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.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة املالية:
 - 0السيد إمساعيل عبدالنيب املرهون الوكيل املساعد للموارد واملعلومات.

01

 - 3الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة رئيس قسم العالقات الثنائية.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
05

 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة الدولة لشؤون اإلعالم:
 - 0السيد مصطفى محزة عبدالعال املستشار القانوني.
- 3السيد يوسف عبداهلل املعتز إداري برامج مكتب سعادة الوزيرة.

31

 من جامعة البحرين:
الدكتور صربي محد خاطر أستاذ امللكية الفكرية والقانون املدني.كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد

للشــؤون الربملانيــة ،و الســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد 35
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي
رئـــيس هيئـــة املست شـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هيئـــة املستشـــارين
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القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم نفتــتح اجللســة الثامنــة والعشــرين مــن دور 5
االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء
األعضــاء املعت ـ رين ،والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .فضــل األ عبــداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
01

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركا ه ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعت ر عن حضور هـ اجللسـة كـل مـن أصـحاب
الســعادة األعضــاء :مجعــة حممــد الكعــيب لظــرف صــحي طــار  ،والــدكتور
عبدالعزيز حسن أبل للسفر خارج اململكة يف مهمة رمسيـة بتكليـف مـن جهـة

أخرى ،ومحد مبارك النعيمي ،وجهاد حسن بوكمال ،وخالد عبدالرسـول آل 05
شريف ،وعبداجلليل عبداهلل العوينا ي للسفر خارج اململكة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على 31
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ فضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  33السطر  02أرجو غيري عبارة 35
«وزارة املالية» إىل عبارة «وزارة التنمية االجتماعية» .كما مت ح ف كالم من
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املداخلة املتعلق باملقارنة بني الرفا االجتماعي واالقتصادي ال ي يعيشه
مواطنو بعض الدول اخلليجية وبني املطالبة بتحسني الظروف املعيشية لبعض
شرائح اجملتمع البحريين ،ل ا أرجو إضافة ه ا الكالم إىل مداخليت،
وشكرًا
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر املضبطة مبا أجري عليها من عديل .فضل األ خليل إبراهيم
ال وادي.
05

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،يسرني باألصالة عن
نفسي ونيابة عن إخواني وأخوا ي أعضاء جلنة شؤون الشباب مبجلس الشورى
أن أ قدم خبالص التهنئة القلبية إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك
محد بن عيسى آل خليفة عاهل املفدى حفظه اهلل ورعا  ،وإىل صاحب السمو

امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر حفظه 31
اهلل ورعا  ،وإىل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي
العهد األمني نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء ،وإىل
مسو الشيخ ناصر بن محد آل خليفة رئيس اجمللس األعلى للشباب والرياضة
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية؛ مبناسبة فوز معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم
آل خليفة األمني العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االحتاد 35
البحريين لكرة القدم املستحق برئاسة االحتاد اآلسيوي لكرة القدم
وعضوية املكتب التنفي ي لالحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،وهو إياز
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للبحرين اليت فتخر بأبنائها الشباب ،ال ين يتقلدون املناصب الرفيعة يف
االحتادات الرياضية واإلقليمية والقارية والدولية .وحنن يف جلنة شؤون الشباب
باجمللس نرفع التهنئة القلبية اخلالصة ملعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل
خليفة رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم وعضو املكتب التنفي ي لالحتاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،ونتمنى له التوفيق والنجاح يف مهمته الرياضية 5
الرفيعة ،وحنن واثقون من قدرا ه ومواهبه وخرب ه وجتربته يف دعم الرياضة
اآلسيوية ،وخاصة أن كرة القدم عترب اللعبة الشعبية األوىل يف العامل،
ونرجو من مجيع املسؤولني والرياضني واالحتادات الرياضية واملراكز
الشبابية واألندية الرياضية التعاون مع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل
خليفة لبلوغ الغايات واألهداف اليت من أجلها نال شرف رئاسة ه ا االحتاد 01
العريق .نشعر بأن مملكة البحرين أضافت الكثري إىل إيازا ها الرياضية
والشبابية ،ونتطلع إىل أن يوفق اهلل قياد نا الرشيدة لتحقيق ما يصبو إليه
الرياضيون الشباب يف مملكتنا الغالية ،وأن يوفق اهلل اجمللس األعلى للشباب
والرياضة واللجنة األوملبية البحرينية واملؤسسة العامة للشباب والرياضة يف
نفي االسرتا يجية اليت مت وضعها للنهوض بالرياضة والشباب يف مملكتنا 05
العزيزية .ونشكركم معالي الرئيس على برقيا كم اليت هنأت القيادة به ا
الفوز املستحق ،والشكر لكم أيها اإلخوة األعضاء ،والسالم عليكم
ورمحة واهلل وبركا ه ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،وننتقــل اآلن إىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــاص
مبناقشة قرير جلنة الشؤون اخلارجية والـدفا واألمـن الـوطين بشـأن مشـرو
قـــانون بالتصـــديق علـــى ا فاقيـــة بـــني حكومـــة مملكـــة البحـــرين وحكومـــة
باربــادوس بشـــأن جتنـــب االزدواج الضـــرييب ومنـــع التهـــرب املـــالي فيمـــا يتعلـــق

بالضــرائب املفروضــة علــى الــدخل ،املرافــق للمرســوم امللكــي رقــم  03لســنة 35
3103م .وأطلــب مــن األ علــي عبدالرضــا العصــفور مقــرر اللجنــة التوجــه إىل
املنصة فليتفضل.
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العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )27
05

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املباد واألسس العامة ملشرو القانون .فضل األ
مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة مشرو القانون مع ممثلي 31
وزارة املالية ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على
قرار جملس النواب ومرفقا ه بشأن مشرو القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ،وعلى رأي املستشار االقتصادي واملالي
مبجلس الشورى .وعليه وصي اللجنة باملوافقة على مشرو قانون بالتصديق
على ا فاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن جتنب 35
االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على
الدخل ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )03لسنة 3103م؛ من حيث املبدأ،
واملوافقة على مواد املشرو كما وردت يف اجلدول املرفق ،واألمر مرتوك
جمللسكم املوقر ،وشكرًا.
31
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشرو القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواد مادة
مادة ،فضل األ مقرر اللجنة.

05

العضو علي عبدالرضا العصفور:
الديباجة :وصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

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

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة األوىل :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من

احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

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

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة الثانية :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من
31

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه املادة؟
35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
املادة .وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشرو

إذن ُقر ه

القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخ الرأي النهائي على مشرو القانون بعد مضي ساعة
من اآلن .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة

التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن املادة 01 64
الفقرة  3من مشرو قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  33لسنة 3116م
بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وأطلب من األخت رباب
عبدالنيب العريض مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة

فلتتفضل.

05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب ثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير يف املضبطة؟

31

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

35

(انظر امللحق  / 7صفحة )48
الرئيـــــــــــــــس:
فضلي األخت مقررة اللجنة.

31
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد أن دارست اللجنة الفقرة  3من املادة 64
من املشرو بقانون ،وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل سعادة
أعضاء اجمللس يف اجللسة احلادية والعشرين املنعقدة بتاريخ  02مارس 3103م
حوهلا ،وما فضلت به األخت لولوة العوضي يف اجتما اللجنة ،وبناءً على 5
الشرح ال ي قدم به األ الـدكتور صربي محد خــاطر أستاذ امللكية
الفكرية والقانون املدني جبامعة البحرين ،يف اجللسة آنفة ال كر ،حيث
بيّن أنه يف حالة انتهاك احلق الفكري فإن الضرر يكون ثابتـًا ،مبعنى أن
ُدرَ التعويض طبقـًا
الضرر حدث بالفعل ،وإذا أثبت املعتدى عليه ذلك الضرر قـ ِّ
إلثبا ه ،أما يف حالة العجز عن اإلثبات فيحكم حينها بالتعويض القانوني01 ،
مؤكدًا أن قواعد امللكية الفكرية مستحدثة ،ونصوصها ختتلف يف بعض
فاصيلها عن أحكام القانون املدني ،فقواعد امللكية الفكرية عبارة عن
قواعد محاية ،وهي قواعد رجح مصلحة املؤلف على من سوا  ،أما قواعد
القانون املدني فهي قواعد مساواة ،وهناك فرق بني قواعد املساواة وقواعد
احلماية .وقد وافقت اللجنة باإلمجا مع ه ا الطرح ،وعليه أجرت عديلها 05
على الفقرة  3وفق ما هو موضح يف اجلدول املرفق .وردًا على ما أثري حول
قبول أو رفض املدعى عليه ملقدار التعويض ال ي خيتار املدعي بني احلدين
األعلى واألدنى ،وحقه يف املنازعة فيما طلبه املدعي؛ رأت اللجنة أن حق
املدعى عليه قائم يف قديم دفاعه أمام احملكمة .ويف ضوء ما دار من
مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشرو القانون ،فإن اللجنة وصي 31
باملوافقة على وصية اللجنة بشأن املادة  64الفقرة  3من مشرو قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم  33لسنة 3116م بشأن محاية حقوق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ،وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت مقررة اللجنة بقراءة املادة.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة ( )64الفقرة ( :)3وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه

املادة؟ فضل األ سعيد حممد

عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بواارة العد :
شكرًا معالي الرئيس ،املادة غري مضبوطة من الناحية القانونية01 ،
عندما يُقال يف التقرير «بناء على الشرح ال ي قدم به الدكتور صربي محد
خاطر ،أستاذ امللكية الفكرية والقانون املدني جبامعة البحرين ...أنه يف
حالة انتهاك احلق الفكري فإن الضرر يكون ثابتًا ،»...فإن ه ا القول معنا
أن الضرر يف التعدي على امللكية الفكرية هو ضرر مفرتض ،وبالتالي ال
ميكن أن آ ي بعد ذلك وأقول «إذا عجز عن إثبات الضرر» ،ألنه به ا املعنى 05
غري مطالب بإثبات الضرر ،ألن الضرر مفرتض حبسب ما جاء يف التقرير .وأن
آ ي بعد ذلك وأقول «إذا عجز عن إثبات الضرر» فإن ذلك يؤدي إىل ناقض يف
الكالم ،فعبارة «إذا عجز عن إثبات الضرر» ليس هلا مقام يف ه ا الوضع إذا
قلنا إن الضرر يف امللكية الفكرية ثابت ،و«ثابت» عين أنه مفرتض ،وعبارة
«الضرر مفرتض» عين أن املدعي يف حلٍ من إثبات ه ا الضرر ،ومن عليه أن 31
ينفي وجود الضرر هو املدعى عليه ،وعليه فإن عبارة «إذا عجز عن إثبات
الضرر» أصبحت شاذة يف وسط النص .ما أود وضيحه هو التعديل ال ي جاء
على مشرو احلكومة ،حيث جاء ه ا التعديل يف كلمة واحدة ،جاء يف
القانون احلالي «جيوز لصاحب احلق ...املطالبة بالتعويض »...وأصبحت
الكلمة ــ من أجل إعمال اال فاقية اخلاصة بامللكية الفكرية ــ «خيتار» فقط 35
ال غري ،واملقصود هنا له مدلول أيضًا ،فهو غري مطالب بأن يقول إنه عجز عن
إثبات الضرر ،وإمنا هو يستطيع أن خيتار ه ا الطريق من بداية األمر ،أعين
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أن يطلب التعويض عن التعدي فقط ،وليس عن األضرار اليت ر بت بناء على
التعدي .النص أصبح به الصورة ــ مع امل كرة اإليضاحية ومع قرير اللجنة
وما ورد فيه ــ فيه ناقض كبري ،واألمر بالطبع مرتوك جمللسكم ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أحرتم ما فضل به األ سعيد حممد
عبداملطلب ،ولكن بالنسبة إلينا النص مضبوط ،وخاصة أن هناك حتوالً يف 01
قرار اللجنة ،ففي املناقشة األوىل كان لدى عضوان من أعضاء اللجنة حتفظًا
ــ نوعًا ما ــ على املادة ،وأحب هنا أن أشكر األخت لولوة العوضي على
حضورها معنا يف اللجنة وإبداء مالحظا ها به ا الشأن ،وك لك الشكر
دائمًا موصول إىل سعادة األخت مسرية بنت إبراهيم رجب اليت خرجت عن
دورها املألوف بصفتها وزيرة معنية بهيئة شؤون اإلعالم عندما قدّمت خربة 05
نفخر فيها يف ه ا اجملال ،أعين الدكتور صربي خاطر وهو الشخص
املختص يف ه ا اجملال ،وال ي بناء على رأيه أ ى التقرير األول والتقرير
الثاني مبا يتجه مع مفهوم وخصوصية النص يف جمال حقوق امللكية
الفكرية .األ سعيد عبداملطلب استفسر عن مسألة النص السابق ال ي كان
مطروحًا قبل التعديل املنظور أمامكم اآلن ،وما هو موجود يف التقرير يقول 31
«جيوز لصاحب احلق يف حالة عجز عن إثبات مقدار الضرر »...وقد انتهينا
إىل أن وافقت اللجنة باإلمجا على ه ا النص ،بعد أن كان هناك لبس يف
فهم املوضو  ،وهل يُقصد وقو الضرر أم عدم وقوعه؟! حنن اآلن أمام ضرر
قد وقع بالفعل ،واحلالة املطلوبة هنا هي إثبات مقدار التعويض .لقد جاءت
ه املادة ضمن مشرو القانون ومت غيري كلمة «يطلب» إىل كلمة «خيتار»35 ،
وكان أسيس ه ا الشيء ــ إذا كان اإلخوة األعضاء حيبون أن يطلعوا عليه
ــ بناء على ما هو وارد يف الصفحة  064واليت جاء فيها غيري كلمة «املطالبة»
إىل «خيتار» بهدف ختويل صاحب احلق املُعتدى عليه جتا املعتدي حق
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االختيار بني طلب التعويض املالي للضرر وفقًا للنص وبني احلكم له
بالتعويض اجلابر للضرر ،وبناء عليه مت عديل صياغة ه

املادة مبا يعطي

احلق لألشخاص ،وفيها محاية ملن مت التعدي على حقوقه من ناحية محاية
امللكية الفكرية ،وقدّمنا بالصيغة اليت أُخ فيها مبا فضل به األعضاء يف
اجللسة ،وحاولنا أن نرجع إليكم بنص ــ وال نتمسك بالنص القديم ــ يتواءم 5
مع ما اجته إليه اإلخوة واألخوات يف اجللسة عند مناقشة األمر من قبل،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر اللجنة ممثلة يف رئيسها
وأعضائها على التقرير الشامل والوايف ال ي كان من ضمن مرفقا ه التقرير
األول ومرفقات جملس النواب ورأي هيئة املستشارين والبحث ال ي أعد 05
الباحث يف جملسكم حول دراسة مقارنة ما بني نص املشرو والقوانني يف
الدول العربية ،وكنت أمتنى لو أنهم أعطونا النصوص املقابلة لنص ه ا
املشرو يف القوانني الغربية ،ومن بينها ــ استنادًا إىل ا فاقية التجارة احلرة ــ
القانون األمريكي ،حتى نكون على بيّنة واطال على ما جيري حولنا من
غيريات فيما يتعلق باحلماية القانونية حلقوق املؤلف .أعتقد ــ عطفًا على ما 31
فضل به األ مستشار وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف وعلى ما
فضلت به األخت دالل الزايد ــ أن املقصود بالتعويض يف ه

املادة هو

التعويض املعنوي ،ألنه ــ كما فضل األ سعيد عبداملطلب ــ إذا عجز املدعي
عن إثبات الضرر املادي فال ميكن أن خيتار بني عويض قانوني وبني عويض
الضرر األكمل؛ فاملقصود به املادة هو التعويض املعنوي ال ي هو جزاء على 35
التعدي ،ألن القول خبالف ذلك يُخرجنا عن مبدأ املساواة ،وخاصة فيما
يتعلق حبق أصحاب العالمات التجارية ،ألننا عندما نقر القوانني ننظر إىل
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()09

3103/5/6م

املضبطة 32

املنظومة التشريعية يف مملكة البحرين؛ وقانون العالمات التجارية والصناعية
مل يتجه إىل أن الضرر مفرتض ،بينما يف ه ا املشرو ال ي أمامنا ،أعين
قانون محاية حقوق املؤلف ،اجته مشرو القانون إىل أن اخلطأ مفرتض،
وحبسب التقرير ال ي بني أيدينا ورأي هيئة مستشاري اجمللس والباحث
القانوني يف جملسكم املوقر ،مل يد نصًا مقارنًا للنص الوارد يف املشرو 5 ،
وعليه أعتقد ــ ولتسمح لي اللجنة وليسمح لي جملسكم املوقر ــ أن املقصود
هنا هو التعويض املعنوي عن انتهاك حقوق املؤلف حبد ذا ه ،وكنت أمتنى
على اللجنة ــ مادام أن ه ا النص فريد من نوعه ــ أن ستعني على األقل
بالتشريعات املقارنة ،ومنها القانون األردني ال ي وضع ضوابط للمحكمة يف
كيفية احتساب التعويض ،وجعل من ضمنها مكانة املؤلف ،ومكانة 01
ا ُملصَنَّف ،وقيمته السوقية ،وجسامة االعتداء؛ ويا حب ا يف شريعا نا أن نوجه
القاضي واملتقاضي أيضًا إىل معايري كيفية احتساب التعويض،
سواء التعويض املادي أو املعنوي ،وخاصة أن املشرّ هنا ذهب ــ أو سي هب ــ
إىل افرتاض الضرر يف حدين أدنى وأعلى .سؤالي أيضًا إىل األخت املقررة
واألخت رئيسة اللجنة ،املادة يف نهايتها أجازت للمحكمة أن ُنزل التعويض 05
إىل احلد األدنى يف حالة االعتقاد حبسن نية املعتدي؛ إذا كانت هناك دعوى
جنائية ،وصدر فيها حكم باإلدانة كيف سيكون للقاضي املدني حق
اعتبار ه ا املتهم ال ي متت إدانته مبوجب حكم جنائي حسن النية؟! أريد
فسريًا يف ه ا اجملال ،وأعتقد أن اللجنة لو ذهبت إىل أنه يُقضى بتعويض
معنوي خلرجنا من كل اإلشكالية اليت واجهنا بها األ املستشار القانوني 31
بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أو النقاش ال ي مت يف اجللسات
السابقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور صربي محد خاطر أستاذ امللكية 35
الفكرية والقانون املدني جبامعة البحرين.
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أستاذ امللكية الفكرية والقانون املدني جبامعة البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس ،وشكرًا على االستضافة .يف احلقيقة ال
ناقض يف كل ما قاله اإلخوة األفاضل قبلي .بالنسبة إىل مسألة العجز عن
إثبات الضرر ،نقول إن النص اجلديد مل يأتِ على إثبات الضرر وإمنا على
مقدار الضرر مثلما أشارت األخت دالل الزايد؛ أي أن الضرر ثابت ،ولكن 5
املتضرر ال يستطيع أن يُثبت مقدار الضرر ألن الضرر معنوي ،وكل ما يصيب
املؤلف هو يف الواقع ضرر معنوي .الضرر املادي يأ ي هنا وكأنه ضرر ثانوي
بالنسبة إىل األساس ال ي هو الضرر املعنوي ،فال يوجد يف الواقع ناقض بني
ما قالو وبني ه ا النص ،إمنا ما قالو يأ ي يف سياق النص .ثم إن وضع أسس
أو معايري للقاضي لتقدير الضرر ،ه

مسألة أخرى حتتاج إىل نصوص 01

أخرى ،وال حنتاج إليها يف سياق ه ا النص؛ هناك قوانني تجه إىل قييد
القاضي ،و ضع له معايري دقيقة ،وهناك قوانني أخرى رتك سلطة قديرية
أوسع للقاضي ،وه ا يأ ي يف سياق السياسة التشريعية .يف نصوص قانون
محاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة نُالحظ أن املشرّ أعطى القاضي سُلطة
قديرية واسعة ،مما يعين أن السياسة التشريعية هنا يف البحرين ،يف إطار 05
امللكية الفكرية ،متيل إىل االجتا ال ي يعطي للقاضي سلطة قديرية
أكرب من قييد مبعايري حمددة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،فضل األ خليل إبراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أميل إىل ما يقوله األ أستاذ امللكية
الفكرية والقانون املدني جبامعة البحرين فيما يتعلق به ا املوضو  ،ألن
ــ كما علمون ــ هناك طورًا حادثًا اليوم وهو إنشاء حماكم خاصة باملُلكية 35
الفكرية ،وأعتقد أن البحرين سوف تجه إن شاء اهلل إىل ه ا االجتا ألنه
أصبح ضرورة ملحة ،أعين أن كون هناك حماكم خاصة بامللكية
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()30

3103/5/6م

املضبطة 32

الفكرية؛ ول لك أعتقد أن املادة وافية وكافية وحتقق اهلدف من ه ا
القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،فضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أضم صو ي إىل صوت األ خليل ال وادي
يف املوافقة على ما جاء على لسان األ أستاذ امللكية الفكرية والقانون
املدني جبامعة البحرين بالنسبة إىل قييد سلطة القاضي بوضع معايري حتدد 01
سقفًا أعلى وحدًا أدنى للتعويض يف حالة ــ وخصوصًا ــ ا فاق املتخاصمني أثناء
نظر الدعوى على التوصل إىل حل .سيدي الرئيس ،ليس يف وضع ه املعايري
واملقاييس للمحكمة حدٌّ من سلطة القاضي فحسب ،وإمنا فيه أيضًا إجحاف
حلقوق املتخاصمني ،فمقدار الضرر وجسامته ــ إذا كان الضرر معنويًا ــ البد
أن يرافقهما حق للمتقاضي يف وضع احلد األدنى إذا كان مقدار الضرر ال 05
يتجاوز التوافق يف وجهات نظر طُرحت يف مسألة كتاب فكري أو ما شابه
ذلك ،فمقدار اخلمسمائة دينار سوف يكون فيه إجحاف بالنسبة إىل
املتخاصم ،وإذا كان احلد األعلى مخسة آالف دينار فسوف يكون هناك يف
بعض األحيان ــ حبسب قرير الضرر املعنوي من السرقة األدبية أو ما يُسمى
االقتباس ــ إجحاف يف حق املؤلف صاحب الفكرة األصلية .أنا مع ما جاء به 31
األ أستاذ امللكية الفكرية والقانون املدني جبامعة البحرين ،وأدعو إىل
وضع حل لإلشكال ال ي يقيد القاضي يف احملكمة وينتهك حقوق
املتقاضي ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرجو أال يُفهم من كالمي أنين ضد مبدأ
قرير التعويض املعنوي يف حالة االعتداء اجملرد من غري إثبات الضرر املادي
على حقوق املؤلف ،لكننا أمام صياغة شريعية يُختلف بشأنها كما حدث
يف اجللسة السابقة ويف اجللسة احلالية .لدي استفسار موجه إىل األ

5

الدكتور صربي خاطر ،ففي اجللسة السابقة أشار يف مداخلته إىل أن ا فاقية
التجارة احلرة ختالف الدستور ،ومت سجيل ه املداخلة يف اجللسة ،وأريد
جوابًا منه به ا الشأن .كنت أمتنى على اللجنة االستعانة بالقانون األردني.
وردًا على ما فضل به األ فؤاد احلاجي بشأن استعانة املشرعني بالقوانني
املقارنة ،أقول إنها ليست من قبيل االعتداء أو استغالل أو سرقة التشريعات01 ،
فقانون السلطة القضائية ألزم القاضي يف حالة عدم وجود النص بالرجو إىل
قواعد العدالة والوجدان السليم ،وهو ما ا فق على سميته يف الفقه القانوني
بالقوانني املقارنة ،واستعانة أي مشر بقوانني أخرى ال دخل ضمن سرقة
ه

القوانني أو االعتداء عليها ،ل ا أرجو أن نكون دقيقني يف اختيار

الكلمات اليت نتداخل بها ،وإذا كان األمر ك لك فإننا نتهم قانون السلطة 05
القضائية ألنه مسح مبثل ه االنتهاكات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور صربي محد خاطر أستاذ امللكية
31

الفكرية والقانوني املدني جبامعة البحرين.

أستاذ امللكية الفكرية والقانون املدني جبامعة البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا مل أقل إطالقًا إن ا فاقية
التجارة احلرة خمالفة للدستور ،وإمنا ورد ذلك على سبيل احملاججة ،فقواعد
ا فاقية التجارة احلرة وجد يف بعض نصوصها قواعد محاية ،مبعنى أنها مل 35
قم على أساس املساواة ،فيجب أال حنمي املؤلف على أساس قواعد احلماية،
ولو أخ نا باملساواة بصورة مطلقة ــ ولو هنا فيد االمتنا ــ فه ا يعين أن هناك
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نصوصًا ختالف ،لكننا مل نأخ باملساواة ،واال فاقية ال ختالف الدستور
حينما أخ ت ببعض قواعد احلماية ،وبالتالي حنن يف صياغة ه ا النص
عندما نأخ باحلماية ــ رغم أن ذلك ال حيقق املساواة ــ فنحن ال خنالف
الدستور ،ملاذا؟ ألن قواعد احلماية ختتلف عن قواعد املساواة ،وعندما قلت
أكثر من مرة يف نطاق القانون املدني إن قاعدة احلماية موجهة حلماية 5
القاصر ــ ناقص األهلية ــ وعندما كون القاعدة القانونية موجهة حلماية مال
الدولة إذا قارنّاها مع الفرد ،وعندما كون موجهة حلماية الوقف فيجب أال
نقول هنا إننا نستلزم املساواة ،واملساواة جيب أن كون الختالف األطراف،
احلاجة إىل احلماية بني ه ا الطرف أو ذاك؛ أكرر أنا مل أقل إن ا فاقية
التجارة احلرة خمالفة للدستور مطلقًا ،إمنا كان ذلك على سبيل احملاججة 01
ورمبا مل كتمل مجليت من حيث االستما فحدث ه ا الفهم ،فأرجو أن
يزال اللبس عن ذلك .يف الواقع كلنا نقول إن املبدعني يف البحرين يف انتظار
فعيل قواعد احلماية ،وأنا من خالل دريسي امللكية الفكرية ،ومن خالل
لقاءا ي بالكثري من املبدعني دائمًا ما نطالب بتقديم مقرتحات كتابيًا عن
قانون امللكية الفكرية لتفعيله ،و وفري احلماية الفاعلة للمبدعني ،وحنن 05
اآلن عندما نعطي عويضًا للمؤلف مبجرد االعتداء عليه أليست ه

محاية

للمبد ؟ ألسنا حباجة إىل اإلبدا ؟ أال نريد طوير اإلبدا يف مملكة
البحرين؟! ه ا هو اهلدف ،وهو هدف نبيل وحيتاج إىل وقوف اجلميع وراء ،
وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا على كالم األخت لولوة العوضي أنا مل 35
أذكر يف مداخليت ما يشري إىل سرقة شريعات أو ما شابه ،وما قلته مسجلٌ
لديكم يف املضبطة ،كما مل أ كلم عن التشريعات املقارنة أو شريعات
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دول اجلوار أو شريعات عاملية ،بل كملت عن سرقة حقوق املؤلف ،وهناك
فرق بني االقتباس ملا يسبب إشكاالً وبني السرقة األدبية الواضحة حلقوق
املؤلف ،وه ا ما كلمت عنه لكنين مل أ كلم مطلقًا عن التدخل يف شؤون
القضاء أو سرقة شريعات مقارنة من دول جماورة ،ه ا ما أردت اإلشارة
إليه ،وأعتقد أنين ح ر يف اختيار ألفاظي عند خماطبتكم يا معالي الرئيس 5
وخماطبة السادة أعضاء اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ خليل إبراهيم ال وادي.
01

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يسعدني أن أبارك لسعادة الوزيرة اختيار
البحرين عاصمة لإلعالم العربي ،وإن شاء اهلل تحقق خطوات كبرية
متقدمة يف ه ا العام .كما نعلم أن حق املؤلف يف القانون البحريين مصان
بعد  51سنة من وفاة املؤلف ،وبعض الدول اشرتطت  35سنة بعد وفا ه05 ،
لكن هناك بعض الكتب ليس هلا مؤلف معلوم وخاصة فيما يتعلق بالرتاث أو
املوروث ال ي أصبح يسمى باللغة اإليليزية ) ،(Public domainفمن حق الدولة
القائمة على ه ا احلق أن طالب بالتعويض يف حالة الضرر ،وقد ال يكون
هناك أشخاص حمددين ،ولكن هناك عدٍ ــ على سبيل املثال ــ على الرتاث
والقيم أو غريهما من األمور ،اليت من حق القانون أن ينص عليها صراحة31 ،
فأعتقد ــ كما فضل األ صربي خاطر أستاذ امللكية الفكرية ــ أن املؤلفني
البحرينيني يرتقبون بشوق صدور ه ا القانون ،وقد كان هناك جدل كبري
على حقوق املؤلف من التسعينيات خبصوص أن البحرين حتمي غريها وال
حتمي نفسها ،حنن اليوم لدينا إنتاج أدبي وثقايف حباجة إىل محاية فعالً،
ول ا أعتقد بعد كل ه ا اإليضاح أن ه املادة حمققة للغرض ،وشكرًا.
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35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
5

املستشار القانوني بواارة العد :
شكرًا سيدي الرئيس ،مع كامل احرتامي و قديري لكل املداخالت
اليت طرحت خبصوص ه املادة ،حنن ال خنتلف على مضمون النص وحقوق
املؤلف وكل ما ذكر خبصوص ه املادة ،االختالف اليوم هو أن التعديل
ال ي حصل على نص احلكومة فيه ناقض ،وما نريد هو أن نأخ بنص

احلكومة؛ ألنه سيحقق املضمون نفسه بدون اإلشارة إىل حالة عجز عن 01
إثبات الضرر ،ألن عجز عن إثبات الضرر سوف يثري الكثري من اجلدل،
وسيختلف كثريًا مع ما جاء يف قرير اللجنة ،أرى أن النصني متشابهان وال
اختالف بني أحكامهما ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة
مواد مشرو القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف نأخ الرأي النهائي على مشرو القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبواصلة مناقشة
قرير جلنة اخلدمات خبصوص مشرو قانون بتعديل املادة التاسعة من
القانون رقم ( )02لسنة 3116م بشأن الضمان االجتماعي( ،املعد يف ضوء 5
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) ،وأطلب من األ خليل إبراهيم
ال وادي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن قمنا بتثبيت التقرير يف اجللسة السابقة 01
فال داعي لتثبيته يف ه اجللسة ،وشكرًا.

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:

05

شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،إن مشرو القانون
املطروح أمامنا متعلق مبوضو الضمان االجتماعي ،و عديل آليات صرف
املساعدات االجتماعية بوضع حد أعلى وحد أدنى لتلك املساعدات .بداية أقدم
شكري إىل رئيس وأعضاء جلنة اخلدمات على جهدهم بإجياد صياغة 31
متوازنة لكي صل لك املساعدات لألفراد واألسر ذات احلاجة املاسة لرفع
مستواها املعيشي آخ ة يف االعتبار األوضا املالية للدولة .إن صاحبة السعادة
وزيرة التنمية االجتماعية حتدثت يف األسبو املاضي عن موضو آخر يتعلق
بدمج الضمان االجتماعي ودعم األسر حمدودة الدخل اليت كانت سمى
سابقًا (إعانة غالء املعيشة) ،ليكون حتت مسمى واحد ،ووضع معايري 35
موحدة هلا يُتفق عليها بغية وحيد و وجيه الصرف لألفراد واألسر احملتاجة
وذات الدخل احملدود ،وبالرغم من وجاهة الفكرة اليت طرحها سعادة
الوزيرة فإنه مازال اال فاق على املعايري اليت ستطبق يف صرف ذلك الدعم
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للمستحقني مل يتم التوصل إليه ،ففي حني يصر أعضاء جلنيت الشؤون املالية
واالقتصادية يف جملسي الشورى والنواب على طبيق املعايري اليت اقرتحوها يف
أوائل عام 3100م نرى الوزارة متمسكة باملعايري اليت وصلت إليها مع البنك
الدولي ،علمًا بأن ه ا االختالف حول لك املعايري هي أحد األسباب الرئيسية
يف أخري عرض مشرو امليزانية العامة للسنتني املاليتني  3103و3104م على 5
اجمللسني كما أشرت سابقًا ،وبالرجو إىل مشرو امليزانية ــ اليت هي قيد
الدراسة ــ سوف يد أنها شمل مبلغني مرصودين حتت بند الدعم احلكومي
املباشر ،أحدهما مببلغ  36مليون دينار سنويًا حتت مسمى الضمان
االجتماعي ،وآخر مببلغ  015ماليني دينار ــ بعد إجراء التعديل ــ حتت مسمى
دعم األسر حمدودة الدخل .وحبسب خرب ي املتواضعة ،احلكومة ال رصد 01
مبلغًا يف امليزانية العامة ألي وزارة أو جهة حكومية إال أن يكون مقدمًا من
الوزارة أو اجلهة املعنية نفسها ضمن ميزانيتها املطلوبة أو على األقل بعد أن
أخ رأيها واستشار ها يف ذلك ،وأعتقد أن الوزارة على علم باملبلغ املرصود
كضمان اجتماعي وال ي هو خمتلف جل االختالف عن ذلك املبلغ املرصود
لدعم األسر حمدودة الدخل أو ما يطلق عليه غالء املعيشة .ما أمتنا يا معالي 05
الرئيس على الوزارة الكرمية عدم معارضتها لتوصية جلنة اخلدمات،
واملوافقة على مترير املساعدات االجتماعية من صندوق الضمان االجتماعي
حبسب اآللية اليت أوصت بها اللجنة يف الوقت احلالي يف املشرو حلني
التوصل إىل ا فاق على إجياد صيغة موحدة لصرف الدعم احلكومي املوحد،
31

ه ا ما أردت إيضاحه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.
35

العضو دال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية نشكر األ

الشيخ عبدالرمحن

عبدالسالم رئيس جلنة اخلدمات وأعضاء اللجنة على التقرير الوايف ال ي
قدمو  ،وباعتبارنا أعضاء يف ه ا اجمللس ووفق كثري من األمور اليت يتطلبها
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الواقع اجملتمعي واليت هي أساس حراك املش ّر  ،نقول إنه من املمكن أن
ؤسس السلطة التنفي ية عملها على الدراسات ،ولكن احلاجة اجملتمعية
فرض على السلطة التشريعية حاجات الناس النابعة من كثري من األمور اليت
مت التطرق إليها يف جماالت متعددة .وحنن لدينا حوار التوافق الوطين ،ويف
كثري من املواطن اليت مت التوافق عليها متت اإلشارة إىل التزامات على 5
احلكومة بأن قوم بإنفاذ ما نص عليه ميثاق العمل الوطين ودستور مملكة
البحرين .ويد أن دستور مملكة البحرين حتى يف صياغته اعترب ه األمور
استحقاقات للمواطنني ،وليس من املقبول أن نتكلم عنها مبعنى املساعدات
والعطية للمواطن ،بل هي استحقاقات فعلية للمواطن مبوجب نص الدستور،
وقد منا إىل علمي أنه يف اجللسة املاضية ــ ومل أكن حاضرة لك اجللسة 01
ولكين أشكر األ مجال فخرو واألخت لولوة العوضي شكرًا جزيالً
وسعاد ك سيدي الرئيس ــ مت التطرق إىل اجلزئية اخلاصة باملادة  019من
الدستور وقد كلمت عنها ــ سيدي الرئيس ــ وصحيح ما اجتهت إليه ،وبداية
سأبدأ بنص املادة  ،019فكل مشروعات القوانني اليت متر علينا واليت
قتضي إنشاء آليات إدارية أو شكيل جلان أو وفري كادر بشري أو غري 05
ذلك؛ حتتاج إىل موارد مالية ،وه ا ليس ما انصرف إليه نص املادة  019من
الدستور؛ ألننا لو أخ نا بانصراف ه املادة يف كل مشرو قانون لوجدنا أن
السلطة التنفي ية سوف قيد السلطة التشريعية يف كل شريع حبجة نص
املادة  019وه ا خطأ ،وأعتقد جليًا أننا ــ من خالل ممارستنا للحياة النيابية
سواء يف جملس النواب أو جملس الشورى ــ استقوينا بنص ه املادة ونفهمها 31
الفهم الدقيق الصحيح .خبصوص ما قيل بشأن كيف نعمل وليس لدينا غطاء
قانوني؟ ه ا كالم غري صحيح ،الغطاء القانوني موجود مبوجب امليثاق ال ي
نص على أن الدولة عمل وهي ملزمة أن عمل للمواطن ،وه ا استحقاق
للمواطن ،و وجه املوارد املالية إىل املواطن مبا يكفل له العيش الكريم،
فهناك نصوص وجيهية يف الدستور واضحة يف ه ا الشأن ،وليس هناك دا ٍ 35
للدخول فيها ،وأعتقد أن كل األعضاء حيفظونها .ووجود النية لدى املشر
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بأن يفرض نوعية ومقدار ه

األموال اليت ستحق ملستحقيها هو األساس

التشريعي ،والسلطة التنفي ية نف ما ميليه عليها املشر حبدود وضوابط
ومعايري معينة ،وإنْ كانت هي جهة منف ة فإن ذلك ال يعطيها احلق يف أن
قول :أقبل به ا وال أقبل به ا ،هي نف ما يشرعه هلا املشر و لتزم ب لك
من دون اخلروج عنه .والتوافق احلكومي املسبق مع أعضاء جملس النواب 5
عندما قدموا مبسألة الغالء املعيشي ومسألة الضمان االجتماعي مبوجب
القانون؛ هو األساس التشريعي ،وبالتالي حنن أمام غطاء شريعي واضح هل ا
األمر وال جدل يف ذلك .وأعتقد أن الكالم كان واضحًا خبصوص الفصل
بني الغالء والضمان االجتماعي ،فالضمان االجتماعي كقانون ندرج حتته
فئات مستحقة له وقد ال نطبق عليهم املعايري اليت وجد يف موضو الغالء 01
املعيشي .وخبصوص ما انتهت إليه الدراسة ،مل أجد بالنص الصريح أنه جيب
دمج ه األمور وأن عطى خبط واحد ،فه ا مل يكن م كورًا على سبيل
التوصية املباشرة .أغضبين يف دراسة البنك الدولي ما طرق إليه األ مجال
فخرو بشأن اشرتاط مسألة التعليم وربطها باالستحقاق ،وكأن التفكري
يتجه إىل التقليل من املستحقني هل ا املستحَق بربطه مبسألة التعليم ،وإىل أال 05
راعى شريعا نا الوطنية يف ه ا الشأن وال النظام ال ي نؤسس له ،وإذا كنا
حنن يف سلطة شريعية ومن هو بسن  06يستطيع أن يعمل يف وزارات خمتصة
ويربم عقد بنفسه ،فمعنى ذلك أنين لن أستطيع أن ألزمه بإنهاء بعض املراحل
التعليمية اليت ربطته بها .ليكمل ولدك عليمه الثانوي يف ه

السن لكي

يستحق ،ال جيوز من خالل دراسة دولية أن نوجد فككًا يف الروابط أو 31
نست ل يف مسألة التعليم .بعض املنح يف بعض الدول اليت ضُرب بها مثالً يف
الدراسات كانت ستهدف أساسًا التعليم ،كيف أرفع مستوى التعليم
بشكل يتناسب مع املنظومة اليت وضعت ه املنح هل الدول اليت ضُربت بها
األمثلة يف التقرير؟ ول لك كان من املفرتض أن يوجه البنك الدولي دراسته
ويقارن ببعض الدول ولكن جيب يف الوقت نفسه أن يضع يف االعتبار الشعب 35
والتشريعات املطبقة والناف ة واألوضا السياسية واالقتصادية للبلد ،وه ا ما
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مل يد يف ه ا اجملال .عندما رجعت إىل التقرير ال ي رفع من اإلخوة النواب
وجدت ــ يف املرفقات اليت أرفقت إلينا وهي اليت اعتمد عليها ــ أنه مل يتم الرد
كتابيًا على النواب من وزارة التنمية االجتماعية رغم نبيههم مر ني .وه ا
موجود يف الصفحة  375حبسب ما أوضح اإلخوة النواب ،وبالتالي رفع ه ا
املشرو من دون أن يكون هناك رد من وزارة التنمية االجتماعية خبصوص 5
ه ا املشرو بقانون .بالنسبة إىل الدراسة ،مت إعدادها بتاريخ  30أكتوبر
3101م ،وإذا كانت السلطة التنفي ية رى أنه من املفرتض أن يؤخ مبعايري
ما انتهت إليه ه الدراسة ،فلماذا مل حترك ساكنًا بأن ستحدث املشاريع
حبكم صالحيا ها الدستورية وأن قرتح مشاريع القوانني اليت تناسب مع
ه الدراسة؟ ملاذا يُنتظر أن يتم حتريك ه األمور من جهة أخرى؟ املفرتض 01
أنها بادرت بإجراءا ها ما دامت لديها دراسة من عام 3101م .خبصوص حوار
التوافق الوطين ،نعلم أن اإلخوة النواب غري متوافقني على دمج مسألة الغالء
املعيشي مع الضمان االجتماعي ،وأعتقد أن الكل مطلع على ه األمور .يف
حوار التوافق الوطين متت املطالبة بعدة أمور مبا يكفل املعيشة احلسنة منها:
إعداد دراسة هدف إىل وضع عريف واضح ودقيق لألسر ذات الدخل احملدود 05
والفئات املستهدفة ووضع اآلليات املناسبة...إخل ،ودراسة زيادة الدعم
احلكومي للمحتاجني من املواطنني لتحقيق العدالة االجتماعية ،و كليف
اجلهات املختصة بإعداد دراسات كل أربع سنوات حول الدعم ،وحتسني
املستوى املعيشي للمواطنني برفع الروا ب من خالل زيادة اإلنتاجية ،ودعم
املرأة املعيلة ألسر فقدت عائلها بسبب املوت أو املرض أو اهلجر من خالل 31
حفظ حقها يف الضمان االجتماعي ،وهنا نكرر :أن لدينا يف عالوة الغالء
املعيشي فئات من النساء مبن فيهن املهجورة قد ينطبق عليهن قانون الضمان
االجتماعي ولكن قد ال ؤخ ن بعني االعتبار يف مسألة الغالء املعيشي نظرًا
إىل وجود بعض املواصفات اخلاصة .لدينا حتقيق الضمان االجتماعي للمرأة
غري املتزوجة ،ولدينا أيضًا رعاية الدولة للمعاق عند وفاة من يرعا  ،ولدينا 35
ك لك زيادة الدعم املالي املباشر لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وقد اخرتت بعضًا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()30

3103/5/6م

املضبطة 32

مما خرجنا به من حوار التوافق الوطين من وافقات ذهبت يف ه ا االجتا ،
ولكن يف النهاية ــ وامسحوا لي على اإلطالة يف بعض النقاط ــ ورد ك لك
من ضمن التوصيات التالي :دل التجارب على أنه يتم ادخار جزء بسيط من
قيمة املساعدات كأحد اخليارات ،وإذا كان يُشتكى من ضآلة املبلغ ال ي
يدفع كمستحق فكيف سأطلب منه االدخار من ه ا املبلغ؟ ه ا أمر صعب5 ،
وحنن نعترب أن الدولة حتركت حتركًا جيدًا وملموسًا خبصوص عدد من
الفئات اجملتمعية ،واليوم نتشرف بأنه مل يؤخ للمرأة صنيف بأنها مطلقة أو
أرملة فقط حتى دخل يف الضمان ،واآلن هناك وسع ،فهناك امرأة كون
معيلة وامرأة كون مهجورة ،فتم إدخال فئات كواجب على الدولة .وحتى
خبصوص الفئة اإلسكانية وجدنا أنها قتصر على فئات معينة ،ومت التوسع 01
يف ذلك ،وه املكتسبات اليت قوم بها الدولة حاليًَا ال ميكن إنكارها،
ولكن علينا احملافظة عليها وأن نطلب من الدولة زيادة ه املكتسبات مبا
يتفق مع الواقع االقتصادي للبلد ومبا يتفق مع احلاجات الفعلية .بالنسبة إىل
مسألة األفراد واألسر ،مثالً :أنا من املمكن أن أعيل أسرة ورا يب 711
دينار ،وأنت را بك  711دينار أيضًا ،وأ فق مع نظرية الفرد ولكن من 05
املمكن ــ يف املقابل ــ أن قوم أنت بإعالة أفراد أكثر ممن أعيلهم ،وأنا وأنت
نستلم الرا ب نفسه ،ولكن املستوى وعدد األفراد خمتلف ،ومن املؤكد أن
الرؤية اليت ار آها جملس النواب وهي األخ مبسألة عدد األفراد هي رؤية
سليمة و أ ي ملساعدة األسر يف املقام األول .وعندما يتم اليوم حصر البيانات
واآلليات وغري ذلك نعلم أن األمر يكون صعبًا يف بدايته ،وما طالبت به 31
الدراسة ليس جتميع ه

املنح واملساعدات املقدمة حبسب ما مسيت ــ وأنا

أمتنى أن نسميها استحقاقات دائمًا وإنْ كان ه ا هو املفهوم املتداول ــ بل
طالبت الدراسة بوضعها حتت وزارة التنمية االجتماعية كسجل موحد،
والوزارات لدينا عمل من سنوات ،ولكن إىل اآلن الكل يشكو عدم العلم
بالبيانات املتوافرة بني الوزارات ،يف حني أن ذلك إجراء بسيط جدًا ستطيع 35
أن قوم به أي وزارة بأن جتمع بيانا ها ،واليوم حنن يف جمال نسمع فيه العديد
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من األمور ،وحتى خبصوص األرامل الال ي يكون لديهن الضمان
االجتماعي ،وهناك اشرتاطات جتعل الشخص ال يفكر يف أن يأخ ذلك
بسبب ه اإلجراءات ،فاليوم عندما ريد أرملة أن ستلم ما ستحقه يطلب
منها أن أ ي بشهادة ثبت أنها ال ستلم من املؤسسة اخلريية امللكية ،كيف
ثبت لكم ذلك؟ هناك خطأ يف أنها طلب ما يثبت أنها ال ستلم مثل ه

5

املبالغ ،وليس عيبًا أن كون هناك حاجة إىل أن نطور من إجراءا نا اإلدارية
و بادلنا للمعلومات ،ويف كل وزارة خدما ية يشكر الوزير القائم عليها،
ولكن ينبغي أن يت كر دائمًا أن ه ا واجب عليه حبكم ولي رئاسة ه
الوزارة .األخطاء موجودة ولكن ه ا ال يعين أن وجه إىل وزارات معينة ،بل
هي وجه حبكم طبيعة ه

الوزارات اخلدما ية .أنتهي بأنين أمتنى أن 01

نتوافق على ه ا املشرو بقانون وهو فعالً مشرو حدد احلد األدنى.
احلكومة قالت ال حتددوا احلد األعلى؛ ألنها قد رفع احلد ،فاحلكومة
متى ما أرادت أن رفع احلد األعلى ستطيع أن رفعه؛ ألن احلد األدنى حُدد
مبوجب مشرو القانون ه ا ،وبالتالي باإلمكان االر فا إىل احلد األعلى،
05

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.
31

وايرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،أشكر اجمللس املوقر على املوافقة على أجيل
املناقشة ملدة أسبو واحد ،وكما ذكرت أن سبب التأجيل كان بناء على
رغبتنا يف اجللوس مع اإلخوة يف جملس النواب ملناقشة املعايري حول عالوة
الغالء والدعم املالي والضمان االجتماعي .بالنسبة إىل اجلدل ال ي حدث 35
خبصوص دمج الضمان االجتماعي ودعم األسر حمدودة الدخل (إعانة غالء
املعيشة) ،حنن مل نتفق به ا الشأن؛ ل ا أرى أن نسوا عملية الدمج؛ ألن املادة
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امل كورة ليست هلا عالقة بإعانة غالء املعيشة ،وإمنا هلا عالقة فقط
بالضمان االجتماعي ،وبالتالي باإلمكان مناقشة ه املادة من دون اجلدال
بشأن عملية الدمج ،وإنْ كان ه ا أمرًا قدمنا حنن به يف الوزارة ومازلنا
مقتنعني به ،ومازلنا مقتنعني ــ كما ذكرت األخت دالل الزايد ــ بأن ه ا
استحقاق للمواطن .حنن نريد دعم املواطن بشكل أكرب ،ونريد أن نقدم له 5
املزيد من اخلدمات ،ونريد طوير ه

اخلدمات ،فقد كان من ضمن

مرئيات الوزارة طوير اخلدمات اليت قدم للمواطن واليت هي يف األساس
نابعة من مرئيات حوار التوافق الوطين .أريد أن أؤكد نقطة وهي أننا لن
نناقش معكم اليوم موضو دمج الضمان االجتماعي مع دعم األسر حمدودة
الدخل (إعانة غالء املعيشة) ،وبالتالي بإمكانكم الدخول مباشرةً يف 01
مناقشة املادة اليت أمامكم ،ومناقشة املعايري الواردة فيها .وأريد أن أشري إىل
بعض النقاط اليت ذكر ها األخت دالل الزايد خبصوص صعيب الشروط
على املرأة ،ه ا غري صحيح ،قد يكون ه ا األمر حاصالً يف السابق،
ولكننا ــ جبهود الوزارة ــ طورنا مجيع ه األمور ،واآلن لدينا قاعدة للربط
اإللكرتوني مع مجيع اجلهات احلكومية ،فنحن اآلن ال نطلب من 05
املستحقني جلب أوراق من جهات أخرى ،فبإمكان املواطن اآلن أن يدخل
املوقع اإللكرتوني للحكومة اإللكرتونية ،ويقدم طلبه وهو جالس يف
منزله ،وبإمكانه طلب أي خدمة إلكرتونية قدمها الوزارة وليس فقط ما
يتعلق بالضمان االجتماعي ،وك لك بإمكانه متابعة طلبه عرب اهلا ف.
الوزارة حاليًا حصلت مع احلكومة اإللكرتونية على جائزة أفضل برنامج 31
للربط اإللكرتوني وبال ات مع اجلمعيات األهلية ،وه ا يعد جزءًا من
التطوير ال ي نسعى له ،وحنن مستعدون من خالل دراسا نا و عاوننا مع
اجلهات الدولية واجلهات احمللية لتطوير مستوى قديم اخلدمات ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أ قدم جبزيل الشكر إىل األخت
دالل الزايد على مداخلتها القيمة والنوعية خبصوص ما جرى وما سيجري إن
شاء اهلل يف ه ا اجمللس .وأشكر أيضًا سعادة وزيرة التنمية االجتماعية على
عديل موقفها ،وعلى إقرارها بأن هناك اختالفًا بني إعانة غالء املعيشة وبني 5
الضمان االجتماعي ،على الرغم من أن األ مجال فخرو واأل خالد املسقطي
ــ وهما من اخلرباء االقتصاديني واملاليني ــ أشارا إىل ذلك يف اجللسة السابقة،
ومت ضمني مداخال هما يف مضبطة اجللسة السابقة ،وأمتنى على سعادة
الوزيرة أال وجهنا يف نقاشنا ،حيث إن أعضاء السلطة التنفي ية ال ميلكون
وجيه السلطة التشريعية يف مناقشا هم ويف مداخال هم بالطريقة اليت متت 01
أثناء الرد على مداخلة األخت دالل الزايد ،وأثناء ناوهلا الرد بيين وبينها،
فمداخلتها واستنكارها لكالمي يعد جتاوزًا للرئاسة ،هناك طريقة للنقاش
التزم بها ه ا اجمللس طبقًا لالئحة الداخلية .سعادة الوزيرة يف اجللسة
السابقة أشادت بوزارة التنمية االجتماعية وحنن معها يف ذلك ،وقالت إنها من
الوزارات املتميزة ،وحنن مل نقل خالف ذلك ،ولكن ه الوزارة أقامت عدة 05
دراسات ،وحبسب ما جاء يف مداخلة سعادة الوزيرة يف اجللسة السابقة فإنها
ال متلك القرار بشأن ه ا املوضو  ،وإن من يقرر هو جملس الوزراء ،وجملس
الوزراء وعلى رأسه صاحب السمو رئيس جملس الوزراء املوقر ،وال ي طالعنا
الصحف بتوجيها ه و صرحيا ه اليت ما فتئت هتم بصاحل املواطن البحريين،
ال نرى هلا رمجة على أرض الواقع من قبل أعضاء احلكومة .أنا عندما 31
أخاطبك اليوم ــ سيدي الرئيس ــ أخاطبك بلسان اإلنسان البحريين العادي،
يف احملرق ،يف املنامة ،يف سرتة ،يف الرفا  ،يف الدراز ،يف بين مجرة ،يف
كرزكان ،يف صدد ،يف املالكية ،يف البديع...إخل ،املواطن ينطحن،
وهناك دراسات من سنة 3119م ،وسأستعمل العبارة اليت أنا أمسعها من
املواطن حيث إنه يقول (ألعن أبوها من دراسة) .من سنة 3119م هناك 35
دراسات قوم بها أجهزة نفي ية ،ومن ثم يأ ي الوزير املختص ويقول إن القرار
ليس بيد وإمنا بيد جملس الوزراء ،هل ه ا هو الدور املناط بالوزراء أو
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مبؤسسة جملس الوزراء؟ الدراسات اليت طرقت إليها وزارة التنمية
االجتماعية واليت أشارت إليها األخت دالل الزايد هل أخ ت يف اعتبارها
الواقع البحريين؟ ه اجلرائد اليومية السيارة ،وجريدة أخبار اخلليج ليست
جريدة معارضة ،وه ا هو عليق أحد كبار فناني البحرين (رافعة بيدها
نسخة من كاريكا ري الفنان عبداهلل احملرقي ال ي يشخص املوضو ) ،فهل 5
دراسة البنك الدولي أخ ت بواقع اجملتمع البحريين؟ هل أخ ت مبا يصرح به
املواطن العادي يف اجلرائد اليومية؟ ال أعتقد ذلك ،وعلى جملسكم املوقر
اليوم أن يتخ قرارًا فوريًا وج ريًا يف ه املسألة .الناس عيونها شخص إىل
ه ا اجمللس ،فمجلس النواب أدى ما عليه ،وجملسكم املوقر اليوم مطالب
وقبل أي وقت بإقرار ه ا القانون ،لنجعل املواطن البحريين حيس بأن 01
السلطات يف اململكة هتم به .إن مبلغ  341دينارًا هو احلد األقصى لإلعانة
وحنن لدينا مارشال يغطي مشاريع البنية التحتية ،وسيرت ب عليه فائض يف
امليزانية ،كما أن ميزانية املشاريع يف امليزانية العامة دائمًا يرت ب عليها
فائض ،لنجعل املواطن البحريين حيس بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
باهتمام السلطتني التشريعية والتنفي ية به ،ال يعقل أن أ ي وزيرة أو وزير 05
ويت ر باألعباء املالية يف ظل وجود مارشال يغطي ويوفر على امليزانية العامة
نفقات مشاريع البنية التحتية! مصر يف أشد الظروف املادية واالقتصادية
الصعبة قرر رئيسها زيادة الروا ب يف الكثري من جماالت العمل ،وحنن يف
ظل وجود املارشال ويف ظل وجود فائض يف ميزانية الوزارات عجز ،ويعجز
ممثلو السلطة التنفي ية عن الوفاء باالستحقاقات الدستورية اليت أشارت إليها 31
األخت دالل الزايد .حنن ال نتفضل على املواطنني ،فه ا حق من حقوقهم
الدستورية اليت وافق عليها شعب مملكة البحرين مع ملك البحرين مبوجب
ميثاق العمل الوطين ،ل ا أرجو أن نأخ ذلك يف االعتبار عند إقرارنا ملشرو
قانون يساعد نوعًا ما يف االر فا باملستوى املعيشي لفئة ليست كبرية وذات
هم ليس مثل همومنا ،ومملكة البحرين لديها اجملال للتقدم ،ولديها اجملال 35
للتحضر برئاسة رئيس جملس الوزراء املوقر وبتوجيهات جاللة امللك
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ــ حفظه اهلل ورعا ــ ال ي ابتدأ به

املساعدات يف بداية مشروعه

اإلصالحي ،ال ي كان اجلانب األساسي فيه هو اإلصالح السياسي ،ولكن
جاللته مل يغفل عن اإلصالح االجتماعي واالقتصادي من خالل املكرمات
اليت فضل بها ،وال نأ ي اليوم بعد  00سنة ونقول إن هناك عجزًا يف
5

امليزانية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.

01

وايرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،يبدو أنه مل يفهم الكالم ال ي ذكر ه .أنا
قلت إن سبب طليب التأجيل ملدة أسبو هو أننا نريد أن نناقش معايري الدمج
مع اإلخوة النواب ،وعلى أساس ذلك ستبنى أمور يف غيري املادة اليت أردمت

مناقشتها ،واآلن أنا أخربكم أنه مل حيدث وافق .أنا مل أقر أنين ال أؤمن 05
مببدأ الدمج ،بل أنا مؤمنة به ،فه

الدراسة قدمت بها الوزارة والبد أن

أدافع عنها؛ ألنه من وجهة نظر الوزارة هي يف مصلحة املواطن اليت نعمل
مجيعًا من أجلها سواء جملسكم املوقر أو احلكومة ،والعادل هو ال ي ينظر
إىل ما قدمته احلكومة طوال سنوات ــ وباألخص وزارة التنمية االجتماعية ــ
من خدمات جليلة للمواطن يف مجيع النواحي ،و طوير ه اخلدمات ،فه ا 31
هو الرأي العادل ،وكما قلت إنه ليس هناك دا ٍ للتلميحات ،ويا أخت لولوة،
أنت قانونية و علمني أن أي قرار وزاري مهم البد من أخ موافقة جملس
الوزراء عليه ،وه ا أمر معروف وليس أمرًا قمت باخرتاعه .ه ا القرار به
قضايا مالية وجيب التوافق عليه مع اللجنة املالية مبجلس الوزراء ،ومجيع
الوزارات قوم به ا األمر ،وه ا مل يعقنا عن قديم املشاريع ،و طوير العديد 35
من األمور ،وحنن دائمًا حناول طوير عملنا إىل األحسن؛ وذلك عن طريق
األخ بآراء الناس .أريد أن أبني نقطة وهي أنين مستعدة اآلن للبدء يف نقاش
املادة املطروحة أمامكم بعيدًا عن املناقشات اليت ذكرناها عن دمج الضمان
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االجتماعي مع إعانة غالء املعيشة ،وأمتنى على اإلخوة األعضاء البدء يف
النقاش حتى ال كون مناقشة الدمج بصورة مستفيضة ،وبناء على النقاش
سنصل إىل نقطة التقاء ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أحب أن أشكر سعادة الوزيرة ألنها
أخرجتنا من جدل قضية الدمج سواء كانت هي مقتنعة بها أو ال ،وحنن اآلن 01
جيب أن نتغاضى عن ه ا األمر ،وأن ندخل يف مناقشة املادة نفسها .أوالً :أريد
أن أوضح أن رد احلكومة على جملس النواب موجود ،وقد يكون غري مباشر
من وزارة التنمية االجتماعية ولكن رد احلكومة موجود يف قرير جملس
النواب ،وأعتقد أن وزارة التنمية االجتماعية هي جزء من احلكومة .أردت ــ يا
معالي الرئيس ــ مناقشة رد احلكومة ،حيث إن احلكومة وضعت الكلفة 05
املالية على رأس األسباب اليت دفعتها إىل التحفظ على ه ا املشرو  .األمر
ال ي استغربت منه هو أن اللجنة يف جملس الشورى حينما ناقشت موضو
الكلفة املالية ذكرت أنه مل رت ب أعباء مالية كبرية على مشرو القانون
ألن عدد األسر اليت سوف ستفيد من ه ا التعديل سيكون حمدودًا جدًا ،إذ
ال ستفيد منه إال األسر اليت ال يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص31 ،
ومعنى ذلك أن اللجنة قدرت أن عدد األسر اليت ال يزيد عدد أفرادها على
أربعة أشخاص قليل ولن ضع أعباء مالية على الدولة ،أعتقد أن اللجنة هنا مل
وفق يف ه ا التحليل؛ ألننا نتكلم عن أفراد ،ونتكلم عن أسر عدد أفرادها
قد يتكون من فردين أو أكثر من فرد ،وذلك سيضع أعباء على الدولة
وجيب أن تحمل الدولة ه األعباء ،مبعنى أننا جيب أال نتع ر بأنه لن كون 35
هناك أعباء ،بل ستكون هناك أعباء وجيب أن تحملها الدولة .الربامج
واملساعدات حتتاج دائمًا إىل مراجعة ،ألن الكلفة املعيشية بدأت ر فع،
فمن الضروري أن نضع ذلك يف احلسبان .األمر اآلخر ــ كما جاء يف رد
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احلكومة ــ هو اآلثار السلبية هل ا املشرو ومنها :أن املبلغ اإلمجالي اليت
ستستلمه األسرة املكونة من عشرة أشخاص هو  511دينار ،وهو مبلغ يعوّض
العائلة عن العمل والطموح .سيدي الرئيس ،هل مبلغ  511دينار سيعوض
األسرة املكونة من عشرة أشخاص عن العمل والطموح؟! ماذا ميكن أن يفعل
ه ا املبلغ ألسرة مكونة من عشرة أشخاص؟! إذن رد احلكومة أيضًا جاء 5
غري موفق .ذكرت احلكومة أيضًا أن ذلك سيدفع إىل زايد البطالة والتحايل
على القانون واالبتعاد عن طوير ال ات ،ومع األسف الشديد ــ سيدي
الرئيس ــ أن رد احلكومة جاء خميبًا وغري موضوعي وغري عادل ،ألننا حينما
نُعطي  71دينارًا للفرد أو  031دينارًا ألسرة مكونة من شخصني فهل
سيعوضها ذلك عن العمل والطموح وسيدفع إىل زايد البطالة؟! ه ا الكالم 01
كله مردود عليه .لدي نقطة ختتص بالنص ذا ه ،عندما يقول إنه ال جيوز يف
مجيع األحوال أن قل املساعدة االجتماعية شهريًا عن  71دينارًا للفرد
الواحد ،و 031دينارًا لألسرة املكونة من فردين فه ا مقبول و 31دينارًا لكل
فرد من أفراد األسرة اليت يزيد عددها على ذلك حبسب عديل اللجنة ،أي إذا
كانت هناك أسرة مكونة من  4أشخاص ،ويأخ كل فرد  31دينارًا05 ،
فمعنى ذلك أن األسرة املكونة من فردين ستأخ  031دينارًا ،واألسرة
املكونة من  4أفراد ستأخ  031دينارًا إال إذا مل أفهم فسري املادة ،وأعتقد
أن ه ا هو الشكل املفهوم للمادة ،وإذا كان هناك فسري آخر للمادة فالبد
أن يكون واضحًا حتى نفهم هل أن مبلغ  71دينارًا يُحسب لكل فرد ،ثم
يُحسب له  31دينارًا ،أم حيسب للفرد الواحد  71دينارًا ومن ثم لكل فرد 31 31
دينارًا فتصبح األسرة املكونة من  5أشخاص حتصل على  051دينارًا؟ مبعنى
أن املبلغ سيزيد على املبلغ املرصود لألسرة املكونة من شخصني بـ 31دينارًا
فقط .أرجو من اللجنة أن شرح لنا املادة إذا كنت خمطئة ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل إعطاء الكالم لطالبيه ،سنصوت على أخ الرأي
النهائي على مشرو قانون بالتصديق على ا فاقية بني حكومة مملكة
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البحرين وحكومة باربادوس بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب
املالي فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل املرافق للمرسوم امللكي
رقم  03لسنة 3103م ،وقد وافق اجمللس على مشرو القانون يف جمموعه قبل
ساعة من اآلن ،فهل يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟

5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشرو القانون بصفة نهائية .إخواني وأخوا ي أصحاب

السعادة األعضاء ،أنتهز الفرصة ألرحب بامسي وامسكم مجيعًا ببنا نا 01
طالبات مدرسة الرفا الغربي الثانوية للبنات ومرافقيهن ،ونبدي اعتزازنا
حلرص املدرسة واهتمامها بإشراك الطالبات يف األنشطة والزيارات اهلادفة،
ونتمنى أن يعود النفع على هؤالء الطالبات من خالل زيار هن امليدانية للتعرف
عن قرب على سري عمل جملس الشورى لتحفيزهن و قوية معلوما هن
ومستواهن الدراسي ،وخباصة مادة املواطنة ،من خالل اجلد واالجتهاد 05
والنشاط املدرسي .متمنني لبنا نا الطالبات االستفادة ودوام التوفيق والنجاح
ال بكم.
ومرحبني بهن ومبرافقيهن مرة أخرى مبجلس الشورى ،فأهالً وسه ً
فضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.
31

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أود أن أقدم أوالً الشكر إىل
اللجنة ــ وإن كنت أنا رئيسها ــ على وقوف اإلخوة أعضاء اللجنة مع املشرو
به

الطريقة ،حيث إننا ب لنا جهدًا كبريًا من خالل مناقشته يف 06

اجتماعًا من أن أُحيل إلينا املشرو يف  06فرباير 3100م ،أي يف بداية دور
االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثالث ،وحنن اآلن يف نهاية دور االنعقاد 35
الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،و لك مدة طويلة .كنا حناول أن حنصل
من الوزارة على قرير البنك الدولي فأبت أن عطينا إيا  ،وأنتم على علم
ب لك املوضو  ،ويف آخر اجتما مع الوزارة مل نتسلم منها قرير البنك
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الدولي ،فنحن نريد كالمًا من الوزارة خبصوص ماذا اعتمدمت يف التقرير
الدولي؟ ماذا سأستفيد من التقرير الدولي إذا مل قرر الوزارة إىل اآلن ماذا
ستأخ من قرير البنك الدولي؟! أنا طلبت من الوزارة عدة مرات ،كما
طلب معالي الرئيس أيضًا ذلك ،وجاء مندوبو الوزارة إىل اللجنة ومل يقدموا
لنا شيئًا مكتوبًا ،ويف آخر اجتما معهم بينوا لنا أنهم ال يستطيعون أن 5
يقدموا لنا شيئًا مكتوبًا عن قرير البنك الدولي ،وقلنا هلم ما وصلنا إليه
وما سنتخ

من قرار .يف احلقيقة حنن راعينا موازنة الدولة ،وراعينا

الزيادة ،وراعينا احتياجات الفرد وأخ نا باحلد األدنى ،وكان الباب مفتوحًا
يف جملس النواب ــ  35دينارًا بدون وضع حد ــ لكننا وضعنا حدًا وهو حبسب
عدد أفراد األسرة املكونة من  6أفراد ،ويصل املبلغ إىل  341دينارًا .حبسب 01
ما بلغنا من اإلخوة يف وزارة التنمية االجتماعية فإن األسر أصحاب الدخل
احملدود عطى مبلغًا ال يتجاوز  371دينارًا ،وحنن مل نصل إىل  371دينارًا،
ومل نصل إىل  311دينار ،وأعطينا فقط مبلغ  341دينارًا ،وإذا أُضيفت إليه
عالوة الغالء وهي  51دينارًا فسنصل إىل  391دينارًا ،وهناك فرق بني املبلغ
ال ي قرر البنك الدولي وهو  371دينارًا واملبلغ ال ي وضعنا وهو 391دينارًا 05
ــ بعد التعديالت اليت أجريناها على الضمان االجتماعي ــ فهناك فرق كبري
أيضًا ،وأعتقد أن ه

الزيادة اليت أدخلناها على الضمان االجتماعي

متواضعة جدًا ،حيث رفعنا املبلغ من  051دينارًا إىل  341دينارًا ،أي زيادة
مبقدار  91دينارًا فقط .ردًا على ما ذكر ه األخت الدكتورة بهية اجلشي
بالنسبة إىل موضو أن األسرة املكونة من شخصني حتصل على مبلغ 31 031
دينارًا ،واألسرة املكونة من  4أشخاص حتصل أيضًا على مبلغ  031دينارًا،
نعم األسرة املكونة من  4أشخاص ستحصل على  031دينارًا باإلضافة إىل
مبلغ  031دينارًا األول ال ي ستلمه ،ومبلغ  031دينارًا األول هو معيار كان
لدى الوزارة سابقًا ،وفقًا للنظام االجتماعي لعام 3116م ،فالشخص الواحد
يأخ  71دينارًا ،والشخصان يأخ ان  031دينارًا ،وما زاد على ذلك 35
سيحصلون على  31دينارًا مهما زاد عددهم ،فيصبح اجملمو  051دينارًا ،إذن
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حنن نعطي لألسر املكونة من فردين  031دينارًا ــ وقد ا فقنا مع الوزارة
خبصوص ه

املسألة وا فقنا مع جملس النواب أيضًا ــ وما زاد على ذلك

سنعطي للفرد الواحد  31دينارًا ،وحبد أقصى  4أشخاص فوق االثنني
األوليني ،وكل شخص من األربعة أشخاص سيأخ  31دينارًا ،وسيصبح
جممو املبلغ  031دينارًا ،إضافة إىل  031دينارًا للفردين األوليني فسيصبح 5
اجملمو  341دينارًا ،ه

هي العملية كلها ،ولكننا ال نستطيع إعطاء

أكثر من  6أشخاص يف األسرة ألننا راعينا امليزانية .بالنسبة إىل العدد ال ي
ذكر ه األخت الدكتورة بهية اجلشي ،ليست هناك كلفة كبرية جدًا ألن
عدد األسر اليت فيها أكثر من  4أشخاص حمدود ،وأكثر األسر اليت
حتصل على إعانات تكون من شخصني وثالثة أشخاص وأربعة أشخاص01 ،
واألسرة اليت ستحصل على الزيادة عددها حمدود ،فالكلفة ــ رأيناها من
ه ا اجلانب بسؤالنا هلم ــ ليست باهضة وليست كبرية ،وحنن مل نقل إنها
كبرية أو إنها قليلة ،بل قلنا إنها ليست كبرية .حنن نرى أن يؤيد اجمللس
ه ا املشرو حيث إنه متواضع جدًا ،وال نقف يف وجه مثل ه ا املشرو
05

البسيط حتى نكون ممن يؤيد اخلري ويفعله إن شاء اهلل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إخواني لدي عدد من طاليب الكالم ،ولكن لكي يكون
الكالم يف سياقه الصحيح أحب أن أوضح أن سعادة الوزيرة طرحت موضوعًا
يف اجللسة املاضية وطلبت التأجيل باعتبار أنها جتد أن نضم املساعدات إىل 31
الضمان االجتماعي ويكونان يف سلة واحدة ،ومازالت هي مقتنعة بكالمها،
وكانت أمل أن يتم اال فاق مع اإلخوة النواب ،ولكن مل يتم اال فاق،
وأصبح اآلن ه ا املوضو من املاضي ،وأمامنا عديالت .اآلن كل اإلخوة
ال ين كلموا عن املوضو يوجهون الكالم إىل سعادة الوزيرة كأمنا هي
ضد ه التعديالت! هي مل قل شيئًا حتى اآلن! فقد كون سعادة الوزيرة 35
متوافقة معنا ،فلماذا نستبق األمور؟! لندخل يف مناقشة املواد ثم نصوت على
وصية اللجنة ،وإذا كان لدى الوزارة أي مالحظات فسرتد علينا ،وإذا مل
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يكن لديها أي مالحظات فسنقوم بالتصويت على وصية اللجنة ــ وكلٌ
حبسب قناعا ه ــ كي خنتصر ه ا اجلدل ،ألن اجلميع اآلن يتكلم رغم أن
سعادة الوزيرة مل بدِ موافقتها أو اعرتاضها على التعديالت ،لرمبا كون
موافقة! فلماذا ه ا اجلدل؟! فقط أحببت أن أقول إننا من املفرتض أن نأخ
النقاش يف سياقه الصحيح وال نأخ الكالم ال ي قيل يف جلسات سابقة 5
ونبين عليه ،حنن اآلن أمام عديالت ،مت أجيل املشرو مدة أسبو وأ تكم
اللجنة به ا التقرير .وأنا أقول لكم ــ وسوف أعطي الكالم لطالبيه ــ ال بنوا
مواقف على أشياء مل ُصرِّح بها سعادة الوزيرة ،إال إذا كانت لديكم
مالحظات عامة فلتتفضلوا بطرحها وإال فإنين أعتقد أن األفضل أن نؤجل
طرح آرائنا إىل أن ندخل يف النقاش ،ألننا اآلن خلطنا بني املناقشة العامة 01
ومناقشة املواد .فضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أ قدم بالشكر إىل رئيس وأعضاء جلنة
اخلدمات ،على اجلهد الكبري ال ي ب لو على مدى  06اجتماعًا .احلقيقة أن 05
مناقشة ه املادة أخ ت وقتًا طويالً ،كما ذكر األ رئيس اللجنة والكثري
من األعضاء ،وحنن يف حاجة ــ فعالً ــ إىل البت يف املوضو  .مشرو الضمان
االجتماعي هو أحد مثار املشرو اإلصالحي جلاللة امللك ،وهو فعيل ملادة
دستورية ،صحيح أنها كانت موجودة يف دستورنا السابق ال ي كان غري
مفعّل برمته ،ولكن يف ميثاق العمل الوطين مت أكيدها ومن ثم يف 31
الدستور ،وبالتالي حنن فعّلنا من خالل قانون 3116م مادة دستورية مهمة .لن
أ طرق إىل فاصيل املشرو ــ كما فضلت معالي الرئيس ــ وأرى أن املوافقة
على مثل ه

املادة بتعديالت جملس النواب مهمة جدًا ،وعندما يأ ي دور

مناقشة املواد فسوف أذكر ملاذا هي مهمة ،وه ا أفضل حتى ال نتأخر يف
إقرار املشرو والتفاصيل سوف أذكرها إن شاء اهلل عندما ندخل يف مناقشة 35
املادة .أنا أرى أهمية املوافقة على ه املادة وفق ما جاء من جملس النواب،
وسأبيّن وجهة نظري يف وقتها ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()43

3103/5/6م

املضبطة 32

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجا حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أريد أن أطيل يف الشرح ،وأعتقد أن ما 5
ذكر الزمالء كان وافيًا ،ولكن أريد أن أشكر احلكومة على أنها
غيّرت موقفها من اجللسة املاضية وأصبحت متقبلة لفكرة ه ا التعديل،
وأعتقد أن ه ا الشيء يُحسب للحكومة يف ه ا اجلانب .هناك شيء واحد
أريد أن أوضحه للزمالء األعضاء وهو من هم الفئات املستفيدة من ه
اإلعانة أو املساعدة االجتماعية ،حتى ال ننسى يف ظل ه ا الكالم عمن 01
نتكلم .املادة  3من القانون ُقرأ كالتالي « :ستحق املساعدة االجتماعية وفقًا
ألحكام ه ا القانون األسر واألفراد البحرينيون املقيمون يف مملكة البحرين
ممن نطبق عليهم الشروط وذلك من الفئات التالية »... :وحدد القانون 01
فئات وهم األرامل واأليتام واملطلقات واملعاقون والعاجزون عن العمل
واملهجورات واملسنون وأسر املسجونني والولد والبنت غري املتزوجة ،ه

هي 05

الفئات املستحقة .وأنا أ فق مع األ عبدالرمحن عبدالسالم يف أن ه الفئات
عادة ما كون أسرًا صغرية ،معظمهم قد يكونون أفرادًا ــ أعين أن معظم
احلاالت سوف يكونون من األفراد ــ مثل البنت غري املتزوجة أو املرأة املطلقة
أو اليتيم أو املعاق وإىل آخر  ،والقلة القليلة هم من األسر .وسؤالي لإلخوان يف
احلكومة ــ ال ين رمبا يفيدوننا يف ه ا األمر ــ كم عدد األفراد ال ين ُقدّم 31
هلم مثل ه املساعدات ــ على األقل يف عام 3103م ــ وكم عدد األسر اليت
يزيد عدد أفرادها على  4أفراد؟ حتى نستطيع أن نؤيد اقرتاح اإلخوة النواب
أو أن نعدّل عليه أو أن نضيف إليه ،ألن هناك غيابًا للمعلومة املفصلة ــ وه ا
كالم قلنا يف االجتما املاضي ــ عندنا حنن األعضاء أو حتى عند اللجنة
لتقدمها لنا ،والواضح أن اإلخوان يف اللجنة سألوا مثل ه ا السؤال ومل 35
حيصلوا على إجابة عنه يف االجتما  ،وإذا حصلنا على ه

املعلومات

فسنستطيع أن حندد أيًا من املقرتحات الثالثة سوف نوافق عليها ،وأعين
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باملقرتحات الثالثة :املقرتح األصلي ومقرتح النواب ومقرتح اللجنة يف جملس
الشورى .أزيد على ذلك أن الكالم ال ي قالته األخت الدكتورة بهية اجلشي
هو كالم واضح ،فعالً هناك عدم وضوح يف الصياغة ،وجيب أن صاغ املواد
صياغة واضحة وأن نفسر املواد هنا ،أعين أن نفسّر حنن املشرعني املواد اليت
صغناها فسريًا صحيحًا ،حتى ال نتقل غدًا إىل اجلهة التنفي ية و شرّ كما 5
شاء ،مثلما حصل يف موضو قانون العمل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
01

وزيرة التنمية االجتماعية.

وايرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،ردًا على ساؤل اجمللس حول أعداد
املستفيدين من املساعدات االجتماعية ،نقول إن لدينا قريرًا سنويًا نقوم
بإصدار يشتمل على كل املعلومات ،وأنا أشدد يف الوزارة على أن يتم إرسال 05
نسخة لكل عضو يف جملسكم املوقر ويف جملس النواب ،أعين التقرير
السنوي للوزارة وال ي نضع فيه بالتفصيل كل األرقام ،وه األرقام موجودة
أيضًا على موقع الوزارة ،فهي ليست خافية على أحد .الغالبية ال ين حيصلون
على املساعدات االجتماعية هم من األفراد ،فنحن يف العام املاضي كان
لدينا  04532مستفيدًا ،منهم  5363من األفراد املستفيدين ،وغالبيتهم من 31
كبار السن ،بينما الفردان حوالي  3511فرد ،وثالثة أفراد حوالي ،0611
وأربعة أفراد حوالي  ،0511ومخسة أفراد حوالي  ،0411وأكثر من
مخسة أفراد حوالي  ،3111واجملمو هو  04ألفًا قريبًا ،وه ا موجود
وأمتنى أن طلعوا على ه

اإلحصائيات املوجودة على موقع الوزارة
35

( ،)www.social.gov.bhوشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ نوار علي احملمود.
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العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن ه ا املشرو يتعلق بفئة عزيزة علينا
مجيعًا ،أال وهي فئة الفقراء وأصحاب الدخل احملدود .وأعتقد أن املقرتح
ال ي قُدِّم من اللجنة باعتماد حد أعلى  341دينارًا هو أقل القليل ال ي يُمكن
أن يُقدَّم إىل ه الفئة ،وال أريد أن أخ الوزارة البنك الدولي كـ (مسمار 5
جُحا) لرفض ه التعديالت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال أوجهه إىل سعادة الوزيرة بالنسبة
إىل موضو الضمان االجتماعي ،حنن نعرف أن هدف ه القوانني واضح،
وهو القضاء على الفقر ،وهي مر بطة بار باطات دولية وإعالنات عاملية مثل
إعالنات التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وحتى بالنسبة إىل املسائل السياسية 05
وهلا ار باطات أخرى أيضًا ،فموضو الضمان االجتماعي ال يقتصر على
قانون واحد من أجل القضاء على الفقر بل هو مر بط أيضًا بقوانني أخرى مثل
إعانات التعطل والصحة واإلسكان والكثري من األمور املر بطة مع بعضها
البعض ،وبالتالي أعتقد ــ حبسب ما قالته لنا سعادة الوزيرة يف اجللسة
السابقة ــ أن األعداد كانت  01آالف وار فعت إىل  05ألفًا ،فهي وإن كانت 31
استحقاقات فإنها أيضًا مساعدات ،وأنا أعتقد أنها من املفرتض أن كون
مساعدات مؤقتة على أساس أن نرفع من املستوى املعيشي ال ي يصبح فيه
الفرد غري حمتاج إىل ه ا الضمان االجتماعي .وسؤالي للوزيرة ــ وأعتقد أنه
ليس سؤاالً من املفرتض أن يوجه إىل الوزيرة فقط وإمنا أيضًا إىل جملس
الوزراء ــ ما ال ي قامت به احلكومة حتى رفع املستوى املعيشي؟ ألن عدد 35
احملتاجني يف زيادة بينما حنن نهدف إىل قليل العدد؛ حنن نتكلم عن دولة من
املفرتض أن كون دولة غنية ،وبالتالي يفرتض أال يكون األفراد يف حاجة
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إىل ه املساعدات .حنن رفعنا مستوى املعيشة ونتكلم عن اإلسكان وعن
اخلدمات الصحية اجملانية ،ونتكلم عن وفري فرص العمل ،حنن حنتاج إىل
أن ختربنا سعادة الوزيرة ملاذا ال يتم قليص العدد عرب رفع املستوى املعيشي
هلؤالء األفراد بدالً من اللجوء كل فرتة إىل رفع ه

املخصصات بني فرتة
5

وأخرى؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
01

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

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشرو القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواد مادة
مادة ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
مسمى املشرو  :وصي اللجنة باملوافقة على مسمى املشرو كما جاء
من احلكومة.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على مسمى املشرو ؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى املشرو  .وننتقل إىل الديباجة ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
الديباجة :وصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف 01
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

05

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

31

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

35

مقرر اللجنة.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
املادة األوىل :وصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

31

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه

املادة؟ فضلي األخت الدكتورة ندى

عباس حفاظ.
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العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،مثلما ذكرت قبل دقائق أنا مع ما قدم به
اإلخوة يف جملس النواب من عديل ،وذلك ألكثر من سبب :أوالً :يف احملتوى
واملضمون أرى أن وضع سقف ال داعي له ،وخاصة أن رئيس اللجنة سبقين
وك لك سعادة الوزيرة إىل القول إن العدد ال يُقلق ،وبالتالي ال يقلقين 5
موضو املوازنة به ا الشكل ،باعتبار أن اخلصوبة الكلية للمرأة يف
اخنفاض مستمر يف البحرين ،كما يف العديد من الدول حول العامل ،وغري
صحيح أن عدد األفراد أو األسر اليت بالفعل عدد أفرادها كبري وجيعلنا
نفكر يف أن مبلغ  35أو  31دينارًا لكل فرد سوف يرفع من املوازنة بدرجة
كبرية ،وال يقلقنا أبدًا ،إىل جانب ذلك فإن األسر اليت بالفعل عددها أكرب 01
هي يف حاجة إىل دعم أكرب ،وهدف ومضمون فكر التعديل خيدم فئة يف
حاجة إىل دعم من أجل أن عيش حياة أفضل ،وبالتالي أن ندعهم يعانون
وكأننا نعاقبهم ألن عددهم أكرب ه ا موضو خمتلف ،موضو عدد أفراد
كل أسرة ،والعدد املثالي لألسرة ،ه ا موضو آخر ،وال نستطيع أن خنلط
املوضوعني معًا؛ طاملا أن عدد أفراد األسرة عدد أكرب وهم يف حاجة إىل دعم 05
أكرب حتى يعيشوا حياة مقبولة نسبيًا ،فال يوجد دا ٍ لوضع سقف حمدد،
وخاصة أن عددهم لن يكون كبريًا .موضو التوافق مع جملس النواب
جيعلنا نكسب التعديل ألنه سوف يكون ساري املفعول بشكل أسر  ،ولدي
ختوف يف احلقيقة من أن يكون هناك اختالف من جملس النواب مع وجهة
نظرنا ،وبالتالي القانون أو التعديل ال ي نطمح إليه خلدمة جمتمعنا سيأخ

31

وقتًا أطول ولن يرى النور كما نتمنا  ،هل ا أرجو من أعضاء جملسنا املوقر
املوافقة على قرار جملس النواب كما ورد ألنه فعالً يف الصاحل العام،
وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما علمون أن مقرتح النواب ذكر  35دينارًا
لكل فرد من أفراد األسرة اليت يزيد عددها على ذلك ،واللجنة بدالً من
الـ  35دينارًا اقرتحت  31دينارًا لكل فرد ،وأرى أن ه الزيادة حتقق اهلدف.
وكما فضل رئيس اللجنة سابقًا أننا حمكومون باعتمادات مالية معروفة 5
لكن إذا وافرت االعتمادات املالية الحقًا فكل شيء جائز ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

01

العضو مجا حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق مع زميليت األخت الدكتورة ندى حفاظ
بشأن ضرورة أال خنتلف مع جملس النواب يف ه

املادة ،ألننا إذا اختلفنا

فسوف يتأخر إصدار ه ا القانون إىل ما بعد الصيف .أريد أن أشكر سعادة
الوزيرة على املعلومات اليت قدمت بها ،الفرق بني ما يُدفع اآلن هل

األسر 05

وما سوف يُدفع بعد اقرتاحنا الـ  31دينارًا سيكون مبلغ مليون وستمائة ألف
دينار ،فكل النقاش الطويل الدائر به ا اخلصوص يف اجللسة السابقة ويف
ه

اجللسة هو حول مبلغ مليون وستمائة ألف دينار ،وإذا خفضنا إىل ما

طالب به اإلخوة يف جملس النواب فسيصل إىل مليون وثالمثائة ألف دينار ،ل ا
أمتنى على الزمالء األعضاء أال خنتلف مع اإلخوة النواب على  5دنانري ــ فهي 31
مبلغ قليل لكن الفقري سوف يستفيد من الـ  35دينارًا لكل فرد من أفراد
أسر ه ــ وبالتالي فاألسرة الكبرية قد حتصل بدالً من  051دينارًا على  341أو
 371دينارًا ،واألسرة املؤلفة من  4أو  5أفراد ستحصل على أكثر من ذلك،
أكرر كالمي أمتنى على الزمالء أال خيتلفوا مع اإلخوة النواب ــ وأشكرهم
على كرمهم وعطائهم وغري هم ــ ألن ذلك سوف يعطل املوضو  ،والسيما أن 35
لدينا إجازة برملانية ،فقد خنتلف مع اإلخوة النواب على اريخ بدء التنفي ألن
اقرتاحهم كان بتاريخ  0يناير 3100م ،وجيب أن نتفق اآلن على اريخ بدء
التنفي  ،وعلى اإلخوة النواب التصديق على ه ا القانون يف اجللسة القادمة
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ــ وال أعلم إن كان بإمكاننا التنفي بأثر رجعي من اريخ  0يناير 3103م أو
على األقل البدء من اريخ  0يونيو 3103م ــ حتى ميكننا البدء بتنفي  ،املبلغ
ليس كبريًا واحلكومة لن عجز عن وفري مبلغ مليون وستمائة ألف دينار،
وأرى أننا ال حنتاج إىل اال فاق مع معالي وزير املالية أو مع غري يف ه ا
املوضو  ،وبالتالي إذا ا فقنا مع اإلخوة النواب فقد وفّرنا وقتًا وأيزنا على 5
األقل شيئًا يف نهاية عمل ه ا اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

01

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فقُ مع األ مجال فخرو على ه ا املوضو ،
ال نريد أن خنتلف مع اإلخوة النواب حتى ال يتعطل ه ا املشرو  ،وحتى مقرتح
اللجنة بوضع حد أقصى ال يتجاوز  341دينارًا قد حيدث بلبلة عند طبيق

القانون ،ألنه إذا كان لدينا أسرة مكونة من  5أفراد وحصل كل فرد على 05
مبلغ  35دينارًا ــ وكلما زاد العدد زاد املبلغ ــ فإن املبلغ سيتجاوز الـ 341
دينارًا ،مما يعين أن خنفض اإلعانة مبا ال يتجاوز املائتني وأربعني دينارًا ،ل ا
أقرتح أن نرجع إىل نص جملس النواب ال ي حدد األسر اليت يزيد عدد
أفرادها على ذلك بدون حتديد سقف معني ،وملنع اللبس يف صياغة ه املادة
ــ كما ذكر األ عبدالرمحن أن مبلغ الـ  31دينارًا هو إضافة إىل  031دينارًا 31
املقدمة إىل األسرة لكن صياغة املادة ال وضح ذلك ــ أقرتح قبل موضو زيادة
الـ  31دينارًا أن نقول« :إضافة  31دينارًا لكل فرد من أفراد األسرة» ،حتى
نبني أن األسرة سوف أخ املائة وعشرين باإلضافة الـ  31دينارًا أو  35دينارًا
إذا رجعنا إىل نص اإلخوة النواب ،أرجو أن كون الصياغة واضحة ،حتى
يكون النص أمام السلطة التنفي ية واضحًا ــ كما ذكر األ مجال فخرو ــ 35
وال حيتمل أي فسريات أخرى ،ألننا إذا مل نضع ه

العبارة «إضافة 31

دينارًا» فاألمر سيحتمل فسريات أخرى عند التطبيق ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نزوالً عند رغبة اإلخوة األعضاء وآرائهم النرية 5
واحلريصة على عدم االختالف مع اإلخوة النواب قررنا املوافقة على ما جاء يف
مقرتح اإلخوة النواب بإضافة  35دينارًا لكل فرد من أفراد االسرة اليت يزيد
عددها على ذلك ،ومن دون حتديد سقف ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أؤيد ما اجته إليه اإلخوة بشأن األخ مبقرتح
05

جملس النواب ،حتى حنقق الغاية من ه ا املشرو  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.
31

وايرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إىل رأي الوزارة يف ه

املادة أردت

وضيح بعض األمور ،ومنها :أردت كري جملسكم املوقر ببعض املواد يف
ه ا القانون ،فمثالً املادة الرابعة قول« :حتدد بقرار من الوزير احللول
الواجب ا باعها يف حاالت التداخل بني بعض الفئات من املستحقني ،وحاالت 35
الصرف على األسر أو األفراد ،كما حتدد املزايا العينية اليت متنح وفقًا
ألحكام ه ا القانون» ،واملادة اخلامسة قولُ « :صرف املساعدات
االجتماعية املنصوص عليها يف ه ا القانون يف إطار اخلطة اليت عدها الوزارة
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ويف حدود االعتمادات املالية» ،واملادة الثامنة قول« :يصدر الوزير قرارًا
بشروط وأوضا وإجراءات قديم طلب املساعدة وفحصه ،»...فالقانون أعطى
الوزير ــ والوزارة طبعًا ــ صالحيات حتدد االشرتاطات واملعايري لتقديم ه
املساعدات ،والقانون يعطي دائمًا املالحظات أو التوصيات العامة حول
كيفية صرف املساعدة ،و ُعطى للوزارة املنف ة آلية صرف ه

املساعدة 5

كما حتدد هلا املعايري ،وه ا دائمًا يصدر بقرار باسم وزير التنمية
االجتماعية .وعندما نأ ي إىل ه

املادة يد أن القانون نص على القيام

بدراسات ،وحنن بدورنا قمنا بدراسات عديدة ،وحنن يف طور البحث يف
كيفية طوير ه

املساعدات ،ل ا أرى أن ه

اآللية بال ات ال حتقق

العدالة ،واأل مجال فخرو ذكر أنها زيادة ال تجاوز مليون دينار يف امليزانية 01
ــ وه ا حبسب ما ذكر األ مجال وأنا مل أحسبها ــ ولو كان املبلغ بزيادة
مليون دينار فال أرى فيها قيمة مضافة سوف غري فعالً من أحوال املواطنني،
بينما الربنامج ال ي نود طرحه هو أال حتتسب طريقة الصرف به

اآللية،

ونريد أن نعتمد على آلية البالغ املكافئ ،فإذا كان رب األسرة هو البالغ
املكافئ ــ ال أن نضيف مبلغ  35أو  31دينارًا لكل فرد ــ فأحدهم يأخ

05

نصيب  %71والطفل األقل من  05سنة حيصل على نصيب  ،%51ه طريقة
علمية وعادلة لصرف املساعدات ،وحنن من خالل نفي نا هل ا القانون أ ينا
أسر هلا دخل ــ فليست كل األسر اليت ندعمها ال دخل هلا ــ ودائمًا ندرس
كيفية إكمال دخلهم مبا يتواكب مع املعايري اليت نضعها من خالل رسم
خط الفقر النسيب وغري من األمور .وردًا على األ رئيس اللجنة ال ي ذكر 31
أننا مل نعطهم معلومات كافية ،أقول إن كل املعلومات مرفقة مع رأي
الوزارة يف التقرير ،وأكرر أن ه الطريقة ال عدالة فيها ،ولن عطي قيمة
مضافة للمواطن ،ففي آخر دراسة مع البنك املركزي للمعلومات حدد أن 21
دينارًا هو خط الفقر للفرد ،مما يعين أنه ال يصح أن نعطيه أقل من ذلك ،بل
من املفرتض إن كان حتت خط الفقر أن نعطيه أكثر من ذلك ،وبودنا أن 35
كون املعايري حمددة بناء على طريقة مدروسة ،وفيها مزيد من العدالة ،ألن
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احتساب الفرد لوحد ثم احتساب فردين أو بإضافة فرد ،وكل فرد له 31
دينارًا أرى أنه غري كافٍ بل جيب أن يكون ذلك بشكل أكثر حبسب
أعمار أفراد األسرة وعددها الكلي ،وبالتالي حبسب أطروحا نا قد حتصل
بعض األسر على أكثر من  341دينارًا ،والفرد حيصل أكثر من  71دينارًا
بل قد حيصل على أكثر من ذلك ــ وللعلم فاألفراد حاليًا حيصلون على 5 031
دينارًا ــ ألننا حرصنا على أن صل عالوة الغالء لكل املستحقني
للمساعدات ،والبد أن يكون التعديل بناء على املتوقع للسنوات القادمة،
حبيث ميكن استمرار لفرتة أطول ،هل ا يد أن املعايري اليت وضعت ميكن
إعادة دراستها بطريقة أفضل ،وجعلها حمققة للعدالة االجتماعية ،وإعطاء
01

املواطن مبالغ أكرب من املبالغ امل كورة يف ه املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.
05

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك أمور البد من وضيحها .بالنسبة إىل
املعايري املعتمدة لقد اجتمعنا مع الوزارة أكثر من مرة ،ويف كل مرة يعدوننا
مبدة ال تجاوز األسابيع إلعطائنا ه املعايري ،وبقينا على ه ا احلال إىل ما
شاء اهلل ،وأخريًا ذكروا أن املوضو عند جملس الوزراء ،حنن انتظرنا أن

يصدر جملس الوزراء قرارات جتعل األمور أكثر وضوحًا ،وحتى وقت قديم 31
ه ا التقرير مل يأ نا شيء ،ال من الوزارة وال من جملس الوزراء ،فأصبحنا يف
موقف البد معه من رفع التقرير لوجود فئات متضررة من التأخري ،وه
حقيقة قد كون غائبة عن سعادة الوزيرة ،أو أنها مل صلها ،لكن ه ا هو
واقع األشخاص ال ين نتعامل معهم يف الوزارة ،ففي فرتة من الفرتات قالوا
إنهم سيعطوننا رأيهم مكتوبًا ،وانتظرناها أسابيع وأشهر ويف النهاية قالوا إن 35
املوضو لدى جملس الوزراء! ال أعرف كيف نعيد ونكرر ه ا املوضو  .اآلن
ــ كما قلنا سابقًا ــ البد أن ننسى املاضي ،وننسى التاريخ ال ي مررنا به،
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ونبدأ فيما لدينا من أمر ،ولكن كل مرة نعود ونقول البد أن ننتظر املعايري!
يف احلقيقة ال أريد أن أقول ما قالته األخت لولوة العوضي ولكن املعايري
أصبحت كأنها يف انتظار غودو وغودو لن يأ ي أبدًا ،وه ا كالم غري
صحيح ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل األمور اليت طرقت إليها سعادة 01
الوزيرة بشأن مدى عارض مضمون ه ا القانون من حيث قيام الوزارة بعمل
دراسات وعمل اسرتا يجيات ووضع اخلطط ودراسة احلاالت ،يف النهاية ه ا
ال يتعارض متامًا مع املضمون ال ي حنن أمامه يف مشرو ه ا القانون .ه ا
النص ذا ه موجود يف النص احلالي ،ولكن مع رفع املبلغ .بالنسبة إىل
الزيادات وهي مبقدار  21دينارًا ،وأنا قلت ذلك يف البداية ،ال يوجد يف ه ا 05
النص ما مينع رفع املبلغ إىل احلد األعلى باعتبار أن املبلغ املنصوص عليه هو
مبلغ احلد األدنى ،وبالتالي ميكنك أن رفع كما ريد .ونتمنى أن كون
مسألة الرفع حتفظ الكرامة ومتنع مسألة أن يتكئ الفرد ــ حبسب سياسة
الوزارة ــ على الدولة ،ه ا أوالً .ثانيًا :بالنسبة إىل املسألة اليت مت التطرق
إليها وهي أن هل ه املبالغ ستحدث فرقًا؟ كما ذكر األ مجال فخرو فإن 31
ه املبالغ قد ال ُشكل فرقًا لدى شخص يف مستوى مالي معني ،ولكنها
حتدث فرقًا لدى شخص يف مستوى معني ،وهو من املستويات اليت ينطبق
عليه نظام ه االستحقاقات؛ ل لك مجيع ه األمور اليت طُرحت خبصوص
صالحيات الوزارة موجودة يف حدود النص ،وجيب أن نُ كّر اإلخوة بأنه حتى
حراك الوزارة بشأن إعداد الدراسات ووضع اخلطط للمستحقني يتقيد بنص 35
القانون وليس العكس ،وبالتالي كل ما أُثري ليست له عالقة مباشرة متامًا
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مبا حنن بصدد املوافقة عليه بشأن مشرو القانون ،وال يتعارض حتى مع
اختصاصات وسلطة الوزارة يف نفي ه ا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار موجه إىل سعادة وزيرة التنمية
االجتماعية ،كان أحد أسباب رفض سعادة الوزيرة ه ا املشرو يف اجللسة
السابقة أو طلبها أجيله ــ حبسب ما هو ثابت يف املضبطة ــ هو أن مشرو

01

القانون باحلد األقصى والعدد الوارد فيه يُشكل عبئًا ماليًا على ميزانية
الدولة ،وعلى ه ا األساس طلبت التأجيل .اليوم سعادة الوزيرة قول إنها
رغب يف منح عدد أكرب ومبالغ أكثر ،أريد فسريًا فقط ،يف رأيي
الشخصي أرى أن هناك ناقضًا بني أنها ُبيّن أن هناك أعباء مالية سوف
رت ب يف حالة املوافقة على ه ا املشرو  ،واليوم هب إىل القول إن الوزارة 05
ستدرس أو مُقبلة على رفع ه ا املبلغ وزيادة الشرحية .ال أريد أن أزيد على
الكالم ال ي ذكر ه األخت دالل الزايد ،ولكن باختصار أن ه املادة لن
ُعيق وليس هلا عالقة أو متس صالحية الوزير املنصوص عليه يف ه ا القانون
على الشرح ال ي فضلت به األخت دالل الزايد ،ولكن أنا سأرد على املقرر،
سعادة الوزيرة يف اجللسة السابقة يف الصفحة  41ردت على مداخلة األعضاء 31
بالقول التالي« :حيث إننا األدرى مبا هو يف مصلحة املواطن بصفتنا جهة
نفي ية» وه ا يعين أننا ــ بصفتنا أعضاء يف السلطة التشريعية ــ لسنا األدرى
وال نعلم مبصلحة املواطن ،ومهما قيل يف ه ا اجمللس من كالم ميس املواطن
البحريين فنحن لسنا األدرى به وإمنا اجلهة التنفي ية هي األدرى ،رغم أن
النظام السياسي يف مملكة البحرين قائم على مبدأ الفصل بني السلطات مع 35
التعاون ،وأعتقد أن ه ا الكالم من املفرتض أال يوجه إىل السلطة
التشريعية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.
5

وايرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،الكالم ال ي ذكر ه واضح .ه املعايري اليت
وضعت يف ه ا التعديل ال سمن وال غين من جو  ،وأنتم حسبتموها
بأنفسكم وقلتم إنها إذا كانت الزيادة عبارة عن مليون دينار فماذا ستفعل؟!
بل على العكس ،نقدم هلم اآلن أكثر ألننا طالبنا أن ي هب جزء من الدعم
املالي إىل ه

األسر أيضًا ،حني حيصل الفرد على  031دينارًا وستحصل 01

األسرة على ما يقارب  311دينار ،مبعنى أنه ليس هناك فرق يف ذلك بالنسبة
لي .حينما تم مراجعة كالمي ومراجعة كل حرف قلته يف اجللسة السابقة،
نعم قلت :جيب موافقة وزارة املالية ،وه ا بنص الدستور ،وأي غيري يف
القانون أو يف التشريع يتطلب موازنات ،وجيب أوالً أن عطينا وزارة املالية
موافقتها عليه ،ومل نقل إننا ال نريد ذلك ،بل حنن الوزارة نقدم سنويًا مشاريع 05
ونطالب بزيادة موازنا نا لكي نقدم األكثر للمواطن ،ولكن يف النهاية
القرار هو قرار وزارة املالية وهي اليت ضع ه

األموال ولسنا حنن ،حيث

إننا ــ الوزارات ــ دائمًا نطالب باملزيد للمواطن ،ولكننا نلتزم دائمًا مبوازنة
الدولة ،وكما قلت جيب احلصول على موافقة وزارة املالية على أي نص فيه
التزام مبوازنات إضافية .أما الكالم ال ي ذكر ه األخت لولوة العوضي وهو 31
أننا األدرى ،فمثل قولنا قوله عاىل «ال قربوا الصالة »...ونسكت ،جيب أن
نكمل الكالم ،ما ال ي قيل قبله وما ال ي قيل بعد ؟ وما الوضع ال ي قيل
فيه ه ا الكالم؟ أرجو منكم عدم انتقاء كلمات ال معنى هلا ،وأنا مل أقل
إنين أنا األدرى وأنتم ال علمون شيئًا ،ه ا كالم خاطئ ،ولكنين أقول إننا ــ
وه ا ما أكرر دائمًا ــ نعمل مجيعًا من أجل مصلحة املواطن ،وحناول مجيعًا 35
أن يتهد ،أنتم بصفتكم جهة شريعية يف التشريع ،وحنن بصفتنا جهة
نفي ية يف التنفي  ،وكلٌ له التزاما ه وجماال ه وله آليات يعمل من خالهلا،
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فال نتدخل يف عملكم وال أنتم تدخلون يف عملنا ،وه ا أمر واضح .كل ما
نقوله اآلن هو إن ه التعديالت اليت تكلم عن ثالثني دينارًا لكل فرد ال
ختتلف كثريًا عن النصوص األصلية وعما يستلمه املواطن اآلن .وإذا كنا
سنغري يف التشريع فنحن سنغري غيريًا مناسبًا فعالً مبنيًا على اجلهات اليت
قامت وعملت .أستغرب حينما قولون دائمًا :إننا مل نعطكم ما طلبونه ،أنا 5
اآلن أشاهد أن الدراسات واملعايري واضحة ،وكل املعلومات واضحة ،وحتتاج
إىل شخص يقرأها كلمة كلمة أو صفحة صفحة حتى يعرف ما ال ي
قدمنا  ،وهي ليست عبارة عن أوراق وضع فقط يف قارير الوزارات ،حنن
نريد أن نتعاون معكم مبا فيه مصلحة املواطن ،وال حناول عدم إعطائكم
املعلومات ،وحنن كما قلنا :نعم ،حنن ــ بصفتنا وزارة ــ لدينا أمور نلتزم بها 01
يف جملس الوزراء ،وهناك أمور قدمتها فعالً إىل جملس الوزراء ،واللجان اليت
نظر يف ه ا املوضو جيب عليها أن قوم بالرد علينا ،وإذا مل رد علينا
فكيف سأخت القرار؟! أنا ال أعمل لوحدي ،إمنا أعمل من خالل جملس
وزراء متكامل ،وعلينا التزامات أمام اجمللس وأمام رئيس الوزراء ،ومسو
رئيس الوزراء يعرف ه ا املشرو وعرضنا عليه مرة ومر ني ،والقى 05
استحسانه و أييد  ،ولكن يف النهاية هناك قرار للجان جيب أن رفع قرارها
إىل جملس الوزراء ،وه ا ما ننتظر  .حنن ال نقوم بتعطيل األمور ،بل على
العكس من ذلك ،أنا أود اليوم قبل الغد أن كون لدي اإلجابات،
واملوافقات ،وأود اليوم قبل الغد أن ضاعف ميزانية وزارة التنمية االجتماعية
و ضاعف ميزانية الضمان االجتماعي كي أقدم األفضل للمواطن ،ولكننا 31
يف النهاية مقيدون بكل ه األمور ،وأنتم أيضًا حتال إليكم امليزانية .حنن
نعمل مجيعًا هنا ملصلحة املواطن وكلٌ حبسب اختصاصه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت لولوة صاحل العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل 35
بطرحها.
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العضو لولوة صاحل العوضي (مثرية نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعتقد أن من حق أي عضو يف اجمللس
التنفي ي أن يؤاخ عضو سلطة شريعية يف مداخال ه ،ه ا أوالً .ثانيًا:
حينما قلت كالمي نقلته كما هو وارد حرفيًا يف مضبطة اجللسة السابقة يف
الصفحة  ،41وقلت حبسب ما ورد على لسان الوزيرة« :حيثُ إننا األدرى مبا 5
هو يف مصلحة املواطن بصفتنا جهة نفي ية» ،ه ا الوصف التوصيفي للجهة
التنفي ية بأنها األدرى مبصلحة املواطن ــ صحيح أنه جاء بعدها عبارة «وحنن
ال ين نتعامل مع الناس يوميًا» ــ ولكن التوصيف األساسي هو أن اجلهة
التنفي ية هي األدرى مبصلحة املواطن ،فلماذا خنتلف إذا كانت نهاية كالم
سعادة الوزيرة أننا من واجبنا لبية طموحات ه ا الشعب ،وه

الشرحية 01

بال ات ــ كما ذكر األ مجال فخرو ــ عبارة عن  04ألف  ،وخنتلف كل
ه ا االختالف ونتجادل كل ه ا اجلدل ،أنا قرأت ما هو وارد يف مضبطة
اجللسة السابقة ،وصيف اجلهاز التنفي ي بأنه األدرى معنا أن السلطة
التشريعية ال دري مبا يدور حوهلا ،وذلك يعين أنه ال لزم هلا ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبرهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ــ يف احلقيقة ــ أود استيضاح األمر من 31
سعادة وزيرة التنمية االجتماعية ،وسأرد عليها يف الوقت نفسه .ذكرت لنا
سعادة الوزيرة املعايري اليت وردت يف الدراسة واليت بعثتها إىل جملس النواب
سابقًا ،ه

املعايري مل ُعتمد من الوزارة ،فكيف أعتمد يف قراري على

دراسة موجودة مل ُعتمد من الوزارة ومل ُعتمد من جملس الوزراء؟! أنا أمامي
اآلن قانون الضمان االجتماعي ال ي صدر يف عام 3116م ،وعلى أساس ذلك 35
أنا عدّلت يف القانون ،أما أن أعتمد دراسة مل ُعتمد ف لك ليس من حقي .أنا
اعتمدت املادة اليت جاءت يف قانون الضمان االجتماعي لسنة 3116م وعدّلت
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عليها وفق معايري معينة ،وما نص عليه التعديل اآلن أفضل مما كان عليه
الضمان االجتماعي .لدي سؤال أوجهه إىل سعادة الوزيرة :كيف عطي
الوزارة  031دينارًا لشخصني ،و عطي من زاد على شخصني  31دينارًا حتى
ولو وصلوا إىل  01أشخاص؟! وكلهم يشرتكون يف  31دينارًا حتى يبلغ
جممو كل املساعدة  051دينارًا .الثالثة سيحصلون على  051دينارًا ،والبقية 5
ال حيصلون على شيء ،وكأنهم كلهم يشرتكون يف مبلغ  31دينارًا،
فالشخص األول حيصل على  71دينارًا والثاني حيصل على  51دينارًا ،وبعد
ذلك كلما زاد عدد األفراد على ذلك سيشرتكون يف  31دينارًا .حنن قمنا
برت يب ه

األمور ،وا فقنا معهم على الـ 031دينارًا للفردين ،وما زاد على

ذلك يعطى عن كل فرد  31دينارًا ،وحبد أقصى ال يتجاوز  341دينارًا .وإذا 01
كنتم ريدون الرجو إىل قرار جملس النواب ،وفيه إذا زاد العدد على فردين
فسيحصالن على  35دينارًا عن كل فرد بدون سقف ،فه ا أيضًا أمر جيد؛
وذلك لكي ال نُعطل املوضو  ،ولكن أيضًا ستواجهنا مشكلة يف املادة
األخرية اإلجرائية ،حيث إن النواب قالوا إنه يُطبق يف 3100/0/0م ،أين
3100؟! إذن أنتم مضطرون إىل إرجاعه إىل جملس النواب بأثر رجعي ،فإما 05
أن قوموا بتطبيقه بأثر رجعي من مدة سنتني قريبًا ،وإما أنكم عيدونه إىل
جملس النواب لكي يقوموا بتعديله ،وإما أن نصوت على وصية اللجنة،
ويعود املشرو إىل النواب ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجا حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أ فق متامًا مع ما جاء على لسان األختني
لولوة العوضي ودالل الزايد ،وأزيد على ذلك أنين أشعر بأن هناك موقفًا قويًا 35
من سعادة وزيرة التنمية االجتماعية ضد ه ا التوجه بتحسني دخل ه الفئة
من املواطنني ،حبجة أن لدينا دراسة فيد بأننا قد ندفع أكثر! عندما جتهز
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الدراسة و أ ي احلكومة بقرارها ،آ ونا بقانون جديد معدل وأرفعوا به
نصيب احملتاجني ،وال حترموا الفقراء من الــ  35دينارًا اإلضافية ،ومن يقول
إن الـ  35دينارًا اإلضافية لكل فرد إضايف يف األسرة لن نفع ،فهو ال يعلم
مبستوى الفقر يف مملكة البحرين .الغريب أن يأ ي ه ا األمر من الوزيرة
املسؤولة عن التنمية االجتماعية وعن الفقراء يف مملكة البحرين ،واملسؤولة 5
عن حتسني ظروفهم ،هل يعقل أن أقول إن الــ  35دينارًا غري كافية؟! حنن
نتكلم عن مليون وستمائة ألف دينار حبريين ،واإلخوة الوزراء يتحججون
خبصوص ال هاب إىل وزير املالية ،وحنن نعرف أن وزير املالية لديه  %3من
املوازنة العامة للدولة يتصرف فيها كما يشاء لألمور الطارئة ،بينما كُلفة
ه

اإلعانة فقط مليون وستمائة ألف دينار حبريين .أكيدًا لكالم األ

01

عبدالرمحن عبدالسالم جيب أال نعدل يف صلب املادة ،لئال خنتلف مع اإلخوة
النواب يف صلب املادة ،وحتى ال نعطل األمر ويعاد إىل اللجنة مرة أخرى ومن
ثم يعود إلينا .حنن ملزومون بتعديل اريخ بدء التطبيق؛ ألننا ال ميكن أن
نرجع إىل اخللف ،وبالتالي جيب أن حندد ارخيًا يف أول يوليو من ه السنة
لالجتما  ،وحنيل القانون غدًا إىل النواب ملناقشته يف اللجنة ه ا األسبو

05

وإقرار يف اجتماعهم القادم ،وأنا متأكد من أن سعادة رئيس جملس النواب
سيستعجل يف ه ا القانون؛ ألنه إنسان حيب مساعدة احملتاجني ،وأنا لدي
قناعة بأن احلكومة ليست ضد ه ا املوضو  ،ولكن األخت الوزيرة وحي
إلينا برغبتها يف أجيل نفي اقرتاح جملس النواب وجملس الشورى ،وأنا
أرجو أن أكون خمطئًا ،وحب ا لو صحح لي سعادة األخت الوزيرة إنْ كنت 31
خمطئًا ،وأمتنى عليها أن قف معنا يف ه ا املشرو  ،وأن عطينا مبالغ
إضافية يف املستقبل؛ وذلك لتوزيعها على الفقراء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي 35
وزيرة التنمية االجتماعية.
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وايرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،أنا ال أحب قضية دغدغة املشاعر ،وقضية أننا
ال حنب الفقراء وال نعمل هلم وال نعلم بهم وما إىل ذلك ،ه ا غري صحيح،
وأرى أن األ مجال فخرو خمطئ ،وأنا معكم يف كل ما فيه إضافة
لألشخاص ال ين يستلمون مساعدات اجتماعية ،وأود أن كون املساعدات 5
أكثر للمواطنني .املستفيدون من املساعدات االجتماعية هم فئة حنن نعمل
معهم ،وحناول بقدر اإلمكان أن صلهم مجيع املزايا واملساعدات ،وليس
فقط املساعدات املالية وإمنا أيضًا املساعدات العينية والتدريب والربامج
التأهيلية وغريها من اخلدمات اليت قدمها الوزارة ،وأمتنى على األ مجال
فخرو طاملا أنه مهتم به ا اجلانب أن يطلع على برامج الوزارة يف ه ا اجملال01 .
حنن معكم يف أي شيء يدعم املواطن وحيسن مستوا املعيشي ،وقد قمنا
بزيادة مبلغ الدعم املالي ،حيث كان شرطي الرئيسي للموافقة على إعانة
غالء املعيشة أن صل إىل كل شخص يستلم مساعدات اجتماعية ،وبالتالي
مت رفعها إىل  51دينارًا وليس  35دينارًا ،فكيف أ ون اليوم و قولون إنين
أرفض زيادة إعانة غالء املعيشة مببلغ  35دينارًا؟ بالعكس أنا مع زيادة الــ 05 35
دينارًا ،وكل ما أريد أن كون املعايري يف صاحل املواطن ،وإذا أردمت إقرار
املشرو فالوزارة ليس لديها مانع من ذلك ،حتى ال يقال إن احلكومة ليست
مع املواطن ،وحتى ال يقال إننا ال حنب الفقراء وغرينا حيب الفقراء ،ه ا
الكالم غري صحيح ،وجيب أال يقال يف اجمللس ،فنحن مجيعًا حناول أن
نوجد اآللية اليت دعم املواطن ،وال جتعله حتت مظلة املساعدات االجتماعية 31
طوال عمر ويورثها ألبنائه ،بل على العكس حنن نعمل معه يف الربامج لرفع
مستوا  ،وإلخراجه من الطبقة املتدنية الدخل إىل الطبقة املتوسطة ،وه ا
أحد األهداف األساسية يف رؤية البحرين  ،3131وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بعد كل ه ا النقاش أرى أن األمور أصبحت واضحة ،وعلى
الرغم من أن النقاش ال ي دار شيء مجيل ،ولكن أستغرب من أن اجلميع
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متفق ،ولكن حياول كل منكم افتعال االختالف .سعادة الوزيرة قول إن
لديها طموح ألكثر مما قدمتم به ،وه ا القانون ال مينع ه ا الطموح،
وبإمكانها أن زيد من شرحية املستفيدين ،ونأمل من سعادة الوزيرة أن
صدر قرارًا بزيادة مبالغ اإلعانة مستقبالً ،وأعتقد أننا مجيعًا قيادة
وحكومة وسلطة شريعية مع الفقراء ،وه ا الكالم جيب أن يكون يف 5
اإلطار الصحيح .هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
اآلن لدي اقرتاح بالعودة إىل النص كما ورد من جملس النواب ،فهل
يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه

املادة بتعديل جملس النواب .وننتقل إىل املادة التالية،

فضل األ مقرر اللجنة.
31

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
املادة الثانية :وصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه

املادة؟ فضل سعادة األ السيد 35

عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

واير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أن ما جاءت به اللجنة أفضل ،وذلك
لرصد امليزانية ،وإل احة اجملال للوزارة لتنظيم عملها ،ولتنظيم القوائم 31
اجلديدة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن احلكومة رى األخ بتعديل اللجنة .فضل األ مقرر
اللجنة.
5

تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.
شكرًا سيدي الرئيس ،يبدو أن اجتا اللجنة واإلخوة األعضاء إىل ما
جاء يف نص احلكومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ سعادة الوزير يقول إن ه ا القانون حيتاج إىل وقت 01
لتطبيقه ،وإذا أصررمت على طبيقه بشكل فوري ،فقد ال تمكن الوزارة
من صرف ه املبالغ يف الوقت املقرر ،وطاملا أن اللجنة أوصت بإعطاء الوزارة
ثالثة أشهر لتنظيم عملها ،أرى أال خنتلف معهم يف ذلك ،فضل األ علي
عبدالرضا العصفور.

05

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أقرتح األخ برأي جملس النواب ،وأطلب
التصويت عليه ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
يا أ علي ،ال ميكن صرف اإلعانة بأثر رجعي.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
وما الضرر من إعطاء كم مليون دينار إىل الفقراء؟ مَن مِن األعضاء
لدينا أو من أعضاء السلطة التنفي ية أو من أعضاء جملس النواب يقبل أن 35
يعطي ابنه  31دينارًا؟ ما ال ي سيحصل إذا صرف املبلغ بأثر رجعي وصب
ذلك يف مصلحة املواطن لتعديل مستوا االجتماعي؟ ه ا اقرتاحي وأنا مصر
عليه ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.
5

وايرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن لدينا نظام إلكرتوني نعتمد عليه اعتمادًا
كليًا يف إدخال املعلومات اخلاصة باملواطنني ،وبالتالي الربنامج نفسه هو
ال ي يستخرج قيمة املبالغ اليت يستحقها كل فرد ،وك لك من خالل
الربنامج نفسه ننقل القوائم إىل وزارة املالية وإىل البنوك لصرف املبالغ

للمواطنني ،فه ا كله يتم من خالل برنامج نظم معلومات موجود لدينا ،وبناء 01
على املعيار اإلضايف ال ي وضع اليوم البد أن أعدل النظام ،وأنا ال أستطيع
عديله من ثاني يوم من إقرار القانون ،وبالتالي حنتاج إىل ثالثة أشهر على
األقل لنعيد برجمة النظام حبيث يتماشى مع القانون ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ طاملا أن الوزيرة جتاوبت مع عديلكم ،أرى أال
نطيل يف املوضو  ،فضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لو متسكنا بأصل املشرو ال ي جاء من 31
احلكومة ،فسوف يفرق إىل يوم التطبيق ثالثة أشهر ،وال ضرر من إعطاء
الزيادة إىل احملتاجني بأثر رجعي .كثري من القوانني قول ويعمل به من اريخ
صدور أو نشر يف اجلريدة الرمسية ،ولكن ال يعمل به إال بعد شهرين أو
ثالثة أشهر أو أكثر حبسب االنتهاء من اإلجراءات ،فما املانع من صرف
الزيادة للمحتاجني بأثر رجعي بشهرين أو بثالثة أشهر؟ ما ال ي يضر يف ذلك؟ 35
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ه أغرب جلسة أراها ،احلكومة ختلت عن نصها واللجنة
ختلت عن نصها .هل هناك مالحظات أخرى؟
5

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ ه ا أمر يعود إليكم ،وصحيح أن ه ا القرار هو قرار
السلطة التشريعية وقرار جملسكم ولكن جيب أن نؤكد املادة الدستورية

القاضية باستقالل السلطات مع عاونها ،فأرجو أن حنسن النية يف التعاون مع 01
احلكومة .واآلن اللجنة عدلَت عن قرارها وأخ ت بنص احلكومة .فهل
يوافق اجمللس على ه املادة كما وردت من احلكومة؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه

املادة .وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشرو

القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نأخ الرأي النهائي على مشرو القانون اآلن ،وه ا يتطلب
أخ رأيكم نداءً باالسم على أخ الرأي النهائي على مشرو القانون فورًا،
وإذا وافقت أغلبية أعضاء اجمللس فسنأخ رأيكم النهائي على مشرو

35

القانون .فضل األ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
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31

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
5

موافقة.

العضو مجا حممد فخرو:
موافق.
01

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

05

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آ خليفة:
31

موافق.

العضو خـالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
35

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دال جاسم الزايد:
موافقة.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
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العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
5

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.
01

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
موافق.

05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
31

موافق.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
موافق.
35

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

31

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
5

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
(غري موجود).
01

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

05

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
31

موافقة.

العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
موافق.
35

العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،فهل يوافق اجمللس على مشرو القانون بصفة
31

نهائية؟

(أغلبية موافقة)
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