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 مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين
 دور الانعقاد العادي الثالث
 5 الفصل التشريعي الخامس 

 
 29الرقـم:    
 هـ 1442رمضان   27التاريخ:   
 م 2021مايو   09    

 10 

العقد   جلسته  الشورى  الانعقاد تاسعة  مجلس  دور  من  والعشرين 
، عند الساعة العاشرة  عن بُعدالعادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس  
هـ الموافق  1442رمضان  شهر    من صباح يوم الأحد السابع والعشرين من

م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح  2021التاسع من شهر مايو  
 15ب السعادة أعضاء المجلس  الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحا

 وهم:  
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الووتا  ل. العضوووووووو الووتساو م ادااووووووووو      وووت 
الوعو  و .  يضو ووووت  وووووووووو لو   الووووتسواوو    الوعضوووووووو 

الوووووو ووووووتا . الووووووعضوووووووووووووو    يضوووووو ووووووت  وووووو ووووووت  
 العضوووووو التساو  داووووو   ب ووووو      ال     ت. 
 الووووووعضووووووووووووو  وووووو وووووو ل  وووووو وووووو ووووووت  وووووو وووووو  .
الوووو ووووعوووو وووو .   الووووعضوووووووووووو  وووو ووووعوووو   وووو وووو ووووت 
 الووووعضوووووووووووو  وووو وووو وووو وووو   وووو وووو   ووووووووووو وووو وووو  . 
 العضوووووووو الووتساو م   وو     ووت  ال وو  وووووووو . 
الووووو ووووو ووووو  . ضووووو ووووو ووووو    الوووووعضووووووووووووو  ووووووا  
 الووووووعضوووووووووووووو  وووووووا   وووووو ووووووت   وووووو وووووو  . 
الووووو وووووعووووو ووووو ووووو . ضووووو وووووت  ووووو ووووو      الوووووعضوووووووووووو 

الووو اووووووووو ووو ووو  موووو لووووت ضاووووووووو ووو     .الوووعضوووووووووو 
الووووو ووووو ووووو  ووووو . يضووووو وووووت   الوووووعضوووووووووووو     ووووو  
الووووووو ا وووووووت.   الوووووووعضووووووووووووووو  ال  ووووووو  وووووووووووووو  
بدوووو ا وووو وووو   وووو وووو وووو   .  الووووعضوووووووووووو   ووووووووووو  
 الوووووووعضووووووووووووووو   وووووووووووووو   ووووووو وووووووت   ووووووو  . 
الوو ضوووووووووو لوووو   موو وو وو وووو    .الووعضوووووووووو  ووووووووو وو وو وووو  

 . الووو ووو وووو   وووو    صوووووووووو      وووووووووو ووو ووو   الوووعضووووووووووو
 . ضووووو ووووو   آل   ووووو وووووت  صوووووووووووو     الوووووعضووووووووووووو

 . الوووت  وووووووووووووووووووووو      وووووووووو ل   صووووووو ووو    العضوووووووو
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 . الوو ووعوووو   م   وو ووووتالوو ضوو وو    وووو  ل  الووعضوووووووووو
 .  وو روووووووو وو    وو وو ووووت   وو ووووتالوو ضوو وو   الووعضووووووووو
 .يدوووو   ضاووووووو    و ووووتالوعو  و   الووووتسواوو   الوعضوووووووو
 .العج و      وت     وتالع     الوتساو   العضوووووووو

 . الووووت  ووووووووووو    موووو وووو    وووو ووووت   الووووعضوووووووووووو
 . ال  صووووووو    تال اوووووو     تالو  ب  العضووووووو

 . الووووووعوووووو ا     وووووو ووووووت    وووووو وووووو   الووووووعضووووووووووووو
 . ال و ج     تالج       ط     التساو م  العضو

 . الوووووو وووووو  وووووو   يضوووووو ووووووت   وووووو ا   الووووووعضوووووووووووووو
 .الوووو ووووعوووو وووو وووو    اشووووووووووت   وووو صوووووووووو   الووووعضووووووووووو
 .     ضاووووووو           وووت  الوووتساو   العضوووووووو
 . ال  ا      ت        ت التساو   العضووووووو
 . ووووووو ضو        وت    صوووووووو   الوتساو   العضوووووووو

 . الووووو ووووو  وووووت   وووووو وووووووووووو    ووووو ووووو   الوووووعضووووووووووووو
 .مضووووووووو    ب وو وو     وو وووو    وووو  اوووووووو   الووعضووووووووو

 .الوووووو وووووو وووووو ووووووو     وووووو وووووو    وووووووا   الووووووعضووووووووووووو
 . وووووووو  وووووووو     وووووووو     وووووووو لوووووووو    الووووووووعضووووووووووووووو

 . ضوووو وووو ووووتا    بدوووو ا وووو وووو    وووو  ووووووووووو   الووووعضوووووووووووو
  . الووووو ووووواووووو   يضووووو وووووت   وووووو وووووووووووو   الوووووعضووووووووووووو
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  الأمين  العصفور  أحمد  أسامة  المستشار  سعادةشارك في الجلسة    وقد 
 . الشورى  لمجلس العام

  
 هذا وقد مثل الحكومة كل من:  

وشؤون   سعادة .1 الأشغال  وزير  خلف  عبدالله  بن  عصام   5السيد 

 البلديات والتخطيط العمراني. 

 الشورى  مجلسي  شؤون  وزير  البوعينين  فضل  بن  غانم   السيد  سعادة .2
 . والنواب

 
 10 :وهم الرسمية الجهات ممثلي بعض الجلسة في شارك كما
 
 :الداخلية وزارة من •

ية  اللجان  شعبة  رئيس  الهرمي  يونس  محمد  الرائد .1  بإدارة   الوزار
 .القانونية الشؤون

 15 .القانونية الشؤون إدارة من النجار عبدالعزيز  فيصل النقيب .2

 . القانونية الشؤون إدارة من الجازي عبدالله أحمد النقيب .3

 
 : والأوقاف الإسلامية والشؤون العدل وزارة من •

 .قانوني  مستشار العصفور أحمد إسماعيل السيد -

 20 

 : العمراني والتخطيط البلديات وشؤون الأشغال وزارة من •
 والثروة الزراعة لشؤون الوزارة وكيل الفتح  أبو محمد  نبيل الدكتور .1

ية   . البحر
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 .البلديات لشؤون الوزارة وكيل ليفةخمحمد بن أحمد آل  الشيخ .2

 . الحيوانية للثروة الوزارة وكيل حسن أحمد خالد الدكتور .3

 بشؤون   قانونيال  مستشارال  الصالحي  حلمي  عبدالفتاح  السيد .4
 .البلديات

 5 
 : والنواب الشورى مجلسي شؤون وزارة من •

 الشورى   مجلسي  لشؤون  المساعد  الوكيل  الفايز  أحمد  دينا  السيدة -
 . والنواب

 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.  وعدد -
 10 

 : والسياحة  والتجارة الصناعة وزارة من •

يمان  السيدة .1  والتجارة  الصناعة  وزارة  وكيل  الدوسري  أحمد  إ
 .والسياحة

 التجاري   للسجل  المساعد  الوكيل  علي  محمد   نبراس   السيد .2
 15 .والشركات

 .الشركات رقابة إدارة مدير مرهون عبدالنبي علي السيد .3

 .قانوني مستشار أحمد حسن عباس السيد .4

 
ية  الدكتورة  الجلسة  في  شارك  كما  الأمين   الجيب  يوسف  فوز

 20 والسيد  والبحوث،  والإعلام  العلاقات  لشؤون  المساعد  العام

 الجلسات  لشؤون  المساعد  العام  الأمين  الصديقي  محمد  عبدالناصر
  هيئة   رئيس   غربال   عبدالسلام  نوفل  الدكتور  والمستشار  واللجان،

المستشارين    أعضاءمن    عددو  بالمجلس،  القانونيين   المستشارين هيئة 
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الأقسام   القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء 
 الرئيس الجلسة: معاليوموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح 

 
 : الرئيــــس
 5الل   ه الرحمن الرحيم، أسعد الل   ه صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة    بسم

التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي  
السابقة   الجلسة  عن  الغائبين  الأعضاء  أسماء  بتلاوة  ونبدأ  الخامس، 
والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد  

 لعصفور الأمين العام للمجلس.  ا
 10 

 : للمجلس العام  الأمين
  الل   ه   وأسعد  وبركاته،  الل   ه   ورحمة  عليكم  السلامسيدي الرئيس،    شكرًا
يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة،    لم خير،  بكل   جميعًا   صباحكم 

 . وشكرًا الجلسة،  هذه في المشاركة  عن  أحد يعتذر  ولم
 15 

 : الرئيــــس
متوافرًا.    شكرًا، الجلسة  لانعقاد  القانوني  النصاب  يكون  وبهذا 

إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر   الآن وننتقل  
 الثالث العادي    الانعقاد   دور  بفض   ،م2021( لسنة  21الملـكي رقم )

ا  20الأخ    تفضل   . والنواب  الشورى  لمجلسي   الخامس  التشريعي  لفصل من 
 لعصفور الأمين العام للمجلس.  المستشار أسامة أحمد ا
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 :للمجلس العام  الأمين
 الرئيس، سيدي   شكرًا
 

 م 2021 لسنة (  21)  رقم ملـكي أمر
 5 الثالث   الانعقاد دور   بفض

 والنواب  الشورى  لمجلسي الخامس التشريعي الفصل  من
 

 البحرين  مملـكة ملك  حمد بن عيسى آل خليفة   نحن
 الدستور، على الاطلاع بعد
 10  والنواب   الشورى  مجلسي   بدعوةم  2020  لسنة (  38)  رقم  الملـكي  الأمر  وعلى

 . للانعقاد
 

 : بالآتي أمرنا
 الأولى   المادة

 15  الشورى   لمجلسي   الخامس  التشريعي  الفصل  من   الثالث   الانعقاد   دور   يفض 
 م 2021  مايو  11  الموافقهـ  1442  رمضان   29  الثلاثاء  يوم  من   اعتبارًا  والنواب

 
 الثانية   المادة

 . الرسمية الجريدة  في الأمر هذا  يُنشر 
 20 

 البحرين  مملـكة ملك
 خليفة آل  عيسى  بن  حمد
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 : الرفاع قصر في  صدر
 هـ  1442 رمضان  23:  بتاريخ
 م2021  مايو  5:  الموافق

 

 5 : الرئيــــس

إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص    الآن وننتقل    شكرًا،
رفض الاعتداءات على المصلين في المسجد  بشأن  ببيان مجلس الشورى  

العام    تفضل  الأقصى.  الأمين  العصفور  أحمد  أسامة  المستشار  الأخ 
 للمجلس.  
 10 

 :للمجلس العام  الأمين
الشورى    الرئيس،  سيدي   شكرًا مجلس  رفض  بشأن  بيان 

ُ الاعتداءات على المصل عرب مجلس الشورى عن  ين في المسجد الأقصى: ي
إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية  
المجلس   مؤكدًا  الماضية،  الأيام  خلال  الأقصى  المسجد  في  المصلين   15على 
ضرورة وقف هذه السلوكيات المرفوضة ضد أبناء القدس، والعمل على  

يؤكد مجلس الشورى موقف مملـكة البحرين،    حمايتهم من أي اعتداءات.  و
في   للمصلين  التعرض  من  قواتها  منع  إلى  الإسرائيلية  الحكومة  ودعوة 
المسجد الأقصى، مستنكرًا المجلس المحاولات الإسرائيلية لإبعاد مواطني  
السيادة   لفرض  المستنكرة  والخطط  وإخلائها،  منازلهم  عن   20القدس 

الخطط تخالف قرارات الشرعية الدولية،   الإسرائيلية عليها، حيث إن َّ هذه
الجهود  وتقو ض  المنطقة،  في  السلام  نشر  وفرص  المساعي  من  وتحد 

 وشكرًا.  ،لتحقيق الأمن والاستقرار
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 : الرئيــــس
وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص    شكرًا،

بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملـكة البحرين  
  لسنة (  74)   رقم   للمرسوم   المرافق  الزئبق،  بشأن  ميناماتا  اتفاقية   إلى

 5  الجلسة   في   مجموعه   في   المشروع  هذا   على   المجلس  وافق   وقدم.  2020

 نهائية؟   بصفة  عليه المجلس يوافق  هل ف السابقة،
 

 ( موافقة)أغلبية 
 

 10 : الرئيــــس

وننتقل الآن إلى البند التالي    .نهائية  بصفة  القانون  مشروع  يُقر  إذن
قانون   مشروع  على  النهائي  الرأي  بأخذ  والخاص  الأعمال  جدول  من 
بالموافقة على انضمام مملـكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة  

م. وقد وافق  2021( لسنة 1في الفضاء الخارجي المرافق للمرسوم رقم ) 
 15الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس  المجلس على هذا المشروع في مجموعه في  

 عليه بصفة نهائية؟ 
 

 ( موافقة)أغلبية 
 

 20 : الرئيــــس

  التالي   البند  إلى  الآن  وننتقل يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.    إذن
  بشأن  قانون  مشروع  على   النهائي   الرأي  بأخذ  والخاص  الأعمال  جدول   من
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  على   المجلس  وافق  وقدم.  2019  لسنة (  65)   رقم  للمرسوم   المرافق   البيئة،
  بصفة   عليه  المجلس  يوافق  فهل  السابقة،  الجلسة  في  مجموعه  في  المشروع  هذا

 نهائية؟ 
 

 5 ( موافقة)أغلبية 

 

 : الرئيــــس
الآن إلى البند التالي    وننتقل   .نهائية  بصفة  القانون  مشروع  يُقر  إذن

التشريعية   الشؤون  لجنة  تقرير  بمناقشة  والخاص  الأعمال  جدول  من 
رقم )  بقانون  المرسوم  لسنة  26والقانونية بخصوص  بتعديل  2020(   10م 

 ( ) 173المادة  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  54(  بشأن  2002(  م 
  مقرر   الحداد  مهدي  أحمد  الأخ   تفضل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.  

 . اللجنة
 

 15 :الحداد مهدي أحمد العضو

ً  الرئيس، سيدي   شكرًا   . المضبطة في التقرير   تثبيت  أطلب  بداية
 

 : الرئيــــس
 المضبطة؟  في التقرير  تثبيت   على  المجلس  يوافق  هل 

 20 

 موافقة(  أغلبية(
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 : الرئيــــس
 . المضبطة في  التقرير تثبيت  يتم  إذن 

 
 (  208صفحة / 1)انظر الملحق 

 5 

 : الرئيــــس
 الأخ مقرر اللجنة.   تفضل 

 

 :الحداد مهدي أحمد العضو
 10(  26سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم )   شكرًا

( لسنة  54( من المرسوم بقانون رقم ) 173م بتعديل المادة )2020لسنة  
بقانون  2002 المرسوم  يتألف  النواب.  لمجلس  الداخلية  اللائحة  بشأن  م 

  المادة  نص  استبدال   على  الأولى   المادة  نصت   مادتين، و  يباجةد  من
  اللائحة  بشأنم  2002  لسنة(  54)   رقم  بقانون  المرسوم  من(  173)

 15  وضع   يتضمن  جديد  نص    محله  ليحل  وتعديلاته،  النواب   لمجلس  الداخلية
  العامة   المناقشة   في  يشترك  أن  يجوز  لا   أنهب  تقضي   العامة   للمناقشة   ضوابط
ا  الطلب،  مقدمي  من  أعضاء   عشرة  من  أكثر    العضو  كلام  مدة  تزيد  وأل َّ
ية  وتكون  دقائق،  خمس  على   مقدمي   أسماء  قيد  ترتيب   بحسب   الأولو

 من  أقل   الكلام   راغبي   عدد  كان   فإذا   الجلسة،  قبل   المجلس  بأمانة   الطلب 
 20 غير   من  الآخرين   للأعضاء  المشاركة  تكون  الطلب،  مقدمي   من  عشرة
  الذين  للأعضاء  ثم  المجلس،  أمانة   في  أسماؤهم  والمقيدة  الطلب،  مقدمي 
  النقد   أو   اللوم  توجيه   المناقشة   تتضمن   ألا  على   الجلسة،  أثناء   الكلام  يطلبون
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تشكل   اأقوالً   تتضمن  وألا  الاتهام،  أو أو  القانون  أو  الدستور  تخالف 
.  للبلاد  العليا   بالمصلحة  إضرارًا  أو  الهيئات   أو  الأشخاص  بكرامة  امساسً 

  المناقشة  تنظيم  إلى   بقانون،  المرسوم  يهدف .  تنفيذية الثانية  المادة  وجاءت 
  وتنظيم   أعضاء  بعشرة  المشاركين  عدد  بتحديد  لها،  ضوابط  بوضع  العامة

 5 وقت   يضيع  لا   حتى  دقائق،  بخمس  الكلمة  مدة  وتحديد  الكلام  في  أولويتهم
بما يتوافق مع التفسير   المجتمع،  علـى  بالنفع   تعـود  لا  مناقشات   في  المجلس

فقرة ب( من الدستور. كما اطلعت اللجنة    68الدستوري لنص المادة )
في المذكرة الإيضاحية للمرسوم   المتمثلةعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته،  

بقانون المعروض، ومذكرة رأي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب،  
اللج  أعضاء  بين  النظر  وجهات  ومستشارها  واستعرضت   10  القانوني،نة 

المرسوم  أولًا:  يلي  ما   إلى   وانتهت  ية: صدر  : من ناحية السلامة الدستور
المادة ) إلى نص  استنادًا  الدستور  38بقانون    لشروطها،   مُستوفيًا ( من 

  تم   كما   بمجلسيه،  البرلمان  غيبة  أثناءم،  2020  سبتمبر   3  في  صدر  حيث 
م،  2020  سبتمبر   15  في  والنواب   الشورى  مجلسي  من  كل   على  عرضه
)  طبقًا  صدوره   تاريخ  من  شهر   خلال   أي المادة  أوجبته  من 38لما   )15 

الدستور ولتمكين البرلمان بمجلسيه من القيام بدوره التشريعي. كما اشترط  
النص الدستوري لإصدار المراسيم بقوانين أن يحدث ما يوجب الإسراع  

تحتمل   لا  وعاجلة  سريعة  تدابير  اتخاذ  الحالة تخضع  في  التأخير، وهذه 
ية للإرادة الملـكية، عملًا بنص المادة )  فقرة أ( من    33للسلطة التقدير

 20  فتقدير   ثم   ومن   الدولة،  رأس  هو   الملك  جلالة  أن  على  تنص   التي الدستور،  
  قوة  لها   مراسيم  إصدار  قرر   ما   متى   يبررها   ما   لها   الاستعجال  لحالة  جلالته
  الرأي،  محل   بقانون  المرسوم   إصدار  في   الإسراع  يوجب   مما   أنه   كما.  القانون

  عام  موضوع   طرح  بشأن  الرقابية   سلطته  النواب   مجلس  يباشر  أن  هو
  مُتسقة   تكون  والتي  الداخلية،  لائحته   ُتحددها  التي للضوابط  اوفقً  للمناقشة
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:  ثانيًا.  الدستور  من (  68)  المادة   من )ب(    للفقرة  الدستوري  التفسير   مع
  المادة   من )ب(    الفقرة  تنص:  والموضوعية  القانونية  الملاءمة  ناحية  من
  في   الحاصل   الدستوري   التعديل  بموجب   المُضافة   الدستور،   من(  68)

ً   يجوز: "أنه  علىم،  2012   الأقل   على  أعضاء  خمسة  من  موقع  طلب   على  بناء
 5  سياسة   لاستيضاح   للمناقشة  عام   موضوع   طرح   النواب،   مجلس   من

  تحددها   التي  للضوابط  وفقًا  بصدده،  الرأي  وتبادل  شأنه،  في  الحكومة
  العامة   المناقشة  طلب   المجلس  مكتب   ويدرج .  للمجلس  الداخلية   اللائحة

  دون  المجلس  فيه  ليبت   لتقديمه،  تالية   جلسة  أول  أعمال   جدول   في
ية  المذكرة  أفردت   وقد ".  مناقشة ية   للتعديلات   التفسير   لعام   الدستور
 10  المادة   أن: "كما  التاليه الفقرة ينص على  لهذ  دستوريًا   تفسيرًام،  2012

  للمناقشة،   عام  موضوع  طرح  حق  النواب  لمجلس  تُعطِي  تَكُن  لم(  68)
  ُتحددها   التي  للضوابط   وفقًا  للمجلس   الحق  هذا  مُقررًا )ب(    البند  فَُأضيف 
 تعـود  لا  مناقشات  في   المجلس  وقت   يضيع   لا   وحتى.  الداخلية  لائحته
  على  المناقشة   طلب   عرض  ضرورة  البند   هذا  فقرر  المجتمع،  علـى  بالنفع
 15  بطرح   إما.  للمناقشة  المطروح  الموضوع  صلاحية  مدى  ليقرر  مُجتمعًا  المجلس
 الطلب   بإحالة  أو   الأعمال،  جدول   من  باستبعاده  أو   للمناقشة،  الموضوع 

  وفقًا   ذلك  وكل   عليه،  الرأي  أخذ   قبل   عنه  تقرير   لتقديم  المختصة   اللجنة   إلى
للمجلس وخاصة تحديد   الداخلية  اللائحة  عليها  التي ستنص  للإجراءات 
والتوجيه   التعديل  هذا  على  ونزولًا  المناقشة".  في  يشترك  من  عدد 

 20  بتعديل م  2012( لسنة  41الدستوري فقد صدر المرسوم بقانون رقم )
 ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  لسنة  54بعض  اللائحة 2002(  بشأن  م 

جلس النواب، حيث أضاف خمس مواد تنظم طلبات المناقشة  الداخلية لم
( التي تتناول شروط طلب المناقشة، تليها  170العامة، تبدأ من المادة )

( التي تتناول شروط تقديم الطلب ومبرراته ودور رئيس  171المادة )
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( المادة  ثم  بشأنه،  مُقدمي  172المجلس  أحد  تنازل  حالة  تنظم  التي   )
الما  وتأتي  )الطلب،  المادة  173دة  وتُوِجب  العامة،  المناقشة  لتنظم   )

برنامجها.  174) الحكومة  تُقدم  أن  قبل  المناقشة  طلب  إدراج  عدم   )
( المعنية بشروط وضوابط المناقشة على أن: "تقدم  173وتنص المادة ) 

طلب   بموضوع  المتعلقة  الاقتراحات  المناقشة  أثناء  المجلس  رئيس   5إلى 
ي و العامة كتابة،  انتهاء  المناقشة  فور  الاقتراحات  هذه  الرئيس  عرض 

لمقدميها،   إلا  الكلام عند عرض تلك الاقتراحات  المناقشة، ولا يجوز 
وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح  
رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل  

إلا أ  الرأي عليها"  التنظيم قد أغفل حُكمًا  أخذ   10أوجبت   جوهريًان هذا 
لعام   ية  الدستور للتعديلات  ية  التفسير   تمثل المم تنظيمه،  2012المذكرة 

التشريعي   الإغفال  هذا  وأمام  المناقشة،  في  يشترك  من  عدد  تحديد  في 
للمادة ) التفسيرات  النواب  173تباينت  لمجلس  الداخلية  اللائحة  ( من 

لس النواب الموقر، إذ جرت الممارسة البرلمانية  بين الحكومة الموقرة ومج
 15  أعضاء   من  محدود   غير   عدد  باشتراك  السماح  علىعند تفسير هذا النص  

  بموضوع   المتعلقة   الاقتراحات   تقديم  مع  العامة،  المناقشة  في   النواب   مجلس
 كذلك،  الكلام  لمقدميها   يجوز  الاقتراحات  عرض وعند  المناقشة،   طلب 
  حدا   ما  وهو.  تحديد  بدون  مفتوحًا   العامة   المناقشة  مدى  يجعل   ما   وهو

  والرأي   التشريع  لهيئة  اللجوء  إلى (  النواب  ومجلس)الحكومة    بالطرفين 
 20  للطرفين  ومُلزِم  مُسبب   بقرار  وذلك(  173)  المادة  نص  لتفسير   القانوني 
م  2006  لسنة(  60)  رقم  القانون  من(  4)  بند(  2)  المادة  بنص  عملًا
  مجلس   أصدر  فقد  وعليه،.  القانوني  والرأي  التشريع  هيئة  تنظيم  إعادة  بشأن
  الخلاف  في  الفصل  بشأنم  2020  لسنة(  1)  رقم  قراره  والتشريع  الرأي
 من( 173)   المادة نص  تفسير   حول  النواب   ومجلس  الحكومة  بين  القائم 
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  بقانون   المرسوم   نصوص  أن  فيه   وقرر  النواب،   لمجلس  الداخلية  اللائحة
  النواب   لمجلس  الداخلية   اللائحة  بشأنم  2002  لسنة (  54)   رقم

  المسموح   الأعضاء  لعدد  الأقصى  الحد  ُتحدد   لم  عليه  الواردة   والتعديلات
 اللائحة  أحكام   معه  تكون  الذي   الأمر.  العامة  المناقشة  في  بالكلام  لهم

ً   النص   من  بخلوها   النواب  لمجلس  الداخلية  5 التحديد،  ذلك   على  صراحة
  النحو  على  لاستكماله  التشريعية   السلطة  تدخل   يستلزم  تشريعي   قصور  أمام
 المرسوم  صدر  فقد  وعليه،.  الدستور  رسمه  الذي  والإطار  يتفق  الذي
  المرسوم   من(  173)  المادة  بتعديل  م2020  لسنة(  26)  رقم   بقانون
اللائحة الداخلية لمجلس النواب،   بشأن م2002  لسنة(  54)  رقم  بقانون

 10  عشرة   من : "لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر  التاليلتنص على 
ية  وتكون .  أعضاء   مقدمي  من  ذلك   في   يرغب   لمن   المناقشة   في  المشاركة   أولو
  وذلك   الجلسة،  قبل  المجلس  أمانة  في  أسمائهم  قيد  ترتيب   بحسب   الطلب 
ية  له من مراعاة مع كله ًـ  المناقشة  موضوع في   كلامال أولو   لأحكام وفق

  عدد  كان  حال   وفي .  اللائحة  هذه  من (  171)  المادة  من   الأولى   الفقرة 
 15  تكون   عشرة   من   أقل   الطلب   مقدمي   من   المناقشة   في   المشاركة في    الراغبين 
  الجلسة،   قبل   المجلس  أمانة  في   أسماؤهم  المقيدة  الآخرين  للأعضاء  المشاركة

 يجب الأحوال جميع وفي . الجلسة أثناء  الكلام يطلبون الذين للأعضاء   ثم
  أن   يجوز  لا   كما .  دقائق  خمس  على   عضو   لأي   المناقشة   مدة  تزيد  ألا

  أقوالًا  تتضمن  أن   أو  الاتهام،  أو   اللوم  أو   النقد  توجيه   المناقشة  تتضمن 
 20  الهيئات  أو   الأشخاص  بكرامة  مساًسا   تشكل   أو  القانون  أو   الدستور   تخالف 

 بقانون   المرسوم  أن  اللجنة  وتقرر".  للبلاد  العليا  بالمصلحة  إضرارًا  أو
  التشريع   هيئة   استظهرته   الذي   التشريعي  القصور   لمعالجة   أتى   المعروض 
 لمجلس  الداخلية  اللائحة  من(  173)  المادة  نص   بتعديل  القانوني،  والرأي
فقرة ب(    68لنص المادة )  وفقًا   العامة،  للمناقشة  ضوابط  ليضع  النواب،
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في   المشاركين  بتحديد عدد  لها،  الدستوري  التفسير  الدستور وصريح  من 
من   فيها  المشاركة  ية  أولو له  من  وتنظيم  أعضاء  بعشرة  العامة  المناقشة 
الأعضاء وتحديد مُدة المناقشة بخمس دقائق لكل عضو، وكذلك تنظيم  

ناحيةٍ ُأخرى، فقد   ضوابط وحدود كلام كل عضو أثناء المناقشة. ومن 
المناقشة   لأن  وذلك  النقد،  توجيه  المناقشة  تتضمن  ألا  النص   5أوجب 
العامة غرضها الأساسي استيضاح سياسة الحكومة في شأٍن ما وتبادل  
الرأي بصدده، فهي في الحقيقة وسيلة تعاون بين السلطتين، التشريعية  

ن تتضمن توجيه  والتنفيذية، ومن ثم فإن تلك الآلية الرقابية لا يجوز أ
النقد، وأن هذا الأخير ليس محله المناقشة العامة، ولـكن للنقد آلية ُأخرى  
 10من آليات مراقبة عمل الحكومة. كما أنه من غير الجائز أن تتضمن المناقشة  

  أو  القانون  أو  الدستور   تخالف  أقوالًا  تتضمن   أن  أو  الاتهام،  أو  اللوم
  العليا   بالمصلحة  إضرارًا  أو  تالهيئا   أو  الأشخاص  بكرامة   مساًسا  تُشكل 
  المقرر  الحق أن اللجنة تؤكد كما . بقانون المرسوم عليه حث  ما وهو للبلاد،
  به،   المساس   يتم   لم   للمناقشة،  عام   موضوع   طرح   في  الموقر   النواب   لمجلس
 15  لائحته   ُتحددها   التي  للضوابط  وفقًا  للمجلس  يكون  الحق  هذا  أن  على

)  ووفقًا   الداخلية، المادة  من  )ب(  الفقرة  الدستور  68لنص  من   )
الأنظمة   ومن حيث  البيان.  سالف  النحو  على  لها  الدستوري  والتفسير 
المقارنة، فقد استظهرت اللجنة ضمن مرفقات تقريرها المعروض ــ بالنسبة  
لآلية المناقشة العامة بصفتها وسيلة رقابية على عمل الحكومة ــ أن هناك  

تن  الدول  المناقشة  عددًا من  على  التشريعية  لمجالسها  الداخلية  اللوائح   20ص 
)مصر المثال  سبيل  على  منها  ، الأردنو  ،اليمنو  ،الـكويتو  ، العامة، 

الداخلية  و اللوائح  تتضمن  لا  الدول  من  قليل  غير  عدد  بينما  يا(.  سور
 ،لمجالسها التشريعية النص على المناقشة العامة، منها على سبيل المثال )ليبيا

  تتناول  التي  لدولا  إلىلبنان(. وبالنسبةِ  و  ،تونسو  ،المغربو  ،العراقو
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  لآخر،  بلد  من   تختلف  المناقشة   ضوابط   أن  نجد  العامة،  المناقشة   على   النص 
  الضوابط  إن  وحيث .  بالتقرير  المرفق   بالـكشف  الوارد  التفصيل  بحسب 
ية  التشريعية   الأنظمة  بحسب   تختلف   وكان   الدول،   في  الحاكمة   والدستور
 العامة،   المناقشة   على  النص  يتناول  البحرين  لمملـكة  الدستوري  النظام
 5  بالضوابط تلتزم أن على النواب، لمجلس الداخلية  اللائحة تفصيلًا وتناولتها 

  المادة   نص   خلا   وقد   الدستوري،   للنص   الدستوري   التفسير   مع   تتفق   التي 
  بقانون  المرسوم   أتى   فقد   ثَم َّ   ومن   الضوابط،   تلك   على  النص   من(  173)

  ومن .  العامة  للمناقشة   ضوابط  لوضع (  173)  المادة   نص  لتعديل  المعروض 
م، 2020 لسنة(  26)  رقم  بقانون   المرسوم   أن  على  اللجنة   أجمعت   فقد  ثم

 10مع التفسير الدستوري    ومُتفقًا  الدستور  من(  38)  المادة  نص   وفق  صدر
 من   يدمز   ولإحداث   الدستور،  من(  68)   المادة  من)ب(    الفقرة  لنص 

  الوطن  لمصلحة   تحقيقًا   والتنفيذية   التشريعية   السلطتين   بين   التوازن 
  تتوقى   تشريعية  بأداة  بإصداره  الإسراع  من  لابُد  كان  ثم  ومن  والمواطنين،
  الأدوات  تلك  أنسب   وكانت  التشريع،  لإصدار  المتعددة  الإجراءات 
يعية  15  تطبيق   تستوجب   التي   الاستعجال   حالة  لتوافر   بقانون  المرسوم   التشر

  بدوره   القيام  من   النواب  مجلس   ليتمكن   الدستوري،   التفسير   إعمال 
ً   دستوريًا،  عليه  المنصوص   الفصل   من   الثالث   الدور   بدء  مع   وخاصة
  أبدي   وما   مناقشات   من   دار  ما  ضوء  في :  اللجنة  توصية.  الخامس  التشريعي 

  على  بالموافقة   توصي  اللجنة  فإن   بقانون،  المرسوم  دراسة   أثناء  آراء  من
 20 من(  173)   المادة  بتعديلم  2020  لسنة (  26)   رقم  بقانون  المرسوم 
  لمجلس  الداخلية   اللائحة   بشأنم  2002  لسنة (  54)   رقم  بقانون   المرسوم 
 من(  38)   المادة  في   عليها  المنصوص  إصداره  شروط   لتوافر   النواب،
 . وشكرًا اللازم، لاتخاذ  الموقر   المجلس على  معروض والأمر. الدستور
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.    شكرًا، 

 

 : الزايد جاسم دلال العضو
 5  مقرر   الحداد  أحمد  الأخ  إلى  موصول   والشكر   الرئيس،  سيدي   شكرًا  

  في   ناقشناها  التي  الأساسية  الأمور   بعض   بتوضيح   أبدأ  أن  أحببت   اللجنة،
  لغايات   محققًا  المرسومكما أوضح التقرير جاء    .بقانون  المرسوم  بشأن  اللجنة
الدستوري تحديدًا، ولما انتهى إليه رأي هيئة التشريع    ع المشر    أوجبه  ما

مجلس   في  الإخوة  إليها  ذهب  التي  الاحتكام  بإرادة  القانوني،  والرأي 
 10النواب والحكومة تجاه تفسير نص المادة محل المرسوم بقانون. أحببت  

المناقشة العامة تم النص عليها وفق التعديلات    ن أبي    أن  كذلك أن آلية 
ية التي تمت سنة   يادة مظاهر النظام  2012الدستور م، حيث حققنا ز

منحت   التي  الصلاحيات  وتوسعة  الرئاسي،  النظام  على   مجلس ل النيابي 
  الملامح  أولى  هي  وهذه. النيابي والعمل  الرقابة  آليات ضمن كونها   النواب
 15أن آلية    نأبي    أن   أود   كما .  عليها   المتفق   الأمور   من  عددًا   فيها   حققنا  التي 

للأسف   ــ  البعض  ذكر  كما  وليس  تنظيمية  جاءت  العامة   المناقشة 
يل وتفسير    ،الآلية  لتلك  لسلب   جاء   بقانون  المرسوم   أن  ــ   الشديد كما تم تأو

ي أخذت  قراءته ذكرنا بداية الدول الت  ت هذا المرسوم. وفق التقرير الذي تم
بهذا الأمر. ثانيًا ذهبنا إلى مسألة التنظيم والإجراءات كون الآلية باقية  
 20كما هي، لأن ما أدخل عليها كان تنظيمًا في محله، وباستقراء نص المرسوم  

ية الكلام أثناء المناقشة العامة لأي موضوع من المواضيع،  بي نا آلية أولو
وجيه اللوم أو النقد والاتهام، والمهم في هذا الجانب، أنه لا يقصد منها ت

المتعلقة بها،   آلية وحدود اختصاصها  اللجنة مناط كل  تقرير  بين ا في  كما 
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آليت بمسألتي التحقيق والاستجواب، ولذلك فإن    نيمتعلقت  نيوهما أكثر 
ية   المناقشة العامة وفق ما تم بيانه وشرحه في المواد المتعلقة بالمذكرة التفسير

ح وتبادل الرأي، وبالتالي لا يجوز ولا يتناسب مع  يراد منها الاستيضا 
مباشرة هذه الآلية أن يتم توجيه اللوم أو النقد والاتهام وكأن هناك جزمًا  

 5الأمر أو المخالفة أو غيرهما، لأنها أمام مرحلة استيضاح ومعرفة    بارتكاب 

وتبادل الرأي حيال موضوع معين، أما الضوابط الأخرى المتعلقة بمخالفة  
الدستور أو القانون أو المساس بالمصلحة العُليا للبلد فهذه من الضوابط  

ا بأي آلية  التي تؤطر أي مسألة متعلقة ليس فقط بآلية المناقشة العامة وإنم 
ية   من آليات الرقابة باعتبار أن هذه الأمور من الأسس والقواعد الدستور
 10التي لا يجوز أن تتم مخالفتها خلال مباشرة أي آلية من الآليات. يبقى أن  

في هذا الأمر أننا لو اطلعنا على الممارسات التي تمت في هذا الجانب    نبي ن
قائمة دائمًا على الاحترام والتعاون  طيلة عمل البرلمان البحريني فسنجد أنها  

المتبادل ما بين السلطتين، وهناك العديد من الإشادات التي تمس وتطال  
المستوى   أو  الدولي  المستوى  على  سواء  عمله،  في  البحريني  البرلمان 
النيابي وعدم  العمل   15الإقليمي، نظرًا إلى ما نشهده حقيقة من استقرار 

مثلًا ــ في برلمانات أخرى، وكل هذا لم  وجود التصادمات التي تحدث ــ  
وإطار   اتبعناها،  التي  الأسس  على  بناء  بناؤه  تم  وإنما  فراغ،  من  يأِت 
التعاون، وإطار العمل على تحقيق المصلحة العُليا للبلد، ومراعاة الأمور  
الماسة بالمواطن؛ فهذه الممارسات هي التي أسست لهذا الأمر. أحب أن 

صحيح   أنه  أيًضا  مجلس  أوضح  في  الإخوان  لدى  الموجودة  الآليات   20أن 

آليات   بصفتها  جاءت  الداخلية  واللائحة  الدستور  بموجب  النواب 
منصوص عليها دستوريًا وقانونيًا، ولـكن أحب أن أبي ن جزئية التعاون، 
فلا يوجد أي عضو من الأعضاء لم يلمس ويستشعر الاهتمام والتعاون  
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حفظه الل   ه، وكذلك مع صاحب السمو  في لقاءاتنا دومًا مع جلالة الملك  
مجلس الوزراء،   رئيس  العهدالملـكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي  

في المجالس، أو في لقاءاتنا التي نتشرف فيها بلقائهم، هذه اللقاءات كانت  
البرلماني المشترك، وكل ما نتقدم به من أمور   العمل  آلية خدمت  أهم 

الاع  بعين  تؤخذ  أو خاصة  على  عامة  الأمور  بناء هذه  تم  وبالتالي   5تبار، 

المفدى. ما  الملك  أسس منبعها تلك العلاقة الحسنة التي أرساها جلالة  
يُثار في هذا الموضوع هي أمور نعلم مبتغاها وغاياتها، ولـكن بالرجوع إلى  
ممارساتنا وبالرجوع إلى المنجزات التي تم إنجازها واستجابة الحكومة لعدد  

صلة بالعمل البرلماني هي ما نستدل به ونرتكن إليه في هذا  من الأمور المت 
 10الشأن، ونؤسس دومًا على أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، كما  

ية ــ دومًا ودائمًا نكرر أنه جاء في أحكامها ــ أنهما    أرست  المحكمة الدستور
اطن  تتعاضدان لما فيه مصلحة البلاد والعباد، ولذلك المرسوم جاء في مو 

له  سيكون  الموقر  المجلس  بأن  ثقة  على  وأنا  النواحي،  جميع  من  سليمة 
 موقف بالموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.  

 15 

 : الرئيــــس
 . الخزاعي محمد  علي  محمد  الدكتور  الأخ  تفضل شكرًا، 

 

 :الخزاعي محمد علي محمد الدكتور العضو
 20لـكم وللإخوة الأعضاء الـكرام مقرونة    تحيةسيدي الرئيس،    شكرًا 

بالتهنئة بقرب عيد الفطر المبارك أعاده الل   ه عليكم جميعًا بالخ ير والمسرات،  
والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسة وأعضاء على  

  173م بتعديل المادة  2020لسنة    26تقريرها حول المرسوم بقانون رقم  
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م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس 2002لسنة    54رقم  من المرسوم بقانون  
النواب. معالي الرئيس، إن ضبط المناقشة العامة في المجالس التشريعية  
تلك   وقت  على  حفاًظا  محدود  بعدد  المتداخلين  عدد  ُيحدد  أن  يقتضي 
المجالس، والمنطق يقول إنه من غير المعقول أن يتحدث كل الأعضاء أو  

 5احد، حيث سيؤدي ذلك بلا شك إلى التكرار  كثير منهم في موضوع و
والإسهاب والإطالة التي لا داعي لها على الإطلاق، لأن ذلك من شأنه  
أن يضيع وقت تلك المجالس، وفي بعض الأحيان يتم قصر عدد المتداخلين  
الموضوع   مع  واحدة  فئتين:  إلى  ينقسم  محدود  عدد  على  والمتحاورين 

يتم التصديق إما  المطروح وأخرى معارضة له، ومن ث م يُغلق النقاش و
 10بالموافقة وإما بالرفض. وأعتقد أن هذا المرسوم قد جاء في وقته المناسب  
لوضع ضوابط للمناقشة العامة تقتضي تحديد عدد المتداخلين بعشرة أعضاء  

أقصى، بحيث لا تزيد مدة الكلام لكل عضو على خمس دقائق. لا   كحد
المتداخلين وال بالكلام من شك أن تحديد عدد  فيه  لهم  المسموح  وقت 

يؤدي إلى إنجاز تشريع القوانين في وقتها   شأنه أن يضبط وقت الجلسة، و
الموقر وأعضاءه المحترمين فطنوا إلى    15المناسب. وأظن أن مجلس النواب 
الشؤون   لجنة  فإن  المرسوم. وكذلك  على هذا  وافقوا  لذلك  الأمر،  هذا 

نًا بتوافقها مع مجلس النواب وأوصت التشريعية والقانونية لدينا فعلت حس
لذا فإنني أتفق مع ما جاءت به اللجنة حيث    ؛بالموافقة على هذا المرسوم

بالموافقة   إن هذا عين الصواب، وأضم صوتي إلى أصوات من سبقوني 
 20 على هذا المرسوم، وشكرًا.  

 

 : الرئيــــس
جنة هو  أحب أن أنب ه الإخوة طالبي الكلام إلى أن تقرير الل  شكرًا، 

أن مداخلة   المرسوم، كما  تقرير مسهب وواٍف، وشرح كل محاور هذا 
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رئيسة اللجنة أيًضا أضافت أمورًا مهمة، وكذلك أنتم اطلعتم على المرسوم  
بقانون، فأرجو من الإخوان ألا يكرروا ما تم قوله من قبل مقرر اللجنة  

وقت لأن ورئيستها، وأرجو أن يدخلوا في الموضوع مباشرة حتى نختصر ال
الـكرامعدد   المجلس  أعضاء  الإخوة  من  الكلام  فأرجو  كبير   طالبي   ،

 5الانتباه إلى هذا الأمر حتى يتسنى لنا إنجاز جدول أعمالنا حيث إن هذه 
هي الجلسة الأخيرة لمجلسكم الـكريم قبل فض دور الانعقاد. تفضل الأخ  

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.  
 
 

 10 :أبل حسن  عبدالعزيز  الدكتور العضو

الل   ه صباحك معالي الرئيس وصباح    أسعدسيدي الرئيس،    شكرًا  
التهنئة    جميع أرفع  بأن  أتشرف  وأيًضا  والسرور،  الخ ير  بكل  الحاضرين 

جميعًا   وعليكم  علينا  الل   ه  أعاده  للجميع،  السعيد  الفطر  عيد  حلول  بقرب 
بالصحة والعافية والسلامة إن شاء الل   ه. معالي الرئيس، حتمًا لن أكرر، 
إن   يقول  الذي  بالتقليد  نأخذ  أن  ألتمس  أن  البداية  في  أحب   15ولـكن 

لاف في الرأي لا يفسد للود قضية، حيث إن رأيي مختلف مع  الاخت
رأي اللجنة الموقرة، وأرى شيئًا لم يروه، على الأقل هذا من وجهة نظري  
الشخصية. رأيي على النحو التالي: أعتقد أن هناك تباينًا في الرأي حول  
نفسه،   التعديل  حول  وليس  التعديل  لإجراء  المناسبة  القانونية  الأداة 

حول  فالتع نختلف  أننا  ورأيي  التفاصيل،  من  العديد  يحوي  نفسه   20ديل 
  38الأداة القانونية التي تم استخدامها للتعديل، وسُأفسر ما أقول. المادة  

هي مادة تختص بحالات الضرورة، ونصها يقول: "إذا حدث فيما بين  
أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل  

ا يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز  مجلس النواب م 
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للملك المفدى أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا  
تكون مخالفة للدستور"، الآن نحن نتحدث عن حالة ضرورة، ونحن لدينا  
الحق  سنوات،  تسع  خلال  مستقر  دستوري  وحق  دستوري  وضع 

م عندما تفضل سيد البلاد جلالة 2012ام  الدستوري بدأ في مايو من ع 
 5الملك المفدى أدام الل   ه عزه بالموافقة على منح مجلس النواب هذا الحق 
الدستوري، وبالتالي أصبح حقًا دستوريًا مستقرًا، ليست حالة ضرورة  
مادة   في  ويحددها  الدستور  يج يزها  ضرورة  حالة  هناك  ليست  مطلقًا، 

المادة   يةا  والمذكرة،  68واضحة هي    لم   68  المادة  إن  تقول   نفسها  لتفسير
حق طرح موضوع عام للمناقشة، فأضيف البند    النواب   لمجلس   تعطي   تكن

 10)ب( مقررًا هذا الحق للمجلس؛ إذن نحن لا نتحدث عن حالة ضرورة، 
وإنما نتحدث عن حق دستوري مستقر نظمته اللائحة الداخلية في سبع  

يُطرح للموافقة لا يُنَاقش وإنما  بما في ذلك أن الموضوع نفسه الذي    مواد،
يصوت عليه المجلس مباشرة إما بالموافقة وإما عدم الموافقة، إما بالإدراج  
وإما عدم الإدراج؛ وأصبح النص يقول إن التقدم بطلب صار لابد فيه  

 15، ويمكن أن يكون أكثر من 5من الأعضاء، لا يقل عن    5من وجود  
، وأنا أتفق مع ألا 20أو   15و  أ 10أو  5، بمعنى أنه ممكن أن يكون  5

الموافقة عليه مباشرة، لـكن لابد فيه من   21يزيد على   حتى لا تكون 
كما ذكر النص، إذن إذا كان العدد لا   5، يعني لا يقل عن  5أكثر من 
فالمسألة إذن هي مناقشة مفتوحة لمن تقدموا بالطلب ولغيرهم   5يقل عن  

نتحدث عن ه5لأنهم أكثر من   أنه حالة  . والآن نحن  على  الوضع   20ذا 
حالة   الأمر  يكون  كيف  أقول  ضرورة،  حالة  ليست  وهي  ضرورة، 

سنوات، ولم يجرِ    9مرة خلال    18ضرورة إذا كان قد تمت ممارسته  
خلالها ــ مثلما تفضلت الأخت العزيزة دلال الزايد ــ أنه كان هناك نقاش  

هناك عن سدة  غير منطقي؟! يُمكن أحيانًا أن يخرج أحد الأعضاء هنا أو  
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يُضبط من خلال ضوابط كاملة في اللائحة   السبيل، لـكن يرده الرئيس، و
الداخلية. معالي الرئيس، عندما نقول إن موضوع المناقشة العامة الذي  
أصبح حقًا مكتسبًا يصبح حالة طارئة فأعتقد أن هذا هو موضع الخلل 

ا لحالات  استخدامنا  فيه  تجاوزنا  الذي  الموضع  هو  هذا  لضرورة، هنا، 
 5وأصبحنا ننظم حقوقًا مستقرة ونعتبرها ضرورة. معالي الرئيس، حتى لا  

من الدستور في "الباب    31أطيل استجابة لتوجيهاتك، انتقل إلى المادة  
التي تنص بشكل واضح على عبارة   العامة"  الحقوق والواجبات  الثالث: 

يات العامة المنص وص عليها  نافية تقول: "لا يكون تنظيم الحقوق أو الحر
في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه"، لأن المناقشة العامة  
 10لا تتم في فترة فض دور الانعقاد وإنما تحدث خلال وجود مجلس النواب  

لا تنطبق عليه، لأن المادة   38وفي خلال دور الانعقاد، وبالتالي المادة 
عليه"، يعني إما بناء على    تقول إن التعديل يكون "إما بقانون أو بناء  31

النص   الضوابط.  لتضع  أخرى  لجهة  القانون  في  بتفويض  أو  القانون 
الأساسي المهم الذي ينبغي الانتباه إليه والذي أركز عليه يقول: "ولا يجوز  
ية" ولم يقل: ولا يجوز    15أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحر

ال "ينال" معناه  أن يمس، لأن المس يكون على سطح  شيء، لـكن أن 
نواة  أو  الحق  نواة  أو  الحق  أي جوهر  الحق،  نواة  داخل  إلى  الإيغال 
ية، لذلك أنا رأيت أنه عندما ُأجري التعديل لم يؤخذ بهذه المادة في   الحر
إليها؛ طبعًا أقدر أن   لم تتطرق  أيًضا  اللجنة  الاعتبار، والمؤسف أن  عين 

 20نت الإحالة قبل يومين، وأقدر لهم  وقت اللجنة كان ضيقًا جدًا حيث كا 
تمامًا وواثق أنه لو كان هناك وقت كاٍف لنوقش الأمر أكثر، ولكان  
هناك رأي آخر بأنه مادام النص يقول إنه يكون بقانون فقد كان من 
الممكن أن تقدم الحكومة الموقرة مشروع قانون أو حتى يكون التعديل  

وأنت أدرى منا ونتعلم منك ــ    باقتراح بقانون. وأعتقد معالي الرئيس ــ 
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الناس لا يتعاملون مع الحكومة ولا   السياسي ليس كل  العمل  أنه في 
يتعاونون، ربما فقط بعض النواب، وبعلاقة طيبة من قبل الأخ العزيز  
سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يتفاهم مع بعض الإخوان  

يقول لهم   سنسندكم قانونًا، فكل في صورة اقتراح بقانون، ونحن    قدموهو
 5عمل المجلس، وكل   هذه الآليات لا تمس العلاقة مع الحكومة ولا تمس 

عملها   ً يعد ُ  البرلمانات  ً   اعمل وتقاطعات  اسياسي وعطاء  أخذ  عمل   ،
وتوافقات، وبالتالي لا يشين أبدًا أن يطلب من بعض الأعضاء بشكل 

مع نص المادة   مباشر أو غير مباشر أن يتقدموا بطلب؛ حتى يتم التوافق 
من الدستور    32. معالي الرئيس، لن أطيل، وأختم بالقول إن المادة  31

الرابع   الباب  في  البند )أ(:   تقول  "عامة  أحكام:  السلطات"الواردة   10في 
والتنفيذية   التشريعية  السلطات  فصل  أساس  على  الحكم  نظام  "يقوم 

مع   وأعتقد  تعاونهاوالقضائية  الدستور"،  هذا  لأحكام  مبدأ    وفقًا  أن 
الفصل بين السلطات ليس فقط في عدم التدخل في الاختصاصات، بل  
أيًضا في عدم التدخل في الحياة الداخلية للمؤسسات، سواء المؤسسات  
 15التشريعية أو مؤسسة مجلس الوزراء، وتتذكرون ــ معاليكم ــ أنه قبل الجلسة  

يقدم  أن  الماضية كان هناك اقتراح من قبل الإخوان في مجلس النواب ب
إلى مجلس الوزراء الموقر في شهر    الميزانيةالمالية والاقتصاد الوطني    وزير 

هذا   أن  وجدنا  والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  في  ونحن  أغسطس، 
الوزراء   لمجلس  الداخلية  الحياة  في  دستوريًا  وليس  مبررًا  ليس  تدخل 

 20من الوزير أن يقدم شيئًا لم يطلبه منه رئيس مجلس    نطلب   أنأعني  الموقر،  
التعد هذا  رفضنا  وبالتالي  مخالف  الوزراء،  التدخل  هذا  إن  وقلنا  يل، 

معالي   الموقر.  الوزراء  لمجلس  الداخلية  الحياة  في  تدخل  وهو  للدستور 
الرئيس، هل يجوز لنا الآن إذا قبلنا بهذا ــ لأن المرسوم الذي سيأتي فيه  

وتوقيع صاحب السمو الملـكي ولي العهد    المبجل   الملك  جلالة  مقام   توقيع
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وجود الحكومة في المشروع واضح  وبالتالي    ،رالموق  رئيس مجلس الوزراء
إننا سننظم عمل مجلس الوزراء الموقر؟! أنا لا أتفق مع ذلك،   نقول ــ أن  

وأقول لا يمكن لنا التدخل في الحياة الداخلية لمجلس الوزراء ولا حتى  
لمجلس القضاء الأعلى، لماذا؟ لأن هذا ينظم حياة داخلية للسلطات، ولا  

التدخ التشريعية  للسلطة  بين  يجوز  الفصل  لذلك  الموضوع؛  هذا  في   5ل 
السلطات ــ وأختم هنا ــ لا يسمح، لا بالتدخل في الاختصاصات ولا  
بالتدخل في الحياة الداخلية للمجالس والسلطات كلها. معالي الرئيس، 

على   معاليكم  أطلت،   موأستميحك  صدركم  ة سعأشكر  قد  إْن كنت  العذر 
 رًا.  فالموضوع مهم، وأنا عادةً لا أطيل، وشك

 10 

 : الرئيــــس
تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون    شكرًا، 

 مجلسي الشورى والنواب.  
 

 15 :والنواب الشورى مجلسي شؤون  وزير

سيدي الرئيس، والشكر للأخت دلال الزايد على تقريرهم،    شكرًا 
فيها   بما  المداخلات  جميع  على  للأعضاء  أيًضا  التي والشكر    المداخلات 

معنا في الرأي. معالي الرئيس، أولًا هذا كان خلافًا في قضية    اختلفت 
المادة )  ( بسبب ما ترتب في قضية الممارسة تحديدًا، 137تفسير هذه 

مع   على  فالممارسة  الإبقاء  أو  التعديل  إلى  الحاجة  مدى  تظهر   20الوقت 
النصوص كما كانت، ومن هذا المنطلق لجأنا إلى توجه دستوري واضح  
نصت عليه القوانين القائمة، وتحديدًا قانون هيئة التشريع والرأي القانوني،  

: "الفصل في  4/ البند  1حيث جاء ضمن اختصاصات الهيئة في المادة  
ير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة  أي خلاف حول تفس 
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ممثلة بمجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما أو بين المجلسين، 
يكون القرار الصادر مسببًا وملزمًا للأطراف إذا كان قد صدر بناء على   و
مجلس   في  والإخوان  نحن  مجتمعين،  ذهبنا  فعلًا،  تم  ما  وهذا  طلب"، 

إلى  أمرًا   النواب  كان  فهذا  الخلاف،  هذا  في  البت  أجل  من  الهيئة 
أن   يجب  وضعًا  هناك  بأن  الجانبين  من  وبقناعة  البداية  من   5بالتراضي 
ية للدستور،   يصحح، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، في المذكرة التفسير

م بعد  2012التي أعطت الحق في المناقشة العامة في سنة    هي  68المادة  
ية، بناء على مخرجات حوار التوافق الوطني، عندما  التعديلات الدس  تور

م،  1973رأى المجتمعون أن تعاد هذه الأداة كما كانت في دستور عام  
 10  نصت :  وثانيًا.  أولًا  الحق  هذاصراحة وبكل وضوح على    وبكل نصت  

الرقابية،    لأن  الضوابط،  على بين جميع الأدوات  هذا الحق تحديدًا من 
 ً يل ا من المجلس ومن الحكومة في المقابل، وهذا ما  ربما يستغرق وقتًا طو

حدث في بعض المناقشات التي وصلت إلى حوالي سبع ساعات، أي  
دوام يوم كامل كان فقط لمناقشة بند واحد من بنود جدول الأعمال.  
للتعديلات   ية  التفسير والمذكرات  ية  الدستور النصوص  إلى   15التفتنا 

ية   يعيًا في المادة  م، ولاحظنا أن هناك قصو 2012الدستور   173رًا تشر
  التي   والضوابط   الاشتراطات   بعض   المادة،  صياغة  حين   عغاب عنه المشر  

 الأداة  هذه  إن  وأقول  اللائحة،  إليها  تلتفت   ولم  الدستوري  عالمشر    وضعها
  المجلس  على  تعرض  أن  يجب   إقرارها  أجل  من  الأدوات   باقي  بين  من

 20الموضوع للمناقشة، هل يصلح أم لا؟ وإذا كان   صلاحية أعني    ؛مجتمعًا
يصلح فهل يناقش في جلسة عامة أم يحال إلى لجنة من اللجان من أجل  
بداء الرأي فيه؟ كل ذلك حفاًظا على الوقت الذي لاحظنا عدم ضبطه   إ

 وتحديدًا، 68  المادة تعديل  إلى  نأتي  إذن. التعديل هذالفي الوقت السابق 
ية  المذكرة ية هي جزء لا يتجزأ   ، الدستوري  تعديل لل   التفسير والمذكرة التفسير
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ية،   ية بحسب حكم المحكمة الدستور النص:    يقولمن النصوص الدستور
"إما بطرح الموضوع للمناقشة أو باستبعاده من جدول الأعمال، أو بإحالة  
ذات الطلب إلى لجنة مختصة لتقديم تقرير عنه قبل أخذ الرأي عليه"،  

فاًظا على الوقت، "وكل ذلك وفقًا للإجراءات التي  كل ذلك كما قلت ح
 5ستنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس، وخاصة تحديد عدد من يشارك  
الداخلية، فيما   اللائحة  المناقشة أحيلت إلى  المناقشة"، وكل ضوابط  في 
ية لأهميته، وهذا ما   عدا تحديد العدد، حيث نصت عليه المذكرة التفسير

م  2012م وحتى التعديل، ومنذ عام  2012منذ عام  غاب عند الممارسة  
  بعضها   لأن  طلبًا؛  22مناقشة عامة، ولنقل    22إلى ما قبل التعديل جرت  

 10  18  الطلبات   هذه  ومن  طلبًا،  22  المجلس،  فيها  يبت   ولم  اللجان  إلى  أحيل
  العامة  الجلسة   في  نوقشت   التي  طلبًا  18  الـ  في   عامة،  جلسة  في  نوقش  طلبًا 

  ــ   الموقر  النواب  مجلس  جلسات  مضابط  خلال  من  كله  وهذا  ــ  لُوحظ
يأخذ    المجلس   أقر   فقط   واحدة  مناقشة   في   أنه دائمًا  الرئيس  وكان  ــ 

التصويت قبل المناقشة أي ينظر في رغبة الحضور في الوقت الذي يجب 
أقر   فقط  واحدة  مناقشة  وفي  دقائق،  سبع  ــ  متداخل  يأخذه كل   15أن 

مناقشة وافق المجلس وطلب من الرئاسة أن    16المجلس دقيقتين، وفي  
وتحديد   الوقت   أي أنيكون الوقت المحدد لكل عضو هو خمس دقائق،  

المدد لم يأتيا اعتباًطا، كان من خلال دراسة مؤكدة وموثقة في مضابط  
ية   هو  وــ الجلسات. نأتي إلى العدد، النص واضح جدًا في المذكرة التفسير

 20  قبل   محدد   عدد   تحديد  يجب   كانحيث    ــ   الداخلية  اللائحة  أغفلته  الذي
  منافع  إضاعة   في   الدستور   عليه  نص   كما   المجلس،  وقت   يضيع  وإلا  المناقشة، 
 اللوائح،  بعض   عليه   نصت   العدد.  الوقت   هذا  إضاعة  خلال   من   المجتمع

وتحديدًا    ،الممارسات  بعض  على  اطلاعناخلال    من  ؛أيًضا  الوقت كذلك  و 
دولة الـكويت الشقيقة، وعدد أعضاء مجلس الأمة أكثر من عددنا بمرة  
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  تسببت   يت الالأضرار    موضوع  أنعلى سبيل المثال    وجدنا ونصف تقريبًا،  
  كان   وهذا   ــ   الـكويت   في   سنوات  أربع  أو  ثلاث   حوالي  قبل  الأمطار   فيه
 الأمة  مجلس  في  الدورة  تلك   في  نوقشت   التي  الموضوعات   أخطر  من

  المناقشة   تتعدى   ألا  على  المجلس   موافقة  الرئيسفيه    أخذ  ــ   الـكويتي 
 5مهم جدًا بالنسبة إلى ضبط العمل ومن   الوقت   سابقًاقلت    كما   ؛ساعتين

أجل الانتهاء أيًضا من مناقشة بقية بنود جدول الأعمال من مشروعات  
  قوانين ومراقبات وأسئلة ولجان تحقيق وغيرها من الأدوات الأخرى، 

ُ ب ألا تستأثر هذه الأداة    يجب    الأدوات   حساب  على  المجلس  وقت   لج
  كما في الوقت.    التوازن يصبح هناك خلل في قضية    لا يجب أو   الأخرى، 

 10  الموقر  النواب   ومجلس   الحكومة  بين   مشتركة  كانت   الرغبة   هذه   إن   قلت 
ية   هيئة   لدى   المادة   هذه   لتفسير   الاحتكام   إلى   باللجوء   قضائية   دستور

ولو    أبدت   التي  القانوني  والرأي   التشريع  هيئة  هي  مستقلة، قد م  رأيًا، 
ــ    الإخوان المثال  على سبيل    لتمانع   تكن  لم   فالحكومة   بقانون  اقتراحًا ــ 
  مثلما   ــ   أيًضا.  أبل  عبدالعزيز  الدكتور   أخي   تفضل  كما   الحق  هذا   استخدام
 15  أن  يجب   الوزراء،  مجلس  اختصاص   من  أخرى  مهام  قضية  ــ  تفضلت 
  ة وبضع  شهر   قبلم،  2020  سبتمبر   3  في  صدر  بقانون  المرسوم .  فيها  يح ترم
أي  من بداية الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس،    تقريبًا   أيام

ية لكان على المجلس    فصلنا هذا، بمعنى أنه لو لم يصدر بهذه الأداة الدستور
الع  المناقشة  أداة  ــ  الأداة  هذه  يستخدم  إقرار هذا  ألا  إلى حين  ــ  امة 

يقترح الدكتور عبدالعزيز أبل    20النص، وأنتم تعلمون أننا نتكلم عن دور، و
و  تشاور  هناك  يكون  فعلًا  يتم  أن  ولـكن  القانون،  إصدار  في  الإسراع 

وقتًا، وسوف   لاستغرق  القانون  بأداة مشروع  تقديمه  تم  لو  أنه  لوحظ 
من  النواب، وهم  الوقت من وقت  إلى  يكون ضياع هذا  الح ين  ذ ذاك 

  قضية أعني  الآن قدموا ثلاثة طلبات مناقشة عامة وفق الضوابط الجديدة،  
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 المجلس  وحفظ  المناسب،  الوقت   في  انتهت   كلها  لل   ه  والحمد  والوقت،  العدد
  المناقشة   موضوع   عن   أهمية   تقل   لا  أخرى  أعمال   أجل   من  الثمين   وقته 

.  العدد  وضبط  الوقت   ضبط  قضية  في  إشكالات  أي  فيها  نواجه  ولم  العامة،
  قضية   على  نصت   التي   الدستور   من  38  المادة  نص  أقرأل  الأخير   في  أرجع
 5  ــ   الضرورة   قوانين   الدول   بعض  في   تسمى   التي ــ    بقوانين   مراسيم  إصدار 
يقول النص: "أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع    حيث 

يحتمل   يكن  لم  هذا  قلت  كما  التأخير..."،  تحتمل  لا  تدابير  اتخاذ  في 
يواصل النص: "جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون   التأخير، و
الوحيد   الضابط  إذن  للدستور"،  مخالفة  تكون  ألا  على  القانون،  قوة  لها 

 10يد ألا تكون مخالفة للدستور، هل خالفت الحكومة الدستور  الوح  والشرط
في هذا؟! طبعًا أورد الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل عددًا من النصوص  

من الدستور التي تقضي بأنه يجب ألا ينال التعديل    31وركز على المادة  
ل الحق  من جوهر الحق، وأعتقد أن هذا لم ينل من جوهر الحق، بل َأص َّ

بما لا يكون فيه ضرر على أي طرف من  وضبط استخد ام هذا الحق 
 15 .  شكرًا وأطراف العملية،  

 

 : الرئيــــس
 تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   شكرًا، 

 

 20 : الزايد جاسم دلال العضو

سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ غانم البوعينين    شكرًا 
مع احترامي لما تفضل به الأخ الدكتور    التالي:من بيان، فقط سأضيف  
لا يكون الارتكان إلى    أنهفي بداية مداخلتي    بي نت عبدالعزيز أبل، ولـكن  
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أي تفسيرات خاطئة وليعذرني في هذا الأمر. بداية في اللجنة لم نكن على  
في هذا المرسوم بدليل أن التقرير ــ وأشكر معاليكم على بيانكم ذلك ــ    عجالة

  بيان   إلى عملنا  امتد  بل  المرسوم  بيانبنحن لم نأخذ فقط    ،وكافٍ   مسهب 
  وجئنا   أيًضا،  التقرير   في  أرفقناها  التي   الدول   من  عدد   في  المقارنة  الأمور

 5  نها بي    التي   والاستعجال  الضرورة  مبررات   بيان  في   بالتدرج  التقرير   في
يكفي  البوعينين،  غانم  الأخ  سعادة نؤكد أن هذا    أن  الجانب  هذا  في  و

في   النواب  الحكومة ومجلس  بين  القائم  الخلاف  على  بناء  المرسوم جاء 
المادة ومخاطبتهم   التشريع والرأي القانوني، هذا الأمر   هيئة تفسير نص 

فيها    تحدث الفرها التي تم  الأول. الأمر الثاني: في حالات الضرورة وتوا
التشريعية.   القواعد  في  بالتدرج  نلتزم   10  توجيهاته   الدستوري  ع المشر  نحن 

ية  المذكرة  تضمنته  وما   العادي،   ع للمشر    ملزمة   ما   شرح   تم  عندما  التفسير
ية   المذكرة  بيان   في   ورد   لما   الإلزامية   الصفة  هي  فهي  أحكام،  من  التفسير
  أحكام   أيًضا   فيها  تحوز  التي  نفسها  المرتبة  وتأخذ   ملزمة  القانونية   الناحية   من

ية   المذكرة  في   واضح   جلي   بتفسير   جاء   وهذا   الدستور،    معها  ليتبين   التفسير
ية  أحكام  كل   أن  15العادي. وبالتالي هذه   عللمشر    ملزمة  هي  وردت  تفسير

يتم   أن  المفترض  المادة كان  نص  في  لأنه  والضرورات،  المبررات  من 
تحديد عدد من يشترك في المناقشة. مسألة أن هذه الأعداد لم تكن منظمة  
فهي تدخل ضمن مبررات الاستعجال التي أردنا بها أيًضا أن ندرأ ونمنع  

ا مباشرة  أثناء  أو مشاكل  تصادم  قد يحدث من  العامة من ما  لمناقشة 
التي تم تنظيمها   الأمور   20دون وجود أي ضوابط تحكمها، وبالتالي هذه 

حفاًظا على الممارسة في العمل النيابي والعلاقة    جاءتوبموجب المرسوم  
ما بين السلطتين. تطرق الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إلى المبدأ الدستوري  

وال الحقوق  بتنظيم  يتعلق  فيما  عليه  يات،  المنصوص    أمام   هنا   نحن وحر
يات   حقوق  المتصلة    عالمشر    بها  عني   وحر الحقوق  وهي  الدستوري 
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ياته الأساسية عندما تنظم بقانون فيجب   بالشخص في شأن حقوقه وحر
يكون  ألا ينال هذا التنظيم من جوهر الحق، بمعنى أنك تقيد ممارسته و

دون    هذا التقييد فيه اصطدام مع أي نص دستوري منحه هذا الحق من 
أن تكون هناك أي ضوابط أو قيود فرضت عليه. ما نحن بصدده الآن 

 5عن الاختلاف، لأنني لا أختلف مع التفسير    بعيد في المناقشة العامة  
الذي قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، ولـكننا دائمًا نعو ل ونرك ز ونرتكن  

ية،  ،إلى التأصيل القانوني فلا    وخاصة عندما تكون هناك مواد دستور
في    ورد  يذ النفسرها تفسيرات تخرج عن تأصيلها الدستوري والقانوني  

ية، بغض النظر عن انطباق هذه المادة على حق المناقشة   المذكرة التفسير
 10السلطة التشريعية،    مباشرة لآلية من آليات    امنظمً   احقً باعتباره  العامة  

  ينطبقأبل  أرى أن التفسير الذي ذهب إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز    لاو
النص   لهذا  خضوعها  افتراض  مع  أنه  له  أوضح  أن  أحببت  عليها. 

العامة هنا لم ُيحرم منها أعضاء مجلس النواب،    المناقشة  فإنالدستوري،  
إنما هي ارتدت وتم تقويمها بما نص عليه في تفسير المناقشة العامة، فهل  

 15 الحق  هذا   مازال  الحكومة؟  من  رأي   استيضاحالآلية خلت من    هذه
  الحكومة   مع  الرأي  في  التبادل  فيها  منع  هلو.  العامة  المناقشة  في  موجودًا
  وبالتالي   يمس؛   ولم  الحق  هذا  على  منصوًصا   مازال   معين؟   أمر   أي  حول

  ما .  يمس  ولم   موجودًا   مازال   ونطاقه   العامة   للمناقشة   والتفسير   الغرض 
ية  للمذكرة  وبالتطبيق  بالالتزام  جاء  ما  هو  مُس َّ    هذا  أوجبت   التي  التفسير

ما    وتوافَر   الضرورة  تنطلق  هنا   ومن  الأمر، هذا  الاستعجال،   20عنصر 
 أحببت إضافته، وشكرًا.

 

 : الرئيــــس
 . المناعي أحمد  درويش  الأخ  تفضل شكرًا، 
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 : المناعي أحمد  درويش العضو
الفطر    شكرًا   عيد  بقدوم  وُأهنئهم  للجميع  تحياتي  الرئيس،  سيدي 

م بتعديل المادة  2020لسنة    26المبارك. بخصوص المرسوم بقانون رقم  
م بشأن اللائحة الداخلية  2002لسنة    54من المرسوم بقانون رقم    173

التشريعية   الشؤون  لجنة  ومقرر  وأعضاء  رئيس  أشكر  النواب،   5لمجلس 
 حق  يمس   لا  القانون   أن  نت بي    إنها  حيث ير الوافي،  والقانونية على التقر 

الذي وافق    ــ   بقانون   المرسوم  هذا  لأن  صحيح؛  وهذا  المناقشة،   في   النواب
المناقشة فقط. والخلاصة أن هذا المرسوم أتى   منظ  ــ عليه مجلس النواب 

القصور التشريعي الذي استظهرته هيئة التشريع والرأي القانوني،    لمعالجة 
 10من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ليضع    173عديل نص المادة  وذلك بت

ضوابط للمناقشة العامة. هذه الضوابط تشمل تحديد مدة التحدث بخمس  
بالغرض من دون   التي تفي  الكلمات والجمل  التركيز على  دقائق لغرض 

الرفض لموضوع  بداٍع للتكرار مع توضيح فكرة المتحدث سواء بالموافقة أو  
كذلك شرط أن يكون عدد المتحدثين في موضوع المناقشة لا    المناقشة. 

 15يزيد على عشرة أعضاء. نعتقد أن هذا العدد كاٍف لتكوين فكرة عامة  
وكذلك   الموضوع.  ذلك  حيال  المناسب  القرار  لأخذ  المجلس  لأعضاء 

  التي   الغاية  إلى  المتحدث  وصليالنقاش والتحدث بهدوء وبأسلوب متزن  
وذلك احترامًا للقاعة البرلمانية    ،الآخرين  تجريح  عن  بعيدًا  إيضاحها  يريد

الضوابط   لهذه  المؤيدين  من  أنا  عليه  وبناء  المتحدث.  فيها  يوجد  التي 
 20  التعديل   من  الغرض  إنفتعتبر تقييدًا للمناقشة. وكذلك    لا  التي التنظيمية  

يادة  الوقت   من  الاستفادة  هو   الوطن   لصالح  البرلماني   الإنجاز  كفاءة  وز
 . وشكرًا  المواطن، و
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 : الرئيــــس
 . العريض سالم  أحمد  الدكتور  الأخ  تفضل شكرًا، 

 

 : العريض  سالم أحمد الدكتور العضو
 5سيدي الرئيس، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الأعياد.    شكرًا 

أتفق مع كل ما جاء في هذا المرسوم؛ لأنه يؤدي الغرض    أنالن أطيل،  
بعض   في  تكون  التي  للمداخلات  حد  ووضع  المناقشات  ضبط  من 
الأحيان غير بناءة لتقويم رأي حكومي أو شوري. أما المناقشات البناءة  

  الدستور ذُكرت في الدستور فهو حق مضمون لأعضاء المجلس بحسب    التي 
 10  في  للآخرين   حق   أنه   أعتقد   دقائق   بخمس   ناقشة للم   الوقت   تحديد .  واللائحة
بداء  في  للمساهمة  المجلس   المرسوم  مع   أنا  لذلك  دقة؛  بكل   وطرحه  رأيهم  إ

 . وشكرًا المجلس، في الأمور  هذه ضبط  في
 

 : الرئيــــس
 15 . الدوسري سالم  صباح الأخ  تفضل شكرًا، 

 

 : الدوسري  سالم  صباح العضو
  أن  يشرفني بداية . بالخ ير  صباحكم الل   ه   أسعد  الرئيس،  سيدي  شكرًا  
يكات   التهاني   بخالص   لـكم   أتقدم   الفطر  عيد  حلول   قرب   بمناسبة  والتبر
ُمبال وشعبًا  وحكومة  قيادة  الحبيبة  مملـكتنا   وعلى عليكم الل   ه أعاده  السعيد   20  ني

ً رئيس   للجنة   الشكر   كل   الرئيس،  معالي.  والمسرات هذا    ة على  وأعضاء 
التقرير الوافي والمتميز. أصبحنا نلاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الخروج  
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تخالف   أقوالًا  نسمع  وكذلك  والاتهامات،  اللوم  إلى  المناقشة  باب  من 
الدستور والقانون وتشكل مساًسا بكرامة الأشخاص، وتضر المصلحة العليا  

  لا   مناقشاتفي  لمجلس  للبلاد ومصلحة الوطن والمواطنين، وتضيع وقت ا
  في التعديل  هذا  يساهم  سوف  وللعلم .  البحريني المجتمع مصلحة  في   تصب 
 5  المجلس   وقت   تضييع   دون  من  أهدافه  إلى  للوصول  العامة  المناقشة  ضبط
 المرسوم،   هذا  على   الموافقة   وأرجو .  ودل  قل   ما  الكلام   وخير   الثمين،
 . وشكرًا

 

 : الرئيــــس
 10 . فخرو  محمد جمال الأخ  تفضل شكرًا، 

 

 : فخرو محمد جمال العضو
  والزميلات   الزملاء   إلى   موصول   والشكر   الرئيس،   سيدي   شكرًا  
يعية  الشؤون  لجنة   أعضاء   رغمف   ،المفصل  تقريرهم  على   والقانونية  التشر

 15 كل   شرح  في   ممتازًا  أداء   أدوا  حقيقة   إنهم فضيق الوقت في إعداد التقرير  
  تمامًا  أتفهم  الرئيس،  سيدي. المرسوم  بهذا  المتعلقة والظروف  الملابسات

اتفقنا    قدو   النواب،  لمجلس  الداخلية  اللائحة  تخص  التعديلات   هذه  أن
ضمنًا في السابق أن يترك لكل مجلس أن يبدي رأيه في لائحته الداخلية  

  هذا   إلى  أميل   كنت   وإنوتنظيمها الداخلي بما لا يختلف مع الدستور.  
 20  على   إدخالها   تم   التي  التعديلات   أيًضا   أناقش   أن   لي  اسمح   لـكن   الاقتراح،
يمانًا فقط بالمشاركة    الموقر  لمجلسهم  الداخلية  اللائحة بداءفي  إ الرأي فيما    إ

توصلوا إليه. أتفق في كثير مما ذهب إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل،  
وأعتقد أن هناك وجهة نظر سليمة فيما يتعلق بالاستعجال والتعديلات  

يات كما أشار إليها. سيدي الرئيس، واضح أن  والتوسع وا لتضييق في الحر
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مجلس النواب نفسه كان منقسمًا انقسامًا كبيرًا في هذا الموضوع، فعندما  
فقط   يعترض    14يصوت  و مؤيدًا  ويمتنع    11عضوًا  أعضاء    9عضوًا 

أعضاء، فهذا يوحي بأن هناك فعلًا موقفًا متذبذبًا    6ويتغيب عن الجلسة  
أغلبية على هذه التعديلات، وهذا في الحقيقة يثير تساؤلات  وليس موقف  

 5فيما لو قُدم هذا الاقتراح أو هذا الموضوع في صورة مقترح بقانون، هل  
كان سيحظى بالأغلبية أم لا؟ النتائج التي لاحظناها الآن على الأقل في  

 مع  كلنا   الرئيس،   سيدي.  بالأغلبية  يحظى   لن  أنهالتصويت على المرسوم  
  ولـكن   العمل،  ينظم  مرسوم  أو  قانون  أي  أن  على  أبدًا   نختلف  ولا  ظيم التن
  ضيقت   قد   التعديلات   هذه  أن  وأعتقد   ؛التضييق  يعني   لا  التنظيم   أيًضا 
 10  السنوات السبع  مدى    على  ممارستها  المجلس   اعتاد  التي  الصلاحيات  من

. أعتقد أن الأصل في العمل التشريعي هو الكلام والاستثناء هو  الماضية
عدم الكلام؛ لذلك نحن في لوائحنا الداخلية عندما نناقش أي موضوع،  

  15  أولىالأي بند، أي مادة، سمحت اللائحة للعضو بالتحدث في المرة  
،  دقائق، أيًا كان نوع الموضوع صغيرًا أو كبيرًا  10دقيقة وفي المرة الثانية  

 15  وليست   المواطنين،  عموم  تهم   التي  العامة  المناقشة  موضوع   في  بالنا  ماف
  عن   نائب  من  معينًا   برغبة  اقتراحًا  أو   معينة،  دائرة  تهم   خاصة   مناقشة
  الناس   عامة  تهم   لأنها   عامة  مناقشة   ميت سُ .  دائرته  تخص  معينة  دائرة

 أن  أعتقد. معينة فئة على مقتصرة  أو  محددة مجموعة يهم  موضوعًا  وليست 
أدت إلى وصولي إلى    التي هي  و  التعديل  فيها  يوفق  لم   نقاط  ثلاث  هناك

الأول هو   الموضوع  العامة:  ية  الحر في موضوع  تضييقًا  بأن هناك   20الفهم 
تطرقت إلى تحديد من يتحدث في المناقشة    68العدد، صحيح أن المادة  

يقول الكل يتحدث  كانولـكن  العامة،   في    بالإمكان أن يأتي القانون و
المناقشة العامة. تحديد العدد لا يعني وضع عدد معين، يمكن أن نسمح  
الداخلية   اللوائح  وفي كل  الدساتير  في كل  بما هو موجود  أسوة  للجميع 
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المماثلة في النقاش العام. وتقرير اللجنة تضمن كشف مقارنة، والإخوان  
العامة   الأمانة  اليومين    في  مقارنة   دراسة بأيًضا    أمدوني   مشكورين في 

الماضيين، وأيًضا لم أجد في تلك الدراسة أي نظام دستوري أو أي نظام  
في اللوائح الداخلية ُيحد د عددًا معينًا. كون المناقشة مناقشة عامة معناه  

 5  موضوع بالنسبة إلى  أن جميع من يرغب في المشاركة يُسمح له بالمشاركة.  
ضوع معين، وفي موضوع  ن في مويالأخ الوزير قال دقيقت  دقائق،الالخمس  

آخر ثلاث دقائق. نحن أيًضا في هذا المجلس عندما يأتينا موضوع معين، 
فأنت أحيانًا ــ معالي الرئيس ــ تقول للزملاء الأعضاء: يا زملاء، هل  

  الأصلنحدد مدة الكلام بثلاث دقائق أو بخمس دقائق توفيرًا للوقت؟  
ية في الكلام والمجلس سيد قراره  10. في الجلسة نفسها قد يأتي  هو منح الحر

يقترح على الأعضاء تحديد الوقت بحد معين. يجب ألا   رئيس المجلس و
نأتي الآن في اللائحة الداخلية ونحدد النقاش العام في خمس دقائق فقط،  
معلومات   على  الحصول  هو  العام  النقاش  من  الهدف  إن  حيث 

ء فقط؟!  والاستيضاح، فكيف نأتي ونحدده بخمس دقائق وبعشرة أعضا
 15أعتقد أن هذا نوع من التضييق لم نجد له في الدساتير المماثلة ما يؤيد هذا  
النوع من الصياغة. بخصوص موضوع عدم نقد الحكومة أعتقد أن هذه  
لم تكن صياغة صحيحة في مكانها سيدي الرئيس، حيث توجد بنود عامة  

ال رئيس  سمح  وإذا  والحوار،  النقاش  تنظم  الداخلية  اللائحة  جلسة  في 
بالحوار للأعضاء فأنا أعتقد أن هذا خطأ من رئيس الجلسة ولا يتطلب 
 20ذلك أن تجد له نًصا في اللائحة الداخلية. الإخوان في مذكرة الحكومة  

مرة السابقة تم توجيه    18ذكروا أنه أثناء النقاش العام ــ فعلًا ــ في الـ  
في موضوع  نقد ولوم إلى الحكومة. ووضع خط فاصل في النقاش العام  

معين في الاستيضاح عن سياسة معينة وعدم نقد الحكومة أو نقد آرائها؛  
هذا خط صعب يا سيدي الرئيس. اليوم لو أننا سنناقش موضوع البطالة  
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في البحرين، أو موضوع العمالة الأجنبية في البحرين، حتمًا أي شخص  
يعت وهذا  ينتقدها،  وسوف  الحالية  السياسات  إلى  يتطرق  بر  منا سوف 

للعضو   ألن يُسمح  لومًا،  يعتبر  أو    أن بنقدًا و أثناء    أنبينتقد  لومًا  يوجه 
الحوار؟! كل هذه الصياغات أعتقد أنها فاتت الإخوان، أو أن من صاغ  
 5هذا المرسوم خانته هذه المفاهيم لعدم التضييق في الحوار، وكما ذكر الأخ  

ى ألا ينال التعديل  الدكتور عبدالعزيز أبل أنه يوجد في الدستور ما ينص عل 
من جوهر الحق، وجوهر الحق هنا هو السماح للعضو بإبداء رأيه لأنه  

  هذا  إن   وأقول  أرجع.  نفسهيُمث ل الشعب بأكمله ولا يُمث ل دائرته ولا يُمث ل  
  أبديت  مجرد  وأنا  الشيء،  هذا في   حقهم  ولهم  النواب،  في الإخوان  رأي 
ية   تجربتنا  على  نحافظ  أن  يجب   أننا   أعتقد  لأنني  رأيي،  10  وتجربتنا   الدستور

  في   التراجع   وليس   الأمام  نحو   التقدم  في  البرلماني   نهجنا   وعلى   البرلمانية،
 . وشكرًا التشريعية، السلطة  حقوق 

 

 : الرئيــــس
 15تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون    شكرًا، 

 مجلسي الشورى والنواب.  
 

 :والنواب الشورى مجلسي شؤون  وزير
  التي   الأولى  بمداخلتي  فعلًا  سأكتفي  كنت   الرئيس،  سيدي  شكرًا 
 20  سعادة   وزميلي   أخي   ولـكن  أبل،  عبدالعزيز   الدكتور   كلام   على   فيها   عقبت 
  قال   أولًا.  عليها  أعقب   أن  وددت  ملاحظات  جملة  أورد  الأول  النائب

  إنه   وأقول   الأغلبية،   على   بقانون  المرسوم   يحصل   لم  النواب   مجلس   في   إنه
المادة )  ،الأغلبية   المطلوب  ليس ( أغلبية  124ولـكن المطلوب بحسب 

رافضة أو عدم إقرار المرسوم بأغلبية وليس الموافقة على المرسوم، وإنما  
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يع بقوانين تحتاج إ لى أغلبية، هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى، وفيها  المشار
فهل سيحظى   القانون  قُدم مشروع  لو  قال  هنا  ب تعقيد.  أيًضا  الأغلبية؟ 

دخلنا في إشكالية القانون والمرسوم بقانون. قال أخي إنه لم يحصل على  
أغلبية   وليس  رافضة  أغلبية  على  يحصل  أن  يجب  كان  أقول  أغلبية، 

 5سوم بقانون على أغلبية موافقة، بمعنى أننا لو قسناها  موافقة، وقد حصل المر 
، وبالنظر إلى العدد  11بمفهوم المخالفة بمن لم يوافق عليه فقد كان عددهم  

عضوًا وافقوا على المرسوم بقانون، سواء كانت الموافقة    29فمعنى ذلك أن  
أو بالامتناع، حيث إن الامتناع لا يعتبر رفًضا، وهذا توصيف    صريحة

حدث في مجلس النواب. تفضل أخي وقال إنه لم يجد في الدساتير  لما  
فيه ذلك،  أقول إن دستورنا موجود   العدد، وأنا   10المماثلة ما ينص على 
المادة،  في الدستور وليس في  نُعد ل  تُعد ل فيجب أن  ارتأيت أن  وإذا 
المادة قصور تشريعي واضح، انعكس ذلك سلبًا على   إنه كان في  حيث 

لعامة السابقة، وبي نت أن هناك مناقشات استغرقت حوالي  المناقشات ا
ساعات. قال أيًضا إن الحكومة قالت في مذكرتها، المراسيم بقوانين لا    7

وإنما  ب يُرفق   الحكومة  برأي  مذكرة  مجلسي    يُرفقها  شؤون  وزارة   15رأي 
إن  نقل  لم  وفيها  المذكرة،  هذه  عن  مسؤول  وأنا  والنواب،  الشورى 
نقل ذلك   لم  الحكومة،  إلى  نقد موجه  فيها  قد ورد  السابقة  المناقشات 
لهيئة   الرأي المسب َّب والملزِم  أننا ــ ربما ــ وصفنا  مطلقًا، وكل ما هناك 

في مناقشات سابقة أي نقد    التشريع والرأي القانوني، ولم نقل إنه حدث
 20ولوم للحكومة، وعلى أساسه لجأنا إلى هذا التعديل، لا أبدًا، بل إن التعديل  
كان من أجل وضع الأمور في نصابها ليتوافق النص في اللائحة مع النص  

المادة ) إن  مثلًا  لأقُل  فقط.  الدستور  العامة  173في  المناقشة  بشأن   )
المادة "تُقد م إلى رئيس المجلس أثناء  أيًضا كان فيها تزيد، حيث تقول  

يَعرض    المناقشة الاقتراحات المتعلقة بموضوع طلب المناقشة العامة  كتابةً، و
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وتُقدم   المناقشة،  تنتهي  المناقشة"،  انتهاء  فور  الاقتراحات  هذه  الرئيس 
المقترحات، ولا يوجد كلام عند عرض المقترحات إلا لمقدميها، فلكٍل 

اقترا يشرح  أن  وأيًضا  منهم  وتُقد م مقترحات،  المناقشة  تنتهي  إذن  حه. 
لون فيها ولو قال بإيجاز، ولـكن من حق باقي النواب أن   مقدموها يُفص 
المقترحات. إذن رجعنا إلى مناقشة أخرى    5يبدوا ملاحظات على هذه 

( ــ فعلًا ــ في نصها السابق كان 173بعد انتهاء المناقشة الأصلية. المادة ) 
 من   تحديدًا  المجلسي كبير. لو كان العدد ُيحدد من قبل  بها خلل تشريع

  إننا   حيث   المشكلة،  هذه  واجهنا  لما  للمناقشة   الكاملة  المدة  ُتحدد  أو  البداية 
  إن  قلت   كما   الرئيس،  معالي.  الممارسة  خلال   من  المشكلة  هذه  واجهنا 

يعيًا  خللًا  السابق  النص   في يعيًا   وقصورًا  تشر  10 نكا  هذا.  بالدستور  يتعلق  تشر
 قلت   وأنا.  أحد  عليهم  يحجر  لم  النواب  مجلس  في  وإخواننا   فقط،  توجهنا
  الكلام  قضية   إن   النواب   مجلس  في   بقانون   المرسوم   هذا  مناقشة  أثناء   لهم

  يُصو ب  من  هو  فالرئيس  الحكومة، إلى  وليس  الرئاسة  إلى   ترجع  وضبطه 
يطلب   لكلمته  النائب  إلقاء  حتى  أثناء  يتداخل  من  وهو  الكلام،  ويمنع  و
 15 حق  لهما  أيًضا  والحكومة  هو  المثال،  سبيل  على  وكذا  كذا   تعديل  منه

  بكامل   المجلس  إلى  الأخير   في   يرجع  الشطب   حق  حتى   ولـكن  الشطب،
. الشطب   هذا   على   الموافقة   عدم   أو  الموافقة   على  يصو ت  لـكي  أعضائه
  من   حقًا   تُفو ت   لم  والحكومة  الحق،  من  تنتقص   ولم   تحجر   لم  الحكومة
  على   قائم   تشريعي  تعديل   فعلًا  هناك  كان  أنه  هنالك  ما  وكل   الحقوق،
 20 .وشكرًا  التدخل، هذا  ضرورة  لنا بي نت  وبممارسة   وبمنطق  سليمة  أسس

 

 : الرئيــــس
 تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.   شكرًا، 
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 :المؤيد يوسف منى العضو
.  السعيد  بالعيد   وأهنئكم  صباحكم،  الل   ه  أسعد  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

 والأخ  أبل  عبدالعزيز  الدكتور  الأخ  وأوافق  اللجنة  قرار  مع  أختلف  أنا
  بشأنم  2020  لسنة (  26)  رقم   بقانون   المرسوم .  رأيهما  في   فخرو  جمال 
 5  في   الاشتراك  يجوز  لا  أنه  يتضمن  النواب،  لمجلس  الداخلية   اللائحة  تعديل
  فإذا يتكلم،  أظن ــ سيدي الرئيس ــ أن من حق العضو أن    أنا و  ، المناقشة

! وبالنسبة  دقائق؟  5كان كلامه مهمًا وبن اء فلماذا يمنع من الكلام إلا لمدة  
إلى عدد المتكلمين يجب ألا ُيحد د بعدد، ففي بعض الأحيان المتكلمون  

 تحديدالخطأ  من    ه أن  فأتصور   مهمة،  إيجابية   أمورًا  لموضوع إلى ا يضيفون  
مثلًا    ناإن  حيث   الكلام،  ووقت   المتداخلين   عدد اليوم  لهذا  نقاشنا   10في 

ُمنع مجلس النواب من    10تداخل أكثر من   ي لماذا  أشخاص، فلا أفهم 
ية في   ذلك في المناقشات! إذا كان النائب لا يستطيع النقد أو الكلام بحر
البرلمان فكيف يمكنه الدفاع عن حقوق الشعب الذي انتخبه؟! أتمنى أن  

  على  يقتصر  وإنما ــ    والشتم  السب ــ أعني  يكون انتقاد النواب غير سلبي  
 15  إلى  ا أقدمه   أن  أود  ملاحظة  لدي .  لمنتخبيه   الخ ير   فيه  فيما  البناء   النقد 
يطانيا  مثل   الأول  العالم   إلى  المقارنة   عند  اللجنة  تستند  لم:  اللجنة   وباقي   بر
  على  أوافق   لا  أنا.  الديمقراطية   في   تحتذى  نماذج  وهم   الأوروبية   الدول 
  السادة   من  البناء  بالنقد   الديمقراطية   تتطور  أن  ونتمنى   بقانون،  المرسوم  هذا

 .وشكرًا الشورى،  مجلس  وأعضاء النواب  الأعضاء 
 20 

 : الرئيــــس
تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون    شكرًا، 

 مجلسي الشورى والنواب.  
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 :والنواب الشورى مجلسي شؤون  وزير
  تفضلت .  قليلًا  وتحملونا  اعذرونا   الل   ه،  حفظكم  الرئيس،  سيدي   شكرًا 
العدد،    حجريُ   لماذا   وقالت   المؤيد  منى  الأخت   سعادة في  النواب  على 

وُيحد د بعشرة فقط؟ ونحن اليوم ناقشنا المرسوم بقانون وتداخل فيه أكثر  
 5من عشرة أعضاء من مجلس الشورى، طبعًا نحن نتكلم عن موضوع آخر  

ابطها، ولـكن عند مناقشة القوانين أعتقد أنه  المناقشات العامة وضو  وهو
لا يوجد نص يحجر وإنما يوجد نص يحدد عدد المداخلات بألا تزيد 

  وليس   الكلام  في   عامة  قواعدباعتبارها  على مداخلتين مثلًا، ويحدد الوقت  
  التي   العامة   بالمناقشة   المختصة (  173)  المادة   عن  أتكلم  أنا .  العامة  المناقشة 
 10  عن  يتكلمون  فهم  الأمور،  مطلق  عن  نتكلم  ولا  ضوابط،  لها  وُضعت 
  غير   أخرى   رقابية   أدوات   قضية   عن  يتكلمون  هم  وطبعًا  ذلك،  مناقشة
  سواء   الواردة  الرسائل   في   ويتكلمون  الموقر،  الشورى   مجلس  لدى  موجودة
  أي  الأمور،  هذه  من  غيرها  أو  برغبات  مقترحات  على  ردودًا  كانت
 عليهم  حجر  لا و  عليهم،   حجر  ولا  شك،   بلا   ذلك   من  أكثر   أمور   عن   يتكلمون 

 15  المجلس   لوقت   وتحديدًا   ضبطًا  جاء  الأمر  وإنما  أيًضا  العامة   المناقشة  في 
 .وشكرًا الحكومة، ووقت 

 

 : الرئيــــس
 تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   شكرًا، 

 20 

 : الزايد جاسم دلال العضو
سيدي الرئيس، بصراحة أحببت أن أوضح أمرًا معينًا، هل   شكرًا 

المرسوم   في  الموجودة  الألفاظ  نقرأ  أو    النقد مثل  اليوم عندما  اللوم  أو 
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نة ولا يجوز نقدها    الحكومة  أنبرسالة    إيصالل الاتهام، هل ذلك هو   مُحص 
  المناقشات التي   فيأننا    يكفيو أو اتهامها أو لومها؟ هذا الكلام غير صحيح،  

يع  فيتُدار     وجودضمن كلامنا بيان    يصدر والاقتراحات بقوانين    المشار
في   ما  أو خلٍل  الاتجاه  في هذا  ما    أن في  والرغبة    الاتجاه،  ذاكقصورٍ 

 5  لـكن  العادية،  ةالممارسهي  هذه    ؛الأداء  هذا  من  أفضل  الأمر  يكون
 ...فهم هناك يكون أن لابد
 

 : الرئيــــس
ية   سلطة  هو  بقانون  المرسوم   إصدار  إن  دلال،  أخت يا      تقدير
 10  إلى  باللجوء  النواب   مجلس  في   عليه  الاتفاق   تم  ما  وإن   الجلالة،  لصاحب 
 للوائح   وفقًا  جاءمناقشته والتصويت عليه،    ت تم  وما   والتشريع،  الفتوى

ية  آليات  وفق  وجميعها  الداخلية،   إن  ولذلك   الدستور؛  في  مقررة  دستور
متقدمة إلى الأمام بدعم من صاحب الجلالة وسمو    الديمقراطية   الل   ه   شاء 

المداخلات   إحدى  في  قلت  وكما  الموقرة،  والحكومة  العهد    نها إولي 
 15  عملية   التنظيم   وعملية   ديمقراطية،  ت تجربة وليس  ديمقراطية   مسيرة  أصبحت 
تفضلي الأخت دلال  . المسار هذا  ينحرف  عندما  المسار   لتصحيح مطلوبة
 . الزايد

 

 : الزايد جاسم دلال العضو
ية عندما    ،الرئيس  سيدي  شكرًا  20أود أن يُستقرأ حكم المحكمة الدستور

  ا ردً   هفينظرت في أمر لجان التحقيق، لماذا أود قراءة هذا النص؛ لأن  
القواعد  ومسألة  والضرورة،  الاستعجال،  مسألة  عن  يتكلم  من  على 

ية. أيًضا ردًا على الأخ   حن عمدنا  فخرو بشأن المقارنات، ن   جمال الدستور
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إلى وضع هذه المقارنات حتى تكون هناك معرفة كاملة لدى لأعضاء.  
وعندما أشير إلى أن هناك دولًا لم تحدد عددًا معينًا، أرد عليه في هذا  
الجانب بأن النص الدستوري لم يحدد لديهم العدد، وهذا هو الفرق في  

ولن    الدول التي لم ينص فيها النص الدستوري على تحديد عدد معين، 
 5يحتاجوا إلى وضعه إلا إذا كانت ممارسته تتطلب ذلك، ولـكن بالنسبة  

ية أتت     هذا  ومن  التحديد،  هذا  ضرورةب إلينا هناك نص ومذكرة تفسير
ية   المحكمة   حكم   أبي ن   أن  أردت   فقط   المنطلق    إلى   أشارت   عندما   الدستور

  في  أساًسا  يجد  الدستور   سمو  مبدأ  أن  هو  المحكمة  هذه  قضاء  في  المقرر  أن
  تندرج  دولة  أي  في   القائم   القانوني   النظام  يتضمنها  التي   القانونية  القواعد  أن
القواعد    ة المنشأ  للسلطة   وفقًا  هذه  قائمة  على  الدستور  يأتي  و منها،   10لكل 

الشعبية التي تسمو على سائر سلطات   نتاج الإرادة  أنه  باعتبار  القانونية 
أدنى سواء كانت في صورة قانون  الدولة، مما مؤداه أن أي أداة تشريعية  

يعد مبدأ الدستور أساس الرقابة   أو لائحة لا يجوز أن تخالف الدستور، و
ية التشريع أيًا كانت صور هذه الرقابة ابتغاء صيانة وحماية   على دستور
يرسي   الذي  الأعلى  الأساسي  القانون  هو  الدستور  أن  ذلك   15الدستور، 

نظا عليها  يقوم  التي  والأصول  أن القواعد  أؤكد  أن  أحببت  الحكم.  م 
م أيًضا جاءت نتاج إرادة شعبية، وبالتالي نحن بصدد  2012تعديلات  

ية،  وضع نص يتلاءم مع تلك الإرادة، ومع ما ورد في المذكرة التفسير
 وشكرًا. 
 20 

 : الرئيــــس
  رأي ول المؤيدين،    رأيل أعتقد أننا استمعنا    إخوانيا    ،كلٍ   على  شكرًا، 

أن   أعتقد و  ،المتحفظين  أو  آخر  رأي  لهم  الذينبل    ــ   المعارضين   أقول   لا  ــ
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المعني بهذا   المجلس  عليه  المرسوم وافق  ية واضحة، والآن  الآلية الدستور
  مجلس  إلى  بالنسبة  قرار   من  اتخاذه  تم   ما   أيًضا   نح ترم   ونحن  التعديل،
ية   الآلية  وفق   التعديل  هذا  على  الموافقة   وتمت   النواب،   واللوائح  الدستور
 وكان  الـكريم  مجلسكم  قبل   من  المرسوم  ُأقر   إذا  والآن.  المعتمدة  الداخلية
ية   جوهر   مس  أنه   يعتقد   من  هناك   5  فأمامه   الدستور،  هإلي   تطرق   فيما   الحر

ية،   المحكمة ية  والمحكمة  الدستور   للجميع، وملزم حاسم  قرار  قرارها  الدستور
ية   الآليات   إذًا   ديمقراطيتنا   على  أبدًا  نقلق  فلا   لل   ه،  والحمد  متوافرة  الدستور

  نشيد   أن  يجب   التي  الأشياء  أكثر   من  أن  وأعتقد  التشريعية،  سلطتنا  وعلى
والتنفيذية، وأنا خلال    ي ه   بها  التشريعية  السلطتين  بين  المكين  التعاون 

 10 من  والمساندة  الدعم   إلا  جدأ  لمرئاستي لهذا المجلس طوال هذه السنوات  

لمجلس    ،العهد  ولي  وسمو   الملك  جلالة  من   البلد،  هذا  في   العليا   السلطة  قبل 
ية.   الدستور صلاحياته  ممارسة  في    داعٍ   هناك  ليس  إخوانيا  الشورى 

المسؤولة.   الديمقراطية  ميزة  وهذه   آراء،  من  يطرح  ما   إلى  أرتاح  أنا  للقلق،
الـكريم قفل   اسمحوا لي أن أطلب من مجلسكم  الكلام،  الإخوان طالبو 
إلا التصويت على هذا   النقاش لأن الأمور واضحة، وليس أمامنا   15باب 

المرسوم بقانون، والقرار الأول والأخير يعود إلى مجلسكم الموقر فقد أخذنا  
  التمحيص  من  حقه   وأعطيناه   المرسوم،   هذا   لمناقشة   ساعتين الآن حوالي  

  على  وافقتم   فإذا   الموقر،  مجلسكم  على   الاقتراح   هذا  أعرض س.  والتدقيق
ً   بقانون  المرسوم  هذا  على  بالتصويت  فلنبدأ  النقاش   باب  قفل  بالاسم،   نداء

 20 النقاش؟  باب  قفل على  المجلس يوافق هل . الأخير  في   لـكم والقرار
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 ( موافقة)أغلبية  
 

 : الرئيــــس
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية    .النقاش  باب  يقفل  إذن 
 5 اللجنة. 

 

 :الحداد مهدي أحمد العضو
سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات    شكرًا 

  الموافقة ب وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي  
 10( من  173بتعديل المادة )  م2020  لسنة (  26)   رقم  بقانون   المرسوم   على

م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة  54المرسوم بقانون رقم ) 
 ( المادة  في  عليها  المنصوص  إصداره  شروط  لتوافر  من 38النواب،   )

 الدستور. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا. 
 

 15 : الرئيــــس

ً   بقانون   رسوم الم  على  رأيكم  الآن  نأخذ   سوف   شكرًا،   بالاسم،  نداء
 . للمجلس  العام الأمين العصفور   أحمد أسامة  المستشار الأخ تفضل

 
  على   رأيهم  لأخذ  الأعضاء   أسماء  بتلاوة  للمجلس  العام   الأمين  قام)وهنا  
 20 (بالاسم نداء   بقانون المرسوم 

 :الدلال محمد  ابتسام الدكتورة العضو
 . موافقة  
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 :العريض سالم أحمد  الدكتور العضو
 .موافق  
 : الحداد مهدي أحمد  العضو
 .موافق  
 5 :البنمحمد  إسماعيل بسام الدكتور العضو

 .موافق  
 : الـكعبي محمد  جمعة العضو
 .موافق  
 :سلمان  علي جميلة العضو
 10 . موافقة  

 : الفاضل عبدالله جهاد الدكتورة العضو
 . موافقة  
 : الخياط حبيب جواد العضو
 .موافق  
 15 : عباس عبدالله  جواد العضو

 .موافق  
 : النعيمي مبارك حمد  العضو
 .موافق  
 : المسقطي حسين خالد العضو
 20 .موافق  
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 :المناعي أحمد  درويش العضو
 .موافق  
 :الزايد جاسم دلال العضو
 . موافقة  
براهيم رضا العضو  5 : منفردي إ

 .موافق  
 : فرج عبدالله رضا العضو
 .موافق  
 : الفضالة خليفة سبيكة العضو
 10 . موافقة  

 : البحارنة صادق سمير العضو
 .موافق  
 : رحمة آل عيد  صادق العضو
 .موافق  
 15 : الدوسري سالم صباح العضو

 .موافق  
 : جمشير محمد  عبدالرحمن العضو
 .موافق  
 :أبل حسن عبدالعزيز   الدكتور العضو
 20 .موافق غير   
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 :العجمان عبدالله عبدالعزيز   الدكتور العضو
 .موافق  
 : الدوسري خلف عبدالله العضو
 .موافق  
 5 : المنصور عبدالحسن عبدالوهاب العضو

 .موافق  
 : العرادي عبدالله علي العضو
 .موافق  
 : الـكوهجي عبدالجبار  فاطمة الدكتورة العضو
 10 . موافقة  

 : الحاجي أحمد  فؤاد العضو
 .موافق  
 : النعيمي راشد  فيصل العضو
 .موافق  
 15 :علي حسن علي محمد  الدكتور العضو

 .موافق  
 : الخزاعي محمد  علي محمد  الدكتور العضو
 .موافق  
 :سرحان محمد  منصور  الدكتور العضو
 20 .موافق  
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 :المؤيد يوسف منى العضو
 . موافقة غير   
يلي دينا نانسي العضو  : خضوري إ
 . موافقة  
 5 :فايز  رمزي هالة العضو

 . موافقة  
براهيم ياسر العضو  : حميدان إ
 .موافق  
 : الغتم أحمد  يوسف العضو
 10 .موافق  

 

 :الصالح  صالح بن علي المجلس  رئيس
  إلى   الآن  وننتقل يقر المرسوم بقانون.    إذن. أغلبية موافقة.  موافق

الشؤون    بمناقشة  والخاص   الأعمال   جدول  من  التالي   البند  لجنة  تقرير 
 15الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة    منأ الخارجية والدفاع وال

  بقانون  بالمرسوم الصادر العقوبات قانون إلى (مكررًا 189) برقم جديدة
المقدم من    م 1976  لسنة(  15)   رقم بقانون  )المعد في ضوء الاقتراح 

 . ةاللجن مقرر  الغتم  أحمد يوسفمجلس الشورى(. تفضل الأخ 
 

 20 :الغتم أحمد يوسف العضو

ً   الرئيس،   سيدي  شكرًا    في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت   أطلب   بداية
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 . المضبطة
 

 : الرئيــــس
 المضبطة؟  في  ومرفقاته  التقرير  تثبيت   على  المجلس  يوافق  هل 

 5 

 ( موافقة)أغلبية  
 

 : الرئيــــس
 . المضبطة في ومرفقاته   التقرير تثبيت  يتم  إذن 

 10 

 ( 220ة صفح / 2)انظر الملحق 
 

 : الرئيــــس
تفضل    سنبدأ  القانون.  لمشروع  العامة  والأسس  المبادئ  بمناقشة 

 15 الأخ مقرر اللجنة.  
 

 :الغتم أحمد يوسف العضو
سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة   شكرًا 

إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون   (مكررًا 189جديدة برقم )
المقدم من  1976( لسنة  15رقم )  بقانون   20م )المعد في ضوء الاقتراح 

العدل   ووزارة  الداخلية،  وزارة  من:  كل  ممثلي  مع  الشورى(،  مجلس 
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الأوقاف، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة  والشؤون الإسلامية و 
الشورى   بمجلس  التشريعية والقانونية  الشؤون  جاء    الذي على رأي لجنة 

كما   والقانونية،  ية  الدستور الناحيتين  من  القانون  مشروع  سلامة  مؤكدًا 
اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. 

 5نصت المادة الأولى منه    مادتين،و  ديباجة   ن مقانون  ويتألف مشروع ال

مكررًا( إلى قانون العقوبات الصادر    189على إضافة مادة جديدة برقم )
: "يعد راشيًا من أعطى أو التاليم نصها  1976( لسنة  15بالمرسوم رقم ) 

قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة  
ا في  عليه  نُص  مما  )شيئًا  تدخل  186لمادة  من  كل  وسيطًا  يعد  و  .)

أو   لقبولها  أو  لطلبها  أو  لعرض رشوة  المرتشي  أو  الراشي  لدى   10بالواسطة 

المقررة قانونًا   بالعقوبة  يعاقب الراشي والوسيط  الوعد بها. و لأخذها أو 
للمرتشي". أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. ويهدف مشروع القانون 

ي عي المتمثل في خلو قانون العقوبات من تجريم فعل  إلى سد الفراغ التشر
يحد   مما  الرشوة،  جريمة  في  والمرتشي  الراشي  بين  يتوسط  الذي  الوسيط 
يكافح جريمة الرشوة بأشكالها، ويجرم الوسطاء فيها. وبعد تدارس الآراء    15و

والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ وبعد  
ل  رأي  على  حول  الاطلاع  بالمجلس  والقانونية  التشريعية  الشؤون  جنة 

التعديل المقترح من قبل اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بعدم الموافقة  
مادة جديدة   بإضافة  قانون  على مشروع  المبدأ    189)   برقم من حيث 

 20  لسنة (  15)   رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  العقوبات  قانون  إلى  (مكررًا

(،  الشورى  مجلس  من  المقدم  بقانون  لاقتراحا  ضوء  فيم )المعد  1976
  جميعمتكاملًا لمعاقبة    تنظيمًا   وضع المشر ع    إن   ــ1:  التالية  للأسباب  وذلك 
 من  المواد   لنصوص  وفقًا  وذلك   الرشوة،  جريمة  في  العلاقة  أطراف
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  الراشي   فعل   تجريم   إن   ــ 2.  العقوبات  قانون   من(  193)  إلى (  186)
  الجنائية   المساهمة  في  العامة  للقواعد  يخضع   الرشوة  جريمة  في  والوسيط
  الراشي   يعد  إذ العقوبات، قانون  من(  45) و(  44)  المادتين   في   وتحديدًا
  الأصلي   الفاعل   مع  نيتهما   اتحاد  خلال  من   الجريمة  في  شريكين   والوسيط

 5  بالعقوبة   معاقبتهما  تتم  وبالتالي  ارتكابه،  تسهيل  أو  مالمجر    الفعل   ارتكاب   على

مرئيات الجهات    أكدت   ــ 3)المرتشي(.    الأصلي   للفاعل   المقررة   نفسها
ــ   للقضاء  الأعلى  المجلس  فيها  بما  المرفقة ــ    الراشي   معاقبة   تتم   أنه المعنية 

  أشارت   كما  الجنائية،  المساهمة   قواعد   إلى   استنادًا   المرتشي  بعقوبة   والوسيط
  للموظف   ذاتها  المقررة  العقوبة  تطبيق   من  التمييز   محكمة  إليه   انتهت   ما  إلى
 10الغاية المراد    إن   ــ 4.  والوسيط)الراشي(،    الشريك  على)المرتشي(    العام

تحقيقها من المشروع بقانون متحققة على أرض الواقع عبر نصوص قانون  
تعاقب كل أطراف العلاقة في جريمة الرشوة، بمن    التي العقوبات النافذ،  

ناقشات وما أبدي من آراء  فيهم الراشي والوسيط. في ضوء ما دار من م
  حيث   من   الموافقة   عدم ب أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي  

 15  إلى   ( مكررًا  189)  برقم   جديدة  مادة  بإضافة  قانون  مشروع   على   المبدأ 

م )المعد  1976  لسنة(  15)   رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر   العقوبات  قانون
  معروض  والأمر(.  الشورى  مجلس   من  المقدم   بقانون  الاقتراح   ضوء  في 
 . وشكرًا اللازم، لاتخاذ  الموقر المجلس على

 

 20 : الرئيــــس

 هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.    شكرًا، 
 

 : الزايد جاسم دلال العضو
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  على   ومقررها  اللجنة  رئيس   ونشكر   أطيل،  لن  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
  أحببت   والقانونية،  التشريعية   الشؤون   لجنة   رئيس  وبصفتي   التقرير،   هذا
اللجنة على تبنيهم رأي اللجنة والأخذ بالأسباب التي دعونا فيها    أشكر  أن

وأيًضا   القانون،  لمشروع  القانونية  والملاءمة  المواءمة  عدم  مسألة  إلى 
 5ما نُص عليه في المادة    الاعتبارفي  ، والأخذ  189  المادةبالارتكان إلى  

  الوسيط   أعمال طالت   التيالمساهمة الجنائية تحديدًا بشأن  45والمادة   44
 من   به  يقومون  ما  أن  باعتبار  أفعالهم  بتنوع  كأشخاص  والمرتشي  والراشي
التحريض أو الاتفاق    صورشمل    الذي  القانون  بموجب   مجرمًا  يعد  أفعال

أو المساعدة، وورد أيًضا في المساهمة الجنائية حالات أوسع تدخل ضمن  
 10الحالات التي يُعاقب عليها بموجب القانون. رأي المجلس الأعلى للقضاء  

ما   مع  ونتوافق ه بنأخذ  بأنوحري في هذا الشأن جاء أيًضا وافيًا وكافيًا 
مشروع القانون، لذلك أتفق   اتجه إلى الإخوان في مجلس النواب برفض

 ها من أسباب، وشكرًا.  تقرير مع توصية اللجنة وما ورد في
 

 15 : الرئيــــس

 أخرى؟  ملاحظات  هناك هل شكرًا، 
 

 ( ملاحظات توجد )لا 
 

 20 : الرئيــــس

 . أخرى مرة التوصية  بقراءة اللجنة  مقرر الأخ تفضل 
 

 :الغتم أحمد يوسف العضو
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سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي    شكرًا 
 من  الموافقة   عدم بمن آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي  

  ( مكررًا 189) برقم  جديدة  مادة  بإضافة   قانون مشروع على  المبدأ  حيث 
م  1976  لسنة(  15)   رقم  بقانون   بالمرسوم  الصادر  العقوبات  قانون   إلى

 5 والأمر(.  الشورى  مجلس  من  المقدم   بقانون  الاقتراح  ضوء  في )المعد  

 .وشكرًا اللازم، لاتخاذ  الموقر المجلس على معروض
 

 : الرئيــــس
  على   الموافقة  بعدم  اللجنة   توصية  على  المجلس  يوافق  هل  شكرًا، 
 10 المبدأ؟  حيث  من القانون مشروع 

 
 ( موافقة)أغلبية 

 

 : الرئيــــس
 15وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال    . ذلك  يُقر   إذن 

الوطني   الخارجية والدفاع والأمن  الشؤون  تقرير لجنة  بمناقشة  والخاص 
( من القانون 2بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة )

( لسنة  58رقم  الإرهابية  2006(  الأعمال  من  المجتمع  حماية  بشأن  م 
لاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(. تفضل الأخ  )المعد بناء على ا

 20 علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة. 
 

 : العرادي عبدالله علي العضو
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ً   الرئيس،   سيدي  شكرًا    في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت   أطلب   بداية
 . المضبطة

 : الرئيــــس
 المضبطة؟  في  ومرفقاته  التقرير  تثبيت   على  المجلس  يوافق  هل 

 5 

 ( موافقة)أغلبية 
 

 : الرئيــــس
 . المضبطة في ومرفقاته   التقرير تثبيت  يتم  إذن 

 10 

 ( 237 صفحة / 3)انظر الملحق 
 

 : الرئيــــس
تفضل    سنبدأ  القانون.  لمشروع  العامة  والأسس  المبادئ  بمناقشة 

 15 الأخ مقرر اللجنة.  
 

 : العرادي عبدالله علي العضو
سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة بند    شكرًا  

م بشأن حماية  2006( لسنة 58( من القانون رقم ) 2جديد إلى المادة ) 
 20اء على الاقتراح بقانون المقدم من المجتمع من الأعمال الإرهابية )المعد بن 

النظر بشأنه من قبل أصحاب   النواب(، وقد تم تبادل وجهات  مجلس 
السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية  
الإنسان،   لحقوق  الوطنية  والمؤسسة  الداخلية،  ووزارة  والأوقاف، 
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واطل اللجان،  لشؤون  القانونيين  مجلس  والمستشارين  قرار  على  اللجنة  عت 
النواب ومرفقاته، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  

الشورى   الناحيتين    الذيبمجلس  القانون من  إلى سلامة مشروع  انتهى 
من   القانون  مشروع  يتألف  والقانونية.  ية   ومادتين،  ديباجةالدستور

 5  الإرهابية   الجرائم  في   ن الهاربي  على  التستر   ظاهرة  من   الحد  إلى  ويهدف

  بجرائم   قيامهم  دون  للحيلولة  وذلك   عليهم،  محكومًا   أو   متهمين  كانوا   سواء
  جرائم،   من   ارتكبوه  ما   شأن  في   العقاب   من  إفلاتهم   أو   أخرى   إرهابية 
  المناقشات   ضوء   في .  الوطن  واستقرار   أمن   حفظ   في  سيساهم   الذي   الأمر

  بالموافقة   توصي   اللجنة   فإن   القانون  مشروع   دراسة   أثناء  أبديت   التي   والآراء
 10  المقدمة  المواد   نصوص  وفق  وذلك   القانون،  مشروع   على   المبدأ   حيث   من

 . وشكرًا النواب،  مجلس  قرار مع  التوافق وبعدم  الحكومة، من
 

 : الرئيــــس
 . المناعي  أحمد   درويش   الأخ   تفضل   ملاحظات؟  هناك   هل   شكرًا، 

 15 

 : المناعي أحمد  درويش العضو
  جديد  بند  إضافةبسيدي الرئيس، بخصوص مشروع قانون    شكرًا 

 من   المجتمع   حماية  بشأنم  2006  لسنة  58  رقم  القانون  من  2  المادة  إلى
  الخارجية  الشؤون  لجنة   ومقرر   وأعضاء   رئيس  أشكر  الإرهابية،  الأعمال 
هذا    متقريره  على  الوطني  والأمن  والدفاع  باختصار  والشامل.   20الوافي 

النص المعدل يشمل معاقبة تستر الزوج والأصول والفروع حتى لا يحمل  
في طياته تشجيعًا على ارتكاب العمليات الإرهابية، حيث مصالح الوطن  
الاستفادة من  إلى  المشروع يهدف  المصالح الشخصية. ولأن هذا  تعلو 
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التستر على الإرهابيين    دروس الآخرين، وذلك من أجل الحد من ظاهرة
في الجرائم الإرهابية، حيث إن تلك ستساهم في حفظ أمن واستقرار  
الوطن، وهذا مطلب لحماية المجتمع ككل؛ لذلك أنا من مؤيدي الموافقة  

 وشكرًا.   ،عليه
 5 

 : الرئيــــس
 تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.   شكرًا، 

 

 : سلمان علي جميلة  العضو
 10  من   الوارد  بالنص   تمسكها  في   اللجنة  مع  أتفق  الرئيس،  سيدي   شكرًا 
.  الموقر  النواب  مجلس  من  ورد   الذي  بالتعديل  الأخذ   وعدم  الحكومة
  وجود  تؤيد  ربما   التي   الأخرى  والجهات   الحكومة  رأي   قرأت  أنني  ورغم
  بالتمسك   اللجنة   توجه   أن   أرى  ولـكن   النص،   هذا  إلى   بالنسبة   استثناء 
  لا   نالأن  الأسلم؛  هو  ــ  الشخصي  رأيي  في   ــ   الحكومة  من  الوارد  بالنص
 15  الجرائم   من  ليست   وهي   ــ  الخطورة  البالغة   الجريمة   هذه   نكافح   أن   يمكن 
 الجهود  بتضافر  إلا  ــ   خاص  نوع   من  جريمة   هي  اللجنة  قالت   كما بل    العادية 
  الوارد   الاستثناء  إلى   بالنسبة.  الجريمة  هذه  تكافح   التي   النصوص   وتشديد

 بشكل   أساًسا  الجريمة   تمسهم  لم  الجاني  أسرة  أفراد  النواب،  الإخوة  من
  الذي   بالشخص  تربطهم  مباشرة  واجتماعية   أسرية  علاقة  لوجود   مباشر 
 20  يحدث   أن  السهل   من  سيكون  لذلك  الإرهابية؛  الجريمة   يرتكب   سوف 

 ذكرنا  وقد  الأمر،  كان  مهما   الزوج   أو   الأصول   قبل   من  التستر   أو  الإخفاء 
ية  والعلاقة    الأسرية   العلاقات   أن ية   والعلاقة  الأبو    تكون  أن   يجب   الأخو
  في   الحذر   نتوخى  أن  علينا   يجب   الجريمة   هذه  في   ولـكن  الاعتبار،  محل 
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  هو  الجريمة   من   الأساسي  المتضرر  لأن الاستثناءات؛  هذه   وضع   موضوع
وليس أسرة مرتكب هذه الجريمة، فمرتكب هذه   وممتلكاته  المجتمع  أمن

الجريمة يحاول قدر الإمكان أن يبعد أسرته عن أن يمسها أي ضرر مباشر  
  للإعفاء   الاستثناء  هذا   على  ننص   لم  إذا  وأيًضا من الجريمة التي ارتكبها.  

 5  الاستثناء  هذا   من  الاستفادة   من   طرف   أي   نشمل   ولم   الجريمة   هذه   من
 أن  من  نتمكن   سوف   ــ   تصوري  في   ــ   فإنه   للعقوبة،  المخففة   الأعذار   من  أو

  الأسرية  الرقابة   سنعزز  أننا   كما   الجريمة،  هذه   إلى  بالنسبة  العام  الردع   نحقق
ية   في  ينزلقون  سوف  الذين  الشباب  وبالأخص   الشباب،  أفعال  على   هاو

  هذا   أن  يفترض   أنه  وخصوًصا   الخطرة،  الإرهابية   الجرائم  هذه   ارتكاب
 10 ضمنهم  الذين  ــ  أسرته  أفراد  سيطول   العقاب   أن  يعرف   عندما  الشخص
  أيًضا  وسيشعر  له،  رادع  هناك  فسيكون  ــ  النواب  مجلس  أقره  الذي  النص 
  في   ذلك   سيساهم   وبالتالي   لأفعاله،  الأسري   الدعم  على  يحصل  لن  بأنه

  لم   التي  المقارنة  القوانين  بعض  هناك  طبعًا.  الجريمة  هذه  في  الردع  تحقيق
  يتعلق   فيما   وخصوًصا   قوانينها،  في   الاستثناءات   هذه  أو   الإعفاء   هذا   تضع 

تنظم   موضوع ب التي  تشريعاتها  أو  الإرهابية  الأعمال  من  المجتمع   15حماية 
موضوع الجريمة الإرهابية، على سبيل المثال لدينا القانون العراقي، لذلك  

 مة، وشكرًا.  طبعًا أدعم اللجنة وتمسكها بنص المادة التي وردت من الحكو
 

 : الرئيــــس
القانوني    شكرًا،  المستشار  العصفور  أحمد  إسماعيل  الأخ   20تفضل 

 بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. 
 

 القانوني بوزارة العدل    المستشار
 :والأوقاف الإسلامية والشؤون
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سيدي الرئيس، وأرحب بجميع السادة أعضاء المجلس. سوف    شكرًا 
أبي ن مسألة مهمة جاءت في مذكرة الحكومة، حيث جاء في "ثانيًا" التالي: 
روابط  على  وللحفاظ  الاجتماعية  والمصلحة  الملاءمة  لاعتبارات  "تغليبًا 
القربى والمودة بين ذوي الأرحام ترى الحكومة مراعاة البُعد الاجتماعي  

 5سري في مشروع القانون محل الرأي، بحيث يكون له دور في الإعفاء  والأ
من العقوبة..."، وأعطت أمثلة في قانون العقوبات، وأيًضا في القانون الحالي 

التي    18المتعلق بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وهناك أيًضا المادة  
يمة ــ في هذا القانون ــ  ولم يبلغ السلطات..."  تكلمت عن: "من عَلِمَ بوقوع جر

هناك عدم سريان هذا النص ــ أعني الإعفاء من المسؤولية ــ على زوج أي 
 10حتى الدرجة الرابعة من القرابة. قريب  أي  شخص له يد في تلك الجريمة أو  

وقد تم التنسيق مع الزملاء في وزارة الداخلية، وكذلك تمت مناقشة الأمر 
النواب، وتم ا اللجنة في مجلس  لاتفاق على تعديل المشروع بحسب ما مع 

انتهى إليه وصو ت عليه مجلس النواب بالتوافق مع وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية، وتم بيان هذا الأمر أيًضا في مذكرتي  
 15وزارة العدل ووزارة الداخلية اللتين تم إرسالهما إلى لجنة مجلس الشورى  

ب التي تقدمت بها  الموقر، وبالتالي  الاستفسارات  بيان كل تلك  عد أن تم 
اللجنة نستغرب التوافق على أن يتم الرجوع إلى النص القديم، والقول إن  
هذا هو رأي الحكومة، والواقع أن هذا ليس هو الرأي الذي قدمته الحكومة  
قبل  قرأتها  كما  الاعتبارات  توضع  أن  يجب  إنه  قالت  فالحكومة  الموقرة، 

وبي   الأمر قليل،  وتركت  الإعفاءات،  من  نوع  أي  تحدد  ولم  أمثلة   20نت 
 للسلطة التشريعية لـكي تقرر هذا الأمر. هذا هو رأينا معالي الرئيس، وشكرًا. 

 : الرئيــــس
تفضل الأخ الرائد محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان    شكرًا، 

ية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.    الوزار
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ية بإدارة  شعب رئيس  ة اللجان الوزار
 :الداخلية   بوزارة القانونية  الشؤون

سيدي الرئيس، نحب أن نؤكد مسألتين، المسألة الأولى أن    شكرًا 
 5الإخوة الأعضاء كرروا أكثر من مرة أن هذا هو نص الحكومة، وهو  
القانوني من   التشريع والرأي  ليس نص الحكومة. النص أتى إلى هيئة 

رة مقترح بقانون في البداية، وقام الإخوة في هيئة  مجلس النواب في صو
وعدم   العادية  بالصياغة  الاعتيادي  بدورهم  القانوني  والرأي  التشريع 
واقع   بينما  بند،  لإضافة  إنه ذهب  المشروع، حيث  أصل  في  التدخل 
هيئة   قبل  من  والمُعد  الصياغة  لهذه  والمرافق  الوارد  التعليق  أن   10الأمر 

ن بي ن تعليقًا كاملًا على هذا المشروع، وبيان تحديثه،  التشريع والرأي القانو
المسألة   ذلك.  وغير  مادة  وإضافة  "أخفى"،  لفظ  تغيير  ذلك  بين  ومن 
الثانية، الحكومة الموقرة لم تقدم النص الذي ذهب السادة الأعضاء إلى  
أن الحكومة قدمته، واقع الأمر أن الحكومة عل قت وبي نت أهمية الركون  

السياسة الأسرة    إلى  رعاية  أساس  على  قام  نهج  فيها  التي   15العقابية 
ومصالحها، وأن تكون هذه المصلحة ذات أهمية في مثل هذه الظروف.  
التشريعي درج في أكثر من  النهج  بالإضافة إلى مسألة أخرى هي أن 
استثناء   أعني  التشريعي،  النهج  هذا  مراعاة  على  قانون  من  وأكثر  نص 

ية استثناء الأقارب بالمصاهرة.  الأقارب من الأصول والفرو ع، وجواز
قانون  مواد  على  ركزوا  الإخوة  أن  وهي  جدًا  مهمة  مسألة  عن   20ناهيكم 

المادتينالعقوبات   قانون   18المادة    وكذلك  256و  255  مثل  من 
الإرهاب، وأنا أوجههم إلى ما ذهبت إليه الحكومة في تقريرها بشكل 

نون العقوبات الخاصة بأمن من قا 137واضح وجلي في إشارة إلى المادة  
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الدولة، التي أخذت بالنهج ذاته، جريمة ذات درجة خطورة عالية، قد  
تكون درجة خطورتها أعلى من الجرائم الإرهابية، حيث نتكلم عن جرائم  
أمن دولة، ورغم ذلك ُأخذ بالنهج ذاته الذي أخذته الحكومة. الحكومة  

هي  للمشروع  العامة  الفكرة  أن  بي نت  ومهمة،    الموقرة  تقدير  ذات  فكرة 
 5وذهبت إلى تحسين الجانب التشريعي، ساعدها في ذلك الإخوة في هيئة  
إلى أصحاب   المشروع  عاد  القانوني مشكورين، وعندما  والرأي  التشريع 
الاقتراح أنفسهم، وهم مجلس النواب، قاموا بتبني فكرة الحكومة الموقرة  

المادة   نص  تعديل  مع  255عبر  اجتمعنا  عندما  مجلس  .  في  الإخوان 
الشورى في اللجنة طلبوا منا إضافة رأي وإيضاح، ووردهم إيضاح من 
الإسلامية   والشؤون  العدل  وزير  معالي  ومن  الداخلية،  وزير   10معالي 
والأوقاف، وهما رأيان متوافقان، ويبينان أن النهج الذي نتمنى أن يكون  

لجهات المختصة  هو النهج القويم الذي ذهبت إليه الحكومة وما تستهدفه ا
بشكل أساسي بالتعامل مع الإرهاب، ولـكن فوجئنا بأنه لم يتم الأخذ  
بالرأي، وعُدنا إلى نقطة الصفر وإلى الاقتراح كما أتى في المرة الأولى،  
 15وحين عاد في صورة مشروع قانون عادت المادة ومعها تعليقين، التعليق  

ا والتعليق  القانوني،  والرأي  التشريع  لهيئة  الموقرة، الأول  للحكومة  لثاني 
 وشكرًا.  

 

 : الرئيــــس
 20بخصوص الكلام الذي قاله الأخ الرائد محمد الهرمي، نحن    شكرًا، 

هذا رأي الحكومة، وإنما تقول: الرأي    :لم نعتد أبدًا أن تأتي اللجان وتقول
تقديمه كان   تم  الذي  القانون  ومشروع  القانون،  مشروع  في  ورد   كما 

  النواب،   مجلس  في  الإخوة  من  بقانون  اقتراحًا   ــ   تفضل  ما  بحسب   ــ
  بعض   على   تحفظات   وأبدت  لها،  تقديمه  تم  ما   على  بناء  صاغته  والحكومة
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 تقدمت   التي  المواد  أنها  باعتبار  لموادا   هذه  إلى  نشير   ألا  يجب   لذلك   المواد،
  اللجنة  في   القانوني  المستشار  والأخ  اللجنة  في   الإخوة  من   أرجو .  الحكومة  بها 
"كما    بصيغة  المواد  على  التوصية  تكون  بحيث   الأمر  هذا   تصحيح  يعيدوا   أن
 لأن"،  الحكومة  رأي  مع"بالتوافق    وليس "  القانون  مشروع   في   ورد

 5 أن  أرجو   نقطة  هذه  كٍل،  على.  عليه  التوافق   تم   ما   مع   مختلفة  الحكومة
  تفضل .  الأخرى  اللجان  في  أو  اللجنة  هذه  في  سواء  الاعتبار  بعين  تؤخذ
 . اللجنة مقرر  العرادي عبدالله علي  الأخ
 

 : العرادي عبدالله علي العضو
 10سيدي الرئيس، أعتقد أنك أوضحت جزءًا وسأوضح الجزء    شكرًا 

الآخر. لا يوجد في تقرير اللجنة ولم أقل أنا شخصيًا أننا توافقنا مع رأي  
الحكومة،  من  أتى  الذي  المشروع  مع  توافقنا  إننا  قلت  وإنما  الحكومة، 
التقرير   يذكر  ولم  أذكر،  لم  صياغته.  تمت  الذي  القانون  مشروع   بمعنى 

ير معروض أمامكم وموجود على جدول أعمال اليوم ــ أننا توافقنا  والتقر   ــ
الحكومة،  من  أتى  كما  القانون  مشروع  مع  توافقنا  نحن  الحكومة،   15مع 

 والفرق كبير.  
 

 : الرئيــــس
يا أخ علي العرادي، حتى لا نضيع في النقاش، نحن تعودنا    معذرة 

 20على صياغة معينة، هي: "الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون"، 
وطبعًا لا نذكر كما "وردت من الحكومة" لأنها قد تُفسر بأن الحكومة هي  
صاحبة هذا الرأي، ولذلك للدقة يجب أن نلتزم بما نحن معتادون عليه،  

عني "الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون"، تفضل الأخ علي  أ
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 العرادي بمواصلة كلامك.  

 : العرادي عبدالله علي العضو
القانون    شكرًا  مواد  نناقش  عندما  الل   ه  شاء  إن  الرئيس،  سيدي 

للمادة سنقول نتعرض  أننا عندما  التالي:    : ستلاحظ  النحو  على  التوصية 
 5ادة كما وردت في مشروع القانون"، فقط أحببت أن أوضح  "الموافقة على الم 

ما ورد في التقرير، وشكرًا لك على التوضيح معالي الرئيس. هناك ثلاث  
آراء كل  فيه  توجد  اللجنة  تقرير  أن  الأولى هي  الملاحظة  ملاحظات، 
الإسلامية   والشؤون  العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  فيها  بما  الجهات 

للجنة عليها، وبالتالي هذه الآراء موجودة وتعليق اللجنة  والأوقاف، وتعليق ا 
 10موجود. الأمر الآخر، سأذهب ــ بشكل سريع حفاًظا على وقت المجلس  
الجهات   بعض  معها  توافقت  أو  بها  أتت  التي  التعديلات  إلى  ــ  الثمين 
الحكومية مع مجلس النواب، ولماذا لم توافق عليها اللجنة المعنية. ذكر الأخ 

السعادة أعضاء مجلس  ممثل و التوافق مع أصحاب  أنه تم  زارة الداخلية 
النواب على مصطلح "الإخفاء" ونحن لم نتوافق معه، وطبعًا لم نتوافق عليه  
عن   الإبلاغ  عدم  ليشمل  يمتد  "التستر"  مصطلح  أن  ترى  اللجنة   15لأن 
غير  بمعلومات  عليه  للقبض  السعي  عند  السلطات  تضليل  أو  الإرهابي 

و"ال  "التستر"  صحيحة،  وبالتالي  والـكتمان،  التخفي  يعني  اللغة  في  تستر" 
المادة، وبالتالي فإن   الفعلين، وهو الأكثر مواءمة مع نص هذه  يشمل 
الصياغة التي أتت من البداية في مشروع القانون هي الأدق ولذلك نحن 
 20لم نتوافق مع تعديلها إلى كلمة "التخفي"، لماذا؟ لأن هذه التصرفات هي  

غير مقبولة يرتكبها بعض الأفراد سواء من خلال التكتم أو عن  تصرفات  
يق الإخفاء أو الإيواء أو تقديم المساعدة، وحتى لفظ "التستر" الذي   طر
ورد في مشروع القانون جاء ليكمل تجريم العملية الإرهابية بجميع وسائلها  
وطرق المساعدة عليها ومعاقبة كل من تستر على مجرم هارب بأي وسيلة،  
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في حين أن مصطلح "الإخفاء" الوارد في تعديل مجلس النواب هو لفظ  
يقتصر على أخطاء   قانوني سيضيق نطاق المساعدة في العمل الإرهابي، و
من ارتكب الفعل الجرمي. الموضوع الآخر الذي تطرق إليه الإخوة ممثلو  

ب،  الحكومة هو لماذا لم يتم الأخذ بالاستثناء الوارد في تعديل مجلس النوا 
البحرين   مملـكة  سياسة  مع  يتناسب  لا  بداية  الاستثناء  هذا  إن   5ونقول 
عن   نتحدث  فنحن  الجرائم،  هذه  تجريم  في  التشدد  إلى  الرامية  العقابية 

سيُشجع ذلك على  فجرائم إرهابية ذات طبيعة خاصة، وإذا تساهلنا معها  
ائم  الأعمال الإرهابية، وسيكون كذلك حافزًا على ارتكاب المزيد من الجر

التعليل.   في  الأقارب كما ورد  نستثني  بمعنى أن  الاستثناء،  إلى  مرتكنة 
 10وكذلك مملـكة البحرين ــ وهو أمر آخر دعا اللجنة إلى الالتفات عن هذا  
ووزارة   العدل  وزارة  ممثلو  أو  الحكومة  عليه  توافقت  الذي  الاستثناء 

خا دولية  اتفاقيات  بموجب  التزمت  ــ  النواب  مجلس  مع  صة  الداخلية 
في   التهاون  بعدم  عربية،  اتفاقيات  وكذلك  الإرهاب،  جرائم  بمكافحة 
أنواع   جميع  تجريم  في  التهاون  وعدم  الجرائم،  من  النوع  هذا  مكافحة 
 15الإرهاب واجتثاثه من المجتمع، وبالتالي لم نأخذ بالاستثناء الموجود سواء  

من الأعمال  من قانون حماية المجتمع    18مادة  الفي المادة التي ذُكرت أو في  
الإرهابية، وحتى في قانون العقوبات، لأن الاستثناء يختص فقط بالعلم  
ولا   الجريمة  هذه  في  مختلف  فعل  وهو  بالتستر،  وليس  الجريمة  بوقوع 
نستطيع أن نقيس عليه أيًضا. عمومًا، القوانين الجنائية لا ُتج يز القياس في  

هذا أن  وخصوًصا  الإرهاب،  بمكافحة  الخاصة  في    القوانين   20القياس 
التجريم،   في  هنا  نقيس  ولـكننا  العامة،  القاعدة  في  ليس  الاستثناءات 
إذن إعفاء الأقارب يجعل النص أجوفًا ولا يحقق الهدف من التشريع،  
قانون  في  الوارد  بالاستثناء  الأخذ  عدم  إلى  بالنسبة  الحال  وكذلك 

ت قد تغير  العقوبات. النهج المتبع في السياسة الجنائية في قانون العقوبا 
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اليوم إلى الأخذ بالعقوبات البديلة واتباع طرق مختلفة، وهو يتعارض مع  
السياسة الجنائية المتبعة في هذا النوع من الجرائم، ُأذك ر بأننا نتحدث عن  
جرائم تمثل خطورة خاصة على المجتمع، جرائم تكافح دول العالم ومنظماتها  

، نحن لا نتحدث عن جرائم أخرى  ومنظوماتها الإقليمية والدولية لاجتثاثها
 5جنائية، وإنما نتحدث عن جريمة إرهاب، وبالتالي يجب أن نتشدد ولا  
نتساهل، لأن هناك تشريعًا دوليًا، وهناك اتفاقيات دولية نحن أطراف  
فيها، وعليه نحن نسعى من خلال هذه القوانين لاجتثاث الإرهاب. وهذا  

ثل وزارة الداخلية، لـكي أختصر  يأخذنا إلى المثال الأخير الذي ذكره مم
تقريرها   في  وضعت  اللجنة  إن  مجلس    قرار   القانون   مشروع حول  أقول 

 10النواب ووضعت كذلك في تقريرها ملاحظات أو مراسلات الجهات  
اللجنة. ترى   تقرير  في  التي وردت على ذلك، وكل هذا موجود  المعنية 

وهذا هو قرار اللجنة  اللجنة الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون،  
 والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.  

 

 15 : الرئيــــس

تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون    شكرًا، 
 مجلسي الشورى والنواب.  

 

 :والنواب الشورى مجلسي شؤون  وزير
 20أخي سعادة العضو علي    ةمداخل  على  تعقيبًا  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

الهرمي    كما العرادي،   محمد  الأخ  الداخلية  وزارة  ممثل  ليس    أنه تفضل 
للحكومة أو لهيئة التشريع والرأي القانوني الحق في التصرف في النص،  
إنما هي تبدي ملاحظات ورأيًا مرفقًا بمقترح القانون، فالنص كما هو  

اربين في قضايا الإرهاب.  أمامنا الآن ينص على التستر على المتهمين اله 
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  حاليًا،   بنود  10  على  تحتوي  التي (  2)   لمادةإلى ا ( الذي أضيف  11البند ) 
 القانون  هذا  من( 3) المادة في  الواردة  العقوبات: "تطبق  تقول مقدماتها

...".  إرهابي  لغرض   تنفيذًا   عمدًا،  ارتكبت   إذا :  التالية  الجرائم   من  أي  على
  أو  الإعدام:  هي  عقوبات  ثلاث   الأفعال   هذه  على  ترتب (  3)   والمادة
 5 المؤقت،   السجن  أو  ــ  وشدتها  العقوبة  جسامة  لنرى   ــ  المؤبد  السجن
  الأصلي   المقترح  في   النص  ينقص  ما.  سنة  15  عن  يقل  لا  الذي  والسجن 

  الشخص  هذا  بأن  المتستر   لدى   علم  يوجد  فلا.  للجريمة  المعنوي  الركن  هو
  الإرهابية   الأعمال   من  المجتمع  حماية  قانون  عليه  يعاقب   جرمًا  ارتكب   قد

  الأشخاص  حقوق   من  حق  مواجهة  في  وتضعنا  كبيرة،  نقيصة  وهذه
 10  لذلك .  الفعل  هذا  على   ذلك  رغم  ومعاقبته  بالجريمة  علمه   مسألة  بإغفال
 نقترح  نحن  ــ   نًصا   تقترح   إنها  فقالت   جدًا،  دقيقة   الحكومة   مذكرة  كانت 
وقد قدمنا نًصا بي ن الأخ علي العرادي    قلت   كما  النص   في  نتصرف  ولا

  الجرائم   من   جريمة  في  عليه   محكومًا  أو   متهمًا  أخفى   من"مثالبه أيًضا ــ يقول:  
وهنا حققنا الركن المعنوي    ، "...بذلك  علمه  مع  القانون  في   عليها   المنصوص

 15في الجريمة. قضية أن هناك فرقًا بين كلمتي "الإخفاء" و"التستر" غير صحيح  
يو بينهما،  فلا  فرقًا  نجد  ولم  اللغة  في  بحثنا  وقد  بينهما،  فرق  مطلقًا  جد 

يؤديان الغرض والمعنى نفسه   فالإخفاء هو تستر، إذن اللفظان مترادفان، و
سواء كان تسترًا أو إخفاءً، ولـكن قلنا "الإخفاء" لـكي يتناسب مع حكم 

وج  المادة. بخصوص الاستثناء الموجود بعدم سريان حكم المادة على الز 
إليه   أشار  الذي  نفسه  هو  فالقانون  ذلك،  وخلاف  والفروع   20والأصول 

المادة )  (،  18الأخ علي العرادي، وأستغرب ما هو محل الإشارة إلى 
 ( الأعمال  18المادة  من  المجتمع  حماية  قانون  ــ  نفسه  القانون  في   ) 
"يعاقب  تقول  ــ   الإرهابية    جريمة  بوقوع   علم   من  كل   وبالغرامة   بالحبس: 

 هذه  حكم  يسري   ولا...،  السلطات   يبلغ   ولم...،  إرهابي  لغرض   اتنفيذً 
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  أو   المخطط  أو   المؤامرة  أو   الجريمة  في  يد  له   شخص  أي  زوج   على   المادة 
  أقاربه   العقوبة   من   تعفي   أن  للمحكمة   ويجوز .  وفروعه  أصوله  على   أو   الأفعال 
  نفسه،   القانون   في   موجود  النص  وهذا ..."،  الرابعة  الدرجة  حتى  وأصهاره

  اقتراحين  الحكومة  اقترحت   وعليه؛  18  المادة  في  موجود  الإعفاء  إذن
 5  عمدًا،  ارتكبها :  تقول  التي   المادة   مقدمة  مع  للجريمة   المعنوي  الركن  ليتسق 
  له   ونقول!  جاهلًا  شخًصا  نعاقب   فكيف   بالأمر،  علم   من   إلا  يتعمد  فلا
  صحيح !  إرهابي  عمل  في  مشتركًا  كونه  رغم  فلانًا  تخفي   أن  تعمدت  أنت
القانون، ولـكن علينا أن   لى ع   والخارجين  المجرمين  نعاقب   أن  نريد  نحن

نلتزم بالشق الإنساني من القانون الذي لا ينفك عن مواد القانون دائمًا  
 10في أي عمل من الأعمال، لذلك كان نص الحكومة واًضحا جدًا، ومع 
الأسف لم تأخذ به اللجنة المعنية في مجلس الشورى الموقر ورجعت إلى  

 عنوي للجريمة، وشكرًا.النص الأصلي الذي يعيبه عدم وجود الركن الم
 

 : الرئيــــس
ية   اللجان  شعبة  رئيس  الهرمي  يونس  محمد  الرائد  فضلت  شكرًا،   15  الوزار
 . الداخلية بوزارة  القانونية  الشؤون بإدارة

 

ية اللجان  شعبة رئيس  بإدارة الوزار
 الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:  

 20  الأخ   ذكرها  التي  الملاحظات  بعض  سأبين  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
  هو   ليس"التستر"    التستر،  إلى  بالنسبة   أولًا  إليه،  ذهب   فيما   العرادي   علي

  بل   المقارنة،  القوانين   بعض   ولا  البحريني   القانون   منهج  اتخذه  الذي  اللفظ 
وبعيدًا عن ذلك نحن أمام تشريع عقابي    ؛ "أخفى"  لفظ   دائمًا  نستخدم   نحن

والأساس في التشريعات العقابية والجزائية أن تكون الألفاظ فيها    ،جزائي
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محددة واضحة الدلالة، ومبي نة للفعل المراد تجريمه، فكيف نقول ــ والقول  
قول الأخ علي العرادي وهو قول ورد في التقرير أيًضا ــ إن للتستر أكثر  

الإخفاء،  تعني  "أخفى"  بينما  معاٍن،  أربع  أو  ثلاث  معنى؟!  وأن    من 
خلاف   معلومات  أعطى  حيث  ذلك،  وغير  الـكتمان  تعني  "التستر" 
 5الواقع، وكل هذا ورد في تقرير اللجنة. فكيف تتفق السياسة التجريمية  
والعقابية مع لفظ يحمل أكثر من معنى؟! ناهيك عن مسألة أخرى ذكرها 
 ً ا  الأخ علي العرادي ــ مع احترامي له ــ أن منهج الإخفاء ليس منهجًا متبع
قانون   إلى  تقريرها  في  الموقرة  البحريني، وأشارت الحكومة  التشريع  في 

( المادتين  في  الدولة  والمادتان  18و  137أمن  الإرهاب،  قانون  من   )
 10(، بالتالي هو منهج القانون البحريني وهو منهج قويم. لا  256و   255)

إلى   أشار  اللجنة  تقرير  إن  بل  ذلك،  ذكر  العرادي  علي  الأخ  إن  أقول 
منها  الا تحققنا  وقد  ــ  الاتفاقية  وهي  الإرهاب،  لمكافحة  العربية  تفاقية 

العدل   وزير  معالي  عليها كل من سيدي  وقع  التي  ــ  اللجان  في  مباشرة 
والشؤون الإسلامية والأوقاف ومعالي وزير الداخلية، ولا نعلم ما جاءت  
 ً مقر تكون  أن  أو  الإخفاء  بعدم  الدول  تخاطب  فهي  أحكام،  من   15  ا به 

ي واء الإرهابيين، فكيف نأتي الآن بهذا المقترح، الذي نتعاون معكم لإ
بشأنه باعتباره أكبر مقترح مقدم من السلطة التشريعية من الإخوة في  
مجلس النواب، ونقبل أن نجرم الإخفاء! هناك عذر معٍف فقط أضيف  
إلى صلة القرابة، حفاًظا على الأسرة وقد ذكرته المؤسسة الوطنية لحقوق  

 20سان، وهذا النهج معمول به حتى في التشريعات المقارنة إن أردتم أن الإن
(  18أشير إليها. كذلك أشار الأخ علي العرادي في التقرير إلى أن المادة ) 

تتكلم عن العلم بوقوع جريمة. وهو أقل خطورة من الجريمة التي وقعت، 
رجة  أبحث عنه هو الفاعل فقط، لد  ما والجريمة إذا وقعت تركت آثارها،  

( تتحدث عن وضع أخطر  18أنني أعلم أن الفاعل مختٍف. بينما المادة ) 
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(، الاستثناء يقول: "يعاقب 18وهو أن هناك مؤامرة، وسأقرأ المادة )
بالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو   بالحبس أو 

طق  بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة..." بالمن
البسيط، ما هو الأخطر؟ جريمة وقعت وأبحث عن مرتكبها أم أن هناك  

 5أن تنتج آثاره؟!   دونمن  مخططًا لجريمة لم تقع ويجب أن نتحرك لوقفه  
 الآن   نحن  معينين،   لأشخاص  المعفي  العذر   وضعنا   ذلك  من   الرغمعلى  و

  بيته   في   ويختبئ  جريمة  يرتكب   من  هناك  هل  البسيط،  العقلي  بالمنطق  نتكلم
 والنظر،  المراقبة  تحت   يقعون  من  أول  سيكونون  حينها!  أقارب؟  ولديه
يقة   أعلم  ونحن  ومتابعتهم  عليهم  والقبض  الإرهابية  القضايا  مع  التعامل  بطر

اللجنة    أكرر  . الأنسب   بالتشريع  في  للإخوان  بعثنا  أننا  الرئيس   10سيدي 
باستفساراتنا واستفسارات وزارة العدل، ورد عليها معالي وزير الداخلية  
لم   ولـكن  والأوقاف كذلك،  الإسلامية  والشؤون  العدل  وزير  ومعالي 

 يؤخذ بذلك الرأي، وشكرًا.  
 

 15 : الرئيــــس

ا تم إقراره في  يا أخ محمد الهرمي، لـكم وجهة نظر وجيهة فيم   عفوًا، 
اللجنة وأبديتم وجهة نظركم سواء شفاهة أو كتابة، هل ترتأون ــ باعتباركم 
من  لمزيد  اللجنة  إلى  القانون  مشروع  يعاد  أن  ــ  مسؤولة  رسمية  سلطة 
بهذا   أتت  اللجنة  ومقبول؟  معقول  توافق  إلى  معكم  للوصول  الدراسة 

 20ر المجلس، ولـكن  التعديل، وبعد النقاش سيعرض للتصويت ولا أعلم بقرا
في ضوء ما دار من مناقشات الآن هل ترون إرجاء النظر أو استرجاع  

  شعبة   رئيس   الهرمي  يونس  محمد   الرائد  فضلتالتقرير لمزيد من الدراسة؟  
ية اللجان  . الداخلية بوزارة  القانونية الشؤون بإدارة  الوزار
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ية اللجان  شعبة رئيس  بإدارة الوزار
 الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:  

  الشورى   مجلسي  شؤون  وزير   سعادة  إذن  بعد  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
 5  أن   على   حرصنا   ولـكننا   مجلسكم،  قبل   من  كان   بداية  المشروع   والنواب،

  إمكانية   من  معاليكم   إليه   ت ذهب   ما   مع   وأنا   سليمة،  التشريعات  تخرج
  الموضوع  ليتضح  الآراء  ونناقش  اللجنة   مع   نجتمع  بحيث   اللجنة،  إلى   إعادته
 . وشكرًا أكثر،

 

 10 : الرئيــــس

 . العرادي عبدالله علي  الأخ  تفضل شكرًا، 
 

 : العرادي عبدالله علي العضو
سيدي الرئيس، للتوضيح نحن جلسنا مع الإخوة في وزارة    شكرًا 

 15الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وقد أبدوا رأيهم  
فيه، واللجنة كذلك أبدت وجهة نظرها والقرار في النهاية هو قرار المجلس، 
الأخت جميلة سلمان تكلمت بشكل قانوني وأيدت ما ذهبنا إليه في اللجنة، 

قد أن المجلس بكل شخوصه قادر على أن يذهب مع رأي اللجنة أو  وأعت
أعتقد   فلا  في ذلك،  ية  الحر ولكٍل  أمرًا جديدًا   أنيخالف رأيها  هناك 

 20سيطرح من قبل الحكومة الموقرة، لم تطرحه أو ترسله في مراسلاتها أو  
السابقة. سأرد بشكل سريع على أربع نقاط: بداية أشكر   الاجتماعات 

الداخلية على طرحه، وقبل ذلك أشكر سعادة وزير شؤون    ممثل وزارة 
هنا   وأذكر  والنواب،  الشورى  ولم    أنهما مجلسي  الفكرة  نصف  طرحا 
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موضوع   تحدثوا عن  بداية  في    ، "التستر "يكملاها.  قالت  اللجنة  إن  وقالوا 
إن   هذه   "التستر "تقريرها  تكون  وكيف  مصطلحات،  عدة  يشمل 

لم نقل ذلك،   نحنو  ،دقيقة  تكون  أن  يجب أنها  المصطلحات غير محددة، و
إن   قلنا  ممثل وزارة    ،"الإخفاء" يشمل    "التستر "نحن  يستطيع  مثلًا هل 

 5الداخلية أن يخفي القلم؟ وهل يستطيع أن يتستر على القلم؟ في رأيي أن  
الأفعال   وتشمل  الإخفاء،  تشمل  فهي  الأشمل،  هي  "التستر"  مفردة 

دة "التستر". الأمر الآخر، ذكرت  الجرمية الأخرى، وبالتالي نحن مع مفر
على  في التقرير كذلك أن نهج الإعفاء في مملـكة البحرين غير موجود، بل  

نحن نفخر بأن هناك نهجًا للإعفاء والعفو في مملـكة البحرين،    ،العكس
 10وقلت ــ وكذلك التقرير ذكر ــ إننا نتحدث عن نوع واحد من الجرائم، ولا  

وأوردن  أخرى،  جرائم  عن  هو  نتحدث  كما  الجرائم  هذه  استثناء  سبب  ا 
المواد الأخرى في التقرير، هذا ما  18الحال في المادة   ، ولماذا لم نستثنِ 

"العلم"    المفترض  من   هلقلته ولن أكرر كلامي. بالنسبة إلى موضوع العلم،  
  الزوج   كان  وإذا  الجرائم،  هذه  في  متوفران  والإرادة  العلم  ابتداء  لا؟  أم
 15نحتاج إلى تعديل   فلا  أصلًا شريك  هو فبالتالي   يعلم وهو  يتستر   الزوجة  أو

أريد أن أخذ وقت   لاوالقانون. معالي الرئيس، هناك العديد من النقاط  
المجلس في تكرار ما ذكرته قبل قليل عند عرض تقرير اللجنة. اللجنة تصر  
على أن نتمسك بالمشروع كما ورد من الحكومة، أي المشروع الأصلي بدون  

لتعديل الذي انتهى إليه مجلس النواب، وقد ذكرت اللجنة ذلك في تقريرها  ا
 20بشكل تفصيلي، وبينته أنا كذلك، وحفاًظا على وقت المجلس لا أود أن  

 أتطرق إلى هذه النقاط، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.  

 : الرئيــــس
 تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي.   شكرًا، 

 



 29المضبطة م   5/2021/ 9              ( 73)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

 

 : الـكوهجي عبدالجبار  فاطمة  الدكتورة والعض
يجرم    شكرًا  اليوم  أمامنا  الماثل  القانون  مشروع  الرئيس،  سيدي 

التستر على المتهم والمحكوم عليه في قضايا إرهابية، ويهدف إلى الحد من 
ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كان الهارب متهمًا  
 5و  أو محكومًا. سيدي الرئيس، إن جريمة التستر على المتهم لها جانبان، أ

ركنان، الركن الأول أو الجانب الأول هو الجانب    الوزير   سعادةكما قال  
يتمثل   الذي  له   قيامفي  المادي  الآمن  المسكن  بتوفير  المتهم  على  المتستر 

وإخفائه عن السلطات، إلى جانب توفير المعيشة له ومساعدته على الهروب  
هل  نوي، وهو  من تطبيق الحكم عليه. أما الجانب الثاني فهو الجانب المع 

علم    المتستر   10 من  وهارب   عليه  ومحكوم  متهم  الشخص  ذلك  بأنعلى 

يوفر  بإخفائه  يقوم  ذلك  ورغم  العامة،   السلطات   عن   بعيدًا  له  آمنًا   مكانًا   و
  بتطبيق   السلطات   قيام   دون  الحيلولة  إلى   يؤدي   مما   العامة،  السلطات   أعين

  فهذا  عليه،  والمتستر   المتهم  بين   القرابة   صلة   على   حكم   لنا  ليس   ؟ القانون
 من   يحد  المشروع  هذا.  غيره  أو  له  المقربين  من  كان   سواء  واضح  شيء
 15  لذا   أخرى،   إرهابية   بجرائم   القيام   من   ومنعهم  الهاربين  على   التستر   ظاهرة 

 . وشكرًا  اللجنة، توصية  مع أنا
 

 : الرئيــــس
 تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   شكرًا، 

 20 

 : الزايد جاسم دلال العضو
الشؤون    شكرًا  لجنة  إلى  أيًضا  موصول  والشكر  الرئيس،  سيدي 

الخارجية والدفاع والأمن الوطني والأخ علي العرادي. أتفق مع توصية  
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اللجنة وما ذهبت إليه من رأي في هذا الجانب. نحن نتكلم عن موضوع  
متعلق بالإرهاب، وهو التزام وطني وإقليمي ودولي، نطاق تطبيق لقانون  

 جهود  عكس توبالتالي التشريعات التي نقرها وأحكام القانون التي نقرها 
 خطت  البحرين   مملـكة  أن  تمامًا   نعلم  ونحن  الإرهاب،  مكافحة  في  الدولة

 5  الناحية   أو   التشريعية   الناحية   من  سواء   المجال   هذا  في   واسعة   خطوات 
وأيًضا من ناحية التعاون الدولي في هذا الشأن. لا يمكن اليوم    ،التنفيذية

في مسألة التستر وإخفاء متهم أو محكوم عليه في جريمة إرهابية، أن نتكلم  
ية للبعد الإنساني أو صلة القرابة في هذا الجانب. بداية أحب  ونعطي أولو

وبة وضعت في  أن أؤكد أن مسألة الإعفاء من العقوبة أو تخفيف العق
 10سلطة القضاء، وهو من يتخذ ما يراه في هذا الشأن بموجب القانون وأيًضا  

تمر ونرتكن    أنبموجب قانون العقوبات، ولـكن في جرائم معينة لا يمكن  
هو التجريم، والاستثناء إذا كان من أفراد    "التستر "إلى إعفائه. الأصل في  

سياق النص الموجود من    الأسرة أو من الأفرع أو من المصاهرة. للأمانة
الإخوان في مجلس النواب جاء بتوسع غير حميد في سلطة الإعفاء، أي  
 15حتى عندما يقال إنه لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أخفى ولا  
هؤلاء من  منزلة  في  من  أو  أخواته  أو  إخوته  أو  فروعه  أو  أصوله  على 

ي جريمة عمدية،  في حالات الإعفاء ف  التوسعالأقارب بحكم المصاهرة،  
يعتبر جريمة عمدية، لا نقاش ولا جدل حولها، وهي قائمة بذاتها،    "التستر "

 تعاملت   لأنها   المؤبد  السجن  إلى  ه وأوصلتهذا الفعل  وهناك دول جرمت  
 20.  جناية  اعتبرته   إنما   جنحة   الأمر  تعتبر   ولم   الجريمة،   نوع  حيث   من   معه

منة في القانون ذاته، أن أوضح أيًضا أنه إذا كانت هناك مواد متض  أحب 
وقضت فيها    جناية، الجريمة    نوع   اعتبرت المواد،    إخفاءوفي شأن المواد،  

ونعفي من العقوبة في جريمة تأخذ طابع العمد، لا    نأتي كيف  ف   السجن،ب
أن   ُ يمكن  وكلاهما    الشخص   وصف ي ــ  الإخفاء  أو  بالتستر  يقوم  الذي 
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النية.   القانوني ــ بحسن  الأثر  في  ب  الإضرارسيان   ككل،   المجتمع يكون 
  معينين   لأشخاص   الفردية  المصلحة  على   يعلوان  والبلد   الوطن   وسلامة  وأمن
  ، الجريمة  هذه   مثل   لارتكاب  المقررة   العقوبة   من  إعفائهم  مسألة   في 
في غير محله في مكافحة قضايا    فهذا عندما نأتي لنرى مراتب الإضرار  و

أيًضا مستوى   يمكن أن يضير  الذي  المنهج هو   5الإرهاب، والأخذ بهذا 
أيًضا أحببت أن   البحرين في مسألة مكافحة الإرهاب.  تكلم  أوتصنيف 

أن  عن مسألة ما ُأثير في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، صحيح 
 من  تطلب   الاتفاقيات   تلك  مضامين  ولـكن  الدول،  تخاطب   اتفاقيات   أي

  تلك  من  الغايات  تحقيق  إلى  يؤدي  ما  الوطنية  تشريعاتها  تتخذ  أن  الدول
 10  الدول   مستوى  على   الإرهاب   مكافحة  عن  تكلمت   إذا   اليوم .  الاتفاقية
تأمل    ماذا  :على  ووقعت   وانضمت   وافقت   التي  الدول  أخاطب   العربية،

مكافحة   وإجراءات  مفهوم  لتعزيز  تدابير  من  الوطنية  تشريعاتك  في 
المتعلقة    المواد   بحسب فالإرهاب؟ أحببت أن أشير إلى القانون المصري،  

بعملية   قام  من  وليس  الإخفاء  على  فقط  ساعد  من  فإن  بالإخفاء، 
 15قررت له عقوبة الحبس    ،اشريكً بصفته  الإخفاء، أي ساعد على الإخفاء  

. أكثر ما نخشاه أننا اليوم لو نظرنا إلى مسألة مفاضلة البعد الإنساني،  المؤبد
  العقوبات   بقانون  المتصلة  القوانين  في  خاصةوونحن نعلم تمامًا أن البحرين  

  الاجتماعي،  والبعد   الواقع   كثيرًا   اعتبارها   في   أخذت   الجنائي القانون  و
  ماسة   ،ذاتهم  بالأشخاص  ماسة   تكون  التي   الجرائم  في  فيمَ؟   ولـكن

 20  نحن ف  ،الإرهاب  بعمليات  الصلة  ذات  وليست   وبالأموال،   بالممتلكات
في الـكثير    وساندناه  ه بندعم هذا البعد الإنساني، وهذا ما دفعنا به وقبلنا  

من الأمور المتعلقة بتخفيف العقوبات وفي مسألة العقوبات البديلة وفي  
التخفيف   فعلًا  الجنائية، كل هذا من شأنه  الوساطة   أن  قصد بمسألة 

يكون هناك التأهيل والإصلاح وعودة الشخص المذنب أو المدان إلى  
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نتكلم   الوقت ذاته. ولـكننا  في  أسرته  الطبيعية ومساعدة  في مجال  الحياة 
قانون خاص يتكلم عن إرهاب. أي عملية إرهاب تحصل تكلف الـكثير  
وزعزعة  الأمن،  زعزعة  إلى  وتؤدي  والممتلكات،  الأرواح،  من 

كله  لالاستقرار،   نكون    علينا هذا    نصوص  من  نضعه   فيما   دقيقينأن 
 5أيًضا    ارتكنا قد  و  .إيضاحه  أحببت   الذي  هذا  ؛المساءلة  تلك   فعلًا  تستلزم 
  وباعتبارنا   بالعقوبات،  يتعلق  فيما   رأيه   في   للقضاء   الأعلى   المجلس   إلى
قد نصيغه    وماعليه  علينا أن نتحمل فعلًا مسؤولية ما قد نوافق    عينمشر  

  المكافحةتعزيز    مجال  في  اليوم  نحن  هل  مسألة  فيمن نصوص وأحكام تؤثر  
 من العقاب بسببه، وشكرًا.  ونالـكثير  يفلت  قد  نًصا  وضعناأننا  مأ
 10 

 : الرئيــــس
يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان    محمد  الرائدتفضل الأخ    شكرًا، 

ية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.    الوزار
 

ية بإدارة   رئيس  15 شعبة اللجان الوزار

 :الداخلية   بوزارة القانونية  الشؤون
  مكافحة   من  البحرين  موقف  إلى  بالنسبة  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

  على  الجميع،  نطمئن  البحرين  مركز   بخصوص  مسألتان،  هناك  الإرهاب
  بل   قادرون،  نحن  الداخلية  وزارة  في  الأصيل،  الفضل  صاحبة  أنها  اعتبار
 20  الإخفاء،  لنجرم   اليوم  نأتي  نحن.  ذاته  النهج  في  سائرون  أيًضا  النص  بهذا

يعية  لمسألة  فقط   الاستثناء    المقارن   التشريع   انتهجها   قويمة  لزومية   تشر
جزئية إضافية    ن أبي    أن  أحببت .  المقارن  التشريع  إلى   وسأرجع.  كذلك

وهي أن ما ذهب إليه الإخوان في مجلس النواب أرادوا به أن يتعاونوا  
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. نحن  255  للمادةوأخذوا برأي الحكومة في جزئية، وتبنوا النص التابع  
والأوقاف  عندما أتينا ــ والإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية  

يعلمون ــ إلى الإخوان في اللجنة بمجلس الشورى قلنا إن الإخوان في مجلس  
  ذهبوا   ولـكنهم   العذر،   ووضعوا  إشكال   ولا  255المادة  النواب ذهبوا إلى  

 5  نأخذ  لهم  قلنا  نحن.  وجوبًا  بالمصاهرة  الأقارب  على   السريان  عدم  إلى
ية  عن   تحدثتا   اللتين   الدولة  أمن  جرائم   من   137  والمادة  18  المادة    جواز

 من ــ    وأكرر  ــ  كتابان  وبُعث .  والأقارب  الأصهار  يخص  فيما  للقاضي
  الإسلامية   والشؤون   العدل  وزير  ومعالي  الداخلية  وزير  سيدي  معالي

للجنة، واللجنة هي التي طلبت الاستثناء ولم    انيبين   الشأن،   بهذا   والأوقاف
 10  وزير   معالي  برأي  خذآالإرهاب ولم   قانون  نناقشيؤخذ برأيها. إذن نحن  

  الداخلية،  وزير   سيدي   ومعالي   والأوقاف   الإسلامية  والشؤون   العدل 
يمس الاتفاقية الدولية في    ولا   ؟!وهما اللذان وقعا الاتفاقية الدولية   كيف

  الدولية   الاتفاقية   على   وقعت ومن التشريعات التي  أي شيء بل بالعكس.  
  المصري   التشريع   ،والاحترام  التقدير  كل   له   نكنالذي    المصري  التشريع 
 15  المصري  الإرهاب مكافحة  قانون ،جلي بوضوح كيف؟ النهج، بهذا أخذ
 المرافق،  الإرهاب   مكافحة  قانون  بأحكام  يعمل  أنه  الأولى  المادة  في  ذكر 

  قانوني   أحكام  القانون  هذا  في  نص  شأنه  في  يرد   لم  ما  على   وتسري
 قانون  إلى  يذهب   نص  عليه  يرد  لم   ما   أي .  الجنائية  والإجراءات   العقوبات 
  عليها   يسري  المادة  في  فأتت  نص،  عليها  يرد  لم  الإخفاء  جزئية.  العقوبات

 20في الباب الثامن:   وذهب  المصري،  العقوبات  قانون  من  144  المادة  حكم
يقصد به المحبوسين أو    ،الجناةهرب المحبوسين وإخفاء   وهذا لفظ قديم و

المجرمين. ذهب في عجز المادة، أي بعد عبارة كل من أخفى بنفسه أو  
بوساطة الغير...وإلخ، أتى الاستثناء. ولا تسري فيها هذه الأحكام على  

ا  أو  الاختفاء  على  أو ساعد  أخفى  أو زوجة من  لفرار من وجه  زوج 
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الأصول.   أي  وأحفاده،  أولاده  أو  أجداده  أو  يه  أبو على  ولا  القضاء 
له كل   نكن  الذي  المصري  التشريع  في  المقارن  النهج  الرئيس،  سيدي 
الاحترام أخذ في هذه المسألة بالإحالة الواردة في قانون العقوبات وأي  

نت أتمنى  قانون يعلم بهذا الشيء. أعود إلى جزئية بسيطة لـكي أختم، ك 
 5أن يكون النقاش في اللجنة، حيث النقاش أكثر أريحية منه في الجلسة،  
ولـكن نبين قدر ما نستطيع بيانه، فعلينا أمانة تجاهكم. هناك تقرير وأنا لم  
ولـكن سأذهب  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى  أشير  أن  أحب 

البند   الفقرة )ت( من  في  القانوني   2إليه،  الملاءمة  أتى  حيث  يقول:  ة 
مشرع القانون بلفظ التستر من دون استثناء، والتستر يمتد ليشمل عدم  

السعي   عند  السلطات  تظل  أو  الإرهابي،  عن   10عليه    لقبض لالإبلاغ 
بمعلومات غير صحيحة أو التستر، والتستر في اللغة يعني التخفي والـكتمان،  

الأفراد   يرتكبها بعض التي وهو غض الطرف عن التصرفات غير المقبولة 
سواء بالتكتم أو غير ذلك. هذه بحد ذاتها ثلاث أو أربع أو خمس صور  
تقولها اللجنة بذاتها، وتعرضها على اللجنة المختصة. ونقول إن التشريع الجنائي  
يحمل أكثر من   يمكن أن  ولا  التحديث والوضوح والدقة،  على   15ينطوي 

ذا اللفظ. المسألة معنى. هذا أكبر تعييب لهذا النص في هذه الجزئية أو ه
الأخرى إضافة إلى الجزئية المتعلقة بالتستر، نحن نتمنى دائمًا أن نصل إلى  
يصون على   أننا حر البحريني أفضل. أؤكد  التشريع  توافقية تجعل  صيغة 

ونسعى   الإرهاب  منهج    بلا  لذلكمكافحة  هذا  أن  ونؤكد  هوادة،  أي 
 20ــ كما ذكر سعادة    18دة  القانون البحريني، وليس في قانون الإرهاب ــ الما

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فقط، بل أكثر من ذلك. المادة  
تمس  137) جرائم  وهي  الدولة،  أمن  بجرائم  تختص  ــ  كما ذكرت  ــ   )

بالرعاية   أولى  الدولة  كيان  إن  الدولة، حيث  وكيان  والأشخاص  الأفراد 
  وهناك   الصور،  جميعوالمباني والأشخاص وكذلك    الكيانات  وجميع الأعلى،  
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  أكثر  النقاش يكون أن وأحببنا جلي، الموضوع(. 37)  المادة في  استثناء
  لرأينا،  خلافًا  برأي  أخذ  من  فينا  بما  يحس  لا  ولـكن  دين، وموج  كنا   لو

  وزير  معالي   من  برأيين  وبي نا  غايتنا،  فيه  نبي ن   رأي  منا  ُطلب   فبعدما 
 .وشكرًا  الرئيس،  سيدي  يا  بهما   يُؤخذ  لم ،العدل  وزير ومعالي   الداخلية

 5 

 : الرئيــــس
العصفور    شكرًا،  أحمد  إسماعيل  الأخ  القانوني تفضل    المستشار 

 . والأوقاف الإسلامية والشؤون  العدل  وزارةب
 

 10 القانوني بوزارة العدل    المستشار

 :والأوقاف الإسلامية والشؤون
  فيما  الـكثير  عنها  تكلم نقطة  أضيف  أن  أود  الرئيس،  سيدي  شكرًا  
 هذه في   عدمه   أو  تشريع   محل  الإعفاء   يكون  أن  وإمكانية  بالإعفاء   يتعلق
  سعادة  ذكره  ما   وهذا  ــ   نفسه   القانون   في   تضم ن   البحريني  التشريع .  الجرائم
والنواب   وزير  الشورى  مجلسي   15   علي   النائب   سعادة  وكذلك  شؤون 

أيًضا ذكر أخي الرائد محمد  و  ،الجرائم الماسة بأمن الدولة  إعفاء   ــ   العرادي
للعمليات    مادةالهرمي   حاليًا  يوضع  أن  يُراد  الذي  نفسه  الحكم  تعالج 

لم   إذا  القانون  في  والشريك  شريكًا،  باعتباره  يُعاقب  حيث  الإرهابية، 
يُنص على عقوبة خاصة فهو يأخذ حكم الفاعل الأصلي في الجريمة. من 

 20  أو   السكن   أو  للتعايش  وسيلة  أو  إعانة  لهكان عالمًا بنيات المجرم وقدم  

  النهج  أو  التشريعية   الفكرة  أو  التشريعية   المنظومة   وبالتالي  كانًا، م  أو   مأوى
  التشريع  في  عندنا  موجودة  غير   بأنها   يبرر  أن  المعقول  غير   من  التشريعي
  في   البحرين  مملـكة  عليها  وقعت   التي  الاتفاقيات  عن   الكلام.  البحريني
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  على   ينبغي  التي   الداخلية  التشريعات   مع   يتقاطع   لا و  يمس   لا م  2005
 فكرة   لرفض  مجال   يوجد   لا  وبالتالي  ووضعها،  بتنظيمها  تقوم   أن  الدولة
 هذه  أن  طالما   تقرر   ما  متى  النص   هذا   في   كحكم  الإعفاء  مسألة  تنظيم

  في   البحرين  تشريعات   ضمن  موجود   الأحكام   من  النوع   هذا   أو   الأحكام
 5 من  المجتمع   حماية  قانون  في   عليه  النص  تم  وكذلك  العقوبات،  قانون

  تجريم   قانون  في   حكم   لفكرة  استحداثًا   ليس   هو   وبالتالي   الإرهابية،   الأعمال 
 .وشكرًا   البحرين، مملـكة  في  العقابية  المنظومة   في
 

 : الرئيــــس
 10 . العرادي عبدالله علي  الأخ  تفضل شكرًا، 

 

 : العرادي عبدالله علي العضو
الل   ه.    شكرًا  المداخلة إن شاء  الرئيس، لن أطيل في هذه  سيدي 

الإسلامية   والشؤون  العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  ممثلو  الإخوة 
 15ولـكن اللجنة لم تأخذ    ه،لوالأوقاف أبدوا رأيهم، وهو رأي مقد ر ونستمع  

به. لقد أبدوا الرأي نفسه أمام اللجنة وكان هناك مداخلات أمام اللجنة، 
هناك التزامًا وأن هناك سياسة عقابية خاصة في جرائم    أن نة  وارتأت اللج 

الإرهاب، وهذا النوع من الجرائم التي تشكل خطورة على المجتمع مع  
وجود توجه دولي، والبحرين ضالعة في هذا التوجه ومشاركة بفاعلية في  
التطرف   واجتثاث  ومحاربته  الإرهاب  لاجتثاث  الدولية  الجهود   20كل 

للجنة أن النص كما ورد في مشروع القانون هو الأفضل  ومحاربته. وجدت ا 
والأسلم، وهو الذي يلبي طموحاتنا في اللجنة، وكذلك يتوافق مع مواقف  

  أنه ( من الدستور  37مملـكة البحرين. اللجنة كذلك وجدت وفقًا للمادة )
ــ كما ذكر سعادة المستشار إسماعيل العصفور ــ إذا كان هناك تعارض  
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الاتفاقيات  )  مع  للمادة  وفقًا  الاتفاقيات  أن  رأت  من  37فاللجنة   )
والبحرين   القانون،  قوة  ولها  الداخلي  التشريع  الدستور تصبح جزءًا من 

  ، الإرهاب  اجتثاثب ملتزمة بموجب نهجها بداية، وبعد ذلك الاتفاقيات  
وبالتالي وضعت في تقريرها الماثل أمامكم رأيها في هذا المشروع الماثل.  

استخدام  أصحاب    الآن  ونحن  ورأي،  توجيهات  نوعية  من   5عبارات 
الاختصاص ورأينا هو الرأي الأصيل، ولماذا لم يؤخذ برأينا، ولا يجوز  
ذلك، وهناك تعييب في نص أو تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  

يا معالي الرئيس أن الإخوان في الحكومة    أعتقد وغير ذلك من الكلمات،  
ولـكن   رأيهم،  يُعد لها  أبدوا  و عليها  الموافقة  تتم  لا  قوانين  يع  هناك مشار

وليس   مراسيم  المجلس  يمرر  لا  وقد  اختصاصه،  من  وهي   10المجلس 
مقترحات من الجهات الحكومية مع كل الاحترام والتقدير لها، ولـكن  

هذه الملاحظات    أناللجنة رأت وفق ما تراه وفقًا لصلاحياتها التشريعية  
أساسه في  تظل  ووضعت والمقترحات  بها  اللجنة  تأخذ  لم  مقترحات.  ا 

أسباب عدم الأخذ بها، وليس لزامًا على اللجنة أن تأخذ بها ابتداءً، وهذا  
بأن كل سلطة تبدي وجهة نظرها   السلطتين  بين  التعاون  بالتأكيد   15هو 
موجود   والتقرير  التشريعية،  للسلطة  أصيل  اختصاص  التشريع  ولـكن 

ادة الموافقة على قرار اللجنة أو رفضه.  أمام المجلس، وبإمكان أصحاب السع 
مجلسكم   وأدعو  اللجنة  بقرار  مقتنع  للجنة  ومقررًا  بصفتي عضوًا  وأنا طبعًا 
الموقر إلى الموافقة على قرار اللجنة والتصويت على مشروع القانون كما ورد  

 20 . وشكرًا  النواب، مجلس  أعضاء السعادة أصحاب تعديل دونمن 
 

 : الرئيــــس
العصفور    شكرًا،  أحمد  إسماعيل  الأخ  القانوني تفضل    المستشار 

 . والأوقاف الإسلامية والشؤون  العدل  وزارةب
 25 
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 العدل  بوزارة القانوني  المستشار
 :والأوقاف الإسلامية والشؤون
  ولـكن   ،مرة أخرى  الكلمة   طلب   على  أعتذر   الرئيس،  سيدي  شكرًا 
ض مع الاتفاقيات، بل قلت ما. أنا لم أتكلم عن تعار ا أمرً  أوضح  أن أود

 5إن النص لا يمس أو يتقاطع مع نصوص التشريعات المحلية، ذلك بالنسبة  
 إلى الاتفاقيات، ولم أذكر مسألة التعارض، وشكرًا. 

 

 : الرئيــــس
 تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.   شكرًا، 

 10 

 : سلمان علي جميلة  العضو
  وأعتقد   الآن،  الكلمة   يطلب   عضو  من   أكثر   الرئيس،  سيدي   شكرًا 

 أن  في   معنا   يتفق   الجميع  أن  وأعتقد   واحدة،  نقطة  في   نتفق  كلنا   أننا 
  دلال  أختي  ذكرته  ما  وهذا  الخاصة،  المصلحة  على  مقدمة   العامة  المصلحة
 15  الأفراد   مصلحة  فوق   الإرهابية   الأعمال   من   المجتمع  حماية أن    أعني  ،الزايد
  ووجود  القانون  في  استثناءات  وجود.  الاجتماعي  البعد   مسألة  وفوق
  مراجعة،  يستدعي   لا  الموضوع  هذا   أن  يعني   لا  الأقرباء  إلى  بالنسبة  أعذار
ولا أتصور أن في إلغائها    ،وإلغائهالهذه المسألة    عالمشر    مراجعة  يعني  ولا

الإرهاب،   موضوع  عن  نتكلم  أننا  وخصوًصا  ذلك،  يمس  شيء  أي 
 20فالإرهاب من الجرائم ــ كما ذكرت اللجنة وكلنا نتفق على ذلك ــ الخطيرة، 
بأنه يجب أن تتضافر جهود مملـكة   التزام دولي  ونحن في البحرين علينا 

بالإضافة إلى أن ا الدولية.  يقر بأن العقوبات  البحرين مع الجهود  لجميع 
ــ   الأعمال    خصوًصا و الرادعة  من  المجتمع  حماية  قانون  صدور   بعد 
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ــ كان لها دور مهم في الحد من الجرائم الإرهابية، بمساندة من   الإرهابية
.  تهمحارب و  الإرهاب   على التي قامت بها الدولة في القضاء    الجبارة  جهودال
  الاستثناءات،   إلغاء  موضوع  هي   فيها  جنةالل  مع  أتفق  التي  المهمة  النقطة   ربما

  المترادفة  الألفاظ   هذه   في  الاختلاف   أو   الإخفاء  أو  التستر   وموضوع
 5  الموضوع   فهذا  اللجنة  إلى  المادة  إعادة  على  المجلس  اتفق  وإذا  معالجته،  يمكن
  موضوع  في ــ    واللجنة  الحكومة  وهيــ    الأطراف   بين  مناقشته   يمكن 

 أن   يجب   الاستثناء  موضوع  أن  في  اللجنة  مع  أتفق  ولـكنني  المصطلحات،
ُلغى،   هذا  نراجع أن  علينا يُفترض حيث  ذلك، من أبعدإلى  أذهب  بل  ي
ً   أضع  عندما  لأنني  المسألة؛  بهذه  يتعلق  استثناء  كل   ونلغي  القانون   استثناء
 10  والأصهار   الأقارب  من  مساندة  يجدون  عندما  الشباب  حتى  أشجع  سوف
  أو  المأمن  على  يحصلوا  أن  يمكن   حيث   القريبة،   الدرجات   من  وغيرهم
 وقت  حتى  أو   ارتكابها  قبل   أو  الجريمة   ارتكاب   بعد  يأويهم   الذي  المأوى 

  ويمنحهم  الطمأنينة،  يعطيهم  سوف  هذا.  الجريمة  لارتكاب  التخطيط
  أن   فأعتقد   الاستثناءات  هذه   يلغي   قانون  وجود  عند   ولـكن  المساندة،

 15  حماية  في   أيًضا  الأسرة مساهمة  أنواع  من ونوع  ،عالرد  أنواع  من نوع  هذا
  الاستثناءات   هذه  إلغاء   أن  أعتقد.  الجرائم  هذه  في   الانخراط   من  الشباب 

ً مشر    بصفتي  أنا.  الخطيرة  الجرائم  هذه  على  للقضاء  جدًا  مهم يفترض علي     اع
العليا  المصلحة    البعد   من  أهم  لدي  للمجتمع   العامة  لمصلحةوا  ،أن أرى 

 . وشكرًا للأشخاص،  الفردية المصلحة  من وأهم الاجتماعي 
 20 

 : الرئيــــس
 . البنمحمد  إسماعيل بسامالدكتور تفضل الأخ  شكرًا، 
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 :البنمحمد  إسماعيل بسامالدكتور  العضو
  رائع  مثال   اليوم  جلسة  أن  بداية   أعتقد  الرئيس،   سيدي   شكرًا 
  اليوم.  البحرين  في   الديمقراطية   المسيرة  إليه   وصلت   الذي  الرقي   لمستوى 
  وفي   ومتزن،  راقٍ   بشكل   واعتراضات   وتوافقات   واختلافات   آراء   نسمع 
 5يجب   الديمقراطية   المسيرة  من  مهم   جزء   أيًضا   هذا   أن  فأعتقد   رائع،  سياق 

وأرى  تمامًا مع رأي اللجنة الموقرة،    أتفقأن نركز عليه. بخصوص الموضوع  
الدفاع عن    فياللجنة    مقررتقريرها، وكذلك وُف ق الأخ    في  وُف قَت اللجنة  أن  

التقرير بشكل رائع، وأيًضا وُف قت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في  
توضيح مسألة عدم الموافقة على الاستثناء. القانون المراد تعديله والمنظور  

 10كن أن  أمامنا اليوم هو قانون حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية، فلا يم
نضع   ونحن  الإرهابية  الأعمال  أو  الإرهابية  الجرائم  من  المجتمع  نحمي 
استثناءات تحت أي مسمى كان، سواء إنسانيًا، أو روابط أسرية، أو  
تحت أي مسمى، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نحمي المجتمع  
ونضع له استثناءات لحالات معينة. اليوم عندما ننظر إلى حالة ما حتى  

 15لم تكن إرهابية، فلو ارتكب شخص ما ــ لا قدر الل   ه ــ حادث سيارة    وإن
إلى وفاة، وهرب السائق ورجع إلى البيت، نحن نتوقع أن أهله   ى وأد

سوف يكونون أول من يأخذه للجهات المعنية لتسليم نفسه، فما بالك بمن  
يرتكب أو ينوي ارتكاب عملية إرهابية. هذه لا يمكن بأي شكل من  

القبول بها ووضع استثناءات فيها؛ لأن ضررها وخطرها على  الأشكال  
أشكال   من  بأي شكل  يمكن  ولا  المنطقة  وعلى  البحرين  وعلى   20المجتمع 

لو كان لدينا    أنهالتهاون معها. ومثلما تفضلت سعادة الأخت جميلة سلمان  
أخرى   أي    يجب ف نصوص  هناك  كان  إذا  فيها  النظر  إعادة  أيًضا 

مجال لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نتعامل  استثناءات، ففي هذا ال
مع الأمور ونضع لها استثناءات تحت أي مسمى كان. يجب أيًضا تثقيف  
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بخصوص   جريمة    إذا الأسر  ارتكب  شخص  الأسر  إحدى  لدى  كان 
  ابتلاء  وهذا  ــ  إرهابية  جريمة  ارتكاب   ينوي   أوــ لا قدر الل   ه ــ  إرهابية  
  فالقليل   أصالته،   ونعرف   البحريني  المجتمع   نعرف   ولـكننا  ــ   عليه   الل   ه   أعانهم
  يبقيه   أو   يخفيه  أو   لديه   أحد  على  يتستر   أن  يقبل   أن  يمكن   فقط   الأسر   من
 5  التي   البحرينية   الأصالة   إن   حيث   أبنائه،   أحد   كان  لو  حتى   المنزل   في   لديه

  لحماية   المعنية  الجهات  إلى  بأنفسهم  بيده   يأخذون  ستجعلهم  التي  هي   نعرفها
  اللجنة   توصية  مع   تمامًا  أتفق  أنا   وبالتالي   الإرهابية،  الأعمال  من  المجتمع 
 . وشكرًا عليها، الموافقة  وأتمنى 

 

 10 : الرئيــــس

 . الحاجي أحمد  فؤاد الأخ  تفضل شكرًا، 
 

 :الحاجي أحمد فؤاد العضو
سيدي الرئيس، صراحة الأمر أصبح مربكًا، أنا أرى أن    شكرًا 

اكتوت   التي  الجهة  يمثل  وهو  منطقي،  الهرمي  محمد  الرائد  الأخ   15كلام 
من   هم  الأشاوس  الداخلية  ورجال  الداخلية  وزارة  إن  حيث  بالنار، 
الإرهاب   آفة  يقاومون  و يعالجون  الآن  حتى  وهم  النار،  بتلك  اكتووا 

ممثل وزارة العدل طرحوا استثناء الأقارب  لاستئصالها، ومع ذلك هو و
  سنثقف  إننا  فلنقلمن الدرجة الأولى، فلنتكلم بالمنطق ونترك العاطفة،  

 20  فهل بالإرهاب،  تتأثر  من  هي   البحرينية  الأسر  واليوم  البحرينية،  الأسر
ً   نجرم  هل  !بالإرهاب  تأثرت  نم  ونجر م   نطالب  لم يبلغ عن ولده أو    اأب

ولدها  اأمً  عن  تبلغ  روابط    !؟لم  هناك  ولـكن  الإرهاب،  ضد  نحن 
على زوجها   زوجة  شهادة  تقبل  لا  القوانين  وبعض  إنسانية،  وعلاقات 
أبدًا، لا تقبل، تستبعدها، هناك جرائم لا يقبل فيها شهادة الزوج. القانون 
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خلال   المصري  المجتمع  عانى  كيف  نعرف  ونحن  السنوات  المصري، 
من الإرهاب ومن تداعيات هذا الإرهاب بينه وبين    الأخيرة  الثلاثين

مكونات شعبه. هناك جرائم إرهابية سطرتها الأخبار، ولـكنها استبعدت  
  وباقي   والمصاهرة   الفروع   اللجنة،  مع   نحن.  الأولى  الدرجةفيها الأقارب من  

 5  أن  رغم   قوانين  هناك  التشديد،  من  الخوف  ولـكن  يستبعدون،  الأقارب
  والشؤون  العدل  وزارة   هم  الذين  ــ  بالأمر  مينوالمهت   الأمر  أصحاب

في    والأوقاف   الإسلامية ثغرات  هناك  أن  يذكرون  ــ  الداخلية  ووزارة 
هو قانون أمن الدولة، والذي    الذي   ، ةالقانون، وحتى في القوانين العام
ً   الفئة  هذهليمس الدولة بكيانها أيًضا أفردت   من الرعاية الخاصة. إن    انوع

 10  ا والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية وهم  رأي وزارة العدل 
وقعتا استئصال    اللتان  على  تنص  التي  الدولية  الاتفاقيات  جميع  هذه 

واضح، ويمكن ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ     الإرهاب  أشكال
  وربما   ، "إخفاء"  وكلمة   "تستر "أن بعض المفردات مترادفات مثل كلمة  

الأنسب   هي  " إخفاء"يرى أن كلمة   الذي إلى رأي وزارة الداخلية  أميل 
محلها حتى    خصوًصا و في  وهي  الإرهاب،  وجرائم  الجنائية،  الجرائم   15في 

ما نتكلم عن إخفاء العائلة لإرهابي أو تسترها على  يعاقب عليها. ونحن عند
إرهابي، فهناك نيابة وهناك تحقيق يأخذ مداه إلى أن يعرف هل العائلة  
متسترة على الإرهابي أو مشاركة معه بعلمها أو بغير علمها. ما أريد أن 
أصل إليه هو أننا في وضع أصبحنا فيه مربكين، وأرى ــ كما تفضلت ــ  

 20  الوزارتين  مع  حل  إلى  للتوصل  اللجنة  إلى  بقانون  المشروع   هذا  يرجع  أن
ية  بالحجج  تأتِ   لم  اللجنة  أن  كما  بالأمر،  المعنيتين    لذا   رأيها،  تدعم   التي  القو
 من  عليه  الموافقة  بعد   الدراسة   من  للمزيد   اللجنة  إلى  التقرير   يرجع   أن  أقترح
 . وشكرًا المبدأ، حيث 
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 : الرئيــــس
 . العرادي عبدالله علي  الأخ  تفضل شكرًا، 

 

 : العرادي عبدالله علي العضو
 5  يتم  ألا بشأن متوافقة  اللجنة أن أبي ن أن أود  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
  على   العضو   سعادة  أشكر .  عليه   التصويت   يتم   وأن  بقانون  المشروع   سحب 

  وهي   وقعت   التي  هي  معينة  جهة  أن  في  معه  أتفق  لا  وقد   مداخلته،
  اتفاقية   على   البحرين  توقع  وعندما  مسؤولة،  كلها  فالبحرين  المسؤولة،
 نحن.  واحدة  جهة  وليس  مسؤولة  كلها  البحرين   فإن   دولية،   ومعاهدة
 10  في   المعنية   الجهات  كل   به  تضطلع  الذي  الـكبير   الدور  نقدر  بالتأكيد 
  الإسلامية  والشؤون  العدل   ووزارة  الداخلية  وزارة  رأسها   وعلى  البحرين 

  ولـكن  ونشكرهم،  أياديهم  على  نشد   ونحن  كبير،  ردو   وهو  والأوقاف،
  جرائم   تفنيد  عن  ناتجة  تكون  التي   العقوبات   في   التشدد  مع  نحن   ببساطة
 والأمر  توجهنا،  هو  فهذا   الشورى  مجلس   في   معنية   لجنة   وكوننا  إرهابية،
 15 . وشكرًا  الموقر، لمجلسكم متروك

 

 : الرئيــــس
 تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   شكرًا، 

 

 20 : الزايد جاسم دلال العضو

  سلمان   جميلة   الأخت   به  تفضلت   ما  مع  أتفقمعالي الرئيس،    شكرًا 
( منه  7. طبعًا القانون المصري في المادة )دم البنمح  بسام   الدكتور   والأخ
كل من سهل لإرهابي أو لجماعة    اشريكً   باعتباره  عاقب ي: "على  تنص  التي
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إرهابية بأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو 
 ً أو مأوى أو    االإعداد لارتكابها، أو وفر، مع علمه بذلك، لمرتكبها سكن

 ً من    ا مكان ذلك  غير  أو  الاجتماعات  في  لاستخدامه  أو  للاختفاء، 
( ينص على: "مكن مرتكب أية 20)( من المادة  3التسهيلات". البند ) 

 5جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه"، وكذلك نصت على:  
"أن من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، وتوفرت  
محمد   الأخ  أوضح  كما  الأمر  ليس  وبالتالي  يبلغ".  ولم  له  المعلومات  كل 

لقانون الخاص يطبق بشأنه قانون الهرمي، صحيح أن أي حكم لم يتضمنه ا
ولـكن   الإرهاب    نصوص   هناكالعقوبات،  قانون  في  وردت  خاصة 

 10جرمت ما نحن بصدده، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فيما يتعلق  
مجلس    النصب في  والإخوان  الحكومية  الجهات  قبل  من  عليه  المتوافق 

  التي  النصوص   ي ف   المقارنة   الدول   في   حتى   أنه   نرى   ه ئ باستقراالنواب،  
إليها  أضيفت    هأن  نشهد  لم  ،العقوبة  من  التخفيف  أو  الإعفاء  بمجال  أخذت
الزوجة،    هذه أو  الزوج  يقال  فيما  نسمع    الأصول و  الوالدان،والجملة، 

بحكم  الأقارب  من  هؤلاء  منزلة  في  "ومن  نقول:  أن  ولـكن   15والفروع، 
كل من  المصاهرة"، فهذا يعني إدخال من نشاء من أطراف المصاهرة،  

  احترامي   مع   ــ  يمكن   لا.  نخشاه  الذي  وهذا   الأسرة،  لتلك  ن ومصاهرهم  
  مجال   في   كبيرة  جهود   من  الداخلية   وزارة   تبذله  ما   ننكر   أن   ــ   الشديد 
الأحكام    ع المشر    اليوم  ولـكن  الإرهاب،  مكافحة بوضع  ملزم  أيًضا 

 20التشريعية اللازمة للحفاظ على ما وصلنا إليه في مجال مكافحة الإرهاب.  
  تستر هناك  و  المتهمين   على   تستر   فهناك  ، "التستر "عن نوعين من    نتكلم   نحن
  ولـكن  متهم،  على  تستر   لمن  الإعفاء  إعطاء  أتفهم  قد   ؛عليهم  المحكوم  على

  جنائية   قضية  في   عليه   حكم  شخص   إذا   يعني !  عليه  المحكوم  على   التستر 
  التي   الجرائم   في  وأخفاه   عليه  تستر   للذي   الإعفاء   عنصر   فأعطي   وهرب، 



 29المضبطة م   5/2021/ 9              ( 89)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

 

  يتستر   من   وأعفي   إرهابية،  قضايا  في  هارب   مجرم   وعندي   حكم،  فيها   يصدر 
  مكافحة  نريد  كنا  إذا  يجوز  هذا  هل .  إخفائه  وبنية  بعمد  ويخفيه  عليه

 . وشكرًا! الإرهاب؟
 

 5 : الرئيــــس

ية  قضايا  في   دخلنا   نحن  كلٍ   على   شكرًا،    في   الإخوة  بين   تفسير
  وليس  اللجان   مكانه  هذا  أن  وأعتقد  المجلس،  في   الإخوة   وبين   الحكومة
 الأمور،  هذه  كل   لمناقشة  الوقت   من  متسع   عندنا   يكون  حتى  المجلس  مكانه
 الأمن  إحلال  وعلى  الإرهاب  محاربة  على  متفق  الجميع  أن  وأعتقد 

 10  شخص  من  والوسيلة   النصوص  تختلف   قد   ولـكن .  البحرين   في  والاستقرار 
 . الغتم  أحمد يوسف الأخ  تفضل. آخرإلى 
 

 :الغتم أحمد يوسف العضو
تداخلوا، وأشكر مقرر   الذين الإخوة أشكرو  الرئيس، سيدي شكرًا 

 15اللجنة. إن اللجنة متمسكة بتوصيتها، والمشروع بقانون أشبع دراسة في اللجنة  
لا    من  أكثر في   الاستثناء  بأن  واللجنة مقتنعة  تقريبًا،  اجتماعات  تسعة 

القانون وإن كان يهدف    مشروع  نأويتناسب مع سياسة مملـكة البحرين،  
الوطن من   على جميع  والقضاء  رهابإالإلى مكافحة   عناصره، وتطهير 

البؤر الإرهابية وحماية المجتمع، إلا أن التوسع في إقرار الاستثناء الوارد  
 20بشأن زوج أو أصول أو فروع المتهم أو المحكوم عليه الهارب في قضايا  

ً الإرهاب يعد     عليها   المستقر   للمبادئ   ة مخالفلما يمثله من    محمود   غير   ا توسع
  المترتب   الأثر   ولأن  خاصة،  طبيعة  لها   الإرهابية   الجريمة  إن  إذ   قانونيًا، 
  الموقر،   لمجلسكم  يعود   والأمر  بتوصيتها،  متمسكة   اللجنة.  الوطني  الأمن   يمس 
 . وشكرًا
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 : الرئيــــس
 أخرى؟  ملاحظات  هناك هل شكرًا، 

 
 ( ملاحظات توجد )لا 

 5 

 : الرئيــــس
 المبدأ؟  حيث  من القانون مشروع   على  المجلس  يوافق  هل 

 
 ( موافقة)أغلبية 

 10 

 : الرئيــــس
في    . المبدأ  حيث   من  القانون  مشروع   يُقر   إذن  ندخل  أن  وقبل 

مناقشة مواد المشروع، هناك اقتراح من الأخ فؤاد الحاجي بإعادة التقرير  
إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة مع الإخوة في وزارة العدل والشؤون  

 15ية حتى يصلوا إلى توافق يخدم  الإسلامية والأوقاف وفي وزارة الداخل 
ومن   الأصلي   النص  من  أبعدالالغرض من هذا التعديل، وبما أن هذا هو  

  اتخاذ  في   لـكم  يعود   والقرار   ، مجلسكم  على   الاقتراح   فأعرض   ،توصية اللجنة
 من  للمزيد  اللجنة   إلى   التقرير   إعادة   على   المجلس   يوافق  هل .  مناسبًا  ترونه   ما

 الدراسة؟ 
 20 

 (موافقة  غير)أغلبية 
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 : الرئيــــس
  تفضل .  مادة  مادة   القانون   مشروع   مواد   مناقشة   إلى   ننتقل   إذن 
 . اللجنة مقرر الأخ
 

 5 : العرادي عبدالله علي العضو

على    : الديباجة  بالموافقة  اللجنة  من    الديباجةتوصي  جاءت  كما 
 الحكومة.

 

 : الرئيــــس
 10هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن    هل 

 فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.  
 

 :والنواب الشورى مجلسي شؤون  وزير
سيدي الرئيس، قبل الديباجة هناك مسمى المشروع؛ لأن    شكرًا 

 15  بإضافة   قانون  مشروع"مسمى المشروع الوارد حاليًا في نص تقرير اللجنة هو  
ولـكن    ،"م 2006  لسنة  58  رقم  القانون  من  2  المادة  إلى  جديد  بند

مسمى المشروع في القرار الوارد إلى مجلسكم الموقر من مجلس النواب هو 
الذي يثبت هذا    ،"مكررًا   16  برقم  جديدة  مادة  بإضافة   قانون  مشروع "

جد أن  من التقرير الورقي ــ ن   2الكلام أنه في الصفحة التالية ــ الصفحة  
 20مكررًا، إذن أتصور أنه يجب أن يورد مسمى    16هناك مادة جديدة برقم  

وليس بإضافة مادة    2جديد لمشروع القانون بإضافة بند جديد إلى المادة  
 مكررًا، وشكرًا.   16جديدة برقم  
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 : الرئيــــس
لا أجد مسمى لمشروع القانون في جدول المواد الذي بين    شكرًا، 

 اللجنة.  يدي والخاص بتقرير 
 

 5 :والنواب الشورى مجلسي شؤون  وزير

الرئيس، لـكن قرار مجلس النواب واضح، وكان التصويت    سيدي 
بداية على المسمى، والمفهوم حاليًا هو أن مجلسكم الموقر ــ أو اللجنة الموقرة  
على الأقل ــ لا يوافق على هذا المسمى والعودة إلى المسمى الأصلي وهو  

  16  برقم   جديدة  مادة  إضافة"  وليس  "2  المادة  إلى   جديد  بند  إضافة"
 10 .  وشكرًا ،"مكررًا

 

 : الرئيــــس
 . اللجنة مقرر الأخ  تفضل شكرًا، 

 

 15 : العرادي عبدالله علي العضو

نزولًا    شكرًا  الرئيس،  شؤون    ملاحظة  عند سيدي  وزير  سعادة 
والنواب،   الشورى  على    :المشروع  مسمى مجلسي  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.  
 

 20 : الرئيــــس

 المشروع؟  مسمى  على  ملاحظات  هناك هل 
 

 ( ملاحظات توجد )لا 
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 : الرئيــــس
 المشروع؟  مسمى  على  المجلس  يوافق  هل 

 
 ( موافقة)أغلبية 

 5 

 : الرئيــــس
  الأخ   تفضل  الديباجة،  إلى   الآن  وننتقل .  المشروع  مسمى  يُقر   إذن 
 . اللجنة  مقرر
 

 10 : العرادي عبدالله علي العضو

من    : الديباجة  جاءت  الديباجة كما  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 
 الحكومة.

 

 : الرئيــــس
 15 الديباجة؟  على  ملاحظات  هناك هل 

 

 ( ملاحظات توجد )لا 
 : الرئيــــس
 الديباجة؟   على  المجلس  يوافق  هل 

 20 
 ( موافقة)أغلبية 
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 : الرئيــــس
  الأخ   تفضل   الأولى،  المادة   إلى   الآن   وننتقل .  الديباجة  تُقر   إذن 
 . اللجنة  مقرر
 

 5 : العرادي عبدالله علي العضو

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    :الأولى المادة 
 الحكومة.

 

 : الرئيــــس
 10 المادة؟  هذه على  ملاحظات  هناك هل 

 
 ( ملاحظات توجد )لا 

 

 : الرئيــــس
 15 المادة؟  هذه  على  المجلس  يوافق  هل 

 

 ( موافقة)أغلبية 
 

 : الرئيــــس
 20  الأخ   تفضل   التالية،  المادة  إلى  الآن  وننتقل .  المادة  هذه  تُقر  إذن 
 . اللجنة  مقرر
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 : العرادي عبدالله علي العضو
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    :الثانية  المادة 

 الحكومة.
 

 5 : الرئيــــس

 المادة؟  هذه على  ملاحظات  هناك هل 
 

 ( ملاحظات توجد )لا 
 

 10 : الرئيــــس

 المادة؟  هذه  على  المجلس  يوافق  هل 
 

 ( موافقة)أغلبية 
 

 15 : الرئيــــس

  مواد   مناقشة  من  انتهينا   قد  نكون   وبهذا .  المادة  هذه  تُقر   إذن 
 مجموعه؟  في   عليه المجلس يوافق فهل  القانون، مشروع 

 

 ( موافقة)أغلبية 
 20 : الرئيــــس

.  القادمة  الجلسة  في   القانون   مشروع   على  النهائي  الرأي  نأخذ  سوف 
  تقرير   بمناقشة   والخاص   الأعمال   جدول   من   التالي   البند   إلى   الآن  وننتقل 
  المادة   بتعديل  قانون  مشروع   بخصوص  والاقتصادية  المالية   الشؤون  لجنة
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  التجاري   السجل   بشأنم  2015  لسنة(  27)   رقم  بقانون  المرسوم   من(  1)
  الأخ  تفضل (.  الشورى  مجلس  من  المقدم   بقانون   الاقتراح  ضوء  في )المعد  
 . اللجنة مقرر  أبل حسن عبدالعزيز  الدكتور 

 

 5 :أبل حسن  عبدالعزيز  الدكتور العضو

ً   الرئيس،   سيدي  شكرًا    في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت   أطلب   بداية
 . المضبطة

 

 : الرئيــــس
 10 المضبطة؟  في  ومرفقاته  التقرير  تثبيت   على  المجلس  يوافق  هل 

 
 ( موافقة)أغلبية 

 

 : الرئيــــس
 15 . المضبطة في ومرفقاته   التقرير تثبيت  يتم  إذن 

 
 ( 259 صفحة / 4)انظر الملحق 

 

 : الرئيــــس
تفضل    سنبدأ  القانون.  لمشروع  العامة  والأسس  المبادئ   20بمناقشة 

 الأخ مقرر اللجنة.  
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 :أبل حسن  عبدالعزيز  الدكتور العضو
وهو    شكرًا   اللجنة كاملًا  رأي  بقراءة  أستأذنك  الرئيس،  سيدي 

مطول قليلًا؛ ولـكن ذلك للأهمية ولأن الموضوع يتعلق بخلاف واضح  
نواب والإخوان في الحكومة الموقرة، بين اللجنة وبين الإخوان في مجلس ال

يكون   لـكي  اللجنة  رأي  على  يطلعوا  أن  المجلس  لأعضاء  ينبغي   5وبالتالي 
 واضحًا بشكل سليم...  

 

 : الرئيــــس
عبدالعزير أبل، أستميحك عذرًا. الأخ عبدالرحمن جمشير،   دكتوريا   

 10 هل هناك ما تود قوله؟ 
 

 :جمشير محمد عبدالرحمن العضو
إن    قلت مشروع القانون السابق    بخصوصسيدي الرئيس،    نعم 

التصويت النهائي سيكون في الجلسة القادمة، والجلسة القادمة ستكون في  
 15 الدور القادم، والأفضل أن نصوت عليه في هذه الجلسة...  

 

 : الرئيــــس
أخ عبدالرحمن، طالما أن هناك خلافًا بين مجلسنا ومجلس النواب    يا 

التي نطلبها أو قد لا يتوافقون بالسرعة  يأتي  لو ذهب لن  معنا في    فحتى 
 20الرأي المطروح، فلا أرى جدوى للعجلة في إرساله إليهم، هذا ما دعانا  
إلى أخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة حتى لو كانت في دور الانعقاد  

 القادم.  
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 :جمشير محمد عبدالرحمن العضو
 .الرئيس سيدي   ترى كما 

 

 : الرئيــــس
 5 .اللجنة  مقرر الأخ تفضل 

 

 :أبل حسن  عبدالعزيز  الدكتور العضو
سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة    شكرًا 

م بشأن السجل التجاري  2015( لسنة  27( من المرسوم بقانون رقم ) 1)
 10)المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(، واطلعت 

وعلى رأي  على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ،  
انتهى إلى سلامة    الذيلجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى  

الرأي   مذكرة  على  واطلعت  ية،  الدستور الناحية  من  القانون  مشروع 
تبادل   وتم  للجنة،  القانونيين  المستشارين  قبل  من  بشأنه  المعدة  القانوني 

 15لمستشارين  وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وا
القانون   مشروع  يتألف  والاقتصادي.  المالي  والمستشار   ن مالقانونيين 

يف    مادتين،و  ديباجة    المستفيد "نصت المادة الأولى على أن يضاف تعر
يف    بعد   " النهائي المادة )  الوارد   " التاجر "تعر بقانون 1في  المرسوم  ( من 
 ( لسنة  27رقم  نصه  2015(  يكون  التجاري،  السجل  بشأن  :  يالتالم 

ية ــ فردية كانت    20"المستفيد النهائي: كل شخص طبيعي يملك المنشأة التجار
ية عبر  أم شركة ــ ملـكية قانونية، أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجار
وسائل وأدوات أخرى مختلفة عن الملـكية القانونية، أو الشخص الطبيعي  

ثانية فجاءت تنفيذية.  المستتر الذي تتم المعاملات نيابة عنه". أما المادة ال
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يف   يف    بعد   " النهائي  المستفيد"يهدف مشروع القانون إلى إضافة تعر تعر
)  الوارد  " التاجر" رقم  بقانون  المرسوم  من  الأولى  المادة  لسنة  27في   )

المعني  2015 الوزير  لتتسق أحكامه وليراعيها  التجاري؛  م بشأن السجل 
وقواعد   وضوابط  معايير  وضع  عند  التجارة    المستفيد"تحديد  بشؤون 

ً   ،"النهائي  5  وحيث .  المخالفة  أركان  تحديد  يوجب   الذي  الشرعية  لمبدأ  إعمالا
  حيث   من   القانون   مشروع   رفض   إلى   الموقر   النواب   مجلس   قرار   انتهى
  مشروع   تدارس   بعد  اللجنة  فإن   الموقرة،  الحكومة  بمرئيات   أخذًا   المبدأ، 
ُ   التي  والأسس  المبادئ  على   والاطلاع  القانون   في   النظر  وبَعد   عليها،  ني ب
  على   الموافقة  إلى  خلصت   الموقر،  النواب  مجلس  قبل  من  رفضه   أسباب
 10  (مكررًا  18)   المادة  إن:  أولًا:  الآتية  للمبررات  وفقًا  وذلك  القانون  مشروع
(  52)   رقم  بقانون   المرسوم   بموجب   التجاري   السجل   قانون   إلى   المضافة 
  لسنة (  27)   رقم  بقانون  المرسوم  أحكام   بعض   بتعديل م  2018  لسنة 

بشأن السجل التجاري؛ أوردت حكمًا جديدًا لم يكن منصوًصا    م 2015
بشؤون   المعني  الوزير  يضع  أن  مفاده  التجاري  السجل  قانون  في  عليه 
 15التجارة، بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، معايير وضوابط  

الس النهائي من  المستفيد  التاجر  وقواعد تحديد  ألزمت  التجاري. كما  جل 
إلى   بيان  بتقديم  تجديده  وطلب  التجاري  السجل  في  القيد  طلب  عند 
الوزارة يحد ِد فيه المستفيد النهائي، وإخطار الوزارة بأي تعديل يطرأ على  
هذه  من  بأي  الإخلال  حالة  وفي  النهائي،  بالمستفيد  المتعلقة  البيانات 

تتخذ أن  للوزارة  يجوز  في    الالتزامات،  عليها  المنصوص  التدابير  من   20أيًا 
يفًا  20المادة )  ( من هذا القانون. غير أن النص المذكور لم يتضمن تعر
بقانون رقم    كما  ،"النهائي   المستفيد"لعبارة   المرسوم  خلت جميع نصوص 

يٍف له، بالرغم من 2015( لسنة  27) م بشأن السجل التجاري من تعر
أن النص المذكور جعل من عدم قيام التاجر بتحديد المستفيد النهائي مخالفةً  
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عليها   المنصوص  ية  الإدار العقوبات  توقيع  ( من  20)   المادة في  توجب 
ف  ، هذات  القانون  القيد  في  ومنها شطب  القيد  التجاري ووقف  السجل  ي 

ية بمبالغ كبيرة، وهو أمر لا يستقيم و"مبدأ   السجل وتوقيع غرامات إدار
يضبط   كي  قاطعًا  تحديدًا  المخالفة  أركان  تحديد  يوجب  الذي  الشرعية" 
لِزامًا   كان  ثم  ومن  له.  وفقًا  وإحجامًا  إقدامًا  بالنص سلوكهم   5المخاطبون 

ض النهائي  للمستفيد  يف  تعر أحكامه،  وضع  لتتسق  القانون  نصوص  من 
وليراعيها الوزير المعني بشؤون التجارة عند وضع معايير وضوابط وقواعد  

مذكرة   "النهائي   المستفيد "تحديد   في  ورد  ثانيًا:  بيانه.  سلف  ما  نحو  على 
وتوافق معها مجلس النواب الموقر ــ أن من شأن إدراج    ــالحكومة الموقرة  

يف   إجراء    ضمن  "يالنهائ   المستفيد"تعر صعوبة  بقانون  المرسوم   10نصوص 
يف أو إضافة ضوابط   إذا ما طرأ ما يستوجب   مستقبلًا  لهتعديل التعر

التعديل، وأن المرونة تقتضي ترك الأمر للقرارات التي تصدر عن الوزير  
يف الشيء" و"معايير   المعني. وهذا الذي أوردته المذكرة فيه خلط بين "تعر

يف يحدد ملامح  وضوابط تحديده"، حال ك ونهما أمرين مختلفين، فالتعر
ويخضع   والقواعد  والضوابط  المعايير  له  وفقًا  وتوضع  وحدوده   15الشيء 
وعدم   المُعر َّف،  من  أوضح  يف  التعر يكون  أن  أهمها  عديدة  لخصائص 
يف جامعًا مانعًا )جامع:  يف الشيء بنقيضه أو ضده، وأن يكون التعر تعر

لمُعر َّف. ومانع: أي يمنع من دخول  أي يشمل جميع أفراد أو جزئيات ا 
وضوابط   معايير  وضع  على  سابق  الشيء  يف  فتعر المُعر َّف(.  أفراد  غير 
 20وقواعد تحديده، بل هو الإطار العام الذي يعمل وفقًا له المسؤول المنوط  
به وضع تلك المعايير والضوابط والقواعد. فالقول إن المستفيد النهائي هو  

يفات، أما تحديد نسبة  "المالك أو المسيطر على ا لمنشأة"، هو من قبيل التعر
يعتبر مستفيدًا   الشخص  عليها  يسيطر  أو  يملـكها  التي عندما  المال  رأس 

(  83% كما هو الحال بالنسبة لقرار وزير التجارة البحريني رقم )10نهائيًا )
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% كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة  25م، أو  2020لسنة  
م، على سبيل المثال(،  2020( لسنة  58ار الوزاري رقم ) بموجب القر

فهو من قبيل المعايير والضوابط، وليس بخاٍف الفرق بين الأمرين. وقد  
يفًا للمستفيد النهائي وأناط بالوزير المعني   وضع مشروع القانون الماثل تعر
في   النهائي  المستفيد  وقواعد تحديد  معايير وضوابط  منه  بقرار  يُصدر   5أن 

يف الموضوع. ثالثًا: أوردت مذكرة الحكومة الموقرة ــ وتوافق    إطار التعر
معها مجلس النواب الموقر ــ أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة  
يف قد ورد واضحًا وصريحًا بقرار مجلس   على أرض الواقع، حيث إن التعر

أرض    النواب الموقر أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة على 
يف  إن   حيث الواقع،    10  الصناعة   وزير   بقرار  وصريحًا  واضحًا   ورد  التعر
  في  ملتبس  القول   وهذا م.  2020  لسنة (  83)  رقم  والسياحة   والتجارة
  التجاري   السجل   قانون   من   (مكررًا   18)   المادة  نص   أن :  الأولى  ناحيتين،

  ولم   ، "النهائي  المستفيد"تحديد    وقواعد ومعايير   ضوابط  وضع  بالوزير  أناط
يف  وضع  على  ينص   يعتبر   التعاريف  وضع   أن   ذلك"،  النهائي"المستفيد    تعر
يعية  القانونية  الأعمال  من  الأصل  حيث   من  15  لها   يتصدى   التي  التشر

  أننا  لو  قانونًا سيستقيم  كان المذكرة بي نته  ما فإن ثانية، ناحية  ومن. المشر ع
يعية   أدوات   بصدد   الأمر   وهو   القانونية،   القيمة   أو   المرتبة   ذات   من   تشر
  ورد   حين  في   القانون،  في  ورد"  النهائي "المستفيد    فمصطلح  هنا،  المنتفي
يفه  الإشارة هنا    وتجدر   . الوزير  قرار   وهي  أدنى  أداة   في  به   المقصود   أو  تعر

 20م بشأن معايير وضوابط وقواعد  2020( لسنة  83إلى أن القرار رقم )
مجلس   من  بقانون  الاقتراح  تقديم  بعد  صدر  النهائي  المستفيد  تحديد 
الشورى. وتود اللجنة أن تشير إلى أن أحد أوجه التعاون التي أبدتها أنها  

يف الذي صاغته الوزارة الموقرة في  قرارها، أو    اقترحت أن تتبنى التعر
يف تراه مناسبًا، ويحقق المرونة الكافية لدى الوزارة، على أن يتم   أي تعر
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إخلال   أي  دون  من  السلطتان  تتوافق  وبذلك  القانون،  في  تضمينه 
الوزارة   تمسكت  ذلك  الرغم من  وعلى  التشريع،  الغاية من  بمقتضيات 

يف في القانون.     مشروع   الةإح   بعد:  رابعًابعدم الموافقة على إدخال التعر
يل  2  في   الموقر   النواب   مجلس  إلى   الماثل   القانون  بر   أن  وقبل   ــم  2020  إ
 5  رقم   والسياحة   والتجارة  الصناعة  وزير   قرار   صدر  ــ   بشأنه   قراره  يصدر 

"المستفيد    تحديد  وقواعد  وضوابط  معايير   بشأنم  2020  لسنة   (83)
  الأولى   المادة  نصت   حيث م،  2020  يوليو  22  بتاريخ   وذلك"،  النهائي
يفات  الخاصة   الذي  الطبيعي   الشخص:  النهائي "المستفيد    أن  على  بالتعر
  لديهم  أو  يملـكون  الذين  الطبيعيون  الأشخاص  أو  ــ   القدرة  لديه  أو   يملك
م  ممارسة   على  ــ   القدرة  حَك ُ ال   النهائي   التأثير   أو   السيطرة  أو   الت َّ  10  على   الفع َّ

ـْكية  عدا   وسيلة  بأية  القانوني  الترتيب   أو   الاعتباري  الشخص ِل   القانونية،   الم
  إجراء  يتم   الذي   ــ   الطبيعيون   الأشخاص  أو   ــ  الطبيعي   الشخص   أو

يف   وهذا  ،لصالحهم"/لصالحه  أوعنهم  / عنه  نيابة   التعاملات  غير   تعر
  بالشخصية   تتمتع   لا  لـكونها  الفردية   المؤسسات  منه  خرجت   حيث   جامع،

ية،  15  ضمن"  القانوني  الترتيب "أو    تعبير   ورود  النظر   هذا  من  يغير   ولا  الاعتبار
يف،    بصورة   منه   المقصود  على   الوقوف  يُمكن   لا  مترجم   مصطلح   فهو   التعر
  إلى   يشير   قد  كما"،  الفردية "المؤسسات    مثل  ما  كيان  إلى  يشير   فقد  قاطعة،

يف  هذا  أن  كما.  الكيان  لهذا  المنظمة  القانونية   النصوص    أن  استبعد  التعر
  المستفيد   أن  أي  النهائي،  المستفيد  ذاته  هو)المالك(    الظاهر   المستفيد   يكون
 20  ممكن،  ذلك  أن  رغم   السجل،  من   الحقيقي  أو  النهائي   المستفيد   هو   الأول
يف   في الوارد"  القدرة  لديه "أو    تعبير   أن  عن  فضلًا.  الأصل إنه  بل   التعر

  عبارات   أن  كما.  التطبيق  عند  كثيرة  قانونية  إشكاليات  إلى  سيؤدي   المذكور 
يف    الحكومة   أوردت :  خامسًا.  التشريعية  الصياغة   فن َّ   تجافي  المذكورة  التعر
  مشروع   أن   ــ   الموقر   النواب   مجلس   معها  وتوافق  ــ   مذكرتها   في   الموقرة 
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  المضافة (  مكررًا  18)  المادة  من)أ(    الفقرة   نص  مع   يتعارض  القانون
  المرسوم أحكام بعض بتعديلم 2018  لسنة(  52)  رقم  بقانون بالمرسوم
 هذه  أهمية   رغم   التجاري   السجل   بشأن م  2015  لسنة  27  رقم   بقانون 
  الاتفاق   يُمكن  لا  القول  وهذا.  ملزمة  دولية  باتفاقيات  وارتباطها  الفقرة
 5"تعريف    بين   اختلاف  هناك  حيث   مطلقًا   تعارض  ثمة  ليس   إذ  معه،
.  بيانه  سلف   الذي  النحو   على"  تحديده  ومعايير "ضوابط    ووضع "  الشيء
  السجل   قانون   نصوص   ضمن"  النهائي"المستفيد    مصطلح  ورود  وإن

 بالمرسوم  المضافة   ( مكررًا  18)  المادة   من )أ(    الفقرة  بموجب   التجاري 
  إضافة   إلى   والدافع  الباعث   هو   كانم  2018  لسنة(  52)  رقم   بقانون
يف   10  لمبدأ   إعمالًا   وذلك   الماثل   القانون   مشروع   في "  النهائي"المستفيد    تعر
  مفادها   نتيجة  إلى  يؤدي  القول   هذا  فإن  أخرى  ناحية  ومن.  الشرعية
  نص   مع  ــ"  النهائي"المستفيد    فيه  يُعر َّف  الذي  ــ  الصادر   القرار  تعارض
  صلاحية  الوزير   تعطي   التي  المضافة(  مكررًا  18)  المادة   من)أ(    الفقرة 
يراد   كان   إذا  إنه   حيث   والقواعد؛  والضوابط   المعايير   وضع يف   إ   في   التعر
يراده   فإن   التعارض،  هذا   حدوث  إلى  يؤدي   انونالق   صلب   15  القرار   في  إ
:  سادًسا.  اللجنة  معه   تتفق   لا  الذي   هو   الأمر   وهذا   ذاتها،  النتيجة   إلى   يؤدي 

يراد  على   المقارنة   التشريعات   درجت  يف إ   نفسه،   القانون صلب   في  التعر
(  20)  رقم   الإماراتي  الاتحادي   فالقانون   ذلك،   على  أمثلة  هنا   اللجنة   وتقدم
  في "  الحقيقي "المستفيد    عر ف  الأموال   غسل   مكافحة  بشأن م  2018  لسنة 
 20  سيطرة  يمارس  أو  يمتلك  الذي  الطبيعي "الشخص    بأنه   منه  الأولى  المادة
  الطبيعي   الشخص  وكذلك  العميل،  على   مباشرة  غير   أو  مباشرة  نهائية  فعلية
  على  نهائية   فعلية  سيطرة   يمارس  الذي  أو   عنه   نيابة  المعاملات   تجرى   الذي
(  1)   المادة  نصت   الـكويت   دولة  وفي".  قانوني  ترتيب   أو  اعتباري  شخص
  الأموال  غسل   مكافحة  شأن  في م  2013  لسنة(  106)  رقم   القانون  من
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يل    أو   يمتلك  طبيعي  شخص   أي:  الفعلي"المستفيد    أن  على  الإرهاب   وتمو
  الشخص  أو  العميل  على  ــ  مباشرة غير  أو  مباشرة  ــ   نهائية  سيطرة  يمارس 
  على   نهائية   فعلية  سيطرة  يمارس  الذي  وكذلك  عنه،  نيابة  المعاملة  تتم  الذي
  المادة  نصت   عمان   سلطنة  وفي".  القانوني  الترتيب   أو  اعتباري  شخص
يل  الأموال  غسل  مكافحة  قانون  من  الأولى  5  الصادر  الإرهاب  وتمو
  : الحقيقي"المستفيد    أن  علىم  2016  لسنة(  30)  رقم   السلطاني  بالمرسوم
الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل،    الشخص

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى  
المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية  

وبناء   قانوني".  ترتيب  أو  ية  اعتبار شخصية  على  سبق  نهائية  ما   10على 
وللأسباب المذكورة أعلاه، انتهت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على مشروع  
في   يفات  التعر مادة  النهائي" ضمن  "المستفيد  تعريف  يكون  بأن  القانون 

توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من صلب القانون.  
لى مشروع قانون بتعديل  آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ ع 

 15م بشأن السجل  2015( لسنة  27( من المرسوم بقانون رقم ) 1المادة )
التجاري )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(،  
في   تفصيلًا  وردت  كما  القانون  مشروع  مواد  نصوص  على  وبالموافقة 

لاتخاذ   الموقر  المجلس  على  معروض  والأمر  المرفق.  اللازم، الجدول 
 وشكرًا.  

 20 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.   
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 العضو جميلة علي سلمان: 
موضوع    في  الحكومة  رأي  قرأت  عندما  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

القانون   في  يف  التعر إدراج  عن  الاستغناء  تم  بأنه  تفاجأنا  التعديل، 
وبحسب ما جرت عليه العادة، وتم الاكتفاء بحسب  باعتباره نًصا تشريعيًا  

يف "المستفيد النهائي" في اللوائح التنفيذية، أعتقد أن هذا توجه    5رأيهم بتعر
في   صحيحة  غير  توجهات  على  نسير  بذلك  ونكون  حميدة،  غير  وبدعة 

تع نحن  تعو  و  التشريع،  مسألة  المسألة  وليست  ــ  هو  دنا  هذا  بل  فقط  د 
يفات يجب أن يضعها المشر ع،   الأساس التشريعي في كل العالم ــ أن التعر
بالمقصود بكل  لأن المشر ع عندما صاغ التشريع أو القانون فإنه أدرى 
يف وليس السلطة التنفيذية    10لفظ، ومن مسؤولية المشر ع أن يضع التعر

ال وكأن  التنفيذية،  اللوائح  في  يف  التعر تضع  من  التشريعية  هي  سلطة 
اللوائح  في  قواعد  تضع  بأن  التنفيذية  للسلطة  تشريعيًا  يًضا  تفو أعطت 
يفات من القواعد التي توضح ما غمض من ألفاظ   التنفيذية، وأنا أعتبر التعر
السلطة   في  نحن  اختصاصنا  من  هذا  التشريعي،  النص  في  موجودة 

في   جاء  أنه  وأعتقد  ــ  القانون  ناقشنا  عندما  مرسوم التشريعية.   15صورة 
بقانون ــ كانت مسألة "المستفيد النهائي" غامضة، وأعتقد أننا تساءلنا عن  
يف، وتم الاتفاق ــ إذا لم تخني   المقصود، وتساءلنا عن لماذا لا يوجد تعر
الذاكرة ــ على أن يُقر المرسوم للمصلحة العامة ومن ثم إذا كانت هناك  

وهذا ما قام به مجلس الشورى  نواقص في المرسوم فسيتم تعديلها لاحقًا،  
معالي   النهائي.  للمستفيد  يف  تعر بإضافة  التعديل  هذا  اقترح   20عندما 
يف من الأساسيات وليس شيئًا شكليًا   الرئيس، أعتقد أن موضوع التعر
بحيث أضعه في لائحة تنفيذية، هذا من أساسيات التشريع الذي يجب 

يف "المستفيد الن هائي" يتكلم عن شخص  أن يتضمنه التشريع نفسه لأن تعر
ُخاطب في التشريع القانوني قد يحدد أشخاًصا يكتسبون حقوقًا   مخاطب، والم
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أو امتيازات أو تفرض عليهم التزامات أو يتحملون مسؤولية أو واجبات،  
ــ  قانونيًا  ــ  وهذا ما يتعلق بموضوع "المستفيد النهائي"، فلا يُمكن لأشخاص  

أو تُفرض عليهم مسؤوليات أو غير  سوف يكتسبون حقوقًا أو امتيازات  
يًضا أو أترك للسلطة التنفيذية أو الحكومة أن تضع    همذلك، أن أعطي تفو

يف في اللائحة التنفيذية. أتصور أننا إذا وافقنا على هذا الأمر وعلى    5التعر
هذا التوجه وسرنا على ذلك في المستقبل، فإن هذا توجه غير تشريعي، 

  ذلك هو توجه غير سليم في هذا الموضوع، وسيعني  وأنا لا أعتبره تشريعًا، و
يفات في لوائحها التنفيذية. أعتقد   أن أترك للسلطة التنفيذية وضع التعر
أن النص لم يكن واضحًا منذ البداية، وأن التوجه إلى تعديله وإضافته إلى  
 10القانون هو التوجه السليم، لذلك أنا مع توصية اللجنة، وأتمنى على المجلس  

 التصويت على توصية اللجنة، وشكرًا.   الموقر 
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.  

 15 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أضيف ــ مثلما تفضلت الأخت   

جميلة سلمان ــ لمعرفة الإخوان في المجلس أن التعديل جاء بصيغة مرسوم  
يف، واللجنة ناقشت هذا الموضوع مع الوزارة  بقانون، ولم يكن هناك ت عر

في   يف  التعر يُدرِج  بقانون  اقتراح  تقديم  على  معهم  واتفقنا   20الموقرة، 
الرأي،   تغي ر  المقترح  أن قدمنا  بعد  على ذلك، ولـكن  القانون، ووافقوا 
وتمكنوا من إقناع الإخوان في مجلس النواب بعدم ضرورته وإبقائه في  

تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ أن القرار ليس    قرار؛ ونحن نرى ــ كما 
يف، وإنما يكون جزءًا من القانون نفسه، وشكرًا.    مناسبًا للتعر

 25 
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  

 

 العضو جمال محمد فخرو: 
 5شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود بداية أن أشكر الإخوان في   

أعدوه، فهو تقرير منضبط وكامل وواٍف وشامل،  اللجنة على التقرير الذي  
وكانوا فيه منصفين وصادقين، وعبروا عن رأي الحكومة ورأي الإخوان  
في مجلس النواب، وعززوه بآراء قانونية ليس من المنطقي أن نتجاهلها  
وأن نقبل بخلافها. أعتقد أننا الآن ربما أمام عدم وضوح من الإخوان 

في م  والإخوان  الحكومة  المادة  في  على  نعترض  لا  النواب، نحن   10جلس 
(17  ( المادة  إن  نقول  ولـكن  وجود    18مكررًا(،  بعد  تأتي  مكررًا( 

( فالمادة  نفسه،  القانون  في  يف  المعايير    18التعر وضع  تقول  مكررًا( 
من دون أن نعرف من هو المستفيد  والضوابط والقواعد للمستفيد النهائي 
عات في البحرين، وكما ذكرت الأخت النهائي. وهذا ما دأبت عليه التشري

الوزير   نعطي  ثم  الشيء  نُعر ف  عادةً  إننا  قليل  قبل  سلمان   15جميلة 
الصلاحيات لوضع الضوابط والأنظمة والقواعد، وبالتالي لا أعتقد أن  
أمامنا خلافًا كبيرًا حتى ترفضه الحكومة والإخوان في مجلس النواب.  

ون نأتي  البحرين،  في  التشريع  نجو د  المستفيد  نحن  القانون  بحسب  قول 
يضع الضوابط والأنظمة والقواعد. وإذا   النهائي هو كذا، ثم يأتي الوزير و
فكل  يتغي ر،  قد  يف  التعر بأن  تحججوا  قد  الحكومة  في  الإخوان   20كان 
اليوم، ولا يوجد شيء ثابت،   يفات قد تتغير، كل شيء قد يتغير  التعر

بين فترة وأخرى. هذا التعريف    بدليل التعديلات التي ندخلها على القوانين 
يف.   التعر كتابة  في  الصلاحية  الوزير  الأخ  نعطي  حتى  يوميًا  يتغير  لن 
يف الذي   يف الذي ذكره الأخ الوزير في قراره يختلف عن التعر التعر
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أخذ به الإخوان في مجلس الشورى. وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان  
تقرير السجل التجاري تضمن    وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة أننا عندما ناقشنا 

الصادر   القانون  استكمال  عدم  على  الملاحظات  بعض  آنذاك  تقريرهم 
يف المستفيد النهائي، وحصل قبول من الإخوان   بمرسوم، وذكروا منها تعر
 5في الحكومة على ذلك؛ لذلك أتمنى على الإخوان في الحكومة عدم التمسك  

ن يتضمن القانون معنى المستفيد  برأيهم هذا وإرجاعنا إلى ما تعودنا عليه بأ
يفات، ثم تأتي اللائحة لـكي تفسر، وليس العكس بحيث   النهائي أو التعر
تأتي اللائحة وتفسر شيئًا لم يرد وضعه في صورة قانون غير جملة واحدة، 

 وشكرًا. 
 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.  

 

 العضو خالد حسين المسقطي:
الأخت جميلة    شكرًا سيدي  عليكم جميعًا. أشكر  السلام   15الرئيس، 

سلمان والأخ جمال فخرو على ملاحظاتهما وعلى توافقهما مع توصية اللجنة.  
يف ضمن مواد القانون للمستفيد   نحن ننظر فعلًا إلى ضرورة وجود تعر
النهائي. اسمح لي معالي الرئيس أن أرجع إلى مناقشتنا في هذا المجلس  

ا الأسبوع  بتعديل  خلال  ملكيًا صدر  ناقشنا مرسومًا  إننا  لماضي، حيث 
 20مواد كثيرة في قانون الشركات، تزيد على خمسين مادة، وبالرغم من 
وجود بعض المواد التي جاءت بصياغة غير دقيقة، وبكل تأكيد هذه 
المواد تحتاج إلى إعادة صياغة، إلا أن توصية اللجنة جاءت بالموافقة على  

إلى المبررات التي جاءت بها الوزارة المعنية وهي وزارة  هذا المرسوم نظرًا  
على   وافق  المجلس مشكورًا  أن  لل   ه  والحمد  والسياحة،  والتجارة  الصناعة 
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التوصية، وتمت الموافقة على المرسوم بقانون في الجلسة الماضية. اليوم نحن 
م، ووافق  2018نناقش تعديلًا على مادة جاءت بمرسوم ملـكي صدر في  

ال المالية والاقتصادية  عليه  مجلس، وكانت هذه هي توصية لجنة الشؤون 
يف   المرسوم وإضافة تعر التعديل في هذا  أيًضا إلى  رغم وجود الحاجة 
 5المستفيد النهائي ضمن مواد المرسوم بقانون، إلا أنه ــ مع الأسف ــ مع 
كل التعاون الذي يبديه مجلس الشورى مع السلطة التنفيذية لتمرير هذه 

اسيم التي تأتي أحيانًا بصورة عاجلة ويمكن بصياغة غير دقيقة إلا أننا  المر
نجد فيما بعد أن الحكومة تقف عائقًا في وجه هذه التعديلات في الفترة  
اللاحقة، وكأننا نحن في مجلس الشورى نحس أننا تحت نوع من الفرض  

 10حتى  بألا نمرر أي مراسيم عاجلة في المستقبل إن لم تأِت بصياغة دقيقة  
التشريعي  الفصل  المستقبل. ملاحظتي في  لا تحتاج إلى أي تعديل في 
الخامس هي أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أعتقد أن لديها نوعًا  
من إصدار المراسيم في كل ما يتعلق بشؤون هذه الوزارة وليس في صورة  

شريعي  مشروعات بقوانين كما تعودنا، والدليل على هذا أننا في الفصل الت
ذات صلة   بقوانين  مراسيم  تسعة  ــ صدرت  الحالي  الفصل  ــ   15الخامس 
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وفي الوقت نفسه نجد أن من هذه 
المراسيم التسعة توجد خمسة مراسيم احتاجت إلى تعديل لسبب أو لآخر.  

رم أو في المجلس نح ت  والاقتصادية  المالية   الشؤون  نحن سواء كنا في لجنة 
مراسيم القوانين التي تصدر من جلالة الملك حفظه الل   ه، وكل طلبنا هو  
 20أن تكون بصياغة دقيقة وصحيحة، ولا تحتاج إلى تعديل فيما بعد. وأنا  
على يقين جدًا بأنه لا يوجد أحد في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية  

لصياغة، ولا  ا في الدقة   عدمشوبها ي يرضى على نفسه بوجود قوانين تصدر 
تخدم الغرض المنشود من وراء صياغتها. وأذكر ــ كما قلت سابقًا ــ أن  
أنا   التشريع الصحيح.  ألا تكون على حساب  التشريع يجب  العجلة في 
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اليوم أطلب من إخواننا في المجلس الموافقة على توصية اللجنة بوجود هذا  
يف من ضمن مواد المرسوم الذي صدر، وفي الوقت نف  سه أذك ر الجميع  التعر

بأنه ليس من العيب أن نصحح أخطاء وردت في مواد مرسوم القانون  
أو القانون، ولـكن العيب علينا أن نصر على هذا الخطأ بخطأ آخر، وأن 
هذه  بعض  في  جاءت  أخطاء  تصحيح  بهدف  تكون  قرارات   5نصدر 

لا  وخطأ    ــمثلما قالت الأخت جميلة سلمان  ــ  المراسيم أو القوانين، وهذا  
يمكن لأي عضو في السلطة التشريعية أن يقبل بهذا المبدأ، ولا نقبل بأن  
 نبتدئ في تصحيح القوانين من خلال إصدار قرارات يجب أن تكون  
ــ مثلما قال الأخ جمال فخرو ــ مبنية على مواد جاءت بصياغة صريحة في  

 10 مواد القانون أو المرسوم بقانون، وشكرًا. 
 

 الرئيــــس: 
يمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة  ش  كرًا، تفضلي الأخت إ

 والتجارة والسياحة.  
 15 

 وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
شكرًا سيدي الرئيس، مساكم الل   ه بالخ ير. في البداية أود أن أتقدم   

بمناسبة قرب حلول عيد   يكات  والتبر التهاني  الموقر بخالص  إلى مجلسكم 
المبارك، وكل عام وأنتم بخ ير. معالي الرئيس، انطلاقًا من الرغبة  الفطر  

البحرين من  مملـكة  يادة كفاءتها، وتمكين  الأسواق وز تعزيز شفافية   20في 
الأشخاص المسجلين سواء كانوا    ل الوقوف على جوهر اقتصادي لأنشطة ك 

رقم   بقانون  المرسوم  لأحكام  خاضعين  يين  اعتبار أو  طبيعيين  أشخاًصا 
ل27) التهرب  2015سنة  (  ومنع  وتعديلاته،  التجاري  السجل  بشأن  م 

يل الإرهاب، صدر عن سعادة   الأموال وتمو الضريبي ومكافحة غسل 
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م، بشأن  2020( لسنة  83وزير الصناعة والتجارة والسياحة القرار رقم ) 
ية،   المعايير والضوابط الخاصة بتحديد المستفيد النهائي من السجلات التجار

استنادًا المادة   وذلك  في  للوزير  الممنوح  التشريعي  التفويض   إلى 
بالمرسوم  ال   مكررًا(  18) المضافة  التجاري  السجل  قانون  )أ( من  فقرة 

 5م، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 2018( لسنة 28بقانون رقم )
لسنة  27رقم ) القرار  2015(  تضمن  وقد  التجاري.  السجل  بشأن  م 

النهائ المستفيد  يف  تعر لتحديد  المذكور  الأساسي  المنطلق  يعتبر  الذي  ي 
المعايير والضوابط الواردة في القرار المذكور والمكملة لها، فضلًا عن كون  
مملـكة   بها  ترتبط  التي  الدولية  المنظمات  المذكور معتمدًا لدى  يف  التعر
يل    10البحرين باتفاقيات والتزامات دولية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمو

، (FATFلامتثال الضريبي مثل مجموعة العمل المالي  الإرهاب، وقواعد ا
وكذلك المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية  

 ( والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  تحتضنه  ، (OECDوالذي 
ويهدف إلى تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات وغيرها. هذا وقد تم  

بقان المرسوم  )عند صدور  رقم  لسنة  28ون  يتم  2018(  أن  مراعاة   15م 
تعريف   إلى  التوصل  خلالها  من  يمكن  التي  والضوابط  المعايير  تحديد 
المستفيد النهائي من خلال القرار الوزاري، وهذا ما تم على أرض الواقع  

م، حيث إنه تمت مراعاة أن  2020( لسنة  83عند إصدار القرار رقم )
يف وفقًا للمعايير الد ولية. ولـكون هذه المعايير الدولية في حركة  يكون التعر

يف مرنة من    20تغيير وتحديث مستمر؛ وجب أن تكون آلية تعديل التعر
خلال تنظيمها بأداء أقل رتبة من القانون. ولكل ما تقدم فإن وزارة  
الصناعة والتجارة والسياحة مع كل تقديرها لمقترح مجلس الشورى الموقر،  

ون السجل التجاري؛ ترجو إعادة النظر في  والغاية من مقترح تعديل قان
هذا المقترح، وذلك في ظل ما تقدم في مذكرة الحكومة الموقرة ورأي  



 29المضبطة م   5/2021/ 9              (  112)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

 

الوزارة، والذي سبق أن تم استعراضه في اللجنة، وأن أيدته هيئة التشريع  
 والرأي القانوني، وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 5 . مقرر اللجنة شكرًا، تفضل الأخ  

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
يمان الدوسري،    أنا أعرفها  وشكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت إ

 أن  شخصيًا وأعتز بمعرفتها. نحن لا نختلف إذا كانت الوزارة الموقرة تريد
يف في القانون،    10يجب أن يكون    هو أنه  ما نتحدث عنه فيُدرج هذا التعر

في القانون وليس في القرار، القرار ليس حتى في اللائحة، وهم يريدون 
أن يكون القرار في يد الوزير بحيث يصيغه كما يريد، وهذا نهج تشريعي  
يعيًا. نحن عرضنا عليهم أن يأتوا بأي تعريف   غير مناسب إذا سميناه تشر

يف الذي تفضلت به الأخت إ  يمان الدوسري  يريدونه، وحتى هذا التعر
 15المتوافق مع المنظمات الدولية، عرضنا عليهم ألا نجري عليه أي تعديل،  
ونأخذه كما هو ونضمنه في القانون. بأمانة التعاون الذي عُرض من قبل  
الحدود،  أبعد  إلى  ــ  الأعضاء  والإخوان  اللجنة  رئيس  يؤكده  و ــ  اللجنة 

يف ونحن سنتبناه ب دون تعديل، ولـكن  حيث قلنا لهم أنتم قدموا التعر
على الأقل يكون في القانون. لا أعتقد أنه يوجد تعاون أكثر من هذا  
يمان الدوسري هو إصرار    20التعاون، وأعتقد أن ما تفضلت به الأخت إ
على أن يبقى القرار في يد الوزير وليس حتى في اللائحة التي يمكن أن  

ن يتبدل اليوم  تنشر وتبقى تحت مراقبة مجلس النواب. هذا القرار يمكن أ
كما   ــ  أعتقد  ومطلقًا.  مناسبًا  تشريعيًا  نهجًا  ليس  فهو  ويُنشر،  غدًا،  أو 
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تفضل الأخ جمال فخرو ــ أن صورة البحرين دائمًا كانت متقدمة في هذا  
يصون على هذا الموضوع. وكما تفضل رئيس اللجنة أننا   الجانب، ونحن حر

ع ووفقًا للقواعد التي يراها  نبدي التعاون التام ولـكن وفقًا لقواعد التشري
العالم كله، فكل دول الخليج العربي يضعونه في القانون، ونحن مع هذا  
يف وأبقي في يد    5النهج دائمًا باستثناء هذا القانون الذي فُِصل عنه التعر
الوزير. أتمنى على الإخوان في المجلس الوقوف مع اللجنة في هذا الموضوع  

 والتوجه هو الصحيح، وشكرًا.  لـكي يكون الأداء هو الصحيح،
 

 الرئيــــس: 
يمان الدوسري    ،شكرًا   10يا دكتور عبدالعزيز أبل، ما قالته الأخت إ

نهم اختاروا أن يكون بقرار من أ وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
المتغيرات اليوم على   المرونة ولسرعة اتخاذ القرار؛ لأن  لمزيد من  الوزير 

والتشريع    ،تغيرات متلاحقةمصة في مجال الاقتصاد  الساحة الدولية وخا
يلة ــ كما تعلمون ــ وهذا الذي دفعهم إلى اللجوء إلى اتخاذ أداة  دورته طو
 15أقل من القانون للإسراع في التغيير إذا تطلب الأمر ذلك. أردت أن  
أوضح وجهة نظرها من خلال ما قالته بخصوص ما هو الأمر الذي حدا  

وا الصناعة  والسياحة  بوزارة  الأخ  إلى  لتجارة  تفضل  القرار.  اتخاذ هذا 
 . مقرر اللجنة

 

 20 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

هذا    ناقشنا  نحن  أعق ب،  أن  لي  اسمح  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
ية فقط، وإنما   الموضوع. اللجنة ترى أن في القانون عقوبات ليست إدار

و  جنائية.  عقوبات  إلى  مجال  تمتد  الفي  يكن  العقوبات  لم  إذا  جنائية 



 29المضبطة م   5/2021/ 9              (  114)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

 

يف واًضحا ومصاغًا صياغة سليمة فيمكن أن يؤدي ذلك إلى اختلال   التعر
المكلف به، فالمخاَطب لا يعرف ما الذي عليه، ويمكن أن يغير الوزير غدًا  
مهم النشر  لأن  الموضوع؛  هذا  يدرك  لا  المخاَطب  ولـكن  اليوم،   ، أو 

الوزارة مطلقً  المهم. نحن لا نجافي  نتعاون.  والقانون هو  نريد أن  ا، بل 
 5أولًا أعتبر أن هذا فيه تفويض، والتفويض أبعد مما يجب لأننا لم نقر  

المادة )  التفويض يذهب وفق  لقرار وزاري. ربما  ( إلى  22بالتفويض 
يجب.  مما  أكثر  التفويض  مددنا  فكأننا  الوزاري  القرار  لـكن  اللائحة، 

ية والجنائية التي تعتمد على تحديث   إضافة إلى العديد من الجوانب الإدار
للجميع،   القانون حتى يكون شاملًا وواًضحا  يف بشكل كامل وفي  التعر

 10 وشكرًا.  
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.   

 

 15 العضو جميلة علي سلمان: 

الحكومة  لممثل  احترامي  مع  الرئيس،  سيدي  أن    ،شكرًا  أعتقد 
مبدأ   جميعًاونحن  هناك  عليه  نستطيع  متفقون  ولا  ــ  خالفناه  وإذا   ، 

مخالفته ــ فنحن نخالف الدستور. نظام الحكم أساًسا قائم على الفصل بين  
لها دور. نحن   تشريعية من نسن  باعتبارنا  السلطات، كل سلطة  سلطة 

يًضا في حدود ضيقة ولا    20القوانين، والسلطة التنفيذية نحن من يعطيها تفو
التشريعي، وممثلة الحكومة قالت إن  يمكنها أن تتوسع في هذا التفويض  

المعايير والضوابط فقط، وليس وضع   لتحديد  التشريعي كان  التفويض 
يفات   المرسوم عندما جاء  لتعر تقر!  نقر وهي  مصطلحات غامضة. نحن 

كانت فيه نواقص، وفيه مواد بها مصطلحات غير واضحة، اتفقنا على أن 
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ضمنها التعاريف، فلا    نقر المرسوم ومن ثم نجري التعديلات وكان من
وتأخذ  باعتبارها  يمكنها   التشريعية  السلطة  بدور  تقوم  تنفيذية أن  سلطة 

ترتب   والمصطلحات  التعاريف  هذه  المصطلحات،  وتُعر ف  اختصاصها 
عليها التزامات كبيرة، فهي تحدد أشخاًصا قد يكتسبون حقوقًا وامتيازات  

 5قوبات سواء  وتفرض التزامات وتحمل مسؤوليات وواجبات وتفرض ع
ية، فكيف للسلطة التنفيذية أن   جنائية ــ كما قال مقرر اللجنة ــ أو إدار

التبرير   يفات؟  التعر هذه  وتضع  الدور  بهذا  بأن لتقوم  يف  التعر وضع 
يف بقرار أو في اللائحة   يف قد يتغير وأنه عندما يوضع التعر ستكون التعر

أبدًا مرونة،  هناك غير مقبول  تبرير  أننا    هذا  فهل  ،هذا  باعتبارنا  معناه 
دورنا   هذا  التشريعية؟  العجلة  نعيق  تشريعية   10مشرعين، باعتبارنا  سلطة 

اسيم على العيوب الموجودة ونحن متعاونون لأبعد الحدود، ونحن نقر المر
الماضية خير   المرسوم في الجلسة  التجارة، وكذلك  تأتي من وزارة  والتي 
دليل، حيث ُأقر رغم أن به عيوبًا كثيرة، وهذا نتيجة للتعاون والمرونة،  

يفات    ،فالسلطة التشريعية لا تضع معوقات في سبيل التعديلات سواء تعر
يفًا ومن ثم تغيره والقانون وضع  أو غيرها، فهل من المعقول أن تضع تع  15ر

ية ما قامت به وزارة التجارة والصناعة    !التزامات وعقوبات جنائية وإدار
والسياحة من سن هذه التعاريف يبعدها عن رقابة المشرع في ملاءمة 
ية، فمن   يف مع ما وضعه المشرع من ضوابط وعقوبات إدار هذا التعر

يف طالما أنني أضع الع  قوبات والضوابط. كيف لي  حقي أن أضع التعر
 20أن أراقب هذا التعريف ومدى الضوابط التي وضعتها ومناسبتها؟! هذا  
لا يصح. أتصور أننا لو سرنا على هذا النهج فأنا أعتبره سلبًا لاختصاصي  

ً باعتباري   وتوجهًا غير حميد، وشكرًا.  ا مشرع
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  

 

 جمال محمد فخرو: العضو 
 5شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان   

يؤسفني أن أسمع في  الوما ذكره الأخ رئيس اللجنة والأخ مقرر   لجنة، و
وربما بشكل   والسياحة  التجارةو  الصناعة  الحقيقة من الإخوان في وزارة

التشريع يعطل  عملية الاستعجال بأن  في  عام في الحكومة، مسألة التحجج  
العمل، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول. لا يمكن أن نقول إن التشريع  

وبالتال للوزير، إذن في هذه   ي يعطل،  يًضا كاملًا  تفو بأن نعطي   10نتحجج 
الحالة لا نكتب قوانين، بل نقرها بقرارات كما كانت في الفترة السابقة،  

جب أن تح ترم هذه وهذا لا يجوز. السلطة التشريعية لها صلاحياتها وي 
الصلاحيات، إنما التحجج بأن هناك تغييرًا وبالبنك الدولي والمنظمات  
الدولية، تعبنا من هذا الكلام. لا يعقل أن العالم كله يدار بالعقلية نفسها  
يعطى الوزير كل الصلاحيات. كل دول    15بحيث يهمل الجانب التشريعي و

في ودورها  وقتها  وتأخذ  برلمانات  لديها  على    العالم  أتمنى  لذا  القوانين؛ 
ألا يتحججوا بذلك، وإذا    والسياحة  التجارة و  الصناعة   الإخوان في وزارة 

كان هناك استعجال أليس هذا القانون يرتب أمورًا مالية؟ أليس لدينا  
حتى   بأسبوعين  قانون  مشروع  أي  باستعجال  تسمح  الدستور  في  مادة 

 20ستطيع  تعالم بحيث لا  يصدر؟ هل نحن أمام مأساة أو حالة طارئة في ال
أسابيع لإصدار مشروع    4وزارة التجارة والصناعة والسياحة أن تنتظر  

يله إلى قانون؟! سيدي الرئيس، لنكن واضح ين، هذا المجلس   قانون وتحو
والسلطة التشريعية يجب أن تعطى صلاحياتها بالكامل، وألا يقال والل   ه  
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التشريعي   التفويض  التشريعي.  التفويض  أخذنا  يتضمن  نحن  لا 
يفات جرت العادة أن تكون من صلب القانون نفسه   يفات. التعر التعر

 وليس من ضمن ما يعطى للوزير من صلاحيات، وشكرًا. 
 

 5 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.  
 

 العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، يؤسفني فعلًا ما أسمعه اليوم من مبررات   
 10وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهو اتهام مباشر إلى السلطة    من قبل 

من   يشاء  ما  إعطاء  عاتقه  على  المعني  الوزير  يأخذ  عندما  التشريعية 
صلاحيات من خلال إصدار قرارات وتأتي لتشمل التعاريف، هذا غير 
يف بتعديلاته للمستقبل هو   مقبول. أعتقد أن التبرير بصعوبة إجراء التعر

مكن  يغير صحيح فقط، وإنما معلومة غير صحيحة، وأن المرسوم    ا امً ليس اته 
 15( من اللائحة الداخلية والدستور  87أن يحل هذه الإشكالية، وأن المادة ) 

تحل المسألة بالنسبة إلى قضية المناقشات في السلطة التشريعية. ولا يمكن  
طاء  أن نقبل بأن يكون هناك نوع من التعامل مع السلطة التشريعية بإع 

مراسيم   بإصدار  يشاء  لمن  صحيحة  غير  وتفسيرات  صحيح  غير  تفويض 
دون الأخذ في الاعتبار أن هناك سلطة تشريعية تقوم  من  لإدارة وزارته  

قرارنا   نتخذ  ألا  أتمنى  البحرين.  في  التشريع  بشؤون  فيما يختص   20بواجبها 
تنفيذية  إلى السلطة ال  موجه  بالموافقة على توصية اللجنة، ولتكن رسالة واضحة 

بأننا لن نقبل بإعطاء أي نوع من التفويض الذي لا يصدر عن السلطة  
 التشريعية، وشكرًا. 
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 الرئيــــس: 
 . مقرر اللجنةشكرًا، تفضل الأخ  

 

 5 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

شكرًا سيدي الرئيس، سأضيف إلى ما تفضل به زملائي الأعزاء.   
بالتعريف   الموقرةفيما يتعلق حتى  أن المستفيد    وهو   المقدم من الوزارة 

النهائي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو لديه القدرة، هنا من يحدد  
أسهمًا أو ما شابه، لـكن  الملـكية معروفة أنها قد تكون  مستوى القدرة؟  

القدرة،  لديهم  أو  يملـكون  الذين  الطبيعيون  الأشخاص  أو  القدرة!   10لديه 
يف   تكرر في مادتين، أو لديهم القدرة على ممارسة  أيًضا حتى هذا التعر

التحكم أو السيطرة أو التأثير النهائي الفعال، كيف تحدد هذا التعبيرات؟  
هذه تعبيرات مطاطة بأمانة، بحيث إنه من الممكن جدًا أن تمدها مرة 
وتقصرها مرة أخرى، وأعتقد ــ مع الاحترام والتقدير فأنا لا أقصد أي  

 15محددة بشكل دقيق. بعدها يقول أو الترتيب القانوني    شيء ــ أنها ليست 
بأي وسيلة عدا الملـكية القانونية، ما المقصود بالترتيب القانوني؟! غير أنها  

يف نفسه في مضمونه ــ المعتمد من قبل سعادة  شركة مؤسسة ، حتى التعر
النهائي  والتأثير  إلى توضيح،  القانوني يحتاج  الترتيب  الوزارة ــ  أو    الوزير 
الفعال يحتاج إلى توضيح؛ لذلك قالت اللجنة إنه ينبغي أن يكون التعريف  
 20أشمل وأوضح من المعر ف وليس مبهمًا لهذه الدرجة. بأمانة لسنا متشددين  
بالعمل   نعتز  اللجنة  في  تعاونًا شديدًا جدًا، وكل زملائنا  وأبدينا  مطلقًا، 

المصلحة   على  يصون  وحر الحدود،  أبعد  إلى  ومرنون  الوطنية  معهم، 
ومصلحة القطاع الخاص أيًضا، وأن صورة الوزارة تكون صورة وضاءة  
دائمًا، وصورة الحكومة الموقرة كذلك، لـكن في هذا الموضوع وجدنا عدم 
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مكلفين بالتشريع إذا كانوا لا يعتبروننا  باعتبارنا  تعاون وعدم تفهم لرأينا  
 مشرعين، فعلى الأقل نحن في صورة المشرعين، وشكرًا. 

 

 لرئيــــس: ا
 5 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.  

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:
الذين    زملائي  به  جاء  ما  كل  مع  أتفق  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

سبقوني. التفويض التشريعي وكما هو مقر في الدستور له أحكام، ولابد 
 10فترة زمنية معينة من خلالها تفوض السلطة   ، في أن يكون لموضوع معين 

معينة  الت حالات  في  التنفيذية  للسلطة  صلاحياتها  عن  وتتخلى  شريعية 
ولظروف استجدت، أما أن نتخلى عن سلطتنا طواعية لفترة غير محددة  

يجوز ومخالف    لا إلى الأبد، فأنا لا أتكلم عن قانون قادم أو غيره. هذا  
التشريعات   سن  أن  أعتقد  الدستور.  في  التشريعي  التفويض  لأحكام 

 15تعاونها مع  أما  من عمل السلطة التشريعية.    ومنها التعاريف هوالقوانين و
السلطة التنفيذية ذاك أمر آخر، إنما التغول على اختصاصها فهذا لا يجوز،  

 وشكرًا. 
 

 الرئيــــس: 
 20 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
رئيس وأعضاء اللجنة  إلى  شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول   
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. أمانة أنا كذلك أتفق مع من سبقني في  بالكلام  سبقني ن  وإلى كل م
يف قاعدة التفويض   أن هذا الموضوع خطر، ولا تنطبق على موضوع التعر

يعيًا بل هذا تنازل من السلطة التشريعية    ، التشريعي يًضا تشر هذا ليس تفو
لسلطة التنفيذية عن أمر وهو يعد اختصاًصا أصيلًا لها،  لها  بمحض إرادت

 5وبالتالي أعتقد أنه من الصعوبة جدًا التفكير حتى في تمرير المشروع كما  
تريده الجهة الحكومية الموقرة. أتفق مع ما ذكرته الأستاذة جميلة سلمان  
ة  والأستاذ جمال فخرو ومن سبقني كذلك في رأيهم، وأيًضا مع مقرر اللجن

الموقر  وأدعو مجلسكم  اللجنة،  ــ    إلى  وما ذكره رئيس  للوقت  ــ اختصارًا 
 التصويت مع تقرير اللجنة، وشكرًا. 

 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
 15شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم.   

وأتوافق مع كل من تداخل بخصوص رفض ما جاء على لسان وزارة  
أسهبوا   أكرر،  ولن  الموضوع،  هذا  بشأن  والسياحة  والصناعة  التجارة 
وأصابوا فيما بينوه بشأن التفويض التشريعي، وعدم سلامة هذا الاتجاه  

ا التفويض  في  السلطة  بالذات  تملـكه  التشريع  أن  الأصل  لتشريعي. 
التشريعي   التفويض  تمنح  أن  والاستثناء  تفاصيله،  كل  في   20التشريعية 

وزارة   رأي  في  أيًضا  نظري  لفت  صراحة  و بضوابط.    التجارة الصناعة 
يف معين، وذكر في    والسياحة  أننا نتكلم عن ضرورة إضافة وتضمين تعر

ل بحملة واسعة  القيام  أن  الوزارة  التجاري وأضرارها  رأي  التستر  مكافحة 
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ية والاقتصادية، في الوقت ذاته في نهاية الفقرة تم ذكر أن تضمين   التجار
يف في القانون سيؤدي إلى صعوبة التعديل أو الإضافة مستقبلًا؛   التعر
من  الـكثير  تستغرق  تشريعية  بإجراءات  التعديل  طلب  لمرور  وذلك 

ها سهلًا، وهنا مناط الكلام، الوقت، بعكس القرارات التي يكون تعديل
 5وهو الأمر الذي توافقنا عليه مع كٍل من هيئة التشريع والرأي القانوني،  
ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، فهل يعقل  
أن توافق هيئة التشريع والرأي القانوني على أن يُترك أمر تغيير أي من 

القانون   في  الواردة  آلية  جلالتعاريف  ضمن  ضابط  غير  من  الإدارة  هة 
التشريع المتبعة؟ في رأيي حتى مجرد القول بذلك يعتبر أمرًا خطرًا وليس  
ية والقانونية، وإذا وجدت سابقة معينة في    10فقط مخالفًا للأحكام الدستور
يف ما مخالفًا بذلك الأداة  قانون ما فسيعرض أي قرار يصدر بتغيير تعر

الأعلى منه، وه يعتبر مخالفة، وأي  القانونية  الأشكال  بأي شكل من  و 
مطعن عليه أمام القضاء فسنجزم سلفًا بأنه سيقضي بخلافه وبإبطال هذا  
القرار الصادر بالتعديل، بل هذا الإجراء هو الذي سيؤدي إلى إفلات  
ية   والتجار المالية  بالأمور  والإضرار  بالتستر  متعلقة  بعمليات  يقوم   15من 

ت أي  لـكون  ية،  معاقبتهم والاستثمار وتتم  فيه  يُتوسع  أن  يمكن  يف  عر
يف أو توضيح من هو المستفيد النهائي منه،   بموجب هذا التوسع في التعر
بغير   إخطاره  بسبب  للبطلان  القرار  بغير ذلك سيعرض هذا  وما كان 
يق والأداة القانونية المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا. أتمنى أن تنتبه   الطر

 20ي هذا المشروع بقانون، وأن تراجع هذه المسألة، الحكومة إلى ما ورد ف 
 وتمنع تعديل أو سن قرارات أو حتى لوائح مخالفة للقانون، وشكرًا. 
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟  

 

 
 10 )أغلبية موافقة( 

 

 ئيــــس: الر
المبدأ.  حيث  من  القانون  مشروع  يُقر  مناقشة    إذن  إلى  وننتقل 

 مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

 15 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء  مسمى المشروع:   

 من الحكومة.
 

 20 الرئيــــس: 

 المشروع؟ هل هناك ملاحظات على مسمى  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيــــس: 
إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة. 
 

 10 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

على  الديباجة:    بالموافقة  اللجنة  من  توصي  جاءت  الديباجة كما 
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 15 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 20 هل يوافق المجلس على الديباجة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
المادة الأولى، تفضل الأخ    تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى  إذن 

 مقرر اللجنة. 
 

 5 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:العضو 

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    المادة الأولى: 
 الحكومة.

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 10 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ  إذن تُقر   

 20 مقرر اللجنة. 
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من    المادة الثانية: 

 الحكومة.
 

 5 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 10 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 15 

 الرئيــــس: 
مواد    مناقشة  من  انتهينا  قد  نكون  وبهذا  المادة.  هذه  تُقر  إذن 

 مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
 

 20 )أغلبية موافقة( 

 
 

 الرئيــــس: 
 .  ي جلسة قادمةسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون ف 

 25 تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة. 
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
يل إلى معاليكم    شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتوجه بالشكر الجز

على سعة صدركم وإلى إخواني في المجلس على دعمهم لقرار اللجنة وعلى  
الثوابت التشريعية في البحرين بما يخدم صورة  التوجه الأصيل للحفاظ على  

 5البحرين وضاءة دائمًا بقيادة جلالة الملك المفدى، وتوجيهات صاحب 
 السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، وشكرًا. 

 

 

 الرئيــــس: 
 10شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص   

العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة  بمناقشة تقرير لجنة المرافق  
برقم ) بقانون    (مكررًا  11جديدة  بالمرسوم  البلديات الصادر  قانون  إلى 

م، )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من 2001( لسنة  35رقم ) 
 تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة.   . مجلس النواب(

 15 

 المؤيد:العضو منى يوسف 
في    ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

 المضبطة. 
 

 20 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.  

 
 ( 280صفحة  / 5)انظر الملحق 

 5 

 الرئيــــس: 
الكلمة،    يطلب  اللجنة  رئيس  علي  علي حسن  محمد  الدكتور  الأخ 

 فليتفضل. 
 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

من    لمزيد  المشروع  هذا  حاجة  إلى  نظرًا  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
 الدراسة، أرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على استرداد التقرير، وشكرًا.

    

 الرئيــــس: 
يو  على هل  المجلس  اللجنة   افق  من    طلب  لمزيد  التقرير   15استرداد 

 الدراسة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 20 الرئيــــس: 

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال    إذن يقر ذلك.  
مجلس   قرار  بشأن  والبيئة  العامة  المرافق  لجنة  تقرير  بمناقشة  والخاص 
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النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة 
( لسنة  3جديدة برقم )الثالثة والعشرون مكررًا( إلى المرسوم بقانون رقم ) 

ان2002 نظام  بشأن  ضوء م  في  )المعد  البلدية،  المجالس  أعضاء  تخاب 
النواب(. تفضل الأخ سمير صادق   المقدم من مجلس  بقانون  الاقتراح 

 5 البحارنة مقرر اللجنة. 
 

 العضو سمير صادق البحارنة:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.  

 

 10 الرئيــــس: 

 في المضبطة؟  هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيــــس: 

 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.  
 

 ( 291صفحة  / 6)انظر الملحق 
 

 20 الرئيــــس: 

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.   
 

 العضو سمير صادق البحارنة:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بإضافة مادة   
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( لسنة  3جديدة برقم )الثالثة والعشرون مكررًا( إلى المرسوم بقانون رقم ) 
ضوء 2002 في  )المعد  البلدية،  المجالس  أعضاء  انتخاب  نظام  بشأن  م 

إتاحة   إلى  يهدف  الذي  النواب(،  مجلس  من  المقدم  بقانون  الاقتراح 
لمواطنين الموجودين خارج المملـكة خلال فترة انتخابات المجالس  الفرصة ل

يقة العادية أو بالوسائل الإلـكترونية بهدف    5البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطر
بما هو   توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً 

يت النواب.  مجلس  أعضاء  وانتخاب  الاستفتاء  عملية  في  به  ألف  معمول 
إضافة   على  الأولى  المادة  نصت  ومادتين،  ديباجة  من  القانون  مشروع 

(  3مادة جديدة برقم )الثالثة والعشرون مكررًا( إلى المرسوم بقانون رقم )
 10م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية نصها التالي: "لكل  2002لسنة  

بحرين  مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات موجود خارج مملـكة ال
الإلـكترونية،   بالوسائل  العادية أو  بالطرق  الانتخابات  أن يبدي رأيه في 
العدل والشؤون   التي يصدر بها قرار عن وزير  وذلك وفقًا للإجراءات 
مجلس   وكان  تنفيذية.  الثانية  المادة  وجاءت  والأوقاف"،  الإسلامية 

جلسة   في  قراره  أصدر  قد  الموقر  دور  03/2019/ 26النواب  من   15م 
على  الانع بالموافقة  الخامس  التشريعي  الفصل  من  الأول  العادي  قاد 

الموقر   الشورى  على مجلس  القانون  القانون. تم عرض مشروع  مشروع 
م من دور الانعقاد الثاني  2020يناير    5حيث أصدر قراره في جلسة  

القانون من  مشروع  على  الموافقة  بعدم  الخامس  التشريعي  الفصل  من 
ولدى عرض   المبدأ.  الموقر  حيث  النواب  مجلس  على  القانون   20مشروع 

 ( المادة  بنص  عملًا  فيه  النظر  قراره  82لإعادة  الدستور، أصدر  ( من 
م بالإصرار على قراره السابق مع  2021يناير    19للمرة الثانية في جلسة  

عملًا   الثانية  للمرة  فيه  للنظر  الشورى  مجلس  إلى  القانون  مشروع  إعادة 
ر. تمت دراسة مشروع القانون للمرة الثانية  ( من الدستو84بنص المادة ) 
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بمعرفة اللجنة، وتم تداول وتبادل الرأي حوله من قبل أصحاب السعادة  
أعضاء اللجنة بعد الاطلاع على ملاحظات الجهات المعنية على نحو ما هو  
ثابت بمقدمة التقرير، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وعلى رأي  

ريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى عدم  لجنة الشؤون التش
ية   الدستور الناحية  من  القانون  مشروع  من  الأولى  المادة   5سلامة نص 

المادة ) في  عليه  المنصوص  المساواة  بمبدأ  الدستور،  18لإخلاله  من   )
حيث إنه نال وانتقص من حق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج  

امة دائم في مملـكة البحرين وغيرهم ممن يمتلـكون العربية ممن لهم محل إق 
في   التصويت  في  المشاركة  في  المملـكة  أراٍض داخل  أو  عقارات مبنية 
 10انتخابات المجالس البلدية مقررًا هذا الحق للمواطن البحريني فقط، وبالتالي  
يكون قد أهدر الحماية القانونية والحقوق المقررة لغير المواطنين المنصوص  

م بشأن  2002( لسنة  3المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم )  عليها في 
المادة ) البلدية. وبعد الاطلاع على  المجالس  انتخاب أعضاء  (  84نظام 

من الدستور التي تنص على أنه "لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على  
السابق دون   قراره  على  يصر  الشورى، وأن  أقره مجلس  قانون   15مشروع 

يلات جديدة على مشروع القانون، وفي هذه الحالة يعاد  إدخال أي تعد
ثانية للنظر فيه، ولمجلس الشورى أن  المشروع إلى مجلس الشورى مرة 
يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق" وعلى ضوء ما  
تقدم، لم تجد اللجنة أمامها سوى المفاضلة بين أحد الخيارين الآتيين: الخيار  

قب مجلس  الأول:  إصرار  الثاني:  الخيار  الموقر.  النواب  مجلس  قرار   20ول 
الشورى على قراره السابق. ولقد فاضلت اللجنة بين الخيارين المذكورين،  
وبعد   ومرفقاته،  القانون  مشروع  مطالعة  من  استخلصته  ما  ضوء  على 
الاستئناس برأي المستشار القانوني، وتقدير مدى مواءمة مشروع القانون  

صوص القانونية النافذة وملاحظات الحكومة، ومداخلات  في ضوء الن
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أصحاب السعادة أعضاء المجلس الواردة في مضبطة الجلسة الثانية عشرة  
م، ولم تجد اللجنة أرجح من التوصية بالتمسك  2020يناير    5المنعقدة بتاريخ  

بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون المعروض  
أو  من حي توجد أي دولة خليجية  لا  أولًا:  التالية:  للأسباب  المبدأ  ث 

بل   بالخارج،  المحلية  انتخاباتها  في  بالتصويت  مواطنيها  لغير  تسمح   5عربية 
ــ   الـكويت  ــ  )السعودية  المجاورة  الدول  في  التشريعات  معظم  نهجت 
عمان( على قصر انتخابات المجالس البلدية على مواطنيها الموجودين داخل  

يكون خارجها  إ لتشمل من  الانتخابات  تمتد هذه  أن  بدون  الدولة  قليم 
أن    إذا وذلك بخلاف الانتخابات البرلمانية. ثانيًا: للمواطن  يجوز  كان 

 10( من 25يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالخارج عملًا بنص المادة )
م بشأن مباشرة الحقوق السياسية  2002( لسنة  14المرسوم بقانون رقم ) 

المطابق لنص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض، فإن انتخابات  
ذات   البلدية  بالمجالس  لتعلقها  لها طبيعة خاصة  البلدية  المجالس  أعضاء 
أن  كما  المملـكة،  في  الداخلية  بالاحتياجات  اللصيقة  الخدمية  الطبيعة 
يتعدى   أن  الجغرافي من دون  نطاقها  في  بلدية محصور   15اختصاص كل 

المجلس  ذلك   انتخابات  بخلاف  الأخرى،  للبلديات  التابعة  المناطق  إلى 
نطاق   تتعدى  عامة  أمورًا  وينظم  ورقابي  تشريعي  دور  له  الذي  النيابي 
أو   المملـكة  داخل  كانوا  سواء  المواطنين  جميع  وتمس  الانتخابية  الدائرة 
خارجها، كما أن النائب يمثل الشعب بأسره في جميع المجالات التشريعية  

 20لرقابية وتنبسط ولايته على عموم محافظات المملـكة وخاصة أن المرسوم  وا
م بشأن مباشرة الحقوق السياسية قد منح  2002( لسنة  14بقانون رقم ) 
( المادة  سبيل  25في  على  ــ  الخارج  في  التصويت  المواطن حق  منه   )

ع فيه أو القياس عليه في هذا الشأن.   الاستثناء ــ ومن ثم  فلا يجوز التوس 
مملـكة   خارج  التصويت  بإجازته  المعروض  القانون  مشروع  أن  ثالثًا: 
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(  3البحرين يتعارض صراحة مع نص المادة الرابعة من القانون رقم ) 
م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية التي تنص على  2002لسنة  

أنه: "على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية  
السابق  ال بالقرار  بالتمسك  اللجنة توصي  لها". وبناء على ما تقد م فإن  تابع 

 5 م، وشكرًا. 2020يناير  5لمجلس الشورى الصادر في جلسة  
 

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟  

 10 

 )لا توجد ملاحظات( 
 الرئيــــس: 
لمجلس  لقرار السابق  ال هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك ب 

 فض مشروع القانون من حيث المبدأ؟ بر
 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال    إذن يقر ذلك.  

الاقتراح   بخصوص  والبيئة  العامة  المرافق  لجنة  تقرير  بمناقشة   20والخاص 
الهيئة العامة للأمن الغذائي، المقدم من أصحاب السعادة   بقانون بإنشاء 
الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن  

وأحم تفضلي  المعاودة،  العريض.  سالم  أحمد  والدكتور  الحداد،  مهدي  د 
 الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة.  

 25 
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 العضو منى يوسف المؤيد:
في    ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

 المضبطة. 
 

 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 

 

 10 )أغلبية موافقة( 
 

 

 الرئيــــس: 
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.  

 15 

 ( 303صفحة  / 7)انظر الملحق 
 

 الرئيــــس: 
 تفضلي الأخت مقررة اللجنة.   

 20 

 العضو منى يوسف المؤيد:
الهيئة   شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء

العامة للأمن الغذائي، المُقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم  
الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وأحمد مهدي  
 25الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، الذي جاء تلبيةً واستجابة لدعوة  

السامي بمناسبة    جلالة الملك المفدى ــ حفظه الل   ه ورعاه ــ في الخطاب 
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افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، التي تضم نت  
الغذاء، ولذا جاء   الوطني من  للإنتاج  استراتيجي  ضرورة وضع مشروع 
هذا الاقتراح بهدف إنشاء هيئة عام ة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي  

القطاع  في  مصادره  وتنمية  المختصة  الجهات  مع  الزراعية  بالتعاون  ات: 
 5توفير مخزون استراتيجي آمن من   لكوالحيوانية والداجنة والسمكية، وكذ 

السلع الغذائية الاستراتيجية ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون من خلال  
اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لما يلي:  

لت الذات  على  الاعتماد  في  القدرة  يادة  السلع  ز من  الاحتياجات  وفير 
اقتصادية   جدوى  ذات  ية  استثمار فُرص  وإتاحة  الرئيسية،  الغذائية 
من   والاستفادة  والسمكية  والحيوانية  الزراعية  الأنشطة  في   10للمستثمرين 
تحقيق   لبرامج  مُستجيبة  ميزانية  توفير  مع  المُستغل ة،  غير  الطبيعية  الموارد 

( مادة  37راح بقانون من ديباجة و) الأمن الغذائي بالمملـكة. يتألف الاقت
الهيئة   "إنشاء  بعنوان  الأول  الباب  جاء  أبواب،  ثلاثة  تضمنتها 
واختصاصاتها" مُقسمًا إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول في المواد  

( ) 1من  إلى  في  5(  الوارد  والمصطلحات  الكلمات  لأهم  تعاريف   )15 
الأمن   "هيئة  تُسمى  عامة  هيئة  وإنشاء  لها  الاقتراح،  تكون  الغذائي"، 

ميزانية   ولها  والإداري،  المالي  بالاستقلال  وتتمتع  ية  الاعتبار الشخصية 
( من  المواد  في  الثاني  الفصل  وجاء  ) 6مُستقلة،  إلى  مُبينًا  9(   )

والثروة  السمكية  والثروة  الزراعية  المجالات  في  الهيئة  اختصاصات 
 20( إلى  10لمواد من )الحيوانية والداجنة، بينما تناول الفصل الثالث في ا

( مجلس إدارة الهيئة ومُدته ومُكافآت أعضائه ومهامه وصلاحياته،  16)
للهيئة   يكون  أن  على  ونص  قراراته،  على  التصويت  ونظام  واجتماعاته 
رئيسًا تنفيذيًا يُعي ن بمرسوم وبي ن مهامه وصلاحياته وحالات إعفائه من  

تحقيق    منصبه. "مجال  بعنوان  الثاني  الباب  في  وجاء  الغذائي"  الأمن 
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م الفصل الأول منه في المواد من ) (  20( إلى ) 17فصلين، حيث نظ َّ
نطاق سريان أحكام هذا الباب وبي َّن اختصاص الهيئة في مجال الأمن 
ار المُسجلين مع وضع   الغذائي، وأناط بالهيئة التعاون مع المزودين والتُج َّ

وكيفية   الاستراتيجية،  للسلع  وترقيم  تصنيف  المخزون  دليل  مراقبة 
 5( الحقوق  25( إلى ) 21إلـكترونيًا، وبي َّن الفصل الثاني في المواد من )

المشتركة للهيئة والمزودين والتزامات كل من المزودين والتُجار وما يحظر  
في   عامة وختامية"  "أحكام  بعنوان  الثالث  الباب  منهما. وجاء   ِ أي  على 

م المواد  في  الأول  الفصل  تناول  فصول،  )ثلاثة  ) 26ن  إلى   )29  )
(  34( إلى )30الأحكام العامة، وحدد الفصل الثاني في المواد من )

 10الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة، بينما اشتمل الفصل الثالث على  
( حيث تضم نت النص  37( إلى ) 35الأحكام الختامية في المواد من )

ي التي  البينية  المدة  وكذلك  القضائية  الضبطية  أحكام  التجار  على  لتزم 
جاءت   ثم  القانون،  لأحكام  طبقاً  أوضاعهم  بتوفيق  خلالها  والمزودين 
المادة الأخيرة تنفيذية. اطلعت اللجنة على نصوص مواد الاقتراح بقانون، 
 15كما اطلعت على مرئيات وملاحظات الجهات المعنية، وعلى رأي لجنة  

تراح بقانون من  الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة الاق
لجنة   رأي  على  أيًضا  اللجنة  اطلعت  كما  والقانونية.  ية  الدستور الناحيتين 
بالاقتراح   الأخذ  على  يترتب  أنه  قرر  الذي  والاقتصادية  المالية  الشؤون 
بقانون تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية متمثلة في مصاريف إنشاء  

يفها التشغيلية الأمر الذي    الهيئة ووضع هيكلها الإداري والوظيفي  20ومصار
يستلزم توفير اعتمادات مالية، غير مخصصة في الميزانية العامة للدولة في  

م، وأشارت اللجنة المالية إلى أنه يوجد  2022م و2021السنتين الماليتين  
( مليون دينار في باب المصروفات المتكررة  2.5في الميزانية الحالية مبلغ )
التكالي لحساب  الاستراتيجي مخصص  الغذاء  مخزون  لتأمين  التشغيلية  ف 
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م فقط. تم تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء  2021لعام  
اللجنة وأصحاب السعادة مقدمي الاقتراح بقانون، وبعد الاستئناس برأي  
المستشار القانوني انتهت اللجنة إلى الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون 

باب التالية: أولًا: جاء الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة عامة  المعروض للأس
المالي   بالاستقلال  وتتمتع  ية  الاعتبار الشخصية  لها  تكون  الغذائي   5للأمن 
والتخطيط   البلديات  وشؤون  الأشغال  وزير  لرقابة  وتخضع  والإداري 
العمراني، وتمارس اختصاصاتها مع الوزارة وجميع الجهات ذات الصلة  

ائي وسلامة الغذاء، على أن تتولى الهيئة كل الاختصاصات  بالأمن الغذ
في   الغذائي  الأمن  إلى تحقيق  التي تهدف  والتنفيذية والرقابية  التنظيمية 
 10جميع القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والداجنة، وذلك وصولًا 
جاء   ثانيًا:  الغذائية.  والمنتجات  السلع  من  الذاتي  الاكتفاء  تحقيق  إلى 

قتراح بقانون ليعالج المشكلات والصعوبات التي يواجهها العاملون في  الا
القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، حيث إنه أناط بالهيئة دراسة  
المعوقات التي تواجه الزراعة والمزارعين، وعمل على تشجيعهم من خلال  

 ً الحديثة، فضل الزراعة  في مجال  التقنية  والمعرفة  بالخ برات   15ا عن  دعمهم 
المزارعين   صغار  قدرات  وبناء  الزراعية  الأساليب  تحديث  على  العمل 
يل الزراعي ومستلزمات الإنتاج   يع التمو وتحفيزهم، وتشجيع دعم مشار
والبرامج   الدورات  وتنظيم  الزراعية  والصوبات  والأسمدة  البذور  من 
محطات   وإقامة  المياه  من  للموارد  الأمثل  الاستغلال  بهدف  التدريبية 

الثروة تحلي مجال  وفي  للمزارعين.  تأميني  نظام  واقتراح  البحر  مياه   20ة 
مدونة   تطبيق  على  بالعمل  الهيئة  بقانون  الاقتراح  ألزم  فقد  السمكية، 
السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة، فضلًا  
عن دراسة الصعوبات التي تواجه الصيادين ووضع الحلول المناسبة لها،  

يادة مناطق الصيد وتوجيه  م ع إجراء الدراسات التي تهدف إلى توسعة وز
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لهم   تأميني  نظام  واقتراح  الجائر  والصيد  المخالفات  لتجنب  الصيادين 
وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والعمل على التوسع في إنشاء المزارع  

الهيئة   السمكية. وفي مجال الثروة الحيوانية والداجنة ألزم الاقتراح بقانون 
بالعمل على رعاية مربي الدواجن والاستثمار في هذا المجال وأناط بها  
 5جمع كل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بهذا النشاط وتوفير الأعلاف  
مع   والتنسيق  الدواجن  تربية  مجال  في  اللازمة  واللقاحات  ية  والأدو

للمربين والتشجيع على الاستثمار القروض  لمنح  المعنية  ، فضلًا  الجهات 
عن إجراء الدراسات والبحوث والبرامج ووضع الخطط لحسن استخدام  
أولى   ثالثًا:  والداجنة.  الحيوانية  للثروة  يع  مشار وإقامة  المتاحة  الموارد 
 10الاقتراح بقانون المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية عناية كافية، حيث  

بيانات   قاعدة  وإنشاء  الدراسات  إعداد  بالهيئة  السلع  أناط  عن 
الاستراتيجية، واقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنشاء ومتابعة  
المخزون الاستراتيجي، وتحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية والمدد  
المقررة لحفظها، وكذلك مراقبة كفاية المخزون الاستراتيجي لدى المزودين  

 15ن منها، فضلًا عن إنشاء قاعدة والتجار ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الأما
وتقدير   ودراسة  بها،  المخزون  حركة  ورصد  المخازن  حول  بيانات 
الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية وتحديد الفائض والعجز بصفة  
ية لدى المزودين، وإعداد التقارير والدراسات بشأن المخزون ومتابعة   دور

للمخاز والمفاجئ  الدوري  التفتيش  المخزون  عمليات  ومراقبة  والمحال  ن 
المخزون   بإدارة  والتجار  المزودين  الاقتراح  ألزم  رابعًا:   20إلـكترونيًا. 
بالأصناف   وتزويدهم  توفيرها  على  والعمل  السلع  من  الاستراتيجي 
الربط   مع  الناتجة،  المعلومات  ضوء  على  للتخزين  اللازمة  والكميات 

ن، واعتماد نظام ملائم  الإلـكتروني معهم بشأن الكميات الموجودة بالمخاز
للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي في مخازن آمنة طبقًا للمواصفات القياسية،  
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مع الجرد الدوري للمخازن وإخطار الرئيس التنفيذي للهيئة بحالة المخزون  
ُخزنة والعمل على سد أي عجز يظهر فيها. كما حظر الاقتراح   وكمية السلع الم

المصانع والمحال الخاصة بالسلع الاستراتيجية    على المزودين والتجار إغلاق
بالسلع.   الخاصة  الإلـكترونية  أو  الورقية  المستندات  في  التلاعب  وعدم 
 5خامسًا: أفرد الاقتراح عقوبات رادعة للمخالفين للأحكام الواردة فيه،  
التي   المنشأة  المحل أو  بالإدانة أن تحكم بغلق  وأجاز للمحكمة عند الحكم 

مخالفة مع نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة  ارتكبت فيها ال
المخالف لتحقيق الردع العام والخاص، كما يُعاقب المسؤول عن الشخص  
أخل   قد  كان  إذا  أو  بها،  علمه  ثبت  إذا  العقوبة  بذات  الاعتباري 
كما   الجريمة.  وقوع  في  ساهم  أو  القوانين  عليه  تفرضها  التي   10بالواجبات 

( من الاقتراح منح صفة الضبطية القضائية لبعض  35تضمنت المادة )
الموظفين لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، 

( المزودين والتجار مهلة لا تزيد على ستة أشهر لتوفيق  36ومنحت المادة ) 
أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون. سادًسا: رأت اللجنة أن هناك  

 15( من الاقتراح  2/ 35في أرقام المواد المشار إليها بنص المادة ) خطأً ماديًا  
المواد ) (  15( و) 14( و)13بقانون المعروض، حيث ورد بها أرقام 

(،  25( و) 24( و)23( و)22(، حال أن الصحيح أنها أرقام ) 16و)
بخصوص   أما  سابعًا:  المادي.  الخطأ  هذا  بتصحيح  اللجنة  قامت  ولذا 

يفها التشغيلية،  مصاريف إنشاء الهيئة وهي كلها الإداري والوظيفي ومصار
 20( من الاقتراح بقانون المعروض عالج ذلك  2( من المادة )2فإن البند ) 

المهام   تتولى  التي  ية  الإدار الجهة  بتحديد  مرسوم  "يصدر  أن:  على  بنصه 
رة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين   والصلاحيات المقر َّ

لي للهيئة في الميزانية العامة للدولة...". وعليه، توصي  رْصد الاعتماد الما
 اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون المعروض، وشكرًا. 
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 الرئيــــس: 
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل   

 البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.  
 5 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بشأن هذا الاقتراح بقانون، أود أن أورد   

الفصل   من  الثاني  الدور  في  لأنه  الملاحظات،  من    التشريعيجملة 
بمجلسيها   التشريعية  السلطة  رفضت  تحديدًا،  الثالثة  الجلسة  في  الخامس، 

 ً ً   ا الشورى والنواب مشروع قانون مماثل  10مقدم  بقانون    بناءً على اقتراح   ا مصاغ
، وباسم قريب وهو "إنشاء الهيئة  هانفس  المهام بجلس النواب تحديدًا  من م 

العامة للغذاء"، هذا الأمر الأول، وسوف أورد بعض البيانات عن هذا  
الموضوع لاحقًا. الأمر الآخر، بي ن الإخوان في وزارة الأشغال وشؤون  
لج الموقرة،  اللجنة  إلى  المقدم  رأيهم  في  العمراني  والتخطيط  نة  البلديات 

 15المرافق العامة والبيئة ــ وأعذرني معالي الرئيس سأقرأ النص وهو ليس  
يل ــ أن: "الحكومة الموقرة وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة العالمية   بالطو

( أعدت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للفترة  FAOللأغذية والزراعة )
جا2030- 2020 من  عنه  مغفولًا  ليس  الأمر  هذا  إذن  نب  ..."، 

الحكومة، وإنما تعمل عليه. نكمل "حيث تم تحليل المحددات المختلفة للأمن 
 20الغذائي، وأن الحكومة ترى ضرورة وجود لجنة عليا أو مجلس أو جهة 
تضم كل الجهات المختصة بالأمن الغذائي تحت مظلة واحدة، وأنه جار  
 دراسة ذلك للعرض على مجلس الوزراء..."، إذن هذا الموضوع كما قلت
تحت نظر مجلس الوزراء وجار العمل فيه. نكمل "وأنه من الصعب في  
الظروف الحالية إنشاء هيئة مستقلة..."، طبعًا بسبب ضغط الميزانية العامة  
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الميزانية لإنشائها، واستقدام الخ براء  التي يجب أن تضمن  والمصروفات 
يين، وتعيين موظفين وخلاف ذلك. هذا تحديدًا الذي أورد ته  والاستشار

بتاريخ   طرحت  التي  المستجدات  آخر  هذه  رأيها،  في  مايو    3الوزارة 
م، يوم الاثنين الأسبوع الماضي. وعرضت الجهتان المعنيتان وهما  2021

 5وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة  
الم  للشؤون  ية  الوزار اللجنة  على  مقترحًا  والسياحة  والتجارة  الية،  الصناعة 

م الذي  2021/ 105(  1ووافقت اللجنة عليه، وسأقرأ نص القرار رقم )
ية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي   يقول: "وافقت اللجنة الوزار
ية وزارة الأشغال وشؤون   على مقترح اللجنة الوطنية للأمن الغذائي بعضو

والتجارة   الصناعة  ووزارة  العمراني،  والتخطيط   10والسياحة،  البلديات 
ووزارة الصحة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني"، إذن الحكومة قطعت 

الموضوع. يلًا في هذا  في الاعتبار ــ أولًا ــ أهمية هذا   شوًطا طو آخذةً 
الموضوع. ثانيًا: محاولة تنفيذه بأقل كلفة ممكنة بسبب الأوضاع المالية التي  

إلى مستجدات هذا الموضوع،  تعيق أي توسع في المصروفات، هذا بالنسبة  
 15وهذا آخر مستجد وهو أن الموضوع حاليًا محل نظر أمام مجلس الوزراء.  
رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى الموقر في هذا  
الموضوع كان أكثر تحديدًا، عندما قال إن إنشاء الهيئة تترتب عليه أعباء  

للدولة العامة  الميزانية  الهيئة ووضع  إضافية في  إنشاء  تتطلبها مصاريف   ،
يستلزم   الذي  الأمر  التشغيلية،  والمصاريف  والوظيفي  الإداري  الهيكل 

ميزانية   في  مخصصة  غير  مالية  اعتمادات  مع  2022-2021توفير   20م، 
المصروفات   باب  في  ألف  مليونين وخمسمائة  تم رصد  أنه  إلى  الإشارة 

هذا مخصص فقط لحساب  المتكررة، وطبعًا هذا خارج عن هذا الأمر،  
التكاليف التشغيلية لتأمين مخزون الغذاء الاستراتيجي. النقطة الثانية: كما  
قلت قبل قليل في بداية كلامي إن إخوتنا في مجلس النواب قدموا اقتراحًا  
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بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، في الفصل التشريعي الرابع، وقد  
مجلسيها في الدور الثاني من هذا الفصل في  فصلت فيه السلطة التشريعية ب

م، فصلت فيه بالرفض، وقد رأت لجنة الشؤون التشريعية  2019عام  
من  القانون  مشروع  سلامة  عدم  الموقر  الشورى  مجلس  في  والقانونية 
ية، وعدم ملاءمته من الناحية القانونية، هذه الخلاصة،    5الناحية الدستور

ية ومن الناحية القانونية،  وأوردت جملة ملاحظات من الناحية   الدستور
ية، حيث رأت اللجنة أن هذا المشروع   وسأقرأ فقط من الناحية الدستور
ــ مشروع قانون الهيئة العامة للغذاء ــ الذي تم رفضه، جاء ماًسا بنصي  

من الدستور، حيث إن الفقرة )ب( من المادة    50/)ب( و 39المادتين  
بمراسيم  39 الملك  "يضع  أن  على  اللازمة    تنص  واللوائح  الضبط   10لوائح 

أما   القوانين".  مع  يتعارض  لا  بما  العامة  والإيرادات  المصالح  لترتيب 
فقد نصت على "أن ينظم القانون..."، متى ينظم   50المادة    إلى   بالنسبة 

يتدخل   متى  ملـكية،  بمراسيم  تُرتب  والمصالح  الهيئات  جملة  القانون؟ 
ات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما  القانون؟ تواصل المادة: "... المؤسس 

 15يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها"، إذن خصص هنا  
العامة   المؤسسات  وقال:  بالقانون،  أعمالها  تنظيم  يمكن  التي  الجهات 
مجلس   إن  قلت  كما  الرئيس،  معالي  تحديدًا.  البلدية  الإدارة  وهيئات 

نه من قدم مقترح القانون السابق، الشورى الموقر، ومجلس النواب رغم أ
رأيا عدم وجاهة الاستمرار فيه، وتم رفضه من المجلسين في الدور الثاني  

 20م رفضت  2019من الفصل التشريعي الخامس، فلسنا ببعيد عن هذا، في  
ية وقانونية.   السلطة التشريعية اقتراحًا بقانون مماثلًا بموجب أسانيد دستور

مل إنشاء هيئات، فما بالك هيئة بهذه الجسامة  أعتقد أن الميزانية لا تحت
المالية   للشؤون  ية  الوزار اللجنة  نظرت  عندما  لذلك  الأهمية؛  وهذه 
أو   هيئة  قضية  أيًضا  أمامها  كان  الخيارات  المالي  والتوازن  والاقتصادية 
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مجلس أعلى للغذاء أو خلاف ذلك، لـكنها عندما نظرت الخيارات نظرت  
المالية  إلى الكلفة  التوجه، وارتأت أن    بداية  تترتب على تنفيذ هذا  التي 

تكون هناك لجنة وطنية من الجهات الحكومية المختصة، وتم البت فيها  
 يوم الاثنين الماضي، وشكرًا.  

 5 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
يل إلى الأخ  أحب أن أتوشكرًا سيدي الرئيس،     10قدم بالشكر الجز

أبين بعض   الواقع أحببت أن  القيمة، وفي  البوعينين على مداخلته  غانم 
المقترح،  لهذا  الأولى  المرحلة  في  نحن  أولًا:  اختلاف،  هناك  الأمور. 
مرحلة ما يسمى مرحلة جواز النظر، وبالتالي إذا رأت الحكومة أن هناك  

توردها عندما يأتي هذا المشروع    ملاحظات على هذا المقترح فبإمكانها أن
 15مكتملًا إلى السلطة التشريعية، بعد أن يذهب إلى الحكومة الآن. أحببت 
غانم   الأخ  اللذين ذكرهما  القانونين  بين  اختلافًا  هناك  أن  أيًضا  أبين  أن 
هذا   الماضي،  والقانون  مختلف  بشكل  المصاغ  القانون  هذا  البوعينين، 

يئة المقترحة للأمن الغذائي، وهي مبينة في  القانون حدد مهامًا عديدة لله 
التقرير الذي تلته الأخت المقررة، حيث إن هناك مهامًا عديدة لا تقل  
 20عن سبع مهام لهذه الهيئة تتعلق بالثروة الزراعية والثروة الحيوانية أو الثروة 
الداجنة، هذا أمر. والأمر الثالث أنه عندما تكون هناك استراتيجية لدى  

الموقرة أو عندما تكون لديها خطة للأمن الغذائي، كيف يمكن  الحكومة  
تحقيقها؟ لا يمكن تحقيقها إلا من خلال وجود مؤسسة حكومية أو هيئة  
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لهذه   تنفيذ  هو  الهيئة  ووجود  الاستراتيجية،  هذه  بتنفيذ  تقوم  مستقلة 
الاستراتيجية، ووجود الاستراتيجيات أو لجان عليا لا يغني أبدًا عن وجود  

ت مستقلة تعنى بهذا الأمر الهام وموضوع الأمن الغذائي وسلامة هيئا 
الغذاء. الأخ غانم البوعينين ذكر موضوع الكلفة، وموضوع الكلفة هو أمر 
 5حتمي، ولا يوجد أي مشروع قانون يؤدي إلى إنشاء هيئات أو غيرها  
إلا تكون هناك حاجة إلى اعتماد مالي لهذا الأمر، وهذا يحققه المرسوم 

كي ــ إذا صدر ــ بإنشاء هذه الهيئة. لو افترضنا جدلًا أننا سنرفض  الملـ
للدولة فلن   العامة  الميزانية  يع ستؤثر على  المشار يع لأن هذه  المشار كل 
يكون هناك أي اقتراح لأي مشروع؛ لذلك نعتقد أن إنشاء هذه الهيئة  
الآن  الهيئة.  هذه  لإنشاء  عديدة  خيارات  الواقع  في  وهناك   10ضروري، 

وص موضوع الأمن الغذائي، يعلم الأخ غانم البوعينين والإخوان في  بخص
وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن هذا الموضوع  
يرون جمع هذه  وبالتالي قد  الموقرة،  في الحكومة  تتولاه جهات عديدة 
الصلاحيات وجمع هذه الأقسام في هيئة واحدة تحقق الغرض المنشود  

 15 النص المقترح في إنشاء هذه الهيئة، وشكرًا.   المذكور في
 

 الرئيــــس: 
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون   

 مجلسي الشورى والنواب.  
 20 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
من   جملة  يراد  إ عن  النظر  بغض  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

واحد   اختصاص  إلى  نذهب  أصل  الاختصاصات،  وهو  أصيل 
  ذيالمشروعين، حيث ورد في اختصاصات مشروع الهيئة العامة للغذاء ال 
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، الاختصاص الثاني وهو وضع  3م، في المادة  2019تم رفضه في عام  
البلاد،  استهلاك  يكفي  للغذاء  استراتيجي  احتياطي  وتوفير  لتأمين  خطة 

لتي  إذن هذا هو المبدأ الأساسي، بغض النظر عن باقي الاختصاصات ا
ربما تكون جانبية أو فرعية، ولـكن الاختصاص الأصيل لكلا المشروعين  
 5كان هو تأمين الاحتياطي الاستراتيجي. تفضل أخي سعادة رئيس اللجنة  
وقال إن الكلفة أمر حتمي، ولـكن يجب أن تكون الكلفة في وقتها عند  
ي  إعداد الميزانية لوضعها في الاعتبار، وإلا ما هي قيمة الخطط؟ وما ه 

قيمة برنامج الحكومة عند الإعداد؟ وما هي قيمة البرنامج التنفيذي لميزانية  
لدولة؟ إذن لو فتحنا الباب على مصراعيه لقلنا أيًضا إنه يمكن أثناء تنفيذ  ا

وغيرها،  مستوصفات  وستة  مدارس  خمس  إنشاء  نقترح  أن   10الميزانية 
نحن أمام وضع  ونقول: نعم، المرسوم عندما يصدر سينظم قضية الميزانية.  

صعب جدًا، نحن أمام تحدٍ أمام المنظمات الدولية في قضية التصنيف  
الائتماني لمملـكة البحرين، وقد حصلنا على تصنيف بصعوبة من خلال  
في   الحكومية، سواء  الجهات  في  يعملون  أمثالـكم  جهود رجال مخلصين 
با أو  المركزي  البحرين  مصرف  أو  الوطني  والاقتصاد  المالية   15قي  وزارة 

الذي تحمل   المالي  التوازن  بهذا  نأتي ونخل  ألا  الدولة، فيجب  وزارات 
المالية   للشؤون  ية  الوزار اللجنة  كانت  سابقًا  حاليًا،  المالية  اللجنة  اسمه 
والاقتصادية، وأضفنا إليها التوازن المالي خصيًصا قبل عدة سنوات؛ لـكي 

توازن المالي حتى  يكون أمام نصب أعين هذه اللجنة تحديدًا الحفاظ على ال
 20م على أقل تقدير، لـكن أن نأتي بمصاريف طارئة أثناء  2022نهاية عام  

تنفيذ الميزانية ونخل بهذا التوازن، أعتقد أن هذا أمر غير محمود، وهذا  
من أجل الحفاظ على مكتسباتنا ومواجهة التكاليف الطارئة والمصروفات  

عنا الائتماني ووضعنا  الطارئة بسبب الجائحة، وأيًضا من أجل تثبيت وض
 المالي والاقتصادي وأن يكون مستقرًا إلى أطول مدة ممكنة، وشكرًا.
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 الرئيــــس: 
تفضل  وشكرًا،    الإمكان.  قدر  الاختصار  المتداخلين  من  أرجو 

 الأخ عبدالرحمن محمد جمشير. 
 

 5 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

لل   ه  شكرًا سيدي الرئيس، سوف أحاول سيدي الرئيس. تقبل ا 
صيامكم وقيامكم فيما تبقى من الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بخ ير بمناسبة  
قرب حلول عيد الفطر المبارك. سيدي الرئيس، الأخ وزير شؤون مجلسي  
الشورى والنواب والأخ رئيس اللجنة تطرقا إلى معظم ما كنت أنوي  
 10  أن أتكلم فيه حول هذا الاقتراح، ولـكني وجدت أن هناك توافقًا بين 
العامة   الهيئة  بإنشاء  المقترح  فكرة هذا  على  والحكومة  التشريعية  السلطة 
للأمن الغذائي، وهو ما ذهبت إليه اللجنة ووافقت عليه. وبحسب نص  

من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإنه "إذا وافقت إحدى    95المادة  
في   المصروفات أو نقص  يادة في  بقانون من شأنه ز اقتراح  اللجان على 
للدولة، أحالته إلى لجنة الشؤون   العامة  الميزانية   15الإيرادات عما ورد في 
المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه"، وقد جاء رأي اللجنة بأن 
هذا المشروع يستلزم توفير اعتمادات مالية غير مخصصة في الميزانية العامة  

للسلطة التشريعية أن    م والتي سبق2022- 2021للدولة للسنتين الماليتين  
وافقت عليها. وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من  
 20جهة أخرى، وكما ذكر الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، تتفق  
مع أهداف المشروع وهو ضمن برنامج الحكومة من خلال مشروع الأمن 

ورعاه، والحكومة  الغذائي الوطني الذي وجه إليه جلالة الملك حفظه الل   ه  
العهد   ولي  حمد  بن  الأمير سلمان  الملـكي  السمو  برئاسة صاحب  الموقرة 
رئيس مجلس الوزراء حفظه الل   ه ورعاه، وبالتنسيق مع منظمة الأغذية  
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. الوزارة قالت 2030والزراعة، أعدت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي  
أن ذلك يمثل  إنه من الصعب في الظروف الحالية إنشاء هيئة مستقلة ل

ضغطًا على الميزانية العامة للدولة، كما أن إنشاء هيئة مستقلة للأمن الغذائي  
إلى   الحكومة  تسعى  والذي  الحكومي  الإنفاق  في  يادة  ز عليه  ستترتب 

 5هذا كلنا ندركه. مجلس الوزراء في إحدى الجلسات السابقة  و  ،تخفيضه
أن الكل وافق على تأسيس ست شركات تختص بالأمن الغذائي، أي  

تنفيذه.  يقة  في طر اختلاف  وهناك  المشروع،  أهداف هذا  على  متفق 
لدينا اقتراح بقانون بإنشاء هذه الهيئة، وتوصية اللجنة هي جواز النظر في  
هذا الاقتراح، فلنرفعه إلى الحكومة ونرى ردها عليه، وقد يكون رافدًا  

 10الوطنية للأمن   آخر من الروافد التي تعين الحكومة في دراسة الاستراتيجية 
والثروة  الحيوانية  والثروة  بالزراعة  المختصة  الجهات  توحيد  الغذائي. 
السمكية والدواجن هو توجه حميد، وهو توجه إلى تطوير القطاع الزراعي  
الشامل والاعتماد على المزارع وصياد السمك ومربي الماشية والأغنام  

كبير في مد شعب   والدواجن من المواطنين البحرينيين، الذين لهم دور 
 15البحرين والبحرين بالغذاء، وفي الوقت نفسه حافظوا على الأمن الغذائي.  
استراتيجية   مشروع  وتنفيذ  بوضع  أمر  ورعاه  الل   ه  حفظه  الملك  جلالة 
للاستزراع   متعددة  مواقع  تخصيص  ليشمل  للغذاء،  الوطني  للإنتاج 

البحرين الوطنية  القدرات  وتطوير  النباتي  والإنتاج  مجال  السمكي  في  ية 
 الزراعة والتربية والصناعات الغذائية، ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ  
 20على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءًا مهمًا من هذا المشروع الوطني.  
مستعدون   البحريني  والصياد  البحريني  والمزارع  البحريني  الشباب 

طبعًا ليس عندي    للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق هذا الهدف السامي.
ما أضيفه أكثر لأن الجميع غطوا هذا الأمر، وخصوًصا وزير شؤون مجلسي  
الشورى والنواب، وفي هذه الأيام المباركة ــ وترقب ليلة القدر ــ لا نملك  
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أفضل من أن نرفع أيدينا مبتهلين إلى الل   ه عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي  
الملك جلالة  رأسها  وعلى  قيادتنا  ورعاه   ويحفظ  الل   ه  حفظه  المفدى 

الشكر   عظيم  ولهم  الوزراء،  رئيس  العهد  ولي  الملـكي  السمو  وصاحب 
واهتمام   رعاية  ما قدموه من  على  الل   ه عز وجل  بعد  الامتنان  يل  وجز
والاجتماعية   الصحية  الرعاية  وتوفير  الوفي،  وشعبه  الغالي   5بوطننا 

للهم ارفع عنا البلاء والاقتصادية واحتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا. ا 
والوباء وأخرجنا من الهم والـكرب، واحفظ البحرين الغالية آمنة مستقرة  
وشعبها وفيًا لقيادته، اللهم آمين. وكل عام وأنتم والبحرين وشعبها الغالي  

 بخ ير وأمن واستقرار، وشكرًا.  
 10 

 الرئيــــس: 
الدكتور محمد علي  . تفضل الأخ  وأذكركم لو سمحتم بالاختصارشكرًا،   

 محمد الخزاعي. 
 

 15 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

سأختصر بقدر الإمكان، والشكر موصول  الرئيس،  شكرًا سيدي   
إلى لجنة المرافق العامة والبيئة للتوصية بجواز النظر في تقريرها الذي قدمته  
لنا. أعتقد أن إنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي ضرورة ملحة تحسبًا للأمور  
الطارئة بسبب الحروب وانقطاع خطوط المواصلات بسبب الـكوارث  

 20ن توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية ــ  الطبيعية أيًضا. كذلك فإ
ية والمعدات الطبية لهو أمر  ية ــ والتركيز أيًضا على الأدو وكذلك الأدو
من شأنه أن يكفل لبلدنا الأمن الغذائي المرتبط بالأمن الصحي، لأن 
توفير الغذاء يؤدي إلى القضاء على المجاعة وما تسببه من أعراض صحية،  



 29المضبطة م   5/2021/ 9              (  148)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

 

المخزو فإن  وكذلك  لذا  الاستراتيجية،  الغذائية  السلع  من  الاستراتيجي  ن 
لبعضهما   مكملان  الطبية  والمعدات  الدواء  من  الاستراتيجي  المخزون 
البعض، وعليه فإنني أقترح ألا يكون التركيز على السلع الغذائية هدف  
الهيئة لتحقيق الأمن الغذائي بمعزل عن الأمن الصحي. إن هدف الهيئة  

 5لا يكون توفير مخزون السلع الغذائية فقط، وإنما التأكد  المقترحة يجب أ
للبشرية؛ وربما يقول قائل   المهم  من صلاحية هذا المخزون الاستراتيجي 
المنظمة   والجهة  الصحة  وزارة  اختصاص  من  هو  ية  الأدو موضوع  إن 
للخدمات الصحية، ويمكن أن نجادل بأنه في بعض الدول يوجد ما يسمى  

 Food and Drugاء والدواء"، وهو ما يطلق عليه )"الهيئة العامة للغذ
Administration( بالاختصار إليها  للجنة  FDA( ويشار   10(، وقد سبق 

الشؤون التشريعية والقانونية أن قدمت لمجلسكم الموقر تقريرًا مفصلًا حول  
موضوع الأمن الغذائي، وخرجت بتوصيات مهمة مفصلة حول التدابير  

الـكفيلة بتحق الهيئة  والإجراءات  الغذائي، لذا فإن إنشاء هذه  يق الأمن 
تتبينوا   ولـكي  أيًضا.  والدوائي  الغذائي  الأمن  تعزيز  في  بلا شك  سيُسهم 
 15أهمية هذه الهيئة في أوقات الـكوارث يكفي أن نرى ما يحصل في بعض  
بلاد العالم من نقص في الغذاء والدواء، وما تتعرض له هذه الدول من 

ن بداء الـكورونا ــ الهائج علينا هذه الأيام ــ وعدم تزايد في أعداد المصابي 
يادة عدد الضحايا.   استطاعتها أن تتعامل معه، الأمر الذي أدى إلى ز
الاقتراح،  هذا  مقدمي  السادة  إلى  الشكر  نكرر  الرئيس  سيدي  أخيرًا، 
 20وكذلك لجنة المرافق العامة والبيئة التي أوصت بجواز نظر الاقتراح بقانون 

 ام مجلسنا الموقر، وأملي أن تتم الموافقة على ذلك، وشكرًا. المعروض أم
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 25 
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 العضو دلال جاسم الزايد: 
المرافق    لجنة  وأعضاء  رئيس  إلى  والشكر  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

به    العامة والبيئة على تقريرهم الوافي في هذا الجانب. أثني على ما تفضل 
الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن منبع هذا  
 5الاقتراح بقانون، الذي تم بناء على ما انتهينا إليه من توصيات صدرت  
بناء على ما تم تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية به في هذا الشأن  

الجها من  عدد  الحكومة، وكذلك  أعضاء  من  بعدد  ت من واجتماعها 
القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المعنية بجميع المناحي المتعلقة بالقطاعات  
السمكية والحيوانية والزراعية، وحقيقة جميعهم أجمعوا بما ليس فيه شك  
 10في هذا الجانب على أننا نحتاج إلى توحيد الجهود، وأن تكون هذه الجهود 

 . ونحن في اللجنة  تحت مظلة واحدة وجهة معنية بمسألة الأمن الغذائي
ــ وكذلك بصفتنا من قدمنا الاقتراح ــ اقتنعنا في هذا الجانب بأن هذا  
سيؤدي إلى وفرة في الأموال، وأيًضا وفرة في مسألة تخصيص الـكوادر  
البشرية التي سوف تكون معنية بالأمن الغذائي. الحاجة والأسباب التي  

 15ستوى الدول العربية ودول  بُنِيَ عليها الاقتراح بقانون هي التوجه على م 
الخليج ــ وهي التي تعنينا أكثر ــ وما صدر عن قادة دول مجلس التعاون  
في هذا الجانب، أعني الاهتمام بمسألة الأمن الغذائي والتوجه إلى إيجاد  
آلية وهيئة تكون معنية بالأمن الغذائي، وهذا ما دعانا إلى أن نتقدم بهذا  

لما تفضل به الأخ غانم  الاقتراح بقانون للنظر فيه.   ما احترامي الشديد 
يعية لعام    20م عندما  2019البوعينين، فيما يتعلق برأي لجنة الشؤون التشر

تم تقديم اقتراح الإخوان في مجلس النواب بشأن الهيئة، أعتبر أن ذلك  
قياس مع الفارق، وكنت أتمنى لو أن الحكومة أرفقت هذا الرأي ضمن  

اء الاطلاع عليه بشكل أوضح وأعمق، حيث المرفقات حتى يتسنى للأعض
كانت هناك مواد متعلقة بوجود شبهة تتعلق بأن بعض النصوص أوردت  
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الوزارات، في حين أن   اختصاصات هي اختصاصات أصيلة لإحدى 
المقترح الحالي ينظر إلى التعاون مع الجهات في مسألة تأمين ووضع خطة  

لتأمين السلع. كذلك الاقتر  اح الذي تم تقديمه في عام  عمل استراتيجية 
م تم الاعتراض عليه بأن فيه مخالفة لأنه تناول مسألة الغلق بدون 2019

 5وجود حكم قضائي بذلك؛ وهذا كان من ضمن أمور أخرى لن نأتي على  
فيها.   الوارد  لرأينا  أيًضا  واحترامنا  الشديد،  احترامي  مع  الآن  تفصيلها 

المست هيئة  في  الإخوان  على  مر   الأخ الاقتراح  برئاسة  القانونيين  شارين 
ية   الدكتور نوفل غربال، ولو كان فيه شيء من المخالفة أو أي شبهة دستور
هذا   إحالة  قبل  ذلك  بشأن  رأيها  القانونيين  المستشارين  هيئة  لأوردت 

 10أحب أن أؤكد أننا    ،الاقتراح إلى اللجان المختصة للبت فيه. معالي الرئيس
ة أو مستوى السلطة التشريعية، وبفضل  جميعًا سواء على مستوى الحكوم

من الل   ه سبحانه وتعالى، ثم توجيهات جلالة الملك المفدى المستمرة بشأن 
الأمن الغذائي في البلد، نحن نعلم الجهود المبذولة أيًضا من صاحب السمو  
الملـكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

وجو من  إقراره  تم  سموه  وما  ومتابعة  الغذائي،  بالأمن  معنية  لجنة   15د 
المستمرة لموضوع الأمن الغذائي في البلاد، وهذا أمر لا يوجد فيه أي  
شك، نحن نختلف ــ مثلًا ــ على الآلية ولـكن الاختصاصات والاتجاهات  
والأمور المُراد تأمينها بهيئة متكاملة هي التي أردناها. ربما نكون أخذنا  

، وظروف الميزانية صحيح أنه من الواجب علينا أن نح ترمها  بالمظلة الأكبر 
الاقتراح   هذا  صياغة  تتم  أن  إلى  ولـكن  بموجبها،  نعمل  وأن   20ونقدرها 
يأتي وقت عرضه في صورة مشروع بقانون، إذا كانت هناك   بقانون و
حاجة إلى وجود اعتماد مالي فسيتم العمل بموجب ذلك، وليس هناك  

بموجب الدستور والقانون؛ فمسألة الإنفاق    ما يمنع، وهذا منصوص عليه
ذلك.   منا  تتطلب  الرؤى  وهذه  الاختصاصات  هذه  بمثل  اقتراح  على 
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خلال اجتماعنا مع القطاع الخاص تحديدًا والجهات الحكومية وجدنا  
أهم إشكالية تواجههم هي تعدد الجهات التي تنظر في الرخص وتنظر في  

ظر في مسألة المساندة والدعم، هذا  مسألة تأمين الأمن الغذائي، والتي تن
التشعب والتعدد يترتب عليه أن أنفق أموالًا متعددة ومن الممكن أن  
 5تؤدي جهة واحدة منهم الغرض ذاته وبكفاءة أكبر. نحن نتمنى أن تنظر  

الشورى أن ما يتم  مجلس  الحكومة إلى هذا الاقتراح، وما درجنا عليه في  
حة الأفضل للبحرين هو ما سنأخذ به  التوافق عليه، وما نرى فيه المصل 

ية  ــ  أما خلاف ذلك فلن يمنعنا شيء من أن نرفض أي أمر نجد   بعد الرؤ
 المتكاملة من الحكومة والسلطة التشريعية ــ عدم جدواه، وشكرًا.  

 10 
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.  

 

 15 العضو درويش أحمد المناعي: 

بخصوص الاقتراح بقانون  شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع.   
الزايد   دلال  الزميلتين  من  المقد م  الغذائي،  للأمن  العامة  الهيئة  بإنشاء 
والدكتور أحمد   الحداد  المعاودة وأحمد  عادل  والزملاء  الفضالة  وسبيكة 
وأعضاء   رئيس  كذلك  وأشكر  المقترح،  هذا  على  أشكرهم  العريض، 

 20المرافق العامة والبيئة على تقريرهم الوافي. هنا أكرر موافقتي  ومقرر لجنة  
على المقترح، كما بي نت في مداخلتي في الجلسة السابقة، وذلك لضرورة  
وجود هيئة عامة للأمن الغذائي تشرف على المخزون الاستراتيجي وترسم  
السياسات الغذائية والخطط لنجاحها. معالي الرئيس، هذا المشروع يحتاج  

لى دورة كاملة حتى يصدر في صورة قانون نافذ، ولذلك اعتماد تكاليف  إ
 25م. هنا أناشد القيادة  2022إنشاء الهيئة ستتم في الميزانية القادمة بعد عام  
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كاٍف   عدد  بتعيين  وذلك  الخاص،  القطاع  مشاركة  تفعيل  الرشيدة 
مجلس   ية  في عضو الغذائي  الأمن  مجال  في  الخ برة  من ذوي  ومناسب 

ال الزراعية والحيوانية  إدارة  القطاع له خبرة في الأعمال  هيئة، لأن هذا 
والسمكية، وجميعها تصب في مجال الأمن الغذائي، وذلك لأجل المساهمة  
 5في الإدارة، حيث إن تعاون الجميع مهم لنجاح الهيئة في تحقيق أهدافها.  
يادة   إضافة إلى ذلك فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص ستؤدي إلى ز

 تيرة نمو الاقتصاد الوطني، وشكرًا.  و
 

 الرئيــــس: 
 10 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.  

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض: 
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الذين تحدثوا في   

هذا   الاقتراح.  لهذا  المؤيدين  أصوات  إلى  صوتي  وأضم  الموضوع،  هذا 
قد   لجنة  الاقتراح  في  عدة  جلسات  استمرت  جهود  صياغته  في   15بُذلت 

الشؤون التشريعية والقانونية التي تم تكليفها بدراسته، وأنا متأكد أنه ليس  
هناك أي خلاف بيننا وبين سعادة الوزير السيد غانم بن فضل البوعينين  
في هذا الموضوع، بل الحكومة كذلك مهتمة بهذا الموضوع، ليس من يومنا  

ما التاريخ يعلمنا أن حكومة البحرين اهتمت بالأمن الغذائي منذ  هذا، وإن
 20أيام الحرب العالمية الثانية، حين وضعوا نظام البطاقة التموينية عندما امتنع  
الغذاء من دخول دول الخليج بسبب هذه الحرب؛ وأنا متأكد أن الجميع  

قانونية  يسعون في هذا الموضوع، أعني نحن في لجنة الشؤون التشريعية وال
والحكومة، ولا أعتقد أن هناك خلافًا في الموضوع، ولن نطلب حاليًا أي  
الهيئة يُمكن أن تكون في جميع   الهيئة، فهذه  يل مادي لإنشاء هذه  تمو
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علي   محمد  الدكتور  الأخ  تفضل  كما  والدواء  بالغذاء  المهتمة  الوزارات 
أن   يجب  المشروع  أن  أعتقد  وعليه  وأنالخزاعي.  ثقتنا  نشجع    نعطيه 

تبني على  و الحكومة  مشروعًا  ه  القادمة  السنوات  في  يأتينا  و دراسته، 
متكاملًا؛ لأننا لا نتوقع متى تأتينا الـكوارث، ومتى تأتينا هذه المصائب  
الغذاء،  إلى  الشعوب  هذه  وتفتقر  كثيرة،  بلدان  في  حولنا  نراها   5التي 

الهبوط.    وتضطر إلى استجلابه بالطائرات التي لن تتمكن أيام الحرب من 
وأتمنى أن يأخذ مجراه التشريعي مع الحكومة    ،أعتقد أن المشروع واضح

لذا أنا مع مشروع    ؛لدراسته، وبعد ذلك يمكن تطبيقه ليس اليوم أو غدًا
 القانون، وشكرًا. 

 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.   

 

 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 
معالي    وبركاته.  الل   ه  ورحمة  عليكم  السلام  الرئيس،  سيدي   15شكرًا 

بمناقشة موضوع   الداخلية  اللائحة  عليه  تنص  بما  بداية سألتزم  الرئيس، 
طبعًا في تفاصيل    دون الخوضمن  جواز النظر في الاقتراحات بقوانين  

مجلسكم الموقر ــ كما وجه معاليكم    ألفت نظر موادها، ولـكن أحببت أن  
ضرورة الالتزام بحسن صياغة الاقتراحات بقوانين  إلى  في وقت سابق ــ  

لو   الاقتراحات  لأن هذه  فيها،  في صياغة كل كلمة  والتأني   20ومراجعتها 
الشورى. من  أقرت فهي تمثل جميع أعضاء المجلس وتصدر باسم مجلس  

بقانون تحتوي على   الاقتراح  إلى أن ديباجة  المنطلق أود أن أشير  هذا 
خطأ وهو ليس الخطأ الوحيد، فهل يجوز أن تتضمن الديباجة إشارة إلى  

م  1971( لسنة  2سنة؟ وأقصد المرسوم بقانون رقم )  41قانون ملغى منذ  
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صدور  بعد  ألغي  الذي  المياه،  في  التحكم  وتنظيم  مراقبة  مرسوم    بشأن 
لسنة  12بقانون رقم ) الجوفية،  1980(  المياه  م بشأن تنظيم استعمال 

فأعتقد أنه يجب إعادة التدقيق بشكل أكبر في الاقتراحات بقوانين. مما  
الغذائي موضوع مهم جدًا، لـكن لدي   لا شك فيه أن موضوع الأمن 
 5تساؤل دستوري عما إذا كان موضوع الأمن الغذائي يعتبر من المصالح  

ية للدولة أم لا؟ وأتطلع إلى الحصول على إجابة من سعادة رئيس  ال جوهر
في   ية  الدستور المحكمة  أن  القانونيين. سبب سؤالي هو  المستشارين  هيئة 

م الذي كان الدكتور نوفل غربال أحد  2012مارس    28جلستها بتاريخ  
العامة   والمصالح  المرافق  إنشاء  بأن  الدستور  ما حدده  خت  رس  أعضائها، 

 10ب( هي من اختصاصات جلالة الملك المفدى حفظه    /39ا للمادة )وفقً 
ياضة،   الل   ه ورعاه. وكما حدث قبل أيام بصدور مرسوم الهيئة العامة للر
حيث جاء الحكم في تلك الجلسة بأن تكون هذه الجهات تابعة للسلطة  
بقانون حدد   الاقتراح  لـكن هذا  ية.  المعنو بالشخصية  تتمتع  ية ولا  المركز

المعني لموضوع لا يرتبط فقط بمركزه الوظيفي، ولـكنه يشمل مجلس  الوزير  
 15  الوزراء، فموضوع الأمن الغذائي مرتبط بوزارة الأشغال وشؤون البلديات 

العمراني،  ووزارة    والتخطيط  والحيواني،  والسمكي  الزراعي  والقطاع 
الصناعة والتجارة والسياحة، وأيًضا الأمن الغذائي في أحوال الـكوارث  

ارئ هو من اختصاص وزارة الداخلية وفقًا لقانون الدفاع المدني.  والطو
مجلس   مظلة  تحت  مسؤوليته  تكون  أن  يجب  موضوع  أمام  نحن  إذن 
 20الوزراء، وهذا اختصاص ينفرد به جلالة الملك. كذلك كما ذكر الوزير  
وكذلك الحكومة في مرئياتها بأنها تدرس إنشاء لجنة عليا أو مجلس يضم  

تقديم اقتراح    يتملبحث موضوع الأمن الغذائي. إذن لماذا    الجهات المعنية
في الميزانية،    اجديدً   اإنشاء هيئة مستقلة جديدة؟ هذا يعني اعتمادً لبقانون  

ورواتب ومصروفات...  مبنى،  لا داعي  وإيجارات  طبعًا  أن    إلى  إلخ. 
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م رفض المجلس  2019أعيد ما ذكره سعادة الوزير بأنه في أكتوبر سنة  
المذكورة هي أن  مشروع قا للغذاء، والأسباب  العامة  الهيئة  بإنشاء  نون 

عن   فضلًا  الوزراء،  مجلس  مع  الهيئة  اختصاصات  في  تداخلًا  هناك 
الأعباء المالية لإنشاء هذه الهيئة. ما الذي تبد ل الآن؟ معالي الرئيس، 
 5أعتقد أن الأسباب نفسها ما زالت موجودة. في الختام أتمنى الحصول  

إيضاح   بشأن مدى  على  القانونيين  المستشارين  هيئة  رئيس  من سعادة 
( والفقرة )أ( 39توافق الاقتراح بقانون مع الفقرة )ب( من المادة )

ية  47من المادة )  ( من الدستور، حتى لا نتجاوز الصلاحيات الدستور
 لجلالة الملك، وشكرًا. 

 10 

 الرئيــــس: 
والنواب    شكرًا، سوف نستمع لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى  

رئيس هيئة المستشارين القانونيين. تفضل سعادة السيد  ل ثم سنعطي الكلمة  
 غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.  

 15 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، سأكرر ما قلته، عندما تمت مناقشة اقتراح   

ل الاستراتيجي  المخزون  بشأن  المخزون  بقانون  عن  يتكلم  فهو  لسلع، 
الاستراتيجي للسلع، ولا يتكلم عن إنشاء هيئة أو خلافه من أمور. وقد  
 20أقر المجلس الموقر هذا المقترح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع في  

يل    4بتاريخ    25الجلسة   بر تقريبًا من الآن.   دم، أي قبل شهر واح2021إ
يف  عندما أقررنا في الاقتراح بقا نون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع تعر

السلع، قلنا السلعة هي كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو  
يفات الموجودة حاليًا   يلي، يعني يستغرق تقريبًا بعض التعر حيواني أو تحو
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يفات متطابقة بالنسبة إلى   في هذا القانون. وقد لاحظت أن بعض التعر
الاستراتيجي،   المخزون  المخزون  إدارة  إلى  وبالنسبة  المزود،  إلى  وبالنسبة 

إننا   فأقول  وخلافها.  المسجل  التاجر  مثل  الأخرى  يفات  التعر وبعض 
أقررنا قبل شهر من الآن مقترحًا بقانون يستغرق هذا النشاط، وقضية  
أو   حيوانية  أو  زراعية  كانت  سواء  الغذائية  للسلع  الاستراتيجي   5التأمين 

يؤدي الغرض نفسه وهو    سمكية، فإذا كان هذا المقترح السابق يستغرق و
تأمين مخزون استراتيجي للسلع؛ فأعتقد أن علينا الاكتفاء بمقترح بقانون 
واحد فقط، ولا أعرف موقف الحكومة حتى من المقترح الذي قُد م  
يف لن نأتي إليه، ولـكن   سابقًا. ما يثير في نفسي بعض التساؤلات هو تعر

يفًا ما  10مخلًا بمشروع القانون أو المقترح بقانون فيجب أن   عندما نرى تعر
العنوان   المخزون فإن  المبادئ. عندما نتكلم عن  نعتبره ضمن  نبي نه بحيث 
مجالاتها:   إن  وقال  سليم.  شيء  وهذا  الغذائي،  الأمن  عن  يتكلم  أولًا 
نقول   المفردات  بعض  إلى  نأتي  وعندما  والزراعي.  والحيواني  السمكي 

يفات نقول  مخزون استراتيجي ل لسلع الغذائية. لـكن عندما نأتي في التعر
 15السلعة الاستراتيجية هي السلعة الغذائية والاستهلاكية. فكيف يستقيم هذا  

فكما قلت، المقترح    ! الأمر إذا كنا نتكلم عن السلع الاستهلاكية والغذائية؟
يفي بالغرض، وليس عليه كلفة،   ن  إكما قلت  و بقانون السابق يستغرق و

الوطنية سوف تتحقق من المخزون من خلال عمالها، وكما تفضل قبل    اللجنة
كلفة،    تترتب عليهن هذا المشروع  أقليل سعادة الدكتور أحمد العريض  

 20كلفة ولـكنه كان فعلًا بفهمه للموضوع أن هذا سوف    تترتب عليهطبعًا هو  
تمارسه جهات عدة في الوقت نفسه، هذا ما تحققه اللجنة الوطنية للأمن 

جهات    4الغذائي، وهو التنسيق بين الجهات المعنية، وكما بي نت سابقًا هي  
يق فني استشاري، وأي شخص يمكن أن يفيد   تحديدًا، وهناك أيًضا فر

يق. أعتقد أن تساؤلاتنا ــ كما يقال  هذا العمل سوف ين  ضم إلى هذا الفر
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للسلطة   التشريعي  الحق  يظل  و واضحة،  تساؤلات  وهي  مشروعة،  ــ 
عندما   ولـكن  القوانين،  اقتراح  في  والنواب  الشورى  بمجلسيها  التشريعية 
نرى فرصة لإبداء رأي ما من أجل إعادة النظر في الموضوع حفاًظا على  

التشريعية   السلطة  هذه وقت  نبدي  أن  الواجب  من  فأعتقد  عمومًا، 
 5 الملاحظات، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
غربال    عبدالسلام  نوفل  الدكتور  المستشار  الأخ  تفضل  شكرًا، 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.  
 10 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: 
أقام  الدستور  المبدأ،  حيث  من  الرئيس،  سيدي  يعًا    شكرًا  توز

للوظيفة التشريعية بين المشرع الاعتيادي وهو السلطة التشريعية والمشرع  
الفرعي وهو السلطة التنفيذية، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة. فيما  
 15يتعلق بتنظيم الإدارة ووحدات الهياكل، فنحن أمام إمكانيتين، إما أن 

المشرع   مقاصد  عاديــ  تكون  أساسي  أو  إنشا  ــ  فرعي  مصلحة  هي  ء 
ية،   المركز للإدارة  تابعة  أمام مجال  و وتنظيمها، ومصلحة  حينذاك نكون 

ب( من الدستور التي أولت لجلالة الملك أن ينشئ    /39إعمال المادة ) 
مثل هذه الفئات من الإدارات العامة والمصالح، التي هي جزء    مرسوم ب

 20ا كانت نية  من الجهاز الإداري للدولة وتخضع للإدارة المباشرة. أما إذ
المشرع أن ينظم بالنص محل النظر إنشاء مؤسسة عامة، فإن الأداة تكون  

( من الدستور. والفرق  50حينذاك هي القانون حسبما اقتضتها المادة ) 
ية ه أن المؤسسة    و بين المؤسسة العامة وهيئة الإدارة أو المصلحة الإدار
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ية والاستقلال الما لي والإداري، وهي  العامة مخول لها الشخصية الاعتبار
المباشرة وهي   ية  أوصاف لا تتوافر لدى نظيرتها الخاضعة للإدارة المركز

ية العادية. في المادة )  ( من الاقتراح بقانون الذي نحن 2المصالح الإدار
تخضع   العامة  الهيئة  بكذا،  تُعنى  عامة  هيئة  إنشاء  على  نُص  بصدده 

 5( من  39ت المادة )( من الدستور وليس لمقتضيا 50لمقتضيات المادة ) 
الدستور. مع احترامي لجميع الآراء التي أدلي بها، فالنص لا غبار عليه  

ية، وشكرًا.  من هذه الناحية من حيث توافر شروط الشرعية الدستور
 

 الرئيــــس: 
 10 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  

 

 العضو جمال محمد فخرو: 
لي كفوا ووفوا في  شكرًا سيدي الرئيس، الزملاء الذي تكلموا قب 

ملاحظاتهم، أتفق مع ما ذهب إليه العديد من الإخوان الأعضاء من 
في   الهيئات  هذه  مثل  إنشاء  على  تترتب  قد  التي  التكاليف  من   15القلق 
البحرين. هذه هيئة واحدة، وقد تُنشأ عشرات الهيئات الأخرى، وأعتقد  

البل وشؤون  الأشغال  وزارة  في  الإخوة  من  أتى  الذي  الرد  ديات  أن 
والتخطيط العمراني كان ردًا وافيًا، وذكروا فيه بالحرف الواحد أنه تم  

،  2030ــ    2020تكليف )الفاو( بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي  
 20وحددوا محددات الاستراتيجية، وأعتقد أنها لا تخرج عن نطاق ما أتى  

هي إنشاء  أن  أعتقد  الأعضاء.  الزملاء  المقدم من  المقترح  بهذا  في  ئات 
القدر وبهذا العدد في البحرين ربما يضر أكثر مما ينفع. لدينا وزارات  
معنية، ولدينا مجلس وزراء بإمكانه أن ينسق فيما بين هذه الوزارات،  
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يق من هذه الوزارات لمتابعة   وبالإمكان كذلك أن تُشكل لجنة عليا أو فر
ي هذه الظروف التي  أي استراتيجية وطنية للأمن الغذائي. إنما نأتي الآن ف

نعاني منها، وهي الظروف المالية والاقتصادية التي لن ننتهي منها بعد الغد،  
أننا نستطيع  ويعتقد أن ظروفنا المالية سوف تتحسن غدًا أو بعده    وهناك من

بعد   المدى  على  وغيرها  وإدارات  وأقسام  ووزارات  هيئات  ننشئ   5أن 
ــ لن أقول أحلامًا ــ أمنيات  في الحقيقة هذه قد تكون  ف سنتين أو ثلاث،  

اليوم ولا  يس صعب تحقيقها، حيث إن الوضع المالي لا يحتمل ذلك، ل
غدًا، وإنما حتى بعد أشهر وسنوات بعيدة لا يمكن أن نحم ل الميزانية أمورًا  
يقة مختلفة أن نؤدي دورها. جلالة الملك كان واضحًا في   ربما نستطيع بطر

 10مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني من الغذاء، خطابه، وذكر ضرورة وضع  
الغذاء،  من  الوطني  للإنتاج  استراتيجي  مشروع  وضع  ضرورة  أكرر، 
البلديات   وشؤون  الأشغال  وزارة  به  قامت  ما  أن  أعتقد  وبالتالي 

)الفاو( تكليف  من  العمراني  نظر   والتخطيط  وجهات  دراسة  بإعداد 
لذي أتى في الخطاب،  أخرى ينصب تحت هذا المطلب الملـكي السامي ا

 15فهناك وزارة أناط لها مجلس الوزراء الموقر إعداد هذه الخطة. هل نحتاج  
أن نوجد كيانًا لمتابعة هذا الأمر؟ أعتقد أن كل المعلومات المتوافرة لا  
تساعدنا على الوقوف بجانب هذا الاقتراح بإنشاء كيان مستقل. واضح أن 

الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة  كل ما أشار إليه الاقتراح من اهتمام ب
أما بشأن    . هو من صلب اختصاصات بعض الوزارات المعنية في الدولة

 20التجارة بإدارة المخزون الاستراتيجي فقد ناقشناه في  وزارة  إلزام المزودين و
القانون أو الاقتراح بقانون الذي أقره مجلسنا الموقر قبل أربعة أو خمسة  

عن موضوع المخزون الاستراتيجي. المخزون الاستراتيجي   أسابيع عندما تكلمنا 
هو قانون أو نظام مستقل توكل به وزارة معينة أو جهة حكومية معينة  
ولا نوجد له مؤسسة. نحن هنا نريد أن نوجد مؤسسة تقوم بالتنسيق بين  
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نحن لا نتحمل إضافة مصاريف وتكاليف على ميزانيتنا    ،وزارات، أنا أكرر
يمكن أن تقوم بها وزارة معينة أو مجلس من مجموعة وزراء    لعملية تنسيق

ية تعنى بهذا الأمر، وشكرًا.   أو حتى لجنة وزار
 

 5 الرئيــــس: 

شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون   
 مجلسي الشورى والنواب.  

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 10شكرًا سيدي الرئيس، عذرًا مرة أخرى. تعقيبًا على ملاحظة ورأي   

بشأن   القانونيين  المستشارين  هيئة  رئيس  غربال  نوفل  الدكتور  سعادة 
  اتين أنا لم أستشهد به  ،من الدستور  50)ب( و  /39الارتكان إلى المادتين  

المادتين مطلقًا إنما كنت أقرأ نًصا ورد في رأي لجنة من لجان المجلس 
م؛ كنت  2019فبراير    24الموقر في رفضه إنشاء الهيئة العامة للغذاء في  

 15أقرأ نًصا قد نقول كما يقول القانونيون سابقة، وأعتقد عندما يكون رأي  
ية أو القانونية، فعادة الجهات    من الآراء في  سابقة من السوابق الدستور

لا تحيد عن هذا الرأي؛ لأنها تعتقد جازمة أن هذا هو الرأي الدستوري  
 والقانوني الصحيح، وشكرًا.

 

 20 الرئيــــس: 

رئيس هيئة المستشارين القانونيين لم    الأخ  ، شكرًا، يا سعادة الوزير 
ك  إنما  قلت  ما  على  ردًا  كلامه  الأخت يكن  من  سؤال  على  بناء  ان 

 الدكتورة جهاد الفاضل.  
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
هم أساتذتنا في القانون، ولـكن عندما قال إن الاستشهاد    ،نعم 

بهاتين المادتين غير صحيح في هذا الموضوع، فأنا لم أقرأ من عندي. لم أقل  
لجان مجلسكم الموقر  إنه يقصدني مطلقًا ولـكنني أدافع عن رأي لجنة من  

فبراير   في  2019في  مادتين  تمس  وأنها  دستوريته  عدم  رأت  عندما   5م 
 ، وشكرًا. 50)ب( و  /39الدستور وهما  

 

 الرئيــــس: 
لسعادة المستشار حق توضيح الموضوع، تفضل    ،شكرًا، على كلٍ  

 10الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين  
 بالمجلس.  القانونيين 

 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: 
شكرًا سيدي الرئيس، لم يزد الأمر في مداخلتي أن أوضحت المعالم   

بينهما.   والفرق  العامة  والمؤسسات  ية  الإدار المصالح  لإنشاء  ية   15الدستور
ية تنظم دائمًا بمرسوم إلا إذا اتجهت نية المشرع   الأصل أن المصالح الإدار

على  إلى   والإداري  المالي  والاستقلال  ية  المعنو الشخصية  صفة  إضفاء 
عند ذاك تصبح الأداة القانونية المفروضة    ،الهيئة محل التنظيم التشريعي

، هذا هو  39وليس طبقًا للمادة    50ا للمادة  القانون طبقً   ي دستوريًا ه 
 20ن مناط كلامي. وتفسير هذا الكلام وإنزاله على الاقتراح بقانون الذي نح

نشاء  "إ  بـ  بصدده مؤداه أنه طالما أن المشرع نص في المادة الثانية المعنونة 
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الأمن الغذائي  على أن "  ( 1)في البند    " الهيئة 

ية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع   تكون لها الشخصية الاعتبار
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ط الأداة التشريعية التي  هذا مؤداه أنه تحقق مناف،  "لرقابة وإشراف الوزير
المرسوم؛ فبالتالي لا شائبة من هذه الناحية إطلاقًا    ت هي القانون وليس

 فيما يتعلق بهذا الاقتراح محل النظر الماثل، وشكرًا. 
 

 5 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  
 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
لى رئيس وأعضاء اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إ 

من   كل  الاقتراح  مقدمي  إلى  موصول  الشكر  وكذلك  تقريرهم،   10على 
الأستاذة دلال الزايد والأستاذة سبيكة الفضالة والأستاذ عادل المعاودة  
والأستاذ أحمد الحداد والدكتور أحمد العريض. ابتداء أنا دائمًا أبين وجهة 

القوانين التي تقدم وتوا  المجلس من  نظري أن مقترحات  فق عليها لجان 
المهم أن تحال إلى الحكومة؛ لأن اللجنة المعنية في هذا المجلس قد ناقشتها  

وستقدمها   اباستفاضة  صيغة  إلى  في  تضعها  عندما  والحكومة   15لحكومة، 
وآرائها   بتعديلاتها  تعود  أن  المشروع  ذلك  بإمكانها حينها ضمن  مشروع 

تراح بقانون أجد أنه محق أولًا كونه  لاقلعليه. الأمر الآخر وبقراءة متأنية  
كامل   باب  على  واحتوى  الغذائي  الأمن  شأن  وهو  مهم  بشأن  عنى 
للتعاريف، وهذه التعاريف أجدها منضبطة الصياغة بشكل كبير جدًا  
 20فيما يتعلق بالجهات المعنية والوزارة والوزير وغير ذلك. وهي أيًضا تضمن  

ميزانية مستقلة وموارد مالية.  كيف تُنشأ هذه الهيئة وكيف تحدد إليها  
من دستور مملـكة    50و  39وأعتقد أن هذا يأخذنا إلى الفرق بين المادتين  

المادة   التي أعطت وأستدرك بشكل سريع  الفقرة)ب(:    39البحرين، 
المصالح   لترتيب  اللازمة  واللوائح  الضبط  لوائح  مراسيم  الملك  يضع 
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القوانين مع  يتعارض  لا  بما  العامة  المادة  والإدارات  أن  بيد  قد    50. 
اشترطت أن تكون لهذه المصلحة العامة استقلال مالي وإداري، وأجد  
هنا أن هناك استقلالًا ماليًا وإداريًا، وبالتالي هي من صلاحيات السلطة  
التشريعية باعتبارها سلطة مكلفة تكليفًا أصيلًا. هذا المقترح شدني كثيرًا  

ومن   الصياغة  ناحية  من  متكامل  وكيف  لأنه  الاختصاصات   5ناحية 
ستتعاون مع الجهات الأخرى وكيف ستمارس نشاطها في المجال الزراعي  
والسمكي والحيواني والداجني وكيف ستحقق الأمن الغذائي، هو مقترح  
متكامل يستحق الإشادة بكل معنى الكلمة. وأختم بذلك معالي الرئيس،  

نشر نحن  التشريعية؟  السلطة  في  بالأساس  نشرع  حق لماذا  لإقرار  ع 
 10ولتحديد واجب وتجريم فعل وتنظيم أمر معين. وأعتقد أن هذا الأمر 
المهم الذي يُعنى بالأمن الغذائي من المهم جدًا تنظيمه. أنا ضمن مجموعة  
آلية   عن  يتحدث  مشابهًا  مقترحًا  وقدموا  اجتهدوا  السعادة  أصحاب  من 

تصب في تحقيق  مختلفة، وهنا إنشاء هيئة، وأجد أن هذه المقترحات كلها  
تكليفًا الشورى  مجلس  في  نعتبرها  التي  السامية  الملـكية  ية  عندما  ف  ، الرؤ

الانعقاد   دور  افتتاح  في  الجلالة  صاحب  تكليفًا  فيتحدث  يعطينا   15ذلك 
مباشرًا في كيف يرى عمل المجلس في الفترة القادمة. وأعتقد أن كلا 

أضم صوتي   ية.  الرؤ هذه  تحقيق  في  يساهمان  سبقني    إلى المقترحين  من 
بضرورة الموافقة عليه وإن شاء الل   ه عندما يذهب إلى الحكومة ستضعه في  

أعتذر   مشروع.  وهل    عنصورة  الآن؟  ميزانية  هناك  هل  الإطالة، 
 20ستكون هناك ميزانية في المستقبل؟ الدورة التشريعية إن شاء الل   ه كفيلة  

ة المعنية  ذلك، ولـكنني أختم بأن السلطة التشريعية هي الجه   نبالإجابة ع
ابتداء بصياغة هذا النوع من التشريعات وخاصة المنشأة للهيئات العامة،  

 وشكرًا. 
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
 5السلام عليكم ورحمة الل   ه وبركاته. سأعلق   شكرًا سيدي الرئيس،  

باقتضاب. أولًا الشكر لل   ه عز وجل ثم لدعمكم لأن النية كانت في البداية  
إنشاء لجنة في المجلس لهذا الموضوع الذي ركز عليه جلالة الملك في كلمته  
السامية. جلالة الملك حفظه الل   ه ذكر مشروعًا كما ذكر الإخوة الأعضاء  

من هيئة، الهيئة جزء من المشروع أي المطلوب للبلد أكبر  والمشروع أكبر  
 10  ي لفكرة، وأشكر الإخوة ليس فقط مقدمإلى امن الهيئة. نحن ننظر أولًا  

المقترح بل جميع أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى رأسهم 
هذا العمل الجماعي  في  رئيسة اللجنة على الجهد الجبار الـكبير الذي بذلوه  

كان قدمه خمسة، وكذلك أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة التي أعدت    وإن
هذا التقرير الكامل والمؤيد والرائع. أستغرب كيف نستنكر أن تكون من 

 15أن نقول هل من صلاحياتنا أن نشكل وصلاحياتنا اليوم بعد هذا العمر 

اليوم؟ كم هيئة شكلت من خلال   أو لا، هل هذا سؤال يطرح  هيئة 
ين؟ أنا أستغرب من هذا المقترح، أستغرب بدرجة كبيرة لأن فيها  المجلس
ــ  كما ذُكر أن هناك مقترحًا قد رفض  ــ    . والقضية كونه رُفضا خضمً 
يجوز الاقتراح أصلًا، فلماذا الاعتراض على هذا الاقتراح؟    ى ذلك أنهمعن

 20لو لم يرفض فهذا يعني أنه وصل إلى المجلس ونوقش في المجلس، قد تكون 

كرة ذاك المشروع مرفوضة، وغيرها تكون مكتملة أكثر. أشكر الأخ علي  ف
العرادي على شهادته بشأن الصياغة القانونية في تعليقه على المقترح. أما  
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 ً كما ذكر أولًا ف الإخوة الذين ردوا،    ا قضية شماعة الميزانية وجزاهم الل   ه خير
إن الميزانية    الدورة التشريعية ستأخذ مداها والحكومة ستتصرف، بل  أن

هذه إذا وافقت الحكومة أصلًا على الفكرة وعندما تناقشها وترى الحكومة  
أنها مجدية، قد تلم ما تبعثر الآن من جهود، وتكون الميزانية كما ذكر ما  
في   المليونين ونصف دينار، توضع كلها  قرابة  الجهود   5يُصرف على هذه 

ارة وتلك وحتى الموظفون  هيئة واحدة وتجمع الجهود المبعثرة من هذه الوز
أن  تستطيع  الحكومة  أي  اختصاصه،  في  كل  بهم  الاستعانة  يمكن 
تتصرف. عندما يذهب المقترح وتأتي التكاليف فوق استطاعة الحكومة  
حينها سيكون للحكومة رأيها ونحن سنقف معها. قد تستطيع الحكومة أن 

 10ية، ومن يقول  تتصرف وإلا لم يجز لنا أبدًا أن نقدم أي مقترح فيه ميزان

بهذا؟ الميزانية تحدد قبل بداية دور الانعقاد، فهل معنى هذا أنه في كل  
دور انعقاد لا يمكن أن نقترح أي شيء له كلفة مالية أو أننا نستبق في  
أو   بعد ستة  الفلاني سنقدمه  المقترح  للحكومة  ونقول  البرلمانية  الإجازة 

المجلس منذ   عليه  بدأ  سبعة شهور؟ ليس هذا ما كان    عمله في عامأن 
 15م إلى يومنا هذا. تأتي أفكار عند النواب وأعضاء مجلس الشورى  2002

وأعضاء السلطة التشريعية وتأتي مستجدات في البلد، نحن الآن نناقش  
ستقول   والحكومة  الحكومة،  على  ستعرض  أصلًا  الفكرة  وهذه  فكرة، 

أموال التي  رأيها، قد تقول الحكومة هذا لن يكلفنا شيئًا، بل سآخذ ال
المليونين ونصف وقد يوفر علينا بدلًا من تكليفنا، فالميزانية   سأبذلها من 
 20ليست مشكلة الآن، أما قضية دستوريته فأعتقد أن كل مقترح يقدم  

لتنظره ــ وهي ليست   لمجلس يمر على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى ا 
ها هذا الخطأ وخاصة  منزهة عن الخطأ ــ ولـكن ليس من السهل أن يمر من

اللجنة معروفة   التشريع، بل إن الأخت رئيسة  أن فيها أعمدة من أهل 
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ية. أعتقد أنها فكرة ومن  باستيعابها للأمور التشريعية القانونية والدستور
صميم دعوة جلالة الملك للاهتمام بهذا القطاع، وهي عملية تنظيمية مهمة  

ممن لهم علاقة بهذا القطاع، وهي  وتم من أجلها اللقاء مع جميع المسؤولين  
في   قادم  الآخر  وبعضها  قد م  بعضها  جزء من سلسلة مقترحات وأسئلة 
يق إن شاء الل   ه، فأرجو من الإخوة والأخوات الأعضاء دعم هذا    5الطر

التفصيلي   الحكومة  لرأي  سنستمع  وحينها  الحكومة  إلى  ليصل  المقترح 
 وننظر الأصلح للبلد، وشكرًا.  

 

 الرئيــــس: 
تفضلي    النقاش،  باب  سأقفل  وبعدها  المتحدثين،  آخر   10شكرًا، 

 الأخت دلال جاسم الزايد.  
 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
شكرًا سيدي الرئيس، مداخلة الأخ عادل المعاودة غطت جميع   

 15الأمور جزاه الل   ه خيرًا، أحببت فقط أن أشكر الدكتور نوفل غربال على  
قانوني مطمئنًا بسلامة الاقتراح  ما تفضل به من رأي وتأصيل دستوري و

بقانون دستوريًا وقانونيًا، وهو ما انتهجناه في عملنا في اللجنة. ما يشار إليه  
اقتراح   ية كما  2019في  الدستور المحكمة  الأسباب وحكم  الذي ضمناه  م 

الأمور،   بعض  في  ــ  الفارق  مع  قياس  ــ  السابقة  مداخلتي  في  ذكرت 
لأن   إليها  أتطرق  لن  بشكل والنصوص  وصلت  اعتقادي  في   20المعلومة 

هيئة   رئيس  غربال  نوفل  الدكتور  أشكر  أن  فقط  أحببت  واضح، 
المستشارين القانونيين على تأييده لسلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين  

ية والقانونية، وشكرًا.   الدستور
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 الرئيــــس: 
شكرًا، تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال   
 ون البلديات والتخطيط العمراني.  وشؤ
 

 5 وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: 

شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الل   ه وبركاته. كل الشكر   
للجنة المرافق العامة والبيئة وللمجلس الـكريم على هذا المقترح الاستراتيجي، 

رى والنواب وجهة نظر  أحببت أن أوضح لزميلي وزير شؤون مجلسي الشو
العمراني   والتخطيط  البلديات  وشؤون  الأشغال  وزارة  أعني  ــ  الوزارة 
ية والثروة الحيوانية في الوزارة ــ حيث إننا    10ووكالة الزراعة والثروة البحر
من حيث المبدأ نتفق مع الأهداف التي يرمي إليها هذا المقترح، ولـكن  

التنظيم الـكبير للهيئة، للأسباب  نرى أن التنظيم المطلوب هو ليس في هذا  
التي تم التطرق إليها في مداخلات الإخوة الأعضاء، نحن نرى أن هناك  

يفع ل التنسيق ما بين الوزارات المختلفة    ا لجنة عليا أو مجلسً  أعلى ينظم و
 15المعنية في هذا الموضوع، وخاصة ــ كما ذكر في المداخلات ــ أن هناك  

ضوع؛ مثلًا وزارة الأشغال وشؤون البلديات  عدة وزارات معنية بهذا المو
ووكالة  ية  البحر والثروة  الزراعة  وكالة  خلال  من  العمراني  والتخطيط 
الثروة الحيوانية مهتمة بالإنتاج المحلي سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجن. 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة معنية بتأمين خطوط الاستيراد، وكما  

 20ن مرة فيما يتعلق بمجال الزراعة أن إنتاجنا المحلي لا يتعدى  ذكرنا أكثر م
% منه على الاستيراد، 90% من الاستهلاك، بينما نعتمد في توفير  10

بالنسبة   الموضوع. وهناك وزارة  إلى  إذن الاستيراد جزء استراتيجي  هذا 
الصحة من خلال اختصاصها فيما يتعلق بسلامة الأغذية. وكذلك وزارة  
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ولاسيما في وقت الأزمات والـكوارث، فهناك مظلة نحتاج إليها  الداخلية  
تقل أهمية   لا  استراتيجية أخرى  الجهات. هناك سلعة  بين هذه  للتنسيق 
وهي سلعة المياه، فهناك اختصاصات لوزارة الأشغال وشؤون البلديات  
المياه الجوفية، كما يوجد   والتخطيط العمراني من خلال الإشراف على 

كبير   وهناك  اختصاص  المياه،  إنتاج  والماء من خلال  الـكهرباء   5لهيئة 
اختصاص لشؤون الأشغال فيما يخص المياه المعالجة. الدولة تعاملت مع  
للمياه تم   المائية، وتوجد استراتيجية  الموارد  هذا الأمر من خلال مجلس 
إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وهناك مجلس استشاري، فكل الوزارات  

باختصاصا جهازًا  تقوم  ننشئ  ولم  المائية،  الموارد  مجلس  مظلة  تحت  تها 
 10لذلك، فهناك حاجة إلى التنظيم بين هذه الجهات، ونحن نرى أن    يًا مواز 

هذا التنظيم يجب أن يكون من خلال التنسيق بين هذه الجهات، نحن 
الاستراتيجية   مسودة  إعداد  من  انتهينا  )الفاو(  مع  بالتعاون  الوزارة  في 

ء، وتم إرسالها إلى كل الجهات ذات العلاقة، وسوف تقدم  الوطنية للغذا
المحلي،   الإنتاج  يادة  لز يع  مشار هناك  لإقرارها.  الوزراء  مجلس  إلى 
نظر   وجهة  أوضح  أن  فقط  أحببت  المجال،  هذا  في  كثيرة   15ومبادرات 

 الوزارة في هذا الشأن، وشكرًا. 
 

 الرئيــــس: 
 علي.شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن   

 20 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الختام أحببت أن أتكلم عن موضوعين   

أن كل أعضاء المجلس والحكومة الموقرة يدركون  بصغيرين، أجزم أولًا  



 29المضبطة م   5/2021/ 9              (  169)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

 

هو  الآن  أمامنا  الموجود  القانون،  ومقترح  القانون  مشروع  بين  الفرق 
ــ وكل زملائي ذكروا ذلك ــ عندما    أنه  وأعتقدمقترح قانون لجواز النظر،  

أن تذكر وتبين جميع الملاحظات    حينئذ يذهب إلى الحكومة فمن حقها  
المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة والاستراتيجيات التي لديها وغير ذلك. ثانيًا: في  
 5اعتقادي يجب ألا يكون موضوع الميزانية عقبة أمام تقديم المقترحات،  

شيئًا مخيفًا باعتبار ــ وقد ذكرت سابقًا والكل ذكر ــ أن   ويجب ألا يكون 
أي مقترح يحتاج بشكل أو بآخر إلى ميزانية، ليس بالضرورة الآن ربما  
في المستقبل، ولـكن لو نظرنا إلى المادة الثانية بشأن إنشاء الهيئة، فهي 

على المهام    أن  تنص  تتولى  التي  ية  الإدار الجهة  بتحديد  مرسوم  "يصدر 
القانون، وذلك لح ين وال للهيئة بموجب أحكام هذا  المقررة   10صلاحيات 

في   إنما  الآن،  مالي  رصد  عن  نتكلم  لا  نحن  المالي".  الاعتماد  رصد 
المستقبل عندما يقرر جلالة الملك إنشاء هذه الهيئة، في ذلك الوقت يمكن  
لإنشاء هذه  بدائل كثيرة  وهناك  المشروع،  لهذا  العامة  الميزانية  اعتماد 

من  ال وأرجو  الأمر،  هذا  أبي ن  أن  أحببت  لذلك  مختلفة،  بأشكال  هيئة 
 15الإخوة الـكرام أعضاء مجلس الشورى الموقر الموافقة على جواز نظر هذا  

 المقترح، وشكرًا. 
 

 

 الرئيــــس: 
 20 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 
 
 25 
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 الرئيــــس: 
 جواز نظر الاقتراح بقانون؟ توصية اللجنة ب هل يوافق المجلس على   

  
 

 5 )أغلبية موافقة( 
 

   الرئيــــس:
وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال    إذن يُقر ذلك.  

والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح  
 10م  2000( لسنة  26ون رقم )بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقان

وتعديلها،  والألقاب  الأسماء  اكتساب  دعاوى  إجراءات  تنظيم  بشأن 
المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ودلال  
جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبدالله حسين، وصباح سالم  

 نة.  تفضل الأخ جواد عبدالله عباس مقرر اللج  .الدوسري

 15 

 العضو جواد عبدالله عباس: 
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.  

 
 

 20 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.  

 
 ( 319صفحة  / 8)انظر الملحق 

 5 

 الرئيــــس: 
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.   

 

 العضو جواد عبدالله عباس: 
موضوع    بقانون  الاقتراح  اللجنة  ناقشت  الرئيس،  سيدي   10شكرًا 

اللجنة   أعضاء  بين سعادة  النظر  تبادل وجهات  وتم  والبحث،  الدراسة 
يتألف الاقتراح بقانون من  ومستشارها القانوني، وانتهت اللجنة إلى الآتي:

نصوص   استبدال  الأولى  المادة  تضمنت  الديباجة،  عن  فضلًا  مادتين 
( لسنة  26فقرة أولى( من المرسوم بقانون رقم )  7( و)4( و)1المواد ) 
والألقاب  2000 الأسماء  اكتساب  دعاوى  إجراءات  تنظيم  بشأن   15م 

ال  المادة  وجاءت  مُعدلة،  أخرى  نصوص  محلها  لتحل  ثانية  وتعديلها، 
تنفيذية. ويهدف الاقتراح بقانون وفق ما جاء في مذكرته الإيضاحية،  
إلى منع تسمية الأشخاص بأسماء لا تليق بهم أو بكرامتهم أو بأسماء مسيئة  
لهم أو لمملـكة البحرين، أو بأي تسمية ُتخالف أحكام الشريعة الإسلامية.  

 20من انتساب من  كما يهدف إلى حماية الأنساب والعوائل والأصول بالحد  
شهود  يكون  أن  منها  شتى  بوسائل  وذلك  العائلة،  في  أصول  لهم  ليس 
طالب الانتساب أقرباء قرابة مباشرة أو قرابة حواشي، وليس فقط من  
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وتضع   للعوائل،  المعتمدين  المُعَر ِفِين  بقوائم  الاستعانة  عن  فضلًا  العائلة، 
ي أتي الاقتراح بقانون، هذه القائمة اللجنة المختصة بنظر دعوى الانتساب. و

( رقم  بقانون  المرسوم  إلى  واشتراطات  ضوابط  لسنة  26لِيُِضيف   )
والألقاب  2000 الأسماء  اكتساب  دعاوى  إجراءات  تنظيم  بشأن  م 

 5وتعديلها، في مجال اختيار الأسماء وتسجيلها من حيث اللغة التي يُكتب 
، وأن يأتي  بها الاسم وأن يتوافق مع الشريعة الإسلامية والآداب العامة

الداخلية   يُصدر وزير  ، على أن  ـً الصفات وألا يكون مُركب مُجردًا من 
اكتساب   وبشأن  استعمالها.  ُمنع  ي التي  المستهجنة  الأسماء  بتحديد  قرارًا 
الألقاب أو تعديلها وضع مزيدًا من الضوابط، بأن أضاف شرًطا خاًصا  

 10قرابة حواشي، بدلًا بالشهود في تلك الدعاوى بأن تجمعهم قرابة مباشرة أو  
لهم   يسبق  لم  ممن  يكونوا  وأن  ُحددة،  الم غير  العائلية  القرابة  مجرد  من 
على   للحفاظ  مهم جدًا  شرط  وهو  أصولهم،  وكذلك  الألقاب  اكتساب 
أصالة العائلة الواحدة ــ أي أن يكون نسبًا أصيلًا ــ وأضاف اشتراط أن  

اطن. كما أضاف تعديلًا  يكون حاملًا للجنسية البحرينية أي يحمل صفة المو
 15بشأن اللجنة القضائية المعنية بالتحقيق في دعاوى إثبات واقعات الميلاد 

الأسماء تصحيح  ودعاوى  لقب   وتواريخها،  تـغيير  أو  وإضافة  وتغييرها، 
في شهادات الميلاد، بأن جعل قرار  العائلة، وتعديل محل وتاريخ الميلاد  
د أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء؛  إنشائها للوزير المعني بشؤون العدل بع

ـً للمحكمة ولها من السلطات   ي نظرًا إلى أن تلك اللجنة تؤدي عملاً تحضير
وأضاف   الإثبات،  لقانون  ـً  طبق المدنية  للمحكمة  ما   20والصلاحيات 
ـً جديدًا بوضع قوائم مُعَر ِفين للعوائل تستعين   الاقتراح إلى اللجنة اختصاص

المحكمة   أو  اللجنة  أو  بهم  الأسماء  تصحيح  أو  النسب  إثبات  في دعاوى 
الألقاب أو تغييرها، وذلك على النحو الوارد بجدول المقارنة بين النصوص  
فكرة  سلامة  اللجنة  ارتأت  وقد  النافذة.  والنصوص  بالاقتراح  الواردة 
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ية والقانونية: فمن ناحية السلامة  الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستور
جاء   ية،  مُستندًا  الدستور بقانون  ) إلى  الاقتراح  المادة  من  92نص   )

ـً لضوابطها، كما يستهدف الحفاظ على المجتمع البحريني   الدستور، مُستوفي
ولغته العربية وشريعته الإسلامية وعائلاته وأصوله ونسبه، وهو ما يتفق  
ية، بدون أي تداخل مقطوع الصلة أو    5مع النصوص والمبادئ الدستور

 ً خلل أتى  ا  المتضمن  فقد  القانونية،   الناحية  ومن  بالانتساب.  يرٍ  تقر في 
ـً لباقي نصوص المرسوم بقانون رقم )  ( لسنة  26الاقتراح بقانون دعم

والألقاب  2000 الأسماء  اكتساب  دعاوى  إجراءات  تنظيم  بشأن  م 
وتعديلها، لتعزيز دعم أصالة المجتمع البحريني والعائلات البحرينية من 

الآن،   دليل كاٍف  جذورها وحتى  بدون  إليها  الانتساب  يتم  لا   10وحتى 
وكامٍل ُيحقق ويدعم هذا الانتساب، وهذا أمر تتميز به جميع بلاد شبه  
الجزيرة العربية، وخاصة أن النص القائم في الشهادة في مسائل الانتساب  
لم يستلزم أن يكون الشاهد بحريني الجنسية، الأمر الذي ترتب عليه جلب 

كة البحرين، مما يتعذر معه على المحاكم التأكد من شهود من خارج مملـ
 15توافر شرط حمل اللقب بصفة أصلية، فضلاً عن تشابه أسماء العوائل في  
الجزيرة العربية مع اختلافهم في النسب. وفيما يتعلق بالفقرة الأولى من 
المادة السابعة، فقد جاء التعديل المقترح على المادة بإعطاء اللجنة صلاحية  

من  اعتم  يعزز  سوف  بما  للمُعَر ِفين،  قوائم  بوضع  للعوائل  مُعر فين  اد 
دعاوى   أو  اللقب  إضافة  دعاوى  في  التحقيق  من  اللجنة  صلاحيات 
تُعتبر لجنة ذات   المادة السابعة  المشار إليها في   20النسب، ولما كانت اللجنة 
اختصاص قضائي لما لها من سلطات تحليف الشهود اليمين، فضلاً عن  

ا لها  لقانون أن  ـً  طبق المدنية  للمحكمة  المقررة  والصلاحيات  لسلطات 
ية، كما أنها ُتحيل الدعوى إلى المحكمة   الإثبات في المواد المدنية والتجار
المختصة، فاستدعى الأمر أن يكون تشكيلها ونظام العمل فيها بقرار من 
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بأغلبية    ــ وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء. ومن ثم وافقت اللجنة  
المبادئ    ــأعضائها   مع  لتوافقه  المعروض،  بقانون  الاقتراح  فكرة  على 

ية والقانونية ولتحقيق أهدافه المرجوة. توصية اللجنة:  والنصوص الدستور
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح  

 5انون بتعديل بعض  بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بق 
م بشأن تنظيم إجراءات  2000( لسنة  26أحكام المرسوم بقانون رقم ) 

أصحاب   من  والمقدم  وتعديلها،  والألقاب  الأسماء  اكتساب  دعاوى 
حمد  و دلال جاسم الزايد،  وعادل عبدالرحمن المعاودة،    : السعادة الأعضاء

الأمر صباح سالم الدوسري. و وجواد عبدالله حسين،  ومبارك النعيمي،  و
 10 معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

 
 الرئيــــس: 
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.  

 

 15 العضو صادق عيد آل رحمة:

شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الل   ه وبركاته، بداية أشكر   
هذا الاقتراح    يكرام مقدماللجنة الموقرة على تقريرها، وكما أشكر الزملاء الـ

الضوابط   ووضع  العائلية  والأصول  الأنساب  حماية  على  حرصهم  على 
مواد   مجمل  على  تحفظ  لدي  ليس  الألقاب.  اكتساب  بشأن  القانونية 
 20الاقتراح، ولـكنني أختلف مع زملائي مقدمي الاقتراح في أحد الشروط،  

تعلق بمنع استخدام  ولى من الاقتراح المأتحديدًا الشرط الرابع من المادة ال
الاسم المركب. وسوف أقرأ عليكم هذا الشرط: "ويشترط في كتابة الاسم  
ما يلي: ــ وهنا ذكر الشرط الرابع ــ أن يسجل الاسم مجردًا من التركيب، 
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إلا من سجل اسمه قبل العمل بأحكام هذا القانون"، لا يخفى على معاليكم  
ن كثيرًا من العائلات البحرينية  وعلى المجلس الموقر أــ سيدي الرئيس ــ  

كانت وما زالت تختار أسماء مركبة، وتكون عادة من اسمين من الأسماء  
ية، ومثال على ذلك للرجال يكون الاسم الأول: )محمد( تيمنًا باسم   الذكور
 5الرسول الأعظم صلى الل   ه عليه وسلم، ويتبعه اسم آخر، مثال على ذلك: 

وغير ذلك من مختلف الأسماء، وهذا    محمد حسن، محمد خليل، محمد علي 
في كثير من  المركبة  الأسماء  تستخدم هذه  بل  فقط  البحرين  في  ليس 
الاسم   هذا  هل  هو:  سؤالي  والاسلامية.  العربية  والدول  الجوار  دول 
المركب يعد مخالفًا للآداب العامة أم للأعراف أم فيه أي مخالفة من أي  

 10لشرط؟ وما الفائدة المرجوة نوع ما؟ وهل هناك حاجة إلى وضع هذا ا
من وضع هذا الشرط لاكتساب الاسم؟ أتمنى على زملائي الـكرام مقدمي  
الشرط   في هذا  النظر  إعادة  ــ  التقدير  لهم كل  الذين أكن  ــ  الاقتراح 

 شكرًا.و،  الأسماءهذه مثل تحديدًا، لأنني لا أرى أي مخالفة في اختيار  
 

 15 الرئيــــس: 

 أحمد المناعي.  شكرًا، تفضل الأخ درويش  
 

 العضو درويش أحمد المناعي: 
بعض    بتعديل  بقانون  الاقتراح  الرئيس، بخصوص  شكرًا سيدي 

 20م بشأن تنظيم إجراءات  2000( لسنة  26أحكام المرسوم بقانون رقم ) 
أصحاب   من  والمقدم  وتعديلها،  والألقاب  الأسماء  اكتساب  دعاوى 

المعاودة   وعادل  الزايد  دلال  الأعضاء:  وجواد  السعادة  النعيمي  وحمد 
الشؤون   لجنة  ومقرر  وأعضاء  رئيس  أشكر  الدوسري،  وصباح  حسين 
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هذا    يالتقرير الشامل، وكما أشكر مقدم هذا  التشريعية والقانونية على إعداد  
المقترح الذي يهدف إلى وضع الضوابط التي تنظم إجراءات اكتساب  

سيحمي  فرح  الألقاب. سيدي الرئيس، إذا تمت الموافقة على هذا المقت
جدد،   دخلاء  من  معينة  لمنطقة  والمعروفة  الأصيلة  البحرينية  العوائل 
استفسار   لدي  لـكن  التصرف،  هذا  من  مستاء  البعض  أصبح   5حيث 
على   حصل  من  هناك  المقترح:  مقدمي  قبل  من  عنه  الإجابة  وأرجو 

أحد العوائل البحرينية مستندًا إلى سند يحمله من خارج  إلى  الانتساب  
هل هذا المقترح عند تطبيقه سينظر في دعاوى من اكتسب  البحرين، ف

هذه  إلى  ينتمي  لا  وهو  السابقة  يقة  بالطر البحرينية  العائلة  إلى  الانتماء 
 10 العائلة لا من قريب ولا من بعيد؟ وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 15 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية  شكرًا   
والقانونية على هذا المقترح، وكذلك إلى مقدمي الاقتراح الذين اجتهدوا  
في تقديم هذا المقترح. المعروف وما هو مبين في دستور مملـكة البحرين  
في المادة الأولى أن مملـكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة  

و  الدولة عامة،  دين  أن  على  تنص  الدستور  من  الثانية  المادة   20كذلك 
الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية  

ية الشخصية   19هي اللغة العربية. ورد أيضا في المادة   البند )أ( أن الحر
ف  مكفولة وفقًا للقانون. كل هذه الأمور لا نختلف عليها أبدًا، ما هو مختل
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عليه في رأيي هو ما تضمنه أحد مضامين المقترح الواردة في المادة الأولى،  
حيث ينص على منع تسمية الأشخاص بأسماء لا تليق بهم أو بكرامتهم أو  
بأسماء مسيئة لهم أو لمملـكة البحرين أو بأي تسمية مخالفة لأحكام الشريعة  

ية الشخصية  هذا النص فيه تدخل واضح في  أن  ألا يعتبر    ،الإسلامية الحر
 5للفرد، وخصوًصا أن الاسم الذي يطلقه الأبوان أو الولي على المولود هو  
ية الفردية؟! ما هو منظور إليه أنه سيئ لدى البعض   أمر شخصي يتعلق بالحر
هو غير ذلك عند البعض الآخر. وكذلك بالنسبة إلى مخالفة الاسم للشريعة  

لا   ذلك  لأن  عليه  مختلف  أمر  هو  الأحكام  الإسلامية  ضمن  يدخل 
الشرعية، فما تراه فئة من المسلمين مخالف تراه فئة أخرى صحيحًا. ما جرى  
 10عليه التاريخ أن العرب قديمًا كانت تسمي أولادها بأسماء مختلفة، ولا أعلم 

بعض الدول    فيإن كانت هناك أحكام شرعية تمنع تلك الأسماء. وكذلك  
سمى الأفراد أسماء مستمدة من الحضارات السائدة في  يالعربية وغيرها  

تلك الدول من دون اعتراض عليها من أحد. ما هو المطلوب ــ وهذا أمر 
اسمًا لمولوده وهو في الأصل غير عربي وغير   يختار آخر ــ إذا أرد أحد أن  

 15مسلم ولـكنه اكتسب الجنسية البحرينية؟ فهل نفرض عليه اسمًا يتفق مع  
سلامية؟! أعتقد أن هذه الأمور تحتاج إلى إعادة النظر فيها.  الشريعة الإ

هذا بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى: "يكون لكل شخص اسم يتكون  
من اسمه الشخصي..."، وورد في الشروط "ألا يخالف أحكام الشريعة  
الإسلامية ... وأن يسجل مجردًا من الصفات... وأن يسجل الاسم مجردًا  

 20يب..."، كثير من الأسماء الموجودة لدينا في البحرين بل مئات  من الترك
أسماء   تستخدم  الإسلامية  الدول  وفي  البحرين  في  الموجودة  الآلاف 

سأعطي   إلى    3مركبة،  يضاف  الذي  العبد  موضوع  ذلك:  على  أمثلة 
مقدمة الاسم مثل: عبدالرحمن، عبدالعليم، عبدالحسين وغير ذلك. وهناك  

م مثل: عز الدين، سراج الدين، ضياء الدين وغيرها،  أسماء لاحقة بالاس



 29المضبطة م   5/2021/ 9              (  178)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

 

وهذه تعتبر أيًضا من الأسماء المركبة. كذلك فئة أخيرة تحب أن يسبق  
الإسلامية   البلدان  العديد من  في  عليه  اسم محمد، وهذا متعارف  اسمها 
مثل: محمد غلام، محمد علي، محمد جعفر وغير ذلك من أسماء. كأننا نقول  

أن هذه الأسماء غير جائزة ويجب التخلي عنها إطلاقًا،    في هذا المقترح 
 5فأنا أعتقد أن ما ورد في مجمل المقترح مقبول إلا ما ورد في المادة التي  

لذا أرى أنه يجب إعادة    ؛تتكلم عن التركيبات والألقاب المضافة للاسم
 النظر في هذا المقترح، وشكرًا. 

 
 الرئيــــس: 
 10 سم الزايد.  شكرًا، تفضلي الأخت دلال جا 

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
المرتبطة    النقاط  بعض  أوضح  أن  أحببت  الرئيس،  شكرًا سيدي 

حول هذا الموضوع. بدءًا من أهم سؤال وجهه الدكتور محمد علي وهو:  
 15هل اليوم يجوز المساس بالحقوق الفردية أم لا؟ طبعًا اكتساب الأسماء  

عتبر من الحقوق الفردية، ولـكن بعض الحقوق الفردية ليست بالحقوق  ي
يراد  المطلقة، الحقو ق دائمًا تقس م إلى: حقوق مطلقة بحيث إنه لا يجوز إ

نسبية،  وتكون   أي تنظيم أو قيود عليها، وحقوق ليست بالحقوق المطلقة
بحيث يجوز أن ترد عليها بعض القيود أو التنظيم، وذلك من أجل تحقيق  
 20غايات معينة، فهذه الحقوق الفردية تحديدًا في قانون اكتساب الأسماء  

العربية    والألقاب، المملـكة  وهي  مجاورة  دولة  دولتين:  بذكر  سآتي 
بالتنظيم ذاته   الدولتين أخذت  السعودية، ودولة عربية هي مصر، كلتا 
المتعلق بالأسماء المركبة والأسماء التي تكون فيها مخالفة للشريعة الإسلامية  
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س  أو النظام العام. بالنسبة إلى مسألة الشريعة الإسلامية، هذا القانون لي 
المخاطب فيه فقط ممن يدينون بدين الإسلام بل يخاطب جميع الديانات  

الخاص   القانون  عليهم  ينطبق  يتعلق  ب التي  فيما  البحرين.  مملـكة  إقليم 
بالأسباب التي تمنع استخدام بعض الأسماء المركبة أو أسماء الشهرة أيًضا  

الأسماء جاء  المستعارة، كل هذه  الأسماء  أو  ــ  للإيضاح  في  ــ هذا   5ت 
مرتبط   منها  وبعض  قانونية،  بأسباب  مرتبط  منها  بعض  ذاته،  السياق 
بأسباب أمنية، وبعض منها مرتبط بمخالفتها للنظام العام. هناك عدد من 
القضايا ترفع أمام المحاكم يكون أسبابها الاسم ذاته مثل: ازدراء في الاسم 

د أن حصول  سنجفأو إهانة لحامله. ولو رجعنا إلى اتفاقية حقوق الطفل  
 10تأكيدًا وترسيخًا لهذا  و، لهالطفل على الاسم كان من الحقوق الأساسية 

المبدأ نجد أنه لابد أن تكون هذه الأسماء أيًضا قائمة على أسس ومعايير  
وضوابط مشروعة، فلذلك تم الإتيان بهذا الاقتراح بقانون رغبة في تنظيم  

ضعت أيًضا مؤخرًا عددًا  هذه الأمور. نجد أن المملـكة العربية السعودية و
الأخ   تساءل  الألقاب.  باكتساب  المتعلقة  الضوابط  تلك  من  ومزيدًا 
الألقاب   اكتسب  من  على  سيطبق  القانون  هذا  هل  المناعي:   15درويش 
يقة السابقة أم لا؟ طبعًا الاقتراح بقانون لا يتضمن أي تطبيقات   بالطر

نش  بعد  ينفذ  إصداره  بعد  ومن  يصدر  القانون  رجعي،  والعمل  بأثر  ره 
بمعنى أن ما صدرت من أحكام   بهذا الشأن لا يسري    سابقة بموجبه، 

حكم   اعليه بموجب  إلا  لقب  أي  يحذف  أو  يضاف  فلا  المقترح،  هذا 
 20قضائي، فبالتالي يكون من حاز منه على حجية الأمر المقضي به عُمل به، 

كان  ا  إذوما  نطبق عليه مسألة المدة التي صدر فيها هذا الحكم  تومن لم يحز  
لا. أما إذا صدر بموجب القانون النافذ    و ما زال في ميعاد الاستئناف أ

حاليًا فسيكون سليمًا ولا ينطبق عليه هذا الاقتراح بقانون لأنه لا يؤخذ  
 بالأثر الرجعي لهذا القانون، وشكرًا.  
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.  

 

 لم العريض: العضو الدكتور أحمد سا
 5والعشرين،    الحاديأننا في القرن    شكرًا سيدي الرئيس، لا ننَس  

يق العلم أصبحنا نستطيع أن نعرف الأنساب من خلال تحليل   وعن طر
فأنا لا أدري ونحن في هذا القرن هل نحتاج إلى    (. DNAبسيط للدم )

أسماؤهم   تكون  أن  في  يرغبون  الذين  بعض  ويمنع  الأسماء  يقي د  تشريع 
ة أو من حرف واحد؟! سأعطيكم مثالًا: هناك منطقة في المملـكة  مركب 

 10العربية الشقيقة اسمها )عنيزة( عاصمة القصيم، فكل من يولد هناك يأخذ  
لقب )العنيزي(، فأي شخص إذا أتى إلى البحرين أو الـكويت أو أي  
يق  يقول إنني )عنيزي(؛ نستطيع أن تثبت ذلك عن طر مكان في العالم و

ونعرف هل هو مولود في عنيزة أم لا؟ فهذه الأمور (  DNAتحليل )
أعتقد أن مناقشة هذه الأمور هي  وفرة لنا لمعرفة الأنساب،  ا أصبحت متو

وكثير من  وهي جزيرة صغيرة،  البحرين  في  الآن  نحن  تشريعي.   15ترف 
بائنا من دول مختلفة في العالم،   الزيجات أصبحت لدينا، من أولادنا وأقر

ز البحريني، أمهاتهم تختار لهم الأسماء التي تليق بهذا  وأصبحوا يحملون الجوا
البلد أو تلك، فلا أعتقد أن هذا الموضوع له تلك الأهمية، ولا أجد أن 
هناك دولة في العالم تحدد اختيار اسم المولود، لذا أعتقد أن على مقدمي  
 20 الاقتراح مراجعة هذا الموضوع والتفكير فيه قبل أن نصوت عليه، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.   
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 العضو منى يوسف المؤيد:
على    أوافق  لا  أنا  مساءكم،  الل   ه  وأسعد  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

م  2000( لسنة  26الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم ) 
بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها. إن  

 5انون الحالي يوفي بالمهمة من حيث الأسماء ولا داعي إلى إضافة ضوابط  الق
واشتراطات في مجال اختيار الأسماء. أعتقد أن التعديل في مجال اختيار  
يات الشخصية للعائلة، فهناك عائلات تختار   الأسماء يعتبر تدخلًا في الحر

ياتهم    لمنطقة التي يعيشون فيها، فكيف يمكنناإلى ا ها انتماءً  ءأسما تقييد حر
في اختيار أسمائهم؟ إن الهدف من القانون هو حماية العوائل والأصول  

 10العائلة، فلماذا نصر  على احتكار    إلى ليس له أصول    من  والحد من انتساب 
الأسماء؟ فكما يعلم الجميع أن هناك أسماء مماثلة ومتشابهة من مختلف أنحاء  

دون  من  ليست حكرًا على فئة  البحرين وليست لها علاقة ببعض، فالأسماء  
مملوكة   يات، فهل الأسماء  التعديل سيقي د الحر أخرى. وأعتقد أن هذا 

دون أخرى؟ أتمنى أن نركز على المشاكل الحقيقية التي  من من قبل عائلة 
 15 تواجه بلادنا ونترك هذه الأمور، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الـكعبي.  

 

 20 حمد الـكعبي:العضو جمعة م

شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء اللجنة، والشكر موصول   
إلى مقدمي الاقتراح. لدي سؤال إلى مقدمي الاقتراح: ما هو الحل لمن  
اكتسب الألقاب في الماضي وصارت أعدادهم كبيرة، وهم لا ينتسبون  

لجنة  إلى العائلة؟ هل ينتزع منهم اللقب أم يحتفظون به؟ أقترح أن تنشأ  
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يكون أعضاؤها ملمين بمعرفة من ينتسبون إلى هذه العائلة.   في كل عائلة، و
 وعليه أقترح أن يعاد الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 5 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.  

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:
الأسماء المركبة، كما ذكر الدكتور  شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص   

محمد علي حسن والأخ صادق آل رحمة، هناك بعض الأسماء المركبة قد  
 10تكون محمودة عند طائفة معينة وقد تكون مستهجنة عند طائفة. إذا كنا  

سنقر مادة قانونية عامة تقي د الأسماء فلماذا نضمنها منع استخدام الأسماء  
تخدم أسماء مركبة مثل: محمد خليل، محمد  ! نحن في البحرين نس؟المركبة

نفصلها   أن  الممكن  من  الأسماء  هذه  صديق،  محمد  جعفر،  محمد  علي، 
نفصلها   الصعوبة أن  أسماء مركبة من  اسمًا واحدًا ولـكن هناك  ونجعها 
 15ونجعلها اسمًا واحدًا مثل: عبدالحسين، اسم محمود عند طائفة معينة وطائفة  

أعتقد أن الإخوان لم يوفقوا في    ،دي الرئيسأخرى لا تعتبره محمودًا. سي
سيسبب مشاكل اجتماعية في حال تطبيقه، وأعتقد  لأنه  هذا الاقتراح،  

لأن الموضوع    ــ   تم الموافقة على هذا الاقتراح تإذا لم  ــ  أننا نتلافى المشاكل  
في   يتم  كي  الموضوع  هذا  الاعتبار  بعين  يؤخذ  أن  وأرجو  له حساسية، 

ي البحر في  نظر  مجتمعنا  ولو  المتحرك،  المتجانس  المتآلف  النسيج  هذا   20ن 

مقدمو الاقتراح من هذا الباب لما وضعوا هذا الموضوع في الاقتراح. أنا  
الأخ جمعة الـكعبي وأطلب إعادة الاقتراح بقانون    إلى صوتأضم صوتي  

 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، شكرًا. 
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 الرئيــــس: 
الأخ    تفضل  القانوني  إ شكرًا،  المستشار  العصفور  أحمد  سماعيل 

 بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. 
 

 5 المستشار القانوني بوزارة العدل  

 والشؤون الإسلامية والأوقاف:
  أنه شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل على مجلسكم الموقر، وكما تعلمون   

رأيًا نهائيًا بل نقدم رأيًا    للحكومة  عند مناقشة الاقتراحات بقانونين ليس
مبدئيًا حول الموضوع فقط. لفت انتباهي أن المقترح جاء وقال إنه يشترط  

البند   في  وقال  يلي:  ما  الاسم  كتابة  الشريعة    :2في  أحكام  يخالف   10"ألا 
يصدر قرار   الإسلامية ولا الآداب العامة"، وذكر في فقرة بعد البنود "و

يد الأسماء التي يمنع تسميتها لمخالفتها أحكام الشريعة  من وزير الداخلية بتحد
لـكرامة   إهانة  أو  تحقير  على  ية  المنطو أو  العامة  الآداب  أو  الإسلامية 
أيًضا قرار   الشرط موجودًا وهناك  الشخص". سؤالي هو: عندما يكون 
 15  2يحدد الأسماء فهل المقصود من ذلك إفراغ الشرط الذي ذكر في البند  

وجود   ً م  ــ لعدم  التي  ثل الأسماء  عدد  وكم  القرار؟!  ضمن  معين  اسم  ــ  ا 
تضمنها القرار؟ ومن الجهة التي ستحدد إذا كان الاسم مخالفًا للشريعة  سي

الإسلامية؟ وهل هو رأي فقهي أو شرعي أو رأي مدني أو رأي آخر؟  
الحالة الاقتراح، وفي هذه  يبي نها هذا  لم  الأمور  أننا    ، أيفكل هذه  لو 

الق الشرط  اعتمدنا  أن  الداخلية فهل معنى ذلك  وزير  الصادر عن   20رار 
غير مفرغ من جوهره كحكم، وبالتالي أعتبر أن أي اسم    2الوارد في البند  

يصدر عن الوزير اسمًا غير مخالف؟! فهذه الأمور غير واضحة، لذا أحببت  
 هذه النقطة، وشكرًا.   إلى أن ألفت انتباهكم 
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 الرئيــــس: 
 دلال جاسم الزايد.  شكرًا، تفضلي الأخت   

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
 5شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مداخلة الأخ إسماعيل العصفور،   

نحن نح ترم رأيه، ولـكن أحببت أن أوضح له أن مثل هذه القرارات أيًضا  
صدرت بتحديد بعض الأسماء، والقصد من إعطاء وزير الداخلية صلاحية  

الأسماء هو أن ه  تكون معلومة ومحصورة سلفًا  تحديد بعض  أسماء  ناك 
بشأن هذه  قرار  إصدار  بالإمكان  فلذلك  المخالفة،  من  بشيء  وتستخدم 

 ً ً   ا الأسماء، وإذا تضمن هذا القرار اسم  10ــ لا قدر الل   ه ــ والشخص غير    امعين
، فنحن نعلم تمامًا أن أي قرار يصدر من جهة الإدارة جاز  عنهراٍض  

ناء على المصلحة الشخصية المباشرة من  لك حق الطعن عليه لتضررك ب
سياق النص أو    عنهذا الأمر، وستجد في هذا القرار أن هناك خروجًا 

أحكامه واستطعت أن تعمل بها. وأيًضا أحببت أن أوضح أن مثل هذا  
 15التحديد مدرج في عدد من الدول العربية، وبالإمكان أن أطلعكم على  

لأنه أضاف إليه أيًضا  ،  2غ البند  هذه القرارات. الأمر الآخر، هو لم يفر 
ية على تحقير أو مهانة لمكانة الشخص. هناك اليوم   الأمور التي تكون منطو
لقب،  حذف  يطلب  الشخص  أن  مناطها  المحاكم  أمام  تُرفع  قضايا 
وصدرت أحكام تم في بياناتها إيضاح أن موافقة المحكمة على إلغاء هذا  

 20تضمن أمرًا يسيء  يأن هذا الاسم    الاسم أو تغييره أو حذفه جاء بناء على
إلى الشخص وفيه مهانة وازدراء له، بحيث إنه عندما يُنادى به أو يُتلى  
اسمه أو يريد كتابته أو يتوارثه أبناؤه يشكل له ضررًا محدقًا ولذلك ُأجيز له  
التغيير أو الحذف. لا أعتقد أن هناك لبسًا أو تفرقة، إنما هي تتمة، وهناك  
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الأمور  من  الجنسية    عدد  اكتساب  لقانون  متضمنة  القرارات  في 
والألقاب وغيرها من القوانين. بالنسبة إلى مداخلة الأخ فؤاد الحاجي،  
لا أعتقد أن أي قانون يُراد منه أن يكون هناك أي إخلال بالمجتمع أو  
غيرها من الأمور التي أتى على ذكرها، ومن اكتسب هذه الأسماء قبل  

 5قانونًا لن يُمس، ولـكن هذا القانون معني بالمرحلة  أن يُصبح هذا القانون  
 المقبلة. فقط أحببت أن أوضح هذه الجزئية، وشكرًا.  

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.  

 10 

 العضو جواد عبدالله عباس: 
شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض الأحاديث الواردة أحببت أن   

لى أصحابه أفضل الصلاة والسلام استعرضها، حيث ورد عن النبي عليه وع 
، وأيًضا ورد  "استحسنوا أسماءكم فإنكم تُدعون بها يوم القيامة"  :أنه قال

 15.  "أصدق الأسماء ما سُمَي بالعبودية، وخيرها أسماء الأنبياء"  :عنه أنه قال
وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يُغي ر الأسماء التي لا تتناسب  
وهذا   والمناطق؛  كذلك  ُلدان  والب الرجال  أسماء  يُغي ر  العام،  الشأن  مع 
الاقتراح في اعتقادي ما هو إلا تنظيم ليس إلا للأسماء والـكُنى والألقاب  

تُقبِل دائمًا    حتى تتناسب مع الشأن العام. سيدي الرئيس، طبائع النفوس
 20على كل ما هو حسن وجميل، وتنفر من كل ما هو سيئ وقبيح، ومن 
ويتفاءل   جميلًا،  موقعًا  السامع  قلب  في  الاسم  يقع  أن  الإقبال  أوجه 
ويستبشر بالاسم الحسن الجميل، ويحبب إليه الخ ير، وإن ما اُبتلي به بعض  

ا نتيجة  هو  أبنائهم  أسماء  اختيار  سوء  من  اليوم  الفكري  المسلمين  لغزو 
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والثقافي، وأتذكر أنني قرأت من أشهر معدودة في إحدى الصحف أن  
ُلدان قامت بتغيير أسماء بعض المناطق وأسماء بعض العوائل لديها   بعض الب

 أيًضا حتى يتوافق هذا التغيير مع الشأن العام، وشكرًا.  
 

 5 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة. 
 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، إن المشكلة في فهم هذا المقترح أرجو أن   

 10أوضح مما يتصوره بعض    الأمرتزول إذا تمت تجلية الصورة، وسيكون  
الإخوة، فالقاعدة الشرعية تقول إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.  

وأبدأ ــ وأقولها بكل   ما سمعته هو تصور خاطئ للمقترح، لذلك سأبي نه،
إنه   قال  حين  الحاجي  فؤاد  الأخ  قاله  الذي  الأشد  بالتعليق  ــ  صراحة 
لا   مستقرة  قواعد  البحرين  في  عندنا  صراحة  بكل  مشاكل"،  "يسبب 
إلا ما شذ   ــ  الأغلب  الأعم  البحرين  في  تعديها؛  يتم  عليها ولا   15 خلاف 

ورين، واستقر  وندر ــ من المسلمين، وتتكون من مذهبين معروفين مشه
ومعروف   للخصوصيات،  المتبادل  الاحترام  على  الطائفتين  بين  الأمر 
التعايش الذي درجنا عليه منذ أن خلقنا، لذلك إذا جاء قانون أو قلنا  
الشريعة فإننا لا نعني مذهبًا واحدًا، ولنضع النقاط على الحروف في هذا  

لن فإنه  آخر  مذهب  يجو زه  ولا  مذهب  يستحسنه  ما   20يُفرض    الأمر، 
مذهب على مذهب، ولو قال من قال فإن الحكومة والقيادة في البحرين  

هذا  أن  ــ والشعب نفسه ــ يح ترم خصوصياته على اختلافه، نعم أنا أرى  
الاسم خطأ وأنت ترى ذلك الاسم قبيحًا وهكذا، لـكن هذا لا يجعلني  
أفرض عليك ما استحسنه وما استقبحه وتستحسنه أنت، إذا كان الشيء  
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يتعلق بعقيدة ودين وموروث أو غير ذلك. الموضوع أكبر من ذلك يا  
ية أصل أصيل لكل إنسان وخاصة في تسمياته، هذا أمر لا   إخوان، الحر
يتم التدخل فيه، القضية هي منع الخطأ، هناك قضايا موجودة لا نعلمها  
نحن، وأنا شخصيًا أعرف شخًصا اسمه "كافر"، هذا الشخص لو كان هناك  

 5فربما لن يُسمح لأبيه بأن يسميه هذا الاسم، وهو شخص بحريني،  قانون  
عشرات    ذربما أصوله ليست بحرينية، ولـكنه من الذين جاءوا وعاشوا من

وربما مئات السنين والل   ه أعلم، ولو كان هناك مثل هذا القانون لما تمت 
تسمية هذا الشخص بهذا الاسم. وأيًضا هذا الأمر معمول به في كثير  

يُصدر بها قرار واضح من من الد ول العربية، والأشياء معروفة ومُعلنة و
 10وزير الداخلية، وهي تحت نظر ومرأى السلطة التشريعية التي يمكنها أن  
تتدخل وتتكلم، وأما فيما يكون حساًسا عند بعض الإخوة فنقول إن  
للشؤون   الأعلى  المجلس  إلى  ترجع  البحرين  في  عندنا  الشرعية  الأمور 

، ومعلوم أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ــ الذي يقوم  الإسلامية
بدور كبير في البلد ــ لا يمثل طائفة واحدة فقط، بل هو مجموعة من علماء  
البحرين،   في  السائدين  المذهبين  يوافق  بما  العام  الشأن   15يتوافقون معًا في 
ا، وأعتقد أن هذا لا يدعونا إلى أن نظن أنه يُستغل في شيء طائفي أبدً 

عبدالله   أسماء  معلومة،  أصحح  دعوني  فقط.  تنظيم  قضية  فالقضية 
اسم   هذا  وإنما  مركبة،  أسماء  ليست  المشابهة  والأسماء  وعبدالرحمن 
مضاف، والأسماء مثل عز الدين وفخر الدين أيًضا ليست أسماء مركبة،  
أو محمد   المركب يكون مثل: محمد طيب  اسم واحد، والاسم   20وإنما هذا 

مد أمين أو محمد سالم، ومثلها كثير، وهي أسماء مشهورة في  جعفر أو مح
مصر وباكستان والهند، وقليلًا في البحرين، والمشكلة هنا، الآن المعتمد  
دوليًا هو أربعة أسماء، وعندنا في البحرين وفي الخليج أصبحوا يعتمدون  
على أربعة أسماء، أحد الأفراد هنا في البحرين ذهب ليسجل ابنه باسم  
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كب ثلاثي، فكيف يُوضع له اسمًا رباعيًا؟! عندما بحثنا في هذا الموضوع  مر 
وجدنا قضايا أمنية لأنه لا يتم ضبط الاسم، إذا كان اسم الشخص في  
جواز السفر محمد جميل فهل اسمه محمد أم جميل؟! وأين الاسم الرباعي؟!  

أربعة مركبة،   أسماء  يحمل  لا  الجواز  عليه  يعتمد  الذي  أي  )الباركود( 
 5ثمانية أسماء، ولابد الآن أن تكتب اسمك واسم أبيك واسم جدك ولقب  
العائلة أو تضع الاسم الرابع، هذا هو القانون المعمول به الآن في البحرين.  
أعتقد أن هذه الأسماء المركبة ــ سواء أقر هذا القانون أو لم يُقر ــ ممنوعة 

في دول الخليج أنه لا  الآن، أي أننا لم نأِت بجديد، المعمول به الآن  
توجد أسماء مركبة، ولا تعتبر أسماء )ما عُب ِدَ( من الأسماء المركبة، وكما  
 10قلت أسماء مثل: فخر الدين وعز الدين، ليست أسماء مركبة، وإنما هذه  
أسماء مضافة، أي أنها اسم واحد، وليس كما نقول: عمر الفاروق، فما هو 

في البحرين أن أحد الأشخاص يريد اسمك: عمر أم فاروق؟! أحد القضايا  
أن يكتب اسمه فلان بن فلان، وطبعًا لا يُوضع )بن( في الاسم الآن، 
يوضع )بن(   فماذا فعل؟ قال اسم ابني "محمد بن" حتى يلتف على النظام و
 15في اسمه. وهناك شخص آخر سمى بنته "الشيخة فلانة"، لماذا؟ حتى يكون  

بنت فلان، هذه هي الأسماء المركبة    اسمها في جواز السفر: الشيخة فلانة
لها صلاحية، مثل الشيخة والأمير وغيرها، وهذا    ت والألقاب التي ليس

يقول:  وا خاص بجلالة الملك   لعائلة الحاكمة، ولا يمكن أن يأتي شخص و
أنا أريد أن يكون اسم ابنتي الشيخة مي أو الشيخة مريم، هذا القانون 

 20ي بأمور لم تحصل بل كل هذه الأمور  يمنع هذه الأمور، وأنا هنا لا آت 
ية ــ كما هو   ية، نقول إن الحر حصلت في البحرين. بالنسبة إلى قضية الحر
يخل   الذي  والاسم  ليست مطلقة،  ولـكنها  واسع جدًا  نطاقها  ــ  معلوم 
بالنظام لا نوافق عليه، وسيصدر بذلك أمر عن وزير الداخلية، ومعلوم 

أتي وزير بعد وزير، ولـكن من يأخذ  من هو وزير الداخلية، صحيح أنه ي
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يعلمها   فيها مشكلة  تكون  التي  والأسماء  المسؤولية،  قدر  على  المكان  هذا 
أما الهاجس الذي أريد أن أؤكد أنه لن يسبب مشكلة أهل الاختصاص.  

أبدًا، ولن يتعدى حقوق الإنسان، فهو عقيدة الإنسان، ومعتقد الإنسان،  
الأخ الدكتور أحمد من مثال حول  وتراث الإنسان. وبخصوص ما ذكره  

 5أن الشخص قد ينتسب إلى منطقة، نعم، إذا كان ينتسب إلى منطقة،  
والانتساب بالمنطقة يجعله ينتسب إلى نسب غير نسبه، فهذا يمنع، هذا  
الفعل،   بدعًا من  ليس  للأنساب، وهذا  اختلاط  فهذا  يمنع،  أن  يجب 

شرع وما يفعله يؤخذ ــ كان النبي صلى الل   ه عليه وآله وسلم ــ وطبعًا هو م
يطاع صلى الل   ه عليه وسلم، وكان هناك شخص   إذا رأى اسمًا قبيحًا غيره، و
 10لم يطع النبي صلى الل   ه عليه وسلم وكان اسمه حزن، فقال له صلى الل   ه عليه  
ياه أبي،   وسلم أنت سعيد أو قال أنت سهل، فقال ما أغير اسمًا سماني إ

عليه وسل  الل   ه  النبي صلى  في  وفي أهلي.  فتركه  الحزون  م، فيقول مازالت 
طبعًا ليست لدينا صلاحية النبي صلى الل   ه وسلم، ولـكن عندنا عُرف،  
فبعض   أقولها،  أن  أستحي  الحقيقة  في  أناًسا  هناك  لأن  وعندنا ذوق، 
يسمي   ــ  زوجته  منفصلًا عن  يكون  أحيانًا  ــ  بزوجته  نكاية   15الأشخاص 

لأ يُمنع،  أن  يجب  وهذا  قبيحة،  ويتعقد  أسماء  للطفل،  يسبب ضررًا  نه 
الطفل مستقبلًا. وفي الختام أقول إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، 
إن كثير من التصورات التي سمعتها غير مرتبطة بهذا الاقتراح بقانون، 
وبالعكس الاقتراح منظم، ومرتب، ونافع للناس، وليس فيه ضرر، وهو  

 20ناء، ويح ترم خصوصية كل طائفة  مصدر ــ إن شاء الل   ه ــ لمحبة وليس لشح 
 وكل جماعة وكل الناس. أكتفي بهذا القدر، وشكرًا.  

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.   
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 العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الل   ه وبركاته، ونبارك   

العيد ــ وإن شاء الل   ه نكون جميعًا بخ ير ــ فهذه آخر جلسة.  لـكم قرب قدوم  
استوقفني موضوع عدم التأييد، وتذبذبت في هذا الموضوع. العرب عادةً 
خير   يقول  الإسلامي  التراث  عندنا  وأيًضا  ألقاب  إعطاء  على   5درجوا 
الأسماء ما عُب ِدَ وحُم ِد، لذلك درجت البحرين أيًضا على استخدام الاسم  

ب منذ القدم. إذا اطلعنا على الشعوب الأخرى في أوروبا مثلًا، المرك
نجد أنه من المهين لهم أن يعطوا اسمًا واحدًا، فاسم الأنثى واسم الذكر لا  
يقل عن ثلاثة أسماء، ولا يزيد على خمسة أسماء. واستغرب من موضوع  
 10،  )الباركود( عندنا وهو أربعة أسماء، والمفروض ألا يقل عن خمسة أسماء

اسم والدي المركب الذي يخطئ فيه   ا لأن عندنا أسماء مركبة كثيرة ومنه
الجميع ويسموني ابتسام محمد الدلال بدلًا من ابتسام محمد صالح الدلال.  
إن الأسماء المركبة معتادة كثيرًا وخاصة في بلاد الشام ومنطقة الخليج  

ت قد  المركبة،  الأسماء  إلغاء  موضوع  على  أوافق  لا  بعض  العربي.  كون 
 15المعاودة ــ مهينة للشخص، أو يسمي فيها   الأسماء ــ كما ذكر الأخ عادل

الأب ابنه نكاية بشيء ما في حياته، وطبعًا هذا لا يجوز، ولـكنني أختلف  
بشأن الأسماء المركبة. أيًضا لاحظت في السجل السكاني أنهم لا يسجلون 

احدة وتُسأل عن  الألقاب بل يسجلون الأسماء فقط، يعني مثلًا تأتي و
وهناك   محمد حسن،  علي  فاطمة  وتقول:  اسمها    50اسمها  واحدة  ألف 

 ً لقب أريد  أنا  علي حسن!  محمد  موجودة، افاطمة  الألقاب  أن  وأعتقد   ،20 
في   الحالات  من  كثير  في  الألقاب  تسجل  لا  لماذا  أعرف  لا  ولـكن 

 البحرين للأسف الشديد. هذا الأمر يجب أن يلتفت إليه، وشكرًا. 
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 يــــس: الرئ
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.   

 

 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 
 5شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتفق مع الأخ جمعة الـكعبي والأخ   

فؤاد الحاجي بشأن إرجاع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وخاصة  
عنية، ولا يحتوي تقريرها على أي  أن اللجنة لم تستأنس بآراء الجهات الم

( من اللائحة الداخلية، اللتين  38( والمادة ) 28مرئيات خلافًا للمادة )
مناقشة   في  كانت  سواء  المعنية  الجهات  مرئيات  بإرفاق  اللجان  تلزمان 
أن   أرى  الأخرى،  النقطة  بقوانين.  الاقتراحات  أو  بقوانين  يع   10المشار

م الأولى  المادة  في  الواردة  مكانها  الشروط  ليس  بقانون  الاقتراح  ن 
 ( رقم  بقانون  المرسوم  في  لسنة  26المناسب  تنظيم  2000(  بشأن  م 

تساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وخاصة أنه تم  كإجراءات دعاوى ا 
م بشأن تنظيم  2016( لسنة  7تنظيمها في قانون آخر وهو قانون رقم ) 

 ( المادة  في  أحال  الذي  والوفيات،  المواليد  تحديد   (7تسجيل  في   15منه 
لتلك   تصدر  التي  التنفيذية  اللائحة  إلى  المولود  بتسمية  المتعلقة  الشروط 
الغاية. النقطة الأخيرة، أرى أن تنظيم مثل هذه الأمور لابد أن يكون  
بموجب قرار إداري كما هو معمول به في المملـكة العربية السعودية، ولا  

 يستدعي تنظيمه بقانون، وشكرًا. 
 20 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.   
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المعاودة    الأخ عادل  إلى  الرئيس، والشكر موصول  شكرًا سيدي 

وأقدم   والراقي،  المتزن  طرحه  مواد    إليهعلى  نصيغ  نحن  الشكر.  يل  جز
قانونية، والمواد القانونية تخاطب الكل ولا تخاطب فئة، والقانون لابد أن 

 5والقانون لا يأخذ بحسن النوايا، فصياغة المادة القانونية لا تأخذ  يطبق،  
مسافة واحدة من الجميع،  على  بحسن النوايا، المادة القانونية لابد أن تقف  

تفضلت   كما  ــ  اللجنة  إلى  بقانون  الاقتراح  يرجع هذا  أن  على   ٌّ وأنا مصر 
المعنية،   الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ لتستأنس اللجنة برأي الجهات 

وحتى نكون على بينة عند التصويت، إذ إن هذا القانون ــ وخاصة بالعوار  
 10الذي فيه ــ إقراره أو جواز النظر فيه سوف يسبب مشاكل نحن في غنى  

 عنها، وشكرًا. 
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.  

 15 

 العضو عبدالله خلف الدوسري:
و  الرئيس،  سيدي  الشؤون  شكرًا  لجنة  إلى  أيًضا  موصول  الشكر 

في   بقانون.  الاقتراح  هذا  نظر  على  وأعضاءً  رئيسًا  والقانونية  التشريعية 
هذا الاقتراح بقانون مهم جدًا، وأعتقد أن هناك الـكثير ممن    إنالواقع  

 20لعوائل والقبائل من دون  إلى ا وقع عليهم الضرر جراء انتساب البعض  
إلى مثل هذا الاقتراح بقانون. وأنا أيًضا  وجه حق، وأعتقد أنهم بحاجة  

الاقتراح   هذا  مواد  على  ملاحظات  لديهم  الذين  الإخوان  بعض  من 
بداء هذه الملاحظات إلى حين عودته مرة  بقانون، ولـكن آثرت إرجاء إ
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لمجلس في صورة مشروع بقانون. دعونا نتفق على أننا بحاجة  إلى اأخرى  
صورة مشروع بقانون، وأعتقد أن    إلى هذا الاقتراح بقانون وعودته في 

إرجاعه إلى اللجنة سيعطله، ونحن أمامنا حوالي أربعة أو خمسة أشهر إجازة  
مشروع   صورة  في  إلينا  يرجع  أن  إلى  الحاجة  أمس  في  ونحن  برلمانية، 

 5ــ إن شاء الل   ه ــ    إلينابقانون، لذا أرى أن يذهب إلى الحكومة ويرجع  
متسع كبير من الوقت لنضيف إليه    مرة أخرى، وبالتالي سيكون لدينا

 بعض التعديلات، وشكرًا.
 

 الرئيــــس: 
 10 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.   

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
لا أشك ذرة واحدة في    ،شكرًا سيدي الرئيس، باختصار شديد 

حسن نوايا أخي عادل المعاودة فيما ذكره أبدًا، ولا أشك في النية الحسنة  
 15من هذا الاقتراح بقانون، ولـكن ليس الكل يعتقد هذا الأمر باعتبار أن 

،  2ود  بنالـكثيرين قد يرون أن ما يتعلق بالاسم وخصوًصا ما ورد في ال 
بعض ثوابتهم ومعتقداتهم وتراثهم  من المادة الأولى يتعارض مع    4،  3

ياتهم الاقتراح    ؛وحر المتوخاة من هذا  العامة  المصلحة  أن  أعتقد  لذلك 
لذلك    ؛بقانون قد تكون ضئيلة جدًا بالمخاطرة التي قد تحدث من ورائه

 20أعتقد أنه من الأفضل التريث، وعلى أقل تقدير إعادته إلى اللجنة لإعادة 
 النظر فيه، وشكرًا. 

 

 س: الرئيــــ
 شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.   
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 العضو صادق عيد آل رحمة:
عتذر لطلب المداخلة للمرة الثانية. أمانة  أشكرًا سيدي الرئيس، و 

الرابع.   الشرط  بموضوع  تقنعني  إجابة  أجد  لم  الآن  وإلى  سؤالًا  سألت 
اللجنة   بقانون، وأتمنى على  الاقتراح  انقسامًا حول هذا  وواضح أن هناك 

يستردا بقانون أن  الاقتراح  التقريرلموقرة وعلى زملائي مقدمي   5، لأن وا 
وجهات  في  هناك مواد جيدة، ولـكن بعض المواد ربما عليها اختلاف  

النظر، فأتمنى عليهم وأطلب من مجلسكم الموقر أن نصوت على استرداد  
  الاقتراح بقانون للمزيد من الدراسة، وإن شاء   لتقريرها الخاص بهذا اللجنة  

 الل   ه نتفادى كل السلبيات، وشكرًا. 
 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.    

 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
الموقرة، وأشكر كذلك من قدم    اللجنة  أشكر  بدايةً   15شكرًا سيدي، 

هذا الاقتراح بقانون. نحن أمام اقتراح بقانون الهدف منه واضح، وهو  
لق بتنظيم الأسماء، وأن تكون هذه الأسماء غير مخالفة  هدف نبيل جدًا يتع 

العامة،  للآداب  مخالفة  وغير  الإسلامية،  للشريعة  مخالفة  وغير  للقانون، 
ية أصحابها، سواء   وفي الوقت نفسه أن تكون هذه الأسماء تحمل فعليًا هو

 20م ذلك بالنسبة إلى الأسماء المركبة. وفي  ظكان اسم مولود جديد أو ما ين
نفسه نحن أمام أسئلة مهمة حول هل بإمكاننا كوننا مشرعين أن   الوقت 

تنظيم   في  الحق  يعطينا  القانون  نعم،  أعتقد  الاسم؟  تحديد  في  نتدخل 
الأسماء، هذا الشيء لا يخالف الدستور بتاتًا، ولا يخالف أي مادة طالما  
الشريعة   تخالف  حتى  أو  العامة  الآداب  تخالف  الأسماء  هذه  أن 
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ومن االإسلامية.   الإسلامية؟  للشريعة  مخالفتها  يحدد  من  السؤال  لآن 
سؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو  اليحدد مخالفتها للآداب العامة؟ هذا  

الحال بالنسبة إلى الأسماء المركبة؟ وما هو المقصود بالتركيب في الاسم؟  
هل الأسماء التي من مثل: محمد أحمد ومحمد جميل...إلخ، أو هي الأسماء  

 5  ءآراالكل ل استمعت تي تكون من مفردتين؟ شخصيًا أعتقد أن اللجنة قد ال
ملاحظات وهي مصرة على هذا المقترح، وبالتالي أنا مع الأخ عبدالله  الو

يقصد أهداف نبيلة يحال   الدوسري في أن هذا المقترح الذي يهدف و
إلى الحكومة الموقرة، هذا رأيي الشخصي، والحكومة الموقرة عندما تضعه  

ي صيغة مشروع قانون، نستلم حينها ردها وقد يكون هناك بعض التعديل  ف
 10، وغير ذلك، 4/ الفقرة  1، أو المادة  3/ الفقرة  1على ــ مثلًا ــ المادة  

ولا أرى جدوى في إعادة المقترح إلى اللجنة، ومن المؤكد أن اللجنة حرة  
يدًا، في ذلك والمجلس سيد قراره، ولـكن أعتقد أن اللجنة لن تضيف جد 

وخاصة أن المقترح الذي أمامنا واضح، ويحدد كيف تستبدل الأسماء،  
ووضع مادة أولى حدد فيها أن لكل شخص الحق في اسم، ووضع معايير  
اكتساب   إثبات  باشتراط  متعلقة  مواد  أتت  ثم  الاسم،  هذا   15اختيار 
الألقاب، وبعد ذلك كيف ترفع الدعاوى؟ لا أعتقد أن اللجنة ستستطيع  

وأختم بأنني أتوافق مع    .أكثر من ذلك. هذا رأيي والأمر لـكمأن تعدل  
يذهب هذا المقترح إلى الحكومة، وأن  تقرير اللجنة وبالتالي مع توصياتها، 

والحكومة تعود إلينا به في الدور القادم، وإذا كان هناك تعديل نعدل  
 20 بعد ذلك، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
شكرًا، الأخ عادل المعاودة، لقد تكلمت مرتين، وفي المرة الثانية   

 دقيقة، فهل لديك جديد؟   12استغرقت مدة مداخلتك حوالي 
 25 
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
سيدي الرئيس، لا أعلم، هل تكلمت مرتين؟! أعتقد أنني تكلمت   

ذكرناها    مرة واحدة، وكنت سأرد على الأسئلة ولـكن أكتفي، والأجوبة
 وقلنا ما لدينا، والأمر لك معالي الرئيس، وشكرًا.

 5 

 الرئيــــس: 
نظرك.    وجهة  ووضحت  وكفيت  ووفيت  قلت  وقد  لك،  شكرًا 

 تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.  
 

 10 العضو جميلة علي سلمان: 

المقترح    هذا  وحقيقة  المقترح،  هذا  أؤيد  الرئيس،  شكرًا سيدي 
جاء خلاصة للمشاكل العملية التي تواجه الأفراد، وخصوصا فيما يتعلق  
المشاكل حول   من  بكثير  يتعلق  ما  أو  بالأسماء  يتعلق  ما  أو  بالألقاب 
مضمون هذا القانون، ونحن بصفتنا محامين، وأعتقد أن الأخت دلال  

 15رح ــ هي والإخوة الأعضاء مقدمو الاقتراح ــ هذا الاقتراح  الزايد لم تقت
إلا بعد تجارب عملية ملموسة، وفعلًا هناك تجارب كثيرة نحن نواجهها 
في المحاكم. هناك كثير من الأشخاص ممن يتقدمون أمام المحاكم بطلب 
تغيير أسمائهم لأنه لم يكن لهم يد في اختيار هذه الأسماء، وكانت هذه 

لأنه   الأسماء  الأماكن؛  الجامعة وغيرها من  في  الإحراج،  إلى  تعرضهم 
 20عندما يكون صغيرًا من الصعب أنه يتقدم بمثل هذا الطلب لتغيير هذا  
يق وليه، ومنهم من يحرجه اللقب، ومنهم من لديه هذا   الاسم إلا عن طر
اللقب ولـكن هناك إجراءات مطلوبة، فهذه المشاكل لخصها هذا المقترح  

هناك بعض الأمور تطبق عمليًا، حتى إن الأسماء المركبة ــ ولو  لتفاديها.  
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الأسماء   إلى  بالنسبة  تفيدنا  أن  يمكن  موجودة  الصحة  وزارة   كانت 
المركبة ــ لا تسجل في الوقت الحالي في شهادات الميلاد، وأيًضا الأسماء  
المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الشريعة الإسلامية لا تسجل  
في شهادة الميلاد، وهذا التنظيم جاء نتيجة المشاكل العملية التي يواجهها 
التي   الواقعية  العملية  التطبيقات  نتيجة  أو  المحاكم،  في  وموجودة   5الناس 
تطبق أساًسا، ولـكنها تحتاج إلى تقنين في هذا القانون من خلال تعديل  

إلى اللجنة،    مواده. معالي الرئيس، أرى أنه لا داعي إلى إرجاع القانون
 ُ حل إلى الحكومة ونرى رأيها وآراء الجهات المختصة، بعد إحالته إلى  لي

مجلس النواب ومن ثم إلى اللجنة المختصة في مجلس الشورى. هو مجرد  
 10اقتراح مثله مثل بقية الاقتراحات، وأعتقد أن اللجنة أوصت بجواز نظره، 

ى الاقتراح بقانون  فإرجاعه إلى اللجنة ليس له جدوى، وأرى الموافقة عل
 المقدم من الإخوة الأعضاء، وشكرًا.  

 

 الرئيــــس: 
 15 شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.  

 

 العضو عبدالله خلف الدوسري:
أهمية أن يذهب هذا المقترح  وأؤكد  أعيد   شكرًا سيدي الرئيس، 

قت إلى الحكومة بعد موافقة المجلس عليه في هذه الجلسة، دعونا نستثمر الو
 20إلى أن يعود هذا المقترح إلى المجلس بصيغة مشروع قانون. أنا أيًضا لدي  
ملاحظات كثيرة على بعض مواد هذا المقترح، ولـكن عندما تكتمل  
الصورة بعودة هذا المقترح بصيغة مشروع قانون من الحكومة، أعتقد أن  
الوقت سيكون كافيًا وسيكون عملنا صحيحًا، بحيث نتعامل مع مشروع  
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الجميع الموافقة على هذا المقترح    علىون وليس مقترحًا بقانون، فأتمنى  قان
 لـكي يذهب اليوم إلى الحكومة، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 5 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
شكرًا سيدي الرئيس، وأدعو الل   ه أن يعطيك الصحة والعافية، وما   

ى حسن الإدارة والذهن الحاضر، بارك الل   ه فيك. أشكر  شاء الل   ه عليك عل
 10كل من أيد واختلف مع الاقتراح بقانون، وجهات نظر متفاوتة، ولـكن  
في النهاية هذه المواد متصلة اتصالًا وثيقًا بقانون الأسماء والألقاب بحسب  
في أي   وليس  المشروع  بمواد  المرتبط  المكان  في  القانون، فهي وجدت 

أمر الثاني، ما أثير حول مسألة الأسماء المركبة وإدخال  مشروع آخر. ال
أمور أخرى في شأن هذه الأسماء؛ هذا غير صحيح نهائيًا، فصل في ذلك  

 15عادل المعاودة، وسوف ارتكن    الأخجواد عبدالله عباس وأيًضا    الأخ
أشكر جدًا   واقع قضائي،  قانونية وتأصيل  ناحية  به. من  تفضلا  ما  إلى 

ن والأخ علي العرادي بصفتهما مباشريَن لهذه الأمور  الأخت جميلة سلما
يعلمان تمامًا مدى الإشكاليات التي تحدث في الدعاوى المرتبطة بالأسماء   و
والألقاب. حاليًا المعمول به بموجب الإجراءات يأخذ الطابع الذي نحن 
 20نتكلم فيه كاقتراح، ولـكن هذا الأمر يحتاج إلى أن يكون هناك تنظيم  

جب قانون. وإذا نظرنا إلى الأمر في عدد من الدول العربية  تشريعي بمو
للأسماء   قوانين  لديها  أن  فسنجد  ــ  الأجنبية  الدول  إلى  أتطرق  ولن  ــ 
وضوابط   واشتراطات  محاذير  وفق  ولـكن  مختلفة،  بتسميات  والألقاب 
القبائل أو بحسب  يأتي بحسب  معينة بحسب ما تراه كل دولة، بعضها 
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نطاق بحسب  أو  بحسب    المهن  فيها  التفصيل  وتم  والتقاليد،  العادات 
منذ   يكتسبه  الذي  الاسم؟  يكتسب  الذي  من  المجتمعية.  الاحتياجات 
ولادته هو الطفل الصغير، فمثل تلك الحماية تستوجب أن يُرد أب عن  
تسمية ابنه أو أي لقب آخر يلقب به طفل لا حول له ولا قوة، وذلك  

ال التشريع  خلال  من  الدولة  يد  إساءة  تحت  لمنع  آليات  ووضع   5منظم، 
استعمال أو تنسيب أو وضع اسم لأي من كان، هذا أريد منه الضمانة.  
بشأن مسألة إضافة الألقاب، هناك عوائل لها امتداد وهناك عوائل لها  
أصول معينة، ولا ينبغي أن يتم المساس بها بمجرد أن هناك شهادة جاءت  

بموضوع الأصول    من هنا أو هناك، ولذلك جئنا وربطنا هذا الموضوع 
 10والشروط الواجبة في الشهود ومن يدلي بشهادته، فأي أمور أتت بعيدًا  
عن حدود هذا الاقتراح بقانون، كلها مردود عليها، ومع ذلك نح ترمها.  
في النهاية، نحن اجتهدنا في هذا الاقتراح، إْن وجد المجلس أن هناك قبولًا 

قنا أنه في  له كنا شاكرين للموافقة عليه، وإن ل م يكن له قبول فعلى الأقل وث َّ
يوم من الأيام كان هناك اقتراح قدم بهذا الشأن. أشكر بشكل خاص  
 15الأخت جميلة سلمان على ما تفضلت به بشأن اللجنة القضائية المعنية بمسألة 
القضاء   تدخل  ولولا  الحالات،  هذه  من  كثير  عليها  تمر  التي  الألقاب 

وتعديل   الأسماء  بعض  الأسماء  بحذف  مأساة    لعاشبعض  في  أصحابها 
طوال حياتهم بسبب عدم قدرتهم اللجوء إلى القضاء والقانون؛ لأن القضاء  

 أخذ بمفهوم الازدراء والإهانة، وشكرًا.  
 20 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 25 
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 الرئيــــس: 
المداخلات    العامة، والآن هناك عدد  إذن بهذا تنتهي  والمناقشة 

من الإخوة الأعضاء طلبوا إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة،  
أعرضه   وسوف  اللجنة،  توصية  عن  الأبعد  الاقتراح  هو  طبعًا  وهذا 
 5للتصويت، وإذا لم يحَظ بموافقتكم فسوف نعرض توصية اللجنة للتصويت.  

 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ هل يوافق المجلس على إعادة التقرير 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 10 الرئيــــس: 

يأتينا في    إذن يُقر ذلك.  ونرجو أن تتم دراسة الاقتراح بقانون، و
تقرير سعادة   على جدول الأعمال  بداية دور الانعقاد القادم. بقي لدينا 

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن المشاركة في أعمال الحوار  
للتنمية  الإق العربي  المنتدى  أعمال  ضمن  الغذائية  للنظم  العربي  ليمي 

 15م ما بعد كوفيد  2030م، إسراع العمل نحو خطة عام  2021المستدامة  

م عبر تقنية  2021مارس    31إلى    29، والمنعقد خلال الفترة من  19
الفيديو. هذا لعلمكم الـكريم، إلا إذا كانت لديكم ملاحظات عليه، ونشكر  

هاد الفاضل على مشاركتها في هذا المؤتمر. أيها الإخوة، كما  الدكتورة ج
لمجلسكم الـكريم في دور الانعقاد الحالي   تعلمون أن هذه هي الجلسة الأخيرة

 20لأن دور الانعقاد سيُفض إن شاء الل   ه يوم الثلاثاء القادم، أي بعد غدٍ؛ 

ي  ولذلك لا بد من كلمة نختم بها هذا الدور خلال هذه الجلسة. إخوان
وأخواتي الـكرام، السلام عليكم ورحمة الل   ه وبركاته، يطيب لي ونحن نـعقد  
الفصل   من  الثالث  العادي  الانعقاد  دور  في  الختامية  الجلسة  اليوم 
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التشريعي الخامس، أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا خالص الشكر والامتنان  
ك حمد بن  والعرفان والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة المل 

عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الل   ه ورعاه، على ما أحاط  
به جلالته المجلس من رعاية واهتمام للمضي في أداء دوره التشريعي على  
الغالي عهد   وللوطن  ولي عهده  ولسمو  لجلالته  مجددين  الأكمل،   5الوجه 

الوطن إلى  الولاء والإخلاص، داعيين لجلالته التوفيق والسداد في قيادة  
المزيد من النهضة والتقدم، مثمنين بكل الاعتزاز والتقدير والإكبار تعاون  
وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملـكي الأمير سلمان بن  
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الل   ه، وما يبذله  

 10شاكرين السعي  سموه من دعم ومساندة ومتابعة مستمرة لأعمال المجلس،  

بين   المنشود  التعاون  تعزيز  في  الوزراء  والسعادة  المعالي  لأصحاب  الجاد 
مجلس الشورى والحكومة الموقرة تحقيقًا للغايات الوطنية العليا. ولا يفوتني  

بالشكر والتقدير والثناء على جهودكم الـكبيرة التي أكدتموها    إليكمأن أتقدم  
يمر التي  الاستثنائية  الظروف  )فيروس    خلال  جائحة  بسبب  العالم  بها 

 15كورونا(، والتي فرضت علينا جميعًا مواصلة العمل التشريعي عبر الوسائط  

الإلـكترونية، وقد أثبتم جميعًا أن مملـكة البحرين تمضي بعزم وثبات بسواعد  
وعزيمة أبنائها، حتى باتت النموذج المشرف الذي حظى بإشادة عربية  

وهذا  واسعة،  ودولية  الالتزام    وإقليمية  مضاعفة  الجميع  على  ُيحت م 
يق الوطني للتصدي   بالإجراءات الوقائية، والتعليمات الصادرة عن الفر
ورعايته،   الل   ه  بحفظ  البحرين  مملـكة  لتبقى  بالمسؤولية،  والتحلي   20للجائحة، 

وبالقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الل   ه ورعاه، ثم  
 ،لمحبة والخ ير كما سطرها التاريخ عبر الأزمانبفضل جهود الجميع أرًضا ل

والسلامة.   والصحة  والأمان  بالأمن  ومقيمين  مواطنين  جميعًا  فيها  ننعم 
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دور   نهاية  في  ونحن  التشريعي    الانعقاد ويسعدني  الفصل  من  الثالث 
يل التقدير على ما بذلتموه    إليكم الخامس أن أتقدم   جميعًا بخالص الشكر وجز

مخلص واهتمام متميز، أثبت تحملـكم المسؤولية  من عمل وجهد صادق  
ية، من خلال مشاركاتكم الفاعلة   الوطنية في إطار الاختصاصات الدستور
 5في جلسات المجلس الأسبوعية ومناقشاتكم الموضوعية في اجتماعات اللجان  

للوصول إلى قرارات صائبة تصب في مصلحة الوطن    ؛ النوعية المتخصصة
رصة لأشيد بدور أصحاب السعادة في تمثيل المجلس والمواطن. كما أنتهز الف 

ومملـكة البحرين في اللقاءات والاجتماعات البرلمانية مع المجالس المناظرة، 
الشعبة   النواب من خلال  المشرف مع إخوانكم أعضاء مجلس  والتمثيل 
على   الخارجية  البرلمانية  والمحافل  المؤتمرات  في  مشاركاتها  في   10البرلمانية 

ي فع لتم من خلالها الدبلوماسية  تخليجي والعربي والدولي، وال المستوى ال
البرلمانية التي عكست الصورة الصادقة والمشرفة لمملـكة البحرين في ظل  
العهد الزاهر لحضرة صاحب لجلالة الملك المفدى حفظه الل   ه ورعاه. كما  
ية بنت عبدالله زينل رئيسة   يل إلى معالي السيدة فوز أتوجه بالشكر الجز

 15جلس النواب على حسن التعاون والتنسيق بين المجلسين، والشكر موصول  م 

البوعينين وزير شؤون   العزيز غانم بن فضل  السعادة الأخ  إلى صاحب 
جلسات   الدائم  وحضوره  المستمر  تعاونه  على  والنواب  الشورى  مجلسي 
المجلس ومداخلاته السديدة التي تثري مناقشات المجلس، والشكر موصول  

ب المعالي والسعادة الوزراء وممثليهم من كبار موظفي وزاراتهم،  إلى أصحا 
 20الذين يحضرون جلسات المجلس واجتماعات لجانه، مما كان له أطيب  

الأثر في عمل المجلس. كما أشكر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس  
سعادة   إلى  موصول  والشكر  المجلس،  أعمال  تسيير  في  مساعدتي  على 

مد العصفور الأمين العام للمجلس وإلى السيد رئيس  المستشار أسامة أح
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القانون المستشارين  ومنتسبي  يهيئة  القانونيين  والمستشارين  ومساعده،  ين 
الأمانة العامة على عملهم المتواصل والدؤوب لدعم عمل أصحاب السعادة  
وزارة   أشكر  أن  يفوتني  ولا  ومسؤولياتهم.  بمهامهم  القيام  في  الأعضاء 

يوني والإذاعة، وشكري موصول إلى  الإعلام    شؤون ممثلة في الطاقم التلفز
ولجانه   المجلس  أعمال  تغطيات  تولوا  الذين  ومندوبيها،  الوطنية   5الصحافة 

وأمانته العامة طيلة فترات أدوار الانعقاد، والشكر موصول إلى رجال  
الختام،   وقبل  المجلس.  أمن  حماية  على  الساهرين  المجلس  وحرس  أمن 

لول عيد الفطر المبارك، جعله الل   ه عيد خيرٍ وبركة على  أهنئكم بقرب ح
الجميع، وأقدم التهنئة أولًا إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وإلى  
 10سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الـكريم  

بهذا العيد المبارك، وإن شاء الل   ه يكون هذا العيد عيد خيرٍ وسلام على  
الـكريم، والسلام الج الل   ه وإياكم لخدمة مملـكة البحرين وشعبها  ميع. وفقنا 

عليكم ورحمة الل   ه وبركاته. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين  
 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.  

 15 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
يل الشكر على جهودكم    شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أشكركم جز

لمتميزة خلال هذا الدور والأدوار السابقة والفصول السابقة أيًضا التي  ا
حققنا فيها الـكثير من الإنجازات لوطننا الغالي والعزيز تحت قيادة جلالة 
لأعمال   الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  سمو  وبإدارة  المفدى،   20الملك 

نا، وأكبر  الحكومة. معالي الرئيس، فعلًا كانت سنة تحدٍ كبير بالنسبة إلي
عملت   والتي  الصعبة،  الظروف  هذه  في  الميزانية  إقرار  كان    عليها تحدٍ 

ن في المجلسين الموقرين الشورى والنواب، وبالتالي اتفق كلا  ان الماليتااللجنت



 29المضبطة م   5/2021/ 9              (  204)        3الدور  /  5 الشورى / الفصلمجلس 

 

الجلسة   في  العامة  الميزانية  قانون  في  ورد  ما  على  الحكومة  مع  المجلسين 
والط  الأعمال كبيرة،  الرئيس،  معالي  بصراحة  العامة.  وأنا  موح كبير، 

كلمة من أجل توديع الدور كما عهدتم دائمًا، ولـكن    قد جهزتكنت  
شكري   وأكرر  الوزارة.  موقع  في  سننشرها  الل   ه  شاء  إن  الوقت  لضيق 

الإخوة   ولجميع  شخصيًا  لـكم  يل  ولهيئة  والجز الأعضاء،   5الأخوات 
وللإخوة  الهيئة،  رئيس  سعادة  رأسها  وعلى  القانونيين  المستشارين 

لم يدخروا جهدًا في التعاون مع وزارة  والأخوات في الأمانة العامة الذين  
شؤون مجلسي الشورى والنواب من أجل إنجاح العمل المشترك. أيًضا  

أصحاب السمو والمعالي والسعادة نواب  إلى  بدوري أقدم شكري وعرفاني  
 10رئيس الوزراء والوزراء على تعاونهم مع الوزارة الذي تمخض عن هذا  

أنجزت خ التي  الأعمال  من  الـكبير  أيًضا  الـكم  وأقد م  الدور.  هذا  لال 
  إخواني وأخواتي في مجلس النواب رئيسةً وأعضاءً ومستشارينإلى  شكري  

. أيًضا أقدم شكري إلى إخواني وأخواتي في  وجميع منتسبي الأمانة العامة
وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب الذين كان لهم الأثر الـكبير في  

 15سكم الموقر، وإنجاح جميع أعمال  إنجاح عمل الوزارة في التواصل مع مجل
اللجان وأعمال الجلسات العامة. شكرًا يا معالي الرئيس، ونلتقي معكم على  
خير بإذن الل   ه تعالى، وسوف نتواصل إن شاء الل   ه خلال الإجازة البرلمانية  
 ــ لا شك في ذلك ــ من أجل المصلحة العامة بإذن الل   ه تعالى، وشكرًا.

 

 20 الرئيــــس: 

جز   عبدالرحمن  شكرًا  عادل  الأخ  الطيبة،  الكلمة  هذه  على  يلًا 
 . بطرحها المعاودة لديه نقطة نظام فليتفضل 
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة نظام بخصوص التصويت، في   

النصاب   أن  في  وعشر هو  اعتقادي  النصاب  يحصل  ولم  صوتًا،  ن 
 التصويت! فحبذا لو نراجع ذلك، وشكرًا. 

 5 

 الرئيــــس: 
عضوًا، وبالاستفسار اتضح أن    37شكرًا، عدد الحاضرين كان   

العامة يقولون إن اثنين من صوتًا. والإخوان في الأمانة   19النصاب هو  
الأعضاء اعتذرا ولـكنهم لم يخرجوهما من النظام، وهذا سبب الإرباك،  
 10ولـكن يا أخ عادل )كل تأخيرة وفيها خيرة( إن شاء الل   ه. تفضل الأخ 

 علي عبدالله العرادي. 
 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
  شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي الملاحظة نفسها، فقد كان عدد  

والموافقون    37الحضور   الموافقين    19عضوًا،  وغير   15عضوًا،   18عضوًا 
هو   الأغلبية  عضوين    20فنصاب  هناك  أن  وضحتم  الآن  وأنتم  عضوًا، 

علي   محمد  الدكتور  والأخ  الدوسري  صباح  الأخ  سعادة  أنهما  أعتقد 
الخزاعي ربما كانا مسجلين في النظام ولـكنهما غير موجودين. نبارك لـكم 

ول عيد الفطر، ووفيتم وكفيتكم يا سيدي الرئيس، ما شاء الل   ه  مقدمًا حل
 20 عليك، الجلسة ماراثونية، فأدعو الل   ه أن يعطيك الصحة والعافية، وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
الل   ه، وإن شاء الل   ه سنبقى دائمًا مهما زاد العبء معكم  عافاكم  شكرًا،   

الحكيم  القيادة  العزيز وهذه  الوطن  ة، وأستودعكم جميعًا في خدمة هذا 
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على أن نلتقي دائمًا في دروب الخ ير، فإلى اللقاء إن شاء الل   ه قريبًا    ،الل   ه
وتواصلنا   الل   ه  شاء  إن  لقاءنا  ولـكن  خارجه،  أو  المجلس  هذا  في  سواء 
سوف يبقى مستمرًا. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول  

 جلسة.أعمال هذه الجلسة. شكرًا لـكم جميعًا، وأرفع ال
 5 
 

 عصر ا(  5:30)رفعت الجلسة عند الساعة 
 
 
 10 

 علي بن صاــلح الصاــلح   المستشار أسامة أحمد العصفور 
 رئيس مجلس الشورى  الأمين العام لمجلس الشورى 

 


