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 ٥  مضبطـة اجللسة اخلامسة والعشريــن

  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي األول

  
  

 ١٠     ٢٥: الرقـم 

  هـ١٤٢٦ ربيع األول ٢٣: التاريخ 
  م٢٠٠٥ مـايــو ٢      

  
 من دور االنعقاد العادي الثالث من عقد جملس الشورى جلسته اخلامسة والعشرين

 ١٥الفصل التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند 

ربيع من شهر الثالث والعشرين  والنصف من صباح يوم االثنني التاسعةالساعة 
دة م ، وذلك برئاسة صاحب السعا٢٠٠٥ مايوهـ املوافق للثانـي من شهر ١٤٢٦األول

 وحضور أصحاب السعادة ،الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى 
أعضاء الس ، وسعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم األمني العام لس 

 ٢٠سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة هذا وقد مثل احلكومة . الشورى 

 .لشئون جملسي الشورى والنواب 
  

  :كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم 
  

 ٢٥ : من وزارة اخلارجية  •

 .الدكتور يوسف عبدالكرمي مدير اإلدارة القانونية  -١
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 :من وزارة الدولة لشئون جملس الوزراء  •
 . السيد صالح تركي املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية -١
  ٥ 

 :النواب من وزارة الدولة لشئون جملسي الشورى و •
  . السيد ياسر رمضان املستشار القانونـي للوزير  -١
  . السيد حممود رشيد حممد أخصائي شئون اجللسات واللجان -٢

 

 ١٠ :من وزارة اإلسكان واألشغال  •

  . السيد نبيل حممد أبوالفتح الوكيل املساعد لشئون اإلسكان -١
  .نية  السيد خالد عبدالرمحن الشافعي مدير إدارة املشاريع اإلسكا-٢
 . السيد بشري حممد صاحل املستشار القانونـي للوزير -٣

 
 ١٥ :ة الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية يمن اهليئة العامة حلما •

  . السيد جاسم القصري املدير العام لإلدارة العامة حلماية الثروة البحرية  -١
  

  
ـ        ي للمجلـس ،    كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانون

 ٢٠والسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أمحد عبـداهللا             

ناصر األمني العام املساعد لشئون الس ، والسيد أمحد عبداهللا احلـردان األمـني العـام              
ة املساعد للشئون اإلدارية واملالية واملعلومات ، والسيد إمساعيل إبراهيم أكربي مدير إدار           

العالقات العامة واإلعالم واملراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء األقسام وموظفي األمانة           
  :العامة ، مث افتتح سعادة الرئيس اجللسة 

  ٢٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
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م اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة اخلامسة والعشرين مـن دور االنعقـاد             بس
ونبدأ بالبند اخلاص بتالوة أمساء املعتذرين ، . العادي الثالث من الفصل التشريعي األول   

عبدالرمحن مجشري وجالل العايل : حيث اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من اإلخوة    
والدكتور الشيخ علي آل خليفة وخالد الشريف ، وبذلك يكون النـصاب القـانوين              

 ٥للعمال ، وقـد  صادف يوم أمس االحتفال باليوم العاملي    . النعقاد هذه اجللسة متوافرا     

توج احتفال البحرين بالكلمة السامية اليت تفضل ا صاحب اجلاللة امللك محـد بـن               
ولقد ذكر صاحب اجلاللة يف كلمته أن مسألة        . عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين       

حتسني أوضاع عمال البحرين ورفع مستويام املعيشية من املشاغل األساسية لتفكريه           
  : وذكـر جاللتـه     . بعد أن توىل جاللته املسئولية األوىل يف البالد         منذ زمن ، خاصة     

 ١٠ كانت لقاءايت بالعمال متنحين الثقة بقدرتنا على بناء املستقبل ، فهم قوة إنتاج وعمل               "

ميكننا االعتماد عليهم باعتبارهم أكرب فئات اتمع املدين ، وأوسع القطاعات الشعبية ،          
، فتزول بينهم الفوارق ، وتلتقي األيدي كي يعلو البنـاء          يوحدهم حافز البناء والعمل     

وتتجسد الوحدة الوطنية يف وحدة األيدي البانية بال متييز من أجل حبرين الغد ، وهذا               
ما جيعل شعب البحرين شعبا منتجا وغري اتكايل ، رصيده إنتاج عماله يف تضافر مـع                

 ١٥يعية اليت تولد االتكالية ملن يتلقوـا ،  عطاء تجاره ومثقفيه ، ودون انتظار للدخول الر      

فعرق الرجال يف سبيل الكسب الشريف ميثل عبق احلياة الكرمية وعطرها الفواح بكل             
كذلك يأيت هذا االحتفال وسط توجه القيـادة الـسياسية           . "معاين الكرامة والعزة    

 البحريين  مبشروع متكامل إىل هيكلة وإصالح سوق العمل يف البحرين إلعطاء العامل          
أولوية التوظيف وليقوم بدوره يف حتقيق التنمية املستدامة وجلعل القطاع اخلاص حمركًا            

 ٢٠أيها اإلخوة ، إين أتقدم بامسي وبامسكم مجيعا بالتهنئة لعمال          . لعملية النمو االقتصادي    

البحرين يف عيدهم ، راجيا هلم املزيد من املكاسب ولعب دور أساسي يف بناء مستقبل               
عاما ) ٥٠(كما يسرين أن أشري إىل احتفالية مملكة البحرين مبرور          . هر لوطننا العزيز    زا

على اكتشاف حضارة دملون اليت متثل تراث البحرين احلضاري ومسامهة أبناء البحرين            
وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلـاص          . يف صنع التاريخ يف املنطقة      

 ٢٥اجللسة السابقة ، فهل من مالحظات عليها ؟ تفضلي األخـت           بالتصديق على مضبطة    

  .الدكتورة فخرية ديري 
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  :العضو الدكتورة فخرية ديري 

  أرجو تغـيري العـام     ) ٢٥(السطر  ) ٣٣(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       
  .  ، وشكرا " م ١٩٩١" إىل العام " م ١٩٩٩" 

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .د حبيب مكي شكرا ، تفضل األخ السي
  

  :العضو السيد حبيب مكي 
  أرجو إضـافة كلمـة     ) ٨(السطر  ) ١٩(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       

 ١٠ولكن ما تفضل به سعادة وزيـر العـدل   : " يف اجلملة األخرية لتقرأ كالتايل   " لكن  " 

  .، وشكرا " شفاين وجعلين أكتفي برده 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .ت الدكتورة ية اجلشي شكرا ، تفضلي األخ

  ١٥ 

  :العضو الدكتورة بهية اجلشي 
  أرجـو تغـيري عبـارة      ) ٧(السطر  ) ٧٨(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       

 "  أرجـو إجـراء    ) ٨(السطر  ) ٨٢(ويف الصفحة   " . فعلى ماذا   " إىل عبارة   " فعالم
  .التغيري ذاته ، وشكرا 

  ٢٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  الحظات أخرى ؟شكرا ، هل هناك م

  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
وننتقل إىل البند التايل من جدول      . إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل         

األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتين رسالة من صاحب السعادة الـسيد             
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 قانون باملوافقة علـى     خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب خبصوص مشروع        
  االنضمام إىل االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن ، املرافق للمرسوم امللكـي رقـم              

وقد قمت بإحالته إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمـن          . م  ٢٠٠٤لسنة  ) ٣٦(
كما وصلتين رسالة من صـاحب  . الوطين مع إخطار جلنة الشئون التشريعية والقانونية       

 ٥ادة السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب خبصوص مشروع قـانون             السع

بالتصديق على اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية بني حكومة مملكـة             
. م  ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٨(البحرين وحكومة مجهورية اهلند ، املرافق للمرسوم امللكي رقم          

لشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنـة         وقد قمت بإحالته إىل جلنة ا     
كما وصلتين رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن         . الشئون التشريعية والقانونية    

 ١٠أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن قرار جملس النواب املوافقة علـى تعـديالت              

ة البحرين إىل اتفاقية قمع     جملس الشورى على مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملك        
األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية وبروتوكول قمع األعمـال            

وقد قمت . غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري     
كمـا   . بإحالة املشروع إىل مسو رئيس الوزراء املوقر متهيدا لتصديق جاللة امللك عليه           

 ١٥وصلتين رسالة من صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزيـر الدولـة              

لشئون جملسي الشورى والنواب متضمنة اعتذار صاحب السعادة وزير اإلعالم وزيـر            
الدولة للشئون اخلارجية عن حضور هذه اجللسة للرد على السؤال املقـدم مـن األخ               

أما خبـصوص الـسؤال املوجـه إىل        . لوزير  فيصل فوالذ وذلك بسبب سفر سعادة ا      
صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من األخ جالل العايل بشأن نوع الرعاية املقدمة             
 ٢٠لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من ناحية الكادر التعليمي اخلاص م ، وما هـي              

 الطلبة يف مـدارس     االستعدادات التعليمية املعدة هلذه الفئة ؟ وما هي نسبتهم إىل عدد          
الوزارة ؟ وهل هناك خطة مستقبلية لتغطية احتياجام املختلفة عن بقية الطلبة ؟ فقد مت          
تأجيل مناقشته إىل جلسة قادمة بسبب اعتذار األخ العضو مقدم السؤال عن حـضور              

وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بأخـذ الـرأي             . هذه اجللسة   
 ٢٥على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبـات يف املـواد املدنيـة              النهائي  
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وقد وافق الس على    . م  ١٩٩٦لسنة  ) ١٤(والتجارية ، الصادر باملرسوم بقانون رقم       
  املشروع يف جمموعه يف اجللسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة ائية ؟

  

 )أغلبية موافقة(

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس 

وننتقل اآلن إىل البند التايل مـن جـدول         . يقر هذا املشروع بصفة ائية      إذن  
األعمال واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكـة     

وقد وافق الس علـى     . البحرين إىل االتفاقية الدولية حلماية األصناف النباتية اجلديدة         
  السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة ائية ؟املشروع يف جمموعه يف اجللسة 

  ١٠ 
 )أغلبية موافقة(

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

وننتقل اآلن إىل البند التايل مـن جـدول         . إذن يقر هذا املشروع بصفة ائية       
 ١٥األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع بقانون بشأن 

وأطلب من األخ راشد الـسبت مقـرر        . ل واملنافذ البحرية    محاية الشواطئ والسواح  
  .اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل 

  

 :العضو راشد السبت 

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقريـر ومرفقاتـه يف املـضبطة ،             

  .وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  ...شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير 
  ٢٥ 

مستأذنا(العضو حممد حسن باقر 
ً

: (  
  .سيدي الرئيس ، يل مالحظة قبل تثبيت التقرير يف املضبطة 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٣٠  .تفضل 
  

 :العضو حممد حسن باقر 
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  شكرا سيدي الرئيس ، أظن أن خطأ وقع عند طباعة التقرير ، ففي الـصفحة               
م ، ٢٠٠٣ ديـسمرب  ٦بتـاريخ  " : من جدول أعمال هذه اجللسة جاء ما يلي  ) ٨٧(

أحال معايل الدكتور فيصل بن رضي املوسوي ، رئيس اجللسة نسخة مـن مـشروع               
، ويفترض  " قانون محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية واخلدمات العامة والبيئة          

 ٥، أي أن   " إىل جلنة املرافق العامـة والبيئـة        : " ما يلي   " البحرية  " أن يقال بعد كلمة     

، " البحريـة   " تذكر اإلحالة إىل اللجنة املختصة وحتذف العبارة اليت ورت بعد كلمة            
  .وشكرا 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

واآلن هل يوافق الس على تثبيت التقريـر        . شكرا ، سيتم تدارك هذا األمر       
 ١٠  ومرفقاته يف املضبطة ؟

  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . يف املضبطة  ومرفقاتهت التقريرإذن يثب
  ١٥ 

ــة  : ًأوال ( تقريــر جلنــة املرافــق العامــة والبيئــة خبــصوص مــشروع بقــانون بــشأن محاي
  :)الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية 

  

م ، أحال معايل الدكتور فيصل بن رضي املوسـوي ، رئـيس             ٢٠٠٤ ديسمرب   ٦     بتاريخ  
 ٢٠ية الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية إىل جلنـة        الس نسخة من مشروع بقانون بشأن محا      

  .املرافق العامة والبيئة ؛ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على الس املوقر 
م ، أرسلت اللجنة إىل معاليه خطابا بطلب متديد املدة الزمنيـة            ٢٠٠٥ يناير   ١٨     وبتاريخ  

  .ة مهلة حىت اية شهر فرباير لتقدمي التقرير ، وقد قرر مكتب الس منح اللجن
     وأرسلت اللجنة خطابا ثانيا ملعاليه بطلب متديد املدة الزمنية لتقدمي التقرير ، نظرا إىل أنه مل                
 ٢٥يتسن هلا االنتهاء منه بعد ، وقد وافق الس باألغلبية على الطلب ، على أن يقدم التقريـر يف                  

  .اية شهر أبريل 
  :لجنة إجراءات ال: أوالً 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٨(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 مـع   - أنف الذكر    -عقدت اللجنة مثانية اجتماعات ، ملناقشة مواد مشروع القانون           .١
 ١٨ ،   ١٠ ،     ٣م ،   ٢٠٠٤ ديسمرب   ٢٧ممثلي اجلهات الرمسية املعنية ، وذلك بتواريخ        

 .م ٢٠٠٥ مارس ١٩ ، ٨ فرباير ، ٢١ ، ٩يناير ، 
  

 ٥  :وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من 

  : وهم ممثلو احلكومة
    

لوكيل املساعد للتخطيط العمراين بـوزارة البلـديات        ا  ائق مجعة املنديلالسيد ف.  ١
  .والزراعة 

 ١٠  . املستشار القانوين بوزارة البلديات والزراعة     السيد حممد عبدالعليم .  ٢

املستشار القانوين بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة          السيد صالح تركي. ٣
  .  الوزراء لشئون جملس

  

  :ممثلو االس البلدية وهم 
 ١٥  .رئيس الس البلدي حملافظة احملرق     السيد حممد عيسى الوزان.  ١

  .رئيس الس البلدي للمحافظة اجلنوبية   السيد خالد شاهني البوعينني.  ٢
  .عضو الس البلدي حملافظة العاصمة      السيد مجيل كاظم.  ٣

  

  :يف االجتماعات اآلنفة الذكر من جانب جملس الشورى كل من وبدعوة من اللجنة شارك 
 ٢٠  .عضو الس     سعادة السيد حممد هادي احللواجي.  ١

  .املستشار القانوين بالس   سعادة الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني    .  ٢
  .املستشار القانوين لشئون جلان الس       األستاذ حمسن محيد مرهون.  ٣
  .االختصاصي القانوين بالس        ذ زهري حسن مكي األستا.  ٤

  

 ٢٥  : جلنة الشئون التشريعية والقانونية يرأ: ثانيا 

  اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية حول مـشروع القـانون املـشار              
 ومبادئ   إليه ، والذي انتهى باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ لعدم خمالفته أحكام             

  :الدستور ، وكان لدى اللجنة بعض املالحظات وهي 
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٩(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

مبـا يتناسـب    ، من مشروع القانون وتعديل النواب هلـا        ) ١(إعادة صياغة املادة رقم      .١
لألموال العامة حرمة ، " على أن  ) ب(البند  ) ٩(وأحكام الدستور ، الذي ينص يف املادة        

ئ مدرجة ضمن األموال العامـة  ، وحيث إن الشواط" ومحايتها واجب على كل مواطن  
املخصصة للنفع العام ، فإنه حسب القانون املدين ال جيوز التصرف فيهـا ، أو متلكهـا                 

 ٥  . بالتقادم ، أو احلجز عليها 

، حبيث تشتمل على إنذار يوجه للمتعدي على الشواطئ املشار          ) ٤(إعادة صياغة املادة     .٢
 .عمال القوة اجلربية من قبل الوزير املختص إليها يف القانون ، قبل اإلزالة اإلدارية واست

املضافة من جملس النواب ، باعتبار أن املشروع األصلي ال          ) ٥(تتحفظ اللجنة على املادة      .٣
، إضافةً إىل أن مشروع القانون أعطـى        ) العقابية  ( حيوي نصا متضمنا مثل هذه املادة       

 ١٠عدي أو املتجاوز ، كما ميكن احلكم     الوزير املختص حق إزالة التعدي إداريا على نفقة املت        

وترى .  قضائياً على املتجاوز بتعويض ، إذا كان هناك ضرر نتج عن التعدي أو التجاوز           
 .اللجنة أن ذلك يغين عن اجلزاء اجلنائي 

م رفعت اللجنة رسالة إىل جلنة الشئون التـشريعية والقانونيـة          ٢٠٠٥ إبريل   ١٦بتاريخ   .٤
من مشروع القانون ومدى سالمتها من ) ٥(ملستحدثة رقم مستوضحةً رأيها حول املادة ا
 ١٥ .الناحيتني الدستورية والقانونية 

استلمت اللجنة خطابا من اللجنة املذكورة باملوافقة على        ، م  ٢٠٠٥ إبريل   ١٩وبتاريخ  
  . املادة املستحدثة لسالمتها من الناحيتني الدستورية والقانونية 

  دين يف الديباجة ، حيث مل يشر إليه يف ديباجـة مـشروع            أمهية اإلشارة إىل القانون امل    . ٥
  .    القانون 

 ٢٠ 

  :رأي جلنة املرافق العامة والبيئة : ثالثًا 
بعد االطالع على تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية واالجتماع مبمثلي احلكومة واالس            

وزراء ، انتهت اللجنة باملوافقة على      البلدية وممثلي إدارة الشئون القانونية مبكتب رئيس جملس ال        
  :مشروع القانون املذكور ، وذلك كالتايل 

  ٢٥ 

  :مشروع القانون 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ١٠(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  :  بالنسبة للديباجة -١
  :نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 

  .حنن محد بن عيسى آل  خليفة    ملك مملكة البحرين 
  بعد االطالع على الدستور،

 ٥  م بشأن التخطيط العمراين ،١٩٩٤لسنة ) ٢(وم بقانون رقم وعلى املرس

م بشأن التصرف يف األراضي اململوكة للدولة       ٢٠٠٢لسنة    ) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقم     
  ملكية خاصة ، 

  
  :أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

 ١٠  :توصية اللجنة 

م بإصدار القانون املدين ٢٠٠١لسنة ) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقم : " لية إضافة العبارة التا
  " .بعد االطالع على الدستور : " وذلك بعد عبارة " 
  

  : نص الديباجة بعد التعديل 
 ١٥  .حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 

  بعد االطالع على الدستور ،
  م بإصدار القانون املدين ،٢٠٠١لسنة ) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقم 
  م بشأن التخطيط العمراين ،١٩٩٤لسنة ) ٢(وعلى املرسوم بقانون رقم 
م بشأن التصرف يف األراضي اململوكة للدولـة        ٢٠٠٢لسنة  ) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 ٢٠  ملكية خاصة ،

  :أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
  
  ) :١( بالنسبة للمادة -٢

  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ١١(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

ال جيوز التصرف يف الشواطئ البحرية املخصصة للنفع العام واملطلة عليهـا املـدن والقـرى                
الساحلية بتصرف من شأنه نقل امللكية أو أي حق عيين آخر ألي شخص طبيعي أو اعتبـاري           

  . املصلحة العامة ويصدر ا أمر ملكي خاص ، إال يف احلاالت اليت تقتضيها
  

 ٥  : توصية اللجنة 

  :إعادة صياغة املادة ، حبيث تصبح كالتايل  -
ال جيوز التصرف يف الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية املخصصة للنفع العام واملطلة عليها             " 

عليهـا  املدن والقرى وغريها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو ترتيب أي حق عيين آخر                
  ألي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إال بعد انتهاء ختصيـصها للنفـع العـام مبقتـضى                  

 ١٠  " .مرسوم 

  
  : نص املادة بعد التعديل 

ال جيوز التصرف يف الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية املخصصة للنفع العام واملطلة عليهـا              
تيب أي حق عيين آخر عليهـا       املدن والقرى وغريها بأي تصرف من شأنه نقل ملكيتها أو تر          

 ١٥  .ألي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ، إال بعد انتهاء ختصيصها للنفع العام مبقتضى مرسوم 

  
  ) :٢( بالنسبة للمادة -٣

  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة 
 حيظر الترخيص بردم السواحل املخصصة للنفع العام واملطلة عليها املدن والقرى الساحلية ، إال             

 ٢٠  .يف احلاالت اليت تقتضيها املصلحة العامة 

  .وتكفل الدولة إجياد املنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية 
   

  
  : توصية اللجنة 

 ٢٥ :إعادة صياغة املادة ، حبيث تصبح كالتايل  -



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ١٢(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

حيظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية املخصصة للنفع العام واملطلة عليها            " 
والقرى الساحلية وغريها ، إال يف احلاالت اليت تقتضيها املصلحة العامة على أن يـصدر               املدن  

  " .البحرية للمدن والقرى الساحلية  وتكفل الدولة إجياد املنافذ.  بذلك مرسوم 
  

 ٥  : نص املادة بعد التعديل 

طلة عليهـا  حيظر الترخيص بردم الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية املخصصة للنفع العام وامل      
املدن والقرى الساحلية وغريها ، إال يف احلاالت اليت تقتضيها املصلحة العامة على أن يـصدر                

  .وتكفل الدولة إجياد املنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية . بذلك مرسوم 
  
 ١٠  ) :٣( بالنسبة للمادة -٤

  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة 
ئ والسواحل واملنافذ البحرية املشار إليها يف هذا القانون قرار مـن  يصدر بتعيني حدود الشواط   

  .الوزير املختص بعد موافقة جملس الوزراء 
  : توصية اللجنة 

 ١٥، بالعبارة  " جملس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير املختص         " استبدال العبارة التالية     -

 " .افقة جملس الوزراء من الوزير املختص بعد مو" الواردة يف آخر املادة وهي 
  

  : نص املادة بعد التعديل 
يصدر بتعيني حدود الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية املشار إليها يف هذا القانون قرار مـن     

 ٢٠  .جملس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير املختص 

  
  ) :٤( بالنسبة للمادة -٥

  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة 
لتعدي على الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية املشار إليها يف هذا القـانون ، ويف              ال جيوز ا  

 ٢٥حالة حصول التعدي يكون للوزير املختص حق إزالته إداريا وبالقوة اجلربية على نفقة املخالف              

  .حبسب ما تقتضيه املصلحة العامة 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ١٣(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  

  :توصية اللجنة 
 .ادة الواردتني يف امل" حق " و"  يكون " حذف كلميت  -
بعبارة " وفقًا لإلجراءات اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير         " استبدال العبارة التالية     -

 ٥  .الواردة يف اية املادة " حبسب ما تقتضيه املصلحة العامة " 
  

  :نص املادة بعد التعديل 
ن ، ويف   ال جيوز التعدي على الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية املشار إليها يف هذا القـانو             

حالة حصول التعدي على الوزير املختص إزالته إداريا وبالقوة اجلربية على نفقة املخالف وفقًا              
 ١٠  .لإلجراءات اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير 
  

  :املستحدثة ) ٥( بالنسبة للمادة -٦
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخـر ، يعاقـب                  
باحلبس وبالغرامة اليت ال تتجاوز مخسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ، كل من قـام                

 ١٥  .بالتعدي املنصوص عليه يف املادة الرابعة من هذا القانون 

  :توصية اللجنة 
  :ارتأت اللجنة إضافة هذه املادة  -

آخر ، يعاقـب    مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون              " 
باحلبس وبالغرامة اليت ال تتجاوز مخسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ، كل من قـام                

 ٢٠  " .بالتعدي املنصوص عليه يف املادة الرابعة من هذا القانون 

  
  ) :٥( بالنسبة للمادة -٧

  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة 
حكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل           تنفيذ أ  - كل فيما خيصه     -على الوزراء    

 ٢٥  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ١٤(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

    ملك مملكة البحرين                                  
         محد بن عيسى آل خليفة

  صدر يف قصر الرفاع
  بتاريخ       هـ
 ٥ املوافق      م

  
  :توصية اللجنة 

  ) : ديل  بعد التع٦مادة ) ( ٥(املادة 
 ) .٦(مت تعديل رقم املادة حبيث تصبح املادة رقم  -
 ١٠ .، كما هو مبني أعاله ) ٥(مت إضافة مادة جديدة للمشروع حتت رقم  -

  
  : نص املادة بعد التعديل 

  ) : بعد التعديل ٦مادة ) ( ٥(املادة 
اليوم التايل   تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من           - كل فيما خيصه     -على الوزراء   

 ١٥  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 

  
  :توصية اللجنة : رابعا 

  توصي اللجنة باملوافقة على املشروع بقانون بشأن محايـة الـشواطئ والـسواحل واملنافـذ               
  .البحرية ، بعد تعديل بعض مواده 

  ٢٠ 

  :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : خامساً 
 من الالئحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كـل    )٣٩(إعماالً لنص املادة    

  :من 
  .سعادة السيد راشد مال اهللا السبت                       مقررا أصليا .  ١
 ٢٥  .سعادة الشيخ فهد بن أمحد آل خليفة                    مقررا احتياطيا .  ٢

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ١٥(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

                     الدكتورة فخرية ديري      املهندس عبدالرمحن جواهري          
              رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة   نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  
  

ثانيا  (
ً

 ٥مالحظات جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بشأن : 

  :)محاية  الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية 
  

  م٢٠٠٤ ديسمرب ٢٨: التاريخ 
  

 ١٠  احملترم    السيدمصطفى علي / الدكتور الفاضل 

                               رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
  

  مشروع قانون بشأن محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية: املوضوع 
  

 ١٥  حتية طيبة وبعد ،

  
  شورى ضـمن كتابـه رقـم    م ، أرفق معايل رئيس جملس ال   ٢٠٠٤ ديسمرب   ٦بتاريخ    

 والـسواحل   الـشواطئ بشأن محاية   ، نسخة من مشروع قانون      ) م٢٠٠٤ -١٢ -٥٤/١٥(
  . ؛ وذلك ملناقشته وإبداء املالحظات عليه للجنة املرافق العامة والبيئة واملنافذ البحرية

  ٢٠ 

م ، عقدت جلنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعهـا         ٢٠٠٤ ديسمرب   ٢٥وبتاريخ    
 عشر ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار جملس النواب بـشأنه ،                الرابع

  وتقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس النـواب ، وذلـك حبـضور املستـشارين               
  :القانونيني ، والباحث القانوين بالس ، وقد تكونت لديها املالحظات التالية 

  ٢٥ 

 .ملشار إليه من حيث املبدأ لعدم خمالفته الدستور املوافقة على مشروع القانون ا §
من مشروع القانون وتعديل النواب هلا ، مبا يتناسب وأحكام          ) ١(إعادة صياغة املادة رقم      §

لألموال العامة حرمة ، ومحايتـها  ( على أن ) ب(البند ) ٩(الدستور، الذي ينص يف املادة      



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ١٦(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

ضمن األموال العامة املخصـصة  ، وحيث إن الشواطئ مدرجة     ) واجب على كل مواطن     
 ال جيوز التصرف فيها ، أو متلكها بالتقادم ، أو - حسب القانون املدين    -للنفع العام، فإنه    

  .احلجز عليها 
، حبيث تشتمل على إنذار يوجه للمتعدي على الشواطئ املـشار           ) ٤(إعادة صياغة املادة     §

 ٥ .لقوة اجلربية من قبل الوزير املختص إليها يف القانون ، قبل اإلزالة اإلدارية واستعمال ا
  

املُضافة من جملس النواب ، باعتبار أن املشروع األصـلي ال           ) ٥(تتحفظ اللجنة على املادة      §
، إضافة إىل أن مشروع القـانون أعطـى         ) العقابية  ( حيوي نصا متضمنا مثل هذه املادة       

و املتجاوز ، كما ميكن احلكم      الوزير املختص حق إزالة التعدي إداريا على نفقة املعتدي أ         
 ١٠وتـرى  . قضائيا على املتجاوز بتعويض ، إذا كان هناك ضرر نتج عن التعدي أو التجاوز              

 .اللجنة أن ذلك يغىن عن اجلزاء اجلنائي 
  أمهية اإلشارة إىل القانون املدين يف الديباجة ؛ حيث مل يشر إليـه يف ديباجـة مـشروع                   §

 .القانون 
  

 ١٥  .التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون اآلنف الذكر هذا ما تراه اللجنة 

  وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،
  

  حممد هادي احللواجي          
                                       رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية 

  ٢٠ 

 )انتهى التقرير ومرفقاته (

 :الرئيـــــــــــــــــس 

تفـضل األخ فـؤاد     . بادئ واألسس العامة ملشروع القانون      سنبدأ مبناقشة امل  
  .احلاجي 

  ٢٥ 

 :العضو فؤاد احلاجي 

علن دون تردد تأييدي التام شكرا سيدي الرئيس ، معايل رئيس الس املوقر ، أُ       
ملشروع القانون الذي ينص على احلماية القانونية لسواحل اململكة من خـالل عـدم              
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حل واملنافذ البحرية املخصصة للنفع العام واملطلة عليها        جواز استمالك الشواطئ والسوا   
 بصفته جملسا تـشريعيا  - يا معايل الرئيس -إن جملسكم املوقر . املدن والقرى وغريها  

وطنيا تقع عليه أعباء تنفيذ أحكام الدستور حلماية اململكة وشعب اململكـة وضـمان             
لشامل لسيدي حـضرة صـاحب      املستقبل املشرق الذي حيمله املشروع اإلصالحي ا      

 ٥: على أن   ) ٩(من املادة   ) ح(لقد نص دستور اململكة يف الفقرة       . اجلاللة امللك املفدى    

ونـصت  " . تأخذ الدولة التدابري الالزمة لصيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطريـة    " 
ولـة ،   الثروات الطبيعية مجيعها ومواردها كافة ملك للد      : " منه على أن    ) ١١(املادة  

  تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، مبراعاة مقتضيات أمـن الدولـة واقتـصادها              
 وجاهة مشروع القانون هذا الـذي  - دون أي جدال    -، األمر الذي حيسم     " الوطين  

 ١٠وانطالقًا من هذه الثوابـت الدسـتورية       . بني أيدينا والذي يبحثه جملسكم املوقر اآلن        

 جلنة املرافق العامة والبيئة املوقرة املوافِقة على مـشروع          أجدين مدفوعا إىل تأييد توصية    
القانون ، متحفظًا يف الوقت ذاته على رأي جلنة الشئون التـشريعية والقانونيـة الـيت          

إن حتفظي هذا . حتفظت على تضمني املشروع نصا حيدد عقوبة التعدي على السواحل           
احلد على سواحل اململكة ، ولـيس  ينبع من خالل ما نلمسه اليوم من تعٍد سافر جتاوز   

 ١٥ولقد أحسن مقترحو املشروع بوضع هذا القانون حتـت   . مثال خليج توبلي عنا ببعيد      

الرعاية الشخصية لسيدي صاحب اجلاللة امللك عرب تأكيد عـدم جـواز اسـتمالك              
الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية املخصصة للنفع العام واملطلة عليها املدن والقرى           

ها ، وعدم التصرف ا بأي وجه من وجوه التصرف ألي شـخص طبيعـي أو                وغري
اعتباري خاص ، وحظر الترخيص بردمها إال يف احلاالت اليت تقتضيها املصلحة العامة ،     

 ٢٠لقد أثبتت والتزال تثبـت التجربـة       . مع ضرورة أن تصدر بتحديدها مراسيم ملكية        

سة ملثل هذا التشريع اهلام ، ولدينا مثـال         الـمرة اليت يواجهها خليج توبلي احلاجة املا      
هذا اخلليج هو شاهد أمامنا على ضرورة ضبط التعدي على سواحل اململكة ومحايـة              

 -بيئتها الساحلية ، ويف الوقت ذاته الذي ميكن لنا أن نستعرض فيه أمثلة أخرى عديدة             
  ح  على االختناق الذي تتعرض له قرى ساحلية أخـرى مثـال أبوصـب             -مع األسف   

 ٢٥وغريها ؛ جراء التملك اجلائر واالستحواذ بوضع اليد على مـساحات واسـعة مـن               

 يف غياب تـشريع كهـذا   -ولنأخذْ خليج توبلي مثاالً بتعرضه   . الشواطئ والسواحل   



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ١٨(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 لتعٍد جائر على سواحله وتآكل جسمه يوما بعد يـوم حـىت             -الذي بني أيدينا اآلن     
ا يف السبعينيات من القرن املاضـي إىل مـا      كيلومترا مربع ) ٥٢(انتقصت مساحته من    

معايل الرئيس ، إننا يف كل يوم خنسر جـزًءا          . كيلومترا مربعا حاليا    ) ٣١(يقارب من   
حيويا ومنتجا من هذه البيئة البحرية ، لكأمنا نقطع شريانا ميدنا مبقومات احلياة ، وكأننا  

 ٥. اإلجهاز على شواطئنا وسـواحلنا      بعد أن جنحنا جبدارة يف قتل خنيلنا جيتهد البعض ب         

أمام هذه التجاوزات البيئية املستمرة ، وأمام العبث بالنظام البيئي والثروات الطبيعيـة             
من ) ٥(الوطنية العامة اليت تشكل عماد الثروة الوطنية لألجيال ؛ أجدين مؤيدا للمادة             

ال جتاوز مخسة آالف مشروع القانون واليت تنص على إيقاع عقوبة احلبس والغرامة اليت 
دينار أو إحدى هاتني العقوبتني على املخالفني ألحكام القانون ؛ وذلك جزاء عـادل              

 ١٠وأدعو زمالئي  . للمخالفني وبغية ردع من تسول هلم أنفسهم التعدي على بيئة اململكة            

  .األعضاء احملترمني إىل املوافقة على مشروع القانون ، وشكرا 
  

 :ــس الرئيـــــــــــــــ

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  ١٥ 

 :العضو راشد السبت 

شكرا سيدي الرئيس ، أحب طمأنة األخ الفاضل فؤاد احلاجي بأن جلنة الشئون        
 أبريل ، أي بعد ثالثة أيام ، وكانت هناك موافقة           ١٩التشريعية والقانونية ردت بتاريخ     

  .تورية والقانونية ، وشكرا على املادة املستحدثة لسالمتها من الناحيتني الدس
  ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
 :العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، أقدم جزيل شكري إىل جلنة املرافق العامة والبيئة علـى              
 ٢٥ تقريرها اخلاص مبشروع قانون بشأن محاية الشواطئ والـسواحل واملنافـذ العامـة ،          

سـيدي الـرئيس ، إن مملكـة     . والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية       
البحرين متتاز جغرافيا بامتداد ساحلي طويل ، فمن املفترض أن يكون ثروة وطنية هائلة      
ختصص للمنفعة العامة ينعم ا مجيع املواطنني ، وهذا ما كان واقعا قبـل أربعـني أو                 
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ظرا لغياب التشريعات اليت حتمي الـشواطئ والـسواحل مـن    مخسني عاما ، إال أنه ن     
          خاصة يف النصف الـشمايل   -استمالكها بدون وجه حق خالفًا للمنفعة العامة مل تبق 

 ثغرة من ساحل أو شاطئ مقابل املناطق املأهولـة بالـسكان إال             -من جزيرة املنامة    
واطئ ، بل إن هؤالء مل      واستحوذ عليها أصحاب األراضي احملاذية لتلك السواحل والش       

 ٥يكتفوا بذلك بل تعدوا على مياه البحر واعتربوها امتدادا ألراضيهم لعشرات األمتار ،             

فأقيمت أسوار وأسالك حول تلك السواحل حترم االقتراب منها بل تعترب من يقتـرب              
منها مقترفًا لذنب االعتداء على حقوق من ادعى ملكيتها إذا اقترب منها ، مما حـرم                

 أن تـضع    - يا سيدي الرئيس     -كم متنيت   . واطنني منها بعد أن حباها اهللا للجميع        امل
الدولة نقطًا محراء كحدود فاصلة بني األمالك اخلاصة وتلك الـسواحل ، علـى أال               

 ١٠يتجاوزها املالك كي تبقى السواحل والشواطئ واملنافـذ دون اعتـداء واسـتحواذ ،        

صدقوين أصبح الوضع ال يطاق ، وأنا متأكد من         . وليستفيد وينعم ا املواطنون مجيعا      
أنه غري غائب عن بال أي منكم أن معظم أهايل القـرى الـساحلية أخـذوا أخـريا                  
  يستنجدون جباللة امللك املعظم ملساعدم يف إجياد منافذ حبريـة ختـصص كمرافـئ              

 -قية الباقية   لقراهم ، فجزى اهللا خريا من تقدم ذا املشروع بقانون للمحافظة على الب            
 ١٥.  من سواحل وشواطئ تركها مالك األراضي ااورة للبحـر   -إن كانت توجد باقية     

   أيها اإلخوة  -وحيث إننا مجيعا نقر بأن محاية املال العام واجب وطين ، فرجائي منكم              
  . املوافقة على املشروع كما أوصت بذلك اللجنة ، وشكرا -مجيعا 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 

 :العضو منصور بن رجب 

شكرا سيدي الرئيس ، بعدما أعلن األخ فؤاد احلاجي أنه يدعم هذا املـشروع            
  .ويوافق عليه فإننا نضم صوتنا إليه ، وشكرا 

  

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــــس

  .ت الدكتورة فوزية الصاحل األخ يتفضل ، شكرا
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   : فوزية الصاحلالعضو الدكتورة

املالحظـة  . سيدي الرئيس ، هناك ثالث مالحظات على هذا املشروع           شكرا
األوىل تتعلق باالسم ، فعندما نقول محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية ، فأعتقد      
أن الشواطئ هي ذاا السواحل أو أن السواحل هي األعم والشواطئ هي األخـص ،               

 ٥؟ الساحل هو اجلـزء الـربي       " الشواطئ والسواحل   " مفرديت  فما الداعي الستخدام    

احملاذي للبحر ، وأما الشاطئ فهو الذي يرتاده الناس ، فبالتايل فـإن الـساحل يـضم      
هي أن هذا املشروع يتعلق حبماية الشواطئ        الشاطئ ، فلماذا التكرار ؟ املالحظة الثانية      
هل من البيـع أم     ! ها من أي شيء ؟    محايت: والسواحل واملنافذ البحرية ، والسؤال هو       

الردم أم التلوث ؟ تقرير اللجنة مل يشر إىل دعوة أي جهاز من أجهزة البيئة ، وأعتقـد           
 ١٠. يف كل قوانينه اخلاصـة بـالتلوث    " السواحل  " أن جهاز البيئة دائما يستخدم كلمة       

 يكن لـديها رأي    املالحظة الثالثة هي أننا مل نر رأيا للحكومة غري موافقتها ، أي أنه مل             
حمدد حبيث تبني لنا دوافع إصدار هذا املشروع ، وخطوات تنفيذه وغري ذلك ، ففـي                

  .العادة كنا جند رأي احلكومة يف التقرير ، ولكن هذا التقرير يفتقر إىل ذلك ، وشكرا 
  

 ١٥  :ً)متسائال (الرئيـــــــــــــــــس

  رى الجتماعات اللجنة ؟األخ مقرر اللجنة ، هل استدعيتم جهات أخ ، شكرا
  

جميبا(العضو راشد السبت 
ً

(:  

نعم سيدي الرئيس ، وكنا نريد أن نبني من قد مت استدعاؤه يف بداية املناقـشة                
 ٢٠ممثلو احلكومة الذين مت استدعاؤهم مـذكورة       . العامة إال أنكم مل تعطونا اال لذلك        

  .هذه اجللسة ، وشكرا من جدول أعمال ) ٨٨(أمساؤهم يف تقرير اللجنة يف الصفحة 
  

  :الرئيـــــــــــــــــس

  ولكن هل استدعيتم أحدا من املهتمني بالبيئة ؟ ، شكرا
  ٢٥ 

  :العضو راشد السبت

  .مل يستدع أحد من أولئك ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــــس

  ، تفضلي األخت الدكتورة فخرية ديري رئيس جلنـة املرافـق العامـة              شكرا
   .والبيئة

  
 ٥  :العضو الدكتورة فخرية ديري

سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل األخت الدكتورة فوزية الصاحل فبالفعل           شكرا
سـاحل  :  ال نقول    - لغويا   -ال يوجد فرق شاسع بني السواحل والشواطئ ، وحنن          

شاطئ البحر أو شاطئ النهر ، وأعتقد أن هناك تربيرا مقبوالً هلـذا             : النهر ، بل نقول     
األمر اآلخر هو أننا استأنسنا بآراء ممثلي احلكومة واجلهات ذات          . لفرق بني الكلمتني    ا

 ١٠العالقة ، ولكننا مل حنصل على أي مسح ميداين من اجلهة املعنية ملعرفة عدد الـسواحل         

أمـا خبـصوص    . والشواطئ اليت ستدفن ، وحدود الشواطئ اململوكة ملكية خاصة          
محايتها من الردم واالستمالك ، فأرجو أن يكون جوايب         السؤال عن محايتها فذلك يعين      

  .واضحا لألخت الدكتورة فوزية الصاحل ، وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــــس

تفضل األخ جاسم القصري املدير العام لإلدارة العامة حلمايـة الثـروة    ، شكرا
  .البحرية 

  
 : املدير العام لإلدارة العامة حلماية الثروة البحرية

 ٢٠سيدي الرئيس ، بالنسبة للشواطئ والسواحل فإن املعىن واحد ، ولكـن             شكرا

استخدمت هاتان الكلمتان لتأكيد أن الشاطئ مترابط مع الساحل ، وأن الشاطئ هـو            
املنطقة اليت تغمرها املياه يف فترة املد ، وأما الساحل فهو املنطقة ااورة للمواقع الرطبة               

كلمتني معا هو لتأكيد تالزم اخلطني يف عملية احلفر والـردم ،            من املياه ، فاستخدام ال    
  .وشكرا 

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــــس



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٢٢(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولـة لـشئون        ، شكرا
  .جملسي الشورى والنواب 

  
  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب

 ٥ة أود أن أستفهم من اللجنة بشأا ، فحـسب   معايل الرئيس ، هناك نقط     شكرا

من الالئحة الداخلية فإنه يفترض عند حضور مندوبني من قبل احلكومة أو            ) ٣٦(املادة  
أي مندوبني آخرين اجتماعات اللجان ؛ أن تثبـت آراؤهـم يف التقريـر ، فاللجنـة       

 مل أر يف    اجتمعت مبندوبني عن احلكومة ومندوبني عن ثالثة جمالس بلديـة ، ولكـين            
التقرير رأيا مثبتا هلؤالء ، وإمنا ذكرت أمساؤهم ومناصبهم فحسب ، فلم يـذكر رأي               
 ١٠ممثلي وزارة البلديات والزراعة أو آراء ممثلي االس البلدية ، فلو ذكرت تلـك اآلراء               

  .ألثرت التقرير ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــــس

 مفصالً أكثر ليحوي آراء ممثلي األطراف       ، نعم ، جيب أن يكون التقرير       شكرا
 ١٥  .تفضل األخ مقرر اللجنة . األخرى 

  
  :العضو راشد السبت

  ...شكرا سيدي الرئيس ، حنن مل حنصل على أي شيء مكتوب 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــــس
ً

(:  ٢٠ 

ولكن اإلخوة حضروا اجتماعات اللجنة وكنتم تستمعون لوجهات نظـرهم ،        
ل يف التقرير ، فأرجو من مجيع اللجان أن تتفادى مثل هـذا األمـر               ويفترض أن تسج  

  .تفضل األخ عبداجلليل الطريف . مستقبالً 
  :العضو عبداجلليل الطريف

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة املرافق العامة والبيئة واحلكومة           

ب أمهيته باعتبـار أن     املوقرة على هذا املشروع املاثل أمامنا هذا اليوم ، والذي يكتس          
 خاصة بعـد   -مملكة البحرين هي جزر وذات سواحل وشواطئ ومنافذ حبرية متعددة           



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٢٣(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 وألن هذا املشروع يأيت ليسهم يف محاية        -أن مت إيضاح الفارق بني الساحل والشاطئ        
سيدي الرئيس ، هـذا املـشروع       . ما هو خمصص منها للنفع العام وفق هذا القانون          

  ا بعض الوقت        املطروح أمام اإال أنه مهم    - كما أعتقد    -لس املوقر وإن جاء متأخر 
للغاية للمحافظة على ما تبقى من السواحل والشواطئ خاصة فيما يفرضه من إجراءات      

 ٥وما هو مهم اآلن هو اإلسراع يف إصدار القانون بعد إقراره           . عقابية ملن يتجاوز ذلك     

زام به نصا وروحا لتحقيق ما قُصد منه واهلدف من قبل السلطة التشريعية وتفعيله وااللت    
وما يتوجب تأكيده هو أن الدولة ستكون ملزمة مبقتضى هـذا القـانون             . من ورائه   

سـيدي  . بإجياد املنافذ البحرية والسواحل والشواطئ للقرى واملناطق احملاذية للبحـر           
تعامل مـع أي    الرئيس ، لدي تساؤل يف ضوء هذا املشروع حول التكييف القانوين لل           

 ١٠خروقات للقانون أو لروح وأبعاد هذا القانون واليت جرت يف املاضي والـيت التـزال               

آثارها سارية بعد أن تتم املوافقة على هذا القانون ومن مث تطبيقه ، والشك أن تقرير                
 لتتم محاية ما تبقى من هذه الـسواحل  – إن شاء اهللا   -اللجنة سيحظى مبوافقة الس     

  .تاحة يف مملكة البحرين اآلن ، وشكرا والشواطئ امل
   

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد حسن باقر 
  

   : العضو حممد حسن باقر
شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد كالم سعادة الوزير من أن التقارير مبتورة    

 ٢٠الدكتورة فوزية وردا على كالم األخت . ومنقوصة وليست كافية حىت نقوم بدراستها 

  : الصاحل أود أن أذكر بيتا من الشعر العريب يقول 
  فشاطئه املعروف واجلود ساحله    هو البحر من أي اجلهات أتيته 
األمر اآلخر هو أن اللجنة اجتمعت مع ممثلـي  . إذن هناك فرق بني الشاطئ والساحل      

لـس البلـدي    احلكومة وممثلي بعض االس البلدية ، فقد لوحظ غيـاب ممثلـي ا            
 ٢٥للمحافظة الشمالية وممثلي الس البلدي للمحافظة الوسطى ، فلماذا تغيبوا وهم ميثلون         

  . جهات مهمة ؟ وشكرا 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٢٤(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

تفـضل األخ مجيـل     . شكرا ، لقد وجِّهت إليهم الدعوة ولكنهم مل حيضروا          
  .املتروك 

  ٥ 

  :العضو مجيل املرتوك 
رئيس ، يف احلقيقة أنا أؤيد كالم األخت الـدكتورة فوزيـة            شكرا سيدي ال  

الصاحل ، فعلى ماذا نوافق ؟ هل نوافق على قانون وقد صدر مرسوم آخر وهو املرسوم                
وال ميكن ألحد أن يستملك     ! م والذي نظم املوضوع نفسه ؟     ٢٠٠٢لسنة  ) ١٩(رقم  

 ١٠ نظـم هـذا     الـذي ) ١٩(أي جزء من الشواطئ والسواحل إال حبسب املرسوم رقم          

فإذا كان هناك مرسوم ينظم موضوع االسـتمالك   ! املوضوع ، إذن على ماذا نوافق ؟      
وإذا كان الكالم عن اجلزاءات فهناك القـانون املـدين الـذي يـنظم       ! فمم خناف ؟  

العقوبات ، وأرى أن األمر ليس له داٍع إال إذا وافتنا اللجنة باملعلومات الـيت تـربر                  
  .شكرا إصدار هذا القانون ، و

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 

  
  :العضو عبدايد احلواج 

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا املشروع حساس ومهم جـدا ، فـنحن     

نعاين من هذه املشكلة ولكن مالمح مشروع القانون هذا غري واضحة ، فلماذا هي غري 
األخت الدكتورة فوزية الصاحل صحيح ، حيث إن التقرير مل    واضحة ؟ وما تفضلت به      

يبني بالضبط احلماية من ماذا ؟ إضافة إىل أنه مل يستأنس برأي املعنيني واملتخصصني يف               
  هذه األمور ، وعليه أعتقد أن دراسة املشروع غري متكاملـة ، ويرجـى إعادتـه إىل        

 ٢٥ني ذه األمور ، وأرى أنه جيب       اللجنة ، وحىت جملس النواب مل يستأنس برأي املختص        

  .إعادة املشروع إىل اللجنة ملزيد من الدراسة وذلك ألمهيته ، وشكرا 
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٢٥(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، إعادة الدراسة تتطلب ذكر األسباب ، أما احلديث عما قام به جملـس          

ليـه  النواب فأعتقد أنه غري مناسب ، فمجلس النواب حبث هذا املشروع وأدخـل ع             
  .تفضل األخ مجال فخرو . تعديالت ، وأعتقد أنه جيب عدم التطرق إىل هذه النقطة 

  ٥ 

  :العضو مجال فخرو 
شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع اإلخوة األعضاء الذين سبقوين بالكالم ، فمع             
األسف الشديد فإن تقرير اللجنة مل يتضمن كافة اآلراء اليت مت حبثهـا يف اجتماعـات          

  األمـر اآلخـر   . من الالئحة الداخلية للمجلس ) ٣٨( خالفًا لنص املادة اللجنة وذلك 
 ١٠ هو أنه مل ترد أية أسباب تربر توصيات اللجنة وتعديالا           - ولألسف الشديد أيضا     -

املقترحة على مواد مشروع القانون ، أو توصياا املخالفة القتراحات اإلخوة يف جملس             
التعديالت املقترحة  ) توصية اللجنة   (  حتمل عنوان    النواب ، فقد وردت يف اخلانة اليت      

على املواد دون ذكر أية أسباب هلذه التعديالت ، وبالتايل فإين أعتقد أن على األمانـة         
 النظر يف التقارير قبل عرضها على الس للتأكـد  - مستقبالً -العامة ومكتب الس  

 ١٥ا يتعلق بأسـباب صـدور هـذا       وفيم. من استيفائها لكل متطلبات الالئحة الداخلية       

القانون فقد ورد يف البند الثاين من املذكرة اإليضاحية اليت مت إرفاقها مـع مـشروع                
القانون احملال من احلكومة والذي أتى بناًء على اقتراح بقانون من اإلخوة يف جملـس               

 وقد مت وضع االقتراح بقانون يف صيغة مشروع قانون يف ضوء ما           : " النواب ؛ ما يلي     
يستفاد من األحكام اليت تضمنها االقتراح الوارد من جملس النواب واألهـداف الـيت              
 ٢٠يسعى إىل حتقيقها ، وذلك بامتداد احلماية اليت يكفلها هذا املـشروع إىل الـشواطئ               

، وبالتايل هذا هو اهلدف من هذا القانون ، وأعتقد          " والسواحل املخصصة للنفع العام     
قتراح بقانون ، ولكن بشكل عـام أعتقـد أن هـذا            أن اهلدف انعكس من صيغة اال     

االقتراح أتى ضعيفًا ومهلهالً نسبيا ، فحىت الصياغات القانونية أتت من اإلخـوان يف              
احلكومة مبجموعة كبرية من األخطاء املادية ، فمرة يشار يف املادة إىل الشواطئ ومرة              

 ٢٥حـني أن القـانون يغطـي       أخرى إىل السواحل ومرة ثالثة إىل املنافذ البحريـة ، يف            

التسميات الثالث ، فالصياغة القانونية اليت أتت من احلكومة مل تكن تامـة لألسـف               



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٢٦(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

الشديد ، وهنا جيب أن ننظر إىل دورنا يف املستقبل كمجلس شورى ، فعندما نقـدم                
اقتراحا بقانون جيب أال نكتفي بأن يكون مصاغًا صياغة عامة وإمنا جيـب أن يكـون       

قانونية إىل أقصى قدر ممكن ، وذلك حىت نضمن أنه عندما حيال إلينـا              مصاغًا صياغة   
من احلكومة كمشروع قانون تكون احلكومة قد استوفت ما قد يكون به من نواقص ،  

 ٥  .وأال نعتمد على احلكومة يف إعداد الصياغة النهائية ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

تفـضل سـعادة األخ   . حلكومـة   شكرا ، صياغة القوانني من مـسئوليات ا       
  .عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

  ١٠ 

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
شكرا معايل الرئيس ، االقتراح بقانون رفع إىل احلكومة من جملس النـواب ،              

يف صيغة مشروع قانون ، وقد كان مصاغًا يف عدة مواد ، وقد قامت احلكومة بوضعه            
مـن  ) ٩٢(ومن مث أحيل إىل جملس النواب ، وهذا هو دور احلكومة حسب املـادة               

 ١٥الدستور ، واحلكومة بينت رأيها بشأن هذا املوضوع يف املذكرة اإليـضاحية ، وقـد            

درس اإلخوان يف جملس النواب مشروع القانون وأدخلوا تعديالت عليـه ، ومـن مث               
  .شورى الستكمال دورته التشريعية ، وشكرا جاءكم هنا يف جملس ال

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  شكرا ، أنا أرى أن اللجنة أحيانا تدخل تعديالت طفيفة ال تـؤثر يف املعـىن                

  كثريا ، وإذا وافقنا على ذلك فهذا يتطلب إعـادة مـشروع القـانون إىل جملـس                  
 ال نـضطر إىل إعـادة       النواب ، فأرجو من اإلخوة يف اللجان مراعاة ذلـك حـىت           
تفـضل األخ حممـد     . مشروعات القوانني إىل جملس النواب وبالتايل يتأخر إصدارها         

  .هادي احللواجي 
 ٢٥  :العضو حممد هادي احللواجي 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٢٧(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  ) : ب(مـن الدسـتور يقـول البنـد         ) ٩(شكرا سيدي الرئيس ، يف املادة       
ن خالل هذا القانون ، وم" لألموال العامة حرمة ، ومحايتها واجب على كل مواطن      " 

نستطيع محاية األموال العامة ، وكلنا نسمع ونرى الضجة القائمـة حـول بعـض               
االنتهاكات احلاصلة على بعض الشواطئ والسواحل ، والبد من وضع حد للموضوع            

 ٥وأتفق يف النقاط األخرى مع كل ما       . وتقنينه ، وجاء هذا القانون ليسد ثغرة موجودة         

  .خرو ، وشكرا أشار إليه األخ مجال ف
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ يوسف الصاحل 

  ١٠ 

  :العضو يوسف الصاحل 
شكرا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق برأي احلكومة يف مشروع القانون املعروض            
أمامنا أود أن أوضح أن هذا املشروع كان اقتراحا بقانون رفع من جملس النـواب إىل                

 واحلكومة وضعته يف صيغة مشروع قانون وأحالته إىل جملس النواب           احلكومة املوقرة ،  
 ١٥ومن مث إىل جملس الشورى بالصياغة اليت أمامنا مرفقة به مذكرة إيضاحية ، وضـمنيا               

أما بالنسبة  . عندما حتيل احلكومة مشروع قانون إىل جملس الشورى فإنه يتضمن رأيها            
وا إىل اجتماعاا فإنه مل تكن لدى هذه      آلراء األطراف األخرى اليت قامت اللجنة بدع      

األطراف مالحظات جوهرية على مشروع القانون ، فهل مطلوب من اللجنة أن تذكر       
  .وشكرا ! آراء مل ترد أثناء املناقشة ؟

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

  

  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
٢٥ا سيدي الرئيس ، أوافق اإلخوة الزمالء فيما أوردوه بـشأن انتقـادهم             شكر 

ملشروع القانون ، وأعتقد أنه ينقصه الكثري ، فالقانون يتكلم عن محايـة الـشواطئ               
والسواحل من امللكية اخلاصة ، وأرى أن هناك ما يوازي هذا األمر يف األمهية وهـو                

 الذي أصبح يغزو هـذه الـشواطئ        محاية هذه الشواطئ والسواحل من التلوث أيضا      



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٢٨(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

والسواحل ويسبب الكثري من األذى للحياة البحرية وبالتايل لإلنسان أيضا ، وأعتقد أن      
هذا يوازي يف األمهية محاية هذه الشواطئ من امللكية اخلاصة ، وأرجو أن ندرس هذا               

  .األمر جبدية ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

 التلوث يتعدى الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية       شكرا ، أعتقد أن موضوع    
إىل املياه اإلقليمية ، وهو موضوع آخر ولكنه موضوع جدير باالهتمام ومن املمكـن              

تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير        . التفكري فيه باقتراح قانون آخر      
  .الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

  ١٠ 

  :جملسي الشورى والنواب وزير الدولة لشئون 
ما ورد يف املادة  شكرا معايل الرئيس ، جيب االنتباه إىل موضوع مهم جدا وهو

، فإىل اآلن مل ترسم احلدود النهائية للشواطئ والسواحل يف البحرين ، فهناك مدن ) ٣(
إسكانية ستبىن يف البحر ، وهناك ردم وتوسع يف اإلسكان ، وهنالك مشاريع استثمارية 

 ١٥ بعض املناطق ، وقد كلفت الوزارات املعنية بالرسم ، حيث ستشكل جلنة لرسم يف

، وهذا ما يتم يف كل الدول ، ) ٣(احلدود النهائية للشواطئ ، وقد ورد ذلك يف املادة 
فال جيوز تنفيذ مشاريع أو القيام بدفن عند حد معني وهو احلد النهائي ، إذن هنالك 

وزارات وهي مكلفة بوضع هذا احلد ، كما أن هنالك جلنة وزارية مشكَّلة من عدة 
شركة كُلفت بوضع ختطيط طبيعي كامل للبحرين ، فالعمل جيب أن يكون منظما ذه 

 ٢٠  . الصورة ، وهذا ما يتم يف كل الدول ، وشكرا 

  
 :الرئيــــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ٢٥ :العضو راشد السبت 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٢٩(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

لرئيس ، بالنسبة الستفسار األخت الدكتورة فوزية الصاحل حول شكرا سيدي ا
حتديد احلماية أود أن أوضح أنه لو حددت احلماية مبوضوع واحد فإن علينا أن نذكر 
كل املشاكل اليت قد حتدث للسواحل والشواطئ ، ولكن ترك األمر عاما وذلك حلماية 

وبالنسبة لتساؤالت .  غري طبيعية الشواطئ من مجيع االعتداءات سواء كانت طبيعية أو
 ٥األخ مجيل املتروك فأعتقد أن سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

أجاب عنها ، وإذا مل يقتنع األخ مجيل املتروك فإنين أطلب من األخ املستشار القانوين 
  .للمجلس توضيح األمر ، وشكرا 

   
 :الرئيــــــــــــــــس 

 ١٠  .األخ مجيل املتروك شكرا ، تفضل 

  
 :العضو مجيل املرتوك 

شكرا سيدي الرئيس ، سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب مل 
إنه ال : جيب عن سؤايل ، وإمنا وضح آلية عدم مترير هذا القانون أساسا ، فهو يقول 

 ١٥ ؟ األمر كيف نشري إىل حد معني حلماية السواحل: يوجد خمطط عام للسواحل ، مبعىن 

اآلخر هو أن هذا القانون أتى حلماية الشواطئ من التملك ، ومل يشر إىل أمور بيئية ، 
فمن ماذا تحمى الشواطئ ؟ ومن الذي يستملكها ؟ هناك آلية واحدة فقط ، فتملكها 
يأيت بأمر أو مرسوم ملكي فقط ، فهل املقصود من احلماية هو محايتها من الذي يصدر 

وإذا استملكها أحد خارج هذا النطاق فإن هناك عقوبات يف ! ؟احلكم بتمليكها 
 ٢٠القانون املدين تعاجل هذا األمر ، فما هو الداعي إلصدار هذا القانون أساسا ؟ أنا ال 

  . أرى له أي داٍع ، وشكرا 
  

 :الرئيــــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
  ٢٥ 

 :للمجلس املستشار القانوني 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٣٠(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، كما يفهم من مواد مشروع القانون فإن املقصود هو 
محاية السواحل والشواطئ واملنافذ البحرية من االعتداءات عليها من حيث ردم أو متلك 
هذه املناطق ، وهذا األمر من قبيل األموال العامة اليت ال جيوز االعتداء عليها ، فكأن 

 هو موجود يف قوانني أخرى وعلى األخص القانون املدين ، أي هذا املشروع يؤكد ما
 ٥تأكيد عدم التجاوز وعدم التصرف يف األموال العامة ، ومعروف أن الدولة متلك 

أموال تسمى أمواالً عامة ، وأموال الدولة اخلاصة ، ومعيار : نوعني من األموال ومها 
ا للنفع العام إما بالفعل أو مبقتضى متييز األموال العامة عن األموال اخلاصة هو ختصيصه

قانون أو مبقتضى مرسوم ، فهذه األموال املخصصة للنفع العام ال جيوز أبدا التجاوز 
   بالنسبة لألموال العامة ككل وليس السواحل -عليها أو متلكها ، ولكن ال جيوز 

 ١٠فحينئذ تعود  التصرف فيها من قبل الدولة إال بعد إاء ختصيصها للنفع العام ، -فقط 

أمواالً خاصة للدولة وجيوز التصرف فيها ، إذن السواحل والشواطئ واملنافذ بطبيعتها 
هي أموال عامة وال جيوز التصرف فيها إال إذا أي ختصيص جزء منها للنفع العام ، 
فالقانون كأنه يؤكد مبادئ وقواعد عامة وردت يف الدستور والقانون املدين بشأن 

العامة بدليل أن الذين اقترحوا هذا القانون شاهدوا أن هناك بعض محاية األموال 
 ١٥التجاوزات وردما واستمالكًا لبعض هذه األموال العامة ، وأعتقد أن ذلك هو سبب 

  . اقتراح هذا القانون ، وشكرا 
  

مثريا نقطة نظام(العضو مجيل املرتوك 
ً

: ( 

للمجلس إال أنه جيب أن سيدي الرئيس ، مع احترامي لألخ املستشار القانوين 
 ٢٠يبدي الرأي القانوين فقط وال يبدي رأيه الشخصي ، وأعتقد أنين ذكرت ذلك أكثر 

  . من مرة ، وشكرا 
  

 :الرئيــــــــــــــــس 

شكرا ، وأنا أتفق معك على هذه النقطة ، ولكن األخ املستشار القانوين 
 ٢٥  . خ عبداحلسن بوحسني تفضل األ. للمجلس كان يريد أن يبدي الرأي القانوين 

  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٣١(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخ مجال فخرو واألخ مجيل املتروك فيما 
ذكراه من أن هذا القانون به كثري من الغموض واإلام ، فعندما نقرأ مواده نرى أن ا 

فسريها بأكثر من كثريا من التأويل حيث ميكن تأويلها بأكثر من وجهة ، كما ميكن ت
وأعتقد أن ما يعترب شاطئًا أو ساحالً اآلن قد ال يعترب كذلك مستقبالً إال بعد . تفسري 

 ٥  تعريف وحتديد السواحل كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى 

والنواب ، فإصدار هذا القانون قبل حتديد السواحل يعين أن هذا القانون يصدر قبل 
ر سعادة الوزير أن هناك جلنة مكلفة بتحديد الشواطئ ، فيجب يف أوانه ، وقد ذك

هذه هي الشواطئ اليت نريد أن حنميها والقانون : البداية وقبل توفري احلماية أن نقول 
حيمي هذه الشواطئ اليت مت تعريفها وحتديدها ، أما أن نصدر قانونا حلماية الشواطئ 

 ١٠القانون سيصدر حلماية شيء غري معرف وغري قبل أن حنددها ونعرِّفها فمعىن هذا أن 

وأعتقد أن هذا القانون سيكون ذا جدوى ومنفعة بعد حتديد السواحل . موجود 
وختصيصها للنفع العام ، ومن مث يتم إصدار قانون حلمايتها ، ففي هذه احلالة حنن ال 

اآلن ، نضع احلصان خلف العربة ، وأعتقد أنه من غري املناسب صدور هذا القانون 
  .وشكرا 

  ١٥ 

 :الرئيــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم 
  

 :العضو عبدالرمحن الغتم 

 ٢٠شكرا معايل الرئيس ، لدى سؤال يعرب عن تساؤالت الكثري من اإلخوة 

إذا ما قام أحد بشراء قطعة أرض له وألوالده ومت ختطيطها بناًء على ما : املواطنني وهو 
السوق ، ووقعت هذه األرض مبحض الصدفة على أحد السواحل أو يف عرض يف 

وسط البحر ، فهل سيمنع هذا الشخص من ردم هذه املنطقة لبناء مسكن له ؟ وهل 
سيطبق عليه هذا القانون ؟ وهل سيعترب خمالفًا لنصوص هذا القانون والقوانني الصادرة 

 ٢٥ من الصحف اليومية هو أنه مت بالشأن نفسه ؟ وما نشاهده اليوم وما يذكر يف كثري

ضبط خمالفات ، واالس البلدية يف حمافظات اململكة لديها األدلة على أن كثريا من 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٣٢(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

األمالك اليت مت ضبط خمالفات بشأا هي أمالك خاصة وصادرة عليها وثائق من إدارة 
يطبق التسجيل العقاري ، وقد مت شراؤها ودفع مثنها ، فهل من املعقول أن يعاقب و

هذا القانون على الشخص الذي يقوم بشراء أرض له وألوالده ؟ فأرجو من اإلخوة يف 
  .احلكومة املوقرة اإلجابة عن هذا السؤال ، وشكرا 

  ٥ 

 :الرئيــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

 :العضو عبداجلليل الطريف 

 ١٠ أشار إليها األخ مجال فخرو شكرا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد نقطة

وهي تتعلق بصياغة االقتراحات بقوانني ، فمع احترامي ملا يقدم من اقتراحات بقوانني 
من إخواين األعضاء إال أننا يف جلنة الشئون التشريعية والقانونية تأتينا بعض هذه 

ن يف االقتراحات وا الكثري من الضعف وإن كانت مصاغة قدر املستطاع ، وبالتايل حن
اللجنة نعاين الكثري وإن كانت مصاغة قدر املستطاع ، وال أذيع سرا إذا أيت إىل علم 
 ١٥جملسكم املوقر بأن بعض األعضاء يف اللجنة املوقرة يقولون أحيانا إننا نصبح كأننا 

 أن - وحنن نؤسس أعرافًا برملانية -سكرتارية ملثل هذه االقتراحات بقوانني ، فرجائي 
 هذه النقطة اهلامة جدا حبيث نؤكد ضرورة أن تكون االقتراحات بقوانني ننتبه إىل

مصاغة صياغة جيدة قدر املستطاع ، حىت ال يكون هناك تضارب بني مادة وأخرى 
ألننا إذا حاولنا أن نبني مثل هذه األمور يقال لنا إن هذا اقتراح بقانون ومسئوليتكم ال 

 ٢٠  ...تتعدى البت يف فكرته 
  

موضحا(ـــــــــــس الرئيـــــ
ً

: ( 

هذا املشروع صاغه القانونيون يف دائرة الشئون القانونية ، فأعتقد أنه ليس 
  ...هناك جمال للكالم عن االقتراح بقانون 

  ٢٥ 

مستأذنا(العضو عبداجلليل الطريف 
ً

: ( 

سيدي الرئيس ، ولكن مشروع القانون كان اقتراحا بقانون يف البداية ، وقد 
ر الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب إىل أنه كان اقتراحا بقانون أشار سعادة وزي



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٣٣(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

مقدما من جملس النواب يف األساس ، واحلكومة وضعته يف صيغة مشروع قانون ، 
  .وعلى أي حال فأنا أوجه رجاًء إىل إخواين أعضاء الس ذا اخلصوص ، وشكرا 

  

 :الرئيــــــــــــــــس 

 ٥يل ، لقد وصلت النقطة اليت تريد تأكيدها ، وإن شاء اهللا شكرا ، األخ عبداجلل

. سيقوم اإلخوة األعضاء مستقبالً بطلب املشورة القانونية قبل تقدمي اقتراحات القوانني 
تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى 

  .والنواب 
  

 ١٠ :اب وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنو

  شكرا معايل الرئيس ، ال يوجد تعارض بني هذا القانون وبني املرسوم رقم 
النقطة األخرى هي أن . ، ولو كان يوجد تعارض لذكرنا ذلك يف املذكرة ) ١٩(

 - وهذا تبني من النقاش الذي دار حول القانون -كثريا من القرى واملدن الساحلية 
ذكر أن الدولة تكفل إجياد ) ٢( ويف املادة أصبحت وليست لديها منافذ على البحر ،

 ١٥منافذ للمدن والقرى الساحلية املطلة على البحر ، باعتبار أن كثريا من قاطين تلك 

  املناطق ميتهنون الصيد ، كما أن هناك مشروعا إلنشاء مرافئ للمدن والقرى 
احلد البحري ، حول إجياد ) ٣(النقطة املهمة األخرى هي ما ورد يف املادة . الساحلية 

وقد نص القانون على أنه جيب أن يكون هناك حد حبري ، وهذا ما هو معمول به يف 
مجيع الدول ، وهو ليس أمرا جديدا ، ولكن بوجود احلد البحري نستطيع أن ننظم 

 ٢٠ الذي جيب أن يقف -ختصيص األراضي واملشاريع اإلسكانية ، حيث يكون احلد 

  . واضحا ، وشكرا -رض الربية عنده أي ردم أو إضافة إىل األ
  

 :الرئيــــــــــــــــس 

شكرا ، يف احلقيقة أحببت أن أشري إىل نقطة وهي أن القانون يتكلم أيضا عن 
 ٢٥التصرف يف األراضي اململوكة للدولة ملكية خاصة ، واملوضوع خيتلف عن شراء 

  .لرمحن الغتم تفضل األخ عبدا. شخص ألرض مل تكن مملوكة للدولة ملكية خاصة 
  

 :العضو عبدالرمحن الغتم 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٣٤(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

شكرا معايل الرئيس ، عمليات الضبط اليت يقوم ا اإلخوة املختصون بالضبط 
  القضائي يف وزارة البلديات والزراعة تتعلق باألمالك اخلاصة وليست األمالك 

  ...العامة 
  

موضحا(الرئيــــــــــــــــس 
ً

: ( ٥ 

  ...حنن نتكلم عن هذا املشروع 
مستأذنا(العضو عبدالرمحن الغتم 

ً
: ( 

  .معايل الرئيس ، هذا األمر متعلق ذا املشروع ، وشكرا 
  

 ١٠ :الرئيــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  

 :العضو مجال فخرو 

املالحظة األوىل تتعلق بتعقيب الزميل . شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظتان 
 ١٥) ٣٨(ل حمتويات التقرير ، وأريد أن أبني شيئًا ورد يف املادة األخ يوسف الصاحل حو

وجيب أن يشتمل تقرير : " من الالئحة الداخلية ، حيث تقول الفقرة الثانية منها 
اللجنة بيان إجراءاا ورأيها يف املوضوع احملال إليها ، واألسباب اليت استندت إليها يف 

ون قد استأنست مبالحظاا ، وجممل اآلراء رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان اليت تك
، وبالتايل كان جيب ... " األخرى اليت أبديت يف اجتماعات اللجنة بشأن املوضوع 

 ٢٠أن يتضمن هذا التقرير رأي ممثلي احلكومة والوزارات واالس البلدية لكي نستأنس 

احل من ذلك يف برأيهم عند املناقشة العامة ، وأرجو أن يتأكد الزميل األخ يوسف الص
  ) ١(املالحظة الثانية تتعلق مبشروع القانون نفسه ، فهو يف املادة . املرات القادمة 

، وبالتايل ... " ال جيوز التصرف يف الشواطئ البحرية املخصصة للنفع العام : " يقول 
فإن هذا القانون متعلق فقط بتلك األراضي اليت مت ختصيصها للنفع العام ، فهذه املادة 
 ٢٥ستطبق إذا مت ختصيص أراٍض للنفع العام ، فهل لدينا بالفعل أراٍض خمصصة للنفع العام 

أم أن هناك قوانني أخرى ستخصص أراضي للنفع العام ؟ فأعتقد أن هذا القانون رمبا 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٣٥(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

حيتاج إىل إعادة دراسة يتم خالهلا دعوة اإلخوة يف االس البلدية واهليئات احلكومية 
حيظر : " منه تقول ) ٢(مدى فاعلية هذا القانون ، ألن املادة األخرى للتأكد من 

، فهل مت حتديد سواحل للنفع ... " الترخيص بردم السواحل املخصصة للنفع العام 
العام ؟ وهل مت حتديد شواطئ للنفع العام ؟ وهل مت حتديد منافذ حبرية للنفع العام ؟ 

 ٥ي منافع عامة ؟ أم أن مجيعها أمالك وهل يوجد قانون يف البحرين حيدد أن هذه األراض

للدولة وبالتايل مل ختصص بعد ؟ وهل تعترب أمالك الدولة منافع عامة أم حنتاج إىل هذا 
القانون لكي حيددها ؟ فنحن نناقش مدى احلاجة إىل هذا القانون قبل أن خنوض يف 

املذكرة يف ) ٢(مواده ، ولكن الواضح من مواد القانون ومما قرأته خبصوص املادة 
اإليضاحية أن اهلدف هو أن تكون هناك منافذ وسواحل وشواطئ للنفع العام وجيب 

 ١٠  هل توجد هذه املنافذ والشواطئ والسواحل املخصصة للنفع : محايتها ، والسؤال 

  .العام ؟ رمبا تستطيع احلكومة أن جتيب عن هذا السؤال ، وشكرا 
  

 :الرئيــــــــــــــــس 

  خت الدكتورة فخرية ديري رئيس جلنة املرافق العامة شكرا ، تفضلي األ
 ١٥  .والبيئة 

  
 :العضو الدكتورة فخرية ديري 

شكرا سيدي الرئيس ، خبصوص حتديد األراضي فقد طلبنا من احلكومة املوقرة 
ردا ، ولكننا مل حنصل عليه ، فأمتىن من اإلخوة ممثلي احلكومة املوقرة اإلجابة عن 

 ٢٠األمر اآلخر هو أننا إىل اآلن مل نناقش املواد مادة مادة ، . و تساؤل األخ مجال فخر

وأرى أن األخ مجال فخرو يناقش املواد ، وأمتىن أن نناقش املواد بعد االنتهاء من 
  .املناقشة العامة ، وشكرا 

  
 :الرئيــــــــــــــــس 

 ٢٥شكرا ، مادمتم قد طلبتم حضور جهات معينة ومل حتضر فمن املفترض أن 

ذكر ذلك يف التقرير ، وقد حضر ممثلون عن بعض اجلهات ومل يبني رأيهم ،         ي



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٣٦(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

تفضل األخ سعود . وأعتقد أنه كان جيب أن حيتوي التقرير على آراء تلك اجلهات 
  .كانو 

  

 :العضو سعود كانــــو 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، أقترح تأجيل النظر يف هذا املشروع وإعادته إىل اللجنة             

  .ه وألخذ رأي املختصني حىت يطرح على الس بشكل متكامل ، وشكرا لدراست
  

  )تثنية من بعض األعضاء(
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٠شكرا ، لقد تقدم األخ عبدايد احلواج ذا االقتراح أيضا ، وسـأطرح أوالً              

  ...للتصويت قفل باب النقاش يف هذا املوضوع 
  

مستأذنا (العضو حممد هادي احللواجي
ً

: ( 

سيدي الرئيس ، لقد مسحت لبعض اإلخوة بالتحدث مرتني وحنـن كـذلك             
 ١٥  .نطلب التحدث للمرة الثانية ، وشكرا 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

شكرا ، ولكن لدي طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق الس على قفل باب              
  النقاش يف هذا املوضوع ؟

  ٢٠ 

 )أغلبية موافقة(

  
 :ــــــــــــــس الرئيـــ

واآلن هل يوافق الس على إعادة املشروع إىل اللجنة         . إذن يقفل باب النقاش     
 ٢٥  ملزيد من الدراسة ؟

  
 )أغلبية موافقة(



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٣٧(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

إذن يعاد املشروع إىل اللجنة ملزيد من الدراسة على أن تنتهي من إعداد التقرير              
وننتقل اآلن إىل البنـد  .  ال تتعدى املدة ثالثة أسابيع     بشأنه يف أسرع وقت ممكن حبيث     

 ٥التايل من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن            

الوطين خبصوص مشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم            
. لية مبن فيهم املمثلون الدبلوماسـيون       املرتكبة ضد األشخاص املشمولني باحلماية الدو     

  .وأطلب من األخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل 
  

 ١٠ :العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقريـر ومرفقاتـه يف املـضبطة ،             
  . وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

ا ، هل يوافق ا١٥  لس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ؟شكر 
  

 )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٠  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 

  
مـشروع قـانون  خبـصوص  اخلارجية والـدفاع واألمـن الـوطنيالشئون جلنة تقرير: ًأوال (

رائم املرتكبة ضد األشخاص املشمولني بشأن املوافقة على االنضمام إىل اتفاقية منع ومعاقبة اجل
  :)باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلون الدبلوماسيون 

  ٢٥ 

  م ٢٠٠٥  أبريل١٧ : التاريخ
  

م رفع صاحب السعادة السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس          ٢٠٠٥ فرباير   ٢٢بتاريخ  
الـشورى  جملس النواب إىل صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس             



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٣٨(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبـة ضـد األشـخاص               
) ٣٢(املشمولني باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلون الدبلوماسيون املرافق للمرسوم امللكي رقم            

م ، مرفقًا به اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضـد األشـخاص املـشمولني               ٢٠٠٤لسنة  
  . احلماية الدولية مبن فيهم املمثلون الدبلوماسيون ، وما انتهى إليه جملس النواب ذا الصدد ب

 ٥م أحال صاحب السعادة رئيس الس مـشروع القـانون          ٢٠٠٥ مارس   ١وبتاريخ  

 اخلارجية والدفاع واألمن الوطين لدراسته ، وإعداد تقريـر          الشئوناملذكور ومرفقاته إىل جلنة     
م ، ناقـشت فيـه      ٢٠٠٥ أبريل   ٦وعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ     .  الس   بشأنه لرفعه إىل  

  :مشروع القانون وتدارست نصوص االتفاقية ، وقد دعت إليه كالً من 
  

ــدير    الدكتور يوسف عبدالكرمي بوجريي -١ ــة يف وزارة اإلم  ١٠دارة القانوني

   .اخلارجية
انونية يف  القالسكرتري الثالث باإلدارة   السيد علي حممد حسن-٢

   .وزارة اخلارجية
القائم بأعمال إدارة الشئون القانونيـة         العقيد حممد راشد بومحود  -٣

 ١٥  .يف وزارة الداخلية 

املستشار القانوين بالدائرة القانونية يف        السيد صالح تركي عزيز-٤
  .وزارة شئون جملس الوزراء 

      

 التشريعية والقانونيـة بـشأن   ئونالشم تلقت اللجنة تقرير جلنة  ٢٠٠٥ مارس   ١٣وبتاريخ  
 ٢٠  .مشروع القانون 

وقد مت اختيار سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررا أصليا ، وسعادة العضو محـد                
  .مبارك النعيمي مقررا احتياطيا 

  .خالد عمر الرميحي سر اللجنة السيد  أمانة توىل
  

 ٢٥  :رأي ممثلي اجلهات احلكومية املختصة : أوالً 

 :خلارجية وزارة ا .١



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٣٩(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

أشار ممثلو وزارة اخلارجية إىل بعض املالحظات العامة حول االتفاقية وكانـت علـى           -
 :النحو التايل 

 

 ة عشر االثنيتأمهية املوافقة على االنضمام هلذه االتفاقية اليت تعترب إحدى االتفاقيات            .١
 ٥  يب  السيما أن العمـل اإلرهـا      اليت تعمل مملكة البحرين على توقيعها يف هذا اال        

وقد جيد يف األشخاص الدبلوماسيني ممثلي اململكة يف اخلارج والرمـوز           " أعمى  " 
 .السياسية يف البلد فرصة الرتكاب اإلجرام جتاههم 

اجلـرائم املرتكبـة ضـد    أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية منع ومعاقبـة      .٢
ـ             يف نولوماسـي ن الدب واألشخاص املشمولني باحلماية الدولية مبـن فـيهم املمثل

 ١٠م ، وبلـغ    ١٩٧٧ فرباير   ٢٠م ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف       ١٩٧٣ ديسمرب   ١٤

دولة عربية متضمنة كل دول جملس      ) ١٧(دولة بينها   ) ١٥٣(عدد الدول األطراف    
: التعاون لدول اخلليج العربية عدا مملكة البحرين والدول العربية األطراف وهـي             

 ، ليبيا ، لبنان ، املغـرب ، سـوريا ، الـيمن ،               مصر ، اجلزائر، العراق ، األردن     
 .موريتانيا ، السودان ، تونس 

 ١٥مادة تسعى من خالهلا إىل اعتماد تدابري مناسبة وفعالة ملنع          ) ٢٠(تضمنت االتفاقية    .٣

ومعاقبة اجلرائم اليت ترتكب ضد املمثلني الدبلوماسيني وغريهم مـن األشـخاص            
   االتفاقية األشـخاص املتمـتعني باحلمايـة        املشمولني باحلماية الدولية وقد حددت    

 .الدولية 
توصيات جلنة اخلرباء يف إطار دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املكلفة            بينت   .٤

 ٢٠ أنه وعلى ضوء قـرار      -   الدولية املعنية مبكافحة اإلرهاب الدويل     االتفاقياتبدراسة  

ـ        ٢٠٠١) ١٣٧٣(جملس األمن الـدويل رقـم          داث م الـصادر علـى إثـر أح
 أن على دول جملس التعاون اختاذ خطوات مجاعية لتـصبح           -م  ٢٠٠١ سبتمرب   ١١

طرفًا يف عدد من االتفاقيات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب الدويل وخباصة االتفاقيـات            
  االثنيت عشرة اليت تضمنها قرار جملس األمن املذكور والـيت مـن ضـمنها هـذه                

 ٢٥ .االتفاقية 

 دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املكلفة بدراسة         جلنة اخلرباء يف إطار   حتفظت   .٥
 )١٣( من املادة    )١(الفقرة   على    الدولية املعنية مبكافحة اإلرهاب الدويل     االتفاقيات



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٤٠(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

يف حالة نشوء نزاع بني دولتني أو أكثـر مـن           "  واليت نصت على أنه      االتفاقيةمن  
ومل ميكن تـسويته بواسـطة      الدول األطراف يتعلق بتفسري أو تطبيق هذه االتفاقية         

  ،  على طلب دولة من هذه الـدول        فإنه ميكن إحالته إىل التحكيم بناءً       ، املفاوضات
 ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ومل يتمكن األطـراف مـن             انقضاءويف حالة   
ـ           ،  على نظام التحكيم   االتفاق  ٥زاع إىل  ـ فإنه جيوز ألي من األطراف أن حتيـل الن

  . "  بناء على طلب يتفق ونظام هذه احملكمةحمكمة العدل الدولية
 :وزارة الداخلية  .٢
أشار ممثل وزارة الداخلية إىل أن املعيار يف هذه االتفاقية هو أن يكون االعتـداء جـاء         -

بسبب تأدية الشخص لوظيفته وبذلك فإن االتفاقيـة ال تـشتمل علـى اإلجـازات               
 ١٠ .والزيارات اخلاصة للدبلوماسيني والوزراء 

 :ئون القانونية بوزارة شئون جملس الوزراء دائرة الش .٣
أشار ممثل الدائرة القانونية بوزارة شئون جملس الوزراء إىل أن االتفاقية ال تتنـاىف مـع                 -

أحكام الدستور وتتماشى مع االتفاقيات اليت صدقت عليها مملكة البحرين يف هذا اال          
 . االتفاقية من) ١٣(من املادة ) ١(سابقًا ، عدا التحفظ على الفقرة 

  ١٥ 

  : جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى يرأ: ثانيا 
ارتأت جلنة الشئون التشريعية والقانونية بالس لفت نظر جلنـة الـشئون اخلارجيـة               -

والدفاع واألمن الوطين إىل اخلطأ النحوي الوارد يف العبارة األخرية من عنوان املشروع             
 " املمثلني الدبلوماسـيني " ة واملادة األوىل من املشروع يف       وأينما وردت ضمن الديباج   

 ٢٠ " .املمثلون الدبلوماسيون " وتصحيحه إىل 

 .وخلصت اللجنة إىل سالمة املشروع بقانون من الناحية الدستورية  -
  

  :توصية اللجنة : ثالثًا 
 ارتأت اللجنة األخذ برأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية بـشأن تـصحيح اخلطـأ          -

 ٢٥املمـثلني  " النحوي الوارد يف العبارة األخرية من عنـوان املـشروع وهـو عبـارة               

 " .املمثلون الدبلوماسيون " إىل  " الدبلوماسيني



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٤١(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 
وعلى ذلك توصي اللجنة باملوافقة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقيـة منـع             

يـة مبـن فـيهم املمثلـون        ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املشمولني باحلماية الدول       
 .م ٢٠٠٤لسنة ) ٣٢(الدبلوماسيون املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  ٥ 

  مشروع القانون
 : الديباجة .١

  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة 
  .ملك مملكة البحرين    حنن محد بن عيسى آل خليفة" 

 ١٠  بعد االطالع على الدستور ، 

 املرتكبة ضد األشخاص املشمولني باحلماية الدولية مبن فيهم         وعلى اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم    
  م ،١٣/١٢/١٩٧٣ ، املوقعة يف نيويورك بتاريخ املمثلني الدبلوماسيني

  " .أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
  

 ١٥  :توصية اللجنة 

 : توصي اللجنة بـ -
  رد يف السطر الرابع من ديباجة املـشروع وهـو عبـارة            تصحيح اخلطأ النحوي الوا    •

 " . املمثلون الدبلوماسيون " إىل  " املمثلني الدبلوماسيني" 
 " .م ١٤/١٢/١٩٧٣" وتعديل تاريخ توقيع االتفاقية ليصبح  •

 ٢٠ 

 :وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل 
  .ملك مملكة البحرين    حنن محد بن عيسى آل خليفة" 

  طالع على الدستور ، بعد اال
وعلى اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املشمولني باحلماية الدولية مبن فيهم             

 ٢٥  م ،١٤/١٢/١٩٧٣املمثلون الدبلوماسيون ، املوقعة يف نيويورك بتاريخ 

  " .أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
  

 :ادة األوىل  امل.٢



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٤٢(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة 
ووفق على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشـخاص              " 

  املشمولني باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلني الدبلوماسـيني ، املوقعـة يف نيويـورك بتـاريخ           
  : " .انون ، مع التحفظ اآليت م ، واملرافقة هلذا الق١٤/١٢/١٩٧٣
 ٥مـن هـذه   ) ١٣(من املـادة  ) ١(إن مملكة البحرين تعترب نفسها غري ملزمة بأحكام الفقرة    " 

  " .االتفاقية 
  

  :توصية اللجنة 
 توصي اللجنة بتصحيح اخلطأ النحوي الوارد يف السطر الثاين من املادة األوىل وهو عبارة             -
 ١٠ " .ملمثلون الدبلوماسيون ا" إىل " املمثلني الدبلوماسيني" 

  :وعلى ذلك يكون نص املادة األوىل بعد التعديل 
ووفق على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشـخاص              " 

   بتـاريخ   كاملشمولني باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلون الدبلوماسيون ، املوقعـة يف نيويـور            
  :املرافقة هلذا القانون ، مع التحفظ اآليت م ، و١٤/١٢/١٩٧٣
 ١٥مـن هـذه   ) ١٣(من املـادة  ) ١(إن مملكة البحرين تعترب نفسها غري ملزمة بأحكام الفقرة    " 

 " . االتفاقية 
 
 : املادة الثانية .٣

  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة 
 ٢٠ه اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل ب- كل فيما خيصه -على الوزراء " 

  " .نشره يف اجلريدة الرمسية 
  

  :توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة  -
 ٢٥ 

  ،،،  املوقر للتفضل بالنظرالس معروض على واألمر
  
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٤٣(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  

  خليفةخليفة آل  خالد بن الدكتور الشيخ                           السيد حبيب مكي هاشم
   جلنة الشئون اخلارجيةرئيس   رئيس جلنة الشئون                               نائب    

   واألمن الوطينوالدفاع     والدفاع واألمن الوطين                           اخلارجية
  ٥ 

  

ثانيا (
ً

ن مـشروع قـانون بـشأ صوصمالحظات جلنة الشئون التشريعية والقانونيـة خبـ: 
املوافقة على االنضمام إىل اتفاقية منـع ومعاقبـة اجلـرائم املرتكبـة ضـد األشـخاص املـشمولني 

  :)باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلون الدبلوماسيون 
  ١٠ 

  م٢٠٠٥ مارس ١٣: التاريخ 
  

  احملترم    سعادة العضو الدكتور  الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
  رجية والدفاع واألمن الوطين             رئيس جلنة الشئون اخلا

  ١٥ 

مشروع قانون بشأن املوافقة على االنضمام إىل اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم : املوضوع 
 ، املرافق ناملرتكبة ضد األشخاص املشمولني باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلون الدبلوماسيو

  م٢٠٠٤لسنة ) ٣٢(للمرسوم امللكي رقم 
  

 ٢٠ -١٠٧/١٥(أرفق رئيس جملس الشورى ضمن كتابه رقم        م ،   ٢٠٠٥ مارس   ١بتاريخ    

، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك ملناقشته وإبداء املالحظـات             ) ٢٠٠٥ - ٣
  .عليه للجنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين 

  
م ، عقدت جلنة الشئون التشريعية والقانونيـة اجتماعهـا          ٢٠٠٥ مارس   ١٢وبتاريخ    

 ٢٥  عشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار جملـس النـواب               التاسع وال 

بشأنه ، وتقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مبجلس النواب ، وذلك حبضور              
  .املستشارين القانونيني واالختصاصي القانوين بالس 

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٤٤(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

ع واألمن الوطين ، إىل اخلطأ وقد ارتأت اللجنة لفت نظر جلنة الشئون اخلارجية والدفا
النحوي الوارد يف العبارة األخرية من عنوان املشروع وأينما وردت ضمن الديباجة واملادة 

مبن فيهم : " وتصحيحه إىل " مبن فيهم املمثلني الدبلوماسيني : " األوىل من املشروع يف 
  " .املمثلون الدبلوماسيون 

  ٥ 

 عدم خمالفة مشروع القانون ملبادئ وأحكام فيما عدا ذلك ، فقد انتهت اللجنة إىل
  .الدستور 

  
  :  توصية اللجنة 

 ١٠  :وبالتايل فإن اللجنة توصي ما يلي 

مشروع قانون بشأن املوافقة على االنضمام إىل اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم           املوافقة على قبول    " 
، املرافـق    نيون الدبلوماس واملرتكبة ضد األشخاص املشمولني باحلماية الدولية مبن فيهم املمثل        

  " . لسالمته من الناحية القانونية والدستورية م٢٠٠٤لسنة ) ٣٢(للمرسوم امللكي رقم 
   

 ١٥  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،

  
        حممد هادي احللواجي          

                       رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية      
   

 ٢٠ )ر ومرفقاتهانتهى التقري (

 :الرئيـــــــــــــــــس 

سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ، تفـضل األخ مقـرر             
  . اللجنة 

  
 ٢٥ :العضو السيد حبيب مكي 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٤٥(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  شكرا سيدي الرئيس ، قبل الشروع يف توصيات اللجنة أرجو أن تـسمح يل               
تنفيـذًا   : أوالً: تفاقية   بتوضيح بعض النقاط املهمة حول هذه اال       - سيدي الرئيس    -

م بشأن مكافحة اإلرهاب والصادر بعد      ٢٠٠١لعام  ) ١٣٧٣(لقرار جملس األمن رقم     
 سبتمرب الذي حث دول العامل قاطبة علـى اإلسـراع يف االنـضمام إىل               ١١أحداث  

 ٥االتفاقيات االثنيت عشرة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ومنها هذه االتفاقية ؛ فـإن مملكـة        

اتفاقيات وصدرت حبقها مراسيم ، وهنـاك       ) ٧(افقت حىت على اآلن على      البحرين و 
  اثنتان وافق عليهما جملسا الشورى والنواب إال أنه مل يصدر حبقهما مرسـومان حـىت             
اآلن ، أما العاشرة فهي املعروضة أمام جملسكم املوقر واملتعلقة باتفاقية منـع ومعاقبـة              

 باحلماية الدوليـة مبـن فـيهم املمثلـون          اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املشمولني    
 ١٠م ، وهناك اتفاقية أخرى كذلك وافق جملسكم املوقر صباحا          ١٩٧٣الدبلوماسيون لعام   

على إحالتها إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين للدراسـة ، واملتعلقـة              
باتفاقيـة الوكالـة    باالتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن ، أما األخرية وهي اخلاصة           

. الدولية للطاقة الذرية للحماية املادية للمواد النووية فإا مل حتل إىل اآلن إىل الـس                
إن االتفاقية املعروضة على الس اآلن دف إىل منع ومعاقبة مرتكيب اجلـرائم              : ثانيا

 ١٥بب تأديـة   الواقعة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية ، وأن يكون االعتداء جاء بس           

الشخص لوظيفته ، ولذا فهي ال تشمل اإلجازات والزيارات اخلاصـة للدبلوماسـيني             
حرصا على عدم التقيد باتبـاع  :  وأخريا ثالثًا. والوزراء عدا رئيس الدولة أو حاكمها     

أسلوب معني يف فض ما قد ينشأ عن تطبيق أو تفسري االتفاقية من منازعات مع الدول                
قية ، فإن احلكومة توصي بالتحفظ على حكم الفقرة األوىل من املادة        األطراف يف االتفا  

 ٢٠  من هذه االتفاقية وهو ما حتفظت بشأنه العديد من الـدول العربيـة ومنـها               ) ١٣(

الكويت ، سوريا ، تونس ، اليمن ، اجلزائر ، مع اإلشارة إىل أنه جيـوز اسـتنادا إىل                   
شار إليه يف أي وقت عن طريق إخطـار         الفقرة الثالثة من ذات املادة سحب التحفظ امل       

  . توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة ، وشكرا 
  

 ٢٥ :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٤٦(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 :العضو منصور بن رجب 

شكرا سيدي الرئيس ، تأيت هذه االتفاقية الدولية اهلامة ضمن مـصفوفة مـن              
يت رعتها األمم املتحدة منذ وقت طويل يف مشروعها املتكامـل           املواثيق واالتفاقيات ال  

ملكافحة اإلرهاب الدويل ، ومحاية األشخاص واألراضي واملنشآت من أخطار اإلرهاب       
 ٥ أن ألفت هنـا إىل مالحظـة        - إن مسحتم يل سيدي الرئيس       -وأود  . العابر للحدود   

ة هذه االتفاقية أو األطراف     أعتقد أا مهمة وذات داللة وهي أن الدول الداعية لصياغ         
اليت تبنت االتفاقية يف معظمها عربية وإسالمية ؛ ذلك أن الشعوب العربية واإلسالمية             

ويف السياق القانوين   . كانت هي األكثر تعرضا ألخطار اإلرهاب واألكثر تضررا منه          
ومنطلـق  فإن توقيع مملكة البحرين على هذه االتفاقية يأيت استحقاقًا ألكثر من حمـور            

 ١٠ منـذ تأسـيس     -مبدئي ، منها أن اخلطاب البحريين العام وكذلك الدستور البحريين           

 ناهضا اإلرهاب ، وكذلك ناهضته كل التصرحيات الرمسيـة واإلعالنـات            -الدولة  
إن التوقيع على االتفاقية هو ضمن      . والبيانات املشتركة اليت كانت البحرين طرفًا فيها        

يه مملكة البحرين لالنضمام إىل كل االتفاقيـات واملواثيـق      استكمال متواصل تسعى إل   
إن التوقيع يأيت   . الدولية املناهضة ألعمال العنف وحقوق اإلنسان واتمعات والدول         

 ١٥تلبية لتوجيه جلنة اخلرباء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، واليت يفترض من كافة               

إن الـتحفظ علـى     . لسياسة العامة للمجلس    دول الس تنفيذها وااللتزام ا ضمن ا      
هو حتفظ مشترك بني دول جملس التعاون اخلليجي وهو من   ) ١٣(من املادة   ) ١(الفقرة  

 وملـا كانـت     -وعليه  . احلقوق السيادية للدولة كما اعترفت بذلك االتفاقية نفسها         
 فإننا نؤيد   -هلا  اللجان املوقرة أوصت مشكورة بإقرار االتفاقية واملرسوم امللكي املرافق          

 ٢٠هذا اإلقرار ، وندعو للمزيد من هذه االتفاقيات الدولية اليت ترفع رصيد اململكة دوليا              

  .حيال انضوائها حتت راية اإلمجاع الدويل ، وشكرا 
 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد حسن باقر 
  

 ٢٥  : العضو حممد حسن باقر 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٤٧(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

   أن عنوان املشروع غري مناسب وبالتحديد عبـارة    شكرا سيدي الرئيس ، أرى    
! كيف ميكن معاقبة اجلرائم ؟    : ، وأتساءل   " معاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص      " 

وكذلك لدي سؤال إىل األخ مقـرر  " . معاقبة مرتكيب اجلرائم  : " والصحيح أن يقال    
 جبوازات سفر خاصة هل يشمل القانون أصحاب اجلوازات اخلاصة أم املبعوثني : اللجنة  

 ٥  .يف مهام رمسية ؟ وشكرا 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

تفـضل األخ   . شكرا ، لقد أتى عنوان املشروع ذه الصورة وال ميكن تغيريه            
  .مقرر اللجنة 

  ١٠ 

 :العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، إكماالً ملا تفضل به األخ منصور بن رجب ، وكمـا               
كرة اليت وافتنا ا وزارة اخلارجية فإين أؤكد له مرة ثانيـة أمهيـة هـذه        يفهم من املذ  

االتفاقية واالتفاقيات االثنيت عشرة ، وعليه أناشد جملسكم املوقر عدم التردد يف املوافقة             
 ١٥. عليها ، خاصة أن مجيع دول جملس التعاون اخلليجي وافقت عليها عدا مملكة البحرين               

خ حممد حسن باقر فأعتقد أن سعادة الرئيس قد أجاب عنه ،            أما فيما يتعلق بسؤال األ    
أما عن األسئلة األخرى فإن القانون يطبق على رئيس الدولة أو رئيس جملس الوزراء أو               
وزير اخلارجية أو من يقوم مبهام رئيس الدولة أو احلاكم إذا كانوا يف مهمة رمسيـة أي      

. نطبق عليهم ذلك عدا رئيس الدولـة  مهمة عمل ، أما إذا كانوا يف زيارة خاصة فال ي    
 ٢٠  أما الدبلوماسيون فإم إذا كانوا ال يؤدون عمالً رمسيا فال أعتقد أنه ينطبـق علـيهم                

  .ذلك ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

شكرا ، وكذلك حىت لو كان الشخص دبلوماسيا وذهب إىل دولة ما ومل يكن              
 ٢٥  تفضل األخ عبـداجلليل    . رمسية فال ينطبق عليه األمر      منتدبا إليها أو مل يكن يف مهمة        

  .الطريف 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٤٨(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  
 :العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون اخلارجيـة والـدفاع            
من املالحظ أن هذه االتفاقية قد      . واألمن الوطين وللحكومة املوقرة على هذه االتفاقية        

 ٥م املتحدة منذ بداية سبعينيات القرن املاضي ، وأنه قد حـان            أقرا اجلمعية العامة لألم   

الوقت ململكة البحرين لتكون طرفًا فيها ، خاصة يف ضوء ما أوصت به جلنة اخلـرباء                
  بدول جملس التعاون اخلليجي باالنضمام إىل االتفاقيات الدوليـة ملكافحـة اإلرهـاب     

ها قرار جملس األمن الدويل يف هذا       الدويل ، وخاصة االتفاقيات االثنيت عشرة اليت تضمن       
كما أن ظروف املرحلة الراهنة اليت تشهد فيها بعض الدول حدوث عمليـات  . الشأن  

 ١٠تتسم بصبغة إرهابية تطال الكثري من األبرياء ؛ تتطلب اإلسراع يف االنضمام إىل هـذه               

.  الدوليـة    االتفاقية ، وهو ما سيعزز مسعة ومكانة مملكة البحرين لدى املنظمة واحملافل           
كما أن ذلك يستدعي املبادرة إىل االنضمام إىل بقية االتفاقيات الدوليـة الـيت جتـرِّم          
اإلرهاب ، وتتيح األدوات القانونية حملاصرته ومكافحته ، وحبذا لو يتم ذلك بـشكل              

والشك أننا يف السلطة التشريعية     . مجاعي ضمن منظومة دول جملس التعاون اخلليجي        
 ١٥م من خالل التشريع يف محاية دبلوماسيينا ومن هم مشمولون باحلمايـة   معنيون باإلسها 

  الدولية من رعايا اململكة ممن يؤدون واجبـام ومـسئوليام يف البلـدان الـشقيقة               
  .والصديقة ، وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٠  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

 :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

مـن مـذكرة وزارة     ) ب(شكرا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول الفقرة         
أي ممثل أو موظـف رمسـي   : " اخلارجية حول هذه االتفاقية ، واليت تنص على التايل      

 ٢٥لدولة أو أي موظف رمسي آخر أو ممثل ملنظمة ذات صفة حكومية ترتكب ضده جرمية              

مسكنه اخلاص مبقتضى القانون الدويل يف الزمان واملكان الذي تكون فيه مقاره الرمسية و
ضد أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته ، وكذلك أفراد أسرته الذين يعيشون               



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٤٩(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

، فهل تنطبق هذه الفقرة على الوفود الرمسية ؟ فليس من الضرورة أن يكونوا   " يف كنفه   
. مـا  دبلوماسيني أو حاملي جوازات دبلوماسية ولكنهم يؤدون مهمة رمسية يف بلـد            

وفيما يتعلق بعنوان املشروع فنحن ال نستطيع تغيري عنوان االتفاقية ألنـه ورد ـذه               
الصورة ، ولكن أود أن نطلع على النص األصلي الذي كان باللغة اإلجنليزية ، فرمبـا                

 ٥معاقبة اجلرائم ، فلرمبا كـان      : كانت الترمجة غري صحيحة ، ألننا ال نستطيع أن نقول           

  .ة ، وشكرا هناك خطأ يف الترمج
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

تفضل األخ مقرر . شكرا ، هكذا كان النص عندما وقَّعت عليها الدول العربية    
 ١٠  .اللجنة 

  

 :العضو السيد حبيب مكي 

 فإنه إذا كانت هناك بعثـات       شكرا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالدبلوماسيني      
مة كمنظمة األمم املتحـدة وتوابعهـا ،        دبلوماسية فهي إما أن تكون حلكومة أو ملنظ       

 ١٥  وهؤالء يعتربون تابعني هلا أو معتمدين لديها ، وكذلك ينطبق األمر لو كانوا تـابعني               

  
 وقد طرحناها علـى اإلخـوة يف وزارة         -وهناك ثغرة يف هذه االتفاقية      . حلكومة ما   

مون بزيـارات    وهي أن من املعتاد أن يكون الوزراء أو املمثلون عندما يقو           -اخلارجية  
رمسية حماطني باألمن لئال يتعرضوا هلذا االعتداء ، ولكن عندما يذهبون إىل أي دولة يف               
 ٢٠زيارات غري رمسية فإم يكونون فاقدين لتلك احلماية ، وقد اعترفت وزارة اخلارجيـة              

  .بوجود هذه الثغرة ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

ـ دارة القانونية  اإلمدير  ف عبدالكرمي   الدكتور يوس شكرا ، تفضل األخ      وزارة ب
 ٢٥  . اخلارجية

  
 :مدير اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٥٠(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

. شكرا معايل الرئيس ، لدي بعض التوضيحات على ما أثاره السادة األعضاء             
 فإن هـذه االتفاقيـة أودعـت        - كما ذكرمت معاليكم     -ففيما يتعلق باسم االتفاقية     

عية العامة باللغات املعترف ا لدى األمم املتحدة مبا فيها اللغة           واعتمدت من قبل اجلم   
العربية ، والنص كما هو معروض قد ورد إلينا من اجلمعية العامة لألمم املتحدة وهكذا           

 ٥ فقـد   - وهي صلب االتفاقيـة      -وفيما يتعلق باملادة األوىل     . ورد إىل الدول العربية     

ن طريق محايـة دوليـة ، والفقـرة األوىل        فصلت يف نوعني من األشخاص ومحتهم ع      
وضعت محاية ضد أشخاص بصفتهم ، وهذه الصفة ال تتغري ، واحلماية تستمر ومتصلة              
م سواء يف سفرهم الرمسي أو يف سفرهم غري الرمسي وكذلك يف إجازام ، أما الفقرة           

 ومـىت   الثانية فهي موصومة باألشخاص واتصاهلم وقيامهم بعمل رمسي أو دبلوماسي ،          
 ١٠انتفت هذه الصفة عنهم تنتفي احلماية الدولية ، وهنا ليس العربة حبملـهم جـوازات               

والفقرة . دبلوماسية أو خاصة ، ولكن لتمثيلهم الدولة أو العتمادهم بتمثيل دبلوماسي           
تكلمت عن مقتضى القانون الدويل ، وقد نظم القانون الدويل على شكل كامل             ) ب(

جوع إىل اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية والعالقات القنصلية        وقاطع هذا األمر ، وبالر    
م فإا أوضحت على وجه قاطٍع املزايا واحلصانات اليت يتمتع          ١٩٦١الصادرة يف العام    

 ١٥ا الدبلوماسيون ، وحىت الدبلوماسيون يف أسفارهم غري الرمسيـة سـيتمتعون مبزايـا          

أخـريا ، إن    . عتمادهم يف الدولة املضيفة     وحصانات يتمتع ا الدبلوماسيون مبناسبة ا     
م ألزم الدول أيضا بأن تقدم تقـارير دوريـة     ٢٠٠١لسنة  ) ١٣٧٣(قرار جملس األمن    

للّجنة املنبثقة عن جلنة مكافحة اإلرهاب يف جملس األمن ، تعرب فيها الدول عما أحرزته               
حرين قد قطعت شـوطًا  وأجنزته بالنسبة لالتفاقيات االثنيت عشرة ، وأعتقد أن مملكة الب  

 ٢٠كبريا يف هذا اال ، والقليل سيعرض على جملسكم املوقر ، وأمتىن أن يتم ذلك يف هذا                 

  .الفصل التشريعي ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت ألس مسعان 
  ٢٥ 

  :العضو ألس مسعان 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٥١(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

اخلارجيـة ، لقـد     شكرا سيدي الرئيس ، سؤايل موجه إىل األخ ممثل وزارة           
ذكرت وزارة اخلارجية أن هذه االتفاقية هي إحدى االتفاقيات االثنيت عشرة ، فأود أن              
أعرف ما هي هذه االتفاقيات ؟ وهل تتعلق مجيعها باإلرهاب ؟ وكـم عـدد هـذه                 

  .االتفاقيات اليت وقعت عليها احلكومة ؟ وشكرا 
  ٥ 

موضحا(الرئيـــــــــــــــــس 
ً

: ( 

هـل  . أجاب عن هذه األسئلة األخ مقرر اللجنة يف بداية كالمه           شكرا ، لقد    
  هناك مالحظات أخرى ؟

  

 ١٠  )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ ؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

ننتقل إىل مناقشة مواد املـشروع      إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ ، و        
  . مقرر اللجنة خمادة مادة ، تفضل األ

  ٢٠ 

 :العضو السيد حبيب مكي 

حنن محد بن عيسى    : "  نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة         :الديباجة  
بعد االطالع على الدستور ، وعلى اتفاقية منع ومعاقبة . آل خليفة ملك مملكة البحرين      

 ضد األشخاص املشمولني باحلمايـة الدوليـة مبـن فـيهم املمـثلني             اجلرائم املرتكبة 
 ٢٥م ، أقر جملـس الـشورى       ١٣/١٢/١٩٧٣ ، املوقعة يف نيويورك بتاريخ       الدبلوماسيني

  :توصية اللجنـة    " . وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه           
  ة املشروع وهـو عبـارة      تصحيح اخلطأ النحوي الوارد يف السطر الرابع من ديباج         ●
تعـديل تـاريخ توقيـع     ●" . املمثلون الدبلوماسيون   " إىل   " املمثلني الدبلوماسيني " 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٥٢(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

   نـص الديباجـة بعـد       وعلى ذلك يكون  " . م  ١٤/١٢/١٩٧٣" االتفاقية ليصبح   
  بعـد االطـالع   . حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكـة البحـرين    " :التعديل  

  اقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املـشمولني         على الدستور ، وعلى اتف    
  باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلون الدبلوماسـيون ، املوقعـة يف نيويـورك بتـاريخ               

 ٥م ، أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا             ١٤/١٢/١٩٧٣

  " .عليه وأصدرناه 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .اك مالحظات على الديباجة ؟ تفضل األخ مجال فخرو هل هن
  ١٠ 

 :العضو مجال فخــرو  

، لدي تعليق على التعديل النحوي ، أليس هذا هو االسم           الرئيس  شكرا سيدي   
الذي صدرت به االتفاقية وبه اخلطأ النحوي املشار إليه ؟ أعتقد أن هـذه االتفاقيـة                

ى االتفاقية كما هي ، وأنا أذكر عندما        صدرت ذا اخلطأ ، وحنن علينا أن نصادق عل        
 ١٥وليس " الدولية " وقعت مملكة البحرين على اتفاقية منظمة التجارة احلرة وقعناها بكلمة     

، فإذا كان   " الدولية  " وصدر مرسوم بكلمة    " الدولية  " واستخدمنا كلمة   " العاملية  " 
 أن نعـدل يف االسـم ،        القرار الصادر يف نيويورك ذا االسم فال أعتقد أننا نستطيع         

  .وشكرا 
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

 : العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، أشكر األخ مجال على مالحظته ، وأحب أن أوضح أن              
هذا العنوان هو ترمجة لالتفاقية ، أما نصوص االتفاقية األصلية فهي بلغات ختتلف عـن   

اإلسبانية واإلجنليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وما هـذه         : للغة العربية ، وهي     ا
 ٢٥  .االتفاقية إال ترمجة هلا ، ومن املمكن أن يكون قد وقع خطأ حنوي فيها ، وشكرا 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٥٣(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

شكرا ، تفضل األخ الدكتور يوسف عبدالكرمي مدير اإلدارة القانونية بـوزارة           
  .اخلارجية 
  

 :مدير اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية 

 ٥شكرا معايل الرئيس ، ما ورد إلينا يف مجيع مدونات األمم املتحدة جاء باخلطأ              

النحوي نفسه ، وحىت إن جلنة اخلرباء اليت عقدت اجتماعها يف الرياض كانت النسخة              
  .اليت ناقشتها حتوي اخلطأ النحوي نفسه أيضا ، وشكرا 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ راشد السبت 

  
 :العضو راشد السبت 

أصـح مـن    " املمثلني الدبلوماسيني   " شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة        
  األشـخاص  " ألا عبـارة عائـدة علـى عبـارة          " املمثلون الدبلوماسيون   " عبارة  

 ١٥، " املمـثلني الدبلوماسـيني     " ؟ هم   " لني  األشخاص املشمو " ، فمن هم    " املشمولني  

  .، وشكرا " املمثلون الدبلوماسيون " فهذه العبارة أكثر صحة من عبارة 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .تفضلي األخت وداد الفاضل . شكرا ، حنن هنا ال نناقش القواعد النحوية 
  ٢٠ 

 :العضو وداد الفاضل 

األخ مجال فخرو فيما طرحه ، فإذا كان ال         شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع        
حيق للّجنة تعديل اخلطأ الذي ذكره األخ حممد حسن باقر فإنه ال حيق هلا أيضا تعـديل             

  .اخلطأ النحوي ، وشكرا 
  ٢٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٥٤(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  

 : العضو الدكتورة بهية اجلشي 

ئيس ، أتفق مع األخت وداد الفاضل ، فنحن عندما ذكرنا أن            شكرا سيدي الر  
  غري صحيحة قيل لنا إن هذه النص هـو ترمجـة لالتفاقيـة             " معاقبة اجلرائم   " عبارة  

 ٥األصلية ، واآلن عدلت اللجنة يف اسم املشروع ، وإذا كان للّجنة أن تعدل األخطـاء                

  .را النحوية فإنه حيق هلا أن تعدل األخطاء اللغوية ، وشك
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  ١٠ 

 :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، االتفاقية مترمجة ، وليس يف اللغات األخرى كمـا يف              
فلماذا حنن نكسر اللغة العربية وعندنا     " ممثلني  " و  " ممثلون  " اللغة العربية إشكال حول     

فهمـا صـحيحتان ،     " العاملية  " و" الدولية  " أما كلمتا   ! ال لتصحيح هذا األمر ؟    ا
 ١٥  . وليس هناك نصب وجر بالياء أو رفع بالواو يف اللغة اإلجنليزية ، وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  

 ٢٠ :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، ما تطرق إليه األخ مجال فخرو منطقي جدا ، وكمـا               
ذكرنا فإن هذه الصياغة هي املتفق عليها بني كل الدول العربية اليت صادقت على هذه               
االتفاقية ، وحنن يف اللجنة طرحنا هذا األمر على الس لكي يتخذ قرارا بشأنه ألنـه                

  .طإ ، وشكرا سيصدر مرسوم مع وجود هذا اخل
  ٢٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

شكرا ، أقترح أن نصوت على املشروع ذا اخلطإ النحوي الذي ورد به ونترك    
تفضل سعادة األخ عبـدالعزيز بـن   . األمر لدائرة الشئون القانونية حلل هذا اإلشكال     

  .حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
  ٣٠ 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٥٥(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 :ئون جملسي الشورى والنواب وزير الدولة لش

شكرا معايل الرئيس ، املبدأ األساس أنه ال جيوز التغيري يف االتفاقيات الدولية ،              
  واالتفاقية موقعة وهذا هو التصديق عليها ، وكل الدول اخلليجية متفقة علـى هـذا               

ه غـري   النص ، وهي ال تعين تعديالً كبريا ، إذن التغيري يف قانون التصديق وتعديل امس              
 ٥ممكن ، وأعتقد أنه جيب أن يتماشى اسم االتفاقية مع ما ورد يف االتفاقية األصـلية ،                 

  .وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  ١٠ 

 :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أستغرب االستهانة باللغة العربية ، ويفترض على كـل             
إنسان عريب أن يعتز بلغته ويدافع عنها ، وليس مقبوالً أن نكون يف جملس تشريعي دون      
أن حنتفظ حبق تعديل األخطاء ونتنازل عنه بسهولة يف وقت نـستطيع أن نـصلحها ،              

 ١٥ وهـذا مـن صـميم       -ونالحظ دائما عندما يثار أمر لغوي وله عالقة باللغة العربية           

  .يستهان به ، وشكرا  -إنسانيتنا ومن صميم حبرينيتنا 
  

  :ً)متسائال (الرئيـــــــــــــــــس

مبـن فـيهم املمـثلني      " ، األخ مقرر اللجنة ، هل غريت اللجنة عبارة           شكرا
 ٢٠  ؟ " مبن فيهم املمثلون الدبلوماسيون " إىل عبارة " الدبلوماسيني 

  
جميبا( العضو السيد حبيب مكي

ً
 (: 

  . نعم سيدي الرئيس 
  

 ٢٥  :ـــــــــسالرئيــــــــ

إذن يفترض أن تذكر اللجنة هذا األمر يف التقرير ، ألنه ليس من حق اللجنـة                
  .تفضل األخ مجال فخرو . تغيري اسم االتفاقية 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٥٦(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  
  :العضو مجال فخرو

سيدي الرئيس ، أرجو من األخ حممد هادي احللواجي أن يكون علـى              شكرا
. ية يف هذا الس مبقدار خشيته عليها        بينة وعلى علم بأننا نقدر وحنفظ حق اللغة العرب        

 ٥ولكننا نتكلم يف أعراف ، فهل جيوز هلذا الس أن يعدل يف اسم االتفاقيـة أم ال ؟ إذا            

كان ذلك جائزا فبها ، وإذا مل يكن فعلينا أن نبقي اسم االتفاقية كما هـو ومـن مث                   
أن اكتفى خبطـإ ترمجـة      وقد سبق هلذا الس يف هذا الدور        . نذهب إىل املادة التالية     

وهذا اخلطـأ ال  . اتفاقية معينة حبجة أنه مت التصديق على االتفاقية مع وجود هذا اخلطإ      
 واألخ الـدكتور يوسـف      -حيضرين اآلن ولكين متأكد متاما من أنه سبق هلذا الس           

 ١٠ أن وافق على إصدار اتفاقية فيها خطـأ         -عبدالكرمي يهز رأسه داللة على اتفاقه معي        

وي ، وحنن اآلن أمام اتفاقية وقّع عليها وصدرت مع وجود اخلطإ اللغوي ، فـأرجو        لغ
من الس أال يوافق على أي تعديل على اسم هذه االتفاقيـة ، وأن نـصوت علـى                  

  .مشروع القانون كما جاء من احلكومة املوقرة ، وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــــس

  . فؤاد احلاجي تفضل األخ ، شكرا
  

  :العضو فؤاد احلاجي

 سيدي الرئيس ، ال أتفق مع األخ مجال فخرو ألن اخلطأ ال يعين أن نبين                شكرا
 ٢٠عليه خطأ آخر ، بل الصحيح يبىن على صحيح ، والصحيح ال يبىن على خطإ ، هـذا                  

 كما تفضل -األمر اآلخر هو ما املانع من تغيري الكلمة إذا كان تغيريها صحيحا     . أوالً  
 وما الضري يف تغيريها حىت وإن كان يف         - جلنة الشئون التشريعية والقانونية      األخ رئيس 

  ذلك كسر لألعراف املتبعة ؟ وهل األوىل أن نكسر أعرافًا خاطئـة أم نكـسر لغتنـا              
وبتعديلنا هذا لن خنـل بـروح أو نـص         . هذه النقطة جيب االلتفات إليها      ! العربية ؟ 

 ٢٥  أما احلجة املـساقة مـن أننـا        .  وسنصحح خطإ    االتفاقية أبدا ، بل سنعدل اعوجاجا     

  . على خطإ فليست مبربر لنرجع إىل اخلطإ الذي وقعنا فيه ، وشكرا - سابقًا -بنينا 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٥٧(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  
  :الرئيـــــــــــــــــس

االتفاقية وقعتها حكومة مملكة البحرين ، وال ميكن بعد التصديق عليها  اشكر ،
تفضل . ابقًا ، فأرجو أن يكون هذا األمر واضحا      أن نغري النص الذي مت التوقيع عليه س       

 ٥  .سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

  
  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب

   معايل الرئيس ، هناك نقطة مهمة جيب االلتفات إليها وهـي أن عبـارة           شكرا
واردة يف االتفاقية ، فإذا مت تعديل العنوان فيجب تعديل كل           "   املمثلني الدبلوماسيني " 

 ١٠ما ورد يف االتفاقية ، هذه هي النقطة اليت نريد أن نثريها ، فالقضية ليست قضية تعديل                 

عنوان فقط ، فالعنوان نفسه متردد يف مواد االتفاقية ، فإذا قمت بتعديل عنوان االتفاقية       
  نوان وبني ما هو موجـود يف مـواد االتفاقيـة ،            فقط فسيكون هناك تعارض بني الع     

  .وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــــس

  .عبداحلسن بوحسني تفضل األخ ،  شكرا
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

سيدي الرئيس ، أتفق مع اإلخوة الذين حتدثوا عن عدم جـواز تغـيري               شكرا
 ٢٠من قبل اللجنة ال يغري يف مضمون     مضمون االتفاقية ، ولكن الذي بني أيدينا أو املقترح          

االتفاقية ، كما حتدث البعض عن التغيري يف املضمون أو املعىن ، وأعتقـد أن تعـديل                 
وذكر البعض أنه يغري يف االسم ، ولكن هو         . اللجنة ال يغري يف املعىن أو املضمون شيئًا         

 وال املـضمون وال     ال يغري يف االسم أيضا ، واإلخوة يف اللجنة مل يقترحوا تغيري االسم            
وحتدث بعض اإلخوة عن خطإ لغوي ، ولكن هذا ليس خطأ لغويا بل هو خطأ       . املعىن  

 ٢٥  حنوي ، فأعتقد أننا بوضعنا ياًء أو واوا ال نغري شيئًا ، فالتغيري ال يشكل خرقًـا ملبـدإ                   



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٥٨(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

هـم  معني ، ألننا ال نغري شيئًا يف املضمون أو املعىن أو االسم ، فأعتقد أنه جيب أن نف                 
  .األمر ذا الفهم إن أردنا املخرج الصحيح ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــــس

 ٥ وأرجو االلتفات إليه حىت ال تتكرر       -، أوجه عناية الس إىل أمر واحد         شكرا

   وهـو أن احلكومـة وقعـت علـى هـذه االتفاقيـة ـذا                -التعليقات فيما بعد    
ب أن يصدر مرسوم ملكي آخر خيتلف عنوانه        العنوان ، واآلن وقت التصديق ، فهل جي       

  .عن عنوان االتفاقية اليت وقعت عليها احلكومة ؟ تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

 ١٠  :العضو فيصل فوالذ

سيدي الرئيس ، مع تقديري لكل املالحظات الـيت أبـداها أصـحاب           شكرا
ه يف وقـت    السعادة األعضاء وتأكيدا لكالم األخ عبداحلسن بوحسني ؛ فاملعلوم هو أن          

التصديق واالنضمام سيتم التوقيع على االتفاقية األصلية املكتوبة باللغة اإلجنليزية وهـي       
امللزمة يف كل املنظمات الدولية ، ووزير اخلارجية أو أي وزير معـين سـيوقع علـى            

 ١٥  .االتفاقية املعنية باللغة األصلية ، أي أنه لن يتغري يف املوضوع شيء ، وشكرا 

  
  :ـــــــــــسالرئيــــــ

  .املستشار القانوين للمجلس تفضل األخ ،  شكرا
  

 ٢٠  :املستشار القانوني للمجلس

سيدي الرئيس ، أريد أن أبني نقطة وهي أن االتفاقيات حاليـا توضـع               شكرا
رمسيا من قبل منظمة األمم املتحدة بالنصوص اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية ،            

صدرت هذه االتفاقية مل تكن اللغة العربية معتمدة كلغة رمسية يف إصدار            يف حني أنه ملا     
إذن هذه ترمجة هلذه االتفاقية غري مثبتـة يف منظمـة     . الوثائق يف منظمة األمم املتحدة      

 ٢٥األمم املتحدة ، يف حني أنه يف الوقت احلاضر تصدر الترمجة العربية رمسيا من منظمـة                

ا موثقة ، ويف حني أن هذه االتفاقية صدرت يف العام           األمم املتحدة وتبقى كما هي أل     



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٥٩(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

م وآنذاك مل تكن اللغة العربية من اللغات الرمسية اليت تصدر ا وثائق منظمـة               ١٩٧٣
والناحية األخرى هي أن البحرين مل توقع علـى هـذه           . األمم املتحدة ، هذه ناحية      

، أي أن البحـرين مل تكـن        االتفاقية ، بل حنن بصدد مشروع قانون باالنضمام إليها          
  .وقعت على هذه االتفاقية سابقًا ، وشكرا 

  ٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

 ١٠سيدي الرئيس ، لقد ذكر األخ عبداحلسن بوحسني تعليقًا على تعقيـب       شكرا

وردت يف كبد االتفاقيـة ، ويف       " اسيني  املمثلني الدبلوم " سعادة الوزير من أن عبارة      
ألن حملـها   " املمثلني الدبلوماسيني   " احلقيقة أا وردت يف الديباجة ، ووضعت عبارة         

" ضد " ، أي أن " ضد املمثلني الدبلوماسيني : " النحوي هو ذلك ، ألن العبارة هكذا       
مـذكر سـامل ،     مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مجع         " املمثلني  " مضاف و 

 ١٥، إذن ليس هنـاك     " املمثلني  " ألا نعت لكلمة    " الدبلوماسيني  " وكذلك جتر كلمة    

  .ارتباط بالعنوان ، وشكرا 
  

مقاطعة(العضو الدكتورة بهية اجلشي 
ً

: ( 

ومعاقبة مرتكيب  " إىل عبارة   " ومعاقبة اجلرائم   " هناك اقتراح آخر بتغيري عبارة      
 ٢٠  " ...اجلرائم 

  
موضحا (ـــــــــــسالرئيــــــ

ً
(:  

  إىل عبارة " املمثلني الدبلوماسيني " بدايةً سنصوت على االقتراح بتعديل عبارة 
  هل هناك مالحظات أخرى ؟" . املمثلون الدبلوماسيون " 

  ٢٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٦٠(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

املمثلون " ىل عبارة إ" املمثلني الدبلوماسيني " هل يوافق الس على تغيري عبارة 
  ؟" الدبلوماسيون 

  
  )أغلبية موافقة(

  ٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

وهناك اقتراح آخر بتعديل اسم االتفاقية حبيث تغـري         . إذن يعتمد هذا التعديل     
األخ املستـشار  " . ومعاقبة مـرتكيب اجلـرائم   " إىل عبارة " ومعاقبة اجلرائم " عبارة  

  . ذلك أم ال يصح ؟ تفضل القانوين للمجلس ، هل يصح
  ١٠ 

 :املستشار القانوني للمجلس 

ألا صـحيحة  " معاقبة اجلرائم " شكرا سيدي الرئيس ، يصح استخدام عبارة    
، فالعقوبات هي علـى جـرائم       ) ال جرمية وال عقوبة إال بنص       ( قانونا ولغةً ، وألنه     

نع اجلـرائم ومعاقبـة     ، أي م  " منع ومعاقبة اجلرائم    " مرتكبة ، وتركيب العنوان هو      
 ١٥  .اجلرائم ، فاملنع ال يكون إال للجرمية ، وشكرا 

  
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

شكرا ، مع ذلك سنصوت على االقتراح املقدم من األخت الـدكتورة يـة              
 ٢٠، فمن هم " ومعاقبة مرتكيب اجلرائم " إىل عبارة   " ومعاقبة اجلرائم   " اجلشي بتغيري عبارة    

  يه ؟املوافقون عل
  

  )أغلبية غري موافقة(
  
  ٢٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٦١(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  )أغلبية موافقة(
  
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٥، تفضل األخ مقـرر     ) ١(وننتقل إىل املادة    . إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة      

  .اللجنة 
  

 :حبيب مكي العضو السيد 

ووفق على انضمام   : " نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة        ) : ١(املادة  
 ١٠مملكة البحرين إىل اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشـخاص املـشمولني             

  باحلماية الدولية مبن فيهم املمثلني الدبلوماسـيني ، املوقعـة يف نيويـورك بتـاريخ              
إن مملكة البحـرين    : (  هلذا القانون ، مع التحفظ اآليت        م ، واملرافقة  ١٤/١٢/١٩٧٣

) " . من هذه االتفاقيـة     ) ١٣(من املادة   ) ١(تعترب نفسها غري ملزمة بأحكام الفقرة       
بتصحيح اخلطأ النحوي الوارد يف السطر الثاين من املادة األوىل وهـو            توصي اللجنة   

 ١٥ نص وعلى ذلك يكون" . بلوماسيون املمثلون الد" إىل " املمثلني الدبلوماسيني" عبارة 

ووفق على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية منـع ومعاقبـة            : " املادة بعد التعديل  
اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املشمولني باحلماية الدوليـة مبـن فـيهم املمثلـون              

ون ، م ، واملرافقة هلذا القان١٤/١٢/١٩٧٣ بتاريخ كالدبلوماسيون ، املوقعة يف نيويور 
من ) ١(إن مملكة البحرين تعترب نفسها غري ملزمة بأحكام الفقرة    : ( مع التحفظ اآليت    

 ٢٠  ) " . من هذه االتفاقية ) ١٣(املادة 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 ٢٥  )ال توجد مالحظات(

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

  ل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟أطرح للتصويت هذه املادة بتعدي
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٦٢(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 
 ٥ :العضو السيد حبيب مكي 

 كـل  -على الوزراء : " نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة  ) : ٢(املادة  
 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتـاريخ نـشره يف                - فيما خيصه 

  .باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة توصي اللجنة " . اجلريدة الرمسية 
 

 ١٠ :الرئيـــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(

  
 ١٥ :الرئيـــــــــــــــــس 

  طرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟أ
  

  )أغلبية موافقة (
  

 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــــس 

إذن تقر هذه املادة ، وبعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهـل             
  يوافق الس عليه يف جمموعه ؟

  
  )أغلبية موافقة(

  ٢٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

وننتقـل  .  النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة         إذن سيؤخذ الرأي  
تقرير وفد الـشعبة الربملانيـة      اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبناقشة          



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٦٣(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

ات العربيات يف اإلصالح التشريعي يململكة البحرين حول املشاركة يف ندوة دور الربملان       
   فهل هناك مالحظـات علـى هـذا          .م٢٠٠٥  فرباير ٢-١من  يف الفترة   بريوت  يف  

  .التقرير ؟ تفضل األخ منصور بن رجب 
  
  ٥ 

  :العضو منصور بن رجب

شكرا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر والتقدير لوفد الشعبة الربملانية ململكـة            
دور الربملانيات العربيات يف اإلصـالح      ( البحرين الذي شارك يف الندوة املشار إليها          

الذكر األخت الدكتورة فوزية الصاحل واألخت وداد الفاضـل         ، وأخص ب  ) التشريعي  
 ١٠على هذه املسامهات الرائدة واملتقدمة حبق ، وهو أمر أصبح مبثابة املتوقع دائما يف كل               

. مشاركة لزميالتنا الفاضالت يف هذا الس الذي يعتز بالتأكيد بدورهن وإجنـازان             
 كانـت   - وكما يظهر التقرير     -ملشار إليها   والواقع أن املشاركة البحرينية يف الندوة ا      

ولكن هنا حمل مالحظة ، فلقد تابعنا من قبل وإبان انعقاد . مشاركة جيدة جدا ونوعية 
الندوة ما تناقلته الصحف واالت واملطبوعات العربية العديدة عن الندوة ، ولألسف            

 ١٥ الوقت الذي اطلعنا فيـه      الشديد مل جند إشارات إعالمية تليق باملشاركة البحرينية ، يف         

والسبب كما يبـدو  . على متابعات إعالمية عديدة ملشاركات برملانية عربية أقل أمهية         
يل هو القصور اإلداري اللوجسيت الذي تعاين منه كل الوفـود وكـل املـشاركات               

ا  أي تعليقاتنا على هذ    -وهذا األمر ومرادفه الدائم     . البحرينية املتصلة بالشعبة الربملانية     
وفيما يتعلق  . الدائمة مع كل مشاركة مماثلة      ) الكليشة  (  يكاد يكون مثل     -القصور  

 ٢٠بالتوصيات والقرارات الصادرة عن الندوة وحتديدا اقتراحات الوفـد حيـال هـذه              

إنين أدعو إىل ضـرورة تعزيـز        : أوالً: التوصيات والقرارات أود أن أشري إىل ما يلي         
لربملانيات العربيات اليت أسستها النائب ية احلريـري ،         املشاركة البحرينية يف شبكة ا    
ويف هذا اال أرى أنه ال بأس من تكليـف األخـوات   . ضمن االحتاد الربملاين العريب     

الفاضالت يف جملس الشورى بإعداد مشروع حبريين متكامل لتعزيز املشاركة ، والتعبري            
 ٢٥تصل به من مسامهات متقدمـة يف       عن اخلطاب البحريين احلضاري يف هذا اال وما ي        

 إنين أثين على املقترح الرابع الـذي أورده الوفـد           :ثانيا  . جمال التشريع املتعلق باملرأة     



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٢٥لمضبطة              ا) ٦٤(                         م٢/٥/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

حيال إنشاء سكرتارية يف اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية خمصصة للتعامل مع شـبكة             
  .الربملانيات العربيات ، وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

٥ا ، أنا أود كذلك اإلشادة بدور األخوات يف هذه املشاركة وبالكلمة اليت             شكر 

ألقتها األخت الدكتورة فوزية الصاحل واليت شرحت فيها دور املرأة السياسي يف مملكة              
ذا نكون قد انتهينا مـن      . البحرين ، كما أشيد باقتراحات الوفد خبصوص القرارات         

  .اليوم ، أشكركم مجيعا ، وأرفع اجللسة مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا 
  
  ١٠ 

  
 صباحا١١:٣٠رفعت اجللسة عند الساعة (

ً
(  

  
  

  ١٥ 

  
  
  
  

 ٢٠           الدكتور فيصل بن رضي املوسوي   عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 

                   رئيس جملس الشورى                     األمني العام لس الشورى 
     

  
  

  ٢٥ 

  )ةانتهت املضبط (
 

  


