.1

القضــــــــــــــو مجــــــــــــــان ح ــــــــــــــد ف ــــــــــــــرو.

.5

القضــــــــــــــو مجيلــــــــــــــة علــــــــــــــب ســــــــــــــل ا .

.3

القضـــــــــــــو سوســـــــــــ ـ حـــــــــــ ـاجب تقـــــــــــــوأل.

.4

القضــــــــــــو قالــــــــــــد حســــــــــ ـ املســــــــــــقطب.

.1

القضــــــــو الــــد ت ورة ج ــــاد عبــــدا .الفا ــــل.

.1

القضــــــــــــــــو فــــــــــ ـ اد أ

ــــــــــــد ا ــــــــــــاجب.

.7

القضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ أل فـــــــــــــــاي .

.8

القضــــــــــــو اــــــــــــ صــــــــــــاد البحارنــــــــــــة.

.9

القضـــــــــــــو أ

ـــــــــــــد م ـــــــــــــدأل ا ـــــــــــــداد.

.11

القضــــــــــــو حــــــــــــيس

.11

القضــو الــد تور عبــدالق ي عبــدا .الق .ــا .

.15

القضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــب ا

ـــــــــــــــود.

.13

القضــــــــــــو مجقــــــــــــة ح ــــــــــــد ال قــــــــــ ـ .

.14

القضـــــــو فا

ـــــــة ع بـــــــداكبار ال ـــــــوه.ب.

.11

القضــــــــــو اســــــــــام إ ااعيــــــــــل البن ح ــــــــــد.

.11

القضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا .فــــــــــــــر .

.17

القضــــــــــــــو كهـــــــــــوة ح ـــــــــــد ال ـــــــــــوارأل.

.18

القضــــــــــــــو ســــــــــــــامية قليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.19

ــــــد عبــــــدا..

ــــــــــــد الرميحــــــــــــب.

القضـــــو الــــــد تور ســــــقيد أ

.51

القضـــــــــــــو أ

.51

القضـــــو الـــــد تور أ

.55

القضــــــــــــــو جاســــــــــــــم أ

.53

القضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــا اخليـــــــــــــا .

.54

القضــــــــــــــو قالــــــــــــــد ح ــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.51

القضــــــــــــــــو درويـــــــــ ـ

ـــــــــــد املنـــــــــــاعب.

.51

القضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد ن ر
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ـــــــــــــد إاـــــــــــــراهيم ا ـــــــــــ ـ اد.

()8

ـــــد ســـــا القـــــري .
ــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .

أ

ـــــــــــــة.
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املقــــــــــاودة.

.57

القضــــــــــو عــــــــــادن عبــــــــــدالر

.58

القضــــــــــو عبــــدالوهاب عبدا ســــ املنصــــور.

.59

القضــــــــــــــو علــــــــــــــب عيســــــــــــــ أ

ــــــــــــــد.

.31

القضـــــــو الـــــــد تور ح ـــــــد علـــــــب حســـــ ـ .

.31

القضـــــو الـــــد تور ح ـــــد علـــــب اخل اعـــــب.

.35

القضـــــو الـــــد تور منصـــــور ح ـــــد ســـــرحا .

.33

القضــــــــو نانســــــــب دينــــــــا إيلــــــــب قضــــــــورأل.

وقد حضر اكلسة سقادة السيد عبداكليل إاـراهيم ن ريـا األمـ القـام
ومة سقادة السيد غامن ا فضل البوعين وكير

لس الشورى .هذا وقد مثل ا
ش و جملسب الشورى والنواب.
ا حضر اكلسة اق

ممثلب اك ال الراية وهم:

1

 م وكارة األشغان وش و البلديال والت طيط الق رانب:
السيد ا عبدال ريم عفونب مدير إدارة هندسة املواد. م وكارة ش و جملسب الشورى والنواب:

11

 - 1السيد عبدالقظيم ح د القيد الو يـل املسـاعد لشـ و جملسـب
الشورى والنواب.
 - 5السيد عبدالق ي ح د حبيا املستشار القانونب األون.
ــ وعدد م مديرأل اإلدارال ورؤساء األقسام وموظفب الوكارة.
 م وكارة ش و الدفا :

11

 - 1الق يد حقوقب الد تور يوسا راشد فليفل مدير القضاء
القس رأل رئيس ح

ة الت يي القس رية.

 - 5الرائد حقوقب إاراهيم جوهر إاراهيم رئيس الش و القانونية.
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51

 م وكارة الصناعة والت.ارة:
 - 1الد تور عبدا .أ د عبدا .الو يل املساعد لل واصفال
و

اية املست لك.

 - 5الد تور ح د جاار ح د املستشار القانونب.
 - 3السيدة مب فتح ا .القائم اأع ان رئيس املطااقة.
ا حضرها الد تورة فوكية يوسا اكيا األم

1

القام املساعد لش و

القالقال واإلعالم والبحوثال والسيد عبدالناصر ح د الصديقب األم

القام

املساعد لش و اكلسال والل.ا ال والد تور عصام عبدالوهاب ال كجنب رئيس
هيئة املستشاري القانوني اا لسال وأعضاء هيئة املستشاري القانوني اا لسال 11
ا حضرها عدد م مديرأل اإلدارال ورؤساء األقسام وموظفب األمانة القامةال ثم
افتتح مقالب الرئيس اكلسة:

الرئيـــــــــــــــس:
اسم ا .الر

الرحيمال نفتتح اكلسة الثانية عشرة م دور اننققاد 11

القادأل األون م الفصل التشريقب الراااال ونبدأ اتالوة أااء األعضاء
املقتذري والغائب

ع اكلسة السااقة .تفضل األخ عبداكليل إاراهيم

ن ريا األم القام لل .لس.
51

األمني العام للمجلس:
ش رًا سيدأل الرئيسال السالم علـي م ور

ـة ا .وار اتـهال وأسـقد

ا .صــباح م مجيقًــا ا ــل ق ـ ال اعتــذر ع ـ حضــور هــذ اكلســة

ــل م ـ

أصـــحاب الســـقادة :دنن جاســـم ال ايـــد لظـــرئ صـــحب ـــار مـ ـ َّ ا .علي ـــا
االصــحة والســالمةال والــد تور عبــدالق ي حس ـ أاــلال وعبــدالر
مجشـ ـ للســـفر ه م ـــة رايـــة ات ليـــا مـ ـ ج ـــة أقـــرىال و
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 11

ح ــد
ـــد مبـــار

5111/3/11م املضبطة 15

51

النقي بال والسيد ياء حييـ املوسـوأل للسـفر قـار امل ل ـةال وجـواد عبـدا.
حس لظرئ قاصال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال وا ذا ي و النصاب القانونـب ننققاد اكلسة متوافرًا1 .
وننتقل اآل إىل البند التالب م جدون األع ان واخلاص االتصديق عل
مضبطة اكلسة السااقةال ف ل هنا مالحظال علي ا؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقر املضبطة

ـا وردل إلـي م .وننتقـل اآل إىل البنـد التـالب مـ

جــدون األع ــان واخلــاص االرســائل الــواردةال تفضــل األخ عبــداكليل إاــراهيم
ن ريا األم القام لل .لس.
11

األمني العام للمجلس:
ش رًا ســــيدأل الرئيسال رسالة سقادة السيد ف اد أ د ا اجب
رئيس كنة املرافق القامة والبيئة خبصوص لا متديد املدة املقررة لل.نة
لتسليم تقريرها حون مشرو قانو اشأ اإلس ا (املقد ه
اقانو املقدم م جملس النواب) .ألقذ موافقة ا لس عل

وء انقرتاح

لا الت ديد ملدة 51

ش رال ااتداءً م تاريخ انت اء املدة السااقةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل يوافق ا لس عل

لا الت ديد املذ ور؟
51

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .وننتقل اآل إىل البند التالب م جدون األع ان واخلاص
لناقشة تقرير كنة الش و اخلارجية والدفا واألم الو
املرسوم اقانو رقم ( )71لسنة 5114م اتقديل اق

خبصوص

أح ام قانو الققواال

القس رأل الصادر ااملرسوم اقانو رقم ( )34لسنة 5115م .وأ لا م األخ 1
الد تور ح د علب اخل اعب مقرر الل.نة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو الدكتور حممد علي اخلزاعي:
ش رًا سيدأل الرئيسال ادايةً أ لا تثبيت التقرير ومرفقاته ه
11

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل تثبيت التقرير ومرفقاته ه املضبطة؟
11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته ه املضبطة.

51

(انظر امللحق  /1صفحة )97
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر الل.نة.

51

العضو الدكتور حممد علي اخلزاعي:
ش رًا سيدأل الرئيسال تدارست الل.نة املرسوم اقانو رقم ()71
لسنة 5114مال اتقديل اق

أح ام قانو الققواال القس رأل الصادر

ااملرسوم اقانو رقم ( )34لسنة 5115مال وقد مت تبادن وج ال النظر اشأنه
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م قبل أصحاب السقادة أعضاء الل.نةال وممثلب وكارة ش و الدفا ال
واملستشار القانونب لش و الل.ا اا لسال وا لقت الل.نة عل قرار جملس
النواب ومرفقاته اشأ املرسوم اقانو ال وعل رأأل كنة الش و التشريقية
والقانونية ل.لس الشورى الذأل جاء م
الناحيت

دًا سالمة املرسوم اقانو م

الدستورية والقانونيةال ويتألا املرسوم اقانو فضالً ع الديباجة 1

م حس موادال نصت املادة األوىل منه عل تقديل مس

املرسوم اقانو

( )34لسنة 5115م اإصدار قانو الققواال القس رألال ليصبح «اإصدار
قانو القضاء القس رأل»ال

ا تناولت إحالن عبارال ه مواد قانو

الققواال القس رأل الصادر ااملرسوم اقانو رقم ( )34لسنة 5115مال وجدون
وظائا القضاء القس رأل املقادلة لوظائا السلطة القضائية املرفق اقانو

11

الققواال القس رية املذ ورال املضائ ااملرسوم اقانو رقم ( )41لسنة
5111م .واملادة الثانية تض نت إحالن نصوص جديدة حل نصوص املواد ()15
البند (د)ال و( )17و( )59و( )31البند (أ)ال و( )153البند (ب)ال و( )133م
قانو الققواال القس رأل الصادر ااملرسوم اقانو رقم ( )34لسنة 5115م.
واملادة الثالثة نصت عل إ افة مادة جديدة ارقم ( 4م ررًا)ال وإ افة عبارة 11
جديدة إىل ن اية املادة ( )45م قانو الققواال القس رأل املشار إليه .أما
املادة الرااقة فتم حذئ عبارال م املادت

( )51و( )73م قانو الققواال

القس رأل الصادر ااملرسوم اقانو رقم ( )34لسنة 5115مال وإلغاء املواد
( )75و( )85البند ( )ال و( )83م القانو املذ ور واملادة اخلامسة هب مادة
تنفيذية .ومما استدع

صدور املرسوم اقانو

ا فاظ عل

املصا

51

القس رية املتقلقة اش ل مباشر اأم وسالمة البالدال ومقاكة النقص
التشريقب ه ظل األو ا اليت تقاني ا املنطقة واليت تستوجا
هيبة امل سسة القس ريةال و
ااإل افة إىل حتقيق

فالة احرتام

اية املصا

القس رية القليا ه الدولةال

انال عالية لل ت

أمام ا ا م القس رية

اإتاحة الطق اانستئنائال والت يي ال مما يفب اانلت امال الدولية مل ل ة 51
البحري ال ول فالة استقاللية القضاء القس رأل وتنظي ه لا يتناسا ما
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التطور الذأل متر اه ممل ة البحري حاليًا .واقتنقت الل.نة ل رال صدور
املرسوم اقانو ال اليت استدعت صدور قالن فرتة ما ا انت اء دور اننققاد
القادأل الرااا م الفصل التشريقب الثالثال ودور اننققاد األون م الفصل
التشريقب الراااال مما استوجا اإلسرا ه اختاذ تداا ن حتت ل التأق
وفقًا لنص املادة ( )38م الدستورال واليت جاء في ا« :وجيا عرض هذ
املراسيم عل

ل م جملس الشورى وجملس النواب قالن ش ر إذا

ا لسا قائ

أو قالن ش ر م أون اجت ا ل ل م ا لس اكديدي

ه حالة ا ل أو انت اء الفصل التشريقبال فإذا

تقرض كان ما

ا لسا كان

يقرها

ا هلا م قوة القانو »ال واملرسوم اقانو املذ ور 11

استوف شر القرض املنصوص عليهال حيث صدر اتاريخ  51نوف
ومت عر ه ه  51ديس

ا

ا هلا م

قوة القانو اغ حاجة إىل إصدار قرار اذلكال وإذا عر ت و
ذلك ما

1

5114مال

5114مال واذلك استوف مجيا الشرو املنصوص

علي ا ه الدستور لصدور  .وجتدر اإلشارة إىل أ املادة ( )153م الالئحة
الداقلية

لس الشورى تنص عل

أ « :تسرأل اشأ املراسيم اقوان

اإلجراءال اخلاصة لناقشة مشروعال القوان

املنصوص علي ا ه هذ 11

الالئحةال ويصول ا لس عل هذ املراسيم ااملوافقة أو االرف » .وه

وء

ما تقدم ترى الل.نة أه ية املوافقة عل املرسوم اقانو رقم ( )71لسنة
أح ام قانو الققواال القس رأل الصادر ااملرسوم

5114مال اتقديل اق

اقانو رقم ( )34لسنة 5115مال وش رًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل هنا مالحظال؟ تفضل األخ حيس

د الرميحب.

العضو مخيس محد الرميحي:
ش رًا سيدأل الرئيسال ن شك أ هذا املرسوم جاء بقًا لل ادة 51 38
م الدستورال و

ا تقل و أ هذا املرسوم جاء
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لقوة دفا البحري اش ل قاص وممل ة البحري اش ل عام .وتقل و
أيضًا أ هذا املرسوم جاء ليت اش ما الق د الدولب اخلاص اا قو املدنية
والسياسية الذأل ينص عل إتاحة الفرصة لل ت

االتقا ب أمام حا م

انستئنائ وحا م الت يي ال لذا أمتن أ ي و الرأأل الذأل قدمته الل.نة
املوقرة ااإل افة إىل ما ورد ه مل ص وكارة ش و الدفا

افي

نقتنا

اإلقوة األعضاء ااأله ية ال ب ة هلذا املرسوم ه ا فاظ عل املصا
للدولةال فاألم هو ح.ر ال اوية ه

1

القليا

ل الد م الدا القا ال وهو يأتب عل

رأس األولويال اليت ت م هذ الدونال وأعتقد أ هذا املرسوم اقانو جاء ه
وقته وه حله وقصوصًا ه ظل الو ا الذأل تقيشه املنطقة القراية اش ل
عام واملنطقة اخللي.ية اش ل قاص م توترال إقلي يةال وأمتن عل مجيا 11
اإلقوة املوافقة عل هذا املرسومال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ مجقة ح د ال ق .
11

العضو مجعة حممد الكعيب:
ش رًا سيدأل الرئيسال مت ان ال عل املرسوم اقانو رقم  71لسنة
5114مال وقد اتضح أنه تض

عددًا م التقديالل اليت تنصا عل تطوير

ج اك القضاء القس رأل لقوة دفا البحري م حيث تقديل اق

املس يال

القضائية وجدون الوظائا القضائية لا يتسق ما ما هو متبا ه األج ة 51
القضائية مل ل ة البحري  .إىل جانا أ القانو نص عل كيادة الض انال
القضائية وإنشاء كنة قضائية عس رية ختتص انظر الطقو
اإلدارية ملنتس

ه القرارال

قوة الدفا  .وحيث إ القانو جرى الق ل اه فقالًال

ا

عل نا أ هنا ال ث م الطقو انستئنافية مت تقدهم ا وجيرأل النظر في ا
حاليًا م قبل حا م انستئنائال

ا استفاد قالن الفرتة املا ية اق

الضبا م عدم إن اء قدمات م في ا يتقلق اصدور عقواال حببس م؛ وعليه
وحفاظًا عل حقو املتقا
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51

اقانو املذ ورال وقصوصًا أنه جاء متوافقًا ما دستور ممل ة البحري ال وه
إ ار انلت امال اليت نصت علي ا انتفاقيال الدولية وااألقص الق د الدولب
اخلاص اا قو املدنية والسياسية والذأل انض ت إليه ممل ة البحري
لوجا القانو رقم  11لسنة 5111مال وش رًا.

1

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت مجيلة علب سل ا .

العضو مجيلة علي سلمان:
ش رًا سيدأل الرئيسال اداية ناد أ أتقدم االش ر إىل اإلقوة ه 11
قوة الدفا والقضاء القس رأل عل اك د املبذون ه تطوير قانو الققواال
القس رأل والذأل حيقق التقديالل السااقة أو القانو نفسه أو حت هذا
املرسومال الذأل يصا ه مصلحة املت مال وقصوصًا أ هنا إ افال عل
املواد وهب م ة جدًا وحتقق

اق

انال م ة .وأيضًا ناد أ نشيد

االتقديل السااق الذأل مت لوجا املرسوم اقانو رقم  41لسنة 5111مال والذأل 11
أنشأ ح
ح

ة الت يي القس ريةال ونت ن أيضًا ه املستقبل القريا إنشاء

ة الت يي القس رية وتقديل قانو األم القام .ل أقتلا ما كمالئب

ه أه ية هذا املرسوم و رورة إصدار ال وقصوصًا في ا يتقلق ااملادة 4
م ررًاال وهب مادة جديدة وإ افة م ةال وخباصة أ هذ املادة ه حان
كوء أفراد قوة دفا البحري إىل الطقو اإلدارية لدى ا ا م اإلدارية ه 51
ا ا م املدنية ن شك أ

ذلك قد ي دأل إىل إفشاء اق

األسرار

القس ريةال ونتي.ة للتحديال اليت تواج ا املنطقة ه هذ الظروئال وأيضًا
التحديال اليت تواجه البحري اش ل قاص ناد م ا فاظ عل األسرار
القس ريةال اليت
رورة

اها دستور ممل ة البحري ونص ه مواد وا حة عل

ايت ا .م قالن قراءتب لل ادة  4أرى أن ا نصت عل إنشاء «كنة» 51

اين ا الالئحة التفس ية اليت قُدمت م قبل اإلقوة ه قوة دفا البحري ــ اليت
جاءل فقالً مستوفاة ــ نصت عل أ هذ الل.نة ست و عل درجت أسوة
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لا هو مق ون اه ه ا ا م املدنية عند نظر الطقو اإلداريةال وذلك
سيحقق

انال أ ثر ه حالة أ الش ص الذأل يطق ه قرار إدارأل صادر

ع قوة دفا البحري ناد أ ت و هنا كنة أقرى يتظلم أمام ا ه حالة
يرت ِ هذا القرارال خبصوص هذا املو و أريد تو يحًا م اإلقوة ه قوة
دفا البحري ال حيث إ هذا النص يب أ هنا كنة واحدة اين ا املذ رة 1
الشارحة تقون إ هنا كنت ؛ لتثبيت ذلك ه مضبطة اكلسةال حت هم
لل .ال املقنية الل.وء إلي ا ه حان أث أأل قالئ أو تساؤن اشأ هذا
املو و ه املستقبلال وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت الد تورة ج اد عبدا .الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ش رًا سيدأل الرئيسال وأسقد ا .صباح م مجيقًا ا ل ق  .أتفق
ما ما تفضل اه كمالئب اشأ أه ية هذا املرسومال حيث إ هذا التقديل يقت

11

نقلة نوعية ه الق ل القضائب اش ل عام والتشريقال القس رية اش ل
قاص .أما خبصوص الل.نة اليت تفضلت اانستفسار عن ا األقت مجيلة
سل ا فأعتقد أ وجودها هو

ا لل تقا ب وهب أيضًا عبارة ع أداة

رقااية عل أصحاب القرار اإلدارألال فأمتن عل اك يا أ يصوتوا عل هذا
املرسوم؛ أل هذا التقديل فقالً رورأل وخباصة ه هذ املرحلةال وش رًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الد تور عبدالق ي عبدا .الق .ا .
51

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
ش رًا سيدأل الرئيسال وأسقد ا .صباح م مجيقًا .مما ن شك فيه
أ دور قوة دفا البحري هو دور مت ي وخباصة أيام السالمة الو نية؛
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والقضاء القس رأل مش ود له االن اهة ملا قام اه م دور فاعل أثناء األكمة.
خبصوص املرسوم اقانو رقم  71لسنة 5114مال الل.نة ا لقت عل املذ رة
ا مت انجت ا ما

الشارحة وتدارست مواد القانو ه أ ثر م اجت ا ال

ممثلب وكارة ش و الدفا الذي قاموا مش وري اشرح

ل اكوانا

القانونية املتصلة اأسباب إصدار املرسوم اقانو ال ويتضح أ

أسباب 1

انستق.ان قد جاءل متوافقة ما نص املادة  38م الدستور ل ونه ن حيت ل
التأق ال ويالحظ
عل

ذلك أ املرسوم اقانو قد تض

تقديل اق

 1موادال حيث تر

املس يال القضائية مثل :رئيس القضاء القس رألال

وا امب القام القس رأل لا يتفق ما املس يال املتبقة ه األج ة القضائية
ه ممل ة البحري وقانو اإلجراءال اكنائية لقام 5115م .م ناحية أقرى 11
متت كيادة الض انال القضائية وااألقص في ا يتقلق اقدم وجواية إن اء قدمة
الضااط ه حالة إذا مت ا

م عليه اققواة مقيدة للحرية ن ت يد عل 1

أش ر .ه ن اية هذ املداقلة أود أ أش ر اإلقوة ه القضاء القس رألال
وأرجو م كمالئب ه ا لس التصويت عل هذ التقديالل ما قالص
11

الش ر والتقدير هلم وملقالي مال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ أ د م دأل ا داد.
51

العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا سيدأل الرئيسال والش ر موصون إىل اإلقوة أعضاء كنة
الش و اخلارجية والدفا واألم الو
حن نقدر ونث

ال و ذلك إىل قوة دفا البحري .

عاليًا ج ودهم املضنية ه

اية هذا الو

ودرء األقطار

عنهال فقد ورد

مواد هذا املرسوم اقانو أ منتس قوة دفا البحري ن

حيق هلم انشرتا

ه مس ال ومظاهرال متس سالمة ممل ة البحري ال 51

وهنا لدأل س ان :ما هو رأأل وكارة ش و الدفا ه مشار ة أحد منتس قوة
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دفا البحري ه مس ال أو مظاهرال قومية أو إسالمية عندما ت و هنا
القراب أو ه الدون

مش لة ما ويتظاهر ه نء مساندة إلقوان م ه الو
اإلسالمية؟ وش رًا.

1

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ ف اد أ د ا اجب.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
ش رًا سيدأل الرئيسال جاء هذا املرسوم اقانو ه هذا الوقت أل
فيه

القس رية وتأ يد هليبة امل سسة القس رية ه الدولة 11

اية لل صا

ا ال وااألقص م قبل األفراد املنتسب

م قِبل أأل فرد

القس رية ه حالة انت اء قدمات مال فقوان
املنت ية قدمته ا افظة عل األسرار اليت

هلذ امل سسة
تفرض عل

ل دون القا

ا مطلقًا علي ا أثناء اخلدمهال

ف ذا ن يقفيه م املساءلة القانونية ه حالة انت اء قدمتهال وجاء هذا املرسوم
لل حافظة عل هيبة امل سسة القس رية ه الدولة ونظّم اق

ع ليال 11

التقا ب داقل هذ امل سسةال حيث جقل مقا اة املنت ية قدمات م ليس أمام
القضاء املدنب إمنا حتت ائلة القضاء القس رألال فليس م املققون أ
حيا م ويقا

املنتسا إىل امل سسة القس رية حان انت اء قدمته ه

ا ا م املدنية االنظام القس رألال فامل سسة القس رية أوىل ــ اقضائ ا
القس رأل واقوانين ا القس رية ــ اأ حتا م م أساء أو تسبا ات ور ه 51
إفشاء مصا

عليا تضر ا يبة هذ امل سسة وتضر لصا

عامال حن ه وسط دولب وإقلي ب وعراب حيتم علينا

الدولة اش ل
اية مصا نا مما

يدور حولنا م أكمال وقانا ا .شرهاال ف.اء هذا املرسوم لض ا ما أسلفت
قولهال لذا أرجو م كمالئب املوافقة عل

هذا املرسومال ول م ج يل

الش رال وش رًا.

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

51

( ) 19

5111/3/11م املضبطة 15

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الق يد حقوقب الد تور يوسا راشد فليفل مدير
القضاء القس رأل رئيس ح

ة الت يي القس رية اوكارة ش و الدفا .
1

مدير القضاء العسكري رئيس حمكمة التمييز العسكرية:
ش رًا سيدأل الرئيسال أسقدمت صباحًا مقالب الرئيسال ااحوا لب
أونً أ أو ح ل م ــ وأنتم تقل و جيدًا ــ أ قوة دفا البحري هب الدر
مل ل ة البحري الغالية علينا مجيقًاال وأ املرسوم اقانو اخلاص

ا ص

اقانو الققواال القس رأل جاء نظرًا إىل التداعيال اليت متر ا ا املنطقة وما
يوجد م ت ديدال وترا

ال ه هذ املنطقة م ناحية إقلي ية ودولية11 .

املرسوم اقانو اخلاص االققواال هو قانو ن حيت ل التأق

اذ ر

السادة األعضاءال فاملادة  38م الدستور نصت عل مو و انستق.ان ه
حالة إذا

ا القانو ن حيت ل التأق ال وقد ارتأل القيادة القامة لقوة دفا

البحري أ هذا القانو فقالً ن حيت ل التأق ال ومت إصدار ه فرتة غياب
ا لس ال وفقالً مت حبسا الدستور نظر م قبل جملس النواب واآل ينظر 11
جملس م املوقر .في ا خيص تساؤن األقت مجيلة سل ا واألقت الد تورة
ج اد الفا ل أحا أ أو ح أ الل.نة القضائية قد ورد تفس

هلا ه

املذ رة الشارحة اليت تقدمت ا ا قوة دفا البحري ال واليت نصت عل « :عل ًا
اأنه سيتم النظر والطق أمام هذ الل.نة عل درجت »ال وهو ما ينس.م ما
الض انال القضائية املق ون ا اال وقد أوردنا ه املذ رة الشارحة ما ي

د 51

أ قوة الدفا ملت مة اإنشاء هذ الل.نةال وهذ الطقو اإلدارية ستنظر ه
كنت  :كنة
ال

ى وكنة صغرىال حيث ختتلا الل.نة الصغرى ع الل.نة

ى ه أعضائ ا وتش يل ا وصالحيات ا وحت ه الرتا القس ريةال
ى ت و رتب ا أعل

ففب الل.نة الصغرى نرى الرتا األقل اين ا الل.نة ال
ل ب تت ذ القرار املناسا ح التظلمال وفقالً هنا اق

التظل ال إىل اآل

تنظر و يصدر أأل قرار اشأن ا .في ا يتقلق اانستق.ان أيضًا هنا مو و
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51

استئنائ األح ام الصادرة ه القسم الثانب م قانو الققواال القس رألال
ااستئنافال أمام حا م انستئنائ وأمام ح

وفقالً تقدم الضبا

انة .أرى أ هات

الت يي وأُجل النظر في اال وهب أيضًا

ة

الل.نت

واستئنائ األح ام ه القسم الثانب م قانو الققواال القس رأل تش ل
قوة دفا البحري ال

انة حقيقية ملنتس

انة يت تا ا ا 1

ا أن ا

املدنيو ه القطا املدنب أمام حا م وكارة القدن عندما تنظر مجيا
ة انستئنائ وأمام ح

دعاواهم أمام ح

حتقق أيضًا القدالة .وممل ة البحري

ة الت يي ال وهذ الدرجال

ا تقل و سباقة ه ا افظة عل

تلك الض انالال ولقل األخ الد تور عبدا .الق .ا أشار إىل السالمة
الو نية حين ا قررل الدولة وقررل قوة دفا البحري أ تنظر مجيا الدعاوى 11
ه ا ا م اكنائية عل درجت ال وقد مت ذلك فقالً.

ا أ أأل ح م

ااإلعدام مطقو عليه اقوة القانو أمام حا م السالمة الو نيةال والبحري
ا

د ا .ــ

ا تقل و ــ دائ ًا حتافظ عل

انال املت

ال ودائ ًا

سباقة إىل حتقيق الض انال القضائيةال وحن ه القضاء القس رأل حبسا
توجي ال سيدأل صاحا املقالب القائد القام اجت نا هذا انجتا ال وهذا هو 11
توجه القيادة الرشيدة ه ممل ة البحري  .في ا خيص انستفسار الذأل أثار
القضو أ

د م دأل ا داد خبصوص املظاهرالال أأل عس رأل يشار ه

مظاهرال أو ا طرااال أو اجت اعال سياسية مناهضة لل ل ةال ومناهضة
ملصلحة االد وحتقيق الوحدة الو نية والتالحم الو
انتقاد ا

ال وأع ان ا

ومة أو

ومة فإ هذا القانو همنا عليه هذ املشار ة مل الفت ا 51

الصرحية للقانو ويقاقا عل ذلكال والقيادة القامة ليس لدي ا أأل مانا ه أ
يشار اشر إ ت و هذ املشار ة ه صا

ممل ة البحري ال ولقد مت

تقديل القانو أ ثر م مرة ه القضاء القس رأل ــ والقانونيو عل علم
اذلك ــ نظرًا للتطورال ا اصلة ه القوان والتشريقال اك ائية القس رية
ه دون القا ال وأثناء حضورنا مل متر القضاء القس رأل األون ه األرد
ا لقنا عل

تقديالل
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51

هذ التقدياللال ومتت انستفادة من ا.

القس رألال وحن أقذنا ابق

القوال املسلحة املصرية عل الرغم م ح .ا فإ لدي ا هات

الل.نت

القضائيت ال وتنظر التظل ال م قالن القوال املسلحة املصريةال أو اانجتا
إىل التشريا القس رألال وانجتا إىل التشريا القس رأل دائ ًا حيدد
الض انال اليت تتناسا ما ا فاظ عل األسرار القس رية وعل هيبة 1
القوال املسلحة .أعتقد أ تنظيم هذا القانو ا ذا الش ل وتقديله حيقق
هذ الض انة ك يا منتس

قوال الدفا ال وحيقق أيضًا الض انة األمنية

لألسرار القس رية اخلاصة ل ل ة البحري ال ولتس حوا لب عل اإل الةال
وش رًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل هنا مالحظال أقرى؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
سوئ نأقذ رأي م عل املرسوم اقانو نداء اانسمال تفضل األخ
عبداكليل إاراهيم ن ريا األم القام لل .لس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)

51

العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.

51

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافق.

العضو أمحد مهدي احلداد:
موافق.
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العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موافق.

العضو جاسم أمحد املهزع:
1

موافق.

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موافق.
11

العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

11

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو جواد حبيب اخلياط:
51

موافق.

العضو خالد حسني املسقطي:
موافق.
51

العضو خالد حممد املسلم:
موافق.

العضو مخيس محد الرميحي:
موافق.

31

العضو درويش أمحد املناعي:
موافق.
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العضو رضا عبداهلل فرج:
موافق.

العضو زهوة حممد الكواري:
1

موافقة.

العضو سامية خليل املؤيد:
موافقة.
11

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو مسري صادق البحارنة:
موافق.

11

العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
51

موافق.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
موافق.
51

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موافق.

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافق.

31

العضو علي عيسى أمحد:
موافق.
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العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موافقة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
1

موافق.

العضو الدكتور حممد علي حسن:
موافق.
11

العضو الدكتور حممد علي اخلزاعي:
موافق.

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافق.

11

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو نوار علي احملمود:
51

موافق.

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
51

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .موافقة ااإلمجا  .إذ يقر هذا املرسوم اقانو  .وننتقل اآل إىل
البند التالب م جدون األع ان واخلاص اتقرير كنة الش و اخلارجية
والدفا واألم الو
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اتقديل املادة ( )13م املرسوم اقانو رقم ( )1لسنة 1987م ه شأ القوة
انحتيا ية .تفضل األخ الد تور ح د علب اخل اعب مقرر الل.نة.

العضو الدكتور حممد علي اخلزاعي:
ش رًا سيدأل الرئيسال ادايةً أ لا تثبيت التقرير ومرفقاته ه 1
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل تثبيت التقرير ومرفقاته ه املضبطة؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته ه املضبطة.

11

(انظر امللحق  /2صفحة )97
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر الل.نة.

51

العضو الدكتور حممد علي اخلزاعي:
ش رًا سيدأل الرئيسال تدارست الل.نة املرسوم اقانو رقم ()75
لسنة 5114م اتقديل املادة ( )13م املرسوم اقانو رقم ( )1لسنة 1987م ه
شأ القوة انحتيا يةال وقد مت تبادن وج ال النظر اشأنه م قبل أصحاب
السقادة أعضاء الل.نةال وممثلب وكارة ش و الدفا ال واملستشار القانونب 51
لش و الل.ا اا لسال وا لقت الل.نة عل قرار جملس النواب ومرفقاته
اشأ املرسوم اقانو ال وعل رأأل كنة الش و التشريقية والقانونية ل.لس
الشورى الذأل جاء م
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والقانونيةال ويتألا املرسوم اقانو فضالً ع الديباجة م مادت ال نصت
املادة األوىل منه عل استبدان نص جديد حل نص البند (أ) م املادة ()13
م املرسوم اقانو ال نصه اآلتب« :أــ عند إ
أو اقد إ

اله اخلامسة والست م ع ر

اله عشر سنوال ه اخلدمة انحتيا ية أي ا أسبق»ال أما املادة

الثانية ف ب مادة تنفيذية .ومما استدع صدور املرسوم اقانو ؛ الت ديدال 1
اليت متر ا ا دون املنطقة حاليًا سواء عل الصقيد اإلقلي ب أو الدولبال
ولوجود حاجة عس رية تستوجا الق ل عل سد النقص ا اصل ه غطاء
القوى البشرية م قالن انستقانة اأعضاء القوة انحتيا ية مت تطلا األمر
ذلكال ول و مدة اإلل ام للقس ري
مق ون اه ه اق
اخلامسة والست
القس ري

املتقاعدي تقد قليلة مقارنة لا هو

دون املنطقةال وإ كيادة املدة إىل عشر سنوال أو الوغ س
أي ا أقربال سيض

11

لقوة الدفا انستفادة م ق ال

املتقاعدي  .واقتنقت الل.نة اامل رالال اليت استدعت صدور

املرسوم اقانو قالن فرتة ما ا انت اء دور اننققاد القادأل الرااا م الفصل
التشريقب الثالثال ودور اننققاد األون م الفصل التشريقب الراااال مما
استوجا اإلسرا ه اختاذ تداا ن حتت ل التأق وفقًا لنص املادة ( )38م
الدستورال واليت جاء في ا« :وجيا عرض هذ املراسيم عل

ل م جملس

ا ا لسا قائ

أو قالن ش ر

الشورى وجملس النواب قالن ش ر إذا

11

م أون اجت ا ل ل م ا لس اكديدي ه حالة ا ل أو انت اء الفصل
التشريقبال فإذا

ا هلا م قوة القانو اغ حاجة إىل

تقرض كان ما

إصدار قرار اذلكال وإذا عر ت و يقرها ا لسا كان

ذلك ما

ا هلا 51

م قوة القانو »ال واملرسوم اقانو املذ ور استوف شر القرض املنصوص
عليهال حيث صدر اتاريخ  51نوف

5114ال ومت عر ه ه  51ديس

5114ال

واذلك استوف اكانا الدستورأل املتطلا ه هذا الشأ  .جتدر اإلشارة إىل
أ املادة ( )153م الالئحة الداقلية
اشأ املراسيم اقوان

لس الشورى تنص عل أنه« :تسرأل

اإلجراءال اخلاصة لناقشة مشروعال القوان

املنصوص علي ا ه هذ الالئحةال ويصول ا لس عل هذ املراسيم ااملوافقة
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51

أو االرف » .وه

وء ما تقدم ترى الل.نة أه ية املوافقة عل املرسوم اقانو

رقم ( )75لسنة 5114م اتقديل املادة ( )13م املرسوم اقانو رقم ( )1لسنة
1987م ه شأ القوة انحتيا يةال وش رًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل هنا مالحظال؟ تفضلب األقت الد تورة ج اد عبدا.
الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ش رًا سيدأل الرئيسال بقًا مما ن شك فيه أ هذا التقديل جاء ه 11
وقتهال فاملرحلة اليت متر ا ا ممل ة البحري واملنطقة اأسرها هب مرحلة
حرجةال واالتالب تستدعب مثل هذا التقديلال وس الب موجه إىل اإلقوة ه قوة
دفا البحري ال وااألقص إىل الق يد حقوقب الد تور يوسا راشد فليفل
خبصوص البند (ب) م املادة الثانية الذأل يتقلق ااملتطوع

م املدني ال

وس الب هو :هل يش ل هذا التطو النساء؟ فاملرأة البحرينية أثبتت جدارت ا 11
ه مجيا ا انل وااألقص ه السلك القس رألال ولدي م أفراد و با
م النساءال ف اذا خبصوص تطو النساء للت.نيد القس رأل؟ وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
51

ش رًاال تفضلب األقت مجيلة علب سل ا .

العضو مجيلة علي سلمان:
ش رًا سيدأل الرئيسال أتفق ما توصية الل.نةال اضرورة التوصية
ااملوافقة عل هذا املرسوم أله يته .هذا املرسوم هو تقديل عل قانو قائمال
والتقديل فقط يش ل رفا الس القانونية ألش اص هم ه األساس موجودو
ه س.ل اخلدمة انحتيا يةال وهذا النظام مق ون اه ه مجيا األنظ ة
القس رية ه مجيا دون القا
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51

ا ال

إىل التقاعد أو األش اص الذي خيضقو لل دمة القس رية

اإلل امية واليت هب لفرتة قليلة أقل م فرتة األش اص القامل

ه السلك

القس رأل الذي لدي م ق ة ه ا ان القس رألال وه حالة حدوث أأل
ار ــ ن اح ا .ــ سواء

ا حرب أو فرض األح ام القرفية أو أأل أمور

أمنية أقرىال فالدولة تستق ا نء لتفادأل ا اجة ولسد النقصال ون هم

1

للدولة اش ل مستق.ل أ تقوم اتدريبال عس رية عاجلة ألش اص جددال
لذلك هنا س.ل يتض

أااء أش اص هم ه األساس مدَراو عس ريًاال

ولدي م املقلومال ال افيةال وليسوا حباجة إىل تدريا ه حالة حدوث أأل أمر
ار ال واالتالب أت هذا املرسوم ه مرحلة م ة جدًاال ف نا حتديال تواجه
املنطقة وهب حتديال ليست س لةال و ل دون القا

تقر أ هذ التحديال 11

صقبة .وحن ن رر أ ممل ة البحري تواجه حتديال وتدقاللال واالتالب
جيا اإلسرا ه صدور تشريا يسد النقص التشريقب ه حالة حدوث أأل
ار

وذلك االل.وء إىل األش اص ذوأل اخل ة واملنت

إىل السلك

القس رأل لتفادأل أأل ار يستدعب الل.وء إلي مال وش رًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت سوس حاجب تقوأل.

العضو سوسن حاجي تقوي:
ش رًا سيدأل الرئيسال اداية أود أ أ ئ إقوانب األعضاء وأقواتب 51
القضوال حون أ هذا القانو يش ل فئال مقينةال الفئة األوىل هب الفئة
املنت ية قدمت م وهم :املتقاعدو ال واملدنيو ه قوة الدفا ال واملتطوعو ال
وهذ الفئال لدي ا اخل ال القس ريةال وه الوقت الذأل يتطلا األمر
استدعاءهم سي و هذا القانو سندًا لذلك سواء

انت مدة إل ام م

االقس رية  11سنوال أو الوغ م س  .11أريد أيضًا أ أ ئن م إىل أ أأل 51
ل حقوقهال وأع

ال يادال

ش ص يق ل ه ج ة انحتيا

والرواتاال و ل األمور اليت ختصه سوئ ت و مصروفة له؛

ذلك هذا
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القانو حي ي م م جانا حقو اإلنسا ال فال توجد دولة ت ل ت ه هذا
القانو وقالت إنه يتناف ما حقو اإلنسا ال ال هو متوافق ما املقاهدال
الدولية املقنية حبقو اإلنسا  .وأيضًا الق ل ليس إجباريًاال ف ذا الق ل و
وعس رأل والدولة أعطت هذا الش ص وتقلم م قالهلا ق الال وه املقاال
عليه الت امال جتا الدولةال ولذلك جاء هذا القانو اناء عل األسباب اليت 1
ذ رت اال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت فا ة عبداكبار ال وه.ب.
11

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
ش رًا سيدأل الرئيسال أنا ما
قبلبال ول

ل ما قاله اإلقوة واألقوال م

لدأل تساؤن مثل األقت الد تورة ج اد الفا لال إذا

ا

الق ر ا دد حت س  11أو مرحلة التقاعدال ف ل أثناء الفرتة اليت خير في ا
القس رأل للتقاعد ي و اقيدًا ع قوة الدفا أم ت و هنا

تدريبال 11

مست رة له ا فرتة وأقرى حت ن ينس ؟ حن نقلم أ القلم القس رأل هو
علم شاملال وحبذا أ ي و هنا تواصل ا الطرف حت يصل إىل ع ر
لب ع السلك القس رألال وإن فإ

11ال ون ي و هنا

انقطا

الش ص سوئ ينس

ل ما تدرب عليه و ل ما تقل هال وش رًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ حيس

د الرميحب.

العضو مخيس محد الرميحي:
ش رًا سيدأل الرئيسال اداية ناد أ نتقدم االش ر اك يل إىل 51
املس ول ه قوة دفا البحري ال وعل رأس م مقالب القائد القام عل اك ود
ال ب ة اليت يبذلون ا قدمة هلذا الو
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املتقلق االقوة انحتيا ية ن شك ه أنه م مال أل املنطقة ــ

ا أشار كمالئب

قبل قليل ــ تتقرض لت ديدال مست رةال وهذا ن ينطبق عل البحري فقط
وإمنا عل اإلقليم اش ل عام؛ لذلك فإ سد النقص ه ال وادر البشرية
استدع

رورة أ ت و هنا

قوة احتيا ية تسد النقص ا اصل ه

القوى البشرية ه ممل ة البحري ال إ افة إىل

اية املن .ال ال ب ة اليت 1

ينقم ا ا هذا الو

الق ي  .ون شك أ مد اخلدمة اإلل امية م حس سنوال

إىل عشر سنوال

يألِ م فراغال وقد أشارل األقت فا ة ال وه.ب إىل

أ الت نولوجيا واملنظومة القس رية دائ ًا متغ ةال واهلدئ م مد اخلدمة
القس رية اقد التقاعد إىل عشر سنوال هو ليس ما أشارل إليه كميلتنا
الق ي ة وإمنا الق س ه تصورأل.

ا تقل و أ الس اح للقس رأل 11

اانلتحا خبدمة عس رية لدى دولة أجنبية ممنو ال واهلدئ م ذلك هو
اية قوة دفا البحري ال و

اية املنظومة القس رية اليت قامت علي ا قوة

دفا البحري  .حن نقلم أ املنظومة القس رية تتطور وتتغ ال واألسلحة
تتغ وتتطورال ومد الفرتة انحتيا ية إىل عشر سنوال

ائٍ لنسيا هذ

املنظومةال ونسيا األسرار القس رية اليت ي تسب ا الفرد قالن الفرتة 11
املا يةال وعليه إذا احت الظروئ والتحق ااكي
نسب

مرة أقرى ي و قد

ل ما يتقلق ااألنظ ة والتدريبال القس رية اليت تلقاها قالن فرتة

ع له ه قوة دفا البحري  .أعتقد أ هذا املرسوم اقانو هو مرسوم الو
وشقا البحري ه حاجة إليهال وقصوصًا ــ

ا أشرلُ وكمالئب م قبل ــ

ما وجود الت ديدال املست رة ه املنطقة .أثار اإلقوة ه جملس النواب تساؤنً 51
حون أ مد اخلدمة اإلل امية قد ي و دافقًا إىل عدم رفد قوة دفا البحري
االقوى البشرية ال افيةال وأنا أعتقد أ هذا التساؤن وهذا اهلاجس ه غ
حلهال ألنه ن يوجد موا

ه ممل ة البحري ن حيا و نهال أو ن حيا أ

يدافا ع و نهال لذلك أرى أ هذا اهلاجس ن حل لهال وقصوصًا أ عل
رأس هذ القيادة صاحا اكاللة امللك املفدى حفظه ا .ورعا ال وامل سسة 51
القس رية اقيادة مقالب القائد القام لقوة دفا البحري ال وش رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ أ د م دأل ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا سيدأل الرئيسال ه الواقا هذا املرسوم اقانو جاء ه الوقت 1
املناساال وهو يت اش ما التطور املست ر والفقان الذأل تش د الساحة
الدوليةال وهنا

دون

ث ة ه الواقا سبقت البحري ه هذا ا انال

ف يطانيا أقرل قانونًا يس ح لل وظف سواء عس ري أو مدني اانلتحا
االقوة انحتيا ية

د س  11عامًاال و ذلك فرنسا أقرل األمر نفسه؛

وأعتقد أ البحري قالن األعوام القادمة ــ اش ل عام ــ سوئ تأقذ لثل 11
هذا القانو ال ألنه قانو م م يس ح اإدقان عناصر ساه ت اش ل فقان ه
اناء الو

ال ولدي ا ق ال تستطيا الدولة أ تستفيد من اال وحن ادو شك

ن يد ونوافق عل هذا املرسوم اقانو  .وس الب لإلقوا ه قوة دفا البحري
هو :الذي يتقاعدو وهم ه س  11عامًا هل يُ.رى هلم فحص
للياقت م البدنية أم يدقلو

ون م م

اش ل أتوماتي ب

وفحص
املنتسب

11

السااق لقوة دفا البحري ؟ وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ دروي

أ د املناعب.

51

العضو درويش أمحد املناعي:
ش رًا سيدأل الرئيسال صباح اخل مقالب الرئيسال صباح اخل
إقوانب األعضاء .أش ر الل.نة عل اإلعداد اكيد للتقريرال وأش ر قيادة
قوة دفا البحري ال وجنودنا البواسل

اة ممل تنا .لدأل استفسار لا أ

اإلقوة م قوة دفا البحري موجود ال وهو :جنودنا البواسل يتدراو عل
أع ان عس ريةال ف ل يتدراو عل أع ان أقرى مثل سياقة ا افاللال
خل ْب ؟ وذلك حت
والت ري ال وتوصيل ال اااللال وا َ

ت و لدينا قوة

احتيا ية لسد الق .ه حانل الضرورةال وش رًا.
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51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الق يد حقوقب الد تور يوسا راشد فليفل مدير
القضاء القس رأل رئيس ح

ة الت يي القس رية اوكارة ش و الدفا .
1

مدير القضاء العسكري رئيس حمكمة التمييز العسكرية:
ش رًا سيدأل الرئيسال قانو القوة انحتيا ية وتقديل املادة  13منه
الذأل صدر لرسوم اقانو ال ينطبق عليه امل رال السااقة نفس اال وهب
انستق.انال وانستق.ان أت نتي.ة ما مترُ اه املنطقة م ناحية إقلي ية
ودوليةال وأيضًا ما متر اه دون جملس التقاو لدون اخلليج القراية االذال م

ت ديدال يقرف ا اك ياال ويقرفو اك ة اليت تقوم ات ديد دون جملس 11
التقاو عامةال والبحري قاصة .أعتقد أ القوة انحتيا ية اآل أصبحت
رورة ملحة للقوال املسلحةال أع

قوة دفا البحري ال و ا نكمًا علينا

تقديل القانو وأ مند املدة م حس سنوال إىل عشر سنوالال و ذلك
الس م  11عامًا إىل  11عامًاال نظرًا إىل حاجتنا إىل أقذ اتسا أ
غطاء القوة البشرية الذأل قد حنتا إليه لسد النقصال إذا
و .ا

ا هنا نقص؛ 11

د أاشر م اأ قوات م املسلحة عل أهبة انستقدادال وه

جاه يت ا و فاءت اال ول

ه
امل

القوة انحتيا ية تأتب لسد النقص إذا حصلال

وإذا استدع األمر أ ت و هنا مشار ة م القوة انحتيا ية .القيادة
القامة ارتأل أ نبدأ ااستدعاء القوة انحتيا يةال و

ا تقل و أ قانو

القوة انحتيا ية صدر ه عام 1987مال وفقالً مت ه تلك السنوال استدعاء 51
القس ري

املنت ية قدمات م والقس ري املتقاعدي ال وتوجد لدينا أااء

وفئال القس ري
دائ ًا نر

م أون دفقة لقوة دفا البحري ه عام 1918م .حن

عل منظومة دون جملس التقاو ــ ألن ا هب اليت ت نا ه

األساس ــ وه

ث م اجت اعاتنا ما دون ا لس وجدنا أ اق

الدون

قطت قطوال جادة وسبقتنا ه هذا ا انال ومن ا دولة اإلمارال القراية 51
املتحدة ودولة ال ويتال وقد تدارسنا ما اإلقوا ه جملس التقاو مو و
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القوة انحتيا ية ووجدنا أ هنا
انستق.ان .وإ دع

رورة ملحة إلصدار القانو عل وجه

م لقانو القوة انحتيا ية هو ه ا قيقة دعم مل ل ة

البحري ال ودعم للقوال املسلحة ه مواج ة أأل ار أو أأل حاجة إىل القوال
املسلحة نظرًا إىل الت ديدال اليت ترون ا ه املنطقةال واليت هب ت ديدال
مست رة سواء م أع ان إرهااية أو أأل أع ان أقرىال وحن نرى أ هذا 1
القانو م م جدًاال إ افة إىل أ القانو يُش ل منظومة م ة ما دون جملس
التقاو  .في ا خيص انستفسارالال االنسبة إىل استفسار األقت فا ة
ال وه.ب نقون إ القوة انحتيا ية يتم تدريب ا ملدة ش ر واحدال وقالن هذا
الش ر نقيد لياقة ا

وعة امل تارة البدنية واستقدادهم وجاه يت م؛ ودائ ًا

القوة انحتيا ية ه

ل دون القا هب قوة ت و ه اخلطو اخللفيةال ون 11

تقاتل ه اخلطو

األماميةال وي و ع ل ا ه األمور الطبية واإلدارية

والت وي ال وفي ا حيتا إليه اكي

م إمدادالال واليت تأتب دائ ًا م

اخلطو اخللفيةال وهب أمور م ة ه ا ربال وليست اخلطو األمامية أهم
م اخلطو اخللفيةال فاخلطو اخللفية هب اليت متون اخلطو األماميةال
ون تق ل اخلطو

األمامية ا فاءة عالية ادو أ ت و هنا

قطو

11

قلفية ت اكرها وتقاون ا ومتوهلا وتدع ا؛ إذًا التدريا للقوال انحتيا ية
ي و ملدة ش ر واحد ه السنة .خبصوص استفسار األقت الد تورة ج اد
الفا لال نقون إ القانو يسرأل عل اإلناث وعل الذ ورال وعادة ه قوان
ممل ة البحري ــ ه مقظ ا ــ ن يُنص عل اإلناث لفردهم أو عل الذ ور
لفردهمال وإمنا ي و النص دائ ًا عامًاال وسأقرأ املادة الثانية م قانو

51

القوة انحتيا ية لسنة 1987م اليت جاء ه الفقرة (ب) من ا« :املتطوعو
البحرينيو م املدني

الذي يرغبو ه اننض ام إىل القوة انحتيا ية

وتتوفر لدي م شرو انلتحا ااخلدمة ه القوة انحتيا ية بقًا هلذا القانو
و بقًا لألنظ ة والتقلي ال الصادرة تنفيذًا له»ال فالقانو جاء عامًاال واالتالب
ينطبق عل اإلناث والذ ور .وهنا نقطة م ة أحا أ أو ح ا لإلقوا ه 51
جملس م املوقرال وهب أ القوة انحتيا ية هلا شرو
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أفراد القوال املسلحة أو األفراد املتقاعدي ال أونً :أ ي و جيدًا ه اللياقة
البدنية والصحيةال وهذا شر أساسبال أع

أ ي و نئقًا ادنيًا وصحيًا.

ثانيًا :أن ي و قد فقد اكنسية البحرينية .ثالثًا :أن ي و قد قام اأع ان
ناد أ تتوافر في

متس أم الدولة .هذ الشرو

يتم استدعاؤ للقوة

انحتيا ية .االنسبة إىل استفسار األخ أ د ا داد حون فحص اللياقة 1
الصحية والبدنيةال نقون إ املدة هب س  11سنة أو عشر سنوال م اخلدمة
أي ا أقربال ومطلوب م الش ص أيضًا أ ي و جيدًا ه اللياقة الصحية
والبدنية .واالنسبة إىل القانو أعتقد أنه م امل م جدًا أ نبدأ ه تطبيقهال
وه نظرأل أننا تأقرنا قليالًال ادأ القانو ه عام 1987مال والقيادة القامة
ــ حبسا توجي ال مقالب القائد القام ــ جادة ه تنفيذ هذا القانو ل.رد 11
موافقة جملس م املوقرال وحن ادأنا ه إعداد ال شوفالال وإ شاء ا .ه
األيام القليلة القادمة سيتم استدعاء القس ري ال وم ثم استدعاء الفئال
األقرى .و

ا تقل و

أ

القانو

يُش ل ثالثة حاور ه استدعاء

انحتيا ال أون حور يت لم ع املتقاعدي واملنت ية قدمات مال وا ور
الثانب يت لم ع املدني ه قوة دفا البحري ال وا ور الثالث يت لم ع
املتطوع

املدني

11

م قار قوة دفا البحري  .هذ الفئال ــ إ شاء ا .ــ

سيتناوهلا القانو ال وستتناوهلا اإلجراءال والرتتيبال ه األيام القليلة القادمة.
ش رًا ملقالي م وش رًا ك يا اإلقوة أعضاء جملس الشورى املوقر سواء
ا األخ مجقة ال ق

أو األخ حيس الرميحب ومجيا اإلقوة اآلقري ال

فاك يا ساندنا و ل مداقالت م

انت فقالً قي ةال و ل ذلك يُقدُّ مساندة 51

لقوات م املسلحة ــ قوة دفا البحري ــ شا رًا ملقالي م و لس م املوقر
هذ املساندة وامل اكرةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
51

ش رًاال هل هنا مالحظال أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
سوئ نأقذ رأي م عل املرسوم اقانو نداء اانسمال تفضل األخ
عبداكليل إاراهيم ن ريا األم القام لل .لس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)

1

العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.

11

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافق.

العضو أمحد مهدي احلداد:
11

موافق.

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موافق.
51

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافق.

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موافق.

51

العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو جواد حبيب اخلياط:
1

موافق.

العضو خالد حسني املسقطي:
موافق.
11

العضو خالد حممد املسلم:
موافق.

العضو مخيس محد الرميحي:
موافق.

11

العضو درويش أمحد املناعي:
موافق.

العضو رضا عبداهلل فرج:
51

موافق.

العضو زهوة حممد الكواري:
موافقة.
51

العضو سامية خليل املؤيد:
موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

31

العضو مسري صادق البحارنة:
موافق.
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العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
1

موافق.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
موافق.
11

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موافق.

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافق.

11

العضو علي عيسى أمحد:
موافق.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
51

موافقة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
موافق.
51

العضو الدكتور حممد علي حسن:
موافق.

العضو الدكتور حممد علي اخلزاعي:
موافق.
31
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 38

5111/3/11م املضبطة 15

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
1

موافقة.

العضو نوار علي احملمود:
موافق.
11

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .موافقة ااإلمجا  .إذ يقر هذا املرسوم اقانو  .وننتقل اآل إىل
البند التالب م جدون األع ان واخلاص لواصلة مناقشة تقرير كنة الش و

11

املالية وانقتصادية خبصوص مشرو قانو اشأ املواصفال واملقاييسال
املرافق لل رسوم املل ب رقم  81لسنة 5113م .ااتداء م املادة ( .)13وأ لا
م األخ صاد عيد ن ر

ة مقرر الل.نة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
51

العضو صادق عيد آل رمحة:
ش رًا سيدأل الرئيسال السالم علي م ور

ة ا .وار اتهال وأسقد

ا .صباح م إقوانب وأقواتب ا ل ق  .املادة  :13توصب الل.نة ااملوافقة
عل املادة االتقديل الوارد ه التقرير.
51

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظال عل هذ املادة؟ تفضل األخ الد تور ح د علب
حس .
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العضو الدكتور حممد علي حسن:
ش رًا سيدأل الرئيسال وأش ر الل.نة واك ة امل تصة ه وكارة
الصناعة والت.ارة عل ج ودهم املبذولة ه مناقشة هذا القانو  .لدأل مالحظة
خبصوص عبارة «فرتة كمنية مناسبة»ال إ توصية الل.نة ه األساس
رف

املادة منذ البداية؛ أل اك ة امل تصة

انت

حتدد فرتة كمنيةال اين ا اآل

1

النص املقرتح هو «قالن فرتة كمنية مناسبة»ال وه رأيب أ عبارة «فرتة كمنية
مناسبة» غ

افيةال وجيا أ نُحدد املدة أل األمر ترتتا عليه أمور

اقتصادية ومالية االنسبة إىل املستورد أو املنتجال ف

األفضل أ ت و هنا

مدة حددة مناسبة جيا ذ رها ه نص املادةال وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت فا ة عبداكبار ال وه.ب.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
ش رًا سيدأل الرئيسال وج ة نظرأل مطااقة ملا قاله األخ الد تور 11
ح د حس  .التقديل ن يُقدم أأل أثر قانونبال حيث إ اإل افة

تُقيد

الوكارة اإجراء املطااقة قالن فرتة كمنية ت و مل مة في اال وجيا حتديد
فرتة كمنية .توجد اق
وخباصة إذا

البضائا ن حتت ل التأق ال وت و سريقة القطاال

انت هذ البضاعة قاصة ااأل فانال في.ا أ ت و هنا
51

فرتة كمنية حددة يتم التنفيذ قالهلاال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ مقرر الل.نة.
51

العضو صادق عيد آل رمحة:
ش رًا سيدأل الرئيسال أود أ أرد عل األخ الد تور ح د علب
حس خبصوص الفرتة ال منية ا ددةال هذ الفرتة حتددها بيقة املنتجال
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ف نا منت.ال قد تطون فرتت اال وتوجد منت.ال حتتا إىل فرتة مستق.لةال
وهلذا السبا

ا ان للوكارة ه أ

تُحدد فرتة كمنية حددة؛ حت نرت

تأقذ بيقة املنتج ه انعتبارال وش رًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ أ د م دأل ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا سيدأل الرئيسال أعتقد أ ما تفضل اه األخ ال ميل الد تور
ح د علب صحيحال أل عدم حتديد وقت مناسا يق

أ هنا نوعًا م

الغ وضال لقن لو تلا املنتج ــ فر ًا ــ قالن هذ الفرتةال ف

11

سيتح ل

ت اليا تلا املواد الغذائية مثالً؟ هل هب وكارة الت.ارة؟ وهل هذ املواد
م م علي ا أثناء دقوهلا البالد؟ ألننا جيا أ نُحدد االضبط ما تقنيه عبارة
الوقت املناساال وش رًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت كهوة ح د ال وارأل.

العضو زهوة حممد الكواري:
ش رًا سيدأل الرئيسال اداية أش ر الل.نة وأش ر األخ صاد
نر

51

ة .أعتقد أ املواصفال جيا أ تُحدد مسبقًاال ألن ا تقت م األمور

اإلجرائيةال فحين ا أ ا املواصفال مسبقًاال جيا أ أحصل عل
املواصفالال وأ أحصل عل

املوافقال

هذ

ل ا ل ب يتم است اد املنتج

املطلوبال ثم تتم مطااقة هذ املواصفال .م الصحيح أ ت و هنا فرتة
كمنيةال وأعتقد أ حتديدها قد ي و دقيقًا جدًا ح
أسبوعًا واحدًا أو عشرة أيام

ثانال ول

أقون يومًا واحدًا أو 51

املواصفال جيا أ ت قذ

مسبقًاال ف نا اقتبارال مقينة يتم أقذها لل نتج و بيقتهال ألننا نت لم هنا
ع منت.ال خمتلفةال لقن أنه حيتا إىل مواصفال مسبقةال وتأتب ش ادة
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املطااقة م املستورد وم الد املنشأ منذ البدايةال وهنا

اق

املنت.ال

ت و ه وقت اال فأعتقد أ هذا التقديل شامل لل .يا ادو ختصيصال
وش رًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ قالد حس املسقطب.

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدأل الرئيسال وأش ر اإلقوة األعضاء عل مالحظات م.
بقًا املادة جاءل ا ل و وح لتقون إ م حق الوكارة أ متنا تداون سلقة 11
مقينة أو منتج مق اقد است اد ودقوله امل ل ة وم ثم دقوله األسوا  .أأل
منتج يتم است اد فقالً ــ

ا تفضلت األقت كهوة ال وارأل ــ ت و مقه

ش ادال مطااقة لل واصفال املوجودةال ول

املادة تتقلق لاذا لو

انت

البضائا املستوردة غ مطااقة لل واصفال؟ هنا م حق الوكارة أ متنا هذا
التداونال ويتم فحص هذ البضائا املستوردة للتأ د م مطااقت ا الفقلية 11
لل واصفال.

ل ذلك يقت د عل

بيقة ونوعية املنتجال ف نا

منت.ال

هم ننا استغالن امل ت ال املوجودة فقليًا للتأ د م مطااقت ا لل واصفالال
وتوجد أيضًا منت.ال ن منلك هلا خمت ال مقينة فتحتا إىل نو م
انقتبارال قار امل ل ة .أقذنا
أقذنا لا جاء اه جملس النواب اشأ

ل ذلك ه انعتبارال وه الوقت ذاته
و الفرتة ال منية مناسبة ما مراعاة 51

بيقة املنتج .م يقون إ هذ املواد غذائيةال االفقل سيتم التقامل ما هذ
املواد الغذائية اصورة خمتلفة ع املواد اليت هم

أ ي و هلا تاريخ

صالحية أ ون .أعتقد أ املادة جاءل لغرض مق ال والصياغة املوجودة
ــ واليت توصب ا ا الل.نة ــ هب الصياغة الصحيحة اليت ت دأل الغرض م
وجودها ه هذا القانو ال وش رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ ف اد أ د ا اجب.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
ش رًا سيدأل الرئيسال أعتقد أ ما جاءل اه الل.نةال وما ذ ر

1

سقادة األخ مقرر الل.نةال و ذلك األخ قالد املسقطب رئيس الل.نة صحيح.
حن

نت لم ع

منتج مُصادر ألنه قالا املواصفالال فقامت الوكارة

لصادرته وقضا للتحليل .إ حتديد املدة ه القانو شر تق.ي أل للوكارة
وألصحاب املنتج أيضًا .املنت.ال ختتلا ه أنواع اال وختتلا ه مدة
صالحيت اال هذ املدد تُحددها ل ل منتج اللوائح التنفيذية املنظ ة هلذا 11
القانو ال فتقطب ل ل منتج املدة ا ددة حت ن يتلا ون يتسبا خبسائر
لل نتِج أو للتاجرال ون تُل م الوكارة لقاملة املنت.ال

افة مقاملة واحدة

االنص عل املدة ه القانو  .أنا أتفق ما ما جاء ه تقرير الل.نةال وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سقادة األخ غامن ا فضل البوعين

وكير ش و

جملسب الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا سيدأل الرئيسال اداية أش ر اإلقوة األعضاء .صدر املادة 51
يقون «للوكارة ا ق ه منا تداون»ال أونً:

ل ة «للوكارة» جواكيةال ون تق

وجواية « ...ا ق ه منا تداون أأل منتج أو عر ه اغرض البيا

التأ د

م مطااقته»...ال إذ الق لية جواكية .ثانيًا :أتصور أنه اقد تطبيق هذا القانو
ــ م املفرتض ــ أ ت و
اك ار

ل اضاعة تصل إىل البحري م قالن منافذ

مطااقة لل واصفالال وسي و م النادر أ ت و أأل اضاعة 51

حل شكال و بقًا سوئ ت و هذ ا انل قليلة .لتقذرنب كنة الش و
املالية وانقتصادية وعل رأس ا األخ قالد املسقطبال أعتقد أ اإل افة كيادة
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ن داعب هلاال والسبا أنه عندما تصل املواد إىل البحري سوئ ي و هنا
خت ي مناساال لقن أنه ن يققل أ ت و هنا مواد غذائية ــ عل سبيل
املثان ــ مق ّر ة للش س ولألحوان اكوية وغ ذلك عند أقذ القينة للفحصال
املواد األصلية سوئ ت و خم نة اطريقة مناسبة للحفاظ عل سالمت اال فال
أتصور أ هنا إم انية لتلا املادة ــ حبسا ما جاء ه امل ر ــ مما ي دأل إىل 1
فساد املنتج أو هال ه .إذ الق لية جواكيةال واملواد ستحفظ ه أما
ا جاءل م املصدرال لذا أعتقد أ اإل افة اليت أ افت ا

صحية سلي ة

الل.نة كائدة ون داعب هلاال و نت أمتن أن تضائ هذ اإل افةال أل
املش لة ليست ه الفرتة ال منية املناسبة لت ي املواد ال أي سي و
الفحص؟ إ
أقلال ل

ا ه البحري م امل
لو استدع

أ نقون قالن أسبو أو أ ثر أو 11

األمر ــ حن نت لم ع مجيا املواد املطااقة

لل واصفال ــ أ تفحص هذ املواد ه مقامل وخمت ال قار البحري ال فال
هم

إل ام اآلقري اأوقال حددة للتسليمال أل األصل هو أنه ن هم

الس اح ادقون هذ املواد إن اقد ظ ور النتي.ةال حن ن نض
النتي.ةال ل

نستطيا أ نض

حفوظة ــ

ا قلت سااقًا ــ ه أما

مت ستظ ر

وندعب ون عم أ املواد األصلية ست و

11

صحية سلي ةال ون أعتقد أ هنا

جمانً إلتالف اال أل املادة أنت.ت ه م ا ما ومت تصديرها إىل البحري ال
رلا أقذل ه الطريق مدة ش ر أو أقل أو أ ثرال وم امل
الشح سوئ ت و حفوظةال وست
لطبيقة املواد.

نت أمتن

د أنه ه فرتة

ه البحري ه أما

مناسبة

أن تضائ هذ اإل افة ألن ا ستدقلنا ه 51

إش اليةال هذا أونً .ثانيًا :إذا وافق جملس م املوقر عل عدم إدرا هذا
التقديل فسي و هنا

اتفا ا

ا لس

ــ جملس الشورى وجملس

النواب ــ وستقلل م نقا اخلالئ ا ا لس ال وش رًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ حيس
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العضو مخيس محد الرميحي:
ش رًا سيدأل الرئيسال أنا أتفق ما اإلقوة ه الل.نة ه عدم حتديد
فرتة كمنية حددةال وأقتلا ما سقادة الوكير وأقون إ

ا هذا ت يدًا ف و

ت يد ح ودال وأعتقد أ رئيس الل.نة األخ قالد املسقطب أو ح مجيا
النقا

اليت

نت أود أ أذ رهاال وقد أحببت أ أعقا عل ما ذ ر

1

سقادة الوكيرال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ قالد حس املسقطب.

11

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدأل الرئيسال أش ر سقادة األخ غامن ا فضل البوعين
وكير ش و جملسب الشورى والنواب عل ما تفضل اهال ف و يقون إ املواد
اليت ست و حل شك سيتم خت ين ا ه األما

املناسبةال وسيتم انهت ام

ا ا حت ن تتلا .النقطة األوىل اليت أود ذ رها هب أنه ليس هنا أأل مادة 11
م مواد القانو تض

أ هذا ما سيتم التقامل اه عند خت ي املواد .النقطة

الثانية :حن نت لم ع املنت.ال

ل اال استثناءال وجيا أ ت و

مطااقة لل واصفال واملقاييس حبسا ما جاء ه هذا املشرو اقانو  .أعتقد
أنه م الواجا أ ي و هنا نو م املرونة ه القانو ه التقامل ما هذ
املواد املستوردة أو املصنقة اليت هب حل شكال حبيث نأقذ اطبيقة هذ املواد 51
أو البضائا .وعندما أ فنا عبارة «وذلك قالن فرتة كمنية مناسبة»

ا ذلك

عل أساس أن ي و هنا إقالن لصلحة م استورد هذ املوادال ألنه قد
ت و

هذ املواد أو البضائا مستوردةال وأيضًا متفقة ما املواصفال

واملقاييس .أعتقد أ املادة جاءل اتفصيل وا ح وت دأل الغرض م وراء
وجودهاال استورد ش ص اضاعة حبسا ش ادال مقينةال و ا هنا شك 51
ــ عل سبيل املثان ــ ه السو اأن ا غ مطااقةال وهذا استدع أ ي و
هنا اقتبار

اية مصلحة املست لكال إ وجدنا أن ا االفقل مطااقة فل ذا
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الش ص ا ق ه البياال وإ وجدنا أن ا غ مطااقة ف نا ااب للققواال
يقاجل هذ األمور .أعتقد أ اإل افة اليت أ افت ا الل.نة
ن و قد وافقنا عل مادة قد ي و هلا أثر سل

رورية حت ن

عند ترمجت ا ه

املستقبلال وش رًا.

1

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت سامية قليل امل يد.

العضو سامية خليل املؤيد:
ش رًا سيدأل الرئيسال أنا ادورأل أشيد اطريقة صياغة املادةال وم
األفضل أ نرت القبارة

11

ا هب توقيًا لل رونةال وتُرت التفاصيل لإلدارة

امل تصة حبسا املنتوجالال ف نا اضائا حتتا إىل أسبو ال واقض ا حتتا
إىل ش ر .فقط أحببت أ أنو أ
القوان ال ف

ريقة صياغة هذ املادة مناسبة وخباصة ه

الصقا و ا أرقام أو حتديد أيامال ألنه م ا ت ل أ حتدث

أشياء تستدعب تغي ها وتقديل اال وم الصقواة ع ل هذا األمرال لذا أنا ما 11
صياغة هذ املادةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الد تور أ د سا القري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:

51

ش رًا سيدأل الرئيسال أنا أ م صوتب إىل صول الل.نة خبصوص
الصياغةال ألنه م الصقا و ا مدة كمنية للبضاعة وقاصة ه عا الطاال
قد نستورد ه اق

األحيا اق

األدوية اليت ناد أ تُست دم قالن ساعال

م انست ادال وجمرد تغي األلوا جيقلنا نرف

استق اهلا .و ذلك االنسبة 51

إىل مواد امل ت ال اليت تفقد مفقوهلا قالن ساعال أو يوم أو يوم ال لذا
أعتقد أ حتديد املدة ه غ حلهال وأتفق ما الصياغة اليت أتت ا ا الل.نةال
وش رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل هنا مالحظال أقرى عل املادة 13؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذ املادة اتقديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة اتقديل الل.نة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ
مقرر الل.نة.
11

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة  :14توصب الل.نة ااملوافقة عل هذ املادة االتقديل الوارد ه
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
51

هل هنا مالحظال عل هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
51

هل يوافق ا لس عل هذ املادة اتقديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة اتقديل الل.نة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ
مقرر الل.نة.
1

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة  :11توصب الل.نة ااملوافقة عل هذ املادة
ا

ا جاءل م

ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هنا مالحظال عل هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق ا لس عل هذ املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ مقرر الل.نة.

51

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة  :11توصب الل.نة ااملوافقة عل هذ املادة
ا

ا جاءل م

ومة.

51

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظال عل هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذ املادة؟

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ مقرر الل.نة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة  :17توصب الل.نة ااملوافقة عل هذ املادة
ا

ا جاءل م

11

ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظال عل هذ املادة؟
11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذ املادة؟
51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ مقرر الل.نة.

51

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( 18املستحدثة) :توصب الل.نة ااملوافقة عل استحداث هذ
املادة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظال عل هذ املادة؟ تفضل األخ ف اد أ د ا اجب.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
ش رًا سيدأل الرئيسال لدأل س ان موجه إىل الل.نة خبصوص الفقرة 1
األق ة م هذ املادة اليت تنص عل «وجيوك لذوأل الشأ التظلم م هذا
القرار أمام القضاء قالن أسبو م تاريخ تبليغه االقرار»ال أنا أعتقد أ مدة
أسبو ليست

افيةال ف ا هو السبا الذأل جقل الل.نة حتدد مدة أسبو م

تاريخ التبليغ؟ وإذا مرَّ األسبو ف اذا سي و مص املبلغ ؟ أعتقد أ املدة
اليت أل مت م ا ا الل.نة قليلةال حن نت لم مثالً ع م سسة تصنا أغذية 11
وغ ذلكال قد ي و هنا عائق حيون دو تصحيح أو اع ا مثل استشارة
حام وغ ذلكال لقن أ األمر حيتا إىل عدة راء قانونيةال فتحديد املدة
اأسبو أعتقد أنه غ منصا ألصحاب هذ امل سسالال وحن ن نت لم ع
فرتة مناسبةال وه قوان سااقة قلنا :قالن ش رال أما فرتة أسبو فأرى أن ا
فرتة قص ة جدًاال وس الب :إذا

يبلغ القضاء قالن أسبو ف ل يسقط حق 11

أصحاب الشأ ه التقا ب؟ وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت فا ة عبداكبار ال وه.ب.
51

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
ش رًا سيدأل الرئيسال ه املادة  18أ افت الل.نة إم انية التظلم
م هذا القرار أمام القضاءال وي و التظلم عادة أمام اك ة اليت أصدرل
القرارال أما أمام القضاء فيتم الطق حبسا عل بال ولذلك أقرتح تغي

ل ة

«التظلم» إىل «الطق »ال أو أ ي و التظلم أمام الوكير نفسه الذأل أصدر 51
القرارال وش رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال إقوانب اااب واا م مجيقًا أرحا اأانائنا لبة مدرسة
الوحدة الثانوية للبن

ومرافقي مال مث ن

الدور الذأل تقوم اه املدرسة ه

رعايت ا ال رهمة ألانائنا الطلبةال واهت ام ا املتواصل الذأل ي
الثاقبة اليت ت دئ إىل تس

د الرؤية

ل اإلم انيال هلمال لا يقود االنفا عل

1

ه نء الطلبة م قالن كيارات م امليدانية للتقرئ ع قرب عل س ع ل
هلم انستفادة ودوام التوفيق والن.اح ومرحب

جملس الشورىال مت ن

ام

ولرافقي م مرة أقرى ه جملس الشورىال فأهالً وس الً ا م .تفضل سقادة
األخ غامن ا فضل البوعين وكير ش و جملسب الشورى والنواب.
11

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا مقالب الرئيسال ن إش ان ه حق التظلمال وهو أمر جيد ه
ل األحوانال ول

أعتقد أ الصياغة يشوا ا شبء م اخلللال فاملادة

تقون« :وجيوك لذوأل الشأ التظلم م هذا القرار أمام القضاء قالن أسبو »ال
والتظلم ي و أمام اك ة اليت أصدرل هذا القرارال أما القضاء وا ا م 11
ف ب حل الدعوىال و المب مشااه ملداقلة األقت فا ة ال وه.بال
فبداية ي و التظلم م القرار أمام ج ة انقتصاص اليت أصدرل هذا
القرارال وإذا

ا هنا إش ان أ

م ذلك يرفا األمر إىل القضاء م

قالن دعوى وليس م قالن تظلمال وإذا أردمت امل يد م التفصيل فباإلم ا
أ تتيحوا ا ان لألخ مستشار الوكارة وإذا ا تفيتم ا ذا فش رًا ل م.

51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت مجيلة علب سل ا .
51

العضو مجيلة علي سلمان:
ش رًا سيدأل الرئيسال ااح لب اأن أتفق ما ما ذها إليه سقادة
الوكير .هنا عندما نقون« :وجيوك لذوأل الشأ التظلم م هذا القرار أمام
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القضاء قالن أسبو م تاريخ تبليغه االقرار»ال هذا القرار يتقلق ااك ئية
التالية« :ي و للوكير إصدار قرار االتحفظ عل املضبو ال»ال وأساسًا هذ
املدة القص ة شرعت ملصلحة الش ص نفسه صاحا املواد اليت بطتال وقد
أ ي دأل اقاؤها فرتة ويلة

ت و هذ املضبو ال سريقة القطاال أو هم

حبوكة اك ة اإلدارية إىل اإل رار اصاحا ا ق وهو صاحا املضبو الال 1
فقندما يصدر الوكير القرار هنا أعط املشرّ صاحا ا ق إم انية التظلم
م تاريخ تبليغه االقرار وملدة أسبو ال وأعتقد أ أأل صاحا مصلحة سيسر
ه إجراءال التظلمال ألن
أدوية أو مواد قد تقطاال ف

قد أت لم ع مضبو ال هب مواد غذائية أو
مصلحة صاحا الشأ أ يسر ه إجراءال

التقا ب .خبصوص مو و أ التظلم ي و أمام الوكيرال هذا ال الم 11
نفسهال فالتظلم أمام الوكير قد يستغر وقتًا إىل أ يصدر الوكير قرار ال وقد
ي دأل إىل النتي.ة نفس ا وهب عطا املواد املضبو ةال ثم إ التظلم أمام
القضاء هو إجراء صحيح؛ أل القرار الذأل سيصدر ع الوكير أساسًا هو قرار
إدارأل وحل التظلم م القرار اإلدارأل هو القضاءال وا

ة اإلدارية

امل تصة هب اليت تنظر ه الطقو والتظلم عل القرارال اإلدارية .أرى أ

11

النص اش له ا الب صحيحال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ أ د م دأل ا داد.

51

العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا سيدأل الرئيسال املادة تقون« :للوكير ا ق ه أ يوجه ــ اناء
عل توصية اإلدارة امل تصة ــ إنذارًا إىل املنشآل امل الفة ا تاب مس.ل اقلم
الوصون اتصحيح األع ان امل الفة ألح ام هذا القانو قالن مدة مناسبة
حتدد لذلك»ال هنا

ذلك يوجد غ وضال

م هب هذ املدة املناسبةال ش ر 51

أم ش ري أم سنة؟ املو و غ وا ح واققًاال وإذا
ف يا هم

ا األمر مستق.الً

أ نستلم مثل هذ األمور؟ أعتقد أنه يوجد غ وض هنا .أما
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خبصوص هل ي و التظلم أمام الوكير أم أمام القضاء؟ اقتصارًا للوقت
أعتقد أ التظلم أمام القضاء أهم م التظلم أمام الوكيرال ألنه هو اك ة
املقنية اش ل عامال فلو رف

الوكير ــ

ا تفضلت األقت مجيلة سل ا ــ

فإىل أي نذها؟ هل نقيد ال رة وخيسر التاجر؟ أعتقد أ األمر صحيح هنا
1

وهو التظلم أمام القضاءال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سقادة األخ غامن ا فضل البوعين

وكير ش و

جملسب الشورى والنواب.
11

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا مقالب الرئيسال املادة ه أصل ا م دو هذ اإل افة حتفظ
حق املتظلمال فن اية املادة تقون« :للوكير إصدار قرار االتحفظ عل املضبو ال
حل امل الفة إىل ح كوان صفة امل الفة أو صدور ح م قضائب»ال إذ حق
التقا ب موجود م دو هذ اإل افة .تفضل األخ أ د ا داد وقان 11
«اقتصارًا للوقت»ال وأعتقد أ اقتصار الوقت ي و ع التقا ب اإلدارألال
لقن أ رفا التظلم أمام الوكير رلا ينت ب ه يوم واحدال أما أمام القضاء
فاألمر جيا أ يأقذ إجراءاته املقتادة واملطولةال فحق املتضرر ه الل.وء إىل
القضاء موجود أل إن اء التحفظ عل املضبو ال ي و إما ا وان سبا
امل الفة وإما اصدور ح م قضائبال وهذا موجود ه نص املادة م دو هذ 51
اإل افةال فالتظلم أمام الوكير ي و م أجل إن اء املو و ه مدة خمتصرة
اأقل ما هم

م األ رارال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ ف اد أ د ا اجب.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
ش رًا سيدأل الرئيسال أقتلا ما ما جاءل اه األقت مجيلة سل ا ال
وس الب

ا وا حًا وحددًاال هذ املادة القانونية حددل أ ي و التظلم

أمام القضاء قالن أسبو ال وأتفق مق ا ه أ أأل صاحا مصلحة سيسار إىل
التظلمال أما

و مدة أسبو

افية فال أعتقد ذلكال ألنه إذا انقضت هذ

1

املدة ا ددة ه املادة ف ل جيوك لصاحا الشأ التقدم االتظلم أمام القضاء
أم أ هذ املادة حددل فرتة أسبو فقط؟ حن مننا صاحا الشأ انص مادة
قانونية م حق التظلم أمام القضاء اقد مضب األسبو  .أرى أ فرتة أسبو
غ

افية لصاحا م سسة أو صاحا مصنا تقليا أو صاحا مصنا مواد

غذائية أو صاحا مصنا مواد است ال يةال وأقرتح ــ ما األخ أ د ا اد ــ 11
جقل املدة أسبوع عل األقلال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال قبل أ نصول عل هذ املادةال هنا س ان موجه إىل اإلقوة
ه الل.نة :ملاذا أ فتم هذ الفقرة و يقتم عل املتظلم؟ ااب القضاء مفتوح 11
وأنتم قصرمت األمر ه فرتة كمنية حددةال ملاذا؟ ه ح أ املتظلم يستطيا أ
يرفا تظل ه اقد يوم واحد أو اقد سنةال ملاذا حددمت فرتة أسبو ؟ تفضل األخ
قالد حس املسقطب.
51

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدأل الرئيسال حن هنا نت لم ع صاحا مصلحةال واملادة
ن تتقلق فقط اإم انية وجود سلقة مقرو ة ه السو وغ

مطااقة

لل واصفالال ال جاءل وا حةال ف ب تقضب اأ الوكير له الصالحية وا ق
ه أ يوجه إنذارًا إىل منشآل خمالفة ألأل مادة م مواد هذا القانو ال وليس
االضرورة أ ي و املقروض خمالفًا لل واصفال واملقاييسال فرلا يتم 51
است اد مواد صا ة ول
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ت ل نا ه مواد سااقة ع

رورة البت السريا ه ع لية اقتبار مواد

مقرو ة ه السو ال وه الوقت نفسه أقذنا ه انعتبار م هو صاحا
املصلحة اليوم؟ صاحا املصلحة هو م استورد هذ املوادال وأعتقد أ املادة
عندما جاءل ه مشرو القانو األصلب

تقطِ صاحا املصلحة ــ املستورد ــ

ا ق ه التظلم م قرار صدر ع الوكير اناء عل توصية م اإلدارةال وهنا 1
جئنا لنقطب صاحا املصلحة ا قال وأعتقد أنه قالن أسبو ست و هنا
سرعة ه الت.اوب ما ما وصل م إنذار م الوكيرال ويبدأ هذا األسبو م
تاريخ تبليغ صاحا املصلحة ا ذا اإلنذارال وأعتقد أ هذ املادة اوجود هذا
التقديل ختدم صاحا املصلحة اش ل أ

ال ألن ا ن تتقلق االبضاعة فقط

ال ا ل املواد اليت ذ رل ه هذا القانو ال إ ْ

انت هنا خمالفة م قبل 11

صاحا البضاعة املستوردةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال يا أخ قالدال حق القضاء م فون لل .ياال سواء نص القانو
عل هذا أو
وأنتم

ينصال ففب حالة التظلم جيا أ يل.أ املتظلم إىل القضاءال 11

يقتم األمر عل املتظلم اتحديد فرتة أسبو ال ه ح أ ااإلم ا أ

نقون :إنه جيوك لذوأل الشأ التظلم م هذا القرار أمام القضاء م دو
حتديد مدةال وا ذا هم

لل تظلم أ يقدم تظل ه اقد أسبو أو أسبوع أو

ش ر أو ش ري ال واملتظلم يقرئ مصلحته ومت يل.أ إىل القضاء سواء اقد يوم
أو اقد سنةال أحببت فقط أ أعرئ ملاذا و قتم فرتة األسبو ؟ ف ذا ليس ه 51
مصلحة املتظلمال ولذلك أمتن أ يقرتح أحد اإلقوة حذئ اك ئية املتقلقة
ااملدة م املادة .تفضل األخ قالد حس املسقطب.

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدأل الرئيسال قبل أ نت ذ القرار ه هذ املادة أود ــ حت
نساعد الل.نة ــ أ نست ا لرأأل القانوني في اال وأتف م متامًا ما تفضلت اه
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51

أ ي و ه صا

وأ عدم حتديد فرتة هم

صاحا املصلحةال وقد

است قنا ملا تفضلت اه األقت مجيلة سل ا ونود أ نست ا لرأأل هيئة
املستشاري القانوني

لالستفادةال وإذا

دا ٍ ف

ا هنا

امل

أ

نسرتد املادة...
1

الرئيـــــــــــــــس:
ملاذا ن تطلا اسرتداد املادة اآل ؟

العضو خالد حسني املسقطي:
سيدأل الرئيسال لقد است قنا آلراء أعضاء ا لس ونود أ نست ا 11
للرأأل القانونب إ أم

حت ي و اك يا عل علم.

الرئيـــــــــــــــس:
است قوا له ه الل.نة حت يتسن ل م أ تأقذوا رأأل اإلقوة ه
الوكارة أيضًاال وتأتونا لادة مُصاغة صياغة جيدة مُقنقة لإلقوا .

11

العضو خالد حسني املسقطي:
عفوًا سيدأل الرئيسال حن ه الل.نة لدينا ريقة ع ل مقينة نتبق ا
منذ سنوالال وحن اليوم اعت دنا ه توصياتنا لل .لس عل الردود ال تااية
اليت تأتينا م اك ة املقنيةال ول

يردنا أأل نو م التقليق عل هذ 51

املادةال وإذا أردنا أ نفتح ا ان لل .ال الراية أل تقطينا ردهاال ف ذ
اك ال

تتطر إىل هذا املو و منذ البداية .لذا ااح لب سيدأل الرئيس

أ أقون إ الرأأل والقرار ه الن اية هو قرار ا لس وليس قرار قالد
املسقطب أو قرار الل.نةال واك ال املقنية عل علم ا ذا التقديل منذ استالم
التقديالل م عندناال وهذا التقديل مب عل ردها لنا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ول
عل

ل شبء حيت ل الصواب وحيت ل اخلطأال ون مانا م ذلك.

لٍال أنا أرى ــ إذا أم

ــ أ تسرتدوا املادة وتأتونا لادة مدروسة.
1

العضو خالد حسني املسقطي:
ا ل دهمقرا ية يا سيدأل الرئيس نطلا اسرتداد املادة إىل الل.نة
مل يد م الدراسةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سقادة األخ غامن ا فضل البوعين

وكير ش و

11

جملسب الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا سيدأل الرئيسال قبل أ تُقاد هذ املادة إىل الل.نةال أود أ
يست ا أعضاء الل.نة إىل مالحظيتال أنا قلت ــ وأ رر اآل ــ إ الل.وء إىل 11
القضاء موجود ه أصل املادة ادو هذ اإل افةال وهذ اإل افة أعطت
خمرجًا ثالثًا لل تضررال امل ر األون هو كوان سبا امل الفةال وامل ر الثانب
هو صدور ح م قضائب .هذ ال يادة أ افت خمرجًا ثالثًا وهو التظلم
مباشرة أمام الوكير اش ل سريا ورلا يبُت ه املو و ه الوقت ذاته  .وإذا
ا ناُد م إ افة هذا التقديل ف اكلت أقرتح أ ي و التظلم أمام 51
الوكيرال أما االنسبة إىل ا ق ه الل.وء إىل القضاء ف و موجود ه أصل املادة
انص وا ح وهو «إىل ح كوان سبا امل الفة أو صدور ح م قضائب»ال ول
ي و هنا صدور أأل ح م قضائب إىل اقد الل.وء إىل القضاءال وهذا أمر
وا حال وش رًا.
51
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال سقادة الوكيرال ملاذا اقرتحت اسرتداد املادة؟ هنا رأأل م يد
ورأأل خمالا لذا أرى أ تُدرس هذ املادة دراسة جيدة حت ن يتم اختاذ قرار
غ صحيحال وهذا ما تفضلت اه سااقًاال واإم ا اإلقوة ه الوكارة أ
يناقشوا هذا املو و ما الل.نة ويأتونا اقرار متفق عليه ومُصاغ صياغة 1
سلي ة حيفظ حقو اك يا .تفضلب األقت مجيلة علب سل ا .

العضو مجيلة علي سلمان:
ش رًا سيدأل الرئيسال بقًا
املشرّ ال وم ا

المك صحيحال ف ذا األمر راجا إىل

ا القرار ف و قرار إدارألال وإذا أراد املشرّ أ حيدد مدة 11

مقينة للتظلم م القرار اإلدارأل ف و أمر راجا إىل قرار ا لسال وحت لو
ينص املشرّ عل مدة وتُر ت املدة مفتوحة ف ذا ن يق

أ املو و اه قطأ

أو شائبةال ألننا أساسًا ه البحري ن منلك أأل قانو إدارأل يُنظم املدد اليت
جيوك الطق في ا عل القرار اإلدارأل أمام القضاءال ال هنا اق

القوان

اخلاصة اليت نظ ت أو حددل مدة مقينة للطق عل القرار اإلدارألال ف نا 11
نستطيا أن حندد مدة مقينةال وحت لو حددنا املدة ف ذا ن يق

أننا سن نا

أصحاب ا ق م التظلم أمام القضاءال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال عل

لٍال هل يوافق ا لس عل إعادة هذ املادة إىل الل.نة 51

مل يد م الدراسة؟

(أغلبية موافقة)
51

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر ذلك .وننتقل اآل إىل املادة التاليةال تفضل األخ مقرر الل.نة.
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العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة  19 :18اقد إعادة الرتقيم :توصب الل.نة ااملوافقة عل هذ املادة
االتقديل الوارد ه التقرير.
1

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا

مالحظال عل

هذ املادة؟ تفضلب األقت مجيلة علب

سل ا .

العضو مجيلة علي سلمان:
ش رًا سيدأل الرئيسال لدأل ال ث م املالحظال عل هذ املادة 11
سوئ أذ رهاال وأمتن عل الل.نة أ تقوم اسحب ا أو تقديل اال وقصوصًا
أ هذ املادة م املواد امل ة اليت تتقلق االققواال .ه اداية املادة ذ رل
الل.نة «ما عدم اإلقالن االقواعد الواردة ه قانو الققواال»ال هذ القبارة
غ

دارجة ه التشريقال اكنائيةال وحن أساسًا ــ تشريقيًا ــ حت ه

تشريقال الدون املقارنة جند أ هذا املصطلح غ دار ال أل هذا القانو
مرتبط أساسًا اقوان

11

أقرىال واهلدئ م هذا النص أنه إذا وُجدل عقواة

أشد ه قانو قر فسوئ تُطبق الققواة األشد ه ذلك القانو ال إذ القبارة
األنسا هب القبارة اليت أساسًا

انت موجودة ه النص األصلب أو النص

النافذ وهب «ما عدم اإلقالن اأأل عقواة أشد ينص علي ا أأل قانو قر»ال
هذ هب القبارة الدارجة املست دمة ه قانو الققواال حت ن حيصل هنا

51

أأل تناك ه تطبيق القوان ال وأنا أتصور أ الل.نة تقصد ذلك .أما خبصوص
عبارة «عدم اإلقالن االقواعد الواردة ه قانو الققواال»ال فتفس القواعد
الواردة خمتلا ع تفس الققواال األشد ه القوان

األقرىال فالقواعد

الواردة نظ ت ا املادة ( )111م قانو الققواالال وسواء و ا هذا النص أم ن
فإ القا ب مل م عند تطبيق القانو اأ يرجا إىل املادة ( )111ادو أ
نقون عبارة «ما عدم اإلقالن االقواعد الواردة ه قانو الققواال»ال أل املادة
( )111تقون «تسرأل أح ام هذا القسم عل اكرائم املنصوص علي ا ه
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51

أ القواعد الواردة

القوان اخلاصة إن إذا وُجد نص ُي الا ذلك»ال مما يق

ه قانو الققواال ــ وفقًا لصراحة نص املادة ( )111ــ سوئ تُطبقال فال جيوك
أ ننص علي ا ه اداية هذ املادةال ول
اأأل عقواة أشد ينص علي ا أأل قانو

األصح أ نقون« :ما عدم اإلقالن
قر»

ا ورد ه القانو النافذ

ا الب .النقطة األقرىال ذ ر ه البند  1عبارة «صنا أو اا أو استق ل» 1
وأيضَا ه البند 5ال وأنحظ أننا و قنا الققواة ذات ا هلذ األفقان رغم أن ا
ختتلا ه جسامت ا وأر ان ا املادية وأر ان ا املقنويةال وم املفرتض
ــ استنادًا إىل مبدأ تفريد الققواة ــ أ ت و هنا

عقواال خمتلفة هلذ

األفقانال وقصوصًا ه البند رقم 5ال ف ل يُققل أ الفقل املرت ا ه البند
رقم  1هو الفقل ذاته املرت ا ه البند رقم  5م درجة اخلطورة واألر ا ؟ 11
بقًا األر ا خمتلفة .عل سبيل املثان :البند  5يقون« :حان دو تأدية رجان
الضبط القضائب أع ان وظائف م سواء لنق م م دقون األما

»...ال حن

قلنا ه اداية هذ املادة «أ يُقاقا اا بس مدة ن ت يد عل سنة»ال ف

ناحية

أرى أ األر ا خمتلفةال وم ناحية أقرى جيا علينا ــ اصفتنا مشرع ــ
ه األمور اكنائية أ نوحد الققواال ه األفقان ذات اال فإما أ أ بق قانو

11

الققواال ه حالة منا املوظا القام م تأدية واجبه وأ بق املادة املوجودة ه
قانو الققواالال وإما أ أ بق املواد اليت أساسًا أقررت ا اصفيت مشرعًاال
فقل سبيل املثان :االنسبة إىل قانو م افحة الغ

الت.ارأل الذأل أقررنا ه

الفصل التشريقب السااقال حن قلنا «يُقاقا اا بس م اعتدى أو شر ه
انعتداء عل املوظف الق ومي » وو قنا الققواة  1أش ر وغرامة ن تت.اوك 51
 111دينارال و تب هنا ه قانو مشااه مرتبط اقانو الغ

الت.ارأل وأقون:

«يقاقا اا بس مدة ن ت يد عل سنة» هذا م ناحية .م ناحية أقرىال لو
وافقت الل.نة عل مقرتح تقديل اداية املادة وقالت «ما عدم اإلقالن اأأل
عقواة أشد»ال االتالب جيا حذئ البند رقم 5ال أل اكرهمة املذ ورة ه هذا
البند نص علي ا قانو الققواال اققواة أشد م ذلكال فإما أ نوحد الققواال 51
وإما أ حنذئ البند  5وأ بق قانو الققواالال و
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الت.ارأل هب  1أش رال وجيا أ أقون هنا

القانو اخلاص ل افحة الغ

أيضًا  1أش ر؛ لذا أرى أنه جيا أ تقاد هذ املادة إىل الل.نة لبحث هذ
النقا  .لدأل نقطة أقرى االنسبة إىل الفقرة األق ة م املادة اليت تقون« :وه
مجيا األحوان تقضب ا
نشر ا

ة ه حالة اإلدانة لصادرة املضبو ال وجيوك
يوميت

م ه جريدت

الققواال ن نقون «نشر ا
م» ألنه ن هم

ا

واسقيت اننتشار»ال حن أساسًا ه قانو
م» ال دائ ًا نست دم عبارة «نشر مل ص
لا

أ ننشر

اصفتنا مشرع ــ سوئ نقيد ا
إ مف وم ا
عليه ا
ا

1

م ه اكريدةال وا ذ الطريقة ــ

ة انشر

لا

م حبيثياتهال حيث

م ليس املنطو فقط إمنا هو شامل للحيثيال و ل ما احتوى
مال فالقبارة األصح ــ حبسا قانو الققواال ــ هب «نشر مُل ص 11

م» .االنسبة إىل عبارة «جريدت

املقيار ه ا
األقرى غ

يوميت

واسقيت اننتشار»ال ما هو

م عل جريدة مقينة اأن ا واسقة اننتشار؟ وأ اكريدة
واسقة اننتشارال أساسًا ه قانو الققواال توجد جريدتا

يوميتا حليتا فقطال فال يوجد مقيار هم

م قالله القون إن

أفضّل

هذ اكريدة ألن ا واسقة اننتشارال ون تنشر ه تلك اكريدة ألن ا غ واسقة 11
اننتشار والسبا أ هنا أمورًا واعتبارال اقتصادية أقرى تدقل

هذ

األمورال فال نريد تفضيل صحا عل صحا أقرىال وحبذا لو حذفت عبارة
«واسقة اننتشار» ألن ا فضفا ة .األمر اآلقرال ه قانو الغ

الت.ارأل وغ

م القوان و قنا عقواال للش ص انعتبارألال اين ا ه هذا القانو و قنا
فقط عقواال إدارية عل الش ص انعتبارأل وأكلنا عنه املس ولية اكنائيةال 51
وه الوقت ا الب
جتارية وليست

ل األع ان الت.ارية ت و

شر ال وم سسال

أفراد فقطال والتوجه القاملب ا الب هو حاسبة

الش ص انعتبارأل جنائيًاال وهذا ما ذهبت إليه السلطة التشريقية وأقرته ه
ث م القوان السااقةال

ا أ املادة  18اليت أقررناها نصت عل عدم

اإلقالن ااملس ولية اكنائية أو املدنية ورتبت ج اءال إداريةال حن نرى أ
مس ولية الش ص انعتبارأل جيا أن ختر ع هذ النقا ال وجتا مساءلته
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51

جنائيًا مثل ا اصل ه القوان األقرى .لدأل مقرتح إىل جانا ما ذ رته م
مالحظال اوجوب إ افة اند جديد يقاقا الش ص انعتبارألال ونصه هو:
«ما عدم اإلقالن لس ولية الش ص الطبيقب يُساءن الش ص انعتبارأل
جنائيًا إذا ارت بت أأل جرهمة م اكرائم املنصوص علي ا ه هذا القانو
اااه أو

سااه أو اواسطة أحد أج ته أو ممثليه أو أحد القامل

وحي م عليه اغرامة ن تت.اوك حسة نئ دينارال وجيوك لل ح
تقضب اوقا نشا

لديهال 1
ة أ

الش ص انعتبارأل املتقلق ااكرهمة مدة ن ت يد عل

سنةال وه حالة القود جيوك وقا النشا

مدة ن تت.اوك  1سنوال أو إلغاء

الرتقيص الصادر ل اولة النشا ن ائيًا»ال وأقرتح أ يقاد هذا النص والنص
املقرتح إىل الل.نةال ألنه يتقلق انصوص عقااية م الضرورأل التأنب في ا 11
وحبث ا ادقةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ حيس

د الرميحب.
11

العضو مخيس محد الرميحي:
ش رًا سيدأل الرئيسال أتفق متامًا ما ما ذهبت إليه كميلتنا األقت
مجيلة سل ا  .قانو الققواال امل و م  411مادة ــ ااإل افة إىل املواد
اإلجرائية ــ ن توجد فيه أأل مادة عرّفت الدينار «االدينار البحري »ال فدائ ًا
انت تقون« :دينار» ادو إ افة صفة «حبري »ال ه ح

أنه عادة حتدد 51

مدة عقواة ا بس أو الس .ا ل ة «ن ت يد»ال والققواة املادية حتدد ا ل ة
«ن جتاوك»ال وهنا ذ ر اإلقوة ه الققواة األوىل أنه يقاقا اا بس مدة ن
ت يد عل سنة واغرامة ن جتاوك ألا دينار حبري ال والبند  4يقون« :وت و
الققواة ا بس مدة ن تت.اوك ثالث سنوال»ال اين ا األصل هو أ نقون ه
عقواة ا بس «ن ت يد» ه ح قالت ع الغرامة «ن ت يد ع  1نئ دينار»ال 51
وإذا رجقنا إىل الققواة اليت سبقت ا ن جند تناسبًا اين اال ف نا
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االققواة مدة سنة واغرامة ن تت.اوك ألا دينارال وه البند  4قالت ا بس 3
سنوالال وغرامة ن ت يد عل  1نئ دينار؛ أعتقد أنه جيا أ ي و هنا
تناسا ا الققواة وا بس .أتفق متامًا ما ما ذهبت إليه األقت مجيلة سل ا
اإعادة هذ املادةال وأرى توحيد املس يال ه مجيا القوان

البحرينيةال
1

وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الد تور أ د سا القري .
11

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
ش رًا سيدأل الرئيسال أ م صوتب إىل صول األقت مجيلة سل ا
اشأ إعادة الصياغةال وذلك للسبا اآلتب :اق
إىل الوفاة أو إىل ع.
استق اله إىل ع.

املنت.ال اليت نستق ل ا ت دأل

لبال ف ل يققل أ يدقل منتج البحري وي دأل
لب أو الوفاة وت و عقواته ا بس مدة ن تت.اوك

سنت أو ثالث سنوال؟ أرى أنه جيا أ حتدد الققواة ه املادة ه حالة إذا 11
أدى املنتج إىل الوفاة أو إىل ع .ج ئب أو

لبال وذلك حت ي و املستورد

حذرًا ه املستقبل عند جلا مثل هذ املوادال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
51

ش رًاال تفضل األخ أ د م دأل ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا سيدأل الرئيسال الفقرة اليت تقون« :وه مجيا األحوان تقضب
ا

ة ه حالة اإلدانة لصادرة املضبو ال »...غ

هم ننا أ نقون لل ح
و أننا نقطب ا

وا حةال ف يا

ة اأ حت م اين ا األدلة مقا سة للواقاال 51

ة حقًا مطلقًا اإصدار األح امال وهذا غ صحيحال

القا ب أمامه قضية وعليه األقذ ااألدلة وأ يست ا إىل الرأي
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ا

مال ف يا نقون هنا« :وه مجيا األحوان تقضب ا

ة»...؟ أعتقد

أ هذ القبارة مب ة؛ أنا أؤيد ما قاله اإلقوة اشأ اسرتجا هذ املادة مل يد
م الدراسة .وهنا عندأل تساؤن :م يستطيا أ ي شا هذ التالعبال؟ هل
هنا مفتشو م وكارة الصحة يقومو ا ذ امل ة أم أ الصدفة هب اليت
1

ت شا هذ األمور؟ هذ نقطة م ة جيا تو يح اال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت هالة رم أل فاي .
11

العضو هالة رمزي فايز:
ش رًا سيدأل الرئيسال لدأل مداقلة اسيطة خبصوص البند الثانبال
الذأل يقون« :حان دو تأدية رجان الضبط القضائب أع ان وظائف م»...ال حيث
إ املصطلح الوارد ه القانو هو «مأمور الضبط القضائب»ال وقد قدمت
ملقاليك سيدأل الرئيس مقرتحًا اأ
القضائب» ادنً م

يست دم مصطلح «مأمور الضبط

ل ة «رجان»ال تفاديًا لل لطال ول ونه أد ال وش رًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ ف اد أ د ا اجب.
51

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
ش رًا سيدأل الرئيسال أعتقد أ املادة اليت نناقش ا لا في ا م
ج اءال وعقواال هب مادة م ة ه هذا القانو ال وأه يت ا ت
متس املوا ن

ه أن ا

اش ل مباشرال وأرى أ الققواال جاءل غ متناسبة ما

ح.م اكرم املرت ا ه حق املوا ن  .سأقرأ الفقرة األوىل م املادة اليت
تقون« :ما عدم اإلقالن االقواعد الواردة ه قانو الققواالال يقاقا اا بس 51
مدة ن ت يد عل سنة واغرامة ن جتاوك ألا دينار»...ال واالقودة إىل الفقرة 1
م املادة جندها تقون« :صنا أو اا أو استق ل أدوال قياس غ قانونية أو
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 14

5111/3/11م املضبطة 15

تالعا ا ا»ال انظر سيدأل الرئيس إىل ح.م الضرر الواقا جراء التالعا ه
م

أدوال القياسال ولنأقذ التالعا مثالً ه أدوال قياس الذهاال ولنرى

يقدر جرام الذها اين ا هنا م يتالعا ه مثل هذ املواكي ال هذا الضرر
وإمنا همس أيضًا الس قة اليت ا تسبت ا ممل ة

ن همس فقط املوا

البحري خبصوص جودة الذها ه السو القاملية وليس فقط ه الدا دون 1
جملس التقاو  .وأنا مم تشرفت ا ونب عضوًا ه رااطة جمالس الشيوخ
وا الس امل اثلة ه إفريقيا والقا

القراب مدة  15سنةال وأثناء كيارة

السودا نرى متاجر الذها يُ تا علي ا عبارة« :يوجد لدينا ذها حبري »ال
أأل أ اقة ذها البحري وصلت إىل (أم درما ) وإىل السو القراية ه
تونسال وهذ الققواة خمففة االنسبة إىل هذا النو م الغ
املوا

الذأل همس 11

واقة البحري أيضًا .البند  3ينص عل « :تالعا ااألقتام أو

القالمال اليت تستق ل ا اإلدارة أو الش ادال الصادرة عن ا»ال نقلم مجيقًا أ
م تا وسم الذها التااا للبلدية ت
البحري
إىل

أه ية ع له ه تصدير الذها
وصلت

إىل تر يا واهلند أيضًاال حيث إ اقة الذها البحري

و متاجر الذها تضا عبارال االلغة اإلجنلي ية م تواة علي ا «ذها 11
اخلطورة ه التالعا ه الوسم ــ منذ أ

حبري »ال وت

نت مقاليك

وكيرًا للبلديال ــ و ذلك ه التالعا ه خمت ال ال شا ع الل ل
الطبيقبال الذأل تت ي اه ممل ة البحري عل مستوى القا

لهال حيث

تتفرد ابيا الل ل الطبيقبال ثم نضا ل ل هذ امل الفال ــ اليت يراح من ا
أصحاا ا ع

ريق الغ

والتدليس مالي الدنان ــ عقواة ا بس مدة سنة 51

وغرامة ألا دينار اك اء م جنس الق ل وناد أ ت و هنا

نسبة

وتناسا ا الق ل ا رّم والققواة .وس الب هو :هل تتناسا غرامة ألا دينار
أو حبس مدة سنة ما جُ ْرمِ م يقوم ا ذ األع ان املشينة؟ أرى أ عل الل.نة
اسرتجا هذ املادة ومناقشت ا ما املس ول ال لو ا الضوااط وحتديد الققواة
الرادعة ل ل م تسون له نفسه فقل ذلكال وش رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ قالد حس املسقطب.

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدأل الرئيسال أش ر اإلقوة ال مالء عل مالحظات مال 1
وأش رهم عل تل يحات م لطالبة الل.نة ااسرتداد هذ املادةال ل

هذا

األمر قا ا للنقاش .ما تفضلت اه األقت مجيلة سل ا خبصوص اداية
املادةال اليت تقون« :ما عدم اإلقالن االقواعد الواردة ه قانو الققواال»ال
نقون إن ا جاءل متسقة ما ما جاء اه مشرو القانو األصلبال وه الل.نة
يفتنا عدم اإلقالن االقواعد الواردة أو اإلقالن اأأل عقواة أشد .ااح لب 11
مقالب الرئيس أ أقرأ التفس القانونب الذأل اعت د ه الل.نة ــ وهو صادر
ع هيئة املستشاري القانوني ــ لل ادة  18اشأ الققواال اليت ترتتا علي ا
خمالفة القانو ال فقد وردل ه صدر املادة  18م مشرو القانو ــ
م ا

ا ورد

ومة أيضًا ــ عبارة« :ما عدم اإلقالن االقواعد الواردة ه قانو

الققواال»ال ف ذ القبارة تق

وجوب مراعاة مجيا القواعد القانونية الواردة 11

ه قانو الققواالال وهذ القواعد تتض

الققواال والظروئ امل ففة

واملشددة والقود وغ ها م القواعد .خبصوص ما تفضل اه اإلقوة األعضاء
اشأ

لا تغي هذ القبارة إىل عبارة «أأل عقواة أشد»ال عبارة «أأل عقواة

أشد» تصر عل تطبيق الققواة األشد الواردة ه قانو الققواالال أو أأل قانو
قرال عل م ارت ا أحد األفقان املنصوص علي ا ه هذ املادةال وحن
أقذنا االرأأل الذأل يقون إ وجود املادة ا ذ الصياغة
ا

51

ا جاءل م

ومة ست دأل الغرض اش ل أفضل ا ث م أ ي و التشديد فقط

ه حان وجود عقواة أشدال وقاصة أ البنود األراقة وامل الفال املوجودة
ختتلا م واحدة إىل أقرىال وه الوقت نفسه أقذنا ه انعتبار أ املشرو
النافذ حاليًا جاء اققواة تت ثل ه جم ل ا ه أن ت يد فرتة ا بس عل ستة 51
أش رال واغرامة ن تت.اوك  111دينارال وهذا هو ما ينص عليه القانو النافذ
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حاليًاال ومشرو قانو ا

ومة أت اققواة ن يت.اوك في ا ا بس ثالث

سنوالال ون تقل الغرامة في ا ع  111دينارال ون ت يد عل  11111دينارال
وحن وجدنا هذ الققواة ه الل.نة مبالغ في اال وجاء اإلقوا ه جملس
النواب وغ وا ه هذ املادة وأصبحت الققواة ن ي يد في ا ا بس عل سنةال
والغرامة ن تت.اوك  111دينارال وهذ عقواة مققولةال وأنا أتفق ما اإلقوا ه 1
جملس النواب ا ذا الشأ ال ثم أتينا حن وأقذنا ه انعتبار اداية املادة
وأقذنا اتطبيق مجيا القواعد الواردة ه القوان األقرىال وه الوقت نفسه
أقذنا ه انعتبار البنود األراقةال لذلك أصبحت الققواة ن ي يد في ا ا بس
عل سنةال والغرامة ن تت.اوك  1111دينار أو اإحدى هات الققوات  .هذ هب
وج ة نظر الل.نة عندما أتت اتوصيت ا
أنا است ا إىل رد ا

ومة اليت

ا هب مقرو ة ه التقريرال وأمتن

11

تتطر إىل هذ املادة اتاتًا ه ردها عل

الل.نة ه مواد القانو ال ف ا هو رأي ا وقاصة أن ا هب اليت جاءل ا ذ املادة
ا ذ الصياغة؟ وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سقادة األخ غامن ا فضل البوعين

وكير ش و

جملسب الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا مقالب الرئيسال رد ا

ومة سيأتب إ شاء ا .م تواًا م

51

ج ة انقتصاص وهب الوكارة املقنية .ولدأل عل املداونل السااقة مالحظتا :
مالحظة لغوية ومالحظة قانونية .املالحظة اللغوية :أت نص املادة عل النحو
التالب« :صنا أو اا أو استق ل أدوال قياس غ قانونية أو تالعا ا ا»ال
استق ل أدوال غ قانونية وتالعا اأدوال غ قانونيةال وهذا قالئ األصلال
فاألصل يقون « :صنا أو اا أو استق ل أدوال قياس غ قانونية أو تالعا 51
اأدوال القياس القانونية»ال ف نا أداتا للقياسال األوىل قانونية واألقرى غ
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قانونية ه هذا النصال واالتالب جيرّم الفقل إذا صنا أو اا أو استق ل أدوال
قياس غ قانونيةال وجيرم الفقل أيضًا إذا تالعا اأدوال القياس القانونيةال
وليس إذا تالعا اأدوال القياس غ القانونيةال أرجو الت رم ااألقذ ا ذ
املالحظة .املالحظة القانونية :ه ع .املادة أ ائ اإلقوا ه جملس النواب
«ون تطبق أح ام املادة ( )81عقواال عل عقواة الغرامة ه األحوان 1
املنصوص علي ا ه هذا القانو »ال وتفضل الد تور أ د القري

وقان إ

امل الفال واكرائم املرت بة ه هذا القانو متس حياة البشرال والل.نة
امل تصة ه جملس الشورى حذفت هذ اإل افة م ع .املادةال و

تنص

عل عدم األقذ ااملادة ( )81عقواالال واملادة ( )81عقواال تقون« :للقا ب
م ه جرهمة االغرامة أو ا بس مدة ن ت يد عل سنة أ يأمر 11

عند ا

اوقا تنفيذ الققواة إذا تب م أقال ا

ومة عليه أو ما يه أو ظروئ

جرهمته أو سنه ما حي ل عل انعتقاد أنه ل يقود إىل ارت اب جرهمة
جديدة .وجيا أ يب

ها

م أسباب وقا التنفيذ .وللقا ب أ جيقل

وقت التنفيذ شامالً أأل عقواة فرعية عدا املصادرة»ال لذلك أرى اإلاقاء عل
هذ اإل افة اليت أت ا ا جملس النوابال ل ب ن ي و للقا ب حق وقا 11
تنفيذ الققواة اناء عل م رال مقينة .واالرجو إىل جسامة الفقل وقطورة
النتائج املرتتبة عليهال أعتقد أنه م األفضل أ يبق ع .املادة

ا هوال

وعدم حذئ عبارة «ن تطبق أح ام املادة  81عقواال عل عقواة الغرامة»ال
واالتالب اإلاقاء عل تقديل جملس النواب ا ذا الشأ  .مالحظيت ه اداية
املادة ترجا إىل قرار جملس النواب وقرار جملس الشورىال فالقرارا قالفا 51
النص األصلب وما األسا هذ امل الفة

تألِ ااملراد م هذ املادةال

وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ مقرر الل.نة.
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العضو صادق عيد آل رمحة:
ش رًا سيدأل الرئيسال الل.نة تطلا اسرتداد املادة لل يد م
الدراسةال وش رًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال قبل اختاذ قرار ا ذا الشأ ال تفضلب األقت مجيلة علب
سل ا .

العضو مجيلة علي سلمان:
ش رًا سيدأل الرئيسال أش ر الل.نة عل قرارها اسحا املادةال 11
ف ذ املادة م ة وهب تنص عل نص عقاابال و ا اقتاله اشأ تفس
اداية املادة وع .املادةال وماكلت مت س ة ارأيب حون أ املادة ( )111م
قانو الققواال ن جيوك أ أنص علي ا ه اداية املادةال أل املادة ( )111تطبق
حت عل القوان
األساس م
م ا

اخلاصةال وهذا قانو قاصال فل اذا أؤ د أمرًا هو ه

د؛ وإ

انت هذ القبارة وردل ه املشرو األصلب الذأل جاء 11

ومةال ف ذا ن يق

أ هذ القبارة صحيحةال ولقد راجقنا مجيا

التشريقال اكنائية ولل رة األوىل نرى هذ القبارة واردة ه نص جنائبال
واالتالب هذ القبارة غ صحيحةال وأنا ماكلت مت س ة ارأيبال وش رًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال عل

لٍال رئيس الل.نة يطلا اسرتداد املادة  19 :18اقد

إعادة الرتقيم مل يد م الدراسةال ف ل يوافق ا لس عل ذلك؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
املادة 18

إذ تقاد هذ املادة إىل الل.نة .هل مت التصويت عل

املستحدثة؟ تفضل األخ الد تور عصام عبدالوهاب ال كجنب رئيس هيئة
املستشاري القانوني اا لس.
1

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
ش رًا سيدأل الرئيسال ا لس وافق عل

لا الل.نة اسرتداد املادة

 18املستحدثةال حيث جاءل توصية الل.نة ااملوافقة عل نقل املادة املستحدثة
م قرار جملس النواب أل الرتقيم خمتلاال واالتالب الل.نة ه الشورى
أعطت ا الرقم  18حبسا تسلسل املوادال وا لس وافق عل

لا الل.نة 11

اسرتدادها لل يد م الدراسةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هل م امل

تأجيل التصويت عل املادة  51املستحدثة

اننت اء
11

م املواد املسرتدة؟

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
سيدأل الرئيسال املادة  51املستحدثة ليست هلا عالقة ااسرتداد املوادال
وهب مادة

رورية مادام أ هنا قانونًا نافذًاال وهذا قانو جديد سوئ حيل

حلهال واالتالب م املفروض أ ت و هنا مادة ا ذا املقن ال وش رًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال إذ ننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ مقرر الل.نة.
51

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( 51املستحدثة) :توصب الل.نة ااملوافقة عل استحداث هذ
املادة.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 71

5111/3/11م املضبطة 15

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل هنا مالحظال عل املادة؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل استحداث هذ املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ مقرر الل.نة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة  51 :19اقد إعادة الرتقيم :توصب الل.نة ااملوافقة عل هذ املادة 11
ا جاءل م ا

ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل هنا مالحظال عل هذ املادة؟ تفضل األخ الد تور
عصام عبدالوهاب ال كجنب رئيس هيئة املستشاري القانوني اا لس.

51

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
ش رًا سيدأل الرئيسال نص املادة يقون« :يصدر الوكير القرارال
الالكمة لتنفيذ أح ام هذا القانو »ال م املقتاد أ تو ا مدة إلصدار
القرارال الالكمة لتنفيذ أح ام هذا القانو ال واملقصود اذلك الالئحة 51
التنفيذيةال واالتالب م املفرتض أ تنص املادة عل التالب« :يصدر الوكير
الالئحة التنفيذية للقانو ــ قالن فرتة مقينة ــ
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لتنفيذ أح ام هذا القانو »ال ألنه ه ثنايا القانو ــ االنسبة إىل اق

املواد ــ

ذ ر أ الوكير يصدر القرارالال وهذا األمر ه الواقا ن حيتا إىل حتديد
مدةال ول

إذا

رورة إلصدار نئحة تنفيذية فينبغب أ

انت هنا

ت و هنا مدة؛ صحيح أ هذ املدة هب تنظي ية ون يرتتا عل جتاوكها
البطال ال ول

مقن ا ث عل إصدار الالئحة التنفيذية ه الوقت 1

تتض

املناساال لذلك أعتقد أ هذا املادة حباجة إىل تقديل ه هذا اكاناال
وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

يا د تور عصامال ما هو التقديل املطلوب؟

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
إذا
كم

ا األمر متقلقًا االالئحة التنفيذية فالاد م و ا مدة

إلصدار الالئحةال أما القرارال األقرى فال حتتا إىل مدة

الالئحة التنفيذيةال ف نا متيي ما ا

سقا
ا حتتا

ا الت ال وينبغب أ يُقاد النظر ه 11

هذ املادة عل هذا النحوال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت مجيلة علب سل ا .
51

العضو مجيلة علي سلمان:
ش رًا سيدأل الرئيسال أنا أذها إىل املقرتح نفسه الذأل ذها إليه
رئيس هيئة املستشاري القانوني  .وإ

ا مو و املدة ليس إل اميًا ول

األفضل هو حث اك ال اإلدارية عل إصدار اللوائح والقرارال التنفيذية هلذا
القانو ه وقت حددال ألننا نحظنا أنه ه اق
ه الفرتة األق ة
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

ا هنا

تأق
( ) 75

ب

القوان اليت أقرها ا لس 51
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التنفيذيةال ونحظنا أنه عندما ينص املشرّ عل مدة مقينة إلصدار هذ
القرارال واللوائح فإ هنا

ع الً جديًا م ج ة اإلدارة عل إصدار هذ

القوان ال وعليه أعتقد أ انقرتاح سليم وجيا أ نضيا مدةال وأقرتح أ
ت و املدة ستة أش رال واالتالب ي و نص املادة« :يُصدر الوكير القرارال
الالكمة لتنفيذ أح ام هذا القانو قالن ستة أش ر م تاريخ الق ل اهال وإىل 1
أ تصدر هذ القرارال »...أأل أ نضيا عبارة « قالن ستة أش ر م تاريخ
الق ل اه»ال وسوئ أتقدم لقرتح م توب ا ذا اخلصوص إىل مقاليكال
وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال حبسا اقرتاح األقت مجيلة سل ا ي و نص املادة« :يُصدر
الوكير القرارال الالكمة لتنفيذ أح ام هذا القانو قالن ستة أش ر م
تاريخ الق ل اهال وإىل أ تصدر هذ القرارال يست ر الق ل االقرارال املق ون
ا ا وقت صدور هذا القانو في ا ن يتقارض ما أح امه»ال هذا هو تقديل
األقت مجيلة سل ا ال ولدأل هنا تساؤن لإلقوة القانوني  :اق
ع لية مست رة وليست حددة افرتة كمنيةال هم

القرارال هب 11

أ ت و الالئحة

التنفيذية حتتا إىل مدة مقينة لإلصدار لتنفيذ القانو ال وتو ا مدة مقينة
إلصدارها ت و مثالً ستة أش ر أو سنة أو أقل أو أ ثرال ول
جيوك أ تصدر اقد سنة أو سنت

القرارال

أو ثالث سنوالال وذلك ما تطور القانو

أثناء التنفيذال ف ل هذا التقديل مدروس اش ل سليم؟ هل الوكير اقد ستة 51
أش ر ن هم نه أ يُصدر قرارال أم ماذا؟ تفضل األخ الد تور عصام
عبدالوهاب ال كجنب رئيس هيئة املستشاري القانوني اا لس.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
ش رًا سيدأل الرئيسال لذلك اقرتحت مقالب الرئيس أ تُحدد لالئحة
التنفيذية مدةال أما القرارال فليس هنا

حاجة إىل حتديد مددٍ هلا ألن ا

تصدر عند ا اجةال وش رًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هذا ما أقوله دائ ًاال التقديالل الفورية هب مش لتناال
وتوققنا ه اخلطأال تفضلب األقت مجيلة علب سل ا .
11

العضو مجيلة علي سلمان:
ش رًا سيدأل الرئيسال هنا نص شامل ــ إذا أحا ا لس أ يأقذ
اه ــ ورد ه قانو الغ

الت.ارألال وهو« :يُصدر الوكير اللوائح واألنظ ة

والقرارال لتنفيذ أح ام هذا القانو قالن ستة أش ر م تاريخ الق ل
االقانو »ال هذا نص شاملال وت و اقية املادة« :وإىل أ تصدر هذ القرارال
يست ر الق ل االقرارال والنُظم املق ون ا ا حاليًا في ا ن يتقارض ما أح ام 11
هذا القانو ».

الرئيـــــــــــــــس:
يا أقت مجيلة نقون إ القرارال يُ
فال يُ

أ تصدر اش ل مست رال

أادًا أ نضا حدًا كمنيًا مقينًا ونقون إنه اقد ن يُ

أ تصدر 51

قرارال .تفضل األخ قالد حس املسقطب.

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدأل الرئيسال ما تفضلت اه صحيحال هنا نئحة تنفيذيةال
وهنا

قرارالال الالئحة التنفيذية ينبغب أ تصدر قالن ستة أش رال 51

والقرارال مست رةال وعليه وحت ت و هنا
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اسرتداد هذ املادة إلعادة صياغت اال وسوئ نقيدها ــ إ شاء ا .ــ ما ااقب
املواد املسرتدةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
1

ش رًاال هل هنا مالحظال أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل

لا الل.نة اسرتداد هذ املادة؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقاد هذ املادة إىل الل.نة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ 11
مقرر الل.نة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة  55 :51اقد إعادة الرتقيم :توصب الل.نة ااملوافقة عل هذ املادة
ا جاءل م ا

51

ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظال عل هذ املادة؟ تفضلب األقت فا ة عبداكبار
ال وه.ب.
51

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
ش رًا سيدأل الرئيسال أشقر أ هذا القانو م م جدًاال م م
لل ست لك ه الشار البحري ال أأل لنا
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الشار البحري  .اليوم إذا قلنا للناس املواصفال واملقاييس فإ القوام ــ م
غ ذوأل انقتصاص ه الوكارال أو ه اهليئال الذي لدي م املقرفة القل ية ــ
ل مقياس وماذا يق ؛ املقياس أحيانًا ي و موجودًا ول نه غ

ل يقرفوا

وا ح ول يف ه املست لكال وناد أ نقرئ أننا مجيقًا مست ل و ال حت
الطفل الصغ مست لكال ف و يست لك األلقاب واملواد اليت ت و ه يد ال 1
ل ا هلا مواصفال مقينة؛ لذا أمتن وأرجو م اك ال امل تصة أ

وهذ

يقوموا اإعداد لوحال تقريفية تغلا علي ا الصور ما
اك يا ماذا تق

ل ال قليلة حت يف م

ل هذ املواصفالال وا ذا ي و هنا

نشر للوعب

ا املست لك فالً صغ ًا أو

الثقاه ا

الناسال وهذا مجيل جدًاال سواء

ش صًا

ب ًاال وا ذ الطريقة حيفظ املست لك حقهال والطرئ اآلقر يقرئ 11

أنه ن يستطيا أ يستورد أأل شبء م دو أ ي و مطااقًا لل قاييس
واملواصفال .أرجو من م تثقيفنا وتثقيا الشار البحري

لاذا تق

املقاييس واملواصفال ألأل سلقة موجودةال وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تقليقًا عل مداقلة األقت فا ة ال وه.بال وقبل أ
خنتتم اكلسةال أذ ر دعااة م أيام ااا و عندما
ــ الذأل نس يه (البيلر) ــ

ي

هنا ماء حلو

ا ال ث م ع ان ااا و وهم راجقو إىل

ايوت م يأقذو مق م (درامال) وهمألون اال و انت هنا (حنفية) ممنو أقذ
املاء من اال فقام مس ون او ا لوحة م توب علي ا( :ممنو أقذ املاء م
هالبلبون)ال فقالوا له:

51

يا تقوم اال تااة اغ الفصح ؟ فقان هلم :أل

أ ثر الق ان ن يقرفو القراءة .وحن اآل نطلا م اإلقوا أ يست دموا
لغة للذي (ن يقرفو القراءة) .هل هنا مالحظال أقرى؟
51

(ال توجد مالحظات)
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