كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
5

 - 3السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
 3ــ السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك مستشار قانوني.
وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة اخلارجية:

01

- 0السيد حممد عيسى األنصاري ملحق دبلوماسي.
 - 3السيد أمحد عبداهلل هرمس اهلاجري مدير إدارة الشؤون العربية بالوكالة.
 - 3السيد فتحي جاسم السبت سكرتري أول.
 من وزارة املالية:
- 0ال سيد سامي حممد محيد مدير إدارة العال قات االقتصادية اخلارجية.

05

 - 3السيدة ندى الشبعان اخصائي جلسات أول.
كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيجـي 31
رئـــيس هياـــة املست شـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هياـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
35

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة التاسعة عشرة من دور االنعقـاد
العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء
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املعتــيرين ،والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .تفضــل األ عبــداجلليل إبــراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد 5
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتير عن حضور هيه اجللسة كل من أصحاب
السعادة األعضاء :الدكتورة بهية جواد اجلشي للسفر يف مهمة رمسية
بتكليف من جهة أخرى ،والدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل للسفر يف مهمة
رمسية بتكليف من اجمللس ،وسعود عبدالعزيز كانو ،وحممد سيف املسلم،
ومحد مبارك النعيمي ،وخالد عبدالرسول آل شريف ،ومجيلة علي سلمان 01
للسفر خارج اململكة ،ودالل جاسم الزايد لظرف صحي طارئ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهيا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على 05
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات على املضبطة السابقة وسأزود 31
بها قسم املضبطة والطباعة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

35

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديل .لدينا بيان مبناسبة يوم
املرأة العاملي .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس
بقراءته.
5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة يوم املرأة العاملي:
مبناسبة احتفال العامل يف الثامن من مارس بيوم املرأة العاملي ،يود جملس
الشورى أن يتقدم بصادق التهاني والتربيكات للمرأة البحرينية خاصة ،واملرأة
يف الدول العربية ،ودول العامل عامة ،بهيه املناسبة السنوية ،اليت تعترب وقفة 01
سنوية نعلن خالهلا عميق تقديرنا واحرتامنا للدور اليي تلعبه املرأة البحرينية
يف شتى اجملاالت ،كما نعرب عن امتناننا ملا حققته من إيجازات أسهمت يف
بلوغ مستويات أفضل للوطن .مشيدين مبا تقوم به القيادة احلكيمة؛ وعلى
رأسها حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
املفدى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ من جهود عكست االهتمام غري املسبوق من 05
خالل منح املرأة حقوقها الكاملة ،وذلك عرفانًا وتقديرًا للدور الكبري اليي
تلعبه يف جماالت التنمية والبناء باململكة ،وإسهاماتها املتعددة على خمتلف
الصعد .كما ال يفوتنا يف هيه املناسبة أن نشيد بالدور الكبري اليي تقوم به
صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل
البالد املفدى رئيسة اجمللس األعلى للمرأة من خالل جهود مسوها املستمرة 31
لتعزيز قدرات املرأة البحرينية للوصول بها إىل مستويات متقدمة من املشاركة
يف عملية التنمية .مؤكدين للمرأة البحرينية أن جملس الشورى لن يدخر
جهدًا يف اقرتاح القوانني ،وتعديل النافي منها يف سبيل االرتقاء مبكانة املرأة
البحرينية يف اجملتمع ،متمنني هلا املزيد من التوفيق والنجاح يف أداء دورها.
كما أن جملس الشورى ينتهز هيه املناسبة ،لينوه بالرعاية الكرمية لصاحبة 35
السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد
املفدى رئيسة اجمللس األعلى للمرأة للدورة الثالثة لرياضة املرأة بدول جملس
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التعاون لدول اخلليج العربية اليت تقام يف رحاب مملكة البحرين خالل الفرتة
من  3إىل  03مارس اجلاري ،معربًا عن أمله يف أن حيقق هيا التجمع
الرياضي النسائي اخلليجي األهداف املرجوة ،واملنافسة األخوية الشريفة اليت
تعكس ما يتميز به أبناء دول اخلليج العربي من أخالق محيدة وروح رياضية،
5

ومستوى رياضي راقٍ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هناك بيان آخر بشأن البيان الصادر عن منظمة مراقبة حقوق
اإلنسان .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس
01

بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشأن البيان الصادر عن
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان :تابع جملس الشورى بأسف بالغ البيان الصادر
عن منظمة مراقبة حقوق اإلنسان يوم اخلميس املاضي  38فرباير 3103م05 ،
واليي تضمن نتائج الزيارة اليت قام بها وفد املنظمة ململكة البحرين مؤخرًا،
معربًا عن استغرابه مما ورد يف البيان من معلومات بعيدة عن الصحة ،تتضمن
حتامالً ضد اململكة ،وحتيزًا غري مربر ،وجتاهالً لإليجازات واملكاسب اليت
حققتها اململكة خالل املسرية اإلصالحية اليت تواصل تقدمها بثبات يف
خمتلف امليادين ،وهو ما ملسته العديد من املنظمات احلقوقية األخرى ،اليت 31
زارت وتزور اململكة .إن جملس الشورى إذ يعرب عن استغرابه مما ورد يف
بيان املنظمة من إنكار لإلصالحات اليت تعيشها اململكة ،ليؤكد أن البيان
أظهر يف خمتلف حماوره عدم إملام وفد املنظمة بالتطورات اليت مت انتهاجها
مني صدور توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق ،بل تعمد
إغفاهلا ،بالشكل اليي يُفْقِد التقرير الصادر عن املنظمة املصداقية واملهنية35 ،
وذلك على الرغم من التسهيالت واإلجراءات اإلجيابية اليت مت تقدميها
للمنظمة ،مبا تضمنه ذلك من لقاء وفد املنظمة عددًا من املسؤولني،
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()03

3103/3/4م

املضبطة 01

واملنظمات األهلية ،واحلقوقية ،واألفراد يف اململكة ،وزيارة املوقوفني يف
السجون .ومن الغريب أن يتزامن هيا البيان مع ما تشهده اململكة من حوار
توافق وطين جيمع األطراف كافة ،نأمل أن خيرج بنتائج متوافق عليها يقبلها
مجيع األطراف املشاركة للخروج من نفق األزمة اليت متر بها البالد ،وإن مثل
هيه البيانات تؤثر على أجواء احلوار وخمرجاته .ويف ذات السياق ،تابع 5
جملس الشورى القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع رابطة جمالس
الشيو والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العربي ،واليي عقد يف
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا حتت شعار «السالم وحل املنازعات» .وجملس
الشورى إذ يشيد باجلهود اليت بيهلا وفد جملس الشورى املشارك يف اجتماع
الرابطة ،فإنه يثمن املواقف املشرفة لرابطة جمالس الشيو والشورى 01
واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العربي ،من خالل إقرارهم للمقرتح اليي
تقدم به وفد جملس الشورى ململكة البحرين ضمن توصيات اجتماع الرابطة
بهدف توحيد املواقف جتاه أي تدخالت خارجية يف الشؤون الداخلية للدول
األعضاء بالرابطة .إن جملس الشورى ليقدر عاليًا موقف الرابطة الرافض
للتدخالت اإليرانية يف شؤون مملكة البحرين حتت أي مسمى ،واعتبار تلك 05
التدخالت السافرة تعديًّا على استقالل وسيادة مملكة البحرين ،وخمالفًا
مليثاق األمم املتحدة ،وكل املواثيق واألعراف الدولية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ولدينا بيان آخر بشأن تصرحيات بعض األطراف املشاركة 31
يف حوار التوافق الوطين .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني
العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشأن تصرحيات بعض 35
األطراف املشاركة يف حوار التوافق الوطين :إن جملس الشورى يعبّر عن بالغ
أسفه ملا صدر مؤخرًا من تصرحيات من قبل بعض األطراف املشاركة يف
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حوار التوافق الوطين ،واليت تضمنت طرح مواضيع بعيدة عن الصحة والواقع
بشأن مملكتنا الغالية؛ وطن اجلميع .وإننا يف هيا الشأن لنيكّر؛ لعلّ
اليكرى تنفع؛ فمني االستفتاء الشعيب اليي مت يف  04فرباير 3110م على
ميثاق العمل الوطين واليي حاز موافقة الشعب عليه بنسبة  %1884مبا يعرب عن
توافق الغالبية العظمى عليه ،وبناء على القيم الرفيعة واملبادئ اإلنسانية 5
العظيمة اليت تضمنها امليثاق فقد مت مبوجبه سنة 3113م إدخال التعديالت
على دستور 0193م ،وهو الدستور العقدي اليي توافق عليه احلاكم مع
الشعب ،مبا أسهم يف حتقيق مستقبل واعد للبالد يليب طموح وتطلعات
الشعب اليي المس هيه التعديالت مبا تضمنته من مكتسبات مهمة
وتارخيية ،ومنها إقامة النظام السياسي على أساس ملكي دستوري وراثي01 ،
واشرتاك الشعب يف ممارسة السلطة من خالل إعادة احلياة النيابية يف ظل
جملسي الشورى والنواب ،وكفالة حقوق املرأة البحرينية السياسية
ومشاركتها يف الشؤون العامة ،وإنشاء احملكمة الدستورية ،وإنشاء ديوان
الرقابة املالية ،الزم ذلك صدور عدد من التشريعات يف جمال كفالة وضمان
احلريات واحلقوق الشخصية ،كل هيه املنجزات واملكتسبات ال ميكن 05
بأي حال جتاوزها أو تهميشها ألنها مُنجزات توافق عليها ومتتع بها مجيع من
هم على هيه األرض الطيبة من مواطنني ومقيمني .وبعد األحداث املؤسفة اليت
مرت بها البالد جاءت مبادرة جاللة امللك بالدعوة إىل املشاركة يف حوار
للتوافق الوطين بهدف حتقيق االنسجام والوئام الوطين للتوصل إىل قواسم
مشرتكة حتقق آمال الشعب البحريين يف السلم والعدالة والرغبة امللكية يف 31
مزيد من الدميقراطية واإلصالح السياسي ،وقد شارك يف هيه احلوار
الوطين عدد من األطياف والقوى السياسية والدينية ومؤسسات اجملتمع املدني
واجلمعيات الشبابية والنسائية واجلمعيات املهنية والشخصيات العامة
واإلعالميني واملقيمني ،ومبوجب مبادرة وتوجيهات جاللة امللك وعرب
املؤسسات الدستورية مت إنفاذ العديد من املرئيات اليت مت التوافق عليها35 ،
ومنها التعديالت الدستورية اليت أجريت سنة 3103م ،وسن أو تعديل
تشريعات نافية وكيلك العمل جارٍ على تنفيي ما تبقى منها من منطلق احرتام
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اإلرادة الشعبية وإشراكها يف الشؤون العامة .وإننا نناشد مجيع األطراف
وقف كل ما يدعو إىل التوتر والتأزيم اليي حنيّر من منزلقاته وانعكاساته
اخلطرة على فاات الشعب كافة ،وأن تكرّس جهودها مع شركائها يف
حوار التوافق الوطين التكميلي يف احملور السياسي مبا يدعم ويسند احلوار
اليي دعا إليه جاللة امللك حفظه اهلل ورعاه ،واليي متت اإلشادة به على 5
املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي واملستوى الدولي .ونشدد على مسؤولية
اجلميع يف السعي والعمل الوطين الصادق اليي نعوّل عليه ،واليي حيقق
الوحدة الوطنية .ويؤكد جملس الشورى أن ضماناتنا يف تنفيي املرئيات اليت
سيُتَوافق عليها تتمثل يف شخص جاللة امللك املفدى كما عهدناه ــ حفظه
اهلل ــ دائمًا وأبدًا وفيًا وراعيًا وحاميًا ألبناء هيا الوطن .حفظ اهلل البحرين 01
وشعبها من كل مكروه وسوء وأدام علينا نعمة التالحم والوئام واحملبة إنه
مسيع جميب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أن أعطي الكلمات لطالبيها امسحوا لي أن أرحب 05
بامسي وامسكم مجيعًا بأبنائنا طلبة وطالبات مدرسة اإلبداع اخلاصة
ومرافقيهم ،مثمنني الدور اليي تقوم به املدرسة يف رعايتها الكرمية ألبنائنا
الطلبة والطالبات ،واهتمامهم املتواصل اليي يؤكد الرؤية الثاقبة اليت تهدف
إىل تسخري كل اإلمكانيات هلم ،مبا يعود بالنفع على هؤالء الطلبة
والطالبات من خالل زياراتهم امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس 31
الشورى ،وهو ما يسهم بال شك يف تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم يف موادهم
الدراسية وخاصة مادة املواطنة ،متمنني هلم االستفادة ودوام التوفيق والنجاح،
ال وسهالً بكم،
ومرحبني بهم ومبرافقيهم مرة أخرى يف جملس الشورى ،فأه ً
وأنتم ــ إن شاء اهلل ــ عُدة املستقبل هليا الوطن احلبيب .تفضل األ فؤاد أمحد
احلاجي.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أصالة عن نفسي ونيابة عن رئيس الوفد األ
الشيخ الدكتور خالد آل خليفة ،وسعادة األ حممد حسن باقر رضي ،أتقدم
إليكم وإىل الزمالء األعزاء يف هيا اجمللس جبزيل الشكر على هيا البيان
الصادر حول مشاركة وفد مملكة البحرين يف رابطة جمالس الشيو

5

والشورى واجملالس املماثلة ،يف اجتماعهم األخري يف أديس أبابا ،والشكر
موصول إىل األمني العام من الرابطة وممثلي الدول املشاركة يف هيا
االجتماع ،واليين بلغ عددهم  09وفدًا ،وهيا ما سوف ترونه يف التقرير
املفصل ،حيث تضمنت التوصيات شجبًا ألي تدخالت يف شؤون الدول
األعضاء ،وسيادة مبدأ االحرتام املتبادل بني الدول ،وحسن اجلوار ،وعدم 01
التدخل ،حيث جاء البيان مفصالً وصرحيًا لدعوة إيران إىل عدم التدخل يف
شؤون البحرين الداخلية ،هيا من جهة .ومن جهة أخرى ،أمثن مداخالت
أعضاء وفد البحرين املتضمنة اإلشادة بدعوة جاللة امللك محد بن عيسى آل
خليفة إىل استكمال حوار التوافق الوطين ،مبا يتوافق مع تطلعات خمتلف
أطياف مملكتنا العزيزة ،حيث القت دعوة العاهل املفدى الستكمال احلوار 05
إشادة أغلب املشاركني ،على اعتبار أن أي جمتمع هو جمتمع متغيّر وله
متطلبات تواكب تطورات اجملتمعات السياسية مبا يوجب مثل هيه الدعوات،
فكان خريطة طريق يف الدعوة إىل استمرار احلوار وصوالً إىل التوافق ،هيا
من جهة .كما أشاد كل األعضاء بدعوة العاهل املفدى إىل إنشاء حمكمة
عربية حلقوق اإلنسان ،كانت حمل تقدير وإكبار من اجملتمعني كافة يف 31
العاصمة األثيوبية أديس أبابا .وختامًا أقدم شكري لكم سيدي الرئيس وإىل
السادة األعضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،اليوم أحتفنا سعادة األمني العام بثالثة
بيانات ،أوالً :أشكره على البيان األول اخلاص بيوم املرأة العاملي ،وكنت
أمتنى أن يشمل هيا البيان الشكر لالحتفالية اليت أقيمت يوم أمس للمرأة
الرياضية يف دول جملس التعاون اخلليجي .البيان الثاني اخلاص مبنظمة العفو 5
الدولية ،ومع احرتامي ملا ورد فيه إال أننا يف السلطة التشريعية حباجة إىل أن
نتشارك مع السلطة التنفييية اهلم األكرب أو اهلموم الكربى ململكة البحرين
حكومة وشعبًا ونظامًا ،وهنا أتساءل إىل متى سنظل يف دائرة الشجب ــ
نشجب ونشجب ونشجب ــ وتعاملنا اإلعالمي مع هيه القرارات أو البيانات
يدور يف حلقة مفرغة من خالل صحفنا احمللية ،علينا أن نبادر باختاذ إجراء 01
آخر ــ إجراء عملي ــ للتعامل مع هيه البيانات ،فال يكفينا أن نصدر
تصرحيات ــ مهما كانت هيه التصرحيات ــ يف الصحف احمللية ،فنحن
يكلم بعضنا بعضًا ،حنن حمتاجون إىل معرفة كيفية الدخول إىل االتفاقيات
الدولية وإىل القانون الدولي اإلنساني خبصوص كيفية التعامل مع هيه
البيانات ،وكما ذكرت ال يكفي أن يصدر تصريح يبني لنا حنن املواطنني 05
البحرينيني مواطن القدح اليت تعرضت هلا هيه املنظمة ،حنن املواطنني نعلم
مجيعنا كبرينا وصغرينا ،امرأة ورجالً ،أن هيه املنظمات هلا نظرة أحادية يف
التعامل مع األحداث اليت متر بها مملكة البحرين أو حتى الدول العربية،
نظرتها ممنهجة تفسر األحداث مبا يتطابق مع نظرتها ،فاملطلوب منا يف
السلطة التشريعية أن نوجه خطابًا إىل السلطة التنفييية بالتعاون بني وزارة 31
اخلارجية ووزارة الداخلية يف كيفية التعامل مع هيه البيانات ،وباليات
منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالبيانات اليت صدرت عنها .كما أطلب من
جلنة حقوق اإلنسان يف جملس الشورى باعتبارها جلنة خمتصة حبقوق
اإلنسان أن تتناول هيا التقرير بالتفصيل وأن تدرسه دراسة موضوعية ،تبني
لنا مواطن االفرتاء؛ لنكون على بينة فيما يتعلق بكيفية تعامله مع األحداث 35
يف مملكة البحرين .يف البيان الثالث تفضل سعادة األمني العام وذكر أن
التهدئة مطلوبة من اجلميع ،ومع احرتامي ملا تفضل به سعادة األمني العام،
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وإن كنت شخصيًا أنتحي ما انتحاه األ األمني العام يف بياناته املمثلة جمللس
الشورى ،لكن ليس يف الوقت احلالي .حنن لسنا يف وضع لتقييم هيا
التصرحيات إذا أردنا تهدئة الوضع يف مملكة البحرين ،لدينا أعضاء ميثلون
هيا اجمللس يف احلوار الوطين فلنجنب اجمللس الدخول يف مرحلة تقييم هيه
التصرحيات حاليًا .أنا بصفيت مواطنة ــ وقد خيتلف أو يتفق معي البعض ــ ال 5
أرى أن من مصلحة جملس الشورى اليوم أن يتدخل يف تقييم مثل هيه
التصرحيات ،وكلنا يتفق على أنها قد تكون تصرحيات غري موائمة وال تتفق
مع النظام السياسي والنظام القانوني يف مملكة البحرين ،واليي وافق عليه
الشعب بنسبة تضاهي أي نسبة يف العامل ،فيما يتعلق بالنظام السياسي للدولة
ونظام احلكم مبوجب ميثاق العمل الوطين ،لكن ال أعتقد أن من احلكمة 01
إذا أردنا التهدئة الدخول اآلن طرفًا يف تقييم هيه التصرحيات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم اليوادي.
05

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،بداية أشكر جملسكم
املوقر والرئاسة على هيه البيانات اليت جاءت يف وقتها ،وأعتقد أن هيا
يؤكد مواكبة جملسنا املوقر لألحداث .بودي يا معالي الرئيس أن يكون
البيان ضد منظمة مراقبة حقوق اإلنسان منفصالً متامًا ،ألن هيه املنظمة 31
أساءت إىل البحرين وقلبت احلقائق ،ومل تكن موضوعية وال حيادية يف
تقريرها ،بعد أن أتاحت هلا اململكة كل الظروف واملعطيات ألن تزور
البحرين وتلتقي كل األطياف ،وجدنا ــ لألسف الشديد ــ هيا التقرير
املخزي اليي ينم عن جتنٍ واضح وعدم مصداقية يف طرح هيه املواضيع،
وأمتنى أن يكون هيا البيان جمللسكم املوقر منفصالً عما جاء يف بيان 35
أديس أبابا ،ألن أديس أبابا موضوع على غاية من األهمية ،وأشكر وفدنا
على تعاطيه مع املنظمات الدولية اليت خرجت بتوصية أو بقرارات من شأنها
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أن تدعم موقف البحرين ،وأرى أن يكون هناك فصل للبيانني ،كما أشكر
سعادة األ فؤاد احلاجي حيث نورنا مبا جرى خمتصرًا يف أديس أبابا،
وأعتقد أنها سنة محيدة أن نستمع ولو ملداخلة شفوية ملا تقوم به الوفود من
زيارات ،هناك وفد زار بريطانيا وأمتنى لو نستمع منه باختصار عن أهم ما
دار فيه ،صحيح أننا سوف نستلم التقارير ولكن كما ذكرنا فإنها ــ 5
ولألسف الشديد ــ تأتينا متأخرة .اليوم األ فؤاد احلاجي سن سنة محيدة يف
اجمللس أشكره عليها .كما أضم صوتي إىل صوت األخت لولوة العوضي
بشأن تضمني البيان األول االحتفالية اليت أقيمت يوم أمس حتت رعاية صاحبة
السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب
اجلاللة مبناسبة احتضان اململكة للبطولة الرياضية لدول جملس التعاون 01
للسيدات ،وأعتقد أنها بطولة تستحق اإلشادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبداجلليل عبداهلل العويناتي.
05

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اجمللس املوقر واألمانة العامة على
إصدار هيه البيانات اليت تأتي مع احلدث ،وإن دلت على شيء فإمنا تدل على
حسن املتابعة من قبل اإلخوة يف األمانة العامة .سيدي الرئيس ،مبناسبة انعقاد
االجتماع األول من الدورة السادسة عشرة للهياة االستشارية للمجلس األعلى 31
جمللس التعاون اخلليجي باملنامة يف مملكة البحرين يومي  5و 1مارس احلالي
أرجو أن تسمحوا لي ــ معالي الرئيس ــ بالرتحيب بامسكم وباسم اإلخوة
الزمالء والزميالت كافة يف هيا اجمللس الكريم بضيوف اململكة األعزاء
أعضاء اهلياة االستشارية املوقرة ،داعني اهلل سبحانه وتعاىل أن تكلل
جهودهم وجهود مجيع القادة واملسؤولني يف دول جملس التعاون بالنجاح 35
والتوفيق ،ووحدة اهلدف والتكافل يف املسؤولية واملقدرات وكل ما خيدم
مصاحلنا اخلليجية املشرتكة ،كما نرجو أن تكون رئاسة مملكة البحرين
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هليه الدورة اخلليجية موفقة إىل املزيد من القرارات احلكيمة واملفيدة اليت
تتطلع إليها شعوب اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات على هيه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 01
بالرسائل الواردة ،تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسـائل الـواردة :رسـالتا معـالي السـيد خليفـة 05
بــن أمحــد الظهرانــي رئــيس جملــس النــواب خبصــوص مــا انتهــى إليــه جملــس
النــواب حــول التــالي :مشــروع قــانون بتعــديل بعــض أحكــام قــانون العمــل يف
القطــاع األهلــي الصــادر باملرســوم بقــانون رقــم ( )33لســنة 0191م .وقــد متــت
إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .وقرار
جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسـوم بقـانون 31
رقــم ( )04لســنة 0190م بشــأن التوثيــق .وقــد متــت إحالتــه إىل جلنــة الشــؤون
التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 35
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
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مجهورية إستونيا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة
للضرائب على الدخل ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  81لسنة 3103م ،وأطلب
من األ علي عبدالرضا العصفور مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
5

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وأسعد اهلل
صباحكم مجيعًا .بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
05

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
(انظر امللحق  /1صفحة ) 66

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األ

31

مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين ،خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق 35
على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية إستونيا بشأن
جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة للضرائب على الدخل،
تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة املالية واملستشار القانوني
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لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته
بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس
الشورى ،واليي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية
والقانونية ،وعلى رأي املستشار االقتصادي واملالي مبجلس الشورى ،كما
اطلعت اللجنة على مواد االتفاقية اليت تتألف فضالً عن الديباجة من  39مادة5 .
وعمالً على مد جسور التعاون الثنائي اليي يربط بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة مجهورية إستونيا ،ولتعزيز وتقوية العالقات االقتصادية
والثقافية والعلمية ،فقد أبرمت احلكومة هيه االتفاقية واليت تهدف إىل
جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة للضرائب على الدخل بني
الطرفني .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع 01
القانون فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية
إستونيا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة للضرائب
على الدخل ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  81لسنة 3103م ،واألمر مرتوك
05

جمللسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.
31

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أقدم شكري إىل رئيس وأعضاء جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين على تقريرهم بشأن هيا املشروع
املاثل أمامنا .ال شك أن التوقيع على مثل هيه االتفاقيات االقتصادية الثنائية
يوفر إطارًا قانونيًا لعالقات التعاون املشرتك مع دول العامل يف اجملاالت املالية

واالقتصادية ،كما يفتح أسواقًا جديدة للمنتجات واخلدمات البحرينية على 35
اختالف أنواعها ،باإلضافة إىل تشجيع تدفق رؤوس األموال واالستثمارات
املشاركة من خالل منع االزدواج الضرييب على مواطين ومؤسسات الدولتني
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املوقعتني ،وخاصة أن اململكة حتى اآلن وقعت على ما يقارب  31اتفاقية مع
دول شقيقة وصديقة بهيا الشأن التزامًا مبعايري التعاون االقتصادي والتنمية
يف اجملال الضرييب ،واليت مت تأكيدها من قبل جمموعة العشرين واملنظمات
واهلياات الدولية ذات العالقة .ولكن لو أخينا يف اعتبارنا أن اململكة ليست
دولة ضرائب ،حيث ال توجد ضرائب مفروضة على الدخول ،سواء على 5
األفراد أو حتى الشركات واملؤسسات ،عدا العاملة يف القطاع النفطي ،هيا
من جانب .ومن جانب آخر ،لو عدنا إىل املادة  33من االتفاقية املربمة بني
حكومة اململكة وحكومة مجهورية إستونيا؛ لوجدنا أن هيه املادة تنص على
التالي« :ال جيوز أن خيضع مواطنو دولة متعاقدة يف الدولة املتعاقدة األخرى
ألية ضرائب أو التزامات ضريبية ختتلف أو أثقل عباًا من الضرائب أو 01
االلتزامات الضريبية اليت قد خيضع هلا يف نفس الظروف مواطنو الدولة
املتعاقدة األخرى» ،ولو أخينا ذلك يف االعتبار حلق لنا أن نتساءل :كيف
تتصرف احلكومة املوقرة اآلن يف هيه الفرتة اليت ال تفرض فيها الدولة
ضرائب حيال الشركات واملؤسسات األجنبية التابعة للدول املتعاقدة واملوقعة
معها اتفاقيات جتنب االزدواج الضرييب واليت تستثمر يف اململكة مبزاولة 05
أعمال تدر من ورائها أرباحًا؟ هل وضعت احلكومة سياسات وإجراءات
اقتصادية مناسبة لالستفادة من تفعيل هيه االتفاقيات املوقعة بتحصيل
ضرائب على دخول الشركات واملستثمرين التابعني لألطراف املوقعة معها؟
أال يتضح أن املستفيد األكرب من اجلانب الضرييب ما هو إال الطرف املقابل
املوقع مع اململكة هيا النوع من االتفاقيات واليي يفرض ضرائب على 31
الدخل؟ حيث جييب ضرائب على مواطنيه ومؤسساته سواء استثمرت يف بلده
أو يف اخلارج مثل اململكة مثالً ،إضافة إىل أنه جييب ضرائب على الدخل
املكتسب من مواطين ومؤسسات اململكة يف ذات الوقت إذا مت االستثمار
داخل بلدهم .أمتنى احلصول على توضيح ورد شافٍ على هيه النظرة اليت
طرحتها من ممثلي وزارة املالية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ سامي حممد محيد مدير إدارة العالقات
االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية.
5

مدير إدارة العالقات االقتصادية ااخارجية بواارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرسلنا إىل جملسكم املوقر العديد من
امليكرات لشرح آلية استفادة مملكة البحرين والقطاع اخلاص البحريين من
اتفاقيات جتنب االزدواج الضرييب .وجملسكم أشار يف التقارير إىل استفادة
حكومة مملكة البحرين من خالل االلتزام الدولي اليي يقع على اململكة

يف العديد من املنظمات واجلهات ذات العالقة مثل منظمة التعاون والتنمية 01
( )OECDومنتدى الشفافية ،وحتدثنا يف جلسات سابقة عن اجلهود اليت قامت
بها اململكة للخروج من قائمة الواحات الضريبية ،وبالتالي جتنبنا اإلجراءات
اليت قد تتخيها جمموعة العشرين ،فهيا اجلزء متت تغطيته يف امليكرات
املوجودة يف امللف .بالنسبة إىل جزئية القطاع اخلاص ،حتى حنن مل نتكلم
فيها ،ولكن خالل اجتماعنا مع اللجنة ذكرنا أن الوزارة على دراية بالفائدة 05
من هيه االتفاقيات ،وجزء كبري منها للقطاع اخلاص البحريين ،وقد
تكلمت يف اجللسة املاضية عن أمر وهو أن لدينا شهادة إقامة للمنشأة
البحرينية ،حيث تصدرها الوزارة للمنشأة البحرينية والتاجر البحريين يأخي
هيه الشهادة وييهب إىل الدولة اليت وقعنا معها هيه االتفاقية وال يتم استيفاء
الضرائب عليه هناك من خالل الشهادة اليت متنحها الوزارة للمستثمر 31
البحريين ،وقد أعلنا هيا األمر ،ويف صفحة الوزارة ذُكرت االشرتاطات
وكيف ميكن للتاجر البحريين أن يتقدم للحصول على هيه الشهادة.
والسجل يبني استفادة قطاع كبري من القطاع اخلاص البحريين من هيه
الشهادة وجتنبه لالزدواج الضرييب يف الدولة املتعاقدة معنا ،وطبعًا هيه الدول
تعلم أنه ليس لدينا نظام ضرييب ،وهيا الوضع ليس موجودًا يف البحرين 35
فقط ،فهناك العديد من الدول لديها وضع مشابه ،وهيا يعد فرتة انتقالية إىل
قوانني ضريبية يف هيه الدول مبا فيها مملكة البحرين .كما أننا عملنا مع
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غرفة جتارة وصناعة البحرين على موضوع االستفادة من هيه االتفاقيات يف
مشاريع مشرتكة ،وكان هناك ملتقى مطول ،وحتدثنا معهم عن الدول اليت
يرغبون يف أن نتجه إليها ونوقع معها اتفاقيات .وكما أشرنا سابقًا فإن أي
مستثمر إذا رأى أن هيه االتفاقيات موجودة ومملكة البحرين وقعتها مع دولته
فإنه يأتي إىل الدولة املوقعة على مثل هيه االتفاقيات ،أما إذا رأى أنها غري 5
موجودة فهناك استفسارات ودراسة يقوم بها لضمان استثماراته واستفادته من
موضوع جتنب االزدواج الضرييب .فهناك استفادة حلكومة مملكة البحرين
ألن هناك التزامًا دوليًا ،وهناك استفادة للقطاع اخلاص البحريين وهي قائمة
وقد استفاد منها العديد من الشركات البحرينية ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األ سامي حممد محيد على توضيحه 05
ولكن ما زال املوضوع غامضًا .ومن املمكن أن أسأل سؤا ًال ثانيًا :املعروف أن
الضريبة تؤخي على الدخل يف البلد املزاول فيه العمل ،مثالً :املواطن اإلستوني
عندما يزاول العمل يف البحرين تأخي البحرين ضريبة على ما جينيه من
أرباح ،وكيلك البحريين عندما يزاول العمل يف إستونيا تؤخي منه ضريبة
على الدخل اليي حيصل عليه هناك ،أما هنا فالبحرين ال تأخي ضريبة ،فهل 31
الشهادة اليت تعطى للبحريين ليستثمر يف إستونيا أو يف أي بلد آخر تقول هلم
إن البحرين ال تزاول هيا العمل وليا حنن ال نأخي من مستثمريكم
ومؤسساتكم اخلاصة ضريبة وبالتالي أنتم ال تأخيوا ضريبة على البحريين!
هل يفهم من ذلك هيا الكالم؟! وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ السيد حبيب ،أعتقد أن هيا املوضوع طرح ونوقش
أكثر من مرة ومت الرد عليه واآلن أنت تطرحه من جديد وكأنه يطرح للمرة
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األوىل .دائمًا االتفاقيات الدولية حتارب املالذات الضريبية ،وهناك دول تدعو
مستثمرين أجانب إىل االستثمار فيها للتهرب من الضرائب يف بلدانهم أو يف
الدول اليت تفرض ضرائب ،ولسمعة البحرين جيب أن توقع على مثل هيه
االتفاقيات حتى تنفي عن نفسها أنها مالذ ضرييب بالنسبة إىل الشركات
اليت تستثمر يف البحرين ،فهيا من مصلحة البحرين ،وخاصة أنها مركز 5
مالي ومصريف واستثماري وجتاري ،وجيب أن حتافظ على هيه السمعة
الطيبة .والشركات اليت تستثمر يف البحرين تتأكد أنها أتت إىل مكان آمن
ومعرتف به دوليًا وال تتهم أنها أتت إىل مكان حياول أن يساعدها يف التهرب
من دفع الضرائب إذا كانت هناك ضرائب تفرض يف بلدها .فهيا ملصلحة
البحرين واالقتصاد البحريين ومركز البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا 01
ومصرفيًا وجتاريًا .هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
05

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

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة .تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من 35
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هيه املادة كما جاءت من 05
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هيه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هيه املادة؟
35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هيه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هيه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هيه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هيه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

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

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف نأخي الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بشأن معاملة علم جملس
التعاون لدول اخلليج العربية معاملة علم مملكة البحرين ،املرافق للمرسوم 35
امللكي رقم  85لسنة 3103م .وأطلب من األ أمحد إبراهيم بهزاد مقرر
اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
5

هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
01

إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )97
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األ

05

مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن أمام مشروع قانون بشأن معاملة علم دول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية معاملة علم مملكة البحرين .هيا املشروع 31
ناقشته جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،واستندت إىل ما جاء يف املادة 304
من قانون العقوبات البحريين ،واليت تنص على أنه« :يعاقب باحلبس من أهان
بإحدى طرق العالنية أمري البالد أو علم الدولة أو الشعار الوطين» ،واستندت
كيلك إىل ما قام عليه املشروع بقانون بتفعيل قرار اجمللس األعلى جمللس
التعاون لدول اخلليج العربية الصادر يف الرياض بتاريخ  01ديسمرب 3100م35 ،
واليي ورد النص فيه على «أن تقوم الدول األعضاء باختاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة يف حالة التعرض لعلم جملس التعاون ،حبيث تكون العقوبات اليت
تنطبق مساوية للعقوبات اليت تطبق عند التعرض للعلم الوطين لكل دولة
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وتصدر التشريعات الالزمة لتنفيي ذلك» ،ومن منطلق التزام مملكة البحرين
بالقرار الصادر عن اجمللس األعلى لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،
فقد اجتهت إىل تفعيل القرار يف تشريعها احمللي .ويتألف مشروع القانون هيا
من مادتني فضال عن الديباجة .املادة األوىل نصت على معاملة علم دول جملس
التعاون معاملة علم مملكة البحرين من حيث احلماية املقررة له يف النظام 5
القانوني البحريين .وأما املادة الثانية فهي مادة تنفييية .ويف ضوء ما دار من
مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي
باملوافقة على املشروع بقانون من حيث املبدأ ،واألمر معروض على جملسكم
املوقر ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األ

عبداجلليل عبداهلل

العويناتي.
05

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص مشروع قانون بشأن معاملة علم دول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية معاملة علم مملكة البحرين املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )85لسنة 3103م ،أوالً :من مبدأ (الشيء بالشيء
ييكر) البد من انتهاز هيه املناسبة ــ أعين مناقشة هيا املشروع بقانون ــ

لتوجيه التحية إىل كل من الشقيقتني الكبريتني :اململكة العربية السعودية31 ،
ودولة اإلمارات العربية املتحدة على مواقفهما جتاه أي إساءة خارجية تصدر
ضد مملكة البحرين ،سواء صدرت عن أشخاص اعتباريني أو سياسيني
مشبوهني ،ومشبوهة توجهاتهم ودوافعهم ،أو ممن يزعمون النشاط احلقوقي
والسياسي والدميقراطي ،ومن ذلك موقف الشقيقتني من التصرحيات غري
املسؤولة للنائب اللبناني املدعو ميشال عون ،وكيلك منع دولة اإلمارات 35
العربية املتحدة أحد األكادمييني الربيطانيني ــ اليين اعتادوا اإلساءة إىل دول
جملس التعاون عامة وإىل البحرين خاصة ــ من دخول البالد ،وهو حق طبيعي
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لكل دولة ،ونأمل من مجيع دول جملس التعاون ممارسة هيا احلق جتاه كل
من ميارسون العبث بأمن أي دولة من دول اجمللس وسيادتها؛ وذلك انطالقًا
من مبدأ أن أمن دول جملس التعاون اخلليجي كل ال يتجزأ ،وكيلك
كرامتها واعتزازها الوطين ،وما إىل ذلك من قيم وطنية سامية جيب أن
نوحدها ونتوحد فيها ومن خالهلا .ثانيًا :جتدر اإلشارة ــ وحنن نناقش هيا 5
القانون ــ إىل أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول اخلليجية اليت
وضعت روح هيا القانون وفحواه موضع التنفيي من خالل الدستور ،ومن خالل
املادة ( )305من قانون العقوبات رقم ( ،)05ومن خالل التطبيق الفعلي .ونشري
هنا إىل القضية املعروفة اليت مت احلكم فيها على من أساء إىل علم دولة قطر
الشقيقة مني سنتني تقريبًا ،وكأمنا كانت إساءته موجهة إىل العلم 01
البحريين .ثالثًا :كل ذلك يعين أن مشروع هيا القانون اليي يأتي تنفييًا
لقرار خليجي توافق عليه قادة دول اجمللس يشكل استجابة طبيعية ملا جيمع
األشقاء مجيعهم يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،اليي نأمل أن يتحول
يف القريب العاجل إىل جملس احتادي ،وتكامل تام ،ووحدة قرار ،وأن يأتي
اليوم اليي جيمعنا فيه مع إخواننا وأشقائنا علم واحد ،إىل جانب أعالمنا 05
الوطنية الزاهرة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظتان ،املالحظة األوىل خبصوص
تصحيح اسم مشروع القانون الوارد يف تقرير اللجنة ،وذلك باستبدال عبارة
«معاملة علم دول جملس التعاون» بعبارة «معاملة علم جملس التعاون» ،فهو
علم جملس التعاون ،وليس علم دول جملس التعاون ،وأمتنى تصحيح ذلك يف 35
التقرير .املالحظة الثانية خبصوص صياغة مواد املشروع ،حيث أعتقد أن هيا
املشروع جاء نتيجة قرار صادر عن قادة دول جملس التعاون لدول اخلليج
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العربية على أساس معاملة علم جملس التعاون معاملة علم دول جملس
التعاون ،وبالتالي من املفرتض أن تكون الصياغة صياغة عقابية ،فهو ليس
اتفاقية ،وإمنا هو تنفيي لقرار صادر عن قادة دول جملس التعاون ،وحنن أدبيًا
يفرتض أن نصيغ هيا القرار صياغة تشريعية؛ ليلك أقرتح إما أن تعدل املادة
يف قانون العقوبات ،وإما أن يصاغ املشروع صياغة عقابية ،فاملواد العقابية ال 5
تصاغ بهيه الطريقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت رباب ،أنت عضو يف جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وقد
أبديت هيا الرأي يف اللجنة ،واللجنة مل تأخي برأيك ،وهم اآلن مصرون على 01
الرأي اليي انتهوا إليه ،فما هو املطلوب؟

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املطلوب هو إعادة صياغة مشروع القانون ،حبيث يصاغ صياغة
05

عقابية...

الرئيـــــــــــــــس:
أنتِ طرحتِ رأيك يف اللجنة ،وهم رأوا أن الرأي األصح هو اليي
اختيته اللجنة ،وإذا كان هناك تعديل ،فمن املفرتض أن يأتي مكتوبًا إىل
31

الرئيس حتى يطرحه على اجمللس...

العضو رباب عبدالنيب العريض:
أنا أقرتح إعادة مشروع القانون إىل اللجنة إلعادة صياغته ،وأنا ال أريد
أن أقرتح مادة عقابية يف اجمللس؛ حتى ال يكون هناك جدل بشأنها...

الرئيـــــــــــــــس:
هل تقرتحني إعادة مشروع القانون إىل اللجنة إلعادة النظر فيه؟
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35

العضو رباب عبدالنيب العريض:
نعم ،إلعادة النظر فيه حبيث يصاغ صياغة عقابية؛ ألنين أعتقد أن
صياغة املشروع احلالية غري صحيحة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضلت به األخت رباب
العريض؛ ألننا يف جمال الصياغات التشريعية .إن القصد من هيا القرار هو 01
إضفاء العقوبة فيما يتعلق باحلماية القانونية لعلم مملكة البحرين على علم
جملس التعاون ،وبالتالي ــ وكما تفضلت األخت رباب ــ من املفرتض أن تعدل
املادة الواردة يف قانون العقوبات؛ ألن ديباجة مشروع القانون أشارت إىل قانون
علم مملكة البحرين ،وبالرجوع إىل مفردات قانون علم مملكة البحرين،
سنرى أنه ليس له عالقة بالعقوبة ،حيث إن هيا القانون يبني لنا متى يرفع 05
علم مملكة البحرين على املنشآت واملؤسسات ،وليس له عالقة من قريب أو
من بعيد مبوضوع العقوبة ،فالعقوبة واردة يف قانون العقوبات ،بينما ديباجة
هيا املشروع نصت على «وعلى املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة 3113م بشأن
علم مملكة البحرين ،»...وبالرجوع إىل قانون علم مملكة البحرين يف
الصفحة  040من التقرير اليي أمامنا ،سنرى أنه يتكلم عن كيفية رفع 31
العلم ،ومتى يرفع ،واملؤسسات اليت يرفع عليها العلم ،وبالتالي وروده يف هيه
الديباجة ال حمل له؛ ليلك أنا أتفق مع األخت رباب العريض يف إعادة النظر
يف هيا املشروع ،واالقتصار على تعديل قانون العقوبات نفاذًا لقرار اجمللس
األعلى لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل الدول األعضاء يف جملس التعاون
اخلليجي ،املادة األوىل كما جاءت يف مشروع القانون تقول «ووفق على
معاملة علم جملس التعاون لدول اخلليج العربية» ،فهي تتكلم عن موضوع
علم دول جملس التعاون ،وهي موجودة يف التقرير ،وقد كانت مناقشة 5
اللجنة على ما جاء يف املادة ،وكانت موافقة اللجنة على ما جاء يف املادة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ما قالته األخت رباب العريض وما
أكده األ أمحد بهزاد هو الصحيح .عنوان مشروع القانون كما هو وارد يف
تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية هو« :مشروع قانون بشأن معاملة علم 05
جملس التعاون لدول اخلليج العربية معاملة علم مملكة البحرين» ،وبالتالي
أشار مشروع القانون إىل علم جملس التعاون .وخبصوص أن عبارة «مشروع
قانون بشأن معاملة علم دول جملس التعاون» غري صحيحة ،فإما أن هناك
خطأ مطبعيًا ،وإما أن هناك خطأ يف مسمى املشروع مني قدومه ،والبد أن
يصحح هيا اخلطأ ،وبالتالي فإن تعديل األخت رباب العريض صحيح ،وهو 31
«معاملة علم جملس التعاون لدول اخلليج العربية» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.
35

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،رمبا حصل خطأ يف عنوان تقرير اللجنة،
فاملشروع أحيل إلينا على أساس أنه علم جملس دول التعاون ،وليس علم دول
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جملس التعاون؛ ليلك أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا أو خطأ موضوعيًا؛ ليا
أرى إعادة التقرير إىل اللجنة؛ ليتم تصحيحه ،وذلك حبيف كلمة «دول» من
التقرير ،ال أكثر وال أقل .األمر اآلخر ،هيا القانون ال يتعلق بالعقوبات
فقط ،وإمنا باملعاملة ،اسم القانون هو« :بشأن معاملة علم جملس التعاون،»...
وبالتالي هو ليس خاصًا فقط بالعقوبات؛ ليلك نرى أن مشروع القانون أشار 5
إىل القانون رقم ( )3اليي يتعلق باملعاملة ،واليي يبني لنا كيفية رفع العلم،
وكيفية احرتامه وما إىل ذلك ،ويف نفس الوقت أشار إىل العقوبات الواردة يف
قانون العقوبات؛ ليلك أتى صدر القانون باإلشارة إىل قانون العقوبات ،وأيضًا
باإلشارة إىل املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة 3103م بشأن علم البحرين .أنا
أعتقد أن الديباجة وفت وكفت وغطت الطرفني ،املعاملة وإجراءاتها01 ،
والعقوبات وإجراءاتها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
05

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد تصحيح توصية اللجنة وذلك حبيف
كلمة «دول» ،حبيث تصبح التوصية بعد التعديل «املوافقة على مشروع قانون
بشأن معاملة علم جملس التعاون لدول اخلليج العربية معاملة علم مملكة
البحرين املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )85لسنة 3103م ،من حيث املبدأ»31 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
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واير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،خبصوص ما ذكر عن معاملة العلم ،جيب أن
نرجع إىل قانون العقوبات ،وهيا ما هو ميكور يف الديباجة ،املادة ()304
تقول« :يعاقب باحلبس من أهان بإحدى طرق العالنية أمري البالد أو علم
الدولة أو الشعار الوطين» ،وبالتالي هيه املادة ستطبق على كل من يهني علم 5
جملس التعاون ،هيا هو القصد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر سعادة الوزير ألنه اختصر ما أثري يف
هيا اجمللس من مداخالت .املعاملة مقصورة على اجلانب العقابي فقط ،وإذا
رجعنا إىل القرار الصادر عن اجمللس األعلى لدول جملس التعاون لدول اخلليج

العربية ،فسنرى أنه نص على «أن تقوم الدول األعضاء باختاذ اإلجراءات 05
القانونية الالزمة يف حالة التعرض لعلم جملس التعاون ،حبيث تكون
العقوبات اليت تطبق مساوية للعقوبات اليت تطبق عند التعرض للعلم الوطين
لكل دولة» ،وبالتالي القرار مل يتضمن معاملة علم جملس التعاون معاملة
باملثل فيما يتعلق بباقي مفردات املعاملة ،وقصرها فقط على العقوبات .كالم
األ مجال فخرو ال يصادف الصحيح ،وهيا ثابت باألوراق اليت أمامنا 31
واملتضمنة يف التقرير ،وسعادة الوزير قال إننا أمام مادة يف قانون العقوبات
تعاقب من أهان العلم الوطين ،ومن املفرتض تعديلها باإلضافة ،حبيث تطبق
ذات العقوبة يف حالة التعرض لعلم جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،هيا
هو القصد .خبصوص إيراد قانون علم مملكة البحرين يف الديباجة ،هو
إيراد ال حمل له ،وال ميكن القياس عليه؛ ألنه ال عالقة له بالعقوبة اجلنائية 35
اليت يرمي إليها القرار الصادر عن اجمللس األعلى لدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية يف حالة إهانة علم جملس التعاون ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟
01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر املشروع من حيث املبدأ .تفضل األ مقرر اللجنة.

05

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
الديباجـــة :توصـــي اللجنـــة باملوافقـــة علـــى الديباجـــة كمـــا جـــاءت مـــن
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ مقرر اللجنة.
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31

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على املادة األوىل كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هيه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هيه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هيه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على املادة الثانية كما جاءت من
31

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هيه املادة؟
35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هيه املادة .وبهـيا نكـون قـد انتهينـا مـن مناقشـة مـواد مشـروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف نأخي الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
تفضل األ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

01

واير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،لــدينا اجتمــاع مــع جلنــة متابعــة القــرارات،
فأرجو أخي الرأي النهائي بعد مضي ساعة إذا أمكن ذلك ،ألن هـيا املشـروع
يتعلق بقرارات جملس التعاون ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن سوف نأخي الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي
ســاعة مــن اآلن .وننتقــل اآلن إىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلـــاص
مبناقشــة تقريــر جلنــة الشــؤون اخلارجيــة والــدفاع واألمــن الــوطين خبصــوص
مشروع قانون بتعديل املادة ( )34من قانون العقوبـات الصـادر باملرسـوم بقـانون 31
رقــم ( )05لســنة 0191م( ،املعــد يف ضــوء االقــرتاح بقــانون املقــدم مــن جملــس
النواب) .وأطلب مـن األ عبـدالرمحن حممـد مجشـري مقـرر اللجنـة التوجـه إىل
املنصة فليتفضل.
35

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة ) 79

01

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

05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل املادة
( )34من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0191م
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) مع ممثلي وزارة
الداخلية وممثلي وزارة العدل واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس.

واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون وعلى 31
رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى واليي جاء مؤكدًا
لسالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية وعدم سالمته من الناحية
القانونية ،ورأت اللجنة أن التعديل املقرتح للمادة ( )34من قانون العقوبات قد
ساوى بني من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو خمدرة بقصد ارتكاب اجلرمية
اليت وقعت منه ،وبني من تعاطى املسكر أو املخدر ثم جاءت اجلرمية كفعلٍ 35
تالٍ لسكره جراء التعاطي ،واعترب كال الفرضني ظرفًا مشددًا للعقوبة مما
يستوجب توقيع جزاءٍ واحدٍ على فعلني مغايرين يف منوذجهما القانوني ،األمر
اليي يتنافى وقواعد العدالة ،فضالً عن منافاته ملبدأ التناسب بني اجلرمية
والعقوبة ،كما أن إعمال التعديل املقرتح للمادة ( )34من قانون العقوبات
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سيؤدي إىل تطبيق املادة ( )91من قانون العقوبات املتعلقة بكيفية تطبيق
القاضي للظروف املشددة على اجلرميتني اللتني يتضمنهما التعديل املقرتح مبا
يفيد منح القاضي سلطة تقديرية يف اختيار العقوبة املناسبة لكل حالة على
حدة ،وهو ما ال ميكن التسليم به ألن املادة ( )91ال متنح القاضي أية سلطة
تقديرية يف توقيع العقوبة حال توافر الظرف املشدد ،وعليه توصي اللجنة 5
برفض التعديل املقرتح للمادة ( ،)34مع اإلبقاء على النص األصلي للمادة
لدقته وإحكامه يف معاجلته لصورتني من صور التجريم الواقعة حتت تأثري
املواد املخدرة أو املسكرة ،تتمثل األوىل فيمن ارتكب جرمية بعد تناوله ملادة
مسكرة أو خمدرة بعلمه واختياره ومعاقبته كما لو مل يكن واقعًا حتت
تأثري املخدر ،والثانية تتمثل فيمن تعمد تناول املادة املسكرة أو املخدرة 01
بقصد ارتكاب اجلرمية اليت وقعت منه واعتبار ذلك ظرفًا مشددًا يستوجب
تشديد العقوبة .مبعنى أن هناك أشخاصًا يتم إعطاؤهم حبوبًا ليقوموا بعمل
تفجريات أو غري ذلك .ويف ضوء ذلك توصي اللجنة بعدم املوافقة من حيث
املبدأ على مشروع القانون امليكور ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات؟ تفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليست لدي مداخلة على ما قاله مقرر اللجنة31 ،
ولكنين خالل اليوم املاضي حينما كنت أتصفح الصحف لفت نظري يف
إحدى الصحف مقال خبصوص هيا املوضوع ،ويف احلقيقة تفاجأت به،
وذُكر يف املقال أن "خارجية الشورى ترفض مشروعًا لتخفيف العقوبات على
فاقدي اإلدراك قسرًا" ،وهيا غري صحيح ،ألن هيه املادة ــ كما تفضل األ
مقرر اللجنة ــ اليت جرى عليها التعديل هلا ثالث صور ،الصورة األوىل هي :من 35
أخي مواد مسكرة أو خمدرة أُعطيت له من غري علم منه أو قهرًا عنه ،وهيا
مل ميسه أي تعديل ،ويبقى الشخص كمن ال مسؤولية عليه .الصورة الثانية
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هي :من تناول خمدرًا أو مسكرًا بدون التخطيط الرتكاب جرمية ولكنه
بسبب سكره أجرم جرمًا ،فالتعديل وُجد هنا ورُفض ،ألنه اعترب ذلك
كالصورة الثالثة وهي من قام بشرب اخلمر أو املسكر بهدف القيام
جبرمية ،ويف هيه احلالة يكون احلكم مشددًا .فالتعديل يعترب حكم
الصورة الثانية كالثالثة من حيث التشديد ،وبسبب اختالف النموذج القانوني 5
بني الصورتني رفضت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين هيا
املشروع .ليا أرجو من اإلخوة الصحفيني أن يتحروا الدقة يف نقل املعلومات،
وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت على توصية اللجنة وهي عدم املوافقة على مشروع القانون
من حيث املبدأ ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .البند التالي على جدول
األعمال هو البند اخلاص مبواصلة مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عملية
استخراج الرمال البحرية وبيعها ،وسعادة الوزير سوف يتأخر ملدة نصف

ساعة ،أي أنه سيأتينا عند الساعة الثانية عشرة نظرًا الرتباطه مبوعد هام35 .
اآلن لديكم تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف
االجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة يف إفريقيا والعامل العربي ،واملنعقد
يف اململكة املغربية ــ الرباط ،خالل الفرتة من  31ــ  31نوفمرب 3103م .فهل
هناك مالحظات؟ تفضلي األخت هالة رمزي فايز.
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العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أعطي ــ إذا تسمح لي ــ نبية عن
الزيارة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
لدي مالحظة ،أنا مل أكن أود الرد على ما تفضل به األ خليل
اليوادي .اجتماع أديس أبابا هو اجتماع ال عالقة له بالشعبة الربملانية ،إمنا هو
اجتماع خاص مبجلس الشورى ،وبالتالي فإن اإلخوان طلبوا توضيح هيا
املوقف للمجلس ،أما فيما يتعلق بكل االجتماعات اليت تأتي من خالل

الشعبة الربملانية فيجب أن تأتينا تقارير منها وذلك ملناقشتها .ملاذا أقول هيا 01
الكالم؟ أقوله حتى ال يكون كالمنا متناقضًا مع كالم الشعبة حينما
يأتينا التقرير ،فليلك ال أعلم هل اجمللس يريد أن يسن سنة محيدة ــ كما
قال األ خليل اليوادي ــ بأن يأتي اإلخوان يف كل اجتماع ويبينوا ما قالوه؟
وقد يأتينا تقرير الشعبة وخيتلف مع ما لدينا! واألمر يعود إليكم .تفضل األ
05

خليل إبراهيم اليوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،اآلن الكالم يف املوضوع سابق ألوانه ولكن
خبصوص هيا التقرير وتوصيات هيا املؤمتر ال أعلم هل انتقلت عدوى
31

االجتماعات العربية إىل اإلفريقيني؟! توصيات كثرية جدًا...

الرئيـــــــــــــــس:
عن أي مؤمتر تتحدث؟
35

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
مؤمتر الرباط اليي حنن بصدده يف التقرير ،الكالم فيه فات أوانه،
فأمتنى على إخواننا اليين سيشاركون يف هيه املؤمترات مستقبالً أن يأخيوا
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ذلك بعني االعتبار ،فإن التوصيات الكثرية (زي ِقلَّتها) كما يقول املصريون،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لقد وصل سعادة الوزير ،وسنواصل مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة 01
والبياة خبصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية
وبيعها ،وأطلب من األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري مقرر اللجنة

التوجه إىل املنصة فليتفضل.
05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،بعد موافقة
جملسكم املوقر على مشروع القانون من حيث املبدأ يف جلسة مضت نتطرق
اآلن إىل مواد املشروع.

31

الرئيـــــــــــــــس:
أمل نناقش املواد أبدًا؟!

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
ال سيدي الرئيس ،فقط ناقشنا مشروع القانون من حيث املبدأ،
وشكرًا.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

35

()44

3103/3/4م

املضبطة 01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن اآلن على احلافة ،أعين بالنسبة إىل عدد األعضاء،
فاألخت لولوة العوضي سوف ترتكنا بعد قليل الجتماع طارئ ،وعددنا اآلن
 ،33ألن اإلخوة أعضاء جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تركوا اجللسة ألن
لديهم اجتماعًا مع معالي وزير املالية ،فأرجو من اجلميع البقاء حتى ننتهي من 5
هيا املشروع .تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
01

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟ تفضل األ خليل إبراهيم اليوادي.
05

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تعديل يف نص الديباجة على عبارة
« ...بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر باملرسوم لقانون »...حيث إن
فيها خطأً مطبعيًّا ،والصحيح هو « ...الصادر باملرسوم بقانون ،»...وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة مع تصحيح اخلطأ
املطبعي؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة مع تصحيح اخلطأ املطبعي .وننتقل إىل
املادة ( ،)0تفضل األ مقرر اللجنة.
5

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)0توصي اللجنة باملوافقة على هيه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هيه املادة؟ تفضل سعادة األ الدكتور 01
مجعة بن أمحد الكعيب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

واير البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،أصحاب السعادة األعضاء السالم عليكم
ورمحة اهلل وبركاته ،هيه املادة حددت احلصول على الرتخيص من الوزير 05
املختص ،وأثناء مداولة هيه املادة يف جملس النواب ذكرنا أننا ال نريد أن
نربط الرتخيص بالوزير ،فالوزير له صفة سياسية ،واقرتحنا أن يكون
الرتخيص من اإلدارة املختصة بالثروة البحرية ،وهيا ما هو معمول به اآلن،
والوزير يف النهاية هو املسؤول عن أي تصرف من مدير اإلدارة ،فهو مسؤول
أمام جملس النواب عن أداء وعمل وزارته ،وبالتالي ال نربط الرتخيص 31
بالوزير ،ألن هيه أمور فنية إدارية يومية .األمر اآلخر ،حنن نقرتح أن تكون
املادة على الشكل التالي« :يُحظر استخراج الرمال البحرية من دون احلصول
على ترخيص من اإلدارة املختصة بالثروة البحرية ،وبعد أخي موافقة اجلهات
املختصة» وذلك ألن عملية إصدار الرتخيص ال تستلزم موافقة اجمللس األعلى
للبياة أو البلدية فقط ،ولكن هناك أيضًا مصادر املياه ،وشؤون الزراعة 35
ممثلة يف وزارة األشغال ،وخفر السواحل ،أي أن هناك عدة جهات ،وبالتالي
البد أن نقول «بعد أخي موافقة اجلهات املختصة» ،فنحن نقول إن الرتخيص
يصدر عن اإلدارة املختصة بعد أخي موافقة اجلهات املختصة بهيا اجملال.
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الرئيـــــــــــــــس:
يا سعادة الوزير هل قُمتم بطرح هيا التعديل على اإلخوان يف اللجنة؟

واير البلديات والتخطيط العمراني:
5

ال يا معالي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
أي أنكم تقرتحون ذلك اآلن.
01

واير البلديات والتخطيط العمراني:
نعم هيا صحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل تتبنى اللجنة ما تفضل به سعادة الوزير؟ تفضل األ مقرر
05

اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،للتوضيح فقط ،جملس النواب مل يتبنوا هيا
االقرتاح .البند املتفق عليه واليي وافق عليه جملس النواب املوقر يقول «يُحظر
استخراج الرمال البحرية إال بعد احلصول على ترخيص من الوزير 31
املختص ،»...وحنن يف جلنة املرافق العامة والبياة مبجلس الشورى أعدنا
صياغة املادة ،ولكننا أبقينا على املضمون نفسه املتفق عليه مع جملس
النواب املوقر .وما مت اقرتاحه اآلن من قبل سعادة الوزير مل يُطرح يف اللجنة،
والصياغة املوجودة أمامكم هي اليت اُتفق عليها مع اجمللس األعلى للبياة ومع
وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ،وإذا أقررنا تغيري سعادة الوزير 35
فسوف يكون هناك تغيري جوهري يف املواد فقط مبجرد تغيري العبارة من
«ترخيص من الوزير املسؤول» إىل «ترخيص من اإلدارة املختصة» ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كالمي يأتي مثنيًا على كالم األ مقرر 5
اللجنة .حنن يف اللجنة ارتأينا أن يكون الرتخيص من الوزير املختص وليس
من اجملالس البلدية لسهولة احلصول على الرتخيص من اجلهة التنفييية
واملساءلة سياسيًا أمام اجمللس الوطين .االقرتاح اليي أتى به سعادة الوزير رغم
أن له وجاهته فإننا يف اجتماعاتنا مع خمتلف اجلهات ــ ومنها إدارة الثروة
البحرية والسمكية واهلياة العامة حلماية الثروة البحرية والبياة واحلياة 01
الفطرية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ــ ارتأينا أن هيه اإلدارات
يف كل تعديل وزاري تُلحق بوزارات أخرى ،إدارة الثروة السمكية واإلدارات
األخرى املشابهة تُلحق بوزارات ،وهيا يؤدي إىل صعوبة تسمية الوزير
املختص ،فأيًا كانت الوزارة سواء كانت وزارة شؤون البلديات والتخطيط
العمراني أو وزارة الصناعة والتجارة أو أي وزارة أخرى تلحق بها هيه اإلدارة 05
سيكون وزيرها هو الوزير املسؤول أمام اجمللس الوطين ،هيا من ناحية .أما
ما أتى به سعادة الوزير من أن الرتخيص حيتاج إىل موافقة إدارات أخرى فإن
كل وزارات الدولة تعمل بهيه املوافقات ،وكل صاحب ترخيص ــ حتى من
وزارة األشغال وحتى املقاولون ــ البد أن مير على عدة جهات ووزارات أخرى،
فهو مير على هياة الكهرباء واملاء ،وعلى شركة بتلكو أو غريها ،حتى 31
يأخي موافقة اجلهات املسؤولة ،مثل موافقة خفر السواحل أو إدارة توزيع املياه
أو وزارة األشغال ،وكلها مربوطة مبا يسمى (الواي ليفز) اليت تُمرر على
باقي الوزارات ذات العالقة .ويف اجتماعاتنا حضر ممثلون عن وزارة شؤون
البلديات والتخطيط العمراني ومل يُطرح هيا التعديل ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املشروع بقانون عندما منح الوزير
اختصاصًا حمددًا كان يهدف إىل محاية املال العام .تقليل أهمية هيا
الرتخيص وجعله من قبل إدارة من إدارات الوزارة يقلل من شأن املوضوع،
وبالتالي هيا املشروع بقانون نظر إىل أهمية استخراج الرمال يف مملكة 5
البحرين وأناط األمر بالوزير املختص أو الوزير املسؤول عن هيه األمور ،وذلك
محاية للمال العام ومحاية لكل املخرجات اليت تتعلق باستخراج الرمال .أما
ما تفضل به سعادة الوزير حول اإلدارات األخرى ،فنقول إن هيا املشروع
بقانون مكوّن من  9مواد ،اجمللس األعلى للبياة له دور حموري يف هيا
املشروع بقانون ،والتعديل اليي تفضل به الوزير سيقلب املشروع رأسًا على 01
عقب ألننا إذا رجعنا إىل املواد اخلاصة بدور اجمللس األعلى للبياة فسنجد أنه
يرتتب على ما هو مطروح أن نلغي هيه املواد وهيه االختصاصات اليت وردت
يف مشروع هيا القانون واملتعلقة باجمللس األعلى للبياة .وأنا أتفق مع ما تفضل
به األ مقرر اللجنة من أن هيا االقرتاح مل يُطرح من قبل املسؤولني اليين
أتونا من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني يف االجتماع اليي مت يف 05
جلنة املرافق العامة والبياة ،وهو يُطرح للمرة األوىل ،وسيرتتب عليه تعديل
جوهري وجيري جلميع مواد املشروع ،وخاصة فيما يتعلق باختصاص ودور
اجمللس األعلى للبياة ــ اليي قُصد أن يكون له دور معني ــ ألن استخراج
الرمال يضر بالبياة البحرية والربية أيضًا فيما يتعلق بالتأثري يف احلياة الفطرية
31

البحرية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
35

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق يف جزئية مع سعادة الوزير .النص واضح
وصريح ،فهو يقرر أن يصدر الرتخيص عن الوزير املسؤول ،وبالتالي ال
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()41

3103/3/4م

املضبطة 01

يستطيع أن يفوض غريه يف إصدار الرتخيص ،وأرى أن تعاد صياغة النص
حبيث يصدر التصريح عن الوزارة ،كي حيدد اجلهة املعنية بإصدار
الرتاخيص يف الوزارة ،وهيا سيكون أفضل من الناحية العملية للوزارة؛ ألن
الوزير لن ينتبه إلصدار الرتاخيص بالنسبة هليا املوضوع .أما فيما يتعلق
بصياغة النص على أساس اجلهة املختصة ولتعدد اجلهات فال أتفق مع سعادة 5
الوزير؛ ألنه جيب أن حندد اجلهات اليت سيؤخي برأيها حتى ال ندخل يف
مسألة البريوقراطية ،وليعرف الشخص اجلهة اليت سيلجأ إليها يف إصدار
الرتاخيص إال إذا كانت الوزارة ستتوىل مسؤولية مترير الرتخيص قبل
إصداره على اجلهات اليت تصدر الرتخيص .أعتقد أن النص حيتاج إىل تعديل
إلعطاء مزيد من املرونة ،وال أرى أن الوزير سيكون متفرغًا إلصدار 01
الرتاخيص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.
05

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن التشدد اليي جاء يف املادة أتى
كنوع من ردة الفعل على الوضع القائم حاليًا ،وربط الرتخيص بالوزير
شخصيًا وأعتقد أن فيه نوعًا من تعقيد العمل اإلداري ،واملوضوع ال يستحق
ــ بعد أن أصبح موضوعًا عامًا أو عاديًا ــ أن يكون يف يد الوزير ،بل ميكن 31
ألي موظف إداري لديه صالحيات حمددة أن يوقع على الرتخيص .حنن اليوم
متشددون بسبب سوء استغالل ذلك يف السابق ،فجُعل يف يد الوزير ،هيا
أوالً .ثانيًا :إن الوزير مسؤول عن أعمال وزارته وبالتالي حتى لو مل يوقع الوزير
على الرتخيص ــ كأن يوقعه وكيل وزارة أو مدير أو غريهما ــ فسوف
حياسب ويراقب من قبل السلطة التشريعية ،فال أرى مربرًا ملا ورد يف تفسري 35
اللجنة من أن الوزير املختص يتحمل املساءلة القانونية ،فهو يتحملها حتى لو
مل يوقع ألنه مسؤول عن أعمال وزارته بالكامل .ثالثًا :كأننا بهيا نلغي دور
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اجملالس البلدية ،وبالتالي أتساءل :هل نريد أن يكون للمجالس البلدية دور
أم ال؟ يف النص األصلي طلبوا موافقة اجمللس البلدي ،وحنن قلنا :إبالغه أو
أخي رأي اجمللس البلدي ،وأخي رأيه هل هو إلزامي أم غري إلزامي؟ ثم أخي
موافقة اجمللس األعلى للبياة ،بينما الوزير املعين يقول :إن القرار حيتاج إىل
موافقة أكثر من جهة إدارية ،وحنن ال نعرف طبيعة عمله اإلداري ــ هو أعلم 5
منا بهيا اجلانب ــ ليلك أرى أال نستعجل يف إقرار هيه املادة الرئيسية ،وال
مشكلة يف أن تعقد اللجنة اجتماعًا مع الوزارة ملعرفة األسباب اليت دفعتها
إىل القول بضرورة أن تكون املوافقة من جهات متعددة بدالً من االكتفاء
برأي اجمللس األعلى للبياة ،وملاذا تنحصر صالحية الرتخيص يف الوزير؟ لن
يضرنا شيء إذا تأخرنا أسبوعني ،صحيح أنه قد مضت على القانون مدة 01
طويلة ولكن جيب أن يصل القانون بشكل ميكننا أن حناسب الوزارة على
عملها ،فعندما نقول إنه جيب أن نأخي رأي اجمللس األعلى للبياة فقط بدون
االلتفات إىل رأي جهات أخرى كالداخلية أو هياة الكهرباء واملاء أو غريهما
فأنا بيلك أمحلها مسؤولية أن يكون يف ذلك ضرر على الثروة البحرية أكثر
من النفع ،وأرى أن التأني قد يكون مناسبًا ،وال ضرر يف إعادة هيه املادة 05
إىل اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
31

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك لبس ،وللتوضيح إذا ارتأى جملسكم
املوقر أن يكون لإلدارة املختصة حق إصدار الرتخيص فليكن ،وال مانع
لدينا من تعديل هيا البند ،ولكن عبارة «بعد موافقة اجلهات املختصة» تعترب
عبارة مبهمة ،وقد تطرقنا إىل هيا املوضوع يف اللجنة ،وهيا قد يزيد 35
البريوقراطية بعكس ما تفضل به سعادة األ مجال فخرو؛ ألن األشخاص
املعنيني أو الشركات اليت تطلب الرتخيص ال تعلم إن كانت الوزارة ستأخي
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برأي أي من هيه اجلهات ،هيا أمر .األمر الثاني :جيب قراءة هيا البند مع
املادة ( )3من نفس القانون ،البند ( )0من املادة ( )3يقول« :تشكل جلنة
بقرار من الوزير املسؤول عن  ،» ...وجيب أن تُقرأ :أن تكون هناك جلنة،
بينما البند ( )3يقول :تتوىل اللجنة حتديد مواقع معينة يف البحر الستخراج
الرمال ،مع مراعاة عدم تعرض احلياة الفطرية والثروة البحرية للخطر5 ،
واحملافظة على سالمة البياة البحرية» ،فمن ضمن تشكيل اللجنة الوزارة
املعنية بالثروة البحرية ،وعضوية كل من ممثلي وزارة الداخلية ،ووزارة
األشغال ،وإدارة شؤون املوانئ واملالحة البحرية ،واجمللس األعلى للبياة
والتخطيط العمراني ،والبلدية املختصة ،فبالتالي جلميع اجلهات العاملة مبا
فيها وزارة الداخلية واجمللس البلدي ووزارة اإلسكان ووزارة األشغال دور يف 01
حتديد املواقع وتنظيم هيه العملية ،فال ميكن قراءة البند األول من املادة
األوىل بدون األخي يف االعتبار البندين ( 0و )3من املادة الثانية ،الليين
يوضحان كيفية الرتخيص للشركات ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم اليوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليطمان قليب فقط ،فقد تقدمت باقرتاح مادة
جديدة ،وأرجو أن تكون قد وصلت إليكم ،ألن هيا املوضوع قد تأجل 31
وأرجو أن يؤخي ذلك بعني االعتبار .األمر اآلخر ،أوافق على ما تفضل به األ
مقرر اللجنة خبصوص أن املادة الثانية جاءت موضحة للمراد اليي يهدف إليه
سعادة الوزير ،وأن املادة ( )3تغطي هيا اجلانب ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.
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العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،موضوع استخراج الرمال هو موضوع يف غاية
األهمية ،وال يعرف ذلك إال من يدخل البحر ،اآلن مضى على استخراج
الرمال من البحر أكثر من  41سنة ــ طبعًا زادت خالل السنوات العشرين
األخرية ــ وعلى بُعد عشرة كيلومرتات مشال البحرين وشرقها إىل ممر 5
البواخر اجلنوبي للنفط ،حيث انعدمت البياة البحرية متامًا ،فال توجد
فشوت وال أعشاب وال أمساك وال غريها يف البحر ،والسبب هو االستخراج
اجلائر للرمال وصيد الروبيان .رحم اهلل الشيخ زايد ،فعندما جاءت شركة
الروبيان لالصطياد يف اإلمارات ،دخل معهم شخصيًا يف إحدى البواخر،
ورأى كيف يصطاد الروبيان وكيف تدمر البياة ،حيث تُحمل ماليني 01
األمساك الصغرية ومتوت ثم يلقونها يف البحر ،فحرم صيد الروبيان ،وقال:
(أال نأكل روبيانًا خريًا من أن تدمر البياة) ،كيلك احلال بالنسبة لدولة
قطر .بينما نسمح هنا باحلفر واستخراج الرمال حتى ندفن األراضي وندمر
البياة! أين األمن الغيائي اليي نتكلم عنه؟ ومن أين نأتي باألمساك وحدود
البحرين ضيقة؟ اآلن خيرج الصيادون خارج حدود البحرين حيث متسك بهم 05
القوات األمنية يف الدول األخرى .حتى مشروع احلكومة يقول :الوزير هو من
يعطي التصاريح ،بينما يريد سعادة الوزير اآلن أن حييل ذلك إىل اإلدارة ،هل
نأخي مبشروع احلكومة أم بكالم سعادة الوزير اآلن؟ ولألهمية مبكان
أعتقد أنه جيب أن يكون األمر لدى الوزير .األمر اآلخر ،كم ترخيصًا
سيصدر الستخراج الرمال؟ استخراج الرمال ليس كالسابق ــ وأعتقد أن 31
سعادة الوزير وكيلك الكثري من كبار السن يعلمون كيف كانت الرمال
تستخرج ــ فعندما يصبح البحر جَزرًا تدخل شاحنة صغرية ،وبعضهم
يستخدمون (الشيول) ،أو قد يستخدمون عربة ومحارًا ،على بُعد ال يتجاوز
نصف كيلومرت من شاطئ البحر ،ويف هيا تدمري خطري جدًا للبياة،
فالباخرة حتفر الرمال وعلى بُعد مخسة كيلومرتات يجد البحر مدمرًا 35
بالكامل .فشت العظم تدمر بكامله بعد أن كان صيده وفريًا خالل
الستينيات من القرن املاضي ،فال وجود لألمساك اآلن بسبب الرمال اليت
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()53

3103/3/4م

املضبطة 01

استخرجت منه ،وكيلك يف منطقة اهلميالت حمار كثري ولكنه انقرض
اآلن أيضًا ،فهل نريد معاجلة مثل هيه األمور أم أنه جمرد قرار إداري نصدره
وانتهى املوضوع؟ نريد عالجًا ،وهيا املشروع هو عالج ومحاية للبياة والثروة
الطبيعية .وأعتقد أنه كلما كان هناك تشديد ومراقبة هليه العملية كان
ذلك أفضل .اليوم من يقوم باستخراج الرمال بالبواخر أو باآلالت وباملعدات 5
ومبد أنابيب هم  3أو  3يف البحرين ــ وهم معرفون ــ فهل يرتك هيا املوضوع
لإلدارة؟ هيه ليست عملية صيد مسك إمنا هي حفر للرمال ،ومن يقوم بها
شركتان أو ثالث أو أربع شركات ،ليا أرى أن يبقى الرتخيص عند الوزير،
ولتكن  8شركات ،فكم من الوقت حيتاج الوزير إلصدار الرتاخيص هلا؟!
هل حيتاج إىل  3أو  4شهور أو سنة؟! لتبقَ عند الوزير لتكون احملاسبة أشد 01
وأكثر صالبة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير
05

البلديات والتخطيط العمراني.

واير البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أحببت أن أعقب على النقطة اليت أُثريت.
هيا ليس مشروع احلكومة بل هو مشروع جملس النواب .ثانيًا :حنن أضفنا
جهات أخرى للتأكد من أن مجيع اجلهات تنظر يف الرتخيص ،فمثالً :إدارة 31
مصادر املياه ال ميكن أن تسمح باستخراج الرمال إذا كان منسوب املياه
اجلوفية عاليًا؛ ألن املياه املاحلة قد ختتلط باملياه العيبة .كما أننا ال نستطيع
إغفال التخطيط العمراني ،فهناك خمطط اسرتاتيجي جيب أن يؤخي يف
االعتبار وهو خمطط رؤية  .3131وهيه املادة حددت جهتني :اجمللس األعلى
للبياة ،والبلدية املختصة ،كما أن هناك جهات أساسية جيب أخي موافقتها35 ،
لدينا مثالً إدارة شؤون املوانئ ،فإذا كانت لديها خطة للبواخر ،فهيا األمر
غري معقول .هيه اإلجراءات مطبقة يف الدول اجملاورة ،وجيب أخي موافقة هيه
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اجلهات حرصًا على أن املوقع اليي سيحدد ،وآلية الرتخيص يكونان وفق
آلية قانونية .حنن عندما نقول :الوزير مسؤول ،فكما ذكر أصحاب السعادة
أنه من املمكن أن تكون الوزارة هي اجلهة املختصة ،ولكن إذا حصرت
صالحية إصدار الرتاخيص يف الوزير فقد يكون الوزير غائبًا أو مسافرًا
فتتعطل مصاحل املواطنني .حنن نقول :املسؤول أو الوزارة أو اإلدارة املختصة5 ،
وهيا لتسهيل إصدار الرتاخيص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،مرة أخرى وللتوضيح فإن ما يتطرق إليه
سعادة الوزير موجود يف الفقرة  3من املادة  3اليت تقول« :تتوىل اللجنة حتديد
مواقع معينة ،»...فال الوزير وال الوزارة وال اإلدارة املختصة حتدد الرتاخيص
على هواها ،حيث إن هناك جلنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة 05
اإلسكان ووزارة األشغال وإدارة شؤون املوانئ واملالحة البحرية واجمللس
األعلى للبياة والتخطيط العمراني والبلدية املختصة ،وهيه اللجنة املشكلة
من مجيع هيه اجلهات هي اليت حتدد مواقع معينة يف البحر الستخراج
الرمال ،فاملواقع حتددها اللجنة ،والرتخيص يصدر من قبل الوزير أو الوزارة
املختصة ،وهيا مرتوك جمللسكم املوقر ،ولكن اجلهات املختصة موجودة 31
يف هيا القانون ويؤخي رأيها قبل إصدار الرتخيص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.

35

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة رمبا خلطت بني أمرين وهما الرتخيص
وحتديد األماكن ،فلو أنه أنيط باللجنة املوافقة على الرتخيص الكتفينا،
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ولكن النص يقول :إن الرتخيص مينح من الوزير بعد أخي رأي اجمللس األعلى
للبياة وأخي رأي البلدية ،وتغاضى متامًا عن دور اللجنة ،وليست لدي مشكلة
يف أن نربط الرتخيص باللجنة ،فقد أوضح سعادة الوزير أنه يريد أن تكون
للمجلس األعلى للبياة عالقة وكيلك إدارة شؤون املوانئ ووزارة الداخلية
ووزارة األشغال وهكيا؛ ليا أعتقد أنه ليس عيبًا أن يُنظر يف هيه املادة على 5
ضوء مطالب الوزارة اليت تقول إنها ال تستطيع أن توافق لوحدها وتريد جهات
متعددة أن توافق معها ،واليوم حتى أفتح خمبزًا أحتاج إىل موافقة وزارة
الصحة والبلدية ووزارة الداخلية ،مع أن طلب الرتخيص يقدم إىل وزارة
الصناعة والتجارة ،وبالتالي ال ميكن أن أعطي ذلك للمجلس األعلى للبياة
ــ اليي ال أعلم صالحياته ــ والبلدية وأغفل اجلهات األخرى ،فالوزير يقول01 :
إن هيا ليس من صالحياتي ،فلماذا نتمسك باملادة كما هي؟ لتدرس اللجنة
املادة مع اإلخوة يف الوزارة على ضوء رأي الوزير ،وبعدها إما أن يعدلوا
صياغة املادة  3بإضافة صالحية الرتخيص هلم ،وإما أن يتم تعديل املادة 0
وربطها باملادة  .3أرجو أال يجعل رخصة عمل جتاري مرهونة بيد الوزير ،فإذا
أصدرت القرار وقلت فيه إن ما سيصرح له جيب أن يكون شركة متلك 05
خربة وإىل آخره؛ فلماذا أعطي الوزير صالحية الرتخيص؟ هيا عمل اقتصادي
جتاري بسيط ،وأنت ــ سيدي الرئيس ــ كنت وزيرًا للتجارة سابقًا ،ختيل
نفسك أن تقوم باملوافقة على كل سجل جتاري يف البحرين ،ستقوم بالتوقيع
على  11ألف ترخيص يف السنة! ومن قال إنها ستكون  8شركات يف
املستقبل؟ هي اليوم  8شركات ألن السوق مقفلة ،وغدًا عندما أفتحها وأحدد 31
األماكن واإلجراءات فمن املمكن أن تأتي شركات أخرى ،فلماذا أحصر
التصريح يف يد الوزير فقط؟ هناك إدارة معينة هلا مسؤولية والوزير مسؤول
عن عمل اإلدارة ،وإذا كان احلديث عن حماسبته فإنه حياسب يف الربملان
ألن الوزير مسؤول عن أعمال إدارته ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ مجال ،األ مقرر اللجنة يقول إنه ليس لديهم مانع من أن
تعطى اإلدارة املختصة الصالحية ،إذن لديهم استعداد لقبول ذلك ،أما
اجلهات األخرى اليت ذكرها سعادة الوزير ــ كما شرح ــ فأكثرها موجود
يف املادة  ،3وبالتالي عندما يشكل سعادة الوزير جلنة من كل اجلهات 5
املعنية واللجنة هي اليت حتدد أماكن استخراج الرمال فإن ذلك يغطي طلب
الوزير وهو أن نأخي القانون كقانون متكامل ،مبعنى أال نأخي مادة ونرتك
بقية مواد القانون .وحتى أسهل عليكم األمر أوضح أن اللجنة ليس لديها مانع
من أن تعطي الصالحية لإلدارة املختصة يف الوزارة املختصة وال تربطها
بالوزير ،أما خبصوص اجلهات اليت تكلم عنها الوزير فكما تقول اللجنة 01
إنها مغطاة يف املادة  ،3هيا هو املختصر املفيد .تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدينا صياغة مقرتحة تأخي يف االعتبار
اجلوانب اليت تطرقتم إليها وهي كالتالي« :حيظر استخراج الرمال البحرية 05
دون احلصول على ترخيص من اإلدارة املختصة يف الوزارة املختصة عن تنظيم
صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية وبعد أخي موافقة اجمللس األعلى للبياة
وأخي رأي البلدية املختصة وحسب متطلبات املادة  3من هيا القانون»،
وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هيا ما كنت أقوله ،فاإلخوة يف اللجنة موافقون على إعطاء
الصالحية لإلدارة املختصة يف الوزارة ،وبقية املادة  3تغطي اجلانب اآلخر.
ولكن أقرتح إعادة املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة .هل هناك مالحظات
35

أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على إعادة هيه املادة إىل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هيه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على هيه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الفقرة األوىل من هيه املادة؟ تفضل سعادة 05
األ الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير البلديات والتخطيط العمراني.

واير البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،أوالً :هيه املادة حددت أن تكون الرئاسة
لوكيل الوزارة املساعد ،فلماذا ال تكون لوكيل الوزارة؟ فلدينا اآلن وكيل 31
وزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية .ثانيًا :خبصوص التخطيط العمراني،
هناك اإلدارة العامة للتخطيط العمراني بالوزارة ،فالتخطيط العمراني ليس
تابعًا للمجلس األعلى للبياة .ثالثًا :إضافة إدارة مصادر املياه بالوزارة؛ ألنها غري
موجودة هنا ،واملشكلة هي أن بعض اإلدارات غري موجودة أو قد تستجد
إدارات يف السنوات القادمة ،فماذا نعمل إذا استجدت إدارات أخرى؟! نقرتح 35
إضافة إدارة مصادر املياه بالوزارة واإلدارة العامة للتخطيط العمراني ووكيل
الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
التخطيط العمراني ميكور يف املادة.

واير البلديات والتخطيط العمراني:
5

أتكلم عن املسمى وهو اإلدارة العامة للتخطيط العمراني.

الرئيـــــــــــــــس:
تعين أن تكون العبارة «اإلدارة العامة للتخطيط العمراني» بدالً من
«التخطيط العمراني» .وإضافة إدارة مصادر املياه إىل املادة ،وتغيري عبارة
«وكيل الوزارة املساعد» إىل عبارة «وكيل الوزارة» ،فهل اإلخوة يف اللجنة 01
يوافقون على تعديالت سعادة الوزير؟ تفصل األ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،نوافق على التعديالت اليت ذكرها سعادة
05

الوزير ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ مقرر اللجنة ،أرجو أن تقرأ الفقرة األوىل من املادة بعد
التعديالت اليت أُدخلت عليها ،تفضل.
31

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تكون الفقرة األوىل من املادة كالتالي:
«تشكل جلنة بقرار من الوزير املسؤول عن تنظيم صيد واستغالل ومحاية
الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة يف اجلهة املعنية امليكورة أعاله
وعضوية ممثلني عن كل من وزارة الداخلية ووزارة اإلسكان ووزارة األشغال 35
وإدارة شؤون املوانئ واملالحة البحرية واجمللس األعلى للبياة واإلدارة العامة
للتخطيط العمراني وإدارة مصادر املياه والبلدية املختصة» ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة مشكلة من إدارات ،وقد ال تكون 5
هيه اإلدارات موجودة يف املستقبل أو قد يلغى اجمللس ،فمن املفرتض أن
تشكل اللجنة من وزارات .هناك وزارة الداخلية ووزارة اإلسكان ،فلنرَ إدارة
شؤون املوانئ تابعة ألي وزارة؟ وإدارة التخطيط العمراني تابعة ألي وزارة؟ ألن
احتمالية تغيري اللجنة واردة ،وإذا مت تغيريها ،فهل يعين هيا أنها ستتوقف عن
ممارسة عملها؟ حنن عادة ال نشري إىل اإلدارات يف نصوص القوانني01 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ علي عبدالرضا العصفور.
05

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا قد أوافق اإلخوة األعضاء ،ولكن بشرط
أن تبقى اللجنة حتت إدارة ومسؤولية الوزير مباشرة؛ ألن فيها مساءلة...
31

الرئيـــــــــــــــس:
يا أ علي ،عن ماذا تتحدث اآلن؟

العضو علي عبدالرضا العصفور:
عن اللجنة نفسها اليت تعطي اإلجازة أو الرتخيص...
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل تعين أن تكون اللجنة برئاسة الوزير؟
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العضو علي عبدالرضا العصفور:
نعم ،أن يكون الوزير هو املعين عنها مباشرة...

الرئيـــــــــــــــس:
هل تريد أن تقول إنه بدالً من أن تكون اللجنة برئاسة وكيل الوزارة 5
تكون برئاسة الوزير نفسه؟

العضو علي عبدالرضا العصفور:
نعم ،أن تكون اللجنة حتت إدارة ومسؤولية الوزير نفسه.
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن هيا اقرتاح آخر ،واآلن يا إخوان أنتم استمعتم إىل كالم األخت
رباب ،واستمعتم إىل كالم األ علي العصفور ،وتعديل اللجنة جاء متوافقًا
مع مقرتحات سعادة الوزير .تفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد
05

الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

واير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،لدي مالحظة بسيطة خبصوص إشراف وإدارة
شؤون املوانئ واملالحة البحرية ،فقد أصبح هيا اختصاصًا أصيالً لوزارة
املواصالت حبسب املرسوم األخري اليي مُرِّر من قبل جملسكم املوقر ،وأرى 31
أن نيكر أن وزارة املواصالت هي املسؤولة عن إدارة شؤون املوانئ واملالحة
البحرية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيجي املستشار 35
القانوني للمجلس.
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املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،صدر مؤخرًا مرسوم رقم ( )18لسنة 3103م
بإعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ،وهناك أكثر من
وكيل وزارة موجود حبسب هيا التنظيم ،وأعتقد أن القول إن «وكيل وزارة
يف اجلهة املعنية امليكورة أعاله» ال يفي بالغرض ،ما مل حيدد الوكيل 5
املسؤول مباشرة عن املوضوع ،وهو وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة
البحرية ،فهو الوكيل املختص بهيا املوضوع ،وبالتالي ال ميكن أن نقول
وكيل وزارة فقط ،فهناك أكثر من وكيل وزارة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أنا أقرتح إعادة املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؛ ألن
املوضوع أصبح به لبس ،وحتى ال نصوّت على أمر غري مفهوم عند بعض
اإلخوة ،وطاملا أننا أيضًا أعدنا املادة األوىل إىل اللجنة ،فأقرتح أن يعود
مشروع القانون برمته إىل اللجنة ملزيد من الدراسة مع اإلخوة يف الوزارة

املختصة على أن يأتيكم مدروسًا ومتفقًا عليه ،تفضل األ مجعة حممد 05
الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،اتفقت اللجنة على الصياغة حرفيًا مع اجلهات
املختصة وحبضور ممثلي الوزارة ،وبعد صياغة املشروع قدمنا املشروع هلم 31
ووافقوا على الصياغة ،وأمتنى على الوزارة أن يكونوا حمددين يف
تعديالتهم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ أرى أن يعاد املشروع إىل اللجنة ملزيد من الدراسة 35
ويعود إىل اجمللس مرة أخرى الختاذ القرار املناسب بشأنه ،تفضل األ خليل
إبراهيم اليوادي.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا تقدمت باقرتاح يف اجللسة املاضية وأمتنى
أن يصلكم ،وهو حظر تصدير الرمال البحرية خلارج مملكة البحرين ،وأنا
نسقت مع اللجنة وهم موافقون عليه ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على إعادة مشروع القانون إىل اللجنة ملزيد من
الدراسة؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُعاد مشروع القانون إىل اللجنة .وننتقل اآلن إىل أخي الرأي النهائي
علــى مشــروع قــانون بشــأن معامل ـة علــم جملــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة

معاملة علم مملكة البحرين املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )85لسـنة 3103م31 .
وقد وافق اجمللس علـى مشـروع القـانون يف جمموعـه ،فهـل يوافـق عليـه بصـفة
نهائية؟

(أغلبية موافقة)
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