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 ٥  مضبطة اجللسة الثانية

  دور االنعقاد العادي األول
  )الفصل التشريعي األول(

  
  

 ١٠  ٢: الرقـم 

  هـ١٤٢٣ شوال ٢٤:  التاريخ 
  م٢٠٠٢ديسمرب ٢٨     

  
وقر حبـضور   تفضل صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء امل             

 ١٥اجللسة الثانية للمجلس الوطين من دور االنعقاد العادي األول ، وذلك يف متام الساعة العاشـرة            

هـ املوافق للثامن والعشرين من     ١٤٢٣من صباح يوم السبت الرابع والعشرين من شهر شوال          
عقدت م ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، وقد            ٢٠٠٢شهر ديسمرب   

هذه اجللسة برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الـشورى              
رئيس الس الوطين ، وحبضور أصحاب السعادة الوزراء ، والسادة أعضاء الس الـوطين ،               
 ٢٠وسعادة السيد أمني عام جملس الشورى ، وسعادة السيد أمني عام جملـس النـواب ، والـسيد     

  . وِني لس الشورى ، والسيد املستشار القانوِني لس النواب املستشار القان
  كما حضر اجللسة كبار املسئولني بالدولة ، واألمني العـام املـساعد لـشئون جملـس                  

الشورى ، وموظفو شئون اجللسات ، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون األعـضـاء ،               
  :ثـم تفضـل الرئيــس بافتتـاح اجللسة 

  ٢٥ 

  :ــــــــــــــس الرئيـ
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بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح جلسة الس الوطين الثانية ، مل يعتذر أحد عن 
  .احلضور ، فيكون النصاب القانوين النعقاد اجللسة متوفرا 

  حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،
  أصحاب السعادة الوزراء ،

٥  لس الوطين ،السادة أعضاء ا 

  السيدات والسادة ،  
  صاحب السمو ، 

نرحب اليوم بتشريف مسوكم الكرمي للمجلس الوطين ، وكلنا أمل يف املستقبل 
  .وثقة يف الغد ويف النهج الدميقراطي الذي توجتم به مسرية العمل الوطين 

 ١٠  صاحب السمو ،

ملحمة جديدة حيق لنا يف بداية الفصل التشريعي للمجلس الوطين ، ومع بداية 
من مالحم العمل الوطين أن نتفاءل مبستقبل مشرق لوطننا ، وبأداء مثمر لسنا 
وبتعاون بناء مع حكومتكم املوقرة ، لنواصل معا ما ينتظره منا شعبنا الويفّ وهو يتابع 
عن كثب أداء الس كمؤسسة دستورية تصون وحتمي الدميقراطية وتعلي من شأن 

 ١٥  .ة واحلضارية املسرية اإلصالحي

  صاحب السمو ،
لقد أرسيتم بسياستكم احلكيمة أسسا ثابتة للدولـة العصرية ، كما ثبتم دعائم 
التنمية البشرية واالقتصادية ، وعملتم على مضاعفة املوارد وزيادة الدخل واالنفتاح 

زات على آفاق احلضارة اإلنسانية ، وما زالت مجاهري شعبكم تتطلع إىل املزيد من اإلجنا
 ٢٠اجلديدة وهي تعي أنكم حترصون دائما على مواصلتها من أجل رفاهيتهم ورفعة بالدنا 

  .الغالية 
  

  صاحب السمو ،
   يا صاحب -وحنن نستمع بإصغاء اليوم إىل برنامج وزارتكم املوقرة نثمن لكم 

 ٢٥ جهدكم املخلص وعملكم الدؤوب وحرصكم الدائم على املبادئ الدستورية -السمو 
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هذا الربنامج على الس ، ونعاهدكم بدراسته دراسة مستفيضة ومناقشته يف عرضكم 
مناقشة موضوعية واعية ، واضعني نصب أعيننا مصلحة الوطن وخري املواطن يف مرحلة 
جديدة من مراحل العمل الوطين ، ملزيد من التطور السياسي والتقدم االجتماعي 

 اليت وضعها ورسم مالحمها بكل واالزدهار االقتصادي ، سائرين معكم ضمن األسس
 ٥حكمة واقتدار حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 

املفدى ، وتقودوا مسوكم بكل تفاٍن وإخالص واقتدار ، ويدعمها ويساندها حضرة 
صاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد القائد العام لقوة دفاع 

  .البحرين 
ظ اهللا مسوكم وجعلكم ذخرا للبالد ووفقكم ملا فيه خري شعبكم الويفّ ، حف

 ١٠واآلن يشرفنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  .سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر بعرض برنامج عمل احلكومة فليتفضل 

  

  :صاحب السمو رئيس الوزراء 
  

 ١٥  رحيمبسم اهللا الرمحن ال

  
  اإلخوة رئيس وأعضاء جملسي الشورى والنواب احملترمون ،

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،
يسعدين مبناسبة بدء دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي األول ، أن أتقدم             
 ٢٠إليكم خبالص التهنئة على نيلكم شرف متثيل املواطنني يف جملسي الشورى والنـواب ،              

  . وفيق يف محل األمانة وأداء الرسالة على أكمل وجه متمنيا لكم الت
وذه املناسبة ،  يطيب لنا أن نضع أمامكم برنامج عمل احلكومـة للمرحلـة       

  . القادمة ، داعني اهللا العلي القدير أن يوفقنا مجيعا ملا فيه خري وصاحل الوطن واملواطنني 
  

 ٢٥  اإلخوة األعضاء ،



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٤(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

املاضية خطوات عدة لدعم بنـاء الدولـة        لقد اختذت احلكومة خالل املرحلة      
احلديثة ومؤسسات اتمع املدين ، حيث كان بناء املواطن وإعداده وتأهيله ملواكبـة             
متطلبات العصر يف كافة ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة ، يف مقدمـة              

عـون   ب -أولويات تلك املرحلة ، وهي مرحلة تكللت فيها جهود احلكومة ومساعيها            
 ٥ بالنجاح يف إرساء وتنفيذ أحدث الربامج التنمويـة ،   -من اهللا سبحانه وتعاىل وتوفيقه      

وجعلت البحرين تتمتع ببنية أساسية حديثة متكاملة ، تشرع فيها وتطبـق القـوانني              
كما استطاعت أن حتقق خالل تلك املرحلة مستويات متقدمة مـن           . والنظم املتطورة   

ها ، وجيسد ذلك جبالء الناتج احمللي اإلمجايل الذي حقق منـوا            الرفاهية والتقدم ملواطني  
  . سنويا خالل السنوات األربع املاضية %) ٤ر٥(وصل يف املتوسط إىل 

 ١٠واليوم وباستكمال تشكيل املؤسسات الدستورية يف البالد ، تكـون مملكـة            

 الكامل  البحرين قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطين القائم على التعاون           
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ، وسيؤدي هذا التعاون بإذن اهللا إىل استكمال مسرية    
التنمية والتطور ، وبناء الدولة العصرية القادرة على مواكبة متطلبات العصر مبنجـزات      
حضارية وتنموية ، تعزز ا املكانة اليت حققتـها يف خمتلـف اـاالت االقتـصادية                

 ١٥  .ة واحلضارية إقليميا وعربيا ودوليا واالجتماعي

  
  أيها اإلخوة واألخوات ،

يستند برنامج عمل احلكومة يف املرحلة املقبلة على جمموعة مـن الـسياسات             
والربامج حبيث تعزز األمن واالستقرار للمجتمع ، وحتقق مستويات مرتفعة من النمـو          

 ٢٠ خالل خلق وتوفري املزيد مـن  االقتصادي ، وترتقي باملستوى املعيشي للمواطنني ، من  

  . فرص العمل اجلديدة ، والعمل على تطوير خدمات اإلسكان والصحة والتعليم 
كما ينطلق هذا الربنامج من تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف ، ومن خالل العمل             
على دعم املؤسسات اإلسالمية وبراجمها ، بشكل يرسخ القيم واملبـادئ اإلسـالمية             

ند سياسات العمل الوطين للحكومة أيضا على التعاون الكامل بـني           السمحاء ، وتست  
 ٢٥كافة السلطات ، إلجناز أهداف هذا املشروع الوطين ، حبيث تقوم على أسـس مـن                
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سيادة القانون وعدالة التطبيق ، ومحاية وصون احلريات العامة ، وحقـوق اإلنـسان               
بلدي ، وأجهزة ومؤسـسات     وتعزيز مسرية العمل الدميقراطي ، ودعم تطوير العمل ال        

  .اتمع املدين 
ويقوم برنامج عمل احلكومة كذلك على أساس التوسع يف زيادة املزايا النسبية            
 ٥اليت تتمتع ا مملكة البحرين ، ومواجهة التحديات داخليـا وخارجيـا ، يف خمتلـف                

ـ      -النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، مستعينني         -ل   بعد املوىل عـز وج
بتضافر اجلهود والتعاون والتنسيق بني مجيع السلطات ومؤسـسات اتمـع املـدين             

  . واملواطنني 
إن فلسفة العمل احلكومي يف املرحلة القادمة ، تنطلق من استراتيجية متكاملـة           
 ١٠للتنمية املستدامة ، تعتمد على إطالق روح املبادرة الفردية املبدعة يف العمل االقتصادي             

 بينما يتوىل اجلهاز احلكومي دورا تنظيميـا وإشـرافيا لـدفع النـشاط              والتجاري ، 
االقتصادي ، وذلك من خالل تطوير البنية األساسـية الالزمـة ، وإزالـة العوائـق                
البريوقراطية ، وتشديد الرقابة اإلدارية واملالية ، وكذلك من خالل تيسري املعامالت ،             

بة جلذب االستثمار ، ورفع وتطـوير مـستوى     وحتسني اخلدمات ، وتوفري البيئة املناس     
 ١٥  . ونوعية األداء احلكومي بشكل عام 

فعلى صعيد التنمية االقتصادية ، دف هذه االستراتيجية إىل زيادة معـدالت            
النمو االقتصادي ، حيث ستسعى احلكومة لتحقيق معدل منو يف الناتج احمللي اإلمجـايل   

  ذا من شأنه رفع الناتج احمللي اإلمجايل مـن         سنويا ، وه  %) ٦(إىل  %) ٥(يتراوح بني   
  مليون دينـار تقريبـا عـام    ) ٢٩٨٦(م إىل   ٢٠٠٢مليون دينار تقريبا عام     ) ٢٨٦٠(
 ٢٠وحىت نصل إىل هذا النمو املستهدف ، فإننا حنتاج إىل استثمارات جديدة            . م  ٢٠٠٣ 

جاهدة مليون دينار سنويا ، وهو ما ستحاول احلكومة         ) ٧٠٠(إىل  ) ٦٥٠(يف حدود   
ويعد االقتصاد اجلديد املبين على املعرفة ، مبثابة ركيزة أساسية هلـذه اخلطـة             . حتقيقه  

االستراتيجية ؛ لذا فإن احلكومة ستقوم بالتركيز على القطاعات االقتصادية الرائـدة يف   
مرحلة النمو القادمة ، وهي قطاعات اخلدمات القائمة على التكنولوجيا واالتصاالت ،            

 ٢٥عمال ، وعلى قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والـسياحة والزراعـة      وخدمات األ 
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والصناعة ، وخباصة الصناعات القائمة على االستخدام األمثل للنفط والغاز واألملنيـوم          
  . والصناعات الصغرية واملتوسطة 

ويف إطار جهودنا حنو تنويع مصادر الدخل لزيادة معدالت النمو االقتصادي ،            
تستمر يف مواصلة سياساا االقتصادية واملالية ، اليت تقوم علـى مبـدأ    فإن احلكومة س  

 ٥االقتصاد احلر وآليات السوق ، وذلك من خالل تشجيع املنافسة ومنع االحتكار ، كما  

ستعمل على توفري املناخ املالئم الستقطاب وزيادة االسـتثمارات احملليـة والعربيـة             
 كسوق جتارية إقليمية ، ومركـز لتـشجيع         واألجنبية ، لتعزيز مكانة ودور البحرين     

  . التبادل التجاري ، وكبوابة للتجارة احلرة وعمليات إعادة التصدير 
إن اجلهود اليت ترمي إليها احلكومة الستقطاب االستثمارات ، ترتكـز علـى             
 ١٠حمورين أساسيني ، األول هو تطوير البنية األساسية ، والثاين هو دعم التنمية البشرية ،               

قًا لذلك فقد قامت احلكومة بزيادة االعتمادات املالية يف امليزانية العامة للعـامني             وحتقي
م ،  ٢٠٠٤تقريبا لسنة   %) ١٠(م ، و  ٢٠٠٣تقريباً لسنة   %) ٨(املاليني القادمني بنسبة    

م ٢٠٠٢مليون دينار يف عـام     ) ١٠٤٦(ومبقتضى ذلك سترتفع االعتمادات املالية من       
م ،  ٢٠٠٤مليون دينـار عـام      ) ١١٥٢(م ، و  ٢٠٠٣م  مليون دينار عا  ) ١١٢٩(إىل  

 ١٥مليون دينـار سـنويا مليزانيـة املـشاريع         ) ٣٣٠(وسيخصص من هذه االعتمادات     

مليون دينار سنويا مقارنة بامليزانية ) ١٧٠(االستراتيجية واإلمنائية ، وذلك بزيادة قدرها 
حلكومة بتوجيه هذه   مليون دينار ،  وستقوم ا     ) ١٦٠(م ، والبالغة    ٢٠٠٢األصلية لعام   

الزيادة إىل قطاعات البنية األساسية واإلسكان والتعليم والصحة ، وهو ما سيتضح لكم             
  عند مناقشة امليزانية العامة للدولـة ، وسـوف توظـف امليزانيـة العامـة كـأداة                 
 ٢٠لتحقيق األهداف االستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل برامج عمـل           

فيما ستعمل احلكومة على االستمرار يف معاجلة العجز يف امليزانية العامة من           الوزارات ،   
خالل سياسة إدارة املصروفات العامة ، واليت دف إىل اإلصالح االقتصادي اهليكلي ،             
وإعادة التوازن إىل امليزانية العامة ، وتقليص أوجه التداخل واالزدواجية يف األنـشطة             

إدخال مبدأ نظام السوق يف املعامالت احلكومية ، وتطبيق         احلكومية ، كما دف إىل      
 ٢٥ومتثل استراتيجية التخصيص وإشراك القطاع اخلـاص يف  . نظام ميزانية الربامج واألداء  
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  كافة حماور التنمية ، أحد أهم التوجهات األساسية للعمـل احلكـومي يف املرحلـة              
   

مان الشروط األساسـية    القادمة ، واليت ستتم بشكل تدرجيي ومدروس حىت ميكن ض         
لنجاح هذه العملية ، ومبا يكفل احلفاظ على مكاسب اتمع ، وتأمني استمرار املوارد              

 ٥ودف هذه االستراتيجية أيضا إىل إعادة هيكلة قطـاع األعمـال           . يف امليزانية العامة    

  لصاحل القطاع اخلاص لرفع الكفاءة اإلنتاجية للمشاريع ، وحتـسني اخلـدمات الـيت              
دمها ، وتعديل القوانني اليت تنظم عمل القطاعات اخلاضعة للتخصيص ، على أسس             تق

كذلك . من العدالة والشفافية ، وإمكانية عمل املؤسسات العاملة ا على أسس جتارية           
دف هذه االستراتيجية إىل إنشاء هيئات للتنظيم والرقابة يف القطاعـات املختلفـة ،              

 ١٠طنني يف ملكية الشركات واملؤسسات اليت يتم ختصيـصها ،     وإتاحة اال ملشاركة املوا   

  . مبا يف ذلك الشركات اليت يتم ختصيصها جزئيا بالبيع لشريك استراتيجي 
إن احلكومة ستويل اهتماما كبريا بتطوير األداء احلكومي ، والعمل يف إطار من             

ت والبيانـات  مبادئ اإلفصاح والشفافية ، وهذا سيكفل احلصول على كافة املعلومـا  
بكل سهولة يف خمتلف ااالت ، كما ستقوم احلكومة بتكريس مبدأ الالمركزيـة يف              
 ١٥اإلدارة ، والتفاعل املباشر مع املواطنني ، لتلمس احتياجام ومتطلبام ، والوفاء ا يف              

أسرع وقت ممكن ، باإلضافة إىل ذلك سيتم االستمرار يف عملية التحـديث اإلداري              
رعة يف اإلجناز ، ومسايرة متطلبات العصر واحتياجاته ، ومن اجلدير ذكره            لتحقيق الس 

يف هذا املقام  أن االستعدادات جترى حاليا إلمتام عملية إجناز املعامالت واإلجـراءات              
، خاصة مع ما  ) احلكومة اإللكترونية (احلكومية عرب شبكات االتصال أو ما يعرف بـ         

 ٢٠ متقدمة يف قطاع االتصاالت ، األمر الذي من شـأنه           تتمتع به مملكة البحرين من بنية     

  . زيادة فعالية اإلدارة احلكومية ، وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني 
أما على صعيد التنمية االجتماعية ، فإن احلكومة ستواصل جهودها للمحافظة           

، لذا فإن من    على ما مت حتقيقه من إجنازات يف جمال حتسني املستوى املعيشي للمواطن             
أهم أولويات احلكومة خالل املرحلة القادمة ، توفري املزيد من فرص العمل ، والتصدي           
 ٢٥ملشكلة البطالة ، وذلك من خالل استقطاب املشاريع ذات القيمة املـضافة العاليـة ،               
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  واملشاريع اليت تستقطب عمالة حبرينية كبرية وخباصة يف قطاع اخلدمات ، هذا باإلضافة      
  

ب املزيد من االستثمارات احمللية واألجنبية ، مع زيادة االسـتثمار يف تنميـة               إىل جذ 
املوارد البشرية من خالل الربامج التدريبية املتقدمة ، اهلادفة إىل رفع مستوى ونوعيـة              
 ٥القوى العاملة ، ويئتها الكتساب املعارف واملهارات التكنولوجية واملهنية واإلداريـة           

  . التنمية املستقبلية العالية وفق متطلبات 
وهنا تأيت أمهية التعليم وضرورة تطويره أسلوبا ومنهجا ، باعتباره ركنا أساسيا            
يف بناء الدولة العصرية ، وعنصرا فعاالً للنمو يف خمتلف ااالت احليوية يف اتمـع ،                
 ومن أجل ذلك ، ستسعى احلكومة إىل االستفادة بـاخلربات املتقدمـة ، وبتجـارب              

 ١٠ – إىل جانب التعليم –املنظمات واهليئات املختصة يف هذا الشأن ، كما سيتم االهتمام       

بربامج التدريب ليكونا مناسبني ملتطلبات سوق العمل ، وبتلبية احتياجات اتمع حنو            
  .التحديث والتقدم واالنفتاح على العامل 

 الرعايـة  ويف جمال اخلدمات الصحية ، فإن احلكومة ستواصل تعزيز خـدمات   
الصحية والعالجية املتكاملة املقدمة للمواطنني ، وسيتم يف هذا الشأن التركيـز علـى              
 ١٥الصحة الوقائية ، للقضاء على بعض األمراض املكلفة يف عالجها ، واليت ميكن الوقايـة     

منها من أجل خلق بيئة صحية سليمة ، وضمان صحة أجيالنا القادمة ، فيما ستواصل               
 ذاته جهودها يف تعزيز دور البحرين كمركز للخدمات الـصحية           احلكومة يف الوقت  
  . العالجية يف املنطقة 

وفيما خيتص باخلدمات اإلسكانية ، فإن جهود احلكومة ستستمر يف التوسع يف            
 ٢٠  . إنشاء املزيد من الوحدات السكنية ، وإقامة املشاريع اإلسكانية اجلديدة 

طرية ، فإن الدولة ملتزمة بالعمل علـى        وعلى صعيد االهتمام بالبيئة واحلياة الف     
  . احلفاظ على البيئة واحلياة الفطرية ، واألخذ بكل الوسائل اليت حتافظ على البيئة 

كما ستعمل على دعم الدراسات العلمية الضرورية والالزمة ، لكشف عوامل           
تلوث البيئة ، ومدى انعكاس ذلك على صحة املـواطنني ، آخـذة بعـني االعتبـار           
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هات العاملية يف معاجلة املشكالت البيئية الكربى واحلد من التلوث ومن مصادره            التوج
  .املختلفة 

ويف اإلطار نفسه ، فإننا نؤكد على أن منظومة التنمية االجتماعية ال ميكـن أن     
تتحقق بدون اإلعداد اجليد للشباب الذين يشكلون أمل الوطن يف املـستقبل ، وهـذا      

 ٥تثقيفه وإعداده بشكل سليم ، للمشاركة يف قضايا ومهـوم  يقتضي االهتمام بالشباب و   

الوطن من خالل غرس روح االنتماء والوالء واملسئولية والتفاين يف خدمـة وطنـه ،               
ودعمه وتشجيعه على اإلبداع واالبتكار يف مناخ يؤمن بقدرات الـشباب وطاقاتـه             

  . ومكانته اليت سيحققها يف صناعة تاريخ أمته 
واصل احلكومة رعايتها للعلوم والبحث العلمـي واآلداب  من جهة أخرى ، ست 

 ١٠والثقافة والفنون والتراث ومراكز اإلشعاع واإلنتاج الفكري والثقايف ، مبا يضمن هلـا             

ممارسة نشاطها على الوجه األكمل ، يف مناخ من احلرية واالنفتاح ، ومبا يتيح هلا أداء                
بوحدته الوطنية ، وقوميته العربيـة ،     رسالتها وتقوية شخصية املواطن ، ودعم اعتزازه        

  . وأمته اإلسالمية 
وال شك أن هذه املنظومة املتكاملة ملسرية التنمية االقتصادية واالجتماعيـة ال            

 ١٥ مبا يتمتع بـه     -تكتمل حلقاا بدون دعم السلطة القضائية ورجاالا ، الذين ميثلون           

ذا السياق ، فإننا سنواصل دعـم       ويف ه .  حصنا للعدالة    -القضاء من استقاللية كاملة     
اجلهاز القضائي بالكوادر القضائية املتخصصة ذات اخلـربة ، ملواكبـة االحتياجـات             
العصرية يف خمتلف القضايا ، وبصفة خاصة تلك املتعلقة باملعامالت املالية والتجاريـة             

يابة العامة واإللكترونية وغريها من القضايا املستجدة ، هذا إىل جانب االهتمام جبهاز الن 
 ٢٠  . الذي ميثل ضمانةً أساسيةً لسيادة القانون 

ولكي يتحقق كل ما نتطلع إليه من أهداف ، فإن ذلك يتطلب أمنا واستقرارا ،        
حيمي ويصون مكتسبات الوطن ، ويوفر األمن واألمان للجميع ، وهو أمر يـستدعي              

ة دفاع البحرين درعـا  معه توجيه عناية خاصة بتطوير قدراتنا الدفاعية ، حبيث تظل قو       
هلذا الوطن ، حتمي وتصون مكتسباته وإجنازاته ، وهذا يستلزم مواصلة الدولة خططها             
 ٢٥يف تنمية قدراا األمنية وفقًا ألحدث األساليب ، اليت تضمن أن تظـل قـوة دفـاع                 
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  البحرين يف مستوى الكفاءة املطلوبة ، كما يتطلب ذلك مواصلة دعم وتوفري املقومات             
  

  .سية املتقدمة لقوات األمن العام واحلرس الوطين ، لضمان أداء الدور املنوط ما األسا
وعلى صعيد التعاون االقتصادي اإلقليمي ، فسوف تواصل مملكـة البحـرين            
 ٥جهودها من أجل تعزيز العمل االقتصادي املشترك يف إطار جملس التعاون لدول اخلليج             

التعاون الذي يؤدي إىل الترابط والتكامـل       العربية ، وسيتم ذلك من خالل التنسيق و       
االقتصادي بني دول الس بصورة أكثر تقدما ، وإذا كانت منطقة التجارة احلـرة ،               
اليت جتمع بني دول الس ، هي أوىل مراحل التكامل االقتصادي بني دولـه ، فـإن                 

           لس املقرر إقامته   املرحلة الثانية ستكون مع البدء يف تنفيذ االحتاد اجلمركي بني دول ا
 ١٠  .يف األول من يناير القادم طبقًا لقرار الس األعلى 

وكعهدها ستشارك مملكة البحرين بفعالية يف اجلهود اخلاصة باملرحلة الثالثة من           
هذا التكامل ، ممثلةً يف إقامة السوق اخلليجية املشتركة ، وما تتطلبه من حرية انتقـال                

ال عناصر اإلنتاج ، وخباصة األفراد ورؤوس األموال ، هذا السلع وإزالة القيود على انتق    
  . إىل جانب مشروع العملة اخلليجية املوحدة 

 ١٥أما على صعيد التعاون االقتصادي العريب ، فإن مملكة البحرين ستعمل علـى             

تعزيز عالقات التعاون االقتصادي العريب املشترك يف إطار جامعـة الـدول العربيـة              
ا اال ، سنويل اهتماما كبريا مبشروع منطقة التجـارة احلـرة            ومؤسساا ، ويف هذ   

 ، وذلك إميانا بـدوره      ٢٠٠٥العربية الكربى املقرر استكماله يف األول من يناير عام          
  .احليوي يف دفع مسرية التنمية االقتصادية يف املنطقة العربية بوجه عام 

  ٢٠ 

  أيها اإلخوة األعضاء ،
يف السنوات األخرية على حنو جذري بفعل أحـداث         لقد تغري العامل من حولنا      

ومتغريات متالحقة ، غيرت الكثري من مفاهيم التعامالت الدولية ، ووضعت أمامنـا             
الكثري من التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت ينبغي أخذها يف احلسبان ،            
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ية وعلى أمننا القومي وعالقتنا مـع       لتأثرياا املتباينة سلبا أو إجيابا على أوضاعنا الداخل       
  . العامل اخلارجي 

ويف ظل هذه التحديات ، فإن مملكة البحرين تنطلق يف سياساا اخلارجية ، من              
ثوابت أساسها السعي إىل إقامة عالقات طيبة متوازنة مع مجيع دول العامل ، يف إطـار                

 ٥ن والسالم واالسـتقرار    العمل داخل املنظومة الدولية ، لتكريس اجلهود من أجل األم         

والعدالة االجتماعية والرخاء االقتصادي يف مجيع مناطق العامل ودوله ، وهي سياسات            
تعتزم احلكومة تطويرها واستثمارها يف توسيع دائرة االتفاقيات الثنائية يف كافة ااالت            

يعود مبردود مع الدول الشقيقة والصديقة، ومع املنظمات واهليئات الدولية املختلفة ، مبا 
إجيايب على سياسات احلكومة الرامية إىل جذب املزيد من االستثمارات األجنبية ، وفتح          

 ١٠ويف هذا اإلطار ، فقد بدأت مملكة البحرين جوالت         . أسواق جديدة للتبادل التجاري     

من املفاوضات مع الواليات املتحدة األمريكية ، للوصول إىل اتفاق بـشأن منطقـة              
  .  واليت ستسهم يف تعزيز النشاط التجاري واالقتصادي للبالد التجارة احلرة ،

ويف السياق نفسه ، فإن البحرين حريصة على املسامهة الفعالة يف احملافل الدولية             
لتأكيد دورها املساند للحق والعدل والشرعية ولضمان حـل املـشاكل واملنازعـات     

 ١٥ التوتر اليت تعيق مسرية التنميـة       الدولية بالطرق السلمية ، مبا يضمن إزالة أسباب وبؤر        

والرخاء يف العامل ، وهي يف هذا احلرص تنطلق من بعد دويل وإسالمي وعـريب ، يف                 
إطار التعاون الشامل من خالل جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، وجامعة الـدول              

ظمـات  العربية ، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ، ومنظمة األمم املتحدة ، وغريها مـن املن      
  واهليئات اإلقليمية والدولية اليت تسعى إىل حتقيق التقـارب والتعـاون بـني الـدول               

 ٢٠  . والشعوب 
  

  أيها اإلخوة واألخوات ، 
لقد استطعنا خالل السنوات املاضية باإلصرار والعزمية وضع مملكـة البحـرين     

 ، وهـو مـا      على القائمة العاملية للدول ذات التجارب املميزة يف جمال التنمية البشرية          
 ٢٥وهذا اإلجناز احلضاري الكبري بقدر     . شهدت به املنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية       
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ما يشكل مفخرة لبلدنا ، يضعنا أمام حتٍد مستمر للحفاظ على هذه النجاحات وعلى               
  املراكز املتقدمة اليت حققناها ، وهو أمر حيتاج إىل ختطيط علمي وأداء جيد ، والتزام ال             

  
ه ، وعزمية ال تنقطع ، وجهد متواصل ، كما يقتضي تعاون اجلميع ، حيـث                رجعة في 

 ٥ستعمل كل وزارة على إعداد براجمها التفصيلية للمرحلة املقبلة يف إطار هذا الربنامج ،              

لتتضافر كل اجلهود من أجل حتقيق املزيد من األمن والرخاء هلذا اجليـل ولألجيـال               
  جلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفـة حفظـه   القادمة يف ظل العهد الزاهر لصاحب ا     

  . اهللا 
  

 ١٠أسال اهللا العلي القدير أن يوفقنا مجيعا إىل ما فيه خري وصاحل هذا الوطن ، إنـه           

  . مسيع جميب 
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  

  
 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

أخرى بأننا شكرا يا صاحب السمو على هذا البيان الشامل ونعاهدكم مرة 
سوف نقوم بدراسته دراسة واعية مستفيضة ، وأن نعمل معكم ومع حكومتكم الرشيدة 

واآلن أرفع اجللسة لالستراحة وليتشرف أعضاء الس . من أجل خري الوطن واملواطن 
  . الوطين خالهلا بالسالم على صاحب السمو رئيس الوزراء املوقر 

  ٢٠ 

  
  )رفعت اجللسة ثم استؤنفت( 

  
  

 ٢٥  :ـــــــــــــــس الرئي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم نستأنف اجللسة ، لقد تشرفنا باالستماع إىل برنـامج            
 احلكومة الذي قدمه صاحب السمو رئيس الوزراء املوقر ، واآلن أدعوكم النتخـاب             
اللجنة املشتركة للرد على برنامج احلكومة الذي قدم لنا هذا الصباح ، فمن جيـد يف                
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وقت الرجاء منه ترشيح نفسه ، علما بأن هذه اللجنة جبب أن تكون             نفسه الكفاءة وال  
أعطي الكلمة لألخ عبـدالرمحن     . شاملة لكل التخصصات وأن تتكون من عدد حمدد         

  . مجشري فليتفضل 
  

 ٥  :العضو عبدالرمحن مجشري 

شكرا سيدي الرئيس ، قبل أن حندد العدد جيب أن نضع األسس اليت على 
 هذه اللجنة ، فهل هي من اللجان املختلفة لسي الشورى أساسها ينتخب أعضاء

والنواب أم هي جلنة حبسب الكفاءات املوجودة ؟ وذلك لتسهيل انتخاب األعضاء 
  . وعددهم ، وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، لقد ذكرت الكفاءة والوقت ، فأحيانا يكون هناك عضو كفؤ وليس 

ذا يستحسن كما ذكرنا أن تشتمل اللجنة على أعضاء من مجيع لديه الوقت الكايف ، ل
التخصصات ، وبناء على ذلك قد يكون متثيل أعضاء بعض اللجان أكثر من جلان 
 ١٥أخرى ، ولكن علينا أن حندد العدد ، األخ خليفة الظهراين رئيس جملس النواب لديه 

  . اقتراح فليتفضل بإبدائه 
  

  :العضو خليفة الظهراني  
سعادة الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على نبينا شكرا 

 ٢٠أعضاء من كل ) ٦(عضوا أي ) ١٢(حممد وعلى آله وصحبه ، أقترح أن يكون العدد 

  . جملس ، وشكرا 
  
  

  :العضو مجال فخرو 
 ٢٥  . أثين على ذلك 

  



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ١٤(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  :الرئيـــــــــــــــس 
عضوا ، حبيث ) ١٢(اللجنة شكرا ، هل يوافق الس على أن يكون أعضاء 

  أعضاء  ؟) ٦(ميثل كل جملس 
  

 ٥  )أغلبية موافقة ( 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

أعضاء من كل جملس ، وقبل أن نبدأ يف اختيار أعـضاء            ) ٦(إذن يعتمد العدد    
أفتح باب الترشيح فهل هناك     . اللجنة أرجو من اإلخوة األعضاء إغالق اهلاتف احملمول         

 ١٠  . نفسه هلذه اللجنة ؟  تفضل األخ مجال فخرو من يريد ترشيح 

  
  :العضو مجال فخرو 

  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي  
  

  :العضو فؤاد احلاجي  
  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . لدكتور الشيخ خالد آل خليفة شكرا ، تفضل األخ ا 

  
  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  

 ٢٥  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
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  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم الباش  

  
  :العضو الدكتور هاشم الباش 

 ٥  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ حممد حسن باقر رضي   

  :العضو حممد حسن باقر 
 ١٠  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ الشيخ علي بن عبداهللا بن خالد آل خليفة 
  

 ١٥  :العضو الشيخ علي آل خليفة  

  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

  :ــــــــس الرئيـــــــ
  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور مصطفى علي السيد  

  ٢٠ 

  :العضو  الدكتور مصطفى السيد 
  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٥  . شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب  
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  :العضو منصور بن رجب 
  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  
  :ـــس الرئيــــــــــــ
 ٥  .شكرا ، تفضل األخ أمحد زاد  

  
  :العضو أمحد بهزاد 

  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور صالح علي  
  

  :العضو الدكتور صالح علي 
  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . األخ فيصل فوالذ شكرا ، تفضل  

  
  :العضو فيصل فوالذ 

 ٢٠  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف  
  

 ٢٥  :العضو عبداجلليل الطريف 

  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ١٧(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ إبراهيم بشمي  
  

 ٥  :العضو إبراهيم بشمي 

  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ فريد غازي  

  ١٠ 

  :العضو فريد غازي 
  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥  . شكرا ، تفضل األخ حسن بومخاس  

  
  :العضو حسن بومخاس 

  . شح نفسي سيدي الرئيس شكرا ، أر 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ غامن البوعينني  
  

  :العضو غامن البوعينني 
  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ١٨(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي  
  

  :العضو الدكتور محد السليطي  
  . سي سيدي الرئيس شكرا ، أرشح نف 

  ٥ 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ،  مبا أن املترشحني قد جتاوزوا العدد املفترض من كال السني ، لـذا                 
. أعضاء من كل جملـس      ) ٦(جيب حصر أعضاء كل جملس على حدة ليتسىن انتخاب          

 ١٠  األخ مجال فخـرو ، واألخ الـدكتور مـصطفى    : فمن جملس الشورى تقدم كل من   

د ، واألخ منصور بن رجب ، واألخ الدكتور خالد آل خليفة ، واألخ الـدكتور                السي
  محد السليطي ، واألخ فيصل فوالذ ، واألخ الدكتور هاشـم البـاش ، واألخ فـؤاد                 
احلاجي ، واألخ الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة ، واألخ إبـراهيم بـشمي ، واألخ                 

هؤالء من تقدموا للترشـيح مـن     . يعبداجلليل الطريف ، واألخ حممد حسن باقر رض       
 ١٥جملس الشورى وقد خلت الترشيحات من السيدات األعضاء وأقترح أن يكـون مـن              

  .أعطي الكلمة لألخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل . بينهم مترشحات 
  

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ  
  .شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . فضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل شكرا ،  ت 
  

  
 ٢٥  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل  

  .شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

  



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ١٩(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ،  تفضل األخ مجيل املتروك  
  

  

 ٥  :العضو  مجيل املرتوك  

  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس     
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . ،  تفضل األخ فريد غازي شكرا  
  ١٠ 

  :العضو فريد غازي 
شكرا سيدي الرئيس ، إذا مسحت يل أن ألتمس من جملسكم املوقر أن يكـون                

األعضاء الستة املنتخبون من كل جملس ممثلني لكل جلنة من جلان السني مبا أنه قـد مت         
نة املشكّلة عـضو    توزيع األعضاء على اللجان ، وذلك نظرا ألمهية أن يكون هلذه اللج           

 ١٥من كل جلنة ، حىت يتم نقل التصورات وذلك نظرا ألمهية الرد على هـذا الربنـامج ،            

فالرد إذا مل يكن يتناول مجيع النواحي االقتصادية والقانونية وأيضا فيما يتعلق باملـسائل      
  . األخرى ،  فإن الرد لن يكون بالصورة اليت نأملها ،  وشكرا 

  
  )ألعضاء تثنية من بعض ا ( 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ،  أعطي الكلمة لألخ عادل املعاودة فليتفضل  

  
  :العضو عادل املعاودة 

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، لقد سبقين األخ فريد غازي يف اقتراحه ، وحفاظًا على               

الوقت أقترح أن ترشح كل جلنة شخصا ، إما أن يكون رئيس اللجنة أو أن ترشح كل                 
ة أحد أعضائها والعضو السادس أقترح ترشيحه من قبل رئيس كل جملس ، وهكذا              جلن

  . فإننا سنوفر الوقت الختيار أعضاء هذه اللجنة 



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٢٠(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  
  )تثنية من بعض األعضاء ( 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخت ألس مسعان فلتتفضل  

  
  :العضو ألس مسعان 

جو أال تكون هناك ازدواجية يف هذه اللجنة وجلنـة          شكرا سيدي الرئيس ، أر     
  .الرد على اخلطاب السامي ، وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ جاسم السعيدي  

  
  :العضو جاسم السعيدي 

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، أثين على ما ذكره اإلخوة واألستاذ فريد غازي وكالم              

 يكون االختيار من كل جلنة عضو ومـن مث خيتـار كـال             العضو عادل املعاودة ، بأن    
  .الرئيسني عضوين آخرين ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠شكرا ، يف احلقيقة لقد كان لنا تصور بأن يكون أعضاء هذه اللجنة من أعضاء               

اللجان األخرى ، ولكننا وجدنا أنه يوجد كفاءات يف جلان معينة ونريدها أن تكـون               
ذه اللجنة للرد على خطاب برنامج احلكومة ، لذا اقترحنا أن يكـون هنـاك               ضمن ه 

انتخاب وليس اختيار من بني أعضاء اللجان ، آخذين يف االعتبار األعـضاء الـذين مت          
اختيارهم للرد على اخلطاب السامي ، خاصة أن جملس الشورى مل يعلن رمسيا عن أمساء               

 ٢٥  جملس الشورى ، إن عدد املترشحني وصـل إىل  ولنبدأ اآلن مبترشحي    .  أعضاء اللجان   



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٢١(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

عضوا من جملس الشورى ،  فهل هناك من يريد االنسحاب ممن رشحوا أنفسهم              ) ١٥(
  .هلذه اللجنة ؟  تفضل األخ إبراهيم بشمي 

  
  :العضو إبراهيم بشمي 

 ٥  . شكرا سيدي الرئيس ، أنسحب لفسح اال لبقية األعضاء  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف  
  

 ١٠  :العضو عبداجلليل الطريف 

  .شكرا سيدي الرئيس ، أنسحب أيضا سيدي الرئيس  
   

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ  
  ١٥ 

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 
  . شكرا ، أنسحب أيضا سيدي الرئيس  
  

  :ـــــــس الرئيــــــــ
 ٢٠  . شكرا ، تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  

  
  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  
  . شكرا ، أنسحب أيضا سيدي الرئيس  

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي  



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٢٢(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  
  :العضو فؤاد احلاجي 

  . شكرا ، أنسحب أيضا سيدي الرئيس  
  

 ٥  :ــــــــــــس الرئيـــ

مترشحني من جملس الشورى ، وأعتقد أنه جيـب  ) ١٠(شكرا ، اآلن قد تبقى     
أن خنتار من بني كل جلنة عضوا واحدا من بينهم ، أعطي الكلمة لـألخ عبـدالرمحن                 

  . مجشري فليتفضل 
  

 ١٠  :العضو عبدالرمحن مجشري 

نتخاب األعضاء من   شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الالئحة الداخلية مل حتدد ا           
  . كل جملس على حدة ، فلو يتفضل املستشار القانوِني لتوضيح هذه املسألة 

  
موضحا ( الرئيـــــــــــــــس 

ً
:(  

 ١٥إن الدستور مل حيدد طريقة  اختيار هذه اللجنة ، وإمنا قضى بأن  يكون الـرد                  

 الشورى تفويض   موحدا من الس الوطين ، وحلسم هذا املوضوع أقترح بالنسبة لس          
هيئة مكتب جملس الشورى للترشيح ، فهل يفوض الس هيئة مكتب جملس الـشورى      
الختيار أعضاء جملس الشورى هلذه اللجنة علـى أن يراعـى يف االختيـار األعـضاء         

  املتقدمون للترشيح ؟
  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة ( 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
بة لس الشورى من قبل هيئة مكتب       إذن سيتم ترشيح أعضاء جلنة الرد بالنس       

 ٢٥جملس الشورى من بني األعضاء العشرة املتقدمني للترشيح ، فهل يرى أعضاء جملـس              

النواب تفويض ترشيح أعضائهم هليئة مكتب جملس النواب ؟ أعطي الكلمة لألخ أمحد             
  . زاد فليتفضل 



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٢٣(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  
  :العضو أمحد بهزاد 

يق بني جملسي الشورى والنواب ،      شكرا سيدي الرئيس ، أالحظ أنه يوجد تفر        
وحنن اآلن حتت مظلة الس الوطين ، لذا جيب أن يكون االنتخاب جلميـع أعـضاء                

 ٥  . السني ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، إن االقتراح بأن يكون االختيار من كال السني جيد ، وهذا الـرأي                

  . طي الكلمة لألخ علي السماهيجي فليتفضل كان من ضمن اآلراء اليت مت طرحها ، أع
  ١٠ 

  :العضو علي السماهيجي 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لو مت االختيار من كال الـسني فإنـه لـن          

  يتساوى عدد ممثلي كل جملس ، أقترح أن يكون العدد متـساويا لكـال الـسني ،                 
  .وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
لنفتح باب الترشيح ملن يريد ترشيح نفسه من جملس النـواب           شكرا ، حسنا ف    

  . للجنة املشتركة للرد على برنامج عمل احلكومة ،  تفضل األخ عبداهللا العصفور 
  :العضو عبداهللا العصفور  

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، أقترح أن نسمع النص الدستوري هلذه املـسألة فلـو               

  . وشكرا .  هذه املادة تفضل سعادة املستشار مشكورا بتوضيح نص
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين لس الشورى 

  ٢٥ 

  :ِاملستشار القانوني لس الشورى 



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٢٤(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

حيث جـاء  )٨٨(شكرا معايل الرئيس ، لقد نظم الدستور كيفية الرد يف املادة            
الس الـوطين ، وللمجلـس أن   تتقدم كل وزارة فور تشكيلها بربناجمها إىل    : "النص  

وقد سـكت الـنص الدسـتوري       " يبدي ما يراه من مالحظات بصدد هذا الربنامج         
والالئحة الداخلية لكال السني عن تنظيم كيفية اختيار هذه اللجنة أو إجراءات عملها             
 ٥  أو كيفية إعدادها للتقرير ، وجاءت الالئحة الداخلية لس الشورى لتنص يف املـادة              

يف احلاالت اليت يدعى فيها الس الوطين إىل االجتماع يتـوىل           " على اآليت     ) ١٨٥ (
رئاسة جلساته رئيس جملس الشورى ويعمل بأحكام هذه الالئحة الداخليـة يف تلـك              

إىل آخر نص هذه املادة ، وإذا ما عدنا إىل الالئحـة الداخليـة لـس                ... " اجللسة  
يت تنظم جلان الس وحتدد عدد أعـضاء هـذه          وهي ال ) ٢١(الشورى يف املادة رقم     

 ١٠وجيوز للمجلس إذا اقتضى األمر    : " اللجان جند أن الفقرة األخرية من نفس املادة تقول          

أن يشكل جلنة مؤقتة لدراسة موضوع معني وتنتهي اللجنة املؤقتة بانتهاء الغرض الذي             
حـة إجـراءات   إذن فسكوت النص الدستوري وعدم تنظيم الالئ" . شكلت من أجله   

مـن  ) ١٨٥(حمددة وخاصة لكيفية الرد على برنامج احلكومة ، ولكي نطبق نص املادة  
الـيت تـشري إىل     ) ٢١(الالئحة الداخلية لس الشورى علينا أن نعود إىل املادة رقـم            

 ١٥تشكيل جلنة مؤقتة من أي عدد كان من السادة أعضاء الس الوطين ، لكـي تعـد                 

ىل الس الوطين ليتوىل السادة أعضاء الس الوطين مناقشة هـذا       التقرير ومن مث يرفع إ    
  . وشكرا سيدي الرئيس . التقرير ، ومن مث رفعه إىل مسو رئيس الوزراء 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠شكرا ، يف احلقيقة لقد أردت أن أسهل املوضوع لكيال يكون العدد متفاوتا من  

شبه إمجاع على تساوي العدد لكال الـسني ، لـذلك           كال السني ، ومبا أن هناك       
واآلن أفتح باب الترشيح للذين يريـدون ترشـيح         . طرحت املوضوع بصورة مفصلة   

أنفسهم هلذه اللجنة من اإلخوة أعضاء جملس النواب ، أعطي الكلمة لألخ يوسف زينل              
  . فليتفضل 
  ٢٥ 

  :العضو يوسف زينل 



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٢٥(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

دي اقتراح سيدي الرئيس ، مبا أن هنـاك         شكرا ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، ل        
جلنة للرد على اخلطاب السامي جلاللة امللك ، فلماذا ال نترك األمر للرد على برنـامج                
احلكومة للجنة الرد على اخلطاب السامي وتكون اللجنة موحدة ، وذا خنرج من هذه              

  . اإلشكالية كحل عملي ، وشكرا 
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .  تفضل األخ عبدالرمحن مجشري شكرا ، 
  

  :العضو عبدالرمحن مجشري 
 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، أمام هذا القصور يف الالئحة الداخلية كما ذكر سعادة              

املستشار ، أقترح سيدي الرئيس لو يطلعنا سعادة املستشار على التجارب الربملانيـة يف              
ختيار جلنة الرد علـى الربنـامج       هذه املسألة يف الدول الشقيقة والقريبة بشأن كيفية ا        

  . وشكرا سيدي الرئيس . احلكومي 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخ خليفة الظهراين رئيس جملس النواب فليتفضل  
  

  :العضو خليفة الظهراني 
شكرا سعادة الرئيس ، بالنسبة لإلخوة أعضاء جملس النواب ، من يريد ترشيح  
 ٢٠  . لرجاء رفع األيدي ، وشكرا نفسه ا

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ غامن البوعينني  

  
  :العضو غامن البوعينني 

 ٢٥  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٢٦(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  . شكرا ، تفضل األخ فريد غازي  
  

  :العضو فريد غازي 
  .شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ أمحد زاد  

  
  :العضو أمحد بهزاد 

 ١٠  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ عبدالعزيز املوسى  
  

 ١٥  :العضو عبدالعزيز املوسى 

  .شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  
  :ـس الرئيــــــــــــــ
  . شكرا ، تفضل األخ حسن عيد بومخاس  

  ٢٠ 

  
  :العضو حسن بومخاس 

  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ عبدالنيب سلمان  



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٢٧(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  
  :العضو عبدالنبي سلمان 

  .شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . ألخ يوسف زينلشكرا ، تفضل ا 
  

  :العضو يوسف زينل 
  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ يوسف اهلرمي  

  
  :العضو يوسف اهلرمي 

 ١٥  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور صالح علي  
  

 ٢٠  :دكتور صالح علي العضو ال

  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ علي السماهيجي  

  ٢٥ 

  :العضو علي السماهيجي 



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٢٨(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ مسري الشويخ 

  ٥ 

  :العضو مسري الشويخ 
  .  أرشح نفسي سيدي الرئيس شكرا ، 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  . شكرا ، تفضل األخ جاسم عبدالعال  

  
  :العضو جاسم عبدالعال 

  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور عيسى املطوع  
  

  :العضو الدكتور عيسى املطوع 
  . سي سيدي الرئيس شكرا ، أرشح نف 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ حممد آل عباس  

  
  :العضو حممد آل عباس 

 ٢٥  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٢٩(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ جاسم السعيدي  

  
  :العضو جاسم السعيدي 

 ٥  . شكرا ، أرشح نفسي سيدي الرئيس  
  

  :ـــــــــــــــس الرئي
عضوا يريدون ) ١٥(شكرا ، مبا أن العدد بالنسبة لس النواب وصل إىل  

ترشيح أنفسهم ، فهل هناك من يريد االنسحاب من هذه اللجنة ؟ تفضل األخ يوسف 
 ١٠  .اهلرمي 

  
  :العضو يوسف اهلرمي  

  . شكرا ، أنسحب سيدي الرئيس  
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . فضل األخ عبدالنيب سلمان شكرا ، ت 
  

  :العضو عبدالنبي سلمان  
  . شكرا ، أنسحب سيدي الرئيس  

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور صالح علي  
  

  :العضو الدكتور صالح علي  
 ٢٥  . شكرا ، أنسحب سيدي الرئيس  

  :الرئيـــــــــــــــس 



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٣٠(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  . شكرا ، تفضل األخ فريد غازي  
  

  :العضو فريد غازي  
شكرا ، أنسحب سيدي الرئيس لصاحل األخ علي السماهيجي ، وأرجـو أال              

 ٥  .ينسحب هو من الترشيح 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ جاسم عبدالعال  
  

 ١٠  :العضو جاسم عبدالعال  

  .شكرا ، أنسحب سيدي الرئيس  
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .  تفضل األخ جاسم السعيدي شكرا ، 

  ١٥ 

  :العضو جاسم السعيدي  
  . شكرا ، أنسحب سيدي الرئيس  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  . شكرا ، تفضل األخ مسري الشويخ  

  
  :العضو مسري الشويخ  

  . شكرا ، أنسحب سيدي الرئيس  
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ غامن البوعينني  



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٣١(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  
  :عضو غامن البوعينني  ال

  .  شكرا ، أنسحب سيدي الرئيس  
   

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

غامن البوعينني ، ومسري الشويخ ،  وجاسم : إذن انسحب كل من اإلخوة  
السعيدي ، ويوسف اهلرمي ، وعبدالنيب سلمان ، والدكتور صالح علي ، وجاسم 

هيجي ، وقد بقي من األعضاء عبدالعال ، وفريد غازي انسحب لصاحل علي السما
حسن بومخاس ، وعبدالعزيز املوسى ، : املرشحني أنفسهم للجنة الرد كل من اإلخوة 

 ١٠وحممد آل عباس ، ويوسف زينل ، وعلي السماهيجي ، والدكتور عيسى املطوع ، 

  . أعطي الكلمة لألخ إبراهيم بشمي فليتفضل . وأمحد زاد 
  

  :العضو إبراهيم بشمي 
دي الرئيس ، بالنسبة لتشكيل اللجان للرد على اخلطاب السامي شكرا سي 

 ١٥امللكي ، فقد شكلت جلنتان منفصلتان من كال السني ، واآلن نفس األمر سيقع لذا 

األمر . أقترح تشكيل جلنة موحدة من الس احلايل أو تشكيل جلنتني من كال السني 
 مل توفر لنا األسس اليت نسري عليها عندما  أن الالئحة الداخلية– سيادة الرئيس -اآلخر 

نكون حتت مظلة الس الوطين ، فهناك نقص يف الالئحة الداخلية ، كما أن هناك 
  . مالحظات على الئحيت السني ، فما هو احلل القانوِني هلذا األمر ؟ وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . ِني لس الشورى فليتفضل شكرا ، أعطي الكلمة لألخ املستشار القانو 

  
  :ِاملستشار القانوني لس الشورى  



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٣٢(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

شكرا معايل الرئيس ، يف الواقع ليس هناك تناقض أو قصور يف الالئحة  
خبصوص تشكيل جلنة الرد ، وإمنا النص الدستوري أعطى احلرية لألعضاء إلبداء 

ل إن هذه الالئحة يف تقو) ١٨٥(مالحظام ، مث إن الئحة جملس الشورى يف املادة 
حالة انعقاد الس الوطين هي اليت تطبق ، إذن فالالئحة كاملة وهي تطبق يف حالة 
 ٥انعقاد الس الوطين ، أما فيما يتعلق بلجنة الرد على اخلطاب السامي فقد نص على 

، ونظمت إجراءاا الئحة جملس النواب كما هي ) ٧٤(تكوينها الدستور يف املادة 
خيتار مكتب جملس : " ونصها ) ٧( الئحة جملس الشورى يف املادة رقم منظمة يف

 جلنة من أعضاء الس إلعداد مشروع الرد – ويف املقابل جملس الشورى –النواب 
على اخلطاب السامي ويعرض تشكيل هذه اللجنة على الس إلقراره ، وتقوم اللجنة 

 ١٠ ويعرض على الس يف املوعد الذي بدراسة اخلطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه

كذلك الئحة جملس الشورى تقول نفس " . حيدده ويرفع الرد إىل امللك بعد إقراره 
النص ، فليس هناك تناقض أو قصور ، ويف حالة وضوح النص فإنه ال جمال للتغيري وال 

  . لالجتهاد ، وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . عبداجلليل الطريف فليتفضل شكرا ، أعطي الكلمة لألخ  
  

  :العضو عبداجلليل الطريف 
شكرا سيدي الرئيس ، مبا أن هذه اللجنة ستناقش وتعاجل موضوعا هاما يتعلق  

 ٢٠بربنامج عمل احلكومة وحنن أمام إشكال يف حتديد أعضاء اللجنة ، فلماذا ال نوسع دائرة 

ضوا ليحل لنا هذا اإلشكال ، ع) ١٢(عضوا بدالً من ) ١٤(هذه اللجنة وجنعلها من 
  . وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 
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أعضاء ) ٦(عضوا حبيث يكون ) ١٢(شكرا ، لقد اتفقنا على أن يكون العدد  
ولقد كان بودي أن يكون أعضاء هذه اللجنة من كال السني دون . من كل جملس 

التفاق على أن يكون العدد حتديد ، ولكن نظرا لرغبة بعض اإلخوة األعضاء فقد مت ا
ومبا أن هذه أول جلنة مشتركة فقد قبلنا هذا االقتراح ولكن يف املستقبل . متساويا 

 ٥ستكون الكفاءة هي املعيار الوحيد الذي سنسري عليه ، تفضل األخ خليفة الظهراين 

  . رئيس جملس النواب 
  

  :العضو خليفة الظهراني 
 تفضل به األخ إبراهيم بشمي بأن هناك شكرا سعادة الرئيس ، بالنسبة ملا 

 ١٠تناقضا ، يف احلقيقة ليس هناك تناقض ألنه بالنسبة للرد على اخلطاب السامي جلاللة 

امللك فإن اللوائح تنص على إعداد ردين منفصلني مبعىن رد لكل جملس ، أما الرد على 
الس الوطين  ، برنامج عمل احلكومة املعروض هذا اليوم فإنه حيتاج إىل رد واحد من 

وبالتايل فاألعضاء صوتوا على تكوين جلنة مشتركة للرد على هذا الربنامج ، فليس 
أعضاء من كل ) ٧(أما فيما تفضل به األخ عبداجلليل الطريف بأن حندد . هناك تناقض 

 ١٥جملس فإن هذا األمر قد انتهينا منه ، ألنه قد مت التصويت بشبه إمجاع على االقتراح 

  . أعضاء من كل جملس ، وشكرا ) ٦( التثنية عليه بأن يكون هناك الذي متت
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخ فريد غازي فليتفضل  
  ٢٠ 

  :العضو فريد غازي  
شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، لقد وضح سعادة املستشار  

نقص يف الالئحة الداخلية ، ولكنا يف احلقيقة القانوِني للمجلس بأنه ليس هناك أي 
أعددنا الكثري من املالحظات على نصوص الالئحة الداخلية وبغض النظر عن تلك 
 ٢٥النصوص إال أن الالئحة الداخلية للمجلسني يعتورها النقص ويعتورها عدم االكتمال 

مع سعادة رئيس يف العديد من النقاط ، أما بشأن ما أبديناه يف هذه النقطة فأنا أتفق 
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جملس النواب بأنه جيب أن يكون هناك رد واحد من الس الوطين للرد على خطاب 
ومبا أن هذا الس قائم على غرفتني . مسو رئيس الوزراء ، فهذه هي الطبيعة الدستورية 

 فإنه جيب أن يكون هناك مساواة يف عدد األعضاء - وإن كان املطلوب ردا واحدا -
وإن كانت الالئحة مل تتطرق إىل تفصيل هذا األمر ، فأعتقد . طاب الرد عند إعداد خ

 ٥أن الس الوطين سوف يتوىل تطوير هذا اجلانب باإلضافة إىل اجلوانب األخرى اليت 

  . سوف تتم مناقشتها واألمر كذلك ملا قد يستجد من أعمال الس املوقر ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . طي الكلمة لألخ عادل املعاودة فليتفضل شكرا ، أع 

  ١٠ 

  :العضو عادل املعاودة 
شكرا سيدي الرئيس ، مبا أننا مقرون بأن الالئحة ا بعض النقص لذا أطلب  

  من األعضاء عدم تعقيد األمور ؛ فالقضية ال حتتاج لكل هذا الوقت ، فالوقت هو 
حيذوا حذو األخ فريد غازي بأن احلياة ؛ لذا أدعو اإلخوة الذين رشحوا أنفسهم بأن 

 ١٥يفسحوا اال لألعضاء ذوي التخصص والكفاءة ، فإذا كان هناك عضوان من نفس 

التخصص قد رشحا أنفسهما فأرجو أن يفسحا اال لغريمها ويوفرا علينا مسألة 
  التصويت ، واألمر كذلك بالنسبة لس الشورى ، وذلك حفاظًا على الوقت ، 

  . وشكرا  
  

 ٢٠  :لرئيـــــــــــــــس ا

  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخ يوسف الصاحل فليتفضل  
  

  :العضو يوسف الصاحل 
شكرا سيدي الرئيس ، آمل أال يفرق الس يف اإلجراءات يف بداية جلساته  

 ٢٥ ليستا – الشورى والنواب –واجتماعاته ، خاصة أن الالئحتني لكال السني 

طين يف هذه اجللسة يعترب هو السلطة العليا يف حتديد اإلجراءات متساويتني ، والس الو
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عضوا ) ١٢(اليت يسلكها يف حتديد اللجنة ، ولقد مت  االتفاق على تشكيل جلنة من 
أعضاء من كل جملس ، فالرجاء عدم اقتراح آراء مل تتم التثنية عليها وأال ) ٦(تضم 

نتفق على ما توصلنا إليه ، وأن سلطتنا نرجع إىل الوراء وأال نغرق يف التفصيالت وأن 
  . ورأينا هو أعلى من اللوائح اليت هي إىل اآلن مل نناقشها ومل نوافق عليها ، وشكرا 

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا  ، أعطي الكلمة لألخ عبداحلسن بوحسني فليتفضل  
  

العضو عبداحلسن بوحسين 
ّ

:  
نا اتفقنا على أن تقوم هيئة مكتب جملس شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد مبا أن 

 ١٠أعضاء من بني األعضاء الذين تقدموا للترشيح ، لذا أقترح أن ) ٦(الشورى باختيار 

  . تطبق نفس اآللية يف جملس النواب الختيار املرشحني الذين تقدموا للترشيح ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
لس النواب الذين تقدموا للترشيح هلذه شكرا ، سوف أقرأ أمساء األعضاء من جم 

 ١٥  أمحد زاد ، حسن بومخاس ، عبدالعزيز املوسى ، حممد آل : اللجنة وهم اإلخوة 

عباس ، يوسف زينل ، علي السماهيجي ، الدكتور عيسى املطوع ، فمن ِمن األعضاء 
  . الكرام يريد االنسحاب ؟ تفضل األخ عبدالعزيز املوسى 

  
  :وسى العضو عبدالعزيز امل

 ٢٠  .شكرا سيدي الرئيس ، أنا أنسحب سيدي الرئيس  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، أوجه لك الشكر لشجاعتك يف االنسحاب وبالتايل فإن األعضاء الذين  
أعضاء من جملس الشورى قد ) ١٠(واآلن قد بقي . سيمثلون جملس النواب قد اكتملوا 

 ٢٥مساءهم لعل هناك من لديه الشجاعة رشحوا أنفسهم لعضوية اللجنة وسأقرأ أ
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مجال فخرو ، وفيصل فوالذ ، والدكتور مصطفى السيد ، : لالنسحاب وهم اإلخوة 
  ...ومنصور بن رجب 

  

  
مقاطعا(العضو الدكتور مصطفى السيد 

ً
: (  ٥ 

  .سيدي الرئيس ، أنا أنسحب إلعطاء الفرصة لزمالئي ، وشكرا  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . األخ الدكتور محد السليطي شكرا ، تفضل 
  

 ١٠  :العضو الدكتور محد السليطي 

  . شكرا ، أنا أنسحب سيدي الرئيس  
  
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٥  األخ الدكتور هاشم : شكرا ، أواصل قراءة بقية أمساء األعضاء املرشحني 

ألخت الباش ، واألخ الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة ، واألخ حممد حسن باقر ، وا
الدكتورة فوزية الصاحل ، واألخ مجيل املتروك ، أعطي الكلمة لألخ عبدالرمحن مجشري 

  . فليتفضل 
  

 ٢٠  :العضو عبدالرمحن مجشري 

شكرا سيدي الرئيس ، أرى أن الذين لديهم ختصص يف اال ينسحبون وهم  
 مكتب من املفروض أن يكونوا موجودين يف اللجنة ، لذا أقترح أن يترك األمر هليئة

  . الس الختيار األعضاء املرشحني ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسين  
  

العضو عبداحلسن بوحسين 
ّ

:  
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  .شكرا سيدي الرئيس ، أثين على كالم األخ عبدالرمحن مجشري  
   

  :الرئيـــــــــــــــس 
تفويض هيئة مكتب جملس الشورى الختيار شكرا ، سبق أن كان هناك اقتراح ب 

 ٥ستة أعضاء من بني األعضاء املترشحني من جملس الشورى ليكونوا أعضاء يف جلنة الرد  

  .تفضل األخ جهاد بوكمال . على برنامج عمل احلكومة 
  :العضو جهاد بوكمال 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه قد فُوضت هيئة مكتب الس الختيار  
  . املرشحني ، وشكرا األعضاء 
  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، لقد أردت أن أؤكد على القرار الذي مت اختاذه مسبقًا ، وأشكر  

اإلخوان أعضاء جملس الشورى على تفويض هيئة مكتب الس النتخاب األعضاء 
  . تفضل أعطي الكلمة لألخ إبراهيم بشمي فلي. الستة من بني األعضاء الثمانية املتبقني 

  ١٥ 

  :العضو إبراهيم بشمي 
هل حيق لنا كمجلس شورى أن : شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أطرح سؤاالً  

  . نتكلم يف الس الوطين باسم جملس الشورى ؟  وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا ، مبا أن أعضاء الس قد اقترحوا أن يكون العدد متساويا لكال  
ال أنه من املفترض يف الس الوطين أال ينظر إىل ضرورة ذلك ، وعلى كٍل السني ، إ

فإن االقتراح قد تقدم به أكثر أعضاء جملس النواب ، وحىت ال يقال إننا قد فضلنا أحد 
السني على اآلخر فبالتايل جاء االقتراح باملساواة يف عدد األعضاء ، ولقد كان من 

 ٢٥ من جملس واحد من أي من السني ، ولكن حىت ال املمكن أن يكون مجيع األعضاء

  ...يشعر أحد بأن أحد السني قد  استحوذ على العدد األكرب يف اللجنة 
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موضحا(العضو إبراهيم بشمي 
ً

: (  
هل حيق لنا كمجلس شورى أن نتكلم يف  الس : سيدي الرئيس ، سؤايل هو  

  . الوطين كمجلس شورى ؟ وشكرا 
  

  ٥ 

  :ـــــــــس الرئيــــــ
شكرا ، أعطي الكلمة لألخ املستشار القانوين لس الشورى لتوضيح هذه  

  . النقطة فليتفضل 
  

 ١٠  :ِاملستشار القانوني لس الشورى 

شكرا معايل الرئيس ، يف حال اجتماع الس الوطين يكون مجيع السادة  
 جملس نواب ، فالقرار األعضاء هم أعضاء الس الوطين ، وليس هناك جملس شورى أو

  . يتخذ باسم الس الوطين ، وكذلك التقرير يرفع باسم الس الوطين ، وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

أعضاء من بني األعضاء الثمانية ) ٦(شكرا ، أطلب من األعضاء اختيار  
  املرشحني لعضوية جلنة الرد ، أو تفويض هيئة مكتب جملس الشورى الختيار 

  . املرشحني ، أعطي الكلمة لألخ عبداهللا العصفور فليتفضل 
  

  ٢٠ 

  :العضو عبداهللا العصفور 
شكرا معايل الرئيس ، أرجو أن يكون هناك تصويت لتفويض هيئة مكتب  

  . الس الختيار األعضاء ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

ي الكلمة لألخ عبداجلليل شكرا ، أعتقد أن األمر يتطلب تفسريا قانونيا ، أعط 
  . الطريف فليتفضل 
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  :العضو عبداجلليل الطريف 
شكرا سيدي الرئيس ، ملاذا ال خيول مكتبا السني معا الختيار األعضاء ؟  
  . وشكرا 

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٥شكرا ، هذا الرأي قد اقترح يف السابق وقد كان هناك إشكال قانوِني عليه ،  

تفضل .  ورد نص قانوين بأن خيتار الس اللجنة اليت ترد على برنامج احلكومة ألنه قد
  . األخ مجال فخرو 

  
  :العضو مجال فخرو 

 ١٠أعضاء من ) ٦(شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس من العدل أن يتم اختيار  

ه عضوا من الس الوطين ، فإذا كنا نريد أن نصوت فإن) ٨٠(جملس الشورى من قبل 
ولكين أقترح سيدي الرئيس طاملا أن هناك . عضوا معا ) ١٢(جيب أن نصوت  على 

أعضاء منهم ، وأعضاء ) ٦(قبوالً من قبل األعضاء بأن أعضاء جملس النواب قد رشحوا 
أعضاء وخولوا الرئاسة باالختيار ، فإين أعتقد بأنه ليس ) ٨(جملس الشورى رشحوا 

 ١٥وأمتىن سيدي الرئيس أن نغلق هذا املوضوع . الختيار هناك أي خطأ بتخويل الرئاسة با

آخرين ) ٦(أعضاء متفقًا عليهم و) ٦(عضوا يكون ) ١٢(ونترك األمر للرئاسة الختيار 
  . للرئاسة احلق يف اختيارهم ، وشكرا 

  

  ) تثنية من بعض األعضاء( 
  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  ملوافقون عليه ؟شكرا ، أطرح االقتراح للتصويت ، فمن هم ا 
  
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة ( 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 
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  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخ الدكتور منصور العريض فليتفضل  
  
  

  :العضو الدكتور منصور العريض 
 ٥شكرا ، بالنسبة القتراح ختويل هيئة املكتب الختيار األعضاء فإنه مل تشكل  

  . ان مل تنته من اختيار الرئاسة فيها ، وشكرا هيئة مكتب الس إىل اآلن وأن اللج
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، يف الوقت احلاضر يوجد الرئيس ونائبا الرئيس وهم يشكلون هيئة  

 ١٠املكتب وهناك اقتراح ثُين وصوت عليه وقد انتهينا من هذا املوضوع ، أعطي الكلمة 

  . تفضل لألخ خليفة الظهراِني رئيس جملس النواب فلي
  

  :العضو خليفة الظهراني 
شكرا معايل الرئيس ، إن مجيع اإلخوة يف السني مع مبدأ سرعة اإلجناز  

 ١٥وسرعة البت يف هذه األمور ، فإذا كان هذا هو املعمول به فإين أوصي سعادتكم 

وأعضاء مكتب جملس الشورى أن جيتمعوا بعد انتهاء هذه اجللسة ويقرروا من ينتخبوا 
عضاء حىت يتسىن نشر أمساء أعضاء  هذه اللجنة غدا يف الصحافة ،  وحىت نكون من األ

يف مستوى هذا احلدث خاصة أنه حيدث للمرة األوىل ، فأنا أقترح ذلك واألمر متروك 
  . أوالً وأخريا لكم ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
ين نائيب الرئيس على شكرا أخ خليفة ، يف احلقيقة حنن عقدنا العزم مع األخو 

االجتماع اليوم بعد االنتهاء من هذه اجللسة ، وإن شاء اهللا ننتهي من هذا املوضوع 
وبانتهاء االتفاق على تشكيل جلنة الرد على برنامج عمل احلكومة . اليوم ونعلنه لكم 

 ٢٥  .نكون قد أينا جلستنا هلذا اليوم ، وترفع اجللسة ، وشكرا 
  
  

 ظهرا ١٢ر٣٠عة رفعت اجللسة السا( 
ً

(  
  



 ١ الفصل التشریعي -١ االنعقاد -٢المضبطة           ) ٤١(                        م٢٨/١٢/٢٠٠٢)  المجلس الوطني ( 

  
  
  
  
  ٥ 

  
       الدكتور فيصل بن رضي املوسوي               عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 

       رئيس جملس الشورى                   أمني عام جملس الشورى
     رئيس الس الوطني                        

    ١٠ 

  
 )انتهت املضبطة (                                   


