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 ٥  مضبطة اجللسة التاسعة

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصــل التشريعــي األول

  
  

 ١٠  ٩: الرقـم 

  هـ١٤٢٤ شـوال ٢١: التاريخ 
   م٢٠٠٣ ديسمرب ١٥     

  

ـي من الفصل عقد جملس الشورى جلسته التاسعة من دور االنعقاد العادي الثان
 ١٥التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند الساعة 

هـ ١٤٢٤ شوالمن شهر احلادي والعشرين  والنصف من صباح يوم االثنني التاسعة
م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور ٢٠٠٣ ديسمرباملوافق للخامس عشر من شهر 

وي رئيس جملس الشورى ، وحضور السادة أعضاء الـس ، فيصل بن رضي املوس
  .وسعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم أمني عام جملس الشورى 

 ٢٠  : هذا وقد مثل احلكومة كل من 

  .سعادة السيد علي بن صاحل الصاحل وزير التجارة  -١
ـ         -٢ شورى سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملـسي ال

  . والنواب 
  : اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم حضر كما

 ٢٥  .الدكتور عبداهللا منصور وكيل وزارة التجارة  -١

 .السيد علي أمحد رضي الوكيل املساعد للتجارة احمللية بوزارة التجارة  -٢
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  .السيد عبداهللا احلامد رئيس التجارة اإللكترونية للترويج بوزارة التجارة  -٣
  .د الشرقاوي املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية السيد جمدي أمح -٤
 .السيد خالد إبراهيم عبدالغفار املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية  -٥
السيد ياسر رمضان املستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون جملسي الـشورى            -٦

 ٥  .والنواب 

ان بوزارة الدولة لشئون   السيد حممود رشيد حممد أخصائي شئون اجللسات واللج        -٧
  .جملسي الشورى والنواب 

  
كما حضرها الدكتور عصام الربزجني املستشار القانونـي للمجلـس ، والـسيد            
 ١٠عيسى أمحد اجلودر األمني العام املساعد لشئون الس ، والسيد أمحد حممد يوسف مـدير               

لعالقـات العامـة    إدارة شئون اجللسات ، والسيد إمساعيل إبراهيم أكربي مـدير إدارة ا           
واإلعالم واملراسم ، والسيد عبدالناصر حممد الصديقي مدير إدارة شئون اللجان ، وعدد             

  :من موظفي األمانة العامة ، مث تفضل سعادة الرئيس بافتتاح اجللسة 
  

 ١٥   :الرئيـــــــــــــــس

 من م اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة التاسعة من دور االنعقاد العادي الثاين        بس
األخ إبراهيم داود   : الفصل التشريعي األول ، اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من            

نونو ، واألخ عبداهللا العصفور ، واألخ الدكتور مصطفى الـسيد ، واألخ يوسـف               
الصاحل ، واألخ عصام جناحي ، واألخ الشيخ فهد آل خليفة ، واألخ حممـد هـادي      

 ٢٠األخ مجيـل املتـروك ، واألخ خالـد         : وقد تغيب عن احلضور كل من       . احللواجي  

الشريف ، وذا يكون النصاب القانوين النعقاد اجللسة متوافرا ، ونبدأ بالتصديق على             
  مضبطة اجللسة السابقة ، فهل من مالحظات عليها ؟

  
  )ال توجد مالحظات  ( 

  ٢٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
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  البند التايل من جدولوننتقل اآلن إىل . إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم 
مقدم : األول :  األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ، فقد ورد إلينا اقتراحان بقانونني 

من العضو فيصل فوالذ بشأن إصدار طابع بريد للعمل اخلريي ، وقد متت إحالته إىل 
هو :  جلنة املرافق العامة والبيئة مع إخطار جلنة الشئون التشريعية والقانونية ، والثاين

 ٥ بشأن األسرار ٢٠٠٣لسنة ) ٧(من قانون رقم ) ٥(اقتراح بقانون بتعديل املادة 

التجارية املقدم من العضو خالد املسقطي ، وقد متت إحالته إىل جلنة الشئون املالية 
وقبل أن ننتقل إىل البند التايل . واالقتصادية مع إخطار جلنة الشئون التشريعية والقانونية 

عمال أحب أن أهنئكم مجيعا مبناسبة العيد الوطين ايد ململكة البحرين ، من جدول األ
وأن أتقدم بالتهنئة نيابة عنكم إىل صاحب اجلاللة امللك املفدى محد بن عيسى آل 
 ١٠خليفة ملك مملكة البحرين ، وإىل صاحب السـمو الشـيخ خليفة بن سـلمان آل 

مو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل خليفة رئيس الوزراء املوقر ، وإىل صاحب الس
العهد األمني القائد العام لقوة دفاع البحرين ، آملني أن يعود هذا اليوم على مملكتنا 
احلبيبة وقد حتققت أماين اجلميع هلا بالتقدم وأن يعم اخلري مجيع املواطنني يف مملكتنا ، 

 ا أتقدم لقيادتنا ولشعب البحرين بالتهنئةوننتقل . ذه املناسبة السعيدة فبامسكم مجيع
 ١٥اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالسؤال املوجه إىل سعادة وزير 

التجارة السيد علي بن صاحل الصاحل املقدم من العضو خالد املسقطي بشأن مركز 
، ورد سعادة الوزير مرفق جبدول ) مشروع احملطة الواحدة(خدمات املستثمرين 

 أخ خالد املسقطي هل لديك أي تعليق على رد سـعادة الوزير ؟ تفضل األعمال ،
  .األخ خالد املسقطي 

  ٢٠ 

  :العضو خالد املسقطي 
شكرا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر اجلزيل لسعادة وزير التجارة علـى رده             
على السؤال املوجه لسعادته ، ولكن أعتقد بأن ما احتواه هذا الرد وتفاصيله تتطرق إىل  

ة احملطة الواحدة ، واجلهود واخلطوات اليت قامت ا وزارة التجارة لتأسيس البنية              فكر
 ٢٥التحتية اليت متكنها من تنفيذ هذا املشروع ، والربنامج الزمين لتنفيذه ، ولكن الـرد مل                
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يتطرق إىل السؤال اجلوهري الذي طرحته ، إذ ال يكفي قول سـعادة الـوزير بـأن                 
  ت مباركته من قبل جملس الوزراء املوقر وأن سعادة وزير         مشروع احملطة الواحدة قد مت    

  
 ديوان مسو رئيس الوزراء قام مبخاطبة مجيع الوزارات للمشاركة ودعم املشروع ، يف             

 ٥هل استطاعت وزارة التجارة اليت تتبىن مشروع احملطة الواحـدة          : حني أن السؤال هو     

 الرمسيـة واخلاصـة ذات      أن توفر كل الضمانات اليت ستجعل الوزارات واملؤسسات       
العالقة تعمل كفريق واحد متكامل بعيدا عن احلساسيات اخلاصة بالصالحيات الـيت            
أعاقت يف السابق مشروع احملطة الواحدة وأعاقت تنفيذه رغم طرح هذه الفكرة منـذ            
سنوات طويلة ، وهل سيكون هذا املشروع مبثابة النقلة النوعية يف منهجية تعاملنا مع              

 ١٠سيدي الرئيس ، هذا هو السؤال ، والرد كما ذكـرت مل يتطـرق إىل               . ين  املستثمر

جوهر هذا السؤال ، بل إنه يف احلقيقة زاد من خماويف ، حيث إن الرد يوحي وبشكل                 
واضح بأن املشروع هو مشروع وزارة التجارة وحدها وليس مشروعا حكوميـا ، أو       

ناها احلكومة ممثلـة بكـل وزاراـا        مشروع دولة أو أنه يأيت تنفيذًا الستراتيجية تتب       
ومؤسساا وأجهزا أكثر من كوا استراتيجية أو خطة عمل وزارة بعينها ، وأعتقد             
 ١٥أن هذه النظرة هي اليت أعاقت مشروع احملطة الواحدة ، فالفكرة طُرحت قبـل عـدة         

ب سنوات ، وجرى تداوهلا واإلعالن عنها يف أكثر من مناسبة ، ولكنها مل تنفذ بـسب               
أا مل ترتكز ومل تنطلق من رؤية عامة متكاملة يف عمل ومهام ومسئوليات األجهـزة               
والوزارات املعنية باالستثمار يف إطار روح الفريق الواحد املتكامل ، لذا كـان علـى               
املستثمر أن يلف ويدور ويتعامل مع عدة جهات ، هذه تعقد ، واألخرى تبـسط ،                 

 ٢٠ل املستثمر يف حرية بني ما يقرأ ويعلن من تسهيالت تقـدم      والثالثة بني البينني ، مما جع     

للمستثمرين وبني ما جيري حقيقةً على أرض الواقع من إجراءات وحقائق أُثـريت وال              
زالت تؤثر سلبا على مناخ االستثمار وعلى توجهات اململكة يف جمال جذب املزيد من              

ة تتحدث عـن دورهـا      االستثمارات ، لذلك وجدنا عدة وزارات ومؤسسات رمسي       
وإجراءاا يف جمال دعم وتشجيع االستثمار ولكن مبعزل عن بقية األجهـزة الرمسيـة              

 ٢٥سيدي الرئيس ، أطرح وجهة النظر هذه وهذا التخوف وأمامي مثال واحد            . األخرى  



  ١الفصل التشریعي / ٢االنعقاد / ٩المضبطة         ) ٥(                            م١٥/١٢/٢٠٠٣) مجلس الشورى(

قريب جدا رغم أننا نتكلم عن احملطة الواحدة للمستثمرين ، وذلك رغم التوجيه املعلن              
  ارات الدولة ودعمها ملشروع احملطة الواحدة املرتقـب والـذي أعلنـت           مبشاركة وز 

عنه وزارة التجارة ، فوزارة شئون البلديات والزراعة أعلنت يف الصحافة احملليــة يف              
م أا تتجه إىل إنشاء مركز خـدمات شـامل لتـراخيص البنـاء       ٢٠٠٣ نوفمرب   ٢٧

 ٥جيمع حتت مظلته ممثلني عن     للمشروعات الكبرية يعمل وفق أسلوب احملطة الواحدة و       

اإلدارات واجلهات احلكومية ذات العالقة باخلدمات البلدية ، ويكون مـسئوالً عـن             
 -التنسيق بينها من أجل اإلسراع يف إصدار تراخيص البناء ، وهذا ما يخـشى منـه                 

 بأن تتجه كل وزارة ومؤسسة من باب زعم تنفيذ توجهات الدولـة         -سيدي الرئيس   
  اكز حتت مسمى مركز خدمات املستثمرين أو حتـت مـسمى احملطـة             إىل إنشاء مر  

 ١٠الواحدة ، وال نستغرب أن تظهر لنا تسميات أخرى لنفس اهلدف ولنفس التوجـه ،               

وبذلك نكون جنتر التجارب اليت در فيها اجلهود والطاقات وكذلك األموال العامة ،             
ن بأسلوب هو يف حقيقته     ونستمر حتت دواعي تشجيع االستثمار نراوح يف مكاننا ولك        

 فإن مشروع احملطة الواحدة جيب أن يكـون       - سيدي الرئيس    -يعيق االستثمار ، لذا     
مشروع حكومة ودولة ، وهذا ما أدى إىل جناح التجارب املماثلة يف الدول األخرى ،               
 ١٥وليس مشروع وزارة تتطلع إىل تعاون الوزارات واملؤسسات األخرى ، وقد يتم هـذا        

يذًا لتوجيهات جملس الوزراء ولكن قد يتحقق مبنظور ومستوى خمتلـف ،            التعاون تنف 
وإما أنه ال يتحقق بأي شكل أو بأي مستوى العتبارات ومربرات معينة ، وإما بسبب               
العقليات اإلدارية اليت الزالت جتد يف التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد املتكامل بني             

   وزارـا أو إدارـا ومـساسا بـسلطاا     وزارات ومؤسسات الدولة انتقاصا مـن     
 ٢٠سيدي الرئيس ، من هنا أكرر السؤال هل اسـتطعنا أن نـوفر كـل               . وصالحياا  

الضمانات اليت ستجعل وزارات ومؤسسات الدولة تعمل مبنهجيـة الفريـق الواحـد        
املتكامل بعيدا عن احلـساسيات اخلاصـة أو مـسألة التنـازع يف االختـصاصات               

هل هناك توجيه واضح وحمدد من جملس الوزراء املوقر يلزم الوزارات           والصالحيات ، و  
واألجهزة املعنية ذات العالقة بأن تعمل ذه املنهجية ؟ سيدي الرئيس ، هـذا هـو                 

 ٢٥  .السؤال الذي أرجو من سعادة وزير التجارة أن يتفضل باإلجابة عنه ، وشكرا 
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   :الرئيـــــــــــــــس

  .خ علي بن صاحل الصاحل وزير التجارة شكرا ، تفضل سعادة األ
  

 ٥  :وزيــر التجـــــــارة 

شكرا سيدي الرئيس ، بداية أشكر األخ خالد املسقطي إلعطائنا هذه الفرصة            
سيدي الرئيس ، إن الكالم الذي ذكره األخ خالـد          . للتحدث يف هذا املوضوع املهم      

أعتقد أن اإلجابة حـوت     املسقطي خبصوص عدم إجابتنا عن سؤاله غري صحيح ، فأنا           
%) ٢٠(ساعة ، و    ) ٢٤(من العمليات ستكون يف خالل      %) ٨٠(أرقاما واضحة بأن    

 ١٠قد تأخذ مخسة أيام ، وقد قمنا حبملة منظمة مع مجيع اجلهات املعنية والوزارات لشرح               

أهداف احملطة الواحدة ، وحقيقة مل جند تعاونا فحسب بل محاسا للمشاركة يف هـذه               
ن هذه احملطة ال ختدم وزارة التجارة فقط بل ختدم مؤسسات الدولة بشكل             احملطة ، أل  

عام ، وهذه احملطة قائمة فعالً للتسهيل ، واملبدأ األول هو أنه بدالً من أن يأيت املراجع                 
ليلف ويدور على اجلهات املعنية من جهة إىل أخرى ، سيجد هذه اجلهـات مجيعهـا          

 ١٥األمر اآلخر والذي أعترف به هو      . هد والعناء   حتت سقف واحد ، وهذا مما سيوفر اجل       

أننا لن نستطيع حتقيق كل التمنيات منذ اللحظة األوىل وإمنا قد تأخذ بعـض الوقـت                
وفيما يتعلـق   . ولكن املهم أننا بدأنا اخلطوة األوىل والبد أن تكون هناك خطوة أوىل             

بتطوير نظام منذ سبع    مبوضوع التيسري على املستثمر وخدمات املستثمرين فقد ابتدأنا         
سنوات ودوء وبصمت ، ولقينا عدم التعاون ولكن اآلن وجدنا بأن اجلميع حياول أن              
 ٢٠يستفيد من هذا النظام املوجود الذي صرفت عليه الدولة وبنيناه بكفاءات وطنية حبرينية      

  شابة ، واستطعنا حتقيق هذا اهلدف عن طريق النظام اإللكتروين الذي طورناه يف وزارة              
التجارة ، وأود أن أخرب الس بأن هذا النظام قد حصل على جائزة من مخس جـوائز         

 ، وهذا إجناز ٩/١٢/٢٠٠٣على مستوى العامل يف مؤمتر جنيف يف القمة العاملية بتاريخ 
كبري حيسب ململكة البحرين وحلكومة مملكة البحرين ، واآلن لن ننتظر احملطة الواحدة             

 ٢٥  يف ولكننا بدأنا بالفعل وقد وقعنا اتفاقية مع مؤسـسة النقـد           اليت ستقام يف جممع الس    
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 باستخدام هذا النظام املوجود اآلن يف وزارة التجارة حبيث تستطيع أي مؤسسة تتبـع         
إشراف مؤسسة النقد أن تقوم خبدمتها بشكل كامل دون الرجوع إىل وزارة التجارة ،            

عمل والشئون االجتماعية ، ومع وزارة وهذا يعد إجنازا كبريا ، وقد ربطناه مع وزارة ال         
شئون البلديات والزراعة ، ووزارة الكهرباء  واملاء ، ومع جملـس البحـرين للتنميـة        
 ٥االقتصادية ، ومع بنك البحرين والكويت ، ومع شركة آرنست ويونغ  ، ومع مؤسسة 

 الزعيب للمحاماة ، وأصبح املراجعون يذهبون إىل هذه املؤسسات دون الرجـوع إىل            
 والذي نأمل أن تكون حمطة مرحلية       -وزارة التجارة ، ومشكلتنا يف إقامة هذه احملطة         

ـ          -انتقالية    - احلديثـة    ا أن كثريا من املراجعني ال يستطيعون اسـتخدام التكنولوجي
.  وقد قمنا بعمل هذه احملطة الواحدة للتيسري على املـراجعني  - االتصاالت  اتكنولوجي

 ١٠ي أن هناك تنسيقًا وتعاونا وهناك توجيها من أعلى السلطات         وأؤكد لألخ خالد املسقط   

بالتعاون مع هذه املؤسسة ، ولكننا يف وزارة التجارة ال نستطيع إجبار أحد بالتعـاون               
معنا ألن لكل وزارة نظامها ، فاألخ خالد املسقطي مهتم مثالً مبوضـوع الـصناعة ،          

       ا معنا ، ولكن عندما يـأيت شـخص         واألخ وزير الصناعة من أكثر الذين أبدوا تعاون
ويقدم لترخيص صناعي فإنه حيتاج إىل الرجوع إىل الوزارة الستكمال بعض اإلجراءات    
 ١٥اخلاصة ا ، ولكن ما نريد قوله إنه جيب أن يكون هناك حـد معـني للـرد علـى                    

املستثمرين ال يتجاوز فترة معينة ، وهذا هو هدفنا ، واألخ وزير الصحة جتاوب معنـا        
أما فيما يتعلق مبوضـوع     .  كبري وكذلك األخ وزير شئون البلديات والزراعة         بشكل

احملطة الواحدة بالنسبة لوزارة البلديات فهي تتعلق فقط بتراخيص البناء ، ولـيس هلـا            
عالقة مبوضوع خدمات املستثمرين ، أعتقد أن هذا توجه طيب ، فإذا كان كل مـن                

 ٢٠هذا ميدان مفتوح للمنافسة والتـسابق وهـو        يعمل حملاولة التخفيف على املستثمرين ف     

مطلب اجلميع ، وهذا ال يتعارض مع مشروع احملطة الواحدة الذي قامت بـه وزارة               
 أن  - وأعتقد أن هذه هـي تطلعـاتكم         -التجارة وحقيقة بودي من جملسكم الكرمي       

يدعم مشروع احملطة الواحدة وأن يوصي اجلهات إذا كانت هناك جهات مترددة وال             
د أن هناك جهات مترددة بالتعاون مع هذه احملطة ، وإن شاء اهللا من خالل تطبيق                أعتق

 ٢٥هذا املشروع سنحاول أن نرتقي إىل املستوى الذي يرضي طموحاتكم وطموحـات            
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القيادة احلكيمة يف البحرين وطموحات املستثمرين ، وهذه حماولة جادة من قبل وزارة             
 وهذا دورنا ، وإذا جنحنا فهـذا هـدفنا وإذا مل   التجارة قمنا ا ونعتقد أن هذا واجبنا  

   فلنا شرف احملاولة على األقل ، وأطلب من السيد الـرئيس إذا            - ال مسح اهللا     -ننجح  
  
  ٥ 

يسمح ، أن يقدم األخ علي أمحد رضي الوكيل املساعد للتجارة احمللية عرضا مبـسطًا               
  .وسريعا عن هذه احملطة وعن أهدافها ، وشكرا 

  
   :ــــــــــسالرئيـــــ

 ١٠شكرا ، أخ خالد املسقطي إذا كان لديك أي تعقيب فسأعطيك الكلمة بعـد              

أعطي الكلمة اآلن لـألخ    . أن نشاهد العرض الذي سيقدمه اإلخوة يف وزارة التجارة          
  .علي أمحد رضي الوكيل املساعد للتجارة احمللية بوزارة التجارة فليتفضل 

  
للتجـارة احملليـة بـوزارة التجـارة باسـتخدام وهنا قام سعادة الوكيل املساعد ( 

 ١٥  : ) احملطة الواحدة -جهاز العرض اإللكرتوني لعرض مشروع مركز خدمات املستثمرين 

  
  

  :الوكيل املساعد للتجارة احمللية بوزارة التجارة 
شكرا سيدي الرئيس ، يعترب مركز خدمات املستثمرين أحد املشاريع اليت تبنتها            

 ٢٠ كما -يت اعتمدا يف خطتها االستراتيجية ، وأعتقد أن هذا املشروع       وزارة التجارة وال  

 مشروع وطين وأنا أتفق معه متاما يف أنه حيتاج جلهود كثرية ولكن     -تفضل األخ خالد    
هذا املشروع خيتلف عن املشاريع األخرى اليت متت يف نفس املوضوع ، وهو نابع من               

يت تنفذ هذا املشروع ، ولذلك أعتقد أنه الضمان األشخاص املعنيني من الوزارة املعنية ال   
  الذي سيحقق تنفيذ هذا املشروع ، ومجيع الوزارات اليت زرناها أكدت واسـتجابت             
 ٢٥لنا ، وتوجد حاليا جلنة تنفيذية تعمل بشكل مستمر لتنفيذ هذا املشروع ، ولذلك أرى            

الرغبة لتحقيق هـذا  أن هذا املشروع آٍت عن قناعة من هذه الوزارات ، واجلميع لديه            



  ١الفصل التشریعي / ٢االنعقاد / ٩المضبطة         ) ٩(                            م١٥/١٢/٢٠٠٣) مجلس الشورى(

املشروع وأعتقد شخصيا أن هذا هو الضمان الذي سيحقق جناح املشروع ، وسنتطرق   
رؤية الوزارة ، ومجيعنا ننطلق من رؤيـة        : دقيقة إىل النقاط التالية     ) ١٥(معكم خالل   

الوزارة ، فكرة املشروع ، أهداف املشروع الرئيسية ، وسنتطرق إىل الوضـع احلـايل    
ه األخ خالد املسقطي ونشاطره الرأي ، وطموحاتنا املستقبلية وملاذا اآلن           الذي تطرق ل  

 ٥  بالتحديد ؟ وما هي املفاهيم الرئيسية املشتركة بيننا وبني اجلهـات الرمسيــة وبـني        

  
القطاع اخلاص أيضا الذي نريد أن نبين عليه هذا املشروع ؟ ومـن هـم الـشركاء                 

ن القطاع اخلاص ، وسـنعطيكم تـصورا   األساسيون ؟ وأيضا هناك شركاء آخرون م      
مبدئيا لتصميم املركز وسنريكم كيفية تدفق اإلجراءات يف املركز ، وما هـي املنـافع         
 ١٠املتوقعة من تنفيذ املشروع ؟ وهل نستطيع حتقيق األهداف اليت أعلنا عنها يف البداية ؟               

عل البحـرين   ج: وما هو الدعم املطلوب من جملسكم املوقر ؟ رؤيـة وزارة التجارة            
سوقًا تنافسيا دوليا يتمحور حول االقتصاد املبين على املعرفة واالبتكار وسرعة إجنـاز             
اخلدمات ، هذه ثالث مجل ذكرناها وسنرى كيف سنترمجها على أرض الواقع مـع               

هي إجياد حمطة أو نقطة اتصال بني احلكومة أو         : فكرة املشروع   . تنفيذ هذا املشروع    
 ١٥مشتملة مع املستثمر ، ومع اخلدمات املكملة من قبل القطاع اخلـاص            اجلهات الرمسية   

، وميكن حتقيقها وأشاطر األخ خالد املسقطي رأيه ، ودعم ومـشاركة            ) املستثمرين(
مجيع اجلهات املعنيـة يف هذا املوضوع ، وهو وهللا احلمد ما وصلنا إليـه ، وهنـاك                 

كذلك دعـم ومـشاركة     . شروع  مبادرات من قبلهم حىت يف املشاركة يف ميزانية امل        
القطاع اخلاص ، فهناك خدمات حنتاجها مكملة هلذا املشروع مثل البنوك ، وشركات             

 ٢٠  :أهداف املشروع الرئيـسية     . االتصاالت ، والشركات االستثمارية ومكاتب احملاماة       

 تقليص أوجه التداخل واالزدواجية يف األنشطة احلكومية املتعلقـة بـالتراخيص            -١ 
ة ، فهناك تداخل ونعترف بوجود هذا التداخل ، وهناك متطلبات تتكرر يف كل     التجاري
 العمل يف إطار مبادئ اإلفصاح والشفافية ، فمهم جـدا للمـستثمر أن              -٢. وزارة  

 توفري املناخ املالئم السـتقطاب وزيـادة        -٣.  يعرف مىت ينتهي الترخيص التجاري      
 ٢٥ املضي حنو حتقيق احلكومة اإللكترونيـة ،        -٤. االستثمارات سواء احمللية أو األجنبية      
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فهذا املشروع منوذج مصغر للحكومة اإللكترونية ، ولو استطعنا حتقيقه فسنشجع مجيع     
اجلهات الرمسية أن تتبناه وحىت القطاع اخلاص ، وبشكل تلقائي سيخلق فرص عمـل              

حنن نعتـرف   ملاذا اآلن ؟    .  وسينمي االقتصاد وسيحل الكثري من املشاكل االجتماعية        
  من خالل االستبيانات املوجودة والصحافة احمللية أن املستثمرين غري راضني عن هـذا             
 ٥الوضع ، وبالتايل هذه هي مبادرة وزارة التجارة وهناك برنامج عمـل أعلنـت عنـه          

  فلمـاذا اآلن ؟   . احلكومة وهناك أرقام جيب حتقيقها وإال سنكون حماسبني كحكومة          
مليون سنويا ، وألول مرة     ) ٧٠٠-٦٥٠(ارات جديدة من     جذب استثم  -١: ملا يلي   

تظهر أرقام حمددة ، وجيب على وزارة التجارة ومجيع اجلهات الرمسية حتقيق هذا اهلدف       
 تقليص أوجه التداخل واالزدواجية الـيت وردت يف         -٢. لكي ترفع مستوى الدخل     

 ١٠ف هي نفس   ولو الحظتم فإن هذه األهدا    .  خلق فرص عمل     -٣. مشروع احلكومة   

ما هو الوضع احلايل ؟ نالحظ من خالل الشاشة اليت أمـامكم أن             . أهداف املشروع   
التروس تدور يف إحدى الوزارات بسرعة ويف أخرى ببطء ، ورمبا يف أخـرى باجتـاه             
معاكس ، وحاليا يبدو الوضع من خالل اإلحصائيات أن الترخيص التجاري املعتمـد             

. ا بني أسبوعني إىل مخسة أسابيع يف أحسن األحوال          من مجيع اجلهات الرمسية يأخذ م     
 ١٥ما هي طموحاتنا املستقبلية ؟ مع هذا املشروع ستسري هذه التروس مع بعضها ويكمل              

   فـسيكون هنـاك  - وهو هدفنا من املـشروع  -بعضها البعض ، فلو مت حتقيق ذلك  
من فراغ  ساعة وهذا مل نأت به      ) ٢٤(من السجالت يتم إجنازها يف أقل من        %) ٨٠ (

ووجـدنا أن   ) أرنست ويونغ (بل من دراسة شركة متخصصة يف هذا اال كشركة          
ساعة لو  ) ٢٤(من هذه السجالت وهذه األنشطة ميكن حتقيقها خالل         %) ٨٠(هناك  

 ٢٠) ٥(ستحتاج إىل %) ٢٠(أن مجيع هذه اجلهات كانت مع بعضها يف نفس املكان ، و           

ما هـي املفـاهيم   . ركات الصناعية الضخمة   أيام عمل تقريبا كالشركات املالية والش     
 الوزارات أو القطاع اخلاص ؟ جيب       ءالرئيسية واليت من املهم أن نبنيها مع شركائنا سوا        

لتحقيق هذا احللم أن يكون لدينا منهجية خدمة العمالء بدالً من املنهجية الرقابيـة ،               
ة بأن هذا الـشخص     ولألسف الشديد فإن الكثري من اإلجراءات نفترض فيها سوء الني         

 ٢٥سيتالعب وجيب أن نضع عليه اشتراطات يف البداية قبل أن يستلم الطلب ، وما نريده               
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هو أن تكون عملية الرقابة مستمرة ومركزة ولكن تتم كعملية الحقة وليس أثناء عملية 
  Break-Throug)(التسجيل نفسها ، وبالتايل سنختصر الكثري من الوقت ، وهذا           

، وهؤالء شركاؤنا األساسيون ، والحظوا أن مجيع الوزارات املعنيـة           الذي نتكلم عنه    
ذا النشاط موجودة يف هذه القائمة ، وزرناها مجيعها وأبدت اسـتعدادها وبعـضها             
 ٥أبدت استعدادها ألن تكون معنا يف املركز وبعضها سيكون متصالً معنا إلكترونيـا ،              

 ويونغ ، وبنك البحرين الوطين ،       فهؤالء الشركاء اآلخرون كشركة بتلكو ، وآرنست      
وشركة مايكروسوفت ، وحىت الس األعلى للمرأة معنا للتوعية ، فهذا هو منـوذج              

الحظوا هنا جتدون اخلدمات الرمسية شكلها ككيـان        . العمل وكيف سيعمل املركز     
واحد كخدمة حكومية ، وحنتاج خلدمات بنكية أيضا مكملة هلا وخلـدمات مهنيـة              

 ١٠تثمرين يف إعداد العقود ، وإعداد الدراسات األولية وأيضا خدمات التوعية           تساعد املس 

واإلعالم ، وهنا يأيت دور الس األعلى للمرأة وغرفة جتـارة وصـناعة البحـرين ،                
فجميعهم يدفعون بعضهم البعض يف هذا املركز حبيث خيرج منتج نترمجه عن طريـق              

نترنت ، وهذا ما تفضل سعادة وزيـر        التقنية إىل خدمات حبيث يكون على شبكة اإل       
التجارة بذكره بأنه مرحلـة انتقاليـة ، وحنن بتجربتنا احلاليـة وجدنا أن هناك الكثري   

 ١٥ واخلدمـات على املوقـع حاليا إال أنــه        امـن اإلخوان رغم وجـود التكنولوجي    

ونيا على  ليس لديهم اإلمكانيـة أو ألن عندهم التخوف وعدم الثقة بأن يتعاملوا إلكتر           
  مليـون دوالر كمعـامالت    ) ٢(م مت ما قيمته     ٢٠٠٣الرغم من أنه خالل هذه السنة       

) Worth of Transactions ( ر األجانب الحظوا هنا . على املوقع وهذا ما
مركز خدمات املستثمرين والذي نتكلم عنه اليوم ، وما سنتكلم عنه إن شاء اهللا بعـد         

 ٢٠ستثمرين على شبكة اإلنترنت بشكل كامل ولكن       ثالث أو أربع سنوات هو خدمة امل      

ليس من وجهة نظر وزارة التجارة فقط وليس من وجهة نظر وزارة أخرى أو جهـة                
نتكلم هنا عن كيفية الوصول     . أخرى بل من وجهة نظر املستثمر وماذا يريد املستثمر          

ظـف  إليه وهنا يوجد شيء امسه املوظف الشامل ، وحنن كجهة رمسية نقـول إن املو              
الشامل يكون ملما بكل األمور ويكون حلقة اتصال بينه وبني املستثمر وبني الـوزارة              
 ٢٥واألجهزة املعنية يف وزارته والتقنية تسخر له لو أنه أراد الرجوع إىل وزارته أن يأخـذ                
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وهذا املفهوم طبقناه يف وزارة التجارة   ) Physical(عليهم موافقات إلكترونية وليس     
 زاروا وزارة التجارة الحظوا أن املوظف يدخل البيانات ويـصدر           وقد جنح ، والذين   

الترخيص ويوقع عليه ويستلم الرسوم ويصدر الوصل وينهي املعاملة ويتعامـل مـع              
شخص واحد وهذا ما جنحنا فيه ، واآلن حناول تطبيق نفس املفهوم ، فهـو جمـرب                 

 ٥ات الفحص والتدقيق   ويف النهاية حنن نتكلم عن خدم     . وناجح ، مع الوزارات األخرى      

وإصدار املوافقات النهائية وهناك بعض املوافقات حتتاج إىل مراجعة يف الوزارات املعنية            
ولغاية اليوم ليس لدينا قاعدة بيانات ، وحنن نتكلم عن املعرفة يف كيفية احلصول على               

مد حيث نعت  بيانات قوية حبيث أساعد املستثمر أن جيعل استثماراته يف املكان الصحيح          
يف قراءاتنا على البيانات ، فكم عدد املستثمرين الذين جاءوا إىل البحرين اليوم وفاتتنـا        
 ١٠الفرصة لالستثمار معهم وذهبوا إىل بلدان أخرى ؟ فال أحد منهم يعرف من أين يبـدأ    

 فبعضهم يتجه إىل وزارة التجارة والبعض اآلخـر إىل وزارات            ، ومن أي نقطة ينطلق   
ولكـن عنـدما جنعـل      . عقبات وينتهي املشروع منذ بدايته      أخرى ويالقون بعض ال   

املستثمرين يتجهون إىل املركز أي إىل نقطة واحدة ميكن بعد فترة أن نعرف األسباب              
احلقيقية لذهاب هذه االستثمارات وحتديدها ، وهذه هي القوة املرجوة من املركز وهي 

 ١٥ستشارية القانونيـة ، فهنـاك      قوة املعرفة ، وطبعا حنتاج إىل خدمات مساندة مثل اال         

إجراءات بنينا عليها أعمالنا منذ زمن ، سواء يف وزارة التجـارة أو وزارات أخـرى                
فكيف نسخر هذه اإلجراءات لتتالءم مع توجهاتنا اجلديدة ، حبيث يـضعها اإلخـوة          
القانونيون يف اإلطار القانوين التشريعي الصحيح ونعلي بناءها مث حنوهلـا للخـدمات             

ندة الفنية ، وهذه اخلدمات املساندة الفنية ستطور بدورها هذا املنتج حبيث يكون             املسا
 ٢٠منتجا متكامالً وعلى شبكة اإلنترنت ، ويف النهاية هذه العملية وهذا النموذج يضعان             

. لنا تطويرا مستمرا خلدماتنا سواًء احلكومية أو يف القطاع اخلاص املكمل للخـدمات              
 بعد ثالث سنوات ؟ فالشبكة احلكومية متصلة جبميع ها نتوقعالتصور هو كيف يكون م

ونوصل املستثمر ا وهـذا يف الواقـع    ، )Clouds(الوزارات املعنية اليت نضعها يف    
موجود حاليا ولكن ال يوجد أي استخدام له ، فكل شخص يستطيع أن يوصله مـن                

 ٢٥ف أو املركز الذي سيكون به      خالل كمبيوتره يف املنـزل أو الكمبيوتر احملمول أو اهلات        



  ١الفصل التشریعي / ٢االنعقاد / ٩المضبطة         ) ١٣(                            م١٥/١٢/٢٠٠٣) مجلس الشورى(

خدمات آلية تشجع وتدرب املستخدمني أنفسهم ، حىت أن عملية التدريب تتكلم عن             
ونستطيع أن نتكلم اليوم من هنا باالتصـال اهلاتفي         ،   )IPR(خدمات آلية مثل الـ     

حىت ننهي معامالتنا مبعامالت آليـة ، وحنن ال نتكلم فقـط عن اخلـط الـساخـن        
 حبيث باملكاملة حتصل على     )Database(ملة تفاعلية يف قاعدة البيانات      ولكن عن معا  

 ٥ إن كان لديك خط فاكس أيـضا ، وحـىت مقـاهي             )Documents(املستندات  

االنترنيت سنشغلها وجنعلها تعمل معنا حبيث تضيف قيمة إىل املركز ، فهذا هو توقعنا              
وامسحوا يل أن أقدم لكم     . وتصورنا وما نطمح للوصول إليه وهذه هي صورة املركز          

األخ عبداهللا احلامد رئيس التجارة اإللكترونية للترويج ليتفضل بإعطاء عرض وتـصور        
  . توضيحي للمركز وكيف ستكون آلية العمل فيه ؟ وشكرا 

    ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل األخ عبداهللا احلامد رئيس التجارة اإللكترونية للترويج بوزارة 

  .رجو االختصار واإلجياز يف العرض قدر اإلمكان أارة ، والتج
  
 ١٥وهنا قام رئيس التجارة اإللكرتونية للرتويج بوزارة التجارة باستخدام جهاز ( 

 احملطة - العرض اإللكرتوني لتقديم عرض توضيحي عن مركز خدمات املستثمرين 
  : )الواحدة 
  

   :رئيس التجارة اإللكرتونية للرتويج بوزارة التجارة
 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، اإلخوة واألخوات األعضاء ، كما نرى على الشاشة 

تصورا للمركز وكيف سيكون من حيث تقسيم املساحات واملكاتب ، فقد راعينا أن 
 يف جممع السيف ، وأيضا - وهي مساحة كبرية - مترا مربعا ٨٦٠تكون مساحته 

ريبة من املركز للتسهيل على راعينا أن تكون مواقف السيارات سهلة الوصول وق
املستثمرين ، أما عن توزيع املكاتب فهناك مكتب االستقبال أو االستعالمات وقاعة 
 ٢٥كبرية لالنتظار ، واخلدمات اآللية عن طريق األجهزة التفاعلية إلجناز املعامالت ، 

وسيكون معنا شركاؤنا يف املشروع وهم الشركات احملترفة والبنوك وشركات 
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ت أيضا ، ويوجد املكتب األمامي وهو مكتب االستقبال إلاء املعامالت االتصاال
بطريقة سريعة ولتسهيل اخلدمات على املستثمرين ، وهناك أيضا مكاتب داخلية 
للخدمات احلكومية املساندة ، ويتوج ذلك مبركز االمتياز الذي سيقدم خدمات توعوية 

  عالمات لتقدمي أي معلومـة للمستثمر عن وتثقيفية للمستثمرين باملركز ، ومكتب االست
 ٥البحرين ولتوجيهه إىل اجلهة الصحيحـة لتسجيل االستثمار وإلخطاره مبتطلبات 

االستثمار ، وميكن للمستثمر أن ينهي معاملته بطريقة آلية كاملة باستخدام األجهـزة 
-Cueing(املتطـورة املوجودة باملركز بدالً من استخدام طريقـة رقم املعاملة 

system( ا مباشرة من خالل البطاقةويكون أخذ املعلومات وإدخال البيانات آلي ، 
  . مستقبالً ، وشكرا )Smart Card(املدنية أو البطاقة الذكية 

  ١٠ 

مستأنفا(الوكيل املساعد للتجارة احمللية بوزارة التجارة 
ً

: (  
  نهي وأنا إن شاء اهللا لن أطيل عليكم كذلك ، فخالل دقائق بسيطة سن

أريد أن أعطيكم فكرة عن اإلجنازات اليت قمنا ا لغاية اليوم ، فقد مت إبرام . العرض 
  االتفاقية مع إدارة جممع السيف وذلك الختيار املوقع ، ومت طرح مناقصة جتهيز 
 ١٥املركز باألنظمة وأجهزة احلاسب اآليل وحاليا نطرح هذه املناقصة لترسي على أفضل 

م باحلملة التروجيية وقد أوضحنا لكم شركاءنا يف املشروع ، وقد العروض ، ومت القيا
استطعنا أن نوفر امليزانية ، حىت أن بعض األجهزة احلكومية مشاركة ذه امليزانية ، 
  وحنن يف مرحلة تقييم وإرساء مناقصة جتهيز املركز باألثاث واملعدات قبل اية هذا 

 اية شهر أبريل أو شهر مايو من العام القادم لتأخر العام ، ونتوقع أن يبدأ املركز العمل
 ٢٠أما عن املنافع املتوقعة فهي نفس األهداف اليت تطرقنا إليها بدايةً . بعض اإلجراءات 

ولكن أؤكد على االلتزام باملعايري املعلنة خلدمات الزبائن من قبل مجيع اجلهات املعنية 
 الذي سيستغرقه إلاء مجيع وهو شرط أساسي لتعريف املستثمر بالوقت الصحيح

خدماته مع اجلهات الرمسية ، واالرتقاء مبستوى اخلدمات ، واالتصال املباشر مع 
اجلهات الرمسية الذي نتوقع أن خيلق نوعا من التعاون ، واهلدف الرئيسي هو رضا 

 ٢٥. املستثمرين ، واملسامهة يف جناح برنامج عمل احلكومة ، وخلق فرص عمل جديدة 
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 منكم حضرات األعضاء مباركتكم لنا يف هذا املشروع ودعمكم لنا ، واحملطة واملرجو
  .واملوقع وجهان لعملة واحدة حاضرا ومستقبالً ، وشكرا 

  

  
 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

واآلن تفضل األخ . شكرا جزيالً لإلخوان يف وزارة التجارة على هذا التوضيح 
  .لوزير أو على العرض املقدم خالد املسقطي للتعقيب على رد سعادة ا

  
  

 ١٠  :العضو خالد املسقطي  

شكرا سيدي الرئيس ، حقيقة أريد أن أشكر سعادة الوزير على ما تقدم به من 
توضيح للسؤال الذي تقدمت به ، وأشكر السيد علي أمحد رضي الوكيل املساعد 

شروع للتجارة احمللية على العرض الذي قدمه للمجلس والذي أعطى فكرة أوسع مل
 أن يعاجل هذا املركز - سيدي الرئيس -وأمتىن . احملطة الواحدة وأوضح أموراً كثرية 

 ١٥ويف . هروب املستثمر وأن يستقطب هذا املركز املزيد من املستثمرين يف الفترة القادمة 

 إن طرح هذه املالحظات ال يعين بأي حال من - سيدي الرئيس -نفس الوقت 
اجلُهد الكبري واملميز الذي يقوم به سعادة وزير التجارة األحوال أن نغض النظر عن 

سعادة األخ علي بن صاحل الصاحل يف جمال التجارة ، وهو اجلهد الذي جعل وزارة 
التجارة مضرب املثل ، وقدوة حيتذى ا يف جمال تبين استراتيجيات التطوير لتحسني 

 ٢٠ التجارة للجمهور ، بدءاً من األنظمة املطبقة ورفع كفاءة اخلدمات اليت تقدمها وزارة

تدشني نظام احلاسب اآليل للسجل التجاري ، وتدشني اخلط الساخن ، وموقع الوزارة 
على شبكة اإلنترنت ومشروع املوظف الشامل ، وتبين التجارة اإللكترونية وتدشني 

ونية بوابة الدفع اإللكتروين ، وإرساء قواعد الوزارة اإللكترونية كنواة للحكومة اإللكتر
اليت تنشدها حكومتنا املوقرة ، كل هذه وغريها من اجلهود هي جهود مشكورة 
 ٢٥وموضع التقدير من اجلميع وأمتىن التوفيق لسعادة وزير التجارة فيما خيص مشروع مركز 

خدمات املستثمرين أو مشروع احملطة الواحدة وبالشك إن جملس الشورى سيدعم 
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ه وأمتىن التوفيق للوزارة يف افتتاح هذا املشروع توجهات الوزارة هلذا املشروع ويبارك
  .قريبا وجناح تطبيقه ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  شكرا ، هل يود سعادة األخ علي بن صاحل الصاحل وزير التجارة التعقيب ؟

  
  :وزير التجارة  

  .أكتفي مبا ذكرته ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

آلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالسؤال شكرا ، وننتقل ا
املوجه أيضا إىل سعادة السيد علي بن صاحل الصاحل وزير التجارة من العضو فؤاد أمحد 
احلاجي حول اإلجراءات اليت اختذا وزارة التجارة ملعاجلة الركود االقتصادي ، ورد 

زع عليكم ، فهل لدى األخ فؤاد سعادة الوزير عليه وهو مرفق جبدول األعمال املو
 ١٥  .احلاجي أي  تعقيب ؟ تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  
  :العضو فؤاد احلاجي 

شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير التجارة السيد علي بن صاحل 
الصاحل على هذا الرد املفصل الدقيق وهذا الكم من املعلومات والذي يعكس االهتمام 

 ٢٠زير ملا آلت إليه حالة السوق ، ولكن املالحظ أن اإلجراءات البالغ من لدن سعادة الو

اليت اختذت لإلسهام يف احلد من ظاهرة تأجري السجالت والتستر التجاري كانت 
معموالً ا أو بأكثرها من قبل ومل تعِط أي ردود ملكافحة هذه الظاهرة فحبذا لو بين لنا 

 ؟ وكم عدد األشخاص الذين متت سعادة الوزير كم عدد السجالت التجارية املؤجرة
م بشأن بعض األحكام املتعلقة ١٩٨٧لسنة ) ١(إحالتهم للقضاء حسب املرسوم رقم 

 ٢٥ببيع وتأجري السجالت التجارية ؟ وأما عن استحداث سجالت بدون عمالة أجنبية وإذا 

كانت مظلة هذا اإلجراء تشمل احملالت الصغرية لبيع املالبس بالتجزئة ، فاملالحظ أن 
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أغلب هذه احملالت قد قسمت إىل زوايا وكل زاوية مؤجرة على عمالة وافدة ختتلف 
هذا . جنسياا الواحدة عن األخرى يف خرق واضح وحتٍد سافر للقانون وهلذا اإلجراء 

عن حمالت بيع املالبس اجلاهزة ، وأما عن حمالت بيع األقمشة وألعاب األطفال 
 فقد أجربت هذه اهلجمة اجلنوب شرق آسيوية واألجهزة اإللكترونية فحدث وال حرج

 ٥الشرسة عوائل امتهنت جتارة األقمشة ومستلزماا يف سوق البز لعدة أجيال على اهلجرة 

القسرية من السوق لعدم متكنهم من الصمود أمام هذا السيل اجلارف والتكتل املنظم 
دهم تشهدها أروقة  ، والقضايا املرفوعة ضمهلذه اجلماعات الوافدة فتوالت إفالسا

  سعادة الوزير ، قد. احملاكم ، كما آلت حالة البعض لطلب املعونة من الصناديق اخلريية 
  

 ١٠ تكون عملية التستر التجاري صعبة ومعقدة وال يسهل كشفها يف املشاريع ذات 

الرساميل الصغرية ولكنها ظاهرة للعيان جهارا ارا يف تأجري سجالت بيع الذهب ذات 
يل الضخمة ، فكل آليات عملية شراء وتصنيع وبيع الذهب سواء باجلملة أو الرسام

املفرق داخل اململكة أو باجلملة لتجار خليجيني تتم عن طريق مستأجر السجل أو من 
وما هو أمر وأدهى على أصحاب هذه املهنة من جتار . ينوب عنه من أبناء جلدته 

 ١٥ن ، حىت بدون أن حيصلوا على ترخيص ، السوق هم الوافدون الذين يزاولون هذه امله

يف البيوت احمليطة بالسوق القدمي اليت يتخذوا كورش لصياغة الذهب ومشاغل خلياطة 
من جتار ) ٢٠٠(سيدي الرئيس ، لقد تشرف ممثلون عما يقارب . اجلالبيات والعباءات 

لد بن أمحد سـوق املنامة القدمي وبتنسـيق من معايل وزير الديوان امللكي الشـيخ خا
آل خليفة بلقاء موالي صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة املعظم حاملني 
 ٢٠إىل جاللته مهوم زمالئهم ، وقد أصغى جاللته مشكورا ملشاكلهم وأبدى رغبته السامية 

يف رفع املعاناة عنهم وإين أتقدم بالشكر واالمتنان أصالة عن نفسي ونيابة عن جتار سوق 
لقدمي إىل مقام جاللته على هذه اللفتة الكرمية ، وتعويالً على ما تقدم فأين أرجو املنامة ا

  أن تسن القوانني والتشريعات وأن يسارع بوضع آلياٍت لتفعيل هذه القوانني 
والضوابط ، وأن تتظافر جهود اجلهات الرمسية املعنية ذا األمر ليعود سوق املنامة القدمي 

 ٢٥ته الوطنية وأن يحد من هذا النـزف من األموال للخارج ليعاود إىل طابعه األصيل وهوي
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رأس املال الوطين دورته الطبيعية داخل اململكة والذي هو الركيزة األهم يف إنعاش هذا 
السوق ، ولن يكون ذلك إال باختاذ إجراءات أخرى أشد صرامة وتكثيف للرقابة 

أما عن الشق الثاين . املنامة القدمي والتفتيش على هذه احملالت والبيوت احمليطة بسوق 
من اجلواب فقد ذكر سعادة الوزير املشروع الذي سوف تنفذه احلكومة لتطوير سوق 
 ٥املنامة القدمي وهو بالشك مشروع حضاري وطموح وأمتىن أن يرى النور يف أقرب 

من سيتحمل تكلفة هذا التطوير ؟ هل هي : وسؤايل لسعادة الوزير هو . وقت ممكن 
كومة أم أصحاب احملالت أم سيكون على غرار شركة مسامهة ؟ مثل الشركات اليت احل

أكرر . شكلت يف بعض الدول العربية واليت طورت أسواقًا عريقة يف وسط عواصمها 
  .شكري لسعادة الوزير وأرجو املعذرة إن أطلت ، وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
رة التعقيب على كالم األخ فؤاد احلاجي ؟ شكرا ، هل يود سعادة وزير التجا      

  .تفضل سعادة األخ علي بن صاحل الصاحل وزير التجارة 
  

 ١٥  :وزيـــر التجـــارة 

شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر األخ العضو احملترم فؤاد احلاجي على هذا 
ا السؤال ، وهذه فرصة ثانية لنوضح توجهات الوزارة بالنسبة هلذا املشروع الكبري ، فرد

على اجلزء الثاين من تعقيب العضو وهو تطوير سوق املنامة القدمي ، فاألخ فؤاد على 
علم باإلجراءات اليت تتخذ بالنسبة هلذا السوق ، واليوم بعد هذا اللقاء معكم سيكون 
 ٢٠لدينا يف الوزارة اجتماع مع االستشاريني لتقدمي التصاميم إىل اللجنة املكلفة ببحث هذا 

. إلجازة نقدم التوصيات إىل مسو رئيس الوزراء الختاذ اإلجراء املناسب املشروع وبعد ا
ماليني دينار ) ٥(أما فيما يتعلق مبوضوع امليزانية فتقديرنا هلا أا ستكون يف حدود 

حبريين واحلكومة متكفلة باملبلغ لتنفيذ هذا املشروع ، وحنن ندرس اآلن مشاركة 
من التكاليف اليت من شأا املساعدة يف حتسني أصحاب األمالك يف هذه املنطقة جبزء 

 ٢٥حمالم وأمالكهم وبالتايل ترتقي مبستوى هذه احملالت ، واملوضوع خاضع للدراسة ، 

واملرحلة األوىل متكفلة ا اململكة وملتزمة ا بشكل كامل بصرف هذا املبلغ واعتماد 
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 ولكي أكون -ؤجرة فبداية أما عن ظاهرة السجالت التجارية امل. امليزانية املطلوبة 
 ال أريد أن أنفي وجود سجالت جتارية مؤجرة بل إن الظاهرة ليست -صرحيا معكم 

بسيطة ، وهي حقيقة ال تنفرد البحرين ا دون باقي الدول ومعظم أسباا حاجتنا 
وحاجة سوق العمل إىل العمالة األجنبية ، فنحن يف البحرين لدينا دولة القانون ، 

 ٥فعندنا جهاز . نون وال أستطيع أن أعاقب شخصا ما على جمرد افتراضات وعندي قا

للتفتيش وعند ذهابنا للتفتيش على حمالت معينة جندها من الناحية القانونية مستكملة 
ومستوفية لكافة اإلجراءات فال نستطيع أن نتخذ أي إجراء ضدها حىت وإن كنا من 

 معينة ألن هذا الشخص املتستر عليه يأيت جانبنا مقتنعني بأن هناك تسترا على شبهة
بكفالة صاحب احملل وهو حبريين حامل للسجل ، وإقامته على كفالة هذا الشخص ، 
 ١٠واحلسابات البنكية باسم الشخص البحريين ، وكل املعامالت جتري باسم البحريين 

ة من صاحب السجل ، فلذلك ال جند هنا أي خمالفة ، إمنا إن كانت هناك عمليات باطني
املتستر عليه واملتستر فنحن ال نستطيع كشفها وهي صعبة وقمنا بإجراءات كثرية 
وفرضنا ضمانات مصرفية حىت نتأكد من جدية حامل السجل ، وقمنا بعمليات تفتيش 

منظمة على مجيع أسواق البحرين وألول مرة جنري مسحا على مجيع أسواق البحرين ،  
 ١٥عبني ومنعهم من أخذ سجالت إذا اكتشفنا عملية التستر فقمنا بوضع قائمة بأمساء املتال

أو التالعب بالعمالة ، وكل هذه اإلجراءات ومع األسف الشديد حمدودة التأثري ، وحنن 
جنري حمادثات حاليا مع سعادة وزير العمل والشئون االجتماعية خبصوص هذا املوضوع 

 املراجعني احلصول على ويف الوزارة أردنا أن نسهل على. ألن العملية مشتركة 
السجالت التجارية وهذا مطلب للجميع ، وقد تكلمنا سابقًا وقلنا بأن الرخصة يحصل 

 ٢٠ساعة يف وزارة التجارة ، واآلن من يتقدم للحصول على سجل )٢٤(عليها خالل 

دقائق ) ١٠(دقائق أو ) ٧(جتاري حيصل عليه يف أقل من نصف سـاعة وأحيانا خالل 
 ويأخذ هذه الرخصة ويتوجه إىل وزارة العمل - للمستثمرين  وهذه تسهيالت-

والشئون االجتماعية ، ووزير العمل لديه خطة للبحرنة ، ولكن هناك أيضا توجه آخر 
وهو أنه علينا أن نفتح اال أمام العمالة األجنبية ألن البحرين حتتاج إىل هذه العمالة ، 

 ٢٥ر عليها هذا السجل ووفق القانون مع عدم فيأخذ صاحب السجل العمالة األجنبية ويؤج
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وجود عقد بينهما ، فلذلك ال نستطيع اختاذ أي أمر ضده ، ومل نستطع أن منسك أي 
حالة من احلاالت ، فالتستر القائم يكون بشكل دقيق وال ميكن كشفه ، وإذا قمنا 

   فأنا أقول .بإغالق هذا احملل فسيقاضينا أمام احملاكم ونضطر إىل فتح احملل مرة أخرى 
 إن هناك مشكلة وهناك جهودا مشتركة بني وزارة التجارة ووزارة - أيها اإلخوة -

 ٥وكل من يتستر . العمل والشئون االجتماعية ووزارة الداخلية وأيضا القطاع اخلاص 

على هذه العمالة هم من البحرينيني ، وهناك دعوى تقول إن هؤالء مستفيدون وهناك 
لى مثل هذه الظاهرة ، فهناك وجهات نظر كثرية ومتعددة عوائل كثرية تعيش ع

اجلوانب ، فلو قصر العمل التجاري على البحريين فقط لكانت نظرية االنفتاح على 
فلذلك يف بعض . العامل اخلارجي وفتح الباب أمام االستثمارات عملية يف مهب الريح 
 ١٠ ، وأنا أريد أن أقول األوقات نضطر إىل أن نتحمل بعض السلبيات لتحقيق هدف أكرب

 إن على التجار املشتكني سوء احلال من - وهو قريب من السوق البحريين -لألخ فؤاد 
هذه الظاهرة أن يرتقوا مبستوى أدائهم يف السوق ، فالعمل التجاري الذي كان يدار 
سابقًا ال ميكن أن يستمر بنفس األسلوب فعليه أن يتطور ويتغري ، وحنن يف البحرين 

ا ويستقطب قوى شرائية من اخلارج مع احتفاظه حاليا وكبريا جند أن لدينا سوقًا واسع
 ١٥وأخرياً أنا أرحب بكل اقتراح أو مبادرة من جملسكم الكرمي . بقوة شرائية من الداخل 

بالتعاون للحد من هذه الظاهرة ، ولذلك سيكون لنا لقاءات مع اإلخوة يف وزارة العمل 
لة وضع بعض الضوابط واإلجراءات اجلديدة على األقل للحد لبحث هذه الظاهرة وحماو

من هذه الظاهرة ، ونرجو مبساعدتكم ومساعدة اجلميع أن نوفق يف احلد من هذه 
الظاهرة ونعكس ما تطمح إليه القيادة من خري وانتعاش ورواج هلذا السوق الذي له 

 ٢٠  . العاجل ، وشكرا تاريخ عريق يف املنطقة الذي سـيسترجع إن شاء اهللا يف القريب

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا سـعادة الوزير ، أخ فؤاد احلاجي هل اكتفيتم ذا الـرد أم تريد 
  .التعقيب ؟ تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  ٢٥ 
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  :العضو فؤاد احلاجي 
شكرا سيدي الرئيس ، أريد أن أشكر سعادة الوزير ، وعندي اآلن ملف 

 ، وسيصلكم ياسعادة الوزير من خالل رئيس الس يتضمن مقترحا لتطوير السوق
حسب القانون والالئحة الداخليـة ، وفيه بعض التصورات والرؤى لعدد من جتار 

 ٥  ...السوق ، وهذا امللف متكامل وسيحوي مجيع اقتراحام وسيصلكم عن طريق 

  
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
  وأنا بدوري أشكر سعادة الوزير. لسة لنناقش هذا املوضوع الحقًا خارج اجل

 ١٠ على حضوره وعلى هذا الرد الوايف على السؤالني املوجهني له وعلى اهتمامه بالرد على 

  وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال. التعقيبات اليت تقدم ا األعضاء 
  

للمقبلني على  واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع بقانون بشأن الفحص الطيب 
الزواج من اجلنسني ، وقد صوت جملسكم املوقر باملوافقة على هذا املشروع بقانون يف 
 ١٥جمموعه يف اجللسة السابقة ، واآلن أطرح عليكم مشروع القانون ألخذ الرأي النهائي ، 

  فمن هم املوافقون عليه ؟
  

  )أغلبية موافقة(

  
 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

وننتقل إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص . ن إذن يقر مشروع القانو
املرأة ( باالقتراح املقدم من عدد من األعضاء بتشكيل جلنة مؤقتة لدراسة موضوع 

وهو اقتراح ) والطفل يف التشريعات النافذة واملشروعات املقترحة حاليا وسبل تطويرها 
الدكتورة فخرية ديري ، األخت ألس مسعان ، واألخت : مقدم من ستة أعضاء وهم 

 ٢٥واألخت الدكتورة فوزيـة الصاحل ، واألخت الدكتورة ندى حفاظ ، واألخت 



  ١الفصل التشریعي / ٢االنعقاد / ٩المضبطة         ) ٢٢(                            م١٥/١٢/٢٠٠٣) مجلس الشورى(

وهناك من طلب التحدث يف . الدكتورة نعيمـة الدوسري ، واألخت وداد الفاضل 
  .هذا املوضوع ، وأعطي الكلمة األوىل لألخ فيصل فوالذ فليتفضل 

  

  :العضو فيصل فوالذ 
 ٥، بداية أريد أن أشيد باملبادرة الطيبة من األخوات شكرا سيدي الرئيس 

األخت ألس مسعان ، والدكتورة فخرية ديري ، والدكتورة فوزية الصاحل ، : األعضاء 
ويف . والدكتورة ندى حفاظ ، والدكتورة نعيمة الدوسري ، واألخت وداد الفاضل 

ة جلنة هامة وجاءت يف اعتقادي واعتقاد كثري من اإلخوة األعضاء أن هذه اللجنة املؤقت
مع ما  وقت هام ، وأظن أن األهداف واملربرات هي مربرات هامة جدا وتأيت متناسقة

 ١٠ميثاق العمل الوطين والدستور واألهداف السامية للمشروع اإلصالحي جلاللة  جاء يف

يف اعتقادي أن مبادرة األخوات بتشكيل هذه اللجنة املؤقتة هي مبادرة حسنة ، . امللك 
ىن من اإلخوة األعضاء املوافقة عليها ، وخصوصا أن هذه اللجنة ستهتم بالنهوض وأمت

   تشكيل- سيدي الرئيس -بقضايا املرأة والطفل واألسرة البحرينية ، ولذلك أقترح 
أعضاء ، وبطبيعة احلال تدخل ) ٨( اللجنة على أن تؤلف من عدد حمدد ميكن أن يكون 

 ١٥رح أن يكون فيها ممثل عن جلنة اخلدمات وممثل عن األخوات الست أعضاء فيها ، وأقت

  .جلنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، سنتحدث عن أعضاء هذه اللجنة فيما بعد ، والكلمة اآلن للدكتورة  

 ٢٠  .فوزية الصاحل فلتتفضل 
  

  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
 ، هذه اللجنة املطروح تشكيلها هي حصيلة دراسة سـنة        شكرا سيدي الرئيس    

كاملة من دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي األول أعدها فريقان فريق خـاص   
 ٢٥باملرأة وفريق خاص بالطفولة ، ويف أحد املؤمترات الدولية أوصى االحتـاد الربملـاين              

ع الربملانات أن تراجـع     الدويل وأحال هذه التوصيات إىل جملسكم املوقر بأن على مجي         
التشريعات اخلاصة باملرأة وكذلك املنتدى الربملاين للسكان والتنمية املنعقد مؤخرا كان 
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من إحدى توصياته أن تشكل يف الربملانات جلنة تعىن بشئون املرأة والطفل ، وقام هذا               
فاقيـات  الفريق ملدة سنة كاملة بدراسة التشريعات اخلاصة باملرأة ومواءمتها مـع االت    

واتفاقيـة حقـوق    ) سيداو(الدولية واليت صادقت مملكة البحرين عليها وهي اتفاقية         
الطفل ، ومملكة البحرين مطالبة بتقدمي التقارير حول هذه االتفاقيات ومدى مالءمتها            
 ٥مع التشريعات ، ووجدنا أثناء مناقشتنا هلذا املشروع أن تشكيل جلنة هو أمر مهـم ؛       

حيان حنتاج إىل االتصال باملؤسسات الرمسية وال ميكننا القيام ذا          ألنه يف كثري من األ    
األمر إال عرب جملسكم املوقر ، لذلك أرى من الضروري تشكيل هذه اللجنة املؤقتة ،               

  .وأرجو من األعضاء الكرام املوافقة على تشكيلها ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

   . شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي  
  

  :العضو خالد املسقطي 
  شكرا سيدي الرئيس ، وأنا بدوري أتقدم خبالص الشكر ملقدمي طلب تشكيل

  ١٥ 

 جلنة مؤقتة ، وبعدما استمعنا إىل ما ذكره األخ فيصل فوالذ وما قدمته األخت 
الدكتورة فوزية الصاحل أعتقد أن مقدمي الطلب قد وفقوا يف تقدمي طلب واٍف 

 سيدي -، وأعتقد ) ٢١(لالئحة الداخلية حسب املادة بالشروط اليت جاءت يف ا
 أن من واجب هذا الس أن يوافق على تشكيل هذه اللجنة املؤقتة خاصة -الرئيس 

 ٢٠أا سوف تقوم بدراسة مواضيع مهمة يف اتمع البحريين ، وأعتقد أن قضايا املرأة 

لس املوقر األمهية ،  والطفل واألسرة هي من القضايا األهم اليت جيب أن يعطيها ا
   استفسار خبصوص تشكيل اللجنة وهو أنه حسب املادة   - سيدي الرئيس -ولدي 

  ...من الالئحة الداخلية ) ٢١ (
  

  ٢٥ 

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
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سنتكلم عن تشكيل اللجنة وعن عدد أعضائها بعد موافقة جملسكم على فكرة  
تفضل األخ . نحن اآلن نتكلم عن االقتراح ككل اقتراح تشكيل اللجنة املؤقتة ، ف

  .عبدالرمحن مجشري 
  

 ٥  :العضو عبدالرمحن مجشري 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا بدوري أضم صويت إىل صوت األخ فيصل فـوالذ                
واألخ خالد املسقطي ، وأشيد بدور األخوات على مبادرن بتشكيل جلنة لدراسـة             

  ويف احلقيقة إنـين أشـدت ـذه املبـادرة يف           التشريعات اخلاصة باملرأة والطفل ،      
مداخالت سابقة ، وأعتقد كذلك أن أهداف اللجنة تنصب أساسا يف أهداف هـذا              
 ١٠الس من دراسة التشريعات اخلاصة باملرأة والطفل واقتراح التعديالت الالزمة الـيت            

ي اسـتغالل   تتماشى مع املعاهدات والقوانني الدولية وإزالة أي متييز ضد املـرأة أو أ            
لألطفال ، ففي احلقيقة إن استطعنا دراسة هذه القوانني واقتراح التعديالت أو اقتراح             
قوانني جديدة تتماشى مع هذه األهداف الدولية ، فيمكن أن نقول إننا أجنزنا إجنـازا               

سيدي الرئيس ، إنين جبانب هذا أطالـب بإنـشاء جلـان    . كبريا حيسب هلذا الس  
 ١٥ أخرى يف جماالت أخرى قد تتطلب منا القيام ا ، وأرجـو مـن               لدراسة تشريعات 

  .الس أن يوافق على هذه اللجنة ، وشكرا 
  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون               
  .جملسي الشورى والنواب 

  ٢٠ 

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
 على أمهية املوضوع بالنسبة - طبعا -شكرا معايل الرئيس ، أوالً حنن ال خنتلف  

 الـيت نظمـت يف   -) ٢١(للمرأة والطفل ألما من أهم عناصر اتمع ، لكن املادة         
 أجازت تشكيل اللجنة املؤقتة ملوضوع معني ، فأعتقد         -آخرها تشكيل اللجان املؤقتة     

 ٢٥ أن يكون واضحا ومدته حمددة بوضوح ، ألنه من          أن اهلدف من تشكيل اللجنة جيب     

خالل اطالعي على االقتراح قال مقدموه إن اهلدف من اللجنة املؤقتة هـو دراسـة               
موضوع املرأة والطفل يف التشريعات النافذة واملشروعات املقترحة حاليا ، يف حني أن             
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يعات ، فبالنـسبة إىل  هناك جلنة الشئون التشريعية والقانونية وهي تنظر يف قضية التشر  
تشكيل اللجان املؤقتة من املهم أن يكون اهلدف منها واضحا ألا تبحث يف موضوع              
معني وأن تكون مدة عملها حمددة وواضحة ، وهذا ما أردنا أن ننبه عليه ، وحنـن ال   

  .خنتلف على تشكيل اللجنة املؤقتة ، وشكرا 
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
قة إن هذا املشروع قدم إلينا بصورة أوسع ، وتفاديا لتعارضه           شكرا ، يف احلقي    

من الالئحة الداخلية طبقنا معظم األهداف حىت ال تكون جلنة دائمة ،          ) ٢١(مع املادة   
فجعلنا األهداف مقتصرة على التشريعات النافذة واملشروعات املعروضة على الس          

 ١٠لمجلس ، هـذا إذا وافـق الـس            حاليا ، وطرحنا موضوع املدة وتركنا حتديدها ل       

 على فكرة اقتراح تشكيل جلنة مؤقتة لدراسة مواضيع معينـة هي قـضايا             - طبعا   -
املرأة والطفل يف التشريعات النافذة واملشروعات املعروضة حاليا على الس ولـيس            

  .مستقبالً ، الكلمة اآلن لألخ مجال فخرو فليتفضل 
  

 ١٥  :العضو مجال فخرو 

ا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على املالحظة اليت ذكرهـا ، ويف              شكر  
  

 - كما ذكرت    -الواقع إن الورقة املقدمة من األخوات األعضاء أدخل عليها التعديل           
ولكن مل يدخل التعديل على عنواا ، ومن هنا أتى اإلشكال بأن املوضوع هو املرأة               

 ٢٠ات املقترحة حاليا وسبل تطويرها ، وهنـا يف         والطفل يف التشريعات النافذة واملشروع    

 كمـا   -) ٣(احلقيقة يقع اللبس الذي حصل عند سعادة الوزير ، يف حني أن اهلدف              
 قد مت تعديله ، وأريد هنا التأكيد أن عمل اللجنة جيب أن ينحصر متامـا يف      -ذكرت  

 كما ذكر   -يها  التشريعات القائمة اآلن ومقارنتها مع االتفاقيات الدولية املصادق عل        
 وليست االتفاقيات الدولية اليت مل تصادق عليها مملكة البحرين ، ولكن       -يف املالحظة   

 ٢٥مـا  :  ورمبا تكون أنت األكثر قدرة على اإلجابة عنه هو           - سيدي الرئيس    -سؤايل  

شكل التقرير الذي سيصدر هلذا الس وكيف ستتم مناقشة حمتويات هذا التقريـر ؟             
م عن اقتراح النصوص القانونية ، وحنن نفهم أن اقتراح مشروعات           يتكل) ٢(فاهلدف  



  ١الفصل التشریعي / ٢االنعقاد / ٩المضبطة         ) ٢٦(                            م١٥/١٢/٢٠٠٣) مجلس الشورى(

) ٥(القوانني هلا آلية خاصة يف هذا الس جيب أن يتم تبنيها من قبل عضو أو من قبل                
أعضاء ، فهل ستتم املوافقة على حمتويات هذا التقرير الذي سيناقش الحقًا ؟ وهـل               

عليه ومن مث يرفع إىل جهة معينه أم أن         سيعرض هذا التقرير على هذا الس للموافقة        
هذا التقرير سوف يوضع لدى اللجنة املختصة الدائمة وهي جلنة اخلدمات لالستفادة            
 ٥منه أو الستفادة أعضاء الس منه ؟ فيجب أن نتفق من اآلن على ما سنفعله بـذلك             

مـن  التقرير ، ألنه سيبذل جهد كبري من األخوات العزيزات ، ولكن جيب أن نعرف      
 أن تتقدم اللجنـة   - حسب نص القانون     -اآلن ما هو مصري ذلك التقرير ، ال ميكن          

املؤقتة مبقترح للتعديل ما مل يكن بصيغة خمتلفة عن ذلك التقرير ، سواء قدم املقتـرح              
 كما  -أعضاء  ) ٨(أو  ) ٧(من أعضاء اللجنة أو من غريهم ، طبعا إذا كان يف اللجنة             

 ١٠تطيع األعضاء السبعة أو الثمانية أن يقدموا مقترحا بقانون ،          فحتما ال يس   -ذكر اآلن   

أعضاء ، فإذن جيب أن نتفق منذ       ) ٥-١(إمنا جيب أن يكون عدد مقدمي املقترح من         
 على ما سيحصل لذلك التقرير ، وأنـا أضـم صـويت إىل            - سيدي الرئيس    -اآلن  

شكل النـهائي هلـذا    زمالئي بتأييد الفكرة ، ولكن قبل الشروع فيها لنـتفق على ال          
  .العمل ، وشكرا 

  ١٥ 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، يف احلقيقة أنا مسعت تقريرا موجزا من األخـوات عـن االقتـراح ،                 
وسأعطي الكلمة لألخت الدكتورة فوزية الصاحل لعرض آلية العمل يف هذه اللجنـة             

 ٢٠  .فلتتفضل 

  
  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

رئيس ، طبعا كما قلت يف البداية إن هذه الرسالة هي حـصيلة             شكرا سيدي ال   
دراسة ملدة عام ، إذ تشكل فريقان للعمل فريق للمرأة وفريق للطفل يكون يف كـل                

 ٢٥أخوات أعضاء وعضوان آخران ، وقد درسنا املوضوع واقتصرنا يف البداية           ) ٦(فريق  

االتصال باملؤسـسات  على التشريعات فقط ، ولكن وجدنا أن هناك حاجة ماسة إىل         
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الرمسية ولو كانت الفكرة أن نتقدم مبقترح قانون ملا كانت هناك حاجـة إىل هـذه                
اللجنة ولكن وجدنا أننا حنتاج إىل موافقة هذا الس حىت نتصل باملؤسسات الرمسية ،              
هذا أوالً ، ثانيا هناك اتفاقية دولية وقعت عليها مملكة البحرين وهي اتفاقية القـضاء               

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ، وهناك اتفاقية حقوق الطفل ، ومملكة البحـرين       على
 ٥م بتقدمي تقرير حول ماهية التشريعات اخلاصـة بـاملرأة الـيت           ٢٠٠٥مطالبة يف سنة    

سامهت ا اململكة ، وحىت نستطيع أن نعمل ضمن األطر اليت أشار إليها األخ مجـال        
جنة ، ومل نتطرق إىل التقرير إال بشكل عابر ، وقد     فخرو وجدنا أننا حنتاج إىل هذه الل      

تكلمنا عما هي اآللية اليت سنعمل على وفقها بعد دراسة هذه التشريعات ، وهنـاك               
 بعد أن نوائم ما     -عدة مقترحات أوالً سنرفع التقرير إىل الس وفيه التوصيات ورمبا           

 ١٠ مبقترح قانون من عضو من  خنرج-بني االتفاقيتني سواء كانت حقوق الطفل أو املرأة   

 وهو املوضوع الذي تطـرق إليـه        -اللجنة أو من عدة أعضاء ، والفكرة األساسية         
   هي مقارنة التشريعات اخلاصـة بـالبحرين والنافـذة اآلن ـذه             -سعادة الوزير   

االتفاقيات ، ثانيا اقتراح مشروعات قوانني ليست موجودة اآلن يف البحرين وهـذه             
نون إما من األعضاء أو من جملسكم املوقر أو من اللجنة املعنيـة ،              ستخرج مبقترح قا  

 ١٥  .هذا كل ما يف األمر ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ  
  

 ٢٠  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 

  شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة إن الدكتورة فوزيـة الـصاحل أوضـحت               
، ولكن أود أن أشكر مجيع األعضاء على ما قدموه من دعم ملثل هذا املقترح               النقاط  

وأيضا أشكر سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب ، واملالحظة اليت أود 
 هـو مالءمـة النـصوص    - وهو اهلدف األول    -توضيحها هي أن املوضوع املعني      

 ٢٥ت الدولية املصادق عليها ، وهـي عـدة         القانونية اخلاصة باملرأة والطفل مع االتفاقيا     

 كمـا تفـضلت     -مها نتاج   ) ٣،٢(اتفاقيات معروف عددها ، واملتوقع أن اهلدفني        
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 وهذا يعين أن تقارير اللجنة اليت سترفع إن شاء اهللا للمجلس     -الدكتورة فوزية الصاحل    
سوف تثري لدى مجيع أعضاء الس بعض القضايا اهلامة الـيت توضـح الـنقص يف                

تشريعات ذات العالقة بالقوانني النافذة ، ومن مث نتوقع من األعضاء وليس بالضرورة          ال
من اللجنة ، ألننا ال نستطيع كلجنة أن نرفع مقترحات القوانني ، قد يستطيع ذلـك                
 ٥أعضاء اللجنة بصفة شخصية أو أي عضو آخر ليكون هناك نوع من القاعـدة مـن                

 التشريعات النافـذة الوطنيـة ، وبالنـسبة        املعلومات اليت توضح النقص والفجوة يف     
ملوضوع اللجان ، نعم هناك عدة جلان يف الس وال مينع أن يكون هناك أكثر مـن                 
جلنة ، إذ كيف استطاعت معظم برملانات الدول العربية والعاملية حل هذه اإلشكالية ؟       

طفل وإىل آخـره ،     ألنه دائما لديها جلان تشريعية ولديها أيضا جلان ختتص باملرأة وال          
 ١٠إذن هذه ليست إشكالية بل على العكس سوف تثري هذه اللجنة املؤقتـة العمليـة               

التشريعية عندما تكون هناك أكثر من جهة تدرس أي موضوع هام وأي قانون ، وأما          
 فسوف ينظـر إىل  - كما ذكرت الدكتورة فوزية الصاحل   -بالنسبة إىل شكل التقرير     

لدولية ، يعين نتوقع أن اللجنة تأخذ كل اتفاقيـة صـادقنا            مدى مواءمته لالتفاقيات ا   
عليها مادة مادة ومن مث النظر يف التشريعات النافذة يف اململكة هل هي موجودة أم أا    
 ١٥أصال غري موجودة ؟ وبالتايل ترفع اقتراحات وليس نصوصا قانونية فقط ، ومـن مث               

  .تكون هي قاعدة للمجلس املوقر ، وشكرا 
  :ــــــــــــس الرئيـــ

  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي  
  

 ٢٠  :العضو خالد املسقطي 

شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة سبقتين الدكتورة فوزية الصاحل يف ذكر مـا               
أحببت التطرق إليه ، أعتقد أن اإلخوان جاؤوا يف هذه الرسالة بطلب مستوف جلميع              

قد أن عندهم هدفًا واضحا موافقًا عليه مـن         شروط املادة يف الالئحة الداخلية ، وأعت      
قبل الس ، والنقطة اليت تطرق إليها األخ مجال فخرو خبصوص ما قاله من أننا جيب                

 ٢٥ سيدي -أن نتفق اليوم على اآللية وهي ماذا بعد دراسة اللجنة ملواضيع معينة ؟ أقصد            
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س بـصورة رمسيـة      أننا نتكلم عن أن الس سيكون عنده جلنة مؤقتة تدر          -الرئيس  
 املصادق عليها وتأيت بتقـارير ميكـن أن         التشريعات املوجودة املصادق عليها أو غري     

يتبناها عدد من أعضاء اللجنة املؤقتة وتعرض على الس بصفة شخصية بناًء علـى               
الدراسات اليت قامت ا اللجنة ، وال أعتقد أن هناك داعيا إىل أن نعقـد املوضـوع                 

 ٥   سيكون بعد تقدمي هذه الدراسات ؟ ألنه يوجد عدد من احللول بأن             حاليا حول ماذا  

ندرس التقارير ونقدمها إىل الس على حسب ما ذكر يف الالئحة الداخلية ، وعليـه          
 أن اإلخوة طاليب تشكيل اللجنة املؤقتة مستوفون جلميـع          - سيدي الرئيس    -أعتقد  

 على هـذا املـشروع ،        أن نصوت  - سيدي الرئيس    -الشروط لتكويـنها وأرجو    
  .وشكرا 
  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري  
  

  :العضو عبدالرمحن مجشري 
 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، هذه أول مرة يعرض فيها على الس تـشكيل جلنـة                

من الالئحة الداخلية وأعتقد أن     ) ٢١(مؤقتة لدراسة موضوع معني حسب نص املادة        
ذكرة اليت قدمت واضحة بدرجة كبرية جدا وحمـددة األهـداف ، أي أن لـب                امل

 هو التأكد من مالءمة النـصوص       - كما ذكرت الدكتورة ندى حفاظ       -املوضوع  
القانونية اخلاصة باملرأة والطفل لالتفاقيات الدولية املصادق عليها ، وسـبق لنـا يف              

 ٢٠ام وزير شئون جملس الوزراء       أن أثرت السؤال أم    - سيدي الرئيس    -مداخالت فائتة   

فقال إن مهمة الس أن يأيت ذه االقتراحات ودراسة مدى مالءمة قـوانني مملكـة             
البحرين لالتفاقيات الدولية ، وإزالة أي التباس أو أي متييز أو أية خمالفـة للقـوانني                

أنا أتصور  الدولية ، فمهمتنا أن نشكل جلانا لدراسة هذه القوانني واقتراح القوانني ، و            
أن مناقشة الس لآللية سابقة ألواا أو ماذا ستؤول إليه اللجنة ، وعلى اللجنـة أن                
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تدرس وعليها بعد ذلك أن تأيت باقتراح قوانني معينة وتتقدم ـا إىل هـذا الـس                 
  .ملناقشتها وإقرارها إذا كانت مالئمة ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٥نا أنه لن تناقش اللجنة املشروعات املستقبلية ، ولن تكون          شكرا ، كنا قد ذكر     

هذه اللجنة دائمة وإمنا ستكون جلنة مؤقتة ، أعطي الكلمة اآلن لألخ الدكتور عصام              
  .الربزجني املستشار القانوين للمجلس فليتفضل 

  

  :املستشار القانوني للمجلس 
 ١٠جلنة لدراسة هـذا    شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لالقتراح فهو طلب تشكيل           

املوضوع ، وبعد أن تفرغ اللجنة من هذه الدراسة ترفعها إىل الس ملناقشتها ، ومن               
مث يكون دور الس هو االطالع على هذه الدراسة ، ويبقى موضوع آلية تفعيل هذه            
الدراسة متوقفًا على األعضاء وما يتقدمون به من اقتراحات بقوانني يف صدد تفعيـل              

  .ة ، وشكرا هذه الدراس
  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  
  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
 ٢٠  شكرا سيدي الرئيس ، بالشك أضم صويت إىل اإلخـوة واألخـوات بـشأن         

  
 الوطين قد   تشكيل جلنة مؤقتة ، وحنن سابقًا يف جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن           

ناقشنا عدة اتفاقيات واليت كانت يف ظاهرها تعىن باجلرمية املنظمة وإىل آخره ولكن يف             
فحواها هي ختص أيضا الطفل واملرأة ، وفاتنا أن نعرض تلك االتفاقية على الـس               
 ٢٥األعلى للمرأة أو على األقل مشاركة الس األعلى للمرأة يف النقاشات واملـداوالت             

 هناك مشكلة خاصة بالنسبة لالتفاقيات      - سيدي الرئيس    -تفاقية ، ولكن    يف هذه اال  
الدولية ، هي يف احلقيقة اتفاقيات ملزمة ، يعين إذا ما مت اعتماد هذه االتفاقيات فإـا       
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تصبح تشريعا ململكة البحرين وال ميكن أن تتناىف التشريعات اليت تسنها اململكة مـع              
 على  -ت ملزمة حىت إذا مل يكن هناك أي تشريع خيص           تلك االتفاقيات ، فهي اتفاقيا    

 املرأة أو الطفل أو غري ذلك ، وإننا يف مملكة البحرين جيب أن نعتمـد                -سبيل املثال   
على تلك التشريعات الدولية من خالل االتفاقيات اليت نوقعها ، هناك اتفاقية خمتـصة              

 ٥ه االتفاقية على جلنة الشئون بالطفل قادمة إىل الس يف املستقبل القريب وستعرض هذ        

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ، ومن هنا جيب أن تشارك اللجنة املؤقتة يف عمـل               
 نوع من االلتباس أيضا عندما نـأيت إىل مـسألة         - يف احلقيقة    -هذه اللجنة ، فهناك     

  .االتفاقيات الدولية ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

نركز على االتفاقيات الدولية ، ولكن هم أيضا تكلموا عن          شكرا ، حنن دائما      
التشريعات النافذة واملوجودة يف اململكة ، وبعضها رمبا حيتاج إىل دراسة ، وكـذلك              
تكلموا يف أنه ميكن أن تتحفظ الدولة على بنود يف بعض هذه االتفاقيات الدوليـة ،                

كلمة ملن طلبها اآلن ، تفضل      وأنا ال أريد أن أطيل يف هذه املوضوع ولكن سأعطي ال          
 ١٥  .األخ فيصل فوالذ 

  
  :العضو فيصل فوالذ 

شكرا سيدي الرئيس ، طبعا باإلضافة إىل ما تفضل به اإلخوان املعقبون علـى               
هذا املوضوع كلنا يعلم أن املرأة هي نصف اتمع وتعترب من املقومات األساسية يف              

 ٢٠ق الترشيح واالنتخاب ويف فترة االنتخابات اتمع البحريين ، والدستور أعطى املرأة ح     

الربملانيـة حاول عدد من األخوات الدخول إىل جملس النواب ولكن مل يتـوفقن يف              
نـساء  ) ٦(ذلك ، وطبعا كانت هناك حكمة من قبل جاللة امللك بأن يتم تعـيني                

من ) ٥٣(أعضاء يف هذا الس من أجل عملية التوازن يف السلطة التشريعية ، واملادة              
" أن يكون ممن تتوافر فـيهم اخلـربة         " الدستور اشترطت يف عضو جملس الشورى       

 ٢٥واألخوات الست طرحن هذا املوضوع باعتبارهن ميثلن املرأة داخل السلطة التشريعية           
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من خالل تعيينهن يف جملس الشورى على أن يتم االهتمام من قبلهن ذه القـضايا ،                
زير الدولة لشئون جملسي الشورى والنـواب مـن         ويف اعتقادي أن ما بينه سعادة و      

الناحية القانونية فيه جانب من الصحة ، ولكن األخوات مقدمات املقترح هن كذلك             
على صواب ، فاألهداف اليت وضعنها ستخدم الس والسلطة التشريعية ومتثيل املرأة            

 ٥  .من خالهلا ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .ن لألخ منصور بن رجب فليتفضل شكرا ، الكلمة اآل 
  

 ١٠  :العضو منصور بن رجب  

شكرا سيدي الرئيس ، أوالً أنا أحب أن أتقدم بالشكر إىل األخوات على هذا               
املقترح بتشكيل جلنة مؤقتة وأحب أن أؤكد دعمنا هلن وأدعو مجيع أعضاء الس إىل              

تفـضل األخ فيـصل    كما - ىأن يقـفوا معهن يف هـذا املوقف الكرمي ، وال ننس 
 أن املرأة نصف اتمع وبالتايل فالطفل هو كل اتمع ألنه هو النواة واللبنـة      -فوالذ  

 ١٥  .األوىل يف بناء اتمع ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل  
  

 ٢٠  :العضو وداد الفاضل 

  ئي أعضاء الـس إىل الـشق      شكرا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت انتباه زمال         
   الثاين من عمل اللجنة وهو املتعلق بالطفل ، أعتقد أن بعض الدول العربية سبقتنا يف               

  
سن قانون حلقوق الطفل ، فإننا نتطرق أحيانا يف دراسة القوانني إىل كثري من األمور               

 ٢٥ طاملا أنه   - ال يصل إىل السلطة التشريعية ، فأمتىن         - عادة   -وننسى الطفل ألن صوته     

صار شبه إمجاع بأمهية وجود هذه اللجنة ألا معنية بالتـشريعات املتعلقـة بـاملرأة               
  . أن تتم املوافقة على تشكيل هذه اللجنة املؤقتة ، وشكرا -والطفل 
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  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون               

  .رى والنواب جملسي الشو
  

 ٥  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

شكرا معايل الرئيس ، هناك نقطة هامة جدا البد مـن توضـيحها لـسكم           
املوقر ، أوالً بالنسبة لوضع مملكة البحرين من حيث االنضمام لالتفاقيـات الدوليـة              

تقدم ودائما هنـاك    وخاصة فيما يتعلق مبوضوع املرأة والطفل هو يف احلقيقة وضع م          
حرص على االنضمام إىل مثل هذه االتفاقيات ، فأعتقد أن اللجنة ستمضي يف عملها              
 ١٠إذا مت تشكيلها إن شاء اهللا وتوفرت هلا مجيع املعلومات عن االتفاقيات اليت انـضمت               

إليها البحرين واملتعلقة حبقوق الطفل ، فمثالً اتفاقية حقوق الطفل انضمت هلا البحرين     
عدة سنوات ، وموضوع انضمام البحرين هلذه االتفاقيات أمر مفروغ منه واحلمد  منذ  

هللا ووضع البحرين طيب يف هذا اال ، وكانت هناك نقطة هامة بالنسبة ملا ذكر يف                
 وهي أنه مـا     - وأعتقد أن سعادة رئيس الس وضح ذلك         -هدف تشكيل اللجنة    

 ١٥ وهو  -فكان سبب تشكيل اللجنة     ذكر من أسباب خيتلف عما ذكر من األهداف ،          

 هو أا تنظر يف مشروعات القوانني اجلديدة ، وهذا عـادة مـن              -املوضوع األول   
وظيفة جلنة أخرى يف الس ، هذه هي النقطة اليت أردنا توضيحها على أسـاس أن                

  .تكون األمور واضحة وكذلك املدة بالنسبة هلذه اللجنة ، وشكرا 
  

 ٢٠   :الرئيـــــــــــــــس

شكرا سعادة الوزير ، وأنا أريد أن أؤكد كالمك أيضا وهو أننـا أشـرنا إىل                 
النقطة الثالثة اليت كانت تعىن بالنظر يف االتفاقيات اليت سوف تطرح على الـس ،               
ومن مث تكلمنا عن االتفاقيات أو القوانني النافذة فقط ، وهذا ما أريـد توضـيحه ،                 

  .د السليطي فليتفضل واآلن الكلمة لألخ الدكتور مح
  ٢٥ 

  :العضو الدكتور محد السليطي 
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شكرا سيدي الرئيس ، إن تشكيل جلنة تعىن بالتشريعات وتطوير التـشريعات             
اخلاصة باملرأة والطفل هو قضية مهمة وأساسية ، وأشكر األخوات على هذه املبادرة             

 أن ما يطلبنه هو جلنة الطيبة وأدعو الس املوقر إىل دعم هذه املبادرة ألمهيتها وأتصور      
  مؤقتة تنظر يف تطوير التشريعات النافذة املوجودة حاليا الـصادرة بالنـسبة للمـرأة              

 ٥  .والطفل ، وهو أمر ينسجم مع ما جاء يف الالئحة الداخلية للمجلس ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .فلتتفضل شكرا ، الكلمة األخرية يف هذا اال للدكتورة فوزية الصاحل  
  

 ١٠  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، ال أريد أن أطيل عليكم بل أريد توضيح نقطة مهمـة                 
جدا ، فقد أشار سعادة الوزير إىل أن البحرين سباقة يف التوقيع على هذه االتفاقيـات                

 هي  - نعيه    وهذا البد أن   -وهذا ال خالف عليه ولكن توصية االحتاد الربملاين الدويل          
أنه ليست املصادقة على هذه االتفاقيات فقط ، ولكن ما هو دور الربملانات يف هـذه                
 ١٥االتفاقيات ؟ إذن من هنا  أتت احلاجة إىل هذه اللجنة ، وقد تكون هناك جلان تعـىن                  

بالصحة والتعليم واألمور التشريعية ولكن االحتاد الربملاين الدويل الذي انضمت إليـه             
 ا كانت منه إشادة بأن هذه هي املرة األوىل اليت تنضم إليه دولة حديثـة        البحرين مؤخر

وتضم نساء كأعضاء ، وكانت هذه إشادة رائعة جدا ، وحىت نكون سباقني سيطالب              
االحتاد الربملاين الدويل من األعضاء يف الربملانات بتشكيل جلان نسائية دائمة ، ونريد أن              

 ٢٠  .  هلا إىل  جلنة دائمة إن شاء اهللا ، وشكرا نبدأ اآلن باللجنة املؤقتة وحنو

  
   :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، حنن ال نطرح مسألة اللجان الدائمة اآلن حىت ال يتشعب املوضـوع ،               
فنحن نتكلم عن جلنة مؤقتة سنحدد هلا وقتا فيما بعد ، كما سنحدد عدد أعـضائها ،           

 ٢٥لجنة فقـط ، تفـضل سـعادة األخ    وما نطرحه عليكم اآلن هو فكرة تشكيل هذه ال   

  .عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
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   :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن االستفادة الكربى من تشكيل هذه اللجنة قد             
ت البحـرين إىل    تكون يف قضايا ما بعد االتفاقيات ، فعلى سبيل املثال لقـد انـضم             

 ٥اتفاقيات دولية كثرية وكثري منها يتعلق باملرأة والطفل ، فماذا ترتب على ذلـك مـن          

تعديالت يف التشريعات احلالية أي القوانني ؟ وأعتقد أن دور اللجنة سيكون مفيدا جدا   
  .يف هذا اجلانب للتأكد من تطبيق ما جاء يف هذه االتفاقيات ، وشكرا 

  
   :ــــسالرئيـــــــــــ

 ١٠واآلن سـأطرح   . شكرا ، هذا من املمكن أن يكون جزًءا من عمل اللجنـة             

االقتراح للتصويت ، فهل يوافق جملسكم املوقر على االقتراح بتشكيل جلنـة مؤقتـة              
  لدراسة موضوع املرأة والطفل حسب ما جاء من أهداف يف االقتراح املقدم ؟ 

  
  )موافقة باإلمجاع ( 

  ١٥ 
  

   :ــسالرئيـــــــــــــ
إذن يقر اقتراح تشكيل اللجنة املؤقتة ، وننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين من هذا 
املوضوع واخلاص بتحديد عدد أعضاء هذه اللجنة ومدا ، تفضل األخ عبدالرمحن 

 ٢٠  .مجشري 
  

  :العضو عبدالرمحن مجشري 
شكرا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون العدد مثانية أعضاء ، أي من األخوات 

عضاء الست مقدمات االقتراح مع عضوين آخرين حىت يكون هناك مزج وأال تكون األ
 ٢٥  .السيطرة للمرأة فقط ، وشكرا 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
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شكرا ، إذن هناك اقتراح بأن يكون العدد مثانية أعضاء ، ولدي اقتراح مكتوب 
  .مقدم من األخ فيصل فوالذ وسأعطيه الكلمة فليتفضل 

  
  :ل فوالذ العضو فيص

 ٥  .شكرا سيدي الرئيس ، أرجو أن تتفضل بقراءة االقتراح ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، األخ فيصل فوالذ اقترح أن يكون العدد من األخوات الست أعضاء 
الس إضافة إىل ممثل عن جلنة اخلدمات وآخر عن جلنة الشئون التشريعية والقانونية ، 

 ١٠ أعضاء أيضا ، فماذا يرى الس خبصوص عدد األعضاء ، هل العدد فالعدد مثانية

  .املناسب هو سبعة أم مثانية أم تسعة ؟ تفضل األخ مجال فخرو 
  

  :العضو مجال فخرو 
شكرا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح أن يكون العدد مثانية وأتفق على ذلك ، 

 ١٥ملرة األوىل اليت تشكل فيها  مبا أن هذه هي ا-وقد جرت العادة يف اللجان األخرى 

 أن يتقدم العضو برغبته يف االنضمام إىل جلنة معينة ، وأعتقد أنه جيب -جلنة مؤقتة 
على من يرغب يف الترشح من األعضاء أن يرشح نفسه يف هذا الس ، ومن مث يقر 

دموا الس األعضاء يف هذه اللجنة ، فعلى اإلخوان الستة أو السبعة أو الثمانية أن يق
أمساءهم ، وإذا تقدم مثانية أعضاء فيكون تعيينهم بالتزكية ، وإذا كان هناك تسعة أو 

 ٢٠: عشرة أعضاء فيتم االختيار من بينهم باالنتخاب ، وأعتقد أن هناك خطوتني ، األوىل 

التوقيت ، وأنا شخصيا سأكمل اقتراح الزميل عبدالرمحن مجشري : هي العدد ، والثانية 
طى اإلخوان يف هذه اللجنة وقتا كافيا لدراسة املشروعات ، ورمبا يكون وأقترح أن يع

الوقت املناسب هو عند اية دور االنعقاد الثالث ، وهذه املدة هي حوايل سنة ونصف 
  .من تاريخ تشكيل اللجنة ، وشكرا 

  ٢٥ 
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   :الرئيـــــــــــــــس
ات الست يف الس شكرا ، وأنا أتفق معك يف هذا األمر ، وأعلم أن األخو

يردن أن يترشحن ، وأطلب منهن تأكيد ذلك أوالً ، وحنن اآلن اتفقنا على مثانية 
  ... أعضاء ، ولدي اسم الدكتورة ندى حفاظ وهو األول 

  ٥ 

مستأذنا ( العضو منصور بن رجب 
ً

(  
سيدي الرئيس ، لو صار العدد فرديا فمن املمكن أن يكون أفضل كسبعة أو 

  ...تسعة أعضاء 
  

موضحا (  الرئيـــــــــــــــس
ً

 (:  ١٠ 

 سبعة مترشحني ، - وأنا أدون األمساء -ليس هناك داٍع لذلك ، واآلن لدي 
وجيب أن يرشح الشخص نفسه ، ورجائي أال يرشح أحد شخصا آخر ، وقائمة 

األخت الدكتورة ندى حفاظ ، واألخت الدكتورة : األمساء اليت لدي تتضمن كالً من 
 ، واألخت وداد الفاضل ، واألخت ألس مسعان ، واألخت الدكتورة فوزية الصاحل

 ١٥نعيمة الدوسري ، واألخت الدكتورة فخرية ديري ، واألخ فيصل فوالذ ، وبقي اسم 

  واحد ، فمن يريد أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة ؟
  

  :العضو عبداجلليل الطريف 
  .أرشح نفسي سيدي الرئيس 

  ٢٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
ن لدينا مترشح آخر وهو األخ عبداجلليل الطريف ، فالعدد أصبح مثانية ، واآل

  هل هناك ترشيحات أخرى ؟
  

 ٢٥  )ال توجد ترشيحات ( 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
األخت : إذن تقر عضوية اإلخوة واألخوات التالية أمساؤهم يف اللجنة وهم 

واألخت وداد الفاضل ، الدكتورة ندى حفاظ ، واألخت الدكتورة فوزية الصاحل ، 
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واألخت ألس مسعان ، واألخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، واألخت الدكتورة فخرية 
واآلن لدي اقتراح أن تكون . ديري ، واألخ فيصل فوالذ ، واألخ عبداجلليل الطريف 

م ، ٢٠٠٥أي إىل شهر مايو ) الثالث(مدة عمل اللجنة إىل اية دور االنعقاد القادم 
  .خ الدكتور عصام الربزجني املستشار القانوين للمجلس تفضل األ

  ٥ 

   :ستشار القانوني للمجلسامل
  شكرا سيدي الرئيس ، الالئحة الداخلية مل تشترط حتديد مدة اللجان املؤقتة 
  فمدا تنتهي بانتهاء دراستها ، ولذلك ليس هناك ما يستوجب حتديد مدة لعمل 

  .اللجنة ، وشكرا 
  ١٠ 

   :ــــــسالرئيـــــــــ
شكرا ، إذا مل حندد مدة لعمل اللجنة فستتحول إىل جلنة دائمة ، فأعتقد أنه 

  .جيب أن حندد املدة ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

 ١٥  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، ماذا لو انتهينا من الدراسة قبل انقضاء املدة احملددة ؟ 
سري حبسب ما تنص عليه الالئحة الداخلية حبيث تنتهي اللجنة املؤقتة فاملفروض أن ن

بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله ، فنحن سنعمل إىل أن ننتهي من هذه 
  .التشريعات ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :العضو فؤاد احلاجي 
  .أثين على ذلك 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
 ٢٥ حندد املدة ألن موضوع املرأة لقد أعطيناكم وقتا كافيا ، وأعتقد أنه جيب أن

والطفل كبري وإذا مل حندد مدة معينة فستتحول اللجنة إىل جلنة دائمة ، وأعتقد أن املدة 
  .م ، تفضل األخ مجال فخرو ٢٠٠٥كافية وهي إىل اية دور االنعقاد الثالث يف عام 
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  :العضو مجال فخرو 

  طاء اللجنة مدة شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس هناك ضرر من إع
حمددة ، والقلق من أن هذه اللجنة مؤقتة ومع ذلك تستمر يف عملها وبالتايل فإن عملها 
 ٥سوف ينتهي بانتهاء هذا الفصل التشريعي ، ورمبا لن تستطيع إحالة تقريرها إىل الس 

القادم ، وأرى أن حتديد مدة للجنة فيه نوع من احلافز واملسئولية ، والنص مل مينع 
شهرا آخر إذا ) ١٢(شهرا مدة معقولة ، و) ١٨(ديد مدة معينة للجنة ، وأعتقد أن حت

رآها هذا الس للمناقشة ستكون كافية حىت خنرج على األقل بشيء قبل اية الفصل 
  .التشريعي ، وشكرا 

  ١٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
 جملسي شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون

  . الشورى والنواب 
  

 ١٥  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

شكرا معايل الرئيس ، احلقيقة لدينا خربة من الس اآلخر حول قضية تشكيل 
اللجان املؤقتة ، وأقترح أن توايف اللجنة جملسكم املوقر قبل اية هذا الدور بتقريرها ، 

  يع الس أن ميدد هذه املدة إىل دور االنعقاد وإذا طلبت اللجنة مدة إضافية فيستط
التايل ، وهذا يعطي حافزا للجنة إلاء أعماهلا مع اية هذا الدور وإذا مل تتمكن من 

 ٢٠  .ذلك فباستطاعتها أن تطلب التمديد ، وشكرا 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 

  

 ٢٥  :العضو منصور بن رجب 

ا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه جيب أن نلتزم بالالئحة الداخلية ونفض شكر
  . اخلالف ، وشكرا 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
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  ...شكرا ، الالئحة الداخلية مل متنع حتديد املدة 
مقاطعا ( العضو منصور بن رجب 

ً
: (  

  .الالئحة الداخلية حددت ذلك بانتهاء عمل اللجنة ، ونص الالئحة واضح 
  

موضحا (  لرئيـــــــــــــــسا
ً

 (:  ٥ 

  سيزيد ذلك من اخلالف ، وحنن أبدينا املربرات اليت من أجلها حددنا مدة 
معينة ، فاللجنة قد ال تستطيع االنتهاء من عملها قبل انتهاء الفصل التشريعي وقد 

. وضعنا مدة معينة ألننا نريد أن نناقش هذا املوضوع خالل هذا الفصل التشريعي 
، ) الثالث ( أن تكون املدة إىل اية دور االنعقاد القادم : ن هناك رأيان ، األول واآل

 ١٠أن نستلم تقريرا بانتهاء هذا الدور وعلى أساسه ننظر يف متديد املدة ، تفضل : واآلخر 

  .األخ خالد املسقطي 
  

  :العضو خالد املسقطي 
يكون لدينا قرار خمالف شكرا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أمرا تفاديا ألن 

 ١٥تشكل خالل : " ، فهي تقول ) ٢١(لالئحة الداخلية ، وهذا فهمي من قراءيت للمادة 

، وذكر اللجان ..." األسبوع األول من بدء دور االنعقاد العادي اللجان النوعية اآلتية 
اليت تشكل كلجان دائمة خالل دور االنعقاد العادي ، ومن مث يف اجلزء األخري تقول 

 أن يشكل جلنة مؤقتة لدراسة موضوع - إذا اقتضى األمر -وجيوز للمجلس : " املادة 
، وحبسب فهمي " معني ، وتنتهي اللجنة املؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله 

 ٢٠هلذا اجلزء األخري من املادة هو أننا ال ميكن أن نشكل جلنة من اللجان الدائمة تكون 

 واحد وال ميكن أن تشكل جلنة مؤقتة تكون صالحية عملها مدا أطول من دور انعقاد
هل : أكثر من دور انعقاد واحد ، وعندي سؤال أوجهه إىل سعادة املستشار القانوين 

 يف حالة هذه اللجنة املؤقتة كمثال والس أقر أن ميتد عملها إىل -مدة عمل اللجنة 
 الالئحة الداخلية وأنه ليس هناك أي  متماشية مع املادة يف-اية دور االنعقاد الثالث 

 ٢٥اصطدام مع ما ذكرته املادة ؟ وأا ستكون جلنة يف دورين انعقاديني ومها الثاين والثالث 
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  وليس دور انعقاد واحد ، فأرجو من سعادة املستشار القانوين للمجلس أن يوضح لنا
  .، وشكرا  التفسري القانوين ملدة عمل اللجنة املؤقتة من الالئحة الداخلية 

  
   :الرئيـــــــــــــــس

 ٥ حسب الالئحة -شكرا ، األخ خالد املسقطي يقول إن اللجان الدائمة 

 يكون تشكيلها لدور انعقاد واحد ، فهل جيوز أن تشكل جلنة مؤقتة تكون -الداخلية 
مدة عملها ألكثر من دور انعقاد واحد ؟ أطلب من األخ املستشار القانوين للمجلس 

  .ذلك فليتفضل توضيح 
  

 ١٠  :املستشار القانوني للمجلس 

شكرا ، ما دامت اللجنة شكلت يف دور االنعقاد هذا فاملفروض أن تقدم 
تقريرها خالل هذا الدور ، ولكن إذا مل تكمل مهمتها فلها أن تطلب متديد املدة إىل 

ا دور االنعقاد التايل الستمرار عملها وبالتشكيل نفسه أو بتشكيل آخر ، وشكر.  
  

 ١٥   :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، هذا التفسري ينسجم مع الرأي الذي ذكره سعادة وزير الدولة لشئون 
  .جملسي الشورى والنواب ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 

  
  

 ٢٠  :العضو عبداحلسن بوحسني 

شكرا سيدي الرئيس ، الالئحة الداخلية مل حتدد مدة بل ربطت تشكيل اللجنة 
ها ، وهناك قوانني حبسب الالئحة الداخلية إذا مل تنته يف دور انعقاد ميكن بإاء مهمت

ترحيلها إىل دور انعقاد تاٍل ، وأعتقد أن حتديد املدة سيتعارض مع نصوص ومضمون 
النقطة األخرى هي أن حتديد مدة سيضع ضغطًا على أعضاء اللجنة . الالئحة الداخلية 

 ٢٥إاء مهمتهم ، وهذا ما ال نريده هلذه اللجنة عندما وكأمنا هناك تعمد لعدم متكينهم من 

 هو أن تتمكن من إاء مهمتها ، - سيدي الرئيس -وافقنا على تشكيلها ، واألساس 
 سيدي -إذن جيب علينا إعطاؤها املدة الكافية اليت تراها مناسبة إلاء مهمتها ، حنن 
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   به مدة انتهاء  نتحدث عن مهمات وال نتحدث عن عقد بناء حندد-الرئيس 
املشروع ، وعلينا أن نتمسك بالالئحة الداخلية وما تضمنته من عدم حتديد املدة 

  .لتمكني اللجنة من أداء مهمتها بدون أي معوقات ، وشكرا 
  

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، أخ عبداحلسن لقد أشار املستشار القانوين أيضا إىل أن الالئحـة 
مبدأ أن تكون املدة إىل اية دور االنعقاد احلايل ، تفضل األخ الداخلية ال حتدد 
  .عبدالرمحن مجشري 

  

 ١٠  :العضو عبدالرمحن مجشري 

شكرا ، الالئحة الداخلية واضحة وحسب نصها فإن اللجان املؤقتة تنتهي 
بانتهاء املوضوع وذلك إذا أردنا أن نلتزم ذا النص ، وتفسري املستشار واضح ووارد ، 

سبة إىل ما ذكره األخ خالد املسقطي خبصوص أن اللجان الدائمة تنتهي بانتهاء وبالن
الدور فهذا غري صحيح ، ألن اللجان الدائمة موجودة ما دام الس موجودا ، 
 ١٥واألعضاء يتغريون ، وسأدلكم على طريقة معينة ، فمجلس النواب لدينا شكل جلانا 

رف هل حدد هلا مدة أم ال ؟ وإذا حدد مؤقتة حسب نص هذه املادة ، ونريد أن نع
اإلخوان هناك مدة فستكون هناك سابقة وإذا مل ينته املوضوع فليس لدينا مانع أن 

  .نعطي اللجنة مدة أخرى ، وشكرا 
  

 ٢٠   :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون 
  .جملسي الشورى والنواب 

  

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
 ٢٥شكرا معايل الرئيس ، أوالً إجابة عن سؤال األخ عبدالرمحن فمجلس النواب 

شكل األسبوع املاضي جلنة مؤقتة للنظر يف موضوع الشباب وأعطاها مدة حىت اية 
نفرق ما بني وبالنسبة إىل قضية اللجان فيجب أن . دور االنعقاد احلايل لتقدمي تقريرها 

اللجان الدائمة واللجان املؤقتة ، اللجان املؤقتة هي لبحث موضوع معني فقط ، وهناك 
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تقدم اللجنة إىل رئيس الس تقريرا : " من الالئحة تنص على أنه ) ٣٨(فرق ، واملادة 
، ..." عن كل موضوع حيال إليها تلخص فيه عملها ، وذلك خالل املدة اليت حيددها 

ص واضح وصريح ، ألن هذه جلنة مؤقتة ملوضوع معني حتتاج إىل أن تكون وهذا الن
  .هناك مدة معينة حىت تقدم تقريرها عند انقضاء املدة ، وشكرا 

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا سعادة الوزير على هذا التوضيح ، تفضل األخ مجال فخرو 
  

  :العضو مجال فخرو 
د ما ورد على لسان سعادة الوزير ، وأؤكد شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أؤك

 ١٠هو التأكيد أن هذه اللجنة مؤقتة وتنتهي ) ٢١(شيئًا آخر وهو أن اهلدف من نص املادة 

بانتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله وليس له عالقة باملدة ، ألن املدة تناوهلا املشرع 
قتة هلدف معني خبالف تنص على أن هذه اللجنة هي مؤ) ٢١(، واملادة ) ٣٨(يف املادة 

اللجان اخلمس الدائمة ، وهو تأكيد على صدر املادة ، واملدة أتت مؤكدة وواضحة يف 
بأنه جيوز للمجلس أن يعطي اللجنة سواء كانت مؤقتة أو دائمة مدة حمددة ) ٣٨(املادة 

 ١٥ما مل يقرر الس خالف ذلك ، وحنن نقترح أن تعطى اللجنة مدة حمددة وأن تكون 

  .شهرا ، ألن حجم العمل كبري ، وشكرا ) ١٨ (حوايل
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

  ٢٠ 

  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أعتقد أن من األمور اليت تضطلع ا 

نه ، إمنا قد تكون أمورا ختص الطفل يف قوانني كثرية هذه اللجنة ليس أمرا حمددا بعي
وليس يف قانون واحد ، لذلك أعتقد أنه جيب أن تعطى اللجنة مدة حمددة ولكن 

 ٢٥  .  يشترط عليها أن تقدم تقارير إىل الس بصفة دورية ، وشكرا 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
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  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ 
  

  :لدكتورة ندى حفاظ العضو ا
اليت ذكرها األخ مجال فخرو ) ٣٨(شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة إىل املادة 

 ٥ما مل يقرر " ومن قبله سعادة الوزير فأود أن أوضح أن اجلملة اإلضافية بعد الفاصلة 

تعين أن الس يستطيع أن يقرر أننا ال نريد مدة حمددة إال بعد أن " الس غري ذلك 
النقطة األخرى اليت تفضل بذكرها الدكتور الشيخ علي . ن اجلودة يف اإلنتاج ننتهي م

آل خليفة وهي أن اللجنة ميكن أن تقدم تقارير دورية لالطمئنان ، وقد يقلق الس إىل 
. أين وصلت هذه اللجنة وماذا عملت حىت اآلن ، فبالفعل ميكن أن تقدم تقارير دورية 

 ١٠سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب خبصوص وبالنسبة إىل ما أشار إليه 

اللجان املؤقتة يف جملس النواب ، فهناك جلنة الشكاوى والعرائض انتقلت من دور إىل 
دور آخر ، إذن ليست كل جلانه املؤقتة حمددة بدور انعقاد واحد ، وسوف تبقى طوال 

  .الفصل التشريعي ، وشكرا 
   

 ١٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 
  

  :العضو وداد الفاضل 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أمام اللجنة الكثري من العمل ، ولذلك أثين 

 ٢٠  .شهرا ، وشكرا ) ١٨(على االقتراح بأال تكون املدة أقل من 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 

  
 ٢٥  :ملسقطي العضو خالد ا 

شكرا سيدي الرئيس ، أثين على كالم األخت وداد الفاضل ، وأكتفي مبا 
  .ذكرته الدكتورة ندى حفاظ ، وشكرا 
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   :الرئيـــــــــــــــس
  شهرا على أساس ) ١٨(شكرا ، اآلن لدي اقتراح أن تكون مدة عمل اللجنة 

حلايل ، فمن هم املوافقون على أن تقدم اللجنة تقريرا مبدئيا مع اية دور االنعقاد ا
  ذلك ؟ 

  ٥ 

  )أغلبية موافقة ( 
   :الرئيـــــــــــــــس

  إذن يقر هذا االقتراح ، األخ عبداحلسن بوحسني ملاذا امتنعت عن التصويت ؟ 
  

 ١٠  :العضو عبداحلسن بوحسني 

سيدي الرئيس ، أنا ممتنع ألين أرى يف ذلك سابقة خمالفة لالئحة الداخلية اليت 
  . مدة للجان ومل تعط حتديدا يف الوقت ألي جلنة ، وشكرا مل حتدد

  

   :الرئيـــــــــــــــس
 ١٥ أن يف - حبسب تفسري املستشار القانوين للمجلس -شكرا ، ولو أننا ال نرى 

ذلك خمالفة لالئحة الداخلية ، ولكن لك رأيك أيضا ، وعلى كل فالس وافق على أن 
، على أن تقدم اللجنة ) الثالث ( ية دور االنعقاد القادم تكون مدة عمل اللجنة إىل ا

. تقريرا مبدئيا عند اية دور االنعقاد احلايل ، وبذلك نكون قد انتهينا من هذا البند 
وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص باالقتراح بقانون املقدم من 

 ٢٠) ٥٥(من املرسوم بقانون ) ١٢٤(ملادة العضو خالد حسني املسقطي خبصوص تعديل ا

  م بشأن الالئحة الداخلية لس الشورى ، وقد مت عرض االقتراح على٢٠٠٢لسنة 
 مكتب الس ومل يقبله ، وأصر العضو على عرضه مرة أخرى وذلك حسب املادة     

 لرئيس الس أن خيطر مقدم االقتراح كتابة مبخالفته: " اليت تنص على أنه ) ٩٣(
  للدستور ، أو عدم استيفائه للشكل املطلوب ، أو وجود األحكام اليت تتضمنها مواده

 ٢٥فإذا أصر العضو على رأيه .  يف القوانني النافذة ، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه 

وجب عليه تقدمي مذكرة مكتوبة لرئيس الس بوجهة نظره خالل أسبوع من تاريخ 
وخيطر الرئيس العضو كتابة مبا . لى مكتب الس إخطاره ، ويعرض الرئيس األمر ع
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يقرره املكتب يف هذا الشأن ، فإذا أصر العضو خالل أسبوع على وجهة نظره عرض 
، وأنا أعرض األمر على الس ، ولكن قبل ذلك سـأقرأ " الرئيس األمر على الس 

 أو االتفاقيات اليت خيطر رئيس جملس النواب رئيس الس باملعاهدات) : " ١٢٤(املادة 
من الدستور مشفوعة بالبيان ) ٣٧(تربم مبراسيم وفقًا لنص الفقرة األوىل من املادة 

 ٥احلكومي املرافق هلا ، ويتلى هذا البيان يف أول جلسة تالية مع إيداع املعاهدة ومرفقاا 

وللمجلس إبداء ما يراه من مالحظات بصدد هذه املعاهدات أو . أمانة الس 
، هذه هي املادة اليت نتكلم عنها ، " تفاقيات دون اختاذ قرار يف شأن املعاهدة ذاا اال

وقد طلب األخ خالد املسقطي أن يكون أول املتحدثني يف هذا املوضوع لتوضيح 
  .وجهة نظره فليتفضل 

  ١٠ 

  :العضو خالد املسقطي 
أرجو :  أوالًشكرا سيدي الرئيس ، اإلخوة واألخوات أعضاء الس الكرام ، 

أن نفسح مجيعا الفرصة أمام هذا االقتراح املعروض اليوم على جملسكم املوقر ليأخذ 
حقه من املناقشة والبحث ، فهذه هي املرة األوىل اليت خيتلف فيها رأي مكتب الس 
 ١٥مع أحد األعضاء بشأن اقتراح بقانون ، ويعرض األمر على جملسكم املوقر إلصدار 

م يف هذا اخلالف الدستوري والقانوين البحت ، وألنه خالف قراره والفصل احلاس
 إىل مزيد من التأين - كما تعودنا من الرئاسة والس املوقر -قانوين فاألمر حيتاج 

والدراسة قبل إصدار القرار ، ولعل هذا اليوم فرصة لنثبت للجميع أن جملس الشورى 
ة واحلكمة التشريعية ، وميكن هو جملس تشريعي يضم بني جدرانه ذوي الرأي واخلرب

 ٢٠  . أن يكون حمالً لالختالف يف اآلراء من أجل املصلحة العامة واحترام أحكام الدستور 

وحىت ال أطيل على جملسكم املوقر فإن املوضوع يتلخص وفقًا ملا هو موضح  : ثانيا
   باألوراق الواردة ضمن جدول األعمال يف أين تقدمت باقتراح لتعديل نص املادة

م بشأن الالئحة الداخلية لس ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(من الدستور بقانون رقم ) ١٢٤(
  الشورى ، حيث ارتأيت أن نصها احلايل يتعارض مع نص الفقرة األوىل من املادة 

 ٢٥من الدستور ، وشرحت يف املذكرة اإليضاحية أسبايب اليت استندت إليها واليت ) ٣٧(
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اعاة منه خلصوصية املعاهدات اليت يربمها جاللة أُخلصها يف أن املشرع الدستوري ومر
من الدستور وألا ختتلف يف طبيعتها ) ٣٧(امللك مبرسوم طبقًا للفقرة األوىل من املادة 

وأمهيتها وجوهر األمور اليت تتناوهلا عن املعاهدات املشار إليها يف الفقرة الثانية من املادة 
)٣٧ (ا هذان من الدستور ، فقد غاير املشرع تبع عرضا لذلك بني اآللية اليت ي

 ٥  النوعان من املعاهدات على كل من جملس الشورى وجملس النواب ، واستخدم املشرع 

  
 فبينما جند املشرع يذكر يف - حسب رأيي -هلذه املغايرة عبارات صرحية ال لبس فيها 

ا جاللة امللك مبرسوم من الدستور أن املعاهدات اليت يربمه) ٣٧(الفقرة األوىل من املادة 
يبلغها جاللته فورا إىل جملسي الشورى والنواب مشفوعة مبا يناسب من البيان ، ولكن 

 ١٠من الدستور معاهدات من نوع ) ٣٧(عندما تناول املشرع يف الفقرة الثانية من املادة 

آخر زاد من أمهية االلتزامات القانونية اليت تترتب عليها حيث جنده يقول إن هذه 
 مل يتكلم - وألا جيب أن تصدر بقانون -عاهدات جيب أن تصدر بقانون ، لذا امل

املشرع عن آلية عرضها على جملسي الشورى والنواب وهذا بديهي ، ألنه سيطبق 
) ٨١(و ) ٣٥(عليها النصوص الدستورية املتعلقة مبشروعات القوانني مثل املادتـني 

 ١٥ تبعا لذلك أن التبليغ الفوري الذي تطلبته  لقد رأيت:ثالثًا . من الدستور وغريمها 

له معىن واحد هو أن يتم تبليغ السني يف وقت واحد ) ٣٧(الفقرة األوىل من املادة 
وبالتوازي وليس بالتوايل على النحو املطبق يف شأن عرض مشروعات القوانني العادية 

من ) ٣٧(الثانية من املادة أو املتعلقة باالتفاقيات واملعاهدات املشار إليها يف الفقرة 
من الالئحة الداخلية ) ١٢٤(الدستور ، وعليه فقد رأيت أن ما تضمنه نص املادة 

 ٢٠لس الشورى من أن رئيس جملس النواب هو الذي يبلغ رئيس جملس الشورى 

  باملعاهدات اليت يربمها جاللة امللك مبرسوم يتعارض كما ذكرت سابقًا مع نص املادة
 ٢٨ سيدي الرئيس ، عندما استلمت كتابكم املؤرخ يف :رابعا . تور من الدس) ٣٧ (

م ، وجدته يطالبين باستعادة االقتراح بقانون سالف الذكر استنادا إىل ٢٠٠٣أكتوبر 
إن جملس الشورى ال يبدأ ببحث موضوع تشريعي عدا االقتراحات : رأي قانوين يقول 

 ٢٥د أن يتلقى بشأنه قرارا أو رأياً أو تقريرا من بقوانني اليت يتقدم ا أعضاء الس إال بع
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م ٢٠٠٣ نوفمرب ٤جملس النواب ، وقد تناولت بالتفصيل يف كتايب للرئاسة املؤرخ يف 
الرد والتفنيد هلذا القول ، وحىت ال أطيل على جملسكم املوقر فأنا أرجو أن يطلع اإلخوة 

سك بكل ما جاء فيه ، واألخوات أعضاء الس الكرام على هذا الكتاب ، وأمت
 إن املعاهدات -١:  يف تقدمي امللخص اآليت - سيدي الرئيس -وأستميحكم عذرا 

 ٥  اليت تربم مبرسوم هلا خصوصية وختتلف يف طبيعتها عن املعاهدات اليت جيب أن تصدر 

 إن هذا االختالف يف الطبيعة نظرا لالختالف يف األمهية قد نال عناية -٢. بقانون 
رع فميز بني كال النوعني من املعاهدات واالتفاقيات يف شأن آلية عرضهما ونظر املش

على السني ، فاملعاهدات اليت تبلغ فورا لكال السني هي تلك اليت يربمها جاللة 
امللك مبرسوم ، أما املعاهدات واالتفاقيات اليت تنظم أمورا كتلك اليت أشارت إليها 

 ١٠قرا الثانية فيتعني أن تصدر بقانون أي أن تعرض على من الدستور يف ف) ٣٧(املادة 

 إننا جيب أن نراعي وحنن يف هذا -٣. السني شأا شأن أي مشروع قانون آخر 
من الدستور حىت بشأن ) ٣٧(الس التشريعي نص وروح الفقرة األوىل من املادة 

اب فعندما يقول الدستور اآلليات اإلجرائية اليت تنظم العالقة بني جملسي الشورى والنو
إن السني يبلغان فورا باملعاهدات اليت تربم مبرسوم فال جيوز أن نقبل ما نصت عليه 

 ١٥من أن رئيس جملس النواب يبلغ ا أوالً مث ) ١٢٤(الالئحة الداخلية يف مادا رقم 

توخاها يبلغها إىل رئيس جملس الشورى ألن هذا التوايل يف اإلبالغ يهدر الفورية اليت 
   إن جملس الشورى ال ميارس بشأن هذه املعاهدات اليت تربم مبرسوم-٤. املشرع 

 أي صالحيات تشريعية فالتبليغ هلما هدفه أن يعلم - ومثله يف ذلك جملس النواب - 
كل جملس ذه املعاهدات وتودع نسخة منها يف األمانة العامة ويبدي كل جملس عليها 

 ٢٠ ال تتجاوز يف مداها - أي هذه املالحظات -ات ولكنها ما يكون ألعضائه من مالحظ

جدران هذه القاعة وصفحات مضبطة اجللسة اليت تنظر فيها ، فال تبلغ ا احلكومة وال 
يرسلها أي من السني لآلخر وال جيوز ما ذهب إليه الرأي القانوين الذي عول عليه 

ع على رأي جملس النواب مكتب الس يف رأيه من أن جملس الشورى يهمه أن يطل
بشأن هذه املعاهدات ألن املشرع مل يلزم رئيس جملس النواب بإرفاق رأي جملسه مع 
 ٢٥املعاهدة عندما يرسلها إىل رئيس جملس الشورى ، كما أن هذا القول يعين أن ننتظر 
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حىت ينظر جملس النواب يف هذه املعاهدات ويفرغ من ذلك مث تأتينا يف جملس الشورى 
 كله سيستغرق وقتا خاصة مع األجندة املزدمحة لس النواب ومن شأن ذلك ألن هذا

 ورغم تفنيدي هلذا الرأي القانوين إال أنه - ٥. أن در الفورية اليت توخاها املشرع 
واصل يف التمسك بأساسه الضعيف على النحو املبني يف كتاب الرئاسة املوقرة املؤرخ 

 ٥م ٢٠٠٣ ديسمرب ٣الرد عليه يف كتايب املؤرخ يف م ولذلك قمت ب٢٠٠٣نوفمرب ١٧يف 

 أود - سيدي الرئيس -وأخريا . والذي أرجو من اإلخوة األعضاء أن ميعنوا النظر فيه 
القول إن ما سوف يقوم به جملسكم املوقر بشأن هذا االقتراح اليوم سيكرس والشك 

ذا االختالف يف الرأي بني عرفًا برملانيا هاما ، فالالئحة مل تبني آلية حبث الس هل
 أن أُذكر اإلخوة - سيدي الرئيس -صاحب االقتراح ومكتب الس ، ولتسمحوا يل 

 ١٠) ٩٤-٩٣(واألخوات أعضاء الس أن األصل يف االقتراحات بقوانني وفقًا للمادتني 

من الالئحة أن االقتراحات بقوانني حتال إىل اللجنة املختصة طاملا أا ال تتعارض مع 
لدستور أو أا تتضمن ما هو موجود يف القوانني النافذة أو أا مل تراع اإلجراءات ا

  الشكلية املطلوبة قانونا ولكنين أستغرب من أن أيا من كتايب الرئاسة املؤرخني يف
م مل يتضمن نسبة أي تعارض بني اقتراحي ٢٠٠٣ نوفمرب ١٧م و ٢٠٠٣ أكتوبر ٢٨ 

 ١٥بته فيه موجود يف أي قانون نافذ أو أين مل أراع فيه وأحكام الدستور ، أو أن ما طل

اإلجراءات الشكلية املطلوبة وفقًا لالئحة ، لذا فإن من الضروري بعد املناقشة اليوم 
وقبل أن يصدر الس قراره أن نعود لألصل ونعرض املوضوع على جلنة الشئون 

ما قُدمت عدة اقتراحات التشريعية والقانونية ولعل اإلخوة األعضاء يتذكرون أنه عند
يف دور االنعقاد املاضي لتعديل الالئحة فإا أُحيلت إىل اللجنة القانونية اليت ارتأت عدم 
 ٢٠قبول بعضها وقبول البعض اآلخر بعد أن أخضعت هذه التعديالت للتمحيص والدراسة 

ى جملسكم واستمعت لرأي املستشارين القانونيني يف الدائرة القانونية ، هذا إال إذا ارتأ
املوقر الوقوف إىل جانب هذا االقتراح ، وأمتىن على اإلخوة واألخوات أعضاء الس 

  .أن يصدروا قرارهم بالنسبة هلذا املقترح بالقبول ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 
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شكرا ، حىت ولو كان الرد ضعيفًا فهو رد قانوين اعتمده مكتب الس وأخذنا 
شار القانوين وآراء قانونية أخرى ، أعطي الكلمة اآلن لألخ منصور بن بشأنه رأي املست
  .رجب فليتفضل 

  

 ٥  :العضو منصور بن رجب  

شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، لقد اطلعت على املخاطبات 
املتبادلة بني مكتب الرئيس والعضو احملترم الزميل خالد املسقطي بشأن االقتراح بقانون 

لسنة ) ٥٥(من املرسوم بقانون رقم ) ١٢٤(قدم من األخ الكرمي بشأن تعديل املادة امل
ويف هذا الصدد أود أن أطرح .  اخلاص بالالئحة الداخلية هلذا الس املوقر ٢٠٠٢
 ١٠من الدستور اليت قدمت يف ) ٣٧(املقدم جذريا إىل املادة  يستند االقتراح: أوالً: اآليت 

 جملس النواب يف تراتبية التبليغ باملراسيم امللكية املرافقة النص جملس الشورى على
يذهب الفقهاء كلهم بال استثناء إىل أنه ال اجتهاد فيما ورد فيه : ثانيا . للمعاهدات 

 ، فهو يقرر صراحة أن جاللة ءنص ، وهذا النص واضح للعيان ال لبس فيه وال استثنا
يبلغها إىل جملسي الشورى والنواب فورا ، امللك املفدى يربم املعاهدات مبرسـوم ، و

 ١٥ قدم جملس الشورى على -١: مشفوعة مبا يناسب من البيان ، والنص كما هو واضح 

 قرار إبالغ -٣.  مل جيعل وسيطًا بني جاللة امللك وجملس الشورى -٢. جملس النواب 
يناسب من  رتب إشفاع املرسوم مبا -٤. الس من لدن جاللة امللك مباشرة وفورا 

البيان ، ومصدر البيان هنا هو جاللة امللك ، أو احلكومة كأداة تنفيذية بيد جاللة امللك 
من ) ١٢٤( نص املادة  -١: وليس مصدر البيان جملس النواب ، وعليه فإنين أرى أن 

 ٢٠م بشأن الالئحة الداخلية لس الشورى هو ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(املرسوم بقانون رقم 

) ١٢٤( نص املادة -٢. من الدستور يف أكثر من موضع ) ٣٧ (نص خيالف املادة
 نص املادة -٣.  املذكور فيه التفاف على سيـادة جملس الشورى واستقالليتـه 

" اليت نص عليها الدستور ، وينتفي فيه حال " الفوريـة " املذكـور ينتفي فيه حال 
تند إليها يف رفض االقتراح أما بشأن رد مكتب الس واملربرات اليت اس" . املباشرة 

 ٢٥املقدم من العضو احملترم ، فقد غلبت عليه االنطباعية وأسلوب اإلنشاء إىل احلد الذي 

 وإال - واهللا أعلم -شعرت وأنا أقرؤه أن الذي صاغـه مل يكن مقتنعا مبا يكتب 
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خر كما أن لس الشورى هو اآل: " فكيف نفسر العبارة الواردة يف الرد واليت تقول 
أن يبدي ما يراه من مالحظات بصـدد هذه املعاهدات واالتفاقيات ، لذلك فإن 
جملـس الشورى قبل أن يبدي ما يراه من مالحظات يهمه أن يطلع على مالحظات 

سيدي الرئيس ، من الذي قرر أن جملس الشورى يهمه أن " . جملس النواب بشأا 
 ٥رنا ذلك ، فلماذا حتكم هذه الرغبة وحىت لو قر! يطلع على مالحظات جملس النواب ؟

مادة يف الالئحة الداخلية للمجلس حبيث جتعلها خمالفـة للدستور ؟ أما بشأن ما أورده 
من أن جملس الشورى ال يبادر ببحث بعض األمور ما مل يتلق ما يراه ) ٣(الرد يف البند 

هذا " . بعض  " جملس النواب بشأا من رأي أو قرار ، فهذا البند نفسه استخدم كلمة
من جهة ، ومن جهة ، فاالستشهاد ذا الشأن ال يعترب مبدأً قانونياً ، بل هو إشارة إىل 
 ١٠حالة وهذه احلالة ميكن أن تكون صائبة وميكن أن تكون غري ذلك ، وباحملصلة فإنين 

  . ، وشكرا اقتراحهأضم صويت إىل صوت العضو احملترم بشأن 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .را ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ شك

  ١٥ 

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 
شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق متاما مع املقترح الذي تقدم به الزميل خالد 

دون " فورا " من الدستور مل تذكر كلمة ) ٣٧(املسقطي ، فمن الواضح جدا أن املادة 
) ١٢٤( موجودة هلدف ، كذلك املادة قصد ومل تأت لتكملة عبارة فهي واضحة بأا

 ٢٠   بالنسبة لمن الالئحة الداخلية لس الشورى تبني أن املعاهدات واالتفاقيات تعام

للتنقل مثلها مثل أي مشروع قانون ، بينما املادة الدستورية توضح أن املعاهدات تعاجل 
 األخ خالد  كما تفضل-بطريقة خمتلفة جدا عن مشروعات ومقترحات القوانني بدليل 

 أا ال ترفق بتقرير يوضح مثل -يف رده وكذلك ما تفضل به األخ منصور بن رجب 
أي تقرير آخر من جملس النواب ولكن فقط هي مالحظات على االتفاقية أو املعاهدة ، 
 ٢٥مبا معناه أنه فقط إلعالم السني بأن هناك معاهدة واتفاقية سوف تربم من قبل جاللة 

 تعامل بطريقة خمتلفة عن املشروعات أو مقترحات القوانني اليت نعاجلها امللك ، لذا فهي
  .يف الس التشريعي ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم الباش 

  
 ٥  :العضو الدكتور هاشم الباش  

  رمن الدستو) ٣٧(شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك عدة قراءات للمادة 
  

من الالئحة الداخلية ، فأنا أقترح أن نأخذ رأي دائرة الشئون القانونية ) ١٢٤( واملادة 
يف هذه املسألة ، وكذلك أخذ رأي املستشار القانوين للمجلس ، ونرى اآلراء ومن مث 

 ١٠  . نرجح الرأي الصائب ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 اال للتكلم يف هذا املوضوع قبل شكرا ، هذا ما سوف نتبعه ، وقد أعطيتكم
  .أن نلجأ هلذا الرأي ، أعطي الكلمة اآلن لألخ عبدالرمحن جواهري فليتفضل 

  ١٥ 

  :العضو عبدالرمحن جواهري 
شكرا سيدي الرئيس ، أشارك زميلي األخ خالد املسقطي يف رأيـه هلذا 

لدستور املوضوع ، وهذا الرأي مبين على رأي املستشارين واالختصاصيني يف ا
من ) ٣٧(يتضح من دراسة نص الفقرة األوىل من املادة . والقوانني خارج الس 

 ٢٠الدستور أن تبليغ جملس الشورى باملعاهدات واالتفاقيات الصادرة مبراسيم شأنه شأن 

جملس النواب يكون فوريا وأن النص جاء عاما ، وأشارت الفقرة الثانية حتديدا إىل 
اقيات اليت تصدر مبراسيم بقوانني وال تكون نافذة إال بعرضها بعض املعاهدات واالتف

  على جملس النواب الذي حييلها بدوره لس الشورى إلقرارها وفقًا ألحكام املادة 
من الدستور ، وعليه فالواضح أن املادة املذكورة من الدستور تكون قد قصدت ) ٨١(

 ٢٥درة مبراسيم ، فالفقرة األوىل أشارت حتديد آليتني منفصلتني عند تبليغ املعاهدات الصا

إىل تبليغ السني فورا باملعاهدات اليت تكون هلا قوة القانون بعد إبرامها والتصديق 
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عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية وأن الفقرة الثانية أشارت إىل أن املعاهدات اليت تصدر 
 من جملس النواب إىل جملس مبراسيم جيب لتنفيذها أن تصدر بقوانني واليت جيب إحالتها

من الدستور ، وحيث إن النص قال ) ٨١(الشورى إلقرارها وفقًا ألحكام املادة 
بالتبليغ الفوري للمجلسني باملراسيم النافذة دون حاجة السني الختاذ أي إجراء 
 ٥  تشريعي فإن ذلك يدل على التزامن يف وقت التبليغ للمجلسني وال يعين التوايل الزمين 

   تفضل الزميل خالد املسقطي ، وإضافة على ذلك فإن إبقاء النص على حاله فيهكما
  

 تقييد لسلطة جملس الشـورى يف تلقي التبليغ من جاللة امللك بصفته مصدر التشريع 
من الدستور ، وبالـتايل يكون االقتراح ) ٣٧(وفقًا ألحكام الفقرة األوىل من املادة 

 ١٠من الالئحة الداخلية ) ١٢٤(بشأن تعـديل املادة املقـدم من األخ خالد املسقطي 

لس الشورى متوافقًا مع أحكام املنطق ومقصد املشرع مبوجب الفقرة األوىل من 
من الدستور ، مبا يستدعى النظر يف إقرار مقترح التعديل والنظر فيه ، ) ٣٧(املادة 

  .وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .رو شكرا ، تفضل األخ مجال فخ
  

  :العضو مجال فخرو 
شكرا سيدي الرئيس ، وليسمح يل الزميل األخ خالد املسقطي والزمالء الذين 
 ٢٠سبقوين وأيدوه يف رأيه أن أختلف معهم ، فأنا أتفق متاما مع ما جاء يف املذكرات 

من الدستور ) ٣٧(سيدي الرئيس ، املادة . اإليضاحية اليت صدرت من مكتب الس 
وتنص على أن امللك يبلغ جملسي الشورى والنواب فورا بأي معاهدات مادة واضحة 

يربمها امللك مبرسوم ، أي أنه يف حال إبرام املعاهدة يبلغ السان يف نفس اللحظة 
وترسل هلم نسخ من املعاهدات وعلى رئيس الس أن يبلغ األعضاء بالطريقة املناسبة 

 ٢٥عمال ، وهذا بغرض التبليغ ، وهنا حتقق أسوة بأي موضوع آخر يدرج على جدول األ

من الالئحة الداخلية لس ) ١٢٤(التبليغ املتوازن واملتوازي يف نفس اللحظة ، واملادة 
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الشورى تتحدث عن دراسة هذه املعاهدة ، فدراسة املعاهدة كما تتكلم عنها تكون 
اغم التام بني دور دراستها بالتوايل وليس بالتوازي ، واهلدف من ذلك هو التناسق والتن

جملس النواب يف النظر يف مشروعات القوانني ومن مث جملس الشورى بالنظر يف 
  مشروعات القوانني نفسها ، وهنا تأيت فلسفة السني ، ورد مكتب الس تضمن

 ٥ بأنه جيب االستماع واالستئناس برأي اإلخوة يف جملس - ومع األسف الشديد - 

  يف مجيع مشروعات القوانني وإال لسمح املشرع مرة أنالنواب وهذه طبيعة عملنا 
  

   تعرض أوالً علينا ومرة أخرى تعرض على الس اآلخر ، واملشرع أتى حبكمة ، 
أن تعرض املشروعات على جملس النواب ومن مث تعرض على جملس الشورى : أوالً 

 ١٠ عملية صحيحة وإذا اختلفنا جيتمع السان ، واستمرارية دراسة املشروع بالتوايل

وقائمة ودستورية وجيب أال نفرقها بني معاهدة أبرمت مبرسوم أو مبرسوم بقانون ، 
) ٣٧( أي تناقض واختالف بني صياغة املادة - سيدي الرئيس -وبالتايل ليس هناك 

تؤكد على ) ٣٧(من الالئحة الداخلية لس الشورى ، فاملادة ) ١٢٤(وشرح املادة 
) ١٢٤(رئيسي السني أن يبلغا األعضاء فورا ، بينما املادة اإلبالغ الفوري وعلى 

 ١٥تتكلم عن الدراسة وعن مناقشة املشروع ، وتتم مناقشته أوالً يف جملس النواب ومن مث 

 حمصورة يف شيء واحد - سيدي الرئيس -يعرض على جملس الشورى ، واملناقشة 
أن جملس النواب اطلع إما وهو إبداء الرأي واالحتفاظ برأي الس ضمن سجالته ب

وافق أو حتفظ أو أبدى رأيه ، وجملس الشورى اطلع وأبدى رأيه ، وحىت لو اختلف 
السان يف الرأي فلن يعقد الس الوطين ، وبالتايل ليس هناك أي تناقض أو اختالف 

 ٢٠ من الالئحة الداخلية ، ومل أكن أمتىن أن) ١٢٤(من الدستور واملادة ) ٣٧(بني املادة 

تتطرق مداخلة الزميل خالد املسقطي إىل مسألة التمسك باألساس الضعيف ، فنحن 
لسنا مبحاكم أو يف مرافعات قانونية أمام هيئة قضائية ، فهذه األلفاظ قد تستخدم يف 
احملاكم ويف املرافعات القضائية ، فنحن يف هذا الس ويف مكتب الس املنتخب أتى 

نت أمتىن أن ينتقد الرأي القانوين ولكن ال يشار له باألساس ذا الرأي القانوين ، وك
 ٢٥الضعيف ومتسك الس ذا األساس الضعيف ، وأعتقد أننا جيب أن ننأى عن مثل 
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 يف التعامل ، والعملية هي أن هناك فورية يف اإلبالغ وهناك تواٍل يف ظهذه األلفا
لسني تطبيقها ، والتوايل أتى يف وجيب على ا) ٣٧(املناقشة ، الفورية أتت يف املادة 

، وبالتايل أعتقد أن موقف مكتب الس موقف صحيح وجيب على ) ١٢٤(املادة 
  .اإلخوة يف الس التمسك به ، وشكرا 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي 

  

  
 ١٠  :العضو الدكتور محد السليطي

من الدستور واضحة وال لبس فيها فهي ) ٣٧(ادة شكرا سيدي الرئيس ، امل
تنص على أن جاللة امللك حينما يربم املعاهدات أو االتفاقيات يبلغ فورا جملس الشورى 
وجملس النواب ومل تقل املادة أن يكون اإلبالغ لس النواب أوالً مث لس الشورى ، 

إخطار سعادة رئيس جملس كما مل تقل املادة أن يقوم سعادة رئيس جملس النواب ب
 ١٥ وليسمح يل أعضاء مكتب -الشورى بعد تلقيه بالغ جاللة امللك ، إضافة إىل ذلك 

 فإن جملس الشورى ال -الس أن أختلف معهم يف ردهم ، ومع احترامي ملا جاء فيه 
يبدأ حبث موضوع تشريعي عدا االقتراحات بقوانني اليت يتقدم ا أعضاء جملس 

 الرد مل يستند إىل أي قانون أو نص يف الدستور أو الالئحة الداخلية الشورى وأن هذا
فما هو هذا املعروف ؟ وعليه أرى " إنه من املعروف :" للمجلس وإمنا اكتفى بالقول 

 ٢٠من املرسوم بقانون ) ١٢٤(أن ما تقدم به األخ خالد املسقطي من تعديل على املادة 

لشورى هو تعديل مناسب ويتسق مع ما نص بشأن الالئحة الداخلية لس ا) ٥٥(رقم 
  . عليه الدستور ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 

  
  :العضو عبدالرمحن مجشري 
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شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر األخ خالد املسقطي على إصراره ومثابرته على 
 الس ، وحقيقة حنن يف مكتب استعمال حقه الدستوري لعرض هذا املوضوع على

الس تدارسنا هذا املقترح دراسة قانونية مع املستشار القانوين واملستشار أبدى رأيه 
بوضوح وهو رفض االقتراح ، وكذلك كل من استشرناهم من مستشارين ، وحنن يف 
 ٥مكتب الس كنا على صواب واألخ خالد املسقطي كان على خطأ ، وقد أثار بعض 

ان موضوع تقدمي جملس الشورى على جملس النواب ، وفلسفة إنشاء جملس اإلخو
الشورى هي للتأين وإبداء الرأي املعتمد على اخلربة واالختصاص فيما يأتـي من جملس 
النواب ملا تتطلبه الشورى من علم وجتربة ، وأساس التشريع يف يد جملس النواب وحنن 

الختصاص يف املوضوع املناقش ، لذلك حنن نشاركهم يف هذا اعتمادا على اخلربة وا
 ١٠نبين آراءنا على ما يأتينا من جملس النواب ، وهذا ما كان واضحا يف ميثاق العمل 

الوطين والذي عدل الدستور على أساسه ، حيث ينص امليثاق على استحداث نظام 
ا خيتار  انتخابا حرا مباشر- أي يف البداية -السني حبيث يكون األول منتخبا 

املواطنون نوام فيه ويتوىل املهام التشريعية إىل جانب جملس معني يضم أصحاب اخلربة 
واالختصاص لالستعانة برأيهم فيما تتطلبه الشورى من علم وجتربة ، وال أعتقد أن 
 ١٥هناك تناقضا بني الدستور والالئحة ، لذلك حنن نبدي آراءنا اعتمادا على خرباتنا 

 يأيت إلينا من جملس النواب ، ومسألة التقدمي والتأخري هي مسألة واختصاصنا مبا
بروتوكولية كما أتصور ، أما الدورة التشريعية فهي تكون من احلكومة إىل النواب 
ومن مث إىل الشورى وبعدها يرفع إىل جاللة امللك ، وأهم شيء عندنا هو االقتراح 

م وبعد موافقة جملس الشورى يرفع بقانون الذي يأيت من جملس الشورى ، فعندما يقد
 ٢٠إىل احلكومة لصياغته ومن مث حيول إىل جملس النواب وال يأيت إلينا على الرغم أن 

املقترح كان من جملسنا ، ولو كانت الفلسفة كما ذكرها األخ خالد املسقطي فإن 
ىل االقتراح حيال بعد رفعه إىل احلكومة إىل جملس الشورى ويبدي رأيه ومن مث حيوله إ

جملس النواب ، ولكن الدورة التشريعية تكون إىل جملس النواب ومن مث إىل الشورى 
  . ومن مث احلكومة وهلم جرا ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
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  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف 
 األساس على شكرا سيدي الرئيس ، كما هو واضح حنن أمام خالف يتركز يف

 ٥اجلانب القانوين فكل فريق أتى بأسانيده وأدلته ليثبت صحة رأيه وصحة تفسريه يف هذا 

حنن يف الس لدينا جهة قانونية هي جلنة الشئون التشريعية . املوضوع حتديدا 
والقانونية ويفترض أن حيول االقتراح بقانون إىل اللجنة القانونية أسوة باالقتراحات 

يت متت إحالتها إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية وبشكل خاص فيما يتعلق بقوانني ال
بتعديل الالئحة الداخلية ، إذن أعتقد أنه من املناسب وحفاظًا على وقت وجهد الس 
 ١٠إحالة هذا االقتراح بقانون إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية ليتم تدارس هذا 

 استعراض خمتلف اآلراء وتأيت اللجنة برأي قانوين حيال املوضوع دراسة مستفيضة ويتم
  .هذا املوضوع إىل جملسكم املوقر ، وشكرا 

  

  )تثنية من بعض األعضاء ( 
  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، لدي مخسة طلبات بالكالم ، أقترح أن نستمع هلا ومن مث نستمع لرأي 

لقانونية وبعدها نقفل باب النقاش يف هذا املستشار القانوين وكذلك رأي دائرة الشئون ا
  .املوضوع ، وأبدأ بإعطاء الكلمة لألخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل 

  ٢٠ 

  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، الدستور يعلو على الالئحـة              
ذا كان اإلبالغ قد مت فأعتقد أنه من الناحيـة          والدستور يتكلم عن اإلبالغ فإ     ، الداخلية

قد ويف به ، فقد مت إبالغ السني يف نفس          ) ٣٧(الدستورية حبسب ما تشري إليه املادة       
 ٢٥  .الوقت ، وموضوع الدراسة متروك ملا هو متبع ، وشكرا سيدي الرئيس 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
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  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 
  
  :اد الفاضل العضو ود

شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع عندي نقطة تتعلق مبداخلة األخ مجال فخرو ،               
 ٥" اإلخطـار   " من الالئحة الداخلية لس الشورى ذكرت كلمة        ) ١٢٤(ففي املادة   

، فاملادتان مل تنصا علـى دراسـة أو         " التبليغ  " من الدستور تنص على   ) ٣٧(واملادة  
ومالحظيت الثانية هي سؤال ملكتب الس فهل حيـق       .   مناقشة وهي مالحظيت األوىل   

  للمكتب أن يرفض اقتراحا بقانون قبل أن يبت فيه الس ؟ فكل االقتراحات بقوانني             
  

 ١٠ مت عرضها على الس وإحالتها إىل اللجان املختصة ، وهذا االقتراح لو مل يصر األخ               

ق ملكتب الس رفضه قبـل      العضو خالد املسقطي على طرحه على الس ، فهل حي         
  .عرضه على الس ؟ وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٥شكرا ، إجابة على سؤالك فأود أن أبني أنه حيق ملكتب الس رفض االقتراح               

الكلمة اآلن لألخ . من الالئحة الداخلية واليت قرأا لكم قبل قليل         ) ٩٣(حبسب املادة   
  .خالد املسقطي فليتفضل 

  

  :عضو خالد املسقطي ال
 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر اإلخوة واألخوات الذين سـبقوين يف              

سيدي الرئيس ، أنا مل أتقدم بإصرار إىل        . املشاركة وتأييد رأيي على التعديل املقترح       
جملسنا املوقر إال بعد أن درست املوضوع دراسة وافية ، ويف نفس الوقت أذكر األخ               

أحد أعضاء مكتب الس ال أمحل ملكتب الس إال كـل احتـرام             مجال بأنه كوين    
وتقدير ، وإذا ذكرت بعض الكلمات والعبارات يف مداخليت فلم يكن القصد منـها              

 ٢٥واألمر اآلخر كنت أمتـىن أن يكـون األخ مجـال           . التقليل من شأن مكتب الس      

تور أحببت أن أذكر    من الدس ) ٣٧(مستمعا ملداخليت ، فأنا عندما تكلمت عن املادة         
  ...األخ مجال فخرو بنص املادة 
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موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
  .أنت تذكِّر الس كله وليس األخ مجال فقط  
  

مستأنفا(العضو خالد املسقطي 
ً

: (  ٥ 

نعم ، أُذكِّر الس كله واألخ مجال بصفة خاصة ، فاألخ مجال ينبغي أن يقرأ                
 أصررت  - سيدي الرئيس    - ، فهناك فقرتان يف املادة ، وأنا         من الدستور ) ٣٧(املادة  

من الدستور والفقـرة األوىل منـها      ) ٣٧(على رأيي وموقفي ألين على ضوء املادة        
كنت أتكلم عن االتفاقيات واملعاهدات اليت يربمها صاحب اجلاللة امللك ، ويبلغهـا             

 ١٠ان ، وتكون للمعاهدة قوة     لسي الشورى والنواب فورا مشفوعة مبا يناسب من البي        

 سيدي  -وتطرقت  . القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية          
 إىل الشطر الثاين من نفس املادة وهو أن أي معاهدة أخرى تؤخذ هلا اآللية               -الرئيس  

 املذكورة يف الالئحة الداخلية بإرساهلا إىل جملس النواب ومن مث إرسـاهلا إىل جملـس              
الشورى مشفوعة مبالحظات جملس النواب ، إال أنين ال أحتاج يف املعاهـدات الـيت               
 ١٥يربمها جاللة امللك مبرسوم إىل أي مالحظات مرفقـة من جملس النواب ، ويف نفس              

الوقت إن لدي املرجع األساسي هلذه اململكة وهو الدستور ، فعندنا يقول الدستور إنه       
شرة مل خيرب جاللة امللك أن يكون التبليغ عن طريـق           يتم إبالغها من جاللة امللك مبا     

رئيس جملس النواب ، وأصر على أن يناقش املوضوع يف الس اليوم ويتخذ الـس               
  .قراره باملوافقة أو عدمها ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل  
  

   :العضو الدكتورة فوزية الصاحل
 ٢٥  شكرا سيدي الرئيس ، فعالً هذه املادة كما قال الزميل الدكتور هاشم البـاش              

من الدستور يف الفقرة األوىل على ثالث نقـاط         ) ٣٧(هلا عدة معاٍن ، فأنا أقرأ املادة        
وثالثـاً  " يبلغ امللك جملسي الشورى والنواب      " ، وثانيا   " يربم امللك   " فأوالً اإلبرام   

من الالئحة الداخلية لس الشورى فهي تناقش ما قبـل   ) ١٢٤(ادة  التصديق ، أما امل   
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التصديق ، وأنا أعتقد أن هناك خلالً أو عبارة حتتاج إليها الالئحة الداخليـة وجيـب                
تعديلها مبا يتوافق مع مواد الدستور ، فرمبا يكون التبليغ فورا ولكن الفترة مـا بـني                 

  .ادة صياغة وتعديل ، وشكرا التبليغ والتصديق هي اليت حتتاج إىل إع
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، أطلب رأي املستشار القانوين للمجلس يف هذا املوضوع فليتفضل  
  

  :املستشار القانوني للمجلس 
من الالئحة الداخلية لس الـشورى ال       ) ١٢٤(شكرا سيدي الرئيس ، املادة       

 ١٠من الدسـتور  ) ٣٧( الدستور، فجوهر املادة من) ٣٧(تناقض الفقرة األوىل من املادة    

من الالئحة الداخلية للمجلس ما يناقض أو خيالف  ) ١٢٤(هو اإلبالغ ، فهل يف املادة       
أو يعرقل إبالغ جاللة امللك لسي الشورى والنواب ؟ ليس هناك أي مـن هـذا ،               

 فقط بآلية   من الالئحة الداخلية للمجلس يتعلق    ) ١٢٤(واملوضوع الذي تناولته املادة     
 حبسب نص املادة      -العالقة بني السني ، فمن املعروف أن كل مشروعات القوانني           

 ١٥ ينبغي أن تبلغ من قبل جملس الوزراء إىل جملس النواب أوالً وبعد             -من الدستور ) ٨١(

ذلك ينظر فيها جملس الشورى بعد أن يطلع على ما اختذ جملس النواب بـشأن هـذا          
) ٣٧(النوع األول من املعاهدات اليت أشارت إليها املادة         . رأي  املوضوع من قرار أو     

من الدستور ال حتتاج إىل مصادقة السني عليها وإمنا يتم اإلبالغ وتأخذ قوة القانون              
مبجرد إبرام صاحب اجلاللة امللك هلا مبرسوم ، ولكن للمجلسني أن يقدما مالحظاما      

 ٢٠مالحظات ، وإذا تصورنا آلية العمل بـصورة      على هذه االتفاقيات ، فهو جمرد تقدمي        

مستمرة بني السني فاألمر يبدأ يف موضوع البحث وإبداء الرأي يف جملس النواب ،              
  فإذن السان هلما احلق يف إبداء مالحظات ، وجملس الشورى قياسا على مشروعات            

قـرار أو    القوانني األخرى ينبغي أن يطلع على ما يتخذ جملس النواب مـن رأي أو               
مالحظات بشأن العمل التشريعي ، واألمر متعلق بآلية العمل بني الـسني ، وبعـد      
 ٢٥ذلك هناك أمثلة صرحية عن اإلبالغ املتزامن للمجلـسني مـن جاللـة امللـك يف                

موضوعات تشريعية أخرى ، ولكن جملس الشورى ال يبادر إىل حبث املوضوع إال بعد  
فهناك موضوع املراسيم اليت تربم يف فترة       .  بشأنه   أن ينتظر قرار أو رأي جملس النواب      
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من الدستور تذكر أن جاللة امللك      ) ٣٨(عطلة الس أو يف فترة حل الس ، فاملادة          
يستطيع أن يصدر مراسيم بقوانني ، ولكن تبلغ للمجلسني يف وقت متزامن ، ومـع               

 أو قرار جملـس     ذلك ال يستطيع جملس الشورى أن يبحث فيها إال بعد أن يأيت رأي            
  النواب يف هذا الشأن ، وهناك حالة أخرى ينص عليها الدستور فيما يتعلق بـاإلبالغ            
 ٥املتزامن وهو رد مشروع القانون من قبل جاللة امللك قبل التوقيع وقبل املصادقة عليه              

ويبلغ السان برد املشروع إليهما يف وقت متزامن ، ومع ذلك منح الدستور احلـق               
يما يتعلق باإلصرار على قراره السابق بشأن املشروع ، وأيضا ال يبادر هنا   للمجلسني ف 

جملس الشـورى إىل البحث إال بعد أن يرد من جملس النواب الرأي أو القرار ـذا                
الشأن ، فهناك أمثلة أخرى للتبليغ املتزامن ولكن مع ذلك ال يبادر جملس الـشورى               

 ١٠يف وقت واحد مع جملس النواب إال بعد أن يـرد           بالنظر يف هذه املواضيع املبلغة إليه       

  .بشأا رأي وقرار جملس النواب ، وشكرا سيدي الرئيس 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل األخ خالد إبراهيم عبدالغفار املستشار القانوين بدائرة الـشئون           

 ١٥  .القانونية 

  
  :املستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية 

   سيدي الرئيس ، الس املوقر رئيسا وأعضاًء ، مثلما تعلمون وال خيفى            شكرا 
مـن  ) ٣٧(، فصدر املـادة     ) ال اجتهاد مع صريح النص      (  عليكم بأن القاعدة هي     

 ٢٠  يربم امللك املعاهدات مبرسـوم ، ويبلغهـا إىل جملـسي الـشورى            " الدستور تقول   

ليا ، واحلكمة من ذلك هي إحاطـة        فالتبليغ هنا فوري ومتزامن وليس متوا     " والنواب  
السني بذلك ، ومطلب السني هو إبداء املالحظات إن وجدت ، وشكرا سـيدي       

  .الرئيس 
  

 ٢٥  ) :ًمتسائال ( الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا ، ولكن هل إبداء املالحظة يكون متزامنا أو متتاليا ؟ 
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يباجم(املستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية 
ً

: (  
  .إبداء املالحظة يكون متزامنا سيدي الرئيس ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٥شكرا ، إذن هناك اختالف بني الرأيني القانونيني املطروحني يف الس ، وأنـا               

أعتقد أنه ميكننا الفصل يف هذا االختالف حبسب اقتراح العضو عبداجلليل الطريف ،             
 التشريعية والقانونية دعوة كال اجلانبني واالسـتماع إليهمـا          إذ ميكن للجنة الشئون   

واآلن . وتكوين رأي متفق عليه ، كما ميكنها استدعاء أي قانوين آخر ألخذ رأيـه               
هناك اقتراح مثىن عليه من بعض اإلخوة ، وأنا أعتقد أن احلل سيكون يف التـصويت                

 ١٠شئون التشريعية والقانونية مع    على قبول هذا االقتراح وهو إحالة املوضوع إىل جلنة ال         

التوصية بأخذ مجيع اآلراء القانونية املمكنة مث إبالغ الس بوجهة النظـر النهائيـة ،           
  فأطرح هذا االقتراح للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟  

  
  )أغلبية موافقة ( 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  التشريعية والقانونية مع التوصية   إذن حيال هذا االقتراح بقانون إىل جلنة الشئون          

 بأخذ مجيع اآلراء القانونية اليت ميكن احلصول عليها ، على أن ترفع اللجنة تقريرهـا               
وبذلك نكون قـد    . إىل الس خالل مدة أسبوعني من تارخيه وأرى أا مدة كافية            

 ٢٠انتهينا من جدول أعمال جلستنا هلذا اليوم ، أشكر لكم سـعة صـدركم وحـسن                

  .اعكم ، وأرفع اجللسة استم
  
  

 ظهرا ١٢:٢٠رفعت اجللسة عند الساعة  ( 
ً

(  
  ٢٥ 
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  الدكتور فيصل بن رضي املوسوي     عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 
 ٥              رئيس جملس الشورى              أمني عام جملس الشورى 

  

  
  
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  )انتهت املضبطة ( 
  


