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مضبطة الجلسة الثالثين
دور االنعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع
10

الرقـم:

30

التاريخ 25 :شعبان 1438هـ
 21مايو 2017م

15

عقد مجلس الشورى جلسته الثالثين من دور االنعقاد العادي الثالث
من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس
الوطني بالقضيبية ،عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الخامس
والعشرين من شهر شعبان 1438هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو
2017م ،وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس
مجلس الشورى ،وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
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.1

العضو أحمـــــــــــــــــــــــــــد براهيــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــــ اد.

.2

الــعضـــــــــو الــــداـ تور أحــمــــد ســــــــــــالـم الـعـر ي .

.3

الـــــــعضــــــــــــــو أحـــــــمـــــــد مـــــــهـــــــدي الـــــــحـــــــداد.

.4

الــعضــــــــــو بســــــــــــام ســــــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

.5

الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ .

.6

الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبـــــي.

.7

الـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــيـــــلـــــة عـــــلـــــي ســـــــــــــلـــــمـــــان.

.8

العضــــــــو الــــداتورة جهــــاد عبــــدا

الفــــا ـــــــــــل.

.9

الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــبــــــيــــــب الــــــخــــــيــــــا .
عـــــــبـــــــا .

.10

الـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــبـــــــدا

.11

الــــعضـــــــــــو طــــالــــد حســـــــــــيــــن الــــمســـــــــــقــــطــــي.

.12

الـــــعضـــــــــــــو طـــــالـــــد مـــــحـــــمـــــد الـــــمســـــــــــــلـــــم.

.13

الـــــعضـــــــــــــو طـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.

.14

الــــــعضـــــــــــــو درويــــــ

أحــــــمــــــد الــــــمــــــنــــــاعــــــي.

.15

الــــــــعضـــــــــــــــو دال

جــــــــاســـــــــــــــم الــــــــ ايــــــــد.

.16

الــــــــعضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا

.17

الــــــعضــــــــــــــو هــــــوة مــــــحــــــمــــــد الــــــكــــــواري.

.18

الـــــعضـــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة طـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.

.19

العضـــــــــو الــــداتور ســـــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

.20

الــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد

رحــــــمــــــة.

.21

العضــــــــو الســــــــيــــد

.22

الـــعضــــــــــو عـــبــــدالــرحــمـــن مـــحـــمــــد جــمشــــــــــيـــر.

.23

الـعضـــــــــو الــــد ا تور عـبــــدا ل ع ي حســـــــــن أبــــل.

.24

العجمـــان.

عــــــيــــــد

ـــــــــيــــاء يحي الموســــــــوي.

العضــــــــو الـــداتور عبـــدالع ي عبـــدا

مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

فــــــــر .

( ) 15

2017/5/21م

المضبطة 30

.25

العضــــــــو عبــــدالوهــــاب عبــــدالحســــــــن المنصــــــــور.

.26

العضــــــــو الــداتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

.27

الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــي.

.28

العضـــــــــو الــــداتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

.29

العضــــــــو الــــداتور محمــــد علي محمــــد الخ اعي.

.30

العضــــــــو الــــداتور منصــــــــور محمــــد ســــــــرحـــان.

.31

الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

.32

الــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــالــــــــة رمــــــــ ي فــــــــايــــــــ .

وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل براهيم

طريف

األمين العام لمجلس الشورى .هذا وقد مثل الحكومة ال من صاحبي
السعادة:
 -1الســـــيد غانم بن فضـــــل البوعينين و ير شـــــ ون مجلســـــي
الشورى والنواب.

5

 -2الســـــيد هشـــــام بن محمد الجودر و ير شـــــ ون الشـــــباب
والريا ة.
اما حضر الجلسة بع

ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 من و ارة الداطلية:

10

 -1النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة االتصا بمجلسي
الشورى والنواب واللجان الو ارية.
 -2النقيب محمد ســـــــــامي األحمد رئيس شـــــــــعبة التســـــــــجيل
والترطيص بإدارة طفر السواحل.
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 -3الســيد محمد توفيق البخي رئيس قســم الشــ ون القانونية
بإدارة طفر السواحل.
 -4النقيب طالد مبارك بوقيس القائم بأعما رئيس شـــــــــعبة
الش ون القانونية باإلدارة العامة للمرور.
 -5المال م أو أحمـــد عبـــدا

الجـــا ي من دارة الشـــــــــ ون

5

القانونية.
 من و ارة األشغا وش ون البلديات والتخطيط العمراني:
طليفة مدير عام أمانة العاصمة.

 -1الشيخ محمد بن أحمد

 -2السيد يوسف بن براهيم الغتم مدير عام بلدية الشمالية.

10

 -3السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني.
طلف مستشار الثروة البحرية.

 -4السيدة بتسام عبدا

 من و ارة العمل والتنمية االجتماعية:
 -1الشيخة عائشة بن علي

طليفة الوايل المساعد للرعاية

15

والتأهيل االجتماعي.
 -2السيد جما عبدالوهاب قاروني مستشار التنسيق لش ون
مجلسي الشورى والنواب.
 من و ارة الصحة:

20

 الداتور وليد طليفة المانع الوايل المســـــــــاعد لشـــــــــ ونالمستشفيات.
 من صندو العمل (تمكين):
 -1السيد قصي علي العري
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 -2السيد هير حسن سلمان مدير الش ون القانونية.
 -3السيدة ندى هود الحداد أطصائي ش ون قانونية.
اما حضرها الداتور أحمد عبدا

ناصر األمين العام

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ،والداتورة فو ية

5

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش ون العالقات واإلعالم
والبحوث ،والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد
لش ون الجلسات واللجان ،والداتور عصام عبدالوهاب البر نجي
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ،وأعضاء هيئة
المستشارين القانونيين بالمجلس ،اما حضرها عدد من مديري

10

اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي
الرئيس الجلسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرحمن الرحيم ،أسعد ا

صباحكم بكل طير ،نفتتح

15

الجلسة الثالثين من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي
الرابع ،ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة
السابقة .تفضل األخ عبدالجليل براهيم

طريف األمين العام للمجلس.

األمين العام للمجلس:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورحمة ا
وأسعد ا

وبرااته،

صباحكم جميعًا بكل طير ،اعتذر عن حضور هذه الجلسة

ال من أصحاب السعادة :جما محمد فخرو وحمد مبارك النعيمي
وسمير صاد البحارنة للسفر طار المملكة ،وعلي عيس أحمد وعاد
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عبدالرحمن المعاودة في مهمة رسمية بتكليف من المجلس ،ونانسي دينا
يلي طضوري في مهمة رسمية بتكليف من جهة أطرى ،والداتورة سوسن
حاجي تقوي لظرف طاص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا.
وننتقل اآلن ل البند التالي من جدو األعما والخاص بالتصديق عل
مضبطة الجلسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األط
جميلة علي سلمان.
10

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات بسيطة سأعطيها اإلطوان
القائمين عل المضبطة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس

15

ذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل .لدينا بيان بمناسبة
اللقاء التشاوري السابع عشر وقمة قادة دو مجلس التعاون لدو الخليج
العربية ،والقمة العربية اإلسالمية األمريكية .تفضل األخ عبدالجليل
براهيم

طريف األمين العام للمجلس.
20

األمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان مجلس الشورى بمناسبة اللقاء
التشاوري السابع عشر وقمة قادة دو مجلس التعاون لدو الخليج
العربية ،والقمة العربية اإلسالمية األمريكية :بمناسبة ترؤ
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس
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حفظه ا

ورعاه ،للقاء السابع عشر ألصحاب الجاللة والسمو قادة دو
جاللته وفد مملكة البحرين

مجلس التعاون لدو الخليج العربية ،وترؤ

ل قمة قادة دو مجلس التعاون لدو الخليج العربية والواليات المتحدة
األمريكية ،والقمة العربية اإلسالمية األمريكية ،التي تعقد في رحاب
الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ،يعرب مجلس الشورى عن
بالغ فخره واعت ا ه بما وصل

5

ليه العالقات الخليجية الوطيدة ،وما

حققته من تكامل واتحاد مكنها من الوقوف صفًا واحدًا في تحقيق
نهضة طليجية متقدمة ،يشهد بها جميع دو العالم .وي اد مجلس
الشورى أن هذه اللقاءات المتواصلة بين أصحاب الجاللة والسمو ،قادة
دو مجلس التعاون لدو الخليج العربية ،تع

اإلنجا ات التي تحقق

10

للشعوب العربية الخليجية ،وترسم م يدًا من الخطط التنموية لرقي
وا دهار المجتمعات الخليجية وبناء مستقبل مشر

وفقًا لرؤى

واستراتيجيات محكمة .اما يثمن مجلس الشورى الدور الريادي الذي
تضطلع به الشقيقة المملكة العربية السعودية بقيادة طادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالع ي
السعودية الشقيقة حفظه ا

سعود عاهل المملكة العربية

15

ورعاه ،إلحال السالم واألمن واالستقرار

في المنطقة ،واستضافة المملكة العربية السعودية للقمم الخليجية
والعربية واإلسالمية والعالمية من أجل تضافر الجهود وو ع الخطط
الرامية ل حماية منطقتنا الخليجية والعربية من المخاطر والتهديدات
المحيطة بها ،والتي يراد منها

رب الوحدة الخليجية والعربية .ويتطلع

مجلس الشورى ل أن تخر اللقاءات المهمة التي تستضيفها المملكة
العربية السعودية الشقيقة ،بنتائج وتوصيات وقرارات تفضي ل تحقيق
السالم العاد

والشامل في منطقة الشر

األوسط ،واعتماد الحل

السياسي في القضايا الساطنة للمنطقة ،وطاصة فيما يتعلق باألو ا
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في ال من فلسطين وسوريا واليمن وليبيا ،وتسهم في الحفاظ عل
متانة العالقات الخليجية والعربية واإلسالمية ببقية دو العالم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أحمـــد براهيــم بهـــ اد.

5

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أليس من حق المجلس أن يطلع عل
التعديالت التي تريد أن تجريها األط جميلة سلمان عل المضبطة أم
أن ذلك يتم بينها وبين األمانة العامة؟

10

الرئيـــــــــــــــس:
هناك نوعان من التعديالت ،ذا اان التعديالت جوهرية فمن
حق المجلس االطال عليها وتعرض في الجلسة ،أما ذا اان التعديالت
شكلية فباإلمكان تقديمها ل اإلطوان القائمين عل المضبطة وهم
بدورهم يتأادون منها .ذ أنه بحسب العرف ذا اان

15

هناك بع

التعديالت غير الجوهرية تعط القائمين عل المضبطة للتأاد من
سالمة التعديل ومن ثم تعتمد ،أما ذا اان هناك تعديل جوهري فيعرض
في الجلسة لكي يكون المجلس عل اطال  .ذا أحببتم أن تذار
تعديالتها فال مانع .تفضلي األط جميلة علي سلمان.
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العضو جميلة علي سلمان:
جوهرية .في

شكرًا سيدي الرئيس ،تعديالتي شكلية وليس

الصفحة  26السطر  3أرجو تغيير المة «اان » ل المة «اان»؛
ألن هذه مادة من قانون العقوبات .وفي السطر  15أرجو تغيير عبارة
«أشد وطأة» ل «أقل وطأة» ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن ل البند التالي من جدو األعما والخاص
طريف األمين العام

بالرسائل الواردة .تفضل األخ عبدالجليل براهيم
للمجلس.

10

األمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد
أحمد بن براهيم المال رئيس مجلس النواب بخصوص ما انته
مجلس النواب حو التالي :مشرو قانون بتعديل بع

ليه

أحكام القانون

15

رقم ( )33لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية،
المرافق للمرسوم رقم ( )64لسنة 2013م .وقد تم

حالته ل لجنة

المرافق العامة والبيئة مع ططار لجنة الش ون التشريعية والقانونية.
ومشرو قانون بالتصديق عل بروتواو بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة الجمهورية التراية لتعديل واستكما بع

أحكام االتفاقية

20

المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التراية
بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ  26أاتوبر 1998م ،المرافق
للمرسوم رقم ( )85لسنة 2016م .وقد تم

حالته ل لجنة الش ون

الخارجية والدفا واألمن الوطني مع ططار لجنة الش ون التشريعية
والقانونية .ومشرو قانون بالموافقة عل انضمام مملكة البحرين ل
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االتفاقية الدولية بشأن المس ولية المدنية عن األ رار الناجمة عن التلوث
ب ي وقود السفن لعام 2001م ،المرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة 2017م.
حالته ل لجنة الش ون الخارجية والدفا واألمن الوطني مع

وقد تم

ططار لجنة الش ون التشريعية والقانونية .ومشرو قانون بالموافقة عل
انضمام مملكة البحرين ل اتفاقية حدود المس ولية عن المطالبات

5

البحرية لعام 1976م وبروتواو عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م،
المرافق للمرسوم رقم ( )3لسنة 2017م .وقد تم

حالته ل لجنة

الش ون الخارجية والدفا واألمن الوطني مع ططار لجنة الش ون
التشريعية والقانونية .ومشرو قانون بالتصديق عل اتفاقية التعوي

عن

الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعا التدطل غير المشرو

10

التي تشمل الطائرات ،المرافق للمرسوم رقم ( )8لسنة 2017م .وقد تم
حالته ل لجنة الش ون الخارجية والدفا واألمن الوطني مع ططار لجنة
الش ون التشريعية والقانونية .ومشرو قانون بالموافقة عل
مملكة البحرين ل

اتفاقية قمع األفعا

انضمام

غير المشروعة المتعلقة

بالطيران المدني الدولي ،المرافق للمرسوم رقم ( )9لسنة 2017م .وقد
تم

15

حالته ل لجنة الش ون الخارجية والدفا واألمن الوطني مع ططار

لجنة الش ون التشريعية والقانونية .ومشرو قانون بالتصديق عل اتفاقية
تعوي

الضرر الذي تلحقه الطائرات باألطراف الثالثة ،المرافق للمرسوم

رقم ( )16لسنة 2017م .وقد تم

حالته ل لجنة الش ون الخارجية

والدفا واألمن الوطني مع ططار لجنة الش ون التشريعية والقانونية.

20

وقرار مجلس النواب حو قرار مجلس الشورى بخصوص مشرو قانون
بتعديل بع

أحكام قانون مصرف البحرين المرا ي والم سسات

المالية الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة 2006م( ،المعد في

وء

االقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) .وقد تم
حالته ل لجنة الش ون المالية واالقتصادية .ومشرو قانون بتعديل المادة
( )31من المرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى
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والنواب (المعد في
وقد تم

وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

حالته ل لجنة الش ون التشريعية والقانونية .ومشرو قانون

بخصوص تعديل بع

أحكام القانون رقم ( )74لسنة 2006م بشأن

رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في
من مجلس الشورى) .وقد تم

وء االقتراح بقانون المقدم

حالته ل لجنة الخدمات مع ططار لجنة

5

الش ون التشريعية والقانونية .ومشرو قانون بتعديل المادة التاسعة من
القانون رقم ( )18لسنة 2006م بشأن الضمان االجتماعي .وقد تم
حالته ل لجنة الخدمات مع ططار لجنة الش ون التشريعية والقانونية.
ومشرو قانون بإصدار قانون تنظيم القطا العقاري ،المرافق للمرسوم
رقم ( )29لسنة 2016م .وقد تم

حالته ل لجنة المرافق العامة والبيئة

10

مع ططار لجنة الش ون التشريعية والقانونية .واقتراح بقانون بشأن نشاء
جمعية اشافة ومرشدات البحرين ،المقدم من أصحاب السعادة
األعضاء :الداتورة سوسن حاجي تقوي ،و هوة محمد الكواري ،ودال
جاسم ال ايد ،ونوار علي المحمود ،وبسام سماعيل البنمحمد .وقد تم
حالته ل لجنة الخدمات مع ططار لجنة الش ون التشريعية والقانونية

15

ولجنة ش ون الشباب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ بسام سماعيل البنمحمد.
20

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لجنة ش ون الشباب ترغب في استرداد
تقريرها بخصوص االقتراح بقانون بشأن االحتراف الريا ي للم يد من
الدراسة وللتنسيق مع الو ارة المعنية ،وشكرًا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل طلب لجنة ش ون الشباب استرداد تقريرها
بخصوص االقتراح بقانون بشأن االحتراف الريا ي للم يد من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذن يُعاد التقرير ل اللجنة .وننتقل اآلن ل البند التالي من جدو
األعما والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة المرافق العامة

10

والبيئة بخصوص مشرو قانون بشأن النظافة العامة ،المرافق للمرسوم
هوة محمد الكواري

الملكي رقم ( )86لسنة 2014م .وأطلب من األط
مقررة اللجنة التوجه ل المنصة فلتتفضل.

العضو زهوة محمد الكواري:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبي التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل تثبي التقرير في المضبطة؟
20

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذن يتم تثبي التقرير في المضبطة.
25

(انظر الملحق  /1صفحة )94
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الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األط مقررة اللجنة.

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارس اللجنة المادتين المعادتين (8 :7

5

بعد عادة الترقيم) ،و(  13 :12بعد عادة الترقيم) من مشرو قانون
بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )86لسنة 2014م
مع ممثلي و ارة األشغا وش ون البلديات والتخطيط العمراني واإلدارة
العامة للمرور ،وذلك بحضور المستشار القانوني لش ون اللجان
بالمجلس ،اما تدارس اللجنة االقتراحات المقدمة من سعادة األستاذة

10

جميلة علي سلمان وسعادة الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي،
وبحث اللجنة أوجه المالحظات التي تم بداؤها من قبل أصحاب السعادة
أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشرو القانون ،وانته

ل

جراء بع

التعديالت الال مة وذلك عل النحو التالي :المادة ( 8 :7بعد عادة
الترقيم) :وافق اللجنة عل نص المادة اما جاء في مشرو القانون،
مع

15

افة المة «هياال» بعد عبارة «يحظر عل أصحاب» الواردة

في بداية المادة ،وذلك منعًا للبس بين الجهات المعنية بتطبيق القانون.
وقد استبدل اللجنة عبارة «وعل البلدية أو األمانة المختصة» بعبارة
«وللبلدية المختصة» بحيث تفيد الوجوبية ،واستبدل

المة

«أصحابها» بعبارة «أصحاب هذه المرابات المهملة والسكراب»،
اما رفع المدة المذاورة لإلنذار من ( 48ساعة) ل (أسبو واحد)
قبل أن تقرر البلدية أو األمانة المختصة مخالفة أصحاب تلك المرابات.
اما قررت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة ،اونها تتعلق بمو و
شغا الطر العامة الذي ينظمه المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 1996م
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 26

2017/5/21م

المضبطة 30

20

بشأن الطر العامة المعدّ  ،وليس لها صلة بقانون النظافة العامة .اما
استبدل

عبارة «عل

البلدية أو األمانة المختصة» بعبارة «يكون

للبلدية المختصة» ،وعبارة « بطها» بعبارة «الحق في

بط

المرابات» ،واستبدل عبارة «تبيعها» بعبارة «تبيع المرابة» ،مع
حذف عبارة «الفقرة الثالثة من» الواردة في نهاية الفقرة الثانية .اما

5

رأت اللجنة تقليل المدة الال مة من تاريخ حج المرابات المهملة
والسكراب ل بيعها في حا عدم تقدم صاحبها الستردادها ،بحيث
تصبح «طمسة وأربعين يومًا» بدالً من «ثالثة أشهر» .وعليه يكون
نص المادة بعد التعديل عل النحو التالي« :يحظر عل أصحاب هياال
المرابات المهملة والحديد الخردة (السكراب) تراها في الشوار

10

وعل األرصفة وفي الساحات والميادين العامة وعل البلدية أو األمانة
المختصة أن تنذر أصحابها برفعها ونقلها ل األماان التي تحددها
البلدية أو األمانة المختصة طال أسبو ويكون اإلنذار بو ع عالمة
عليها تفيد ببدء سريان المدة المذاورة .وفي حالة المخالفة عل البلدية
أو األمانة المختصة

بطها وحج ها لديها ،ولها ،بعد مضي طمسة

15

وأربعين يومـًا من تاريخ الحج وعدم تقدم صاحبها الستردادها وسداد
المصاريف ،أن تبيعها بالم اد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها،
وبمراعاة حكم المادة ( )12من هذا القانون .وتخلي البلدية أو األمانة
المختصة مس وليتها عن أي أ رار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو
الحج » .المادة ( 13 :12بعد عادة الترقيم) :أوص اللجنة بالموافقة
عل نص المادة اما جاء في مشرو القانون ،مع جراء بع

التعديالت

الال مة بإ افة عبارة «لمدة ال ت يد عل  30يومًا» بعد عبارة «أو
الم ق » ،و

افة عبارة «أو األمانة المختصة» بعد عبارة «في حساب

البلدية» وذلك باإلشارة ل أمانة العاصمة ،باإل افة ل حذف عبارة
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 27

2017/5/21م

المضبطة 30

20

«أو لمدة معينة» الواردة في الفقرة الثانية من المادة .وقد رأت اللجنة
أن الغرامة المقررة للمواد ( )8،7،4،3،2مبالغ فيها ،وارتأت تقليل مبلغ
الغرامة بحيث ال يقل عن طمسين دينارًا وال ي يد عل ثالثمائة دينار،
اما رأت اللجنة

رورة تغليظ عقوبة المادة رقم ( )6لتصبح الغرامة ال

تقل عن طمسمائة دينار وال ت يد عل ألف دينار بحريني .وأطيرًا قام

5

اللجنة بإ افة الفقرة المتعلقة بشرو التصالح الواردة في البند الساد
من قرار مجلس النواب ،وذلك في نهاية المادة مع استبدا المة
«للمخالفة» بكلمة «للجريمة» ،وتعديل أرقام المواد الواردة في المادة
نظرًا ل

عادة ترقيم مواد مشرو القانون .وعليه يكون نص المادة بعد

التعديل عل النحو التالي« :مع عدم اإلطال بأية عقوبة أشد ينص عليها

10

أي قانون طر ،يعاقب ال من يخالف أحكام المواد ()8،7،4،3،2
من هذا القانون بغرامة ال تقل عن طمسين دينارًا وال ت يد عل ثالثمائة
دينار .ويعاقب عل مخالفة أحكام المواد ( )10،9،6،5من هذا القانون
بغرامة ال تقل عن طمسمائة دينار وال ت يد عل ألف دينار بحريني .ويجو
للمحكمة في حالة الحكم باإلدانة أن تقضي بالمصادرة واإل الة أو رد

15

الشيء ألصله ،وسحب الترطيص نهائيـًا ،واإلغال النهائي ،أو الم ق
لمدة ال ت يد عل  30يومـًا ،وذلك بحسب األحوا  .وتود الغرامات التي
يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو األمانة المختصة التي
تقع في نطاقها المخالفة التي

بط  .ويجو التصالح مع البلدية أو

األمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ،والمادة
( )14من هذا القانون مقابل يدا مبلغ يعاد ثلث الحد األقص للغرامة
المقررة للمخالفة في حساب البلدية أو األمانة التي وقع المخالفة في
دائرتها ،ويجو التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم
في المو و بأداء ثلثي الحد األقص للغرامة أو قيمة الحد األدن المقرر
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 28

2017/5/21م

المضبطة 30

20

لها أيهما أابر ،وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح» .في

وء ما دار

من مناقشات وما أبدي من راء ،فإن اللجنة توصي بما يلي :الموافقة
عل المادتين ( 8:7بعد عادة الترقيم) ،و( 13:12بعد عادة الترقيم)
من مشرو قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم
( )86لسنة 2014م ،وذلك بالتفصيل الوارد في الجدو المرفق ،وشكرًًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سنبدأ بمناقشة مواد مشرو القانون مادة مادة ،تفضلي
األط مقررة اللجنة.

10

العضو زهوة محمد الكواري:
المادة ( 7 :8بعد عادة الترقيم) :توصي اللجنة بالموافقة عل هذه
المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل هذه المادة؟ تفضلي األط دال جاسم
ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصو
المواد واألطذ ببع

ل اللجنة عل تعديل

المالحظات ،ورغم تقدمي باقتراحات تتعلق بقانون

النظافة العامة فإنني ال أعلم لماذا أغفل ذارها في التعديالت! لدي
س االن بخصوص هذا الجانب ،أنا مع صياغة النص والتعديالت المتعلقة
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به ولكن هناك المة تفضل بها األط مقررة اللجنة ،اما وردت في
مداطلة الو ارة المعنية بش ون البلديات ،بشأن أال يكون هناك تداطل
اطتصاص بين الجهات الرسمية سواء و ارة الداطلية ممثلة في اإلدارة
العامة للمرور أو ش ون البلديات ،وهذا شيء جميل ،ولكن ينبغي أن
يتال م عدم تداطل اطتصاص الجهات في القوانين التي تنظم المسائل

5

ذاتها أيضًا ،وباالطال عل قانون شغا الطر وجدت أن المادة ()14
تضمن ما يمكن أن يشغل الطريق العام ،ويكون للو ارة المعنية أن
تقوم بإ الة تلك المخالفة بالطريق اإلداري ،اما و ع

نصًا يحدد

الته عل نفقة المخالف ــ اما هو موجود اآلن ــ وبالرجو ل صاحب
األمر المخالف ــ ن انا هنا نتكلم عن المرابة ــ فيما جاو ذلك من

10

نفقات ذا امتدت الفترة ل ثالثة أشهر وهي في موقف معين ل أن
يأتي للمطالبة بها ،ومن الطبيعي أن تكون هناك اُلفة عل وقوفها في
هذا المكان .أرى أن هذا القيد يجب أن يُلغ ويترك للجهة ــ ن اان
في حالة ال يمكن معها االستمرار في هذا المكان ــ المطالبة بها الحقًا
مع تحديد قيمتها والحي الذي يمكن أن تشغله ،بحيث ال ترتب نفقات
عل

15

الشخص من دون مبرر أو حاجة .س الي هو بشأن المادة 14

بخصوص شغا الطر وايفية التعاطي مع نص هذه المادة ،و ن اان
النص قديمًا ال أنه األفضل صياغة ،التنفيذ بالطريق اإلداري المباشر
طالما أنه محدد في الج ئية التي تتعلق بإشغا الطر العامة ،قد يكون
التفصيل الذي ورد في مسألة المرابات اونها مهملة وهذا هو الجديد
في السيا ولكن ما ل أصر عل حذف هذه المادة ،وأن يتم دطا
تعديل بشأن طبيعة المرابات في قانون شغا الطريق العام؛ ألن ذلك
سيمثل شكالية حقيقية ،وربما ممثل اإلدارة العامة للمرور أطل
مس وليته اونه لن يتعامل مع هذا النو من المخالفات باعتبار أنها
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ترجع ل جهات أطرى وبموجب قوانين أطرى بحسب ما هو وارد في
رأي و ارة الداطلية المدر في التقرير وفي جراءات اللجنة .س الي اآلن:
هل نص هذه المادة فيما يتعلق بالمرابات المهملة سيلغي
مطبق في المادة  14أم ال؟ ألن بع

منًا ما هو

األحكام اطتلف من حيث التنفيذ

المباشر ومو و المصروفات وعدم وجود مهل و نذارات ،ونحن نعلم أنه

5

عندما نقرر تشريعًا جديدًا فإما أن يكون هناك لغاء صريح ،بحيث
تكون هناك شارة ل المواد أو القوانين المراد لغاؤها ،و ما بإلغاء
مني اون الجديد ينسخ القديم ،أريد جوابًا عن هذا الس ا ؛ لنعرف
ايف سنتعامل مع هذه المادة ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ طميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصو

ل اإلطوة في اللجنة

15

الموقرة ،أعتقد أن اإل افة التي أ افتها اللجنة بو ع هياال
المرابات ت يد ال ل وم له ،وهي امن فسر الماء بعد الجهد بالماء.
ال مرابة مكونة من هيكل ومحرك ،وهذا شيء مفروغ منه،
ويفترض اعتماد النص اما جاء في مشرو القانون ،اونه األسلم
واألصوب بدالً من

افة عبارة «هياال»؛ ألن

افة الهياال تعني

أننا نستثني المرابة التي بها محرك من هذا التعريف ،ويصبح فقط
هيكل المرابة بدون محراها؛ لذا أرى أن تحذف هذه اإل افة حت
تستقيم المادة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ النقيب طالد مبارك بوقيس القائم بأعما
رئيس شعبة الش ون القانونية باإلدارة العامة للمرور بو ارة الداطلية.

القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا عل

مداطلة األط

5

دال ال ايد

بخصوص ج ئية المرابات وتعار ها مع المادة ( )14من قانون شغا
الطريق العام ،وما أبداه ممثل الو ارة أثناء مناقشة هذه المادة أمام اللجنة
الموقرة ،أريد أن أبين أن قانون المرور وغايات قانون المرور االهما
و عا لضبط داري ،سواء اان

10

مرابات مهملة أو غير مهملة أو

نفايات ،لكن غايات قانون المرور في شغا الطريق التي ت دي ل
عاقة حراة المرور يعتبر جريمة؛ ألن شغا الطريق بأي شكل من
األشكا يُعد جريمة ،وهنا يتدطل قانون المرور ألن تعريف الطريق في
قانون المرور هو :الطريق المعد لسير المرابات أو المشاة ،الذي تدطل

15

منه األرصفة ،لكن مت اان المرابة سواء مهملة أو غير مهملة
طار أج اء الطريق العام في أرض فضاء مثالً ،هنا لماذا ال يتدطل
قانون المرور؟ ألن ذلك يعتبر ج ءًا من شغا حي من الطريق العام ،قد
يدطل في اطتصاص قانون األشغا العامة أو قانون النظافة العامة أيًا
اان ،ألن في غاياته تعتبر النظافة العامة
غايات صدار قانون المرور اان

من النظام العام ،لكن

من هذه الج ئية ،حت ال تثار هذه

اإلشكالية ،في األطير حت لو وجدت في الطريق العام فهناك أيضًا
بطية دارية لدى و ارة ش ون البلديات ،وقانون المرور يتدطل مت ما
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عاقة حراة المرور أو التأثير عليه بأي

شكّل جريمة ،وأدى ذلك ل
شكل من األشكا  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الداتور محمد علي حسن علي.

5

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه المادة في الواقع ــ اما تعلمون ــ
أطذت حي ًا ابيرًا من النقاش سواء في الجلسة أو أثناء مناقشات اللجنة.
أمام اللجنة ثالثة قوانين :قانون المرور ،وقانون شغا الطريق ،والقانون

10

الذي نحن بصدده وهو قانون النظافة العامة ،حاولنا أن نفر بين
اطتصاصات الجهتين سواء المرور أو ش ون البلديات بحيث ال يحدث أي
نو من التنا بين الجهات الحكومية في مرحلة التنفيذ ،بطبيعة الحا
يحتا األمر ل التنسيق ،والتنسيق بين الجهات الحكومية دائمًا مطلوب
وطصوصًا في الحاالت المتداطلة .عندما و عنا هذه المادة ــ وبالذات

15

في قانون النظافة العامة ــ حاولنا حصرها فيما يتعلق بالمرابات عندما
تكون مهملة ،وليس صالحة لالستعما  ،وال تعيق الطريق اما تفضل
األخ ممثل اإلدارة العامة للمرور ،حينئذ ستصبح مس ولية اإلدارة العامة
للمرور ،سواء اان هذه السيارة صالحة لالستعما أم لم تكن صالحة
ذا اان عل الطريق العام وأعاق المرور ،وعندما تصبح هذه السيارة
مهملة (سكراب) اما أطلقنا عليها في المادة األول «نفايات» حينها
من األجدر أن تكون

من قانون النظافة العامة ،وللجنة مقصد من

ذلك وهو أن تكون هذه السيارة نفاية ،واللجنة تنوي أن تعيد تعريف
«النفايات» بحيث يشمل هياال السيارات المهملة ،ونحن نقصد
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بكلمة «هياال» السيارة غير الصالحة لالستعما  ،التي ال تحمل
رقمًا طاصًا ،وحينئذ تصبح هذه المرابة مهملة ويطلق عليها مصطلح
«النفايات» ،لذلك فإن وجودها في هذا القانون وبهذه الصيغة ــ اما
رأته اللجنة ــ هو األنسب ،ووجدنا هذا النص بالتنسيق مع ال األطراف:
مع اإلدارة العامة للمرور عندما اان حا رة في االجتما  ،وأيضًا مع

5

اإلطوة في ش ون البلديات ،لذلك فإن هذه المادة تختلف عما يتعلق
بإشغا الطريق وتختلف عن قانون المرور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون

10

مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شــكرًا ســيدي الرئيس ،مالحظتي بخصــوص عج المادة عندما
أشـــــارت ل حكم المادة  12من هذا القانون ،فقال «وتخصـــــم تلك

15

المصـــــــــاريف من ثمن ها وبمرا عاة حكم ال مادة  12من هذا ال قانون»
المادة  12أصــبح اآلن  ،13ألننا اس ـتحدثنا المادة  3في بداية مشــرو
القانون فتغير ترتيب األرقام ،لذلك يجب أن يكون النص «وبمراعاة
حكم المادة ( )13من هذا القانون» وهي المادة التي ســــــــوف نتطر
ليها بعد قليل ،وليس المادة  ،12وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األط دال جاسم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأشكر أيضًا األخ طالد بوقيس عل
التو يح ،أنا أتفهم رأيه وأتفق معه .أنا ال أشير ل وجود تداطل مع
قانون المرور ،فقانون المرور وا ح في هذا الشأن ،وطاصة أن المادة
 31من قانون المرور تطرق

في نصها ل المرابات التي ال تصلح

5

لالستعما  ،ولكن هنا يقصد التي تكون مسجلة ،فالج اء المترتب
عليه أن يتم لغاء تسجيلها عند المخالفة .حبذا لو يتم الرد عل س الي
بخصوص هذه الج ئية ،وأتمن عل و ارة ش ون البلديات والتخطيط
العمراني أن تو ح لنا ذلك حت نكون عل بيّنة ،ألنه عندما تصدر
حالة ل النيابة العامة بشأن مخالفة ما؛ سيتم االرتكان ل قوانين

10

التهمة والمادة والقانون المرتكن ليه التي تم المخالفة بموجبه .في
المادة  14من قانون شغا الطر فيما يتعلق بالمرابات هل سيتم
تطبيق حكم المادة أم سيتم تطبيق المادة ()14؟ نحن نحتا ل اإلجابة
عن ذلك بشكل وا ح حت تدون في مضبطة الجلسة ،ويتم االرتكان
لها عند االطتالف في هذه الج ئية .مشكلة شغا الطر ــ التي تكلم

15

عنها أيضًا األخ طالد بوقيس ــ هي أنني قد أوقف المرابة اونها غير
صالحة لالستعما  ،وستكون لدينا بع

اإلشكاليات ،فقد تكون

واقفة وغير مسجلة ولكنها تعيق الحراة المرورية ،وبالتالي هنا تكون
من اطتصاص اإلدارة العامة للمرور ،ألنه ترتب شرطًا من شرو تدطلها
بموجب القانون ،أما الحاالت التي نتكلم عنها في نص هذه المادة فهي
ذا اان

المرابة مترواة وال تشكل أي عاقة للحراة المرورية

ولكنها تسيء ل المظهر العام بوجودها في هذا المكان اونه طريقًا
عامًا .أتمن

أن يكون ما تكلم

عنه وا حًا ،وأود أن يتم الرد

بخصوص هذه الج ئية حت يثب الرد في مضبطة الجلسة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون
مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

5

شــــكرًا ســــيدي الرئيس ،لنقرأ المادة ( )14التي أشــــارت ليها
األط دال ال ايد .المادة تنص عل « ذا حدث شغا بغير ترطيص أو
ذا انته الترطيص ولم يجــدد أو ذا ألغي الترطيص جــا  »...ويــذار
هنا ما يترتب عل ذلك ،ثم يواصــــــــل « ...وعل المخالف أن يســــــــترد
األشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به» ذن
ســواء

10

ــبط هذه األمور أو التصــرف فيها يختلف عن المادة ( .)8األمر

اآلطر هو أن المادة ( )14تشـــير ل أنه عندما يأطذ أحد المواطنين أو
المســتثمرين رطصــة بناء ،يأطذ معها ترطيص إلشــغا طريق ،بما معناه
أن يســـمح له بو ـــع مواد البناء ،ويضـــع (ســـكالت) أو رافعات ،ال
ذلك يكون من طال ترطيص معين ويدفع عليه رســــــــومًا .المادة ()14

15

تتحدث عن هذه الحالة وهي شــغا الطريق ،فتقو « ذا حدث شــغا
بغير ترطيص أو ذا انته الترطيص» المادة ( )8التي نحن بصـــــــددها
اآلن تتكلم عن مرابات مهملة لها عالقة بنظافة البيئة ،واما تفضل
األخ الداتور محمد علي حســـــــن أنها تشـــــــوه المنظر وليس لها عالقة
بترطيص أو بمخالفة مدة محددة أو طالف ذلك ،فالمادتان بينهما فر
شـــــــــاســــــــع وابير ،وال منهما تتحدث عن حالة وواقعة مختلفة عن
األطرى ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،في البداية أود أن أشكر لجنة المرافق

5

العــامــة والبيئــة عل هــذا التقرير الجيــد ،وبــدوري أوافق عل جميع مــا
جاء في هذا التعديل بخصـــــوص المواد المذاورة .ولكن لدي ســـــ ا
بخصـــــــوص بع
اراجات بع

الســـــــيارات الخردة (الســـــــكراب) التي تو ـــــــع في
البيوت ،وهنا أود أن أســـــأ المســـــ ولين في الدولة أو

اللجنة الموقرة اآلتي :ما حكم و ـــــع مثل هذه الســـــيارات في المنا

10

(الطبيالت)؟ هل يُطبق عليه القانون أم يستثن من ذلك؟ ألن ذلك يعتبر
ططرًا عل األطفا والمواطنين ،فحبذا لو يتم الرد عل هذا التســاؤ ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضل األخ يوسف بن براهيم الغتم مدير عام بلدية
المنطقة الشمالية.

مدير عام بلدية المنطقة الشمالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،بشأن استفسار األط دال ال ايد ،ليس
هنــاك أي تـداطـل مـا بين قـانون شــــــــغــا الطر وبين قـانون النظــا فة
المقترح ،وقد ناقشــــنا ذلك اثيرًا أثناء اجتماعات لجنة المرافق العامة
والبيئة ،وتم تعريف (الســكراب) حت نخر عن قانون شــغا الطر ،
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فقد عرّفنا (الســكراب) بأنه المهمل من مخلفات النظافة ،أما شــغا
الطر فهو الشــــــــيء الذي يأطذ حيّ ًا من الطريق وقد يكون ألعما
البناء مثالً أو أمام بع

المحالت التجارية ،وعدد من التراطيص التي

يتم الترطيص بها ،ولكن الســــــيارات المهملة والصــــــالحة للســــــير في
الطر نحن أطرجناها من قانون النظافة ألنها ليســـــ مخلفات ،فعرّفنا

5

(الســـــكراب) بأنها الســـــيارات المخلفات غير الصـــــالحة لالســـــتخدام
والســـــير عل الطريق ،فيمكن التها ،وهي التي تشـــــوه المنظر العام
و بالتالي ليس هناك تداطل و نما قانون شــــــــغا الطريق هو للترطيص
بهـــذه األمور ،ويمكن أن يتم تخصــــــــيص حي أمـــام بع

المحالت

التجارية أو المحالت التي يعملون تســـــويق للجوائ فيضـــــعون ســـــيارات

10

للتسويق مثالً ،وه الء يأطذون ترطي صًا أسميناه شغا الطريق م قتًا،
ويتم الترطيص بحســب القانون وليس هناك أي تداطل في هذا الشــأن،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضل األخ جاسم أحمد المه .

العضو جاسم أحمد المهزع:
شـــــكرًا ســـــيدي الرئيس ،أود تو ـــــيح نقطة يعيشـــــها المجتمع
البحريني اليوم وربمــا غفــل عنهــا القــانون .راجعــ

بع

اإلطوان في

المجالس البلدية ،وبما أن ممثلي شــــ ون البلديات واذلك المرور معنا
اآلن فنود أن يكون الكالم بالت حديد في هذا المو ــــــــو ؛ حت

ذا

صــغناه تكون الصــياغة قانونية صــحيحة .بخصــوص المرور ،ذا اان
بقرب من لي (براحة) وأســــــــكن في البي مرتاحًا ،وأت أحد قاطني
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المنطقة وأطذ ســــيارة ( )vanمســــجلة وم منة ،ورانها في (البراحة)
بالقرب من من لي ،هو ال يستخدمها وال يرانها م قتًا لكي يخر بها
في اليوم التالي ،و نما يرانها ويســـتخدمها امجلس ،وعندما نتصـــل
بالمرور ،يرد المرور بأن هذه الســـيارة مســـجلة وم منة ومراونة ونحن
ال نستطيع التها .هذه السيارة مفتوحة وال تُحرك من مكانها ،فيجلس

5

فيها أشــــخاص يدطنون ،أو تســــتخدم لعمل أمور غير حميدة ،ويقا ن
هذا نظام ،والقانون لم يخو المرور أن ي يل ســـــيارة مســـــجلة وم منة،
وعندما نكلم البلدية فنقو لهم ن هذه السيارة في منطقة غير منطقة
صـــــــــاحبها ،ويقوم بعمل أمور ســــــــيئة بداطلها ،وندعوهم ل معالجة
األمور ،ويقولون لنا ال نستطيع فعل شيء وعليك االتصا باإلدارة العامة

10

للمرور ،فهذه ليس ـ ســكراب وليس ـ مهملة .صــحيح أن هذه الســيارة
غير مهملة ولكنها تســتخدم اســتخدامًا غير حميد وطريقة رانها غير
صـــــحيحة ،ويفترض أن يُعاقب هذا الشـــــخص ،فكيف يعاقب؟! عندما
يشــــتكي جاره أو أشــــخاص طرون يجب أن يطلب منه التها ،و ذا لم
يقم بذلك فتتفق البلدية بأن تخصص مكانًا إليواء السيارات المسجلة،

15

ألن السيارة هي لالستخدام اآلدمي وليس لألمور الخاطئة ،فال البلدية
تنصـــف المواطنين وال المرور ينصـــفهم ،ويبق المو ـــو معلقًا ما بين
البلــــديــــة وبين المرور ،فعنــــدمــــا تكلم المرور يقو

نــــه ليس من

اطتصاصه ،وعندما تكلم البلدية تقو نه ليس من اطتصاصها ،ويظل
أهل المنطقة يعانون ،ويصــــــــل به الء أن يقوموا بعمل جريمة ما وي ذون
منطقــة أطرى .نحن نود مراعــاة القــاطنين وأهــل المنــاطق الــذين يــأتيهم
شـــخص من منطقة أطرى وي ذيهم حت في مكان عيشـــهم وســـكنهم،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه المادة نوقش

اثيرًا عل مدى

5

شهور ،وتم االتفا في األطير بحضور ممثلين عن ش ون البلديات
واذلك اإلدارة العامة للمرور ،وهذا طر ما توصلنا ليه في االتفا وهو
تحديد المس وليات ،مس ولية البلديات ومس ولية المرور ،وحت

ال

يحدث هذا اللبس والتداطل في المس وليات ،ويجب أن يعرف الجميع
حدود مس ولياته ويتحملها .نحن نتكلم عن نوعين من المرابات ،النو

10

األو هو المرابات الشاغلة للطريق والمعيقة لحراة المرور ــ مثلما
تفضل ممثلو اإلدارة العامة للمرور ــ وهذه تُ ا بواسطة دارة المرور،
سواء اان صالحة أو غير صالحة لالستعما  ،ألنها سوف تخنق المرور
في ال وق  ،وسوف تسبب مشاال .النو الثاني هو السيارات
المهملة ،فهذه السيارات سواء اان في المناطق أو في الميادين العامة

15

أو عل الشواطئ أو في األسوا المترواة والمهملة ،وسواء اان
هياال سيارات أو سيارات ااملة بمحراها ،فمس ولية التها تقع
عل عاتق ش ون البلديات .ش ون البلديات اان تشتكي من تكد
هذه المخلفات ،واان مترواة بدون أي مدة معينة ،فحددنا لهم مدة
 45يومًا بدالً من  3أشهر ،وتم النص عل لصق ملصق لمدة أسبو
واحد ،وهذه المدة اافية ،ألن بع

السيارات ليس عليها رقم ،وال

يُعرف من هو صاحبها ،فحددنا مدة أسبو لهذا الملصق ثم تُ ا وتو ع
في مكان مخصص لمدة  45يومًا وبعد ذلك تُبا حت يتم تخصيص
مكان ،وحت ال تبق هذه السيارات مراونة لمدة سنوات طويلة ،هذه
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طالصة المادة .وبالنسبة ل تفضل به سعادة و ير ش ون مجلسي الشورى
والنواب بخصوص المادة ( )14هذه المادة تتكلم عن شغا الطريق
الذي يأطذ بعضه بترطيص من المرور ،والنا نرى أن الترطيص يأتي
بإشغا حت طريق متفر  ،أو طريق عام في وسط األسوا وبمدة معينة،
لعمليات بناء ،أو لعمليات تحويل الشوار  ،أو لعمليات صيانة الشوار ،

5

فهذه تتكلم عن المادة ( .)14ردًا عل س ا األخ أحمد الحداد ،توجد
مرابات مهملة في اراجات في البيوت ،وهذه ليس

مس ولية هذا

القانون ،فكل شخص حر في ران السيارة في من له ،فإذا اشتك
الجار بأنه يقوم بإصالح السيارة أو أنه صنع من من له اراجًا إلصالح
سيارته ،فهذا له جهات طاصة تعالج هذا األمر ،وأعتقد أن هذا القانون

10

وا ح والمادة وا حة ،فأرجو من اإلطوان في المجلس التصوي عليه،
ألن دراسة هذه المادة استغرق

مدة سنة ااملة يا معالي الرئيس،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،قبل أن أعطي الكلمة لألط دال ال ايد أود أن أذار
مالحظة ،يوجد مجلس أعل للمرور ،ومن

من أعضاء هذا المجلس

سعادة و ير األشغا وش ون البلديات والتخطيط العمراني ،وهذا المجلس
معني بالتنسيق بين هذه الجهات الها في ال ما يتعلق بقضايا المرور
والسيارات وغيرها ،فأعتقد أن علينا أال نقلق اثيرًا في هذه األمور ألنه
يوجد تعاون ــ الحمد

ــ بين ال هذه الجهات ،ويوجد تنسيق بينها،

وهناك معرفة لكل هذه االطتصاصات ،وأنا أعتقد أنهم جميعًا يقومون
بالواجب في اتجاه الهدف المرسوم لهم جميعًا ،لذلك أعتقد أننا أطلنا
في النقاش ،وفي األطير العملية محكمة بهذا التنسيق والتعاون بين
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ال الجهات المختصة من طال هذا المجلس الذي يرأسه معالي الفريق
طليفة ،ولذلك ال أعتقد أن هناك

الران الشيخ راشد بن عبدا

داعيًا ل التخوف ،و ذا حدث اشتباه في تداطل هذه االطتصاصات فإن
هذا المجلس افيل بحل المو و  .تفضلي األط دال جاسم ال ايد.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لم أتطر

ل

هذا المو و بقصد

اإلطالة فيه ،ولكن يوجد نص تنظيمي عقابي يرتب أمورًا .أريد فقط
أن أقو لألخ يوسف الغتم أمرًا :م طرًا اان

هناك حملة إل الة

السيارات (السكراب) أو المهجورة أو غير ذلك ،وهناك تصريح طاص

10

له ،وهناك عالن تم بناء عل توجيهات من مجلس الو راء والو ير المعني
وهو و ير األشغا وش ون البلديات والتخطيط العمراني ،حيث بدأت
حملة إل الة تلك السيارات المخالفة ،وفي تقريرهم تم االستناد ل :
«وعن جراءات الة المرابة قا رئيس قسم الرقابة والتفتي

ــ طبعًا

بعد فادة األخ يوسف الغتم ــ نه يتم لصق شعار مخالفة عل المرابة

15

أو اآللية المخالفة ،وتحدد فترة  15يومًا لنقل المرابة بواسطة المالك،
و ذا اان تأطير اإل الة من شأنه أن يحدث

ررًا عل المارة والمساان

المجاورة أو يتعارض مع حراة المرور أو األمن العام أو اآلداب العامة
فإنه يحق للبلدية الة المرابة طال ثالثة أيام من تاريخ اإلشعار ،وال
يجو مطالبة البلدية بأي تعوي

عن أي تلف يلحق بالمرابة أثناء النقل

أو الحفظ وفقًا لقانون شغا الطر رقم  2لسنة 1996م» .عندما وجه
هذا الس ا لم أوجهه ألنني لم أبحث في هذا الجانب .عندما يحا األمر
ل النيابة العامة ،فوفق أي قانون تتم اإلحالة؟ لذلك اان س الي وا حًا
جدًا :هل تم

م طرًا حالة عدد من السيارات التي ذارت في نص
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المادة وفق قانون شغا الطر ؟ اآلن لن يتم تطبيق هذه المادة وسيتم
تطبيق تلك المادة ،هذا ما أردنا ثباته في مضبطة الجلسة حت عندما
تستلم النيابة العامة من البلديات تكون عل بينة بأن االستالم تم بناء
عل شيء محدد ،وطاصة أن المدد والمهل هنا قصيرة ،أما المدد المشار
ليها في المادة فإن فيها شيئًا من اإلطالة واإلنذارات المكتوبة التي لن

5

تتماش مع السياسة المتبعة .وبخصوص مسألة أن يقا ن هذا ليس له
دطل وغير ذلك ،أنا لم تِ به من فراغ بل بناء عل اإلحاالت التي تم
من قبل البلدية ،في هذه الج ئيات اان

مستندة ل قانون شغا

الطر  ،وبالتالي هذا هو النص الذي يحكم ،وأنا لس

د النص الذي

أطذت به اللجنة ،بل عل العكس فقد انا مشاراين في و عه،

10

ولكني قل ج ئية وهي أنه بعد قرار هذا المشرو سيعمل بهذا النص
ولن يعمل ببع

النصوص الجيدة الموجودة في قانون شغا الطر ،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضل األخ دروي

أحمد المناعي.

العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،في السابق عر
وقوف المرابات وهو عل

صورًا ورأيتم مكان

جانبي الشار  ،فال أعتقد أن هذا من

اطتصاص البلدية أو المرور ،وأعتقد أنه لمعاقبة المخالف (الكرا )
يجب أن يوقف سجله و ال فإنه لن يرتد  ،تأتي البلدية وال تقصر ،وتأتي
اإلدارة العامة للمرور وتسحب سيارات ،ولكن بعد يوم تأتي سيارات مرة
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أطرى ،هذا أتعب البلدية واإلدارة العامة للمرور ،اسحب الترطيص
الممنوح من قبل و ارة الصناعة والتجارة والسياحة ،ذا لم تقم بذلك فلن
تحقق فائدة ،في بع

المناطق رأي األمر بشكل وا ح ،لم تقصر

البلدية وال رجا المرور ،قاموا بالسحب ،ذن يجب معالجة األمر من
األسا

عن طريق يقاف السجل ،فحينها سيرتد  ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ الداتور عصام البر نجي رئيس هيئة المستشارين
القانونيين بالمجلس ،أرجو اإليضاح بخصوص مالحظة سعادة و ير ش ون
مجلسي الشورى والنواب بشأن ترقيم المادة التي أشار ليها ،تفضل.

10

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،يجري التصوي عل هذه المادة مع األطذ
في االعتبار تعديل رقم المادة  12الذي تم اإلشارة ليه في هذه المادة
ليكون  ،13وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أطرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنة مع التعديل الذي
ذاره األخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذاور .وننتقل اآلن ل المادة
التالية ،تفضلي األط مقررة اللجنة.
10

العضو زهوة محمد الكواري:
المادة ( 13 :12بعد عادة الترقيم) :توصي اللجنة بالموافقة عل
هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:

15

هل هناك مالحظات عل هذه المادة؟ تفضلي األط جميلة علي
سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة بسيطة عل الفقرة األطيرة
التي تتكلم عن التصالح وهي «ويجو التصالح مع البلدية أو األمانة
المختصة في المخالفات» ،أرى أن المة «المخالفات» غير سليمة
ويفترض تغييرها ل المة «الجرائم»؛ ألنه بحسب قانون العقوبات
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20

فإن الجرائم هي جنح وجنايات ،وبالنسبة ل الجنح ال يتجاو الحد
األقص طمسة دنانير ،وعندما ننظر ل العقوبات المنصوص عليها في
هذا القانون بالنسبة ل الجرائم نرى أنها تعتبر من

من تصنيف الجنح

وليس المخالفات ،وبالتالي فإن الجرائم المنصوص عليها هنا يطلق عليها
جرائم وليس مخالفات ،فاألصح من ناحية الصياغة أن نقو « :في

5

الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة»؛ لذا أقترح استبدا المة
«الجرائم» بكلمة «المخالفات» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون

10

مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه المادة لها ارتبا بالمادة التي سبقتها
وهي المادة 8؛ لذلك أشرنا في عج المادة  8ل المادة  ،13اإلشكالية

15

هي أن المادة السابقة تقو « :وفي حالة المخالفة عل البلدية واألمانة
المختصة

بطها وحج ها» ،فالكالم عن مخالفات ،والمادة  13لها

ارتبا بالمواد  2و 3و 4و 5و 6و 7و 8و 9و ،10لذا فإن تعديل هذا اللفظ
يستل م أن نعود ل تلك المواد ونرى اللفظ الذي استخدم ،هل هو
مخالفة أو جريمة؟ عل األقل في المادة  8رأينا أن اللفظ المستخدم هو
المخالفة وليس الجريمة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،الداتور عصام البر نجي ،هل هذا يخل بالمادة؟

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،توحيد المصطلحات من الضروري أن

5

يسود في ال مواد القانون ،وما أثارته األط جميلة سلمان وارد ألن
الجرائم هي المخالفات والجنح والجنايات ،وال هذه المخالفات ذا
سمي جرائم فإن هذا أفضل ،وهذا يتسق مع تصنيف الجرائم والجنح،
وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،الداتور عصام البر نجي ،لقد استمع
و ير ش ون مجلسي الشورى والنواب ،حيث يقو

لكالم سعادة

نه البد أن نرجع ل

مواد القانون ونعدلها ألنه يجب توحيد المصطلح في جميع المواد.
15

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
هذا صحيح سيدي الرئيس ،بحيث نذار المة «الجريمة»
فهذا أفضل من ذار المة «المخالفة» ،هي الها عقوبات أاثر
من العقوبات المقررة للمخالفات ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي.
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العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ذا عدلنا في هذا القانون سيعاد لينا،
نحن نرى أن ال العقوبات في هذا القانون هي غرامات ،ال يوجد
سجن ،أليس هناك جرائم تستحق السجن أو العقوبتين معًا أو غير ذلك؟!
ال العقوبات هي غرامات عل المخالف ،ومن غير المقبو بعد نقاش

5

هذا القانون عل مدى أشهر أن نعيده ،أعتقد أن االم رئيس هيئة
المستشارين القانونيين بالمجلس يحتا ل قليل من التدقيق ،هل يوجد
سجن؟ هل يوجد حد أقص وحد أدن للسجن؟ ال يوجد ،ال العقوبات
غرامات مالية ،والغرامات عل

المخالفات .أرى اإلبقاء عل

«المخالفات» ،وسبق أن قا

رئيس هيئة المستشارين القانونيين

بالمجلس ن المخالفات والجنح تندر

المة
10

من الجرائم ،وهذا أحد

مسمياتها ،واللجنة متمسكة بقرارها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون

15

مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،في طتام المة األخ ف اد الحاجي أصاب
ــ اما يقا ــ ابد الحقيقة ،فما هي الجريمة؟ هي جناية أو جنحة أو
مخالفة ،و ذا قلنا مخالفة فمعن ذلك أنها تندر تح

الجريمة ،وقد

أثرت هذا المو و ألن المادة  8تتكلم عن المخالفة ،ذن من باب أول
أن نرجع ل ال هذه األلفاظ ونضبطها ،ولكن بالفعل االم األخ
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ف اد الحاجي صحيح وهو أن الجرائم هي جنايات أو جنح أو مخالفات،
ذن المخالفة تندر تح مسم الجريمة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األط جميلة علي سلمان.

5

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحبب أن أو ح فقط لماذا طلب تغيير
المة «المخالفات» ل

المة «الجرائم»؟ ألنها جنح وليس

مخالفات ،وال نحتا ل مراجعة القانون بأامله ،أنا أتكلم عن المادة

10

 13التي تقو « :مع عدم اإلطال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون
طر يعاقب ال من يخالف أحكام المواد ...بغرامة ال تقل عن طمسين
دينارًا وال ت يد عل

ثالثمائة دينار ،ويعاقب عل

مخالفة أحكام

المواد ،»...النص ذار «مخالفة أحكام المواد» ،أي مواد موجودة
وأن تخالفها .لو رجعنا ل قانون العقوبات تصنيف الجرائم ،فإن المادة
 13صنّف

الجرائم بأنها ما جنايات و ما جُنَح ،والمادة  50قال

15

ن

عقوبة الجُنَح هي الحبس أو الغرامة التي ال يجاو حدها األقص 5
دنانير ،أي أنه ليس شرطًا بحسب القانون أن تكون عقوبة الجُنَح هي
الحبس ،و نما عقوبة الجُنحة قد تكون حبسًا وقد تكون غرامة ،وهنا
حددها القانون بأال يتجاو حدها األقص  5دنانير ،وعندما أرجع ل
هذا القانون في المادة  13أجد أن حد الغرامة األقص يتجاو الدنانير
الخمسة ،وهو الحد الذي نص عليه قانون العقوبات ،وبالتالي العقوبة
هنا هي عقوبة جُنَح وليس

مخالفات ،واللفظ األصح أن نقو

«جرائم» ،وما أردته هو تبديل بسيط بتغيير المة «مخالفات» ل
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«جرائم» ،وهي بالفعل جرائم .ال نحتا ل أن نرجع ل ال القانون،
وال نحتا ل

ثارة جد  ،وال نحتا ل

عادة المادة ل اللجنة ،و نما

ال األمر هو أنني سأستبد المة «جرائم» بكلمة «مخالفات»،
وهي األصح قانونيًا ،ولو رجعنا ل القوانين األطرى ،مثل قانون تنظيم
سو العمل أو القوانين األطرى التي فيها جُنَح ،فسنجد أنه مذاور فيها

5

مخالفة هذه الجرائم ،ولم يذار فيها أنها مخالفات ألنها جُنَح؛ واآلن
أنا أتقدم بمقترح باستبدا المة «جرائم» بكلمة «مخالفات»،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

شكرًا ،يا طوان أعتقد بعد هذا النقاش أن األمور وا حة،
األط جميلة تريد تغيير المة واحدة فقط في هذه المادة ،وليس هناك
دا ٍ ل تغييرها في بقية المواد في القانون ،هذا ما تقوله .واإلطوان
رئيس اللجنة وسعادة الو ير و طرين واذلك األط دال ال ايد يتفقون
عل أن المخالفة ما هي ال تعريف للجريمة نفسها ،وليس هناك دا ٍ ل

15

أن نقو «جريمة» ،و نما المخالفة تعني جريمة في مفهوم القانون،
واألخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس عندما استشرناه قا
نه يجب أن تُعدّ ال المواد التي ورد فيها لفظ «مخالفة» وأن يتم
تغييره ل «جريمة» حت تستقيم مع التعريفات القانونية الموجودة في
قوانيننا ،فهناك ثالث وجهات نظر اآلن ،ونحن سوف نطرح االقتراح
المقدّم من األط جميلة و ذا الق استحسانكم فسوف تعدّ فقط هذه
المادة ،وال تُعدّ المواد األطرى ،و ذا لم توافقوا عليه فسنعود ل توصية
اللجنة .سنبدأ بالتصوي عل اقتراح األط جميلة سلمان ألنه األبعد عن
المشرو  ،وهو ينص عل
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

استبدا
( ) 50

المة «جرائم» بكلمة
2017/5/21م

المضبطة 30

20

«مخالفات» ،فهل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل األط جميلة
سلمان؟

(أغلبية غير موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
ذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة .وبهذا نكون قد انتهينا من
مناقشة مواد مشرو القانون ،فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
ســـــــوف نأطذ الرأي النهائي عل مشـــــــرو القانون في الجلســـــــة
القادمة .تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي.
20

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شــــــــكرًا ســــــــيدي الرئيس ،بعد أن أطذ مشــــــــرو القانون من
مجلســــــــكم الموقر واللجنة مدة طويلة ،وبعد قراره اليوم أشــــــــكر
اإلطوان الذين حضــــــــروا معنا اجتماعات اللجنة ،وهم األخ أحمد به اد
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واألطـ جميلــة ســــــــلمــان ،واألخ دروي

المنــاعي ،واألطـ الــداتورة

فاطمة الكوهجي ،واألط دال ال ايد ،الذين حضــــــــروا االجتماعات
ولم يقصــــــــروا معنــا بمقترحـاتهم ،وفي هـذا التقرير التكميلي األطير
أرجو أن تعذرني األط دال ال ايد لسقو اسمها سهوًا ،وا

يعلم أن

هذا األمر غير مُتعمد ،وأرجو منها المعذرة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وأنا بدوري ونيابة عن اإلطوان أعضاء المجلس نشكرك
شخصيًا بصفتك رئيس اللجنة واذلك اإلطوة أعضاء اللجنة عل
جهودام الكبيرة في نجا هذا القانون المهم ،ونعتقد أن هذا نجا
يُحسب لكم أوالً ،ويُحسب أيضًا للمجلس ثانيًا ،ونسأ ا

10

أن يوفق

اإلطوة المس ولين في تنفيذ هذا القانون بحيث نجد البحرين ــ ن شاء
ا

ــ هذا البلد النظيف الراقي الذي نطمح ليه جميعًا .وننتقل اآلن ل

البند التالي من جدو األعما والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق
العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حو قرار مجلس الشورى

15

بخصوص مشرو قانون في شأن نشاء وتنظيم صندو دعم الصيادين
البحرينيين( ،المعد في
تفضلي األط

وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

هوة محمد الكواري مقررة اللجنة.

العضو زهوة محمد الكواري:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبي التقرير في المضبطة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل تثبي التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذن يتم تثبي التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق  /2صفحة )114
10

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األط مقررة اللجنة.

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارس اللجنة قرار مجلس النواب حو

15

قرار مجلس الشورى بخصوص مشرو قانون في شأن نشاء وتنظيم
صندو دعم الصيادين البحرينيين (المعد في

وء االقتراح بقانون

المقدم من مجلس النواب) ،وتباد السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر
بشأنه ،اما اطلع اللجنة عل المذارة القانونية للمستشار القانوني
لش ون اللجان وعل قرار مجلس النواب الذي جاء متمسكـًا بقراره
السابق أال وهو الموافقة عل مشرو القانون من حيث المبدأ مع جراء
عدد من التعديالت عل مواده .وقد رأت اللجنة التمسك بقرار مجلس
الشورى القا ي بعدم الموافقة عل مشرو القانون من حيث المبدأ،
وفي هذا المقام تود اللجنة أن ت اد مالحظاتها بشأن مشرو القانون
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المذاور وذلك عل النحو التالي :الفئة المستهدفة :ن المستهدفين من
مشرو القانون تنطبق عليهم شرو
االجتماعي ،ومن ناحية أطرى فإن

استحقا

اإلعانة في الضمان

مان الراتب التقاعدي متحقق أيضًا

من طال االشتراك االطتياري في نظام التقاعد ألصحاب المهن واألعما
الحرة ،وهو ما يشمل التعويضات عن صابات العمل.
هناك غموض في مشرو القانون بالنسبة ل

وابط االستحقا :

5

وابط االستحقا  ،اما

أنه ال يو ح ذا اان يشمل الصيادين الهواة أم المحترفين فقط ،األمر
الذي يستوجب و ع لية وا حة لتصنيف الصيادين و صدار الرطص
بحسب التصنيف ،ومن ناحية أطرى فإن المشرو يقوم عل أسا

منح

الدعم لجميع الصيادين بدون النظر ل الدطل الفعلي .مصادر التمويل:

10

مصادر تمويل الصندو بحسب المشرو المقترح هي  %1من حصيلة
ريع الشراات العاملة في استخرا الرما بالبحرين ،وهو ما تنقصه
صفة االستدامة ،اما لم يعرّف مشرو القانون مصطلح «الريع» وما
ذا اان المقصود منه الدطل الصافي للشراات ،أم دطل عمليات
استخرا الرمل فقط.

افة ل ما سبق ،من المفترض أن تسبق

15

المشرو المقترح دراسات لحصر الشراات العاملة في هذا المجا
ومعرفة جدوى مثل هذا المصدر من الدطل .الكُلفة :سيمثل تمويل
صندو دعم الصيادين البحرينيين عبئـًا

افيـًا عل مي انية الدولة،

اما أن قرار هذا الصندو من شأنه تشجيع أصحاب المهن األطرى
عل طلب المعاملة بالمثل ،األمر الذي ال تتحمله مي انية الدولة ،وهذا
ما يتعارض مع توجه الدولة في عادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي
الدطل المحدود .الراتب التقاعدي :اقتراح راتب تقاعدي للصيادين يحتا
ل دراسة ااتوارية ،وو ع األحكام واإلجراءات التي تنظم الرواتب
التقاعدية ،والسيما أن الصياد غير ملت م بسداد أي اشترااات في هذا
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الصندو  .اإلنتاجية :من األول أن يوجه الدعم نحو التحفي ل يادة نتاجية
الصيادين وهو دعم مرتبط باإلنتا لبذ الم يد من الجهد ورفع مستوى
اإلنتاجية لديه ،وو ع برامج توجيه و رشاد لتوظيف مهنته في األنشطة
ذات الصلة ،مثل استخدام التقنية الحديثة في الصيد وهو األمر الذي
من شأنه رفع اإلنتاجية .وباإلشارة ل

مرئيات جمعية الصيادين

5

المحترفين واقتراحاتها إلصالح قطا الصيادين المقدمة في  3مار
2014م ،واقتراحاتها في ططابها الموجه ل رئيس مجلس النواب في
 26فبراير 2014م ،يُالحظ أن نص مشرو القانون ال يحقق أيًا من هذه
االقتراحات ال في البند رقم ( )4من هذه المرئيات وبشكل ج ئي
أيضـًا .وبناء عل ما تقدم اتجه

اللجنة ل عدم الموافقة عل قرار

10

مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشرو قانون في
شأن نشاء وتنظيم صندو دعم الصيادين البحرينيين (المعد في
االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .وفي

وء

وء ما دار من مناقشات

وما أبدي من راء ،فإن اللجنة توصي بما يلي :التمسك بالقرار السابق
لمجلس الشورى بخصوص مشرو قانون في شأن نشاء وتنظيم صندو
دعم الصيادين البحرينيين (المعد في

15

وء االقتراح بقانون المقدّم من

مجلس النواب) والقا ي بعدم الموافقة عل المشرو من حيث المبدأ،
واألمر معروض عل المجلس الموقر التخاذ الال م ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األط دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصو
معها في توصيتها برف
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وجهة نظري في مسألة رف

أي مشرو قانون ،وطاصة ذا اان من

المشاريع التي أثير حولها عدد من المطالبات أو النقاش ،وم طرًا سمعنا
من جمعية الصيادين أن القانون اآلن موجود عند مجلس الشورى ،وأن
هناك تعطيالً لهذا المشرو بقانون ،رغم أننا بيّنا وجهة نظرنا منذ
البداية ،وال شك أن جميع أصحاب المهن ،وطاصة الحرفية أو التي
تكون نادرة اإلقبا عليها في بداياتها ،ونحن نرى أنها أصبح

5

عل

العكس في ت ايد مستمر ،ومن هذه المهن الصيد وال راعة وصناعة
الفخار واألواني ،أصحاب هذه المهن الهم من األشخاص الذين
يستحقون بالفعل أن يكون لهم دعم منظم ،ولكن اآللية التي أت بها
هذا المشرو في أسسه ومبادئه لية غير صحيحة ،وطاصة أنه في
التقرير المشار ليه من األط

10

هوة ــ أعني تقرير اللجنة ــ مذاور فيه

أن جمعية الصيادين أنفسهم لديها تحفظ عل بع

مواد مشرو القانون،

وينبغي أن ننظر اآلن ل تاريخ تقديم هذا المشرو بقانون ،واألسس
والمبادئ التي بُني عليها ،هل تحقق اليوم ما هو أاثر مما هو وارد في
مشرو القانون أم ال؟ نحن سمعنا أن هناك ا ديادًا في عدد الصيادين،

15

وينبغي أن يقف العدد عند هذا الحد ،وهذا توجه غير حميد ،وال يجو ،
هذه المهنة من المفترض أن تكون مفتوحة للجميع ،ال من يرغب أن
يمار

مهنة الصيد وأن يحظ بالترطيص ال يجو أن يحدد برقم معين

بحجة أنه ينبغي أن نكتفي وال يُ اد هذا العدد .الشخص الذي يريد
الشيء لنفسه اما هو مكفو له في حرية مباشرة تلك المهنة ،فهي
مكفولة أيضًا للجانب اآلطر .عندما تقو سأدعم الصيادين البحرينيين
فأن

استهدف

أمرين :عطاء الصندو مخصصًا وبين

موارد هذا

الصندو من أين ،وفي الوق نفسه اشترط أيضًا أن تتحمل الحكومة
دفع ج ء من التأمين والج ء الباقي يعو عليه من الصندو  .لدينا في
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هيئة التأمين االجتماعي لية وهي مظلة تأمين وم ايا لكل من يرغب
ولديه مهنة طاصة .أيضًا يجب أن نرى ما قدمته تمكين للصيادين.
تمكين بحسب حصائياتها عمل

برنامجًا طاصًا لدعم الصيادين

البحرينيين بحيث يتم تطوير وتحديث لياتهم ومعداتهم وتحسين
أو اعهم في هذا الجانب لكي ال يتكفل بالجانب المالي وي ثر عليه،
فأصبح يغط

5

بنسبة  %80من قبل تمكين في دعم الصيادين

البحرينيين ،وحددت بمبلغ  3الف دينار لمالكي الطراريد و 5الف
دينار لمالكي البواني  .منذ تأسيس هذا النظام عدد الذين استفادوا
منه  1100من العاملين في قطا الصيد من البحرينين وحت ديسمبر
2012م اان هناك مي انية  3.4ماليين دينار صرف في هذا الجانب،

10

بالتالي عندما تقو الحكومة نه ال يمكن أن نخصص مي انية سنقف
د ذلك .عندما يكون هناك تقصير في هذا الجانب نقف مع المشرو
في مو و معين ،ولكن عندما نرى ما هو متوفر يحمل في طياته دعمًا
للصياد البحريني عند م اولته هذه المهنة فهذا جانب ينبغي أن نعمل عل
نمائه وتطويره وااتشاف الجوانب التي تدعم الصياد البحريني .أيضًا

15

ال نقبل أن ي جر صياد بحريني الرطصة أو يقوم بتشغيل عمالة أجنبية
تتاجر وتستفيد وت احم الصياد البحريني ،وفي الوق نفسه تطالب وتقو
ن لي حقًا وظروفي صعبة .وهنا نطالب الجهات المختصة عند ااتشاف
أي صياد بحريني يقوم بتأجير تلك الرطص للعمالة األجنبية التي ت احم
البحرينيين فينبغي سحب الرطصة و حالته ل النيابة العامة للمحاامة.
هنا تأتي اإلشكالية بين الصيادين ،بعضهم يشق ويتعب لتحصيل ر قه
وهذا من نقف معه ،أما من يتاجرون بالرطص فال نقف معهم ،وال يحق
لهم المطالبة اليوم بتقليل فترة حظر الروبيان وأن فترة  6أشهر طويلة،
حيث ن الفترة في دو أطرى  4أشهر فقط ،ونحن نريد أن تكون فترة
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الحظر  3أشهر فقط .مهنة الصيد ال تقف عند صيد الروبيان فقط،
أر ا البحر اثيرة .صحيح أن صيد الروبيان هو أعل مردود دطل مالي
بالنسبة ل الصياد ولكن فترة الحظر هل هي فترة يتم فيها االستفادة
بحيث ن حجم الروبيان يكبر أم ال؟ نحن شهدنا أيضًا من اإلطوان في
مجلس النواب أنهم استاءوا من أنه في فترة حظر الروبيان نرى الروبيان

5

البحريني يبا  ،من الذي يكرف الروبيان ويهدم الحياة الفطرية؟ نحن
نراهم يتألمون ،وطاصة البحارة عندما يرون العمالة األجنبية تستن ف
البحر بهذه الطريقة .اليوم أدعم الصياد البحريني عندما أرى تمكين
مقصرة في برامجها .لألسف الشديد نحن نطلب من تمكين أن تظهر
ما تقوم به لبع

المهن .الكثير من المهن التي تحتا ل الدعم أاثر

10

من الصيادين االمعلمات في رياض األطفا  ،وشهدنا الكثير من
اإلشكاليات ،فهن يعملن بعقود م قتة ،ولوال تدطل سمو رئيس مجلس
الو راء بصرف دعم لهن لما استطعن العمل .وطاصة ما يتعر ن له من
استغال أصحاب المهن لهن لحاجتهن ل العمل وقبولهن بالعقود الم قتة
بالرغم من أن رواتبهم هيدة .فإذا انا سنقارن سندعم من؟ هناك فئات

15

أول بالرعاية والدعم منهم .سنسمع اليوم بعد الجلسة أو غدًا ،مجلس
الشورى يقف

د دعم الصيادين ،ال ت طذ الجمل بهذه (المنشيتات)

التي تعلن أو تتداو  .نعم ،نقف

د أي مشرو يراد منه االستفادة بسبب

مسم المهنة .الصياد الذي ي دي عمله ويتعرض إلشكاليات ستدعمه
تمكين بمكائن لكي تكون سرعة طراده أفضل ،وبآليات يستطيع

20

من طاللها الصيد بشكل أفضل ومتطور .هذا هو الجانب الذي يحتا
ليه الصيادون .جهودهم مقدرة ولكن نخص من يعمل فعالً وفق القانون
واإلجراءات .نريد تحراًا من الحكومة تجاه المخالفين في هذا
الجانب ،وشكرًا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،األط دال ال ايد ما قصرت وقال ال
األفكار التي اان

5

تدور في أذهان أعضاء اللجنة .نحن مع الصياد

البحريني ونتفهم معاناته وظروفه ،لكن هل هذا المشرو بقانون هو
الحل؟ أبدًا .أوالً :معوقات تنفيذ مشرو القانون موجودة فيه .لم يحدد
نسبًا عل الشراات ،ولم يحدد النسبة المقتطعة من اميات الرمل،
ربح هذه الشراات أو السعر السوقي الذي تبا فيه متغير ،وهذا

10

سينعكس عل المواطن؛ ألن هذه الشراات بعملية حسابية أي تكلفة
ائدة عليها ستحملها في سعر البيع ،فالمتضرر هو المواطن .نأتي ل
الدعم ،المحروقات والوقود تبا ليهم بأسعار مدعومة ،أليس هذا دعمًا؟
ثانيًا :الصيادون اباقي المواطنين ،طدمات اإلسكان والصحة والتعليم
متوافرة للكل .أما أن نستثني فئة ،ماذا عن باقي الفئات الحرفية من

15

النجارين والحدادين والقصابين والم ارعين؟ الهم أصحاب مهن ويحق
لهم الدعم ،وهم متساوون في المراا القانونية ،ذا دعمنا حرفة فالبد
من دعم باقي الحرف .وطاصة في الو ع الذي نعيشه ليس في البحرين
فقط بل في المنطقة اإلقليمية الها مع تدني أسعار النفط .هل هذا
يادة عل ااهل الدولة؟ دائمًا في مجالسنا نتغن بالدين العام وأين
وصل ،وتقرير البنك الدولي وتقرير أي م سسة والتصنيف المالي
للبحرين .هذا مرفوض .نحن مع الصيادين ،دعم الصيادين وحمايتهم
بمالحقة أصحاب الرطص الم جرة عل أجانب سيويين والذين يقومون
بالصيد الجائر .سيدي الرئيس ،مت رأيتم أن السمك بحجم طابع البريد
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يبا ؟ ال يوجد الت ام بقانون حظر الصيد ،وال ذلك بسبب الرطص
الم جرة والعمالة السائبة التي عاث في البحر فسادًا ،وهذه مس وليات
جهات يجب عليها تنفيذ القانون .القوانين موجودة ولكن العيب في
تنفيذها .البد من حماية الصياد البحريني وتأمين ر قه من الم احمة
الجائرة في حقه .واألطبر مني يعرفون ،هناك دعم للصيادين في فترة

5

حظر صيد الروبيان .اللجنة لم تتخذ قرارها الثاني ال بعد االطال
واالستئنا

برأي الجهات المس ولة وبما تراه عل الواقع .اليوم هناك

دعم للصيادين في دو مجلس التعاون مثل اإلمارات وسلطنة عمان،
ودعمهم اما تفضل

األط

دال ال ايد بإنشاء مصانع ثلج وتعليب

وتوفير المرافق الصغيرة لمصائدهم وهذا ما تقوم به تمكين ،نما هناك

10

حظر عل م والة مهنة الصيد لغير المواطن فقط .فالبد أن يكون ال
صاحب رطصة صيد هو المس و في طراده أو بانوشه بدالً من تراها
لألجانب والعمالة السائبة للعبث بالبحر .سيدي الرئيس ،رأي

ابر

مساحة بحر اإلمارات وسلطنة عمان ،مع هذا يحظر فيها الصيد ال عل
المواطن .ذا أردنا حماية الصياد البحريني البد أن ينفذ ويفعل القانون

15

في حمايته ،هذا رأي اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أحمـــد براهيــم بهـــ اد.
20

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حقيقة ليس لدي ما أ يفه بعدما استمعنا
ل االم األط دال ورئيس اللجنة سوى أن أتقدم بالشكر ل اللجنة
التي فندت هذا االقتراح بقانون وذارت نقاطًا تستحق أطذ القرار بعدم
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الموافقة عليه؛ لذلك أ م صوتي ل صوت اإلطوان الرافضين له،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ جمعة محمد الكعبي.

5

العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نحن تمسكنا بقرارنا السابق برف
مشرو القانون ،ولو اان هناك بحار بحريني ي او هذه المهنة فنحن
معه .أنا اول مهنة البحر أاثر من  50سنة ،منذ أن اان عمري 10

10

سنين ل أن وصل  65سنة .اان البحر مصدر دطل لمعظم أو نصف
سكان البحرين اوّنوا من طالله عوائلهم ودرسوهم ،واليوم سُلم البحر
ل األجانب %99 .من البحارة الموجودين عل ظهور السفن أجانب،
وأنا أرى ذلك يوميًا .الدطل الذي يتحصل من البحر دطل ابير ،ويتقاسم
بالمناصفة بين األجانب وصاحب الرطصة .أنا أحمل ذلك جهتين :الثروة

15

السمكية وأصحاب الرطص .الثروة السمكية تعطي الرطص للبحريني
لكنها ال تراقبه هل هو الذي يذهب ل البحر أم ال .تسلم ل األجانب
وبالذات اآلسيويون مع عدم ذار الجنسيات .الصيادون يطالبون برواتب
وتعويضات ،أنا مع البحريني لكن أصحاب البواني

يحصلون عل معونة

شهرية تتراوح بين  300و  360دينارًَا ادعم للدي  ،ودائمًا يطالبون
لماذا توقفوننا  4و 6شهور عن الروبيان .البحر مفتوح لصيد الروبيان
وغيره ،وما دمتم تحصلون عل معونة من الحكومة تتراوح بين 300
و 360لدعم الدي  ،فلماذا تطالبون بشيء طر؟ أنا مع البحار البحريني،
ومع األسف أن البحارة البحرينيين قلّة ،وربما نسبتهم  %2فقط ،بينما
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نسبة الصيادين األجانب في (البواني )  ،100%وفي (الطراريد)
 ،%98فنحن نطالب برف

هذا المشرو لما فيه من فائدة للمجتمع،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضل األخ الداتور سعيد أحمد عبدا .

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي وجهة نظر مختلفة ،أنا أقدر ما
تفضل به ال من األط دال ال ايد ورئيس اللجنة واألخ جمعة الكعبي

10

واذلك األخ أحمد به اد .لدينا مشكلة ،وهي أن البحرين ليس اما
اان

سابقًا ،فهناك شح وقلّة في األسماك ،وشح وقلة في الروبيان

تحديدًا ،لدينا مشاال ليس مرتبطة بالحظر فقط ،حيث ن مصائد
األسماك لم تعد اما اان

في السابق ،فالحظر جانب والمصائد

جانب طر ،والظروف التي يعاني منها الصيادون في عملية الصيد نفسها.
بع

15

ال مالء طرح مو و أن الصيادين يستعينون اآلن باألجانب! معظم

المهن اآلن تستعين باألجانب ،فعما النجارة والبناء الهم أجانب .لدينا
مشكلة تكمن في أن مهنة صيد األسماك تحديدًا تواجه مشاال،
ونحن متضررون جميعًا ،وأنا شخصيًا يُطلب مني شراء (الروبيان)،
ولكنه غير متاح ،وعندما أرغب في شراء األسماك يُقا لنا ن األسماك
غير جيدة في هذه األيام ،ذن توجد مشكلة ،واألمور ليس

اما

اان في السابق .صحيح أن الصيادين رفعوا أسعار األسماك ولم تعد
اما اان سابقًا ،ولكن ما ال هناك مشاال .بع

اإلطوة طرحوا

مسألة أنه يجب التفكير في حلو غير الصندو  ،ولكن يجب أال
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نتغافل عن ذلك ،فأنا شخصيًا ال أقارن مهنة الصيد بالنجارة ،فتوافر
األسماك امادة غذائية أمر مهم مقارنة باللحوم والدجا  ،وال يمكن
أن نقارن مهنة الصيد ألهميتها في المجتمع بمهنة النجارة .أعتقد أن
وجهة نظر المجلس هي الموافقة عليه ،ولكنني أتمن عل المجلس
ــ ذا أمكن ــ تأجيل الب في هذا المشرو  ،ألننا فعال نواجه مشاال،

5

فال يعتقد أحد أن مهنة الصيد سهلة .لقد طسرنا مصائد أسماك اثيرة.
أنا من ج يرة سترة ،وأثناء طفولتنا انا نذهب ل البحر بأدوات صيد
بسيطة ونصطاد بين  4ل  6ايلو من السمك ،بينما في الوق الحا ر
الصيد أصبح صعبًا جدًا ،فاإلطوة الصيادون البحرينيون يواجهون
مشاال ،وطصوصًا ــ اما تفضل بع

ال مالء ــ أن العمالة األجنبية

ت احمهم .يجب التفكير في األمر ،فنحن يمكننا رف

10

هذا المشرو

ولكن ذلك ال يحل المشكلة ،وسوف نتأثر جميعًا .أعتقد أن علينا
التفكير بشكل جاد ،وأتمن أن نصوت عليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضل األخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،اإلطوة الذين سبقوني في الحديث رأيهم
وا ح ،وتفضلوا بإسهاب في يضاح األسباب التي تدعو مجلس الشورى
ــ بحسب التوصية ــ ل رف

هذا المشرو  .غدًا سيُالم مجلس الشورى

في الصـــحف ذا صـــوت بعدم الموافقة عل هذا المشـــرو  ،فأرجو من
وســــــــائل اإلعالم أن يكونوا منصــــــــفين ويطرحوا جميع األفكار التي
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طُرح اليوم ،وأعتقد أن ما تفضـــــل به اإلطوان اان وا ـــــحًا وجليًا،
ويجب أال يُالم مجلس الشورى في هذا الشأن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أود أن ألخص ما دار من نقاش ،وهو أن مجلسكم

5

الكريم يقف مع الصياد ذا اان الصياد بحرينيًا ،هذا هو مختصر
النقاش ،ولذلك فإن رفضكم لهذا المشرو أت من هذا المنطلق .هل
هناك مالحظات أطرى؟

(ال توجد مالحظات)

10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل رف

مشرو القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
ذن يرف

مشرو القانون من حيث المبدأ .وننتقل اآلن ل البند

التالي من جدو األعما والخاص بمناقشة مشرو قانون بتعديل المادة
( )2من القانون رقم ( )74لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين( ،المعد في

وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)،

وأطلب من األخ الداتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه ل
المنصة فليتفضل.
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العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شــكرًا ســيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبي التقرير ومرفقاته في
المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:

5

هل يوافق المجلس عل تثبي التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:

10

ذن يتم تثبي التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق  /3صفحة )121

الرئيـــــــــــــــس:

15

وسنبدأ اآلن بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو القانون.
تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارس

اللجنة مشرو القانون وقرار

مجلس النواب بشأنه ،اما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله
من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لش ون
اللجان والمستشار القانوني المساعد ،مع ممثلي و ارة العمل والتنمية
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االجتماعية وو ارة الصحة .واطلع

اللجنة عل

رأي لجنة الش ون

التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء م ادًا سالمة مشرو القانون
من الناحيتين الدستورية والقانونية .اما اطلع اللجنة عل رأي المجلس
األعل للمرأة ،والم سسة الوطنية لحقو اإلنسان ،وعل رأي لجنتي
ش ون المرأة والطفل ،وحقو اإلنسان ،والذين دعموا وساندوا مشرو

5

القانون .يتألف مشرو القانون فضالً عن الديباجة من مادتين ،تناول
المادة األول منهما

افة حكم جديد يتعلق بسريان أحكام القانون

رقم ( )74لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين عل أبناء
المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي المقيمين قامة دائمة بمملكة
البحرين ،وتنص عل أنه« :تسري أحكام هذا القانون عل األشخاص

10

ذوي اإلعاقة من البحرينيين ،وعل ذوي اإلعاقة من أبناء المرأة البحرينية
المت وجة من أجنبي المقيمين قامة دائمة بمملكة البحرين» ،بعد أن
اان النص النافذ ينص عل أنه« :تسري أحكام هذا القانون عل
المعاقين البحرينيين» ،فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية .ويهدف
مشرو القانون ل

األطذ بمبدأ دعم الظروف التي تمر بها المرأة

15

البحرينية المت وجة من أجنبي والمقيمة بمملكة البحرين مع أبنائها بما
يتفق وتشريعات المملكة الداعمة للمرأة البحرينية المت وجة من أجنبي،
ومراعاة ما يمر به األبناء المعاقون للمرأة البحرينية المت وجة من أجنبي،
المقيمون في مملكة البحرين ،من ظروف صحية تستل م توفير العناية
والخدمات المناسبة لهم ،من طال شمو ذوي اإلعاقة من أبناء المرأة
البحرينية المت وجة من أجنبي بأحكام القانون رقم ( )74لسنة 2006م
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .والجدير بالذار أن مشرو
القانون مصاغ بناء عل اقتراح مقدّم من مجلس الشورى وقد وافق عليه
مجلس النواب .وبعد تباحث اللجنة وتدارسها لمشرو القانون ،واطالعها
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عل

جميع مرفقاته ،فإن اللجنة ترى

رورة الموافقة عليه وذلك

للمبررات اآلتية1 :ــ يأتي مشرو القانون تحقيقًا لمبدأ المساواة في
المعاملة القانونية بين المرا القانوني لل و البحريني المت و من
أجنبية ،وال وجة البحرينية المت وجة من أجنبي ،وبما يخدم فئة ذوي
اإلعاقة ،والستكما المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة والتي من بينها

5

القانون رقم ( )35لسنة 2009م بشأن معاملة وجة البحريني غير
البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المت وجة من غير بحريني معاملة
الرسوم المقررة عل الخدمات الحكومية

المواطن البحريني في بع

الصحية والتعليمية ورسوم اإلقامة2 .ــ ن مشرو القانون يتوافق مع ما
تضمنته أحكام اتفاقية القضاء عل جميع أشكا التميي
(السيداو) التي انضم

د المرأة

10

ليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم ()5

لسنة 2002م ،واتفاقية حقو األشخاص ذوي اإلعاقة التي صادق عليها
مملكة البحرين بموجب القانون رقم  22لسنة 2011م ،من أن تفعيل
أحكام االتفاقيات يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة التي تحظر
التميي

د المرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة والتي من

المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي الحقو

منها منح أبناء

15

ذاتها التي يتمتع بها

المواطنون البحرينيون3 .ــ ن مشرو القانون يتوافق مع ما جاءت به
اتفاقية حقو األشخاص ذوي اإلعاقة وبالتحديد الفقرة (و) من الديباجة
التي نص عل أن «...األسرة هي الوحدة الطبيعية للمجتمع وأنها تستحق
الحماية من جانب المجتمع والدولة ،و ن األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد
أسرهم ينبغي أن يحصلوا عل الحماية والمساعدة الال متين لتمكين
األسر من المساهمة في التمتع الكامل عل

قدم المساواة بحقو

األشخاص ذوي اإلعاقة» ،واذلك المادة ( )5منه نص

عل مبدأ

المساواة وعدم التميي بين األشخاص ذوي اإلعاقة وتمتعهم بالحماية
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القانونية الكافية وجميع الحقو والحريات المنصوص عليها ،حيث
نص في الفقرة الثانية عل أنه «تحظر الدو األطراف أي تميي عل
أسا

اإلعاقة وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة الحماية المتساوية

والفعالة من التميي عل أي أسا »4 .ــ نص اتفاقية حقو األشخاص
ذوي اإلعاقة في المادة ( )3الفقرة (ب) عل

(عدم التميي ) بين

5

األشخاص ذوي اإلعاقة امبدأ من مبادئ االتفاقية ،ونص في المادة
( )4الفقرة (ب) عل «اتخاذ جميع التدابير المالئمة ،بما فيها التشريع،
لتعديل أو لغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل
تميي ًا

د األشخاص ذوي اإلعاقة»5 .ــ ن قرار مشرو القانون من

قبل السلطة التشريعية سوف يع من سمعة مملكة البحرين عالميًا عل

10

المستويين الحقوقي واإلنساني .وبناء عل ما تقدم ،فإن اللجنة ترى
رورة الموافقة عل مشرو قانون بتعديل المادة ( )2من القانون رقم
( )74لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في

وء

االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ،لما له من ثار يجابية عل
األو ا المعيشية للمرأة البحرينية المت وجة من أجنبي ،واألمر معروض

15

عل المجلس الموقر التخاذ ما يل م ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األط دال جاسم ال ايد.
20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر أيضًا للجنة عل تقريرها .ان
من مقدمي هذا االقتراح في يناير 2016م ،وتم عر ه عل المجلس
ااقتراح بقانون ،واليوم نشهد أنه أصبح مشروعًا بقانون ،وهذا المشرو
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جد حو منح الجنسية البحرينية ألبناء المرأة البحرينية ،ونحن نتفهم
أبعاد هذا النص ،ولكن ينبغي أن نشير ل أن السلطة التشريعية في
الوق

ذاته لم تقف عند مسألة عدم قرار هذا المشرو بقانون حت

اآلن ،وتم تقديم طدمات مساندة للمرأة البحرينية وألبنائها في مجا

5

الصحة والتعليم واإلقامة .نأتي اليوم لمناقشة مو و أن المرأة البحرينية
ذا اان مت وجة من أجنبي ولديها أطفا مقيمون قامة دائمة فعلية
في مملكة البحرين فإنهم سيكونون

من المشمولين بالدعم ،وأن

يعاملوا معاملة البحرينيين .جهود و ارة العمل والتنمية االجتماعية حاليًا ــ
و ارة التنمية االجتماعية سابقًا ــ بال شك تذار ،وفي هذا الجانب
نستذار الداتورة فاطمة البلوشي حيث اان

10

هناك الكثير من

األمور التي تم األطذ بها لدعم ذوي اإلعاقة ،وتم نشاء العديد من
المراا المتخصصة في هذا الجانب ،وحاليًا هناك المرا الشامل
لذوي اإلعاقة .ال هذه األمور تأتي

من ما تقوم به الدولة لمساندة

فئة ذوي اإلعاقة ،وطاصة أن مثل هذه الفئة لديهم احتياجات نفسية

15

وتأهيلية ،وهناك مستل مات عدة البد من توفيرها لهم لتلبية احتياجاتهم،
وا

في عون ال أب وأم لديهم أبناء يعانون أي نو من أنوا اإلعاقة.

أود اذلك أن أشير ل أنه ــ من طال لقاء اللجنة مع المعنيين في
و ارة العمل والتنمية االجتماعية ـــ تم رصد ما يقارب  11ألف شخص من
ذوي اإلعاقة ،تخصص لهم الدولة مي انية سنوية تقارب 13.850.000
دينار بحريني ،فهل تتم مراجعة أوجه نفا تلك المي انية؟ هل الو ارة
تتابع متابعة فعلية من هو مسجل لديها من ذوي اإلعاقة و ن اان يستفيد
فعالً من المبلغ المخصص له؟ هل هناك رقابة للوالدين في هذا الجانب؟
نحن دائمًا نتكلم عن مراجعة الشرو
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تيسير في اإلجراءات .وبالنسبة ل أفضل ما يتم التوصل ليه في جانب
دعم األسر التي يكون أحد أفرادها من ذوي اإلعاقة ،نحن رصدنا
حاالت اثيرة يكون فيها األب واألم بحاجة هم أنفسهم ل دعم ،ليس
فقط دعمًا ماليًا و نما اذلك هم بحاجة ل دعمًا نفسيُا وتأهيلي
للتعامل والتعاطي مع هذه الفئة .نحن في النهاية ن اد أننا نسع

ل

5

سن تشريعات مساندة ألبناء المرأة البحرينية اما عهدنا دومًا سواء عل
مستوى اإلرادة السياسية أو عل مستوى المجلس األعل للمرأة بتوجيه
من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بن

براهيم

طليفة ،حيث

ن من أهم النقا التي ينظر ليها المجلس األعل للمرأة ايفية مساندة
المرأة البحرينية التي تكون مت وجة من أجنبي وباألطص من لديها أبناء

10

في حضانتها من ذوي اإلعاقة ،وأن تكون مساندتها في أن يُعامل أبناؤها
معاملة أبناء الوطن ،وطاصة أن أبناءها دائمًا يكون لديهم والء وانتماء
لهذا البلد .ومثل هذه التشريعات تع

لديهم روح المواطنة ،وروح الحب

لهذا البلد .من طال استفساري من اللجنة تبيّن لي أنه ال توجد حصائية
لدى و ارة العمل والتنمية االجتماعية تبيّن عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة

15

من أبناء المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي ،وذلك ألنه لم يتقدم ل
و ارة العمل والتنمية االجتماعية أحد منهم باعتبار أنهم غير مشمولين
في أي قانون ،ونحن نتمن أن تكون هناك قاعدة بيانات بالنسبة ل
ذوي اإلعاقة من أبناء المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أحمد مهدي الحداد.
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العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصو ل لجنة الخدمات عل
تقريرها ،وأود أن أتوجه بالشكر ل األط الداتورة جهاد الفا ل
عل

حالة هذا المشرو ل لجنة حقو اإلنسان بمجلس الشورى .أعتقد

أن الرأي الذي تفضل به اللجنة اان رأيًا مسهبًا وموفقًا ومساندًا ألبناء

5

المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي في الحصو عل جميع الحقو .
أوافق عل ال ما جاء في التقرير من نقا  ،وأود أن أشيد بدور
المجلس األعل للمرأة في مساندته في تقليل مدة اإلقامة لذوي اإلعاقة
من أبناء المرأة المت وجة من أجنبي ،وأعتقد أن هذه نقطة مهمة ،وأتطلع
ل اليوم الذي يصدر فيه قانون عطاء أبناء المت وجة من أجنبي الجنسية
البحرينية ،حيث سيع

10

ذلك مصداقية مملكة البحرين ليس عل

المستوى الداطلي فقط و نما اذلك عل المستوى الدولي ،وأتمن عل
المجلس األعل للمرأة أطذ المبادرة في هذا الشأن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون
مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،سمعنا الكثير من األلفاظ بالنسبة ل
التميي

د المرأة و د األشخاص من ذوي اإلعاقة وطالف ذلك ،و ن

هذا التعديل عل مشرو القانون سوف يلغي هذا التميي  ،وهذا غير
صحيح ،الدولة لم تميّ بين مواطنيها مطلقًا في العر أو األصل أو الدين
أو المذهب ،باإل افة ل

أن الدولة اان
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20

الخدمات ،واان نتا هذه القوانين قانون الضمان االجتماعي الذي شمل
ما ال يقل عن  10فئات وهم :اليتيم ،والولد ،والمسن ،والمعا ،
والمطلقة ،واألرملة ...لخ .الدولة اان

مبادرة دائمًا بتقديم الضمان

االجتماعي لجميع فئات المجتمع ،والقضية ليس قضية تميي

د أبناء

المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي ،فالمرأة البحرينية المت وجة من

5

أجنبي أبناؤها يحملون جنسية بائهم وليس الجنسية البحرينية ،وهذا
أمر معروف دستورًا وقانونًا ،فالقضية التي أشارت ليها الحكومة متعلقة
بالمي انية .تكلم

مع األط

الداتورة جهاد الفا ل واان

اإلشكالية في عدم وجود أرقام لدى و ارة العمل والتنمية االجتماعية
لكي نبني عل أساسها دراسة مالية بالنسبة ل الكلفة المالية لمشرو
القانون ،وأي قانون له أثر مالي يجب أن يدر

10

من قبل لجنة الش ون

المالية واالقتصادية وأن يكون للجنة رأي فيه ،و ن اان هناك تغيير
في المي انية فالبد أن يكون ذلك باالتفا مع الحكومة .لنأطذ الو ع
الحالي بالنسبة ل المصروف ،حاليًا المي انية المرصودة لذوي اإلعاقة
هي  9.600.000دينار بحريني ،وهذا طر رقم بالنسبة آلطر مي انية،

15

والمصروف بحسب تقرير اللجنة وبحسب ما أفادت به و ارة العمل
والتنمية االجتماعية هو  13.850.000دينار بحريني ،أي أن هناك عج ًا
يقارب  4.000.000دينار بحريني .المبدأ العام لمشرو القانون ال أعتقد
أن عليه شكالية ذا أطذنا بجميع النقا

القانونية في الحسبان.

الدراسة المالية حاليًا غير ممكنة ،ولكن ربما بتوافر بع

الوق ومن

طال قيام الو ارة المعنية بجهد لرصد عدد هذه الفئة من ذوي اإلعاقة،
رغم أن ــ اما قال األط دال ال ايد ــ هذه الفئة من ذوي اإلعاقة ال
تراجع و ارة العمل والتنمية االجتماعية ،وبالتالي يصعب حصرها ،نتمن
أن يكون قرار القانون بناءً عل دراسة مالية أشمل وأحكم ،وطاصة
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20

عندما علمنا أن المي انية في هذا الباب تصرف بعج أربعة ماليين دينار
سنويًا ،و افة فئات جديدة من الم اد أنه سيرفع العج المالي ل
طمسة ماليين أو ستة ماليين وربما أاثر أو أقل ،واما قل

ن الدولة

سباقة لتقديم جميع الخدمات والضمانات االجتماعية وطالفه للمواطنين
من دون تميي  ،والقانون قبل قراره يحتا ل دراسة ووق إلحكامه

5

من جميع الجوانب ،وطاصة الجوانب المالية والقانونية ،ليكون القانون
أسلم وأسهل في التنفيذ ،ولنكون عل بيّنة بالكلفة المستقبلية لتنفيذ
هذا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

شكرًا ،تفضل األخ الداتور سعيد أحمد عبدا .

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،البحرين شهدت تطورًا غير مسبو في
مجا االهتمام بحقو المرأة ،ونحن جميعًا من المفترض أن نفتخر

15

اوننا بلد يتمي في هذا الجانب ،واستغرب مناقشة هذا القانون اآلن،
حيث من المفترض مناقشته واالنتهاء منه منذ سنوات .لنفترض أن لدي
أط مت وجة أجنبي ومقيمة في البحرين ولديها طفل من ذوي اإلعاقة،
ايف ال يصرف البنها معونة؟! أين المنطق في ذلك؟! ايف نضع قانونًا
ونقو فيه ذا اان الرجل البحريني لديه طفل من ذوي اإلعاقة فتصرف
له معونة ،ولكن المرأة البحرينية التي أصبح اليوم تساهم في جميع
القطاعات ودورها مشهود له ،ذا اان لديها ابن من ذوي اإلعاقة من
و أجنبي فال تصرف له معونة؟! وشكرًا.
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20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األط الداتورة جهاد عبدا

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة ل ما تفضل به سعادة و ير

5

ش ون مجلسي الشورى والنواب ،ال أعتقد أن هذا المشرو بقانون
سيشكل عبئًا عل مي انية الدولة ،صحيح أنه ال توجد هناك حصائية
بعدد ذوي اإلعاقة من أبناء المرأة البحرينية المت وجة من غير البحريني،
ولكن المجتمع البحريني مجتمع صغير وأعداد البحرينيات المت وجات
من غير البحرينيين ال أعتقد أنها أعداد ابيرة ،وأبناؤهم ليس جميعهم

10

من ذوي اإلعاقة ،وفي اعتقادي أن أعدادهم ال تتجاو نسبة  ،%1فهل
هذه النسبة ستشكل عبئًا عل مي انية الدولة؟ ال أعتقد ذلك ،وبالتالي
أرجو من مجلسكم الموقر أن ينظر ل هذا المشرو بقانون بعين
الرحمة ،ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء؛ ال أم تتمن
أن يكون ابنها في اامل صحته وقوته ،وهذا ابتالء من رب العالمين،

15

فال نكون نحن وال من عليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون
مجلسي الشورى والنواب.

20

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أن الرحمة متوافرة في الجميع
الحمد

 .األط الداتورة جهاد الفا ل قال واررت أاثر من مرة
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نها ال تعلم ما هي الكُلفة المالية لهذا المشرو بقانون ،وأنا اذلك ال
أعلم ،وال أعلم ذا اان هذه الكُلفة ستشكل عبئًا عل مي انية الدولة
أم ال ،ولكن النص الدستوري والقانوني يقو

ن أي قانون له اُلفة

مالية عل المجلس أن يكون عل بيّنة بها ،ألن معرفة الكُلفة المالية
ألي قانون ج ء من عوامل اتخاذ القرار بشأنه ،ونحن حاليًا بصدد عداد

5

المي انية المالية للسنتين الماليتين 2017م و2018م ،وأعتقد أن هذا
التعديل سينعكس عل المي انية ،ومبدئيًا اما قل
شكالية ،ولكن بيّن

ليس

لدينا أي

أن المرصود حاليًا في المي انية 9.600.000

دينار بحريني وما صرف ل شهر بريل 2017م بلغ تقريبًا 13.850.000
دينار بحريني ،وأي

افات ل هذا البند بال شك سترفع من نسبة

10

العج  ،وال أعلم ام النسبة ،لذلك أتمن أن تكون هناك أرقام وأن
يعمل اإلطوان في اللجنة بالتعاون مع الجهة المعنية في الحكومة للوصو
ل هذا الرقم ذا أمكن ،وأتمن أن يتم الب فيه بأسر ما يمكن،
وال شك ن حصل عل موافقة المجلس فسيكون في طور التنفيذ في
أقرب فرصة ممكنة ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ طالد محمد المسلم.

العضو خالد محمد المسلم:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اإلطوة في اللجنة عل

هذا

المشرو اإلنساني ،وأعتقد أن الدولة لم ولن تقصر في هذا الشأن
بالنسبة ل المعوقين .لكن البحريني المت و من أجنبية يختلف عن
البحرينية المت وجة من أجنبي ،وهذا مو و سياسي ليس
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بالعاطفة أو بالمعوقين ،وهو ي ثر ــ لن أقو سلبيًا ــ في ديموغرافية
البحرين ،فعندما تأطذ بالمعوقين أوالً فالبد أن تأطذ أيضًا بالمت وجات
من أجنبي ثانيًا ،وهذا األمر في الوق الحا ر له تأثير سلبي ولكن
في المستقبل ن شاء ا

ستكون النتائج مختلفة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الداتور أحمد سالم العري .

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة عل هذا القانون أو هذا

10

المقترح ،وأستغرب من تقديمه اآلن ،وأتساء ايف سينظر لينا العالم
اآلن لتقديمنا طدمات للمعوقين من أم بحرينية وأب أجنبي! هذا األمر
سيكون بمثابة سبة في قوانين العالم ،هل نحن في البحرين اآلن ال
نستطيع تقديم طدمات للمعوقين من أم بحرينية؟! أتفق تمامًا مع األخ
أحمد واألخ الداتور سعيد عبدا

أن هذا القانون يجب أن يكون قد

15

صدر منذ سنين بل عقود ،اآلن نقدم لهم التعليم والعال وغير ذلك من
طدمات ،فاألطفا الذين يولدون ألم بحرينية وأب أجنبي تقدم لهم ال
الخدمات ،فكيف ال تقدم لهم طدمات تتعلق باإلعاقة؟! أعتقد أن هذا
المشرو نساني جدًا ،وأتفق مع اللجنة واألط الداتورة جهاد الفا ل
في هذا المشرو  ،وأرجو الموافقة عليه ،وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األط هالة رم ي فاي .
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العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدوري أتقدم بالشكر ل رئيسة وأعضاء
لجنة الخدمات عل موافقتهم عل هذا المشرو  ،وعل أطذهم برأي
لجنة المرأة والطفل بخصوص هذا المشرو  ،وأتمن فعالً من مجلسكم
الموقر الموافقة عليه؛ ألنه أحد أهم التشريعات التي يتطلع المجلس

5

األعل للمرأة ل الموافقة عليها ،اونه من التشريعات المهمة التي
تدعم االستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األط دال جاسم ال ايد.

10

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،في طار ما تفضل به سعادة األخ غانم
البوعينين و ير ش ون مجلسي الشورى والنواب ،صحيح أن الحكومة
عندما يأتيها مشرو قانون يتضمن بع

النصوص التي ترتب أعباء مالية

15

توا ن بينها ،وترى ن اان تستطيع أن تغطي هذه المبالغ التي ستُعط
من طاللها بع

االمتيا ات أم ال ،وهذا األمر

من األمور التي تعلم

سلفًا أن تكلفتها المالية تكون مرتفعة جدًا وتقدر بالماليين ،الرقم
الذي ذارناه عند عرض تقرير اللجنة والذي يقدر بـ 11ألف معا ،
المبلغ الذي سيترتب عليه يقدر بـ 13.850.000دينار سنويًا .ام عدد
النساء البحرينيات المت وجات من أجنبي؟ ربما قل

ننا ال نعلم عددهن،

والصحيح أننا نعلم عدد البحرينيات المت وجات من أجانب ألن و ارة
الداطلية ترصد وبالتالي يتبين عددهن ،اما توجد حصائيات عند
المجلس األعل للمرأة ،هذه النسبة حت عام 2016م عندما استخدم
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20

ــ صالحياته الدستورية بمنح أبناء عدد من

جاللة الملك ــ حفظه ا

النساء البحرينيات الجنسية البحرينية بموجب الدستور ،بلغ عددهن
 3525ابنًا وابنة لـ 1550من األمهات البحرينيات المستفيدات ،بالتالي ال
ترق األعداد ل أن تبلغ طمسة الف من أبناء وبنات النساء البحرينيات
المت وجات من أجانب .الموجود في منظومتنا التشريعية اليوم بخصوص

5

المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي بعيد عن منحها الجنسية وفق ما
تفضل به األخ طالد ،لوجود موانع لذلك ،قد تكون هذه الموانع سيادية
وقد تكون بسبب بع

التشريعات التي تنص عل أن الطفل ذا بلغ سن

 18سنة له حرية اطتيار العودة ل جنسيته األصلية ،بالتالي هناك
وابط أطرى .نحن مع منح أبناء المرأة البحرينية الجنسية مع و ع

10

الضوابط التي نراها ،لكن طالما أن هذا التشريع ما ا يتراوح بين
األطذ به أو عدم األطذ به ،مع وجود

وابط أو عدم وجود

وابط،

يجب أن نمرر مثل هذه التشريعات المساندة؛ ألن هذه التشريعات
المساندة هي التي ستعين المرأة البحرينية التي تقيم في بلدها قامة
دائمة ،ونحن عندما منحنا هذا االمتيا و عنا قيدًا

ابطًا ،ما هو هذا

15

القيد؟ هو أن تكون مقيمة في البلد قامة دائمة فعلية ،ال أن تأتي
لتقب

المخصص وتذهب .المرأة البحرينية ماذا ستستفيد بموجب هذا

القانون لسنة 2006م؟ تستفيد بموجب المادة  7والمادة التي تليها أمرين:
المادة  7قررت مخصصًا شهريًا لالبن أو االبنة من ذوي اإلعاقة ،وبموجب
المادة التي تليها تعف من الرسوم والضرائب عل األجه ة التي تستقدم
من الخار ؛ اونهم قد يحتاجون ل بع
التي يعانون منها .الدولة قادرة عل

األجه ة بحسب طبيعة اإلعاقة
منح مثل هذه الم ايا ألبنائها

البحرينيين اما تعطيها ألبناء المرأة البحرينية أيضًا .أنا لس

مع

االنتظار أو المخاطبة والمراسلة ،فقد تجاو نا هذه المرحلة ،صندو
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النفقة الذي يعتبر اليوم أعل مي انية بيدنا قررنا أنه ذا تعسر من أل م
بالنفقة فالدولة تقوم بالدفع نيابة عنه ل المرأة ،فقد جاءنا بتعديل عل
صندو النفقة بعد أن استقرت أو اعه ،وعل ماذا نص هذا التعديل؟
م المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي وأبنائها ،والها تشريعات
نوعية متقدمة في البحرين ،ال أقو ذلك مجاملة للبحرين ،ولكن عندما

5

نرى التشريعات المساندة نجد الكثير من الدو متعثرة بشأن صندو
النفقة ،حيث صاغ القانون في أحسن ما يمكن ولكن بدون أموا ،
بينما نحن طصصنا له من مي انية الدولة حت يستمر في عطائه ،وهناك
الكثير من النسوة المستفيدات من هذا القانون ،لذلك ألتمس من
المجلس الموافقة عل هذا المقترح؛ ألن تكلفته المالية لن تكون عالية

10

ولكن تحصيله وأثره اإليجابي عل من سينتفع به ابير ،واما قلنا
ن اد أن الكثير من أبناء المرأة البحرينية المت وجة من أجنبي يبنون
هذا البلد ،وهم ينشأون في مدار

هذا البلد ،وبالتالي مثل هذا النو

من التشريعات ينمي فيهم الحس الوطني تجاه وطنهم الذي تربوا فيه،
اما قل

ننا عندما قدمنا فكرة هذا المقترح انا قد و عناه من

15

دون قيد اإلقامة ،ولكن من أجل م يد من الضبط وحت ال يكون
النص محل استغال و عنا قيد اإلقامة الدائمة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يسرني أن أرحب بالسادة أعضاء وفد الم تمر الخليجي
السوداني في يارتهم لمجلس الشورى ،مشيدين بالعالقات المتمي ة التي
تربط بين دو مجلس التعاون لدو الخليج العربية وجمهورية السودان
الشقيقة ،التي شهدت تطورًا ابيرًا بعد عالن الشرااة االستراتيجية،
والتي تعبر عن درجة ابيرة من التفاهم السياسي والتوافق العام بين
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الطرفين تجاه القضايا الدولية واإلقليمية ،فكل الترحيب باألشقاء من
ال الدو

الشقيقة :المملكة العربية السعودية ،ودولة الكوي

الشقيقة ،وجمهورية السودان الشقيقة ،واذلك من مملكة البحرين،
متمنين لهم التوفيق والنجاح وطيب اإلقامة في بلدهم البحرين ،فأهالً
وسهالً بكم في مجلس الشورى .لدينا لقاء مع اإلطوة ولكن أرجو أن

5

يكونوا مستمتعين بجلوسهم معنا في هذه الجلسة .تفضل األخ أحمد
مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أبدأ بما انته

ليه األط

دال ال ايد

من أن عل المجلس الموافقة عل هذا المقترح .وأود أن أتطر

10

ل ما

أشار ليه سعادة و ير ش ون مجلسي الشورى والنواب األخ غانم البوعينين
بخصوص المي انية ،فقد ذار أن المي انية المخصصة هي في حدود
تسعة ماليين دينار ونصف ،وما صرف هو  13مليونًا أو أاثر بقليل،
وهنا بودي أن أسأ س االً :لماذا نحمّل الحكومة دائمًا جميع هذه

15

التكاليف؟ بنك معين يربح  50مليون دينار ،وشراة أطرى تربح 70
مليون دينار وهلم جرا ،لماذا ال يساهم القطا الخاص في مثل هذه
المشاريع؟! البنوك يجب أن تساهم في ذلك ،فهذه أمور نسانية ،ذا ربح
أحد البنوك مائة مليون دينار فما الذي ينقصه ن ساهم بمليون دينار
مثالً؟ دائمًا نحمّل الحكومة هذه األعباء ،وهي ال تقصر في هذا الشأن
ولكن البنوك والقطاعات الخاصة تستفيد أيضًا فلماذا ال تقوم بالتبر
لمثل هذه األمور؟ وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ جاسم أحمد المه .

العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس ،مشرو القانون هذا مفرح ،فقد جاء عل

5

نهج القيادة نفسه ،قيادتنا الكريمة من محبتها للوطن وأهله قام بأمور
طيرية اثيرة ،مثل الم سسة الملكية الخيرية ،ومساعدة األسر
المتعففة ،وافالة األيتام والكثير .قيادتنا الرشيدة بدءًا من جاللة الملك
حفظه ا  ،وحكومته الرشيدة ممثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب
تتطلع ل ال ما ينفع هذا البلد ،وينفع المعوقين وأسرهم وقضاء
حاجتهم ،سعادة و ير ش ون مجلسي الشورى والنواب ــ بارك ا

10

في

جهوده ــ يسير وفق نظام معين ،ومن حرصه يريد أن نطبق هذا النظام،
وهذا األمر يشكر عليه ،ونحن مجلس لنا حسنا و ليتنا في تقديم
اقتراحاتنا ،نقو

ن البحرينيين يستحقون منا ال طير ،ومجلس

الشورى عندما ينظر ليهم في مثل هذه األمور يكون ذلك في نظرهم

15

أمر ابير ،يتمنون سماعه من مجلسي الشورى والنواب .نتمن بل نصر
عل

الموافقة عل

هذا المشرو

باألغلبية ،وحكومتنا الكريمة

ستدعمنا ن شاء ا  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،تفضل األخ الداتور سعيد أحمد عبدا .
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العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل أسبوعين ولحرص المجلس عل
العناية واالهتمام بذوي اإلعاقة صوتنا عل

منح الحكومة الرشيدة

الصالحية المباشرة إل افة أي فئات أطرى في مجا اإلعاقة بدون النظر
فيها ،من حرصنا وافقنا ألن هذا المو و مهم جدًا ،ونحن اآلن نصوّت

5

د هذا الجانب ،وال أعرف ايف؟! الجانب الثاني :ما يثار حو
األعداد ،لدي مثا بسيط :من بين فئات ذوي اإلعاقة فئة متال مة داون
(أي األطفا المنغوليين) ونسبتهم هي طفل واحد من ال ألف والدة،
وعادة تكون سن المرأة عند الوالدة  35فما فو  .طفل واحد من ال
ألف والدة ــ وربما يُعطينا األخ الداتور أحمد العري
وعليه ال أعتقد أن النسبة ابيرة جدًا ،واألط

معلومات أد ــ

10

دال ال ايد أعطتنا

أرقامًا ،فال نتخوف من مو و المي انية وأننا سنصرف مبلغًا ابيرًا؛
وال أتوقع أن النساء البحرينيات المت وجات من أجانب ستكون النسبة
بينهم عالية جدًا ،بل عل العكس ربما أعداد ه الء األمهات بين 3
الف و 4الف واألطفا من فئة ذوي االحتياجات الخاصة بينهم ربما ال

15

يتجاو ون  10أطفا  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ طالد حسين المسقطي.
20

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أبيّن وجهة نظري الشخصية حيث
نني مع توصية اللجنة ،وأعتقد أنها توصية في محلها ،ولن استخدم
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عامل العاطفة من أجل أن نوافق عل هذا المشرو بقانون .سعادة و ير
ش ون مجلسي الشورى والنواب ذار قبل قليل أن هذا المو و يستوجب
وجود دراسة لعدد ه الء األطفا  ،وام ستكون األعباء المالية عل
مي انية الدولة ،وهذا االم صحيح ،ولكني أحب أن أو ح لسعادة
الو ير ولإلطوان واألطوات أعضاء المجلس أنه بحسب ما جاء في المادة

5

 95من الالئحة الداطلية أن لجنة الش ون المالية واالقتصادية في المجلس
تدر

أي اقتراح يُقدّم ل المجلس ذا وُجدِت فيه أي أعباء مالية عل

المي انية ،وذلك قبل الموافقة عل

فكرة االقتراح ،وهنا مس ولية

الحكومة أيضًا موجودة ،وقد ان

أتمن أن تعطي الحكومة رأيها

ممثلة في و ارة العمل والتنمية االجتماعية أو في و ارة الصحة ،وتو ح

10

لنا ما هو عدد ه الء األشخاص من ذوي اإلعاقة؟ و ذا أطذنا األرقام التي
ذُاِرَت في هذا التقرير فأعتقد أننا اليوم أ عنا وقتنا ووق

أعضاء

المجلس عل مبلغ بسيط جدًا جدًا ال يستحق من أجله أن نقف هنا
ونقو مَنْ مع المشرو ومَنْ

ده؛ تكلمنا في هذه األرقام الموجودة

ــ بحسب ما جاء في التقرير ــ التي جاءت من و ارة العمل ،وأاد هذا

15

األمر سعادة و ير ش ون مجلسي الشورى والنواب .حت شهر بريل من
عام 2017م يوجد لدينا  10876من ذوي اإلعاقة ،صُرِفَ عل ه الء مبلغ
 13.850.300دينار ،وه الء هم ذوو اإلعاقة من البحرينيين الذين
يحملون الجنسية البحرينية ،فكم تتوقعون عدد األشخاص من ذوي
اإلعاقة من أم بحرينية مت وجة من غير بحريني؟! عدد بسيط ،وحت
أؤاد للمجلس أنه ال توجد أعباء مالية فهناك عملية حسابية بسيطة،
أنا صرف عل األشخاص من ذوي اإلعاقة ما مقداره  13مليونًا أي ما
يعاد  1272دينارًا سنويًا لكل فرد ،فهل هذا المبلغ يستحق أن نفكر
فيه اليوم بهذا الشكل؟! هذا شيء غير معقو  ،فالمبلغ هيد جدًا،
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ويحتا لكي يتم صرفه ل تعديل القانون فقط ،أنا مع توصية اللجنة
بالموافقة عل هذا المشرو  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون

5

مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخ رئيس لجنة الش ون المالية
واالقتصادية أظهر المو و واأنه حسبة مالية وقسّم الـ 13مليونًا عل

10

الـ 11ألف مستفيد ،وقد أشرت ل أن المسألة ليس مسألة ام المبلغ،
و نما القضية أن هناك عج ًا في االعتماد المالي ،حيث ن المخصص
هو  9ماليين و 600ألف ،والمصروف هو  13مليونًا و 850ألفًا ،فقط
هذا ما قلته ،وأي يادة في األعداد معناها يادة في العج  .أرجع ل
المادة  95من الالئحة الداطلية لمجلس الشورى التي تقو  « :ذا وافق

15

حدى اللجان عل اقتراح بقانون من شأنه يادة في المصروفات »...وهذا
ما حصل حيث ن لجنة الخدمات مشكورة وافق عل مقترح القانون
« ...أو نقص في اإليرادات ،عما ورد في المي انية العامة للدولة،
أحالته »...أي أحال

اللجنة تقريرها « ل

لجنة الش ون المالية

واالقتصادية أو مكتبها إلبداء الرأي فيه» ،وهذا المشرو اان في
األصل مقترحًا ووصل ل مرحلة المشرو ؛ وأنا أحتكم ل مواد الالئحة
سواء بالنسبة ل

يادة المصروفات أو قلة اإليرادات ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ليسمح لي اإلطوة األعضاء ،ما يود سعادة الو ير قوله
هو أن تدرسوا الكُلفة ،والمي انية قادمة ليكم،
المي انية ،اتفقوا مع الحكومة عل
المصروفات ،و ن شاء ا

عوا هذا الرقم في

االعتماد الال م لتغطية هذه

هو ليس مبلغًا ابيرًا .أنا أعتقد أن المو و ...

5

العضو خالد حسين المسقطي:
ســـــيدي الرئيس ،االم ســـــعادة الو ير غير صـــــحيح ألن المادة
تنطبق عل االقتراح بقانون وليس عل مشرو القانون.
10

الرئيـــــــــــــــس:
في الحقيقة المو و أُشبع بحثًا ،والتوجه وا ح ،وأعتذر من
طالبي الكالم ألننا سوف نقفل باب النقاش ،فهل يوافق المجلس عل
قفل باب النقاش؟
15

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل مشرو القانون من حيث المبدأ؟
20

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذن يُقر مشرو القانون من حيث المبدأ .تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شــــــكرًا ســــــيدي الرئيس ،ان أريد أن أســــــبق الموافقة عل

5

المشــــــرو من حيث المبدأ؛ نحن اآلن نقف عل مفتر طر  ،ولكنني
متأاد تمام التأايد أننا جميعًا سوف نسلك الطريق الصحيح السليم
الذي ي دي بنا ل الموافقة عل توصــــية اللجنة باإلجما  ،ألن الموافقة
عل توصــــــية اللجنة تعني أننا نبرهن للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي
أن البحرين هي دولة القانون والم ســـســـات ،وتعني اذلك أننا نحافظ

10

عل حقو اإلنســـان ونحترمه وننبذ التميي بمختلف صـــوره وأشـــكاله،
بل ن المة «التميي » ال وجود لها في قاموســــنا المحلي .ن الموافقة
عل توصــــية اللجنة تعني أننا نكشــــف يف أولئك الذي يحاولون النَيلَ
من ســــمعة البحرين في الجانب الحقوقي والجانب االجتماعي؛ ذن نحن
أمام توصـــــية في غاية األهمية ،بل هي أمانة في أعناقنا جميعًا ،وعلينا

15

جميعًا الموافقة عليها باإلجما يفاء لألمانة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل ل مناقشة مواد المشرو مادة مادة ،تفضل األخ

20

مقرر اللجنة.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
مســم المشــرو  :توصــي اللجنة بالموافقة عل مســم المشــرو
اما جاء من الحكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل مسم المشرو ؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل مسم المشرو ؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
ذن يُقر مسم المشرو  .وننتقل اآلن ل المادة التالية ،تفضل
األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

15

الديباجة :توصــــي اللجنة بالموافقة عل الديباجة اما جاءت من
الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل الديباجة؟

20

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذن تُقر الديباجة .وننتقل اآلن ل المادة األول  ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

10

المادة األول  :توصـــــــي اللجنة بالموافقة عل هذه المادة بالتعديل
الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل هذه المادة؟

15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذه المادة بتعديل اللجنة؟

20

(أغلبية موافقة)

مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 88

2017/5/21م

المضبطة 30

الرئيـــــــــــــــس:
ذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة .وننتقل اآلن ل المادة التالية،
تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

5

المادة الثانية :توصــــــــي اللجنة بالموافقة عل هذه المادة اما
جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل هذه المادة؟

10

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذه المادة؟

15

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذن تُقر هذه المادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد
مشرو القانون ،فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
سوف نأطذ الرأي النهائي عل مشرو القانون في الجلسة القادمة.
لم يبق لدينا عل جدو األعما غير ثالثة تقارير للوفود وهي :تقرير
وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاراة في أعما الدورة
الثامنة والثالثين للجنة التوجيهية للم تمر البرلماني حو منظمة التجارة
العالمية ،المنعقد في برواسل ،بتاريخ  9مار

5

2017م .وتقرير وفد

مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاراة في ملتق الجمعية
الخليجية لإلعاقة السابع عشر «االستقرار النفسي واالجتماعي
لألشخاص ذوي اإلعاقة» ،المنعقد في دولة الكوي طال الفترة من
 28ل  30مار

2017م .وتقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين

10

بشأن المشاراة في ندوة «التكامل االقتصادي العربي :اآلليات
التشريعية ومقاربات منهجية التنفيذ» ،المنعقدة في جامعة الدو العربية
بتاريخ  23بريل 2017م ،فهل هناك مالحظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)

15

الرئيـــــــــــــــس:
تح بند ما يستجد من أعما لدي مداطلة قصيرة ،أوالً :أبارك
لكم قدوم شهر رمضان المبارك ،ونسأ ا

أن يجعله شهر طير وبراة

عل الجميع ،ونسأله تعال أن يعيننا و ياام عل صيامه وقيامه ،و ن
شاء ا

يكون هذا الشهر شهر طير وبراة عل البحرين وعلينا جميعًا.

يا طوان ،اما تعلمون في هذا الشهر الكريم النا

يصومون ويقومون

الليل ،ويسهرون سواء العتبارات دينية أو اجتماعية ،وبالتالي حت ساعات
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عملنا تتغير في شهر الصيام وتختلف عن األشهر األطرى ،واآلن نحن
نعقد الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف ،وأريد أن أستشيرام :في
شهر رمضان الكريم هل تفضلون عقدها عند الساعة العاشرة أم العاشرة
والنصف أم الحادية عشرة؟ يبدو أن الكثير منكم يفضلون عقدها عند
الساعة العاشرة ،فهل يوافق المجلس عل عقد الجلسة في شهر رمضان

5

المبارك عند الساعة العاشرة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:

10

ذن يُقر ذلك .تفضل األخ أحمـــد براهيــم بهـــ اد.

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،نحن في لجنة الش ون المالية واالقتصادية
نعقد اجتماعاتنا قبل عقد الجلسة بساعتين ،أي ستعقد اجتماعتنا عند

15

الساعة الثامنة صباحًا ،فإما أن يغير رئيس اللجنة موعد عقد
االجتماعات...

العضو خالد حسين المسقطي:
عفوًا سيدي الرئيس ،هذا الكالم غير صحيح ،وقد ترك الخيار
ألعضاء اللجنة واتفقوا عل

عقد االجتماعات عند الساعة التاسعة

صباحًا ،وشكرًا.
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