كما حضر اجللسة بعض ممثلي وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0الســيد عبــدالعحميم حممــد العيــد الوكيــل املســاعد لشــؤون جملس ـي
الشورى والنواب.
 - 2السيد مجال عبدالعحميم درويش مستشار قانوني أول.
 - 3السيد حممد علي عبداجمليد علي مستشار قانوني.

5

 و عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.كما حضرها الدكتور أمحد عبـدا
الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــدا

ناصـر األمـني العـام املسـاعد للشـؤون

احلــردان األمــني العــام املســاعد للمــوارد البشــرية

واملاليــة واملعلومــات ،والــدكتور عصــام عبــدالوهاب الربز ــي املستشــار القانونـــي

10

للمجلس ،وأعضاء هيئة املستشـارين القـانونيني بـاجمللس ،كمـا حضـرها عـدد مـن
مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامـة ،ثـم افتـت معـالي الـرئيس
اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

15

الرمحن الرحيم نفتت اجللسة الثانية مـن دور االنعقـاد العـادي

الثاني من الفصل التشـريعي الثالـث ،ونبـدأ بـتأوة أاـاء األعضـاء املعتـ رين.
تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلـس بـتأوة أاـاء األعضـاء
املعت رين.
20

األمني العام للمجلس:
شــكرا ســيدي الــرئيس ،اعت ـ ر عــن حضــور ه ـ ك اجللســة كــل مــن
أصحاب السـعادة األعضـاء :الـدكتور عبـدالعزيز حسـن أبـل ،وخليـل إبـراهيم
ال وادي يف مهمة راية بتكليف من اجمللس ،ومحد مبارك النعيمي ،وخالـد
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عبدالرســـول آل شـــريف ،واـــإة إبـــراهيم رجـــب للسـ ـفر خـــارمل اململكـــة،
وشكرا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرا.

5

وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة.
تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل صاحب السمو

10

امللكي األمإ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،واملرفق بها
عدد من املراسيم بقوانني الصادرة عن جألة امللك املفدى :املرسوم بقانون رقم
( )22لسنة 2100م بشأن القضايا اخلاصة حبالة السأمة الوطنية .املرسوم
بقانون رقم ( )22لسنة 2100م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ()05
لسنة 0277م بإصدار سندات التنمية .املرسوم بقانون رقم ( )31لسنة 2100م

15

بإنشاء صندوق وطين لتعويض املتضررين .املرسوم بقانون رقم ( )30لسنة
2100م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )2لسنة 2100م باعتماد امليزانية
العامة للدولة للسنتني املاليتني  2100و2102م وبفت اعتماد إضايف يف تلك
امليزانية .املرسوم بقانون رقم ( )32لسنة 2100م بتعديل البند (هـ) من املادة
( )32من القانون رقم ( )02لسنة 2116م بشأن تنحميم سوق العمل .املرسوم
بقانون رقم ( )33لسنة 2100م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )00لسنة
0275م بشأن جوازات السفر .املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2100م باملوافقة
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20

على اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف اإلنتامل للغاز العميق بني حكومة
مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال األمريكية ،وشكرا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص

5

بتشكيل جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي ،وقد كان من املفرتض أن
يقدم مكتب اجمللس اقرتاحا بتشكيل ه ك اللجنة ،ولكنه ارتأى ه ك املرة
أن يرتك أمر االختيار جمللسكم الكريم ليختار من يشاء هل ك اللجنة ،على
أن تكون اللجنة برئاسة النائب الثاني للرئيس وأن تضم  2أعضاء من
اجمللس ،حبيث يكون جمموع أعضاء اللجنة هو عشرة أعضاء ،وينبغي أن

10

نأخ يف عني االعتبار أن كثإين ممن رشحوا أنفسهم يف اللجنة السابقة مل
حيضروا االجتماعات ومل تكن هلم أي مساهمة يف إعداد الرد ،فأرجو ممن
حيب أن يشارك يف إعداد الرد أن يلتزم حبضور اللجنة وأن تكون له مساهمة
يف إعدادك .واآلن اجملال مفتوح أمام كل من يريد ترشي نفسه على أال يزيد
العدد على  2أعضاء باإلضافة إىل رئيسة اللجنة.

15

(وهنا تقدم عدد من األعضاء للرتشيح لعضوية اللجنة وقد أحصى
معالي رئيس اجمللس العدد املطلوب)

الرئيـــــــــــــــس:

20

إذن تتكون اللجنة من األعضاء التالية أااؤهم :األخت منإة بن
هندي ،األخت الدكتورة عائشة مبارك ،األخت رباب العريض ،األخ فؤاد
احلاجي ،األخ إبراهيم بشمي ،األخت الدكتورة ندى حفاظ ،األخ أمحد
بهزاد ،األخ صادق الشهابي ،األخ عبداجلليل العويناتي ،باإلضافة إىل األخت
الدكتورة بهية اجلشي رئيسة اللجنة .هل هناك مأححمات؟

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

()2

2100/01/01م املضبطة 2

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تشكيل اللجنة املقرتح؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر اللجنة بالتشكيل امل كور ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص بتشكيل جلان اجمللس النوعية الدائمة ،واملقدم
اقرتاح بشأنه من قبل مكتب اجمللس ،واالقرتاح هو كالتالي :جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية تضم :دالل جاسم الزايد ،ورباب عبدالنيب العريض،

10

والسيد حبيب مكي هاشم ،ومجيلة علي سلمان ،وعلي عبدالرضا
العصفور ،وحممد حسن الشيخ منصور السرتي ،وحممد هادي أمحد
احللواجي ،والدكتور ناصر محيد املبارك .جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين تضم :الدكتور صأح علي عبدالرمحن ،والدكتور الشيخ
خالد بن خليفة آل خليفة ،وإبراهيم حممد بشمي ،ومحد مبارك النعيمي،

15

وعبدالرمحن حممد مجشإ ،وحممد سيف جرب املسلم ،ونانسي دينا إيلي
خضوري .جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تضم :خالد حسني املسقطي،
وأمحد إبراهيم بهزاد ،وخالد عبدالرمحن املؤيد ،وسعود عبدالعزيز كانو،
والدكتورة عائشة سامل مبارك ،والدكتور عبدالعزيز حسن أبل،
وعبدالرمحن حسني جواهري ،وهالة رمزي فايز .جلنة اخلدمات تضم:

20

عبدالرمحن إبراهيم عبدالسأم ،ومنإة عيسى بن هندي ،وخليل إبراهيم
ال وادي ،وخالد عبدالرسول آل شريف ،واإة إبراهيم رجب ،وسيد ضياء
حييى املوسوي ،وعبداجلليل عبدا

العويناتي ،جلنة املرافق العامة والبيئة

تضم :صادق عبدالكريم الشهابي ،ومجعة حممد الكعيب ،وجهاد حسن
بوكمال ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،وفؤاد جاسم احلاجي ،ولولوة
صاحل العوضي ،وحممد حسن باقر رضي .جلنة شؤون املرأة والطفل تضم:
منإة عيسى بن هندي ،ورباب عبدالنيب العريض ،وأمحد إبراهيم بهزاد،
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وخليل إبراهيم ال وادي ،ودالل جاسم الزايد ،وعبداجلليل عبدا

العويناتي،

والدكتور عبدالعزيز حسن أبل .وقد مت توزيع تشكيل اللجان على مجيع
اإلخوة األعضاء ،واحلقيقة أننا حاولنا قدر اإلمكان أن نستجيب لرغبات
كل عضو ،ولكن ــ كما تعرفون ــ يف بعض األوقات تكون العملية
مستحيلة ،ألن بعض اللجان الطلب عليها كبإ ،وبعضها اآلخر الطلب عليها

5

قليل ،وقد حاولنا أن نوفق قدر اإلمكان ولكن مل نوفق يف إرضاء اجلميع،
وبعد حماوالتنا بقي لدينا األخ السيد حبيب مكي ال ي يريد أن ينتقل من
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية،
وك لك األخ عبدالرمحن جواهري ال ي يريد االنتقال من جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية إىل جلنة املرافق العامة والبيئة .تفضلي األخت الدكتورة ندى

10

عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرا سيدي الرئيس ،ال مانع لدي من املبادلة مع األخ عبدالرمحن
جواهري ،وشكرا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرا ،إذن تتبادل األخت الدكتورة ندى حفاظ مع األخ عبدالرمحن
جواهري .على أن حتصل هي على عضوية جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
بينما يأخ مكانها األخ عبدالرمحن جواهري يف جلنة املرافق العامة والبيئة.

20

تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرا سيدي الرئيس ،ال مانع لدي من املبادلة مع األخ السيد حبيب
مكي ،وشكرا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرا ،إذن يتبادل األخ أمحد بهزاد مع األخ السيد حبيب مكي،
وب لك تكون املشكلة قد مت حلها ،تفضل األخ السيد ضياء حييى املوسوي.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:

5

شكرا سيدي الرئيس ،لقد كانت رغبيت األوىل واألخإة هي جلنة
املرافق ،باإلضافة إىل أنين عضو يف اجمللس األعلى للشؤون اإلسأمية ،ويف
املؤسسة امللكية اخلإية ،ولن يكون بإمكاني تقديم أداء جيد يف جلنة
اخلدمات ،بكل وضوح وصراحة ،فأنا لدي عدة مشاركات راية يف خارمل
اجمللس ،ولن أستطيع اإليفاء حبق اجمللس يف جلنة اخلدمات ،وشكرا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرا ،أريد أن أقول لكم أمرا واضحا ،املفروض أن يقدم كل
عضو ثأث رغبات لثأث جلان خمتلفة ،أما إذا جاء أحد األعضاء وقال
الرغبة األوىل والرغبة الثانية والرغبة الثالثة هي جلنة املرافق ،فمعنى ذلك

15

أنك تضعنا يف زاوية ال نستطيع فيها احلركة ،ورغم ذلك فإننا ال حنب أن
رب أحدا على العمل يف جلنة ال يرغب فيها ،ولكن يف بعض األوقات يكون
من الصعب إرضاء اجلميع ،ول لك حنن دائما نعول على تفهمكم وعلى
مسؤوليتكم يف موضوع تشكيل اللجان .أرجو من األخ السيد ضياء املوسوي
التعاون معنا ،وه ك خربة سوف يكتسبها الشخص من خأل تغيإ اللجان.

20

وأتصور أننا اآلن وصلنا إىل حل مرضٍ ،وبالطبع فإن رضا الناس غاية ال
تدرك ،ولكن ه ا هو املمكن .ويف اخلتام يكون التغيإ ال ي مت على
القائمة اليت لديكم هو أن األخ أمحد بهزاد أخ مكان األخ السيد حبيب
مكي ،واألخت الدكتورة ندى حفاظ أخ ت مكان عبدالرمحن جواهري،
تفضل األخ علي عبدالرضا العصفور.
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العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرا سيدي الرئيس ،بسم ا

الرمحن الرحيم ،سيدي الرئيس أنا

طلبت االنضمام إىل جلنة غإ جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،ومثلما قمتم
بتسوية لألخوين السيد حبيب مكي وعبدالرمحن جواهري ،أرجو أن جتدوا
لي أنا أيضا خمرجا من ه ك القضية ،ألنين أطلب االنضمام إىل جلنة الشؤون

5

اخلارجية من مخس سنوات ومل أحصل على رغبيت ،وشكرا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرا ،ليس أمامك إال األخت نانسي خضوري أو األخ حممد املسلم،
فإن استطعت إقناع أحدهما فأ مانع لدينا.

10

العضو علي عبدالرضا العصفور:
أمتنى أن جتدوا طريقة حلل ه ك املشكلة سيدي الرئيس ،وشكرا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

يا أخ علي ،هناك بعض األعضاء ال ين يصلحون لكل اللجان ،وأنت
أحدهم ،تفضل األخ السيد ضياء حييى املوسوي.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
شكرا سيدي الرئيس ،حتى أكون واضحا أمام اجلميع ،أقول إنين

20

لن يكون بإمكاني تلبية كل احتياجات جلنة اخلدمات ،وأكرر رغبيت يف
االنضمام إىل جلنة املرافق ،وه ك هي املرة األوىل اليت أطلب فيها شيئا من
جملسكم املوقر ،وشكرا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

شكرا ،أمتنى لو كانت لدينا املرونة الكافية لكي نضع كل
شخص يف اللجنة اليت يرغب فيها ،هل هناك مأححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على التشكيل املقرتح للجان النوعية الدائمة
للمجلس مع األخ يف االعتبار التغيإ احملدود ال ي ذكرناك؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر اللجان النوعية الدائمة للمجلس بالتشكيل امل كور .ااحوا
لي أن أرحب بااي وبااكم مجيعا بضيوفنا الكرام من اللجنة الشبابية
مبعهد البحرين للتنمية السياسية ،متمنني هلم االستفادة ودوام التوفيق

10

والنجاح ،فأهأً وسهأً بكم .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال
واخلاص بانتخاب أربعة من األعضاء لتمثيل اجمللس يف اللجنة التنفي ية
للشعبة الربملانية ،وقد بلغ عدد املتقدمني لعضويتها  2أعضاء ،وأطلب من األخ
عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس تأوة أااء املرتشحني ،فليتفضل.
15

األمني العام للمجلس:
شكرا سيدي الرئيس ،املرتشحون لعضوية اللجنة التنفي ية للشعبة
الربملانية هم أصحاب السعادة :أمحد إبراهيم بهزاد ،مجيلة علي سلمان،
خليل إبراهيم ال وادي ،رباب عبدالنيب العريض ،السيد حبيب مكي هاشم،
صادق عبدالكريم الشهابي ،الدكتورة عائشة سامل مبارك ،عبداجلليل
عبدا

20

العويناتي ،وشكرا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرا ،تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.
25

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرا سيدي الرئيس ،بعد أن اطلعت على أااء املرتشحني ،وخاصة
بالنسبة إىل أعضاء اللجنة التنفي ية للشعبة الربملانية وأعضاء جلنة شؤون
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 03

2100/01/01م املضبطة 2

املرأة والطفل ـــ طبعا أنا ال أتكلم عن اللجان األساسية اخلمس ــــ الححمت أن
األااء مكررة بني جلنة شؤون املرأة والطفل وبني اللجنة التنفي ية للشعبة
الربملانية ،فأمتنى من اإلخوة املرتشحني لعضوية اللجنة التنفي ية للشعبة
الربملانية ـــ وأنا ال أنقص من قدراتهم ـــ إعطاء اجملال لآلخرين لأشرتاك ،إما
يف جلنة شؤون املرأة والطفل وإما يف اللجنة التنفي ية للشعبة الربملانية،

5

وشكرا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرا ،أنا ال أرى أي مشكلة يف ذلك ،إذا كان لدى الشخص
استعداد للعطاء ،فلماذا ال يشارك يف أكثر من جلنة .تفضلي األخت رباب

10

عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرا سيدي الرئيس ،أعلن انسحابي من الرتش للجنة ،وشكرا.
15

الرئيـــــــــــــــس:

شكرا ،إذن لدينا  7أعضاء بعد انسحاب األخت رباب العريض،

واملطلوب أربعة أعضاء لتمثيل اجمللس يف اللجنة التنفي ية للشعبة الربملانية.
تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.
20

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرا سيدي الرئيس ،أعلن انسحابي من الرتش للجنة التنفي ية
للشعبة الربملانية ،وشكرا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

شكرا ،إذن أصب العدد  6أعضاء.
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(وهنا أمر معالي رئيس اجمللس موظفي األمانة العامة باجمللس بتوزيع األوراق
اخلاصة بعملية االنتخاب وفرز األصوات ،وقد قاموا ب لك)

الرئيـــــــــــــــس:
نتيجة االقرتاع :حصل األخ أمحد إبراهيم بهزاد على ( )31صوتا ،واألخ

5

خليل إبراهيم ال وادي على ( )26صوتا ،واألخت الدكتورة عائشة سامل
مبارك على ( )25صوتا ،واألخت مجيلة علي سلمان على ( )25صوتا .ختاما
نبارك لإلخوة مجيعا ونتمنى هلم التوفيق يف عملهم لتطوير الشعبة الربملانية.
واآلن سوف أرفع اجللسة مدة ربع ساعة ،وذلك الجتماع اللجان النوعية
الدائمة النتخاب رؤساء اللجان ونوابهم ثم نعود الطأع اجمللس على نتائج

10

االنتخاب.

(رفعت اجللسة ثم استؤنفت)

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

15

نستأنف اجللسة ،أرغب يف إخطار اجمللس مبا أسفرت عنه نتـائج

انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم يف اجمللس لدور االنعقاد العـادي
الثاني من الفصل التشريعي الثالـث ،تفضـل األخ عبـداجلليل إبـراهيم آل طريـف
األمني العام للمجلس.
20

األمني العام للمجلس:
شكرا سيدي الـرئيس ،أسـفرت نتـائج انتخابـات مكاتـب اللجـان عـن
التالي :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية :األخت دالل جاسـم الزايـد رئيسـا
للجنة واألخت رباب عبدالنيب العريض نائبا للرئيس .جلنة الشـؤون اخلارجيـة
والدفاع واألمن الوطين :األخ الدكتور صـأح علـي عبـدالرمحن رئيسـا واألخ
الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائبا للرئيس .جلنـة الشـؤون املاليـة
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