 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
- 0السيد عبدالعظيم حممد العيد ا لوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
 - 1السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.

5

 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة الداخلية:
 - 0املقدم حممد راشد احلسي مدير إدارة اإلصالح والتأهيل.
01

 - 1املقدم راشد حممد بوجنمة مدير الشؤون القانونية.
 - 3الرائد مازن إبراهيم التميمي رئيس مركز اإلصالح والتأهيل.
 - 4النقيب حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية.
 - 5املــالزم عبــدالوهاب عبــدالعزيز اجلــار الضــاب القــانوني ب ـ دارة اإلصــالح
والتأهيل.

05

 من وزارة املالية:
 - 0السيد سامي حممد محيد مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.
 - 1الشيخ عبداهلل بن إبراهيم آل خليفة اقتصادي.
 من وزارة الدولة لشؤون حقوق اإلنسان:

11

 -السيد حممد فزيع مدير الشؤون القانونية واالتفاقيات.

 من وزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء:
الدكتور عبداهلل أمحد عبداهلل املستشار القانوني.كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد
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15

للشــؤون الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزجنـي
رئـــيس هيئـــة املستشـــاري ن القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هيئـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

5

الرئيـــــــــــــــس:
بســـم اهلل الـــرمحن الـــرحيم نفتـــتح اجللســـة العاشـــرة مـــن دور االنعقـــاد
العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء
املعتذرين ،والغائبني عـن اجللسـة السـابقة .تفضـل األد عبـداجلليل إبـراهيم آل 01
يريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصحاب 05
السعادة األعضاء :مجال حممد فخرو ،وسعود عبدالعزيز كانو،
وعبدالرمحن حممد مجشري ،وخالد حسني املسقطي ،ومحد مبارك
النعيمي ،وخليل إبراهيم الذوادي ،وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج
اململكة ،وجهاد حسن بوكمال ،وعلي عبدالرضا العصفور ،والسيد ضياء
11

حييى املوسوي لظرف صحي يارئ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة 15
صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات على املضبطة السابقة وسأزود
بها قسم املضبطة والطباعة ،ولكن يف الصفحة  55مت شطب بعض الكالم
من مداخليت ،فصار الكالم بعد الشطب غري مستقيم ألن الشطب يرتتب
عليه إلغاء ما قبله وتعديل ما بعده ،لذا ألتمس من معاليكم شطب العبارة 5
املرتبطة باجلزئية اليت شُطبت من مداخليت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل .لدينا بيان باإلشادة

باملوضوعات والنتائج الطيبة اليت خرجت بها الدورة الثالثة والثالثون للمجلس 05
األعلى ألصحاب اجلاللة والسمو قادة دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية .تفضل األد عبداجلليل إبراهيم آل يريف األمني العام للمجلس
بقراءته.
11

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى باإلشادة باملوضوعات
والنتائج الطيبة اليت خرجت بها الدورة الثالثة والثالثون للمجلس األعلى
ألصحاب اجلاللة والسمو قادة دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية :تابع
جملس الشورى بارتياح بالغ النتائج الطيبة اليت أسفرت عنها الدورة الثالثة

والثالثون للمجلس األعلى ألصحاب اجلاللة والسمو قادة دول جملس التعاون 15
لدول اخلليج العربية ،اليت عقدت برئاسة حضرة صاحب اجلاللة امللك
محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ رئيس
الدورة احلالية يف قصر الصخري على مدى يومي االثنني والثالثاء املاضيني .إن
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جملس الشورى ليعرب عن خال

تهانيه وتربيكاته ملا أجنزته هذه الدورة من

جناح كبري ،حنو تعزيز مسرية العمل اخلليجي املشرتك ،وترمجة آمال
وتطلعات شعوب املنطقة ملزيد من التقدم والنماء واألمن واألمان ،والتكامل
االقتصادي واألم

والدفاعي ،مؤكدًا أن مجيع القرارات والتوصيات

واملبادرات اجلوهرية اليت اتفق عليها أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول 5
جملس التعاون ،قد صبت يف مصلحة مواي

دول اجمللس ،أمنًا واستقرارًا

ورفاهًا وتنمية وازدهارًا .إن جملس الشورى ليشيد باملواضيع اليت متت
مناقشتها خالل انعقاد هذه القمة ،واليت جعلت من العمل املشرتك ،ومتطلبات
استكمال املواينة أولوية على جدول أعماهلا ،باإلضافة إىل زيادة التعاون
العسكري ،والتكامل الدفاعي ،من خالل إنشاء قيادة عسكرية موحدة01 ،
وتطوير قوات درع اجلزيرة ،فضالً عن اعتماد االتفاقية األمنية اليت أقرّها
وزراء الداخلية يف نوفمرب املاضي ،مؤكدًا أهمية ترمجة ما ورد يف االتفاقية
االقتصادية ،وتوحيد التشريعات الناظمة ،اليت يعتقد اجمللس أنها جتيء هي
األخرى يف إيار تعزيز روح املواينة اخلليجية .كما يشيد اجمللس باملواقف
الواضحة والثابتة إزاء القضايا على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،مثمنًا توجه 05
جملس التعاون لدول اخلليج العربية الذي تفاعل مع املتغريات والتحديات
السياسية ،وأكد ضرورة توفري مناد عاملي يسوده العدل واألمن واالستقرار،
ألن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات ،وبقاء عدد من القضايا الدولية بدون تسوية
نهائية يشكل عائقًا كبريًا أمام حتقيق السالم والتنمية .إن جملس الشورى
يف الوقت الذي يشيد فيه مبا تضمنه اخلطاب السامي حلضرة صاحب 11
اجلاللة امللك املفدى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ يف افتتاح أعمال القمة ،وما أكده
جاللته من أهمية التضامن والتالحم اخلليجي إزاء مجيع التحديات اليت
تواجه دول اجمللس ،ف ن جملس الشورى يؤكد أهمية هذه اللقاءات اخلليجية
املشرتكة يف ظل التطورات واملستجدات املتالحقة اليت تشهدها الساحتان
اإلقليمية والدولية ،مما يستوجب تكثيف هذه اجلهود ملواجهة متطلبات 15
املرحلة املقبلة ،والتحديات الكبرية اليت تواجه املنطقة برؤى مشرتكة .كما
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يشيد اجمللس مببادرة جاللة امللك املفدى ــ رعاه اهلل ــ بتخصي

قطعة أرض

إلقامة مكاتب لألمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف مملكة
البحرين ،وهي مبادرة تضاف إىل رصيد مملكة البحرين حنو التكامل
اخلليجي املشرتك ،ووحدة املصري ،داعيًا اجمللس اهلل أن يوفق مجيع اجلهود
املباركة اليت تدعم العمل اخلليجي املشرتك ،وما يتطلع إليه أصحاب اجلاللة 5
والسمو قادة دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،وشعوب دول اجمللس
من خري هلذه املسرية اخلليجية املباركة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 01
بالرسائل الواردة ،تفضل األد عبداجلليل إبراهيم آل يريف األمني العام
للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،رسالة سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل 05
رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل خبصوص يلب متديد ثانٍ ملوعد تقديم
التقرير اخلاص مبشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف( ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على يلب التمديد؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص املرسوم بقانون رقم
( )41لسنة 1101م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )35لسنة
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1111م بشأن امليزانية العامة .وأيلب من األخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة
التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،كل عام وأنتم خبري ،بدايةً أيلب تثبيت 5
التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

01

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

05

(انظر امللحق  / 1صفحة )29
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

11

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة املرسوم بقانون رقم  41لسنة
1101م ،ووجدت أنه يهدف إىل استبدال نصوص املواد  13و 14و  34من
املرسوم بقانون رقم  35لسنة 1111م بشأن امليزانية العامة للدولة ،وذلك

اتفاقًا مع التعديل الدستوري الصادر واملنشور يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 15 3
مايو 1101م ،والذي مت مبوجبه تعديل البندين (ب ،ج) من املادة  015وكذلك
املادة  005من الدستور ،وعليه أصبح من الضرورة تعديل قانون امليزانية ليتفق
مع األحكام اجلديدة اليت تضمنها التعديل الدستوري .وقد ن

املرسوم

بقانون بتعديل بعض البنود املتعلقة بآلية إعداد احلكومة ملشروع قانون
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امليزانية العامة السنوية الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتها وآلية تقدميه
جمللسي الشورى والنواب ملناقشته وإقراره .ومتاشيًا مع ما تقدم ،وبعد االيالع
على قرار جملس النواب ورأي املستشار القانوني لشؤون اللجان ،وبعد تأكد
اللجنة من سالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية وفقًا
لرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ،ونظرًا إىل أهمية 5
هذا املرسوم بقانون ،وخاصة أن الدولة من املفرتض عليها أن تقدم مشروع
قانون امليزانية العامة للسنتني املاليتني  1103و1104م إىل السلطة التشريعية
قبل شهرين من انتهاء السنة اجلارية ،ف نه بات من الضروري تقدميه على
هيئة مرسوم بقانون بدالً من مشروع بقانون؛ لذا توصي اللجنة باملوافقة على
املرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 1101م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون 01
رقم ( )35لسنة 1111م بشأن امليزانية العامة ،واألمر مرتوك جمللسكم
املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
05

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن سنأخذ رأيكم على املرسوم بقانون نداءً باالسم .تفضل األد 11
عبداجلليل إبراهيم آل يريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
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15

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
5

موافقة.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
11

موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
(غري موجودة).

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

31

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
5

موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
(غري موجود).

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

05

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
11

موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
15

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
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العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
5

موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

05

العضو نوار علي احملمود:
موافق.

العضو هالة رمزي فايز:
11

موافقة.

علي بن صاحل الصاحل رئيس اجمللس:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن يقر املرسوم بقانون .وننتقل اآلن إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقييت قرض وضمان 15
مشروع تطوير شبكة نقل املياه يف مملكة البحرين بني حكومة مملكة
البحرين والصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )41لسنة 1101م .وأيلب من األد الدكتور عبدالعزيز حسن
أبل مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أيلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /9صفحة )29
05

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األد
مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث مت 11
استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قِبل أعضاء اللجنة ،واملستشار
القانوني لشؤون اللجان واملستشار االقتصادي واملالي باجمللس ،وتأكدت
اللجنة من سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية وفقًا
لرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى .وقد استعرضت
اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقييت قرض وضمان مشروع تطوير 15
شبكة نقل املياه يف مملكة البحرين بني حكومة مملكة البحرين
والصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية ،ووجدت أن مشروع القانون
يهدف إىل املساهمة يف متويل مشروع نقل املياه يف مملكة البحرين وتغطية
العجز احلالي يف تلبية الطلب على مياه الشرب يف بعض منايق اململكة،
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وتوفري احتياجات السكان املستقبلية منها ،وذلك من خالل نقل وتوزيع
كميات املياه اإلضافية اليت توفرها حمطة الدور للكهرباء واملاء واملقدرة
بـ  101.111مرت مكعب يوميًا واحملافظة على املياه اجلوفية واحلد من
استنزافها .ويشتمل املشروع على إنشاء وجتهيز عدد من حمطات ضخ وتوزيع
وخل

جديدة يف املنايق التالية :الدور والبسيتني واجلفري والسيف وهورة 5

عالي والنبيه صاحل وعراد والنويدرات واملدينة الشمالية والعرين .توسعة
وتطوير  04حمطة ضخ وتوزيع وخل قائمة حاليًا يف املنايق التالية :املصفاة
وشرق مدينة عيسى والرفاع الغربي ودرة البحرين واهلملة وميناء الشيخ خليفة
بن سلمان واحلد وبوقوة وسلماباد واحلورة والسلمانية وسرتة ومدينة محد.
توصية اللجنة :توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون 01
بالتصديق على اتفاقييت قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل املياه يف
مملكة البحرين بني حكومة مملكة البحرين والصندوق الكوييت للتنمية
االقتصادية العربية .واملوافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيالً يف
اجلدول املرفق .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً نشكر اللجنة على تقريرها الوايف 11
خبصوص هذه االتفاقية .لدي مالحظتان :األوىل :تضمنت االتفاقية عددًا من
القروض ــ وقد مت إقرارها مؤخرًا ــ املوجهة إىل شبكات املياه ،ونشكر
للحكومة توجهها يف هذا الشأن ملعاجلة هذا األمر نظرًا إىل احلاجة امللحة
إىل بناء هذا األمر حتى خيدم املواينني يف الفرتة الزمنية املقبلة كحل جذري.
ومن خالل مناقشة اللجنة للميزانية العامة بودنا أن تبني لنا فيما يتعلق بهذه 15
األمور هل مت تقليل املخص

هلا يف امليزانية العامة للدولة وكيفية توجيهها

يف نواحٍ أخرى حمددة للعمل يف هذا اجملال؟ املالحظة الثانية :لدي يلب أوجهه
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إىل اإلخوة يف جملس النواب وأمتنى أن يتم األخذ بهذا األمر .املبالغ املرصودة
لتوفري هذه اخلدمة يف البحرين مبالغ كبرية جدًا ،وأمتنى على اإلخوة يف
جملس النواب أن يتم إنشاء جلنة مؤقتة معنية مبراقبة تنفيذ هذه املشروعات،
وحنن على ثقة كبرية بعمل احلكومة وخاصة من خالل توجيهات صاحب
السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان مؤخرًا بالتشديد على الرقابة يف تنفيذ 5
املشروعات نتيجة ملا أبرزه ديوان الرقابة املالية واإلدارية من خمالفات جسيمة
مت مبوجبها هدر الكثري من املال العام بسبب عدم دقة املشاريع وخاصة يف
العقود ،واليوم سأتكلم فق يف مسألة العقود ،حيث البد من االلتزام بن
هيئة التشريع واإلفتاء القانوني فيما يتعلق بالعقود اليت تتجاوز  311.111دينار
بأن تنظر وتعرض على هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وتتم االستفادة من 01
الن

الوجوبي الذي يستوجب مراعاة العقود مع من سيكلفون بتنفيذ هذه

املشاريع .وقد خل

ديوان الرقابة إىل أن كثريًا من األموال تكبدت

احلكومة خسارتها ــ ألنها التزمت بتمويل املشاريع لتكملها ــ بسبب خطأ يف
العقود ،فلم تتضمن مسألة الضمان واجلزاءات والن

على املعايري والشروط

املطلوبة ،فكان االستشاريون أو املنفذون للمشاريع يف وضع أفضل من 05
احلكومة يف تنفيذ هذه التعاقدات؛ ألن العقود مل تكن حتمي هذا اجلانب
وبالذات الشروط اجلزائية اليت كانت مهمة جدًا ،وكان تفصيلها يف ن
واضح يف تقرير ديوان الرقابة املالية .وأيلب من اجلهات الوزارية أن تلتزم بهذه
املعايري وما اُختذ يف هذا الشأن من قرارات من جملس الوزراء .أمر آخر
أحببت أن أستفسر عنه ،يف الشروط اخلاصة بتنفيذ املشروع يف الصفحة 11
 ،051وقد علمت من خالل قراءاتي لالتفاقية أنه مت البدء بنفاذ هذه االتفاقية
وأن املادة  1تن

على« :عمالً على تنفيذ املشروع بكفاءة يتعهد املقرتض وأن

يعني مديرًا للمشروع من ذوي الكفاءة واخلربة املناسبتني ملراقبة تنفيذ
املشروع» ،وعلى« :أن يزود مدير املشروع باإلمكانيات والصالحيات الالزمة
اليت متكنه من أداء مهامه» ،وسؤالي يف هذا اجلانب :هل مت تعيني مدير 15
ملراقبة تنفيذ املشروع ياملا يتبني من خالل هذه االتفاقية واالتفاقيات السابقة
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أنه مت البدء يف التنفيذ ــ على األقل ــ بعد ضم كل اخلط واملشاريع ويريقة
العمل للمشروع؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األد فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مداخليت ستكون يف باب تسوية اخلالفات.
نعرف أن هذه االتفاقية اتفاقية منطية بني الصندوق الكوييت للتنمية العربية
وبني األيراف املقرتضة من هذا الصندوق من الدول العربية ،ولكن ما لفت 01
نظري يف الصفحة  51يف موضوع تسوية اخلالفات هو أنه يف حالة حدوث أي
خالف بني الطرفني حيل اخلالف وديًا بأن يعني كل يرف حمكمًا حلل
اخلالف ويعني أمني عام جامعة الدول العربية رئيسًا للمحكمني ،وليس
هناك اعرتاض ،فكلنا ننتمي لدول عربية ،والوين العربي ــ وهلل احلمد ــ
ممتد من اخلليج إىل احملي  ،ولكن دعوات جملس التعاون ،واملناداة 05
باالحتاد التام ودعوات خادم احلرمني الشريفني ودعوات جاللة امللك وباقي
قادة دول جملس التعاون اخلليجي هي لالرتقاء وصوالً إىل اهلدف املنشود،
وأعتقد أن تعيني رئيس للخالف يف االتفاقيات النمطية بني دول جملس التعاون
اخلليجي البد أن يُرتك لألمني العام لدول جملس التعاون اخلليجي مع
الصندوق الكوييت للتنمية وهذا شأنهم ،ومع الدول العربية األخرى يرتك 11
التعيني لألمني العام جلامعة الدول العربية ،ولكن فيما خي

البيت

اخلليجي حبذا أن يرتك أمر تعيني رئيس هيئة التحكيم لألمني العام جمللس
التعاون اخلليجي ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد السيد حبيب مكي هاشم.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأبدأ باإلجابة عن سؤال األخت دالل الزايد.
املشروع الذي قرأه األد مقرر اللجنة هو مشروع متكامل وال خي

فق هذا

القرض بني حكومة البحرين والصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية.
فيما خي

هذا املبلغ بالذات فقد شرحنا ذلك يف الصفحة الثالثة من التقرير 5

يف رأي اللجنة ،وهو إلنشاء وجتهيز  04خزانًا للمياه ،ولكن خبصوص هل
من املمكن أن توضع إضافات يف امليزانية؟ هذا ممكن؛ ألن املدة إلكمال
هذا املشروع تبدأ من عام 1100م ــ وأع

بشكل كامل أي جبميع القروض

اليت حصلت عليها اهليئة ــ وحتى عام 1105م ،فمن املمكن أن تكون هناك
التزامات أخرى ،وهلذا ف نه حتى يف اتفاقية الضمان بني حكومة البحرين 01
والصندوق ذكر هذا األمر يف املادة « 4على احلكومة أن تضمن توفري
االلتزامات اإلضافية إلكمال املشروع يف حالة احلاجة إىل ذلك» ،هذا
بالنسبة إىل سؤال األخت دالل .بالنسبة إىل اإلضافات األخرى من املمكن أن
جييب اإلخوة يف احلكومة أو اهليئة عن ذلك .أما خبصوص سؤال األد فؤاد
احلاجي ف ن هذه االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين والصندوق ،وهناك 05
اتفاق بينهما ألسباب معينة قد ال نعلمها ،وقد تكون لتجنب االحتكاك أو
أي أمر آخر بأن يفضل أال يكون األمر مع دولة خليجية ،وكل شخ

يعرف

هذا األمر ،ويكون األمر مع جامعة الدول العربية ،فما بالك أن الذي يطلب
منه يف التحكيم ــ وليس يف اللجنة الثالثية ــ تعيني احملكم الثالث هو رئيس
حمكمة العدل الدولية ،فالبد أن هناك أسبابًا أخرى لتجنب هذه األمور11 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد حممد حسن باقر رضي.

15

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعقيبًا على ما جاء على لسان األخت دالل
الزايد خبصوص إنشاء جلنة ملتابعة املشروعات وتنفيذها ،باإلضافة إىل هذا
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أعتقد أنه البد من وجود جلنة لدراسة القروض ،حجمها وتسديدها ومدى
تأثريها على الدخل القومي ،وخاصة إذا علمنا أننا وافقنا على العديد من هذه
القروض اخلدمية من اخلارج ،وأوجه سؤاالً إىل وزارة املالية :هل باإلمكان
معرفة حجم الدين العام اآلن؟ وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الكل يعلم يف هذا اجمللس أننا أمام اتفاقية صدر 01
مرسوم عن جاللة امللك باملوافقة على التصديق عليها ،وحاليًا ليس املطلوب
منا مناقشة تفاصيلها لتعديلها ولكن إذا كان هناك مالحظات عليها أو على
اإلجراءات التحضريية أو على ما بعد التصديق عليها ف ن اجمللس ميلك ما
ميلكه من صالحيات حبسب الالئحة الداخلية واالختصاصات الواردة يف
دستور مملكة البحرين .لدي مالحظة :هيئة التشريع واإلفتاء القانوني 05
شرحت مواد هذه االتفاقية شرحًا موجزًا ولكنه شرح دقيق ،وكنت أمتنى
على اللجنة اليت تولت هذه االتفاقية أن تستهدي مبا ذهبت إليه هيئة التشريع
واإلفتاء القانوني من شرح تفصيلي منظم وحريف فيما يتعلق ببنود هذه
االتفاقية ،فهذه االتفاقية أشارت إىل أن الدفع يتم بالدينار الكوييت ،وعندما
نقرأ بنودها جند أن االلتزامات اليت تقع على مملكة البحرين تدفع بالدينار 11
الكوييت ،وصحيح أننا دول خليجية والعمالت يف يريقها إىل أن تكون
موحدة ولكن ملاذا مل حيرتم الدينار البحري

وخاصة أن البحرين هي اليت

ستلتزم بالدفع؟ األد حمسن مرهون املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس
ذهب يف املذكرة املرفقة باألوراق إىل أن البحرين تعترب مدينًا أصليًا وليس
كفيالً ،وأريد أن أفهم منه :هل االتفاقية تذهب إىل أن وزارة الدولة لشؤون 15
الكهرباء واملاء هي املدين األصلي؟ يف حني أن الوزارة هي جزء من
احلكومة ،فاحلكومة هي الغطاء الكلي للوزارات ،فأحببت أن أفهم منه
فحوى هذه املالحظة اليت وردت يف مذكرته .خبصوص الدفع والشروط
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الواردة بشأنه يف التحكيم وغريه علينا أن نقبلها؛ ألن اجمللس ال ميلك
التعديل ،إما قبول االتفاقية وإما رفضها ،والتعديل متلكه سلطتان متمثلتان
يف السلطة التنفيذية مبملكة البحرين والسلطة التنفيذية بدولة الكويت،
وأنا أحببت أن أوضح هذه النقاط ،وأرجو من األد حمسن مرهون املستشار
القانوني لشؤون اللجان الرد على تساؤلي املتعلق بالعملة املختارة الستيفاء 5
الدين ،ملاذا اختري الدينار الكوييت وليس الدينار البحري ؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد السيد حبيب مكي هاشم.

01

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن سؤال األد حممد حسن باقر رضي
دائمًا يتكرر يف جلسات اجمللس ،ولو رجعنا إىل جلسة األسبوع املاضي عندما
مت يرح مشروع قانون بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة لدعم

شركة يريان اخلليج مببلغ  114مليون دينار ،وقلنا لكم ــ باحلرف الواحد 05
وهو مسجل ــ إن نسبة الدين العام تعادل  %41.5من دخل الناتج القومي سنويًا،
والذي هو تقريبًا  3511مليون ،ولو أضيف إليه  111مليون؛ فستصل نسبة
الدين العام يف احلكومة إىل  %45.5يف حالة املوافقة عليه ،وأنتم رفضتم هذا
املشروع ،والدين العام اآلن تقريبًا  41إىل  %43من دخل الناتج القومي،
11

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد حمسن محيد مرهون املستشار القانونـي لشؤون
اللجان باجمللس.
15

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه االتفاقية مبنية على اتفاقيتني :االتفاقية
األوىل هي قرض قائم ما بني وزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء باعتبارها
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مدينًا مقرتضًا ،وبني الصندوق الكوييت باعتباره مقرضًا ،وتعترب وزارة
الدولة لشؤون الكهرباء واملاء هي املدين األصلي .واالتفاقية الثانية بني
حكومة مملكة البحرين وبني الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية
باعتبار أن حكومة مملكة البحرين هي ضامنة هلذا القرض ،وهناك ن
هذه االتفاقية ين

يف

على أن حكومة مملكة البحرين يف حالة عدم سداد 5

وزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء للدين الذي عليها ف نها تقوم بسداده ليس
باعتبارها كفيالً وإمنا باعتبارها مدينًا أصليًا ،وهذا األمر منصوص عليه يف
اتفاقية الضمان ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور عبداهلل أمحد عبداهلل املستشار
القانوني بوزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء.

املستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل مراجعة هيئة التشريع واإلفتاء 05
القانوني هلذه االتفاقية ،فقد راجعت اهليئة هذه االتفاقية ورأيها مرفق يف
التقرير ،وكذلك قامت ب عداد املرسوم بقانون قبل أن يوقع عليه جاللة امللك
ــ حفظه اهلل ــ ومملكة البحرين ووزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء هما
جهة واحدة ،ولكن اجلهات الدائنة تود أن يكون هناك مدين أصلي واملتمثل
هنا يف وزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء ،وأن تكون هناك جهة ضامنة 11
واملتمثلة هنا يف حكومة مملكة البحرين .بالنسبة إىل العملة املختارة لسداد
الدين ،الدين سيسدد يف البنوك الكويتية ،وبالتالي البد أن يدفع بالعملة
الكويتية ،واإلخوة املتابعون للعقود قد يالحظون أن الدائنني دائمًا حيددون
العملة اليت سيسدد بها الدين ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مل أقصد من كالمي مراجعة هيئة
التشريع واإلفتاء القانوني يف هذه االتفاقية ،وإمنا أقصد أنه يف املرحلة املقبلة
عندما تقوم اهليئة بتنفيذ هذه املشروعات سيتم االتفاق مع مستشارين
ومنفذين لكل مشروع ،وهؤالء ستعقد معهم تعاقدات حبسب األعمال 5
املوكلة إليهم ،هذه هي العقود اليت أقصدها ،أع أنه ستلزم اجلهات املعنية
ــ بدءًا من وزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء وسائر اجلهات الرمسية
األخرى ــ اليت ستتعامل معها بأن يتم عرض هذه العقود عندما تتجاوز مبلغ
 311ألف دينار املنصوص عليه بن

وجوبي؛ وتتم مراجعتها من قبل هيئة

التشريع واإلفتاء القانوني .ذكر يف تقرير ديوان الرقابة املالية أن أحد أسباب 01
اخلسائر اليت أصابت الوزارات الرمسية هو عدم تضمني هذه العقود بنودًا
تتعلق باجلزاءات وااللتزام بالضمانات ،وكذلك لعدم مراعاتها للمواصفات
املنصوص عليها يف العقود ،وكانت من ضمن توصياتهم أن يتم عرض كل
هذه العقود بالتجاوز القيمي على هيئة التشريع واإلفتاء القانوني حتى يلزموا
اجلهات املعنية بتضمينها يف االتفاقيات لضمان محاية مصاحل اجلهات 05
احلكومية ،هذا ما قصدته من كالمي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األد السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
11

شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إىل ما يرح من قبل األخت دالل الزايد
خبصوص توجه النواب إىل تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ املشروعات ،هذا
الكالم خمالف للدستور؛ ألن أدوات الرقابة حمددة يف الدستور وواضحة15 ،
ويستطيع النواب استخدام هذه األدوات ملتابعة احلكومة يف كل ما يتعلق
باملشروعات ،واملشروعات أساسًا تُقر مع إقرار امليزانية العامة للدولة ،وهم
على علم بذلك وباستطاعتهم متابعة تنفيذها .بالنسبة إىل هذه االتفاقية ،هذه
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االتفاقية ليست األوىل وليست األخرية ،هذا النظام املتبع يف عقد االتفاقيات
متفق عليه ،واالتفاقية متفق عليها .بالنسبة إىل اختيار عملة الدينار الكوييت
لسداد الدين ،هذا اإلجراء مطبق يف مجيع عقود اإلقراض التابعة لدولة
الكويت ،وليس هنالك أي تغيري يرأ على هذا األمر .خبصوص أن
االتفاقيات اليت توقع من قبل احلكومة ليس بها ضمانات وليس بها جزاءات5 ،
هذا األمر غري صحيح؛ ألن االتفاقيات تتم عن يريق جملس املناقصات،
وجملس املناقصات لديه اتفاقيات معدة لذلك ،وبها كل الضمانات ،ودور
هيئة التشريع واإلفتاء القانوني يف ذلك واضح وحمدد ،أحببت أن أبيّن هذه
النقاط لتكون واضحة بالنسبة إىل اجلميع ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة خبصوص ما تفضل به األد 05
السيد حبيب مكي عند مقارنته بني القرض املقدم لدعم شركة يريان
اخلليج وبني هذا القرض ،البد من التفريق ما بني القرض احمللي وما بني
القرض اخلارجي ،القرض اخلارجي عادةً يكون بعملة غري عملة مملكة
البحرين ،ويرتتب عليه حتويل املبالغ إىل اخلارج ،وبالتالي عند تقييم هذا
القرض جيب أال ننظر فق

إىل إمجالي الدين من إمجالي الناتج احمللي11 ،

وإمنا البد من النظر إىل إمجالي الدين بالنسبة إىل إمجالي الصادرات ،والبد
من النظر إىل خدمة الدين يف جمموعه ،ليس فق

يف هذا القرض وإمنا

النظر إىل جمموع الديون اخلارجية ململكة البحرين ومقارنتها ب مجالي
الصادرات وما يرتتب من زيادة جراء هذا القرض ،وأيضًا النظر إىل خدمة
الدين املتمثلة يف األقساط والفوائد املرتتبة على هذا القرض ونسبتها بالنسبة 15
إىل إمجالي صادرات مملكة البحرين ،وإذا أمكن فحبذا أن تزودنا اللجنة
مبعلومات عن هذه النسب بالنسبة إىل مملكة البحرين ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أرجو أال يفهم من كالمنا أننا ضد إبرام 5
اتفاقيات مع دول خليجية ،فهي أوىل أن تعقد معها اتفاقيات ،وأن يكون بيننا
وبينهم تعاون ،وخاصة أننا مقبلون على درجة من املواينة الكاملة واالحتاد
الكامل بني دول اخلليج العربية .ثانيًا :ما تفضلت به األخت دالل الزايد يف
منتهى األهمية سواء بالنسبة إىل هذه االتفاقية أو االتفاقيات اليت ستعقدها
مملكة البحرين الحقًا؛ ألن املادة  011من الدستور تن

على اآلتي« :أـ تُعقد 01

القروض العامة بقانون ،وجيوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون
يف حدود االعتمادات املقررة هلذا القرض بقانون امليزانية» ،الدستور وضع
حدًا أو سقفًا أو قيدًا وهو أن الدولة ال تضمن أي قرض إال إذا كان يف حدود
االعتمادات املقررة يف امليزانية العامة ،وسؤالي إىل اللجنة وإىل املختصني من
الوزارات املمثلة للحكومة يف جلسة هذا اليوم :هل الدولة ستكفل سداد هذا 05
الدين ــ كما شرح ذلك األد حمسن مرهون ــ ضمن امليزانية العامة للدولة؟ ألن
القرض شيء ،والضمان شيء آخر ،الضمان حبسب ما تن

عليه املادة 011

من الدستور يكون قيدًا على الدولة فيما يتعلق بضمان القروض سواء كان
باتفاقيات ثنائية أو دولية أو قروض عامة .ثالثًا :خبصوص العملة ،صحيح أن
القاعدة العامة هي أن املقرض هو الذي حيدد العملة وليس املقرتض ــ وهو 11
اجلانب األضعف ــ ولكن العملة الكويتية ليست مرتبطة بسلة الدوالر،
العملة الكويتية تقريبًا تساوي العمالت الصعبة الدارجة يف دول العامل ،هل
اللجنة واجلهات املسؤولة حددوا الكلفة على ميزانية مملكة البحرين
الناجتة عن فرق العملة عند سداد الدين؟ ملاذا الدستور فرق بني االتفاقيات
اليت تصدر مبراسيم وبني االتفاقيات اليت تصدر بقوانني؟ ألن االتفاقيات اليت 15
تصدر بقوانني ــ ومن بينها هذه االتفاقية ــ تلزم الدولة بالتزامات مالية،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أخت لولوة ،العملة لو حددت بالدينار البحري

سريتفع

حجم الدين؛ ألن الدينار الكوييت أعلى قيمة من الدينار البحري  ،وكما
قال األد املستشار القانوني لشؤون اللجان إن الدولة املقرضة هي اليت تضع
العملة اليت تريدها ،سواء كانت بعملتها الوينية أو بعملة أخرى مثل الدوالر 5
أو اليورو أو اجلنيه االسرتلي

أو الني أو غريها من العمالت .األمر اآلخر هو

أن الدولة ستلتزم بسداد القرض من ضمن االعتمادات يف امليزانية العامة ،وأنا
أعتقد أن هذا القرض فيه فرتة مساح إىل أن ينشأ املشروع ومن ثم يسدد
القرض ،ورمبا ال تأتي فرتة السداد إال يف امليزانية اليت بعد امليزانية العامة
القادمة؛ وأعتقد أن هذه األمور واضحة وموجودة يف كل االتفاقيات ،وحنن 01
دخلنا يف تفاصيل كثرية خارجة عن هذه االتفاقية ،واملواضيع نفسها تناقش
عند مناقشة كل اتفاقية؛ لذلك ال أرى من داعٍ هلذه التفاصيل الدقيقة من هنا
وهناك ،وتارخييًا مل حتصل أبدًا أي خالفات بني حكومة البحرين وأي
حكومة أخرى؛ لذلك أرى أن نطمئن إىل سالمة هذه األمور .وبهذه املناسبة
نريد أن نشكر دولة الكويت الشقيقة اليت دائمًا تقف إىل جانب مملكة 05
البحرين منذ سنوات يويلة وحتى قبل إنشاء منظمة جملس التعاون ،وهذا
القرض سيساعد البحرين على تنمية املشاريع احليوية من كهرباء وماء
وإسكان وغريها ،وأنا أرى أن املناقشة أخذت الكثري من الوقت ،وسأعطي
الكلمة لألخت دالل للمرة الثالثة ،ومن ثم أقفل باب النقاش ،تفضلي األخت
11

دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمتنى دائما أال يتم الزعل من هذه األمور،
وأنا حينما بدأت أعرف أن ذلك ضمن توجهات الدولة ــ اليت نشكرها عليها ــ
ف ن هذا ال مينع من التنبيه .أنا أختلف مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون 15
جملسي الشورى والنواب ،حيث إننا نعلم متاما حينما نعرض شيئًا ضمن
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()31

1101/01/30م املضبطة 01

األير الدستورية ،وحينما أوجّه يلبًا إىل اإلخوان يف جملس النواب؛ ف ن ذلك
ال مينع أن أقوله يف اجللسة عوضًا عن خارجها؛ فمن اجليد أن يوثق هذا
األمر .بالنسبة للرقابة الوقائية فهذا ما هو مطلوب ،وهذا مفهوم جيب أن
ندخله يف العمل الربملاني ،ملاذا ننتظر حصول إخالل يف املشاريع ،وهدر يف
األموال ،ويكون ذلك مُثبَتًا يف تقرير رمسي ،وبعد ذلك يُسد من ميزانية 5
أخرى ثم نقول جيب حماسبة املخطئ؟! قبل حماسبة املخطئ جيب حفظ املال
قبل هدره .اليوم نشكر جريدة الوين على ما كتبوه يف حتليلهم ،وهو
«أوضح تقرير ديوان الرقابة املالية الذي صدر الشهر املاضي أن األشغال تهدر
أمواالً كثرية بسبب عدم تضمني العديد من العقود مع املقاولني ضمانًا يف
حال تعطلها أو املشاكل اليت حتدث خالل فرتة معينة ...وخاصة يف مسألة 01
املواصفات واملعايري املطلوبة» ،فأحيانًا تعودنا ــ باعتبارنا جملسًا تشريعيًا
وبالذات اإلخوان يف جملس النواب باعتبارهم أصحاب سلطة رقابية ــ أن تأتي
رقابتنا بعد وقوع اخلطأ وبعد ضياع األموال ،ولكننا إذا تعلمنا اآلن أن
تكون الرقابة وقائية أثناء تنفيذ املشروع ،وهو من اختصاص السلطة
التشريعية يف جملس النواب ،ومنلك حنن يف جملس الشورى أيضا أن نرى 05
أوجه اإلنفاق عند مناقشة املشروع ،ففي اعتقادي أن ذلك يكمل املصلحة
العامة اليت من أجلها مت إقرار مثل هذه املشاريع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،تفضل األد السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شــــــكرًا ســــــيدي الــــــرئيس ،يف احلقيقــــــة أنــــــا ال أعــــــرف مــــــا هــــــو
االرتباك احلاصل ما بني القروض الداخليـة والقـروض اخلارجيـة ،أنـا أريـد أن
أسال األد حممد حسن السرتي :هل تقصد يا (أبو ميثم) أن القـروض الداخليـة 15
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ال ترتتب عليهـا أربـاح علـى الدولـة حينمـا تقـرتض ،والقـروض اخلارجيـة تؤخـذ
عليها أرباح؟ ال ،صحيح أن الدين العام يتكون من قسمني :دين عام خـارجي،
وديــن عــام حملــي ،لكــن الــدين العــام احمللــي يتكــون مــن ســندات حكوميــة
وقــروض مباشــرة ،وكــذلك القــروض اخلارجيــة هكــذا .صــحيح أن القــروض
والســندات اخلارجيــة تأخــذ نســبة أربــاح أكثــر ،ولكــن لــو نظرنــا إىل هــذا 5
القـرض لوجـدنا أنــه ميسـر وســهل ،ونسـبة الــربح فيـه  ،%0.5باإلضــافة إىل %5
على مصاريف الرقابة على تنفيذ القـرض ،فهـذا ميسـر ،وال فـرق بينهمـا .وإذا
رجعنــا إىل اجلــدول الــذي أمــامكم ــــ وعنــد عــرض مشـروع االعتمــاد اإلضــايف
لطريان اخلليج ــ فسنجد أن فيه قروضًا داخلية وقروضًا خارجية ،واحلكومـة
عنــدما حتتــاج إىل متويــل أي مشــروع تقــوم بعرضــه علــى املؤسســات الداخليــة 01
واخلارجية لكي ترى شرويها ويريقة التمويل ومـا يتـوافر هلـا ومـن ثـم ختتـار
األنسب هلا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،هل يوافق اجمللس على قفل باب النقاش؟

(أغلبية موافقة)
العضو لولوة صاحل العوضي:
11

لو مسحت سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
هل لديك نقطة نظام؟
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم سيدي الرئيس ،أنت تكلمت عن امليزانية ،ومسحت لبعض
اإلخوان باملداخلة ثالث مرات ،أنا أريد فق

أن أوضح :هل سنوافق على

مشروع القانون؟ أنا منذ بداية كالمي قلت إن مع اتفاقيات تنهض مبملكة
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البحرين ،ولكن هل سنوافق على مشروع القانون على اعتبار ما ستؤول إليه
ميزانية الدولة لعامي  1103و1104م؟ أمتنى على وزارة املالية أن جتيب عن
ذلك باعتبارها صاحبة االختصاص ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أننا أقفلنا باب النقاش ،وأمتنى عليكم عدم فتح
قضايا جديدة .اآلن األد السيد حبيب مكي يرد نيابةً عن احلكومة على األد
حممد حسن السرتي ،ومبا أن احلكومة موجودة دعها ترد عليه بنفسها.
تفضل األد مقرر اللجنة.

01

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،توصي اللجنة باملوافقة على مشروع القانون
من حيث املبدأ ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من 15
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 01
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على املادة؟
05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟
11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األد مقرر اللجنة.
15

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
واآلن ننتقل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوي

خبصوص مشروع قانون بالتصديق 11

على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية كوريا لتجنب
االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة للضرائب على الدخل ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )11لسنة 1101م ،وأيلب من األخت نانسي دينا إيلي
خضوري مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.
15

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أيلب من جملسكم املوقر تثبيت
التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )111

01

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

05

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا ،تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بني
حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية كوريا لتجنب االزدواج
الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة للضرائب على الدخل ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )11لسنة 1101م ،ومت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل

أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة املالية واملستشار القانوني 11
لشؤون اللجان باجمللس ،وايلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته
بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس
الشورى والذي جاء مؤكدًا سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية
والقانونية ،وعلى رأي املستشار االقتصادي واملالي مبجلس الشورى .كما
ال عن الديباجة من  15مادة15 ،
ايلعت اللجنة على مواد االتفاقية اليت تتألف فض ً
حيث بينت املادتان األوىل والثانية من االتفاقية نطاق تطبيقها سواء من حيث
األشخاص الذين ستسري بشأنهم من حيث الضرائب اليت ستسري عليها
أحكام االتفاقية ،وعرفت املادة الثالثة من االتفاقية أهم املصطلحات العامة
الواردة بنصوصها ،أما املادتان الرابعة واخلامسة فقد خصصتا لتحديد
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املقصود باملقيم واملنشآت الدائمة ،وفصلت املواد السادسة إىل احلادية
والعشرين أحكام خضوع اإليرادات للضرائب يف الدولتني مبا يؤدي إىل جتنب
خضوعها إىل ازدواج ضرييب ،وهذه اإليرادات هي :الدخل من األموال غري
املنقولة ،وأرباح األعمال التجارية ،وأرباح النقل البحري واجلوي ،وأرباح
املشاريع املشرتكة ،وأرباح األسهم ،والدخل الناتج عن سندات املديونية5 ،
واإلتاوة ،واألرباح الرأمسالية ،ودخل العمل ،وأتعاب املديرين ،وإيرادات
الفنانني والرياضيني واملعاشات التقاعدية ،ومرتبات وأجور ومكافآت
الوظائف احلكومية ،وإيرادات الطلبة ،وإيرادات املدرسني والباحثني،
والدخول األخرى .وبينت املادة الثانية والعشرون آلية ويرق جتنب االزدواج
الضرييب بني البلدين ،وقد تناولت املواد من الثالثة والعشرين حتى السابعة 01
والعشرين أحكام عدم التمييز يف املعاملة وإجراءات االتفاق وتبادل
املعلومات ،وأثر تطبيق االتفاقية على االمتيازات املالية ألعضاء البعثات
الدبلوماسية والوظائف القنصلية وتقييد املزايا .وأخريًا نصت املادتان الثامنة
والعشرون والتاسعة والعشرون على األحكام اخلتامية لالتفاقية ،إذ بينتا
أحكام نفاذها وإنهائها .وعمالً على مد جسور التعاون الثنائي الذي يرب بني 05
حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية كوريا ،ولتعزيز وتقوية
العالقات االقتصادية والثقافية والعلمية ،فقد أبرمت احلكومة هذه االتفاقية
اليت تهدف إىل جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة للضرائب
على الدخل بني الطرفني .وأود أن أضيف هنا أن من مرئيات وزارة املالية أن
توقيع مملكة البحرين على اتفاقيات جتنب االزدواج الضرييب يأتي يف إيار 11
احلرص على تنفيذ معايري جمموعة العشرين واملنظمات واهليئات الدولية ذات
العالقة .وأيضًا يف رأي املستشار االقتصادي واملالي الدكتور جعفر حممد
الصائغ أوضح أن ــ يف الوقت احلاضر ويف ظل غياب الضرائب يف البحرين ــ
هذه االتفاقية لن يكون هلا أي آثار مالية على إيرادات البحرين .ويف ضوء ذلك
توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون املذكور15 ،
واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األد السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل رئيس وأعضاء جلنة 5
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوي على تقريرهم للمشروع املاثل أمامنا.
كلنا نعرف أن هذا النوع من االتفاقيات يهدف إىل منع االزدواج الضرييب على
مواي

ومؤسسات الدولتني املوقعتني هلا ،إىل جانب توفري البيئة املواتية

الستقطاب وتدفق رؤوس األموال بينها ،وأنه عادة ما تسري أحكام هذه
االتفاقيات على ضرائب الدخل ورأس املال اليت تُفرض ملصلحة أي من البلدين 01
املتعاقدين .وقد وقعت مملكة البحرين حتى اآلن  31اتفاقية جتنب ازدواج
ضرييب ،كما يتوقع أن تستمر يف ذلك مستقبال .وبالرجوع إىل االتفاقية
املوقعة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية كوريا لتجنب
االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة للضرائب على الدخل جند أن
املواد من  1إىل  10تطرقت بالتفصيل إىل أحكام خضوع الدخول للضرائب 05
يف الدولتني مما يؤدي إىل جتنب خضوعها لالزدواج الضرييب ،مثل دخول
األعمال التجارية ،وأرباح النقل اجلوي والبحري ،وأرباح املشاريع املشرتكة،
وأرباح رأس املال .وحيث إنه معروف أن مملكة البحرين ال تفرض أي ضريبة
على دخول الشركات أو األموال خارج النطاق النفطي ،ف نّ السؤال هو:
كيف تستفيد اململكة من هذه االتفاقيات؟ هل رُمست سياسات وإجراءات 11
مناسبة لالستفادة من هذه االتفاقيات أم أنّ االستفادة مقتصرة فق
الطرف اآلخر غري البحري

على

من هذه االتفاقيات؟ أمتنى أن أحصل على

توضيح لتساؤالتي عن ذلك من ممثلي احلكومة املوقرة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد سامي حممد محيد مدير إدارة العالقات
االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية.
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مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية:
شكرًا سيدي الرئيس ،قدمنا ورقة إىل اجمللس تناولت األبعاد
االقتصادية واألبعاد القانونية ،واستفادت مملكة البحرين من مثل هذه
االتفاقيات .إن االستفادة هي استفادة مشرتكة للطرفني املوقعني على
االتفاقية .يف موضوع جذب االستثمارات إىل مملكة البحرين ،بالفعل الكثري 5
من االستثمارات األجنبية وصلت إىل مملكة البحرين بسبب وجود مثل هذه
االتفاقيات ،مثل اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ،أو تشجيع االستثمارات.
وهناك شق آخر فيه فائدة للبحرين غري املوضوع االقتصادي ،هناك التزام
دولي يقع على مملكة البحرين ،وقد حتدثنا يف الورقة عن أن هناك التزامًا
دوليًا على مملكة البحرين حتت مظلة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الـ 01
 ،OECDوهناك أيضًا التزام دولي حتت املنتدى العاملي للشفافية وتبادل
املعلومات الضريبية ،وهناك قائمة سلبية قامت جمموعة العشرين بوضعها
تتضمن بعض الدول ،وقد كانت مملكة البحرين من ضمنها لفرتة من
الفرتات ،واحلمد هلل استطعنا من خالل هذه االتفاقيات أن نُخرج البحرين من
هذه القائمة ،وهي قائمة الدول ذات املالذات الضريبية ،ووضعت جمموعة 05
العشرين جزاءات وعقوبات على الدول املوجودة يف هذه القائمة ،واحلمد هلل
أن البحرين خرجت من هذه القائمة بفضل توقيعنا مثل هذه االتفاقيات،
وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفهم ما قاله األد ممثل احلكومة،
ولكن لو تسمح لي أن أعطيك مثاالً ،وهو لو أن الشركة كانت مشرتكة 15
وفتح هلا برأمسال يف البحرين ويف نهاية السنة قامت بالتدقيق على حساباتها
وحصدت أرباحًا ،فهل توجد ضريبة على هذه األرباح؟ سوف خترج وترتفع
الضريبة يف كوريا ألنها مشرتكة ،مبا يع
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وكذلك األجنيب لن يدفع هنا بل سيدفع يف كوريا ،ولو حصل العكس
والشركة ذهبت إىل كوريا وأسست هلا شركة مشرتكة بني شركة
حبرينية أو حبري

ومستثمر كوري ،يف آخر السنة كوريا ستأخذ عليها

الضريبة وستحرم منها البحرين ،هل الفرق واضح؟ أرجو أن نُعطى تفسريًا
5

هلذا املوضوع بالنسبة للضريبة وليس جلذب االستثمار ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد سامي حممد محيد مدير إدارة العالقات
االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية.

01

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك تفهم من دول العامل هلذا املوضوع،
بالفعل الكالم صحيح .إن املنشأة اليت تنشأ يف البحرين نعطيها شهادة،
وهذه الشهادة ال تعطى من السلطة املختصة ،بل حاليًا تعطى من قبل وزارة 05
املالية .ونشهد بأن هذه املنشأة أقيمت وفق الضواب

املعمول بها يف مملكة

البحرين وختضع للنظام الضرييب .هذه العبارة اليت نكتبها يف الشهادة
تكفي املستثمر لكي يعفى من ضريبة الدخل يف الطرف اآلخر ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هذا واضح يا أد سيد حبيب؟

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
إذا كان املستثمر يُعطى فهو املستفيد سواء كان البحري

أو

الكوري الطرف الثاني ،ولكن فعليًا هل استفادت احلكومة من الضريبة؟

15

الرئيـــــــــــــــس:
ال ،حكومة البحرين تستفيد من استقطاب استثمارات أجنبية إىل
البحرين ،هل هناك مالحظات أخرى؟

31

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي 15
األخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

05

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع 31
القانون ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوي

خبصوص مشروع قانون بالتصديق

على االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند بشأن 5
تبادل املعلومات بالنسبة للضرائب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )15لسنة
1101م .تفضلي األخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أيلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 01
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

11

(انظر امللحق  /4صفحة )194
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضلي األخت

15

مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على
االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند بشأن تبادل
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املعلومات بالنسبة للضرائب املرافق للمرسوم امللكي رقم  15لسنة 1101م،
ومت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،
وممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،وايلعت
اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا 5
لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وعلى رأي
املستشار االقتصادي واملالي مبجلس الشورى .كما ايلعت اللجنة على مواد
االتفاقية اليت تهدف إىل تبادل املعلومات املتعلقة باملسائل الضريبية بني
الطرفني ،حيث بينت املواد ( )0و( )1و( )3من االتفاقية هدفها ونطاق تطبيقها
فقررت أن تقوم السلطات املختصة يف كال الطرفني املتعاقدين بتقديم 01
املساعدة من خالل تبادل املعلومات اليت تراها ذات صلة ب دارة وتنفيذ القوانني
الوينية يف كال البلدين اخلاصة بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقية ،حيث
قررت أنه ال يلتزم الطرف املطلوب منه املعلومات بتوفري املعلومات يف حال عدم
توافرها لدى السلطات التابعة له أو عدم وجودها يف حوزة أو حتت سيطرة
أشخاص موجودين يف نطاق اختصاصه اإلقليمي ،كما حددت الضرائب 05
املعنية يف االتفاقية مبا يف ذلك الضرائب املماثلة أو املشابهة اليت مت فرضها
بعد تاريخ توقيع االتفاقية باإلضافة إىل الضرائب احلالية أو بدالً منها .يف حني
عرّفت املادة ( )4أهم املصطلحات الواردة يف االتفاقية ،وفصّلت املواد من ()5
إىل ( )1الكيفية اليت يتم بها تبادل املعلومات ،وأجازت لأليراف املتعاقدة
التصريح ملمثلي السلطة املختصة التابعة للطرف املتعاقد بالتصديق الضرييب11 ،
كما أجازت وأكدت سرية املعلومات وعدم إفشائها من دون موافقة كتابية
من السلطات املختصة للطرف املطلوب منه املعلومات .أما املادة ( )5فقد
ألزمت الطرفني املتعاقدين ب صدار أي تشريع ضروري لاللتزام بتنفيذ أحكام
االتفاقية ،وتناولت املادة ( )01إجراءات االتفاق املتبادل يف حال نشوء صعوبات
أو شكوك تتعلق بتنفيذ أو تفسري االتفاقية .وأخرياً نصت املادتان ( )00و(15 )01
على األحكام اخلتامية لالتفاقية ،إذ بينتا أحكام نفاذها وإنهائها .كما أود
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أن أضيف أن من مرئيات وزارة املالية أن اتفاقيات تبادل املعلومات بالنسبة
للضرائب معرتف بها دوليًا ومت إقرارها من قبل األمم املتحدة ،وجمموعة
العشرين ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،واملنتدى العاملي للشفافية
وتبادل املعلومات لألغراض الضريبية ،وقد وقعت مملكة البحرين حتى اآلن
 5اتفاقيات لتبادل املعلومات بالنسبة للضرائب مع العديد من دول العامل5 .
وضمن مرئيات املستشار االقتصادي واملالي يف جملس الشورى بيّن أنه عند
التوقيع يف الوقت احلاضر ف ن هذه االتفاقية سوف لن يكون هلا أي آثار مالية
على مملكة البحرين .ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ
على مشروع القانون املذكور واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف
01

اجلدول املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟
05

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

11

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

15

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.

05

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة 31
اللجنة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك ،وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف
اجللسة القادمة .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبواصلة مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوي

خبصوص مشروع قانون ب صدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل املرافق 15
للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة 1111م بدءًا من املادة ( ،)05وأيلب من األد
إبراهيم حممد بشمي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سنستكمل مناقشة املشروع من املادة 31 .05
املادة ( :)05توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)11توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 05
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
11

العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس لدي استفسار حول هذه املادة ،ولكنْ
لدي استفسار عام ،حنن وردتنا ــ مع تقديري جلهود جلنة حقوق اإلنسان اليت
يعد هذا جهدًا مضاعفًا هلا ــ رسائل مفادها أن جلنة حقوق اإلنسان تدرس 15
املشروع الذي ندرسه اليوم ،ويالعتنا الصحف بأن جلنة حقوق اإلنسان تدرس
املشروع أيضًا ،وهنا استفساري بالنسبة إىل اإلجراءات ،أنا ال أمانع وال
أعرتض على أن تقوم جلنة بدراسة مشروع قانون ينظره جملس الشورى ،وترى
ما تراه من اقرتاحات قد تكون ذات أهمية بالنسبة إلينا عند مناقشة هذا
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املوضوع ،لكن استفساري هو هل سنوقف مناقشة املشروع يف انتظار رأي
جلنة حقوق اإلنسان أم أن جلنة حقوق اإلنسان ستضيف مالحظاتها من خالل
دراستها هلذا املشروع الذي يُنظر اليوم أمام جملسكم؟! وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف احلقيقة جلنة حقوق اإلنسان شُكلت مؤخرًا ،بعد أن ورد
هذا املشروع إىل اجمللس ومت البدء يف نقاشه ،ولكن هناك أدوات موجودة يف
الالئحة الداخلية ،مثالً إذا رأوا أن لديهم مالحظات أو رأيًا معينًا يف أي مادة
فب مكانهم أن يطلبوا إعادة املداولة يف هذه املادة قبل أخذ الرأي النهائي على

مشروع القانون .أعتقد أن األمر واضح .تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل 01
مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أزيد على ما تفضلت به ،حنن يف اجتماعنا
باألمس قررنا أنه ياملا أن املوضوع يُنظر اآلن والتقرير جاهز ــ أع
جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوي

تقرير 05

ــ ف ننا إذا كانت لدينا أي

مرئيات أو أي مالحظات سوف نضيفها ــ كما تفضلت ــ عن يريق إعادة
املداولة يف حالة املواد السابقة ،أما يف املواد القادمة ف ن التعديالت سوف
تقدم بصفة شخصية من أعضاء اللجنة ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أشكر األخت الدكتورة عائشة مبارك15 ،
ولكن السؤال كان من أجل إزالة اللبس الذي حدث لدى العامة ،ألنه
كانت هناك تساؤالت من الناس حول كون املشروع يدرس يف اجمللس ويف
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الوقت نفسه تدرسه اللجنة ،فكان البد من السؤال إلزالة اللبس الذي حدث
لدى العامة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لقد أوضحنا األمور اآلن .هل هناك مالحظات أخرى؟

5

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األد مقرر اللجنة.

05

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)10توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

لدي تساؤل بالنسبة إىل النزيل فيما 15

يتعلق بااللتزامات املالية ،بالذات يف وضع النفقات اليت تكون واجبة على
النزيل مبوجب أحكام قضائية ،مثل النفقات اليت تكون لألسرة ،إذا
كانت هناك مكافآت فما الذي مينع أن تُقتطع منها هذه املبالغ مادام أنه
يعمل يف السجن ولديه دخل مالي .ماذا حيدث يف حالة انعدام املورد املالي
لديه؟ حبسب ما نعرف أنه يتحول يف حالة االمتناع وثبوت العجز إىل صندوق 31
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النفقة الذي سوف يلتزم باألداء نيابة عن املمتنع ثم يعود عليه بعد ذلك،
ولكن جاء هنا عدم جواز استيفاء االلتزامات املالية بشكل عام من دون
وضع ن

الستثناء ما يتعلق بتنفيذ أحكام النفقة؛ علمًا بأن أحكام النفقة

يكون هلا ــ باعتبارها دينًا ــ امتياز على سائر الديون األخرى؛ وعندما حضرت
اجتماع اللجنة أثناء مناقشة املشروع اقرتحت أن يتم الن
األمر فيما عدا األحكام اليت تتعلق بالنفقة ،أي أن نستث

على أن يكون 5
من املنع فق ما

يتعلق حبكم النفقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع هذه وجهة نظر سديدة ،ولكن
املادة غطت هذا األمر ألنها بيّنت أن املركز حيتفظ بنصف املكافأة،
والنصف اآلخر يُصرف حيثما يشاء النزيل .واالحتفاظ بنصف املكافأة مهم 05
جدًا ألن النزيل عندما خيرج من املؤسسة التأهيلية البد أن يكون لديه مبلغ
ميكن أن يسرته ،فاألمر يف احلقيقة هو قضية توازن ،وللنزيل كل احلق يف
التصرف يف النصف الثاني من مستحقاته ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سؤال األخت دالل افرتض أن هذا النصف ال يكفي لتغطية
النفقة ،فما هو احلل؟ واألخت دالل تقول إن النفقة البد أن تُصرف كاملة
وتستثنى من حكم املنع ،وما تبقى بعد ذلك حيفظ من أجل النزيل ،وذلك
ألنه يف بعض األوقات جيوز أن يكون املبلغ بسيطًا أو ضئيالً وال يغطي حتى

النفقة ،أعتقد أن هذا هو سؤاهلا ،فهل من املمكن ــ حبسب اقرتاحها اآلن ــ 15
أن تُستثنى النفقة حبيث تُعطى األولوية يف الدفع؟ ألن هناك حكمًا قضائيًا،
تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،احلكم القضائي بالسجن أيضًا يرتتب عليه
بعض األمور األخرى اليت يُمكن للقضاء أن يبت فيها ،وخاصة مثل هذه
األمور ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أشري إىل الوثيقة الصادرة عن مفوضية 01
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،واليت تقول« :ينبغي أن حيصل السجناء على
مكافأة لقاء عملهم ...ينبغي أن يُسمح للسجناء بأن ينفقوا على أنفسهم جزءًا
على األقل من أجرهم ،وأن يرسلوا جزءًا آخر منه إىل أسرتهم ،وأن يدخروا
جزءًا آخر» ،أعتقد أن النقطة اليت تثريها اآلن األخت دالل الزايد نقطة
إجيابية متماشية مع الشريعة اإلسالمية ،ولكن كيف تُحل واقعيًا يف ظل 05
الظرف الذي يعيشه السجني بهذا املبلغ الزهيد البسي ؟ أع

كيف

سيصرف من املبلغ ويدخر ويعطي أسرته ويدفع النفقة إذا كان مطلقًا؟! أنا
أعتقد أن األمر صعب ،وحيتاج إىل شخ

متخص

يف األمور املالية،

وشكرًا.

11

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

15

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن لدينا صندوقان مُقرين ،وكان إنشاؤهما
بناء على اقرتاح السلطة التشريعية ،أحدهما هو صندوق النفقة ،الذي هذا
هو دوره ،أع

أن حيل حمل الزوج لفرتة حتى يستطيع الدفع ،والسجن هو
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أحد األسباب ،هذه النقطة األوىل .النقطة الثانية :يف قانون الضمان
االجتماعي ،أسرة املسجون هي من ضمن الفئات اليت إذا ثبت أنها حتتاج إىل
ضمان اجتماعي ف ن قانون الضمان االجتماعي يغطي ذلك.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل قانون الضمان االجتماعي يُغطي النفقة أيضًا؟

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
يُغطي حاجة األسرة ،أع أسرة املسجون ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور ناصر محيد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن يتم التأكد من أن اجلزء األخري من 05
هذه املادة ال خيالف الشريعة ،ألن املادة عاملت املكافأة اليت يتسلمها
السجني بعد وفاته كأنها تأمني ،ف ذا مل يكن له ورثة ومل يكن له وصية
ف نها تؤول إىل إدارة السجن أو الدار اليت هو فيها ،واحلقيقة أن هذا ال ينطبق
عليه قانون الوراثة والوصية ،واملبلغ الذي استحقه النزيل استحقه بعمله وليس
11

تأمينًا حتى يعود إىل نفس املؤسسة.

الرئيـــــــــــــــس:
وإذا مل يكن له ورثة؟
15

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
حبسب حكم الشريعة يكون املبلغ للحاكم الشرعي وليس للدار
اليت هو نزيل فيها ،فينبغي مراجعة املادة مع هذا احلكم ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األخت دالل الزايد يف أن ما ورد 5
يف املادة هو اجلواز وليس الوجوب ،فاملادة كما وردت من احلكومة تقول
«جيوز أن يُسلّم النزيل بعضًا من أجره أو مكافآته إىل من يريد من أفراد
أسرته ،»...فالنزيل جيوز له أن يُسلّم وجيوز له أال يُسلّم ،ومعنى ذلك أن
موضوع النفقة مطروح هنا ،إذا مل يُسلّم النزيل أسرته جزءًا من مكافأته
فمعنى ذلك أن األسرة لن تستلم النفقة املوجبة .ذكر سعادة الوزير أن صندوق 01
النفقة يقوم بهذا األمر ،صندوق النفقة يعتمد يف أحد موارده على ما يُسهم به
احملكوم عليه بالنفقة ،ف ذا كان احملكوم عليه بالنفقة يف السجن ومل
يُسهم يف هذا الصندوق ــ صحيح أن احلكومة تُسهم أيضًا يف هذا الصندوق ــ
فيجب يف هذه احلالة أن يذهب جزء من مكافأة النزيل إىل هذا الصندوق
حتى يُدفع ألسرة السجني .أنا فعالً أتفق مع األخت دالل الزايد يف أن نضيف 05
عبارة تفيد بأنه جيوز بعد استقطاع النفقة أن يتصرف النزيل يف جزء من
مكافأته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األد السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير 11
شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هذا االقرتاح ينسف املادة  ،11وهي مادة
واضحة تقول «ال جيوز استيفاء االلتزامات املالية اليت تستحق على النزيل 15
لألفراد أو احلكومة من مكافأة العمل ،وجيوز إلدارة املركز خصم قيمة
ما يتسبب النزيل يف إتالفه من ممتلكات املؤسسة من هذه املكافأة»،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بعد هذا النقاش هل تفضلون أن نعيد املادة إىل اللجنة ملزيد
من الدراسة؟ تفضل األد السيد حبيب مكي هاشم.
5

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع األد الدكتور ناصر املبارك يف
اجلانب الذي شرحه والشرعية ،ولكن يف الوقت نفسه أستمع إىل موضوع
املكافأة اليت يستلمها النزيل وبسايتها وهل تكفي أم ال؟ وأتفق يف الوقت
نفسه مع رأيكم ــ معالي الرئيس ــ ب رجاع املادة إىل اللجنة ولكن أريد أن

أبني وجهة نظري :أمتنى كذلك أن يعطى جزءًا لعائلته وهو يصرف شيئًا ال 01
حيتاج إليه ،وبدالً من أن نقول« :حتتفظ اإلدارة بنصف املكافأة للمستقبل
لتسليمها إياه» نقول« :حتتفظ اإلدارة باجلزء الباقي من املكافأة» ،ألنه قد
تكون النسبة بسيطة أو معينة ألن املكافأة بسيطة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا ربطنا هذه املادة باملادة  11اليت تفضل
بذكرها وزير شؤون جملسي الشورى والنواب فسيكون لدينا نوع من 11
التناقض غري املفهوم على األقل من وجهة نظري .املادة  10أجازت للنزيل أن
يسلم جزءًا من مكافأته ألسرته ،واملادة  11قالت« :ال جيوز استيفاء
االلتزامات املالية اليت تستحق على النزيل لألفراد أو احلكومة من أجر
العمل» ،ف ذا كان هذا جيوز له اختياريًا فلماذا ال جيوز استيفاء هذه
املكافأة من األحكام اليت ستصدر ضده سواء ألسرته أو للغري؟ وإذا دخل 15
السجن وعليه مدنيونيات للغري فمن باب أوىل أن يدفع من هذه املكافأة مهما
صغرت أو كربت ،ف ذا كان القرار جوازيًا للنزيل فمن باب أوىل أن تستوفى
الديون إذا كانت عليه ديون دخل بسببها السجن .أمر آخر ،كما قال األد
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السيد حبيب مكي إن اإلدارة حتفظ نصف مكافأته حتى خيرج يف األخري،
وإذا كانت عليه ديون ف ن أهله أوىل بالرعاية من ذلك .وإذا عدلنا املادة  11ــ
كما تفضلت األخت دالل ــ قد نصلح املادة  ،10حيث أرى أن هناك تناقضًا
واضحًا بني املادة  10واملادة  11يف اجلواز وعدم اجلواز ،ف ذا كان يسمح له
أن يدفع جزءًا ألسرته أو من يرى أن يدفع له فمن باب أوىل أن خيصم منه إذا 5
كانت عليه ــ بصفة خاصة ــ ديون ،سواء ديون نفقة أو ديون عادية دخل
بسببها السجن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

01

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي(مثرية نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس ،حتى لو كان هناك تناقض بني املادتني 10
و 11ف نه جيب أن يوضح عندما نصل إىل املادة  ،11حيث إن لدينا مالحظات
على املادة  ،11فاآلن حنن نقفز من مادة إىل أخرى ،وأقرتح أن نصوت على 05
هذه املادة ونقرر ،وبعدها سنعمل باملادة  10ومن ثم نناقش املادة  11ونرى ما
إذا كان هناك تناقض بينها وبني املادة  ،10وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

11

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،حالة عمل النزيل يف املؤسسة هي حالة
جوازية ،ف ذا مل يرغب يف ذلك ف نه ال يعمل ،وبناء على ذلك تأتي مسألة
املكافأة وكيفية توزيعها وغري ذلك؛ لذا أعتقد أن املادة صحيحة ولكن يف 15
حالة النفقة وغري ذلك جيب أن يكون هناك حكم قضائي يف ذلك ،وإذا
كان يعلم أنه لن تكون له فائدة من هذه املكافأة ف نه لن يعمل ،فهو
حمروم من حريته الشخصية ولذلك هو يف وضع خمتلف متامًا عن أي فرد
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آخر يف اجملتمع ،ومن هذا املنطلق ف ن هذه املادة تدفعه إىل العمل ،ويف الوقت
نفسه باإلمكان االستفادة من النصف الثاني من املكافأة .أما إذا ألزمناه
بدفع النفقات وغريها فلن يعمل أساسًا ،فهذا املوضوع هو موضوع موازنة بني
الواقع وما ميكن أن يكون مثاليًا بالنسبة إلينا .األمر املثالي هو أن يدفع تلك
النفقات ولكن يف واقع األمر قد ال يعمل يف هذه احلالة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد مقرر اللجنة.
01

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤال لإلخوة يف وزارة الداخلية :كم متوس
مكافأة النزيل من خالل جتربتكم؟ حتى نعرف الرقم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد املقدم حممد راشد احلسي

مدير إدارة اإلصالح 05

والتأهيل بوزارة الداخلية.

مدير إدارة اإلصالح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،حاليًا  01دنانري ولكننا يف يور رفعها...

الرئيـــــــــــــــس:

11

 01دنانري يف اليوم؟

مدير إدارة اإلصالح والتأهيل بوزارة الداخلية:
15

ال ،بل يف الشهر ،وحنن يف يور رفعها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق متامًا مع ما جاء به الدكتور الشيخ
خالد آل خليفة ،فالعمل يف قانون السجون وضع للرعاية االجتماعية للسجني
أثناء فرتة حمكوميته ،إذن هي فرتة معينة حتى تساعده على االندماج يف
اجملتمع الحقًا ،فهي عمل والبد أن يكون بأجر حتى ال يكون من باب عمل 5
السخرة .نقطة أخرى ،املسجونون داخل السجن يقدم إليهم أهاليهم
خمصصات ،ألن هناك كافيرتيا يشرتون منها ،فال يعتمدون فق
املأكوالت اليت توفرها هلم إدارة السجن ،وأحيانًا يبلغ املخص

على

قرابة 51

دينارًا شهريًا للنزيل ،وبالتالي إذا كان من نفسه سيفي بالتزاماته األسرية
فهذا أمر يعود إليه ،أما إذا ألزمناه فمن املمكن ــ كما ذكر الدكتور 01
الشيخ خالد ــ أن يتوقف عن العمل؛ ألن هذا املبلغ إذا مجده يف فرتة
حمكوميته سيساعده عندما خيرج من السجن ليبدأ به حياته ،ولنرتك هذا
األمر للسجني ألن هذا أفضل من أن نتدخل يف أن خيصم منه أو ال خيصم.
ومسألة اإلتالف هي مسألة ضرورية بأنه سيتلف أمواالً عامة داخل السجن
الذي هو أساسًا موجود فيه ،وبالتالي من الطبيعي أن خيصم منه يف حالة 05
اإلتالف ،ولكن إلزامه لن يساعد على تأهيله ولن يفيد يف إدماجه،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بعد االستماع إىل رأي وزارة الداخلية أعتقد أنكم أعطيتم 11
املوضوع حجمًا أكرب من حجمه .ما أحببت أن أقوله هو أن هذه املكافأة
تبقى رمزية ،وأرى أن يعطى فرصة لتعلم مهنة وهذا هو املهم؛ حتى عندما
خيرج تكون لديه مهنة ميتهنها ويكون لديه مصدر دخل ،وهذا أهم من
املكافأة نفسها ،ولذلك أرى أال نضيع الوقت يف مناقشة مواضيع كهذه،
ف ذا كانت املكافأة اآلن هي  01دنانري ،فماذا سيفعل مبلغ  5دنانري؟! على 15
من ستقسمه؟! تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن الكالم الذي ذكره ممثل وزارة
الداخلية خطأ ،سأصحح معلومة مت تداوهلا يف اجمللس وهي كالم ممثل
وزارة الداخلية ،الدنانري العشرة هي مكافأة من ــ حبسب معلوماتي ــ السجن
وليست مقابل عمله ألنه يعمل لدى القطاع اخلاص ،وإذا كنا سنب

قرارنا 5

اليوم على  01دنانري فستختلف كل اإلجراءات ،فهذه املواد مرتبطة ببعض،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد املقدم حممد راشد بوجنمة مدير إدارة الشؤون 01
القانونية بوزارة الداخلية.

مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك لبس يف املوضوع ،القانون احلالي ــ
قانون  14ــ يتكلم عن مكافأة من السجن ،وهي الدنانري العشرة اليت 05
ذكرها األد حممد احلسي  ،أما مشروع القانون املعروض أمامكم فهو
يتكلم عن العمل خارج السجن مع جهات ذات يبيعة معينة ،مبعنى قطاع
خاص أو قطاع حكومي ،فهو هناك سيحصل على مكافأة ختتلف عن هذه
املكافأة ،والقانون احلالي قانون قديم ،ومشروع القانون احلديث يتكلم
عن تعديل هذه املادة ،واملادة اليت تكلمت عن العمل هي املادة  01اليت مت 11
تداوهلا يف اجمللس ومتت إعادتها إىل اللجنة ومل يتم االنتهاء منها إىل اآلن.
املادة  10تتكلم عن النزيل مع أسرته إذا متت املوافقة على املادة  ،01فاملواد
مرتابطة ومتناغمة ،فنحن نناقش حاليًا مادة مرتبطة مبادة مت إرجاعها إىل
اللجنة ،والبد أن يكون هناك رب بني املواد ،فاملواد  01و 10و 11مرتبطة
ببعض ،فمتى رأى اجمللس إعادة هذه املواد إىل اللجنة فستتضح الرؤية 15
لألعضاء ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على إعادة املادتني  10و 11إىل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هاتان املادتان إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األد
مقرر اللجنة.

05

العضو إبراهيم حممد بشمي:
الفصل الثالث :التعليم وممارسة الشعائر الدينية :املادة ( :)13توصي
اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب 11
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن هذه املادة من املواد املهمة اليت
ستساعد النزيل على مواصلة تعليمه ،ولكن لدي مالحظة على الفقرة اليت 15
تبدأ بـ «وحيق لكل نزيل إكمال دراسته اجلامعية بنظام االنتساب على نفقته
اخلاصة مبا ال يتعارض مع األنظمة املعمول بها يف املؤسسة» ،أعتقد أن القول:
«ال يتعارض مع األنظمة املعمول بها يف املؤسسة» هو تزيد؛ ألن الن

هو ن

فضفاض وال نعلم ما هو األمر الذي سيتعارض مع أنظمة املؤسسة ،وبالتالي
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أعتقد أنه إذا تركنا األمر بهذه الطريقة فسيمنع النزيل من مواصلة دراسته
اجلامعية حبجة أن األمر يتعارض مع األنظمة املعمول بها يف املؤسسة ،فأمتنى
أن حنذف هذه اجلزئية ويرتك لالئحة التنفيذية حتديد القواعد ،مبعنى أنه
جيب على إدارة السجن أن تُلزم بهذا األمر وخاصة إذا كان لدى النزيل رغبة
يف إكمال دراسته اجلامعية ،وبعد ذلك حتدد إجراءات الدراسة سواء كانت 5
دراسة ليلية أو داخل السجن أو غري ذلك ،ولكن جيب أن تُلزم بهذا األمر
حبيث يتم توفري هذا األمر للنزيل ،ألنه بوجود هذا الن

أعتقد أن هناك

الكثري من النزالء سوف يُحرمون حبجة أن هذا األمر يتعارض مع األنظمة،
وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،كلنا نعلم أن اجلهل هو أحد أسباب ارتكاب 05
اجلرمية ،وأنا أرى أن هذه املادة بالفعل ــ كما تفضلت األخت رباب العريض ــ
من املواد املهمة والبد من الرتكيز عليها ،وأن نعطيها اهتمامًا كبريًا خالل
يف هذه املادة على إلزامية التعليم بالنسبة

هذه اجللسة .أرى أنه جيب أن نن

إىل األحداث واألميني ،ويتناسب هذا الن

مع إعالن األمم املتحدة للقواعد

النموذجية ملعاملة السجناء والذي نصت القاعدة  11منه على أنه جيب أن 11
يكون تعليم األميني واألحداث إلزاميًا ،هذا من ناحية .من ناحية أخرى أرى
أن صياغة احلكومة هي األصوب ،ألن وزارة الرتبية والتعليم هي اجلهة
صاحبة االختصاص بوضع املناهج الدراسية والعلمية واملهنية وليس وزارة
الداخلية أو املؤسسات العقابية ،كما أرى أن اإلضافة املتعلقة بتمكني
السجني من الدراسة اجلامعية بنظام االنتساب جيب حذفها وذلك تناسبًا مع 15
إجراءات وزارة الرتبية والتعليم؛ ألن هذه الوزارة ألغت التعليم بنظام االنتساب
مبوجب القرار رقم  101لسنة 1101م الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم والذي
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ن

على أنه «يتم إيقاف معادلة تقويم الشهادة اجلامعية عن يريق نظام

التعليم املفتوح ونظام الدراسة باالنتساب والتعليم عن بعد» ،وبالتالي حنن
سنضيع وقت السجني يف التعليم بهذا النظام ،وحتى لو حصل على الشهادة
فلن يستفيد منها ولن يكون هلا أي جدوى يف املستقبل .باإلضافة إىل ذلك أرى
أنه من املمكن أن نغيّر العبارة إىل «متكني السجني من مواصلة التعليم 5
العالي» فق

بدون أن نن

على موضوع نظام االنتساب .كما أقرتح أن

تضاف فقرة إىل املادة تتعلق مبوضوع أال يشار يف الشهادة اليت سيتحصل
عليها السجني ــ سواء الشهادة املهنية أو التعليمية يف الفرتة اليت قضاها يف
السجن ــ إىل أنه مت احلصول عليها أثناء قضاء العقوبة يف السجن ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،تبدأ املادة بعبارة «تتوىل املؤسسة بالتنسيق مع 05
اجلهات املختصة بالتعليم والتدريب »...وليس مع وزارة الرتبية والتعليم فق
ألننا نتكلم عن التعليم ــ حتى التعليم اجلامعي وما فوق ــ وعن التدريب ووضع
مناهج وغري ذلك ،كما أننا هنا ال حندد عالقة املؤسسة اإلصالحية بوزارة
واحدة فق  ،فهناك أنواع من التدريب قد تشمل جوانب صحية مثل التمريض
وغريها من األمور الكثرية ،وأيضًا فتحنا اجملال هلذه املؤسسة اإلصالحية ألنْ 11
تب

العالقات حتى مع اجلامعات ،واملادة هنا تشري إىل الدراسة عن يريق

البعد مثل اجلامعات املفتوحة وغريها ،لذلك عندما درسنا هذه املادة وضعنا
كل هذه األمور بكل دقة ،وكما ذكرت األخت مجيلة سلمان أن املؤسسة
تتوىل كل هذه األمور وليست مهمتها أن «تضع» كما ورد من جملس النواب،
فعندما نقول «تتوىل املؤسسة» فكأن التدريب أصبح إجباريًا على املؤسسة 15
ألنها تتوىل كل هذه األمور ،بينما إذا قلنا «تضع املؤسسة» فاملوضوع خمتلف
متامًا ،ويرتك اخليار للنزيل ،لذا أعتقد أن هذه املادة يف احلقيقة وضعت بدقة
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وتشمل كل األمور التعليمية والتدريبية .أما بالنسبة إىل عبارة «األنظمة
املعمول بها يف املؤسسة» فهي مهمة ألن هناك مواد سابقة تكلمنا فيها عن
درجات هؤالء النزالء ،ألن البعض قد يصنف ضمن الدرجات اخلطرة وغري
ذلك ،والبعض من املمكن أن يُسمح له باخلروج لتأدية االمتحان خارج
املؤسسة ،والبعض جيب عليه أن يُقدم االمتحان داخل املؤسسة ،لذلك عبارة 5
«األنظمة املعمول بها يف املؤسسة» مهمة جدًا بالنسبة إىل املؤسسة اإلصالحية،
وجيب أال ننسى أن هذه املؤسسة اإلصالحية تتحمل مسؤولية هؤالء النزالء
أمام القضاء ،ومعنى ذلك أن أي شيء حيدث هلؤالء السجناء تكون املؤسسة
هي املسؤولة عنه أمام القضاء ،لذلك جيب أن تضع املؤسسة هذه اللوائح
واألنظمة لكي حتمي نفسها وتتحمل هذه املسؤولية ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.
05

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي ثالث نقاط حول هذا املوضوع ،أتفق مع
األخت رباب العريض يف أن نرتك املوضوع لالئحة التنفيذية ،هذه نقطة.
النقطة الثانية :املؤسسة ال تضع مناهج التعليم والتدريب ،بل تضعها مؤسسات
التعليم اخلاصة أو الرمسية ،لذا أرى أن تتغري كلمة «وضع» إىل كلمة

«تنسيق» حبيث تُقرأ املادة على النحو التالي« :تتوىل املؤسسة ...وضع11 .»...
النقطة الثالثة مرتبطة بعبارة «إكمال دراسته اجلامعية» ،ليس بالضرورة أن
تكون الدراسة دراسة جامعية ألنه من املمكن أن يكون النزيل مل حيصل
حتى على الشهادة الثانوية ،لذا أرى أن تعاد هذه املادة إىل اللجنة ملزيد من
الدراسة ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
لكن املادة تقول« :تتوىل املؤسسة بالتنسيق مع اجلهات املختصة
بالتعليم »...فهذه املادة ذكرت كما تريد أنت.
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العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
نعم سيدي الرئيس ،لكن املؤسسة ال تضع برامج التدريب بل تضعها
وزارة الرتبية أو اجلامعات املعنية ،ألن املؤسسة ال تضع الربامج بل تقوم
بتنسيق الربنامج وغري ذلك ولكن ال تضع الربنامج حتديدًا...

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل لديك اعرتاض على كلمة «وضع»؟

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
نعم ،هذه الكلمة غري صحيحة هنا ،والشيء اآلخر هو أن الدراسة ال 01
تقتصر على الدراسة اجلامعية فق  ،فقد تكون دراسة املرحلة الثانوية،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة البد أن تعاد إىل اللجنة ألن فيها
الكثري من األمور حتتاج إىل توضيح ،على سبيل املثال« :تتوىل املؤسسة
بالتنسيق مع اجلهات املختصة بالتعليم والتدريب ،»...أرى أنه البد أن يكون 11
التنسيق مع التعليم العام يف الدولة ،مبعنى أننا ال نعلمهم تعليمًا يف السجن
وعندما خيرج منه ال يتوافق هذا التعليم الذي درسه مع التعليم العام وبالتالي
ال تقبل شهادته ،هناك نصوص حتتاج إىل توضيح أكثر وحتتاج إىل تعديل.
بالنسبة إىل عبارة «ال يتعارض مع األنظمة املعمول بها يف املؤسسة» أمتنى على
وزارة الداخلية أن توضح لنا ما املقصود من هذه العبارة بالذات؟ ألن
أن هذا الن

هو ن

أعتقد 15

خطري وسوف مينع الكثري من السجناء من ممارسة

حقهم يف الدراسات اجلامعية ،وما قام به األد الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
من توضيح أعتقد أنه غري كافٍ ،ورمبا غدًا سوف مينع أي سجني من
مواصلة دراسته اجلامعية حبجة أن ذلك يتعارض مع األنظمة وسوف ينتهي
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املوضوع بالنسبة إليه ،ولن يستطيع حتى أن يطعن يف القرار ،لذا حنن حنتاج
إىل توضيح أكثر من الوزارة بالنسبة إىل هذه العبارة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تن

املادة على التالي« :تتوىل املؤسسة

بالتنسيق مع اجلهات املختصة بالتعليم والتدريب ،»...عبارة «بالتنسيق مع
اجلهات املختصة بالتعليم والتدريب» مجلة اعرتاضية ،وتواصل املادة ...« :وضع 01
مناهج التعليم والتدريب ،»...رمبا مل يكن هذا الشيء مقصودًا ألن الصياغة
جاءت لتعطي مفهومًا خمالفًا ملا أرادته اللجنة من هذا الن  ،لذا أقرتح أن
يكون الن

على النحو التالي «املؤسسة تتوىل التنسيق ـــ وليس بالتنسيق ـــ

مع اجلهات املختصة بالتعليم والتدريب لوضع مناهج التعليم ،»...أي أن
املؤسسة ال تضع مناهج التعليم وإمنا تقوم بالتنسيق مع اجلهات املختصة 05
لوضع مناهج التعليم والتدريب ،حبيث تقوم املؤسسة بالتنسيق فق وال تدخل
يف عملية وضع املناهج؛ ألن هذا األمر ليس من اختصاصها .وأنا أيضًا أتفق مع
مسألة إكمال الدراسة ،إذا كان هناك شخ

ليس لديه حتى الشهادة

االبتدائية وحمكوم عليه مخس سنوات فكيف سيكمل دراسته اجلامعية؟!
لذا أرى أن نضع الدراسة بشكل عام سواء كانت جامعية أو غري جامعية 11
وحنذف كلمة «جامعية» .بالنسبة إىل موضوع االنتساب ،نظام االنتساب ليس
معناه أال حيضر الطالب الدروس أو احملاضرات وغري ذلك ،وحتى يف نظام
االنتساب هناك فصول معينة أو مدد معينة أو ساعات مقررة على يالب
االنتساب أن حيضرها حتى ينال الشهادة ،وليس معنى االنتساب أن جيلس
الشخ

يف بيته فق ويذهب ألداء االمتحان بدون أن حيضر ساعات مقررة15 ،

أعتقد أنه جيب علينا أيضًا أن حنذف كلمة «االنتساب» ونرتك لالئحة
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التنفيذية أن حتدد قواعد وإجراءات الدراسة وكيفية تأدية االمتحانات ،أي
أن تدرس املؤسسة كل األنظمة ثم تضع الئحتها التنفيذية مبا حيقق هذا
الغرض بدون ذكر عبارة «ال يتعارض مع األنظمة املعمول بها يف املؤسسة»
ألنها زائدة ،والالئحة التنفيذية هي اليت ستحدد القواعد واإلجراءات وكيفية
تأدية االمتحانات ،ومن املؤكد عندما توضع الالئحة التنفيذية سوف تكون 5
وفقًا لألنظمة املعمول بها يف املؤسسة ،فهذه العبارة بالفعل زائدة وال تؤدي أي
غرض يف هذه املادة .سيدي الرئيس ،لقد وضعت صيغة هلذه املادة وسأرفعها
إىل معاليكم ،إما أن يوافق عليها اجمللس اآلن وإما أن ترجع إىل اللجنة،
فاألمر راجع إىل جملسكم املوقر ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األد السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
05

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،يف احلقيقة إذا قرأمت الن

األصلي بعناية

ستجدون أنه األصح وأنه أمشل من مجيع التعديالت اليت أدخلها جملس
النواب أو أدخلتها اللجنة يف جملس الشورى ،فالن

األصلي أعطى قضية

تعليم النزالء إىل الوزارة ذات االختصاص وهي وزارة الرتبية والتعليم بالتنسيق
مع وزارة الداخلية ،وهي لديها اإلمكانيات لوضع املناهج املعنية ولديها 11
اإلمكانيات بالنسبة إىل وضع مراكز التدريب سواء داخل املؤسسة العقابية
أو يف املعاهد اخلارجية ،وهناك أمور كثرية ،لذا أعتقد أن الن
الوارد من احلكومة هو أكثر مشوالً من الن

األصلي

الذي أدخلت عليه

التعديالت ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أميل إىل رأي سعادة الوزير ولكن مع تعديل
يفيف على املادة كما وردت من احلكومة .ال يفوتنا أن وزارة الرتبية والتعليم
هي وزارة خمتصة بوضع الربامج ولكن هناك جهات أخرى خاصة بالتدريب،
وأيلب من سعادة الوزير أن يوضح لنا :هل معاهد التدريب التابعة لوزارة العمل 5
انضمت إىل وزارة الرتبية والتعليم؟

الرئيـــــــــــــــس:
سعادة الوزير ذكر هذا الشيء.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
مل أمسع منه هذا الشيء.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
معهد التدريب أصبح حتت إشراف وزارة الرتبية والتعليم بعد أن كان 05
حتت إشراف وزارة العمل.

العضو لولوة صاحل العوضي:
إذا كان األمر كما يشري إليه سعادة وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب فأنا مع ن

احلكومة؛ ألنه أمشل وسيخرجنا من اإلشكالية اليت 11

تقرر األنظمة املعمول بها يف ظل نظام جديد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور ناصر محيد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أؤيد التعديل الذي ذكرته األخت
الدكتورة بهية اجلشي خبصوص مسألة التنسيق ،وأنا مع تثبيت عبارة
«إكمال دراسته اجلامعية»؛ ألن هذا هو السقف املراد الوصول إليه وليس
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15

السماح بدراسة التعليم مطلقًا ،وبالتالي ال ميكن أن جنعل التعليم إلزاميًا
كما اقرتح بعض اإلخوة ،ألنه حتى يف احلاالت العادية ال نستطيع أن نلزم
اإلنسان بالتعليم إىل مرحلة معينة ،وهذا حق أعطي له كي ميارس حقه يف
التعلم .بالنسبة إىل كلمة «االنتساب» ،أرى أنها ضرورية؛ ألننا إذا فتحنا له
بابًا ملواصلة الدراسة العادية فهذا يع

أنه سيداوم يوميًا يف اجلامعات5 ،

والدراسة يف اجلامعات تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا إىل اخلامسة مساءً،
وأعتقد أن هذا ال يتناسب مع الوضع...

الرئيـــــــــــــــس:
أليس الدوام يف اجلامعة أفضل من البقاء يف السجن؟

01

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
نعم أفضل ،ولكن إذا كنتم ستسمحون له مبواصلة الدراسة ف نه من
األفضل أن نقوم باإلفراج عنه.
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذا كانت املؤسسة ستسمح له بالدراسة فما املانع لديك؟ تفضل األد
الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.
11

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ن

احلكومة يركز على وزارة الرتبية

والتعليم ــ وأنا لست حقوقيًا ــ ولكن هذا القانون خاص بوزارة الداخلية،
فلماذا بدأ ن

املادة بعبارة «تتولي وزارة الرتبية والتعليم»؟ أي ملاذا أكد الن

أن تتوىل األمر وزارة الرتبية والتعليم وليس وزارة الداخلية؟ أرى أن ن
احلكومة قد يكون هو األفضل ولكن أرى أن هذه املادة مرتبطة مع وزارة 15
الرتبية والتعليم أكثر من ارتبايها مع وزارة الداخلية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هنا تتوىل وزارة الرتبية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الداخلية
تعليم النزالء وتدريبهم ،تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :ما تطرقت إليه األخت الدكتور بهية
اجلشي صحيح ،وذلك ب ضافة حرف الباء إىل كلمة «التنسيق» ،حبيث
يصبح الن

بعد التعديل «بالتنسيق مع اجلهات»؛ ألن الن

قبل التعديل كأن

املؤسسة ستشارك يف وضع املناهج مع اجلهات التعليمية ،بينما املقصود هو أن
املؤسسة تقوم بالتنسيق مع عدد من اجلهات لوضع املناهج ،ووضع املناهج 01
التعليمية ليس من اختصاص وزارة الداخلية أو املؤسسة؛ لذلك أعتقد أن
االقرتاح الذي تقدمت به األخت الدكتورة بهية اجلشي صحيح ،وأرجو من
اجمللس أن يتبنى هذا االقرتاح .ثانيًا :ما تطرق إليه سعادة وزير شؤون جملسي
الشورى والنواب غري صحيح؛ ألن هذه املادة تتحدث عن وزارة الرتبية والتعليم
فق  ،ولنفرض أن أحد احملكوم عليهم بالسجن يدرس يف إحدى اجلامعات 05
خارج مملكة البحرين وليست هلا عالقة بوزارة الرتبية والتعليم ،ففي مثل
هذه احلالة وزارة الرتبية والتعليم ليست هلا عالقة بتاتًا بتلك اجلامعة ،هذه
املادة متت دراستها بدقة شديدة كي تغطي كل ما هو ممكن تغطيته .قبل
قليل ذكرت أننا إذا أردنا أن نعطي النزيل مهنة ــ وهو حاصل على مؤهل
الثانوية العامة ــ مثالً التمريض أو أي مهنة أخرى فكل هذه املهن ليست هلا 11
عالقة بوزارة الرتبية والتعليم ،لذلك اتفقنا حنن مع اإلخوة يف جملس النواب
على حذف عبارة «وزارة الرتبية والتعليم» من الن  ،وأن نوسع أفق التدريب
للنزالء وتدريبهم وإحلاقهم باجلامعات واملعاهد الدراسية األخرى .أعتقد أن
الن

الذي أتت به احلكومة هو ن

قديم ،ومتت مناقشة هذا األمر مع

وزارة الداخلية وأخذنا برأيها ،وتبنّت هذه التوصية يف اللجنة .ثالثًا :بالنسبة 15
إىل القواعد واألنظمة ،وزارة الداخلية هي اليت قامت ب ضافة عبارة «األنظمة
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املعمول بها يف املؤسسة» ،لذا أرجو من وزارة الداخلية أن تبني الفرق بينها
وبني اللوائح الداخلية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بعد كل هذا النقاش أرى أن املادة حباجة إىل أن تعود إىل 5
اللجنة ملزيد من الدراسة مع اإلخوة يف وزارة الداخلية ،تفضلي األخت
الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا اعرتاضي على نظام االنتساب ،هذا النظام 01
مل يعد معموالً به يف وزارة الرتبية والتعليم ،فكيف جنعل النزيل يدرس
ويقضي فرتة يويلة يف الدراسة ومن ثم حيصل على شهادة ال يصدق عليها؟
وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
ستعاد املادة ــ إن شاء اهلل ــ إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ،هل يوافق
اجمللس على إعادة هذه املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه املادة إىل اللجنة .وستحال مجيع التعديالت اليت وردت
اليوم إىل اللجنة ،وأمتنى على اإلخوة الذين كان هلم رأي بالنسبة إىل هذه
املادة أو غريها أن حيضروا اجتماعات اللجان كي نقلل من املناقشات يف
جلسات اجمللس .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األد مقرر اللجنة.
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31

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)14توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األد الدكتور ناصر محيد
املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تساؤل :ما هي املنشورات والكتب 01
املسموح تداوهلا يف املؤسسة؟ أعتقد أنه من حق النزيل أن يطلع على ما يطلع
عليه اآلخرون ،وكل ما يسمح به يف البالد يسمح هلم به يف املؤسسة ،معنى
ذلك أننا حباجة إىل قانون آخر خاص كي يبيّن لنا ما هو املسموح به داخل
املؤسسة ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرً ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األد 15
مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)15توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.
5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،التعديل الذي أتت به اللجنة تعديل جيد،
ولكن أود أن أرجع إىل الن

الوارد من احلكومة الذي ين

«واحملاضرات الدينية والتثقيفية والرتفيهية» ،بينما ن

على:

اللجنة يقول:

«احملاضرات التثقيفية وغريها من الربامج الرتفيهية» ،وكأمنا احملاضرات
التثقيفية أصبحت جزءًا من الربامج الرتفيهية ،وهذا غري صحيح ،البد أن 01
منيّز بني الربامج التثقيفية والربامج الرتفيهية كما ورد يف ن
ن

احلكومة،

احلكومة مل يدمج الربامج التثقيفية ضمن الربامج الرتفيهية ،وأعتقد

أنه من األفضل أن نقول« :الندوات واحملاضرات التثقيفية والربامج الرتفيهية»،
وال نقول« :وغريها من الربامج الرتفيهية» ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرً ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األد
مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)11توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ األد الدكتور الشيخ خالد بن
خليفة آل خليفة لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة (مثريًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس ،خطر يف بالي اآلن نقطة معينة وهي أننا عندما 01
بدأنا مناقشة هذا املشروع بقانون اختذنا قرارًا هنا يف اجمللس وهو السماح
لكل عضو باحلديث يف املادة الواحدة ملرة واحدة فق

وملدة ثالث دقائق،

ولو أن الوقت أصبح متأخرًا اآلن على إثارة نقطة النظام هذه ،ومع ذلك أرجو
االلتزام بذلك القرار ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األد الدكتور الشيخ خالد يذكركم بقرار جملسكم حول
هذا املشروع وهو االلتزام باحلديث يف املادة الواحدة ملرة واحدة فق

وملدة

ثالث دقائق .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
11

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة بالنسبة إىل مكافأة حفظ
القرآن الكريم ،أعتقد أن املؤسسة ليست هي اجلهة اليت متنح هذه املكافأة
وإمنا وزارة العدل ،وإذا قلنا «إلدارة املركز منح النزيل مكافأة مالية» فهل
املقصود من ذلك أن هذه املكافأة متنح للنزيل باإلضافة إىل املكافأة اليت 15
متنحها له وزارة العدل عند حفظ القرآن الكريم؟ وفقًا هلذا الن
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هي اجلهة اليت متنح املكافأة للنزيل بينما اجلهة املاحنة هلذه املكافأة هي
وزارة العدل ،فحبذا لو يشرح لنا ممثل وزارة الداخلية هذا األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد املقدم حممد راشد احلسي

مدير إدارة اإلصالح 5

والتأهيل بوزارة الداخلية.

مدير إدارة اإلصالح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس ،النزالء يشاركون يف عدة مسابقات منها
املسابقة اليت تكون برعاية سيدي صاحب اجلاللة امللك ــ حفظه اهلل ورعاه ــ 01
حلفظ القرآن الكريم ،وحيصلون على مكافآت عينية ومالية ترتاوح بني
 011و 511دينار .وكذلك هناك مسابقات تقوم بها وزارة الداخلية ومتنحهم
مكافآت مالية ترتاوح من  51إىل  311دينار ،العشر األوائل حيصلون على
 311دينار و 111دينار ،تنازالً إىل الرتتيب اخلمسني ،حيث إن املشاركني يف
املسابقات أعدادهم كبرية يف حدود  111إىل  311شخ  ،وبالتالي يتم 05
منحهم مكافآت عينية ،وهي عبارة عن (كوبونات) شراء من احملل التابع
لوزارة الداخلية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ممثل وزارة الداخلية قال إن املكافأة اليت
متنحها املراكز باإلضافة إىل جائزة وزارة العدل ،حتى ال يكون هذا الن
فيه تعديل ملا جيري عليه العمل وذلك جبعل املكافآت اليت تُمنح حاليا من 15
قِبل املؤسسات األخرى حتت مطلق إرادة املركز ،هذه املادة حتتاج إىل
تعديل ،باخلصوص فيما يتعلق باملكافآت احلالية اليت متنحها وزارة العدل
حلفظة القرآن ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد املقدم حممد راشد بوجنمة مدير الشؤون
القانونية بوزارة الداخلية.

5

مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة تتكلم عن حق الوزارة ،سوف
يصدر قرار عن وزارة العدل ــ قد تسمعونه اليوم يف اإلذاعة ــ يقال فيه «وجيوز
إشراك من هم نزالء يف املؤسسات العقابية» ،وهذا خمتلف عن اآلخر،

فاآلخر تنظمه الوزارة ،بينما هذا حنن من نقوم بتنظيمه ،ف ذا أدخل تعديل 01
وزارة العدل هنا فستفقد املؤسسة صالحيتها يف هذا املوضوع الذي يتعلق بها
باعتبارها إدارة إصالح خمتصة ب عداد هذه الربامج ،وحيدث خل

بني

االثنني ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة نريد أن نشيد بالدور الذي تقوم به
وزارة الداخلية ،وخاصة بالتعاون مع جملس الشورى ،ولذلك أتبنى مقرتحًا 11
بتخصي

جلسة خاصة ملناقشة مشروع قانون ب صدار قانون املؤسسات

واإلصالح والتأهيل؛ وذلك ألهمية هذا املشروع يف تأسيس ومحاية حقوق
النزيل يف املؤسسات العقابية ،والسيما أن اململكة تعهدت بذلك منذ سنوات
 1111و 1115و ،1101ومازالت هذه التعهدات يف انتظار االنتهاء من املشروع
15

من قِبل اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
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(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األد
مقرر اللجنة.

01

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)11توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل هذه الصياغة مستقيمة؟ تفضل األد الشيخ خالد بن خليفة
آل خليفة.

العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع إذا كان اجمللس يرى أن ن

11

احلكومة هو األصح فلنقم بالتصويت عليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق فعال معك يف أن ن

احلكومة هو

األفضل .تعديل اللجنة أزال التمييز الذي كان موجودًا يف املادة السابقة اليت
كانت متيز بني أصحاب الديانات املختلفة يف ممارسة الشعائر الدينية،
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15

لكن تعليقي خبصوص موضوع آخر ،وهو موضوع «الوعظ الدي

داخل

السجن» ،حنن باعتبارنا سلطة تشريعية هدفنا أوالً وأخريًا من هذا القانون هو
إصدار قانون عقدي يتوافق مع املعايري الدولية واالتفاقيات واملعاهدات،
ومبراجعيت للقوانني املقارنة واالتفاقيات اليت تتعلق بهذه املادة وجدت أنها
ركزت على التهذيب والوعظ الدي

باعتبارها مدخالً أساسيًا لتنفيذ 5

السياسة العقابية يف السجون...

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت مجيلة عن أي مادة تتكلمني؟
01

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة (.)11

الرئيـــــــــــــــس:
05

أين ذُكر الوعظ الدي ؟

العضو مجيلة علي سلمان:
مل يُذكر؛ ولذلك أنا أقول إنه جتب إضافته .التشريعات احلديثة
أدركت أن دور رجال الدين يف جمال اإلصالح والتوعية هو عن يريق تشجيع
القيم الدينية ،ألن الكثري من مرتكيب اجلرائم أو معظمهم يرتكبونها 11
نتيجة ضعف الوازع الدي  ،فنالحظ أن كل القوانني احلديثة املتعلقة
بالسجون اهتمت بهذا اجلانب وأدرجته يف التشريعات ،وأكدت ضرورة وجود
واعظ دي

يف السجون .مثالً قوانني السجون يف الواليات املتحدة األمريكية

اهتمت بالتهذيب الدي

للسجناء واعتربت عدم توافر اخلدمات الدينية

انتهاكًا ملبادئ حقوق اإلنسان العاملية .وهناك أيضًا أحكام من احملكمة 15
االحتادية العليا حكمت بعدم دستورية القوانني اليت ال تتضمن توفري
اخلدمات الدينية للسجناء ،وكذلك القوانني الفرنسية واملاليزية
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والباكستانية واألردنية واجلزائرية ،كل هذه القوانني نصت على ضرورة
وجود وعاظ دينيني يف السجون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي 5
الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن تعديل اللجنة حذف جزءًا من الن
احلكومي ــ بالنسبة 01

احلكومي كان متفقًا عليه يف جملس النواب .الن

إىل املسلمني كما هو معروف ــ قال« :على إدارة املركز العمل على متكني
النزالء من أهل الكتاب» ،إن تعديل اللجنة حذف عبارة «من أهل الكتاب»،
فصار مفتوحًا لكل الديانات ،وهذا غري صحيح ،بل خمالف وجيب االنتباه
إىل حذف بعض الكلمات .وأنا أرى أن الن

احلكومي هو األصح،
05

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ولكن أود أن أيرح سؤاالً :حينما تن

املادة على أهل

الكتاب فق  ،ألن يتعارض ذلك مع حقوق اإلنسان بسبب استثناء ديانات
11

أخرى؟ تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه البد أن تُراعى الديانات األخرى
وأال يغيب احلق يف ممارسة الشعائر الدينية ،وليس املسلمون وأهل الكتاب
فق  ،والدولة قامت بالتوقيع على معاهدات حلقوق اإلنسان ،وهذه تكفل 15
احلريات الدينية للمواينني وغري املواينني املوجودين يف البلد ،فلنفرتض أن
النزيل يعتنق الديانة اهلندوسية ،جيب أيضًا أن نوفر له حقوقه ،وليس أن
نقتصرها على أهل الكتاب والديانة اإلسالمية فق  ،أعتقد أن يف األمر
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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القليل من التمييز .وإذا كنتم ستوفرون وعاظًا للمسلمني فيجب توفري وعاظ
للديانات األخرى أيضًا ،وأنا أعتقد ذلك ألنه من باب مراعاة حقوق اإلنسان،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أرسلت لك صياغة جديدة ولكن أعتقد
أن أضفت كلمة باخلطأ ،وسوف أقرؤها لك ،وهي« :على إدارة املركز أن 01
تكفل احرتام مشاعر النزالء واحملبوسني احتياييًّا ب عطائهم احلق يف أداء
شعائرهم الدينية يف أوقاتها على أال خيل ذلك بأمن ونظام املركز» ،أعتقد
أن هذه الصياغة شاملة وكاملة.
05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يع ذلك أنك شطبت الديانات األخرى؟

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
ال ،إن عبارة «شعائرهم الدينية» تشمل كل النزالء مبختلف دياناتهم،
وإن ما يؤخذ على ن

احلكومة ــ كما تفضلت ــ هو نقطة أهل الكتاب11 ،

فهناك ديانات غري مساوية أي غري أهل الكتاب .الشيء اآلخر هو أننا دائمًا
نضيف يف موادنا األخرى عبارة «النزيل واحملبوس احتياييًّا» ،وهنا مل تذكر
عبارة «احملبوس احتياييًّا» ،لو كانت العبارة مضافة والعبارة األخرى
مشطوبة التفقت مع احلكومة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي موضوعان ،أوالً :بالنسبة إىل أهل
الكتاب ،جيب أال ننسى أن هناك أقليات يف هذا اجملتمع وأن مشروع جاللة
امللك اإلصالحي كوّن هذا اجمللس الذي ميثل هذه األقليات أيضًا ،فكيف 5
نغفل عن ذلك يف املؤسسات اإلصالحية؟ ثانيًا :كنت أتوقع من ممثلي وزارة
الداخلية أن يذكروا ما ذكره األد السيد حبيب اآلن أيضًا ،فنحن غيّرنا
هذه املادة أيضًا لكي تشمل احملبوس احتياييًا ،بينما الن
احلكومة ال يشمل احملبوس احتياييًا ،لذلك يعترب ن

الذي جاء من
اللجنة هو الن
01

األصح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أرى أن الن
وأمشل ،ألن الن

كما جاء من اللجنة أعم

الذي جاء من احلكومة ينطوي على فقرتني ،الفقرة

األوىل تضمن احلق املطلق لكل نزيل يف أداء شعائره الدينية ،ثم جاءت
وألزمت إدارة املركز بتمكني النزالء من أهل الكتاب فق

من أداء

شعائرهم مبا يكفل احرتام شعائرهم الدينية ،وكأمنا الفقرة الثانية أهدرت 11
ما نصت عليه الفقرة األوىل .املشروع كما جاء من احلكومة حيرتم مجيع
الشعائر الدينية لكل النزالء ،وإذا قام أحد منكم بزيارة السجون فسيجد
أن أغلب النزالء من معتنقي الديانات غري السماوية ،وهؤالء سيُهدر حقهم
حينما نقول إن على إدارة املركز فق

العمل على متكني النزالء من أهل

الكتاب ،وكأن الفقرة الثانية أهدرت وأفرغت الفقرة األوىل من حمتواها؛ 15
وبالتالي ف ن التوصية أو الن

كما جاء يف قرار اللجنة أكثر توفيقًا،

ويُحمل على مجيع الديانات السماوية وغري السماوية .وكما تفضلت األخت
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الدكتورة عائشة مبارك يف قوهلا إن البحرين وقعت على اتفاقيات تتضمن
حقوق اإلنسان وبصفة خاصة العهدان الدوليان اللذان ينصان على احرتام
مجيع الشعائر الدينية .جيب أال نأتي مبشاريع قوانني ونن

فيها على بعض

احلقوق ،ثم ننسفها مبواد أو بفقرات أخرى من ذات املواد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضل األد إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما ذهب املسلمون لفتح اهلند واكتشفوا 01
أن هناك ديانات غري ديانات أهل الكتاب ،استندوا إىل الن

القرآني الذي

يقول ﴿ورسالً قد قصصناهم عليك من قبل ورسالً مل نقصصهم عليك﴾،
فعاملوهم على أساس أنهم من أهل الديانات اليت مل يقص

القرآن علينا

قصصهم ،وكان ذلك قبل  0511سنة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد اآلن أن األمور واضحة ،وأن التعديل الذي أورده األد
السيد حبيب مكي هاشم شامل «على إدارة املركز أن تكفل احرتام مشاعر
النزالء واحملبوسني احتياييًّا ب عطائهم احلق يف أداء شعائرهم الدينية يف
أوقاتها على أال خيل ذلك بأمن ونظام املركز» ،وأنا أعتقد أن هذا يُلخ

11

كل أفكاركم وجينبنا املزالق ،وأعتقد أنه يتفق أيضًا مع توجهات وزارة
الداخلية ،فهل يوافق اجمللس على قفل باب النقاش؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على املادة بالصيغة املقرتحة من األد السيد حبيب
مكي واليت تن
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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واحملبوسني احتياييًّا ب عطائهم احلق يف أداء شعائرهم الدينية يف أوقاتها على
أال خيل ذلك بأمن ونظام املركز»؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بالصيغة املقرتحة من األد السيد حبيب مكي.
وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األد مقرر اللجنة.
01

العضو إبراهيم حممد بشمي:
الفصل الرابع :الرعاية الصحية واالجتماعية :املادة ( :)11توصي اللجنة
باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األد 15
مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
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املادة ( :)15توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية 5
جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الن

الذي جاء من احلكومة يقول« :يكون

بكل مركز عيادة يبية يرأسها يبيب خيت

باختاذ اإلجراءات ،»...وجاءت

اللجنة وقالت« :تنشأ عيادة يبية يف كل مركز يديرها يبيب ،ختت
باختاذ »...أي ختت

01

العيادة ،بينما الطبيب هو الذي «خيت » وليس العيادة،

أي أنها غيّرت مضمون املادة .وأنا أعتقد أن كلمة «خيت » ــ اليت تعود على
الطبيب ــ هي أصح يف ن

احلكومة مما جاء يف ن

اللجنة ،ولكن

التعديالت األخرى اليت أدخلتها اللجنة هي تعديالت جيدة .ولدي سؤال:
عندما نقول «تنشأ عيادة يبية يف كل مركز يديرها يبيب» ــ وسؤالي موجه 05
إىل وزارة الداخلية ــ فكم عدد النزالء يف كل مركز؟ هل كل املراكز
فيها أعداد كبرية من النزالء حبيث إنه جيب أن يكون هناك يبيب مناوب
يوال اليوم ،مهمته فق ــ سواء بداعٍ أو من دون داعٍ ــ أن يطمئن على الغذاء
وأماكن اإليواء والوقاية من األمراض؟ ألنه إلجناز هذه األمور ال حيتاج إىل أن
يذهب إىل العمل بشكل يومي ،أي ميكن أن تكون هناك زيارة دورية من 11
الطبيب للسجون أو مراكز التوقيف حبيث يُشرف على هذه األمور ،ولكن
أن يكون هناك يف كل مركز يبيب يعمل بشكل يومي فأنا أريد أن أسأل
وزارة الداخلية كم كُلفة وجود عيادة مُجهزة وفيها يبيب ينتظر وقت
احلاجة إليه؟ أحب أن أحصل على جواب عن هذا السؤال ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حق النزالء ــ يف أي مركز كان ــ يف وجود
يبيب يشرف على حالتهم الصحية والغذائية هو حق من حقوق اإلنسان ،وهو
من حقوق اإلنسان الشخصية قبل أن يكون من احلقوق املكتسبة ،وبالتالي 5
الكالم الذي تفضلت به األخت الدكتورة بهية اجلشي فيما يتعلق بالشق
اخلاص بن

احلكومة ،أنا أتفق معها فيه فيما يتعلق بأن االختصاص هنا

للطبيب وليس للعيادة ،ألن العيادة قد يكون فيها ممرض وقد يكون فيها
أقل من ممرض ،وعليه ف ن الذي خيت

باإلجراءات الطبية هو الطبيب وليس

املركز أو العيادة ،ولكن أختلف معها يف أنه من املفرتض أن يكون يف كل 01
مركز ــ قلَّ عدد النزالء أو زاد ــ عيادة يبية ما دام هو مركزًا حلبس
املسجونني ــ سواء كان ذلك حبسًا دائمًا أو حبسًا احتياييًّا ــ وال أعتقد أن
هناك مركزًا يف البحرين يقل عدد املسجونني فيه عن  01أو  11شخصًا،
ومن حقهم أن تكون هلم عيادة ،وهذه هي سدرة املُنتهى بالنسبة إىل حقوق
اإلنسان اليت وقعت مملكة البحرين على االتفاقيات املتعلقة بها ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
11

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أؤيد ما قالته األخت دالل الزايد حول ضرورة
وجود يبيب يف كل مركز .صالحية الطبيب يف املراكز ليست فق
حمصورة يف أن يعاجل احلاالت املرضية ،املفرتض أن يكون الطبيب موجودًا
يف املركز حتى يف حالة االعتداء على املساجني وأن يثبت ذلك يف تقاريره،

وحتى يف حاالت اإلجراءات التأديبية اليت توقع على النزيل بالنسبة إىل احلبس 15
االنفرادي ،البد أن يتابع الطبيب حالته وهل هو قادر على احلبس االنفرادي
أم غري قادر؟ وبالتالي صالحية الطبيب من املفرتض أن تكون صالحية
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واسعة ،أكثر حتى مما جاء يف املشروع .وعندما تأتي املواد القادمة فسوف
نقرتح بعض األمور اليت خيت

بها يبيب املركز ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤالي كان موجهًا إىل وزارة الداخلية ،وهو:
كم عدد املراكز املوجودة لديهم؟ وهل هناك ميزانية خمصصة فعالً ألن
تكون هناك عيادة متكاملة ــ وعندما نقول عيادة نع

عيادة متكاملة 01

بكل ما حتتاج إليه العيادة ــ يف كل مركز؟ وهل عندهم اإلمكانيات املالية
اليت تسمح ب نشاء عيادة متكاملة فيها يبيب؟ ألن مفهوم العيادة ال يع
وجود حجرة جيلس فيها يبيب ،وعليه كان سؤالي لوزارة الداخلية :هل
ميتلكون اإلمكانيات لتوفري هذا األمر يف عدد من املراكز؟ وكم عدد
املراكز؟ وكم عدد األيباء الذين حيتاجون إليهم؟ وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لكن يا دكتورة بهية إذا التزمت وزارة الداخلية وقالوا إنهم
سوف يوفرون عيادة يف كل مركز فهل نسأهلم إن كانوا يستطيعون أم ال؟!
هم أدرى بشؤونهم .تفضل األد املقدم راشد حممد بوجنمة مدير الشؤون 11
القانونية بوزارة الداخلية.

مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف مملكة البحرين يوجد ثالثة مراكز
مركزية ،وهي :سجن جو وهو لألحكام اليت تصدر عن وزارة العدل15 ،
ويوجد توقيف مركزي ،ويوجد سجن النساء يف مدينة عيسى ،وكلها توجد
فيها عيادات متكاملة فيها ثالثة أيباء ،هم يبيب عام ويبيب نفسي ويبيب
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أسنان ،والعيادات تعمل على مدار الساعة ،ووزارة الداخلية حباجة إىل أن
تكون هذه العيادات تعمل على مدار الساعة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أنا أتصور أن هذه املادة هي التزام من وزارة الداخلية بتوفري 5
هذه اخلدمة .تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة حنن هنا يف اجمللس يف هذه املادة
نُلزم الوزارة ب نشاء مراكز صحية ،وليست لنا عالقة مبا إذا كانت الوزارة
تستطيع أو ال تستطيع ،هذه إلزامية يرتتب عليها ميزانيات وأمور أخرى01 ،
واجمللس يف النهاية سوف يُقر هذه امليزانيات...

الرئيـــــــــــــــس:
لكن الوزارة مُلتزمة حتى قبل القانون.

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
يا معالي الرئيس هناك نقطة مهمة هنا ،األد ممثل وزارة الداخلية
ذكر لنا ما لديهم ،وحنن أضفنا هنا «احملبوس احتياييًّا» ،واحملبوس
احتياييًّا قد يكون حمبوسًا يف مركز الشرية ،فهل هناك يف مركز

الشرية عيادة يبية؟! ومبا أن هناك مركزًا للموقوفني اآلن فمعنى ذلك أن 11
وزارة الداخلية ال تستطيع أن حتتجز هؤالء يف مراكز شرية احتياييًّا ألن
ذلك سريتب

بالعيادة الطبية ،ويا حبذا لو يصحح لي اإلخوان من وزارة

الداخلية ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد املقدم راشد حممد بوجنمة مدير الشؤون
القانونية بوزارة الداخلية.

مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
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شكرًا سيدي الرئيس ،مركز الشرية حاليًا ال يتم توقيف
األشخاص فيه ،مت إلغاء هذا املوضوع منذ فرتة .يف مركز الشرية يتم توقيف
احملبوس  14ساعة فق ومن ثم يُرحّل إىل التوقيف االحتيايي املركزي ،فال
يوجد توقيف يف املراكز حاليًا إال ملدة  14ساعة وهي فرتة السؤال األولية،
ومن ثم حيال إىل التوقيف املركزي للحبس االحتيايي يف احلوض اجلاف5 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .أرى أن نكتفي مبا وصلنا إليه اليوم
ونواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون يف اجللسة القادمة .وننتقل اآلن إىل

البندين التاليني من جدول األعمال واخلاصني بتقريري الشعبة الربملانية وهما11 :
تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف الدورة
السابعة والعشرين بعد املائة ( )011جلمعية االحتاد الربملاني الدولي
واالجتماعات ذات الصلة ،املنعقدة يف كيبيك ــ كندا ،خالل الفرتة من 10
إىل  11أكتوبر 1101م .وتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن
املشاركة يف االجتماع اخلامس للجنة التنسيق الربملاني والعالقات اخلارجية 15
بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،واملنعقد بالرياض ــ اململكة
العربية السعودية ،بتاريخ  10نوفمرب 1101م ،فهل هناك مالحظات عليهما؟
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(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
وعلى بند ما يُستجد من أعمال لدينا يلب ،تعرفون أنه يوجد يف جلنة 5
شؤون املرأة والطفل جمال لعضوية واحدة ،حيث إن اجملال متاح لسبعة
أعضاء ،وعدد أعضاء اللجنة اآلن هو  1أعضاء ،واألخت رباب العريض يلبت
االنضمام إىل جلنة شؤون املرأة والطفل ،فهل يوافق اجمللس على هذا الطلب؟
01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وستكون األخت رباب العريض هي العضو السابع يف
جلنة شؤون املرأة والطفل .وبهذا ننهي جلستنا هذا اليوم ،وكل عام وأنتم

05

خبري .شكرًا لكم مجيعًا ،وأرفع اجللسة.

(رفعت اجللسة عند الساعة  19:41ظهرًا)

عبداجلليل إبراهيم آل طريف
األمني العام جمللس الشورى

11

علي بن صــاحل الصــاحل
رئيس جملس الشورى
(انتهت املضبطة)
15
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