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مـــتـــطـــورة رؤى  لـــصـــيـــاغـــة  ــي  ــ ــنـ ــ وطـ حـــــــــوار  ــر  ــ ــم ــ ــؤت ــ ــم ــ ال ــح:  ــ ــالـ ــ ــصـ ــ الـ

الــمــجــتــمــع ــات  ــئـ فـ ــف  ــل ــت ــخ م وحـــضـــور   ...”^“ مـــن  ــيـــة  إعـــامـ ــة  ــايـ ــرعـ بـ

1644 موضوعا ناقشها “الشورى” في 17 دورا

بــن صالــح  قــال رئيــس مجلــس الشــورى علــي 
الصالــح فــي كلمتــه االفتتاحيــة لمؤتمــر مجلس 
الشــورى إن المؤتمــر ُيعــد حــواًرا وطنًيــا شــامًل، 
يعكــس التزاًمــا بالمســؤولية الوطنيــة في صوغ 
رؤًى وأفــكاٍر تحقــق النهضــة والتطــور والتقــدم 
للوطــن، وُتســهم فــي تعزيــز وتقويــة منظومــة 
التشــريعات الوطنيــة، التي تعتبر إحــدى الركائز 
األساســية للمنجــزات والنجاحات التي تشــهدها 
مملكــة البحريــن فــي ظــل المشــروع اإلصلحي 
لعاهــل البــلد صاحــب الجللــة الملــك حمــد بــن 
المؤتمــر  كلمــة  فــي  وأشــار  خليفــة.  آل  عيســى 
المنعقد تحت شــعار “نعمل معًا من أجل تحقيق 
تطلعــات تشــريعية” أن عقــد المؤتمــر بعــد نحــو 

17 عاًمــا مــن انطــلق عمــل الســلطة التشــريعية 
بغرفتيهــا الشــورى والنــواب، يؤكــد على ضرورة 
وتعــاون  شــراكة  لتحقيــق  جديــدة  آفــاق  فتــح 
مجتمعــي، ووضــع األســس والركائــز للتعامل مع 
التشــريعات والقوانين، وفًقا لما تشــهده المملكة 

من نماء وتطور في العديد من المجاالت.
وأضــاف أنــه “مــن دواعي الفخــر واالعتــزاز، أننا 
فــي مجلــس الشــورى اســتطعنا خــلل الفصــول 
التشــريعية األربعة الســابقة ودور االنعقاد األول 
نحــو  ونناقــش  ونــدرس  نبحــث  أن  الماضــي، 
1644 موضوعًا يتعلق بالمراســيم والمشروعات 
علــى  ُعرضــت  التــي  بقوانيــن  واالقتراحــات 
المجلس، إضافة إلى األسئلة الموجهة للوزراء”.  ... ومكرما األمين العام للمجلس أسامة العصفورالصالح مكرًما الشورية سبيكة الفضالة

الصالح متوسطا المكرمين من مديري جلسات النقاش والقائمين على قيادة المؤتمر

الخميس
4 يوليو 2019 
غرة ذو القعدة 1440 البحرين المصغرة تشارك بمؤتمر “الشورى”

انطلقــت أعمــال مؤتمر مجلس الشــورى بعنــوان “نعمل مًعا من أجل تحقيق تطلعات تشــريعية”، 
وتســتمر أعمالــه حتــى اليــوم )الخميــس( بعقــد 7 ورش عمــل متخصصــة يشــارك فيهــا نحــو 295 

مشاركا من مختلف شرائح المجتمع. وترعى صحيفة البالد إعالميا هذا المؤتمر.

وشــهد المؤتمــر حضــوًرا واســًعا مــن الوزراء 
والمســؤولين بمختلــف الجهــات الحكوميــة 
والخاصــة، إلــى جانب عدٍد كبير من مختلف 
فئــات وشــرائح المجتمــع ومــن بينهــم عــدد 
بمجلــس  الســابقين  المرشــحين  مــن  كبيــر 

النواب.
وبــدأت أعمــال المؤتمــر بــأوراق العمــل التي 
قدمهــا المتحدثــون الرئيســيون، حيــث قدم 

الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة وزيــر 
بعنــوان  الوطنــي ورقــة  الماليــة واالقتصــاد 
العامــة  للميزانيــة  المســتقبلية  “التطلعــات 

للدولة”. 
واســتعرضت هالــة محمــد جابــر األنصــاري 
األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة ورقة 
بعنــوان “دور المشــرع فــي تحقيــق التــوازن 

بين الجنسين: ماذا تحقق وما المأمول”. 

وقدم النائب خالد علي أحمد بن زايد الفالسي عضو المجلس الوطني االتحادي  «
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ورقة بعنوان “دور المشرع في المواءمة 
بين العجز في الميزانية وتلبية احتياجات المواطنين”، ذلك إلى جانب ورقة قدمها 

النائب عالء السعيد إبراهيم عابد عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، 
تحت عنوان “دور المشرع الرقابي والتشريعي في تعزيز حقوق المواطن”.

أكــد عضــو مجلــس النــواب بجمهوريــة مصــر العربيــة النائــب عــلء 
الســعيد عابــد أنــه ال يوجــد تشــريع حقيقــي إال فــي ظل وجــود إرادة 

حقيقيــة للســلطة التشــريعية للرقابــة على الســلطتين التنفيذية 
ا. ا وبشريًّ والقضائية، ودعم السلطة التشريعية ماديًّ
وأشار في كلمته خلل مؤتمر الشورى والتي تحدث 

فيها حول دور المشــرع الرقابي والتشريعي في 
تعزيــز حقــوق المواطــن، إلــى أن المشــرع إمــا 
التشــريع  ودوره  منتخًبــا  أو  معيًنــا  يكــون  أن 

والرقابة ووضع السياسة العامة للدولة.
 وقال إن “ما يمكن اســتنتاجه من دراســة مدى 

ممارســة البرلمانات العربية دورها الرقابي، هو أن 

األوضــاع الداخليــة - أي القانونية والفنيــة واإلدارية والمادية - لهذه 
البرلمانات تحسنت نسبيًا خلل السنوات العشر الماضية”.

ولفــت إلــى أن هذا التطور برز بصورة خاصــة في تنامي توجيه 
األسئلة في البرلمانات العربية، وتكوين لجان تقصي الحقائق 
في قضايا ساخنة مثل قضايا األمن والدفاع والخارجية. 
وأشــار إلى أن بعض اللجان الدائمة في مجالس عربية 
قامــت بدور مهم في مراقبة الحكومة وبخاصة في 
مجــال المــال واالقتصــاد، إضافــة إلــى اســتخدام 
المجالــس النيابيــة العربية اســتخداًما محدوًدا 
بقيــة أدوات المراقبة األخرى مثل االســتجواب 

وطرح الثقة واالتهام الجنائي.

قالت رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر مجلس الشورى ورئيس 
اللجنة التشــريعية والقانونية بالمجلس الشــورية دالل الزايد إن عدد 

المشــاركين في المؤتمر فاق التوقعات، حيث كان الســقف المقرر 
للمشاركة ال يتعدى 150 شخصا، إال أن العددد ارتفع ليصل 

إلى 300 مشارك في ورش العمل ضمت فئات عمرية 
مختلفــة ومراكــز ووظائــف ومهــن متعــددة ومــن 

المتقاعديــن والطلبة. وعبــرت عن فخرها بكون 
أحد المشاركين في المؤتمر من طلب المرحلة 
المجلــس  لرئيــس  شــكرها  وموجهــة  الثانويــة، 

علــي الصالــح لتوجيهاتــه برفع نســبة المشــاركة، 
رغبــة منه فــي إتاحة الفرصــة للمواطنين. وتابعت 

فــي كلمتهــا خلل المؤتمــر أن حرص المجلس على عقــد المؤتمر في 
هــذا التوقيت يأتي بدافع اســتثمار فترة ما قبــل انعقاد الدور القادم، 
إذ ســيجلس الجميع على طاولــة واحدة يتبادلون فيها وجهات 
النظــر والــرؤى، ويطرحــون مــن خللهــا التحديــات وســبل 
مواجهتهــا والتغلــب عليها، ويرســمون للتطلعــات وآليات 
تحقيقها، ويستمع فيها أعضاء السلطة التشريعية لمن 
أقسموا على رعاية مصالحهم والذود عن حرياتهم. 
إذا  إال  يتحقــق  لــن  المؤتمــر  نجــاح  “أن  وأكــدت 
تشــاركنا جميعًا ووحدنا الجهود، ونحن نرحب 
بكــم كشــركاء لمجلــس الشــورى فأنتــم اللبنــة 

األولى التي سيبنى عليها الشركاء القادمون”.

الســعيد: تنامي توجيه األســئلة بالبرلمانــات العربية الجهــود بتوحيــد  مرهــون  الفعاليــة  نجــاح  الزايــد: 

ال تشريع دون رقابة حقيقية للبرلمان 300 مشارك بورش عمل المؤتمر

نمو االقتصاد والفرص الواعدة أعمدة الموازنة
وزيـــر الماليـــة: 2.7 % معـــدل نمـــو القطاعـــات النفطيـــة و1.5 % لغيرها

قــال وزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة إن تجربة وضــع الميزانية كانت بمثابة 
نموذج للشراكة القوية والتعاون الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 وأشــار فــي كلمتــه خــلل مؤتمــر الشــورى المنعقد تحت 
شعار “نعمل مًعا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية” التي 
تحدث فيها حول التطلعات المســتقبلية للميزانية العامة 
للدولــة، إلــى أن البحريــن واجهــت تحديــات كثيرة خلل 
الفترة الماضية، إال أنها وبفضل مساعي القيادة الرشيدة 
ودعم األشــقاء في دول الخليج العربي استطعنا تخطي 

هذه التحديات.
 ولفت إلى أن الهدف األساس من الميزانية هو االستمرار 
الواعــدة  والفــرص  اإليجابــي  االقتصــادي  النمــو  فــي 

للمواطنين.
وأضــاف أن النتائــج األوليــة لمــا تــم العمــل عليــه بشــكل 
والتنفيذيــة،  التشــريعية  الســلطتين  بيــن  مشــترك 
والقطاعيــن العــام والخاص منذ انطــلق برنامج التوازن 
المالــي فــي أكتوبــر العــام الماضــي، أشــارت إلــى تقليــص 

عجز الموازنة، وأكدت سيرها في الطريق الصحيح. 
الحركــة  مؤشــرات  فــي  حافظــت  المملكــة  أن  وبيــن 
االقتصاديــة لمملكــة البحريــن فــي الربــع األول مــن العام 
الجــاري علــى معــدل نمــو اقتصــادي بلغت نســبته 2.7 % 
في القطاعات النفطية، و1.5 في القطاعات غير النفطية.

وأكــد أهميــة التركيــز علــى مؤشــرات االقتصــاد الجزئي، 
حيــث يتــم العمــل على عدد مــن المبادرات، منهــا التركيز 
الجميــع  مــع  العمــل  ســيجري  حيــث  الفــرد،  دخــل  علــى 
للوصــول إلــى الهدف وهو التــوازن المالي مــع المحافظة 
على النمو االقتصادي وخلق الفرص وتسهيل اإلجراءات 
اإلجــراءات  الرســوم وهيكلــة  الحكوميــة ومراجعــة كل 

الحكومية.
وأشــار إلــى المســؤولية الكبيــرة المناطــة بالحكومــة فــي 

وزير المالية: مراجعة كل الرسومتهيئة بيئة خصبة لنمو القطاع الخاص.

ارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91 %
األنصـــاري: 202 ســـنة لســـد الفجـــوة االقتصاديـــة بيـــن الجنســـين
قالــت األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة هالة األنصــاري إن أدبيات المنتدى االقتصادي العالمي، تشــير إلى أن ســد 
الفجــوة بيــن الجنســين ال يحــدث بالســرعة الكافيــة إذا واصــل العالم بــذات الوتيرة، وبحســب المعــدالت الحالية، وأن 

العالم سيستغرق 202 سنة أخرى لسد الفجوة االقتصادية بين الجنسين.

جــاء ذلــك فــي كلمتهــا التــي تحدثــت 
فيهــا حــول دور المشــرع فــي تحقيــق 
بمؤتمــر  الجنســين  بيــن  التــوازن 
مجلــس الشــورى المنعقد تحت شــعار 
“نعمــل معــًا مــن أجل تحقيــق تطلعات 

تشريعية”.

نســبة  انخفــاض  إلــى  وأشــارت 
المســتحقات مــن الضمــان االجتماعي 
الدخــل  وارتفــاع   ،%  83 بحوالــي 
التقديــري للمــرأة بمعــدل 91 % علــى 
مدى الـ 10 ســنوات األخيــرة، وارتفاع 
نســب مشــاركة المــرأة فــي قطاعــات 

العمــل المختلفة ومن بينها االســتثمار 
تبلــغ  بأصــول  الماليــة،  األســواق  فــي 
إلــى  بحرينــي،  دينــار  مليــار  نصــف 
جانب رئاســة المرأة البحرينية للغرفة 
نوعيــة  لمناصــب  وتوليهــا  المنتخبــة 

وطنيًا ودوليًا. تبني 101 توصية للمجلس طوال 18 عاما

فريق تغطية المؤتمر: راشد الغائب، علي الفردان، سيد علي المحافظة، مروة خميس، رسول الحجيري ومحمد زين الدين.


