنا عل  القانو  طالما 

أنه في مرحلة مونه مقترحًا بقانو ، وهدا ما نصّت عليه المادة التي 

لقوانين، فاألمر راجع  ليكم في المجلس  حكم  جراءات اقتراحات ا

 15ولكن  ذا رأيتم أ  يرجع األمر  ل  اللجنة وطلبت اللجنة رأي جهة 

االقتصاص فإننا بدورنا    شاء ا  نتعاو  مع اللجنة في هدا الشأ ، 

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكرًا،  فضل األ  قميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

نحن نبحث في ماد ين  م في اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

التوافق مع األقت مقدمة االقتراح عل   لغائهما، وهما المدمور فيهما 

 25نحن اآل  نتكلم عن ف، 372والمادة  351مو و  األنح ، وهما المادة 
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مو و  األنح  الدي  م  لغاؤه من المقترح، و م التوافق عل  ذلك، فلماذا 

في حلقة مفرغة؟! المو و  قائم عل  ماد ين، والماد ا  لم  ندور اآل 

 يُدمر فيهما مو و  األنح ، وشكرًا.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األقت جميلة علي سلما .  
 

 العضو جميلة علي سلمان:

أريد أ  أذمر المضمو  نفسه الدي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10المناقشة قرجنا عن مضمو   ذمره األ  قميس الرميحي، نحن في

المقترح النهائي، المقترح ال يتكلم عن التحرش باألنح ، وال يختص 

باألنح ، وليس فيه أي  ميي ؛ األقت هالة فاي   قدمت بمقترح بتعديل 

عدة مواد، ومن  منها ما  مو و  التحرش باألنح ، ولكن عند 

دي  قدّمت به اجتماعها باللجنة ومو  هنا  مقترح مشابه لمقترحها ال

 15قامت مشكورة بالتنا   عن الماد ين اللتين ثار النقاش حولهما اآل ، 

التي  تكلم عمن وُجِّدَ في طريق عام يُحرض  354وامتفت بالمادة 

المارة عل  الفسق والفجور، وهده مادة عامة  شمل الرجل والمرأة، 

  في والمادة األقرى  تكلم عما  فضلت به األقت دال  ال ايد. نحن اآل

المناقشات قرجنا عن المو و  لدلك ربما اللجنة أو بع  األعضاء صار 

 20عندهم لبس ويريدو   رجا  المادة  ل  اللجنة لبحث عملية التميي  أو 

غيرها من األمور، ولكني أرى أ  األمر ال يستدعي  رجا  المادة  ل  

اللجنة، فالمواد وا حة، و بتغي فقط  شديد العقوبة؛ وأ صور أ  

لحكومة عندما طلبت استدعاء الجهات المختصة و رجا  المادة  ل  ا

اللجنة ما  ذلك بسبب وجود عدة مواد، وبالفعل ما  من الضروري 

 25وجود ممحلي الحكومة أل  هنا  مقترحات مُقدّمة في الشأ  نفسه في 
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المواد التي وافقت األقت هالة فاي  عل  التنا   عنها واالمتفاء بالماد ين 

ن. أرى أ  نصوّت عل  المقترح ويرفع  ل  الحكومة وال داعي األقريي

 ل   رجاعه  ل  اللجنة، وال أ صور أ  الحكومة سوف  عترض عل  

مسألة  شديد العقوبة، والحكومة موجودة اآل  فلنأقد رأيها في مسألة 

 5هل يحبدو  ذلك أم ال، وهل هنا  ما يمكن أ  يضيفوه  ل  هده المواد 

األقت هالة فاي  من  عديل؟ وذلك بدالً من  رجا  التقرير  أو ما قُدِّّمَ من

  ل  اللجنة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10شكرًا،  فضل سعادة األ  غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 عقيبًا عل  مالم األقت جميلة سلما   شكرًا سيدي الرئيس، 

 15بأ  ي قد رأي الحكومة اآل ، أقو  معالي الرئيس    رأي الحكومة 

يأ يكم مكتوبًا بعد  حالة هدا المو و   ل  الحكومة، وبالطبع هنا  

 جراءات من قال  مجلس الو راء، واللجنة القانونية الو ارية، وهيئة 

ي الرد بحسب األصو  واإلجراءات، ولن التشريع واإلفتاء القانوني، ثم يأ 

يكو  هنا  رأي في هده الجلسة بالنسبة  ل  هدا المقترح بقانو ، 

 20 وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األ  قالد حسين المسقطي. 
 

 25 العضو خالد حسين المسقطي:

نحن في الدور األقير من الفصل  شكرًا سيدي الرئيس، 
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التشريعي، ونحن قد أرسينا من قبل أعرافًا، ولدينا مواد في الالئحة 

الداقلية، ولدى جميعنا علم بكيف  سير األمور في مناقشا نا في هدا 

المجلس. في اعتقادي أ  من  قدَّم بهدا المقترح الت م بكل المواد 

أو غيرها من  94أو  93و المادة أ 92المتعلقة بالمقترحات، سواء المادة 

 5المواد، وفي الوقت نفسه نحن  عودنا أنه  ذا ما  هنا  أي نو  من 

التحفظ من الجهة الحكومية فإنه مع بداية الجلسة يطلب من يُمحل 

الحكومة التأجيل أو غيره من اإلجراءات؛ واليوم معالي الرئيس لم أسمع 

ي معنية بهدا المقترح. أ  هنا  طلب  أجيل من قبل الحكومة التي ه

وهنا  أيضًا شيء  قر  طرقت  ليه األقت جميلة سلما  وهو أننا نتكلم 

 10عن أ  هدف المقترح هو  عادة النظر في مبالغ العقوبات في أمور محددة 

مواد، وجئنا في البداية و كلمنا عن أ  هنا   ميي ًا لصالح  4في 

المواد ماملة، حيث  األنح ، وأ من  أ  نقرأ المقترح مامالً، ونقرأ

 ننا  طرقنا  ل  المواد نفسها الموجودة في القانو  األصلي، وذمرت 

األقت مقدمة االقتراح  عادة النظر في المبالغ والعقوبات الموجودة ولم 

 15ة دائرفي  طلب أي  غيير في صِّيغ المواد؛ ونحن اآل  سيدي الرئيس ندور 

قترح  ل  اللجنة إلعادة مفرغة، وال أعتقد أننا نحتا   ل   عادة الم

دراسته، و ذا مانت هنا  أي مالحظة من اإلقوا  في الحكومة  تعلق 

بالمبالغ الموجودة فاألمر قابل للمناقشة؛ القانو  اليوم مُفعَّل وسارٍ ونحن 

ملت مو  به، فلماذا يدور النقاش في حلقة مفرغة؟! ال أدري! وجهة نظري 

 20واد الالئحة الداقلية، وينبغي هي أ  المعروض متكامل ويتماش  مع م

أ  نصوّت عليه باعتباره فكرة، وعندما يأ ي في صورة مشرو  قانو  

في ذلك الحين نتكلم في مواد القانو  بالتفاصيل وبما نراه مناسبًا أو 

 غير مناسب، وشكرًا.
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:
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 شكرًا،  فضل األ  الدمتور محمد علي حسن علي. 

 محمد علي حسن علي: العضو الدكتور

أؤيد ما ذمر ه األقت جميلة سلما   شكرًا سيدي الرئيس، 

واأل  قالد المسقطي من أ  هدا المقترح أساسه ما   عديل أربع مواد، 

 5والمواد التي  م النقاش فيها مانت مسحوبة من المقترح، وبقيت ماد ا ، 

قرى المتعلقة المادة المتعلقة بالتحري  عل  الفسق والفجور، والمادة األ

بإفشاء األسرار، وهدا المو و  ال اقتالف عليه، ولدلك ال يستدعي في 

هده المرحلة دعوة الجهات المختصة، أل  المطلوب هو جوا  النظر في 

المشرو  وليس المناقشة، وبالتالي أطلب من األ  الدمتور محمد علي 

 10 الخ اعي سحب طلبه باسترداد المشرو ، وشكرًا.

 

 ـــــــــس:الرئيــــــ

 شكرًا،  فضل األ  أحمد مهدي الحداد. 
 

 15 العضو أحمد مهدي الحداد:

النقاش الدي دار اآل  أ  الوا ح من من  شكرًا سيدي الرئيس، 

هنا  اقتالفًا، وس الي: هل مدمور في القانو  األنح  أم لم  ُدمر 

بشكل عام؟ هده النقطة أود  و يحها، هدا من جانب. من جانب  قر، 

ت األقت دال  ال ايد  ل   ليات حقو  اإلنسا ،  ليات حقو   طرق

 20اإلنسا  بدأت بميحا  األمم المتحدة واإلعال  العالمي لحقو  اإلنسا  في 

م، وهلما جرا، هي  طرقت  ل  قانو  العقوبات البحريني، 1948عام 

وأ  ذلك يحمي األنح  وما  ل  ذلك، ولكن أود أ  أقو  لها    العالم 

قوانين  تطور و ليات حقو  اإلنسا   تطور، واليوم في اال حاد يتطور وال

األوروبي هنا  قوانين صارمة لصالح المحليين من الرجا ، فما هي 

 25المشكلة  ذا قلت    هنا   ميي ًا، أو حوا لي  ذا ما  هنا   ميي  
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أم ال! هنا  لجنة فاعلة في المجلس الموقر ال  ُرسَل لها محل هده 

أُرسِّلت لها محل هده القوانين لقمنا بإعطاء الرأي، فما هي القوانين، ولو 

 المشكلة؟! وشكرًا. 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األقت هالة رم ي فاي .  
 

 العضو هالة رمزي فايز:

والشكر  ل  مل األعضاء اإلقوة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10النقطة التي  واألقوات الدين يدعمو  هدا المقترح. أحب أ  أستو ح

رئيس هيئة المستشارين القانونيين، سبق أ  قيل لنا    الجهات  اأثاره

الحكومية عادة ال  ُعلّق عل  المقترحات بقوانين قوفًا من أ   كو  

وجهة نظرها مختلفة عن وجهة نظر هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، في 

مع بجهات ألقد هده المرحلة نحن قدمنا مجرّد مقترح، فهل يجو  أ  نجت

 15 رائها في هده المرحلة؟! بالنسبة  ليّ أصبح الرأي متضاربًا عما قيل لنا 

سابقًا، وال أعرف بماذا سيفيد طلب األ  الدمتور محمد علي الخ اعي 

 سحب المشرو  في هده المرحلة! وشكرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20رئيس  شكرًا،  فضل األ  الدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 . هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

أنا ذمرت وقائع موجودة وهي أ   شكرًا سيدي الرئيس، 

 25الحكومة طلبت  رجاء النظر في مقترح القانو  ألقد رأي الجهات 

ر المختصة باالقتراح مبدئيًا؛ واللجنة حينما  بحث االقتراح بقانو  غي



 5المضبطة       م5/11/2017 ( 77)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

مُل مة بأ   أقد رأي الجهة المعنية في هدا المو و  ولكن المفروض 

أ   سمع، وهدا ما  اقتراح الحكومة في هدا الشأ ، ووافق المجلس 

عل   رجاء البحث في االقتراح بقانو   ل  أ   قوم اللجنة باستطال  رأي 

الجهة المختصة، وقد أردتُ فقط  دمير المجلس الموقر بأ  هدا ما 

 5دور االنعقاد السابق، والمجلس وافق عل  اإلرجا  لهدا السبب،   م في

ولكن اللجنة حينما و عت  قريرها لم  قمْ باستدعاء الجهة المختصة 

لسما  رأيها. أنا أردت فقط أ  أُذمِّّر المجلس بهده الوقائع، والرأي 

 للمجلس الموقر في هدا الشأ ، وشكرًا.
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

ضل سعادة األ  غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  شكرًا،  ف 

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 15األمر القانوني محلما  فضل األ  المستشار  شكرًا سيدي الرئيس، 

راجع  ل  المجلس، وقد بيّنت قبل قليل هدا األمر، وطبعًا  ذا لم يتيسر 

المختصة فأعتقد أنها ستحصل عليه للجنة الحصو  عل  رأي الجهة 

عندما يُحا  المو و   ل  الحكومة، فعندها  ُ قد اإلجراءات الدستورية 

واإلجراءات القانونية، ويعود  ليكم الرأي النهائي من قِّبَلِّ الحكومة، 

 20 وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األ  الدمتور محمد علي محمد الخ اعي. 
 

 25 كتور محمد علي محمد الخزاعي:العضو الد

أعتقد أننا طلبنا سحب التقرير، واآل   شكرًا سيدي الرئيس، 
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يبدو أ  اال جاه الغالب في المجلس هو التصويت عل  المشرو ، وفي 

اللجنة ليس لدينا أي اعتراض،  ذا ما  رأي المجلس هو التصويت 

 و نهاء المو و  فنحن مع المجلس، وشكرًا.
 

 5 ـــــــس:الرئيــــــــ

 شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  
 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

أنا مع االقتراح بقانو . في المادة الحانية  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10التي  تحدث عن  فشاء األسرار أود أ  أو ح أ  وسائل التواصل صارت 

قوية جدًا فال  وجد اليوم  قريبًا أسرار، ولكن أود لو أ  هنا   حقيفًا 

مجتمعيًا للطفل والطالب في المدرسة، اليوم الطلبة يستخدمو  وسائل 

ريقة غير شرعية، ويفشو  أسرار الغير وحت  التواصل االجتماعي بط

أسرار بيو هم بطريقة غير مالئمة للمجتمع، والخوف هو أ  يتعرض 

 15سنة لهدا النو  من العقوبة، ألنه مهما  18الطالب الدي سنه أقل من 

مانت العقوبة بسيطة عليه فإنها ستظل عقوبة موجودة في ملفه 

تمعي و   ما  سيُحقل الشخصي، لدا البد أ  يكو  هنا   حقيف مج

عل  ماهل و ارة التربية والتعليم ولكن البد من  حقيف الطلبة بمدى 

 قطورة هدا األمر، وشكرًا. 
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األ  أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 
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 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

ونية، محلما سوف أ كلم من ناحية قان شكرًا سيدي الرئيس، 

 فضل سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين أنه في الدور الحالث من 

الفصل الرابع التشريعي ــ نعني الدور الما ي ــ ما  هنا  اقتراح 

 5بقانو ، والحكومة طلبت  أجيله ألقد رأي الجهات المعنية، وانته  

ة الدور ولم يناق  االقتراح، وما  من المفترض أ   سأ  اللجن

الحكومة أو مقدم االقتراح عن استمرارية مناقشة االقتراح، وأال  بت 

في مقترح جديد قبل أ   نهي ما  وصل  ليه المجلس في الدور السابق. 

في الدور السابق، ا خد ه الحكومة قد  صر و تمسك بموقفها الدي 

 10ولكن اآل  ظهر لنا قانو   قر. أود أ  أسأ  األ  المستشار القانوني، 

يجو  من ناحية قانونية أ  نغفل عن االقتراح السابق الدي  مسكت هل 

به الحكومة بأقد الرأي من الجهات المعنية، وأ  نناق  المو و  نفسه 

 في مقترح  قر؟ وشكرًا.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األ  قالد حسين المسقطي. 
 

 خالد حسين المسقطي: العضو

يا أ  أحمد، ال يوجد اقتراح بقانو   شكرًا سيدي الرئيس، 

 20سابق، واقتراح بقانو  جديد، هو االقتراح بقانو  نفسه، ومل ما في 

األمر هو أ  الحكومة لم  طلب هده المرة حضور الجهات المعنية، 

 وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، أعتقد أ  المو و  أُشبع بححًا، وأرى أ  الرغبة  تجه  

التصويت عل   وصية اللجنة بشأ  االقتراح بقانو ، ونحن في الدور  ل  

األقير من الفصل التشريعي، وحت   كو  هنا  فرصة لصياغة االقتراح 

 5بقانو  ليعود  لينا في صورة مشرو  قانو  البد من التصويت عليه، و   

عاد  لينا فلكم مطلق الحرية في مناقشته و عديله بالشكل الدي  رونه 

بًا. أود أ  أبيّن نقطة قانونية وهي أنه ال يجو  أ  يتم التعديل  ال مناس

بالتوافق مع مقدم االقتراح، و ذا رف  التعديل، فليس له معن ، ولكن 

، عندما يأ ي في صورة مشرو  قانو  قدموا ما  ريدو  من  عديالت عليه

 10 هنا  مالحظات أقرى؟هل 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 ؟ وصية اللجنة بجوا  نظر االقتراح بقانو هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20وقبل رفع الجلسة لدينا  قرير وفد الشعبة البرلمانية   ذ  يقر ذلك. 

اجتما  اللجنة الدائمة  المشارمة في أعما  لمملكة البحرين بشأ 

ش و  الموظفين والمالية للجمعية البرلمانية اآلسيوية، المنعقد  ألنظمة

 22أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، قال  الفترة من في 

قرير بشأ  مشارمة وفد مجلس الشورى في و  م.2017مايو  23 ل  

 25الم  مر العاشر لرابطة مجالس الشيو  والشورى والمجالس المماثلة في 
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العالم العربي، المنعقد بالربا  عاصمة المملكة المغربية،  فريقيا و

 فهل هنا  مالحظات عليهما؟ م.2017سبتمبر  21  ل  20قال  الفترة من 
 

 (ال توجد مالحظات) 
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

وردني من رئيس لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي أنه  

هده الجلسة، فأرجو  سيكو  هنا  اجتما  للجنة اآل  بعد انفضاض

الحرص عل  الحضور لالنتهاء من الرد في أسر  وقت ممكن، و ذا 

 10اجتمعت لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي لن يكو  هنا  نصاب 

؛ أل  معظم األعضاء سيكونو  موجودين المجلس لعقد اجتما  مكتب

بهدا نكو  قد في اجتما  لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي. و

هده الجلسة، أشكرمم  تهينا من مناقشة جميع بنود جدو  أعما ان

  .الجلسة . وبدلك أرفعجميعًا

 15 

 

 (ظهرًا 12:40)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

 

 20 

 علي بن صــالح الصــالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 رئيس مجلس الشورى  األمين العام لمجلس الشورى

 


