كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 2الســيد عبــدالعحميم حممــد العيــد الوكيــل املســاعد لشــؤون جملســـي
الشورى والنواب.
 - 1السيد مجال عبدالعحميم درويش مستشار قانوني أول.

5

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة. من وزارة العدل والشؤون اإلسمامية واألوقاف:
 -السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني.

21

 من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
- 2الدكتور عادل خليفة الزياني مدير عام اإلدارة العامة حلماية البيئة واحلياة
الفطرية .
- 1السيد جاسم أمحد القصري مدير عام ا إلدارة العامة للثروة البحرية.

25

 - 3السيد عادل أمحد فؤاد املستشار القانوني.
 - 3السيد إيهاب طارق املستشار القانوني.
 من وزارة اإلسكان:
- 2الســـيد خالـــد يعقـــوب العـــامر الوكيـــل املســـاعد للسياســـات واخلـــدمات

11

اإلسكانية.
- 1السيد سامي عبداهلل قمرب مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية.
- 3السيد عمر علي السعيدي رئيس قسم الشؤون القانونية.
 من وزارة الدولة لشؤون اإلعمام:
 -السيد يوسف عبداهلل املعتز منسق الربامج مبكتب الوزير.

15

 من جهاز املساحة والتسجيل العقاري:
- 2السيد ناجي سبت سامل مدير عام املساحة.
- 1السيد حممد أبواحلمد عبداحلميد املستشار القانوني.
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كما حضرها الدكتور أمحد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد للشـؤون
الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد للمــوارد البشــرية
واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئـة املستشـارين
القانونيني باجمللس ،وأعضاء هي ئة املستشارين القانونيني بـاجمللس ،كمـا حضـرها
عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامـة ،ثـم افتـتع معـالي 5
الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم نفتــتع اجللســة اخلامســة مــن دور االنعقــاد
العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتماوة أمســاء األعضــاء 21
املعتــيرين والئــائبني عــن اجللســة الســابقة .بفضــل األ عبــداجلليل إبــراهيم آل
طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السمام عليكم ورمحة اهلل وبركابه ،وأسعد 25
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتير عن حضور هيه اجللسة كل من أصحاب
السعادة األعضاء :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل للسفر يف مهمة رمسية
بتكليف من اجمللس ،وعبدالرمحن حممد مجشري ،ولولوة صاحل العوضي
للسفر خارج اململكة ،ومنرية عيسى بن هندي لحمرف صحي طارئ ،وحممد
11

هادي أمحد احلواجي لوفاة إحدى قريبابه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهيا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
15

مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مماححمات عليها؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن بقر املضبطة كما وردت إليكم .هناك بيان مبناسبة حلول العام
اهلجري اجلديد .بفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس بقراءبه.
5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة حلول العام
اهلجري اجلديد :مبناسبة حلول العام اهلجري اجلديد 2333هـ يسر جملس
الشورى أن يرفع أمسى آيات التهاني والتربيكات إىل مقام حضرة صاحب
اجلمالة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البماد املفدى ،وإىل صاحب 21
السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،وإىل
صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد األمني نائب
القائد األعلى حفحمهم اهلل ورعاهم ،وإىل شعب البحرين الكريم ،والعالَمني
العربي واإلسمامي ،داعني املوىل العلي القدير أن يكون عامًا حافماً بالعطاء
واإلجنازات للمضي قدمًا حنو حتقيق التطلعات واألمنيات واملكاسب لشعب 25
البحرين الكريم يف العهد الزاهر حلضرة صاحب اجلمالة امللك املفدى رعاه
اهلل .ضارعني إىل املوىل العلي القدير أن يعيد هيه املناسبة املباركة على
القيادة احلكيمة ،وشعب البحرين الكريم ،واألمتني العربية واإلسمامية،
والعامل أمجع مبزيد من األمن والتقدم واالزدهار ،إنه مسيع جميب ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة .بفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالة صاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر واملرفق بها
مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني  1123ــ 1123م،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )77لسنة 1121م .وقد متت إحالته إىل جلنة 5
الشؤون املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ورسالة مقدمة من أصحاب السعادة :الدكتورة بهية جواد اجلشي،
والدكتورة ندى عباس حفاظ ،والسيد حبيب مكي هاشم بشأن طلب سحب
االقرتاح بقانون بشأن األحداث اجلاحنني واملعرّضني لماحنراف ،إلخطار
21

اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،وننتقــل اآلن إىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــاص
بأخي الرأي النهائي على مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين
إىل معاهـــدة إلئـــاء شـــر التصـــديق علـــى الوثـــائق العامـــة األجنبيـــة ،املرافـــق 25
للمرســوم امللكــي رقــم ( )221لســنة 1122م .وقــد وافــق اجمللــس علــى مشــروع
القانون يف جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .أرى أن عدد احلضور اآلن هو 15
عضوًا ،وهناك بعض اإلخوة سيرتكون اجللسة عنـد السـاعة  ،22لـيا أخشـى
أن يقــل العـــدد عـــن النصــاب القـــانوني النعقـــاد اجللســة ،وال أعـــرف هـــل مـــن
املمكـــــن أن يؤجـــــل األ خالـــــد املســـــقطي اجتمـــــاع جلنـــــة الشـــــؤون املاليـــــة 15
واالقتصادية؟
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العضو خالد حسني املسقطي:
ليس لدي أي مانع سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
جيد ،ألن هناك غيابًا اليوم وأيضًا هناك بعض اإلخوة لـديهم اربباطـات 5
أخــرى مهمــة .بالنســبة إىل البنــد التــالي بشــأن محايــة حقــوق املؤلــف واحلقــوق
اجملاورة ،سعادة الوزيرة لديها ارببا مهم ،لـيا أرادت أن بؤجـل هـيا املشـروع
إىل الســاعة  22حتــى بكــون حاضــرة معنــا ملناقشــة هــيا املشــروع .وكــيلك
بالنسبة إىل املشروع اليي يليه وهو املشروع اخلاص باإلسـكان ،أيضًـا سـعادة
الـوزير سـيأبي متـأخرًا ،لـيا سـنؤجل مناقشـة هـيا املشـروع إىل نهايـة اجللســة21 .
علــى كــل ننتقــل اآلن إىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــاص مبناقشــة
بقريــر جلنــة املرافــق العامــة والبيئــة حــول قــرار جملــس النــواب

صــوص قــرار

جملــس الشــورى بشــأن مشــروع قــانون باعتبــار مــنطقش فشــت اجلــارم وفشــت
العحمم حمميـتني طبيعيـ تني (املعـد يف ضـوء االقـرتاح بقـانون املقـدم مـن جملـس
النواب) .وأطلب من األ فـؤاد أمحـد احلـاجي مقـرر اللجنـة التوجـه إىل املنصـة 25
فليتفضل.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب بثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:

11

هل يوافق اجمللس على بثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم بثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )39
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الرئيـــــــــــــــــس:
بفضل األ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،مشروع القانون 5
اليي أمامكم ــ كما بعلمون ــ جاء مقرتحًا من جملس النواب املوقر ،وقد
استعرض جملسكم املوقر هيا املشروع خمال الفصل التشريعي السابق،
وأخي برأي اللجنة وهو رفض املشروع من حيث املبدأ .وبعد أن بدارست اللجنة
املوضوع مرة أخرى وبعد االستئناس برأي اجلهات املختصة وهي :اهليئة العامة
حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ،ووزارة شؤون البلديات 21
والزراعة ،وكل اجلهات املعنية باألمر متسكت بقرارها السابق لألسباب
الش أبدبها وأبدبها أيضًا وزارة الطاقة ،وخاصة أن جملسكم املوقر قد وقّع
ابفاقيتني مع شركش  Occidentalاألمريكية و PTTEPالتايلندية للتنقيب
عن النفط والئاز يف املناطق املئمورة الش بشملها الفشوت امليكورة يف هيا
املشروع .سيدي الرئيس ،السادة األعضاء ،كما بعلمون أننا بيّنا يف السابق 25
رأي وزارة الطاقة اليي جاء واضحًا وصرحيًا ،وذكر أن القطاعني  1و3
يشممان هيين الفشتني (اجلارم والعحمم) ،وأن هناك جزاءات ملزمة يف حال
ختلف طريف العقد عن االلتزام مبا ابفق عليه ،وقد بيّنت وزارة الطاقة أن كل
عمليات احلفر والتنقيب وبناء األرصفة وردمها وعمليات املناولة ستكون حتت
أداء أعلى مستويات السمامة وأعلى مستويات اشرتاطات البيئة العاملية ،وأن 11
هيه املنشآت سوف بزال فور االنتهاء من أعمال التنقيب واحلفر ،هيا من
جهة .من جهة أخرى ،هناك مراسيم بقوانني بئطي هيا املشروع بقانون،
وهناك مراسيم بقوانني صدرت يف السابق بُعنى حبماية كل الفشوت والبيئات
البحرية ومصائد األمساك يف املياه اإلقليمية ململكة البحرين ،ليا جاء قرار
اللجنة بعد الدراسة وبعد املناقشة بني أعضائها متمسكًا بقرارها السابق وهو 15
رفض املشروع من حيث املبدأ ،واألمر معروض أمام جملسكم املوقر،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مماححمات؟ بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أحببت أن أبيّن نقطة واحدة حتى ال يثار 5
املوضوع باستمرار .طبعًا أنا أشكر اللجنة على ما انتهت إليه من متسكها
بقرارها السابق ،وكيلك ميكرة املستشار األ حممود سامي مجال الدين،
وهي موجودة يف الصفحة  ،519الش أكدت متامًا سمامة ما انتهينا إليه
عندما أثرنا موضوع أن هناك شبهة عدم دستورية يف هيا املشروع ،وهيا ما
منعنا ــ يف اجمللس ــ من املوافقة على مثل هيا املشروع ،هيا أوالً .ثانيًا :حتى 21
القوانني املرفقة مع هيا املشروع بقانون ــ وهي موجودة يف املرفقات ــ فيها
نصوص مل بأتِ بشكل خاص جتاه هيه الفشوت .نعم ،حنن مع احملافحمة
على هيه الفشوت ولكن هناك نص بشريعي ينحمم هيا املوضوع ،وعندما
كان املشروع بقانون يستهدف إبطال امللكيات ــ وحنن حتدثنا عن امللكية
اخلاصة وال أريد أن أدخل يف بفاصيل هيا املوضوع ــ كانت لنا أوجه صحيحة 25
ودستورية قائمة ألسباب هيا الرفض ،وهو ما أكده املستشار القانوني
مبجلس النواب .بالنسبة إىل موضوع التعديل يف مشروع القانون اآلن ،أود أن
أقول إن اجمللس يف هيه املرحلة ال ميلك التعديل ،بل عليه إما أن يوافق أو
يرفض مشروع القانون ،حنن فقط نريد أن نؤسس مبدأ عامًا كي يعلم
املواطن أنه عندما بأبي االقرتاحات بقوانني من جملس النواب ويتم رفضها من 11
قبل جملس الشورى ،ليس معنى ذلك أن جملس النواب هو اليي حيافظ على
البيئة وحنن ــ كأننا ــ ضد احملافحمة على البيئة ،ليا أحببت فقط أن أوضع
أسباب رفض مشروع القانون ،وقد أشار املستشارون القانونيون مبجلس
النواب أيضًا إىل وجود شبهة عدم الدستورية يف املشروع ،وهناك بشريعات
منحممة بنحمّم هيا األمر ،وعلى ضوء ذلك مت رفض هيا املشروع ،وشكرًا.
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15

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مماححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على بوصية اللجنة بالتمسك بقرار اجمللس السابق
بعدم املوافقة من حيث املبدأ؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة بقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

صوص االقرتاح بقانون

بتعديل املادة ( )77من قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم 25
( )25لسنة 2979م ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :خالد حسني
املسقطي ،ومجال حممد فخرو ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،وهالة رمزي
فايز ،والدكتورة بهية جواد اجلشي .وأطلب من األ أمحد إبراهيم بهزاد
مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة ،فليتفضل.
11

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب بثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على بثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم بثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )111

5

الرئيـــــــــــــــــس:
بفضل األ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل أن أبدأ يف املوضوع أريد أن أنوه إىل أن 21
صفحة  733من جدول األعمال جاءت قبل الصفحة  ،731أي أن هناك خطأ
جيب االنتباه إليه .سيدي الرئيس ،بتاريخ  21إبريل 1121م بسلّمت اللجنة
االقرتاح بقانون املُقدم من اإلخوة األعضاء بشأن بعديل املادة  77من قانون
التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2979م ،ولكن
بسبب انقضاء الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث مل يتمكن 25
جملسكم املوقر من البت فيه ،ومت برحيله إىل الدور احلالي ،حيث بسلمت
اللجنة كتابًا من معالي الرئيس بتاريخ  27أكتوبر 1121م ،واليي مبوجبه مت
بكليف اللجنة بإعادة النحمر يف بقريرها اخلاص باالقرتاح ،حيث بدارسته
اللجنة واطلعت على الوثائق املتعلقة به ،وعلى امليكرة اإليضاحية الش
بوافقت مع فكرة االقرتاح بقانون الش بهدف إىل حتقيق مبدأ النسبة 11
والتناسب يف فرض الرسوم ،وبشجيع االستثمار العقاري عرب ختفيف الرسوم
مبا يسهم يف بشجيع املتداولني على بسجيل العقارات ودفع الرسوم ،وخاصة
أن اربفاع نسبة الرسوم دفع الكثري من املشرتين إىل التهرب من دفع الرسوم
واللجوء إىل التوكيل ،واليي بربب عليه ضياع أموال طائلة من خزينة الدولة،
وبروز العديد من اإلشكاالت القانونية ،وهي األسباب نفسها الش دعت جلنة 15
الشؤون التشريعية والقانونية يف الفصل التشريعي األول إىل التقدم مبثل
هيا املقرتح جبعل الرسم  ،%2إال أنه فات عليها ــ عند مناقشة ذلك التعديل
وإقراره ــ إلئاء البند األخري من املادة  ،77واليي أجاز للحكومة بناء على
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اقرتاح من وزير العدل بعديل فئات الرسوم السالفة باحليف أو النقص أو
الزيادة ،مما أفرغ التعديل السابق من حمتواه ،وهيا ما دعا جملس النواب إىل
املوافقة مؤخرًا على اقرتاح بقانون مت رفعه إىل احلكومة عند نهاية الدور
الثاني من هيا الفصل التشريعي ،وهو ينص على إلئاء هيا اجلزء األخري
املتعلق بالتعديل .إن فكرة االقرتاح بقانون بتواءم مع ما مت التوافق عليه يف 5
حوار التوافق الوطين بشأن إجياد دائرة حكومية بـُعنى بالتنحميم العقاري،
واإلسراع يف اختاذ ما يلزم قانونًا لتخفيض رسوم التسجيل العقاري .وعند
اجتماع اللجنة مع جهاز املساحة والتسجيل العقاري بيّنوا أن اجلهاز يُعترب
جهازًا بنفيييًا يتوىل بنفيي ما يُقره جملس الوزراء ،وال يوجد أي اعرتاض لدى
اجلهاز على االقرتاح بقانون ما عدا موضوع الرسوم .لكل ذلك اجتهت اللجنة 21
إىل املوافقة على االقرتاح بقانون ،وبوصي اللجنة باملوافقة على االقرتاح بقانون
بشأن بعديل املادة ( )77من قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )25لسنة 2979م ،واملقدم من السادة األعضاء خالد حسني املسقطي،
ومجال حممد فخرو ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،وهالة رمزي فايز،
والدكتورة بهية جواد اجلشي ،من حيث املبدأ .واألمر معروض على اجمللس 25
املوقر الختاذ المازم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مماححمات؟ بفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن
11

خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  1بتكلم عن عقار ال بتجاوز قيمته 31
ألف دينار ،هل يوجد اليوم عقار بأقل من  31ألف دينار؟! ال أعلم سبب وجود
هيه املادة أو هيا املبلغ بالتحديد ،وال أعتقد أنه يوجد اليوم عقار بأقل من 15
هيا املبلغ ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ ناجي سبت سامل مدير عام املساحة جبهاز
املساحة والتسجيل العقاري.
5

مدير عام املساحة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أصحاب السعادة األعضاء ،صباح اخلري
مجيعًا ،أنا ممثل عن جهاز املساحة والتسجيل العقاري ،وحنب أن حنيطكم
علمًا بأن حكومة البحرين قد أحالت مشروعًا جديدًا

صوص التسجيل

العقاري إىل جملس النواب ،يشمل مجيع املواد مبا فيها املادة املتعلقة بالرسوم
التجارية ،فهناك مشروع جديد مطروح حاليًا أمام جملس النواب ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اإلخوة مقدمي االقرتاح األ ناجي سبت ممثل جهاز املساحة
والتسجيل العقاري يقول إن هناك مشروع قانون اآلن مقدم إىل جملس النواب
يتعلق باملوضوع نفسه ،فهل علينا أن نكرر اجلهد مربان؟ علمًا بأنه يتضمن 25
األفكار ذابها الش أوردمتوها يف اقرتاحكم .بفضل سعادة األ السيد
عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إىل االقرتاح بقانون ،معروف أن أي 11
اقرتاح بقانون يؤدي إىل خفض دخل الدولة جيب أن يؤخي فيه برأي جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية ،ويُناقش هيا املوضوع مع وزارة املالية ،ومل أجد
أن هيا االقرتاح ذهب أوالً إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،وأعين أنين
مل أجد ذلك يف الورق اليي أمامي .الكمام اليي بفضل به األ مدير جهاز
املساحة صحيع ،هناك مشروع أُحيل من احلكومة إىل جملس النواب ،ألن 15
القانون احلالي يُعمل به مني عام 2979م ،والقانون اجلديد هو قانون
متكامل يشمل كل النقا

املتعلقة بالتسجيل العقاري ،وحنن مستعدون

لتزويدكم بنسخة كاملة منه ،ونرى أنه من األفضل أن يتم إرجاء رفع هيا
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االقرتاح حتى يطلع اإلخوان على مشروع القانون املقدم من احلكومة واليي
أُحيل إىل جملس النواب ،واألمر لكم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،بفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األ وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب ،واأل مدير جهاز املساحة على ما ذكراه .مل أجد يف بقرير اللجنة
ما يفيد بأن مقرتحنا ينعكس يف القانون اجلديد ،فإذا كان ما جاء يف 21
مقرتحنا ــ أعين اجلزئية املتعلقة بتخفيض الرسم ــ قد ورد يف القانون اجلديد،
فليس لدينا مانع أن نؤجل النحمر يف االقرتاح بقانون ،ولكن إذا مل برد هيه
اجلزئية يف القانون اجلديد فنحن نتمسك برأينا ونرفع االقرتاح إىل احلكومة.
ويا حبيا لو يبيّن لنا سعادة الوزير أو األ ممثل اجلهة املعنية أن ما جاء يف
مقرتحنا من خفض الرسوم ــ لكي نساعد يف عملية بسجيل العقارات 25
ونسجلها يف وقتها كما كان األمر يف السابق ــ منعكس بالفعل يف املشروع
اجلديد ،أو على األقل ييكروا لنا ما هي النسب املقرتحة يف القانون
اجلديد ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا على ما بفضل به األ مجال فخرو ،حنن
مل بكن لدينا بفصيمات هيا املشروع بقانون ،وقد حصلنا عليه اآلن فقط 15
وعلى وجه العُجالة .عندما طلبت احلديث كنت أريد أن استفسر أيضًا عن
هل مضمون االقرتاح موجود يف املشروع بقانون أم ال؟ وذلك على أساس أنه إذا
كان املضمون والتوجه نفسيهما موجودين يف املشروع اجلديد فعليه بنتفي
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املصلحة ،وأنا دائمًا أقول إنه إذا كان هناك اقرتاح بقدمنا به ،وبادرت
احلكومة بتقديم مشروعها ــ اليي نرى أنه كان متعطماً ــ فإن هيا يعد
إجنازًا ،أعين جمرد املسارعة يف بقديم املشروع .املادة  52من املشروع اجلديد
ــ وهيا للداللة فقط ــ موجود فيها األمر ذابه ،ولكن مع االختماف .ما بقدم
به اإلخوان مقدمو االقرتاح هو أن يكون الرسم  ،%2يف حني أن املشروع 5
بقانون يقول إن الرسم  ،%1مبعنى أن هناك فرقًا  ،%2وأنا ــ إذا مسع لي
اإلخوان مقدمو االقرتاح ــ أطلب بأجيل نحمر االقرتاح بقانون لنطلع على
املشروع بقانون اجلديد ،ونرى هل يتوافق مع وجهة نحمر مقدمي االقرتاح حيال
 %2أو  ،%1وأيضًا ميكن أن يكون هناك بنسيق مع اإلخوان يف النواب
إلبماغهم بأن اقرتاحنا قائم على نسبة  %2وننقل إليهم املربرات الش بضمنها 21
اقرتاحنا ،ويتم التنسيق يف هيا األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
25

شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،جيب االنتباه إىل قضايا دخل الدولة .كلنا
نعلم أن دخل الدولة يأبي من النفط وبأبي الرسوم يف املرببة الثانية ،السؤال
اليي سألته يف البداية :هيا االقرتاح بقانون اليي يطلب خفض دخل الدولة 11
هل متت دراسته يف جلنة الشؤون املالية واالقتصادية؟ هل متت معرفة قدر
املبلغ اليي ستتأثر به ميزانية الدولة؟ أنا مل أجد هيا األمر .هل نقوم فقط
فض قيمة الرسم من دون النحمر إىل كُلفة هيا اخلفض؟! أعتقد أن مجيع
األعضاء ليس لديهم هيه األرقام ،هيا أوالً .ثانيًا :مشروع قانون التسجيل
العقاري اجلديد سيلئي هيا القانون ،أقصد قانون عام 2979م ،فالقانون 15
اجلديد هو قانون متكامل لكل ما يتعلق بالتسجيل العقاري ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدي نقطة بوضيحية وهي أننا إذا ابفقنا على بأجيل النحمر يف
االقرتاح بقانون فسيكون كل هيا النقاش مكانه الطبيعي عندما يأبينا
مشروع القانون من اإلخوة النواب ،وما دام مبدأ الرسوم وارد يف مشروع
القانـــون املُحـــال من احلكومـــة فالكمام حول النسبة ،احلكومة بطلب 5 %1
ــ مثلما قالت األخت دالل الزايد ــ واالقرتاح يقول  ،%2ويُمكن أن يتم التوافق
على هيا األساس .وعليه أنا أعتقد أنه بدالً من أن نقوم بتضييع جهدنا
والقانون سوف يأبينا بشكل متكامل ويعوض عن قانون قديم يُعمل به مني
2979م ،أمتنى عليكم أن نُرجئ النحمر يف هيا االقرتاح بقانون ،وبتم مناقشة
فكرة االقرتاح يف مشروع القانون اجلديد عندما يُحال من جملس النواب21 .
بفضل األ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،الواقع أن اهلدف من املقرتح اليي أمامنا هو
نفسه اهلدف من املقرتح اليي قُدِّم يف الدور الرابع من الفصل التشريعي 25
األول ،وهو يتلخص يف أن هناك الكثري ممن يتداولون يف العقارات ــ سواء
كانوا حمليني أو من اخلارج ــ يبتعدون عن التسجيل ويكتفون فقط
بالتوكيمات ،وهيه التوكيمات ال بُدر أمواالً على خزينة الدولة .ويبقى الفرد
مُعرضًا يف حالة هيه التوكيمات لبعض املخاطر واإلشكاالت القانونية نتيجة
هيه التوكيمات ،وعليه اربأى اإلخوان مقدمو االقرتاح زيادة دخل الدولة عرب 11
بشجيع املتداولني يف العقارات على التسجيل ودفع الرسوم ،واألمر اآلخر
االبتعاد عن اإلشكاالت القانونية الش قد حتدث .واإلخوان يف جهاز املساحة
والتسجيل العقاري ،إذا كان لديهم مقارنة بني دخل اجلهاز قبل فرض نسبة
الـ  %3وأثناء فرض نسبة الـ  %2بوضع أن هيا اإلجراء سوف ينقص من
إيرادابها ،فمابد أن بكون هناك نسبٌ مقبولة ومعقولة بثبت أن هناك 15
اخنفاضًا يف إيرادات الدولة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أبوجه بالشكر إىل رئيسة وأعضاء جلنة 5
الشؤون التشريعية والقانونية على إعداد بقريرها بشأن املقرتح اليي بقدمنا
به ،وعرضه على جملسكم املوقر .إن املقرتح اليي بقدمنا به مكون من
جزأين ،اجلزء األول:

صوص النسبة املئوية للرسوم .واجلزء الثاني:

صوص رفضنا أن يكون هناك بئيري يف النسبة املئوية عن طريق قرار
صادر عن جملس الوزراء .وأرى عدم االستعجال يف املوافقة على املقرتح حبيث 21
نصر على استمرار مناقشته واالنتهاء منه اليوم ،ويف الوقت نفسه أحب أن
يكون هناك بوضيع أكثر لوجهة نحمر احلكومة بشأن املقرتح ،فأنا مل
أمسع رأي اإلخوة يف احلكومة

صوص مشولية املقرتح اليي بقدمنا به من

خمال القانون اجلديد ،وخاصةً يف اجلزئية الثانية املتعلقة بإلئاء الصماحية
املمنوحة جمللس الوزراء والش جتيز اختاذ القرار يف النسبة املئوية للرسوم25 .
صوص اإلجابة عن سؤال سعادة الوزير ،كيف لي أن أقول إن هيا املبلغ
سيؤثر على امليزانية العامة للدولة ،يف حني أن عملية البيع والشراء ليست
مربوطة بأي جهة من اجلهات ،وإمنا هي قرار بني األفراد للشراء وللبيع؟
وعليه ال أعتقد أنه سيكون هناك بأثري مباشر على امليزانية العامة للدولة.
وميكن أن نستنتج وحنسب قيمة الفرق بني نسبة الــ  %2والــ  %3من خمال 11
عملية شراء متوقعة ،فما يوجد هناك مصدر ثابت على مدى السنة .وإذا كان
هناك بوجه من قبل احلكومة إىل بضمني املشروع اجلديد االقرتاح اليي
بقدمنا به ،فإنين أرى بأجيل مناقشة املقرتح ــ كما بفضلت رئيسة جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية ــ إىل حني استمام مشروع القانون اجلديد
ومناقشته عن طريق اللجنة املعنية الختاذ قرار بشأنه ،وشكرًا.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()13

1121/22/21م املضبطة 5

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ محد مبارك النعيمي.

العضو محد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أبوجه بالشكر إىل اإلخوة مقدمي االقرتاح5 .
وأنا أؤيد ما ذهب إليه سعادة األ عبدالعزيز الفاضل ممثل احلكومة يف
مداخلته ،وكيلك ما ذهب إليه ممثل جهاز املساحة والتسجيل العقاري يف
أن هيا يؤثر على امليزانية العامة للدولة طاملا أن هناك ميزانية .وهناك مشروع
يف جملس النواب رمبا يئطي كل النواحي؛ ليلك أعتقد أنه ال مشكلة يف
بأجيل هيا املقرتح إىل حني قدوم املشروع اجلديد ،وطاملا أن القصد منه هو 21
املصلحة العامة ،فلننتحمر قدوم املشروع اجلديد ،وال أعتقد أن اإلخوة يف
اللجنة لديهم مشكلة يف ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي إضافة بسيطة أرجو النحمر فيها ،وهي أن
األعضاء مقدمي االقرتاح من جملس الشورى كان لديهم نص يقول« :ويعفى
املواطنون احلاصلون على قرض من بنك اإلسكان لشراء وحدة سكنية أو 11
قسيمة سكنية من رسم البيع املشار إليه أعماه يف حدود قيمة القرض»،
وهيه اإلضافة من اإلضافات الش مت وضعها يف االقرتاح ،ومبا أننا نقرأ
االقرتاح على عجالة ،وقد يتخي اجمللس بعقمانية قرار بأجيله ،فإننا نطلب
بثبيته يف املضبطة حبيث عندما يُنحمر املشروع اجلديد من قبل اإلخوة النواب
يطلعوا على مضبطة اليوم حتى يتعرفوا على مضمون هيا االقرتاح ،وما يهدف 15
إليه ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مماححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على بأجيل النحمر يف هيا االقرتاح؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يؤجل النحمر يف هيا االقرتاح .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية

صوص االقرتاح بإنشاء جلنة نوعية دائمة مبجلس الشورى

مبسمى «جلنة حقوق اإلنسان» ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء25 :
الدكتور صماح علي حممد ،وخليل إبراهيم اليوادي ،وعبدالرمحن حممد
مجشري ،وأمحد إبراهيم بهزاد ،ومنرية عيسى بن هندي ،ومحد مبارك
النعيمي ،والدكتورة عائشة سامل مبارك ،وهالة رمزي فايز .بفضل األ
أمحد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة.
11

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب بثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على بثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم بثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /9صفحة )111

5

الرئيـــــــــــــــــس:
بفضل األ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 21
بتاريخ  23مارس 1121م االقرتاح بتشكيل جلنة نوعية دائمة باجمللس حتت
مسمى «جلنة حقوق اإلنسان» ،على أن بتم دراسته وإبداء املماححمات بشأنه،
وقد رفعت اللجنة بقريرها التكميلي األول بهيا اخلصوص ،كما استلمت
اللجنة كتابًا آخر بتاريخ  27أكتوبر 1121م بإعادة النحمر يف بقريرها
اخلاص باالقرتاح واليي مل يفصل فيه يف اجمللس خمال الدور السابق .ناقشت 25
اللجنة االقرتاح موضوع الدراسة والبحث يف ضوء املادة  12من المائحة
الداخلية جمللس الشورى ،وببودلت وجهات النحمر مع مقدمي االقرتاح ،ومت
االبفاق على بعديل اختصاصات اللجنة املقرتحة ومهامها مبا يوائم
اختصاصات اللجان األخرى ،وبؤكد جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
مبجلسكم املوقر أهمية بشكيل مثل هيه اللجنة الش برعى حقوق اإلنسان 11
وخاصة يف ظل التطورات الداخلية والعاملية مع مراعاة أن بكون ذات
اختصاصات حمدودة وخمتصرة ،بئية عدم االزدواجية مع بقية اللجان األخرى
والش متثلت وذكرت يف الصفحة  773وهي2 :ــ دراسة التشريعات والقوانني
الوطنية النافية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد االبفاقيات واملعاهدات الدولية
املتعلقة حبقوق اإلنسان املصدق عليها يف اململكة ،واقرتاح التعديمات المازمة 15
ليلك وفقًا للدستور1 .ــ دراسة كل ما حيـــال إىل اللجنة من موضوعات أخـرى
يرى اجمللس أو رئيس اجمللس إحالتها ورفـع بقريرها إىل اجمللــس بشأنها.
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 3ــ بقديم الرأي إىل اللجان املختصة األخرى فيما يتعلق حبقوق اإلنسان3 .ــ
متابعة التوصيات والقرارات احملالة من الشعبة الربملانية والش بصدر عن
املؤمترات الربملانية ذات العماقة حبقوق اإلنسان5 .ــ بعزيز جماالت التعاون مع
اللجان الربملانية الدولية املماثلة .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من
مماححمات وآراء ،فإن جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بوصي مبا يلي5 :
املوافقة على االقرتاح بإنشاء جلنة نوعية دائمة باجمللس بسمى «جلنة حقوق
اإلنسان» ،وحتديد اختصاصابها على النحو الوارد يف بقرير اللجنة ،واألمر
مرتوك جمللسكم املوقر ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مماححمات؟ بفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل
مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل رئيسة وأعضاء اللجنة25 ،
اليين كانوا متعاونني جدًا معنا ،وأعتقد أن هيا يعود إىل إميانهم بأهمية
وجود مثل هيه اللجنة .وأعتقد أن وجود هيه اللجنة أصبع أمرًا حتميًا جدًا
خاصة يف ظل الحمروف الش متر بها مملكة البحرين ،ويف ظل اهتمام
مملكة البحرين مبلف حقوق اإلنسان ،وليس من املعقول أن بكون هناك
جلنة حلقوق اإلنسان يف الئرفة املوازية وهي غرفة جملس النواب ،وأال بوجد 11
جلنة حلقوق اإلنسان مبجلس الشورى .أعتقد أنه أصبع إلزامًا علينا أن بكون
لدينا جلنة بهتم حبقوق اإلنسان ،وأمتنى على اإلخوة األعضاء املوافقة على
هيا االقرتاح ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ خليل إبراهيم اليوادي.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشاطر األخت الدكتورة عائشة مبارك يف
شكرها لرئيسة اللجنة ،وأعضاء اللجنة التشريعية الكرام ،وإىل جملسكم
املوقر اليي وافق على بشكيل هيه اللجنة .ويف احلقيقة مت بيل جمهود كبري
لصياغة أهداف هيه اللجنة ،وال شك أن هيه اللجنة هلا أهمية كبرية ضمن 5
التشريعات الش بسري عليها مملكة البحرين وخصوصًا بعد إنشاء وزارة
متخصصة يف حقوق اإلنسان ،وأعتقد أن هيه اللجنة سيكون هلا رافد داعم
للجهود األهلية وللجهود الرمسية يف مملكة البحرين ،وسيكون هناك بعاون
فيما بيننا وبني جلنة حقوق اإلنسان يف جملس النواب .وبما شك أن جملسكم
املوقر سيأخي خطوة كبرية ومهمة جدًا بإقراره هليه اللجنة ،وإن شاء اهلل 21
ستكون هيه اللجنة عند حسن ظن اجلميع بها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مجال حممد فخرو.

25

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أضم صوبي إىل صوت من سبقين يف بأييد
بشكيل هيه اللجنة ،وأنا لدي سؤال موجه إىل اإلخوة األعضاء يف جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية أو إىل مستشاري اجمللس القانونيني

صوص ما

ذكر يف البند األول من مهام اللجنة اليي يقول« :دراسة التشريعات والقوانني 11
الوطنية النافية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد االبفاقيات واملعاهدات الدولية
املتعلقة حبقوق اإلنسان املصدق عليها يف اململكة واقرتاح التعديمات المازمة
ليلك وفقًا للدستور والمائحة الداخلية للمجلس» ،هل اللجنة بقرتح
التعديمات ،أم األعضاء هم من يقرتحون التعديمات؟ أعتقد أنه جيب إعادة
صياغة النص حبيث ال خيالف المائحة الداخلية األساسية للمجلس ،حيث إن 15
التعديمات بأبي من قبل جمموعة من األعضاء ،وبالتالي ماذا سيحدث يف
بقاريرهم إذا قامت اللجنة مبراجعة القوانني؟ وهل ستوزع هيه التقارير على
كل األعضاء ،لكي يتم طلب التعديل؟ البد أن نعرف حتى نكون واضحني
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صوص عمل اللجنة ،وحتى ال حنملها شيئًا خيالف المائحة الداخلية ،وحتى
ال مننحها مسؤولية نعرتض عليها الحقًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اآللية الش نعمل بها هي وفق المائحة الداخلية ،وإذا كان 5
هناك اقرتاح من قبل اإلخوة األعضاء بتعديمات على أي قانون نافي ،فيتم
رفعه إىل اجمللس ،وبعد املوافقة على االقرتاح حيال إىل اللجنة املختصة
لدراسته ــ والش هي اآلن «جلنة حقوق اإلنسان» ــ إذا كان يتعلق بتعديل قانون
ذي عماقة بلجنتهم ،ومن ثم يرفعون بقريرهم إىل اجمللس حبسب اإلجراءات
املتبعة .بفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانوني 21
للمجلس بتوضيع ذلك.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،هيا التقرير هو بقرير بكميلي لتقرير سابق
قدم بشأن بشكيل جلنة حقوق اإلنسان ،واجمللس املوقر حينما حبث يف 25
اختصاصات اللجنة أعاد االقرتاح إىل اللجنة املعنية ملزيد من الدراسة،
وباإلضافة إىل ما بفضل به األ مجال فخرو هناك مماححمة أخرى وهي :أن
قرار اجمللس البد أن يكون وفقًا ملا يلي :أن يوافق اجمللس على االقرتاح
بتشكيل اللجنة وفقًا لألحكام التالية :أوالً :أن بسمى «جلنة حقوق
اإلنسان» ،وهيا كان موجودًا يف التقرير األول .ثانيًا :أال يزيد عدد أعضائها 11
على سبعة أعضاء .ثالثًا :فيما يتعلق بدراسة التشريعات والقوانني الوطنية
النافية ،ختتص اللجنة مبا يلي2« :ــ دراسة التشريعات والقوانني الوطنية
النافية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد االبفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة
حبقوق اإلنسان املصدق عليها يف اململكة واقرتاح التعديمات المازمة ليلك
وفقًا للدستور والمائحة الداخلية للمجلس» .وهيه النقطة يف الواقع بشري إىل 15
أن االقرتاحات ينبئي أن بقدم وفق ما يقره الدستور والمائحة الداخلية من قبل
أي عضو من األعضاء أو عدد من األعضاء حبيث ال يزيدون على مخسة،
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وأعتقد أن هيه اإلشارة بكفي لتئطية كيفية بقديم االقرتاحات ،فاللجنة
بتدارس هيه األمور وببلور أفكارًا معينة يستفيد منها األعضاء يف بقديم
االقرتاحات بتعديل القوانني القائمة ،أعتقد أن النص كافٍ للرجوع إىل
األحكام الواردة يف الدستور والمائحة فيما يتعلق باالقرتاحات ،ألن اللجان ال
بستطيع أن بتقدم باقرتاحات بتعديل قوانني بشكل مباشر ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
21

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أبفق مع ما ذكره األ الدكتور عصام
الربزجني املستشار القانوني للمجلس وهو أن اللجنة مل بقل يف املقرتح إنها
ستتقدم مبقرتح بعديمات ،وإمنا قالت اقرتاح بعديمات ،فمن املفيد جدًا أن
بدرس اللجنة مواءمة التشريعات والقوانني وبرى الثئرات املوجودة فيها ،ثم

بقرتح التعديمات ــ مبوجب ما قال املستشار عصام الربزجني ــ وفقًا للدستور 25
والمائحة الداخلية الش بنص على أن األعضاء هم اليين يتقدمون باالقرتاح،
وذلك بالتنسيق بني اللجنة واألعضاء ،والش بدورها ستنورهم ،ألنه حينما
بكون األمور مدروسة أمام اللجنة ،وبتوافر مقرتحات واضحة ،سيساعد ذلك
األعضاء على بقديم مقرتحات ،ويف اعتقادي أن النص صحيع وال غبار عليه،
11

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
15

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص ذابه موجود يف مهام جلنة شؤون املرأة
والطفل ،وحنن بدورنا حاولنا املواءمة بني االختصاصات ،وبالتالي فقد كنا
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نبحث يف االبفاقيات والتشريعات من خمال اجتماعات اللجنة ،ونتفق على
بقديم اقرتاحات معينة يتبناها األعضاء وفقًا لمائحة الداخلية ،ولكن أحببت
أن أقول إن النص ذابه متت املوافقة عليه يف جلنة شؤون املرأة والطفل،
وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،البند ( )3من التقرير ينص على« :متابعة 21
التوصيات والقرارات احملالة من الشعبة الربملانية والش بصدر عن املؤمترات
الربملانية ذات العماقة حبقوق اإلنسان» ،فأمتنى أن يعطينا أحد بفسريًا :ماذا
نقصد بهيا؟ فقد بناقش املؤمترات الربملانية موضوعني وهما :موضوع حقوق
اإلنسان بشكل عام وموضوع حقوق اإلنسان الربملانية ،والسؤال هو :ماذا
حيال إىل هيه اللجنة؟ هل حقوق اإلنسان لألعضاء الربملانيني أم حقوق 25
اإلنسان بشكل عام؟ فهيا مهم ملعرفة ماذا حيال إىل اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

11

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بناء على ما بفضل به مقدمو االقرتاح فإنه
بناول جماالت حقوق اإلنسان بشكل عام ،ويُعترب وجود هيه اللجنة فرصة
باليات فيما يتعلق مبا يصدر من بوصيات عن الشعبة الربملانية ،فقد كنا

حني قراءة بقاريرنا ال نلتفت إىل التوصيات ،بعكس احلاصل حاليًا ،حيث 15
إننا على سبيل املثال يف جلنة شؤون املرأة والطفل قد بدأنا األخي بالتوصيات
املتعلقة باملرأة والعمل عليها ،كما هو األمر بالنسبة إىل جلنة حقوق اإلنسان
والش سيتم النحمر يف بوصيابها والعمل عليها ،فننشط مسألة التوصيات .وأنا
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أعتقد أن هيا متميز ومتقدم جدًا ،ألننا اليوم نقوم ببناء قاعدة بيانات حبثية
يف جملس الشورى ،وقد بدأنا فعليًا بيلك خمال هيا العام ،وميكن للوفود
االستفادة منها كإحصائيات وبيانات وبشريعات ،وسيؤدي بنوع اللجان إىل
بنوع األمور البحثية املوجودة يف اجمللس ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أبفق مع األخت دالل الزايد ،ألننا ال 21
ميكننا إنشاء جلنة أخرى خاصة بالربملانيني على غرار اللجنة املوجودة يف
االحتاد الربملاني الدولي .أنا أعتقد أن اللجنة ستناقش كل مواضيع حقوق
اإلنسان وستكون هي املحملة الش بأبي حتتها كل املواضيع ،وال أعلم إذا
كان هيا هو جواب سؤال األ مجال فخرو ذابه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

شكرًا ،بفضل األ خليل إبراهيم اليوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما أثاره مجال فخرو مهم جدًا ،فمن خمال 11
جتربش املتواضعة يف الشعبة الربملانية أثرت هيا املوضوع يف إحدى جلسات
اجمللس املوقر وأوضحت أن هناك بوصيات خترج سواء من خمال املؤمترات أو
من خمال الزيارات الش يقوم بها رئيسا اجمللسني والتباحث مع الكثري من
املسؤولني يف الدول األخرى ،باخلصوص يف الحمروف الش مرت بها مملكة
البحرين ،وكانت هناك بوصيات وآراء ميكننا االستفادة منها ،وأنا أعتقد 15
أن عني الصواب أن بستفيد جلنة حقوق اإلنسان من القرارات الصادرة عن
الشعبة الربملانية ،ويف اعتقادي أن هيا ينطبــق كثريًا ــ كما قالت األخت
دالل ــ على جلنة شؤون املرأة والطفل .وكان آخر بقرير نوقش يف األسبوع
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املاضي هو بقرير الربملان العربي وبه الكثري من التوصيات املهمة جدًا للشباب
ودور الربملانيني يف دعمهم ،وأعتقد أننا سوف نستفيد يف جلنة شؤون الشباب
مبجلس الشورى مما بوصل إليه من قرارات ،فأنا أعتقد أن هيا مهم جدًا،
أعين أن نستفيد من بقارير الشعبة الربملانية ،وهي على كل حال مطروحة
علينا دائمًا وأبدًا ،ونريد أن نفعّل هيه القرارات والتوصيات مبا يعود مردودها 5
باخلري على مجيع اللجان العاملة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

21

شكرًا سيدي الرئيس ،لديّ إضافة ختتص بالتقارير واملؤمترات،
أعتقد أنه من صميم عمل اللجنة وكل جلان حقوق اإلنسان يف خمتلف
برملانات دول العامل أنها بنحمر أيضًا يف التقارير الدورية الش بقدمها دوهلم،
وإن شاء اهلل ستكون هيه أيضًا من ضمن التقارير الش سوف بنحمر فيها 25
اللجنة ،ولتأكيد ذلك فإن األ الدكتور عبدالعزيز أبل ميثلنا اآلن يف ورشة
لماحتاد الربملاني الدولي حول كيفية إعداد التقارير الدورية حلقوق اإلنسان
يف خمتلف دول العامل ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعقيبًا على ما بفضل به األ خليل اليوادي،
من خمال السنوات الش أمضيتها يف العمل يف الشعبة الربملانية ،كان هناك 15
قرار مُتخي يف اللجنة التنفييية للشعبة الربملانية حبيث بقوم إدارة الشعبة
الربملانية بفرز مجيع التوصيات وبوزيعها على كما اجمللسني وحتال إىل مجيع
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()33

1121/22/21م املضبطة 5

اللجان لدراستها ومتابعتها واالستفادة منها ،وهيا قرار سبق اختاذه ،ال خيص
جلنة حقوق اإلنسان فقط وإمنا مجيع اللجان املوجودة يف اجمللسني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك مماححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على بوصية اللجنة بإنشاء جلنة دائمة باجمللس بسمى 21
«جلنة حقوق اإلنسان»؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك ،بفضلي األخت عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بُعد موافقة جملسكم املوقر إجنازًا يضاف
إىل إجنازات مملكة البحرين يف جمال حقوق اإلنسان ،ألن جلنة حقوق 11
اإلنسان ــ إن شاء اهلل ــ ستكون ضمن املنحمومة احلكومية املوجودة يف
مملكة البحرين ،وأنا أكرر شكري لك شخصيًا لرئيسة وأعضاء اللجنة
على اجلهد اليي بيلوه ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بعد املوافقة على إنشاء هيه اللجنة ،ننتقل إىل بشكيل
اللجنة والش حنتاج يف بشكيلها إىل سبعة أعضاء ،ولدينا من الوقت ربع
ساعة فقط ،فأرجو ممن لديه رغبة يف الرتشع أن يتقدم بطلب عوضًا عن
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بلقي الرتشيحات كتابة ،ومن ثم جيتمع األعضاء الختيار الرئيس ونائبه،
فمن منكم يرغب يف الرتشع؟ بفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا حبثت يف المائحة الداخلية جمللس 5
الشورى ،وحنن باعتبارنا نوابًا للرئيس ال نستطيع االنضمام إىل اللجان
النوعية الدائمة للمجلس ألنها حمددة العدد ،وبالتالي فإن انضمامنا إىل
اللجان سيُخل بالعدد املنصوص عليه يف المائحة الداخلية ،ولكنين مل أجد
يف المائحة الداخلية ما يشري إىل أن نواب الرئيس ال يستطيعون االنضمام إىل
أي جلنة يتم بشكيلها يف اجمللس فيما بعد .وسؤالي هو ــ إذا أمكن من 21
سعادة املستشار بوضيع هيه النقطة ــ هل حيق لنا باعتبارنا نوابًا للرئيس
االنضمام إىل اللجنة؟ وأنا أبدي رغبش يف االنضمام إىل اللجنة ولكن ال أعلم
إذا كان ذلك ممكنًا أم ال ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أنا سأجيبك عن هيا التساؤل .أوالً :ميكن لنواب الرئيس
احلضور للجنة وبرؤسها يف حالة حضورهم ،وال داعي لمانضمام إليها .ثانيًا:
يف حالة انضمامك إىل اللجنة سوف بصبحني رئيسةً هلا حبكم القانون ،وهيا
ال جيوز أيضًا ،ألنه جيب إعطاء اللجنة حرية القرار يف اختيار الرئيس،

وبالتالي أعتقد أن هيا هو املفهوم .بفضلي األخت الدكتورة بهية جواد 11
اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا ،كانت مداخلش لماستفسار فقط ،وأنت أجبتين مشكورًا
على ذلك ،وال داعي أن بكون هناك بعليقات على املوضوع وكأنين أثرت 15

شيئًا غريبًا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار
القانوني للمجلس.
5

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أوضع للسادة األعضاء اليين
سريشحون أنفسهم ،أن كل عضو من األعضاء ينبئي أن يكون عضوًا يف
إحدى اللجان اخلمس النوعية امليكورة يف المائحة ،أما بالنسبة إىل اللجان
اجلديدة ،فلكل عضو أن ينضم إىل جلنة واحدة فقط من اللجان اجلديدة

باإلضافة إىل العضوية يف إحدى اللجان اخلمس النوعية ،فمن هيه الناحية 21
أحب أن أشري لألعضاء إىل أنه ينبئي عليهم عدم الرتشع يف حالة انضمامهم
إىل جلنة أخرى سبق بشكيلها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إنها فعماً مماححمة مهمة ،فما حيق لإلخوان اليين انضموا 25
إىل جلنة شؤون املرأة والطفل أو إىل جلنة شؤون الشباب االنضمام إىل هيه
اللجنة ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،اعتدنا أن يكون عدد األعضاء يف جلنة 11
شؤون املرأة والطفل سبعة أعضاء ،ولكن ميكننا بشكيلها من مخسة
أعضاء فقط ،وميكن بشكيل جلنة حقوق اإلنسان أيضًا من مخسة
أعضاء ،فنحن لدينا اآلن ثماث جلان ،مما يعين أننا منلك مخسة عشر
عضوًا ،وميكننا يف الدور القادم خفض عدد أعضاء اللجان حبيث يكون
العدد مخسة أعضاء ،وذلك حتى ال ندخل يف إشكالية من أين سنأبي 15
بأعضاء للجان.
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الرئيـــــــــــــــس:
يقول سعادة األ مستشار اجمللس :إنه طاملا كان العضو عضوًا من
أعضاء اللجان املشكَّلة من قِبل اجمللس فما جيوز أن ينضم إىل جلنة أخرى.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
نعم ،ولكن هيا ال مينع من أن يتم بعديل المائحة الداخلية ،حبيث
يكون العضو عضوًا يف أكثر من جلنة ،ففي بعض الربملانات قد يكون
العضو عضوًا يف مخس جلان يف الوقت نفسه ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،معحمم األعضاء اليين يرغبون يف االنضمام
إىل جلنة حقوق اإلنسان هم أعضاء يف جلنة شؤون الشباب والرياضة ،فما 25
أعرف هل هناك خمرج قانوني حلل هيه املشكلة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان بالفعل قد بكون هناك مشكلة إذا مل بكن اليوم
فرمبا يف املستقبل ،ألن عدد أعضاء اجمللس قليل وهو  31عضوًا ،وإذا ابفقنا 11
يف بشكيل اللجان على أن العضو ال يكون إال يف جلنة إضافية واحدة غري
اللجان األساسية ،فمعنى ذلك أنه قد يتعير علينا مستقبماً بشكيل جلان
أخرى ،ليلك أعتقد أنه جيب علينا أن نلتزم بالقانون إىل أن يتم بعديل المائحة
الداخلية ،حبيث يسمع للعضو باالنضمام إىل أكثر من جلنة ،ولكن ليس
أمامنا اآلن إال أن نلتزم بالمائحة كما بفضل األ املستشار القانوني للمجلس15 .
بفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ما بفضلتَ به صحيع ،ولكن
املشكلة والضرر قد حتدث أثناء عقد اجتماعات اللجان ،وإذا كان العضو
الواحد مسجماً يف ثماث أو أربع أو مخس جلان فأي اجتماع سوف حيضر؟!
هنا حتدث املشكلة وحيدث بضارب ،ليلك أعتقد أن نص القانون صحيع 5
وعملي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مقرر اللجنة.

21

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،لــدي استفســار ،بالنســبة إىل األعضــاء الــيين
ميثلون يف الشعبة الربملانية ،هل أعضاء هيه الشعبة يعتربون أنهم يف جلنة أم ال
ينطبق عليهم القانون؟ وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
ال ،هيا املوضوع ليس له عماقة بالشعبة الربملانية .بفضلي األخت هالة
رمزي فايز.

11

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما بعلم أنين طلبت يف اجللسة األوىل
االنضمام إىل جلنة شؤون الشباب ،وبعد ذلك ببني أن هناك زيادة يف العدد،
ليلك أسحب طلب االنضمام إىل جلنة شؤون الشباب وأطلب االنضمام إىل
جلنة حقوق اإلنسان ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت مجيلة علي سلمان.
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العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا عضو يف جلنة شؤون املرأة والطفل ولكن
يستهويين االنضمام إىل جلنة حقوق اإلنسان ،ليا ـــ إذا مل بكن هناك
إشكالية ــ أعلن انسحابي من جلنة شؤون املرأة الطفل وأطلب االنضمام إىل
5

جلنة حقوق اإلنسان ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن ال نريد إضعاف جلان قائمة ألن مجيعها مهمة ،ليلك
أرى أن األعضاء اليين لديهم استعداد وهم ليسوا أعضاء يف جلان أخرى هم
اليين بإمكانهم االنضمام إىل هيه اللجنة إىل أن يتم بعديل المائحة 21
الداخلية ،بفضل األ محد مبارك النعيمي.

العضو محد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،معاليك اقرتحتَ اقرتاحًا وهو منْ يريد
االنضمام إىل اللجنة يسجل امسه ،أرى أن االقرتاح جيد ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
نعم ،هناك أعضاء يرغبون يف االنضمام إىل اللجنة ،ولكن المائحة
الداخلية حتول دون ذلك ،ألن هناك بعض األعضاء يريدون االستقالة من
اللجان الش انضموا إليها حبيث بتاح هلم الفرصة االنضمام إىل هيه اللجنة11 ،
وأنا ال أريد أن أضعف جلانًا على حساب جلان أخرى ،ليا أرى أن نؤجل
موضوع الرتشيع ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمتنى أن نوافق على التقرير وبعد ذلك يتم 15
التشكيل .أعتقد أن وضع األخت هالة رمزي خيتلف عن وضع األخت مجيلة
سلمان ألن األخت هالة رمزي متلك احلق ،وهي طرحت املوضوع يف اجللسة
باعتبار أنها ليست مقيدة رمسيًا يف جلنة شؤون الشباب ،وهي املرشحة الثامنة
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لمانضمام إىل اللجنة ،والمائحة الداخلية متنعها حتى ال يزيد عدد أعضاء
اللجنة ،ولكن األخت مجيلة ال متلك احلق ألن هناك إجراءات معينة جيب
ابباعها وبعد ذلك متلك هيا احلق ،فالوضع خيتلف ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن بقتصر جلنة شؤون املرأة والطفل على
املرأة ،وعلى الرجال أن ينسحبوا من هيه اللجنة وينضموا إىل جلنة حقوق 21
اإلنسان ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

25

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أبصور أن يف المائحة الداخلية ما مينعين
من أن أنسحب من جلنة نوعية وأنضم إىل جلنة أخرى ،وأنا انضممت إىل هيه
اللجنة ألن العدد مل يكن مكتمماً ،ولكن يستهويين العمل يف جمال حقوق

11

اإلنسان أكثر من جمال املرأة والطفل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ حممد سيف املسلم.
15

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن نسري حبسب المائحة الداخلية ،وما
ينص عليه يف القانون والمائحة الداخلية البد أن نطبقه ،واليي يقول إنين
سأنسحب أو أستقيل من جلنة فهيا املوضوع نرتكه ،من انضم إىل اللجنة
فهو انضم إليها وانتهى املوضوع ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما ذكرت األخت مجيلة سلمان أن العمل 5
يف جمال حقوق اإلنسان يستهويها ،معنى ذلك أن الشخص إذا دخل يف هيا
العمل برغبة شخصية فسيكون العطاء فيه خمتلفًا متامًا عن شخص جمرب
سجل امسه يف هيه اجللسة ،ليلك أرى أن نؤجل بشكيل هيه اللجنة،
وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن سنؤجل بشكيل اللجنة ،وإن شاء اهلل ستكون
التشكيلة مرضية للجميع ،بفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

25

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أود أن أبني نقطة مهمة وهي أن النقاش
يدور حول مثانية أعضاء يف اللجنة ،ولكن سعادة األ الدكتور صماح بن
علي حممد ليس عضوًا اآلن ،إذن لدينا اآلن سبعة أعضاء يف اللجنة وليس

11

مثانية.

الرئيـــــــــــــــس:
ال ،هيا موضوع آخر ،اليين بقدموا باالقرتاح ليسوا هم أعضاء يف
اللجنة.

15

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
أقصد أن النقاش يدور حول  1أعضاء اليين بقدموا بهيا االقرتاح،
واألخت هالة رمزي بربيبها الثامن بل هي السابع بالنسبة إىل اليين بقدموا
باالقرتاح.
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الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتورة بهية األخت هالة بتكلم عن جلنة أخرى.
5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
سيدي الرئيس ،الكمام مت على أساس مثانية أعضاء واألخت هالة
حتمل الرقم الثامن بالنسبة إىل اليين بقدموا باالقرتاح ،ولكنها اآلن حتمل
الرقم السابع ألن سعادة األ الدكتورة صماح بن علي حممد غري موجود يف
مقدمي االقرتاح.

21

الرئيـــــــــــــــس:
حنن نتكلم عن أمر وأنتِ بتكلمني عن أمر آخر ،الكمام اليي يدور
هو أن األخت هالة رمزي كانت يف جلنة شؤون الشباب ،وهيه اللجنة بتكون
من مثانية أعضاء ،وقد طلبت من األ خليل اليوادي رئيس اللجنة أن يكون
العدد سبعة أعضاء والبد أن ينسحب أحد أعضاء اللجنة ،واألخت هالة رمزي 25
قالت :مبا أنهم جتاوزوا العدد حبسب المائحة فهي بطلب االنسحاب ،وهيا
ليس له عماقة مبقدمي االقرتاح .على كل سوف نؤجل النحمر يف موضوع
الرتشيحات وسنرى ماذا نفعل .أعتقد أن أصحاب السعادة الوزراء وصلوا
اآلن ،ليا سننتقل إىل مناقشة التقريرين الليين مت بأجيلهما يف بداية اجللسة.
وننتقل اآلن إىل البند اخلاص بتقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 11
صوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  11لسنة 1117م
بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،املرافق للمرسوم رقم  221لسنة
1122م .وأطلب من األخت رباب عبدالنيب العريض مقررة اللجنة التوجه إىل
املنصة فلتتفضل.

15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب بثبيت التقرير يف املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على بثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم بثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )119

21

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،بفضلي األخت
مقررة اللجنة.

25

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع
الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس النواب ومرفقابه بشأنه ،كما
اطلعت على املماححمات الش أبداها ممثلو اجلهات املدعوة يف االجتماع التاسع
والعشرين ،وببودلت وجهات النحمر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوني

باجمللس ،وخلصت اللجنة إىل أن املشروع بقانون يهدف إىل حتقيق االبساق 11
بني القانون رقم ( )11لسنة 1117م بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ،والفصل الرابع عشر من ابفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة الواليات املتحدة األمريكية .ومن املقرر أن ابفاقيات
قوانني محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وامللكية الفكرية بكفل
احرتام الفرد وبشجيعه على بنمية اآلداب والعلوم والفنون ،وبسهل انتشار 15
العقل البشري وبعزز التفاهم الدولي .واملواد املقرر بعديلها هي املواد التالية:
املادة  35الفقرة  3من الفصل السابع وهي بتكلم عن مدة محاية احلقوق
املالية .الفرع الثاني مدة محاية احلقوق اجملاورة واليي يهدف منه إىل حتديد
طبيعة احلق اليي ميلكه صاحب احلق
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الربامج واملرسلة باألقمار الصناعية .املادة  55الفقرة األوىل بتكلم عن إضافة
عمليات من الفئة الثانية باإلعداد واإلخطار املقدم من صاحب احلق ،وذلك
بهدف بوسيع نطاق انتفاء مسؤولية مزود اخلدمة عن دفع التعويض املالي عما
يقع من التعدي على احلقوق ،وذلك وفقًا للفصل التاسع حتت مسؤولية مزودي
اخلدمة على شبكة املعلومات .املادة  57الفقرة األوىل بتكلم عن إضافة 5
عمليات من الفئة الثانية أيضًا باإلعداد واإلخطار املضاد املقدمة من صاحب
احلق ،واليي يهدف أيضًا إىل بوسيع نطاق انتفاء مسؤولية مزود اخلدمة عن
دفع التعويض املالي عما يقع من التعدي على احلقوق وأيضًا وفقًا للتفصيل
الوارد يف الفصل التاسع من مسؤولية مزودي اخلدمات على شبكة املعلومات.
املادة  73الفقربان  1و :3يف الفقرة الثانية مت بئيري كلمة «يُطلب» إىل كلمة 21
«خيتار» بهدف أن يُرتك لصاحب احلق املعتدى عليه االختيار بني أن يرفع
الدعوى أمام احملكمة الكُربى املدنية طالبًا احلكم له بالتعويض جلرب
األضرار طبقًا ألحكام املادبني  272و 271الفقرة (أ) من القانون املدني ،أو
أن خيتار قبل الفصل يف الدعوى احلُكم له بتعويض ال يقل عن  511دينار وال
جياوز  9آالف دينار عن كل بعدٍ أو فعل حمحمور مت اربكابه .ويف الفقرة 25
الثالثة مت حيف عبارة «مع عدم اإلخمال بأحكام الفقربني  2و 1من املادة »73
وإضافة عبارة «إذا ثبت للمحكمة» يف آخر النص وذلك ملواءمتها مع ابفاقية
التجارة احلرة ،وقد رأت اللجنة حيف الفقربني الثانية والثالثة من املادة 73
لألسباب املوضحة يف التقرير .املادة  77البند (ب) ،متت إضافة عقوبة احلبس
ملدة ال بزيد على  7أشهر ملنع احملكمة اخليار بني احلبس أو الئرامة ،فضماً 11
عن اجتاه اللجنة إىل بئيري عبارة «أو غريهم» إىل «اخلاضعني لوالية احملكمة»
وذلك ملواءمتها مع ابفاقية التجارة احلرة وحصر األطراف املساءلة وهم
اخلاضعون لوالية احملكمة ،واألمر مرتوك لكم ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مماححمات؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،بفضلي األخت مقررة اللجنة.

21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
الديباجة :بوصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
25

هل هناك مماححمات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن بُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،بفضلي 15
األخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة األوىل :بوصي اللجنة باملوافقة على هيه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مماححمات على هيه املادة؟ بفضل األ سعيد حممد
عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسمامية واألوقاف.
5

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل عملية حيف الفقربني  1و 3من
املادة  73حنن لدينا وجهة نحمر يف ذلك .األسباب الش اربأت اللجنة حيف
الفقربني  1و 3من املادة  73بسببها...

21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس ،لو مسحت لي سوف نقوم بسحب هابني الفقربني
عندما نصل إىل مناقشتهما ملزيد من الدراسة.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
عندما أقول يف املادة األوىل إنه «يستبدل باملواد »...ومل أذكر املادة 25
 ،73وسوف يقوم اجمللس بالتصويت على ذلك ،فهيا يعين أن األمر منتهٍ...

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس ،الفقربان  1و 3من املادة  73سوف نسحبهما ملزيد من
11

الدراسة.

الرئيـــــــــــــــس:
إذن هيا معناه أن املادة البد أن بعود إىل اللجنة .بفضلي األخت دالل
جاسم الزايد.

15

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نطلب إذا مسحتم أن يتم بأجيل التصويت
على املادة األوىل الش هلا عماقة باملادة  73والش سوف بعاد إىل اللجنة ملزيد
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من الدراسة ،وذلك ألننا ال نريد ــ إذا وافق اجمللس على بعديمابنا املقرتحة
على املادة  73ــ أن يكون اجمللس قد وافق على املادة األوىل املتعلقة باملادة 73
ثم نُجري بعديماً عليها ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل سوف بسحبون املادة األوىل أم املادة 73؟ بفضلي األخت
رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف نسحب فقط الفقربني  1و 3من املادة 21
 73وهي بابعة للمادة األوىل ،وليس املادة األوىل ككل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل جيوز أن نصوت على جزء من املادة ونرتك اجلزء الباقي؟
بفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانوني للمجلس25 .

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف مثل هيه احلاالت سابقًا أُرجئ التصويت
على ديباجة املادة للنحمر فيما سينتهي إليه اجمللس بالنسبة إىل هيه املواد
املستبدلة أو املُعدلة ،وبعد أن ينتهي املوضوع يتم التصويت على ديباجة املادة 11
األوىل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي سعادة األخت مسرية بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة
15

لشؤون اإلعمام.

وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم:
شكرًا معالي الرئيس ،أنا أريد فقط أن أبيّن أنين مل أناقش هيا
املوضوع ألن هناك أطرافًا أخرى من هيئة شؤون اإلعمام قاموا مبناقشته مع
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اللجنة ،وأنا لي رأي آخر خمتلف متامًا ،وأبفق مع ممثل احلكومة يف أن
موضوع حيف املادة  73لنا فيه رأي ،وإذا مل بُيكر كلمة «حيف» فيمكن
سحب املادة إىل أن نناقش األمر مرة أخرى ،وأمتنى أن يُطلب منا مناقشة
األمر مع اإلخوة األعضاء يف اللجنة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل بوجد مماححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذن اللجنة بطلب اسرتداد ديباجة املادة األوىل فهل يوافق اجمللس على
ذلك؟
25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن بُعاد ديباجة املادة األوىل إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية،
بفضلي األخت مقررة اللجنة.

11

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة ( )35الفقرة ( :)3بوصي اللجنة باملوافقة على هيه املادة كما
جاءت من احلكومة.
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مماححمات على هيه املادة؟ بفضل األ السيد حبيب مكي
هاشم.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأبكلم يف شيء لئوي ،وهو هل نقول «نحمام
ملموس أو غري ملموس»؟! ما نفهمه هو أن نقول «وسيلة ملموسة ووسيلة غري
ملموسة» ،ولكن ال نقول «نحمام ملموس ونحمام غري ملموس» ،أعتقد أنه من
الناحية اللئوية هناك خطأ يف االقرتاح وافقت عليه اللجنة .التعبري السابق يف 5
القانون السابق هو األصع ،واليي يقول « ...أو بصدير أو بيع أو بأجري أو بوزيع
أي نحمام أو وسيلة ملموسة أو غري ملموسة» ،وال نقول «أي نحمام أو وسيلة
ملموسني أو غري ملموسني» ،وأعتقد أننا إذا رجعنا إىل التعبري السابق
فسيكون أصع ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل استفسار األ السيد حبيب 25
مكي ،كان لدينا االستفسار نفسه يف اللجنة ،وخاصة يف بعض األلفاظ،
ولكن بناء على اجتماعنا مع اجلهات املعنية وجدنا أن النص ذابه موجود يف
ابفاقية التجارة احلرة ،وهو «أداة أو نحمام ملموسني أو غري ملموسني» ،وحنن
مل نتفق مع اإلخوان يف جملس النواب على عبارة «األقمار االصطناعية» ألنه
حبسب ما متت إفادبنا به من ِقبَل اإلخوان يف الوزارة ــ وورد ذلك أيضًا يف 11
االبفاقية ــ أن املتداول هو أن بُسمى «األقمار الصناعية» وليس «األقمار
االصطناعية» ،وميكن أن بماحظ أن هيا النص موجود يف الصفحة  11من
جدول األعمال ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي سعادة األخت مسرية بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة
لشؤون اإلعمام.
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وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم:
شكرًا معالي الرئيس ،أنا جديدة يف هيا املوضوع ،أعين موضوع
املُلكية الفكرية ،صحيع أنين وزيرة دولة لشؤون اإلعمام ،ولكين أعرتف
بأني مازلت جديدة يف هيا الشأن ،وقد طلبتُ استشارة خبري قانوني
متخصص يف املُلكية الفكرية ليُعطيين رأيه يف التئيريات الش قُمتم بها5 ،
وأرجو أن بسمحوا لي بقراءة النص اليي جاءني من املستشار :نص املشروع
على بعديل الفقرة  3من املادة  35بالنص على أن يتم بئيري عبارة «نحمام أو
وسيلة ملموسة أو غري ملموسة» إىل عبارة «أداة أو نحمام ملموسني أو غري
ملموسني» وهيا التعديل غري صحيع لألسباب اآلبية :أــ أن النحمام هو ذو
طبيعة معنوية وال يدخل يف إطار معنى ما هو ملموس أو غري ملموس ــ أي أن 21
النحمام هو ذو طبيعة معنوية وال عماقة له بشيء امسه ملموس أو غري ملموس ــ
وإمنا األداة أو الوسيلة قد بكون ملموسة أو غري ملموسة ،ومن ثم فإن مشول
النحمام مبا هو ملموس أو غري ملموس غري صحيع .وال جيوز التعديل أيضًا إىل
«نحمام أو وسيلة ملموسني أو غري ملموسني» ألن النحمام هو دائمًا غري ملموس
مثلما أسلفنا .ب ــ أن الوسيلة هي أمشل يف معنى األداة وليست األداة أمشل من 25
الوسيلة ،كما أشارت اللجنة القانونية .ومن هنا ال يوجد من الناحية القانونية
ما يُربر بعديل النص سواء من حيث املفهوم أو من حيث النتيجة .وأن املسألة
بتعلق بالصياغة وليست هي مسألة موضوعية كي يتعارض حكمها مع
ابفاقية التجارة احلرة أو أي ابفاقية أخرى .نصّ املشروع على بعديل كلمة
«الصناعية» الواردة يف الفقرة  3من املادة  35لتصبع «اصطناعية» ،بشأن هيا 11
التعديل يُماحظ ما يلي :أــ أن عبارة «األقمار الصناعية» مل برد يف الفقرة
الرابعة من املادة  35فقط وإمنا وردت أيضًا يف الفقرة  5من املادة ذابها .ب ــ
أن كلمة «صناعية» أصع من كلمة «اصطناعية» ،ألن «اصطنع» بعين اختي
لنفسه ،بينما «صناعية» بدخل يف معنى احلرفة الش ينشأ بها شيء ،ووصف
القمر بأنه «صناعي» يعين إنشاءه حرفيًا لتمييزه عن القمر الطبيعي ،ومن ثم 15
ال يوجد مربر لتعديل كلمة ال يئري بعديلها شيئًا من الناحية العملية أو
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القانونية ،ليلك نُرجع ما ورد يف رأي اللجنة القانونية بالنص على «األقمار
الصناعية» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر سعادة األخت مسرية رجب على
املماححمات الش أبدبها والش جاءت بناء على رأي استشاري متخصص ،وهيا
شيء جيد ونشكرها عليه .هناك ابفاق بالنسبة إىل كلمة «الصناعية» 21
و«االصطناعية» ،ولن أذكرها يف حديثي .بالنسبة إىل كلمات «النحمام
والوسيلة واألداة» ما ورد يف بعديمات النواب هو ذات النص املوجود يف
االبفاقية حَرفيًا ،وبعد املناقشات وجدنا أن كلمة «وسيلة» ــ وقد استدعينا
عددًا كبريًا من اجلهات املختصة سواء على املستوى الرمسي أو غري
الرمسي ــ هي األعم واألمشل ،وبالنحمر إىل ما بفضلت به جند أنه أحيانًا 25
الكلمة القانونية خيتلف بفسريها عن الكلمة يف جمال ممارسة موضوع
معني يف جمال ختصص معني ،ولكن على أساس أن نكون أكثر دقة سوف
نرتك املسألة للمجلس ليقرر فيها ،ونرجو أن يتم عرض الرأي اليي بفضلت به
سعادة األخت مسرية رجب على أعضاء اجمللس ليطلعوا عليه حتى ال نُخطئ يف
األلفاظ ،وخاصة أن القانون يف مواد خمتلفة استخدم وسيلة أو نحمامًا ملموسًا 11
أو غري ملموس ،ويف القانون النافي حاليًا يف مواد أخرى منه ذُكرت هيه
النقطة ،وليلك حاولنا أن نتمسك بيات املفردات الش وردت يف مواد أخرى
من القانون حتى يكون هناك بواؤم بني النصوص ،واألمر مرتوك ألعضاء
اجمللس ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ خليل إبراهيم اليوادي.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،رغم خرببي املتواضعة يف موضوع حقوق
املؤلف ،فإن هيه التعابري كأنهم يستندون فيها إىل ابفاقية التجارة احلرة،
فأمتنى أن يكون لدينا النص اإلجنليزي حتى نعرف املقصود بالضبط ،ألنين
شخصيًا مل مير عليَّ موضوع امللموس وغري امللموس .بالنسبة إىل األقمار 5
الصناعية أو االصطناعية ،الصحيع هو الصناعية ألن احتاد الدول العربية
كان يستخدم هيا التعبري ،وهو التعبري املعمول به يف االحتاد الدولي واالحتاد
األوروبي ،ولكن

صوص بئري الوسائل اآلن فأمتنى أن نرجع إىل النص

اإلجنليزي حتى نستطيع أن نعرف املقصود بالضبط ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مماححمات أخرى ،ومع الطرح اليي أدلي 25
به

صوص مواد القانون األخرى أمتنى أن نسحب التقرير حتى نتمكن من

اجللوس مع اجلهات املختصة حفاظًا على وقت اجمللس ،فهناك بعض األمور
حتى يف الوقت الراهن لن نستطيع أن ندركها ،فأرى أن نسحب التقرير بعد
موافقة اجمللس ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي سعادة األخت مسرية بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة
لشؤون اإلعمام.

وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم:
شكرًا معالي الرئيس ،أمتنى أن يعاد النحمر وأن يرجع املشروع املعدل 15
هيا إىل اللجنة ونناقشه معكم بشكل أفضل ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مماححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على إعادة مشروع القانون إىل اللجنة ملزيد من
الدراسة؟
21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُعاد مشروع القانون إىل اللجنة .بفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.

25

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أوضع نقطة وهي أن أساس التعديل
يف هيه املادة ليس األلفاظ اللئوية وإمنا استبعاد عبارة «دون بصريع من
صاحب احلق» الش وضعت يف األخري حتى بكون أعم ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة بقرير جلنة املرافق العامة والبيئة

صوص مشروع قانون يف شأن

اإلسكان ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب .وأطلب من
األ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة 15
فليتفضل.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب بثبيت التقرير ومرفقابه يف
املضبطة.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على بثبيت التقرير ومرفقابه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم بثبيت التقرير ومرفقابه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /5صفحة )152
25

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .بفضل األ
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود بداية أن أبقدم بالشكر اجلزيل إىل 11
صاحب السعادة املهندس باسم بن يعقوب احلمر وزير اإلسكان وفريق عمل
الوزارة على ما أبدوه من بعاون مقدر من اللجنة مما ساهم بشكل كبري فيما
بوصلت إليه اللجنة يف إعداد هيا التقرير .ومبوجب خطاب معاليكم املؤر يف
 27أكتوبر 1121م املتعلق بإعادة دراسة املشروع بقانون يف شأن اإلسكان
وإعداد بقرير بشأنه؛ أعادت جلنة املرافق العامة والبيئة دراسة املشروع 15
امليكور يف ضوء مماححمات اجلهات املعنية الش أبدوها

صوص هيا

املشروع .وبعد اطماع اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقابه ومرئيات وزارة
اإلسكان ومواد مشروع القانون وميكربي احلكومة ودائرة الشؤون
القانونية املتعلقة باملشروع ،باإلضافة إىل رأي جلنة الشؤون التشريعية
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والقانونية باجمللس؛ خلصت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على مشروع القانون
من حيث املبدأ وذلك لألسباب التالية :أوالً :قامت اللجنة بإعادة صياغة بعض
مواد املشروع بقانون من أجل إزالة الشبهة الدستورية الش أشارت إليها جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس .ثانيًا :أن مشروع القانون اليي يتوافق
مع التوجهات العامة للدولة سيعمل بكل بأكيد على بلبية احتياجات 5
املواطنني السكنية وبقليل فرتة انتحمارهم للخدمات اإلسكانية .ثالثًا :أن
مشروع القانون يرفع من سقف القروض اإلسكانية ويوسع من قاعدة
املستفيدين من اخلدمات اإلسكانية من األسر ذوي الدخل احملدود .رابعًا :أن
مشروع القانون سيعمل على بلبية االحتياجات اإلسكانية للمواطنني من ذوي
االحتياجات اخلاصة .خامسًا :أن مشروع القانون سيشمل فئات من املواطنني 21
ممن مل بشملهم اخلطط اإلسكانية السابقة كيوي املتوفى أو املواطن اليي
أصيب بعجز كلي أفقده عمله .كما يصب هيا املشروع يف مواكبة
بوجيهات جمالة امللك يف خطابه السامي يف افتتاح دور االنعقاد الثالث من
الفصل التشريعي الثالث يف املعاجلة الفاعلة خلطط التنمية الشاملة
واملوضوعات احليوية الش متس احلياة اليومية للمواطن والش من أهمها 25
وأكثرها إحلاحًا قضايا اإلسكان .وبناء على ذلك بوصي اللجنة باملوافقة من
حيث املبدأ على مشروع القانون ،واألمر معروض على جملسكم املوقر
الختاذ ما يراه مناسبًا ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مماححمات؟ بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية كل الشكر والتقدير لإلخوة يف اللجنة
على جهودهم .أنا اليوم بودي أن أبقدم بطلب عندما نأبي على ذكر ما يتعلق 15
بالفئات املستحقة ،فكثري منا يعلم متامًا أن الدولة عملت على محاية املرأة
البحرينية يف جماالت متعددة ولكن أعتقد أنه حان الوقت اللتزام الدولة جتاه
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املرأة الش حبكم ظروفها أصبحت خارج حدود املنتفعني بهيه اخلدمات
اإلسكانية ،وواقع هيه املرأة ملموس كثريًا يف اجملتمع عند اجلهات املعنية
املتمثلة يف اجمللس األعلى للمرأة املعين رمسيًا بشؤون املرأة من خمال شكاوى
املرأة ،ومن خمال االحتاد النسائي البحريين واجلمعيات النسائية ،وما ينحمر
أمام القضاء وأن املرأة رغم أن لديها دخماً ثابتًا وبستطيع أن بعتمد على نفسها 5
ولكنها جتد نفسها خارج إطار اخلدمة اإلسكانية ،إما ألنها طلقت
وأصبحت حبكم الشرع والقانون غري حاضنة وإما ألنها من العمر سنًا معينة،
وهناك العديد من احلاالت وحتى حنن احملامني نشهد أن بصبع املرأة من دون
مكان حيفظ هلا الكرامة .أشكر وزارة اإلسكان يف ردها على التعديمات
ــ واملشروع أساسًا اُقرتح من جملس النواب ــ فقد قالت إننا نريد خدمات 21
إسكانية مبا حيفظ كرامة املواطن ،واملرأة مواطن يف هيا البلد وميثاق
العمل الوطين نص على أن بعمل الدولة على سن بشريعات للمرأة .وبالنحمر إىل
بوجيهات مسو رئيس الوزراء األمري خليفة بن سلمان فكثري من قضايا املرأة
الش خما فيها التشريع القانوني أبت بقرارات وزارية ،بدءًا جبمالة امللك اليي
راعى ظروف املرأة البحرينية الش أبناؤها غري حبرينيني يف موضوع اجلنسية 25
ومارس صماحيابه الدستورية ومنع أبناء املرأة البحرينية من زوج أجنيب حق
اجلنسية .أعلم أن طرح األمر قد يبدو صعبًا ولكن حنن نعلم أن وزارة
اإلسكان بعمل من خمال مشروع الدار اليي بقوم به حاليًا كحاالت مؤقتة،
وقد يكون وزير اإلسكان أكثر علمًا ودقة بطبيعة هيا املشروع ،ولكن
هناك فئة أمتنى على جملس الشورى أن يسهم يف إنصاف هيه الفئة الش 11
سنضيفها مع الفئات املوجودة كفئة خامسة ،وال أطلب إقرار ذلك يف هيه
اجللسة بل سأقدم هيا األمر كمقرتح حيال إىل اللجنة لدراسته ،هل له
جدوى؟ هل به حفظ لكرامة املرأة البحرينية؟ هل هناك حاالت بستحق النحمر
فيها؟ وخاصة أن مرئيات حوار التوافق الوطين يف احملور اخلاص حبقوق املرأة
والطفل بكلمت عن هيا األمر ،وقد أوضحت معاناة املرأة البحرينية يف هيا 15
اجلانب ،وبالتالي فإن األساس هو أساس ومطلب شعيب وحاجة فئة ،وال أريد
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أن أسرد لكم مدى هيه املعاناة ،عندما جتد املرأة نفسها قادرة على أن بدفع
أو االلتزامات املالية الش يتطلبها االنتفاع بهيه اخلدمة ولكن

األقسا

حبكم الحمروف الش هي موجودة بها ال جتد املرأة بصنيفها من ضمن
بصنيفات وزارة اإلسكان ،وهيا املانع ،علمًا أن كثريًا من القروض
اإلسكانية ــ وإن كان يتحملها من هو مفرتض عليه حتمل كلفتها كخدمة 5
إسكانية أمام اجلهات الرمسية ــ بساهم بها املرأة بشكل كبري ،وليلك
أعتقد أن هناك إرادة سياسية يف هيا املوضوع لدعم املرأة يف هيا اجلانب
وهي حتتاج فعماً للدعم ،وهناك إرادة شعبية متثلت يف حوار التوافق الوطين،
وهناك إرادة من سلطة بشريعية فقد بقدم جملس النواب باقرتاح ملعاجلة وضع
فئات أخرى ،األمر اليي أجد به بنوعًا عندما أثاروا مسألة ذوي االحتياجات 21
اخلاصة وأنه من املفرتض أن ببنى منازل لتلبية احتياجابهم .وأنا على ثقة من
أن كل هيه اإلرادات جمتمعة سوف بعمل وبسند وضع الفئة الش سنقدم
اقرتاحًا بشأنها والش بشمل العزباء واملهجورة واملطلقة واألرملة الش مل بعد
حاضنة ألبنائها ،وبالتالي ال جتد ما يسندها يف القانون رغم مقدربها املالية،
25

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
11

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أود أن أشيد بهيا القانون اليي من
املمكن أن يليب الكثري من االحتياجات ،ولكن يف الوقت نفسه أضم صوبي
إىل صوت األخت دالل الزايد ،حيث إنين عندما قرأت هيا القانون وجدت أنه
كانت هناك قرارات وزارية بتعلق بانتفاع املرأة باخلدمات اإلسكانية،

ولكن مل أجد يف هيا القانون أي حق للمرأة إال إذا كانت حاضنة أو معيلة15 ،
مبعنى أن املرأة املطلقة أو غري املتزوجة أو األرملة غري املعيلة أو الش ليس لديها
أطفال؛ مل أجد هلا يف هيا القانون أي مكان أو أي حق ،وهيا يتعارض مع
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القرارات الوزارية الش بعطي املرأة بعض احلق يف ذلك .كنت أمتنى لو
برمجت هيه القرارات يف هيا القانون لتصبع حقًا قانونيًا وليس قرارًا .أضم
صوبي إىل صوت األخت دالل وأرجو ــ إذا كانت األخت دالل ستتقدم بهيا
املقرتح ــ أن نؤيدها يف ذلك ،ألننا نطالب بالنسبة إىل املرأة العزباء غري
املتزوجة أو املطلقة أو األرملة بأن يعطى هلا حق االنتفاع بالوحدة السكنية مبا 5
أنه ليس من الضروري أنها بورث وقد ينتهي هيا احلق بالوفاة ،ولكن ال
نرتك املرأة وهي يف أشد احلاجة إىل املسكن ألنه ليس لديها أطفال ،فتيهب
من مكان إىل آخر وبعاني ،وكلنا نعرف معاناة النساء يف هيه احلالة مبعنى
أنه حفحمًا لكرامة املرأة جيب أن يتضمن هيا القانون ما يعطيها هيا احلق
21

ولو حبق االنتفاع فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مجال حممد فخرو.
25

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،بقرير اللجنة بضمن رأي جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية بوجود شبهة عدم دستورية ،وسؤالي للجنة :هل مت جتاوز
هيه الشبهة يف النصوص املقرتحة أم ما زالت لدى اللجنة التشريعية هيه
الشبهة؟ أعتقد أننا حنتاج إىل رأي آخر ،أي يف نهاية إعداد بقرير اللجنة

املعنية حيال هيا التقرير إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مرة أخرى 11
إلبداء الرأي يف دستوريته من عدمها ،على األقل ليطمئن قلبنا بأن شبهة عدم
الدستورية متت إزالتها وأن اللجنة املعنية أخيت املوضوع بعني االعتبار،
فسؤالي للجنة املعنية واإلخوة يف اللجنة التشريعية :هل ما زالت الشبهة
موجودة أو انتفت؟ وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة أمامها قانونان ،وبالضبط هيا اليي
فعلناه ،ففي أحد املشروعني وبعد أخي رأي اللجنة التشريعية وبعديل
النصوص أرجعنا مشروع القانون بأكمله إىل اللجنة التشريعية للنحمر مرة
أخرى يف مشروع القانون ألنه كانت هناك بعديمات جوهرية ،ورأينا أنه جيب 5
أخي رأي اللجنة التشريعية بعد االنتهاء من مداوالت اللجنة بهيا اخلصوص،
ويف هيا املشروع بقانون قد بكون هناك شبهات دستورية وكانت حمدودة،
وبالتالي فإن اللجنة بالتعاون مع وزارة اإلسكان بطرقت إىل هيه املواد وعدلت
فيها ،وحبسب وجهة نحمر اللجنة فإننا بفادينا الشبهات الدستورية الش
21

بطرقت إليها اللجنة التشريعية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مجال حممد فخرو.
25

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األ مقرر اللجنة على بوضيحه ولكن
السؤال :هل مت يف هيا القانون حبسب رأي اللجنة املعنية إزالة شبهات عدم
الدستورية؟ هل اللجنة املعنية اآلن من املمكن أن بقول :نعم حنن اطلعنا على
القانون ونعتقد أن كل الشبهات بعدم الدستورية متت إزالتها حبيث نبدأ

11

مبباشرة املراجعة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
15

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر لأل مجال حرصه على هيه
النواحي ،وبالفعل حنن قدمنا رأينا فيما ورد يف هيا املشروع اليي كان
أساسًا اقرتاحًا من اإلخوة النواب؛ وكان يف املشروع نص يتكلم عن فقدان
اجلنسية ألصلي اجلنسية ومكتسب اجلنسية ،وبعد أن يكتسب الشخص
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اجلنسية البحرينية يصبع مواطنًا حبرينيًا له ذات احلقوق بالنسبة ملوضوع
اإلسكان هنا ،وكان جيب أال يوضع نص «إذا مل يكن حبرينيًا بصفة
أصلية وقت إبرام العقد» ،وليلك اإلخوة النواب أزالوا هيه الشبهة الدستورية،
وعندما وصل املشروع إىل اللجنة قلنا إنه بوجد شبهة عدم دستورية ألننا نرى
مشروع القانون ،فهيا اليي نضع رأينا فيه ،وأشرنا للجنة إىل أنه لرفع الشبهة 5
جيب أن يتم األخي مبا أخي به اإلخوة يف جملس النواب ألنهم بداركوا هيا
األمر بعدما أثري املوضوع هناك .فرأي اللجنة حاليًا يف املشروع املطروح هو أنه
سليم طاملا أن اللجنة أخيت بتعديمات اإلخوة النواب ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفصل األ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أخينا جبميع التوصيات وأزلنا مجيع ما يثري
الشبهات بعدم الدستورية حبسب بوصية اللجنة التشريعية ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
11

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،هيا القانون من القوانني املهمة الش هي
أساسًا حقوق للمواطنني .أحببت أن أوضع أننا يف اللجنة التشريعية عندما
أبدينا رأينا من الناحية القانونية والدستورية كان رأينا استشاريًا وللجنة
املعنية أن بأخي به أو ال بأخي به ،وضبط الشبهات الدستورية يكون من

خمال قراءة القانون بشكل متكامل ألننا ال نتكلم عن وجود شبهة دستورية 15
أو عدم وجودها فقط بل نتكلم عن املصلحة العامة وأن هناك بعض النصوص
سنرى بها قسوة أو مبالئة ،وهيا حيتاج إىل قراءة القانون مادة مادة ومن ثم
بتم املناقشة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار :بالنسبة إىل رأي وزارة 5
اإلسكان ،فقد ذكرت« :كما أن هناك بعض اخلصوصيات الش ينبئي
مراعابها عند دراسة املوضوع ،حيث إن الوزارة لديها ما يقارب  37ألف طلب
للخدمة اإلسكانية والعدد يف بزايد وإن إقرار مشروع القانون بالتعديمات
الش أقرها جملس النواب لن يسهم يف التأثري على ميزانية الوزارة وإمنا
سيؤدي إىل زيادة عدد الطلبات وأعوام االنتحمار للمواطنني» ،وذكرت أيضًا21 :
«وقد قدمت وزارة اإلسكان مرئيابها مكتوبة للجنة بتاريخ  17إبريل 1121م
ونحمرًا للتئيري اجليري اليي حصل يف وزارة اإلسكان وبعد طلب من اللجنة
إلي مل أرَ
فقد قدمت الوزارة خطابًا جديدًا بؤكد فيه رأيها» ،وبالنسبة َّ
اخلطاب أوالً ،فلم يكن من ضمن جدول األعمال ،فهل هو موجود يف الـ

CD

اليي مت بوزيعه؟ ألن هيا التقرير ليس به خطاب الوزارة ورأي وزارة اإلسكان 25
غري واضع لدي ،فهل هم موافقون على املشروع أم رافضون له؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل سعادة األ باسم بن يعقوب احلمر وزير اإلسكان.
11

وزير اإلسكان:
شكرًا معالي الرئيس ،يف البداية بودي أن أقدم الشكر اجلزيل إىل
جلنة املرافق العامة والبيئة على جهودهم يف مناقشة املشروع ،وإن دل ذلك
على شيء فإمنا يدل على حرصهم ومتابعتهم إلخراج هيا القانون بالشكل
املطلوب .البد من اإلشارة إىل أن وزارة اإلسكان بعمل وفق املرسوم بقانون 15
رقم  21لسنة 2977م اليي أعطى وزير اإلسكان صماحية بنحميم وإصدار
القرارات فيما يتعلق باخلدمات اإلسكانية .وعلى ضوء هيا املرسوم صدر
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بعديل يف عام 1117م يعترب مبثابة نقلة نوعية فيما يتعلق باملعايري
واالستحقاقات ،وعرض على جملس الوزراء املوقر وبعد موافقته مت العمل به
وإصدار القرار الوزاري العتماد هيا القانون .اآلن أمامنا قرار جديد عرض
على جملس الوزراء املوقر وأبدى اجمللس موافقته عليه وهو اآلن معروض أمام
اللجنة الوزارية القانونية لتدارس بعض ما ورد يف القرارات اجلديدة .ووقتما 5
بصدر املوافقة النهائية سوف يصدر القرار الوزاري العتماده .القرار األخري
اليي أبكلم عنه من ناحية الروح واملضمون ليس بعيدًا عما يصبو إليه
اجمللسان ،فبه حتسني كبري للقرارات واملعايري ،ويعترب وثيقة جديدة أخيت
بعني االعتبار كل املستجدات احلالية واخلدمات واالشرتاطات والسياسات
اإلسكانية اجلديدة .حنن يف وزارة اإلسكان بودنا أن نقرتح أن يرتيث 21
جملسكم إىل أن بكتمل الدراسة أو النقاش مع اللجنة القانونية ومن ثم
نعرض هيا القرار عليكم بشكل شبه نهائي ،وإذا وجد جملسكم املوقر أن
هيا القرار يليب كل ما هو موجود يف القانون اليي نناقشه اآلن فمن املمكن
أن خنصص له جلنة ثانية أو لقاء ثانيًا .طبعًا حنن أخينا يف القرار اجلديد
ــ اليي هو قيد التنفيي ــ مرئيات حوار التوافق الوطين ،وكثري من املعايري 25
اجلديدة مل برد يف القانون اليي نناقشه اآلن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
11

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر لسعادة الوزير ،ولكن سؤالي :إذا
كانت هناك قرارات ــ كما قال سعادة الوزير ــ من شأنها أن بضيف إىل هيا
القانون وجتيب على كثري من التساؤالت الش طرحناها ــ وكما قال إنها من
املمكن أن برفع مستوى اخلدمات املقدمة ــ فلماذا بصبع قرارات؟ ملاذا ال 15
جتتمع الوزارة مع اللجنة ويعدل القانون املطروح أمامنا مبوجب هيه القرارات
حبيث بصبع هيه القرارات جزءًا من القانون وليست قرارات وزارية ما دمنا يف
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طور مناقشة القانون ،فالقانون مل يصدر حتى بصدر قرارات وزارية الحقة،
وال أجد أي مربر ألن بكون هناك قرارات وزارية يف الوقت اليي يناقش فيه
القانون يف السلطة التشريعية ،فينبئي أن بكون هيه القرارات جزءًا من هيا
القانون لتصبع هلا قوة القانون ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أبفق مع ما ذكربه الدكتورة بهية ،حنن 21
نتكلم عن قوانني هلا طبيعة الثبات واالستقرار وآلية لتئيريها ،أما القرارات
فيمكن أن بتئري يف يوم وحلحمة وثانية ،وموضوع اإلسكان يعترب موضوعًا
مهمًا ،وبالتالي هناك حقوق وواجبات والتزامات ،فاألفضل أن بكون عن
طريق القانون .معالي الوزير قال إن القرارات الوزارية لن خترج عما هو موجود
يف هيا القانون .فأعتقد أننا من األفضل أن نناقش هيا القانون ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مجال حممد فخرو.
11

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،هيا القانون يناقش مني عام 1119م ،وبالتالي
قضى  3سنوات يف أركان السلطة التشريعية ،واإلخوة يف وزارة اإلسكان
أرسلوا رسالة يف عام 1122م ضمنوها مقرتحابهم على مشروع القانون،
وبالتالي أبوقع أن الوزارة غطت كل ما لديها يف ردها على اجمللس؛ ألنه
حبسب ما جاء يف التقرير فإنه عندما متت خماطبة الوزارة املعنية

صوص 15

رأيها يف مشروع القانون متت إحالتنا إىل خطابهم السابق املؤر يف عام
1122م .طبعًا اقرتاح األ الوزير جيد ولكن نقول له :ابرك هيا القانون
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ميضي وخصوصًا أنه يتفق متامًا مع جزئيات كثرية مما سوف ييهب إليه
القرار الوزاري .هيا إطار عام للخدمات اإلسكانية يف البحرين ،وإذا كانت
القرارات الوزارية سوف بعطي شيئًا أفضل فخري وبركة ،ولكن هيا اجمللس
مع جملس النواب يعتقدان أن هيا القانون مهم اآلن ألنه سوف حيسن من
التشريعات املوجودة حاليًا ،أما القرارات الوزارية فمن حق جملس الوزراء أن 5
حيسنها على ضوء حوارات وطنية أو مطالبات شعبية أو حتى على ضوء رغبات
من اإلخوة النواب أو قرارات من جملس الشورى .وبالتالي أعتقد أننا لسنا يف
حمل خماف ،بل على العكس فأنا سعيد مبا مسعته من سعادة الوزير وهو
أنهم يف الوزارة لديهم أيضًا قرارات وزارية متقدمة ،وبالتالي أعتقد أن ما
سوف يقومون به سيتفق مع ما ذهب إليه مشروع القانون ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفصل األ مجعة حممد الكعيب.
25

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال موجه إىل سعادة الوزير بالنسبة إىل
ما بفضل به :هل املشروع اليي متت مناقشته يف جملس الوزراء له ارببا
مباشر بهيا القانون يستدعي الرتيث يف السري يف نحمر هيا املشروع اليي
أمامنا؟ إذا كان األمر كيلك فما ضري أن نسري يف هيا املشروع ،وبعد ذلك
من املمكن أن نعيد املداولة يف أي مادة هلا ارببا بتلك القرارات ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مقرر اللجنة.
15

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوبي إىل صوت األخت الدكتورة بهية
اجلشي واأل مجال فخرو واألخت رباب العريض واألخت دالل الزايد ،ألننا
عندما سنأبي إىل مناقشة املواد ستماححمون أننا يف كثري من املواد متفقون مع
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وزارة اإلسكان ،ويف بداية مداخلش قمت بشكر سعادة الوزير وفريق العمل
ــ لألمانة ــ على بعاونهم الكبري مع اللجنة ،وبالفعل حنن متفقون مع وزارة
اإلسكان حول هيا املشروع اليي أمامكم بنسبة  ،%99وإذا كانت هناك
أي بعديمات بسيطة أو جوهرية فنحن نستطيع أن نضيفها خمال مداولتنا مواد
املشروع .كان اهلدف من املشروع هو حتويل القرارات الوزارية إىل مشروع 5
متكامل حيكمه القانون ،ويكون حتت محملة السلطة التشريعية بالتعاون
مع السلطة التنفييية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل سعادة األ باسم بن يعقوب احلمر وزير اإلسكان.

21

وزيـــــر اإلسكان:
شكرًا معالي الرئيس ،يف احلقيقة أود أن أؤكد أن القرار الوزاري
يعين لنا الكثري ،وأعتقد أن هيا األمر يف األخري يعود بالنفع على املواطن من
خمال إعطاء الوزارة املرونة يف بعديل القرارات يف أي وقت ملواجهة املتطلبات 25
واملعطيات واملستجدات فيما يتعلق بالسياسات اإلسكانية .وأود أيضًا أن أنوه
بأن جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس أوصت يف بقريرها يف البند 1
باستطماع رأي وزارة املالية بشأن املشروع نحمرًا إىل ما يرتبب على بطبيق
القانون من ببعات مالية ،فقط أحببت أن أؤكد هيه النقطة ،وأرى أن أي
بعديل يف القانون أو استحقاقات الوزارة واملعايري قد برتبب عليه ببعات مالية 11
كبرية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف احلقيقة قبل أن نسري يف القانون لدي سؤال حمدد موجه
إىل سعادة الوزير حتى يستطيع اجمللس أن حيدد القرار املناسب اليي 15
سيتخيه :هل بقرتح أن يؤجل النحمر يف مشروع القانون إىل أن بنتهوا من
القرارات الوزارية أم بعتقد أن القرارات الوزارية ستكون كافية بدون هيا
القانون؟
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وزير اإلسكان:
شكرًا معالي الرئيس ،طبعًا نعتقد أن القرارات الوزارية بتوافق متامًا
مع هيا املشروع يف كثري من األوجه ،ولعل من أهم ميزات القرارات ــ كما
بيّنت ملعاليك ــ أننا نستطيع أن نعدّهلا متى ما طرأت بعض املستجدات ،وعلى
هيا األساس لدينا الرغبة يف أن نرتيث بعض الشيء إىل أن نستكمل الرأي 5
التشريعي والقانوني من قبل اللجنة املختصة ،وسنقوم بإطماعكم على هيه
القرارات ،وبعد ذلك قد برون أن هيه القرارات هي البديل وبتوافق مع هيا
املشروع ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل الكمام واضع؟ سعادة الوزير يقول :إن القرارات الوزارية
قد بكون كافية وبئطي رغبابكم الواردة يف هيا املشروع ،فهو يقرتح
الرتيث يف إقرار هيا املشروع إىل حني االطماع على القرارات الش سوف بتخي
من قبل جملس الوزراء ،وبعد ذلك يبقى القرار هو قرار اجمللس ،إما أن

بضاف هيه القرارات إىل هيا املشروع وإما أن يكتفي اجمللس بهيه القرارات 25
ألنها حققت الئرض .وأيضًا سعادة الوزير يقول إن القرارات بعطيهم املرونة
بشكل أكرب لكي يواكبوا املستجدات بينما بعديل القانون يتطلب
إجراءات طويلة ألنه يأبي إىل السلطة التشريعية ،هيا هو ملخص الكمام.
اآلن هل يوافق اجمللس على إرجاء النحمر يف هيا املشروع؟ بفضل األ مقرر
11

اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط بوضيحًا للسادة أعضاء اجمللس ،حنن
اآلن يف دور االنعقاد الثالث ،وهيا املشروع عبارة عن بعديل بعض مواد
القانون اليي أقره جملس النواب ،وإذا قمنا بالرتيث ــ كما ذكرمت ــ فلن 15
يرى هيا املشروع النور يف هيا الدور ،ولكن األمر مرتوك جمللسكم املوقر،
وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()77

1121/22/21م املضبطة 5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليعيرني سعادة وزير اإلسكان ،بعض 5
القرارات الوزارية أثبتت من خمال الواقع العملي أن هناك معاناة بالفعل،
وجملس النواب مل يقرتح هيا املشروع إال بناء على ضئوطات براكمت عليه.
بالنسبة إىل طبيعة اخلدمات واالشرتاطات ،اربأى جملس النواب بضمني
املعايري يف القانون وليس عن طريق القرارات الوزارية ،مادامت القرارات
الوزارية بأبي متوائمة مع القانون .صحيع أن هناك بعض التفاصيل يفضل أن 21
برتك للقرارات الوزارية ،وهيا األمر مت النص عليه يف املشروع .اليوم أقول
للمجلس صراحة :ال ينبئي للمجلس أن يؤجل هيا املشروع ،نعم ،قد بكون
هناك أسباب للتأجيل كما ذكر سعادة الوزير ،ولكن كان الوقت طويماً
وكافيًا بالنسبة إليهم إلصدار هيه القرارات واالطماع عليها من قبل اللجنة.
ما متسكت به وذكربه سابقًا أن وزارة اإلسكان كانت متوافقة مع مبدأ 25
التعديل عندما أحيل هيا املشروع إىل جملس النواب ،وألن هيه االسرتابيجية
ليست قصرية املدى فلماذا مل يتم طرح هيا األمر وإيقاف هيا املشروع عندما
كان لدى اإلخوة يف جملس النواب طاملا كانت هناك قرارات وزارية جديدة
ستصدر؟! صراحة أنا أبكلم عن نفسي وال أعرف عن زممائي ،حنن مل نعد
نتحمل ما يثار من أن النواب يدفعون مبزيد من الضمانات واحلقوق للمواطنني 11
بينما حنن يف جملس الشورى ــ يتهمنا البعض ــ نأبي ونعطل هيه املشروعات،
يعلم اهلل سبحانه كيف يعمل كل عضو هنا .وأنا ال أبفق نهائيًا مع مسألة
بأجيل نحمر هيا املشروع ،ألن الوزارة اجتمعت  9اجتماعات مع اللجنة ،وأثناء
االجتماع كان حيضر من ميثل الوزارة ،هل حضر سعادة الوزير االجتماع؟!
كان من املفرتض أن حيضر االجتماع ،وهل اطلعت اللجنة على القرارات 15
الوزارية الش ستصدر حول هيا املوضوع؟ البد أن بعلم اللجنة كل هيه
األمور ،وإذا علمت فمتى مسعت هيا اخلرب؟ هل قبل وقت قصري أو مضى
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وقت طويل على هيا اخلرب كي نقول هلم أين هيه القرارات؟ لكن أقول
لألعضاء إننا دائمًا مع الرتيث ،اليوم طُرح أكثر من مشروع وقمنا بتأجيله،
ولكن هل لدى أعضاء اجمللس االستعداد لتحمل نتائج بأجيل هيا املوضوع،
وبقومون بزيادة رصيد االبهامات غري املنصفة وغري الصحيحة؟! أما إذا كنتم
بوافقون على هيا الشيء فهيا شيء آخر! بالنسبة لي فأنا مع بوصية اللجنة 5
ومع مناقشة هيا األمر اليوم ،وإذا كان سعادة الوزير يرى أن هيا املوضوع
عبارة عن حمور من حماور القرار اليي سيتخيه جملس الوزراء فليخربنا عنه
ويقول لنا :يا إخوة هيا املوضوع ضمن القرارات الوزارية الش سيتخيها
اجمللس ،وييكر لنا ما هو مضمون القرار كي نتواءم معه ونضع اإلطار
العام ،ويف الوقت نفسه الوزارة متضي يف القرارات ،هيه وجهة نحمري21 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
25

شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أننا ال خنتلف على موضوع اإلسكان
ألنه من أهم امللفات الش بعمل عليها احلكومة ،وحنن متفقون مع السلطة
التشريعية يف بوفري اخلدمة اإلسكانية كما ذكر وزير اإلسكان .حنن 11
مررنا حبوار التوافق الوطين وكانت هنالك مرئيات بتعلق باإلسكان،
ونتيجة هليه املرئيات مت بعديل قرارات منها بعديل قرار وزارة اإلسكان فيما
يتعلق باإلسكان ،هيا القرار يف اللجنة القانونية وسيتم االنتهاء منه قريبًا إن
شاء اهلل ،فمن األفضل أن ننتحمر إىل أن يصدر هيا القرار كي يشمل القانون
اليي سيصدر مجيع النقا

الش ستكون يف القرار اليي صدر من قبل 15

احلكومة .النقطة الثانية املهمة يف املوضوع هي أن كل ميزة بضاف إىل
قانون اإلسكان برتبب عليها مبالغ كبرية ،فهل اللجنة اجتمعت مع وزارة
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املالية أو مع وزارة اإلسكان وسألت عن التكاليف املالية عند إضافة أي
إضافات إىل القانون ،مثماً عندما نقول :حنن نريد أن نضيف مستحقًا خامسًا
أو سادسًا فكم ستكون كلفته؟ إذن هناك قضية مالية أيضًا مهمة البد أن
ننحمر إليها ،أعتقد أن الرتيث يف هيا املوضوع ال يؤثر ما دام هدفنا هو
5

اخلروج بقانون متكامل يئطي كل اجلوانب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مجال حممد فخرو.
21

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،يؤسفين أن أقول مرة أخرى كأن لدينا أمرًا
طارئًا كي نناقش هيا القانون اليوم ،هيا القانون صار له أربع سنوات مني
أن وصل إىل احلكومة وانتقاله إىل النواب ثم إلينا ،وأخي وقته الكايف،
وخاطبنا الوزارة املعنية ،وامسع لي ــ سيدي الرئيس ــ بأن أقرأ عليكم  7أو 1

أسطر من بقرير اللجنة« :برى وزارة اإلسكان ــ وهيا رأي وزارة اإلسكان ــ 25
أن مشروع القانون موضع النقاش ميثل أهمية لدى شرحية كبرية من
املواطنني ،وأن جل اهتمام الوزارة هو حصوهلم على ما يضمن هلم احلياة
الكرمية ،»...إذن حنن متفقون مع الوزارة على أن هيا مشروع مهم ونريد أن
نوفر للمواطنني حياة كرمية ...« ،وال يوجد مانع لدى الوزارة من بعديل قانون
اإلسكان ،ولكن ليس يف الفرتة احلالية إمنا بعد حلحلة مشكلة اإلسكان 11
مستقبماً »...أي جيب أن ننتحمر  11سنة حتى نعدل قانون اإلسكان ،ألننا نعلم
أن الوزارة لديها  37ألف قضية ولن بستطيع حل مشكلتها خمال سنتني...« ،
كما أن هناك بعض اخلصوصيات الش ينبئي مراعابها عند دراسة املوضوع،
حيث إن الوزارة لديها ما يقارب  37ألف طلب للخدمة اإلسكانية والعدد يف
بزايد ،»...حنن حناول أن نساعد الوزارة يف حل هيه املشكلة ،واألهم من 15
ذلك « ...أن إقرار مشروع القانون بالتعديمات الش أقرها جملس النواب لن
يسهم يف التأثري على ميزانية الوزارة ،»...هيا كمام ذكره اإلخوة يف وزارة
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اإلسكان يف اللجنة ...« ،وإمنا سيؤدي إىل زيادة عدد الطلبات وأعوام انتحمار
املواطنني للخدمات اإلسكانية ،»...معنى ذلك أن هيا التعديل لن يؤثر على
ميزانية  1122و 1121م بل على السنوات التالية ،وبالتالي جيب علينا أال
نتحجج ونقول إن هيا املوضوع سوف يؤثر على كيا ،نعم ،سوف يؤثر
ولكن ليس يف الوضع احلالي ،لدينا مشكلة كبرية وهي  37ألف طلب5 ،
وهيا اإلجراء قد يقلل من عدد الطلبات ولكنه سوف حيسن يف اخلدمات
الش سنقدمها للمواطنني ...« ،وقد قدمت وزارة اإلسكان مرئيابها مكتوبة
للجنة بتاريخ  17أبريل 1121م ،ونحمرًا إىل التئيري اجليري اليي حصل يف
وزارة اإلسكان وبعد طلب اللجنة فقد قدمت الوزارة خطابًا جديدًا بؤكد
فيه رأيها السابق» ،كل هيا الكمام ذُكر يف االجتماع األخري مع اللجنة21 ،
وبالتالي حنن أعطينا الوزارة الوقت الكايف ،لو أن سعادة الوزير قال:
أعطوني مهلة أسبوعني ،فأنا أعتقد أن اجمللس لن يكون لديه أي مانع،
ولكن مل ييكر لنا سعادة وزير اإلسكان وال سعادة وزير شؤون جملسي
الشورى والنواب متى سوف بقدم إلينا القرارات التنفييية .وإذا حددت وزارة
اإلسكان موعدًا حمددًا لتقديم القرارات الوزارية الصادرة عن جملس 25
الوزراء ،فبإمكان اجمللس ــ من مبدأ التعاون مع احلكومة ــ أن ينتحمر هيا
املوعد ،وإذا مل حتدد موعدًا لتسليمنا القرارات الوزارية فسنستمر يف مناقشة
مشروع القانون .فما ميكن أن ننتحمر القرارات من دون حتديد موعد وبستمر
العملية ألربع أو مخس أو ست سنوات أخرى ،وحنن ــ كما ذكرت األخت
دالل الزايد واإلخوة األعضاء ــ أمام مسؤولية جمتمعية كبرية ،فاإلسكان 11
موضوع حساس لكل مواطن يف مملكة البحرين 37 ،ألف طلب بعادل
بقريبًا  151ألف مواطن ،وبالتالي جيب على اجمللس أن يكون صادقًا يف
موقفه ويف قراره ،وإذا اإلخوة من وزارة اإلسكان سيطلبون أسبوعني،
فسنعطيهم أسبوعني ،وهيا ليس مبشكلة ،ولكن إذا كانت املدة ستطول،
فإن املشروع ــ كما قال األ عبدالرمحن ــ سريجع إىل النواب بعد التعديمات 15
الش ستُجرى عليه ،وستنتهي الدورة ومل نعدّل القانون ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أزيد على ما قاله األ مجال فخرو يف 5
مداخلته ،وال على اإلخوة األعضاء اليين سبقوني ،وكما قال األ مجال
فخرو إننا أمام مسؤولية كبرية جتاه املواطنني اليين ينتحمرون هيا القانون
املهم ،وخصوصًا املواطنني من ذوي الدخل احملدود ،هيا القانون عاجل
مشاكل فئات كثرية من املواطنني مل يتطرق إليها القانون السابق،
وكما قال رئيس اللجنة إنه ال يوجد ما مينع يف املستقبل أن يكون هناك أي 21
مقرتح يتدارس أمام اللجنة الوزارية ،وسيضيف إضافة قيمة هليا القانون أن
نقوم بتعديله أو إضافته أو إعادة املداولة فيه ،وأنا اليوم أعتقد أن هيا القانون
من القوانني املهمة ،وسيأخي الكثري من الوقت للمداولة أمام اجمللس ،وهيا
الوقت كافٍ لوزارة اإلسكان لتقديم ما لديها ،واإلسراع يف ذلك للدفع يف
بقديم املقرتح إىل اللجنة ،وأنا أرى أن االنتحمار أو الرتيث أو التأجيل ليس يف 25
الصاحل ،وخصوصًا أن قضية اإلسكان من امللفات الش ليست مهمة فقط
وإمنا هي من أهم امللفات الش كان هلا دور كبري يف حتريك األزمة الش مرت
بها مملكة البحرين ،وقد مت التيرع بها كونها من املطالبات املعيشية الش
مت األخي بها يف املقام األول ،وبالتالي حنن أمام مسؤولية كبرية ،وأنا لست
11

مع الرتيث أو بأجيل النحمر يف هيا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.

15

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،إن ما بفضل به األ مجال فخرو

صوص

حتديد موعد لتسليم املشروع اجلديد ،هو كمام وجيه؛ ألن مشروع
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اإلسكان هو مشروع مهم ،وميس مواطنني كثريين ،وميس امليزانية العامة
للدولة وميس أمورًا كثرية ،وهناك قرار وزاري بالنسبة إىل هيا املوضوع،
وهو موجود يف اللجنة القانونية مبجلس الوزراء ،وخمال شهر ــ إن شاء اهلل ــ
سنعمل على بزويد اللجنة بالقرار حال صدوره ،وأعتقد أن التأجيل ملدة شهر
لن يضر بشيء ،وإذا صدر القرار قبل هيه املدة فسنزودكم به ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب يقرتح إرجاء
النحمر يف مشروع القانون ملدة شهر ،وإذا مل يصدر القرار ،فسيواصل اجمللس
مناقشة مشروع القانون كما هو ،بفضل األ مقرر اللجنة.

21

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أبيّن نقطة ،وهي أننا عندما بدارسنا
مواد مشروع القانون بالتفصيل أخينا يف االعتبار إعطاء سعادة وزير
اإلسكان مساحة من احلرية إلصدار القرارات التكميلية ،واللجنة بعاونت 25
بشكل كبري يف إعطاء هيه املساحة لسعادة الوزير لتفهّم اللجنة وحلاجتها
إىل التفاصيل التكميلية ،فأرجو دراسة هيه املواد من هيه الناحية .وكيلك
بدارست اللجنة التأثري املالي على امليزانية العامة للدولة ،فهيا املشروع هو
مشروع اسرتابيجي لوزارة اإلسكان بشأن اإلسكان ،وبالتالي ليس هناك أي
التزام مالي آني على الوزارة ،ولكن هناك التزامات مالية للمشاريع 11
املستقبلية وكيفية إدارة وبطبيق هيه املشاريع .وإن اللجنة بقرتح على
جملسكم املوقر الرتيث يف التصويت من حيث املبدأ على مشروع القانون
ــ وذلك بعاونًا مع احلكومة املوقرة ــ وسحب املشروع ملدة شهر ،وسنخاطب
وزارة اإلسكان من خمال مكتب الرئاسة لتدارس القرارات الوزارية وكيفية
ضمها وبكميلها هليا املشروع ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ثقتنا كبرية مبعالي الوزير ،وسؤالي له هو5 :
ما هو مضمون هيا القرار الوزاري؟ وهل القرار الوزاري سيخالف متامًا
ــ كما طرح مقرر اللجنة ــ اسرتابيجية هيا القانون حبيث يستدعي ذلك منا
االنتحمار؟ وهل سيضيف فئة معينة يف القانون؟ البد أن نعرف ما هو مضمون
القرار الوزاري اليي على أساسه سنوافق على إرجاء املشروع ملدة شهر...
21

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت رباب ،سعادة الوزير قال إن القرار معروض على اللجنة
القانونية مبجلس الوزراء ،وإىل اآلن مل يتم االنتهاء منه ،ومل يوافق عليه
جملس الوزراء ،واإلخوة قالوا إنه يف حالة االنتهاء منه خمال شهر سيُرسل إىل
اللجنة ،والقرار يف األخري يعود إىل اللجنة ،إما أن بقتنع مبا بقدمت به 25
احلكومة ،وإما أن بُضمِن القانون ما ورد يف هيا القرار وبسري يف مناقشة
القانون.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
معالي الرئيس ،أنا سؤالي هو هل هيا القرار سيؤثر على كل 11
القانون؟

الرئيـــــــــــــــس:
اآلن ال أحد يستطيع اإلجابة عن هيا السؤال ،فلننتحمر صدور القرار
عن جملس الوزراء لنرى مدى بأثريه على القانون .واآلن االقرتاح املقدم هو 15
إرجاء النحمر يف مشروع القانون ملدة شهر واحد ،وإذا مل يصلنا خمال شهر
فالقرار يعود جمللسكم املوقر ،بفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤالي عما ورد يف حديثكم وحديث سعادة
الوزير ،وهو أنه رمبا يتم االكتفاء بالقرارات وال يعود هناك حاجة إىل
القانون ،فهل بوجّه الوزارة هو أن هيه القرارات بئين عن هيا القانون؟ ألنه
إذا كان هناك استبدال للقانون بالقرارات ،فهناك وجهة نحمر أخرى ،حنن 5
نتمنى أن يتم بضمني القرارات ــ عندما بأبي إىل اللجنة أو إىل اجمللس ــ يف
مشروع القانون ،وليس االكتفاء بالقرارات بدالً من القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،بفضل األ خليل إبراهيم اليوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أثري موضوع

صوص التبعات املالية الش

سترتبب على الدولة من جراء هيا القرار ،وأمتنى يف فرتة الشهر الش
سنمكث فيها يف انتحمار مشروع القانون القادم من احلكومة أن حيال 25
القانون إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية لتكون متفاعلة مع هيا القانون،
وإذا كانت هناك جلنة أخرى حتب أن بُسهم يف هيا القانون ،فأعتقد أن
الفائدة ستكون أكرب ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسمام.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يفرتض أن بكون القرارات الوزارية ببعًا
للقانون ،وليس القانون ببعًا للقرارات ،فاألصل أن يصدر القانون ومن ثم بأبي 15
القرارات التنفييية هليا القانون ،وحنن اآلن يف التشريع نعكس العملية،
فنجعل القانون ببعًا ملا براه الوزارة من قرارات بنفييية ،وكأننا وضعنا
احلصان خلف العربة كما يقال! ورمبا يقول قائل إن الوزارة أعلم بشؤونها
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وشؤون اإلسكان ،وهيا صحيع ،ولكن خمال فرتة الــ  35سنة أو الــ 31
سنة كانت الوزارة بصدر قرارات ،وكانت هناك أخطاء ،والسلطة
التشريعية اآلن مقتنعة متامًا ــ كما أن الشارع مقتنع ــ بأن بكون هناك
قوانني هلا قواعد يف اإلسكان حتى يعرف كل ذي حق حقه ،بعرف املرأة
حقها ،ويعرف الرجل حقه ،ويعرف رب البيت حقه .اآلن املواطن يتقدم بطلب 5
إسكان ويحمل  25سنة حتى حيصل على وحدة سكنية ،وعندما يبلغ عمره
 71سنة ــ يف حني أنه بقدم بطلبه لإلسكان وهو بعمر الــ  35سنة ــ فإن وزارة
اإلسكان بقول له إن عمرك  71سنة وبالتالي ال ميكن منحك وحدة
سكنية ،أو بقول له سنعطيك سكنًا باسم ابنك بشر
ليقوم بدفع األقسا

أن يكون موظفًا

احملددة ،كيف ذلك واالبن يريد أن يتزوج؟! كيف 21

يؤخي عليه قسط ويتحمل مسؤولية البيت ككل؟ هيه مسألة البد أن يُنحمر
فيها ،هيه اإلجراءات جاءت بقرارات وزارية ،وهناك قرارات كثرية غري
صحيحة .وإذا بقدم املواطن بطلب قسيمة سكنية وأراد بعد ذلك أن حيول
طلبه من قسيمة إىل وحدة سكنية ،فهنا وزارة اإلسكان بسقط عنه املدة
السابقة الش كان ينتحمر فيها القسيمة ،ومن ثم مت بئيري هيا اإلجراء بقرار 25
آخر ،فهل القرار اآلن اليي سيصدر عن جملس الوزراء على شاكلة القرارات
السابقة؟ أنا أرى أن نصدر مشروع القانون هيا ومن ثم بكون القرارات
الصادرة ببعًا هليا القانون ومنفية هليا القانون ،وال ننتحمر القرارات ومن ثم
نعدل القانون على أساس القرار ،أمتنى أن يناقش القانون اآلن ويصدر،
11

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مقرر اللجنة.
15

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوبي إىل صوت األ عبدالرمحن
عبدالسمام ،ولكن لتبيني بعاون اجمللس مع اجلهاز التنفييي ،حنن نقرتح أن
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يكون التصويت حمددًا كاآلبي :أن بطلب اللجنة بأجيل مناقشة مشروع
القانون ملدة شهر ،وإبقاء املشروع لدى رئاسة اجمللس إىل حني وصول
القرارات الوزارية ،وإذا مل بصل القرارات الوزارية بهيا الشأن خمال هيه
املدة ،يستأنف اجمللس مناقشة هيا املشروع بعد هيه املدة ،وإذا حصل
اجمللس على القرارات الوزارية ،فإنها ستحال إىل جلنة املرافق العامة والبيئة 5
لدراستها مع الوزارة املختصة مع مشروع القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أنا أحب أن أضيف إىل كمام األ عبدالرمحن جواهري أن
مشروع القانون سيعود إىل اللجنة يف انتحمار وصول القرارات ،وإذا وصلت 21
القرارات فستحال إىل اللجنة متهيدًا لدراستها يف ضوء القانون ،فنحن لن
نضع القانون يف أدراج رئاسة اجمللس ومن ثم نرجعه ،وإمنا سيعود إىل اللجنة
وستنتحمر اللجنة القرارات ،ويف خمال شهر يكون القرار هو قرار اللجنة
وقرار اجمللس يف أن يعود القانون مبا يرونه من مقرتحات ،فهل يوافق اجمللس
على بأجيل النحمر يف هيا املشروع ملدة شهر ،على أن يعود إىل اللجنة ملزيد من 25
الدراسة؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يؤجل النحمر يف هيا املشروع .وبالتالي يعود مشروع القانون إىل
اللجنة ،وإن شاء اهلل بعد هيا الشهر سيبقى القرار هو قرار اللجنة بإعادبه
إىل اجمللس والنحمر فيه مرةً أخرى .وننتقل اآلن إىل بقارير الوفود الربملانية
وهي :بقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف أعمال

الدورة السابعة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء مبنحممة التعاون اإلسمامي 15
واالجتماعات األخرى املصاحبة هلا ،املنعقدة يف باملباغ ــ اجلمهورية
اإلندونيسية ،خمال الفرتة من  17إىل  32يناير 1121م ،وبقرير وفد الشعبة
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الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف الدورة السادسة والعشرين بعد
املائة جلمعية االحتاد الربملاني الدولي واالجتماعات ذات الصلة ،املنعقدة يف
كمباال ــ مجهورية أوغندا ،خمال الفرتة من  32مارس إىل  5إبريل 1121م،
وبقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف أعمال
املؤمتر الثالث عشر لألمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد  ،)23املنعقد 5
يف الدوحة ــ قطر ،خمال الفرتة من  12إىل  17إبريل 1121م .فهل هناك
مماححمات عليها؟ بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا معالي الرئيس ،التقرير اليي سأبكلم عنه هـو التقريـر الـوارد 21
يف الصــفحة ( )123وهــو بقريــر وفــد الشــعبة الربملانيــة عــن الــدورة املنعقــدة يف
كمبــاال مــن  32مــارس إىل  5إبريــل ،وحبســب مــا نشــر يف بعــض الصــحف
وحبسب ما بناقلـه أعضـاء جملسـي النـواب والشـورى حـول مـا حـدث يف جلنـة
حقــوق اإلنســان وبقريــر اللجنــة .ونشــكر فيــه األ (بــو فــراس) ملــا قــام بــه يف
االجتمــاع األخــري يف كنــدا ،حيــث وصــلنا كيــف دافــع فيمــا يتعلــق مبوضــوع 25
إجــراءات اللجنــة جتــاه الشــكوى املقدمــة مــن عضــوين مــن أعضــاء جملــس
النواب املسـتقيلني ،وكيـف بعامـل الـدكتور صـماح علـي الـيي كـان يـرأس
الوفد يف هيه الفرتة منـي شـهر إبريـل ،حيـث مت خمالـه بقـديم طلـب شـكوى
ونحمــر يف املوضــوع ويف إجــراءات مل يــتم التحــرك فيهــا كمــا هــو مطلــوب،
مبعنــــى أن بؤســــس جلنــــة مــــن دون أن يُبحــــث يف :هــــل ميلــــك أعضــــاؤها 11
االختصاص؟ هل من الناحية الشكلية جيوز بقديم مثل هـيه الشـكوى؟ هـل
جيوز بقديم مثل هيا البحث؟ هل متلك اللجنة هيا االختصـاص؟ وكيـف مل
يتم التواصل مع هيه اللجنة أو االطماع علـى الوضـع احلاصـل حتـى ال يـيهبوا
يف نهايــة شــهر أكتــوبر ويتفــاجؤوا بأنــه قــد وضــع التقريــر علــى الطاولــة ومت
اعتمــاده وإقــراره؟! أمتنــى أال (يزعــل) مــين األعضــاء ،فباســتثناء (بــو فــراس) 15
اليي ــ حبسب ما علمته ــ مل يكن ضمن الوفـد السـابق ،بينمـا بـرأس الوفـد
احلــالي وحــاول جاهـدًا أن يعـدل املســار ،ولكــن ال فائــدة حــني يــيهب ممثــل
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اللجنة مـن دون وجـود إجـراءات موضـوعة .املمثلـون الـيين يـيهبون باسـتمرار
إىل االحتــاد الربملــاني وبالــيات يف جمــال حقــوق اإلنســان ،ملــاذا مل خيربونــا
باملوضـــوع؟ ملـــاذا مل يضـــمنوه يف بقريـــرهم؟ فـ ـالتقرير خيلـــو مـــن طـــرح هـــيا
املوضوع ،فمن املفرتض أن بكون هنـاك شـفافية يف طـرح مـا يطـرح ،فـاليوم
عنــدما أملــك ختصصًــا قانونيًــا ،وشــخص آخــر ميلــك ختصصًــا يف العماقــات 5
الدوليــة ،وغــري ذلــك ،فنــأبي ونعــد مــيكرات ونرســلها إىل الشــعبة الربملانيــة
ونقول هلم إن عليكم أن بقوموا بـالرد ،وأيضًـا نتوجـه إىل أصـحاب السـعادة
األعضاء هنا ونقول إنه من املفرتض أن ببحثـوا يف مسـألة :هـل ميلـك االحتـاد
الدولي هيا االختصاص جتاه البحرين وجتـاه أعضـاء هـيه هـي ظـروفهم اآلن
جتـــاه الربملـــانيني أم ال؟ فـــما بكـــن خطوابنـــا متـــأخرة ،ولـــن نســـمع للشـــعبة 21
الربملانيـة ــــ مـع احرتامــي الشــديد هلـا ــــ بـأال يراعــي أعضــاؤها ـــ الــيين نعتمــد
عليهم أعضاء دائمني لتمثيل البحـرين يف االحتـاد الربملـاني ـــ مسـألة املصـلحة
العامــة للبلــد ،لــن نســمع بــيلك ،واملفــرتض أن كــل مــن شــارك يف أوغنــدا
مسؤول وعليه أن يأبي ويبلئنـا بهـيا األمـر ،ولـو كـان علـى مسـتوى احلـديث
الشخصــي .صــحيع أن اللجنــة التنفيييــة للشــعبة الربملانيــة هــي مــن متثلنــا25 ،
واألسـتاذ خليفـة الحمهرانـي مل يـدخر جهـدًا يف حتركـه ،ولكـن جيـب علينــا
حنــن التحــرك الشــامل ،وأنــا أمتنــى أن برســل رســالة مــن جملــس الشــورى
لماحتاد الربملاني ،وأمتنى أيضـًا من اإلخوان يف جملـس النـواب أن يتحركـوا
أيضًـــا يف هـــيا اجلانـــب ،علـــى أن بكـــون الرســـائل منفصـــلة مـــن الســـلطة
التشريعية بئرفتيها .وجيب أن بتقدم الشعبة الربملانية مبيكرة قانونية برسـل 11
بكل اللئات املستخدمة يف االحتاد الربملاني الدولي ،وذلـك للتعـبري عـن عـدم
صـــحة مـــا مت مـــن إجـــراءات وأمـــور ،حفاظًـــا علـــى هـــيا الكيـــان (املؤسســـة
الدستورية يف البلـد) وبأكيـدًا علـى أننـا نعمـل وفـق نحمـام .فأنـا ال يهمـين أن
أشرح هلم أن ما اختيبه البحرين هو إجراءات عقابية وبشريعية ،بـل جيـب أن
أجته إىل صلب ما قُدم يف هيه الشكوى ،وإىل جواز هيه الشـكوى أو عـدم 15
جوازهــا ،وأيضًــا إىل أنهــا متلــك هــيا االختصــاص أم ال ،وأمتنــى أال (يزعــل)
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أحد من هيا الكمام ،فحني يسأل هل أنـا مقصـر أم ال؟ فأنـا يف نحمـري نعـم
إن هنـــاك بقصـ ـريًا ،ألننـــا مل نعلـــم ،فهـــل جيـــوز أن نقـــرأ هـــيا املوضـــوع يف
صفحات الصحف؟ هل جيوز أن يكون بعـض األعضـاء موجـودين هنـاك ومل
يعلموا باملوضوع إال هناك ،أو علموا قبل السفر بأسبوع واحد فقط؟ بـالطبع
ال جيوز .وخصوصًـا أن هـيا املوضـوع ينـاقش يف جلنـة حقـوق اإلنسـان ،فمـن 5
املفرتض أن نكون علـى قـدر مـن املسـؤولية جتـاه التحضـري املسـبق ألي شـيء
نسمع عنه يف االحتاد الربملاني الدولي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،بفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،امسـع لـي أن أشـكر األخـت دالل الزايـد علـى
إثاربها للموضوع ،وعلى ثنائها ،ففي احلقيقة أن الفريق كله عمل باجتهاد،
ولكن أريد أن أوضع شيئًا .أوالً :إن هيا املوضوع مل يناقش يف جلنـة حقـوق 25
اإلنســان ،حيــث زميلتنــا األخــت مجيلــة علــي ســلمان أحــد أعضــائها ،ولكــن
املوضوع نوقش يف جلنة بسمى جلنة حقوق اإلنسـان للربملـانيني ،وسـؤالي قبـل
قليــل عــن موضــوع اللجنــة هــو :هــل س ـيحال إىل جلنــة حقــوق اإلنســان ــــ الــش
شكلناها اليوم ــ كل األمور املتعلقة حبقوق اإلنسان الش بناقش يف االحتـاد
الربملاني الـدولي؟ وكانـت األخـت الـدكتورة عائشـة مبـارك قـد ذكـرت (أن 11
الكل) ،وأنا التزمت الصمت يف هيا اجلانب .اليي حصل ــ سيدي الرئيس ــ
أن هــيا األمــر نــوقش مــع رئــيس الوفــد يف كمبــاال خــمال العــام املاضــي ،ومت
استدعاء رئيس الوفد حلضور جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني ،كما ذكـرت
أنــا وإخــواني ملعاليــك ،ولكــن لــيس كــل أعضــاء الوفــد املرافــق آنــياك مل
يعلموا باحلدث ،واربـأى رئـيس الوفـد آنـياك أن يعامـل املوضـوع بسـرية ،ألن 15
مراسمابهم مع اجمللس أو مع الشعبة الربملانية كانت دائمًـا معنونـة بــ (خـاص
وسري)  ،فاربأى الرئيس آنياك أن يبحث املوضوع مـع رئـيس جملـس النـواب
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رئــيس اللجنــة التنفيييــة للشــعبة الربملانيــة ،ومنــي ذلــك الوقــت إىل أن اجتمعنــا
حنـــن يف االجتمـــاع التحضـــريي قبـــل شـــهر مـــن ســـفرنا مل نكـــن نعلـــم عـــن
املوضــوع ،ألنــه مل يكــن واردًا يف التقريــر نفســه حصــول اجتمــاع مــع اللجنــة
املعنية حبقوق اإلنسان الربملانية وأنـه طـرح فيهـا كـيا وكـيا .وأنـا أعتقـد يف
رأيي الشخصي أنه بقصري ،ألنه جيب على كل أعضـاء اجمللسـني أن يعرفـوا 5
مــاذا دار يف االجتماعــات ،وأنــا أبفــق مــع الزميلــة دالل الزايــد ،وإن هــيا يف
احلقيقة ينبهنا حنن عند سفر الوفود أن كل ما حيصل يف االجتماعات جيب
أن يوثــق ،ســواء كانــت اجتماعــات جانبيــة أو حتضــريية أو غريهــا ،جيــب أن
بوثــق وأن بضــم إىل التقــارير ،فالــيي حصــل أنــه جــرت مراســمات بــني معــالي
رئيس اللجنة التنفييية للشعبة الربملانيـة واالحتـاد الربملـاني الـدولي ومل نكـن 21
على بينة منهـا ،لـوال أن الزميلـة عائشـة أسـ ّرت إلـي باملوضـوع ،وقالـت لـي إن
هناك موضوعًا حصل وهو كيا وكيا خمال العام املاضي ،وبدأنا بعد ذلـك
االبصــال بــاإلخوان يف الشــعبة الربملانيــة ومبعــالي الــرئيس واجتمعنــا .الــيي
حصل ــ سيدي الـرئيس ـــ وذكربـه أيضًـا يف رسـالش إليـك وإىل األ األسـتاذ
خليفة الحمهراني هو أننا فوجئنا ،ألن املوضوع كان سريًا للئاية ،وبالتالي مل 25
نعلــم بوجــود مــداوالت ،ولكننــا أيضًــا فوجئنــا بــأن االحتــاد الربملــاني الــدولي
اختــي قــرارًا بــأن مجيــع مــا يتعلــق حبقــوق اإلنســان للربملــانيني ال ميكــن أن
يكــون موضــوعًا نقاشــه ســري ،وابتــداء مــن أول شــهر يوليــو 1121م اعتــربوا
كل املوضوعات علنية ،وحنـن أصـحاب مصـلحة يف هـيا املوضـوع ومل نُبلـغ،
وعلى أقل بقدير مل يُبلغ معالي األ األستاذ خليفة الحمهراني بـأن املوضـوعات 11
بابت علنية .وبالتالي مل نُبلغ وحنن يف طريقنا إىل االجتماع بأنه سوف يثـار يف
اجللســـة ،وهـــيا كلـــه مـــيكور ،وســـوف نـــيكره يف بقريرنـــا إىل اجمللـــس.
وهناك صفحة كاملة أو صفحة ونصف ختتص بهيا املوضوع ،ألنه مـن املهـم
جـ ـدًا أن يعـــرف اجمللـــس الوضـــع متامًـــا .طبعًـــا جيـــب أن نســـتعد اآلن كمـــا
ذكرت األخت د الل الزايـد ،وقـد ابفقنـا حنـن وكـل الوفـد البحـريين هنـاك 15
على أنه فعماً حصل شيء خطأ وجيـب أال يتكـرر ،ألننـا منلـك قضـية عادلـة
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وناجحة ،ولو قدمنا املعلومات الوافية يف الوقت احملدد ،لرمبا انتهت القضـية
دون إثـــارة ،ولكـــن يف احلقيقـــة مل نتهيـــأ ألن املوضـــوع نـــوقش بنـــاء علـــى
خماطبــات االحتــاد الربملــاني الــدولي ،وعومــل املوضــوع بســرية بامــة أيضًــا يف
البحــرين ،فهــيا هــو كــل املوضــوع .أريــد فقــط أن أقــول إن هنــاك جلنــتني
حلقوق اإلنسان ،األوىل جلنة حقوق اإلنسـان للربملـانيني الـش بنـاقش موضـوع 5
الربملــانيني الــيين لــديهم قضــايا يف دوهلــم ،والثانيــة هــي جلنــة حقــوق اإلنســان
بشكل عام والش بناقش موضوع التشريعات الش بتوافق مـع حقـوق اإلنسـان
واختاذ إجراءات بشأنها .فأرجو أن نفرق بني املوضوعني ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ خليل إبراهيم اليوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أشكر األستاذة دالل الزايد ،واألستاذ
مجال فخرو على إثارة هيا املوضوع ،ألنه جيب أن يكون هيا الكمام 25
كمامًا صرحيًا مني مدة طويلة ،فنحن لدينا مشكلة يف آلية التقارير يف
الشعبة الربملانية ،نتكلم عن التقرير األول وبارخيه  17إىل  32يناير
1121م ،أي ما يقارب سنة مني صدوره ،والتقرير الثاني بارخيه  32مارس
إىل  5إبريل 1121م ،أي ما يقارب ستة أشهر ،والتقرير الثالث يف نفس
الفرتة بقريبًا وبارخيه  12إىل  17إبريل 1121م ،أي ما يقارب ستة أشهر11 .
اليوم لدينا قضية (كيبيك) ،وأرجو أال يطول بقريرها أكثر مما جيب،
فأنا لدي بوصية إىل زميلنا األ أمحد بهزاد منسق الشعبة الربملانية اآلن،
وهي أن بكون هناك آلية خمتلفة عن اآللية الش نعمل بها اآلن ،فما جيوز أن
يطول بقديم هيه التقارير .وأنا أعلم بأن الوفد حينما يعود يقوم بإعداد
التقارير مباشرةً ورمبا يتم إعدادها يف الطائرة كما فعل األستاذ مجال 15
فخرو حينما كنا يف الربازيل .هناك مشكلة يف اآللية ،فهيه التقارير على
درجة كبرية من األهمية .فاليوم ،لوال بنبيه األستاذة دالل لنا ملررنا عليها
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كما بفضلت ،ألننا نعرف أن هيا أمر مضى وانقضى ،فبعد سنة وستة
أشهر من الطبيعي أن بنسى ،وأنا أعتقد أننا جيب أن بكون لدينا آلية
خمتلفة عن اآللية احلالية الش نتبعها يف بقاريرنا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،جيب على البحرين أال ختسر قضاياها اهلامة
على املستوى الدولي بسبب بقصري أفراد أو وفود متثلها يف اخلارج ،وهيا 21
املوضوع هام جدًا ،ولألسف مر علينا مجيعًا ،وكلنا مسؤولون يف النهاية،
من خيتار الوفد ،والوفد نفسه ،واملتابع ألمور الوفد ،وكل هيه األمور
واحلسابات جيب أن بؤخي يف االعتبار .لقد حضرنا يف يوم األربعاء املاضي
االجتماع األول للشعبة الربملانية ،وألول مرة نعلم بهيا املوضوع ،وكما ذكر
األ مجال فخرو واألخت دالل الزايد أن هيا املوضوع له عماقة حبقوق 25
الربملانيني ويتعلق ــ طبعًا كانت هناك مئالطة ــ بنقا واضحة جدًا ،والشُعبة
الربملانية كتبت هليه اللجنة املختصة حبقوق الربملانيني ردًا وافيًا ،ولكن هيا
الرد قُدِّم باللئة العربية ،ويبدو أن هناك سوء فهم يف التعامل بني الشُعبة
الربملانية وبني اجلهة األخرى ،وبالتالي املشكلة مازالت قائمة ،ولكن مازال
هناك وقت ألن االجتماع القادم ملناقشة هيا املوضوع سيكون يف شهر إبريل11 ،
وهناك متسع من الوقت .الشُعبة الربملانية يوم األربعاء اختيت قرارًا بتشكيل
جلنة فرعية متثلنا فيها األخت الدكتورة عائشة مبارك واألخت مجيلة سلمان
باإلضافة إىل عضوين آخرين من جملس النواب ،وقد مت إسنادهم بفريق عمل
للرتمجة وملتابعة هيه القضية .وكما ذكرت ،املوضوع مهم جدًا ومؤثر على
موقف البحرين دوليًا ،وخاصة على املستوى الربملاني .هناك وقت لتدارك هيا 15
اخلطأ ،ونرجو أال بتكرر مثل هيه األخطاء ،ألنها يف احلقيقة أخطاء قابلة
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للبحرين ككل ،وللمجتمع البحريين بأكمله .وأعتقد ــ سيدي الرئيس ــ أننا
يف هيه املرحلة سوف نتدارك هيا املوضوع ،ونشكر األخت دالل الزايد على
إثارة هيا املوضوع ومتابعته ،ونرجو من إخواننا يف كل الوفود أن يتحلوا
باملسؤولية ،وأن يكونوا دائمًا على ابصال سواء مع معاليكم مباشرة أو مع
باقي األعضاء يف أي قضايا ختص ومتس البحرين وأمنها ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت مجيلة علي سلمان.
21

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا كنت ضمن الوفد اليي ذهب إىل
كمباال ،وكنت أمثل اجملموعة العربية يف جلنة حقوق اإلنسان والدميقراطية،
وطبعًا هيه اللجنة ليست هي اللجنة الش طُرحت أمامها املشكلة ،وبلك
اللجنة ليس لنا ممثل فيها؛ هناك من ميثل اجملموعة العربية يف جلنة حقوق

اإلنسان للربملانيني ،وهي جلنة خمتلفة متامًا عن اللجنة الش أمثلُ فيها 25
اجملموعة العربية .سيدي الرئيس ،حنن كنا هناك ومل نكن نعلم بهيا
املوضوع اليي طُرح أساسًا ،فما رئيس الوفد أخربنا وال رئيس الشُعبة الربملانية
فعل .حنن بفاجأنا بهيا املوضوع يف كندا ،وبالنسبة إلينا أعضاء الوفد عندما
طُرح املوضوع حضرت أنا الفعالية الش أقامتها جلنة حقوق اإلنسان وطرحت
املسألة ،وأفاد رئيس جلنة حقوق اإلنسان حول هيه املسألة بأنهم مل يقبلوا 11
هيا املوضوع ،وبأنهم جمرد قبلوا املوضوع من الناحية الشكلية ،وأخربنا بأن
أي رد لدينا على هيا املوضوع يُمكن أن يتم بقدميه يف االجتماع القادم يف
األوروجواي ،وبالتالي عندما رجعنا إىل البحرين واجتمعنا مع رئيس الشُعبة
الربملانية ــ كوني عضوًا فيها ــ أثرتُ املوضوع واقرتحتُ على رئيس الشُعبة
الربملانية أن نقوم يف أسرع وقت ممكن بدراسة هيا املوضوع واإلعداد له 15
لكي نكون مستعدين ،على أن يُشكل فريق قانوني باإلضافة إىل فريق
مكوّن من أعضاء الشُعبة الربملانية إلعداد رد متكامل
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املوضوع ،وقد أفاد رئيس الشُعبة الربملانية بأنه خاطب وزارة حقوق اإلنسان
ووزارة اخلارجية وينتحمر ردهم ،وقد بأخر الرد ،فقلت له إننا جيب علينا أال
ننتحمر الرد ،وقد يطول أمده ،وحلساسية هيا املوضوع جيب أن يُشكل
الفريق ويبدأ عمله بأسرع وقت ممكن .مسألة إلقاء االبهامات على الوفود
ــ وأنا أبكلم بالطبع عن الوفد الربملاني ــ واإلشارة إىل عدم حتملهم 5
املسؤولية ،هيا أمر غري مقبول ،وهو أمر مسيء ،حنن نتحمل املسؤولية،
واملسؤولية كاملة ،وحنن ال نقبل من أي أحد أن يُزايد على حبنا للوطن،
وخاصة على املصلحة العُليا للوطن ،حنن عملنا ينطلق من إحساسنا
باملسؤولية ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أوضع نقطة ،وأبصور أنه يف النحمام 25
األساسي للشُعبة الربملانية يُطلب من كل رئيس وفد مسافر أن يُعد بقريره
خمال شهر واحد من باريخ عودبه ،وهيه اآللية موجودة ،ولكن نريد أن
نطبقها بشكل أوسع .أنا أبصور أن الشُعبة الربملانية البد أن بتابع موضوع
التقارير ،على أن حتصل عليها من رؤساء الوفود بسرعة وبوزعها على
11

اجمللسني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أثارني موضوع بشكيل جلنة مُصئرة يف
الشُعبة الربملانية من أجل الرد على أي أمور متعلقة بالربملانيني .أنا أعتقد
أن طريقة بشكيل اللجنة غري صحيحة ،ألن لدينا يف كما اجمللسني ــ جلنة
للشؤون التشريعية والقانونية ،ومن املفرتض أن حتال أي أمور إىل هابني
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اللجنتني لماستئناس برأيهما ،ومن ثم يتم بشكيل اللجان .وال أعتقد أن األمر
بهيه الطريقة سيكون صحيحًا ،أعين اقتصار األمر عليهم يف الشُعبة
الربملانية .وما قامت بطرحه األخت دالل الزايد عرفناه فقط عندما قامت
بطرحه يف اجمللس ،وبالتالي أعتقد أن املعرفة مبثل هيه األمور ستتم عندما
حتال هيه القضايا إىل اللجان ،وأنا أشعر أن الشُعبة الربملانية وكأن عملها 5
احتكاري ،كل األمور بنصب عليها ،حتى يف السفرات الربملانية دائمًا
بكون موزعة على أعضاء من الشُعبة الربملانية .البد أن نعمل بشفافية يف هيا
املوضوع ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعليقًا على كمام األ خليل اليوادي ،وحتى
بكون األمور واضحة ،ما ذكره األ أمحد بهزاد صحيع ،معحمم التقارير 25
بُعد يف فرتة شهر واحد ،ومؤمتر كمباال انتهى يف  5إبريل ورُفع التقرير يف
 11إبريل ،أي يف أقل من ثماثة أسابيع ،لكن التقرير بأخر ألنه أُحيل إىل
رئيس جملس النواب رئيس اللجنة التنفييية يف  27مايو ،متى اجتمعت الشُعبة
الربملانية حتى بُقر التقرير وحتيله إلينا؟ أعتقد أنه وصلنا مع اجملموعة الش
بسلمناها يف شهر يونيو ،ووقتها كنا قد دخلنا يف اإلجازة الصيفية ،وقمنا 11
اآلن بعرضه ضمن املوضوعات .هناك الكثري من التقارير الش مازالت عندنا
يف مكتب اجمللس ،وسوف بُعرض على اجمللس ،ولكن ما أُريد قوله إنه
ليس هناك بأخري يف إعداد التقارير من قِبل الوفود ،على األقل معحمم التقارير
بصل يف مواعيدها ،إمنا إجراءات اجتماع الشُعبة الربملانية وإقرارها وإحالتها
وإدراجها هي الش بأخي بعض الوقت .ما حدث يف كمباال أو ما حصل يف 15
كيبيك هيا ال حيتاج أن ننتحمر التقرير ،فهيا أمر مستعجل ومهم ،وعلى
رئيس الوفد أن يوصّل املوضوع إىل الرئيس املعين ــ وأعتقد أن هيا ما حدث ــ
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ويتم اختاذ القرارات .إبماغ أعضاء اجمللسني واجب يف الوقت املناسب والوقت
املُحدد .كما ذكرت ،املشكلة أن ذلك املوضوع مت التعامل معه بسرية ألن
مراسمات اجمللس مع االحتاد الربملاني الدولي كانت بتم حتت بند السرية بناء
على طلب االحتاد الربملاني الدولي ،وهيا حقيقة ما حدث .ولكن مل نُبلّغ بأنه
مت رفع املوضوع ،وأعتقد أن بشكيل جلنة اآلن يف الشُعبة الربملانية من 5
املستشارين القانونيني مع اإلخوان من اجمللسني هو أمر مهم ،ألن اإلخوان مِن
اجمللسني مَن حيضر منهم اجتماعات االحتاد الربملاني الدولي البد أن يعرف
إجراءات هيا االحتاد ،ألنه يف كل احتاد هناك إجراءات خمتلفة ،وكيلك
الصماحيات واملسؤوليات وإىل آخره ،وبالتالي بشكيل هيه اللجنة ملناقشة
التقرير أمر ممتاز ،ولكن االستعانة باإلخوة املستشارين وباإلخوة احملامني 21
أمر واجب ،وجيب أن يكون من نستعني به ــ سيدي الرئيس ــ مُلمًا بالتعامل
مع املنحممات الدولية ،ألن التعامل مع املنحممات الدولية أمر معقد جدًا ،وال
مياثل التعامل مع حماكمنا أو مع أمورنا العادية ،األمر معقد جدًا وحيتاج إىل
إخوان متخصصني يف التعامل مع املنحممات الدولية ،وقد ذكرت ذلك يف
رسالش إىل معاليك وإىل معالي األ خليفة الحمهراني ،أقصد نقطة أننا جيب 25
أن نُعيّن فريقًا متخصصًا يف التعامل مع املنحممات الدولية ،ألن إجراءات
املنحممات الدولية ختتلف عن املنحممات واجملموعات األخرى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،بفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا على ما قالته األخت مجيلة سلمان،
األخت مجيلة بعرف متامًا أنين مل أقصد أن أوجّه ابهامات ،أنا أوضحت أوجه
بقصري كانت واجبة اليكر ،وهلل احلمد ــ سواء يف جملسنا أو يف جملس 15
النواب ــ هناك إحساس باخلطأ واملسؤولية الش يتحملونها هم ،وليست هناك
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مزايدة على حب الوطن ،فما أظن أن حبك للوطن خيتلف عين أو خيتلف عن
شعور أي شخص آخر ،أنا أبكلم عن عمل مؤسسي ،وهيا ما قصدبه .األ
مجال فخرو قال قبل قليل إنه ال يريد حمامني من أصحاب خدمات القضايا
الوطنية ،وهو حمق يف ذلك ،وكيلك أنا ال أريد برملانيني ليس لديهم
اختصاص يف العمل الربملاني األساسي .عندما يأبيين بقرير جلنة حقوق 5
اإلنسان للربملانيني ــ وأنا أعرف عندما نيكر جلنة حقوق اإلنسان من بعين
وأعرف حني نيكر جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني من بعين ــ ميكور فيه يف
الصفحة « 37قدّم رئيس اللجنة الدكتور صماح علي بقريرًا واسعًا حول
القضايا الش بابعتها اللجنة خمال العام املاضي ،»...وغري ميكور فيه أهم
موضوع ثار اجلدال حوله .أنا لو كنت مشاركة يف الوفد وعلمت أن هيا 21
املوضوع مل ييكر ،لكنت أوقفت التقرير ،وطلبتُ أن يُضمّن فيه ما حدث،
وال أعرف إن كنت أنت بصفتك رئيس اجمللس بعلم عن هيا املوضوع أم ال،
هيا ال جيوز ،وهيا هو ما نتحدث عنه؛ وكيف يبقى املوضوع سرًا يف اجمللس
بينما كتبت عنه الصحافة؟! الصحافة كتبت عن املوضوع حتى قبل أن يعلم
عدد من األعضاء عن األمر .أنا أبدًا مل أوجه ابهامًا ألحد ،وأقدّر أعضاء 25
اجمللس كثريًا ،ولكن يف أوجه التقصري البد أن أقول لك إنك مقصر ،وحتى
أنت يا رئيس اجمللس عندما برى أني مقصرة يف أي أمر ،البد أن بقول لي إن
عملي غري مكتمل وغري منضبط ،ويف هيه احلالة هل سأقول لك :ملاذا
حتاسبين؟! بالطبع ال ،بل سأقول إن شاء اهلل سأحسن وضعي .أنا أبفق مع
عدد من األعضاء ــ ودائمًا نكرر هيا الكمام ــ يف أن هناك أعضاء استنفدوا 11
وقتهم يف االحتاد الربملاني الدولي ،والبد أن بئريوا هؤالء األعضاء ،وبفسحوا
اجملال أمام أعضاء لديهم الرغبة يف االستفادة من هيه التجربة .األ مجال
فخرو قال اليوم نقطة مهمة جدًا ،وهي أننا نريد أن نبين خربات على املستوى
الدولي ،ألن مشاركابنا القادمة يف االحتاد الربملاني الدولي بستلزم مثل هيا
األمر .وأعتقد أنه البد من اإلخوة القدامى يف االحتاد الربملان الدولي أن يقولوا 15
يكفينا هيا ،ويفتحوا اجملال أمام عناصر جديدة لمالتحاق بهيا اجملال،
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وهناك الكثري من األعضاء لديهم الرغبة يف االنضمام إىل عضوية االحتاد
الربملاني الدولي وسد الشواغر فيه ،ولكن الفرصة غري متاحة هلم ،هيا هو
ما نتكلم عنه .وإذا كان سوف يضايقكم أن نيكر بعض أوجه التقصري يف
بقرير ما ،وبريدون أن أوجه رسالة إىل رئيس اجمللس حول هيا التقصري ،فإنه
من املعيب يف حقي أن أقوم باألمر مبثل هيه السرية ،البد أن يكون العمل 5
معلنًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،آخر املتحدثني؛ بفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:

21

شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أوضع نقطة واحدة ،وهي أن موضوع
بشكيل جلنة يف الشُعبة الربملانية كان خيص املوضوع اليي بكلم عنه
اإلخوان ،وهم سوف يقومون باملراسمات والرتمجة ما بني عمل الشُعبة
الربملانية وعماقتها مع الربملانات يف اخلارج ،وباليات فيما خيص هيا املوضوع25 .
بالنسبة إىل الوفود وبشكيل الوفود ،النحمام األساسي للشُعبة الربملانية أعطى
الشُعبة حق اختيار الوفود يف السفرات ،وأيضًا اربأت الشُعبة ابباع آلية
باعتماد أن يكون األعضاء املشاركني يف الربملانات واالحتادات العربية
والدولية أوىل بالسفر ألنهم يتابعون املواضيع نفسها يف كل السفرات ،ولكن
يف جلسة من جلسات العام املاضي اقرتحنا أن يكون مع العضو املسجل يف 11
االحتادات أو الربملانات الدولية عضو آخر يتابعه حتى يتعلم ويتهيأ للعمل وحيل
حمل هيا العضو يف حال غيابه أو اعتياره ألي سبب ،وإىل اآلن لألسف مل يتم
بنفيي األمر ألن عدد السفرات مني أن اُختي هيا القرار مل يكن كافيًا،
وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف نهاية هيا الكمام وهيا املوضوع ،أحب أن أقول إن هناك
لبسًا حصل بالنسبة إىل بفسري موضوع السرية ،فاملوضوع نوقش بسرية يف
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االحتاد الربملاني الدولي يف كمباال من خمال جلنة مسؤولة عن شؤون
األعضاء الربملانيني ،والواقع أن السرية ال بعين السرية عن أعضاء الوفد،
فيجب أن يكون أعضاء الوفد ملمني باملوضوع ،والسرية بكون يف طريقة
بناول املوضوع ،ثم عندما حُوِّل املوضوع من رئيس الوفد إىل رئيس الشعبة فإن
السرية ال بعين أيضًا أن أعضاء الشعبة ال يعلمون باملوضوع لكي يتخي 5
القرار ،وبفسريي هو أنهم اعتقدوا أن السرية جيب أن بكون عند رئيس
الوفد ثم عند رئيس الشعبة ،وأعضاء الوفد ليسوا على علم باملوضوع وال
أعضاء الشعبة على علم به ،وقبل سفر الوفد بكلمت مع األ مجال يف هيا
املوضوع ووضحت الصورة ومت احلديث مع رئيس الشعبة يف هيا املوضوع ومت
بصحيع الكثري من األمور يف كندا ،واآلن أعتقد ــ بعد أن أصبع موضوع 21
السرية غري وارد يف جلان االحتاد الربملاني الدولي ــ أن القرار اليي اختيبه
الشعبة بتشكيل هيه اللجنة من اجمللسني قرار سليم .أما فيما يتعلق مبوضوع
اختيار أعضاء وفود الشعبة والوفود األخرى فكما علمتم أن اإلخوة يف الشعبة
اختيوا قرارًا بأنهم سيختارون أعضاء الوفود ،وصحيع أننا نفضل أن بكون
هناك دماء جديدة وخربات جديدة ولكن أيضًا جيب أال بنسوا أن موضوع 25
براكم اخلربة يف مثل هيه االجتماعات عملية ضرورية .حنن اآلن فيما يتعلق
باالحتاد الربملاني الدولي وال أريد أن أمدح األ مجال ولكن أصبحت لديه
اخلربة يف التعامل مع هيه القضايا حبيث يستطيع أن يرتجم بوجهات الشعبة
وبوجهات اجمللسني وليس جملسنا فقط من خمال رئاسته للكثري من هيه
االجتماعات ومعرفته بآلية العمل يف مثل هيه املنحممة الدولية املهمة .بالنسبة 11
إىل األعضاء اآلخرين ،األخت مجيلة جديدة فلم بكن يف االحتاد الربملاني
العربي ورُشحت يف جلنة حقوق اإلنسان وهيا مكسب لنا ألنها حقوقية ويف
جلنة هلا عماقة بعملها ،والدكتورة عائشة كانت موجودة ووجودها كان
ألنها عضو يف جلنة بنسيق العمل النسائي ،وصارت لديها خربة .وأعتقد أن
موضوع اختيار الوفود يبقى لدى الشعبة يف نهاية املطاف .ويوم أمس كنت مع 15
األ أمحد بهزاد املنسق بني اإلخوة أعضاء اللجنة وكنت أقول لنكن على
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