كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:



من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:

- 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسي الشورى
5

والنواب.
- 2السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
- 3السيد حممد علي عبداجمليد مستشار قانوني.
 -وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.



01

من وزارة الصناعة والتجارة:

- 0السيد أمحد عيسى بوبشيت الوكيل املساعد للتجارة اخلارجية.
- 2السيد محيد يوسف رمحة الوكيل املساعد للتجارة احمللية.
 من وزارة الطاقة:
 - 0السيد أنور سلمان خلف مدير عام االستكشاف وهندسة البرتول بشركة

05

بابكو.
 - 2السيد فيصل حممد كلداري مدير عالقات املوظفني.
 - 3الدكتور حممود سالمة جرب مستشار الوزير.



21

من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

 السيد سعيد حممد عبداملطلب مستشار قانوني. من وزارة العمل:
25

 - 0السيدصباح سامل الدوسري وكيل الوزارة.
- 2السيد مجال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.
 - 3الدكتور عبدالباسط حممد عبداحملسن مستشار قانوني.
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من اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية:
 - 0السيد عادل خليفة الزياني املدير العام للهيئة.
 - 2السيد عبدالقادر سعيد مخيس رئيس وحدة تقويم املشاريع البحرية.



5

من شركة ممتلكات البحرين القابضة:

 السيد هادي السيد جعفر العلوي مستشار قانوني.كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

01

املستشار القانونـي للمجلس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني باجمللس،
وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح
معالي الرئيس اجللسة:
05

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم ،نفتــتح اجللســة الثالث ـة والعشــرين مــن دور
االنعقــاد العــادي الثــاني مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء
األعضــاء املعتــ.رين .تفضــل األجل عبــداجلليل إبــراهيم آل طريــف األمــني العــام
للمجلس.

21

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعت.ر عن حضور ه.ه اجللسـة كـل مـن أصـحاب
السعادة األعضاء :الدكتور صالح علـي حممـد م مهمـة رمسيـة بتكليـف مـن
جهــة أخــرى ،وإبــراهيم حممــد بشــمي ،ولولــوة صــاحل العوضــي لظــرف صــحي
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25

طارئ ،وجهاد حسن بوكمال ،وعبداجلليل عبـداهلل العوينـاتي ،ودالل جاسـم
الزايد ،وفؤاد أمحد احلاجي لظرف طارئ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،وبهــ.ا يكــون النصــاب القانونـــي النعقــاد اجللســة متــوافرًا.
و ننتقــل ا ن إىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــا

5

بالتصــديق علــى

مضــبطة اجللســة الســابقة ،فهــل هنــال مالحظــات عليهــال تفضــل األجل خليــل
إبراهيم ال.وادي.
01

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرجو تصحيح امسي م املضبطة من «إبراهيم
خليل ال.وادي» إىل «خليل إبراهيم ال.وادي» ،لكنهم مل ي.هبوا بعيدًا فهو
اسم ابين على كل حال ،وه.ا فأل حسن ،فأرجو تعديله ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ نرجو من اإلخوة م قسم املضبطة والطباعة االنتباه
إىل موضوع أمساء األعضاء ،هل هنال مالحظات أخرىل

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل .هنال بيان جملس
الشورى بشأن اإلشادة باخلطاب امللكي السامي ،ال.ي تفضل به عاهل البالد
املفدى لدى تسلمه تقرير اللجنة الوطنية املعنية بتنفي .توصيات اللجنة
البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق ،تفضل األجل عبداجلليل إبراهيم آل طريف
األمني العام للمجلس بقراءته.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشأن اإلشادة باخلطاب
امللكي السامي ،ال.ي تفضل به عاهل البالد املفدى لدى تسلمه تقرير اللجنة
الوطنية املعنية بتنفي .توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق :تابع
جملس الشورى باهتمام بالغ اخلطاب امللكي السامي ،ال.ي تفضل به حضرة

5

صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى ــ حفظه
اهلل ورعاه ــ مبناسبة تسلمه تقرير اللجنة الوطنية املعنية بتنفي .توصيات اللجنة
البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق ،وإننا إذ نشيد مبا تضمنه اخلطاب من
كلمات ضافية ،ومضامني هادفة وتوجهات بنّاءة أكدت أن املسؤولية
الوطنية تقع على عاتق اجلميع من حكومة ومجعيات سياسية وأهلية م

01

املشاركة والرقي باملمارسة الدميقراطية وفق القانون والنظام العام ،لنؤكد
أن حكمة جاللة امللك ــ رعاه اهلل ــ وحرصه على حتقيق العدالة وصيانة
حقوق املواطن البحريين كانت ومازالت هي الدافع األول؛ لتبين قرارات
شجاعة بإنشاء جلان لتقصي احلقائق ومتابعة تنفي.ها بهدف إحقاق احلق
وإنصاف املظلوم وحماسبة املسيء ،ضمن األطر القانونية والدستورية،

05

للتأسيس ملرحلة جديدة يتسامى فيها اجلميع على اجلراح ،وتفتح فيها صفحة
جديدة مشرقة يعيش من خالهلا أجواء املصاحلة الوطنية ،ورأب الصدع
وإعادة اللحمة الوطنية ملا كانت عليه قبل األحداث اليت كان هلا أثرها
السليب على كل مواطن على ه.ه األرض الطيبة .كما أننا لنعرب عن
إشادتنا باجلهود الكبرية اليت ب.لتها اللجنة الوطنية املعنية بتنفي .توصيات

21

جلنة تقصي احلقائق ،ومستوى املهنية والشفافية الل.ين اتسم بهما عمل
اللجنة ،مثمنني عاليًا دور فريق العمل احلكومي املعين مبتابعة تنفي.
توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق وتعاونه مع اللجنة الوطنية
م ه.ا الشأن .كما أن جملس الشورى وهو يشيد مبهنية اللجنة ليؤكد أن
ه.ا التقرير يعد جسرًا ومسارًا حنو اإلصالح ال.ي يسري بصورة متواصلة،
داعيًا اجلميع للتضافر والعمل معًا لضمان جناح اإلصالحات بروح االنفتاح
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والوئام ،وممارسة أدوات الدميقراطية مبا حيفظ األمن واالستقرار م ربوع
اململكة كونها الدعامة األساسية للنمو والتقدم واإلصالح .وم اخلتام ،فإن
جملس الشورى ليؤكد أنه ينظر إىل املرحلة اجلديدة بكل أمل وتفاؤل
لتحقيق تطلعات وآمال املواطنني لتوفري حياة أفضل ومستقبل حيمل املزيد من
اإلجنازات على خمتلف الصعد واملستويات ،حتت قيادة حضرة صاحب

5

اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
ومن خالل التعاون املتواصل بني السلطة التشريعية واحلكومة الرشيدة
برئاسة صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
املوقر حفظه اهلل ورعاه ،وبدعم ومساندة صاحب السمو امللكي األمري
سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه،

01

ليكون اجلميع مشاركني ومباركني اخلطوات اإلصالحية املنتظرة اليت
ستشهدها بالدنا العزيزة خالل املرحلة املقبلة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل ا ن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلا

05

بالرسائل الواردة .تفضل األجل عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.
األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،رسالة معالي السيد خليفة بن أمحد الظهراني
رئيس جملس النواب خبصو

21

ما انتهى إليه جملس النواب بشأن قرار جملس

الشورى ،حول مشروع قانون بإصدار قانون العمل م القطاع األهلي ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم  35لسنة 2112م ،وقد متت إحالتها إىل جلنة
اخلدمات ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل ا ن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلا
بأخ .الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة
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مملكة البحرين وحكومة الدمنارل ،بشأن تبادل املعلومات م املسائل
الضريبية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )2لسنة 2102م ،وقد وافق اجمللس
على مشروع القانون م جمموعه م اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة
نهائيةل
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل ا ن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلا

01

بأخ .الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق

على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا ،بشأن تبادل
املعلومات م املسائل الضريبية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )2لسنة
2102م ،وقد وافق اجمللس على مشروع القانون م جمموعه م اجللسة
05

السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائيةل

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل ا ن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلا

21

بأخ .الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق

على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النرويج ،بشأن تبادل
املعلومات م املسائل الضريبية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )7لسنة
2102م ،وقد وافق اجمللس على مشروع القانون م جمموعه م اجللسة
25

السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائيةل

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل ا ن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلا

بأخ .الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق

على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد ،بشأن
تبادل املعلومات م املسائل الضريبية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )8لسنة

5

2102م ،وقد وافق اجمللس على مشروع القانون م جمموعه م اجللسة
السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائيةل

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل ا ن إىل البند التالي من
جدول واخلا

مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصو

املرسوم بقانون رقم

( )35لسنة 2100م ،بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2112م ،وأطلب من األجل خليل إبراهيم

05

ال.وادي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته م
21

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطةل

الرئيـــــــــــــــــس:

(أغلبية موافقة)

25

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة.
31

(انظر امللحق  /1صفحة )09
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الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األجل مقرر اللجنة.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة خالل اجتماعاتها املرسوم

5

بقانون امل.كور وال.ي يتألف من ديباجة و 3مواد ،واجلدير بال.كر أنه حني
تدارست اللجنة املرسوم بقانون امل.كور دعت له كالً من االحتاد العام
لنقابات عمال البحرين ،ووزارة الصناعة والتجارة ،وغرفة جتارة وصناعة
البحرين ،ووزارة العمل ،إال أنه اعت.ر عن حضور ه.ا االجتماع كل من وزارة
الصناعة والتجارة ،وغرفة جتارة وصناعة البحرين .وبعد االطالع على رأي

01

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته وآراء
ومالحظات املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،وبعد االستئناس برأي
كل من :وزارة العمل واالحتاد العام لنقابات عمال البحرين؛ رأت اللجنة أن
األهداف اليت يرمي املرسوم بقانون إليها هي االلتزام باالتفاقيات الدولية
ومعايري العمل الدولية ،اليت تسمح بالتعددية النقابية واملرونة م تسمية اجلهة

05

األنسب لتمثيل عمال مملكة البحرين م احملافل الدولية وم املفاوضات
اجلماعية مع أصحاب األعمال ،ووضع الضوابط على إعادة ترشيح من تثبت
مسؤوليتهم عن وقوع خمالفات ،ودعت إىل حل املنظمة النقابية أو جملس
إدارتها لعضوية جملس إدارة أي منظمة نقابية عمالية .كما اتضح للجنة خالل
لقاءاتها مع ممثلي وزارة العمل أن املرسوم بقانون رقم  35لسنة 2100م ،ال.ي

21

صدر عن عاهل البالد حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى
آل خليفة ،والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 33
لسنة 2112م ،يأتي انسجامًا مع معايري العمل الدولية وخاصة االتفاقية الدولية
رقم  37لسنة 0438م بشأن احلريات النقابية ،حيث أصبح مبوجب ه.ا
املرسوم بقانون من حق العمال م أي منشأة أو قطاع معني أو نشاط حمدد أو
صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر
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خاصة بهم ،شريطة أال يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديين أو
عرقي .وأن التعدد النقابي سواء على صعيد املنشآت أو االحتادات ال.ي جاء به
املرسوم بقانون ال يعين ضرورة تعدد النقابات واالحتادات بقوة القانون،
ولكن اخليار يكون للعمال والنقابات حبسب مصلحتهم ،حيث إن اختيار
الوحدة أو التعدد أمر مرتول للعمال أنفسهم ،وه.ا ما تقرره معايري العمل

5

الدولية والعربية واليت تشري إىل ضرورة أن ينص التشريع الوطين على التعدد
النقابي ،ويرتل األمر الختيار العمال بني الوحدة والتعدد ،وأن تعديل قانون
النقابات العمالية يؤكد التزام حكومة مملكة البحرين التام مبعايري العمل
الدولية بشأن حرية تكوين النقابات والتعدد النقابي ،وأن التعدد النقابي
سيؤدي إىل القضاء على فكرة االحتكار النقابي وسيسهم ــ بال شك ــ م

01

إعطاء مزيد من االستقاللية واطالق احلريات العمالية ،وأن ه.ا التعديل
سيتمخض عنه أمور إجيابية لعل أهمها الدفاع عن مصاحل العمال وحتقيق
مطالبهم ومحاية مكاسبهم ،والتعبري عن إرادتهم ومواقفهم وحتسني شروط
وظروف العمل وحق العمال م انتخاب ممثليهم وقياداتهم حبرية وبدون أي
وصاية أو إمالءات سياسية وفقًا للدستور والقانون .وعلى ضوء ذلك ترى اللجنة

05

املوافقة على املرسوم بقانون رقم  35لسنة 2100م بتعديل بعض أحكام قانون
النقابات العمالية ،الصادر باملرسوم بقانون رقم  33لسنة 2112م ،واألمر
معروض على جملسكم املوقر ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنال مالحظاتل تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة على تقريرها ،وأحب م
البداية أن أذكّر اإلخوة األعضاء بأن ه.ا املرسوم بقانون سبق أن تقدمت به
احلكومة كمشروع بقانون برفع القيد عن حرية تكوين النقابات ،ولكن
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جملسنا املوقر رفض ه.ا املشروع بقانون ،ومت تقييد حرية النقابات على
الرغم من أن التكوين النقابي وحرية تكوين النقابات أتيا مطلقني وفقًا
للدستور ،وبالتالي يقوم العمال بتكوين نقاباتهم أو تنظيمهم النقابي بشكل
حر من دون أن يكون هنال أي تدخل أو مساس حبريتهم .أتفق مع رأي وزارة
العمل م جزئية معينة وهي أنه البد أن ترتل إرادة العمال م حتديد االنضمام

5

إىل التعدد النقابي ،أو االنضمام إىل االحتادات أو تكوين احتادات ،وه.ا
جزء مهم بالنسبة إىل حرية تكوين النقابات .لدي مالحظتان بالنسبة إىل
املرسوم بقانون ،املالحظة األوىل بالنسبة إىل الفقرة الثالثة من املادة  8اليت
تنص على «ميثل عمال مملكة البحرين م احملافل الدولية وم املفاوضات
اجلماعية مع أصحاب األعمال ومنظماتهم على مستوى اململكة ،االحتاد

01

النقابي ال.ي يصدر بتسميته قرار من الوزير املختص» ،وإذا رجعنا إىل املادة 4
من قانون النقابات العمالية نرى أنها حددت أن من اختصاصات احتاد
النقابات أيضًا التصريح للنقابات باالنضمام إىل املنظمات الدولية ومتثيل
مملكة البحرين م احملافل الدولية ،فهل يقصد من ه.ا النص أنه البد من
احلصول على قرار من الوزير املختص لكي متثل النقابات الدولة م احملافل

05

الدوليةل هل يقصد من ه.ا النص األمور الرمسية على مستوى الدولة فقط،
وال يوجد مانع أن متثل النقابات نفسها أمام املنظمات الدولية أو م احملافل
الدولية أو حتى االشرتال م ه.ه املنظمات الدوليةل ألنه لو كان يُقصد من
عبارة «بتسميته قرار من الوزير املختص» أن مشاركة االحتاد النقابي م
احملافل الدولية البد أن تكون بقرار من الوزير املختص ،فأعتقد أن النص به

21

قيد على العمل النقابي ،وأمتنى أن يوضح لنا اإلخوة من وزارة العمل ه.ه
النقطة .املالحظة الثانية تتعلق باملادة العاشرة اليت نصت على التالي« :للعمال
م أية منشأة أو قطاع معني أو نشاط حمدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو
مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام ه.ا
القانون ،على أال يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديين أو
عرقي ،»...لدي مالحظة على نص ه.ه املادة ،وأرجو أال يُفهم أنين لست ضد
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تكوين النقابات على أساس طائفي أو ديين أو عرقي أو حزبي أو سياسي،
ولكن هل يُقصد من صياغة املادة أن جهة اإلدارة سوف تتدخل م تكوين
تأسيس النقابة حبجة أنها قائمة على أساس طائفي أو ديين أو عرقيل النص
هنا غري واضح؛ ألنه إذا كانت جهة اإلدارة سوف تتدخل م ه.ا التكوين،
فأعتقد أن تدخلها سوف يكون غري حممود ،وفيه قيد على حرية تكوين

5

النقابات ،ومادامت األهداف واضحة ،والنظام األساسي واضح عند جهة
اإلدارة م تكوين النقابات العمالية ،فأعتقد أن ذلك هو األساس ال.ي سوف
تقوم عليه املوافقة على تكوين النقابات ،وسؤالي هو :كيف ستحدد اجلهة
اإلدارية أن ه.ه النقابة قائمة على أساس طائفي م تكوينهال ألن العمل
الطائفي أو العرقي أو حتى امل.هيب سوف يكون من خالل املمارسة وليس من

01

خالل تكوين أو تأسيس النقابة ،وحتى إذا رجعنا إىل الفقه م حرية تكوين
النقابات نرى أن اجلهة اإلدارية ال تستطيع التدخل م تكوين النقابات ،وال
القضاء أيضًا يستطيع أن يفصل م موضوع تكوين النقابات؛ ألن تكوين
النقابات هو حرية للعمال ،وسؤالي هو :هل سوف تتدخل اجلهة اإلدارية م
تكوين النقابات من .تأسيسهال مبعنى أن ه.ه اجلهة اإلدارية سوف تقرر أن

05

ه.ه النقابة طائفية وال جيوز تأسيسها ،وسيتم رفض تأسيسها ،أنا حباجة إىل
توضيح بالنسبة إىل ه.ا املوضوع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،تفضل األجل مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع الكثري مما ذكرته األخت رباب
العريض .أوالً :فيما يتعلق باملادة  8اليت تنص على التالي ...« :االحتاد النقابي
ال.ي يصدر بتسميته قرار من الوزير املختص» ،أنا كنت أمتنى على اإلخوان
م احلكومة أن يزودونا باملربرات ،وما هي املعايري اليت سيتم وفقها اختيار
ه.ا االحتاد أو ذال االحتادل وما هي الشروط املتوافرة م ه.ا االحتاد لكي
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يتم اختياره ليمثل مملكة البحرين م احملافل الدولية عن تلك الشروط اليت
مل تتوافر م االحتاد ا خرل لكي نفهم ما هي الناحية العملية م تطبيق ه.ا
القانون .ثانيًا :األجل املقرر ذكر االتفاقية الدولية رقم  37لسنة 0438م بشأن
احلريات النقابية اليت تتعلق بالتعدد النقابي ،وأمتنى أن يقرأ لنا املادة اليت
تدعم ه.ا الرأي ،االتفاقية الدولية رقم  37هي اتفاقية دولية عامة ،ولكن

5

هل هنال مادة حمددة م ه.ه االتفاقية تدعم التعدد النقابي بالطريقة اليت
يتضمنها ه.ا املرسوم بقانونل ثالثًا :كما ذكرت األخت رباب العريض
عندما أقول إنه ال جيوز أن تؤسَس مجعية على أساس طائفي أو ديين أو
عرقي ،هل سوف أمسح بأن تؤسس نقابة على أساس حزبيل وهل سوف
أمسح بأن تنزل االنتخابات النقابية كتلة متثل مجعيات سياسية ،طاملا أن

01

النص واضح وأبعد التكتل الطائفي أو الديين أو العرقيل أرجو من اإلخوة م
احلكومة اإلجابة عن ه.ا السؤال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل صباح سامل الدوسري وكيل وزارة العمل.

05

وكيل وزارة العمل:
شكرًا سيدي الرئيس ،م البداية أود أن أنقل لكم حتيات سعادة
الوزير ،واعت.اره عن حضور ه.ه اجللسة ،نظرًا إىل تكليفه مبهمة رمسية
خارج البالد .أعتقد أنه أسند إىل وزير العمل مهمة اختيار االحتاد النقابي؛ ألنه

21

قريب من االحتادات النقابية ،وأكثر معرفة باالحتاد األكثر متثيالً ال.ي
سيمثل مملكة البحرين م اخلارج ،وسيكون قريبًا أكثر من االحتادات
املتعاونة مع الوزارة واليت ليست لديها أي مشاكل داخلية أو خارجية ،وذلك
حمافظة على مسعة مملكة البحرين .بالنسبة إىل ما ذكرته األخت رباب
العريض عن االحتاد ال.ي يشكل على أساس طائفي أو عرقي أو ديين ،أرى
أن األهم هو االبتعاد عن السياسة؛ ألنه إذا أصبحت هنال تكتالت سياسية
م نقابة واحدة ،فاهلل أعلم ما هي التوجهات اليت قد حتدثل ل.لك مت حتديد
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ثالث نقاط عند تأسيس النقابة وهي أال يكون التأسيس على أساس طائفي
أو ديين أو عرقي لالبتعاد عن السياسة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
سؤال األخت رباب العريض :من هو ال.ي حيدد أن ه.ه النقابة أو ه.ا

5

االحتاد طائفي من عدمهل

وكيل وزارة العمل:
إذا تسمح لي أن أطلب من األجل املستشار القانوني بوزارة العمل توضيح
01

األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل الدكتور عبدالباسط حممد عبداحملسن
املستشار القانوني بوزارة العمل.
05

املستشار القانوني بوزارة العمل:
شكرًا معالي الرئيس ،النقابة أو االحتاد يكتسب أي منهما
الشخصية االعتبارية مبجرد إيداع أوراق تأسيسه لدى وزارة العمل ،سواء
كانت نقابة جديدة أو احتاد جديد .خبصو

احلكم على عدم تكوين

نقابة على أساس ديين أو عرقي أو طائفي ،من املفرتض أنها مبجرد أن تودع

21

أوراقها لدى وزارة العمل تكتسب الشخصية االعتبارية ،وإذا رأت وزارة العمل
أن ه.ه النقابة أُسست على أساس ديين أو عرقي أو طائفي ،فإن اجملال
الوحيد إلبطال النقابة هو رفع دعوى قضائية ،والقضاء هو ال.ي حيكم م
ه.ه املسألة ،واملادة  00من قانون النقابات العمالية احلالي تقول إن النقابة أو
االحتاد يكتسب الشخصية االعتبارية مبجرد إيداع أوراق التأسيس ،ووزارة
العمل ال تستطيع أن متنع تأسيس نقابة حبجة أنها أُسست على أساس ديين أو
عرقي أو طائفي ،وإذا رأت أنها أُسست على أساس ديين أو عرقي أو طائفي،
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فعليها أن تلجأ إىل القضاء برفع دعوى لبطالن تكوين ه.ه املنظمة النقابية
اليت اكتسبت الشخصية االعتبارية مبجرد إيداع أوراق تأسيسها لدى وزارة
العمل .لدي نقطة أخرى تتعلق مبوضوع اختيار االحتاد أو النقابة اليت ــ متثل
مملكة البحرين داخليًا أو خارجيًا ،هنا معيار صدور قرار الوزير بتسمية
النقابة أو االحتاد هو أن يكون األكثر متثيالً من ناحية عدد األعضاء

5

املنضوين حتت لواء ه.ه النقابة أو ه.ا االحتاد ،أما داخليًا م حالة وجود
نقابة واحدة أو احتاد واحد فال حاجة ألن يصدر قرار عن الوزير بتسمية
النقابة أو االحتاد األكثر متثيالً ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال إىل األجل املستشار القانوني بوزارة
العمل ،هو قال إنه عندما تؤسس النقابة تتم املوافقة عليها وتسجيلها م وزارة

05

العمل ،وفيما بعد إذا ثبت أن لديها أي ممارسة طائفية أو عرقية أو دينية يرفع
األمر إىل القضاء ،والنص هنا يقول« :على أال يكون تأسيس النقابة،»..
النص ينص على أنه من .التأسيس البد أال يكون التأسيس على أساس ديين
أو عرقي أو طائفي ،ومل يقل املمارسة ،بل قال التأسيس ،فكيف ستعرف
الوزارة أن ه.ه النقابة أسست على أساس ديين أو طائفي أو عرقيل إذا كان

21

على أساس املمارسة ،فه.ا النص غري صحيح ،وجواب األجل املستشار القانوني
مل يكن م الواقع وافيًا ،وأمتنى على األجل املستشار تفسري ه.ه النقطة،
وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 23

2102/3/22م املضبطة 23

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،كان سؤالي األول خبصو

الفقرة الثالثة

من املادة  8اليت تتكلم عن اختيار االحتاد النقابي ال.ي سيمثل مملكة
البحرين م احملافل الدولية بقرار من الوزير املختص .وسؤالي الثاني هو :هل
بإمكان النقابات العمالية أو احتادات العمال وفقًا للمادة  4حضور النقابات

5

أو االنضمام إىل احتادات النقابات الدولية أو املنظمات الدولية العمالية،
وأيضًا حضور احملافل الدولية من دون احلصول على قرار بتسميتها من
الوزيرل حبسب املادة  4لديهم احلق ،ولكن حاليًا نريد أن نعرف ما إذا كان
ه.ا األمر سيطبق على أرض الواقع أم ال ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،ا ن األجل املستشار القانوني بوزارة العمل مل
يكن واضحًا م رده على اجلزء اخلا

05

مبن سيمثل البحرين م اخلارجل وهو

ذكر االحتاد صاحب األكثرية العددية ،فهل ه.ا هو املقياسل م حني أن
القانون ال ينص على ذلك ،القانون يقول« :االحتاد النقابي ال.ي يصدر
بتسميته قرار من الوزير املختص» ،وسؤالنا ا ن هو :ما هي املعايري اليت
سيتبعها الوزير م اختيار ه.ا االحتاد أو ذال االحتادل الحظت أن األجل وكيل

21

الوزارة هز رأسه وقال ال ،مع أن األجل املستشار القانوني قال إن اختيار االحتاد
النقابي يكون على أساس األكثر متثيالً للعمال عددًا ،فهل املعيار هو عدد
األعضاء املنضمني إىل االحتادل سؤالي ا خر يتعلق بالتأسيس ،لو أتت اليوم
مجعية سياسية ،وذهبت لكي تؤسس نقابة م شركة معينة ،وقالت
اجلمعية السياسية أنا أدعم ه.ه النقابة ،هل سوف يسمح هل.ه اجلمعية
السياسية بأن تدعم ه.ه النقابة ،والقانون حدد فقط ثالث نقاط جيب أال
يسمح على أساسها بالتأسيس إذا كانت على أساس طائفي أو عرقي أو
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25

ديين ،فهل ميكن أن تؤسس مجعية على أساس سياسي أو على أساس حزبي
وترعاها مجعية سياسية أخرى أو حزب سياسي آخرل جواب ه.ا السؤال مل
أمسعه من األجل املستشار ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل الدكتور عبدالباسط حممد عبداحملسن
املستشار القانوني بوزارة العمل.

املستشار القانوني بوزارة العمل:
شكرًا معالي الرئيس ،أوالً :املادة  00من قانون النقابات العمالية

01

تقول« :تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع نظامها األساسي وأمساء مؤسسيها
لدى الوزارة بشرط أال يتعارض النظام مع أحكام القوانني واللوائح السارية
م اململكة» ،نكرر مرة أخرى أن أي نقابة جديدة أو أي احتاد جديد
يُشكل مبجرد إيداع أوراق التأسيس لدى الوزارة ،ويكتسب الشخصية
االعتبارية ،وبعد ذلك إذا اكتشفت الوزارة من خالل فحص ه.ه األوراق أن

05

هنال إجراء من إجراءات التأسيس كان معيبًا ،كأن أسست النقابة على
أساس ديين أو عرقي أو طائفي ،فتصحيح ه.ا اإلجراء املعيب يكون عن
طريق القضاء ،ال تستطيع الوزارة القيام بإجراء إداري إلبطال تشكيل النقابة
م ه.ه احلالة .خبصو

موضوع اختيار االحتاد األكثر متثيالً ،مشكلة

االحتاد األكثر متثيالً ال تثار إال إذا كان لدينا أكثر من احتاد ،وعندها

21

يصدر وزير العمل قرارًا يسمي االحتاد ال.ي ميثل مملكة البحرين م احملافل
الدولية ،سواء م منظمة العمل الدولية أو العربية ،واملعيار ال.ي يتم من
خالله اختيار االحتاد أو النقابة ،يكون وفقًا ملعايري العمل الدولية الواردة م
االتفاقية الدولية رقم  37لسنة 0438م بشأن احلرية النقابية اليت تعتمد معيارًا
امسه معيار «األكثر متثيالً» ،وبالتالي يكون اختيار االحتاد األكثر متثيالً
من حيث عدد النقابات وعدد األعضاء املنضوين حتت لواء ه.ه النقابات،
أيضًا خبصو

معيار اختيار النقابة األكثر متثيالً م املنشأة الواحدة ،هو
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25

نفس املعيار ،وبالتالي النقابة اليت لديها أعضاء أكثر هي اليت تتكلم باسم
املنشأة مع صاحب العمل ،واملعيار واضح وليس هنال تعارض مع معايري العمل
الدولية به.ا اخلصو  ،وشكرًا.
5

الرئيــــــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أن اإلجابة واضحة ،تفضل األجل مقرر اللجنة.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أشكر األجل مجال فخرو ألنه صحح لنا
اخلطأ ،وم احلقيقة هي املادة  87وليست املادة  37بشأن احلرية النقابية

01

والنص كا تي« :للعمال وأصحاب العمل ،دون متييز من أي نوع ،احلق م
إنشاء ما خيتارونه هم أنفسهم من منظمات ،وهلم ك.لك ــ دون أن يرتهن
ذلك بغري قواعد املنظمة املعنية ــ احلق م االنضمام إىل تلك املنظمات وذلك
دون ترخيص مسبق» ،وه.ا هو الرد على األجل مجال فخرو ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

05

شكرًا ،هل هنال مالحظات أخرىل

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنأخ .رأيكم على املرسوم بقانون نداءً باالسم ،تفضل األجل
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)
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العضو أمحـــد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
5

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
01

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

05

العضو محـد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
21

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
25

العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
31
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
5

موافق.

العضو مسرية إبراهيم رجب:
موافقة.
01

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.
05

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
21

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
25

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
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العضو علي عبدالرضا العصفور:
موافق.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
5

موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
01

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
05

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
21

موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
25

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضو نوار علي آل حممود:
موافق.
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العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

علي بن صاحل الصاحل رئيس اجمللس:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن يقر املرسوم بقانون .وننتقل ا ن إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلا
والدفاع واألمن الوطين خبصو

5

مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة

البحرين إىل اتفاقية بشأن التجارة الدولية م األنواع املهددة باالنقراض من
جمموعات احليوان والنباتات الربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  40لسنة
2100م ،وأطلب من األجل الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه

01

إىل املنصة فليتفضل.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته م
05

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطةل
21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة.

25

(انظر امللحق  /2صفحة )192
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضل األجل
مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن اتفاقية سايتس تعترب من أهم االتفاقيات
البيئية اليت تُعنى باحملافظة على األنواع الفطرية املهددة باالنقراض من
التجارة الدولية ،ومت التوقيع عليها م مارس 0473م ،وبدأ العمل بها م عام
0475م .ومازالت مملكة البحرين هي الدولة اخلليجية الوحيدة من دول

5

جملس التعاون اليت مل تنضم إىل االتفاقية بعد ،كما أنها من ضمن أربع دول
عربية مل تنضم بعد إىل ه.ه االتفاقية وهي العراق ،ولبنان ،وفلسطني،
والبحرين ،على الرغم من أن البحرين تتمتع ببنية قانونية رصينة لالنضمام
هل.ه االتفاقية .فالبحرين لديها أربعة مراسيم خمتصة به.ه االتفاقية وعدد ال
يستهان به من القوانني اليت حتمي احلياة الفطرية ومنها إصدار املرسوم

01

بقانون رقم  2لسنة 0445م وتعديله بالقانون رقم  02لسنة 2111م بشأن محاية
احلياة الفطرية وال.ي يهدف إىل محاية احلياة الفطرية م مملكة البحرين
من خالل احلفاظ على خمتلف أنواع الكائنات الفطرية الربية والبحرية
ومحاية األنواع النادرة منها أو املهددة باالنقراض من حيوان أو طري أو نبات.
وتتألف ه.ه االتفاقية فضالً عن الديباجة من  25مادة وثالثة مالحق ،اشتمل

05

امللحق األول على كل األنواع املهددة باالنقراض واليت تتأثر أو حيتمل أن
تتأثر بالتجارة .أما امللحق الثاني فاشتمل على كل األنواع اليت ليست
بالضرورة مهددة باالنقراض ولكن رمبا تصبح ك.لك إذا مل ختضع لتنظيم
صارم لتجنب انقراضها .أما امللحق الثالث فيتضمن كل األنواع اليت يعلن أي
طرف أنها ختضع حلدود سلطته لتنظيم يهدف إىل احليلولة دون االستغالل،

21

شكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنال مالحظاتل تفضل األجل نوار علي احملمود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،من خالل اطالعي على االتفاقية املماثلة اليت
مت توقيعها م دول جملس التعاون ،وجدت أن عنوان االتفاقية اليت بني يدينا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 32

2102/3/22م املضبطة 23

25

جاء بصيغة «التجارة الدولية م األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات
احليوان والنبات الفطرية» ،بينما عنوان االتفاقية املوقعة من قبل دول اخلليج
العربي جاء بصيغة اجلمع «احليوانات والنباتات الفطرية» ،وأرى أنه من
املناسب توحيد ه.ه املسميات وذلك حبسب االتفاقيات الدولية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضلي األجل خليل إبراهيم ال.وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،م احلقيقة ه.ه االتفاقية مهمة جدًا ،وقد

01

يتبادر إىل ال.هن أننا مسؤولون فقط عن محاية احلياة الفطرية خارج
البحرين ،ولكننا نشاهد أن البيئة الفطرية م البحرين مهددة كثريًا
وتعرضت النتهاكات كثرية ،أرجو من الوزارة املعنية أو اهليئة املعنية بتطبيق
ه.ه االتفاقية م البحرين أن تراعي أيضًا محاية احلياة الفطرية م البحرين،
فهنال طيور وحيوانات وأمسال وأرجو أن تكون هنال قرارات صارمة

05

حلمايتها .األجل حممد هادي احللواجي يشري إىل (البلبل) البحريين ــ ومثلما
قالت الدكتورة حنن افتقدنا البلبل البحريين ــ وأعتقد أن املسؤولية كبرية
حلماية البيئة واحلياة الفطرية م البحرين للمحافظة على بيئة البحرين
الطبيعية ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنال مالحظات أخرىل

(ال توجد مالحظات)

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأل

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األجل مقرر اللجنة.
5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
مسمى املشروع :توصي اللجنة باملوافقة على املسمى بالتعديل الوارد م
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هنال مالحظات على مسمى املشروعل

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مسمى املشروع بتعديل اللجنةل

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى املشروع بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الديباجة ،تفضل

21

األجل مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد م
25

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنال مالحظات على الديباجةل تفضلي األخت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هل كان النص األصلي كما ورد م
االتفاقية الربية أو الفطريةل هل جيوز أن نغري املسمى إذا كانت االتفاقية
موقعًا عليها من عدة دول به.ا املسمى ل! حنن نريد أن نعرف كيف كان
املسمىل هل كان الربية أم الفطريةل قبل التصويت عليه ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل الدكتور عادل خليفة الزياني مدير عام اهليئة
العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية.

01

مدير عام اهليئة العامة حلماية الثروة
البحرية والبيئة واحلياة الفطرية:
شكرًا معالي الرئيس ،أصحاب السعادة األعضاء ،م احلقيقة ه.ه
العبارة م االتفاقية هي  wild fauna and floraوه.ه الكلمة ()wild
ترمجت م بعض الدول بالربية ،ولكن حبكم أن ه.ا االتفاقية ختص

05

الكائنات م البيئة البحرية والبيئة الربية ،فإن األقرب إىل املنطق وإىل
الصحة أن تكون  wildمثل الــ  wildlifeأي حياة فطرية ،وبالتالي wild
 fauna and floraأقرب إىل أن تكون «الفطرية» منها إىل «الربية» ،ه.ا
من جانب .ومن جانب آخر ،مثلما تفضل سعادة العضو نوار احملمود بأن
موضوع احليوان واحليوانات والنبات والنباتات جاءت بصيغ خمتلفة م قوانني

21

دول جملس التعاون ،وعلى ه.ا األساس ميكن أن تصاغ بصيغة احليوان
كما جاءت م القرآن الكريم واحليوان بصفة اجلمع ،أو أن تكون
«احليوانات» باللغة الدارجة عندنا ،فه.ان املعنيان صحيحان .أما فيما يتعلق
بـ «الفطرية» و«الربية» فإن ه.ا املوضوع نوقش م جملس النواب املوقر
ووصلوا إىل أن كلمة «الفطرية» أقرب إىل الصحة ،حتى إن مسمى اهليئة
العامة جاء فيه «احلياة الفطرية» ،وهنال «قانون احلياة الفطرية» ال.ي أخ.
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25

بكلمة «الفطرية» وك.لك قوانني مملكة البحرين أخ.ت م العرف
الرتمجة إىل «الفطرية» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
أجل عادل ،هل هنال ترمجة معتمدة باللغة العربيةل

5

مدير عام اهليئة العامة حلماية الثروة
البحرية والبيئة واحلياة الفطرية:
شكرًا معالي الرئيس ،أخ.ت االتفاقية بثالث لغات فقط ،واللغة
العربية ليست من ضمنها ،وال توجد ترمجة معتمدة باللغة العربية م ه.ه

01

االتفاقية حتى على مستوى األطراف م االجتماعات ال تناقش اللغة العربية
م ه.ه االتفاقية .إضافة إىل ذلك فإن القانون بعد أن يقر من جملسكم
ويرفع إىل جاللة امللك سيصدق عليه بـ «الربية» أو «الفطرية» ،ومن ثم سيتم
إيداع االتفاقية م مقر األمم املتحدة باللغة اإلجنليزية وليس باللغة العربية،
05

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
أجل عادل ،إن كلمة «احليوان» م القرآن الكريم ال تعين «احليوانات»
بل جمموع «حياة» ،هل هنال مالحظات أخرىل

21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجةل
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األجل مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة بالتعديل الوارد م

5

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنال مالحظات على ه.ه املادةل

01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه.ه املادة بتعديل اللجنةل

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه.ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األجل

21

مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة كما جاءت من
احلكومة.

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنال مالحظات على ه.ه املادةل

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه.ه املادةل

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه.ه املادة .وبه.ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه م جمموعهل
01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نأخ .الرأي النهائي على مشروع القانون م اجللسة القادمة.
وننتقل ا ن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلا
التكميلي األول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصو

مبناقشة التقرير
مشروع قانون

05

بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات م املواد املدنية والتجارية ،الصادر
باملرسوم بقانون رقم  03لسنة 0442م ،املعد م ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس الشورى .وأطلب من األخت مجيلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه
إىل املنصة فلتتفضل.
21

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير م املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير م املضبطةل

(أغلبية موافقة)
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25

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير م املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )111

5

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بناءً على قرار اجمللس م جلسته التاسعة

01

عشرة املنعقدة بتاريخ  27فرباير 2102م بإعادة املادتني ( )034 ،037من
مشروع القانون إىل اللجنة على أن تتم دراستهما وإعداد تقرير تكميلي
يتضمن رأي اللجنة بشأنهما؛ تدارست اللجنة املادتني واطلعت على مضبطة
اجللسة التاسعة عشرة املنعقدة بتاريخ  27فرباير 2102م ،وحبثت أوجه
املالحظات اليت مت إبداؤها حوهلما .وانتهت اللجنة إىل سالمة ما انتهت إليه

05

من توصيات وذلك ألنه ميكن للخبري أن يطلب إعفاءه من أداء املأمورية
املكلف بها مبجرد صدور قرار تعيينه كخبري من احملكمة وذلك بعد إبداء
أسباب طلب اإلعفاء ،ويكون للمحكمة رفض أو قبول الطلب ،وهنا ال
ترتتب مسؤولية على اخلبري .أما اخلبري ال.ي يقبل املأمورية عند ندبه ثم مل
يقم بأي إجراءات أداء املهام املكلف بها وفق ما تقتضيه أعمال اخلربة،

21

واملواعيد املقررة ألداء أعماله ،فللمحكمة أن حتكم عليه باملصروفات اليت
تسبب م إنفاقها بال جدوى ،وبالتعويضات إن كان هلا حمل .وم ضوء ما دار
من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي باملوافقة على توصية
اللجنة بشأن املادتني ( )034 ،037من مشروع القانون وذلك بالتفصيل الوارد
م اجلدول املرفق ،واألمر معروض على اجمللس املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنال مالحظاتل تفضل األجل السيد حبيب مكي هاشم.
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25

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،إعادة املناقشة ستكون م املادتني  037و034
وكان هنال سؤال وهو استفساري م اجللسة السابقة :ملاذا يفرض حكم
وجوبي بالغرامة على املتأخرل وملاذا يفرض حكم جوازي بالغرامة على من مل
يقم بعمله أصالًل اإلخوة م تقريرهم اجلديد مل يتطرقوا إىل ه.ه النقطة،

5

وعندما استلمت جدول األعمال راجعت نفسي وقمت بالبحث م ه.ا املوضوع
فوجدت أن قرار اللجنة صحيح %011؛ ألنه عندما رجعت إىل املادة 037
وجدت أن احلكم األصلي للخبري ال.ي مل يقم بالعمل ليس هو الغرامة وإمنا
هو احلكم باملصروفات والتعويضات .أما بالنسبة إىل الغرامة فهي جوازية
إضافية ،ولكن م املادة  034م موضوع اخلبري ال.ي تأخر عن تسليم تقريره

01

م املوعد كان هنال نوعان من احلكم والقاضي خيتار أحدهما ،وجوبية
احلكم بالغرامة أو تغيري اخلبري بثانٍ ،وعند ذلك يدفع التعويضات ،وهل.ا
تفهمت ه.ا املوضوع ،وأشكرهم على ذلك ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنال مالحظات أخرىل

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة ( :)037توصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة بالتعديل الوارد م
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنال مالحظات على ه.ه املادةل

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه.ه املادة بتعديل اللجنةل

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه.ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األجل
مقرر اللجنة.

05

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة ( :)034توصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة بالتعديل الوارد م
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنال مالحظات على ه.ه املادةل تفضل األجل مجال حممد فخرو.

21

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تساؤل لإلخوة م اللجنة ورمبا القانونيون
بشكل عام وك.لك اإلخوة م احلكومة ،اإلخوة يقولون إنه إذا تأخر
اخلبري عن إعداد التقرير م املوعد احملدد وجب إبالغ احملكمة قبل  3أيام،
ه.ا ليس عليه غبار ،ولكنهم حددوا للمحكمة حدًا أقصى لكي ينجز
اخلبري مهمته م  05يومًا ،وأعتقد أن م ه.ا األمر خطورة ألنه قد ال تكون
الـ  05يومًا احملددة م القانون كافية جلميع القضايا اليت سوف يغطيها ه.ا
القانون ،فأنا كنت أمارس اخلربة وأعلم أن أحد أسباب التأخري هو أن هنال
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25

معلومات مل تصل ،وبال.ات م القضايا اليت تكون أطرافها خارجية وعندما
يكون القاضي هو من حيدد املدة م األصل حتى قبل التشاور مع اخلبري ،وال
أعرف كيف حدد اإلخوة م اللجنة ومن صاغ ه.ا التعديل الـ  05يومًال عندما
نأتي إىل الفقرة التالية جند أن الغريب م األمر هو أن املادة أعطت اخلبري 05
يومًا إلنهاء عمله إذا كان هنال جمال لإلنهاء ،وأعطته  05يومًا لكي يسلم

5

تقريره وتغرمه بني  51إىل  211دينار إذا مل يكن هنال جمال للتأخري،
مبعنى أنه إذا مل يكن هنال سبب للتأخري تعطيه  05يومًا إلنهاء عمله ،وإذا
كان هنال سبب للتأخري أعطته أيضًا  05يومًا لكي ينهي عمله ،وال أعتقد
أن ه.ا سوف يساعد اخلرباء واحملاكم م الوصول إىل قرارات صحيحة
وبال.ات م ظل غياب املعلومات .وأرى أنه جيب م ه.ه املادة أن يكون

01

االتفاق بني القاضي واخلبري م حتديد املدة ألن اخلبري أدرى بعمله ويعلم كم
سيحتاج من الوقت إلجناز ه.ه املهمة .أما أن نأتي ونصر على  05يومًا فأعتقد
أن ه.ه مشكلة ،وخصوصًا أن املادة مل تعطِ مدة أخرى ،وال أعلم ما إذا
كانت هنال مواد أخرى م القانون تعطي مددًا أخرى ،ما الحظته هنا هو أن
املادة ضيقت العمل م متديد واحد فقط ،وإذا كانت هنال عدة متديدات

05

فليست لدي مشكلة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل خليل إبراهيم ال.وادي.

21

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما تفضل به األجل مجال فخرو به وجاهة
ولكن م مناقشاتنا م تلك الفرتة أوضح اإلخوة احملامون نقطة مهمة جدًا
وهي أنه أحيانًا تتأخر الكثري من القضايا بسبب عدم وجود تقرير خبري أو
تأخريه أو مماطلته ،وأعتقد أن حتديد املدة جاء تالفيًا ملا ميكن أن حيدث
من إشكال بالنسبة إىل التأخري وال.ي قد يكون مقصودًا ،ولكنين مع األجل
مجال فخرو م أن هنال قضايا حتتاج إىل جهد كبري ومعلومات وافية لكي
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يأتي قرار اخلبري موثقًا ،ورغم أن رأيه استشاري كما قال اإلخوة ولكن البد
أن يقوم بعمله على أكمل وجه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه.ه املواعيد اليت نص عليها مشروع القانون
هي جمرد مواضيع تنظيمية ،اهلدف منها أن تضع أعمال اخلبري فيما يتعلق
بإجناز مهمته حتت رقابة القضاء حتى ال يكون هنال تهاون أو تقاعس من

01

قبل اخلبري حبيث يشعر أنه ال توجد هنال رقابة ويتقاعس م إجناز املهمة .أما
بالنسبة إىل ما تطرق إليه األجل مجال فخرو وهو أن املأموريات قد ختتلف من
مأمورية إىل أخرى ،ه.ا كالم صحيح ولكن احملكمة دائمًا لديها سلطة
تقديرية م تقدير ما تتطلبه املهمة من وقت ،فمثالً هنال أعمال خربة ال
تتطلب من الوقت الكثري ،وميكن أن ينجزها اخلبري م فرتة وجيزة ،وهنال

05

أعمال خربة كاليت تتعلق باألمور احلسابية ــ وخصوصًا إذا كانت القضية
كبرية ــ وم ه.ه احلالة تعطي احملكمة آجاالً معقولة للخبري إلجناز مهمته،
وال ميكن أن توقع عقوبات على اخلبري م حالة أنها ارتأت أن املهمة تتطلب
الوقت الكام إلجنازها ،ففي األخري ستكون املسألة سلطة تقديرية
للمحكمة ،ألن املادة تقول« :فإن مل يكن مثة مربر لتأخره حكمت عليه

21

احملكمة بغرامة» ،مبعنى أنه إذا بيّن اخلبري للمحكمة أن سبب التأخري هو
حجم املأمورية أو املستندات مل تكن كافية للخروج بنتيجة من ه.ه
املأمورية ،هنا احملكمة تقدّر ه.ا الوضع وال حتكم عليه بالغرامة ،ولكن
عندما تشعر احملكمة بأن هنال مماطلة وأن اخلبري مل يبدأ باملهمة ،فمن
25

الطبيعي أن توقع عليه جزاءً ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق م جزئية مع األخت مجيلة سلمان،
ولكن ه.ه املادة ليست فيها أمور تنظيمية ،ه.ه املادة م قانون اإلثبات حتدد
فرتة للخبري لتقديم تقريره ،ويفرتض على اخلبري قبل حتديد األجل بثالثة أيام
أن يتقدم بتقريره إىل املكتب اخلا

باحملكمة املختصة ،وإذا مل يتقدم

5

بتقريره فللمحكمة م اجللسة احملددة إذا رأت أن التأخري كان بناء على
مربر إعطاء اخلبري  05يومًا إضافية وألزمته بغرامة ،وم الوقت ذاته منحته
أيضًا أجالً لتقديم تقريره خالل  05يومًا ،وأعتقد أن ه.ه أمور إلزامية وليست
أمورًا تنظيمية بالنسبة إىل اخلبري .هنال فرتة حمددة م القانون تلزم اخلبري
بتقديم تقريره خالهلا ،وبالتالي م حالة عدم التزامه بتقديم التقرير فإن

01

للمحكمة صالحية أن متنحه  05يومًا إضافية ،وتلزمه ك.لك بغرامات
وبتقديم تقريره خالل  05يومًا احملددة ،وإال فإن للمحكمة استبدال اخلبري،
وه.ا قيد إلزامي على اخلبري م تقديم التقرير م املدة احملددة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل الدكتور ناصر محيد املبارل.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أذكّر األجل مجال فخرو بأن موعد
التأجيل ه.ا ،هو املوعد الثاني وليس املوعد األول ،مبعنى أن اخلبري إذا مل

21

يُنجز مهمته م املدة املُتفق عليها واليت له دخل م تقديرها م أداء مهمته ثم
تأخر ومل يُنجز يُعطى مدة  05يومًا أخرى ،وم اجللسة احملددة لنظر الدعوى
إذا وجدت احملكمة م م.كرة اخلبري ما يدعو إىل تأخره منحته أجالً آخر،
فأعتقد أن  05يومًا جديدة كافية حبسب تقديري ،وه.ا هو ال.ي اعتمد،
25

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل مجال حممد فخرو.
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العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،م احلقيقة أنا ال أعرف إذا كان اإلخوان م
اللجنة استأنسوا برأي اجمللس األعلى للقضاء ،ألن التقرير ال يوحي ب.لك.
اإلخوان م اجمللس رمبا ليسوا قريبني من اجلانب العملي ،من حيدد املدة
األوىل للخبري هو القاضي من دون التشاور معه ،فيصدر احلُكم بأنه مت

5

انتداب الشخص الفالني خبريًا م ه.ه القضية على أن يرفع تقريره م مدة
أقصاها تاريخ ك.ا ،وقد تكون ه.ه املدة شهرًا ،وقد تكون شهرين أو
ثالثة أشهر ،من دون التشاور بني الطرفني ،وه.ا أعتربه قصورًا م القانون
البحريين .وعليه فإن املدة األوىل احملددة ليس للخبري دور فيها ،وإمنا هي ــ
كما ذكرت األخت مجيلة سلمان ــ حبسب تقدير القاضي .أنا أقول عن املدة

01

الثانية إنه البد أن اخلبري لديه أسباب حمددة مل متكّنه من تقديم تقرير م
املدة األوىل ،ولكنك تأتي وتقول له إنه بغض النظر عن أي ظرف فإنه لديك
فقط  05يومًا إلجناز التقرير ،وإال سوف أسحب التقرير منك وأحوله إىل جهة
أخرى ،وه.ا م اعتقادي تعطيل للقضاء وليس تسهيالً لعمله ،ألنين عندما
أنقل القضية من اخلبري األول ال.ي خرجت األمور من يده ألنه ال يستطيع أن

05

يُقدم تقريره لعدم تسلمه معلومات أساسية ،إىل خبري آخر فإن معنى ذلك أن
اخلبري ا خر سوف يبدأ العملية من جديد ورمبا حيتاج إىل  2شهور أخرى أو 5
شهور أخرى الستكمال عمله .وسؤالي :هل مت االستئناس برأي القضاة م
ه.ا األمرل وإذا مل يكن قد مت االستئناس برأيهم فأمتنى على اجمللس أن
يأخ .رأي القضاة م ه.ا األمر قبل أن يصوّت على املشروع ألن األمر مهم .أنا

21

أقول للقاضي أنت فقط لديك  05يومًا سواء كانت القضية حتتاج إىل 011
يوم أو حتتاج إىل يومني ،أنا ألزمك بالقانون بـ  05يومًا ،وعليه نكون قد
ألغينا نهائيًا سلطة التقدير لدى القاضي ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار
القانوني للمجلس.
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املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنال مادة موجودة م مشروع القانون حتدد
احلد األعلى للخبري بـ  21يومًا ،وهو يقبل ه.ا التكليف ،والقانون حدد أن
األجل النهائي هو  21يومًا للخبري حينما يقبل تقديم خربته ،فإذن هنا تدارل
لعدم إمكانه إكمال تقريره خالل  21يومًا أو خالل املدة احملددة ضمن الـ21

5

يومًا ،فيمكن منحه أجالً آخر قدره  05يومًا .فهنال مادة أخرى تنص على
احلد األعلى وهو  21يومًا ،واخلبري يقبل ذلك ،وله خالل  01أيام أن يقبل
قرار احملكمة بالتحديدات اليت حتكم بها بالنسبة إىل اخلبري ومدة تقدميه
للتقرير ،وعليه فإن ه.ا املشروع أصالً مُقدّم لغرض تقليل املدد اليت تقضيها
الدعاوى م احملاكم ،ل.لك قُدِّم ه.ا املشروع بقانون ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األجل سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،هل هنال تعليق على ما قيلل تفضل.

املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

05

شكرًا سيدي الرئيس ،ما تفضل به سعادة العضو مجال فخرو كالم
سليم ،وبالفعل عملية حتديد مواعيد اخلرباء من املفرتض أن تُرتل للقاضي،
وهو الوحيد ال.ي يستطيع أن يقدِّر ما إذا كان العمل سوف ينتهي م شهر أو

21

شهرين أو عشرة أيام أو يومني أو إذا كان هنال تقصري أم ال ،من أجل ذلك
أرى أن عالج ه.ه املادة يتلخص م تغيري عبارة «حكمت احملكمة» ــ اليت
تشي بأن احلكم وجوبي ــ إىل عبارة «جيوز للمحكمة» ،والقاضي م ه.ه
احلالة يستطيع أن يُقدِّر ما إذا كان التأخري سببه تقصري من اخلبري أو أن
25

واقع العمل نفسه يتطلب ه.ا التأخري...

الرئيـــــــــــــــس:
يعين بدون حتديد مدة.
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املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
من أجل أن أجعل املدد ــ كما تفضلت األخت مجيلة سلمان ــ تنظيمية،
البد أن أجعل احلكم بالغرامة أو سحب القضية من اخلبري أو غريه أمرًا
جوازيًا للمحكمة ،أي أن أحدد املدد ولكن أترل فرض العقوبة أو فرض

5

الغرامة بشكل جوازي للمحكمة وليس بشكل إلزامي على القاضي أنه م
حالة مرور  05يومًا من انتهاء التقرير أن حيكم على اخلبري بالعقوبة املوجودة
م القانون ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه.ه املادة م األساس يفرتض أن تكون
إلزامية ،وحنن بصفتنا مشرعني ألزمنا القضاء مبدد معينة م حالة التأخري م

05

تقديم التقرير ،وبالتالي ألزمنا احملكمة باحلكم بغرامة م حالة التأخري
وفقًا ملا هو وارد م ه.ه املادة ،وقد كانت نيتنا بصفتنا مشرعني أال يكون
ه.ا النص تنظيميًّا ،وإال فإن نصو

قانون املرافعات كلها تقريبًا تنظيمية

م تقديم املواعيد ،وال يُرتب أي شيء ،وفقط يرتب أن دائرة التفتيش
القضائي تراقب القضاء ،وما ال.ي سيحدث م مسألة مراقبة القضاء م

21

األمور التنظيمية مثل حالة عدم االلتزام باألوقاتل! ل.لك حنن جعلنا ه.ا
النص إلزاميًا لتقديم اخلبري تقريره ولوجود مشاكل كثرية م القضاء وم
احملاكم البحرينية م تقديم اخلرباء لتقاريرهم ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل مجال حممد فخرو.
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العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ا ن أمتنى على اجمللس بعد أن استمعت
إىل توضيح األجل املستشار أن يتم االستئناس برأي اجمللس األعلى للقضاء.
سيدي الرئيس ،أنا عندما أقول للقاضي إنه ليس لك حق أن تُعطي اخلبري
أكثر من  21يومًا ،أقول أيضًا إن هنال قضايا متكث م احملاكم أكثر

5

من  21سنة بسبب خالفات ليست عليها مستندات ،وهنال عمليات حماسبية
حتتاج إلجنازها ــ أحياناً ــ إىل سنوات ملراجعة الدفاتر ،وأنت تعرف نصف
القضايا م البحرين سيدي الرئيس ،فكيف أقول اليوم للقاضي إنه ملزم
بإعطاء اخلبري  21يومًا فقط م قضية قد حتتاج إىل  2أشهرل! وأين سُلطة
تقدير القاضيل! لقد سحبنا منه سُلطة التقدير ،ميكن أن نضع جزاءات

01

كما نشاء على اخلبري ،ولكن ال ميكن أن حندد للقاضي املدة اليت مينحها
للخبري وإال فلن يستفيد القاضي من اخلبري ،وبال.ات م القضايا املعقدة .أنا
أمتنى على اجمللس أال يصوّت اليوم ،وأن نطلب رأي اإلخوة م اجمللس األعلى
للقضاء ألن ه.ا األمر سيمس القضاء ،وليس شيئًا آخر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

05

شكرًا ،تفضل األجل الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار
القانوني للمجلس.
21

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،اجمللس وافق على املادة  032وه.ه املادة تنص
على «للمحكمة عند االقتضاء أن حتكم بندب خبري واحد أو ثالثة ،وجيب
أن ت.كره م حكمها »...:وأوردت البنود ،ومن ه.ه البنود اليت ت.كرها م
حكمها «األجل احملدد إليداع تقرير اخلبري على أال يتجاوز مدة ستني يومًا
من تاريخ بدء عمله وفقًا ملا نصّت عليه الفقرة األوىل من املادة ( ،»)032فإذن
ه.ه املادة متت املوافقة عليها ،وميكن بعد أن تنتهي املوافقة على ه.ه املواد،
وقبل املوافقة النهائية ،تقديم طلب إعادة مداولة م هـ.ه املـادة التـي حــددت
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25

الـ  21يومًا ،وك.لك املادة األخرى ،ألنه مادام اجمللس قد وافق على ه.ه
املادة سابقًا ــ وهي اليت حتدد احلد األعلى للخبري بستني يومًا ــ فال جيوز
حاليًا خمالفتها به.ه املادة األخرى.
5

الرئيـــــــــــــــس:
أي أن يؤجل الرأي إىل قبل أخ .الرأي النهائي.

املستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس ،قبل أخ .الرأي النهائي إذا كان هنال إصرار
على تغيري ه.ه املدد فينبغي طلب إعادة مداولة بالنسبة إىل املواد اليت متت

01

املوافقة عليها ،أعين املادة اليت حددت األجل النهائي بـ  21يومًا ،وهي مادة
متت املوافقة عليها ،وإذا كانت املدة القصوى هي  21يومًا فيكون التمديد
ملدة  05يومًا أخرى متفق مع ه.ا احلد األعلى.
05

الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور عصام لو ووفق فرضًا على ه.ه املادة ،وقبل أخ .الرأي
النهائي على مشروع القانون طلب بعض األعضاء إعادة املداولة م املادة 032
وم ه.ه املادة أيضًا على أساس أن تأخ .بعني االعتبار ما ذكره األجل مجال
فخرو ،فهل ميكن خالل ه.ه الفرتة االستئناس برأي اجمللس األعلى للقضاءل

املستشار القانوني للمجلس:

21

ميكن ذلك سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ما رأيك أن نصوّت على ه.ه املادة وميكن طلب إعادة املداولة،
ونأخ .رأي اجمللس األعلى للقضاء ونرتل املوضوع للمجلس ألخ .الرأي
النهائيل!
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25

املستشار القانوني للمجلس:
إذا مسحت لي سيدي الرئيس ،عندما يقدم طلب إعادة مداولة
بالتعديل حينئ .ميكن للجنة أن تستمهل لكي تعيد النظر م طلب إعادة
املداولة أو تقدم توصية بشأن طلب إعادة املداولة ،وميكن خالل ه.ه الفرتة
أن تستأنس برأي اجمللس األعلى للقضاء .ه.ه املادة مرتبطة مبادة سبق أن

5

وافق عليها اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األمر واضح .أمامكم ا ن خياران إما أن تصوتوا على ه.ه
املادة بتعديل اللجنة حتى تكون منسجمة مع املادة  032اليت وافقتم عليها

01

سابقًا وهي أعطت اخلبري مدة  21يومًا ،وإما أن يتم تأجيل التصويت على ه.ه
املادة حتى نستأنس برأي اجمللس األعلى للقضاء ،ولكن إذا أخ.مت قرارًا
خيالف املادة  032فعليكم تقديم طلب إعادة املداولة وذلك قبل أخ .الرأي
النهائي .فهل تطلبون اسرتداد املادةل تفضلي األخت مقررة اللجنة.
05

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس لدينا مانع من اسرتداد ه.ه املادة،
ولكن املادتان عندما أعيدتا إىل اللجنة مل تكن ه.ه أسباب إعادتهما،
وحنن درسنا املادتني باستفاضة وحبسب رغبات األجل السيد حبيب مكي
واألخت لولوة العوضي ورأينا أن االعرتاضات مل تكن جوهرية ،وبالتالي

21

متسكنا باملادة حسبما توافقت عليه اللجنة ،باإلضافة إىل أن وزارة العدل
كانت موجودة أثناء مناقشة مشروع القانون ،ومل تبد أي اعرتاض على أي
من املواد ،ومن ضمنها ه.ه املادة ،فقد ناقشنا املشروع مادة مادة وطلبنا آراء
اجلهات املعنية حوهلا ومن ضمنها اجمللس األعلى للقضاء ومل نستلم أي
اعرتاضات ت.كر على مشروع القانون ،ولكن ا ن مبا أن اجمللس يرى
اسرتداد ه.ه املادة فليس لدينا أي مانع ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على اسرتداد اللجنة ه.ه املادةل

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .واللجنة ستأنس برأي اجمللس األعلى للقضاء وستعيد
حبث املوضوع من جديد بناء على ما طرح من آراء .وننتقل ا ن إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلا
والقانونية خبصو

مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم

01

 03لسنة 0470م بشأن التوثيق .وأطلب من األخت رباب عبدالنيب العريض
مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير م املضبطة.

05

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير م املضبطةل
21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير م املضبطة.

25

(انظر امللحق  /4صفحة )132
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضلي األخت
مقررة اللجنة.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع
الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنه،
والقاضي برفض مشروع القانون من حيث املبدأ ،وتبودلت وجهات النظر بني
أعضاء اللجنة واملستشار القانوني باجمللس ،وخلصت اللجنة إىل املوافقة على

5

املشروع بقانون نظرًا إىل أهميته م منح بعض اختصاصات التوثيق إىل فئة
معينة من القانونيني ،وذلك من قبيل التعاون ،وتعزيز املصلحة العامة والثقة،
كما يهدف إىل ختفيف العبء على مكتب التوثيق التابع لوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،والتسهيل على املواطنني بتوفري املكاتب
املتعددة مما ميكّن من أداء بعض أعمال التوثيق خالل اإلجازات الرمسية

01

واليت يكون خالهلا ه.ا املكتب مغلقـًا مما تتعطل معه املصاحل ،وخاصة أن
عددًا من التشريعات املقارنة قد قررت منح مثل ه.ه الصالحيات ،وصرحت
للمحامني القيام بها .وقد أدخلت اللجنة عددًا من التعديالت على مشروع
القانون منها :قصر منح الرتخيص على احملامني املشتغلني اجملازين أمام
حمكمة التمييز ،حبيث ال تشمل كل احملامني بل أصحاب اخلربة

05

واملشتغلني املمارسني للمهنة فقط؛ ألن أغلب التشريعات املقارنة منحت ه.ا
احلق للمحامني من دون سواهم ،إضافة إىل ضرورة التدرج م منح الرتاخيص
للفئات املرخص هلا؛ نظرًا إىل خطورة إجراءات التوثيق اليت تتطلب م مَن
ميارسها أن يكون لديه مكتب ،وأن يكون متفرغـًا ،منعـًا للتضارب
والتداخل بني وظيفته وعمله كموثق ،فال ميكن أن مينح مثل ه.ا احلق ألي

21

شخص فقط جملرد كونه قانونيـًا ،وعليه فإن التوسع م الفئات سيصعّب أمر
ضبط الوضع ،وقد يؤدي إىل جتاوزات خطرية م أعمال التوثيق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنال مالحظاتل تفضل األجل الدكتور عبدالعزيز حسن
أبل.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،احلديث م ه.ا املوضوع مهم جدًا من وجهيت
نظر :أوالً :القطاع اخلا

واحتياجاته فيما يتعلق بالتوثيق حتديدًا .ثانيًا:

كيف عاجلت اللجنة مسألة ه.ا املوضوع به.ا الشكلل م احلقيقة أنا أعمل
م القطاع اخلا

وأعتقد أن هنال العديد من اإلخوان م ه.ا اجمللس

يعملون م القطاع اخلا

5

ويدركون أهمية التوسع أكثر فيما يتعلق مبسائل

التوثيق ،ليس فقط فيما يتعلق بتعدد املكاتب وتعدد اجلهات وإمنا أيضًا
التيسري فيما يتعلق باجلزئيات ،أي تدريب املوثقني وطريقة تعامل املوثق مع
املستثمرين أو املؤسسات أو األفراد ،وأعتقد أن كل ه.ه األمور تتطلب النظر
م ه.ا القانون بنظرة أمشل وأبعد وليس تعديله فقط وإدخال فئة معينة فقط

01

للقيام بأعمال التوثيق ،سأضرب لكم مثاالً :لدينا العديد من الشركات
املساهمة اخلليجية ،املساهمون فيها من خمتلف مناطق اخلليج ،أحيانًا
يتطلب الوضع توثيق أمساء املساهمني أو تغيري نسب املساهمة ،فيشرتط املوثق
حضور املساهم اخلليجي إىل البحرين حتى م الشركات املغلقة ،ويقال
للموثق مثالً :ملاذا ال نقوم بتوثيق ه.ا الشيء م دولة شقيقة قريبة من دول

05

اخلليج ونأتيك بالتوثيق لتنظر فيه ،فريفض ه.ا الطلب ويشرتط حضور
املساهم نفسه ،وه.ا تقييد من واقع التجربة ،والوزارة املوقرة عندما قدمت
ه.ا املشروع أشارت إىل ه.ا الواقع ،وأن هنال ضرورة لتسهيل أعمال التوثيق
وليس إجراءات تغيري امللكية مثالً أو تسجيل امللكية ،ل.لك أعتقد أن ه.ا
املوضوع مهم وجيب مناقشته باعتبار أن البحرين تعترب مركزًا ماليًا وهنال

21

تشجيع لالستثمارات العربية واخلليجية والعاملية والبد من التسهيل م ه.ا
املوضوع ،ولكننا نرى اليوم أن هنال اقتصارًا على فئة معينة فقط ،وأن
اللجنة نظرت إىل املوضوع من وجهة نظر حمددة فقط ،وأنها اختارت التعديل
ال.ي جاءت به مجعية احملامني من بني التعديالت األخرى ،مع أن رأي الوزارة
هو التوسع مبعنى التوسع ليس على إطالقه وإمنا التوسع بإعطاء احملامني ه.ا
الرتخيص ،واختارتهم الوزارة م البند  0ومن ثم بعض القضاة املتقاعدين
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ال.ين لديهم اخلربة الكافية ،وبعض القانونيني ال.ين أمضوا مدة عشر
سنوات م ممارسة عمل قانوني ،وكل هؤالء حمامون جمازون ولكنهم ال
يعملون حماميني ممارسني ،وبالتالي فإن االقتصار ضيَّق هنا قليالً ،وأرى أنه
جيب عدم التضييق وإمنا التوسع .حتى ال أطيل عليكم سأناقش ه.ا املوضوع
م املادة اليت ستأتي ولكن أعتقد أن االجتاه العام هو أنه مت تضييقها م حني

5

جيب أن يكون موسعًا أكثر ملصلحة االقتصاد الوطين وباألخص القطاع
اخلا  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضل األجل مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق متامًا مع ما ذكره األجل الدكتور
عبدالعزيز أبل ،وأعتقد أن فكرة القانون جيدة وممتازة ،وأعتقد أننا طالبنا
به.ه الفكرة من .عام 0444م م ه.ا اجمللس حبيث يتم إعطاء حق التوثيق

05

جملموعة من احملامني لتسهيل اإلجراءات ،وأعتقد أن تطبيق ه.ه الفكرة
ا ن ــ وإن جاءت متأخرة ــ جيد .ولكنين ال أتفق متامًا مع حصر منح
الرتخيص على احملامني اجملازين أمام حمكمة التمييز ،وأرى أن الفئات اليت
وضعت م املشروع هي فئات معقولة وهي :القضاة املتقاعدون ،وليس هنال
أي عيب م إعطائهم ه.ا احلق ،وأيضًا من مارس العمل القانوني مدة عشر

21

سنوات .حنن نعلم أن املوثق يأتي من اجلامعة ويُعطى صالحية التوثيق ،ولكن
حنن نقول لدينا أشخا

لديهم خربة عشر سنوات وقد مارسوا العمل

القانوني فالبد من إعطائهم ه.ا احلق ،وأيضًا ه.ا األمر سوف يسهّل عملية
التعامل مع األشخا  .كما ذكر األجل الدكتور عبدالعزيز أبل حنن لدينا
عمالء يأتون من اخلارج فال داعي إىل أن ينزلوا مباشرة إىل مكتب التوثيق،
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قد يأتي املوثق إىل مكتب العمالء كما حيصل أحيانًا مع الشخصيات املهمة
م البحرين ،ونعتقد أن عمالءنا يستحقون أن يأتي إليهم أحد من املكتب
مثالً احملامي أو القاضي املتقاعد أو القانوني لكي يوقع ه.ا الشخص
أمامه ،بالتالي أعتقد أن ما أتى به املشرع صحيحًا ،وأقف ضد تعديل اللجنة
اليت حصرت ه.ا األمر م فئة معينة من احملامني ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.
01

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أختلف مع األجل مجال فخرو مجلة وتفصيالً،
وخصوصًا فيما يتعلق باحملامني .أوالً :أهداف ه.ا املشروع كانت حمددة
وهي :التسهيل على املواطنني واملقيمني واملستثمرين وتسريع عملية إجراء
معامالتهم اليت تتعلق بالتوثيق ،ووزارة العدل عندما وافقت على ه.ا املشروع ــ
طبعًا ه.ا املشروع هو مشروع احلكومة م األساس ــ رأت أنها إذا قامت بفتح

05

مكاتب أو جعلت الدوام فرتتني صباحًا ومساءً فسوف تكلف الوزارة ميزانية
كبرية ،ل.ا جاءت ه.ه الفكرة ،صحيح أن املشروع كان يضم ثالث فئات
وهي :القانونيون والقضاة واحملامون ،ولكن عند مناقشة ه.ا املوضوع م
اللجنة ومع اجلهات املعنية توافقنا على حصر الفئات م احملامني وذلك
ألسباب معينة :أوالً :أن التوثيق عبارة عن سلطة خطرية وهي ليست وظيفة
ألشخا

ليس لديهم وظيفة ،يعين البد أن ندرل خطورة التوثيق ألنه قد

يرتتب على أي فعل معاقبة املوظف العام ال.ي يقوم بالتوثيق إذا كان هنال
تزوير أو أي جرمية وقعت من قبل املوثق .ثانيًا :ألهمية وخطورة التوثيق البد
من توافر شروط كثرية ،وحنن م البحرين إذا وضعنا املشروع على إطالقه
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وقلنا« :كل القانونيني» ،فكم قانوني م البحرينل آالف آالف القانونيني م
البحرين ،ما شاء اهلل هنال الكثري من القانونيني م جملسي الشورى
والنواب ،وزارات الدولة والبنول واملؤسسات احلكومية فيها مئات ا الف من
القانونيني ،بالتالي لو فتحنا الباب به.ه الطريقة ومنحنا أي شخص تتوافر فيه
الشروط املنصو

عليها م القانون أن ميارس ه.ا احلق ،يعين بعد ذلك ال

5

أستطيع أن أقول مثالً إن ه.ا املوضوع مفتوح لكل القانونيني ولكن سوف
أعطي الرتخيص لعشرة أشخا  ،عند ذلك سي.هب أي قانوني ويرفع دعوى
أمام احملكمة ،واحملكمة سوف حتكم لصاحله وسوف تعطيه ه.ا
الرتخيص .ثالثًا :بالنسبة إىل حصر ه.ا املوضوع م احملامني ،حنن أيضًا
وضعنا شروطًا وقلنا «احملامني اجملازين أمام حمكمة التمييز» ،حنن نظرنا

01

به.ه الطريقة ألننا حنن احملامني نعرف من خالل ممارستنا مدى خطورة
عملية التوثيق ،وهي مسألة خطرية جدًا تتطلب شروطًا معينة ،شخص
معروف لديه مكتب حبيث أستطيع أن أسائله ،وحيتفظ مبستندات ودفاتر،
ولكن لو أعطيت ترخيصًا لآلالف فكيف ستستطيع وزارة العدل أن تضبط
املراقبة أو تراقب أعمال هؤالء مجيعهمل كما أنه من املمكن أن حيصل

05

تضارب ،مبعنى أن موظفًا سيرتل وظيفته األساسية وسيستقبل أشخاصًا م
مكان عمله ويقوم بإجراءات التوثيق ،أو سيفتح مكتبًا ،أي التطبيق العملي
للعملية سيكون صعبًا جدًا ،باإلضافة إىل أنين ال أستطيع أن أقيد أو أمنع أي
شخص ــ م حالة فتح ه.ا النص به.ه الطريقة ــ عندما تتوافر فيه الشروط
من أن يتقدم بطلب احلصول على الرتخيص .حنن قلنا فقط اجملازون أمام
حمكمة التمييز ألن التوثيق يتطلب خربة قانونية وإجرائية ،وبالتالي قلنا إن
 01سنوات هي الفرتة املناسبة الكتساب ه.ه اخلربة ،وبالتالي ال أستطيع أن
أقدم خدمة متميزة للمستثمرين إال مع وجود اخلربة ،فكانت هنال عدة
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أسباب ــ وإن شاء اهلل أكون قد ذكرت معظمها ــ لقصر مسألة التوثيق على
ه.ه الفئة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي إضافات بسيطة فاألخت مجيلة سلمان
وفت وكفت م ه.ا املوضوع .اهلدف من ه.ا القانون أساسًا هو إدخال
شراكة احلكومة مع القطاع اخلا

ومنظمات اجملتمع املدني ،وبالتالي

01

ه.ه اخلدمات القانونية من املفرتض أن تديرها الدولة ،ولكنها تنازلت عن
جزء مما متلكه ملؤسسات اجملتمع املدني والقطاع اخلا

عن طريق تقديم

اخلدمات القانونية .أن تكون موثقًا ،يعين أن تلتزم بالتزامات املوظف
العمومي فيما يتعلق بالتوثيق ،كما أن مسؤوليتك ستكون مسؤولية املوظف
العمومي ،حنن قصرنا األمر على احملامني وقمنا باستثناء القضاة املتقاعدين

05

من املوضوع ألن أي قاضٍ متقاعد سيكون حماميًا ،فهو أساسًا سوف يفتح
مكتب حماماة ،وك.لك قمنا باستثناء القانونيني ألننا وجدنا أنه قد يكون
هنال تعارض ،مبعنى أنه سيكون موثقًا وله مصاحل خاصة فيما يتعلق
بالوظيفة اليت هو موجود فيها ،فسيحدث نوع من التضارب والتعارض مع
العمل القانوني ال.ي سيقوم به ،وبالنسبة إىل احملامني حصرنا ه.ا املوضوع

21

باعتبار أن رقابة وإشراف وزارة العدل على ه.ا العمل القانوني سيكونان
أسهل هلا وستكون متمكنة منهما أكثر ،وهل.ا حصرنا املوضوع م
احملامني فقط ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعقيبًا على كالم األخت مجيلة سلمان
خبصو

أنها توافقت مع مجيع اجلهات املعنية على ه.ا التعديل .حنن م

وزارة العدل اليت قدمت ه.ا املشروع نؤكد تصميمنا على الفئات اليت وردت
م املشروع ،وأوهلا القضاة املتقاعدون وكل من تسري م شأن تعيينهم

5

أحكام قانون السلطة القضائية ،وعلى سبيل املثال :هيئة التشريع واإلفتاء،
لو تقاعد أي موظف فيها يستطيع أن ميارس ه.ا العمل .ثانيًا :احملامون،
واحملامون اجملازون ليس عليهم خالف .أحببت أن أؤكد فقط أن وزارة العدل
مل تكن من ضمن اجلهات املعنية اليت توافقت على ه.ا التعديل ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل الدكتور ناصر محيد املبارل.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،وإن كنت م اللجنة إال أنه كان لي حتفظ

05

على املوضوع .كل امليزات اليت ذكرت للمحامني هي موجودة للقضاة
املتقاعدين ،وكل املخاوف اليت قيلت عن غري احملامني هي موجودة م
احملامني ،مبعنى أن عدد احملامني اجملازين ليس قليالً وليس كلهم سيمنحون
الرتخيص ،كما أن القضاة املتقاعدين لن مينح مجيعهم الرتخيص ،ه.ا حق
لوزير العدل حبسب املادة ،القاضي م ممارسته القضاء يقوم بالتصديق

21

والتوثيق على كثري من الوثائق اليت تأتي من اخلارج ،وعلى سبيل املثال:
القضاة الشرعيون يوثقون ويصدقون على عقود الزواج والطالق اليت تأتي من
دول أخرى ،هو مارس ه.ا العمل وله به خربة وهو موثوق به ،وال يفرتض فيه
أنه غري مؤمتن أو متساهل ،وسوف يلزم بفتح مكتب كما للمحامي
مكتب ،وال أرى وجهًا الستبعاد القسمني ا خرين من املادة ،وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أذكر أن بعض األخوات متحمسات

5

حلصر موضوع التوثيق م فئة معينة من احملامني وهم احملامون اجملازون أمام
حمكمة التمييز حتى يتم استثناء بقية احملامني ال.ين مل يصلوا إىل ه.ا
املستوى .حتى نكون واضحني ،لقد حبثت م اإلنرتنت وحصلت على بعض
املعلومات ورأيت كيف تنظم الواليات املتحدة موضوع املوثق العام أو كاتب
العدل لديها .هنال واليات معينة تعطي ه.ا املوضوع أشخاصًا لديهم  08سنة

01

بشرط أن تتوافر م الشخص معرفة القانون ويكون خرجيًا من اجلامعة وال
تشرتط سنوات خربة ،ألن ه.ا إجراء معني يطابق بعض األمور وعلى الشخص
أن يدفع رسومًا معينة ويكون قائمًا على العمل ويكون لديه مكتب
معروف ،ونستطيع أن نضع كل ه.ه األمور م الالئحة التنفي.ية ،وحنن
دائمًا نعتمد على اللوائح التنفي.ية م تنظيم ما ال نضعه م القوانني .أعتقد أنه
من الضروري ملصلحة االقتصاد وملصلحة عمل القطاع اخلا

05

أن نوسع الفئة

وأن ننظمها ،فليست هنال مشكلة .أنا أتفق مع اإلخوة على أنه ليس كل
قانوني مناسبًا ،وليس كل قاضٍ سيكون مسارعًا للتسجيل ،ولكن هنال
من يستطيع أن يسهم ليسهل على املؤسسات ــ وباألخص على املستثمرين من
غري البحرينيني ــ توثيق معامالتها م البحرين ،فأعتقد أنه من املصلحة أن

21

نعود إىل النص األصلي ال.ي تقدم به املشرع ألنه يوسع أكثر مما يضيق،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.
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العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل ما ذكره بعض اإلخوة من أن وزير
العدل ميكن أن يقيد مسألة منح الرتخيص ،ه.ا غري صحيح ،فأي شخص
تنطبق عليه الشروط ميكن أن يرخص له مبمارسة ه.ه السلطة .وعلى سبيل
املثال :كان هنال أحد احملامني اخلليجيني تقدم بطلب ترخيص م البحرين،

5

وعندما رفض وزير العدل منحه ترخيص مزاولة مهنة احملاماة رفع دعوى
واحملكمة رخصت له بناء على االتفاقية االقتصادية بني البحرين ودول جملس
التعاون ،وبالتالي الوزير ال ميلك رفض الرتخيص ألي شخص تتوافر فيه
الشروط املوجودة م القانون ،باإلضافة إىل أن عدد احملامني لدينا سيتجاوز
ألف حمامٍ واحملامون اجملازون أمام حمكمة التمييز سيتجاوزن  311حمامٍ،

01

فالعملية صعبة جدًا ،وكما قلنا إن ه.ه السلطة خطرية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل مجال حممد فخرو.

05

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،ملاذا ال نعطي اجملال لآلخرين إلجناز مثل ه.ه
األعمال اليت ال حتتاج إىل أي خربة غري أن يكون الشخص حماميًا وميارس
عمله القضائيل ومن ناحية املتابعة واإلشراف ،هنال وزارة متخصصة م
البحرين هي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف يناط بها ه.ا العمل،

21

وسوف يناط بها اإلشراف وتنفي .القانون .ال أعلم ملاذا اإلخوة متخوفون من
العددل كل شخص تتوافر فيه الشروط سوف يسمح له ،طاملا يقول القانون
إن ه.ا قاضٍ سابق ،وه.ا حمامٍ أمام حمكمة التمييز ،وذلك مارس العمل
القانوني مدة  01سنوات فالشروط انطبقت عليهم ،ثم إن هنال شروطًا طويلة
م القانون نفسه ،فالقانون حدد شروطًا كثرية ،وهنال الئحة ستصدر عن
الوزير حتدد ه.ه الشروط وتنظيمها .اليوم عندما ت.هب إىل أي مكان م
العامل لتوثق ورقة جتد حماميًا م شارع ضيق م لندن أو فرنسا ،وت.هب إليه
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25

وتوقع ورقتك وتنتهي من عملك ،ال ت.هب إىل وزارة أو مركز آخر ،حنن م
البحرين ــ لألسف ــ نعيق العمل ،فجزء من ه.ا هو من باب تسهيل العمل
االقتصادي ،فعندما تكون لدي عدة حمالت وأماكن يتم اإلشراف عليها
من قبل الوزارة املعنية فه.ا يعد تسهيالً للعمل ،وال أرى أي سبب يدعونا إىل
قصر ه.ا املوضوع على فئة معينة .أمر آخر ،إذا الوزير ــ ردًا على األخت

5

مجيلة ــ تعسف م اختاذ القرار جيب أن ي.هب املغلوب على أمره إىل
احملكمة ألخ .حقه ،فإذا كان وزير العدل م املثل ال.ي ذكرته األخت
مجيلة قد اخت .قرارًا خاطئًا ضد ه.ا احملامي اخلليجي ال.ي تنطبق عليه
شروط االتفاقية االقتصادية وذهب إىل احملكمة؛ فجزى اهلل خريًا احملكمة
اليت أعطته حقه وأنصفته ،وبالتالي أعتقد أن ه.ا قياس ــ على العكس ــ

01

نعرتف فيه بأنه إذا كان لدينا وزير لسبب ما تعسف ضد شخص أو أخطأ
فإن هنال جهازًا قضائيًا يرد له اعتباره ،وأعتقد أن ه.ا فخر للبحرين وليس
عيبًا فيها ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن عندما حصرنا املوضوع على فئة احملامني
اجملازين أمام حمكمة التمييز ــ وهي مسألة جديدة على البحرين ــ فقد كان

21

ذلك خوفًا من أن حيصل م املوضوع نوع من التشتت أو عدم املسؤولية ،أو أن
ميارس العمل أشخا

ليسوا على قدر املسؤولية ،وأنا ال أقول إن احملامني

اجملازين أمام حمكمة التمييز سيكون هلم قدر من املسؤولية أو أنهم
سيكونون مسؤولني أكثر ولكننا ندخل م موضوع الرقابة واإلشراف،
حنن نظرنا إىل موضوع الرقابة واإلشراف بالنسبة إىل وزير العدل حبيث
يستطيع أن يراقبهم ويشرف عليهم .مكاتب احملاماة رغم أنها خاضعة
لرقابة وإشراف احملامني ،فإن هنال كثري من القرارات اليت أصدرها وزيـــر
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25

العدل ــ حتى م مسألة غسل األموال ــ مل تنف .ومل تطبق على احملامني على
الوجه الصحيح ،وبالتالي حنن حصرنا املوضوع حتى تكون لوزارة العدل
رقابة أكثر وأفضل م ه.ا املوضوع ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل الدكتور ناصر محيد املبارل.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل سلطة وزير العدل م إصدار
القرار ،األخت مجيلة قالت إنه إلزامي ،ونص املادة بعد التعديل وقبل التعديل

01

يقول« :جيوز لوزير العدل» ،وإذا كانت إلزامية جيب أن تكون العبارة «جيب
على وزير العدل» .أمر آخر ،أتساءل :ملاذا احملامون فقطل لنفرتض أنين
اقرتحت أن يكونوا القضاة املتقاعدين فقط ونستبعد احملامني والقانونيني،
ما هي امليزةل وملاذال الوجه م االستبعاد غري واضح ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا عضو م اللجنة وقد تدارسنا املوضوع

21

بكثري من التأني ثم اُخت .القرار .لست حماميًا أو قاضيًا ولكن لو قارنا عدد
املوثقني احلاليني املوجودين فسنرى أن هنال حاجة إىل التوسع ،ولكن ال
يكون التوسع بالشكل ال.ي يطالب به بعض اإلخوة .لو أعطيت احلق لكل
حمامٍ أن يأخ .امتيازًا أو إمكانية التوثيق ،فنحن لدينا حوالي  811حمامٍ م
اململكة ،فهل أجيز لـ  811حمامٍ أن يقوموا بعملية التوثيقل! سوف تكون
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العملية سائبة .أنا أتصور أن م اختيار اللجنة احملامني ال.ين ميثلون أو ال.ين
هلم حق التمثيل أمام حمكمة التمييز نوعًا من التوسع م عدد املوثقني،
ولكن حتت ضوابط معينة ،وال يفتح اجملال لكل أحد .أما موضوع أن يقوم
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بتحديد األشخا  ،فال أظن ذلك،
وأتصور أن وزير العدل سوف يكون مُلزمًا من ِقبَل احملامني ــ إذا كانت م

5

القانون مادة جتربه على أن كل حمامٍ له احلق م التوثيق ــ بأن يعطيهم احلق
م التوثيق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان لقد أصبحت الصورة ا ن واضحة .اإلخوان م

01

اللجنة كانوا حريصني على حتديد من حيق له فتح مكتب ،وذلك خوفًا من
أن تتوسع العملية أكثر من الالزم ،والوزارة املعنية غري قادرة على اإلشراف
على ه.ه األعداد الكبرية من املوثقني .وجهة النظر األخرى تقول إنه على
العكس ،لنفتح الباب ألكرب عدد ممكن من األشخا  ،وه.ا فيه تسهيل
على الناس وعلى املستثمرين ،حيث أصبحت كل عملية اليوم حتتاج إىل

05

توثيق ،وبالتالي ليس هنال ضرر من إعطاء ه.ا احلق للقضاة وللقانونيني
ال.ين مارسوا اخلدمة مدة  01سنوات .وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف ــ حبسب كالمها ــ مل تتفق مع اللجنة ومازالت مصرّة على رأيها
السابق بإبقاء النص كما ورد من احلكومة ،والرأي األخري بالطبع للمجلس.
21

وحنن ا ن سوف نصوّت...

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس لدي مالحظة ،وهي أن اإلخوة م جملس النواب رفضوا
ه.ا املشروع من األساس ،رفضوه من حيث املبدأ.
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الرئيـــــــــــــــس:
نعم ،املشروع مرفوض من النواب ،وإذا أقره جملس الشورى سوف
يرجع مرة أخرى إىل النواب ،وإذا أصروا على رأيهم السابق يرجع لنا وإذا
وافقنا على رأيهم فبها ،وإذا اختلفنا فهنال اجمللس الوطين.

العضو رباب عبدالنيب العريض:

5

سيدي الرئيس أنا أبيّن لك األمر فقط ،وأنا أعرف ه.ه اإلجراءات.

الرئيـــــــــــــــس:
ا لية معروفة .واملهم أن رفض جملس النواب ملشروع القانون من حيث

01

املبدأ ال يُلزمكم بالرفض .هل هنال مالحظات أخرىل

(ال توجد مالحظات)
05

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،م ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء
أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة على مشروع

21

قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )03لسنة 0470م بشأن
التوثيق ،من حيث املبدأ .واملوافقة على توصيات اللجنة بتعديل مشروع
القانون ،وذلك بالتفصيل الوارد م اجلدول املرفق ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأل

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على ه.ه الديباجة بالتعديل الوارد م
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هنال مالحظات على الديباجةل

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنةل

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي األخت مقررة

21

اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة بالتعديل الوارد م
25

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنال مالحظات على ه.ه املادةل تفضل األجل سعيد حممد
عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 25

2102/3/22م املضبطة 23

31

املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا حنن لسنا موافقني على التعديل ال.ي
ورد على املادة ،ونرى األخ .بالنص الوارد م مشروع احلكومة بإضافة
القضاة املتقاعدين واحملامني اجملازين ،ومن العجائب أنه على الرغم من أن

5

املشروع ح.ف القضاة وح.ف هيئة التشريع واإلفتاء القانوني فإن الديباجة
جاءت متضمنة قانون السُلطة القضائية وقانون حمكمة التمييز وقانون هيئة
التشريع واإلفتاء القانوني .وحنن نسأل ما الداعي لوجودهم م الديباجةل!
حنن نتمسك بالنص ال.ي ورد م مشروع احلكومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

01

شكرًا ،هنال بعض اإلخوان ال.ين تبنوا اقرتاحكم .تفضل األجل
السيد حبيب مكي هاشم.
05

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي نقطتان .األوىل ذكرها اإلخوان ،وأثين
على ما تفضل به األجل الدكتور عبدالعزيز أبل ،وما تفضل به األجل مجال
فخرو ،حول أن تبقى الفئات كما هي من دون االقتصار على احملامني
اجملازين ،وطبعًا هنال شروط وضعت للفئات الثالث .أما القول بأن اقتصارها
على احملامني ألن مهمة التوثيق فيها مسؤولية كبرية فه.ا مردود عليه ،أليس

21

القاضي املتقاعد يعرف معنى املسؤولية ويتحملهال! ه.ه النقطة األوىل .النقطة
الثانية :م عبارة «احملامني املشتغلني اجملازين أمام حمكمة التمييز» الواردة
م الفقرة الثانية من رأي اللجنة ،اإلخوة النواب م قانون الوساطة لتسوية
املنازعات ــ وال.ي سوف نناقشه إن شاء اهلل بعد قليل م املداولة الثانية ــ
استخدموا عبارة «أحد احملامني اجملازين أمام حمكمة التمييز» واللجنة مل
تقبل به.ه العبارة وغيّرتها إىل عبارة «أحد احملامني املشتغلني واملقبولني أمام
حمكمة التمييز» ،وعند املداولة الثانية م جملس النواب وافق اإلخوة النواب
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25

على العبارة اليت أقرها جملس الشورى ،ثم تأتي اللجنة هنا وتستخدم عبارة
وسطية بني ما رآه جملس النواب أوالً وما رآه جملس الشورى ثانيًا ،باستخدام
عبارة «ألي من احملامني املشتغلني ــ وهي العبارة اليت استخدمها جملس
الشورى ــ اجملازين ــ وهي العبارة اليت استخدمها جملس النواب ــ أمام
حمكمة التمييز» ،وسؤالي هو :هل االختالف م قولنا «أحد احملامني

5

املشتغلني واملقبولني »...وقولنا «احملامني املشتغلني اجملازين »...ألن هنال
حماماة وهنا وساطة ،والعكس صحيحل أريد أن أعرف ملاذا االختالف م
التعبري بني العبارتنيل وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أنا أضم صوتي وتأييدي إىل صوت األجل
املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،ومتسكه

05

باملادة كما جاءت من احلكومة ،وأنا أتبنى ه.ا االقرتاح ،أعين التمسك
باملادة األصلية اليت جاءت م املشروع بقانون .وأيضًا أضيف إىل ما تفضل به
زميلي األجل السيد حبيب مكي أن املادة نفسها ختفف أو ترد على مجيع
املخاوف اليت تفضلت بها الزميلتان ،األخت رباب العريض ،واألخت مجيلة
سلمان ،من أن البعض سوف يسيء االستخدام وسوف لن يكون له مكتب،

21

وهنال تفاصيل دقيقة جدًّا وجدت أنها ال ينبغي أن تكون م القانون ،وإمنا
ميكن أن تكون موجودة م الالئحة التنفي.ية .وعلى سبيل املثال ــ وليس
احلصر ــ تقول املادة «والشروط الواجب توافرها م طالب الرتخيص وم
املكان ال.ي يزاول فيه أعماله املرخص له بها وأيام ومواقيت العمل فيه،
والواجبات اليت يلتزم املرخص بالقيام بها والدفاتر والسجالت الواجب عليه
إمساكها ،واجلزاءات ،»...أعتقد أن ه.ا فيه تدقيق واضح حول كيف
سوف يكون ه.ا العمل منظمًا ،وبدون أي خماوف سوف تكون رقابة من
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 27

2102/3/22م املضبطة 23

25

وزارة العدل عليه .ل.لك أنا أعتقد أن كل املخاوف اليت جيء بها ليست قائمة
على أسس سليمة ،وبالتالي هي تقصر العمل على فئة معينة .القانون ال.ي
سوف نناقشه فيما بعد املتعلق مبوضوع املنازعات مت فيه توسيع الفئة وليس
االقتصار على احملامني اجملازين أمام حمكمة التمييز ،وهنا يتم االقتصار
عليهم فقط .النقطة األخرية ،أن اإلخوة اهتموا بالتعديالت كثريًا ،وألغوا م

5

اللجنة ــ مع كل االحرتام والتقدير ــ الكفاالت اليت جيب عليه تقدميها
الستصدار الرتخيص ،ألغوها متامًا ،ولكنهم نسوا مسألة مهمة وهي أن
مسمى الوزارة تغري ا ن ،ومل يعد املسمى وزارة العدل والشؤون اإلسالمية،
وإمنا أضيفت إليها «األوقاف» ك.لك .وه.ه النقطة مل تعدل ،وأتوقع أن
01

السبب هو انشغاهلم ببعض النقاط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،قلت لكم إن مسألة التوثيق هي مسألة غري
رحبية بالنسبة إىل احملامي ،ووزير العدل هو ال.ي سوف حيدد الرسوم .لدي
سؤال :إذا كانت نية األعضاء تتجه إىل املوافقة على مشروع احلكومة أفلن
يتعارض ه.ا مع عدم اجلمع بني الوظيفة العمومية والعمل احلرل أيضًا مشروع
قانون العمل ــ ال.ي وافقنا عليه سابقًا ــ مينع العامل من أن يعمل م عمل آخر

21

بعد الدوام الرمسي إال مبوافقة صاحب العمل ،وبالتالي أعتقد أنه سوف
يكون هنال الكثري من التعارض ،فهل تقبل أن يقوم الوزير أو وكيل وزارة
معينة مبمارسة مهنة التوثيق أيضًال! القصد أن القانون مل حيدد أنه عمل حر،
القانون أوضح فقط الفئات ،أما بالنسبة ملوضوع اجلمع فلم حيدده ،مبعنى
أنه سيكون هنال مجع وه.ا يتعارض مع قوانني أخرى مثل قانون اخلدمة
املدنية ومشروع قانون العمل ال.ي وافقنا عليه أساسًا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل خليل إبراهيم ال.وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ه.ه املادة أو ه.ا املوضوع يناقش

5

للمرة األوىل م جملسنا املوقر ،وا ن حنن أمام آراء متباينة ومتعددة فحب.ا لو
تطلب اللجنة املوقرة أو األخت مقررة اللجنة إعادة ه.ه املادة إىل اللجنة ملزيد
من الدراسة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن اللجنة منزهة عن أن ختص نفسها
بأي امتياز م ه.ا التعديل ،وأرى أنها اجتهدت م األمر وحاولت أن تصل إىل

05

قرار قد يفيد العمل م ه.ا اجملال ،ولكن مع احرتامي لرأي اللجنة وتعديلها
أعتقد أن النص كما جاء من احلكومة هو األفضل واألمشل ،ألنه سيشمل
قضاة متقاعدين ليسوا موظفني حكوميني وحمامني وقانونيني ،ولوزير العدل
أن خيتار من ضمن هؤالء وبشروط معينة ،ل.لك فالنص األصلي كما جاء
من احلكومة هو األفضل هل.ا العمل وهو سوف يغطي مجيع جوانبه ،وهو

21

ليس اقرتاحًا من األجل املستشار القانوني بوزارة العدل كي يتبناه اإلخوة بل
جاء م املادة األصلية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،تفضل األجل حممد سيف املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أثين على كالم األجل خليل ال.وادي
باسرتجاع املادة ملزيد من الدراسة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أستفسر من األخت مقررة اللجنة
خبصو

5

ما قالته عن احتمال وجود تعارض بني ه.ا العمل والوظيفة العامة،

اليت تعترب ضد فكرة ه.ا القانون ،حيث إنين مل أجد م نص احلكومة أي
فئة ميكن أن يكون هنال تعارض بني عملها وبني ممارسة ه.ا العمل،
فعندما يقول :احملامني اجملازين أمام حمكمة التمييز ــ وهو نص كما جاء
من اللجنة ــ والقضاة املتقاعدين ،والقانونيني ال.ي أمضوا مدة  01سنوات م

01

ممارسة العمل القانوني ،فمثالً إذا مارس وزير العمل القانوني ثم أصبح وزيرًا
ــ وهو يرضى على نفسه أن ميارس ه.ا العمل ــ فهي تقول :هل يُعقل أن يقوم
وزير به.ا العملل! أنا مل أرَ م نص احلكومة ما يشري إىل أن هنال تعارضًا
مع نص القانون ال.ي ينص على عدم اجلمع بني ...

05

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،األخت رباب تقول إن القانونيني ال.ي أمضوا  01سنوات منهم
مَن يشغل وظيفة عامة ،فهل جيوز أن يفتح مكتبًا وهو موظف عامل ه.ا هو
سؤاهلا.

21

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
سيدي الرئيس ه.ا ال جيوز ،فإذا كان ضد القانون فلن تعطيه وزارة
العدل ترخيصًا ،الالئحة الداخلية هي اليت حتدد وكما ذكر األجل الدكتور
عبدالعزيز أبل هنال تفاصيل جيب أال تكون م املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص تضمن أن الوزير هو مَن حيدد الشروط
احملددة م طلب الرتخيص ،ومن الشروط احملددة أال يعمل م وظيفة عامة،
فالقانون أناط بالوزير حتديد الشروط لطلب الرتخيص ومن ضمنها أن يكون
طالب الرتخيص من الفئة الثالثة ال يشغل وظيفة حكومية ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما طرحه األجل املستشار القانوني بوزارة العدل
افرتاضي ،فقد تأتي الشروط ويكون من ضمنها أال يكون حبرينيًا فهي مل
تقتصر على البحرينيني ،فأي مقيم م اململكة إذا كان حيمل شهادة قانونية
فقد ميارس املهنة إذا انطبقت عليه الشروط ،وبالتالي ه.ه الشروط والقواعد
البد أن ينص عليها القانون ،وال جيوز لوزير العمل م لوائحه التنفي.ية أن
يتجاوز القواعد ،ويبين قواعد جديدة غري منصو

05

عليها م القانون،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،هل هنال مالحظات أخرىل

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على إعادة ه.ه املادة إىل اللجنةل

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد ه.ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت
مقررة اللجنة.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة بالتعديل الوارد م
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنال مالحظات على ه.ه املادةل تفضل األجل الدكتور عبدالعزيز

01

حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،االسم الرمسي للوزارة أضيفت إليه كلمة
05

«واألوقاف» ،فأرجو االنتباه إىل ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن منتبهون إىل ه.ا املوضوع ،ورأينا أن
التعديالت على وزارة العدل كثرية حتى أن توجهي كان «وزارة العدل» فقط
بدون إضافة باقي املسمى «والشؤون اإلسالمية واألوقاف» ل.لك ارتأينا أن
تكون وزارة العدل والشؤون اإلسالمية فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

شكرًا ،هل هنال مالحظات أخرىل

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه.ه املادة بتعديل اللجنة مع إضافة عبارة
«واألوقاف» بعد عبارة «والشؤون اإلسالمية»ل
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه.ه املادة بالتعديل امل.كور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.

01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة كما جاءت من
احلكومة.

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنال مالحظات على ه.ه املادةل تفضل األجل مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،حتى تستقيم صياغة املادتني الثانية والثالثة
أرجو أن تضاف عبارة «واألوقاف» إىل مسمى وزير العدل ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنال مالحظات أخرىل
25

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه.ه املادة مع إضافة عبارة «واألوقاف» بعد
عبارة «والشؤون اإلسالمية»ل
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(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه.ه املادة بالتعديل امل.كور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة الرابعة :توصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هنال مالحظات على ه.ه املادةل

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على ه.ه املادةل

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه.ه املادة .بقيت  3بنود من جدول أعمال ه.ه اجللسة ،وأرى

21

أن مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الوساطة لتسوية
املنازعات حتتاج إىل جلسة كاملة ،وإذا كنا نريد مناقشته ا ن فلدينا
خياران :إما أن نرفع اجللسة ألخ .اسرتاحة نعود بعدها ملناقشته ،وإما أن
نكتفي مبناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصو

مشروع قانون

باعتبار منطقـــيت فشت اجلـــارم وفشـــت العظم حممــيتني طبيعيتني ،وأقــــرتح

25

ــ حتى ال نعطل سعادة الوزير برفع اجللسة لنعود بعدها للمناقشة ــ أن نناقش
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصو

مشروع قانون باعتبار منطقيت

فشت اجلارم وفشت العظم حمميتني طبيعيتني( ،املعد م ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األجل عبدالرمحن عبداحلسني
جواهري مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطةل

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
01

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة.

(انظر امللحق  /5صفحة )155
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضل األجل

05

مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،م الفصل التشريعي الثاني ،وم دور االنعقاد األول
من الفصل التشريعي الثالث مل يفصل جملسكم املوقر م مشروع القانون

21

ال.ي أمامكم ،وطلب من جلنة املرافق العامة والبيئة إعادة دراسته وإعداد
تقرير م ضوء مالحظات السادة األعضاء ،واطلعت اللجنة على رأي
احلكومة املوقرة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية وقرار جملس النواب
ومرفقاته ،ورأي ومالحظات املستشارين القانونيني لشؤون اللجان باجمللس،
كما اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس،
وبعد االستئناس برأي كل من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني،
واهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ،ووزارة الطاقة،
آخ.ين م االعتبار آراء السادة أعضاء اجمللس املوقر ،اليت أبدوها خالل
اجللسة  05من دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثالث ،املنعقدة
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بتاريخ  28مارس 2100م وخالل مناقشة املوضوع م جملسكم املوقر ،كانت
هنال عدة أسئلة طرحت ،وأود أن أقدم لكم اإلجابة عنها أو عن بعضها وفقًا
للردود اليت حصلت عليها اللجنة من اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية
والبيئة واحلياة الفطرية ،أحد ه.ه التساؤالت كان :ما هي املناطق احملمية
اليت صدرت قرارات عن اجلهات احلكومية املعنية بتحديدها بناء على

5

توصيات اللجنة الوطنية حلماية احلياة الفطرية عمالً بأحكام املرسوم بقانون
رقم ( )2لسنة 0445م بشأن محاية احلياة الفطرية ،وخصوصًا بشأن فشيت
اجلارم والعظم ،واجلواب عن ه.ا السؤال جاء كا تي :أن املناطق احملمية
اليت صدرت قرارات من اجلهة املختصة بتحديدها بناء على توصيات اللجنة
الوطنية حلماية احلياة الفطرية هي :أوالً :جزر حوار والرب اإلقليمي احمليط بها

01

املعلنة وفق القرار رقم ( )02لسنة 0442م ،ووفقًا ألحكام املرسوم بقانون رقم
( )2لسنة 0445م بشأن محاية احلياة الفطرية .ثانيًا :حممية جزر مشتان املعلنة
وفقًا للقرار رقم ( )0لسنة 2112م بناء على توصيات اهليئة الوطنية حلماية
احلياة الفطرية ،اليت حلت حمل اللجنة الوطنية حلماية احلياة الفطرية
مبوجب املرسوم بقانون رقم  02لسنة 2111م .ثالثًا :حممية العرين املعلن ضمها

05

إىل اهليئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية باملرسوم بقانون رقم  28لسنة
2111م .وكان هنال سؤال آخر مقدم من قبل األجل الدكتور عبدالعزيز أبل
حمتواه :هل أجريت أي مسوحات بيئية لفشيت اجلارم والعظمل حبسب
املعلومات اليت قدمتها اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة
الفطرية فقد أجريت م عامي 0485م و2115م مسوحات بيئية مكثفة مشلت

21

البيئة البحرية م مجيع املياه اإلقليمية ململكة البحرين ،وقد غطت ه.ه
املسوحات كالً من فشت العظم وفشت اجلارم ،وهنال معلومات دقيقة
قدمت لنا م اللجنة ،كما أن أحد األعضاء سأل :هل أجريت أي دراسات
تتعلق بطبيعة البيئة البحرية واملخزون السمكيل وما هي األهمية االقتصادية
لفشيت اجلارم والعظمل وكان ه.ا م جلسة  08مارس 2100م ،وجواب
اجلهات املعنية هو :تعترب املنطقة من أهم املناطق للثروة البحرية وخاصة
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األمسال ،كما أن هنال مواقع أخرى م البحرين هلا نفس املميزات بالنسبة
إىل الثروة البحرية ،وقد أوضحت خرائط احلساسية البيئية اليت أُعدت م
ضوء خمرجات املسح ال.ي أجري م عام 2115م أن هنال بعض األجزاء من
فشيت اجلارم والعظم هلا أهمية أكثر من غريها م نفس الفشتني .كما
كان هنال سؤال عن مدى تأثر فشيت اجلارم والعظم بالعملية االستكشافية

5

عن النفط والغاز وخصوصًا أعمال شركة أوكسيدنتال األمريكية،
وشركة  PTTEPالتايلندية ،وقد أوضحت لنا اجلهات املعنية أنه يشرتط
إجراء عملية تقويم أثر بيئي شامل قبل الرتخيص لألعمال االستكشافية عن
النفط والغاز ،كما يشرتط أيضًا على شركات التنقيب النفطي إعداد
وتنفي .خطة إدارة بيئية ،وخطة طوارئ ملكافحة التلوث ،وقد بيّنت التجارب

01

السابقة أن األضرار البيئية لألعمال االستكشافية للنفط والغاز البد أن
تكون حمدودة النقاط ،إذا نف.ت التدابري التخفيفية والواردة م دراسة تقويم
األثر البيئي بصورة فاعلة ،وقد سبق أن مت عمل جتارب أولية استكشافية م
جنوب فشت العظم من قبل شركة  PETRONASاملاليزية ،وشركة
 CHEVRONاألمريكية م السنوات السابقة ،ومل يكن هنال أي تأثري على

05

تلك العمليات ،حيث خضعت إلجراءات التقويم البيئي .أما التساؤل حول
مساحة كل من فشيت اجلارم والعظم ،فبحسب اخلرائط املعتمدة لدى اهليئة
ــ وكان ه.ا السؤال مقدمًا من األخت دالل الزايد ــ أفادت اهليئة بأنه ليست
لديها مساحات حمدودة للفشتني ،حيث إن احتساب املساحة يعتمد على
تعريف املنطقة واألعماق ،وتتأثر بظاهرة املد واجلزر ،وعندما تعمل اهليئة

21

العامة على دراسة منطقة حممية ،يتم حتديدها م ضوء املساحات والدراسات
اليت جترى قبل إعالن احملمية ،وبالتالي فإن مواقع ومساحة املناطق احملمية
املعلنة قد ال تتفق أحيانًا مع املسميات واملواقع واملساحات املتعارف عليها لدى
العامة أو املقرة م اخلرائط املالحية .كما تضمنت التساؤالت م تلك اجللسة
ما إذا كانت ألي أفراد أو جهات أمالل خاصة م فشيت اجلارم والعظم
وحزامي االرتداد هلما قبل صدور القانون رقم  2لسنة 0445م بشأن محاية
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احلياة الفطرية ونفاذه بعد نشره م اجلريدة بتاريخ  01يناير 0445م ،وإذا
كانت هنال ملكيات أو حقوق عينية أخرى ،وهل سويت أوضاع أصحاب
تلك امللكيات واحلقوق حبسب سجالت اإلدارةل وكان اجلواب من اهليئة
العامة :أنه حبسب املعطيات املتوافرة لديها فإن ملكية الفشتني للدولة.
وخبصو

التساؤل عن عدد احملميات اليت صدرت قرارات عن اجلهات

5

املختصة بها ،وما هي تلك احملمياتل وهل من بينها فشتا اجلارم والعظمل
كان اجلواب :أن عدد املناطق احملمية اليت صدرت قرارات بشأنها عن
اجلهات املختصة هي سبع حمميات ،وهي على التحديد ا تي :أوالً :حممية
جزر حوار والبحر اإلقليمي احمليط بها ،وصدر بشأنها قرار عن رئيس جملس
الوزراء رقم  02لسنة 0442م .ثانيًا :حممية العرين ،وصدر بشأنها املرسوم رقم

01

 28لسنة 2111م .ثالثًا :حممية جزر مشتان ،وصدر بشأنها قرار رقم  0لسنة
2112م .رابعًا :حممية دوحة عراد ،وصدر بشأنها القرار رقم  3لسنة 2113م.
خامسًا :حممية خليج توبلي ،وصدر بشأنها القانون رقم  53لسنة 2112م.
سادسًا :حممية هري بولثامه ،وصدر بشأنها قرار رقم  8لسنة 2117م .وليس
من بني احملميات السابقة فشتا اجلارم والعظم .أما بشأن التساؤالت حول

05

تنظيم صيد األمسال بفشيت اجلارم والعظم ،وهل توجد قرارات صدرت
بشأنهمال فقد أفادتنا اهليئة بأنه مل تصدر قرارات خاصة بتنظيم الصيد م
فشيت العظم واجلارم ،ولكنْ الفشتان مشمولني بضوابط احلماية الواردة م
املرسوم بقانون رقم  2لسنة 0445م بشأن محاية احلياة الفطرية ،واملرسوم
بقانون رقم  21لسنة 2112م بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة

21

البحرية ،وقد أولت بعض أحكامها أهمية خاصة للحفاظ على الشعاب
املرجانية «الفشوت» .وعند سؤالنا هلم ،ومن خالل خربتهم ،هل القوانني اليت
صدرت بشأن محاية احلياة الفطرية كافيةل وإن كان تفعيلها وإصدار
قرارات تنفي.ية وفقًا للقوانني السائدة حاليًا سوف تكمل النواقص أم أن
هنال احتياجًا إىل إصدار قوانني جديدة الستكمال وسد ثغرات تراءت لكم
من املمارسة ،واإلشارة إىل تلك الثغرات إذا كانت موجودةل وكان جواب
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اهليئة بالقطع ،وأن هنال حاجة ماسة إىل إصدار قانون موحد بشأن احملميات
الطبيعية يتم من خالهلا توحيد اإلطار القانوني واملسمى هل.ه احملميات لتحقيق
أقصى درجات احلماية ،ولضمان استدامتها حفاظًا على خصائصها البيئية
واملوارد الطبيعية املتوافرة م احملميات ،ولتكون هنال منظومة متكاملة
للمحميات الربية والبحرية م مملكة البحرين ،وب.لك تكون اململكة هي

5

الرائدة م عمل قانون من ه.ا النوع ،ول.لك رأت اللجنة التمسك بتوصيتها
السابقة بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ لألسباب التالية:
أوالً :عدم ظهور أية مستجدات جديدة لتغري اللجنة رأيها السابق .ثانيًا :أن
املشروع بقانون أمام جملسكم املوقر ال يفي بالغرض املنشود منه ،وأن هنال
حاجة ماسة ــ كما ذكر املسؤولون ــ إىل قانون موحد متكامل بشأن

01

احملميات الطبيعية .ثالثًا :أن املخطط االسرتاتيجي اهليكلي ململكة البحرين
قد حدد خط الدفان النهائي للمملكة حتى عام 2131م ،ومن ضمنه ما يتعلق
مبنطقيت فشيت اجلارم والعظم .رابعًا :قامت حكومة مملكة البحرين
بالتوقيع على أربع اتفاقيات مع كل من شركيت أوكسيدنتال األمريكية،
و PTTEPالتايلندية لالستكشاف م القواطع البحرية ،وإن فشت اجلارم يقع

05

ضمن القاطع رقم  ،2وفشت العظم يقع ضمن حدود القاطع رقم  ،3وأن
املوافقة على ه.ا املشروع تتعارض مع التزامات مملكة البحرين مبوجب تلك
االتفاقيات .خامسًا :أن قرار مشروع القانون له تداعيات اقتصادية وتنموية
على اململكة ،حيث إن إصدار القانون سوف يعيق العمليات البحرية
االسرتاتيجية املهمة ،واليت ختدم األجيال القادمة مثل التنقيب عن النفط

21

والغاز م كل من فشيت العظم واجلارم .قبل أن أقرأ التوصية أود أن أشكر
احلكومة املوقرة املمثلة م وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ،وهيئة
النفط والغاز ،ووزارة الطاقة ،واهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة
واحلياة الفطرية ال.ين أبدوا تعاونًا إجيابيًا جدًا مع اللجنة ،وباألخص أود أن
أشيد بتعاون الدكتور عادل الزياني املدير العام للهيئة العامة حلماية الثروة
البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ال.ي كان خري سند للجنة اليت تعد تقريرها
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25

الشامل ،وإلجابته عن االستفسارات والتساؤالت اليت طرحت م جملسكم
املوقر عند مناقشة املشروع م دور االنعقاد األول .وم ضوء ما ورد من
مناقشات أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي بعدم املوافقة من
حيث املبدأ على مشروع القانون باعتبار منطقيت فشت اجلارم وفشت العظم
حمميتني طبيعيتني (املعد م ضوء االقرتاح املقدم من جملس النواب) ،واألمر

5

معروض مرة أخرى على جملسكم املوقر الختاذ ما ترونه مناسبًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنال مالحظاتل تفضل األجل الدكتور عبدالعزيز حسن
01

أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتقدم بالشكر اجلزيل إىل األجل عبدالرمحن
جواهري على التفصيل الواضح واملفيد .حنن نناقش موضوعًا مهمًا جدًا من
الناحية الوطنية ،وال يتعلق فقط بالبيئة ،وإمنا يتعلق أيضًا بالثروات الوطنية

05

واملصلحة الوطنية على املدى االسرتاتيجي .القانون يتحدث عن :أوالً :اعتبار
فشت العظم وفشت اجلارم حمميتني طبيعيتني ،أي أن القانون يريد أن
يضعهما م ه.ه اخلانة قبل احلديث عن كيفية التصرف بهما ،فالقانون
يقول نريد أن جنعل ه.ين الفشتني حمميتني طبيعيتني ،واهلدف من ذلك هو
أن يتم وضعهما م صف احملميات السبع اليت تفضل سعادة املقرر ب.كرها،

21

وهو قال إن ه.ين الفشتني ليسا من ضمن احملميات السبع ،وحنن نريد
حتويل ه.ه احملميات السبع إىل تسع حمميات ،وبالتالي اهلدف األساسي هو
اعتبارهما من احملميات لكي تنطبق عليهما القوانني كافة ،وباألخص
القانون ال.ي حتدثت عنه اللجنة املوقرة ،وهو القانون رقم  2لسنة 0445م
بشأن محاية احلياة الفطرية إذ تكفل مواده احلماية للمحميات ،وهي ال
تنطبق على أي شيء آخر م عرض البحر ،وإمنا تنطبق على ما يعترب حممية،
وبالتالي هدفنا وهدف جملس النواب املوقر وهدف جلنة التحقيق ــ اليت
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أنشئت م جملس النواب م الفصل التشريعي املاضي ــ هو معرفة ما هي
ظروف ه.ين الفشتنيل وإىل أي مدى ميكن اعتبارهما من احملمياتل وفعالً
كانت جلنة التحقيق موفقة ،وقد زارت الفشتني ،ورأت أنه ليست هنال
محاية كافية هل.ين الفشتني ،وأعتقد أنه جرت تنقيبات م الفشتني سابقًا،
ومل يثبت وجود غاز أو نفط فيهما ،وبالتالي هما فقط مصدران لثروة

5

مسكية ،وبالتالي التنقيب ال.ي حتدث عنه سعادة املقرر واللجنة ليس له
موقع من اإلعراب ،وإن كان القاطعان  2و 3يشمالنهما ،لكنْ ليس بهما
نفط وغاز ــ وإن شاء اهلل يظهر فيهما نفط وغاز ــ ولكن حنن مع احلفاظ
عليهما ،ومع تعديل القانون حبيث ينص على أنه إذا ثبت أن بهما مصادر غاز
ونفط يتم استخدام ذلك ،فليست هنال مشكلة ،ولكن البد من االتفاق

01

على محايتهما أوالً باعتبارها أرضًا حممية ،وأرضًا جيب عدم دفنها وعدم
التفريط بها؛ ألن هلا عالقة بتوازن البيئة ،وهلا عالقة بالثروة السمكية،
ل.لك أنا أعتقد أن ما جاءت به اللجنة املوقرة من مربرات لرفض مشروع
القانون من حيث املبدأ ليست مقنعة ،والنقطة الرئيسية اليت تقول...« :مل
يأخ .م االعتبار االلتزامات املرتتبة على عاتق اململكة مبوجب االتفاقيات

05

املوقعة مع شركة أوكسيدنتال األمريكية وشركة  PTTEPالتايلندية»،
ه.ا الكالم صحيح ،احلكومة ملزمة باالتفاقيات ،ولكن ه.ه ليست
اتفاقيات أو معاهدات دولية لكي تكون أعلى من القانون الوطين ،ه.ه
اتفاقيات مع شركات وليست مع دول ،وبالتالي هي خاضعة للقانون الوطين،
وبالتالي إذا جاء القانون الوطين فسوف ختضع هاتان االتفاقيتان له ،وال أرى

21

تعارضًا أصالً م ذلك ،وأرى أنه من الضروري جدًا وباألخص م ضوء موافقة
جملس النواب املوقر على ه.ا القانون ،وم ضوء الظروف اليت متر بها
مملكة البحرين ا ن ،وملكانة اجمللس ولسمعته؛ الرتيث م رفضنا له من
حيث املبدأ ،والبد أن نؤسس ملاذا نرفض ،هل نرفض فقط ألن النواب قبلوا
به ،أم نرفض فقط ألنه قيل م مادة من مواد املشروع وهي املادة  2ــ م
نهايتها ــ «وتقع مجيع التصرفات بالتملك م الفشتني وحزام االرتداد باطلة
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حبكم القانون ،وال جيوز توثيقها»ل هل خنتلف مع محاية ملكية األرض م
ه.ا املوضوع ،أنا ال أعتقد أن ه.ا األمر صحيح ،جيب أن نتمسك به.ا
الشيء جيب أن نتمسك حبماية امللكية فعالً ،وال جيوز استخدامها ألي
أغراض خاصة ألن الدولة تقول إن ه.ه األرض تابعة هلا ،وه.ه أمالل خاصة،
إذن حنن سنسري مع املنطق وهو محاية ه.ه احملميات وعدم التصرف م أي

5

ملكية إال إذا كانت تابعة للدولة ،وأنا أعتقد أن املربرات اليت قدمتها اللجنة
ال تنسجم مع الوضع السياسي ال.ي حنن فيه وال مع مكانة اجمللس ،وال
أعتقد أن ه.ا األمر فيه إساءة إىل اجمللس .أرى أنه من الضروري الرتيث
والنظر فيه مرة أخرى ،وأنا مع عدم املوافقة على توصية اللجنة ،وأرجو من
اإلخوة م اللجنة أن يعيدوا النظر م املوضوع مرة أخرى ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األجل الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير
شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

05

وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،أصحاب السعادة أعضاء جملس الشورى
السالم عليكم ورمحة واهلل وبركاته ،م البداية أود أن أشكر اللجنة على
ما قامت به من حبث م ه.ا املوضوع وعلى النتائج اليت توصلت إليها ،فلهم
كل الشكر والتقدير رئيسًا وأعضاء .أعتقد أن التوصيات اليت جاءت بها

21

اللجنة كانت واضحة ،فيما يتعلق بفشيت اجلارم والعظم ،طبعًا املخطط
اهليكلي االسرتاتيجي كان واضحًا ،وحددت الدراسة التنفي.ية أن ه.ين
الفشتني مهمان من الناحية البحرية والبيئية ،وحدد خط الدفان ،حبيث إن
الفشتني سوف يبقى هلما طابعهما البيئي والبحري ،ه.ا أوالً .ثانيًا :فيما ذهب
إليه األجل الدكتور عبدالعزيز أبل ،هنال قانون يتعلق باحلياة الفطرية ،وه.ا
القانون أعطى الصالحية لتحديد احملميات بعد دراسة طبيعة ه.ه احملمية من
الناحية البحرية والبيئية ،وبالتالي حنن نرى ــ كما ذهبت إليه اللجنة ــ أن
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نكتفي بالقوانني املوجودة ا ن ،هنال قانون بشأن محاية احلياة الفطرية
ال.ي صدر م سنة 0445م ،وهنال قانون الثروة السمكية ال.ي صدر م
سنة 2112م ،مجيع ه.ه القوانني موجودة وباإلمكان العمل بها ،وبالتالي
أحب أن أطمئن سعادة العضو بأن القوانني املوجودة ا ن تعطي الصالحية
لرئيس اهليئة أو الوزير املعين بتحديد ه.ه احملميات .املخطط اهليكلي كان

5

واضحًا وه.ا املخطط أكد أهمية احملافظة على ه.ين الفشتني ،ما ذهبت
إليه اللجنة خبصو

االتفاقية اليت مت التوقيع عليها م سنة 2118م فيما

يتعلق مبوضوع االستكشاف ووقوع ه.ين الفشتني م القواطع البحرية ،املادة
 3من مشروع القانون ذكرت أن كل من يقوم بعملية احلفر هو خمالف هل.ا
القانون ،وكما تعلمون أن موضوع االستكشاف حيتاج إىل حفر قنوات

01

حبرية ،باإلضافة إىل وجود آالت ومعدات لالستكشاف ،وه.ا أيضًا يتعارض
مع املادة  3م القانون .ثالثًا :املادة الثانية من القانون حددت مساحة فشيت
العظم واجلارم ،وذكرت أن مساحة فشت العظم  221كيلومرتًا مربعًا
ومساحة فشت اجلارم  231كيلو مرتًا مربعًا ،وأيضًا املادة نفسها طلبت
حتديد حدود مساحة الفشتني ،فهنال نوع من التناقض م صياغة ه.ه املادة.

05

أحب أن أؤكد لكم أن موضوع املخطط اهليكلي واضح وباإلمكان
االطالع عليه من خالل زيارة املوقع اإللكرتوني وعلى اخلطة التنفي.ية
بالنسبة إىل اسرتاتيجية البيئة البحرية اليت أكدت أهمية ه.ه الفشوت،
وباإلمكان من خالل القوانني احلالية املوجودة إصدار قرار به.ا الشأن،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل مقرر اللجنة.
25

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنال مادتان أساسيتان م ه.ا املشروع،
املادة  2حددت مساحة فشت العظم بــ  221كيلو مرتًا مربعًا ومساحة فشت
اجلارم بــ 231كيلومرتًا مربعًا ،وه.ه األرقام غري معقولة وغري مدروسة كما
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تفضل اإلخوة م اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية،
وعند حتديد مناطق احملمية جيب عمل دراسة علمية حتدد ه.ه املواقع،
وأيضًا ه.ه املواقع تتأثر بعملية املد واجلزر كما ذُكر م التقرير ،وعندما
أتت اللجنة لكي ترى هل هنال إمكانية لتعديل ه.ه األرقام بدون دراسة
وبدون مسوحات رأت أنه ال ميكن تعديل ه.ه األرقام؛ ألن ه.ا القانون ليس

5

قانونًا لغويًا بل هنال حدود حبرية وحدود برية جيب االلتزام بها ،وبدون عمل
دراسة مكثفة لتحديد مساحة ه.ه احملمية ال ميكن إصدار قانون بشأنها،
وسيكون القانون مبنيًا على أسس غري واقعية ،وال أعتقد أن جملسكم
املوقر يقبل بإصدار تشريعات مبنية على أسس غري سليمة وعلمية ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل حممد سيف املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوافق على ما جاء م توصية اللجنة لعدة

05

أسباب :أوالً :البد أن نأخ .املوضوع جبدية ،والبد أن نقدم األهم على املهم،
واألهم هو استخراج الغاز والنفط .بالنسبة إىل ما تفضل به األجل الدكتور
عبدالعزيز أبل ،اإلجراءات اليت متت للحصول على نتائج الغاز والنفط
قدمية ،ألن هنال حاليًا وسائل حديثة جدًا ،وأدعو اهلل أن يوفقنا للحصول
على الغاز والنفط ،وم اعتقادي أن ه.ا األمر أهم بكثري من احملافظة على

21

البيئة م جزء معني من حدود ه.ه الفشوت ،ل.لك نشكر اللجنة ورئيسها
ومقررها على ما جاء من توصية خلدمة البحرين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل عبدالرمحن حممد مجشري.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي للرأي ال.ي طرحه األجل الدكتور
عبدالعزيز أبل ،كلنا نريد أن تكون هنال حمميات أكثر م البحرين
لنحافظ على البيئة إال أنين م ه.ا املشروع بال.ات سوف أذهب إىل رأي وزارة
الطاقة اليت تقول إن ه.ا القانون مل يأخ .م االعتبار االلتزامات املرتتبة على

5

عاتق اململكة مبوجب اتفاقيات موقعة مع شركة أوكسيدنتال األمريكية
وشركة

PTTEP

التايلندية ،وتتعارض مع املادة الرابعة من ه.ا القانون ألنه

سوف يكون هنال دفان م منطقة سوف تدفن إلجراء ه.ه التنقيبات،
وأعتقد أنه جيب علينا أن نرتيث م إصدار ه.ا القانون إىل أن تنتهي ه.ه
الشركات من التنقيبات وتعطينا نتائج التنقيب ،وبعد ذلك من املمكن أن

01

ننظر م ه.ا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل املهندس أنور سلمان خلف مدير عام
05

االستكشاف وهندسة البرتول بشركة بابكو.

مدير عام االستكشاف وهندسة البرتول بشركة بابكو:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي توضيح فقط لألجل الدكتور عبدالعزيز
أبل ،إن عمليات االستكشاف عن النفط والغاز مستمرة ،م احلقيقة شركة
PTTEP

سوف حتفر بئرًا م شهر يونيو بالقرب من فشت اجلارم ،فه.ه

21

العمليات مستمرة ،ومن يقول إنه ليس هنال أي نفط أو غاز م ه.ه املناطق
فه.ه املعلومة خاطئة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األجل الدكتور عادل خليفة الزياني املدير العام للهيئة
العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية.
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املدير العام للهيئة العامة حلماية الثروة
البحرية والبيئة واحلياة الفطرية:
شكرًا سيدي الرئيس ،نشكر اإلخوة م جملس النواب وك.لك
اإلخوة م جملسكم املوقر مبن فيهم األجل الدكتور عبدالعزيز أبل على
حرصهم على ه.ا املوضوع ،ال شك حنن حنتاج كل احلاجة إىل أن حنمي

5

مواردنا وبيئتنا ،وقد تكون هنال مناطق حممية فه.ه فرصة للحماية وه.ا
صحيح ،ولكن كما تفضل سعادة األجل عبدالرمحن اجلواهري عملية
احلماية حتتاج أيضًا إىل دراسة ومتعن م أن حنمي ماذال وكيف حنميهل
وبالتالي هنال أهداف حلماية كل منطقة حممية ،وإذا أردت أن حتمي
منطقة تقصد محايتها من ماذال وما هو الغرض من احلمايةل وحنن م

01

مملكة البحرين لدينا ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ تأسيس قانوني على
مستوى القوانني وعلى مستوى القرارات الصادرة عن اجلهات املعنية وخاصة
اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ألن هنال
احملميات الست واحملمية السابعة ،وهنال فرق بني احملميات الست واحملمية
السابعة ألن احملميات الست صدرت بقانون وقرارات ،وهنال حممية حتت

05

مظلة شركة بابكو ،وحنن نعرف أنها حممية تقوم بها شركة بابكو م
املرفأ أو م معمل التكرير ،وه.ا منوذج من النماذج اليت يقوم بها القطاع
اخلا  ،وهنال أيضًا جهود قائمة لبعض الشركات األخرى ،وكما تعلمون
هنال حمميات تكون حتت شركة البرتوكيماويات اليت يرأسها األجل
عبدالرمحن جواهري .م النهاية حنن لسنا ضد محاية فشيت العظم واجلارم،

21

وكما تفضل سعادة الوزير أن خارج مناطق الدفان هنال املخطط
االسرتاتيجي اهليكلي ململكة البحرين  ،2131ولكن حنن حنتاج إىل قانون
م مملكة البحرين ينظم كل عمليات احلماية ،وأي حمميات البد أن توضع
م إطار حتديد األنشطة ،حتى احملمية البد أن حندد أنشطتها ،وعندما خيرج
ه.ا القانون ـــ كما هو ا ن ــ سيكون هنال نوع من احلجر على أنشطة قد
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تؤدي إىل مصلحة عامة للبالد ،واملصلحة العامة هنا وجود بعض األنشطة
املهمة م ه.ه املنطقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفصل األجل مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أبني أن هنال قوانني وضعت حلماية
البيئة منها املرسوم بقانون رقم  21لسنة 2112م بشأن تنظيم صيد واستغالل
ومحاية الثروة البحرية ،والقانون رقم  21لسنة 2112م بشأن محاية الشواطئ

01

والسواحل واملناف .البحرية ،وهنال اتفاقيات مع كل من الشركتني
األمريكية والتايلندية لالستكشاف م القواطع البحرية ،ألن فشت اجلارم
يقع ضمن حدود القاطع رقم  2وفشت العظم يقع ضمن القاطع رقم  ،3وه.ه
الشركات ملزمة حبماية البيئة ،وعليه ال حاجة إىل إصدار تشريع جديد م
05

ه.ه املنطقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنال مالحظات أخرىل
21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد االنتهاء من املناقشة العامة أمامكم ا ن التصويت على توصية
اللجنة ،ولكن قبل ذلك أود أن أسأل األجل الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
أنت طلبت الرتيث ،هل لديك اقرتاح تود أن تقدمه إىل اجمللسل تفضل.
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