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 ةالسابعة عشرمضبطة الجلسة 
 الرابع دور الانعقاد العادي 

 5 الخامس الفصل التشريعي 

 
 17الرقـم:     
 هـ1443رجب   12التاريخ:    
 م 2022فبراير   13    

 10 

من دور الانعقاد العادي   ةالسابعة عشرعقد مجلس الشورى جلسته  
بقاعة الاجتماعات الـكبرى بمقر المجلس   الخامسمن الفصل التشريعي   الرابع

 من  الثاني عشر  الأحد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم  الوطني بالقضيبية
الموافق  1443  رجب  شهر  عشر هـ  شهر    الثالث  برئاسة   م،2022  فبراير من 

 15  حضور ، ورئيـس مجلس الشورى  علي بن صالح الصالح  السيدصاحب المعالي  

 وهم:  أصحاب السعادة أعضاء المجلس
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 العضو  الكتو ة  اتواو م مد ك لو لل الك  . 
الوعو  و .  يضو ووووك  وووووووووو لو   الووووكتووو ة   الوعضووووووو  
الوووووودووووووكا .  موووووو ووووووك   يضوووووو ووووووك   الووووووعضووووووووووووو  
 العضووووو  الكتو ة تاووووو م ب ووووو      ال   د ك. 
موووووودوووووو ووووووك  وووووو وووووو  .  الووووووعضوووووووووووو   وووووو وووووو   
الوووو ووووعوووو وووو .  موووودوووو ووووك   الووووعضووووووووووو   وووو ووووعوووو  
 الووووعضووووووووووو   وووو وووو وووو وووو   وووو وووو   ووووووووووو وووو وووو  . 
 العضووووووو  الووكتو ة    وو     ووك  ال وو  وووووووو . 
الووووو ووووو ووووو  . ضووووو ووووو ووووو    الوووووعضوووووووووووو   ووووو ا  
 الووووووعضووووووووووووو   وووووو ا   وووووو ووووووك   وووووو وووووو  . 
الووووو وووووعووووو ووووو ووووو . مووووو ووووو ة   ضووووو وووووك   الوووووعضووووووووووو  
الووو اووووووووو ووو ووو . موووو لووووك ضاووووووووو ووو    الوووعضووووووووو  

يضووووو ووووو  الووووو ووووو ووووو  ووووو .الوووووعضووووووووووو   ة  ووووو    ك 
الووووووو ا وووووووك.   الوووووووعضوووووووووووووو       ووووووو  وووووووووووووو  
موووو وووو وووو   . بتوووو ا وووو وووو   ة ووووووووووو    الووووعضووووووووووو  
ة وووووووووووووو   ووووووو وووووووك   ووووووو  .   الوووووووعضوووووووووووووو  
الوو ضوووووووووو لوووو . موو وو وو وووو    الووعضووووووووو   ووووووووو وو وو وووو  
الووو ووودوووو ة وووو .  لوووووووووو      الوووعضوووووووووو   وووووووووو ووو ووو  
ةضووووو ووووو . لوووووووووووو     ووووو وووووك      الوووووعضوووووووووووو  
الوو ووعوووو    .   الووعضووووووووو   وووو     وو ووووكالوو ضوو وو  
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موودوو ووووك  وو  وووووووو وو .   الووعضوووووووو   وو ووووكالوو ضوو وو  
يتوووو . الووووكتووو ة  و ووووكالوعو  و  ضاووووووو    الوعضووووووو  

 ضووووووو  الوكتو ة   وكالع      وك  الع  و  .الع
الووووك  ووووووووووو  .  موووو وووو    الووووعضووووووووووو   وووو ووووك  
 العضوووووو    كال   ل   كالداوووووو  ال   وووووو ة. 
الووووووعوووووو ا  .   الووووووعضوووووووووووو   وووووو وووووو   وووووو ووووووك  
 العض  الكتو ة    ط     كال   ة ال     . 
الوووكتو ة مد وووك     ضاووووووو     .  العضووووووو  
 العضوووووو  الكتو ة مد ك     مد ك ال  ا  . 

 د وك  ووووووو ضو  .العضووووووو  الوكتو ة م  ووووووو ة م
الووووو ووووو  وووووك.  مووووو ووووو   ووووو  وووووووووووو    الوووووعضوووووووووووو  
ب وو وو  مضوووووووو ة .  الووعضوووووووو   وووو  اوووووووو    وو وووو  
الوووووو وووووودوووووو وووووو  .  الووووووعضوووووووووووو   وووووو اة  وووووو وووووو  
ةموووووووو    وووووووو  وووووووو .  الووووووووعضوووووووووووووو   وووووووو لوووووووو  
ضوووو وووو ووووكا .  بتوووو ا وووو وووو    الووووعضووووووووووو   وووو  ووووووووووو  
الووووو ووووووووووو .  يضووووو وووووك   الوووووعضوووووووووووو   ووووو  وووووووووووو  

 
هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب. 
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و    سعادة    حضرقد  هذا  العصفورالجلسة  أحمد  أسامة   المستشار 
الأمين   الصديقي  محمد  الشورى، والسيد عبدالناصر  لمجلس  العام  الأمين 
نوفل  الدكتور  والمستشار  واللجان،  الجلسات  لشؤون  المساعد  العام 
ية  عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوز

 5 مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس يوسف الجيب 

وعدد من مديري    ، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين،المجلس
 الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

  
 الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم: حضركما 

 10 : الخارجيةمن وزارة  •

 رئيس قطاع الشؤون القانونية.السفير محمد عبدالرحمن الحيدان    -1
 السيد أنس يوسف السيد مستشار بقطاع الشؤون القانونية.   -2
ثا   -3 سكرتير  الأنصاري  عيسى  محمد  الشؤون   ن  السيد  بقطاع 

 القانونية. 
 15 

 رة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: امن وز •
 الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات.    -1
والرقابة    -2 التقويم  إدارة  مدير  المحروس  عباس  لمى  المهندسة 

 البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة.  
 20السيدة نوف عبداللّه الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع   -3

 الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.  
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حلم -4 عبدالفتاح  بشؤون  السيد  القانوني  المستشار  الصالحي  ي 
 البلديات.

 
 من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:  •

 5السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى   -

 والنواب. 
وموظفي   - الأقسام  ورؤساء  الإدارات  مديري  من  وعدد 

 الوزارة.
 

 10 : الرئيــــس

بسم الل   ه الرحمن الرحيم، أسعد الل   ه صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة  
، الخامسمن الفصل التشريعي    الرابعمن دور الانعقاد العادي    ةالسابعة عشر

ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل  
   الأمين العام للمجلس. المستشار أسامة أحمد العصفورالأخ 
 15 

 : الأمين العام للمجلس
الرئيس،   الل   ه  شكرًا سيدي  الل   ه وبركاته، وأسعد  عليكم ورحمة  السلام 

لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون   صباحكم جميعًا بكل خير،
اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: صباح سالم  عذر.  

والعافية،   بالصحة  عليه  الل   ه  من   طارئ  لظرف صحي  أحمد  و الدوسري   20فؤاد 
 وشكرًا. ،خاصفيصل راشد النعيمي لظرف و، خاص الحاجي لظرف 
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 : الرئيــــس
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل  

إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة    الآن
 فهل هناك ملاحظات عليها؟  الجلسة السابقة، 

 5 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس 
الذكرى الحادية  لدينا بيان بمناسبة    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. 

 10ستشار أسامة  تفضل الأخ الم،  والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني 
   أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

 

 الأمين العام للمجلس:
يرفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني وأطيب   شكرًا سيدي الرئيس، 

يكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى    15التبر
السمو   صاحب  وإلى  ورعاه،  الل   ه  حفظه  المفدى  البلاد  عاهل  خليفة  آل 
الوزراء   مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الأمير  الملـكي 

الوفي،  البحرين  شعب  وإلى  الل   ه،  البحرين   حفظه  مملـكة  احتفال  بمناسبة 
العمل الوطني، الذي شك ل   بالذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق 

والتن والتحديث  الإصلاح  لمسيرة  رائدة  وديمقراطية  ية  حضار  20مية  انطلاقة 
الشاملة والمستدامة وترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون. إننا في مجلس  

وال الفخر  وبكل  البحرين،  االشورى  مملـكة  بنجاح  لنشيد  باعتبارها  عتزاز 
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إذ    في التحول الديمقراطي وإقامة دولة القانون والمؤسسات،  ا رائدً   ا أنموذجً 
الوطني   العمل  ميثاق  ا ــ  شكل  الملك  جلالة  أكد  الل   ه  ـفـح  لمفدى كما  ظه 

الزاهر "وثيقة    ــ   ورعاه لتجديد  "للعهد  الوطنية محطة  المناسبة  تعد هذه  إذ   ،
والمكتسبات   المنجزات  واستذكار  والشعب،  القيادة  بين  والولاء  العهد 
 5الوطنية المتواصلة التي تشهدها مملـكة البحرين في المجالات والقطاعات كافة.  

يؤكد مجلس الشورى أن َّ السلطة ا لتشريعية استطاعت بفضل ما تحظى به  و
من دعم ومساندة من لدن القيادة الحكيمة، أن تحقق تطلعات وطموحات  
جلالة الملك المفدى، التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، من خلال تطوير  

الميثاق،  ومبادئ  قيم  مع  لتتواكب  والقوانين  التشريعات  بتعاون    وتحديث 
يعية   التشر  10والتنفيذية، بالشكل الذي يصب في مصلحة  مثمر بين السلطتين 

يعزز  نسأل المولى عز  وجل  نماء مملـكة البحرين وتقدمها.   الوطن والمواطن و
في ظل قيادة جلالة الملك   ومنعتها  اأن يديم على مملـكة البحرين، عزها ورفعته 

 ، وشكرًا.  المفدى حفظه الل   ه ورعاه
 

 15 الرئيــــس: 

والخاص شكرًا،    الأعمال  جدول  من  التالي  البند  إلى  الآن  وننتقل 
تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام  بالرسائل الواردة،  

 للمجلس.  
 

 20 الأمين العام للمجلس:

ية  الرسائل الواردة: رسالتا  شكرًا سيدي الرئيس،     معالي السيدة فوز
بخصوص  عبدالل    بنت  النواب  مجلس  رئيس  زينل  مجلس  ه  إليه  انتهى  ما 
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بإضافة بند    م2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم ) :  النواب حول التالي
( من المرسوم بقانون رقم  8( إلى الفقرة )ج( من المادة )6جديد برقم ) 

إلى لجنة  . وقد تمت إحالته  بشأن التأمين ضد التعطل  م2006( لسنة  78)
مشروع قانون بإلغاء  و  .انونيةالخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والق

 5  م 2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم )6( من المادة )1البند )
بقانون   الاقتراح  ضوء  في  )المعد  التعطل  ضد  التأمين   بصيغته  ــ  بشأن 

إلى لجنة الخدمات مع  . وقد تمت إحالته  من مجلس النواب الموقر(  ــ  المعدلة
 ، وشكرًا.  انونيةإخطار لجنة الشؤون التشريعية والق 

 

 10 الرئيــــس: 

شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ  
 المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.  

 

 الأمين العام للمجلس:
 15صاحب السعادة وزير التربية السؤال الموجه إلى  شكرًا سيدي الرئيس،   

المقد   من  والتعليم،  محمد م  ابتسام  الدكتورة  العضو  الدلال    صالح   سعادة 
عليه الوزير  التمريض، ورد سعادة  يوس  بكالور برنامج  تمت  .  بخصوص  وقد 

ت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ
 وشكرًا. 

 20 

 ( 85 صفحة / 1)انظر الملحق 
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 الرئيــــس: 
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ  

 المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.  
 

 5 الأمين العام للمجلس:

صاحب المعالي وزير المالية  السؤال الموجه إلى  شكرًا سيدي الرئيس،  
الخزاعي  محمد    م من سعادة العضو الدكتور محمد عليوالاقتصاد الوطني، المقد  

المضافة، ورد    ةبشأن استحداث نظام دفع إلـكتروني لتسديد ضريبة القيم
الدكتور    وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ .  معالي الوزير عليه

 10 محمد علي محمد الخزاعي، وشكرًا. 
 

 ( 95 صفحة / 2)انظر الملحق 
 

 الرئيــــس: 
 15شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ  

 المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.  
 

 الأمين العام للمجلس:
الرئيس،    سيدي  إلى  شكرًا  الموجه  الالسؤال  وزير صاحب  سعادة 

 20م من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط  الإسكان، المقد  
الوزارة لتوفير حلول وخدمات إسكانية للطبقة المتوسطة، ورد سعادة الوزير  
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الدكتور بسام إسماعيل    وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ  عليه.
 البنمحمد، وشكرًا. 

 

 ( 106 صفحة / 3)انظر الملحق 
 5 

 الرئيــــس: 
الأعمال  جدول  من  التالي  البند  إلى  الآن  وننتقل  والخاص   شكرًا، 
بخصوص  بمناقشة   الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  تقرير 

حصانات   اتفاقية  إلى  البحرين  مملـكة  انضمام  على  بالموافقة  قانون  مشروع 
المرافق   حاليًا(،  الإسلامي  )التعاون  الإسلامي  المؤتمر  منظمة   10وامتيازات 

الغتم  أطلب من الأخ يوسف أحم و  م.2021( لسنة  87للمرسوم رقم )  د 
 مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

 

 العضو يوسف أحمد الغتم:
في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي   15شكرًا 

 المضبطة. 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 20 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
 التقرير ومرفقاته في المضبطة. إذن يتم تثبيت  

 
 ( 117 صفحة / 4)انظر الملحق 

 5 

 الرئيــــس: 
سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل  

 الأخ مقرر اللجنة.  
 

 10 العضو يوسف أحمد الغتم:

الرئيس،  سيدي  اللجنة    شكرًا  قانونمتدارست  على    شروع  بالموافقة 
مملـكة   المؤتمر  انضمام  منظمة  وامتيازات  حصانات  اتفاقية  إلى  البحرين 

 ( رقم  للمرسوم  المرافق  حاليًا(،  الإسلامي  )التعاون  لسنة  87الإسلامي   )
ممثلي    م،2021 العدل  مع  ووزارة  الخارجية،  ووزارة  الداخلية،  وزارة 

 15واطلعت اللجنة  والمستشارين القانونيين للجنة،    والشؤون الإسلامية والأوقاف، 
أي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا  على ر

ية والقانونيةمشروع السلامة   ، كما اطلعت اللجنة  قانون من الناحيتين الدستور
القانون مشروع  بشأن  ومرفقاته  النواب  مجلس  قرار  وعلى  اتفاقية  على  ، 

  ي حاليًا(. حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي )التعاون الإسلام
 20مادتين، تضمنت المادة الأولى الموافقة  و  ن ديباجة ميتألف مشروع القانون  

الإسلامي،   المؤتمر  وامتيازات منظمة  اتفاقية حصانات  إلى  الانضمام  على 
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( فصول، تضم  8وتتألف الاتفاقية من )   فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ونظم الفصل  .  انونية للمنظمة( مادة، نظم الفصل الأول منها الأهلية الق36)

وتناول الفصل الثالث    .الثاني الأحكام المتعلقة بأموال وموجودات المنظمة
ونظم الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بممثلي    .التسهيلات الخاصة بالرسائل

 5وتناول الفصل الخامس كيفية تحديد فئات موظفي الأمانة    .الدول الأعضاء
وبين الفصل السادس    الحصانات والامتيازات.العامة الذين تنطبق عليهم  

الحصانات والامتيازات الممنوحة للخبراء من غير موظفي المنظمة أثناء قيامهم  
يات تتعلق بالمنظمة. ونص الفصل السابع على الأحكام المتعلقة بوثائق    بمأمور

والموظفين الذين لا يحملون تذاكر مرور من المنظمة.    ،سفر الموظفين والخ براء
 10ورأت اللجنة    .نظم الفصل الثامن أحكام فض المنازعات والأحكام الختاميةو

المؤتمر   أن انضمام مملـكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة 
على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بموجب   تصديقها الإسلامي جاء في ظل  

من المادة    وفق الفقرة الثانيةــ  الذي حل    م2010( لسنة  8القانون رقم )
محل ميثاق    ــ   الرابعة والثلاثين والفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين منه

 15( من ميثاق الأمم  102منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقًا للمادة )
. حيث نص ميثاق منظمة التعاون الإسلامي  م1974فبراير  1المتحدة يوم 

المادة   من  الثانية  الفقرة  بـ"الامتيازات  في  والمعنونة  منه  والثلاثين  الرابعة 
أن  على  المنظمة    :والحصانات"  وموظفو  الأعضاء  الدول  ممثلو  "يتمتع 

بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات  
مع    م".1976لسنة   تتعارض  لا  أنها  تبين  الاتفاقية  أحكام   20وباستعراض 

وأنه  الدستور،  الفقرة    أحكام  لحكم  إعمالًا  بقانون،  تصدر  أن  لنفاذها  يلزم 
وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي    ( من الدستور. 37الثانية من المادة )

أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى توصيتها  
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، والموافقة على نصوص مواده  قانونالمشروع  بالموافقة من حيث المبدأ على 
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي   ة:نتوصية اللج   الجدول المرفق. وفق  

الموافقة من حيث  بمن آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي  
على   اتفاقية  مالمبدأ  إلى  البحرين  مملـكة  انضمام  على  بالموافقة  قانون  شروع 

 5مي حاليًا(،  حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي )التعاون الإسلا
رقم ) للمرسوم  لسنة  87المرافق  مواد  وب   م. 2021(  نصوص  على  الموافقة 

 ً والأمر معروض على    . ا في الجدول المرفقمشروع القانون كما وردت تفصيل
 وشكرًا.   المجلس الموقر لاتخاذ اللازم،

 

 10 الرئيــــس: 

 تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد. هل هناك ملاحظات؟ شكرًا،  
 

 مهدي الحداد:العضو أحمد 
الرئيس،   سيدي  الخ ير   شكرًا  وصباح  الرئيس،  معالي  الخ ير  صباح 

 15للجميع. بداية، كل الشكر للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على  
على   الخارجية  وزارة  المناسبة لأشكر  أنتهز هذه  أن  المسهب. وأود  تقريرها 

بكل وضوح أهمية حصانات    في هذا الشأن، الذي بي ن  تقريرها الوافي والكافي 
وامتيازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما ذكر الأخ مقرر  

مادة، شملت جميع أوجه عمل منظمة    36تتكون من  أن هذه الاتفاقية    اللجنة
 20التعاون الإسلامي فيما يخص القيام بدورها، وخاصة الأعضاء والموظفين  

يارات  الذين ينتسبون إليها، وكذلك الوفو د التي تزور الدول بهدف القيام بز
لعمل الدراسات فيما يخص الدول المنضمة إلى منظمة التعاون الإسلامي.  
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معالي الرئيس، هذه الاتفاقية بشكل عام جاءت متشابهة بشكل كبير مع  
لسنة   الدبلوماسية  للعلاقات  فيينا  الأمم  1961اتفاقية  اتفاقية  وكذلك  م، 

  أن  التقرير   ذكر .  المتحدة  للأمم  والامتيازات  ات الحصان يخص  المتحدة فيما  
  مون كما تعلو   ، اهل  انضمت و  الاتفاقية   هذه   على   وافقت   عربية   دول   ثماني  هناك

 5  أن كان بودي لو  و   ،دولة  58الإسلامي تضم في عضويتها    تعاونمنظمة ال
  ، هذه الاتفاقيةل  الانضمامعلى    وافقت اللجنة الموقرة ذكرت باقي الدول التي  
التي لم توافق على الانضمام   الاتفاقية فيما يخص الحصانات  لوالدول  هذه 

وزارة    ،حال  ل ك   علىوالامتيازات.   وإلى  الموقرة،  اللجنة  إلى  الشكر  كل 
 . وشكرًافيما يخص هذا الموضوع،  االخارجية الموقرة على جهودهم

 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
الرئيس،   اللجنة  شكرًا سيدي  أتوافق مع بصفتي أحد أعضاء  فإنني   ،15 

اللجنة، عل  تقرير  الموافقة  الموقر  مجلسكم  بقانون.  وأطلب من  المشروع  ى هذا 
من    26صفحة  ال إلى    هأود أن أحيل  ،أحمد الحداد  الأخبالعودة إلى سؤال  

  الوزارة   أشارتحيث    ،التقرير التي تضمنت رأي وزارة الخارجية الموقرة
العربية صدقإلى   الخليج  لدول  التعاون  على هذه    ت أن جميع دول مجلس 

 20التي  الاتفاقية، ولم يذكر التقرير باقي دول العالم، ولـكنه ذكر من الدول العربية  
ية مصر العربية،  وهاشمية،  المملـكة الأردنية الانضمت لهذه الاتفاقية:   جمهور

ية العراق،  و ية التونسية،  و جمهور   تقرير ... إلخ، كما أن  دولة فلسطينوالجمهور
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الدول الخليجية جمعاء وباقي    أشار إلى تقرير وزارة الخارجية التي ذكرت  اللجنة
التي انضمت لهذه الاتفاقية،    باقي دول العالم أما فيما يخص    .الدول العربية

موقف الإسلامي  للمهتمينإلـكتروني  ع  هناك  المؤتمر  منظمة  موقع  )التعاون  ، 
أو التي وقعت    ،جميع الدول التي صدقت وانضمت فيه  يذكر  ،  الإسلامي حاليًا(

أو تنضم الاتفاقية  ولم تصدق  اللجنة حرصنا  لهذه  في   5أن  على  ، ولـكن نحن 
أننا ضمن منظومة خليجية   باعتبار  الخليجية والعربية  الدول  ومنظومة  نضع 

ً و  ،عربية دائم المواقفنا  منظمة  تجاه  مواقفنا  ن  الإسلامي   تعاونا  ستقيها من 
وكذلك مع الدول الأعضاء في جامعة    ،مع دول مجلس التعاوناتنا  وتوافق

ً و ، الدول العربية  . اشكر
 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.  

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
 15علي العرادي. العزيز  الأخ  موصول إلى  والشكر   س،شكرًا سيدي الرئي  

أنا  ، وهذه الاتفاقيةانضمت لدول عربية فقط    8أن هناك    ذُكر في التقرير
لم  وهذه الاتفاقية، انضمت لعن الدول الأخرى التي   (Google)في  بحثت 

العزيز علي العرادي    الأخ فضل  يت لو  فحبذا  هذا الخصوص،  ب أجد أي معلومة  
كي نستفيد من هذه   الإلـكتروني الذي ذكر هذه الدول  عويرسل لي الموق

ً ، والقيمة ات المعلوم  20 .اشكر
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 الرئيــــس: 
  ا يجيبو أن    مكنوي ن،  ووزارة الخارجية موجود  و ممثلعلى كٍل،  شكرًا،   

تساؤلك.  محمد  الأخ    تفضل  عن  الحيدانالسفير  قطاع    عبدالرحمن  رئيس 
 بوزارة الخارجية.  الشؤون القانونية

 5 

 : الخارجيةبوزارة  رئيس قطاع الشؤون القانونية
صل  يأحببت أن أوضح بعض الأمور، وأتمنى أن    الرئيس،  معاليشكرًا   

الأعضاء  إيضاحي   سعادة  الموقر  وإلى  سلامة  لمجلسكم  على  لاطمئنان 
القانون   ة ماوسل  ،الاتفاقية القانونية  مشروع  الناحية  الرئيسمن  معالي   . ،  
تعزيز  أكد   ية  وأولو الإسلامية  البحرين  مملـكة  ية  هو البحرين  مملـكة   10دستور 

على التالي:  من الدستور  (  6)ونصت المادة    ، الروابط مع البلدان الإسلامية
الحضارة  " ركب  في  وتسهم  والإسلامي،  العربي  التراث  الدولة  تصون 

ية الروابط بين الدول الإسلامية ال  وتحقيق آم  ،الإنسانية، وتعمل على تقو
ية  "الأمة العربية في الوحدة والتقدم . كما أشار ميثاق العمل الوطني إلى عضو

 15الإسلامي، وأكد أهمية تفعيل وتطوير دورها    ؤتمربمنظمة الم  البحرين  مملـكة
وتحقيق مستوى أفضل من التنمية للدول الأعضاء، ونص في الفصل السابع  

منظمة المؤتمر الإسلامي،    إطار   ي وفعلى ما يلي: "المتعلق بالعلاقات الخارجية  
والعدل   والخ ير  الحق  أساسها  الإسلامية  القيم  بأن  الإيمان  منطلق  ومن 
والسلام، فإن دولة البحرين تعتقد أن التعاون بين الدول الأعضاء في هذه  
 20المنظمة على درجة كبـيرة من الأهمية من أجل مساندة قضايا الاستـقلال  

ا، وكذلك من أجل تحقيق مستوى  الوطني وحق الشعوب في تـقرير مصيره
أفضل من التنمية للدول الأعضاء. وتأمل دولة البحرين أن تحقق منظمة  
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كانت ومازالت سياسة مملـكة    . "ما من الفاعلية والتقدالمؤتمر الإسلامي مزيدً 
وألا    ،البحرين في منح الحصانات والامتيازات هي تقنين منح الاستثناءات 

المست بقدر  فيها  التوسع  إلا  يتم  والحصانات  الامتيازات  منح  يتم  ولا  طاع، 
تتمتع مملـكة البحرين بعضويتها مثل الأمم   للمنظمات الدولية الحكومية التي 

 5دول  لومجلس التعاون    ، وجامعة الدول العربية  ، المتحدة ووكالاتها المتخصصة
العربي البحرين  لوقد سبق  ،  الخليج  امتيازات  لانضمت  أن  مملـكة  اتفاقية 

اتفاقية  كذلك انضمت ل ، و م1946في عام    الموقعة حصانات الأمم المتحدة
انضمت    ، وكذلك م1947عام  امتيازات حصانات الوكالات المتخصصة في  

العربي وجامعة  ة  اتفاقي ل الخليج  بدول  التعاون  امتيازات حصانات مجلس 
 10كد أن منظمة التعاون الإسلامي  ؤ أحب أن أ  ،الدول العربية. معالي الرئيس

شارت إلى أن هذه الحصانة تعتبر حصانة وظيفية وليست حصانة شخصية،  أ
يساء  أن الحكومة على يقين بأن هذه الحصانة لن    ا وتأكيدً   ،نا الأماني مما يعط

ً   . استخدامها ا من تدابير  كذلك أتاحت الاتفاقية للدولة اتخاذ ما تراه مناسب
أحمد  سؤال سعادة العضو  بالنسبة إلى  لحماية وصيانة أمنها ونظامها العام. أما  

 15درجنا    التي انضمت لهذه الاتفاقية،   دول العالمالحداد بشأن ذكر قائمة بجميع  
ية  هفي السابق أن  ننا  فإاتخاذ موقف خليجي وعربي موحد،  لو  ،لتحديد الأولو

لا يمنع من إرسال قائمة    هذا  ولـكن  ،نرسل موقف الدول الخليجية والعربية
ً و  ، مجلسكم الموقرانضمت لهذه الاتفاقية إلى    التي بجميع دول العالم  محدثة    . اشكر

 

 20 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.  
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 العضو جواد عبدالله عباس: 
ً أ  شكرًا سيدي الرئيس،   ا بكل خير. لا شك  سعد الل   ه صباحكم جميع

الاتفاقية  أ هذه  جدً اتفاقية  ن  في    ،امهمة  البحرين  مملـكة  مكانة  تعزز  وهي 
  أجيب أن  في  سلامية. أرغب  إاركات مع المنظمات الدولية والعربية وال المش
ا  نع أحمد  الأخ  هذه    لحداد،استفسار  على  صدقت  التي  العربية   5الدول 

ية مصر العربية ،المملـكة الأردنية الهاشمية :الاتفاقية هي ية    ، وجمهور وجمهور
ية   ،العراق ية السودان، والجمهور ية التونسية، ودولة فلسطين، وجمهور والجمهور

العربية   الدول  من  جملة  هذه  ليبيا.  ودولة  المغربية،  والمملـكة  اليمنية، 
ً ، ووالإسلامية التي صدقت على هذه الاتفاقية  . اشكر

 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 

 دي: العضو علي عبدالله العرا
الرئيس،   سيدي  الثانيةلعتذر  أ  شكرًا  للمرة  الكلمة  كل .  طلب   15 مع 

الأ العضو  لسعادة  الحداد  خالتقدير  في  ،  أحمد  يبحث  أن  منه  أطلب  لم  أنا 
(Google  ،)  قلت ً إن  أنا  موقع هو  لمنظمة    ا هناك  الإسلامي  التعاون 
(www.oic-oci.org،)  الموقع  و هذا  لفي  رابط  على  لوثائق  يوجد  يحتوي 

ب  الوثائق  جميع والمعاهدات،  الخاصة  العضو  وبإالاتفاقيات  سعادة  مكان 
والمعاهدات،   الاتفاقيات  على  ضمنها    18وسيجد  الاطلاع  من   20اتفاقية 

الدول التي وقعت  اليوم، وبإمكانه أن يطلع على    التي نتناقش بشأنها  اتفاقيةال
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ً ولً أوالدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية، هذا  هذه الاتفاقية    على   : اا. ثاني
لم    م ــ إن1969ديسمبر  الإسلامي هي منظمة أسست في  التعاون  منظمة  

  عضوًا، وحاليًا هناك    50ن كانوا أقل من  والأعضاء المؤسسو   ــ   تخني الذاكرة
الاتفاقيةجميع  وليس  عضوًا،    56 في هذه  العالم أعضاء  اسم ، و دول    من 

 5ن على  و موزعو ،الإسلامية فقطالدول  من    ا هم أعضاءهالمنظمة يتضح أن  
يقيا وأوروبا الشرقية وغيرهاإآسيا و  اتقار ما يهمنا نحن عند  أعتقد أن  و  ،فر

والعربية   بحثنا و نظرنا   الخليجية  الدول  مواقف  هو  الاتفاقية  من هذه    هذه 
نورد  الاتفاقية، الأخرى  ،ولم  الدول  مواقف  نبحث حتى عن  في هذا    ولم 

ولا أنالشأن،  غيرهال  نا انضمم   ناسيما  الاتفاقيات  من  بعضها    ، لعديد  وتأتي 
ً ، و لحصانات كتعديل واستثناء وليس أكثر ل  10 . اشكر
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرًا،  

 
 15 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟  

 
 20 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
وننتقل إلى مناقشة مواده   مشروع القانون من حيث المبدأ.إذن يُقر   

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.  ،مادة مادة

 
 5 :الغتم أحمد يوسفالعضو 

 مسمى كما جاء من الحكومة. التوصي اللجنة بالموافقة على  :مسمىال  
 

 الرئيــــس: 
 مسمى؟ ال هل هناك ملاحظات على  
 10 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 مسمى؟ الهل يوافق المجلس على   
 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 مسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة. الإذن يُقر   

 20 
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 :الغتم أحمد يوسفالعضو 
 كما جاءت من الحكومة.   الديباجة توصي اللجنة بالموافقة على    :ديباجةال 

 

 الرئيــــس: 
 5 ؟ الديباجةهل هناك ملاحظات على  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 10 ؟ الديباجةهل يوافق المجلس على   

 
 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيــــس: 
 15، تفضل الأخ مقرر  الأولى. وننتقل الآن إلى المادة  الديباجةإذن تُقر   

 اللجنة. 
 

 :الغتم أحمد يوسفالعضو 
الأولى:  المادة كما جاءت من    المادة  على هذه  بالموافقة  اللجنة  توصي 
 20 الحكومة.
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيــــس: 
التالية، تفضل الأخ مقرر  إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة   
 اللجنة. 

 

 15 :الغتم أحمد يوسفالعضو 

من   :الثانيةالمادة    جاءت  المادة كما  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 20 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيــــس: 
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع   

 القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
 

 10 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
القادمة.   الجلسة  في  القانون  على مشروع  النهائي  الرأي  نأخذ   سوف 

لجنة  تقرير  وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة  
 15مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي  بخصوص    المرافق العامة والبيئة 

الطبيعية، للمحميات  العربي  )   للاتحاد  رقم  للمرسوم  لسنة  40المرافق   )
اللجنة التوجه  مقرر    الدكتور محمد علي حسن علي  أطلب من الأخو  م.2021

 إلى المنصة فليتفضل. 
 

 20 :الدكتور محمد علي حسن عليالعضو 

في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
 المضبطة. 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيــــس: 
 التقرير ومرفقاته في المضبطة. إذن يتم تثبيت  

 

 ( 133 صفحة / 5)انظر الملحق 
 10 

 الرئيــــس: 
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة.  
 

 15 :الدكتور محمد علي حسن عليالعضو 

الرئيس بالتصديق على ،  شكرًا سيدي  قانون  اللجنة مشروع  تدارست 
للات  الأساسي  للمرسوم رقم  النظام  المرافق  الطبيعية،  للمحميات  العربي  حاد 

، الذي يهدف إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى "الاتحاد  م2021( لسنة  40)
مجالات    جميعالعربي للمحميات الطبيعية" لتعزيز العمل العربي المشترك في  

الدول   جهود  وتنسيق  التعاون  أواصر  ية  وتقو المستدامة،  والتنمية   20البيئة 
المحميات   إنشاء  مجال  في  العاملة  العربية  والمنظمات  والجهات  الأعضاء 
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عليها،  والمحافظة  وإدارتها  العربية    الطبيعية  والخ برات  الجهود  وتوحيد 
نشاء المحميات الطبيعية  قليمية والدولية في مجال إإللاستفادة من المبادرات ال

ية اللازمة  ،  ووضع خطط إدارتها وتشغيلها وإعداد القدرات الفنية والإدار
لتشغيلها بفاعلية لتحقيق المستهدف منها، وتقويم أدائها ورصد المتغيرات التي  

 5مادتين، تضمنت  و  ن ديباجة ميتألف مشروع القانون المعروض    . تطرأ عليها
ى النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات  المادة الأولى منه التصديق عل

الطبيعية، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري  
 ( رقم  قراره  بتاريخ  137د.ع  -7490بموجب  القاهرة  في  الصادر   )10  

البحرين على ما جاء  م2012مارس   مملـكة  الفقرة  في  ، مع تحفظ  أحكام 
 10من النظام الأساسي فيما نصت عليه من "تشجيع    الخامسة من المادة الرابعة

شراكها في إدارة  إمؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإداراتها و
الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد". أما المادة الثانية  

(  19يتألف النظام الأساسي للاتحاد من ديباجة وعدد )  فجاءت تنفيذية.
مادة، حيث عرفت المادة الأولى منه أهم المصطلحات الواردة فيه، فيما  
ية والاستقلال    15أنشأت المادة الثانية الاتحاد، مقررة منحه الشخصية الاعتبار
ياض   المالي، أما المادة الثالثة فنصت على أن يكون مقر الاتحاد في مدينة الر

الرابعة   المادة  وبينت  السعودية،  العربية  ومهامه  بالمملـكة  الاتحاد  أهداف 
المواد من   وتناولت  الاتحاد،  في  ية  العضو الخامسة  المادة  ونظمت  وآلياته، 
المتعلقة بأجهزة الاتحاد واختصاص   الثانية عشرة الأحكام  السادسة حتى 
 20كل منها، ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تكون للاتحاد ميزانية مستقلة  

وحددت   العمومية،  الجمعية  من  المالية  تعتمد  الموارد  عشرة  الرابعة  المادة 
جميع   الاتحاد  على  يسري  أن  على  عشرة  الخامسة  المادة  ونصت  للاتحاد، 
أحكام اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية، أما المادة السادسة  
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ية لجامعة الدول العربية بالفصل   عشرة فقد بينت اختصاص المحكمة الإدار
تنشأ التي  المنازعات  نهائية    في  أحكامها  وتكون  والاتحاد،  الموظفين  بين 

وملزمة، وأخيرًا نظمت المواد من السابعة عشرة حتى التاسعة عشرة الأحكام  
التنفيذ،   حيز  ودخوله  للاتحاد،  الأساسي  النظام  بتعديل  المتعلقة  الانتقالية 

منه.  النظام    والانسحاب  ومواد  القانون  مشروع  مواد  على  اللجنة   5اطلعت 
كما    الأساسي الطبيعية،  للمحميات  العربي  مرئيات  اللاتحاد  على  طلعت 

الجهات المعنية وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، الذي جاء بالموافقة  
طلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  ا على مشروع القانون، كما  

ي  ة والقانونية،  الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستور
الميزانية العامة   المالية والاقتصادية الذي أفاد بأن   10وعلى رأي لجنة الشؤون 
للدولة تتضمن بندًا بشأن مساهمات مملـكة البحرين في المنظمات الإقليمية  

وبعد    والدولية، وقد يشمل هذا البند كلفة انضمام المملـكة إلى هذا الاتحاد.
سعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي  تبادل وتداول الرأي بين أصحاب ال

المعروض   الموافقة على مشروع القانون  المستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى 
 15"تأخذ الدولة    :/ح( من الدستور على9أولًا: تنص المادة )  للمبررات الآتية:

ية"، كما تنص المادة   التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطر
من الدستور على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك  (  11)

للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة  
بالبيئة    اومفاد ذلك أن الدستور البحريني أولى اهتمامً   واقتصادها الوطني". 

 20ل لها حفاًظا  والموارد الطبيعية والمحميات الطبيعية وأوجب الاستغلال الأمث 
ية الفطر والحياة  البيئة  المواطنين    ،على  صحة  على  إيجابًا  ينعكس  ما  وهو 

عليها   للحفاظ  التشريعات  من  العديد  ذلك صدرت  أجل  ومن  والمقيمين، 
ثانيًا: جاء مشروع القانون المعروض بالتصديق على النظام    والحد من تلوثها.
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يزًا للعمل العربي المشترك في  الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية تعز 
الذي تقوم    المهممجالات البيئة والتنمية المستدامة وعلى الأخص دعم الدور  

الأحيائي   والتنوع  الطبيعية  البيئة  على  المحافظة  في  الطبيعية  المحميات  به 
الطبيعي. العالمي  على    والتراث  العربية  الدول  جامعة  مجلس  وافق  ولقد 
 5على النظام الأساسي للاتحاد    م2012مارس    10المستوى الوزاري بتاريخ  

تقديرًا منها لأهمية هذا    ــالعربي للمحميات الطبيعية، وقامت مملـكة البحرين 
في مقر الأمانة العامة    م 2020نوفمبر    23بالتوقيع على النظام بتاريخ    ــالاتحاد  

الدستور  ( من  37ن الفقرة الثانية من المادة ) إوحيث    لجامعة الدول العربية. 
المتعلقة   الصلح والتحالف، والمعاهدات  "على أن معاهدات  أنه  تنص على 
بقانون" تصدر  أن  لنفاذها  يجب  الطبيعية...  ثرواتها  أو  الدولة   10،  بأراضي 

ن النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية يتعلق بأراضي  إوحيث  
عاهدات المشار إليها، ولذا  لذلك فإنه يندرج ضمن الم  ؛الدولة وثرواتها الطبيعية 

المعروض   القانون  يلزم لنفاذها أن يصدر بها قانون، لذا فقد جاء مشروع 
ثالثًا: جاءت المادة الأولى من مشروع القانون    بالتصديق على هذا النظام.

مع    بالتصديق الطبيعية  للمحميات  العربي  للاتحاد  الأساسي  النظام   15على 
الآتي البحرين  :التحفظ  مملـكة  الفقرة    "إن  بأحكام  ملزمة  نفسها  تعتبر  لا 

وهذا التحفظ هو تعبير عن    الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي".
إرادة الدولة والتمسك بسيادتها في الانضمام إلى المعاهدات من عدمه، وفي  

ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة    قبول جميع البنود الواردة بها من عدمه.
 20من النظام الأساسي للاتحاد تنص على "تشـجيع مؤسسات المجتمع  الرابعة  

المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية  
ن هذه الفقرة جاءت  إوحيث    والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد".

الحكومة  لذا فقد رأت    ؛بالمخالفة لأحكام الدستور وبعض التشريعات النافذة
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التباًسا    تشكل إن هذه الصياغة    -1التحفظ عليها للأسباب الآتية:    ــ  وبحقــ  
  ، في صلاحيات الجهات الرسمية في الدولة وسيادتها على مواردها الطبيعية

ملك  وهي  خاصة أن جميع الثروات الطبيعية ومواردها والمحميات الطبيعية  و
ع المدني على إنشاء المناطق  للدولة، ولا يجوز من ثم تشجيع مؤسسات المجتم

 5( من الدستور على أن "الثروات  11المحمية وإدارتها، حيث تنص المادة )
وحسن   حفظها  على  تقوم  للدولة،  ملك  كافة  ومواردها  جميعها  الطبيعية 

إن هذه    - 2  استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني". 
المادة )  تتعارض مع حكم  بقانون رقم ) ( من  5الفقرة  لسنة  2المرسوم   )

ية التي تنص على أنه "يجوز للجهة الحكومية    م 1995 بشأن حماية الحياة الفطر
 10المعنية اعتبار بعض المناطق بالدولة )مناطق محمية( سواء في البر أو البحر  
لها   يجوز  كما  وإنمائها،  ية  الفطر الحياة  موارد  حماية  بغرض  للدولة  الإقليمي 

معين أو أكثر من أنواع  نوع  إلى  ء البلاد منطقة محمية بالنسبة  أنحا  جميع اعتبار  
ية وعلى الجهة الحكومية المعنية أن تصدر   ية أو البحر ية البر الكائنات الفطر
القرارات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك بيان نوع المنطقة المحمية ونوع  

ية ووسائل وطرق حمايتها".   الفطر المحميات    -3الكائنات  تعد  إن   15الطبيعية 
(  7من الثروات المملوكة للدولة ولا يجوز لغيرها استغلالها عملًا بنص المادة )

بشأن البيئة التي تنص على أنه    م1996( لسنة  21من المرسوم بقانون رقم )
"لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استغلال المناطق التي تحددها القوانين أو  

البيئة كمنط  جهاز  يحددها  أو  بيئية  الأنظمة،  اعتبارات  ذات  أو  محمية  قة 
التي تؤدي إلى مخالفة أحكام هذا    20خاصة، في أي غرض من الأغراض 

له". للدولة    القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا  إليه أن  ومما تجدر الإشارة 
الحق في التحفظ على أي بند من بنود المعاهدات لدى توقيع المعاهدة أو  

(  19رارها أو الانضمام إليها عملًا بنص المادة )التصديق عليها أو قبولها أو إق 
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في اتفاقية  المعاهدات،  ي من  لقانون  للاتحاد  ونا  الأساسي  النظم  أن  خاصة 
ن مشروع  إوحيث    العربي للمحميات الطبيعية لم يحظر ذلك بنصوص مواده.

فإن اللجنة    ؛القانون جاء على هذا النحو، مطابقًا لأحكام الدستور والقانون
وافقة عليه وعلى نصوص مواده كما هو وارد بالجدول المرفق، اتفاقًا  توصي بالم

 5في ضوء ما دار من مناقشات وما ُأبدي من  و   مع قرار مجلس النواب الموقر.
آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ،  

للاتحاد العربي للمحميات  على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي 
الموافقة على نصوص  بو   .م2021( لسنة  40الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم )

 ، وشكرًا. مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق
 10 

 الرئيــــس: 
 تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.  هل هناك ملاحظات؟ شكرًا، 

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 15البداية نحن معكم في البيان الذي تلاه سعادة   في شكرًا سيدي الرئيس، 

فبراير.    14ا  الأمين العام حول ذكرى ميثاق العمل الوطني التي تصادف غدً 
بهذه   يكات  والتبر التهاني  آيات  أسمى  السامي  المقام  إلى  أرفع  أن  ويشرفني 

ً الذكرى العزيزة على قلوبنا   ا، ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي أسس  جميع
ورؤى   فكر  مثل  الذي  الميثاق  هذا  البحرين.  لمملـكة  ية  الحضار للمقومات 
 20جلالة الملك حفظه الل   ه ورعاه وحمل لواء نهجه في الحكم الذي لا يميز بين  
وروح   الوطني  والانتماء  الولاء  بصدق  إلا  ينظر  ولا  الواحد،  الوطن  أبناء 

التي تريد الخ ير والإصلاح والصلاح لمملـكة البحرين وشعبها  المواطنة الحقة  
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لمشروع الذي نناقشه الآن بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد ا الوفي. و
العربي للمحميات الطبيعية، والذي يهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك  

ية أواصر التع   ل في ك  اون في  مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتنسيق وتقو
هو من صميم مبادئ ميثاق العمل الوطني،    ؛ مجال إنشاء المحميات الطبيعية

 5ا أكد ضرورة الأخذ  نصً   (البند الخامس  / الفصل الثالث )حيث أفرد له في  
الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الـكبرى،  في  

البيئة إوذلك من خلال وضع   لحماية  وطنية  من    ستراتيجية  منظومة  وإنشاء 
مرئيات في  حدد  للبيئة  الأعلى  والمجلس  الطبيعية.  محميات    هالمحميات  سبع 

طبيعية في البحرين، وهناك أربع دول عربية صدقت على هذا النظام حتى  
ياض    ،الآن، ومن ضمنها المملـكة العربية السعودية  10وسوف تكون مدينة الر

 ً لمقر الاتحادا  للاشتر هذا  المالية  والكلفة  أنها  ،  أظن  لا  الاتحاد  هذا  في  اك 
له والتصديق على نظامه الأساسي، وذلك   نا ا أمام انضمامسوف تكون عائقً 

ن جميع الدول  إللفوائد الـكثيرة التي سوف نجنيها من هذا الانضمام، حيث  
الحيوانات   من  الـكثير  فيها  واسعة  وصحارى  يلة  طو سواحل  لديها  العربية 

والح النادرة  والطيور  وحماية  والأسماك  عناية  إلى  تحتاج  التي  ية  الفطر  15ياة 
لذا فإنني    ؛من صالح مملـكة البحرين  وهذا  ،وتبادل خبرات في هذا المجال

لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق    ة مع توصي
على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية للأسباب المذكورة  

ً  ،في تقرير اللجنة  ا. وشكر
 20 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.   
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 العضو منى يوسف المؤيد:
لسنة  40عد الل   ه صباحكم. إن المرسوم رقم  أس شكرًا سيدي الرئيس،  
للمحميات    م 2021 العربي  الاتحاد  يسمى  عربي  اتحاد  إنشاء  إلى  يهدف 

ك  في  المشترك  العربي  العمل  لتعزيز  والتنمية    ل الطبيعية  البيئة  مجالات 
من  والاستفادة  الأعضاء  الدول  بين  التعاون  أواصر  ية  وتقو  5المستدامة، 

تحفظ    أؤيدفي مجال إنشاء المحميات الطبيعية.    الخ برات الإقليمية والدولية
الفقرة  في  البحرين على ما جاء   النظام  من    ( 5) أحكام  الرابعة من  المادة 

إنشاء  على    المدنيفيما نصت عليه من تشجيع مؤسسات المجتمع    ،الأساسي
في   والمحمية  الطبيعية  الموارد  إدارة  في  وإشراكها  وإدارتها  المحمية  المناطق 

 10عضاء، وهذا التحفظ هو تعبير عن إرادة الدولة والتمسك بسيادتها  الدول الأ
على تشجيع    تنص الفقرة الخامسة    إنلانضمام إلى المعاهدات من عدمه.  في ا 

المدني   المجتمع  في  على  مؤسسات  وإشراكها  وإدارتها  المحمية  المناطق  إنشاء 
في البحرين  و  ،في الدول الأعضاء في الاتحاد  والمحمية إدارة الموارد الطبيعية  

  جميع الثروات الطبيعية ومواردها والمحميات الطبيعية ملك للدولة، ومن ثم 
وإدارتها، حيث   المحمية  المناطق  إنشاء  على  المدني  المجتمع  تشجيع  يجوز   15لا 

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها  "من الدستور على أن    11نص المادة  ت
بمراعاة مقتضيات    ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها  ،كافة ملك للدولة

لمجلس الأعلى  في ا  . إن إدارة التنوع الحيوي"أمن الدولة واقتصادها الوطني
الطبيعيةت للبيئة   المحميات    ات محمي  ، محميات 7  ي وه   ،حمل على عاتقها إدارة 

مثل ية  حوار    :بحر وجزر  توبلي  مشتوخليج  عراداجزيرة  ودوحة   20أما    ،ن 
ية فهي محمية العرين  المحميات  ما    م2006علن في سنة أُ أنه قد  وكما نعلم    . البر
خليج توبلي محمية طبيعية كاملة، أما قبل ذلك التاريخ فقد تملك  تبقى من  
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أشجار  القطاع   على  القضاء  وتم  دفنها،  وتم  الخليج  الأراضي حول  الخاص 
ً   13.5  فأصبحت مساحة الخليج  ،القرم والطيور النادرة ً   اكيلومتر   ي ، وه ا مربع

 ً ا  ن هذا المرسوم مهم جدً إ  ،انصف مساحته في أوائل القرن العشرين. أخير
ً و ، للحفاظ على الحياة الطبيعية الجميلة في بلادنا الحبيبة  ا. شكر

 5 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.  

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
  ً  10كل الشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على   ا سيدي الرئيس،شكر

النظام   بالتصديق على  التقرير. مشروع قانون  العربي  هذا  للاتحاد  الأساسي 
خوان الذين سبقوني في هذا  إوكما أسلف ال  .مشروع مهم  للمحميات الطبيعية

أكيدة  الة  حمايالشك نوع من    لاب  ، وأنهالشأن وتحدثوا عن أهمية هذا المشروع
البيئة   على  والحفاظ  البحرين  في  مكافحة  وللمحميات  يخص  فيما  التقدم 

ياته في البلاد  15الحكومة  في  لمسؤولين  إلى ا توجه بالشكر  أ  .التلوث على جميع مستو
الفقرة   إلى  الانتباه  على  جمعيات    5الموقرة  أعطت  التي  الرابعة  المادة  من 

المدني   خاصة بها، وهذا بدون شك    وعمل محمياتإيجاد  في  الحق  المجتمع 
  ، كانتانتقاص لسيادة الدولة، وهو أمر لا يمكن الموافقة عليه من أي دولة  

  . ها في توضيح هذه النقطةبهذا توجه صحيح، وأنا أشكر اللجنة كذلك على إسها
 20ذكر في هذه المواد مهمات هذه المحميات وعملها    ،مادة  19النظام يتكون من  

هذا  لدول عربية انضمت حتى الآن    4  هناكأن  إلى آخره. كما ذكر التقرير  
أي مضى عليه    م2022، ونحن اليوم في  م2012قر في  أُ النظام. هذا النظام  
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ً و  ،واتسن  9ما يقارب     7تصديق  لى  إا يحتاج  حتى يصبح هذا النظام واقع
ا.  أن أعرف من رئيس اللجنة إذا كان هذا الكلام صحيحً عليه، وأود  دول  

المالية  الشؤون  لجنة  تقرير  الخصوص    والاقتصادية  قرأت  هذا  في  كذلك 
مساهمات مملـكة البحرين فيما يخص    عنمن وزارة الخارجية  ردًا  وطلبت  

الموضوع ذكر    ،هذا  جمشير  عبدالرحمن  الزميل  هذه    أنهالأخ  تكون   5ربما 
هل  ــ إن أمكن ــ    رئيس اللجنةأن نعرف من    ن بودناالمساهمة بسيطة، لـك

لـكم   أرسلت  الموقرة  الخارجية  بعد  وزارة  الموضوعردً فيما  هذا  حول    ؟ ا 
 وشكرًا. 

 

 10 الرئيــــس: 

الأخ    تفضل  الحيدان  السفير  شكرًا،  عبدالرحمن  قطاع  محمد  رئيس 
 وزارة الخارجية.  الشؤون القانونية ب

 

 القانونية بوزارة الخارجية: الشؤون رئيس قطاع 
 15 ، أحمد الحداد   أخ سؤال سعادة ال  على   ي رد   شكرًا سيدي الرئيس، 

حول المساهمة والميزانية المقدرة للاتحاد    انعم أرسلت وزارة الخارجية توضيحً 
ت  سمح  و لأوضح بعض النقاط  أن  ت  بحب أالعربي للمحميات العربية، ولـكن  

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات    من  13معالي الرئيس. المادة    لي
الطبيعية نصت على أن يكون للاتحاد ميزانية مستقلة تعتمدها الجمعية العامة  

 20صدق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق  يالمجلس و   بعد أن يقرها 
ا للأنظمة واللوائح المعمول بها في  تخضع للرقابة طبقً حيث    ، الآليات المتبعة

الجامعة. بموجب هذه المادة يكون للاتحاد ميزانية مستقلة ليس لها علاقة  
يقرها مجلس  تعتمدها الجمعية العامة للاتحاد بعد أن  وبميزانية الجامعة العربية  
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في    14يعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ونصت المادة  و الاتحاد  
على أن تتكون موارد الاتحاد من أنصبة الدول الأعضاء  منها  الفقرة الأولى  

الموزعة طبقً  ا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة.  الدائمين في الاتحاد 
رار نسبة  غ حرين في الاتحاد على  مملـكة الب نسبة  وبموجب هذه الفقرة ستكون  

 5مساهمتها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تبلغ مساهمة  
العربية   الدول  جامعة  ميزانية  في  البحرين  ه  مقداربمبلغ  %  2مملـكة 

الاتحاد  سذاتها  النسبة  و  ،دنانير   1,219,905 حصة  في  المملـكة  تتحملها 
ا للمادة  وفقً و ليس المجموع المقدر،  وفقط    النسبة  ونعني،  % 2العربي بواقع  

البحرين   13 مملـكة  مقدار حصة  سنعرف  النظام     نسبة مقدار  أي    ــ  من 
 10وفق    هكما أحببت أن أوضح أن  .لاتحادمن ا بعد اعتماد الميزانية    ــ  % 2  الـ

لا يتم دفع الاشتراكات والحصص إلا  لحكومة البحرين  الدليل المالي الموحد  
تجاوز   بالنسبة    % 50بعد  المعتمدة.  لمساهمتها  الدول  تقديم  امن  لسؤال  إلى 

السعودية    ،الأخير  العربية  المملـكة  عليه  وقعت  الآن  حتى  النظام  نعم 
واليمن والمغرب  فلسطين  ودولة  العربية    ،والسودان  المملـكة  عليه  وصدقت 

ال  وسيدخل  وفلسطين،  بعد  السعودية  النفاذ  حيز  تاريخ  يومً   30نظام  من   15ا 
تصديق   وثائق  يداع  لزم    7إ ما  هذا  صحيحة.  المعلومة  هذه  عربية،  دول 

 ه، وشكرًا. توضيح
 

 الرئيــــس: 
 20 هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرًا،  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟  

 
 ( )أغلبية موافقة

 5 

 الرئيــــس: 
وننتقل إلى مناقشة مواده   إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. 

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.  ،مادة مادة
 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 كما جاء من الحكومة.  المسمى توصي اللجنة بالموافقة على   :مسمىال 
 

 الرئيــــس: 
 ؟ المسمى هل هناك ملاحظات على  

 15 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 ؟ المسمى هل يوافق المجلس على   

 20 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
ُ إذن     ، تفضل الأخ مقرر اللجنة. الديباجة. وننتقل الآن إلى  المسمىقر  ي

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 5 كما جاءت من الحكومة.   الديباجة توصي اللجنة بالموافقة على    :ديباجةال 

 

 الرئيــــس: 
 ؟ الديباجةهل هناك ملاحظات على  

 
 10 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 ؟ الديباجةهل يوافق المجلس على   

 
 15 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيــــس: 
الأخ مقرر  ، تفضل  أولى. وننتقل الآن إلى المادة الالديباجةإذن تُقر   
 اللجنة. 

 20 
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
الأولى:  المادة كما جاءت من    المادة  على هذه  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 الحكومة.
 

 5 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  
 

 موافقة( )أغلبية 
 

 15 الرئيــــس: 

إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر   
 اللجنة. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
ال  من   :ثانيةالمادة  جاءت  المادة كما  هذه  على  بالموافقة  اللجنة   20توصي 

 الحكومة.
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 الرئيــــس: 
 المادة؟ هل هناك ملاحظات على هذه  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيــــس: 
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع   

 القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
 

 15 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
الرأي    نأخذ  القادمة. سوف  الجلسة  في  القانون  على مشروع   النهائي 
وباسم  نرحب   باسمي  وأنا  الشبابية.  الخالدية  جمعية  وأعضاء  رئيس  يارة  بز

 20بكم اليوم بيننا في مجلس الشورى،  نرحب  خوان أعضاء مجلس الشورى  إال
يارة مفيدة لـكم بحيث   طلعون على أعمال مجلس  تونرجو أن تكون هذه الز

اتخاذ  وكيفية  نقدر    الشورى  كما  القوانين.  إقرار  في  التشريعية  القرارات 
جهودكم الـكبيرة في تحفيز الشباب، فأنتم جيل الحاضر وجيل المستقبل إن  
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الل   ه. ولدينا لجنة   ية  لشباب برئاسة الأخ رضا منفردي  شؤون اشاء    وعضو
سبيكة    سعادة العضوبالخصوص  ت أن أذكر  بحبوأ  ،آخرين في المجلسشباب  
ً   ا بالشباب اهتمامً   ة مهتمفهي  الفضالة   كثير من الأمور في  الـترعى  و  ا،كبير

تحياتنا الحارة إلى إخوانكم الذين لم  انقلوا  و  ،اليوم  نرحب بكم  .هذا الجانب
 5يتمكنوا من البقاء معنا أو لم يتمكنوا من الحضور في هذه الجلسة، ونتمنى إن  

ً شكو   ،شاء الل   ه أن نراكم في جلسات أخرى وننتقل الآن إلى البند  .  ا لـكمر
  تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة 

يل  مشروع قانون بإنشاء صندوق  بشأن   البيوت الآيلة للسقوط )المعد في  تمو
أطلب  ، و المقدم من مجلس النواب(  ــ  بصيغته المعدلة ــ  ضوء الاقتراح بقانون  
 10 خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. من الأخ عبدالله 

 

 العضو عبدالله خلف الدوسري:
في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

 المضبطة. 
 15 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 20 

 الرئيــــس: 
 تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. إذن يتم  

 

 ( 150صفحة  / 6 )انظر الملحق
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 الرئيــــس: 
سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل  

 الأخ مقرر اللجنة.  
 

 5 العضو عبدالله خلف الدوسري:

 اللجنة مشروع قانون بإنشاء صندوق   تدارست   شكرًا سيدي الرئيس، 
يل بقانون  البيوت    تمو الاقتراح  ضوء  في  )المعد  للسقوط  بصيغته  ــ  الآيلة 
الذي يهدف إلى حفظ حق المواطنين  (  المقدم من مجلس النواب  ــ   المعدلة 

من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملـكون دخلًا في الحصول على السكن  
يمة، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط التي تحتاج    10اللائق والحياة الـكر

الصيانة  إلى الترميم أو إعادة بناء من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى  
، حفاًظا على حقوق هؤلاء المواطنين في توفير السكن  وإعادة البناء  الترميمو

 ً ( من الدستور، من ناحية،  9ا بحكم الفقرة )و( من المادة ) الآمن لهم عمل
ناحية   من  ية،  عقار كثروة  المباني  على  مشروع    . أخرىوالحفاظ  يتألف 

 15من    ر ــ الذي وافق عليه مجلس النواب الموق ــ    القانون كما ورد من الحكومة
إنشاء صندوق  على  الأولى منه  المادة  يل  ديباجة وست مواد، نصت   لتمو

ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، فيما بينت المادة الثانية أهداف  
المادة الرابعة على حالات    ونصت الصندوق، وأوضحت المادة الثالثة موارده،  

والمادة   حق،  وجه  بدون  صُرف  ما  واسترداد  يل  التمو في  الحق  سقوط 
 20وجاءت المادة    الخامسة أناطت بالوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية

تنفيذية. مواد   السادسة  على  اللجنة  ضوء    اطلعت  في  القانون،  مشروع 
القانوني  والرأي  التشريع  وهيئة  الحكومة  أوردتها  التي  واللجنة    الملاحظات 
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ية للشؤون القانونية والتشريعية، ووزارة شؤون البلديات كما اطلعت    ، الوزار
موافقة على مشروع القانون  على قرار مجلس النواب ومرفقاته الذي جاء بال

بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة على الصياغة، وعلى رأي لجنة الشؤون  
الشورى بمجلس  والاقتصادية  الصندوق    ، المالية  إنشاء  أن  إلى  انتهى  الذي 

 5كما اطلعت على رأي    ،يتطلب اعتمادات مالية ضمن الميزانية العامة للدولة
ة بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع  لجنة الشؤون التشريعية والقانوني

الملاحظات   بمعالجة  اللجنة  قامت  ولذلك  ية،  الدستور الناحية  من  القانون 
الواردة على مشروع القانون، بإعادة صياغة بعض مواده وإضافة بعض المواد  

اا  وصولً   ــ الأخرى   إلى  إلى  القانون  مشروع  يرمي  التي  النبيلة   لأهداف 
 10دون إعادة  من  للجنة مشروع القانون على الترميم فقط  وقصرت ا  ــ تحقيقها  

القانون    ،البناء أصبح مشروع  الديباجة من  بحيث  تسع  يتألف فضلًا عن 
المادةمواد نصت  منه    ،  الآيلة  على  الأولى  البيوت  لترميم  صندوق  إنشاء 

للسقوط يكون له حساب بأحد البنوك الوطنية تودع فيه الأموال المخصصة  
البلديات الوزير    ويتبع،  للترميم بشؤون  منه  المعني  الثانية  المادة  وأوضحت   ،

 15كما استحدثت    أهداف الصندوق وهي ترميم البيوت الآيلة للسقوط وصيانتها،
الأشغال وشؤون البلديات  الثالثة لتسند إلى الإدارة المعنية بوزارة  مادة  الاللجنة  

ية( دراسة أوضاع   والتخطيط العمراني البيوت الآيلة    )إدارة التنمية الحضار
بعد    ــ للسقوط وتقرير ما يلزم بشأنها من صيانة وترميم، وبينت المادة الرابعة  

لت الموارد المالية للصندوق، و ــ إعادة الترقيم  بعد إعادة  الخامسة )المادة  فص َّ
 20الشروط الواجب توافرها في المستفيد من    ــ   التي استحدثتها اللجنة ــ    ( الترقيم

المادة   وتضمنت  الترقي)  السادسةالصندوق،  إعادة  العقوبات  م(بعد   ،
الواجب تطبيقها عند مخالفة تلك الشروط، واسترداد الصندوق قيمة تكاليف  

  بهدف تنظيم ،  (بعد إعادة الترقيمالسابعة )اللجنة المادة    استحدثتو،  الترميم
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وأناطت    . اوالطعن عليهات  قرارال صل فيها والتظلم من  تقديم الطلبات والف 
)المادة   الترقيمالثامنة  إعادة  المختص (  بعد  البلديات   بالوزير  إصدار    بشؤون 

وبعد    تنفيذية.ــ  بعد إعادة الترقيم  ــ    التاسعة اللائحة التنفيذية، وجاءت المادة  
حضور    تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة فيتداول و

 5الموافقة على مشروع القانون بالصياغة التي  إلى   اللجنة المستشار القانوني انتهت 
والأسباب   للمبررات  المعروض  أولًا:    : ةالآتيارتأتها  القانون  مشروع  إن 

التي تقدمها وزارة الإسكان   تمامًا في أهدافه وغاياته عن الخدمات  يختلف 
ية في مملـك ن كانت  لئ نه  إة البحرين، حيث  بموجب القوانين والقرارات السار

وترميم المساكن لذوي الدخل المحدود إلا أنها  ببناء    وزارة الإسكان تقوم 
يقوم   بينما  محددة،  زمنية  مدة  خلال  يل  التمو سداد  المواطن  على   10تشترط 

البيوت والمساكن    بترميم  ــ   كما ورد في مشروع القانون المعروضــ    الصندوق 
إن الغاية التي جاء بها مشروع  ثانيًا:    ن مقابل.بدو  المملوكة لمحدودي الدخل

المملوكة    الآيلة للسقوط  البيوت  ترميم لالقانون هي وضع آلية ونظام متكامل  
لمعدومي ومحدودي الدخل مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية  
تشملهم   ولا  الملائم  السكن  على  منهم  كل  حصول  دون  تحول  قد   15التي 

نية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ولذا فقد تم  الخدمات الإسكا
ا إلى حكم البند  بدون مقابل استنادً   وصيانتها   إعداد هذا المشروع لترميم بيوتهم

المادة )  الدولة على  9)و( من  "تعمل  أنه  الذي ينص على  الدستور  ( من 
المواطنين".  اللج   توفير السكن لذوي الدخل المحدود من  نة مع  ثالثًا: اتفقت 

أن في  بالمجلس،  والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  ومع   20منح    الحكومة 
ية   والإدار المالية  الناحية  والاستقلال من  ية  الاعتبار الشخصية  الصندوق 
بموجب المادة الأولى من المشروع، يتطلب وجود هيكل إداري وتنظيمي  
إدارة   مجلس  لأعضاء  ومكافآت  للموظفين  رواتب  وصرف  للصندوق 
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إعادة  الصن  اللجنة  رأت  ولذا  مالية كبيرة،  مخصصات  يستلزم  ما  وهو  دوق 
ية ولا استقلال   صياغة هذه المادة بحيث لا يكون للصندوق شخصية اعتبار

يكون له حساب بأحد البنوك الوطنية تودع    ــ  فقط ــ  مالي أو إداري، وإنما  
وق  فيه الأموال المخصصة للترميم، وأسندت اللجنة جميع اختصاصات الصند

بوزارة   المعنية  الإدارة  إلى  استحدثتها  التي  الثالثة  المادة   5الأشغال  بموجب 
لـكي تقوم هذه الإدارة بما لديها من  وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  

يين بدراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط   مهندسين متخصصين وفنيين وإدار
أصبح الصندوق عبارة    واتخاذ ما يلزم بشأنها من ترميم وصيانة، ومن ثم فقد

رابعًا:  عن اسم يفتح له حساب تودع فيه الأموال المخصصة للصيانة والترميم.  
 10شروًطا محددة لابد من توافرها    ــ   في صيغته المعدلةــ  وضع مشروع القانون  

بالتصرف  الإدارة المعنية    ستأثر ت في المستفيد من أحكام هذا القانون حتى لا  
يكون    ــ دون عاصم  من    ــرتئيه  تعلى نحو ما    ا في الموضوعات المطروحة عليه و

لديها   المادة  فرطالأمر  في  الشروط  هذه  اللجنة  فحددت  من    الخامسة ، 
منه الحق في استرداد قيمة التكاليف    ة السادسة ، ونظمت في المادالمشروع
 15في حالة مخالفة المستفيد لأحكام هذا    الصيانةترميم وال نفقت في سبيل  أالتي  

  دون الإخلال بالعقوبات الجنائية واجبة التطبيق.من    القانون وذلك كله
تبعية الصندوق في   ــفي صيغته المعدلة من اللجنة   ــ كما ألحق مشروع القانون 

البلدياتال بشؤون  المعني  للوزير  والإشراف  وزير  ،  رقابة  هناك  يكون  حتى 
المادة ) الفقرة )ج( من  الملك عملًا بنص  أمام جلالة  ( من  33مسؤول 

 20الدستور التي تنص على أنه "يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه،  
كل وزير  ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويسأل  

وزارته".  أعمال  استحدثت    عن  تقديم  ة  جديد  مادة اللجنة  خامسًا:  بشأن 
أوجبت البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  الإدارة المعنية، والطلبات إلى  
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  مقدمي الطلباتــ الرفض، وأعطت لذوي الشأن بتقديمها سواء بالقبول أو 
من   يومًاستون هو  دمحدخلال أجل الإدارة الحق في التظلم من قرارات  ــ

بالقرار، وألزمت   بالبت في التظلمات خلال ستين يومًا    الإدارةتاريخ العلم 
من تاريخ تقديمها وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض، وبانتهاء هذا الأجل سواء  

 5وبوسع    ،كان بالقبول أو الرفض صراحةً أو ضمنًا يكون القرار قد صار نهائيًا
خلال ستين يومًا أخرى  للطعن عليه  ة المختصة  اللجوء إلى المحكم  صاحب الشأن 

  من تاريخ الإبلاغ برفض التظلم أو باعتباره مرفوًضا ضمنًا بعدم الرد عليه. 
النص على الموارد  بموجب المادة الرابعة منه  تضمن مشروع القانون  سادًسا: 

المالية للصندوق ممثلة فيما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية له، وعوائد  
والتبرعات  استغل والهبات  المساعدات  وكذلك  أمواله،  واستثمار   10ال 

؛  بشرط موافقة الوزير عليها  والإعانات والمنح المشروعة التي ترد للصندوق
 ً المالية  وتفادي السنة  ميزانية  في  للصندوق  يل  تمو وجود  لعدم    ا 
، فقد رأت اللجنة أن يعمل بأحكام هذا القانون بعد مضي  م2021/2022

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا  ستة أشهر  
يمنح الحكومة   الذي  الأمر  به،  العمل  تاريخ   15القانون خلال ستة أشهر من 

ميزاني  للصندوق من خلال  المالية  الاعتمادات  لتدبير  السنوات    ات فرصة 
والتبرعات  والقادمة،   الهبات  من  يكون  الصندوق  يل  تمو أن  خاصة 

ات والمنح المشروعة بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة للصندوق من  والإعان
لذا فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون وعلى    اعتمادات مالية. 

 20في ضوء المناقشات والآراء  نصوص مواده بصيغتها المعدلة من قبل اللجنة. و
الموافقة  بجنة توصي  التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون المشار إليه فإن الل

بإنشاء صندوق قانون  مشروع  على  المبدأ  يل  من حيث  الآيلة    تمو البيوت 
الموافقة على نصوص مواد  ب و   اللجنة.   ا للسقوط بصيغته المعدلة التي انتهت إليه
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المرفق.  الجدول  في  الوارد  التفصيل  على  وذلك  القانون،  والأمر    مشروع 
 وشكرًا. ،معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

 

 الرئيــــس: 
ملاحظات؟  شكرًا،    هناك  محمد  هل  علي  محمد  الدكتور  الأخ   5تفضل 

 الخزاعي. 
 

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
وعلى الأعضاء يا معالي الرئيس  السلام عليكم    شكرًا سيدي الرئيس، 

 10رئيس وأعضاء لجنة المرافق  إلى الـكرام ورحمة الل   ه وبركاته. والشكر موصول  
الآيلة   البيوت  يل  تمو صندوق  بإنشاء  قانون  مشروع  لنظرها  والبيئة  العامة 

المقدم من قبل    ــ  بصيغته المعدلةــ  المعد في ضوء الاقتراح بقانون  )  ،للسقوط
ربة والمنازل الآيلة للسقوط ظاهرة  . إن موضوع المناطق الخ(مجلس النواب

بلا استثناء.    ــ   القديمة منها على وجه الخصوص ــ  موجودة في كل دول العالم  
استثناو يمكن  البحرينلا  حيث    ء  الظاهرة،  هذه  الآيلة  إمن  المنازل   15ن 

معينة   مناطق  في  موجودة  السكنية  خصوصً وللسقوط  التجمعات  في  ا 
المنامة والمحرق وبعض القرى الأخرى.    والأحياء القديمة في كل من مدينتي

في ضوء  و وتشكل هذه المنازل خطورة على ساكنيها وعلى المنازل المجاورة لها.  
ً كان لابد  هذه الحالة   ا لتطوير  من هدم هذه المنازل وإعادة بنائها أو إزالتها كلي

ليس  العمر الموضوع  نظري أن هذا  وفي  ية.  الحضار التنمية   20ان من خلال 
للسقوطبحاجة   الآيلة  البيوت  بناء  يل  لتمو ومتى ما علمنا أن    ،إلى صندوق 

البيوت والبنايات القديمة الآيلة للسقوط قديمة ومحدودة في عددها في كل  
محافظة من محافظات البلاد، فإن آلية إعادة البناء والترميم آنية وتنتهي بانتهاء  
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ى كل بلدية من بلديات  تتولأن  لذا فإن الحل الأمثل هو    ؛عملية إعادة البناء
مهمة إعادة تأهيل وبناء هذه المساكن والبنايات ضمن ميزانياتها    اتالمحافظ

المنازلب  بملـكية هذه  تتعلق  معينة  اشتراطات  لمحدودي    ، حسب  إن كانت 
كانت    ن إما  وأ  ، واجب الدولة أن تتولى مهمة إعادة إعمارهافمن  الدخل،  

 5هم إعادة بناء هذه المساكن على  من واجبف قتدرين ممملوكة من قبل مواطنين 
عاته المالية  تبالدولة  لذا فإنه لا جدوى من إنشاء صندوق يتم تحميل    ؛نفقتهم

ية أرى إعادة    وعليه   ؛ وتحميل ميزانية الدولة أعباء متكررة نتيجة ذلك  ،والإدار
ا أن هذا الموضوع متحقق على أرض  خصوصً والنظر في قرار اللجنة الموقرة  

 ، وشكرًا. ت الحكومة الموقرةالواقع كما أفاد 
 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.  

 

 العضو درويش أحمد المناعي: 
 15تحياتي للجميع. بخصوص مشروع قانون بإنشاء    شكرًا سيدي الرئيس، 

يل البيوت   أشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق  الآيلة للسقوط،  صندوق تمو
على   والبيئة  و  متقريرهالعامة  توصي أالوافي،  على  اللجنة وافق  على    ة  بالموافقة 

لأنه يحفظ حق   ؛نبيل المشروع   في الواقع هدف .عليهالمشروع بعد التعديل 
 ً ا في الحصول على  المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يملـكون دخل

يمة  20ما يتطلب وضع حل جذري لمشكلة    ، وهوالسكن اللائق والحياة الـكر
التي تحتاج    البيوت للسقوط  ترميم إالآيلة  الأشغال  حيث إن وزارة  و  ،لى 

ء  إنشاكما أن  وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لديها مسؤوليات عديدة،  
ئًا  رض يتطلب اعتماد مبالغ في الميزانية العامة مما يشكل عبغصندوق لذلك ال
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البيوت الآيلة    إسناد مهمة إنشاء صندوق ترميم   ؛ عليها في الوقت الحاضر   ماليًا 
لأن لديها إمكانيات مادية    ؛للسقوط إلى المؤسسة الوطنية للأعمال الإنسانية

يةو وهذه   ين متخصصو  معنو وخلافه،  والميداني  الاجتماعي  البحث  في 
بقيادة    ــ   هذه المؤسسة الوطنية   . كما أنالمهمات مطلوبة لهذا المشروع بقانون

 5رئيس الأمناء سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال  
تتماشى  التي  أثبتت جدارتها في التعامل مع هذه الأعمال النبيلة    ــ  الإنسانية

المملـكة في  المحتاجة  الفئات  قدرات  بدعم  وذلك  المؤسسة،  أهداف    ،مع 
 ً ُ والمؤسسة دائم ت أولى من    ، والقريبهو القريببالمواطن المحتاج لأنه  ى  عنا 

 ، وشكرًا. البعيد
 10 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.  

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
 15لى لجنة المرافق العامة إكذلك    موصول  شكرًا سيدي الرئيس، والشكر 

تقريره  يخص  فيما  الآيلة    هب المس  اوالبيئة  البيوت  يل  تمو صندوق  بإنشاء 
بداية أود أن أشكر مجلس النواب الموقر  في ال الدخل المحدود.  للسقوط لذوي  

.  وتمت مناقشته اليومالذي ساهم في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود،  
للسقوط ــ أعتقد   الآيلة  البيوت  الذين سبقوني في    أن  كما تفضل الإخوان 

 20ات قامت وزارة الإسكان  ي منذ السبعينفمع ذلك و، الكلام ــ ليست كثيرة 
الواجب  ــ  مشكورة  ــ   هذا  ال بعمل  خلال  بناء  من  إعادة  أو  بترميم  قيام 

البيوت الآيلة للسقوط، وهناك الـكثير من المواطنين استفادوا من هذه اللفتة  
يمة، وفيما بعد توقف هذا المشروع وجاءت المكرمة   السامية من  الملـكية  الـكر
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عاتقه بناء وإعادة    على   ذ خــ حفظه الل   ه ــ الذي أجلالة الملك  اللدن صاحب  
وزارة الإسكان لعمل ما    انتقل الأمر إلىبعد ذلك  و ترميم هذه البيوت،  

  ،موضوع مهمالتقوم به فيما يخص البيوت الآيلة للسقوط. أعتقد أن هذا  
وأنا مع توصية اللجنة، ولـكن في هذه العجالة اسمح لي أن أشكر الصناديق  

ية في جميع محافظات مملـكة   يمة  والجمعيات الخ ير  5البحرين على جهودها الـكر
الواجب  يحتم عليها  حيث تقوم هذه الجمعيات والصناديق بعمل ما    ،المقدرة

الوطني والتضامن الاجتماعي في مساعدة الـكثير من الأسر البحرينية في  
بناء  ترميم   وهذوإعادة  ــ  منازلها،  شك  ه  الشعب  ــ  بدون  بها  يتمتع  صفة 

هنا أن أشكر  لفتة إنسانية، وأود ــ شك   لابــ  ي ه . والبحريني الـكبير الـكريم 
ية، وأنا  هذه الجمعيات والصناديق  مرة أخرى    10 ، وشكرًا. مع هذه التوصيةالخ ير

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.   

 

 15 العضو منى يوسف المؤيد:

إلى حفظ حق   بقانون  المشروع  يهدف هذا  الرئيس،  شكرًا سيدي 
ً ممن  ،ذوي الدخل المحدود المواطنين من ا في الحصول على  لا يملـكون دخل

البيوت   لمشكلة  يمة بوضع حل  الـكر اللائق والحياة  للسقوط،    الآيلةالسكن 
ُ أو  التي تحتاج إلى ترميم   نشأ لهذا الغرض  إعادة بناء من خلال صندوق ي

 20  ا على حقوق المواطنين في توفير السكن، حفاظً   ؛يتولى الترميم وإعادة البناء

ً ممن لا يملـكون   ً   ا دخل طلبات  للاستفادة من    أو سنهم غير مناسب   اشهري
اختصرت اللجنة في مشروع القانون لترميم    ،وزارة الإسكان. سيدي الرئيس
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البنوك الوطنية،  لها حساب في أحد  يكون  بحيث  البيوت وليس إعادة البناء،  
بوزارة الأشغال   ويتبع الوزير المعني بشؤون البلديات، وتقوم الإدارة المعنية

دراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط  بوشؤون البلديات والتخطيط العمراني  
والشروط الواجب توافرها في المستفيد من الصندوق. إن مشروع القانون  

 5قوم بها وزارة الإسكان، وهو  ت يختلف في أهدافه وغاياته عن الخدمات التي  

يساعد معدوم المشروع  بمراعاة ظروفهم  الترميم من دون مقابل.  الدخل  ي 
شروط وزارة الإسكان.  تنطبق عليهم  لا  ممن  المادية والاجتماعية والمعيشية،  

ية   الاعتبار الشخصية  للصندوق  يكون  ألا  على  الحكومة  مع  اللجنة  اتفقت 
المادي،   حساب  ووالاستقلال  فقط  فيه    إنما  تودع  الوطنية  البنوك  بأحد 

يكون الوز   10ير المعني بشؤون البلديات هو المسؤول  الأموال المخصصة للترميم، و

الدولة من اعتمادات    هاتخصصفعن الصندوق. أما الموارد المالية للصندوق  
وعوائد   خلال  مالية  والهبات  مثل  أموال  الاستثمار  من  المساعدات 

هذا   إن  الوزير.  موافقة  بشرط  المستوردة  والمنح  والإعانات  والتبرعات 
من الفقر والعيش في منازل متهالـكة  الصندوق سيحمي العديد من الأسر  
 15على المشروع بالقانون، وأتمنى أن يوافق    وآيلة للسقوط؛ ولذلك فإنني أوافق 

 ً  ا. المجلس عليه، وشكر
 

 الرئيــــس: 
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي   

 20 الشورى والنواب.  
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
الرئيس،  سيدي  والأخوات  شكرًا  الإخوة  على  الأعضاء    وأشكر 

الل   ه   السؤال عني خلال الأسبوع الماضي، وأبشركم أن الأمور طيبة بفضل 
  أنه نت الحكومة في ردها  قانون بي  ب مشروع  البخصوص هذا    . سبحانه وتعالى

ً إلى  يفتقر  ُ الـكثير من مقومات القانون، وفعل  5في تقرير   . لاحظ فيها هذا ما ي
سوف أركز على ملاحظات هذا    ،إخواني أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة

اللجنة في بداية رأيها ذكرت  التقرير، ثم أذهب إلى بعض المواد في العموم.  
حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا  ف هو  أن الهد

 ً ً "   عبارةال  ها، وهذيملـكون دخل عند  أكثر من مرة    تتكرر  "الا يملـكون دخل
 10  ، حيث إنه يتكلم ا، مع أن القانون واضح جدً الـكثير من الإخوة الأعضاء
المحدود الدخل  ذوي  ً و  عن  دخل يملـكون  لا  الذين  عن  يتكلم  إذلا    نا. 

المساهمة حتى بأقل القليل في كلفة الترميم،    همحدود بإمكان الخل  دالصاحب  
ليست  و الترميم  كلفة  أن  عرفنا  إذا  البناءمثل  خاصة  هي  هذه  ،  كلفة 

الثانية الملاحظة  الأولى.  على  الملاحظة  بالموافقة  قرارها  اللجنة  اتخاذ  بعد   :
 15  قة مبررات المواف، وبي نت في  المبررات والأسباب  مشروع القانون صاغت 

خدمات  ال ا في أهدافه وغاياته عن  ن مشروع القانون المعروض يختلف تمامً أ
الإسكان  التي   وزارة  ولـكن    بموجب تقدمها  نعم،  والقرارات.  القوانين 

الإسكان   وزير  أعلن  ً ــ  بالأمس  ومجلس  طبع المختصة  اللجنة  موافقة  بعد  ا 
الموقر   يلات  ــ  الوزراء  التمو البرامج الجديدة في قضية  تختلف  التي  جملة من 

 ً ً اختلاف  20ا. هناك ما لا يقل  ا عما كانت تقوم به وزارة الإسكان سابقً ا جذري
يق بنك الإسكان  ــ كما أعتقد ــ  برامج    7عن   يق    3و عن طر برامج عن طر

ية. بالإمكان أن   ا  ، هذفي أحد هذه البرامجيُستوعب هذا العمل  البنوك التجار
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تفاصيل   على  واطلعت  المالية  اللجنة  في  البرامجبالتأكيد كوني عضوًا  .  هذه 
ُ   أيًضا من الملاحظ أن رأي ا في هذا التقرير  ؤخذ مطلقً وزارة الإسكان لم ي

البلديات وهيئة التخطيط العمراني    ُأِخذَ رأي إنما  وحسب ما أرى أمامي،  ب 
ومة، ولم يغفل  عنه الحك  غفلت كما قلت إن هذا العمل لم    .وخلاف ذلك

الملك جلالة  سيدي  و  عنه  بترميم  أمر  بناء  إعندما  آيل    1000عادة   5بيت 
ا في الملاحظات على التقرير في  أيضً   مليون دينار.  40لفة فاقت  للسقوط بكُ 

ً البند ) مع الحكومة  جاء ما يلي: "تتوافق اللجنة    فقةابررات الموالخاص بم   (اثالث
والاقتصاديو المالية  الشؤون  لجنة  الصندوق  مع  منح  أن  في  بالمجلس  ة 

يتطلب الشخصية   ية  والإدار المالية  الناحية  من  والاستقلال  ية  الاعتبار
إداري  هيكل  الإشكالية    "؛وجود  هذه  لتتفادى  بتعديل  قامت   10 لذلك 

حساب بأحد البنوك  إنشاء  اختزلت العمل كله في  ــ و   إشكالية الكلفة المالية ــ  
. بهذه البساطة وبهذه السهولة نعالج  لذلك  الوطنية تودع فيه الأموال المخصصة 

ً فقط    ة! نفتح مشكلة بهذه الجسام ً أحد البنوك وفي    ا حساب من    انودع فيه جزء
من   المشروع،  لهذا  الدولة  ميزانية  من  المخصصة  الأموال  أو  الدولة  ميزانية 

إلى الصندوقم التبرعات والمساعدات وخلاف ذلك   يرد   15! إذا تحقق ما  ما 
ً ورد فسندخل في   يع. أرى أن العمل حالي يل هذه المشار ا منظم  إشكالية تمو

يقة أفضل مما يصبو   عمل    ولمن  همع احترامي لمن قدم   إليه مشروع القانونبطر
إدارة التنمية    وتقوم حساب في بنك  إنشاء  أن نخ تزل العمل كله في  وعليه،  

بما لديها من مهندسين  ــ    لكلفةمن موجبات تخفيض اــ وهذه أيًضا  الحضرية  
ية يين بدراسة حجم إدارة التنمية الحضار  20هذا غير    متخصصين وفنيين وإدار

ية كانت  إدارة من إدارات البلديات، والآن    صحيح. إدارة التنمية الحضار
تابعة  هي   العمرانيلإدارة  التخطيط  وحتى  هيئة  هيكلها  ،  يعتمد  لم  الآن 

ُ ، واالتنظيمي مطلقً  قدرتهم على القيام  و عددهم    ، وكمسيكون فيها  علم من لا ي
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  وهنا أرى وجود إشكالية فعلية، وهي أننا نوكل العمل ،  العمل الجسيمبهذا  
نعلم   لا  إدارة  الآن  حجمهاب إلى  وحتى   ، ُ ي لهذه  لم  التنظيمي  الهيكل  عتمد 

، وربما  أقل أو أكثر، لا نعلم، ولـكننا  20أو    10الإدارة، ربما يكون فيه  
ــ عل قنا العمل كله عليها في حين أن الأصل والأصح هو أن يكون    ــ كما قلت 

 5نحن  وحاليًا    ،فني  وآخر   أن يكون هناك جهاز إداري و،  هناك مجلس إدارة
موازٍ بعمل  حكومية    نقوم  جهات  وهي  لأعمال  وزارة  تحديدً أخرى  ا 
نقوم  والتخطيط العمراني، نحن  شؤون البلديات  الأشغال و الإسكان ووزارة  

ية جلالة الملك في المرحلة  هذا العمل ضمن  عمل الجسيم. عندما قمنا ببهذا ال  رؤ
هي مجرد  فلا أعتقد أن العملية  ،  مليون دينار  40الـ    ف ما فاقالسابقة كل  

ية  ، وأن نقول لإدارة التنمية  وإيداع هذه المبالغفتح حساب في بنك    10الحضار
العمل!   أمانة  ــ  أنا  قومي بهذا  الخيار    لا أرى أنــ  بكل  خيار صحيح  هذا 

العقوبات الواجب تطبيقها عند  حديثه  التقرير في بداية  أيًضا ذكر  .  فقومو
نص عليها هذا  التي  عقوبة من العقوبات  أرَ أي  لم  ، ومخالفة تلك الشروط

ً القانون نصً  ُ بمع عدم الإخلال  "إنما قال  و   ، اا صريح ي لغى  المسؤولية الجنائية 
في هذا  ".الطلب  الجسيم  الدخل  هو كونه  القانون    الأمر   15يتكلم عن ذوي 
يف محدد، فالمحدود ؟ وزارة  في البحرينلذوي الدخل المحدود    هل هناك تعر

سقف محدد يختلف    ــ على سبيل المثال ــ لديها العمل والتنمية الاجتماعية  
 ً ً اختلاف ً وا  ا كبير ه سعادة وزير  الذي أصدر  909  ا عما ورد في القرارشاسع

تفيدين من ذوي الدخل المحدود. إذن هذا القانون لا  الإسكان بشأن المس
أرضية صلبة  على  ت حقيقية  يقوم  قانون  فهو  يه ضبابية كثيرة،   20وغموض    عتر

أو فيما سوف يؤول إليه. كما قالت    في مفرداته أو في مراميه وضوح  وعدم  
حاليًا  الحكومة   منه  الغاية  لهذا    متحققةإن  المنظمة  القرارات  في  جاء  كما 

عن مجلس    ر ( الصاد6/2033)قرار رقم  ال  ،والإخوةها الإخوة  أي.  العمل
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" التالي:  على  ينص  بين  الوزراء  من  للسقوط  الآيلة  البيوت  أصحاب  اعتبار 
ال بنك  من  ترميم  قروض  على  للحصول  معايير  إالمستحقين  وفق  سكان 

الترميم لطلبات  ومقدم"الاستحقاق  اللجنة  الأصل  ب اقتراح  ال  و ،  في  قانون 
إلى  ت لا    الأمر، حتى   هذا   تفاديغبون في  ير كون خدمة إسكانية مدفوعة 

 5لهذا  مع احترامي  ، حيث يقال إنه طالما مقدم الطلب ــ  الحكومة مرة أخرى
بإمكانه المساهمة ولو بكلفة بسيطة من  ، ف محدودالمن ذوي الدخل  ــ    لرأي ا

هذه  إلى    نأنا لا أركو  هذا الأمر ــ  ولتفادي  .هذا الأمر الأول  ،ترميم منزله
وأن تتولى وزارة الإسكان مسؤولية دراسة  تم النص على ما يلي: "  ــ   العبارة

إحالة  و بعد  للسقوط  الآيلة  البيوت  وإعادة  لترميم  اللازمة  الخدمات  توفير 
 10شؤون البلديات والتخطيط العمراني،  الأشغال و وزارة    المقدمة إلى طلبات  ال

ــ  وزارة حقوق الإنسان    التنسيق مع  ــ   هذا الشاهد في الموضوع ــ  كما يتم  
والمطلقات  ــ  حينها   المعوزين  بطلبات  يتعلق  فيما  الاجتماعية  والتنمية 

نكمل    هذا القانون.  هم تكلم عني  لذين هنا نتكلم عن ذوي الحاجة ا  "،والأرامل 
العبارة: ية  "  قراءة  الوزار اللجنة  توصية  في  المبين  النحو  على  لخدمات  لوذلك 
 15ن  ومشمول  ؤلاء هم". إذن  2011/ (  28/ 4) رقم    مذكرتها في  والبنية التحتية  

 ً . الأمر المهم في هذا الموضوع  بدون مقابلقدم  ممكن أن تمن الا بخدمة  حالي
و الترميم  يشمل  الوزراء  مجلس  قرار  البناءإأن  مشروع    أن  في حين  ،عادة 

يجب أن يهدم  متهالكًا و   زإذا كان بيت المعو.  القانون يتكلم فقط عن الترميم
إن  نقول  من جديد، هل    ويبنى يسمحله  ً   ؟!القانون لا  لا وفعل القانون  ا 
 20مع  ــ  قانون  المشروع ب  . أرى أن هذاترميمالتكلم فقط عن  ، القانون ييسمح
الإخوان في مجلس  قدم  للغاية النبيلة التي من أجلها    يتفهم وللجميع    ياحترام
  أرى أن يعاد  من الأمور؛ لذا  الـكثير   تشوبه   هذا الاقتراح بقانون ــ   النواب
ما هي    ،الأمر الأول  الآتية عند دراسته:  ر وأمبال  أن يتم الأخذاللجنة وإلى  
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مكن أن تغني وتحقق الهدف المراد من  يوزارة الإسكان التي  لالبرامج الجديدة  
الأمر    . هذا القانون؟ وكما قلت هناك برامج واضحة تتسع للجميع ليستفيد منها

يف ذوي الدخل المحدود المستهدفين  م سابقًا ــ  كما بينت  ثاني ــ  ال ا هو تعر
لأنه بدون معرفتهم لن نستطيع تطبيق هذا  ، امن هذا القانون؟ هذا مهم جدً 

 5  ، ط بها تنفيذ هذا القانونو نريد أن نعرف الإدارة المن  ،القانون. الأمر الثالث 
  ة اجبحا  أيضً ا الأمر  إدارة التنمية الحضرية ما هو حجمها وما هي قدرتها؟ هذ

عتقد  أا من اللجنة الموقرة.  وأيضً المعنية،  توضيح واستيضاح من الجهات    لىإ
عادة النظر في مشروع القانون بعد صياغته  إلى رأي  إعندما وصلت الحكومة  
ً ذلك  من اقتراح بقانون كان   ً وا،  على أسباب موضوعية واضحة جدً   امبني  . اشكر

 10 

 الرئيــــس: 
 حسن علي.شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي  

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 15وضح العديد من الأمور المتعلقة بهذا أود أن أ  شكرًا سيدي الرئيس،  

يلة بتوجيهات ومكرمة    قائم هذا المشروع   :ا. أولً بقانون  المشروع منذ مدة طو
وكانت تقوم  ،  المفدى حفظه الل   ه ورعاهالملك  ملـكية من صاحب الجلالة  

البلديات والتخطيط العمراني آنذاك، وللوزارة في  شؤون  به وزارة الأشغال و 
أن  مثل هذا الحجم وهذا النوع. أعتقد ب نظري أن تفخر وتعتز بالقيام بمشروع 

 20صحيح أنه تغير منذ    ،له طابع إنساني نبيل يجب المحافظة عليه  هذا المشروع 

ا  فقط ترمم. هناك تغير في سير هذوحاليًا    ،بيوت تبنىال  تفترة عندما كان
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ات والتخطيط  البلديالأشغال وشؤون عندما كانت وزارة  بقانون، المشروع
ً   العمراني  أو تقوم   ا،تبني البيوت كانت تبني البيوت من الأساس بناء كامل

ــ كما تفضل سعادة  حسب الحاجة. هذا المشروع في يوم من الأيام  ب ترميم  الب
زارة الأشغال  و  بالكامل من  وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أحيل 

 5وهناك فرق كبير    ،إلى وزارة الإسكانوشؤون البلديات والتخطيط العمراني  

وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبين  بين وجوده في  
  الآيلة للسقوط من خلال تم بناء البيوت  يوجوده في وزارة الإسكان. عندما  

البلديات والتخطيط العمر  وزارة    بالمجان،   ت تبنى كان   اني الأشغال وشؤون 
مقابل خدمة    ،بدون  أصبح  الإسكان  وزارة  إلى  المشروع  تحول  وعندما 

 10ا  وبالتالي ل  ،سواء قرض بناء أو قرض ترميم  اأصبح قرضً   ، إسكانية بمقابل

المشروعين.   بين  المقارنة  الشورى  يمكن  مجلسي  شؤون  وزير  سعادة  ذكر 
ً والنواب   يع جديدةلديها ما  أن وزارة الإسكان حالي ً   ،شار ،  ا هذه خطططبع

الحاليو الواقع  عن  نتكلم  وزارة    ،نحن  أن  الحالي  وشؤون  الواقع  الأشغال 
عندما  ــ  من بناء    ــ   مشكورةــ  حولت المشروع  البلديات والتخطيط العمراني  

 15الوزارة الآن  فقط،  رميم  وزارة الإسكان ــ إلى تمن  رجع لها مرة أخرى  

ً دتقوم بعمليات الترميم لـكثير من البيوت الآيلة للسقوط. القوانين   ا توجد  ائم
ية أن ترتب أمورها،    ،قبل الإدارة عندما يوجد قانون على الجهات الإدار
أن تجهز إدارات تستطيع أن تنفذ هذا القانون، فلا نستطيع  و  ،وترتب ذاتها

  ، ن هذا القانون غير ملائم لأن إدارة التنمية الحضرية غير جاهزةإقول أن ن
 20عليها أن تقوم بذلك. القانون هو الأسبق من    ،الهيكل الإداري غير جاهزو

ية الإدار الآخر   .هذا جانب  ، النواحي  قاله سعادة  الجانب  أفهم ما  لم  أنا   ،
بشأن   والنواب  الشورى  الحكومةوزير شؤون مجلسي  إلى    وصل  ما  ،رأي 
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،  بناء وترميم   ويشمل اللجنة كان يعتمد على المقترح الوارد من الإخوة النواب  
أن هذا المشروع  ذكرت  عندما    وربما الحكومة عندها حق في ذلك الوقت 

الآن   ... إلخ،ويسبب أعباء مالية  ،لا تستوعبه الميزانية العامة للدولة  ،كبير 
تم أمامكم  المعروض  م  ت المشروع  بالتوافق  وزارة  صياغته  في  الإخوان  ع 

 5أنهم  بالبلديات والتخطيط العمراني، وأخبرونا في الاجتماع  الأشغال وشؤون  

 ً يقومون بترميم الـكثير من البيوت  ،ايقومون بهذه الأعمال حالي وبالتالي    ، و
فقط،   ترميم  مشروع  إلى  بيوت  بناء  مشروع  من  المشروع  حولت  اللجنة 

ل ً   ذلك وأنشأت  لذا صندوق أ أعتقد    ا؛  الوزارة  أولًا:  بين  التوافق حدث  ن 
. ثالثًا:  ن مسؤولية الوزارة أن تجهز إدارتها لتنفيذ هذا القانون أ  . ثانيًا:واللجنة

 10  ا لحساب مواردها  ارة عمله ن إنشاء حساب في الواقع شيء يسهل على الوزأ

ومن    ،من الهبات والتبرعات والإعانات والمالية من الميزانية العامة للدولة،  
أمواله لديها ،  ااستثمار  فقط    فالوزارة  ليست  مالية كثيرة  وموارد  مداخيل 

وبالتالي  ق،  مقتصرة على الميزانية العامة للدولة أو ما تورده الدولة لهذا الصندو 
ا على  تخفيف  عبء  هناك  بتفصيلالوزارة  المشروع  بهذا  بصيغته  و   هلقيام 

والنواب  الحالية.   الشورى  مجلسي  وزير شؤون  ما ذكره سعادة  إلى   15بالنسبة 

المحدودبشأن   يف ذوي الدخل  الدولة    ، تعر أعتقد إذا كانت الحكومة أو 
يف لمن هم ذو يف  إن    .هناك مشكلةفالدخل المحدود،    وليس لديها تعر تعر

ه،  تعتمدالتنمية الاجتماعية  العمل ووزارة  و  ،د موجودالدخل المحدو  وذو
بعد  وأيضً  ستعد  التي  التنفيذية  الداخلية  اللائحة  هذا    6ا  من صدور  أشهر 

 20ليست هناك مشكلة  .  الدخل المحدود  و ذو  م القانون بإمكانها أن تحدد من ه

يف  هناك  ليست  و  ، لأن هناك موارد أخرى  ، في الصندوق مشكلة في تعر
ما تقوم به وزارة الإسكان يختلف عن هذا  و  .ل المحدودالدخ  و ذو  ممن ه
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إلى  هذا المشروع مشروع إنساني لمن يحتاجون  ، المشروع في جوهره بالكامل
حدد من  ت ت الآيلة للسقوط  وآيلة للسقوط، والبي البناء أو ترميم بيوتهم شبه  

في   المختصة  الجهات  تعده  هندسي  تقرير  وشؤون  خلال  الأشغال  وزارة 
كل من ، و معمول به، واأمر سهل جدً البلديات والتخطيط العمراني، وهو  
 ً  5  المشروع  .البيت الآيل للسقوطبشأن    ادرس الهندسة يعرف كيف يعد تقرير

ت أمامه  وليس  ،تم التوافق عليه مع الوزارةو  ، بشكله الحالي خفيف  بقانون
ً ى، وأي مشكلة لتنفيذه كما نر  . اشكر

 

 الرئيــــس: 
 10شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي   

 الشورى والنواب.  
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
دكتور محمد الأنشط ذاكرة أخي  أرغب في أن    شكرًا سيدي الرئيس، 

 15، وهذا  رة لم تتوافق معهم على الرأي النهائي علي حسن رئيس اللجنة بأن الوزا

قامت اللجنة بإرسال التعديلات  الذي يفيد التالي: "  التقريربحسب ما ذكر في  
المذكورة  للوزارة  القانون  التي أجرتها على مشروع  وزارة  ــ يقصد    الأخيرة 

م،  2021نوفمبر    24بتاريخ    ــ  ون البلديات والتخطيط العمراني ؤ الأشغال وش
بطلب إعادة النظر  م  2021ديسمبر    30دت مرئيات الوزارة بتاريخ  د وروق

 20في مشروع القانون والتعديلات المقترحة لأسباب مضمونها أن الغاية المرجوة  

وقال إن هناك  اللجنة    تفضل سعادة رئيس"، وكما  القانون متحققة  مشروعمن  
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 ً اء بترميم  سو  ،لمواطنين في هذا المجاللا من الوزارة المعنية  خدمات تقدم حالي
يع،  للسقوطالبيوت الآيلة   نكمل قراءة    .أو عوازل أمطار أو غيرها من المشار

" العامة إوالنص:  الميزانية  سيرهق  تنفيذه  في  ل رصد    هناكطالما    "،ن  مبلغ 
أو مليونين    رصد مليون كون القضية قضية  ت لن  ف  بقانون،  الميزانية لهذا المشروع

 5نتكلم عن مبالغ    أننا مؤكد  فمن ال  أقل ــ  أو  أو أكثر   ملايين دينار ــ  أو ثلاثة

لوقوف على  ل  ية وكذلك لا تتوافر فيه الشروط الموضوع كبيرة. نكمل القراءة: "
وإن وزارة الإسكان مختصة    .إدارته  ته، هيكل  ه،آليات عمل  ،صندوقالملامح  
مع التعديلات التي  أن الوزارة لم تتوافق  بر  أذك    وبالتالي أود أن  ..."، فقط

كون هناك تعاريف في  تالمفترض أن    إن منزلت أقول  وما   ،أجرتها اللجنة
 10دخل  لا   وذووهم  لأننا نتكلم عن أساس وعمود هذا القانون  ؛  هذا الصندوق

إجابة  . وإشكالية  ، فهناكمن نستهدفو  ،عرف من نخاطب م نإذا ل و  ،المحدود
يفالليس عندها  الحكومة  بشأن أن  الأخ رئيس اللجنة   ن  إأنا قلت    ،تعر

يف معين الرواتب    وزارة الإسكان تتكلم عنو  ،وزارة الإسكان عندها تعر
(  9)المادة  ،  909لقرار  إلى ابالنسبة  دينار    1200و  120التي تتراوح بين  

تتكلم  من   القرار  الشاسع  عنهذا  البون  ه  ،هذا  ال   ؤلاءهل   15ن  ومستهدفهم 

الذي   ،بقانونكم عنت  نأم  وزارة  تكلم  وهم  الاجتماعيةالعمل  الذين    التنمية 
حدود   في  أعلم.    460و   450رواتبهم  لا  وأقول  دينارًا؟!  هذا  إن  أرجع 

  و ذو  م، يجب أن يحدد من ه ونالمستهدف  م القانون يجب أن يحدد من ه
ً بلًا، و لـكي نستطيع أن نتعامل معهم مستق ،الدخل المحدود  . اشكر

 20 

 الرئيــــس: 
 من المعاودة.شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرح 
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
بسم الل   ه والحمد لل   ه والصلاة والسلام على رسول   شكرًا سيدي الرئيس، 

ً في أن  لا شك  ومن والاه.    الل   ه وعلى آله وصحبه  ا  سعادة الوزير صعب قليل
الل   ه صلى    ،المهمة إن من  عندما قال: )سلم  آله وعليه والل   ه  وصدق رسول 
ً جزى الل   ه  ، ولسحرًا(البيان    5  علي حسن الذي أسعفنا في   دكتور محمد ال   ا خير
ً   .ثغراتالبعض   ما ورد في التقرير من ردود    على  في البداية كان ردي بناء
العلة)  :عليها كما يقال  ي وكان رد   ،الحكومة   (، القياس يكون مع اشتراك 

ما بني على  )  :ولا يوجد اشتراك في العلة هنا، وهذا تخفيف عن أن أقول
، فبعض النتائج التي ذكرت في الردود مبنية على أمور غير  (باطل فهو باطل

 10كنا    ،وهذا غير صحيح  ،صحيحة، منها أن المشروع متحقق على أرض الواقع
يقة كانت ملموسة بين الناس  عننسمع   لا نسمع    اليوم و   ،وتيرة الترميم بطر
نقله من  بحصل جدال ك  ، عنه بين  البلديات  ير  الأشغال وشؤون  وزارة 

المؤسسة  وإلى  إلى وزارة الإسكان  ثم  إلى المجالس البلدية  والتخطيط العمراني  
من  الـ ضيع  الأمر    ا وهذ  ،الملـكية نتوجه    الميزانية بخصوص    ح.مصالالكثير 

والاقتصادية،  المالية  الشؤون  لجنة  إلى  دائمًا  أيضً إلى  و  بالشكر   15  ا الحكومة 
الميزانيةبخصوص   على قضية  ت يت  لو   ،الاعتراض  المطلوب م    عند   صور كل 

ً و  ،نتهت القضيةال  ،إعداد الميزانية الانعقاد تكون  ي  ا خلال دور لـكن دائم
تستلزم وآراء  أفكار  يا،  هناك  بمبلغ  يت  ل  و ميزانية  برصد  يبدأ  أو  مليون  لو 

نعمة إلى أن يقرر أن هؤلاء يجب   دينار، فسنكون في  ثلاثة ملايينأو    مليونين
ي  دينار  ثلاثةال  أو  المليونين   نريد،  وبسرعة  خدمواأن  أذكر  الملايين  إ.   20ن  ــ 

  ، عشرة آلاف دينارهي  ترميم البيت  كُلفة  أن متوسط  ــ  الذاكرة  أسعفتني  
دينار أو    مليونينعلى  إذا حصلنا    ،بيت   مئة يرمم  دينار سالمليون  مبلغ    أي أن
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  ، خير ونعمةفهذا    ،في السنةملايين دينار، فسيتم ترميم ثلاثمائة بيت    ثلاثة
محمد  ــ  والل   ه   الدكتور  ً علي  كما قال  الل   ه خير ــ الخزاعي جزاه  لو فتح مجال    ا 

يةمع اهذا الصندوق  التعاون في   أن  مكن  فمن الم  ،لمتبرعين والجمعيات الخ ير
ً د لقد  ا.  المشروع مهم جدً ف   ،فر هذا المبلغاتوي بلحاف    ه سقف  غُطِيَ   اخلت بيت

 5بلحاف حتى لا    لحفن السقف  إوالل   ه    ،تساقط الأتربة والحصىت حتى لا  
على  ت  والحشرات  والحصى  الأتربة  البيت أتساقط  من    ،هل  أمثالـكم  وقام 

ً   ،الطيبين بترميمه ً و ا  فهناك بيوت لا تصلح بيئي الدخل    ي ذو بالنسبة إلى    .اصحي
قانون  ف  ،القوانينوكذلك    ،الدخل المحدود  وذو  هالدستور مذكور في  المحدود،

مع    ، ما تفسرونه هناك فسروه هنا،الدخل المحدود  والإسكان مذكور فيه ذو
 10  حبك في    ا هناك ضعفً أن  في    غانم البوعينينالأخ الوزير  سعادة  أوافق    نيأن

ُ   ،تعاون على روح القانونلن  نقول لـكن نحن  وهذا القانون،     ح ما يحتاج صل ِ ون
معدومي  لربما    ،لذوي الدخل المحدود  ت ليس  إن هذهبل أقول    ح، إلى تصلي
المحدود    ؛الدخل الدخل  ذوي  الإسكان،    لديهم لأن  وزارة  في  خدمات 
خدمات الإسكان،    في هنا نتكلم في الغالب عن حالات لا نصيب لها    نالـكن

 15إن كان هناك شيء جديد فالحمد لل   ه وهذا طيب، وهذا ليس بغريب على  
الل   ه وفقها  أقول  و  ، حكومتنا  أنا  حيوي  إن  لـكن  مشروع  ضروري  وهذا 

ع عن  نبحث  لا  الآن  ونحن  القانون  وومهم،  بعضنا  هثغراتوار  نكمل  بل   ،
  ن إذ  قر،لن ي ف  المشروع الحكومة إذا لم تقف مع  ف  ،نحن والحكومة  ، بعضال

  ؛ بما يمكن أن نبدأ به  ونبدأنحن نريد أن تقف معنا الحكومة وتسد الثغرة  
 ً  20وهي ليست    ،فكرة رائدة وطيبةال  إن   تنتظر العون. أنا أقول  الأن هناك بيوت

الكل    أنوأعتقد    ا،إحياء لما كان موجودً   يبل ه   ،فكرة رائدة أي جديدة 
وكما قال    أو غير ذلك،  زلجهاالأمر  لا نجعل    ،ممكنهو  ونبدأ بما    ، ينتظره

ً علي حسن ــ    الدكتور محمد  التي    المجالس البلدية  ذلك ب  ــ تُكلف  ا جزاه الل   ه خير
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يادة في اليقوم بكل هذا بدون    لديها طاقم عمل وزارة الأشغال    ،توظيفز
أما بشأن  لا شك أنهم أهل لتحمل هذه المسؤولية.  ف   إليها الأمرإذا أوكل  
خصصه الحكومة وإْن كان مبلغًا يسيرًا ــ مليونان  ت ن بما  وراضفنحن  الميزانية  
، ولا نطمع بأكثر من ذلك، وبعد  في البدايةوهذا سيكون حسنًا    أو ثلاثة ــ 

ل  ذلك الل   ه  شاء  الحالات.    ن إن  وبحسب  الحاجة  بحسب  الحكومة   5تقصر 
الصياغة  في  وأعتقد أن نبدأ بقليل أحسن من ألا نبدأ. أما قضية الثغرات  

  ويمكن ذلك من خلال إرجاعه   ، ا كما ذكر سعادة الوزيرأيضً   تداركها  مكن في
ال   ه لـكن بشرط أن تتعاون الحكومة معنا في هذ  وإعادة صياغته،لجنة  إلى 

ً   الأمر  التي تجعل  الصياغة المطلوبة وجزاكم    ، للتنفيذ أو التمرير. والل   ه أعلم  اقابل
 ً ً و  ا،الل   ه خير  10 . اشكر

 

 الرئيــــس: 
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي   

 الشورى والنواب.  
 15 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
القانون   عندما المعاودة    عادل   الأخ   شكرًا سيدي الرئيس،   يتكلم في 
هناك إشكالية في بنية المشروع،  و إشكالية في الصياغة،    ، يقول هناكيعجبني

ا تكلم  ولـكن أيضً   ،كذا، هذا شيء جيدوه صياغته    وتعاد لو يرجع المشروع  
 ً أحيان إنشائية  يقة  )نوع  ك   ــ   يذكر عندما    ،ا بطر ــ الفزعةمن   20الجمعيات    ( 

البلدية قانوني    ، والمجالس  بإطار  محدد  قانون  وأذكر وهذا  مواده،  في  واضح 
 ً ا في  أمانة العاصمة واضح أيضً وأن رأي المجالس البلدية  با  نفسي وأذكركم جميع

انتهى كل من مجلس أمانة العاصمة  "   ، حيث يقول:من تقرير اللجنة  6الصفحة  
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البل والمجلس  الشمالية  للمنطقة  البلدي  والمجلس  البلدي  المحرق  دي  ومجلس 
على أن يكون للمجالس    ،للمنطقة الجنوبية إلى الموافقة على مشروع القانون

مشروع لم يتطرق إلى أي دور للمجالس  وال  "،البلدية دورها الفع ال في المشروع 
مباشرة    ،البلدية طلباتهم  يقدمون  الأفراد  وأن  الحكومة  عن  فقط   تكلم 
ً ــ و يقة الصحيحة طبع ً   ،إدارة الصندوقإلى الصندوق أو  ــ  ا  هذه الطر  5ا  طبع
لا يوجد مدير مسؤول عن مالية  ووجد إدارة للصندوق بنص القانون،  تلا  

الصندوق إدارة  عن  أو  إدارة  ا فقط    ،الصندوق  هي  التي  التنفيذية  لجهة 
كما وردني الآن أن إدارة التنمية الحضرية قد ألغيت من  و   ،التنمية الحضرية

التخطيط بهيئة  وألحقت  البلديات  قسم    تطويروال   هيكل  ولـكن  العمراني، 
 ً  10إن شاء الل   ه    اا بالأعمال التي سوف يبينه التنمية الحضرية هو الذي يقوم حالي

بها، والتي يقول الأخ عادل    الأعمال التي قامت   ،سعادة الوكيل بعد قليل
  2021عامي  أقل شيء في    ،الـكثير فيها  صار  المعاودة بشأنها إننا لم نر شيئًا،  

الييعط وس  م،2022و ذلك،أرقام  نا  توضح  قلت    التي  كما  هذه  لـكن  إن 
وألحقت   البلديات  هيكل  من  ألغيت    والتطوير   التخطيطبهيئة  الإدارة 

أعتقد  و  ،العمراني له أن  لا  الأصل  في  العمراني  والتطوير  التخطيط   15  ا هيئة 
ً و  ،الأعمال الفنية تتبع البلدياتف  ،علاقة بهذه الأعمال الفنية ا قسم التنمية  فعل

ية  االحض من الهيكل    تم إلغاؤهإدارة  باعتباره  بالبلديات ولـكن    ا زال ملحقً ما ر
ً ، ووألحق بالهيئة  ا.  شكر

 

 20 الرئيــــس: 

وزارة   وكيل  خليفة  آل  أحمد  بن  محمد  الشيخ  الأخ  تفضل  شكرًا، 
 الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات.  
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 وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات 
 لتخطيط العمراني لشؤون البلديات:وا

وزير شؤون سعادة  بالإضافة إلى ما تفضل به    شكرًا سيدي الرئيس، 
يأتي    ،لمهام الموكلة إلى شؤون البلدياتإلى ابالنسبة    ،الشورى والنواب  ي مجلس
 5،  الوزير  سعادة مثلما تفضل    ت.موضوع ترميم البيو الخدمات التي تقدمها  ضمن  
  ا لـكن مشروع تنمية المدن والقرى مازال موجودً و  الإدارة ألغيت،أن  صحيح  
ولـكن    لدينا البلديات.  إلى شؤون  الموكلة  المهام  البلديات ضمن  في شؤون 

يع التي نفذت في     56طلبًا، وهناك    41تم تنفيذ    م،2021بالنسبة إلى المشار
، في  الأمطارعوازل  إلى  ا بالنسبة  . أيضً منزلًا  97التنفيذ بما يعادل  طلبًا تحت  

 10ا عدد من يوجد أيضً   م2022، وكذلك في  امنزلً   167تم تنفيذ    م2021عام  
مجالس البلدية  البالتوافق مع  بترميمها  المنازل التي سوف تقوم شؤون البلديات  

 ً   امنزلً   160أو    150يكون هناك ما يقارب  س ا  ومجلس أمانة العاصمة، وتقريب
المعتمدة   الميزانية  برنامج  هذم2022لعام  ضمن  ما .    ،أوضحه  أنأحببت    ا 

ً و  ا. شكر
 15 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي.   

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي: 
بصراحة    الرئيس،  المالية    بخصوصنقطة    لديشكرًا سيدي   20الموارد 

مش  الرابعةالمادة    (:اسادسً )   في  يقول  التقريرللمشروع،   القانون  من  روع 
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الموارد المالية للصندوق ممثلة فيما تخصصه الدولة من اعتمادات    ت تضمن
ن هذه المساعدات المالية  بأ  أشعرأنا  و  ،لمساعداتاكذلك    ، ثم يقول:مالية

هناك    ه ستكوننأمتأكدين  لسنا  نحن  ف عانات شيء ضبابي،  إوالتبرعات وال
 ً   أن   وأرى   ،الصندوق  يها مكن أن يعتمد عليا مساعدات وإعانات مالية  دائم

المالية التي   الموارد التي نعتمد  إلى امن الحكومة  تأتي  الموارد   5لصندوق هي 
يكون لها حساب كون  تكون بقرار من الوزير ولا  فت المساعدات    ، أماعليها و

  فيها الشخص   ع طييست  عدد المرات التي كم    : ضمن هذا المشروع. النقطة الثانية
ً   ؟ طلب ال  ذا التقدم به بعد  و   له،  ترميم   وتم عمل   ،طلب بالا إذا هو تقدم  مثل

يستطيع  هل  ف  ، لترميمإلى ا  ويحتاج بيته  على قيد الحياة  الشخصسنوات مازال  
 10هل صاحب    ؟من الذي يستحق  ثم؟ أم لا  مرة ثانية أن يتقدم بهذا الطلب 

ل أم  يستحق  الإسكان  من  بيت  على  إذا حصل  وهل  الطلب  يستحق؟  ا 
من  أو  ورثه من أجداده  الذي  الخاص    هبيتلصاحب الطلب  ذلك  يستحق  
من   لهذه الجزئية،توضيح  أتمنى أن يكون هناك ؟ ميزانيته أو اشتراه منأهله 

يست مرة  وكم  الطلب؟  صاحب  بالطلب هو  التقدم  حياته؟    طيع    وأتمنى في 
يق بين الميزانية  ً  ، الصندوقحصل عليها ي الإعانات التي والتفر  15 ا. وشكر

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  

 

 20 العضو جمال محمد فخرو: 

الرئيس،   سيدي  موصول   شكرًا  اوالشكر  على  إلى  اللجنة  في  لزملاء 
مشروع، ولـكن في  الوالجهد المبذول في إعادة صياغة هذا    تقريرهم المفصل
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الذي  إليه، وأعتقد أن التوضيح    ت أتفق مع اللجنة فيما ذهب  نالحقيقة أنا ل
ً   وافٍ و  الوزير توضيح كافٍ   سعادةذكره   ا على اتخاذ القرار  لـكي يعيننا جميع
العملية كلها لا تحتاج  أن  عتقد  أ   المشروع. الموافقة على هذا  بعدم    ــ   صراحة ــ  

رصد    إلى  اجتحت ، العملية  ... إلخإلى قانون ولا إلى تعقيد ولا إلى صندوق
 5لا أكثر    ،سقوطلل   يلة بيوت الآال مبلغ معين في الميزانية العامة للدولة لترميم  

تمنى ألا تذهب  أ   من الصناديق الخارجية،التبرعات  بخصوص  ولا أقل. و 
أو  إ الصندوق  هذا  الدولةإلى  تعمل.  المجتمع  المؤسسات    لندع  ،لى  مدني 

تعطي ية  الخ ير يعطي  ،الجمعية  الذي    ، النادي  فليعطِ التاجر  يعطي  أن    يريد 
كل شيء في صندوق واحد، وإن كنت  ، يجب ألا نصب  بمعرفته الشخصية

 10  مجلس   علىو  ،الموضوع محلول  أن  لست مع وضع صندوق في الأصل. أعتقد
عن الشورى  ومجلس  يتفقاالدولة    العامة الميزانية    مناقشة  دالنواب  على    أن 

ن الوزارة  عوتصدر لائحة داخلية    ــ  ملايين  10  أو  5  ــ  رصد مبلغ معين
نقرر  و  ،المعنية الوزراء    ما هي نحن لا  تنفيذية. مجلس  أمور  الوزارة، هذه 
في هذه    المبلغ لـكم  هذا  :يقولو   ،جهة معينة  أو  وزارة معينةإلى  الأمر    يوكل 

ً   ونفذواالوزارة   يع  سنوي  15إلى    أومطلوبة، ولن نحتاج إلى قانون  ال  الترميما مشار
  محلول،   وع رأيي الشخصي موضفي  إلى آخره، فالموضوع  وصوت ونناقش  نأن  
  8أو    7أو    6عندما طرح الموضوع من حوالي    ــ  الرئيس  ــ سيديتذكر  وت

كانت   المجتمع    هناك سنوات،  في  الحوار  من  موضوع    حولموجة كبيرة 
الآيلة البيوت  البيوت  بعض  بترميم  الملك وأمر    ، للسقوط، وتدخل جلالة 
 20مليون دينار انصرفت، وبالتالي    40حوالي    هناكالوزير    سعادة  ومثلما قال

 ً ً إذا خصصنا سنوي ً   اا مبلغ   الجهةهذه    ينا وأعط  ،لدولةل   العامةفي الميزانية    ا معين
في  الحق    ــ  بلديةالمجالس  البلديات أو  وزارة شؤون الإسكان أو  ال  وزارةــ  

المواصفات   ووضعنا  تساءلت الصرف  وقد  فاطمة    الدكتورة الأخت    ــ 
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ه  أعتقد أنف  ؛بشكل واضح  ــ  الشروط المطلوبةعن  بعض الأعضاء  و   الـكوهجي
نحتاج إلى صندوق ولا إلى الصرف ولا إلى    نول  ،مشكلة   لدينا   لن تكون 
 .  ، وشكرًاالجهة المعنية سوف تنفذو ... إلخ،مراقبة

 

 5 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
 

 الدكتور محمد علي حسن علي:العضو 
توضيح بعض الأمور التي ذكرها سعادة   أود شكرًا سيدي الرئيس،  

 10رأي الحكومة الموجود في التقرير هو الرأي على المقترح    ، الوزير غانم البوعينين
يعد   أن  قبل  ترميمالسابق  إلى  بناء  من  غي  و  ،ل  المشروع  اللجنة  صياغة  رت 

ا وعندما  الرأي،  هذا  مع  مع  ليتوافق  التاسع  اجتماعها  في  اللجنة  جتمعت 
شؤون البلديات والتخطيط العمراني بحضور  و   الأشغال  الإخوان في وزارة

ية الوكيل   والوكيل المساعد للخدمات البلدية    وزارة لشؤون الزراعة والثروة البحر
في   التوافق  تم  الصياغة    ذلكالمشتركة،  ومحتوى  جوهر  على   15الاجتماع 
الرأي الذي أتى مرة أخرى    ،دما طلبنا منهم الرأي الموجودة. مرة أخرى عن

لذلك إذا كان إنشاء  ؛  لم نعد صياغة المشروع ناكأنو ،  ههو الرأي الأول نفس 
الصندوق للبيوت هو عبء بشكله الحالي، فهو تخفيف على الحكومة وعلى  

على أرض الواقع، فما    ا إذا كان هذا الأمر متحققً   ثانيًا:  .الوزارة بشكل آخر
 20أن يكون هناك قانون يضع الإطار التنظيمي والاشتراطات اللازمة  من    المانع 

  ا؟ لا نعطي أحدً نعطي أو  كيف  و كيف نذهب إلى التظلمات؟  و للمستحقين؟  
فخرو هو  جمال    الأخ   هذكر ما    . في القانون المقترح  ةكل هذه المواد موجود
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إلى شيءأننا   نحتاج  باعتبار  و  ،لا  الرأي  في  معه  أتفق  تقوم  أنه  لا  عندما 
أن يؤطر هذا الأمر بإطار قانوني  لها  من الأفضل  فإحدى الوزارات بعمل  

المسؤوليات كل  يحكم  يطلبون    ، تنظيمي  الذين  ومسؤولية  الوزارة  مسؤولية 
تتضافر كل الجهود   لـكي اتية  وهذه فرصة م   ، إعادة بناء بيوتهم. الأمر الآخر

 5كما  ــ  النبيل الذي  و  الأهلية في دعم هذا المشروع المهملجهود  االحكومية مع  
الآن هذا القانون    .يتمنى أن يرجعو الكل ــ ينتظره    المعاودة ذكر الأخ عادل
ا هناك تبرعات وهبات  هناك مبلغ تساهم به الدولة، وأيضً   ا،وضع لك شروطً 
الدولة  الـوهناك    ،واستثمارات في  الموجودة  الحسابات  من  صة  خاوكثير 

الأجيال و أخرىأيًضا  صندوق  أنه  ف   ،صناديق  مانع أعتقد  من وجود    لا 
 10تستطيع الوزارة    كي  ؛ بل الأفضل أن يؤطر هذه العملية كلها  ،تنظيميإطار  

المشروع هذا  ً   .تحقيق  حالي الوزارةالموجود  في  ببعض  أنها  صحيح    ،ا  تقوم 
اسب في  هو المح  ، منليس لديهم الإطار  ن لـكو "ترميم"  الأعمال التي تسمى 

يضع شروطً بالوزير    يقوم نحن وضعنا في القانون أن    ؟ النهاية   ا. تساءل المحاسبة و
الأخ  الوزير  عغانم    سعادة  البلديةالبوعينين  المجالس  دور  هو  المجالس    ، ما 

 15أي بلدية تقوم بالترميم تحيل هذه  ف  ؛البلدية هي جزء من السلطة التنفيذية
الموضوع   هذا  الوزارة.  إلى  ع مر  الطلبات  البلدية  لىبالتأكيد    ، المجالس 

الدائرة  و هذه  ضمن  هي  البلدية  باعتبارها  والمجالس  منها  الخروج  يمكن  لا 
والمعايير  الاشتراطات  الناس ووضع  بها عمل حاجات  أن  أعتقد    .المنوط 

ة والمجالس البلدية والناس على  يالحكوم  الشكل الحالي يساعد كل الجهات
 ً  20من جهات  بل    ،فقطله موارد ليست من الحكومة    امعرفة أن هناك صندوق

ها  زأن نحففخرو إلى  جمال   خلأ التي يدعو اوتستطيع الصناديق  أيًضا، أخرى  
الأمر بهذا  تقوم  مدعوةكذلك،    أن  هي  ذلك  بل  وجد  إلى  إذا  لـكن   ،

صناديق أن تساهم في هذا الصندوق  ال على  صندوق رسمي سيسهل الأمر  
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الأخرى والمساعدات  ية  الخ ير ً ف  ، والجمعيات  كثير أن  مطمئن  من    اأنا 
فيه من أجل    واالمقتدرين في البحرين ينتظرون وجود هذا الصندوق ليساهم

ً ، وأصحاب البيوت التي تحتاج إلى ترميم  . اشكر
 

 5 الرئيــــس: 

ينين وزير شؤون مجلسي  شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوع 
 الشورى والنواب.  

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
الرئيس،   من   ،فقطللتصويب    شكرًا سيدي  أصوب  رأيي   10إن كان 

المجلس البلدي ليس   :ارئيس اللجنة. أولً محمد علي حسن رأي أخي الدكتور 
 ً من قانون البلديات نصت بوضوح    4لأن المادة    ؛ا من السلطة التنفيذيةجزء
أنه يتكون من الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، فهو بخلاف المجلس  على  

ا سعادة رئيس  تفضل أيضً   .ه لا يتبعون السلطة التنفيذيةؤوأعضا   ،البلدي
وقال   بحضور  إاللجنة  اجتماع  هناك  كان  ممثلالن  أحد  أو   15لوزارة،  ا  ي وكيل 

ديسمبر    30ر رأي قرأته هو رأي ورد في  آخ   غير صحيح.   وحصل توافق، وهذا
خر رأي ورد في التقرير  آهذا هو    م،2022، ونحن اليوم في فبراير  م2021

الوزارة،  رأي  خر  آو في  ماالوزارة  فورد من  النظر  بإعادة  زالت على رأيها 
  ، المبدأ   ة على فقاو المالقضية ليست قضية عدم  إن  كما قلت    .قانونالمشروع  

الحكو المبدأ  حيث  وذلك فمن  حاليًا،  بالفعل  بذلك  تقوم  خلال    مة   20من 
ً لسمو رئيس الوزراء  وتوجيهات جلالة الملك  القانون كما    : الجهات المعنية. ثاني

  نا فهذا الخلاف بين  ها،قلت تشوبه الـكثير من الشوائب ولا أريد أن أكرر
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لمشروع    ،وبينكم فقط ولـكن    ،قانونالونتفهم حماس سعادة رئيس اللجنة 
ً و  ،أعتقد أن من الإنصاف أن يعاد النظر في هذا القانون  . اشكر

 

 الرئيــــس: 
 5 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.   

 

 العضو جميلة علي سلمان: 
ن أن فكرة وأهداف المشروع فكرة وكنا متفق  شكرًا سيدي الرئيس، 

بحتة ورعاه  وتلك  ،  إنسانية  الل   ه  حفظه  الملك  جلالة  فكرة  ملك  ــ  كانت 
 10وحدة    1000ترميم وإعادة بناء  بعندما أمر    البداية، وذلك  ذمن ــ  الإنسانية  
ً سكنية   في المجلس مختلف    الا أعتقد أن أحدً   . ا لذوي الدخل المحدودتقريب

معالي   المحدود.  الدخل  ذوي  ندعم  وكلنا  المشروع،  هذا  أهداف  على 
الآيلة  ب  ته استمراري   هدفها المشروع  فكرة    ، الرئيس البيوت  بناء  ترميم وإعادة 

لأن هناك من ذوي    ته؛استمراريلللسقوط، وأن يكون هناك إطار قانوني  
المحدود   يلاقيالدخل  إعادة    من  في  مستحيلة  هذه  بناء  صعوبة  ترميم   15أو 
لن ترمم ولن    ها أنوشروط وزارة الإسكان    نعرفا أننا  البيوت، وخصوصً 

قروضً  إلا    ا تعطي  البناء  أو  يدفع  للترميم  هذه  أن  من  المستفيد  الشخص 
 ً . أتفق مع سعادة الوزير أن هناك أخطاء أو  عنها  االخدمات الإسكانية مقابل

  المشروع   أقترح أن يعادوإشكاليات في الصياغة القانونية بالنسبة إلى المشروع،  
 20سعادة الوزير أن هناك برامج تقدمت    ا ذكر إلى اللجنة لضبط الصياغة. وأيضً 

أعتقد أن  وفي الأيام القادمة على المواطنين،  وستطرح  ها وزارة الإسكان  ب
  وأن نطلع نحن  ،هذا الموضوع جدير بأن يعاد إلى اللجنة للجلوس مع الحكومة
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تشريعية على هذه البرامج التي تطرق لها سعادة الوزير. أما  السلطة  ال   أعضاء 
يف ذوي الدخل    هذكر   بما فيما يتعلق   سعادة الوزير في موضوع إشكالية تعر

ا في المادة  إذا كان الدستور أساسً   ، إشكالية  ليست   هذهأن  أعتقد  ف  ،المحدود
تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود  "نص على  بند )و(  ال   9

 5  )ب( على من الدستور نصت في الفقرة    15ا المادة  . وأيضً "من المواطنين
القانون إعفاء الدخول الصغيرةي" نهاي  ..."نظم  يف    .تهاإلى  لم  ا  أساسً فالتعر

الدستور  يبين   ه أو  في  ما  القوانين  ُ المعايير   ي في  ي ولم  الدخل  عر  ،  ذوي  ف 
العبارةو   ؛المحدود القانون هذه  يذكر مشروع  أنف  بالتالي عندما  أعتقد    ها لا 

  ؛إشكالية أو قصور في التطبيقب  مه تسبب إشكالية في المشروع نفسه، أو تص 
 10أن  منها  لأن معايير الدخل المحدود أعتقد أن هناك جهات أخرى يفترض  

وتحددها   السقوف  هذه  القوانينوتضع  هذه  الدستور    . ليس  كان  إذا 
زمن  كل  في  الدخل المحدود  فإننا نقول إن ذوي    وا،القوانين الثانية لم يعرف و

والتغيير   ونيخضع والنزول  الصعود  يفً ف  ،إلى  تعر أضع  أن  يمكن    ا محددً   ا لا 
الآخر  ل الشيء  المحدود.  الدخل  أن  ذوي  الوزير  هو  موضوع  ذكر  سعادة 

 15مع عدم الإخلال  فيما نص عليه المشروع "إشكالية  هناك  أن  و  ، العقوبات
في  شكالية  إ لا توجد  أعتقد أنه  ، وغير واضح"، وأن ذلك  بالمسؤولية الجنائية

التوضيح لإزالة الغموض أو أي إشكالية في التطبيق هذا    . طبعًا النصهذا  
ً سنرتب    نا ا أنمهم في أي تشريع وخصوصً  والتزامات في هذا القانون،    احقوق

النص   في حالة غياب  ُ ولـكن  ست أنه  قانون  أعتقد  في  العامة  القواعد  طبق 
 20إذا    مثلًا  ر ضمن الشروطتعتبوالتي  ها  ب لأن المخالفات التي أتى    ؛العقوبات

كان تقديم أوراق مزورة أو بيانات كاذبة أو من هذا القبيل التي تشكل  
هذه كلها خاضعة لقانون العقوبات حتى لو لم ينظم هذا المشروع  ف  ،جريمة

عليها عقوبات  ً و   ؛أي  جميع نختلف  لن  هذا  على  ا  بالتالي  وأهداف  أهمية 
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داعموخصوصً   ،المشروع كلنا  أننا  في  وا  ولـكن  المحدود،  الدخل  لذوي  ن 
الصياغة فقط التي أوردها سعادة  حول  أتفق مع الملاحظات    ه نفسالوقت  
أن    بإمكانناو   ،الوزير اللجنة  كلنا  مع  النتعاون  في  والأعضاء  نحن  حكومة 

قترح إعادة المشروع  فأ  ك؛ذلل ونحن على استعداد    ،موضوع ضبط الصياغة 
 5 ، وشكرًا. إلى اللجنة

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 

 10 العضو علي عبدالله العرادي: 

رئيس وأعضاء اللجنة. بداية  إلى  والشكر موصول    شكرًا سيدي الرئيس، 
ُ   إنشاءهل نحتاج إلى  ا:  مهمً   اهناك سؤالً   أعتقد أن عنى بترميم البيوت  صندوق ي

المبادرة أتت    أن هذهوطالما    .ك الآيلة للسقوط؟ لا أعتقد أننا نحتاج إلى ذل
بعد الأمر السامي لسيدي صاحب الجلالة بترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة  

ً فللسقوط،    15ا أن البحرين قادرة على أن تفرد تشريعات  هذا الأمر أثبت دائم
الاحتياج  ل  وقوانين ولذوي  المحدود  الدخل  ولذوي  الاحتياجات  ذوي 

نحن  جزء من دورنا ــ للأمانة    ــ   اهذا أيضً و  ،المادي والمعوزين تقوم بإعانتهم
أعتقد أن نكتفي فقط بأن    .نفرد؟ نعم أن  مشرعين. إذن هل نحتاج إلى  ال
 ُ ً ــ  ضمن ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة أو أن يتم ذلك من خلال  ي ــ  ا  مثل
 20شؤون البلديات والتخطيط  الأشغال و د ميزانية الدولة بمبلغ تحت وزارة  فر

أتصور أن يكون لدينا قانون يتناول هذه العلاقة وينظمها ويبين    . العمراني
  ،تم الاستفادة من ذلك وما هي الشروطت من هي الفئة المستفيدة وكيف  
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وجيد جدً هو   فوبالعكس  .اأمر حسن  هذه  ،  ننظم  أن  إلى  بحاجة  نحن 
الآن هل المشروع الموجود أمامنا متكامل؟ أتصور أن هناك بعض   .العلاقة

الشورى والنواب،    مجلسيشؤون  الملاحظات التي أورد بعضها سعادة وزير  
أن يعود    ووه  ، جميلة سلمان عن رأي مهم  الأخت تحدثت سعادة  وكذلك  

اللجنة إلى  المشروع  يتم  ف  ،هذا  الملاحظات،ربما  بعض  ً و  تعديل  شخصي  5ا  أنا 
 ً أنه ل  بقانون؛  ملاحظات على الصياغة. أنا مع المشروع   8أو    7ا  عندي تقريب

للسقوطو مهم   الآيلة  البيوت  ترميم  يقة  لطر آلية  يضع  و أن    . ينظم  وأعتقد 
 ً أتصور    . صرت المشروع على الترميم وليس البناءق ا فعلت عندما  اللجنة حسن

الإسكان وزارة  اختصاص  من  هو  البناء  وبإمكان أن  وذوي    ،  المعوزين 
 10، وبالتالي  الخدمات الموجودة  بإحدى وزارة  الالدخل المحدود أن يتقدموا إلى  

ً   . حصر القانون على الترميم هو أمر حسن ية    7ا  لدي تقريب ملاحظات جوهر
كذلك ملاحظات أخرى لا أريد أن آخذ من وقت المجلس، ولـكن أدعو  و 

يتم ضبط هذه الملاحظات  ل سعادة رئيس اللجنة إلى أن يعيد التقرير إلى اللجنة  
صاحب  هو  والمجلس    ،في النهاية مجلسكم ذلك  أى إذا ارتأى ذلك، وإذا ارت

ً و  ،القرار، وبعد ذلك يعاد المشروع مرة أخرى للتصويت عليه  15 ا. شكر
 

 الرئيــــس: 
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي   

 الشورى والنواب.  
 20 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
الرئيس،  سيدي  قضية    شكرًا  أثير  ثانية  يف  مرة  التعر دخل  ذوي 
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والتعريف القرار    ،المحدود  من  نظام    م2015لسنة    909لأقرأ  بشأن 
يشترط  " تقول    29أقرب القرارات إلى موضوع الترميم. المادة    وهو  الإسكان 

يل الترميم وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي ،  ...  :لقبول طلب تمو
  120ألا يقل دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن    ـ4

ً دينارً  ً "دينار  1200  على ا ولا يزيد  ا بحريني  5ا المستهدف بهذا  . هل هذا فعل

ً إالقانون؟ سمعت بعض ال ا  خوة الأعضاء يتكلمون عن عديمي الدخل، وطبع
  يمي عدمن  ليس    همؤكد أنفمن الدينار،    1200  هنتكلم عن شخص دخل  عندما 

يف لذوي  تكلم عن ذوي الدخل المحدود، هل هذا المقصود  نالدخل.   بالتعر
دينار يستحق    1200يزيد على  لا    هالدخل المحدود هنا أم غيره؟ هل من دخل

ً ا مجانترميمً  ً ؟ و ا أم لا ي  10 . اشكر
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.  

 

 15 العضو خالد حسين المسقطي:

ً   شكرًا سيدي الرئيس،  لى رئيس  إالشكر موصول  و  ،االسلام عليكم جميع
المختصة  عضاأو اللجنة  بقانون بء  المشروع  أ  .هذا  أن  خوة إل لذكر  أحببت 
اليوم كنا نناقش الحساب الختامي  هذا  صباح  أننا    المجلسأعضاء  الأخوات  و

ضمن الاستفسارات التي طرحت  هذا الأمر  للدولة مع وزارة المالية، وكان  
 20  عرض   ه مشروع الميزانية يأتي فيف  هذا الموضوع، نحن نناقش مع الحكومة  و
مجاميع أوجه الصرف وأوجه الإيراد، وعندما نأتي ونناقش الحساب الختامي  ل

عندما أتت  ــ أعني  للسنة المالية نرى تفاصيل هذه الأرقام التي وافقنا عليها  
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تفاصيل هذا    أي نرى  ،مجمل  بشكل   مامشروع  ــ لموازنة  في صورة  الميزانية  
تستحق أن نعطيها أهمية في    ،اجدً نبيلة  فكرة    لديناواضح. اليوم  بشكل    الأرقام
وجود    ،التطبيق مع  أنه  أجد  ال ولـكن  تطبيقها عن    فإنطيبة  الفكرة  هذه 

يق مواد القانون كما جاءت في توصية اللجنة   استمعنا  وقد   ،خلل كبير   فيهطر
التي  لـ المداخلات   5أن نناقش مواد هذا  إلى  أننا في حاجة    بي نت كثير من 

الشؤون  لجنة  ــ أعني رأي  طة. نحن أعطينا رأينا  بار ت تكون محتى  القانون  
ل  ــ  والاقتصادية  علىلإخوان  المالية  اللجنتين  بناء  بين  التعاون  وليس    ، مبدأ 

  ما قصدناه. أما بالنسبة إلى  95مادة  في الحسب ما جاء في اللائحة الداخلية  ب 
  صندوق مثل هذا ال وجود  أن  نحن نعتقد  ف  ،وجهة نظر ماليةفي رأينا من  

ية  يحتا يل لهذا الصندوقالدعم وللج إلى تأكيد وجود استمرار  10لا يمكن  و  ،تمو
يل سيكون من خلال ميزانية أو من خلال تبرعات  نأن   ضمن اليوم أن التمو

ُ  ،من جهات أخرى تكلمنا في  . مكن أن يكون هناك قانون بهذه الصورةلا ي
أنه وذكر    والنوابمجلسي الشورى  سعادة وزير شؤون  وتفضل    ،بداية الجلسة

  ، بيت  1000ترميم  ل بادرة من صاحب الجلالة الملك المفدى م هناك كانت 
البيوت    ةلفوكُ  أننا  مليونًا؛  40حوالي    كانتترميم هذه   15  4  نتكلم عن  أي 

  ، بوضوح أكثر   لنتكلمترميم كل بيت من هذه البيوت.  كُلفة  آلاف دينار  
صرف  ال كم تم  حول  حمد تفضل وأعطانا إحصائية  أالشيخ محمد بن    سعادة

  ومع بداية السنة   م 2021عام  خلال  ــ  الترميم    أعني عملية   ــ   على هذه العملية 
العندنا  وأصبح    الحالية، من  هذا  حول  وضوح  نوع  كلفة  ستكون  كم 

 20واليوم علينا إعادة صياغة هذا المشروع بقانون بحيث يتماشى مع    ، الصندوق
يقة والآلية التي   التشريعية في صياغة قانون محكم    السلطةوالحكومة    تتبعهاالطر

الصندوق هذا  وجود  ية  استمرار ناحية  الصندوق،  سيمول  ومن    ،من 
الحكومةو السنوات    ، مسؤولية  من  الموجودة  الآنية  المعطيات  على  بناء 
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أن هناك  في    الإخوة  أجد نفسي مع من سبقني من   ،الرئيس  ي السابقة. سيد
يرجعحاجة   أن  اللجنة  إلى  إلى  التقرير  المعنية  ه وتناقش  ،هذا  الجهات    ، مع 

إن شاء الل   ه تعطينا    كثير من الأفكار التي طرحت أثناء الجلسة اليوم الـلدينا  و
المشروع  هذا  صياغة  قضية  في  محكمة  عليه،   ،أرضية  نوافق  الل   ه  شاء    وإن 

ً و  5   .اشكر
 

 : الرئيــــس
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.  

 

 10 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

اقتراح من مجلس با جاء  أصل المشروع أساسً   شكرًا سيدي الرئيس، 
ِ النواب ولأهداف نبيلة، وسُ  يل ترميم وإعادة  "المشروع    يَ م إنشاء صندوق لتمو
بُنِيَ عليها هذا  الأهداف النبيلة التي  هي  هذه    "،بناء البيوت الآيلة للسقوط

النواب  فيالمشروع   على  جاءت    .مجلس  التسمية  وقصرت  عندنا،  اللجنة 
 15إنشاء صندوق لترميم  "  :المشروع  سم ت ، و "إعادة البناء"دون  بفقط    " الترميم"

للسقوط  الآيلة  ابتعدت  "البيوت  لذلك  التي  اللجنة  ،  النبيلة  الأهداف  عن 
يم  لترمل  وافق على إنشاء هذا الصندوق بناء عليها  مجلس النواب والتي    هااقترح

في الأماكن القديمة هناك بيوت تحتاج إلى    ،الرئيس  ي وإعادة البناء. سيد 
علي  بيوت آيلة للسقوط بالفعل، وهذه ذكرها الأخ الدكتور محمد  هناك  ترميم و

القديمة    إن خزاعي في مداخلته، وقال  ال لبرنامج  لابد أن ن الأماكن   20خضعها 
ذوي  واطنون من  هناك م  .الحكومةتهتم به    وهو مشروع   ، التطوير الحضري
المحدود مواطنو  ،الدخل  ثابتوهناك  دخل  لهم  ليس  على  و   ،ن  يعيشون 
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يةمساعدات     ا يملـكو أن  ليس لهم حق في العيش الـكريم وأ  ،الجمعيات الخ ير
 ً ن هذا المشروع متحقق على أرض  إالحكومة قالت    تأويهم؟!سكنية    ابيوت

لذوي   سكنية  بيوت  ببناء  تتكفل  الدولة  أن  على  ينص  والدستور  الواقع، 
أرى   ولـكن  المحدود،  الرئيس  ــ  الدخل  أنسيدي  صندوق    ــ  إنشاء 

البيروقراطية للآلة  المصار ــ    وإخضاعه  تكون  ميزانية  يوقد  من  أكثر   5ف 
لذلك أنا مع إعادة    من ذلك؛ة  لا فائد  فخرو:  مثلما قال الأخ جمال   ــ   المشروع 

تقرير إلى اللجنة نفسها وإعادة دراسته مع الحكومة دراسة مستفيضة وافية  ال
ً  ، تحقيقه على أرض الواقعل هذا المشروع حول  تأتينا برأي آخر     .اوشكر

 

 10 : الرئيــــس

 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو
فهمته من الحوار كله أن هناك رأيين كل    ما  شكرًا سيدي الرئيس، 
 15هل نحن بحاجة إلى القانون أم لا؟ هذا    الأول:  ،مختلف عن الآخر  منهما

هل نحن بحاجة إلى قانون لبناء البيوت الآيلة للسقوط    : الرأي الآخرو  ،رأي
فقط  لترميمها  نسأل    ؟ أم  يعود  نحن  عندما  اللجنة  تستطيع  ا  هذإليها  حتى 

هذه  ــ  المشروع   على  والملاحظات  اقتر الابناء  هو  ــ  حات  ما  تفهم  أن 
لقانون؟ هل  إلى ابحاجة إلى قانون أم ليس هناك حاجة  هل نحن    ،المطلوب

 20مثلما ذكر الأخ عبدالرحمن    ــ  ونعيده إلى ما كان عليه نوسع هذا المشروع  

سعادة  قط؟  لترميم ف االمشروع إعادة البناء وليس    يتضمنأن  ــ أعني  جمشير  
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البوعينين   الرأي  مثلذكر في بداية حديثه  الوزير غانم  ربما  ننا  إ قال  و  ،هذا 
لذلك اللجنة الآن لا   . مشروع لإعادة البناء وليس للترميم فقطإلى    نحتاج

لى اللجنة نريد أن نفهم ما هو  المشروع إ عندما يعود    ،تفهم ما هو المطلوب
العام  الآن  ؟التوجه  الحكومة  توجه  هو  مختلفين    ؟وما  رأيين  أرى  لأني 

 5 ، وشكرًا.  متباعدين
 

 : الرئيــــس
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي   

 الشورى والنواب.  
 10 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير
الرئيس،   الكلام  شكرًا سيدي  لما طلبت  اسمي  لم يذكر  يقال   ،لو  كما 

  ، البناءوترميم  ال القانون يجب أن يستوعب    إنأقل    لم  .نقطة نظامعندكم هي  
  6الممارسة الحكومية الحالية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم    إنقلت    وإنما
 15لا نريد   ،الرئيس  اليمع .  نص قرار مجلس الوزراءبهذا    ،شمل البناء والترميمي

القانون، ولـكن   أقول كلمة    بالفعل أن ندخل في مواد  لا    "معيب "عندما 
النائب الأول للمجلس    ة . سعادبالفعل قانون معيب  فهو    ، ح ولـكن أصفأقد

فخرو جمال  الموضوع    الأخ  ً   :قالواختصر  مبلغ الوزارة    اضعوا  في حساب 
الميزانيةالمعنية   نتكلم عن صندوق    نحن هنا الموضوع.    وينتهي   عند مناقشة 
ُ ــ  ما شئت من مبلغ    ضع   ، الوزير  تتبع الميزانية  و  ،وزيرال  يتبع   20تفق عليه مع  ي

لا نحتاج إلى    ؛مناقشة الميزانية العامة للدولة وانتهى الموضوع  ــ عندالحكومة  
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ً إلى  كل هذه التفاصيل أو   ا لا أريد أن أدخل  قانون أو خلاف ذلك. فعل
من موارد الصندوق عوائد  أن  تكلم عن  أولـكن عندما    ،القانون  مواد في  

  أموال،عن  و  موارد نتكلم عن  فنحن    ،ال الصندوقاستغلال استثمارات أمو
ما  ومن المسؤول عنه؟  ومن يديره،  وعن صندوق لا نعلم من هو مديره،  و

 5  ( الشيكاتعلى  توقيع  ال حتى  ف  ؟حدود التواقيع ما هي  و  ؟مسؤولياته  هي حدود

  50آلاف إلى  10 منتدرج ــ يالأمور  هذه من يعرف ــ لعلى سبيل المثال 
دينار   األفً  مليون  هذه    ؛ إلى  قلت  الأمور  كل  لذلك  منظمة،  هذا  إغير  ن 

  بإرجاعه لم أقل  ــ  يحتاج  رأي الحكومة أن هذا المشروع  و  ،القانون معيب 
   ، وشكرًا.إعادة نظر ــ إلى  وتعديلهاللجنة 

 10 

 : الرئيــــس
 شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة. 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو
 15في كون هناك مراجعة للموضوع  ت نه قد  إحيث    شكرًا سيدي الرئيس، 
حكومة  الوذكر ممثل    ،منفذوموجود  الأمر  ن  إالحكومة تقول  عه، و رجاحالة إ

والرقم الآخر    ،47  : ذكر لنا رقمينو  ،ترميمال عن  آل خليفة  الشيخ محمد بن أحمد  
ً   47  ،أذكره   لا ترميمها؟  كم كلف    م، نسأل:2021عام  تم ترميمها في    ابيت

 ُ ً   47الـكم كانت ميزانية  و   ؟تم ترميمه يكلف البيت الذي  حتى نعرف كم ي   ا بيت
 20 نحتاج، وشكرًا.  حتى نعرف كم  تم ترميمها؟ التي  
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 : الرئيــــس
 هل هناك ملاحظات أخرى؟   شكرًا، 

 

 )لا توجد ملاحظات(  
 5 

 : الرئيــــس
القضية   .لي  سمحتمودي أن أقول كلمة في الأخير إذا  بفي الحقيقة   

وبسيطة قد    وربما   ،سهلة  جلالة    ا جمً ـح  ها أعطينانكون  تحتمل.  مما  أكبر 
الاهتمام  في  له الفضل الأول بعد الل   ه سبحانه وتعالى  ــ  حفظه الل   ه  ــ  الملك  

ً  ،بهذه الفئة  10اهتم بهذه الفئة وخصص ميزانية وقام   جلالتها وكما نعرف جميع

ً ب هذا    ،مليون دينار  40في حدود  بمبلغ  ا ألف وحدة  مشروع كبير شمل تقريب
إلى جلالته  أعضاء هذا المجلس الـكريم نتقدم  ونحن كلنا    ،هو التوجه الملـكي
يل   الجز بالمواطنين  علىبالشكر  يهتم  و  .اهتمامه  الجلالة  صاحب  كان  إذا 

  ، يهتم بغير القادرينتوفير السكن له، فمن باب أولى أن  ببالمواطن القادر و 
المشروع هذا  يعنيه  ما  هو  أولً   ،وهذا  ً هذا  ثاني حددت    :اا.  برامج   15هناك 

السابق في  المستحقين عملية صعبة بحيث    ت ليسف  ، المستحقين  عملية تحديد 
يقدم خدمة   قانون  الأإتعطل وجود  الحاجة  ذوي  المواطنين  شدلى  ،  من 

عليهما    اوهذ سواء    تسير  إلىالدولة  الاجتماعية،  الم   بالنسبة  أو  ساعدات 
وأريد أن  في مختلف وزارات الدولة.    ذلك  الأسر المحتاجة أو غير   بالنسبة إلى

 20  ، قانوني  أو غير قانوني    وهل هو   ،ندخل في متاهات القانونأن    نم  ابدلً   :أقول

بدلًا من   ؛إدارات جديدة  وننشئ  ،المادةتلك  ضح  نوو   ،المادة  ونحذف هذه
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إن   نقول  هذا  الإسكاكل  وأيضً وزارة  بالترميم  مخولة  بالبناءن  و ا  النقطة  ، 
لفئات  لأن القانون يهدف إلى أن يكون هذا الترميم وهذا البناء  هي  الوحيدة  

ُ وا،  المحتاجة جدً  هذا    ،لوزارةإلى اعاد إرجاعها  ألا يكون بقروض إسكانية ي
في    خوانإالاقترح  لو  وبدل كل هذا القانون  هو الهدف من هذا المشروع.  

 5  لأن  ؛انتهى الموضوعة لالمادة التي تتعلق بالترميم والبناء لهذه الفئ   تعديلاللجنة  

أجهزة   فلماذا ننشئ  قادرون على القيام بهذا الدورالجهاز موجود عندهم وهم  
للترميم والبناء لهذه الفئة  ميزانية  الميزانية العامة  في الدولة تخصص و ؟! أخرى

ً الميزانية  تكون  هذه السنة    ربما  ،حسب القدرةب  ثم في السنة التي    ا،بسيطً   امبلغ
. لا أعتقد  ، وهكذاالأوضاع المالية جيدةكانت  إذا    أكبر المبلغ  يكون    ابعده
الملك    أن العهد  و جلالة  ولي  الموقرة  وسمو  في    سوفالحكومة   10يقصرون 

  فيفي متاهات    أن ندخلتخصيص المبالغ اللازمة لخدمة هذه الفئة. بدل  
وندقانون   جهاتجديد  ونخصص  تعديلات  ونحذف  تعديلات  ،  خل 

  ولا نحتاج إلى   ،الإدارة موجودة  نقول إنتبرعات واستثمارات وإدارة،  و
ن إدارة جديدة، كل ما هنالك أن  أن  في  مادة واحدة    تُعد ل كلف  فقط 

الإسكان   الموقرة  أن  أعتقد  والغرض.    وتؤديقانون  قال  ــ  الحكومة   15كما 

ما هي    ، إذنهذا القانون على أرض الواقعهدف    حققت ــ    سعادة الوزير 
أعتقد أن أقصر الطرق  والكل متفق على ضرورة خدمة هذه الفئة،  ؟  المشكلة

تعديل   إلى  نلجأ  أن  ننقل  هي  الإسكان وأن  الحالةقانون  ، كل شيء عن 
الموجودة  خ والدولة ت  والضوابط  ميزانية،  الإسكان  عند  صص  بشأن  وزارة 

 20،  أيًضا  ة، والفئات التي تستحق الترميم معروفةالفئات المحدودة الدخل معروف

أيًضا،    الدولةميزانية  سوف توفر على  فإذا قامت بالترميم وغيره  كما أن الدولة  
هذه الفئة، وبالتالي  لبناء بيوت جديدة    و  أأراضٍ لإعطاء  لن تذهب    ا لأنه
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  ؤلاء في الميزانية الإسكانية المخصصة لتوفير بيوت لحياة كريمة لهسوف توفر  
ئًا ربما يكون  هذا النقاش أحببت أن أقترح شيالاستماع لكل  المواطنين. بعد  

والحكومة    سهلًا ويتوافق عليه الجميع، وأعتقد أن جلالة الملك وسمو ولي العهد
أهمية هذه الفئة العزيزة على  إلى  ينظرون  كذلك  ما ننظر هم  كا  الموقرة أيضً 
 ً  5كثير من الأصوات  الـأرى أن    ،النقاشالأخير بعد هذا  في  ا.  قلوبنا جميع

  والأخ رئيس اللجنة الدكتور محمد علي يقول ،  نادت بإرجاع مشروع القانون
ً إن   لاستعراض    التقرير أن تستعيدوا  يا دكتور  فأقترح  متضاربة،    هناك آراء

يعاد الحوار مع الجهات المعنية    كل وجهات النظر التي ذُكرت في المجلس، و
،  وزارة الإسكانوالتخطيط العمراني و  ون البلديات شؤالأشغال و في وزارة  

 10في الأخير ليس لدي  لجميع.  لمرضية  و  ةمعقولة ووقد تصلون إلى حلول مقبول

من    ى المشروعوافق علالتصويت على هذا المقترح قبل أن نإلا أن أطلب  
سعادة  .  مزيد من الدراسةل هو إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة  وحيث المبدأ،  

صوت  ن إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ ثم    نصو ت علىهل    ،المستشار
ماذا؟   أم  الإرجاع  عبدالسلام  على  نوفل  الدكتور  المستشار  الأخ  تفضل 

 15 غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.  

 
 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: 

التصويت   :الأولى  ،أمام فرضيتين  الآن المجلس  شكرًا سيدي الرئيس، 
في أي مرحلة تكون عليها المناقشة، ولا غبار في    استرداد اللجنة لتقريرهاعلى  

 20 ذلك... 
 



 

 17المضبطة م   2022/ 2/ 13 ( 82)     4/ الدور  5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 الرئيــــس: 
 لا يوجد مانع قانوني في ذلك؟  

 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: 
 5في عجزها    ( 38) لأن المادة  نعم، لا يوجد أي مانع قانوني في ذلك،   
يق رئيسها أو    ، ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس: "تقول عن طر

ما   إذا جد  نظره  بدأ  قد  المجلس  كان  ولو  إليها  التقرير  رد  الموضوع  مقرر 
إذن في أي مرحلة    "،ما لم يقرر المجلس غير ذلك  ،يستوجب هذا الطلب 

عليه ً   ا تكون  ابتداء المضب  المناقشة  في  التقرير  تثبيت  الرأي  من  أخذ  إلى  طة 
 10 ، وشكرًا. يجوز للجنة أن تطلب استرداده النهائي

 

 الرئيــــس: 
   ً القانونيين  اشكر المستشارين  بناء على رأي الأخ رئيس هيئة  ، إذن 

هل يوافق  للتصويت، ف  للجنة إلى امشروع القانون    بالمجلس أطرح رأي إعادة
 15 الدراسة؟ المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من 

 
 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيــــس: 
 20نتمنى لـكم التوفيق إن شاء الل   ه، إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة.   

نصل إن شاء الل   ه  من الجميع فسوف    ستُبذلوالجهود    وطالما أن النية طيبة
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بنود جدول  و ،  إلى حلول مرضية جميع  مناقشة  انتهينا من  قد  نكون  بهذا 
. شكرًا لـكم  ةوإلى اللقاء إن شاء الل   ه في الجلسة القادم،  الجلسةأعمال هذه  

 جميعًا، وأرفع الجلسة.  
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 ( ظهرًا   1:00)رفعت الجلسة عند الساعة  
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 علي بن صاــلح الصاــلح  أسامة أحمد العصفور   المستشار
 رئيس المجلس   الأمين العام للمجلس
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