كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 1السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
5

- 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة الداخلية:
 - 1النقيب ر كن مريم حممد الربدولي رئيس شعبة الشؤون القانونية بالشرطة

11

النسائية.
 - 3املالزم أول حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية.
 من وزارة التنمية االجتماعية:
 -السيدة بدرية يوسف اجليب الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي.

15

 من وزارة املواصالت:
- 1السيد أمح د نعمة علي القائم بأعمال وكيل شؤون الطاران املدني.
- 3السيد أمحد كمال الدين حممد املستشار القانوني.

كمــا حضــرها الســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد 31
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي
رئـــيس هياـــة املستشـــارين القــ انونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هياـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
35
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الرئيـــــــــــــــس:
بســـم اهلل الـــرمحن الـــرحيم نفتـــتح اجللســـة الثالثـــة والعشـــرين مـــن دور
االنعقــاد الع ـادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء
األعضــاء املعت ـ رين ،والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .فضــل األ عبــداجلليل
5

إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركا ه ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خار ،اعت ر عن حضور هـ اجللسـة كـل مـن أصـحاب
السعادة األعضاء :الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،وإبراهيم حممـد 11
بشـــمي ي مهمـــة رمسيـــة داخليـــة بتكليـــف مـــن جهـــة أخـــرى ،ومحـــد مبـــار
النعيمي ،والدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل ،ورباب عبدالنيب العريض للسـفر
خــارا اململكــة ،والــدكتورة نــدى عبــاا حفــاظ ،والــدكتور ســعيد أمحــد
عبــداهلل ،وعلــي عبدالرضــا العصــفور لظــر صــحي ،ومجيلــة علــي س ـلمان،
والدكتورة عائشة سامل مبار  ،ونانسـي دينـا إيلـي خضـوري لظـر خـا 15 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .قبل
أن ننتقل إىل البند التالي أود أن أنبه اإلخوة إىل عدم مغادرة اجللسة حتى ال 31
نفقد النصاب القانونـي النعقاد اجللسة ،والبد أن ننتهي من مناقشة مجيع
بنود جدول أعمال ه اجللسة ،ل ا أرجو منكم التعاون ي ه ا اجملال ألن
عدد الغائبني كبار .ننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلا
بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هنا

مالحظات عليها؟

فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات على املضبطة السابقة ي
الصفحات  11و  17و 18و 33و 38و 39و ،51وهي عبارة عن مالحظات لغوية
وإمالئية وجتويدية ال ؤثر ي جوهر مداخليت ،وسأزود بها قسم املضبطة
5

والطباعة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ فؤاد أمحد احلاجي.
11

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ي الصفحة  43السطر  13أرجو غيار كلمة
«االر فاع» إىل كلمة «االر فاق» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
15

شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر املضبطة مبا سيجرى عليها من عديل .وننتقل اآلن إىل البند 31
التالي من جدول األعمال واخلا

بالرسائل الواردة ،فضل األ عبداجلليل

إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسـائل الـواردة :رسـائل معـالي السـيد خليفـة 35
بــن أمحــد الظهرانــي رئــيس جملــس النــواب ىصــو

مــا انتهــى إليــه جملــس

النواب حول التالي :مشروع قانون بالتصـديق علـى الربو وكـول بـني مملكـة
البحرين ومملكة هولندا بشأن عـديل ا فاقيـة اخلـدمات اجلويـة املوقـع عليهـا
ي املنامــة بتــاريخ  11يوليــو 1991م ،املرافــق للمرســوم امللكــي رقــم ( )6لســنة
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3113م .وقد متت إحالته إىل جلنـة الشـؤون اخلارجيـة والـدفاع واألمـن الـوطين
مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .وقرار جملس النـواب حـول قـرار
جملس الشورى بشـأن مشـروع قـانون بتعـديل بعـض أحكـام قـانون اإلثبـات ي
املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة 1996م( ،املعـد
ي ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى) .وقد متت إحالتـه إىل جلنـة 5
الشؤون التشـريعية والقانونيـة .واحلسـاب اخلتـامي الحتيـاطي األجيـال القادمـة
للسنة املاليـة 3111م بعـد دقيقـه مـن قبـل ديـوان الرقابـة املاليـة واإلداريـة .وقـد
متــت إحالتــه إىل جلنــة الشــؤون املاليــة واالقتصــادية مــع إخطــار جلنــة الشــؤون
التشريعية والقانونية ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،بالنســبة إىل قريــر جلنــة الشــؤون اخلارجيــة والــدفاع واألمــن
الوطين حول قرار جملس النواب ىصو

قرار جملس الشورى بشأن مشـروع

قـــانون بتعـــديل املـــادة  1مـــن املرســـوم بقـــانون رقـــم  17لســـنة 1976م ي شـــأن
األحـدا ،،املعـد ي ضـوء االقـرتاح بقــانون املقـدم مـن جملـس النـواب ،اجمللــس 15
اخت قرار ي جلسة سابقة ،وعندما أحالـه إىل جملـس النـواب متسـك بقـرار
الســابق ،واآلن أحيــل إىل ه ـ اللجنــة وهــي متســكت بقــرار اجمللــس الســابق.
اإلخوة ي وزارة الداخلية واجلهات املعنية موجـودون هنـا وال نريـد أن نـؤخرهم؛
ل ا أرى أن نقوم بتقديم ه ا التقرير على التقرير اخلا

بالطاران املدني ألنـه

طويل وقد يأخ بعض الوقت لالنتهاء منه ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .سنناقش اآلن قرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 35
واألمن الوطين حول قرار جملس النواب ىصو

قرار جملس الشورى بشأن

مشروع قانون بتعديل املادة  1من املرسوم بقانون رقم  17لسنة 1976م ي شأن
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األحدا ،،املعد ي ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب .أطلب من
األ عبدالرمحن حممد مجشار مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،امسح لي سيدي الرئيس ،كان من املفرتض 5
أن يكون هنا

نسيق حول ه ا املوضوع ،ألن األ مقرر اللجنة األساسي مل

خيربني بأنين سأكون مقررًا اليوم!

الرئيـــــــــــــــــس:
أ عبدالرمحن سبق أن نوقش ه ا املوضوع مناقشة مستفيضة11 ،
واطلعتم على رأي جملس النواب ،ومن ثم أحيل إىل جملس النواب واختلفتم
معه ورفضتم ه ا املشروع من حيث املبدأ ،وبعد ذلك أحيل مرة أخرى إىل
جملس النواب ومتسك بقرار السابق ،واآلن ليس أمامكم إال املوافقة على
رأي جملس النواب أو التمسك بقرار اجمللس السابق وهو وصية اللجنة اآلن،
فال أعتقد أن املوضوع حيتاا إىل مزيد من النقاش ألن األمور واضحة جدًا.

15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
نعم كالمك صحيح .بداي ًة أطلب ثبيت التقرير ي املضبطة.
31

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير ي املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم ثبيت التقرير ي املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )89
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الرئيـــــــــــــــس:
فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،قرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 5
الوطين حول قرار جملس النواب ىصو

قرار جملس الشورى بشأن مشروع

قانون بتعديل املادة  1من املرسوم بقانون رقم  17لسنة 1976م ي شأن
األحدا ،،املعد ي ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب ي دور
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث .ناقشت اللجنة مشروع
القانون موضوع الدراسة والبحث ،واستعرضت وصية اللجنة السابقة ،وقرار 11
جملس الشورى وهو رفض املشروع من حيث املبدأ ،وقرار جملس النواب
املوقر ال ي أصر فيه على التمسك مبا جاء ي قرار السابق .ومت بادل
وجهات النظر بني أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واملستشار القانوني لشؤون
اللجان بشـأنه ،وانتهت إىل التوصية بالتمسك بقرار جملس الشورى السابق ي
ه ا الشأن ،والقاضي بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ15 ،
حيث إنه مل ستجد أي مربرات أو أسباب ستدعي الرجوع عن قرار اجمللس
السابق .إن التعديل الوارد ي مشروع القانون قد رفع سن احلد ،من  15إىل
العقابية الواردة ي املرسوم بقانون رقم

 18سنة بدون اإلشارة إىل النصو

( )15لسنة 1976م بشأن قانون العقوبات ،وإن التعديل ال ي ورد ي مشروع
القانون ليس له أثر ما مل ميس التعديل كل من املواد  33و 71و 71من 31
قانون العقوبات ،وإن ه ا التعديل سيثار مشكالت عملية عند طبيق املاد ني
( )71و( )71من قانون العقوبات املشار إليهما فيما يتعلق باألع ار املخففة ومن
بينها حداثة سن املتهم ال ي جاوز اخلامسة عشرة ومل يتم الثامنة عشرة .وي
ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة وصي بتمسك
اجمللس بقرار السابق بعدم املوافقة على مشروع قانون بتعديل املادة ( )1من 35
املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 1976م ي شأن األحدا( ،،املعد ي ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)؛ من حيث املبدأ ،وال ي اُخت ي
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جلسته العشرين من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث
املنعقدة يوم االثنني املوافق  3مايو 3111م ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اآلن هنا اثنان من طاليب الكالم ومن املمكن أن يصبح 5
العدد أكثر من ذلك ،ل ا أقرتح على جملسكم أن نكتفي برأيني مؤيدين
ورأيني معارضني للمشروع ،ومن ثم نصوت على وصية اللجنة .فضلي األخت
لولوة صاحل العوضي.
11

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لست من املؤيدين هل ا املشروع ،ولكن
أختلف معك فيما طرحته عندما قلت :إما أن نوافق على قرار جملس النواب
وإما أن نتمسك بقرارنا السابق بدون مناقشة قرار جملس النواب ،رغم أن
جملس النواب أشار ي قرير ــ ي الصفحة  841من التقرير ال ي وزع علينا

ي اجللسة السابقة ــ إىل عبارة «بعد املداولة» أي بعد املناقشة ،ل ا أعتقد أنه 15
من املفرتض أن كون هنا مناقشة ــ حتى لو كانت مناقشة بسيطة ــ فند
ما انتهى إليه جملس النواب من قرار بالتمسك بقرار السابق .ه ا االقرتاح
بقانون...
31

الرئيـــــــــــــــس:
مع احرتامي خلرب ك القانونية اليت نستفيد منها ي اجمللس ولكن اآلن
ال جيوز مناقشة قرار جملس النواب أو عديله ،إما أن نوافق على قرار جملس
النواب بشكل كامل كما ورد وإما أن نتمسك بقرارنا السابق ،وإذا اختلفنا
مع جملس النواب فمعنى ذلك أننا نتمسك بقرارنا السابق ،فال جيوز التعديل

على قرار جملس النواب أبدًا ،وبعد ذلك يعرض املشروع على اجمللس 35
الوطين ،ه ا هو اإلجراء الصحيح .ي احلقيقة ال أريد أن نسهب ي الكالم
كثارًا ،وأرى أن االجراءات بالنسبة لي واضحة ي ه ا اجلانب ،ألن قرار
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جملس النواب سبق أن نوقش ،واآلن حتى لو قمنا مبناقشته وأردنا عديله فال
جيوز ،أمامنا اآلن خياران فقط :إما أن نوافق على قرار جملس النواب كما
ورد وإما أن نرفضه ونتمسك بقرارنا السابق.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
عفوًا سيدي الرئيس ،امسح لي أن أبني وجهة نظري ،أنا مل أصل إىل
نقطة أن خنالف قرار جملس الشورى املتخ ي اجللسة السابقة ،وقد وقفت
عند نقطة :هل نتمسك برأينا بدون مناقشة أو نرفض رأي جملس النواب
وبدون مناقشة أيضًا؟ وقد ذكرت ي كالمي أنها مناقشة بسيطة ،ألن

جملس النواب عندما عرض عليه قرار جملس الشورى بشأن ه ا املشروع مت 11
التداول فيه ،ولو رجعنا إىل مضابطه لوجدنا أن هنا مناقشة لتفنيد قرار
جملس الشورى و عزيز قرار جملس النواب ...

الرئيـــــــــــــــس:
ه ا األمر خمتلف ،جملس النواب يناقش قرار جملس الشورى لكي 15
يعدل قرار  ،ولكننا عندما نناقش فليست لدينا صالحية عديل قرار جملس
النواب ي املداولة الثانية .أنا ال أريد الدخول ي جدل من ه ا النوع ،وأرى أن
اإلجراءات واضحة...
31

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،حنن مل نطلب النقاش للعدول عن قرارنا بل لتعزيز ،
وهنا

فرق بني التعزيز والعدول عن القرار ،وعندما قلت إن هنا

رأيني

مؤيدين ورأيني معارضني فه ان الرأيان املؤيدان للمشروع هما لتفنيد قرار
جملس الشورى و عزيز قرار جملس النواب ،والرأي املؤيد لقرار جملس
الشورى هو لتعزيز قرار جملس الشورى و فنيد قرار جملس النواب .وي بداية 35
كالمي قلت إنين مع قرار جملس الشورى لألسباب التالية :أوالً :أن األحدا،
ي مملكة البحرين ــ حبسب قانون األحدا ،ــ هلم إجراءات و دابار وقائية
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واحرتازية ،وه ا االقرتاح بقانون مل يضع ــ مع زيادة الفرتة العمرية ــ دابار
لعالا اجلرائم اليت ر كب من قبِِِِل من يبلغ سن الـ  ،18فقد جاء خاليًا من
أي دابار حلماية اجملتمع من احنرافات ه الفاة ومحايتهم ي الوقت نفسه.
ثانيًا :حدد قانون العقوبات أن حالة من جتاوز الـ  15سنة ومل يبلغ سن الثامنة
عشرة عترب ع رًا خمففًا يلزم القاضي بتخفيف العقوبة ،فنحن حباجة إىل 5
عديل قانون اإلجراءات اجلنائية ليضم أحكامًا حتمي من هم بني سن الـ 15
إىل  18سنة ،وحتمي اجملتمع و قيه شر اجلرائم اليت ر كبها ه

الفاة

سواء كانوا يقومون ب لك من لقاء أنفسهم أو كانوا ينف ون أوامر فاة
حترضهم ،فاإلجراءات اليت ميكن أن نقدمها حلماية هؤالء هي من خالل
11

عديل قانون اإلجراءات اجلنائية وليس قانون العقوبات.

الرئيـــــــــــــــس:
كالمك يعين أنك مع التمسك بقرار جملس الشورى؟
ِِ
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم سيدي الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ عبداجلليل عبداهلل العوينا ي.

31

العضو عبداجلليل عبداهلل العويتاتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع وافر التقدير لرأي اللجنة املوقرة،
وك لك لرأي جملس النواب املوقر ،ومع موافقتنا من حيث املبدأ على قرار
اللجنة الكرمية ،ولكن ما هو على احملك حق .إن مشروع التعديل على

القانون حمل البحث مازال يراوح مكانه بني اجمللسني مستهلكًا الكثار من 35
الوقت واجلهد ،واألخ

والرد ،فيما اليزال التزام البحريين القانوني

والطبيعي الناشاني عن صديق اململكة على ا فاقية األمم املتحدة حلقوق
الطفل مل يتحقق فعليًا على املستوى التشريعي اخلا

بتحديد عمر احلد،

بثماني عشرة سنة ،وهو مطلب رئيسي من مطالب اال فاقية .وما نريد أن نشار
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()16

3113/4/1م

املضبطة 33

إليه هو أن ه ا اخلال بني اجمللسني قد استغرق وقتًا طويالً ي حني مل بادر
اجلهة احلكومية املوقرة املعنية بسد ه

الثغرة القانونية باقرتاح احللول

والتعديالت الالزمة ،اليت تناسب مع التزام اململكة و صديقها على
اال فاقية امل كورة و بعات ه ا التصديق ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ي البداية نشكر اللجنة على متسكها 11
بقرارها السابق برفض ه ا املشروع .أردت أن كون لي مداخلة ثبت ي
مضبطة ه اجللسة أسبابًا أخرى بودي أن يتضمنها قرير اللجنة ،باعتبار أن
الرفض ليس منصبًا على مسألة القدرة االستيعابية والكلفة ،بل ينظر إليه
أيضًا من ناحية إجرائية ،ومن ناحية سن احلد ،املتوافق عليها ي قانوني
األحدا ،والعقوبات .ولو رجعنا إىل املواد املشار إليها ي التقرير املرفق 15
فسنجد أن القضاء يأخ مبسألة حداثة السن واإلعفاء من املسؤولية ملن يبلغ
سن الـ  ،15باإلضافة إىل أن اال فاقية الدولية ملزمة لسن الـ  ،18كما أنها
ركت للدول ــ حبسب منظومتها الداخلية ــ حرية حتديد سن احلد .،هنا
قوانني خمتلفة ،فهنا القانون البحريين فيما خيص معاملة احلد ،سواء ي
األمور التجارية أو إبراء عقود العمل أو حتى سن الزواا ،وه ا األمر خيتلف 31
من سن إىل أخرى .فيما يتعلق بالنقطة األخارة ،اإلخوة األعضاء ي جملس
الشورى كانت لديهم فكرة اقرتاح بتعديل مشروع األحدا ،،ولكن بعد
االجتماع باإلخوة ي وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية بني فعالً أن
هنا مشروعًا اشرت فيه عدد من وزارات الدولة لوضعه على هياة مشروع
متكامل لألحدا ،،راعى فيه مسألة السن وانتهاء التدابار اليت تخ ي 35
مواجهة األحدا ،،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على وصية اللجنة بالتمسك بقرار اجمللس السابق
بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلا
ىصو

مبواصلة مناقشة قرير جلنة املرافق العامة والبياة

مشروع قانــــون بإصدار قانــــــون نظيم الطاران املدني ،املرافق 15

للمرسوم امللكي رقم ( )73لسنة 3113م ،ابتداءً من املادة ( .)37وأطلب من
األ حممد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل الثالث :حقوق االر فاق اجلوية :املادة ( :)37وصي اللجنة 31
باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)38حدود االر فاق اجلوية :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)39املنشآت ي املناطق اخلاضعة لالر فاق :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟ فضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه

املادة قول« :ال جيوز شييد أي بناء أو 31

إقامة أي عوائق ي املناطق املشمولة حبقوق االر فاق اجلوية» ،والسؤال هو:
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هل هنا آليات ومعايار تبع عند شييد العمارات ي املناطق املشمولة؟ وما
هي ه املعايار واآلليات؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ كمال بن أمحد حممد وزير املواصالت.

5

وزير املواصالت:
شكرًا معالي الرئيس ،وأشكر األ أمحد بهزاد .ي كل مطار
هنا منطقة حمجوزة بني املناطق اليت جيب قبل بناء أي مبنى فيها احلصول
على موافقة شؤون الطاران املدني من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط 11
العمراني ،فإذا أردت البناء ي أي منطقة فشؤون الطاران املدني جيب أن
ستشار وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ،وعليها أن كتب ما
يفيد بعدم وجود مشكلة ي ذلك ،وأن االر فاع مناسب للطاران ومن ثم متنح
رخيص البناء ،كما هو احلال بالنسبة للبنايات املوجودة حول املطار ،فأي
مبنى يشيّد البد أن مير موضوعه على شؤون الطاران املدني ،فهنا
بيننا وبني وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنظيم ه

نسيق 15
العملية،

كما يوجد رسم حيدد املوقع بالضبط ،وشكرًا.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
31

ما هو االر فاع احملدد سيدي الرئيس؟

الرئيـــــــــــــــس:
عند شييد أي مبانٍ ي املنطقة جيب ــ أوالً ــ احلصول على موافقة
شؤون الطاران املدني اليت ؤمن سالمة الطاران ...

35

وزير املواصالت:
سيدي الرئيس ،مستوى االر فاع خمتلف ،حيث يظهر  Coneقبل
الـ  Runwayيبني من خالل االقرتاب أو االبتعاد مدى االر فاع ،وال أعلم
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بالضبط مستوى االر فاع احملدد اآلن ،ففي بعض األماكن نسمح ببناء
طابقني وي أماكن أخرى نسمح ببناء  4أو  7طوابق ،فه ا يعتمد على قرب
املباني ومدى أثارها على الطاران واألجهزة الكهربائية واإللكرتونية ي
الطائرة ،هنا رسم حمدد وجاهز وال اجتهاد ي ذلك ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنتهز فرصة وجود وزير املواصالت ،ألن 11
اال فاقيات الدولية اخلاصة بالطاران واليت وقعت عليها مملكة البحرين مل
ُنشر ي اجلرية الرمسية ــ وليصحح لي األ ه املعلومة إن كنت على خطأ ــ
وما دام وزير املواصالت موجودًا نأمل أن يتم نشر ه اال فاقيات ي اجلرائد
الرمسية ،حتى جينبنا ذلك معاناة البحث عنها عن طريق اإلنرتنت ،ألن قانون
الطاران املدني الصادر سنة 1995م أشار إىل اال فاقيات لكن مل يتم نشرها 15
ي اجلريدة الرمسية ،مما يشكل عباًا على املتقاضي والقاضي ي البحث
عن ه اال فاقيات و عديال ها مبا يتفق مع الواقع العملي .بالنسبة إىل مناقشة
ه ا املشروع اليوم ،ونظرًا إىل ضيق الوقت ،وطاملا أن التوجه هو عدم إجراء
أي عديل على مشروع القانون إلقرار بصفة االستعجال كما ورد ي اجللسة
السابقة أمام جلنة املرافق العامة والبياة؛ أقرتح االكتفاء مبناقشة املواد اليت 31
مت عديلها من قبل جملس النواب ،كما فعلت ــ حسنًا ــ جلنة املرافق والبياة
ي اجمللس املوقر ،إذ اكتفت مبناقشة واستعراض املواد اليت مت عديلها من
قبل جملس النواب ،وذلك لسرعة املوافقة على ه ا املشروع بقانون؛ ألننا ي
اللجنة عقدنا  3اجتماعات ،اجتماعان إجرائيان واجتماع قُصرت فيه املناقشة
على املواد اليت مت عديلها ي جملس النواب ،وذلك لسرعة إقرار ولكون 35
املشروع فنيًا دقيقًا فيما يتعلق مبسؤولية املطارات والناقل اجلوي واحلواد،
الناجتة عن حواد ،الطائرات ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()31

3113/4/1م

املضبطة 33

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ عبداجلليل عبداهلل العوينا ي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويتاتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا خطأ مطبعي ي السطر الرابع من ه
املادة ي كلمة «الر فاق» ،والصحيح هو« :لالر فاق» ،بإضافة حر

5

الالم،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة واحدة .ىصو

وصية اللجنة

وهي املوافقة على قرار جملس النواب بدمج البندين  3و 4وإعادة صياغتهما
ي بند واحد ،أحببت أن أؤكد أمرًا حتى يثبت ي املضبطة .بالنسبة إىل البند 15
 ،4مت الدمج حبسب صياغة اإلخوة النواب ،وأحببت أن أؤكد أن قرار اإلزالة
مت ،وهنا مل ينص على سلطة وحق الطاران املدني ي موضوع قرار اإلدارة
اإلزالة بالتنسيق مع اجلهات األخرى ،وقد ورد ذلك ي نص املادة  137ال ي
أعطى شؤون الطاران املدني احلق ــ بالتنسيق مع اجلهات اإلدارية املختصة ــ
ي اختاذ اإلجراءات الالزمة للمنع أو الوقف أو اإلزالة ،فأمتنى أن يدون ذلك31 ،
حبيث يصبح األمر واضحًا وهو أن حق اإلزالة مازال موجودًا وأن الدمج ليس
قاصرًا على النص املوجود باعتبار أنه منصو

عليه صراحة ي املادة ،137

وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)31املنشآت والتجهيزات اليت ؤثر على سالمة املالحة اجلوية11 :
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟ فضل األ السيد حبيب مكي
15

هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن األخت دالل الزايد طرقت إىل ه
املادة قبل أن نصل إليها ،وأنا أؤيد كالمها ،فبعد دمج البندين  3و 4مازال
هنا حكم ي البند  4مل يتم التطرق إليه ي الدمج وهو عملية إزالة أي 31
منشآت أو جتهيزات ؤثر ي سالمة املالحة اجلوية ي حالة امتناع الشخص
ال ي أقامها ،فالدمج مل يتطرق إىل ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
35

شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
11

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)31التعويض مقابل حقوق االر فاق اجلوية :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
15

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

35

العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل الرابع :محاية املطارات والطائرات واملساعدات املالحية :املادة
( :)33وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
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31

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

15

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)33طبيق أنظمة أمن الطاران :وصي اللجنة باملوافقة على
ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
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31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)34محل األسلحة واملواد اخلطرة بالطائرات :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)35نقل الربيد اجلوي :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة
31

كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
35

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب الثالث :صالحيات الطائرة للطاران :املادة ( :)36شهادة
الصالحية وشروطها :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من
احلكومة.

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)37اشرتاطات التجهيزات :وصي اللجنة باملوافقة على ه

31

املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)38السجل الفين ودليل ووثائق صيانة الطائرة :وصي اللجنة 5
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)39معدات الطوارئ :وصي اللجنة باملوافقة على ه

31

املادة

بالتعديل الوارد ي التقرير.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)41جدول حتميل ووزن الطائرة :وصي اللجنة باملوافقة على
ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)41نقل الوثائق والسجالت :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)43التفتيش للتحقق من الصالحية للطاران :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)43الوثائق والسجالت احملمولة على الطائرة :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)44قديم الوثائق والسجالت :وصي اللجنة باملوافقة على ه

5

املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:

31

املادة ( :)45سليم الوثائق والسجالت :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة كما جاءت من احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)46االستعمال احملظور للوثائق والسجالت :وصي اللجنة 5
باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .فضلي األخت الدكتورة بهية جواد

31

اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن صو نا على ه املادة ،ولكن إذا كان
لدينا عديل لغوي فهل نقدمه الحقًا حتى ال نتعطل؟ ألن هنا خطأ لغويًا،
35

وإذا كانت هنا أخطاء لغوية أو مطبعية أو شيء من ه ا القبيل...

الرئيـــــــــــــــس:
األخطاء اللغوية سو

صحح إن شاء اهلل .واأل املستشار القانوني

للمجلس يقول :سنصحح كل األخطاء اللغوية عندما نعد القرار .وننتقل إىل
املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)47برنامج السالمة اجلوية :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب الرابع :سجيل الطائرة وجنسيتها :املادة ( :)48سجيل الطائرة 31
وإصدار الشهادات :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
35

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)49جنسية الطائرة :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة 5

كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:

31

املادة ( :)51التصر ي الطائرات املسجلة ي السجل الوطين لتسجيل
الطائرات :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)51الشطب من السجل :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة 5
كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:

31

الباب اخلامس :محاية البياة :املادة ( :)53قواعد محاية البياة :وصي
اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

الرئيـــــــــــــــس:

(ال توجد مالحظات)
31

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)53ضوضاء الطائرات :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة 5
كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)54شهادة الضوضاء :وصي اللجنة باملوافقة على ه

31

املادة

بالتعديل الوارد ي التقرير.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب السادا :أنظمة اجلو ومراقبة احلركة اجلوية :املادة (:)55
قواعد اجلو :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من

احلكومة.
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)56إنشاء وحدات املراقبة اجلوية :وصي اللجنة باملوافقة على
35

ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)57خدمة األرصاد اجلوية :وصي اللجنة باملوافقة على ه

11

املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

الرئيـــــــــــــــس:

15

(ال توجد مالحظات)
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

35

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)58خدمات املراقبة اجلوية :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)59مراعاة قواعد اجلو :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة 11
كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟
31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
35

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)61الطرق واملمرات اجلوية :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة كما جاءت من احلكومة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)61مراعاة صاريح و عليمات مراقبة احلركة اجلوية :وصي 15
اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

31

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

35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)63األنشطة احملظورة وقيود اإلسقاط والرش واهلبوط باملظلة:
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

الرئيـــــــــــــــس:

(أغلبية موافقة)
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

15

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)63املناطق احملظورة واملقيدة واخلطرة :وصي اللجنة باملوافقة
31

على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
35

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

31

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)64عليم الطاران :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما 5
جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:

31

املادة ( :)65معاهد ونوادي الطاران :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة كما جاءت من احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب السابع :النقل اجلوي واخلدمات اجلوية :الفصل األول :األحكام 5
العامة للنقل اجلوي واخلدمات اجلوية :املادة ( :)66اال فاقيات بني شركات
النقل اجلوي :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من

احلكومة.
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)67الرتخيص بأنشطة الطاران :وصي اللجنة باملوافقة على
35

ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)68إنشاء أو عديل أو إلغاء اخلطوط اجلوية :وصي اللجنة 11
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

15

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)69االلتزام بأوامر و عليمات شاون الطاران املدني :وصي
اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)71أعمال الوكاالت واخلدمات األرضية للطاران :وصي 15
اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

31

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

35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)71واجبات شركات ومؤسسات النقل اجلوي :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)73القوانني واألنظمة الواجبة التطبيق :وصي اللجنة باملوافقة
31

على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا

مالحظات على ه

املادة؟ فضلي األخت لولوة صاحل

العوضي.

35

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار ىصو

النص الوارد ي نهاية

ه املادة وال ي يقول« :ما مل تعارض مع قوانني الدول اليت باشر نشاطها
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فيها» ،كيف سيتم الفصل بني قانون واجب التطبيق ي مملكة البحرين
وقوانني أجنبية استثناها القانون البحريين من التطبيق؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ أمحد نعمة علي القائم بأعمال وكيل شؤون 5
الطاران املدني بوزارة املواصالت.

القائم بأعمال وكيل شؤون الطريان املدني:
شكرًا سيدي الرئيس ،يعتـرب نشـاط الطـاران البحـريين نشـاط دولـي،
مثال على ذلك :إذا كانت شركة طاران اخلليج لديها رحـالت إىل بريطانيـا11 ،
فيجــب عليهــا أن طبــق القــوانني الوطنيــة البحرينيــة ،وكـ لك جيــب عليهــا أن
طبق القـوا نني الربيطانيـة ،مـع العلـم أن هـ القـوانني متماثلـة ،ولـيس بهـا أي
غــيارات ج ريــة كمــا ذكرنــا ي اجللســة الســابقة ،فتقريبًــا  %99مــن قــوانني
الطاران املطبقة ي مملكـة البحـرين هـي مطبقـة ي بريطانيـا ،مـا عـدا بعـض
اللــوائح الداخليــة مثــل قــوانني اإلقامــة ،وقــوانني الــدخول واخلــروا ،وقــوانني 15
اجلنســية ،وقــوانني احلجــر الصــحي وغــار ذلــك ،أمــا قــوانني الطــاران فهــي
متماثلـــة ،وشـــركات الطـــاران ملتزمـــة باال فاقيـــات الدوليـــة اجلويـــة وبـــأمور
السالمة واألمن وغار ذلك ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ كمال بن أمحد حممد وزير املواصالت.

وزير املواصالت:
شكرًا معالي الرئيس ،شركة طاران اخلليج هي الشركة الوحيدة
املسجلة ي السجل الوطين للطاران البحريين ،وجيب أن طبق عليها قوانني 35
الدولة ،ولكن متى ما كانت ي دولة أخرى فالبد أن راعي قوانني ه
الدولة؛ ألن الطائرة ستكون حتت إقليم خارا إقليم مملكة البحرين،
وبالتالي البد أن راعي القوانني اليت ختتلف عن قوانيننا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات أخرى على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)73التفتيش على عمليات النقل اجلوي واخلدمات اجلوية15 :
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

31

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

35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31
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العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل الثاني :إنشاء و شغيل شركات ومؤسسات الطاران :املادة
( :)74إجراءات إنشاء شركات ومؤسسات الطاران :وصي اللجنة باملوافقة
على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)75الرتخيص بالتشغيل لشركات ومؤسسات الطاران :وصي
اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
35

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)76الرحالت التمهيدية :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة 11
بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

15

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

35

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل الثالث :مواصفات و رخيص التشغيل ودليل العمليات :املادة
( :)77مواصفات و رخيص الشغيل :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة

بالتعديل الوارد ي التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

15

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)78دليل العمليات والطائرات :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
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31

العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل الرابع :طاقم الطائرة :املادة ( :)79شكيل الطاقم :وصي
اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)81وضع برامج التدريب :وصي اللجنة باملوافقة على ه

31

املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

35

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

35
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العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)81اختبار كفاءة الطيارين :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة كما جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)83حتديد أوقات الطاران وفرتات العمل والراحة :وصي
31

اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا

مالحظات على ه

املادة؟ فضلي األخت لولوة صاحل

العوضي.

35

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه املادة مهمة جدًا ي التطبيق العملي ،ألن
أمامنا قانونني ،وهما قانون العمل ال ي حيدد أوقات العمل بالنسبة إىل
العمال ،وقانون الطاران املدني ال ي حيدد ساعات العمل والراحة بالنسبة إىل
الطاقم اجلوي .بالنسبة إىل التطبيق العملي ،هنا

قانونان :قانون العمل 31

وقانون الطاران املدني .لدينا إشكالية ي التطبيق العملي ي حتديد ساعات
العمل بالنسبة إىل املضيفني وقائدي الطائرة فيما يتعلق مبستحقا هم ي
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اإلجازة الرمسية ــ إجازة الراحة ــ وساعات العمل ،ألن الطيار ال ي سيقود
طائرة من البحرين إىل نيويور ختتلف ساعات عمله عن العامل ال ي حدد
القانون ساعات عمله بـ  8ساعات يوميًا ،وبالتالي أقرتح على سعادة وزير
املواصالت عديل ه املادة ي املستقبل ليبيّن أنها هي اليت حتكم ساعات
العمل بالنسبة إىل ه

الفاة دون قانون العمل؛ ألن هنا

طابقًا و عارضًا 5

بيّنني نعاني منه حنن ــ بصفتنا حمامني ــ و عاني منه احملاكم ،ففي التطبيق
قضي بعض احملاكم بأن أي عامل زيد ساعات عمله على  8ساعات يُصر
له مقابل را ب ،وبعض احملاكم قضي بأنه طاملا كان خيضع لقانون
الطاران املدني ،واللوائح املوجودة حاليًا ي قانون الطاران املدني مل قض بأن
ه ا القانون هو وحد ال ي خيتص بساعات العمل وأيام اإلجازة بالنسبة هل

11

الفاة من العاملني ي شركات الطاران ،وحنن نعلم أن شركات الطاران ــ
ومنها طاران اخلليج ــ ختضع لقانون العمل وليس أي قانون آخر؛ فبالتالي
حيتاا ه ا النص إىل عديل ي املستقبل وختصيصه بساعات العمل والدوام
بالنسبة إىل فاة الطيارين واملضيفني والعاملني ي جمال الطاران و شغيل
15

الطائرات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.
31

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،للتوضيح فقط ،قانون العمل قانون عام،
وه ا القانون قانون خا  ،وبالتالي فإن ه املادة كون هي املادة الناف ة
والقانون الناف لقطاع الطاران ،واجلميع يعلم ي التشريع أن القانون اخلا
هو القانون القائم على القانون العام ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ كمال بن أمحد حممد وزير املواصالت.
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وزير املواصالت:
شكرًا معالي الرئيس ،كما قال سعادة النائب إن ه ا القانون قانون
خا

بطاقم الطائرة ،ولكن ي شؤون الطاران املدني يوجد الكثار من

املوظفني ال ين ينطبق عليهم قانون العمل ،ولكن للطيارين وطاقم الطائرة
ساعات عمل حمددة ،حيث إنها ــ كما قلتِِ ــ أمور معقدة ،وخاصةً إذا كان 5
يعمل على أكثر من  ،sectorفكل ذلك منظم حبيث ال نساعد على أن
حيد ،ما يؤثر ي قدرة الطيار على القيام بعمله ،فأعتقد أن القانون يسمح
فقط لطاقم الطائرة حبيث كون لديهم عليمات خمتلفة عن التعليمات
املوجودة ي قانون العمل ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مل أختلف مع سعادة وزير املواصالت ومع 15
األ عبدالرمحن جواهري .ه املادة تكلم عن الطاقم وهم قائدو الطائرة
واملضيفون اجلويون .مع وجود قرارات صادرة عن شؤون الطاران املدني
بتحديد ساعات العمل بالنسبة إىل ه الفاة ،هنا اختال بيّن ي التطبيق
بني خضوعهم هل

التعليمات وبالتالي سيخضعون هل ا القانون؛ ألن لدينا

قانون الطاران املدني وحنن مل نأتِِ به من فراغ ،فقانون الطاران املدني 31
الصادر سنة 1995م أحال إىل القواعد واإلجراءات والقرارات اليت صدرها
هياة شؤون الطاران املدني ،ولكن ال زالت هنا فجوة حتّى ي التطبيقات
القضائية ،فأيهما يطبق؟ هل قانون العمل أم الساعات اليت نصت عليها
القرارات وقانون الطاران املدني؟ ألن را ب قائد الطائرة (الكابنت) يتضمن
ساعات العمل اليت سيشتغلها ،أي أن كل قائد طائرة (كابنت) أو مضيف 35
جوي يأخ الرا ب مضافًا إليه ساعات العمل اإلضافية اليت ُحسب ي را به،
بينما ي قانون العمل أي شخص زيد مدة عمله على  8ساعات يأخ مقابل
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ه الزيادة .هنا فجوة بني النص والتطبيق حتّى ي األحكام القضائية .أنا
عرضت ه

املسألة كتطبيق عملي ،فطاملا مل ينص القانون على أنهم

خيضعون لتحديد ساعات العمل فيما يتعلق بأجورهم ومر با هم فتظل لدينا
نقطة مل نضع هلا حل بالنسبة إىل التطبيق العملي ي احملاكم ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ كمال بن أمحد حممد وزير املواصالت.

وزير املواصالت:
شكرًا معالي الرئيس ،ال أعتقد أن هنا

مشكلة حاليًا ي نفي

11

القانون ،فهياة شؤون الطاران املدني خمتصة بساعات العمل فقط ،وليس
باألجور ،فكل شركة لديها  Rateخمتلف مع طياريها ومع طاقمها،
وشركة طاران اخلليج ختتلف عن شركة طاران اإلمارات .حنن نتدخل فقط
ي موضوع عدم جتاوز الساعات اليت يعملها الطيار أو طاقم الطائرة عددًا
معينًا حتّى ال ؤثر ي سالمة املسافرين .وأعتقد أن ه ا القانون يسمح لنا 15
بالقيام ب لك ،وليست له عالقة بقانون العمل وال ي يعترب قانونًا عامًا وال
يتطرق إىل عمليات خاصة من ه ا النوع تعلق بالطاران املدني ،ل ا ال وجود
ملشكلة حاليًا حتّى نتطرق إليها ي املستقبل ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه وجد قاعدة قانونية قول إن 35
اخلا

يُقيّد العام ،وه ا شيء ا فق عليه مجيع املشرعني القانونيني .حنن

نتكلم هنا عن قانون خا

يتعامل مع مالحي وقائدي الطائرات وطاقم

املقصورة مبا فيهم املضيفون .كل ال ين ذكر هم يتقاضون أجورًا ي عقود
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عملهم املشروطة وحمددة بعدد الساعات وأمور فصيلية علمها شركة
الطاران ي حالة الطاران أو الراحة بعد الطاران أو الراحة ي بلد املغادرة .كل
ه األمور م كورة ي عقود الطاران املربمة بينهم وبني شركات الطاران.
أما أمور التقاضي فتأخ بها احملاكم .هنا

قانون خا

وقانون عام،

و وجد عقود مربمة بني الطرفني ،وأعتقد أن العقد هو شريعة املتعاقدين5 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل اخلامس :أجهزة ومعدات الطائرة :املادة ( :)83شروط شغيل
الطائرة :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل السادا :حتميل الطائرة :املادة ( :)84شروط حتميل الطائرة11 :
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

15

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

35

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل السابع :العمليات اجلوية :املادة ( :)85مراقبة عمليات الطاران:
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
31
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()58

3113/4/1م

املضبطة 33

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)86عيني قائد الطائرة :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة 15
كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)87شروط استعمال أجهزة ومقصورة قيادة الطائرة :وصي 5
اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
31

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)88التبليغ عن أخطار الطاران وأعطال أجهزة الطائرة :وصي
اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

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

الرئيـــــــــــــــس:

(أغلبية موافقة)

5

إذن ُقر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)89إرشاد الركاب :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة
11

كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
15

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

35

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب الثامن :حواد ،ووقائع الطائرات :املادة ( :)91وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا

مالحظات على ه

املادة؟ فضلي األخت لولوة صاحل

العوضي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نص املادة على التالي« :على الوزير أن يؤسس
وحدة حتقيق ي حواد ،ووقائع الطائرات ،وذلك للقيام مبا يلي  ،»...احلواد،
معروفة ،والكثار من الوقائع قد كون بسيطة أو متوسطة أو قد كون
جسيمة ،فهل يشمل األمر مجيع الوقائع اليت قد حتد ،ي الطائرة وي كرها

الكابنت ي قرير اليومي عند سيار الرحلة و شكّل بشأنها جلنة حتقيق؟! 11
ه ا ما أردت معرفته ،ألن القول بإطالقها ــ وكلنا نعلم أن هنا

قريرًا

يقدمه الكابنت من قبل طاقم املضيفني ــ يعين أن كل الوقائع اليت حتد،
للطائرة سواء صغرت أم كربت شكّل بشأنها جلنة حتقيق ،فأرجو وضيح
ذلك ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ كمال بن أمحد حممد وزير املواصالت.

وزير املواصالت:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال شك أن هنا اختالفًا بشأن احلواد ،اليت 31
حتد ،للطائرات ،بني حادثة يقع فيها ضحايا وحادثة أخرى بال ضحايا ،وي
خمتلف األوقات حتد ،وقائع للطائرات مثل :اهلبوط االضطراري لوجود
مشكلة ما ،ولكن جيب على كل طيار أن يقدم قريرًا بعد كل رحلة،
وه التقاري ر ليست هلا عالقة باحلواد ،والوقائع اليت ؤثر على سالمة وأمن
الطاران .هنا حنن نتكلم عن الوحدة اليت قوم مبتابعة حواد ،كبارة أو 35
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وقائع قد سبّب حواد ،،مثل :وجود مشكلة ميكانيكية ي الطيارة قد
ستدعي هبوطها هبوطًا اضطراريًا ،فالبد أن يكون هنا

قرير يبني فيه

سبب املشكلة ،وأسباب عدم صيانة الطائرة مسبقًا ،فه ا ما حنقق فيه
ولكن ال حنقق ي األمور البسيطة اليت كون من صميم اختصا

شركة
5

الطاران نفسها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟
11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)91اإلخطار عن وقوع حاد ،أو واقعة لطائرة :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

11

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)93اإلبالغ عن حواد ،الطائرات األجنبية ي إقليم الدولة:
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
15

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
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35

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)93واجبات السلطات احمللية عند وقوع حاد ،أو واقعة
لطائرة :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)94شكيل وحدة التحقيق ي حواد ،الطائرات :وصي 31
اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)95السماح ملمثلي الدول باالشرتا ي التحقيق :وصي اللجنة 5
باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
31

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)96متثيل الدولة ي التحقيق ي احلواد ،اليت قع للطائرات
الوطنية ي اخلارا :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من
35

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)97صالحيات وحدة التحقيق ي حواد ،الطائرات :وصي 11
اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

15

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

35

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)98قرير وحدة التحقيق :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
15

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)99علق حاد ،الطائرة جبرمية :وصي اللجنة باملوافقة على
ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)111إعادة التحقيق ي حواد ،الطاران :وصي اللجنة باملوافقة 5
على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟
15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)111حجية وقائع التقرير النهائي لوحدة التحقيق :وصي
اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)113حظر داول سجالت التحقيق :وصي اللجنة باملوافقة 11
على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

15

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

35

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب التاسع  :البحث واإلنقاذ :املادة ( : )113نظيم البحث واإلنقاذ:
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

15

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)114السماح بدخول املناطق احملرمة ألغراض البحث واإلنقاذ:
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
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31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)115السماح بالدخول إىل الدولة ألغراض البحث واإلنقاذ:
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)116احملافظة على آثار احلاد :،وصي اللجنة باملوافقة على
31

ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)117الطائرات املهددة باخلطر :وصي اللجنة باملوافقة على
ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب العاشر :املسؤوليات والضمانات املتعلقة باستثمار الطائرات:
الفصل األول :املسؤوليات التعاقدية للناقل اجلوي :املادة ( :)118وصي اللجنة
35

باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
11

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( : )119مسؤولية الناقل اجلوي عن إلقاء البضائع :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
15

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

35

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)111حالة انتفاء مسؤولية الناقل اجلوي عن إنزال الركاب:
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
31
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)111التأكد من حيازة مستندات السفر :وصي اللجنة 15
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

31

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

35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31
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العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل الثاني :املسؤولية عن األضرار اليت سببها الطائرات :املادة
( :)113حاالت التعويض عن االضرار اليت سببها الطائرات :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)113املسؤول عن التعويض :وصي اللجنة باملوافقة على ه

31

املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا

مالحظات على ه

املادة؟ فضلي األخت لولوة صاحل
35

العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه

املادة واسعة وبها عمومية وازي دعاوى

احلسبة ي الشريعة اإلسالمية ،أي لكل من أصيب بضرر خيص البياة ــ حتى
لو مل يكن ضررًا مباشرًا ــ أن يرفع دعوى ،نريد أن نفهم ذلك ،فه دعوة 31
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إىل سلو طريق التقاضي الواسع املطلق ،فأي شخص ميكن أن يرفع دعوى
ويقول إن البياة ي البحرين ضررت؛ ألن ه

املادة واسعة وعامة و قارب

دعاوى احلسبة ي الشريعة اإلسالمية متامًا ،وحنن نعلم أننا لن نغيّر ولكن
نريد وضيحًا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ كمال بن أمحد حممد وزير املواصالت.

وزير املواصالت:
شكرًا معالي الرئيس ،ه العبارة مأخوذة نصًا من ا فاقية مونرتيال11 ،
فليس بإمكاننا غيارها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

15

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

35

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)114اإلعفاء من التعويض أو ختفيضه :وصي اللجنة باملوافقة
على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

15

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)115اشرتا

الطائرات ي إحدا ،الضرر :وصي اللجنة

باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
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31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)116احلدود القصوى ملبالغ التعويض :وصي اللجنة باملوافقة
على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)117احملكمة املختصة بالفصل ي قضايا التعويض عن
أضرار الطائرات :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من 31

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)118انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات :وصي 5
اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سعادة الوزير ذكر ا فاقية مونرتيال وه
اال فاقية ليست هلا عالقة ،والصحيح هو ا فاقية روما ،فقط أردت صحيح
ه الواقعة ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل الثالث :التأمني والضمانات الالزمة لتغطية املسؤوليات املتعلقة 31
بتشغيل الطائرات :املادة ( :)119مسؤولية مشغل الطائرة عن عمليات طائر ه
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والتزامه بالتأمني :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة بالتعديل الوارد ي

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
5

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

15

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)131إجراء التأمني لدى مؤمن مرخص له :وصي اللجنة
31

باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)131املدفوعات املسبقة :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة
كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب احلادي عشر :اجلرائم اليت ر كب ضد أمن وسالمة الطاران
املدني :الفصل األول :جرائم االعتداء على سالمة الطاران املدني :املادة
( :)133حتديد جرائم االعتداء على سالمة الطاران املدني :وصي اللجنة 35
باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

15

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)133اعتبار الطائرة ي حالة طاران أو ي اخلدمة :وصي
اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
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31

العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل الثاني :جرائم االستيالء غار املشروع على الطائرات :املادة
( :)134حتديد جرائم االستيالء غار املشروع على الطائرات :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل الثالث :سلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها :املادة (:)135
التدابار الوقائية :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من

احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)136اإلخطار بوجود متهم على منت الطائرة :وصي اللجنة 11
باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

15

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

35

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)137انتفاء املسؤولية عن التدابار الوقائية :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
31
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)138التظلم والطعن ي القرارات اليت صدر نفي ًا هل ا 15
القانون :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

31

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

35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31
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العضو حممد حسن باقر رضي:
الفصل الرابع :صالحيات وواجبات الدولة :املادة ( :)139االختصا
القضائي :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)131إنزال املشتبه به :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة 31

كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)131سليم املشتبه به :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة 5
كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
11

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)133إجراءات أمن وسالمة الطاران املدني :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب الثاني عشر :رسوم الطاران :املادة ( :)133سلطة فرض الرسوم11 :
وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟
31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
35

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)134اإلعفاء من الرسوم :وصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

15

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب الثالث عشر :العقوبات واجلزاءات :املادة ( :)135سلطة ضبط
املخالفات :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
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31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)136اجلزاءات اليت وقعها شؤون الطاران املدني :وصي
اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)137منع أو وقف أو إزالة املخالفات :وصي اللجنة باملوافقة 31
على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)138عقوبة األفعال اليت عرض سالمة الطاران للخطر :وصي
اللجنة باملوافقة على ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املاد ان ( :)141 ،139املادة ( 139بعد إعادة الرتقيم) :عقوبة االعتداء
على منشآت الطاران املدني واالستيالء غار املشروع على الطائرات و طبيق
العقوبة األشد :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة بالتعديل الوارد ي 35

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟

31

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.

11

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 141 :141بعد إعادة الرتقيم) :مصادرة الطائرة :وصي اللجنة
باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد ي التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
15

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

35

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب الرابع عشر :الطائرات العسكرية األجنبية :املادة (141 :143
بعد إعادة الرتقيم) :حتليق الطائرات العسكرية األجنبية داخل إقليم الدولة 31
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واهلبوط فيه :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
5

هل هنا مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

15

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 143 :143بعد إعادة الرتقيم) :األحكام الواجبة التطبيق على
الطائرات العسكرية األجنبية :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما
31

جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات على ه املادة؟
35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه

املادة .وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع

القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه ي جمموعه؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وسو

نأخ الرأي النهائي على مشروع القانون ي اجللسة القادمة.

فضل األ مقرر اللجنة.
11

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بامسي وباسم رئيس اللجنة ونائبه ومجيع
أعضاء اللجنة الكرام؛ أ قدم بالشكر إىل معاليكم وإىل السادة األعضاء
على فهمهم ه ا املشروع اخلا

بالطاران املدني ،كما أشكر سعادة

الوزير واإلخوة ي شؤون الطاران املدني على ما ب لو من جهد ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ كمال بن أمحد حممد وزير املواصالت.
31

وزير املواصالت:
شكرًا سيدي الرئيس ،معالي الرئيس ،أصحاب السعادة ،أمانة أحب
أن أ قدم جبزيل الشكر إىل مجيع األعضاء ــ وباألخص رئيس جلنة املرافق
العامة والبياة ونائبه ــ على فهمكم ضرورة اإلسراع ي إصدار ه ا القانون،
ال ي ال شك أنه سينعكس على البحرين لتكون ضمن أفضل الدول حبسب

صنيف منظمة الطاران املدني الدولي ،وأعدكم أن ه ا القانون ليس ي 35
مرحلته النهائية بل سنستمر ي عديل ه ا القانون ،ألن ه ا القطاع سيتغار
بشكل مستمر وسنأ ي إليكم بالتعديالت ،وإذا كانت لديكم مالحظات
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()95

3113/4/1م

املضبطة 33

