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 مضبطة الجلسة الثامنة عشرة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع
 10 

 18الرقـم:    

 هـ1439جمادى اآلخرة  2 التاريخ:  

 م2018فبراير  18     

 

 15 

من دور االنعقاد العادي  ةعقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشر

الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس 

 شهر من نيالوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الثا

م، وذلك 2018هـ الموافق الثامن عشر من شهر فبراير 1439جمادى اآلخرة 

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

 وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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ـــــــ اد. ــــــــ ــــــــ ـــــــم بهـ ــــــــ ـــــــد  براهيـ ــــــــ ــــــــ  العضو أحمـ

 الــــد تور أحمــــد ســــــــــــالم العري .العضــــــــو 

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 العضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ  .

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــمــــــا  مــــــحــــــمــــــد فــــــ ــــــرو.

ــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.  ال

 الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــا .

 العضــــــــو الــد تورة جهــاد عبــدا  الفــا ــــــــــل.

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــبـــــيـــــب الـــــ ـــــيـــــا .

 الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا  عــــــبــــــا .

 الـــــعضــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار  الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي.

 الـــعضــــــــــو خــــالــــد حســــــــــيـــن الــمســــــــــقـــطــي.

 الــــعضــــــــــــو خــــالــــد مــــحــــمــــد الــــمســــــــــــلــــم.

ــــحــــي. ــــي ــــرم ــــس حــــمــــد ال  الــــعضــــــــــــو خــــمــــي

ـــــاعـــــي. ـــــمـــــن ـــــ  أحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو دروي  ال

 الـــــــعضــــــــــــــو دال  جـــــــاســــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا  فـــــــر .

 الـــــعضـــــــــــــو  هـــــوة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــواري.

ــــمــــ يــــد. ــــيــــل ال ــــعضــــــــــــو ســــــــــــامــــيــــة خــــل  ال

 العضــــــــو الــــد تور ســــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 لـــعضـــــــــــو ســـــــــــمـــيـــر صــــــــــــاد  الـــبـــحــــارنــــة.ا

ـــد تورة ســــــــوســــــــن حـــاجي  قوي.  العضــــــــو ال

ـــــة. ـــــد    رحـــــم ـــــي ـــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد  ع  ال
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 العضــــــــو الســــــــيـــد  ــــــــيـــاء يحي  الموســــــــوي.

 الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.

 العضــــــــو الــــد تور عبــــدالع ي  حســــــــن أبــــل.

 العضــــــــو الــد تور عبــدالع ي  عبــدا  العجمــا .

 العضــــــــو عبــدالوهــاب عبــدالحســــــــن المنصــــــــور.

 عــــــيســـــــــــــ  أحــــــمــــــد. الــــــعضـــــــــــــو عــــــلــــــي

 العضــــــــو الد تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

 العضــــــــو الــــد تور محمــــد علي حســــــــن علي.

 العضــــــــو الــد تور محمــد علي محمــد ال  اعي.

 العضــــــــو الــد تور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــا .

 الــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديــنــــا  يــلــي خضــــــــــوري.

 الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

 الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .

 

 

 د عبدالجليل  براهيم ســـــــعادة الســـــــيوقد حضـــــــر الجلســـــــة 

األمين العام لمجلس الشــــــــورى. هثا وقد مثل الحكومة     طريف

غانم بن فضــل البوعينين و ير شــ و  مجلسـي الشـورى  سـيدســعادة ال

 5 والنواب. 

 

  ما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 :من و ارة الداخلية 

ة بإدارة النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجا  الو اري -1

 10 الش و  القانونية.
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المال م أو  فيصل عبدالع ي  النجار رئيس فر  اال صا   -2

 والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الش و  القانونية. 

 

 ارجية: من و ارة ال  

 5 السيد مبار  عبدا  الرميحي باحث قانوني أو .  -

 

  :من و ارة العمل والتنمية االجتماعية 

عبدالجبار سلما  شرف منسق مكتب الو ير لش و  السيد  -

 مجلسي الشورى والنواب.

 10 

  :من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

سيد عبدالعظيم محمد العيد الو يل المساعد لش و  ال -1

 مجلسي الشورى والنواب.

 السيد عبدا  عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.  -2

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

 

  :من و ارة الصحة 

 د تورة نجاة محمد أبو الفتح مدير  دارة الصحة العامة. ال -1

السيد عاد  عبدا  السيد رئيس وحدة  سجيل المواليد  -2

 20 والوفيات. 

السيدة نورة حسن عيس  محامية وحدة  سجيل المواليد  -3

 والوفيات.

 

 

 25 المعلومات والحكومة اإللكترونية:  من هيئة 

 السيدة منيرة مبار  الفا ل المستشار القانوني.  -1
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 السيد فهد خالد المري ي أخصائي  سجيل أو . -2

 

 

 ما حضرها الد تور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

 5المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والد تورة فو ية 

المساعد لش و  العالقات واإلعالم  يوسف الجيب األمين العام

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

لش و  الجلسات واللجا ، والد تور عصام عبدالوهاب البر نجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

 10المستشارين القانونيين بالمجلس،  ما حضرها عدد من مديري 

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل خير، نفتتح 

من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي  ةالجلسة الثامنة عشر

ضاء المعتثرين والغائبين عن الجلسة الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األع

 السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 20 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتثر عن حضور هثه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل خير،

ف اد أحمد الحاجي لظرف صحي طارئ منّ ا  عليه   :السعادة اصاحب

 عاد  عبدالرحمن المعاودة لوفاة المغفور لها بإذ  ا وبالصحة والعافية، 

 25 ، وشكرًا.خالته  عال 
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 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهثا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

  األعما  وال اص بالتصديق عل   ل  البند التالي من جدو اآل وننتقل 

 5 فهل هنا  مالحظات عليها؟ ،مضبطة الجلسة السابقة

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس

 10وننتقل اآل   ل  البند التالي   ذ   قر المضبطة  ما وردت  ليكم. 

 فضل األخ عبدالجليل من جدو  األعما  وال اص بالرسائل الواردة، 

  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 العام للمجلس: األمين

 15الرســـائل الواردة: رســـالة معالي الســـيد  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب ب صــــــــوص ما انته   ليه 

مجلس النواب حو  مشــــرو  قانو  بالتصــــديق عل  اال فا  بين مملكة 

البحرين ومنظمة حظر األســــــلحة الكيميائية بشــــــا  امتيا ات المنظمة 

 . وقد  مت  حالتهم2017( لسنة 56وحصانا ها، المرافق للمرسوم رقم )

 20 ل  لجنة الشــــــــ و  ال ارجية والدفا  واألمن الوطني مع  خطار لجنة 

 الش و  التشريعية والقانونية، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
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وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص شكرًا،  

والدفا   التقرير التكميلي للجنة الشــــ و  ال ارجيةبمواصــــلة مناقشــــة 

واألمن الوطني ب صــــــــوص مشــــــــرو  قانو  بتنظيم  ســــــــجيل المواليد 

وأطلب من  م.2013( لسنة 91والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 5مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصــــــة  نانســــــي دينا  يلي خضــــــورياألخت 

 . فلتتنفضل

 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

الجلسة ال امسة عشرة للتث ير في  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10لم يد من الدراسة، وفي  9م  م  رجا  المادة 2018يناير  28بتاريخ 

 11م  م  رجا  الماد ين 2018فبراير  4الجلسة السادسة عشرة بتاريخ 

لم يد من الدراسة. اليوم سنكمل مناقشة التقرير بدءًا من الصفحة  14و

ألخ جما  ف رو ، في الجلسة قبل الما ية  ا  لدى ا15، المادة 42

فقد حثفت هثه المادة بسبب  ،استفسار بشا  سبب حثف هثه المادة

 15:  وصي اللجنة 15لها. المادة  6و 5 عادة الترقيم و غطية الماد ين 

بالموافقة عل  قرار مجلس النواب بحثف هثه المادة و عادة  رقيم المواد 

 الالحقة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 ا  مالحظات عل  هثه المادة؟هل هنشكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 :الرئيـــــــــــــــس
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 هثه المادة؟حثف هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

، مسم  الفصل الرابع المستحدث. وننتقل اآل   ل  ذلك قري ذ   

  فضلي األخت مقررة اللجنة.

 

 وري:العضو نانسي دينا إيلي خض

 10الحجية وسرية البيانات : )المستحدث( مسم  الفصل الرابع 

استحداث مسم  هثا  وصي اللجنة ب واست را  شهادات الميالة والوفاة:

  الفصل.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟مسم  هثا الفصلهل هنا  مالحظات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟استحداث مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 الرئيـــــــــــــــس:
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. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضلي مسم  هثا الفصل قريُ ذ   

 األخت مقررة اللجنة.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 5 وصي اللجنة بالموافقة عل   بعد  عادة الترقيم(: 19: 16) المادة 

 ديل الوارد في التقرير. بالتعهثه المادة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضلي األخت جميلة علي  هل هنا  مالحظات عل  هثه المادة؟ 

 10 سلما . 

 

 العضو جميلة علي سلمان:

باستقراء هثه المادة حصل عندي لبس  شكرًا سيدي الرئيس، 

وبودي أ  أستفسر من الحكومة، وفي رأيي  ل من يقرأ المادة سيقع 

 15لكل ذي صفة الحق في است را  شهادة »في األمر نفسه، المادة  قو : 

ميالد أو وفاة  تعلق بالش ص المولود أو المتوف  أو باصوله أو بفروعه 

، النحو الثي «ينه الالئحة التنفيثيةأو با واجه، وذلك عل  النحو الثي  ب

 بينه الالئحة التنفيثية وا ح، ولكن س الي يتمثل في أ  صياغة هثا 

النص  بين أ  لكل ش ص سواء األب أو األم أو حت  األخوا  واألعمام 

 20وغيرهم الحق في است را  شهادة ميالد أو وفاة، وفي  صوري أنه يمكن 

، بحيث «دة في الالئحة التنفيثيةوفقًا للضوابط الوار»  افة عبارة 

 كو  الحكومة منتبهة لثلك عند  عداد الالئحة التنفيثية، وأ  يتم 

النص في الالئحة التنفيثية عل  األش اص ذوي الصفة وبالشرو  

المطلوبة في حالة االست را  بحيث ال يتكرر است را  شهادة الميالد، 
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س ة واحدة فقط، و ذا وخصوصًا شهادة الميالد؛ ألنها يجب أ   كو  ن

فُقدت فهنا   جراءات أخرى، فال أعلم     ا  فهمي للمادة سليمًا أم 

 ال، لثا أريد استيضاحًا من قبل الحكومة بهثا الشا ، وشكرًا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

أعتقد أ  الالئحة التنفيثية ستضع الضوابط لتنفيث هثه شكرًا،  

الد تورة نجاة محمد  فضلي األخت المادة، هثا هو الجواب في رأيي. 

 أبو الفتح مدير  دارة الصحة العامة بو ارة الصحة. 

 

 10 مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة: 

أعتقد أ  الالئحة التنفيثية هي التي  شكرًا سيدي الرئيس، 

ستضبط هثا األمر، وهثا وا ح في النص، فال داعي لكتابة عبارة 

 . ، وشكرًا«وفقًا للضوابط»

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ خالد حسين المسقطي. 

 

 العضو خالد حسين المسقطي:

اقتراح األخت جميلة سلما  ب صوص  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20في رأيي مهم جدًا ويجب « النحو الثي  بينه الالئحة التنفيثية»عبارة 

است را  لكل ذي صفة الحق في »أخثه في االعتبار، المادة أعطت 

، «شهادة ميالد أو وفاة...، عل  النحو الثي  بينه الالئحة التنفيثية

واألخت جميلة سلما  ذ رت عبارة أفضل بكثير عند قراءة المادة 

، وخصوصًا أننا ذ رنا أ  «الضوابط والشرو »و فسيرها، وهي 
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هنا  أ ثر من صفة، وقد طلبت الكالم بعد أ  استمعت لما  فضلت 

رة الصحة عندما قالت  نها  عتقد أ  الالئحة التنفيثية ستاخث به ممثلة و ا

في االعتبار هثه الضوابط والشرو ، وأرى أ  من األفضل أ  نكو  

وا حين في هثه المادة، فهي مادة قانونية، بحيث يجب النص فيها 

 5، فهثه «وذلك بحسب الضوابط التي ستبينها الالئحة التنفيثية»عل : 

 عند  فسير هثه المادة، وشكرًا. العبارة ستكو  أفضل

 

 :الرئيـــــــــــــــس

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

 10 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

، في رأيي هما «الضوابط والشرو » شكرًا سيدي الرئيس، 

 ما  فضلت معاليك، « ..عل  النحو.»لفظا  محددا  أ ثر من عبارة 

 15 عني الضوابط والشرو  وخالف ذلك، « عل  النحو الثي  بينه»وعبارة 

 قع « الضوابط والشرو »وليس فقط الضوابط والشرو ، حيث    

، فاعتقد أ  النص الحالي أ ثر «النحو الثي  بينه الالئحة» منًا في 

النص  أ من  التصويت عل و، «الضوابط والشرو »شموالً من عبارة 

  ما وافق عليه مجلس النواب، وشكرًا.

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 أخرى؟ هل هنا  مالحظات شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 :الرئيـــــــــــــــس
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 بتعديل اللجنة؟ 19: 16هل يوافق المجلس عل  المادة  

 

 )أغلبية موافقة(

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  ذ   ُقر هثه المادة بتعديل  

  فضلي األخت مقررة اللجنة.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 10 وصي اللجنة بالموافقة عل   :بعد  عادة الترقيم( 14: 17) المادة 

 هثه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضلي األخت جميلة علي  هل هنا  مالحظات عل  هثه المادة؟ 

 15 سلما . 

 

 العضو جميلة علي سلمان:

لدي مالحظة حو  الفقرة الثانية من  شكرًا سيدي الرئيس، 

المادة التي  مت الموافقة عليها بناء عل  ما ذهب  ليه مجلس النواب، 

 20وفي حالة رف  الطلب يجب أ  يكو  »مالحظتي  نحصر في عبارة 

لعبارة، ا أ  مجلس النواب ألغ  هثه ا، ونالحظ هن«هثا الرف  مسببًا

بتضمين المادة هثه العبارة سيكو  أفضل، وفي رأيي أ  نص الحكومة 

خصوصًا أننا في التشريعات السابقة التي يكو  فيها قرار  داري ويث ر 

فيها أ  لكل ذي مصلحة الحق في الطعن عل  هثا القرار،  نا نصر 
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ماذا؟ أل  القرار اإلداري عندما عل  أ  يكو  القرار اإلداري مسببًا، ل

يكو  مسببًا ستكو  هثه األسباب  حت الرقابة القضائية، خصوصًا 

عندما يكو  هنا  طعن عل  القرار، وبالتالي ستكو  األسباب وا حة 

أمام القضاء، و ل ذي مصلحة سيكو  متيقنًا من أسباب الرف ، 

 5رف  الطلب  لثلك أرى  رورة  ضمين المادة هثه العبارة، وفي حالة

يجب أ  يكو  هثا الرف  مسببًا، وسا قدم ــ سيدي الرئيس ــ بمقترح 

 اإل افة مكتوبًا، وشكرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 ش و  و ير البوعينين فضل بن غانم األخ سعادة  فضل شكرًا، 

 . والنواب الشورى مجلسي

 

 :والنواب الشورى مجلسي شؤون وزير

الرئيس، اللجنة ذهبت  ل  الموافقة عل  النص  سيدي شكرًا 

 15المعد  من مجلس النواب، وهنا  خالفا  ما بين النص الوارد من 

الحكومة والنص المعد  من النواب وهما: أوالً:  ما  فضلت األخت 

جميلة علي سلما  ب صوص أ  يكو  الرف  مسببًا، هثا أفضل لمقدم 

ذا  انت هنا   مكانية الطلب حت  يعرف ما هو سبب رف  طلبه، و 

لتعديل الطلب حت  و   ا طر للرجو  مرة أخرى، ولكن أ  يكو  

 20الرف  غير مسبب فهثا أمر غير سليم. ثانيًا: في نهاية نص المادة  ما 

ويعتبر مضي ثالثين يومًا من  اريخ »ورد من الحكومة ذُ ر التالي: 

بينما النص ، < قديم الطلب دو   صدار قرار فيه بمثابة رف   مني له

المعد  من قبل مجلس النواب والثي وافقت عليه اللجنة في مجلسكم 

مضي  لك المدة دو   صدار قرار فيه بمثابة الموافقة عل  >يقو : 
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، وهثا خالف ما جرى العمل به في  ل القوانين، ففي  ل <الطلب

القوانين يعتبر عدم  صدار قرار خال  المدة المحددة رفضًا  منيًا 

وال يعتبر موافقة  منية، لثلك أ من  العودة  ل  النص  ما  للطلب،

هو وارد من الحكومة مع األخث بالتعديل الثي أ ت به اللجنة وهو  مديد 

 5فترة البت في الطلب من خمسة عشر يومًا  ل  ثالثين يومًا، ولكنَّّ هنا  

أمرين مهمين، األمر األو : يجب أ  يكو  الرف  مسببًا. األمر اآلخر: 

 مضي المدة يعتبر رفضًا  منيًا، وال يعتبر موافقة  منية، وشكرًا. أ 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

هثه المادة  تحدث عن فترة انتهاء  قديم  شكرًا سيدي الرئيس، 

وف  خار  البالغ عن المتوف  داخل مملكة البحرين، ماذا عن المت

 15مملكة البحرين؟ هنا  ستو  يومًا لإلبالغ عن المتوف ، ولكن لو 

افتر نا أنه مض  يوم عل  هثه الفترة ولم يتم التبليغ عن المتوف ، فهل 

في هثه الحالة يتم التقدم  ل  المحكمة في مملكة البحرين إلصدار 

حكم نهائي بهثا الشا ، أم يتم التقدم  ل   حدى سفارات البعثات 

الدبلوماسية البحرينية في ال ار ؟ هنا  نو  من اإلشكا ، وعدم 

 20التوافق في هثا الشا ، نحن نعطي الحق للمواطن داخل البلد في ا  اذ 

اإلجراءات الال مة، وفي النهاية اللجوء  ل  المحكمة، ولكن ماذا عن 

 التبليغ عن الوفاة بالنسبة  ل  الطلبة أو المبتعثين خار  مملكة البحرين؟

 أ من  عل  اإلخوا  ممثلي الحكومة الرد عل  هثا التساؤ ، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــس:
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 شكرًا،  فضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

أوالً: أ فق مع األخت جميلة علي سلما   شكرًا سيدي الرئيس، 

 5في مسالة  سبيب الرف ، وأ فق  مامًا مع  ل ما  فضل به سعادة و ير 

ش و  مجلسي الشورى والنواب ب صوص أ  يتم  بني النص  ما هو 

وارد في مشرو  الحكومة، والسبب في ذلك أننا نتكلم عن حالة 

ات منصوص عل  بع  الت لف عن التبليغ عن الوفاة، وفي بند العقوب

هثه الحاالت التي يكو  فيها الت لف عن التبليغ من دو  عثر، وبالتالي 

 10هثه المادة ينبغي أ   سير بشكل محكم، خاصة عند رف  الطلب، 

فرف  الطلب يجب أ  يكو  مسببًا، وهثه  حدى اآلليات التي ا جهنا 

ات أخرى،  ليها حت  في األمور التي وردت عن النيابة العامة في  شريع

والقصد من التسبيب هو أ  يكو  قرار الرف  مفهومًا لمقدم هثا 

مسالة الميالد، وهنا   لمو و  له أهمية خاصة فيا االطلب. ثانيًا: هث

 15أمور  ابعة لهثا األمر مثل النسب، حيث    بيانات الوالدة ستال م 

الش ص طيلة حيا ه، وبالتالي هثه البيانات في حالة  قديم الطلب 

فضه، ال ينبغي أ  يكو  عدم الرد عليها بمثابة الموافقة الضمنية، ور

أل  هثا األمر ير ب  ثارًا ال  مس الش ص فقط، بل  متد  ل  غيره في 

حالة النسب، لثلك أقترح أ   تم الموافقة عل  النص  ما هو وارد في 

 20مشرو  الحكومة، وذلك ألنه أ بط صياغةً، وأيضًا ألنه يتفق مع ما 

 ليه دائمًا في المجلس وهو أ  الرف  يجب أ  يكو  صريحًا  ا جهنا

 وليس  منيًا، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
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 شكرًا،  فضل األخ خالد حسين المسقطي. 
 

 خالد حسين المسقطي: العضو

ب صوص الفر  الموجود ما بين نص  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5المادة  ما وردت من الحكومة وبين نص المادة بالتعديل الثي جاءت 

 كو  بت الرئيس أو من يفو ه في الطلب وجوبية أ  به اللجنة هو 

، هثا في المشرو  األصلي خال  خمسة عشر يومًا من  اريخ  قديمه

ترة  ل  ثالثين يومًا، الوارد من الحكومة، واللجنة وافقت عل   مديد الف

ونُص عل  وجوبية أ  يكو  هنا  بت في الطلب في نص المادة الوارد 

 10من الحكومة وفي النص المعد  من قبل اللجنة. بالنسبة  ل  التعديل 

الثي ذ ره سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب بشا  اعتبار 

 مني  مضي مدة البت في الطلب بحسب القانو  األصلي بمثابة رف 

للطلب، ال أ فق معه في ذلك، ولو أننا في السابق ا بعنا هثا النو  من 

اآللية با  عدم الرد يعتبر بمثابة الرف ، وهثا قد يكو  أسلوبًا قديمًا، 

 15ولكن أعتقد اليوم أ  هثه اآللية واحدة من  ليات  طوير التشريعات، 

عنية بالبت في وأيضًا في الوقت نفسه  طوير إلنجا  الجهات الرسمية الم

أي مو و   ا  با  عدم الرد يعتبر بمثابة موافقة عل  الطلب وليس 

رفضًا للطلب. هثا األمر جدًا مهم وخاصة أ  المادة فيها وجوبية، وبالتالي 

مهم جدًا أ  يكو  هنا  رد عل  الطلب، و   لم يكن هنا  رد لسبب 

 20مر جيد، فهثه أو آلخر يعتبر الطلب موافقًا عليه، وأعتقد أ  هثا األ

اآللية في التشريع   تلف عما عهدناه في السابق. بالنسبة  ل  وجوبية 

وجود سبب لرف  الطلب،  ما  فضلت األخت جميلة سلما  أ  مقدم 

الطلب يجب أ  يكو  عل  علم باألسباب وبالمبررات التي عل  أساسها 

راحة  م رف  الطلب، وعل  الرغم من وجوبية الرد، فإ  الرد ال النص ص

 25في المادة عل  أ  يكو  مسببًا. أعتقد أ  ما جاءت به اللجنة من صياغة 
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صحيح، باإل افة  ل  ما  فضلت به األخت جميلة سلما  بشا  أ  الرد 

 يجب أ  يتضمن أسباب ومبررات رف  الطلب، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا،  فضلي األخت جميلة علي سلما .  

 

 ي سلمان:جميلة عل العضو

بالنسبة  ل  أ  عدم الرد يعتبر رفضًا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 منيًا،  ثير من التشريعات والقوانين المقارنة أخثت بهثا التوجه، 

 10ولكن هثا ال يعني أ  هثا التوجه صحيح أو أ  ذا  التوجه خاطئ، 

و ذا اعتبرنا أ  عدم الرد يعتبر رفضًا أو عدم الرد يعتبر قبوالً، فكال 

ال جاهين صحيحا ، أل  ذلك يعتمد عل  نظرة المشر  بالنسبة  ل  ا

القرار اإلداري، وأنا أرى أ  ما ذهبت  ليه اللجنة من  عديل هو السليم 

في هثه الحالة سيكو   عديل  همع   افة العبارة التي  فضلت بها، ألن

 15يجب أ  يبت >نص المادة متسقًا وسليمًا، وخصوصًا أ  المادة  قو : 

يس أو من يفو ه في الطلب خال  ثالثين يومًا من  اريخ  قديمه، الرئ

ويعتبر مضي  لك المدة دو   صدار قرار فيه بمثابة الموافقة عل  

، الج ء األو  من نص المادة به رف ، والج ء الثاني من المادة <الطلب

يث ر فيه أ  عدم الرد يعتبر موافقة، وبالتالي النص بهثه الطريقة 

 20 فضل به األخ خالد المسقطي بشا   ا، باإل افة  ل  مايكو  متسقً

أننا غير مل مين  وننا مشرعين با  نتل م باألسلوب وبالمفاهيم القديمة 

التي سار عليها المشر ، فالمشر  بإمكانه أ  يغير هثه المفاهيم أو أ  

يغير الصياغة بناء عل  ما  قتضيه المصلحة، وخاصة أننا نشر  في 

المواليد والوفيات، و صدار شهادة الميالد أو شهادة الوفاة قانو  يتعلق ب

 25بالنسبة  ل  النا ، و تر ب عل  ذلك حقو  و تر ب جدًا أمر حسا  
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عل  ذلك  جراءات  ثيرة، وبالتالي أرى أنه من غير المناسب التعطيل 

أو عدم رد اإلدارة، أو أ  الموظف  قاعس في العمل وبالتالي  اخر الرد 

أو أ  اإلدارة قد  نتهج نهج عدم الرغبة في ا  اذ قرار أو عل  الطلب، 

 سبيبه وبالتالي  صمت عن ا  اذ القرار، لثلك أرى أ   غيير هثا المفهوم 

 5 بتعديل اللجنة هو السليم مع   افة العبارة التي  فضلت بها، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ن و ير ش و  شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعيني 

 مجلسي الشورى والنواب. 
 10 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

ب صوص قولي    ما سرنا عليه سابقًا  شكرًا سيدي الرئيس، 

بشا  أ  عدم الرد عل  الطلب يعتبر رفضًا  منيًا، نحن لم نستحدث 

أصو  قوانين من عندنا، ولكن هي خبرات عالمية  تداو  ما بين 

 15الدستوريين والتشريعيين في م تلف المجالس التشريعية في العالم عند 

جهة المعنية قد  سكت عن  عداد القوانين. هنا   الم قيل حو     ال

ا  اذ القرار، بالعكس  ذا سكتت الجهة المعنية عن ا  اذ القرار، 

فإ  هثا أسلم لمقدم الطلب، ألنه سيلجا  ل  جهة أعل  من هثه الجهة 

الرسمية وهي المحكمة الم تصة. المو و   ما  فضل اإلخوة هو 

 20أو  مو و  حسا ، بمعن  ال ي خث مضي المدة من دو  ا  اذ قرار

 صدار قرار عل  أنه موافقة،  ال، عندما يثهب  ل  جهة عليا وهي 

جهة قضائية، فالمحكمة سوف  نظر و فصل في المو و  وستطلب 

أدلة ومن ثم ستصدر قرارها. أعتقد أ  النص  ما جاء من الحكومة 

أسلم وأ من لجميع األطراف، وقضية أ  مضي المدة من دو  الرد يعتبر 

 25ه سابقة ليست سهلة، خاصة في هثا المو و  موافقة  منية، هث
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الحسا  عند التبليغ عن الوفيات والمواليد، وأعتقد أ  هثا األمر 

ستتر ب عليه أمور شرعية  ثيرة باإل افة  ل  األمور األخرى مثل النسب 

وخالف ذلك، لثا أعتقد أ  النص  ما جاء من الحكومة هو األصوب 

    ليه والموافقة عليه، وشكرًا.واألسلم واألحكم، لثا أ من  الرجو

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل األخ الد تور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس  

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

 

 10 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

أعتقد أ  نص الحكومة أفضل، والتشريع شكرًا سيدي الرئيس، 

البحريني مستقر عل  اعتبار فوات المدة دو  رد رفضًا  منيًا للطلب، 

وهثا ما هو مستقر عليه في مملكة البحرين، لثلك ال يعتبر فوات المدة 

دو  الرد قبوالً. من ناحية أخرى، أعتقد أ  الفقرة األخيرة من المادة 

 15وفي »رض أ   كو  عل  النحو التالي:  حتا   ل   عديل، ومن المفت

حالة رف  الطلب صراحة أو  منًا، فلصاحب الشا  أ  يطعن في قرار 

، حيث يجب أ   حدد مدة «الرف  أمام المحكمة الم تصة خال ...

في مثل هثه األحوا  لرفع الدعوى أمام المحكمة حت  ال يبق  األمر 

لعمل في مثل هثه األحوا ، مفتوحًا  ل  ما ال نهاية، فهثا ما جرى عليه ا

 20وهو  حديد مدة لرفع الدعوى أمام المحكمة، حت  ال يبق  األمر معلقًا 

لصاحب الشا  أ  يطعن »لفترة طويلة، عل  سبيل المثا   ضاف عبارة 

في قرار الرف  أمام المحكمة الم تصة خال  ثالثين يومًا من  اريخ 

أعتقد أ  في مثل هثه  ،«الرف  الصريح، أو من  اريخ اعتباره مرفو ًا

النصوص في التشريع البحريني عل  هثا النحو،  كو  األحوا  
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 وشكرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 
 5 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

اعتدنا في السابق في  ثير من القوانين  شكرًا سيدي الرئيس، 

م الرد يعتبر رفضًا، وما حدث ــ لألسف ــ هو أ   ثيرًا من عل  أ  عد

الجهات عند عدم رغبتها في الرد لسبب ما يعتبر  صرفها بموجب القانو  

 10رفضًا، ولو أ  القانو  أعط  المتضرر الحق في أ  يثهب  ل  المحا م 

للتظلم، وهثا يعطي م شرًا  ل  عدم ممارسة الجهة المعنية عملية ا  اذ 

المناسب في الوقت المناسب، ولثلك ما  فضل به سعادة و ير  القرار

ش و  مجلسي الشورى والنواب صحيح، وهو أ  هنا  جهات سوف 

 فصل في األمر وهي المحا م، ولكن يكفي المحا م أ   نظر 

 15قضايا أخرى  عاني منها، ال أ  أ يف  ل  مشا ل القضاء مشا ل 

ص في مدة محددة، أخرى  ا  يفترض أ  يبت فيها الش ص الم ت

وعندما أقو : ارجع  ل  القضاء، فهثا باعتقادي سوف يساعد عل  

التمادي في عدم الرد، وأقو : اذهبوا  ل  القضاء وهو الثي يفصل، 

وهثه ليست عملية  سريع و نفيث للقوانين،  ذا  ا  بإمكا  الجهة 

 20ها  ل م يومًا أو فترة معينة يحددها القانو  فإن 30الم تصة أ   رد خال  

بالرد، وفي حالة عدم الرد يعتبر أ  هنا  موافقة، صحيح أنه في قوانين 

سابقة يعتبر عدم الرد رفضًا، ولكن هثا  شريع ا تشفنا في األخير 

أنه يحتا   ل   عديل، أنت  ل م الجهة الم تصة با   رد و سبب عدم 

 الموافقة، ولكن أ   سكت و قو  لك: اذهب  ل  القضاء،  ذ  ما هو

 25عمل هثه الجهة؟! يجب أ   رد، و ل جها  حكومي به أجه ة متعددة 
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ولديه مستشارو   ثيرو  باإلمكا  االستعانة بهم للرد، لماذا ال يردو ؟ 

يفترض أ  يردوا، و ذا لم يردوا فعدم الرد يعني موافقة عل  الطلب، 

 وشكرًا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

، أرى أ  هثه الشورى والنوابشكرًا، سعادة و ير ش و  مجلسي  

المادة فيها  ناق ، أنتم  قولو : يجب أ  يكو  الرف  مسببًا، ثم 

 قولو : يعتبر مضي ثالثين يومًا من  اريخ  قديم الطلب من دو   صدار 

قرار فيه بمثابة رف ، فهل هثا الرف  الضمني سيكو  مسببًا؟ هثا 

 10 . هو الس ا ،  فضل

 

 النواب:شؤون مجلسي الشورى و وزير

حاالت، الحالة  3يفهم من النص أ  هنا   شكرًا سيدي الرئيس، 

األول  رد بالموافقة، والحالة الثانية رد صريح بالرف ، والحالة الثالثة 

 15الرف  الضمني. طبعًا في حالة الموافقة انته  المو و ، والرف  

الصريح سيكو  مسببًا، وفي حالة الرف  الضمني بفوات المدة يتم 

وء  ل  المحكمة الم تصة، وبطبيعة الحا  سيكو  غير مسبب؛ اللج

فوات المدة يعتبر رفضًا  منيًا. و ذا سمحت وألنه لم يتم الرد أصالً، 

لي في أقل من دقيقة، واألخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين نكن له 

 20 ل  قدير واحترام، و جال  وليس احترامًا و قديرًا فقط، وافقنا عل  

لكنه قا :  حدد مدة لتقديم المو و   ل  المحكمة النص، و

الم تصة، وأعتقد أ  النص الحالي أفضل حت  للمتضرر، المتضرر هو 

مقدم الطلب الثي رف  طلبه  منًا، هثا بإمكانه في حالة انتهاء المدة 

وهو اليوم  31أ  يثهب  ل  المحكمة الم تصة في  اريخ  30في  اريخ 

 25يومًا، أل  النص  30ليس هنا  دا ٍ أ  يتنظر التالي النتهاء المدة، و
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ال يقدم المولود أو المتوف   ال بعد صدور حكم نهائي من »يقو : 

، فاألمر متعلق بصدور الحكم، ولكن سرعة  نجا  «المحكمة

المو و  عائدة  ل  المتضرر نفسه، بإمكانه في اليوم التالي النتهاء 

حاالت  ما  3   ناق ، هي المدة أ  يقدم الطلب. أعتقد أنه ليس هنا

 5بينت، و ذا  ا  هنا  من سيفيدنا بشكل أ بر فلنسمع منه، 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

فقط أحببت أ  أبين لإلخوة األعضاء أ  هنا  رفضًا شكرًا،  

 10 فضل سعادة األخ غانم بن فضل مسببًا ورفضًا  منيًا غير مسبب. 

 البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

هثه نصوص، والبع  قا     هثا خطا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15مارسناه، ونحن نتكلم عن القوانين في البحرين، وقانو  الشرطة صدر 

فاعتقد أ  هثا النص موجود سنة  قريبًا،  100م، أي من 1919منث عام 

في  ثير من القوانين؛ ألنه األحكم واألسلم، هثا األمر األو . األمر 

 اآلخر، لن أ كلم نيابة عن جهات أخرى ــ جهة االختصاص في 

الحكومة ــ ولكن أعتقد أ  عدم الرد ليس  راخيًا أو  هماالً أو عدم 

 20 قديم الطلب فلم ا تراث، بل الجهة الم تصة قصر ها أمور معينة عند 

 ستطع أ   ت ث قرارًا فيه، المو و  قانوني بحت، ففوَّّ ت المدة حت  

تبت في المو و ، فاإلجراء سليم ليثهب المتضرر  ل  المحكمة 

وقانوني وير ي جميع األطراف، وال أعتقد أ  هنا   شكالية في هثا 

 النص، وشكرًا.

 25 الرئيـــــــــــــــس:
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   جاسم ال ايد. شكرًا،  فضلي األخت دال 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

سعادة و ير ش و  أبدأ من حيث انته   شكرًا سيدي الرئيس، 

 5، وطبعًا أنا متفقة مع نص الحكومة وبينت ذلك مجلسي الشورى والنواب

في مداخلتي األول ، وهنا  قاعدة قانونية  قو  ) ال ينسب  ل  سا ت 

خ رئيس هيئة المستشارين قو (. ب صوص السكوت ــ  ما  فضل األ

 3القانونيين ــ المشر  البحريني أخث بهثا اال جاه أل  البلد قائمة عل  

سلطات، السلطة القضائية هثا اختصاصها، وال يعتبر  خمًا للقضاء 

 10عندما أحيل  ليه مثل هثه الحاالت. عندما يكو  هنا  ن ا  بين األفراد 

القضائي ينعقد للفصل بين  و حدى جهات اإلدارة في أمر ما فاالختصاص

األفراد وجهة اإلدارة فيما قد ينشا من منا عات، ودائمًا سكوت اإلدارة 

وبالتالي الرف  الضمني يظهر عندما يكو  األمر بحاجة  ل   دخل 

االختصاص القضائي، يحدث أمر و سكت عنه جهة اإلدارة ألنها  حتا  

 15منظمة لما سوف  ل   دخل قضائي للبت في المو و  حت   صبح جهة 

يصدر من حكم في هثا الشا . هنا  أمور أخثنا بها ــ خاصة األمور 

المتعلقة باختصاصات النيابة العامة ــ و نا حريصين عل  أ  يكو  

القرار مسببًا وأال ناخث بالرف  الضمني، وأخثنا بالرف  الصريح، 

وهثا أمر من األمور يعتبر لصيقًا بالحقو  األساسية لإلنسا ، 

 20الختصاص القضائي ينعقد في مسالة  ثبات الميالد والوفاة للمحا م ا

المدنية، ولكن عندما  صدر مثل هثه الشهادات  نشا عنها مطالبات 

متعلقة بمو و  النسب مما  دخل فيه أمور الميراث والحقو  الش صية 

للش ص بحكم القرابة، فيصبح االختصاص  ذا  ا  األش اص من 

شرعية، فهثه األمور  بن  عليها أمور أخرى  كو  المسلمين للمحا م ال
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حاسمة ومفصلية في حياة اإلنسا ؛ ولثلك أرى التمسك بالنص  ما ورد 

من الحكومة ألنه سيكو  أ بط من ناحية اإلجراءات ومن ناحية مت  

 كف اإلدارة عن ا  اذ قرار ما و  ضع للحكم القضائي النهائي البات 

سعادة و ير ش و  ف  الضمني ــ  ما أشار في هثا األمر، فال يفهم الر

 5هي  حتا   ل  بل ــ أنه  راخٍ من جهة اإلدارة،  مجلسي الشورى والنواب

 دخل قضائي للبت في هثه األمور، ولدينا العديد من القضايا المتعلقة 

بهثه المسائل و عتبر مصيرية، فالبد أ  ناخث بهثا التدر  الوارد في 

هنا   بط لنص المادة  ما استهدف  مشرو  الحكومة، حت  يكو 

 المشرو ، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجا   النقيبشكرًا،  فضل  

 .الو ارية بإدارة الش و  القانونية بو ارة الداخلية

 

 15 رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة

 لشؤون القانونية بوزارة الداخلية:ا

نود أ  نبين ج ئية أساسية بالنسبة  ل   الرئيس، شكرًا سيدي 

الفلسفة التي نتكلم انطالقًا منها. األخت دال  ال ايد حاولت أ   قارب، 

وأنا باعتباري قانونيًا لو  ناقشت معها فإ  مقاربتها إليصا  المو و  

 20 انت بالقيا  عل  الجناية، وأنا سوف أ كلم عن القانو  اإلداري 

م في خضم القانو  اإلداري نحمي جهة اإلدارة ألنها مباشرة. نحن اليو

 رع  المصلحة العامة وهي األول  بالرعاية، والنص  ما جاء من 

 الحكومة يراعي حت  الش ص الثي سيصدر  ده القرار اإلداري، ولو

جهة اإلدارة ألي سبب من األسباب  رورة التدخل القضائي، أو  رأت
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ي خطا  لكتروني، اليوم لدينا ار ات مسالة أخرى، لنفترض وجود أ

 معامالت  لكترونية،  م  غفا  ج ئية معينة من قبل موظف، نحن 

ــ سيدي الرئيس ــ لسنا في شر ة، هثه جهة  دارة، و ذا أغفل الموظف 

هثه الورقة، واستقر الو ع القانوني وأصبح هنا  مر   قانوني جديد 

 5لتالي وافقت با  الش ص  حصن، أصبحت هنا  موافقة  منية، وبا

جهة اإلدارة، هل جهة اإلدارة ستطعن عل  نفسها؟! أين جهة الطعن؟ هثه 

أسس في القانو  اإلداري ال يمكن الحيد عنها، القيا  مع الفار ، 

سواء قسنا مع القانو  الجنائي لإلفهام، أو قسنا مع ج ئية خاصة  ما 

لو  انت الحالة   ص شر ة، ليس  ثلك، نحن نتكلم عن 

 10وأهم نقطة هي أنه  ذا  حصن القرار اإلداري با  أصبح هنا   حكومة،

موقع جديد من خال  الموافقة الضمنية وأ ير حت  صاحب الشا  

نفسه، فما الثي سنفعله حينئثٍ؟  ذا رأينا خطا في استقرار المر   

القانوني فكيف سنطعن؟ الطعن في حالة الرف  الضمني، هنا  نص 

بشرح  ير ش و  مجلسي الشورى والنوابو احتياطي  ما أسلف سعادة 

 15سبل لتسبيب القرار والتعاطي معه والرف  الضمني األخير،  لجا  ل   3

القضاء، وأمام القضاء وأمام السلطة القضائية ستل م جهة اإلدارة 

بالتسبيب، سوف  قو  لها: ما هي مشروعية قرار  السلبي باالمتنا  عن 

جهة اإلدارة عل  قدر  .الجهة القضائية الرد؟ وحينئثٍ ستل م بالتسبيب أمام

 بير من االهتمام برعاية  ل معاملة و ل ج ئية  ا ي  ليَّّ لرعاية 

 20المواطنين، و ذا  نت لن أرع  المواطنين أرع  و عي وعملي والرقابة 

الموجودة عليَّّ، هل هنا  جهة  دارة  ريد أ   وصل نفسها  ل  القضاء 

ئي عليها؟  ذ  هنا  ج ئية أساسية، وأ   تنا   أمامه ويصدر حكم قضا

وال أ كلم اليوم باعتباري ممثالً لو ارة الداخلية بل باعتباري قانونيًا 

بحرينيًا، هثه فلسفة القانو  اإلداري التي استقرت عل  هثه المسالة. 
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ج ئية أخرى، ب صوص ما ذ ره رئيس هيئة المستشارين القانونيين 

يومًا للطعن  60لدينا هو مدة  وهو سيدي وأستاذي، ولكن ما استقر

عل  أي قرار  داري. نقطة أخرى وهي متعلقة بشرح فلسفة القانو  

اإلداري، القضاء اإلداري يسم  قضاء المشروعية، أي ينظر في 

 5مشروعية القرار وال ينظر في المواءمة والمالءمة، ألنه ال يجلس مكا  

جهة اإلدارة ويتر   جهة اإلدارة، انظر ــ سيدي الرئيس ــ  يف يبعد عن

لها مساحة،  ذا  ا  القضاء يتر  لها هثه المساحة فهل نحن نل مها 

من خال  القانو  بمسالة لم  بت فيها ونجعل سكو ها موافقة  منية؟! 

ال سيدي الرئيس، أقو  هثا من الناحية القانونية ومن ناحية ما استقر 

 10ين وحت  من عليه القضاء اإلداري، ويعلم  ل قانوني من الموجود

يسمعني من ال ار  أ  هثا هو النهج القويم في القانو  اإلداري، ولم 

ياتِ من فراغ بل من فكر يوا   بين المصالح. طبيعة القانو  اإلداري 

هي أ  هنا  جهة  دارة وفرد، جهة اإلدارة  دير الدولة ويجب أ   كو  

والقصد أ   مصلحتها أول  بالرعاية، لدي مليو  معاملة، وال طا وارد،

 15أصل  ل  القضاء وارد، وبالتالي األول  أ  يبق  النص  ما جاء من 

الحكومة ألنه محكم، وجعل السكوت موافقة  منية سي دي  ل  

 مشكلة وهي نشوء مرا   قانونية  صعب معالجتها، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 شكرًا،  فضل األخ الد تور محمد علي حسن علي. 

 

 كتور محمد علي حسن علي:العضو الد

أعتقد أ  الن ا  حاصل حو  أي الرأيين  شكرًا سيدي الرئيس، 

هل عدم الرد هو رف  أم موافقة؟ أعتقد و أفضل، الرد أم عدم الرد؟

 25أ  القوانين الموجودة أحيانًا  راعي هثا األمر وأحيانًا  راعي أمورًا 
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ا، قد يعتبر في أخرى، فليس بالضرورة أ  عدم الرد يعتبر فشالً  داريً

 بع  األحيا  فشالً  داريًا نتيجة لإلهما  أو غير ذلك من أمور؛ لكن 

ــ  ما  فضل النقيب محمد الهرمي ــ عدم الرد يعتبر رفضًا قد يحمي 

الجهة اإلدارية وفي نهاية األمر ي سر الطرف اآلخر. أعتقد أ  المادة غير 

 5أثناء  المك أنه قد يحدث ــ معالي الرئيس ــ وا حة أو  ما  فضلت 

 ناق . المادة أيضًا أُدخلت عليها بع  التعديالت من بع  اإلخوة، 

أ   عود المادة  ل  أفضل ــ نتيجة لهثا ال الف بين أي األمرين ــ فارى 

 ، وشكرًا.األفضل من الرأييناللجنة لدراستها بتا ٍ واختيار 

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 خالد حسين المسقطي.شكرًا،  فضل األخ  

 

 خالد حسين المسقطي: العضو

أنا لست قانونيًا ولكنني في نهاية  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15المطاف مواطن ستُطبق عليّ مواد هثا القانو . استمعت لمداخالت اإلخوة 

وفي الوقت نفسه يوجد منطق ومبدأ في أ  ياخث  ل واحد  ،القانونيين

ليرى  مكانية  طبيقها وصياغتها  ذا   رجمة ألي مادة من مواد القانو 

فعندما  عل  مداخالت اإلخوة التي استمعت لها،لم  كن صحيحة. ردًا 

أقو     التشريع البحريني اعتمد  لية عدم الرد بمعن  الرف  الضمني 

 20فهثا  فسير غير صحيح، وأراه عدم الت ام بواجبات أداء مهمة الموظف 

في هثا التفسير؛ ألنه يقو  ال الرسمي، وليسمح لي من يتعارض معي 

يوجد لدي رد وفي الوقت نفسه يطلب مني أ  أرفع المو و   ل  جهة 

أعل . هل هثا لقلة القضايا الموجودة بالقضاء لكي أُ يف  ليها قضايا 

قضية معقدة لعدم وجود رد من الجهة  ل  جديدة؟ وأنا أعتقد أنني ذاهب 
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يتطلب وجود جهتين للحكم. المعنية بمبررات رفضهم لطلبي، فالقضاء 

ب صوص عدم الرد أال يعتبر هثا  هانة لمقدم الطلب و جحافًا لحقه؛ 

لحصو  عل  رد. أنا أ كلم عن وجود جها  معني  ل  األنه بحاجة فعلية 

بامور ي تص بها، وليسمح لي النقيب محمد الهرمي عندما يقو  ربما 

 5، لكن هثه المادة يكو  هنا  خطا في اآللية اإللكترونية، هثا وارد

هيئة المعلومات والحكومة ذ رت أ  مس ولية الرد  قع عل  عا ق رئيس 

، وعليه أ  ينتقي المعلومات الصحيحة فيما يرده من اإللكترونية

معلومات. أنا ال أ عامل مع الموظف بل مع الرئيس، وهو من سيعطيني 

لج ئية األول  الرد. ما أراه أ  هنا   ناقضًا في صياغة المادة سواء في ا

 10أو في نهاية المادة، وأرى من األفضل ــ  ما ذ ر األخ الد تور محمد 

علي ــ أ   رجع هثه المادة  ل  اللجنة إلعادة دراستها وأخث ما طرح من 

مداخالت في هثه الجلسة في االعتبار؛  ي ال ن ر  اليوم باعتماد  لية 

نا و سهيل ئ نا وأداقديمة في التشريع. اليوم نحتا   ل   طوير  شريعا

ال دمات المقدمة للمواطن، وفي الوقت نفسه ال نعتمد في  شريعا نا 

 15عل  أنه  ذا  ا  هنا  سوء فهم أو  هما  أو  جاهل نحيلها  ل  القضاء 

لي دي دوره، ونحن بإمكاننا حل القضية بين الطرفين منث البداية، 

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. شكرًا،  فضل األخ 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

وأ وقع أ   ،نحن أمام حالة  قديم طلب شكرًا سيدي الرئيس، 

الجهة المس ولة هي التي  رد عليه، وأ وقع أيضًا أ   رد عليه بالرف . 

 25عندما يا يني الطلب مرفو ًا وقتها سالجا  ل  القضاء ألحتكم بسبب 
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ألحتكم بسبب عدم الرد. لدينا عدم رد ورف ، ألجا  ل   الرف ، ال

القضاء  ذا رف  الطلب لكي يبينوا للقضاء مسببات الرف . يجب أ  

ننظر  ل  المو و   و  القضاء ليس متفرغًا لقضايا عدم الرد فقط، 

فامام القضاء أمور أ ثر أهمية من عدم الرد بسبب  هما  موظف ما 

 5وجهة نظري با  عدم الرد يعتبر موافقة، ولو أو  جاهله؛ لثلك أصر عل  

ولكننا  ،أننا اعتدنا في قوانين أخرى عل  أ  عدم الرد يعتبر رفضًا

ا تشفنا أ  هنا  مشا ل  ثيرة طرأت بسبب عدم ا  اذ هثا القرار، 

 وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

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

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 15أمر سريعًا عل  مداخالت اإلخوة ومن ثم  الرئيس، معاليشكرًا  

أرجع  ل  نص المادة. قيل  نها طريقة قديمة في التشريع، أنا أؤ د أ  

ي الطر  األحكم، في أمريكا يرجعو   ل  هثه الطر  في التشريع ه

سنة و عتبر  200م أي منث 1820ممارسات و عديالت دستورية منث عام 

أصوالً لديهم في القانو  والدستور. األمر اآلخر  عاملنا مع المادة ومراميها 

 20بطريقة ليست بمستوى المناقشة القانونية، أنا أقو     المادة محكمة 

وا حة جدًا. قا  من قا     المحا م لديها في صياغتها ومراميها و

قضايا  ثيرة ويكفيها ما لديها، والبع  يقو  لديها الكثير من 

المشا ل، والبع  يقو     القضاء لديه مو وعات أ ثر أهمية، ال 

أعتقد أ  هنا  مو وعات أ ثر أهمية من الحياة والموت في المواليد 

 25حلها مع الوقت. لنرجع  ل  والوفيات،  ل القضايا األخرى باإلمكا  
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 قديم الطلب  ما قا  األخ أحمد  ال  تكلم عنأصل هثه المادة فهي 

به اد، بل  نها  تكلم عن  ذا وُجد عثر لدى المكلف بالتبليغ عن 

الميالد أو الوفاة حا  بينه وبين التبليغ خال  المواعيد المقررة  ذا  ا  

ظن في موظف الحكومة فإذا  نتم  ضعو  سوء ال ،سيقدمها في وقتها

 5الثي  راخ ، أنا أ ع سوء الظن أيضًا في المُبلغ، لماذا لم يبلغ خال  

فوّت المدة ومن ثم ذهب ليبلغ عن وفاة أو والدة؟ هثا  المدة القانونية؟ لمَّ

مبعث الشك عند الش ص المس و  عن التسجيل، هنا يتحر  ويريد أ  

ا ح فنحن ال نتكلم عن يطمئن قبل أ  يت ث قراره. أعتقد أ  األمر و

 سجيل الوفيات والمواليد، بل نتكلم عن حالة  عندالحالة العادية 

 10البع   راخ  في التسجيل ربما يكو  قاصدًا من التراخي  ،استثنائية

 حقيق أمر ما وبلّغ بعد فوات المدة، هنا حاولت أ  أ بط العملية أ ثر. 

أي ة وليس عليها المادة  ما جاءت من الحكومة سليم   أرجع وأقو  

مثلب أو ماخث. أ من  عل  اإلخوة مراجعة أنفسهم، ونحن نوافق عل  

التعديل األولي  ذا وُجد عو ًا عن شهادة الوجود ثم األخث بباقي المادة 

 15  ما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 20 عباس:العضو جواد عبداهلل 

سكوت أي جهة عن الرد عل  الطلب  شكرًا سيدي الرئيس، 

يعني  منًا رفضها له، هثا معروف وهنا  حاالت  ثيرة قُدمت طلبات 

و م السكوت عنها فترة طويلة جدًا، وهثا معناه الرف ، فمقدم الطلب 

 ما ــ ال يسالهم لماذا لم  ردوا بل لماذا لم  وافقوا عل  الطلب؟ أعتقد 
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هنا في ختلفت ااألقوا  ــ    خ الد تور محمد علي حسن  فضل األ

أنا أُؤيد اقتراحه بإرجا  المادة  ل  اللجنة لم يد من الدراسة، لثا  ،المادة

 وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

ت منيرة مبار  الفا ل المستشار القانوني األخ يشكرًا،  فضل 

  بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

 

 :لمستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونيةا

 10 عقيبًا عل   الم اإلخوة األعضاء أحببت  شكرًا سيدي الرئيس، 

أ  أُثني عل   الم سعادة األخ غانم البوعينين و ير ش و  مجلسي 

الشورى والنواب، فاألسلم أ  نرجع  ل  المادة األصلية التي جاءت من 

ثالثة أنوا : الرد بالموافقة، والرد بعدم  بينت الحكومة؛ وذلك ألنها

الموافقة أو الرد الصريح بتسبيب القرار، والرد بعدم ذ ر األسباب 

 15 منًا. اليوم من حقي ــ ربما سلطة اإلدارة  تراخ  في عملها وهثا يحدث 

مكفو  لجميع حق هو و ما قا  األخ محمد الهرمي ــ التقا ي، 

لك خيار الثهاب  ل  فرد من اإلدارة  األفراد، فإذا لم  حصل عل 

 و ماالمحكمة اإلدارية، والمحكمة لها أ   نظر  ما بإلغاء القرار 

أُثني ي است دام حقها وأداء ما عليها؛ بتعويضه في حالة  راخي اإلدارة ف

 20عل   الم سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب، ومن األسلم 

ت من الحكومة؛ أل  حق التقا ي الرجو   ل  المادة األصلية  ما جاء

مكفو  دستوريًا فليس من حقي منع الفرد من اللجوء  ل  المحا م 

 اإلدارية، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــس:
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 شكرًا،  فضلي األخت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ج ئية بسيطة، بالنسبة  ل  اإلخوة لدي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5داخلوا وقالوا    هثا سيكو  اختصاصًا جديدًا للمحا م، الثين  

أيًا  انت طبيعتها وأنواعها دائمًا  كو  عر ة عمومًا القرارات اإلدارية 

 ذا لم أنه للطعن أمام المحكمة اإلدارية. القانو  النافث اآل  أيضًا قرر 

  يتم التبليغ خال  المدة المحددة فبالتالي ال يجو  باي حا  من األحوا

 غيير أو   افة بيا   ال بموجب حكم صادر عن المحكمة الم تصة؛ 

 10اآل  القانو  النافث في البحرين هثا نصه وبالتالي المحا م  نظر في 

مثل هثه الن اعات باعتبار أنه ال يقيد المواليد والوفيات الثين يبلّغ عنهم 

 عن بعد سنة من  اريخ الميالد أو الوفاة  ال بعد صدور قرار بالقيد

المحكمة، بالتالي    مثل هثه القضايا ليست جديدة بحيث  ُدر   من 

اختصاص القضاء، وقد أُدرجت بنص صريح بهثه المادة نظرًا  ل  أهمية 

 15 هثه الواقعة  ما بينّا، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 20 هـــزاد:العضو أحمـــد إبراهيــم ب

دار اآل  حوار بين ممثل الحكومة  شكرًا سيدي الرئيس، 

والجهات المعنية وعدد من أعضاء المجلس، والقرار ا  ث في اللجنة 

ووافقت عليه،  نت أ من  عل  اللجنة أ   دافع عن قرارها، فعل  أي 

أسا  ا  ث موه؟ يجب أ  يكو  هنا  دفا  من قبل اللجنة وليس ممن 
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ي اللجنة. أ من  عل  رئيس اللجنة أ  يشرح لنا أسباب ليسوا أعضاء ف

 ا  اذ هثا القرار، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا،  فضل األخ الد تور محمد علي محمد ال  اعي. 

 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

بعد هثه المناقشات المستفيضة أعتقد  شكرًا سيدي الرئيس، 

أ  المادة  ما صيغت من قبل الحكومة هي أفضل وأحكم؛ لثلك 

 10أقترح عل  المجلس التصويت عل  المادة  ما جاءت من الحكومة، 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

بعد هثا النقاش أمامنا اقتراحا : اللجنة عل  لسا  شكرًا،  

 15المادة  ما وردت في مشرو  القانو ، وهنا  رئيسها  رى الرجو   ل  

اقتراح بإعادة المادة  ل  اللجنة لم يد من الدراسة، فارى بعد هثا النقاش 

وبعد موافقة اللجنة أ  نتوافق مع الحكومة في مو و  المادة، وعليه 

أعتقد أنه ليس هنا  دا ٍ  ل   رجاعها  ل  اللجنة من جديد، أل  اللجنة 

ا بالتوافق مع الحكومة، ولثلك أرى أ  نصوّت عل  سوف  ا يكم برأيه

 20 . مقررة اللجنةاألخت  المادة  ما وردت في مشرو  القانو .  فضلي

 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

للتث ير فقط، مع  صحيح  خر العبارة  شكرًا سيدي الرئيس، 

، حيث    األخت دال  ال ايد في « ال بموجب حكم باتٍ»لتصبح 

 25ما ية طلبت  صحيح هثه العبارة في مادة سابقة، وقد وافقنا الجلسة ال
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عل  ذلك، وبناء عليه البد من  صحيحها  ثلك في المواد الالحقة، 

سوف  ُغيّر « حكم نهائي من المحكمة الم تصة»وحيثما وردت عبارة 

 ، وشكرًا. «حكم باتٍ» ل  
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

ن يصر عل  التصويت عل  األخ الد تور محمد علي حسشكرًا،  

سوف نصوّت عل   عادة المادة  ل  لثا  عادة المادة، وهثا من حقه، 

فسوف نصوّت عل  المادة  بموافقتكماللجنة، و ذا لم يحظَّ هثا الطلب 

 ما جاءت من الحكومة مع مراعاة التصحيح الثي ذ ر ه األخت 

 10ير ش و   فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و مقررة اللجنة. 

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

فقط أريد أ  أعرف من هو الم تص  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15بطلب اإلرجا   ل  اللجنة! بحسب فهمي أنه  ما رئيس اللجنة و ما مقرر 

 اللجنة، وليس أي عضو من األعضاء، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 األخ خالد محمد المسلم.شكرًا،  فضل  
 20 

 خالد محمد المسلم: العضو

 ما أ  يُتر  للجنة ما قرر ه با  نصوّت  شكرًا سيدي الرئيس، 

ونعيد النقاش لكي نصوت  لمادة، و ما أ  ناخث برأي المجلسعل  ا

 ؛ نحن  ل  اآل  لم نصل  ل  أي قرار، وشكرًا.عليه مرة أخرى

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

ما أقوله  نه بعد هثا النقاش اقتنعت اللجنة بالمبررات، شكرًا،  

ورجعت  ل  النص  ما ورد في مشرو  الحكومة، ولثلك عندما نعيد 

المادة  ل  اللجنة اآل  سوف  ا ي  ثلك بالتوصية نفسها، أي بتبني 

 5نص الحكومة، ولكن اإلخوا  يقولو   نه يجب أ   ُعاد المادة لم يد 

   لم  كونوا موافقين عل   عادة المادة فصو وا من الدراسة. يا  خوا  

األخ الد تور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس هيئة بالرف . 

 . ، أيهما األبعد؟  فضلالمستشارين القانونيين بالمجلس

 

 10 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: رئيس

في حالة طلب اإلعادة  ل  اللجنة يصوّت  شكرًا سيدي الرئيس، 

المجلس عل  هثا االقتراح، و ذا رُفِ َّ فيتم التصويت عل  المادة  ما 

 وردت من الحكومة، وشكرًا. 

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

هثا ما اعتدناه. عل   لٍ، ال نريد أ  نضيع وقتنا في  شكرًا، 

عامًا.  16التقليد منث  نقاشات سبق أ  انتهينا منها، حيث  ننا نتبع هثا

 األخ الد تور منصور محمد سرحا .   فضل

 

 20 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

من خال  النقاش الثي دار والمداخالت  شكرًا سيدي الرئيس، 

الكثيرة التي أدل  بها اإلخوا  وجدت أ  األغلبية الساحقة  ميل  ل  

 مامًا وال  نص الحكومة، والواقع أ  نص الحكومة هو نص وا ح

يحتا   ل  أ  نعيده  ل  اللجنة للدراسة من جديد. أ فق مع األخ الد تور 
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محمد علي ال  اعي بالتصويت عل  نص الحكومة؛ وهثا سوف ينهي 

 الجدا     شاء ا ، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 هل هنا  مالحظات أخرى؟شكرًا،  

 

 ()ال توجد مالحظات 
 

 ـــس:الرئيــــــــــــ

 10سوف نصوّت أوالً عل  اقتراح األخ الد تور محمد علي حسن  

بإعادة المادة  ل  اللجنة، و ذا لم يحظَّ بموافقتكم فسوف نصوّت عل  

 عادة هل يوافق المجلس عل   بني اللجنة للنص الوارد من الحكومة، ف

 ؟بعد  عادة الترقيم  ل  اللجنة لم يد من الدراسة 14: 17المادة 
 

 15 موافقة(غير ة )أغلبي 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بعد  عادة الترقيم  ما  14: 17المادة هل يوافق المجلس عل   

حكم نهائي »جاءت من الحكومة مع األخث في االعتبار  غيير عبارة 

 20 ؟«حكم باتٍ» ل  « من المحكمة الم تصة

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25مع مراعاة األخث  ما وردت من الحكومة  ذ   ُقر هثه المادة  

،  فضلي األخت مقررة  ل  المادة التاليةاآل  وننتقل  .بالتعديل المث ور

 اللجنة.
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 16: 18المادة ) 

 هثه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 ـــــــس:الرئيــــــــ

 هل هنا  مالحظات عل  هثه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

 مقررة اللجنة. فضلي األخت 
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 17: 19المادة ) 

 هثه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هثه المادة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق  

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

  فضلي األخت مقررة اللجنة.

 

 10 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

فقة عل   وصي اللجنة بالموا (:بعد  عادة الترقيم 18: 20المادة ) 

، مع األخث في االعتبار  غيير عبارة هثه المادة  ما جاءت من الحكومة

، ومراعاة «حكم باتٍ» ل  « حكم نهائي من المحكمة الم تصة»

 التصحيح اإلمالئي.
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هثه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 المجلس عل  هثه المادة؟ هل يوافق 
 

 )أغلبية موافقة( 

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

مع مراعاة األخث بالتعديل المث ور. وننتقل   ذ   ُقر هثه المادة 

 اآل   ل  المادة التالية،  فضلي األخت مقررة اللجنة.
 

 5 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 وصي اللجنة  :(المستحدثالفصل ال امس: الرسوم ) مسم  

 .الفصل اهثمسم  استحداث الموافقة عل  ب
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10األخت   فضلي ؟مسم  هثا الفصلهل هنا  مالحظات عل   

 الد تورة جهاد عبدا  الفا ل. 
 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

من حق السلطة التشريعية  حديد الرسوم  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15ما يسم  التفوي  التشريعي للسلطة التنفيثية في  حديد  وذلك وفق

 الرسوم، لثلك أقترح أ  يتم  حديد حدٍ أقص  للرسوم، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

هل هنا  شكرًا، أوالً سوف نصوّت عل  مسم  الفصل ال امس.  

 20 أخرى؟مالحظات 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل  استحداث  
 

 )أغلبية موافقة( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضلي الفصلهثا مسم  قر يُ ذ   

 األخت مقررة اللجنة.

 

 5 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

عل    وصي اللجنة بالموافقة (:بعد  عادة الترقيم 20: 21المادة ) 

 هثه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10يا سعادة الو ير، األخت  هل هنا  مالحظات عل  هثه المادة؟ 

الد تورة جهاد الفا ل  طالب بتحديد حد أقص  للرسوم، فهل لديك 

سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و    عليق عل  ذلك؟  فضل

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 15 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 حديد الحد األقص  للرسوم بحسب ما  شكرًا سيدي الرئيس، 

جاء في حكم المحكمة الدستورية، وبيّن ذلك سعادة المستشار في 

، ولكن هثه رسوم جلسة سابقة فيما يتعلق بالحقو  والحريات العامة

(، PHOTOCOPY'S دارية  تعلق بإصدار شهادات وصور مست رجة، أي )

 20 وأمور  دارية ال عالقة لها بالحريات أو الحقو  العامة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت الد تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  
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 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

في حالة  صدار الشهادات، بالطبع  ذا  شكرًا سيدي الرئيس، 

الش ص أخث نس ًا من الجهة المس ولة فسوف يدفع الرسوم، ولكن 

اآل  لدينا  كنولوجيا، فهل يمكن أ   رسلها اإلدارة  ل  الش ص عل  

 5اإليميل أو )الوا ساب( وعل  الش ص أ  يتصرف بنفسه؟! أعني أننا 

ماذا نصدر نس ًا ورقية  ُدفع عليها رسوم؟! حبثا نريد أ  نوفر الور  فل

 لو أخث هثا األمر في االعتبار.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10يا أخت فاطمة هثا مُطبق، نحن اآل  لدينا الحكومة  

 اإللكترونية. 

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

بالفعل الحكومة اإللكترونية  تعامل مع  ل شيء من خال   

 15اإليميالت، و ذا  ا  المستند سوف يصل  ل  الش ص عبر اإليميل أو 

)الوا ساب( فلماذا الرسوم؟! لماذا أ ع هنا بندًا يل م المواطن با  يدفع 

 رسومًا؟

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20  أل  اإلنترنت أيضًا له  لفة. 

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

سوف ندخل شيئًا جديدًا عل  المادة،  هو سوف يدفع، ونحن بهثا 

وهثا يتطلب أ  نعرف الحدين األقص  واألدن  لهثه الرسوم؛ ونحن في 
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غن  عن هثه الرسوم، نحن نريد أ  نوفر الور  فلماذا أطلب منه أ  

 المقابل، وشكرًا.في ياخث النسخ ويدفع رسومًا 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5ن فضل البوعينين و ير ش و  شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم ب 

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

يمكن أيضًا  رسا  جوا  السفر والبطاقة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10(، هثه مستندات، منها شهادة E-mailالش صية بالبريد اإللكتروني )

الرسمية قد قيع، واألورا  االوفاة وشهادة الميالد وخالف ذلك، خلفها  و

  اخث حجية أمام القضاء، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضلي األخت الد تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

نحن نستلم اليوم شهادات من الجامعات  شكرًا سيدي الرئيس، 

 hardعبر البريد اإللكتروني، وهنا أول  بنا أ  نستلمها نس ًا ورقية )

copy 20(. ب صوص استالم نس ة ورقية من شهادة الوفاة، ما الفائدة من 

ذلك؟ قد أستفيد من شهادة الميالد باعتبار أننا سنحتا   ليها في 

، وأظن أ   ل األمور ستتجه اآل  التطعيمات مستقبالً وما شابه ذلك

نحو است دام الوسائل اإللكترونية، ومعن  ذلك أنه ال داعي  ل  أ  

 نضع في القانو  أمرًا جديدًا ونفرض عليه رسومًا، وشكرًا.
 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الد تور سعيد أحمد عبدا . 
 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 5ال ميلة الد تورة جهاد الفا ل  كلمت  شكرًا سيدي الرئيس، 

عن و ع حدٍ للسقف، وأنا أ فق مع سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى 

و ع حد، أل  هثا يمكن أ  يتغير، فال يمكننا ال  أنهوالنواب في 

ذلك. ب صوص المو و  اإللكتروني، أنا أختلف مع  ميلتي  نايمكن

حيث    الوسائل اإللكترونية أحيانًا الد تورة فاطمة الكوهجي، 

 10 رسا  فقط  كو  مكلفة أ ثر من الوسائل الورقية، والمو و  ليس 

بريد  لكتروني أو ما شابه ذلك، و نما هو خدمة،  ما أ  ذلك ليس 

اقتراح األخت الد تورة جهاد  بالنسبة  ل  .له عالقة نهائيًا بالمادة

ا ال أ فق معها في ذلك، و ع سقف أو حد أعل  للرسوم، أنبالفا ل 

 مع احترامي لرأيها، وشكرًا.
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت جميلة علي سلما .  
 

 العضو جميلة علي سلمان:

 20اآل  معظم ال دمات ــ حت  ال دمات  شكرًا سيدي الرئيس، 

اإللكترونية ــ نحصل عليها بمقابل، فمثالً ال دمات التي نحصل عليها 

ا،  ل هثه مو ارة العد  بالنسبة  ل  الدعاوى أو األورا  وغيره من

ال دمات ندفع مقابلها من خال  موقع بوابة الحكومة اإللكترونية، 

حيث     سجيل عقود اإليجار يتم عبر بوابة الحكومة اإللكترونية، 

 25( وبمقابل. ما  فضل به سعادة و ير ش و  onlineوأيضًا ندفع رسومها )
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رى والنواب صحيح، حيث    شهادات الميالد وشهادات مجلسي الشو

 ر ب حقوقًا والت امات، األمور ا م تلف، أل   لك مالوفيات و عه

شهادات الوفاة أو ل حاالت  طلب النسخ األصليةبع  الوالمحا م في 

، فال يمكن أ   كو  للمستندات حجية  ال عندما شهادات الميالد

 5  كو  أوراقًا أصلية، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، أعتقد أ  األمور  ذا  انت ال  ستدعي فرض رسوم فإ   

حكومتنا الموقرة سوف  اخث ذلك بعين االعتبار، وفي ذلك  مانة بعدم 

 10المبالغة في هثه الرسوم رحمة بالمواطن ورحمة بالمتعاملين؛ لثا أعتقد 

 ؟أخرىمالحظات  هل هنا أننا يجب أال نت وف من هثا الجانب  ثيرًا. 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

مسم  الفصل  ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل   

  ،  فضلي األخت مقررة اللجنة.الساد  )المستحدث(
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 25 وصي اللجنة  الفصل الساد : العقوبات )المستحدث(: مسم  

 بالموافقة عل  استحداث مسم  هثا الفصل.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  مسم  هثا الفصل؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل  استحداث  

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضلي الفصلهثا يُقر مسم   ذ   

 األخت مقررة اللجنة.

 

 15 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 21: 22المادة ) 

، مع األخث في االعتبار  غيير عبارة هثه المادة بالتعديل الوارد في التقرير

في البند « حكم باتٍ» ل  « حكم نهائي من المحكمة الم تصة»

 .4رقم 

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضلي األخت هالة رم ي  هل هنا  مالحظات عل  هثه المادة؟ 

 فاي . 
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 هالة رمزي فايز:العضو 

 1لدي  عليق بسيط ب صوص البند رقم  شكرًا سيدي الرئيس، 

الثي  2حيث وردت عبارة >أبلغ بسوء قصد<، وب صوص البند رقم 

وردت فيه عبارة >قدم عمدًا<، هل من السهولة الحكم عل  أحد 

 5حيث    سوء القصد هي نية، فكيف نستطيع  ؟!باعتبار أنه أساء القصد

الشيء بحيث نقو     هثا الش ص نيته سيئة أو أنه الحكم في هثا 

 عمد  عطاء بيانات خاطئة، حبثا لو يتم  و يح ذلك، حيث  نني أرى 

 أ  هثه اإلشكالية موجودة في القانو ،  و  الحكم مترو  ألش اص.
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

  القضاء هو الثي يحكم  ذا  ا  الفعل بسوء قصد أم ال. 
 

 مزي فايز:العضو هالة ر

 ولكن  يف نثبت سوء النية أو التعمد؟! وشكرًا. ،نعم  
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل سعادة  أرى أ  هثا األمر مترو  لتقدير القا ي. شكرًا، 

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

 

 20 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ثبَّت ما يتر ب عليه من أمر، حيث  م يُ شكرًا سيدي الرئيس، 

أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوف ، و ر ب عل  ذلك قيد >النص عل : 

، فالمنا  بهم التبليغ قمنا <المولود أو المتوف  بالسجل أ ثر من مرة

بتسجيلهم وهم معروفو ، و ذا عرف أ  هثا المولود أو المتوف  قد  م 

 25تبليغ مرة أخرى، ويتر ب عل  ذلك أ  يتم  سجيله، أو بُلّغ عنه، فيقوم بال
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 سجيله أ ثر من مرة في السجل، وهثا ما يثبت أنه قام باإلبالغ بسوء 

 قصد.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5األخت هالة فاي   ستفسر عن  يفية  ثبات سوء القصد، وأنا  

  أقو     ذلك يعود  ل   قدير القا ي.
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 لقضاء فال شك في ذلك، وشكرًا. ل  انعم،  ذا وصل األمر  
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أخرىهل هنا  مالحظات شكرًا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

مع األخث في  هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة 

 ل  « حكم نهائي من المحكمة الم تصة»االعتبار  غيير عبارة 

 ؟4في البند رقم « حكم باتٍ»
 20 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

مع مراعاة األخث بالتعديل بتعديل اللجنة   ذ   ُقر هثه المادة 

 25لي ،  فضمسم  الفصل السابع )المستحدث(المث ور. وننتقل اآل   ل  

  األخت مقررة اللجنة.
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 الفصل السابع: أحكام ختامية و نفيثية )المستحدث(: مسم  

  وصي اللجنة بالموافقة عل  استحداث مسم  هثا الفصل.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  مسم  هثا الفصل؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  هثا الفصلهل يوافق المجلس عل  استحداث  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضلي الفصلهثا يُقر مسم   ذ   

 األخت مقررة اللجنة.
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:الترقيمبعد  عادة  22: 23المادة ) 

 هثه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هثه المادة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

  فضلي األخت مقررة اللجنة.

 

 10 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 23: 24المادة ) 

 هثه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15هل هنا  مالحظات عل  هثه المادة؟  فضلي األخت الد تورة  

 جهاد عبدا  الفا ل. 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

مدة سنة واحدة  عتبر فترة طويلة، وعليه  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20ن أشهر فقط، وهثا ما اعتدنا عليه في القواني 6أقترح أ   كو  المدة 

 ــ  ما جاء من الحكومةــ األخرى، حيث    المدة في النص األصلي 

أ  ي خث   ماوأشهر فقط، فإما أ  نرجع  ل  النص األصلي  3 انت 

فترة  أعتقد أنها أشهر، أل  سنة واحدة 6باقتراحي وهو  قليل المدة  ل  

 طويلة جدًا، وشكرًا.
 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 . رة اللجنةمقرشكرًا،  فضلي األخت  
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 5أثناء النقاش مع الجهات المعنية في اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 دققنا  فصيالً في  ل مادة ولم يتطرقوا  ل  هثا التغيير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ  لماذا اقترحتم مدة سنة بينما المدة  ما جاءت في نص  

 10  فقط؟!أشهر  3الحكومة  انت 

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

لم نقترح هثه المدة، و نما  ماشينا مع التصحيح الثي  م من قبل  

مجلس النواب، وأثناء النقاش مع الجهات المعنية وجدنا أنهم متوافقو  

 15مع ذلك، ونحن ليس لدينا مانع في  عديل المدة أو الرجو   ل  نص 

المجلس، ولكن للتو يح أنه أثناء  رأيالحكومة، فاللجنة متفقة مع 

النقاش مع الجهات المعنية ــ  ما حصل أيضًا في المواد السابقة ــ لم 

يتطرقوا  ل   صحيح ما ا فقوا عليه أو  وصلوا  ليه مع مجلس النواب، 

 وهثا للتو يح فقط، وشكرًا.
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

ناها سنة خال  سنة< ليس مع>يا  خوا ،    عبارة  شكرًا، 

أشهر، وقد  كو  سنة.  6أشهر أو  3فعليًا، و نما قد  كو  المدة 

 فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى 

 25 والنواب. 
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

 ما  فضلت سيدي الرئيس أ  المدة  شكرًا سيدي الرئيس، 

األمر األو . األمر الثاني هو  هي >خال  سنة< وليست بعد سنة، هثا

من ب صوص العمل باحكام القانو ، حيث سيكو  في اليوم التالي 

 5وينشر ويُعمل  ة الرسمية، أي يصدره جاللة الملك اريخ نشره في الجريد

بالقانو ، ولكن لنتكلم هنا عن الالئحة التنفيثية، أعتقد أننا  ذا أردنا 

االنتهاء من المو و ، فلنتوافق سرعة التوافق مع مجلس النواب من أجل 

معهم في هثه المدة التي ال  شكل أمرًا جوهريًا في المو و ، واألمر 

 يعود للمجلس الموقر، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 15ت بها لدي المالحظة ذا ها التي  فضل شكرًا سيدي الرئيس، 

جهاد الفا ل، حيث    مدة سنة مدة طويلة جدًا، ألنه الد تورة األخت 

بالالئحة التنفيثية، مثل  جوهرية و و يحها و فصيلها مر بطة وجد مواد 

، حيث ذ رنا سابقًا أنها  كو  وفق الضوابط المتعلقة 15المادة 

بإصدار شهادات الميالد والوفيات، و فضلتم وذ ر م أ  هثا سيث ر 

 20ي الالئحة التنفيثية، وغيرها من المواد التي أقررناها، فتعطيل الالئحة ف

و ير ش و  مجلسي سعادة التنفيثية مدة سنة غير مقبو ، و ما قا  

الشورى والنواب    المدة لن  تجاو  سنة، وعليه نقترح  نقاص المدة  ل  

ستة شهور، وهثا ما سلكناه في  شريعات أخرى، هثا قانو  مهم، و ذا 

لم نقلل هثه الفترة، وخصوصًا أ  شهادات الميالد وشهادات الوفيات 
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ر  تعلق بالطفل،  تر ب عليها أمور، فشهادات الميالد  تر ب عليها أمو

وهثا  ل  حد اآل  غير وا ح وسوف نستو حه في الالئحة التنفيثية، 

وشهادات الوفيات يتر ب عليها  رث وغير ذلك، و عطيلها وعدم  صدار 

الالئحة التنفيثية سيوقع  ررًا عل  أصحاب المصلحة، لثلك أقترح  ما 

 5 وشكرًا.  كو  المدة ستة شهور، و ما أ أ  نرجع  ل  النص الحكومي 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت الد تورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 10 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 نت سا تفي بما قيل، أل  األخت  شكرًا سيدي الرئيس، 

جهاد الفا ل لم  قصر و ثلك األخت جميلة سلما ، حيث  ةالد تور

لكن س الي: لِمَّ سنة؟ ولِمَّ لَّم أثر انا بالمعلومات التي  فضلتا بها، و

هل نحتا   ل  سنة حت  نصدر هثه و عترض الحكومة عل  ذلك؟ 

 15الالئحة؟!  ما أعتقد أنه  ذا أقررنا مدة سنة فستصلنا بعد مرور سنة، 

وأ من  أ  أحصل عل  رد من الحكومة  و ح فيه لماذا لم يعتر وا 

 وشكرًا. ،عل  مدة سنة
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

حالً للنقاش الدائر اآل ، األخت مقررة  شكرًا سيدي الرئيس، 

اللجنة ذ رت أ  ذلك جاء  ماشيًا مع اإلخوة النواب، من أجل أال  كثر 

 25المدة سنة أو ال الفات مع النواب و عود المادة  ل  اللجنة، و ذا  انت 
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ستة شهور أو ثالثة شهور فهثا ال يعني شيئًا ما دامت اإلجراءات  سير 

 والمدة ال   يد عل  سنة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5حت  ال نضيع الوقت في هثا المو و ، أعتقد أ  القو :  شكرًا، 

أال  تجاو  المدة سنة يعني أ  الحكومة  ستطيع أ   صدر الالئحة في 

  ،  فضلي األخت مقررة اللجنة.سبوعين بحسب هثه المادةأ

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 10 ذا  ا  هثا أفضل ويا ي متوافقًا مع  سيدي الرئيس،شكرًا  

 وجهات المجلس والجهة الم تصة فاللجنة ليس لديها مانع من الرجو  

 ل  النص الحكومي الثي يحدد المدة بثالثة شهور؛ أل  السلطة 

لتنفيثية هي التي  تعامل مع هثه األمور يوميًا، فهي  عرف ما هو أسهل ا

 ، وشكرًا.لها أفضلو
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

المستشار القانوني  الفا ل منيرة مبار شكرًا،  فضلي األخت  

 . بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
 

 20 ونية:المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة اإللكتر

 و يحًا لألخت الد تورة سوسن  قوي،  شكرًا سيدي الرئيس، 

 3 ما  فضلت ــ سيدي الرئيس ــ أ  ذلك يتم خال  سنة، فقد يتم في 

في األخث ــ شهور أو شهرين، ويمكن أ  يكو  مرد ذلك هو التوسع 

 اصة أنها  تضمن أمورًا بفي صياغة الالئحة التنفيثية، و ــ والعطاء

 25الرجو   ل  النص الحكومي، وقد  كو  من كننا ال نمانع  فصيلية، ول
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رؤية مجلس النواب في هثا المو و  هي  عطاء مساحة للحكومة 

لتصوغ الالئحة التنفيثية بشكل  فصيلي، وخاصة أنه يتر ب عليها أثار، 

 وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل األخ الد تور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس  

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

 10في مثل هثه األحوا  من المفترض أ   شكرًا سيدي الرئيس، 

 كو  المدد ليست طويلة بهثا النحو،  نما  كو  قصيرة للحث عل  

 صدار الالئحة أل  بع  المواد ال يمكن  نفيثها بدو  صدور الالئحة، 

شهور معقو  في مثل هثه  6فاعتقد أ  االقتراح الثي ذ ر بجعل المدة 

دد  نظيمية ال يتر ب عل  األحوا ، وينبغي  و يح أ  هثه المدد م

 15 جاو ها بطال ، وبالتالي  ذا وجدت الحكومة أنها لم  ستطع أ   صدر 

شهور فباإلمكا  أ   صدرها بعد ذلك وال يتر ب أي  6الالئحة خال  

أثر قانوني عل  ذلك، وقد حدث سابقًا أ  حددت مدة سنة إلصدار الئحة 

ألمور  سير وال يتر ب  نفيثية و جاو ت الحكومة مدة السنة، ومع ذلك ا

عل  م الفة المدد في مثل هثه األحوا  أي أثر قانوني أو بطال ، 

 20 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت جميلة علي سلما .  
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 العضو جميلة علي سلمان:

مجلس النواب حت   نتوافق مع  ننا القو  شكرًا سيدي الرئيس، 

ثا  الم غير صحيح.  ذا لم  صدر الالئحة هف، ال  عود المادة  ليهم

التنفيثية في موعد معقو  فسيتر ب عل  ذلك  عطيل القانو  بالكامل 

 5مو و   7أل  معظم المواد ار بط  نفيثها بالالئحة التنفيثية، ففي المادة 

المكلفين بالتبليغ والبيانات المطلوبة يتم وفقًا لما  نص عليه الالئحة 

  ذا عثر عل  جثة  نسا  يكو  التبليغ» قو :  13، والمادة التنفيثية

الالئحة  طبقًا لإلجراءات التي  حددها بسجل الوفيات وقيدها عنها

، الشهادات وقيد المواليد وفقًا لالئحة التنفيثية،  يف «التنفيثية

 10يعمل به من اليوم التالي »سنطبق القانو  والمادة األخيرة منه  قو : 

؟ معن  ذلك أنني أطبقه من اليوم «الرسمية لتاريخ نشره في الجريدة

مباشرة،  يف أطبقه بدو   التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الئحة  نفيثية؟! فمدة سنة طويلة، ولن  تيح لنا أ  نست دم القانو  أو 

شهور فهثا اقتراح  3نطبقه، والحكومة عندما اقترحت في البداية 

 15أل  مثل هثه القوانين المر بطة منطقي، وفعالً هو اقتراح حكيم، 

ار باطًا يوميًا بحياة اإلنسا  وبالوفيات والمواليد؛ ال يمكن  اخير  صدار 

لوائحها التنفيثية، هي ليست مثل القوانين األخرى التي يمكن فيها 

التاخير أو أنه لن  تر ب عليها مضار، نتكلم عن حياة وموت بشكل 

الئحته التنفيثية؟ أرى أ  نعود  يومي،  يف أوقف قانونًا بعدم  صدار

 20 شهور، 6شهور أو نجعل المدة  3 ل  اقتراح الحكومة األصلي وهو 

 وهثا هو األسلم، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

أحببت أ  أقو     األمور  سير و  الحمد طوا  هثه  شكرًا، 

 25السنوات الطويلة ولم نواجه مشكلة. األمر اآلخر هو أ  الحكومة 
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يصة مثلنا وقد  كو  حريصة أ ثر منا عل   طبيق هثا القانو  حر

باسر  ما يمكن، ولسنا فقط من يحرص عل  ذلك، وبالتالي المادة 

فيها مرونة، ولكن اآل  أعتقد أ  اللجنة  بنت ما ورد في مشرو  القانو  

شهور،  6شهور، والد تورة جهاد الفا ل اقترحت  3الحكومي وهو 

 5 فضل األخ الد تور  مدة سنة أصبح غير وارد اآل . واقتراح اللجنة وهو

 عبدالع ي  عبدا  العجما .

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

أمور الوفيات ــ أعتقد أ  مثل هثه األمور  شكرًا سيدي الرئيس، 

ـ والمواليد   10 تر ب عليها أمور  ثيرة  ما  فضلت األخت جميلة سلما ، ـ

ن بالمجلس وبين لنا أ  يرئيس هيئة المستشارين القانونيوقد  فضل األخ 

المدة األقصر هي األصلح ألصحاب الضرر أل  هثه أمور اجتماعية 

و نسانية، واللوائح الداخلية  قو : بعد أ  ينشر القانو  في الجريدة 

الرسمية،  ذ  بعد أ  ينشر القانو  في الجريدة الرسمية يكو   نفيثه 

 15  المعنيين بإعداد اللوائح الداخلية عل  أسا  أ  أسر ، وبالنسبة  ل

يقوموا بتنفيث هثا القرار، ولكنا  ذا جعلنا المدة سنة فالمو و  

سيكو  فيه شيء من التراخي، وهثه المدة  ضر باصحاب المصلحة، 

 وشكرًا.
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عبدالرحمن محمد جمشير. 
 

 مد جمشير:العضو عبدالرحمن مح

نحن في اللجنة لماذا وافقنا عل  قرار  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25مجلس النواب؟ ألننا نريد أ  نقلل االختالفات معهم وال نريد أ  نوسع 
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هثا الرأي ووافق مجلس النواب  عل الهوة، فحت  الحكومة وافقتنا 

عندما ناقشوا هثه المادة في مجلسهم؛ لثلك  ذا  ا  المجلس يرى 

  ل  نص الحكومة فليس لدينا مانع، وشكرًا. الرجو 

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األخت الد تورة جهاد عبدا  الفا ل.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 ذا  انت اللجنة ستتبن  نص الحكومة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10 6من  شهور أفضل 3سحب اقتراحي، فمن الم  د أ  مدة أفإنني 

 شهور، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ خميس حمد الرميحي. 

 15 

 العضو خميس حمد الرميحي:

س الي: لماذا رئيس الو راء هو من يصدر  شكرًا سيدي الرئيس، 

 لماذا ال يصدرها الو ير المعني؟ وشكرًا.والالئحة التنفيثية؟ 

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

ها يجب أ   ثهب  ل  مجلس الو راء للموافقة عليها، شكرًا، ألن 

ومن ثم يصدرها صاحب السمو الملكي رئيس الو راء، وهثا يعطيها 

 قوة أ بر.
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 العضو خميس حمد الرميحي:

نعلم أ  هثا يعطيها قوة أ بر، ولكن جرت  سيدي الرئيس، 

 العادة أ  الو ير المعني هو الثي يصدر الالئحة التنفيثية.

 

 5 ـــــــــــــــس:الرئي

هل هنا  اللوائح البد أ   ثهب  ل  مجلس الو راء للموافقة عليها.  

 ؟أخرىمالحظات 

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

اللجنة  بنت النص  ما ورد في مشرو  القانو  المقدم من  

 ما جاءت من هل يوافق المجلس عل  هثه المادة الحكومة، ف

 ؟الحكومة
 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآل   ل   ما جاءت من الحكومة  ذ   ُقر هثه المادة 

 20 اللجنة. ةمقرر تاألخ يالمادة التالية،  فضل

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد  عادة الترقيم 24: 25)المادة  

 لحكومة.هثه المادة  ما جاءت من ا
 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقررة اللجنة تاألخ ي ذ   ُقر هثه المادة.  فضل 

 

 خضوري:العضو نانسي دينا إيلي 
 15للتو يح: اللجنة لديها اجتما  يوم غد،  سيدي الرئيس،شكرًا  

  ونرحب باإلخوة األعضاء ليكونوا حا رين معنا للم يد من النقاش حت

يتم  صحيح المواد الثالث التي أعيدت  ل  اللجنة بشكل دقيق جدًا، 

ولكن بحسب علم اللجنة فإ  لجميع األعضاء في الجلسة الحق في أ  

 ذا  انوا ال  راءهم أو أ  يو حوا مسالة أو أ  يسالوا أي س ا يبدوا  

 20يتمكنو  من حضور اجتما  اللجنة. سنجتمع وسن  د للمجلس ولكل 

بشكل دقيق جدًا بحيث نقرأ  ل  تم األعضاء أ  مناقشة المشرو  

مع حضور الجهات المعنية، فهثه ليست غلطة ــ سطرًا سطرًا ــ مادة 

اللجنة  ذا  انت هنا   راء أخرى أثناء نقاشه في الجلسة، ونحن نرحب 
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أقف هنا ألُعد  أو أساعد المجلس  بصفتي مقررة اللجنةبهثا األمر، وأنا 

في التصويت عل  المادة، فلنرجع  ل  نص الحكومة لكي نصوت عل  

واد  ل  اللجنة، و ذا رأيت ش صيًا أ  المادة بدالً من  رجا   ل الم

سنرجعها أننا هنا  حاجة  ل   رجا  مادة  ل  اللجنة فمن الم  د 

 5للمناقشة، وال أظن أ  هنا  أي  قصير من اللجنة أو الجهات المعنية أو 

 ، وشكرًا.ة اللجنةمقررمني ش صيًا بصفتي 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 يــم بهـــ اد.شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براه 

 10 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

الشكر  ل  رئيس اللجنة أ وجه بأُريد أ   شكرًا سيدي الرئيس، 

والمقررة عل   قبلهم وجهة نظر اإلخوا  في المجلس، وموافقتهم عل  

  غيير هثه المواد بهثه السرعة، وشكرًا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

هثا الكالم من المفترض أ   قوله بعدما ننتهي من شكرًا،  

  فضل األخ أحمد مهدي الحداد.مناقشة القانو . 

 

 20 العضو أحمد مهدي الحداد:

أود أ  أشكر اللجنة الموقرة عل  الجهود  شكرًا سيدي الرئيس، 

التي قامت بها في هثا الشا ، والجميع هنا يقدر ما قاموا به من أعما . 

ب صوص الس ا  الثي طرحته، دينا مت األخت نانسي في الواقع أنا  ل
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فلدينا مئات من الدارسين والمبتعثين والدبلوماسيين خار  البحرين؛ لثا 

أرجو  ذا  طرقتم  ل  نقاش بع  األمور غدًا أ   جدوا طريقة أو حالً 

 لهثه اإلشكالية، وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 . مقررة اللجنةشكرًا،  فضلي األخت  

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

   شاء ا ، لقد  تبت هثه المالحظة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10 وسوف نناقشها غدًا، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بعد  عادة الترقيم(  24: 25بقي التصويت عل  المادة )شكرًا،  

 ما هل يوافق المجلس عل  هثه المادة وهي مادة  جرائية  نفيثية. ف

 15 ؟جاءت من الحكومة

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20هنا  عدد من المواد ردت  ل  اللجنة فنتمن   ذ   ُقر هثه المادة.  

 عل  اللجنة أ   وافينا برأيها النهائي خال  أسبو .

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وشكرًا. الثالث، موادغدًا اجتماعنا ونتمن    ما  نقاش هثه ال 

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، بعدما انتهينا من مناقشة هثا القانو  المهم، أرى أ   

ن جل مناقشة ما  بق  من بنود جدو  األعما   ل  الجلسة القادمة؛ أل  

سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب سيضطر  ل  مغادرة الجلسة 

 5ننهي هثه وبهثا ، ونحن من دونه ال نستطيع أ  نعمل. مهمالر با  

 وأرفع الجلسة. الجلسة، أشكر م جميعًا. 

 

 

 (ظهرًا 12:00)رفعت الجلسة عند الساعة 

 10 

 

 

 علي بن صالح الصالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 رئيس المجلس   األمين العام للمجلس 

 


