كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
 -العقيـــد حقـــوقي مســـمح أ

ـــد الزيـــاني مســـاعد مـــدير القضـــاء
5

العسكري.
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني األول.
 - 2السيد أسامة أ

د عثمان املستشار القانوني.

ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.

01

 من وزارة الداخلية:
 - 0الشيخ ناصر ب ن عبدالر

ن آل خليفة مدير عام اإلدارة العامـة

للمرور.
 - 2العميد حممد راشد بو

ود الوكيل املساعد للشؤون القانونية05 .

 - 3العقيــد حممــد راشــد النعيمــي نائــب مــدير عــام اإلدارة العامــة
للمرور.
 - 4العقيد حممد إبراهيم الغتم مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية
باإلدارة العامة للمرور.
 - 5الرائـــد حســـني ســـلمان مطـــر رئـــيس فـــرع الـــوزارات وا ي ـــات 21
احلكومية بإدارة الشؤون القانونية.
 - 6الرائد الدكتور حسن إبراهيم املالكي رئيس شعبة بإدارة شؤون
الضباط مب كتب الوكيل املساعد للموارد البشرية.
 - 7املــمزم أول خالــد مبــارس بــوقيس القــائم ب عمــال رئــيس شــعبة
25

الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور.
 - 8السيد وليد حممد الطويل املستشار القانوني.
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 من وزارة األشغال:
 -الســـيد كـــاظم علـــي عبـــداللطيف مـــدير إدارة

طـــي وتصـــميم

الطرق.
كما حضرها الدكتور أ د عبداهلل ناصر األمني العام املساعد 5
للشؤون الربملانية ،والسيد أ د عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشؤون العمقات واإلعمم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هي ة املستشارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 01
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الر

ن الرحيم ،نفتتح اجللسة الرابعة عشرة من دور االنعقاد

العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتموة أمســاء األعضــاء 05
املعتـ ـ رين والغـــائبني عـــن اجللســـة الســـابقة .تفضـــل األب عبـــداجلليل إبـــراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السمم عليكم ور

ة اهلل وبركاته ،وأسعد 21

اهلل صباحكم مجيعًا بكل خمح ،اعت ر عن حضور ه ه اجللسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :الدكتورة بهية جواد اجلشي ،ودالل جاسم
الزايد ،ومجيلة علي سلمان ،ولولوة صاحل العوضي للسفر يف مهمة رمسية
بتكليف من اجمللس ،وإبراهيم حممد بشمي إلجراء فحوصات طبية خارج
اململكة ،وعبدالر

ن حممد مجشمح ،وحممد سيف املسلم ،و

د مبارس 25

النعيمي ،وخالد حسني املسقطي ،وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج
اململكة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناس ممحظات عليها؟
5

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم .لدينا بيان بش ن ال كرى الثالثة
عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطين ،تفضل األب عبداجلليل إبراهيم 01
آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بش ن ال كرى الثالثة
عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطين :حتتفل مملكة البحرين بكل فخر 05
واعتزاز بال كرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطين ،اليت
تصادف الرابع عشر من شهر فرباير اجلاري ،وه ه ال كرى اليت توافقت
خم ا إرادة الشعب كله مع الرؤية امللكية السامية ،وتم

ت الف ات كلها

مبختلف توجهاتها وم اهبها على كلمة (نعم) للميثاق ،لرتسم من خمل ه ه
الكلمة مشاريع التحديث الرائدة اليت جعلت مملكة البحرين يف مقدمة دول 21
املنطقة على طريق اإلصمح والدميقراطية .وبه ه املناسبة اجمليدة يشرفنا يف
جملس الشورى أن نرفع أمسى آيات التهاني والتربيكات إىل مقام حضرة
صاحب اجلملة امللك

د بن عيسى آل خليفة ملك البمد املفدى ،وإىل

صاحب السمو امللكي األممح خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر،
وإىل صاحب السمو امللكي األممح سلمان بن

د آل خليفة ولي العهد األمني 25

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم،
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وإىل شعب البحرين الكريم ،مؤكدين اعتزازنا به ه املناسبة الوطنية
الغالية ،اليت تعترب وقفة سنوية لتجديد العهد بني القائد والشعب ،ملا متثله
ه ه املناسبة التارخيية من حالة سياسية استثنائية متيزت بها مملكة
البحرين ،باعتبار ميثاق العمل الوطين هو الوثيقة اليت ت سست عليها نهضتنا
احلديثة ،ال ي مت وفق تعاقد املواطنني عليه ،ووضع دستور مملكة البحرين 5
ليواكب املتغمحات واملستجدات على صعيد السلطات واحلريات ،واحلقوق
والواجبات ،معاهدين القيادة احلكيمة وشعب البحرين الكريم على ترمجة
ما جاء يف ميثاق العمل الوطين من قيم ومبادئ يف شكل عطاء مستمر يسعد
املواطن خبمحه ،وينعم الوطن بنتائجه .إننا يف ه ه ال كرى الوطنية الغالية
لنجدد ت كيدنا أهمية الوحدة الوطنية واحملبة والتآلف بني أبناء البحرين01 ،
معتربين املرحلة املقبلة من املراحل املهمة يف تاريخ اململكة ،واليت ينبغي على
اجلميع فيها وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ،سعيًا للحل السياسي
واملصاحلة الوطنية ،وحتقيقًا ملزيد من املكاسب لصاحل الوطن واملواطنني،
ومستقبل األجيال القادمة ،لتكون األيام القادمة ــ بإذن اهلل ــ أيام خمحٍ وبناءٍ
وتقدم .ويف اخلتام ،فإننا لنقدر عاليًا لعاهل البمد املفدى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ 05
وحكومته الرشيدة كل اجلهود والتوجيهات السديدة من أجل رفعة البحرين
وتنميتها ،داعني املوىل عز وجل أن حيفظ جملة امللك املفدى ،ملواصلة مسمحة
التنمية والتطوير ،ويوفقه ويسدد على طريق اخلمح واحلق خطاه ،وأن حيفظ
البحرين وشعبها الكريم ،ويديم عليها نعمة األمن واألمان واالستقرار ،إنه
21

مسيع جميب الدعاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األب عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أ د الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب حول التالي :مشروع قانون باملوافقة على قانون (نظام) الرفق باحليوان
لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم (5 )86
لسنة 2103م .وقد متت إحالته إىل جلنة املرافق العامة والبي ة مع إخطار جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول
لمتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية الصني الشعبية
بش ن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب املفروضة على
الدخل ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )92لسنة 2103م .وقد متت إحالته إىل 01
جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بش ن منح بطاقة

فيض للمتقاعدين

(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون ــ بصيغته املعدلة ــ املقدم من جملس النواب).
وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 05
( )36لسنة 2112م بش ن تنظيم املناقصات واملزايدات واملشرتيات واملبيعات
احلكومية (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وقد متت
إحالته إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،وننتقــل اآلن إىل البن ـد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــاص
مبناقشـــة التقريـــر التكميلـــي األول للجنـــة املرافـــق العامـــة والبي ـــة خبصـــوص
املادتني ( )4و( ) 5من مشروع قـانون باملوافقـة علـى قـانون (نظـام) مزاولـة املهنـة

الطبية البيطريـة لـدول جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة املرافـق للمرسـوم 25
امللكــي رقــم ( )46لســنة 2103م .وأطلــب مــن األب فــؤاد أ

ــد احلــاجي مقــرر

اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
01

إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )121
الرئيـــــــــــــــــس:
05

تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة املادتني ( )4و( )5من مشروع
القانون حبضور املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس .وفيما يتعلق باملادة
( )4ارت ت اللجنة اإلبقاء على توصية اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب 21
املوقر بإعادة صياغة املادة ،مع استبدال عبارة «إخطاره خبطاب مسجل بعلم
الوصول أو النشر يف اجلريدة الرمسية أيهما الحقًا» بعبارة «إعمنها أو نشرها»
الواردة يف الفقرة األوىل من املادة ،كي تتم مواءمتها مع املادة ( )4من مشروع
قانون باملوافقة على قانون (نظام) املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم رقم ( )45لسنة 2103م ،واليت أقرّها 25
اجمللس يف جلسته الثامنة املنعقدة يف  23ديسمرب 2103م .أما فيما يتعلق
باملادة ( )5فقد رأت اللجنة التمسك بقرارها السابق ،وذلك استنادًا إىل نص
املادة رقم ( )25من (النظام) اليت تنص على أن« :يرتس لكل دولة حتديد
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 05

2104/2/01م املضبطة 04

العقوبات والغرامات المزمة ملن خيالف أحكام ه ا القانون (النظام) أو
الئحته التنفي ية» .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة
مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة على املادتني ( )4و( )5من
مشروع قانون باملوافقة على قانون (نظام) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )46لسنة 5
2103م ،وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق ،واألمر معروض على
اجمللس املوقر ال اذ المزم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،هل هناس ممحظات؟
(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ننتقل غلى مناقشة املادتني ،تفضل األب مقرر اللجنة بقراءة 05
املادتني.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
21

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)5توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة ؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب 01
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ه ه املادة ،األصل يف مشروع
القانون هو احلبس ،واملخالفات الواردة فيها هي :مزاولة مهنة الطب البيطري 05
بدون ترخيص ،وتقديم بيانات غمح صحيحة ،وااللتجاء إىل طرق غمح مشروعة
ترتب عليها منحه الرتخيص ،وانتحال صفة الطبيب البيطري بدون أن يكون
مؤهمً ل لك ،وكل من استعمل نشرات أو الفتات أو لوحات من ش نها أن
حتمل الغمح على االعتقاد أن له احلق يف مزاولة مهنة الطب البيطري .لكن
تعديل اللجنة خالف متامًا الفلسفة من العقاب .حنن نعرف أن عقوبة احلبس 21
ــ وفقًا لقانون العقوبات ــ تكون بني  01أيام و 3سنوات .صحيح أن النص
األصلي ينص على احلبس ولكنه رفع مدة احلبس إىل  5سنوات ،واللجنة
تقول« :يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد على  5سنوات»،
وبالتالي أعتقد أن التشديد يف العقوبة هنا من غمح موجب ،حيث إننا نتكلم
عن عقوبات تتعلق بعدم مزاولة املهنة بدون ترخيص بالنسبة إىل األمور 25
البيطرية .وأيضًا فقرة «مع عدم اإلخمل بالعقوبة» ال حتتاج إىل تعديل ،حيث
إن النص ال ي جاءت به اللجنة خمالف للفلسفة العقابية ،وأنا أعتقد أنه
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حينما ذكرت مس لة السجن أو الغرامة فإن عقوبة السجن يف الفقه اجلنائي
ــ حينما تقرتن بعقوبة الغرامة ــ هي عقوبة أصلية ،بينما عقوبة الغرامة تعترب
عقوبة تبعية ،ويف اجلنح تعترب عقوبة أصلية ،وبالتالي ميكن االختيار بني
عقوبة احلبس أو الغرامة ،بينما يف عقوبة السجن دائمًا ما تكون عقوبة
الغرامة عقوبة تبعية ،ولكن اللجنة هنا جعلت العقوبتني ــ السجن والغرامة ــ 5
أصليتني ،وبالتالي أعتقد أن الرجوع إىل النص األصلي هو األفضل ،وخاصة
أننا نتكلم عن ممارسة مهنة الطب البيطري من دون ترخيص ،واستعمال
بيانات وه ا ال حيتاج إىل تشديد العقوبات .وك لك الفقرة (ج) من املادة
نصت على التالي" :للمحكمة يف حالة احلكم باإلدانة أن تقضي بإلغاء
الرتخيص أو وقفه وغلق أي منش ة تقام أو تدار بدون ترخيص أو خمفًا 01
للرتخيص ومصادرة اآلالت والمفتات" ،وأتت اللجنة وتزيدت يف النص،
حكمت احملكمة بإلغاء الرتخيص أو وقفه أو غلق املنش ة ،حنن نتكلم عن
أشخاص زاولوا املهنة من دون ترخيص أو استخدموا طرقًا احتيالية للحصول
على الرتخيص ،ومن ثم ي تي النص ويقول" :وال جيوز للمخالف مواصلة العمل
إال بعد إزالة أسباب املخالفة"! هو ارتكب جرمية أساسًا ،ومن املفرتض أن 05
يتقدم للحصول على الرتخيص مرة أخرى بالطرق الصحيحة ،ف عتقد أن
النص ال ي تزيدت فيه اللجنة هو نص غمح صحيح ،وأرى أن نرجع إىل النص
األصلي ألنه األفضل واألسلم من الناحية القانونية ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 08

2104/2/01م املضبطة 04

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة
مواد مشروع القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على أخ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد
مضي ساعة؟

01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص

مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون باملوافقة على النظام 05
املوحد ملد احلماية الت مينية للعسكريني من مواطين دول جملس التعاون
العاملني يف غمح دو م يف أي دولة عضو يف اجمللس ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم  33لسنة 2103م .وأطلب من األب نوار علي احملمود مقرر اللجنة التوجه
إىل املنصة فليتفضل.
21

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
25

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

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

(انظر امللحق  / 2صفحة )142

5

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األب
مقرر اللجنة.
01

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون ومت استعراض
قرار جملس النواب بش نه ورأي احلكومة وممحظات هي ة التشريع واإلفتاء
القانوني ،كما مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل املستشار
القانوني لشؤون اللجان باجمللس وأعضاء اللجنة مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون

الدفاع وممثلي صندوق التقاعد العسكري وممثلي وزارة الداخلية .كما 05
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس وال ي جاء
مؤكدًا لسممة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية .ورأت
اللجنة أن دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية قد أولت من بدء مسمحتها
التنموية وانطمقًا من مبادئ الشريعة اإلسممية السمحاء اهتمامًا بالغًا
مبوضوع الت مينات االجتماعية ال ي يعد أهم صور التعاون والتكافل ال ي 21
يساهم يف توفمح حياة كرمية للمواطنني يف دو م بعد إكما م السن
القانونية للتقاعد أو العجز أو الوفاة .وقد سعت مجيع دول جملس التعاون
خبطى حثيثة إىل سن القوانني واألنظمة ،باإلضافة إىل ا اذ كل التدابمح
واإلجراءات المزمة لضمان مواكبة ه ه القوانني واألنظمة لكل املتغمحات يف
مناحي احلياة .وتقديرًا وتلبية للتوجيهات السامية احلكيمة من لدن أصحاب 25
اجلملة والسمو قادة دول جملس التعاون ألهمية اآلثار االجتماعية
واالقتصادية ألنظمة التقاعد والت مينات االجتماعية على مواطين الدول
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األعضاء يف اجمللس؛ مت إصدار النظام املوحد ملد احلماية الت مينية وال ي
يقضي مبد مظلة النظام التقاعدي والت ميين لكل دول على مواطنيها
العاملني خارجها يف أي من الدول األعضاء يف اجمللس ،مما يسهم وبشكل
فاعل يف ت مني شبكة احلماية االجتماعية ملواطين دول جملس التعاون
العاملني يف غمح دو م ،ه ا باإلضافة إىل الدور ال ي يلعبه ه ا النظام يف 5
تشجيع حركة تبادل اخلربات واأليدي العاملة بني دول اجمللس .وبناء عليه
فقد قرر اجمللس األعلى لدول اخلليج العربية يف الدورة اخلامسة والعشرين
املوافقة على التزام كل دولة من دول اجمللس مبد مظلة احلماية الت مينية
ملواطين دول اجمللس العاملني خارجها يف دول اجمللس األخرى ،وك لك
املوافقة على مشروع النظام املوحد املعد يف ه ا اخلصوص وم كرته 01
اإليضاحية واعتبار مواده آليات لتنفي ه ا القرار .وسعيًا إىل تطبيق النظام
املوحد ملد احلماية الت مينية على كل شرائح اجملتمع العاملني بدول اجمللس
فقد أقر اجمللس األعلى يف دورته احلادية والثمثني (أبوظيب ــ ديسمرب 2101م)
اعتماد نظام مد احلماية الت مينية للعسكريني والعاملني يف إطار القوات
املسلحة من مواطين دول جملس التعاون يف غمح دو م ويف أي دولة عضو .وبعد 05
االطمع على مشروع القانون وعلى النظام املوحد املرافق وعلى رأي جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية ومرئيات اجلهات املعنية ،ويف ضوء كل ذلك
ترى اللجنة التوصية باملوافقة ،من حيث املبدأ ،على مشروع قانون باملوافقة
على النظام املوحد ملد احلماية الت مينية للعسكريني من مواطين دول جملس
التعاون العاملني يف غمح دو م يف أي دولة عضو يف اجمللس ،املرافق للمرسوم 21
امللكي رقم  33لسنة 2103م ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
25

العضو رباب عبدالنيب العريض:
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شكرًا سيدي الرئيس ،لفت انتباهي املشروع والنظام املرفق مع ه ا
القانون وهو القانون األساسي ال ي سنصوت عليه .أعترب أن ه ا النظام ممتاز
ألنه سيمد احلماية الت مينية للعسكريني من مواطين دول جملس التعاون
العاملني يف غمح دو م ،وه ا يعطي نوعًا من التكامل والرتاب

بني دول

اجمللس ،وكما يعطي هؤالء العسكريني حقًا من حقوقهم .وسؤالي :املادة 5 4
من النظام املوحد نصت على التالي" :تسري أحكام ه ا النظام إلزاميًا على
مواطين دول اجمللس ال ين يعملون خارج دو م يف أي من اجلهات العسكرية
التابعة ألي دولة عضو يف اجمللس شريطة أن تتوافر بش ن أي منهم الشروط
التالية- 0 :أن تنطبق عليهم األحكام والشروط الواردة يف قانون نظام
التقاعد العسكري والسارية على العسكريني يف دولته- 2 .أن يعمل يف جهة 01
عسكرية يف دولة املقر- 3 .أن يتمتع جبنسية إحدى دول اجمللس مع تقديم
املستندات الثبوتية" ،الفقرة األوىل من املادة تقول- 0" :أن تنطبق عليه
األحكام والشروط الواردة يف قانون نظام التقاعد العسكري والسارية على
العسكريني يف دولته" ،مبعنى أن ه ه هي الشروط املوجودة يف الدولة اليت
ينتمي إليها ،إذا كان الشخص تنطبق عليه ه ه الشروط ،يف حني أن املادة 05
اليت أتى بها املشروع حددت الشرط األساسي ب ن حيصل على موافقة مسبقة
من ذات اجلهات العسكرية يف مملكة البحرين ،فسؤالي :ما دامت الشروط
تنطبق عليه والنص إلزامي ،أليس القول إنه جيب أن حيصل على موافقة
مسبقة من دولة املقر ــ ويف النص القانوني من مملكة البحرين ــ يناقض ه ه
االتفاقية؟ ما دامت الشروط الثمثة تنطبق عليه فبالتالي يصبح األمر إلزاميًا21 ،
مبعنى أن الدولة ال حيق ا أن ترفض مد احلماية الت مينية ،ولكن وجود
ه ا النص ال ي يقضي باملوافقة املسبقة أرى أنه يناقض االتفاقية املوحدة
أساسًا ،وكان من باب أوىل أن نلتزم ــ أعين مملكة البحرين ــ باالتفاقية
حب افمحها ،وإذا كانت هناس أي ممحظات أو حتفظات فكان من املفرتض
على الدولة أن تضعها يف االتفاقية نفسها على األقل ،وبالتالي أعتقد أن هناس 25
تناقضًا بني االتفاقية اليت هي أساس القانون وبني النصوص اليت أتى بها
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املشروع وهي شرط احلصول على املوافقة املسبقة .أمتنى احلصول على رد
على ه ا املوضوع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل العقيد حقوقي مسمح أ د الزياني مساعد مدير 5
القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

مساعد مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا معالي الرئيس ،ال أعتقد أن هناس تناقضًا بني ه ه املادة
واملادة اليت ذكرتها األخت رباب العريض؛ ألن شرط املوافقة هو انطباق 01
النظام ،أي أن ينطبق ه ا النظام على مواطين دول جملس التعاون العاملني يف
غمح دو م.

الرئيـــــــــــــــس:
األخت رباب تقول :مادام األمر ينطبق وقد وضعوا الشروط فلماذا 05
املوافقة املسبقة؟ ألن القانون وضع الشروط ولكنه حتى لو انطبقت الشروط
فإنه جيب احلصول على موافقة مسبقة .فالسؤال :إذا انطبقت الشروط فلماذا
املوافقة املسبقة؟

مساعد مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:

21

سيدي الرئيس ،حتى ينطبق نظام التقاعد العسكري جيب أن تنطبق
على الشخص شروط التقاعد واملوافقة املسبقة ،وقد يكون لدى األخت
السائلة لبس ،واملقصود أن تنطبق عليه شروط التقاعد يف دولته ألنين سوف
أمد له احلماية ،فالتقاعد العسكري سيمد له احلماية...
25

الرئيـــــــــــــــس:
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األخت رباب تقول :إذا انطبقت الشروط عليه فلماذا املوافقة املسبقة؟

مساعد مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
وضعنا املوافقة املسبقة على أساس انطباق الشروط ،أي نت كد من
انطباق الشروط ومن ثم نعطيه موافقة على انطباق الشروط عليه ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار
القانونـي لشؤون اللجان.
01

املستشار القانونـي لشؤون اللجان:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ا املوضوع حبث مع اجلهات املعنية ممثلة يف
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والتقاعد العسكري ونوقش بإسهاب ،وقد
كانوا متوسعني فيه ،وقد اشرتطوا أن حيصل املواطن البحريين ال ي يعمل
يف أي جهة عسكرية يف أي دولة خليجية على موافقة مسبقة ،واللجنة بعد 05
النقاش اقتصرت األمر على املواطن ال ي يعمل يف وظيفة عسكرية ،وكان
سابقًا ال ي يعمل يف وظيفة مدنية جيب أن حيصل على موافقة من اجلهة
العسكرية ،وهم لديهم جانب أمين يف ه ا املوضوع ،حيث يقولون إننا ال
نستطيع أن نرتس شخصًا يتعني يف وظيفة عسكرية يف اخلارج ــ مثمً يف وزارة
الدفاع أو وزارة الداخلية أو أي جهة أمنية ــ وقد تكون عليه ممحظات أمنية 21
يف البحرين؛ ول لك وضعوا ه ا الشرط ،فم يتم تعيينه إال بعد حصوله على
موافقة من اجلهة العسكرية سواء من قبل وزارة الداخلية أو احلرس الوطين
أو قوة دفاع البحرين ليتوظف يف وظيفة عسكرية وليس يف وظيفة مدنية يف
دولة من دول جملس التعاون اخلليجي .يف السابق كان النص يشمل املواطن
البحريين سواء أراد العمل يف وظيفة عسكرية أم مدنية يف أي دولة عضو يف 25
اجمللس ،ومثال على ذلك :إذا أراد شخص أن يعمل يف وظيفة مستشار قانوني
يف وزارة الدفاع باإلمارات ،فمبد أن ي خ املوافقة من قوة دفاع البحرين،
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واللجنة استثنت املواطن ال ي يعمل يف وظيفة مدنية ،واقتصرت األمر على
املواطن ال ي يعمل يف وظيفة عسكرية العتبارات أمنية؛ ألنه قد يكون
مطلوبًا ألسباب أمنية ،وي هب ليتعني يف وظيفة عسكرية يف دولة خليجية،
وبالتالي ال يشمله القانون إال بعد أن حيصل على املوافقة من اجلهة املعنية
مبملكة البحرين للعمل يف دولة خليجية أخرى ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أستغرب من كمم األب املستشار القانوني
بشؤون اللجان عندما يقول :إن أخ املوافقة اقتصر على املواطن ال ي يعمل
يف وظيفة عسكرية العتبارات أمنية! املواطن البحريين لكي يُقبل يف وظيفة
عسكرية يف دولة خليجية أخرى البد أن تنطبق عليه الشروط ،وأال تكون

لديه سوابق جنائية ،وأال ينتمي إىل حزب سياسي وغمح ذلك ،وكما أن هناس 05
شروطًا لمنضمام إىل وظيفة عسكرية داخل مملكة البحرين ،فدول اخلليج
العربية أيضًا لديها شروط لمنضمام إىل الوظيفة العسكرية .الفكرة اليت
أود إيصا ا هي أن الشخص إذا قبل يف وظيفة عسكرية يف دولة خليجية ومن
دون أخ املوافقة املسبقة من اجلهة العسكرية يف مملكة البحرين ،فإنه مع
وجود شرط املوافقة املسبق لن متتد له احلماية الت مينية ،وبالتالي سيناقض 21
ه ا النص االتفاقية اليت وقعت عليها مملكة البحرين .لنكن واقعيني ،هل
من املمكن أن تكون هناس دولة جارة ولدينا اتفاقيات أمنية معها من الناحية
األمنية أن تقبل أي عسكري لديه أي سوابق جنائية؟! ه ا من املستحيل،
ل لك أرى أن ه ا النص سيناقض االتفاقية اليت وقعتها مملكة البحرين،
25

وشكرًا.

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،موضوع مد احلماية الت مينية للعسكريني هو 5
استكمال لقانون طبق ملد احلماية الت مينية للمدنيني العامليني يف دول جملس
التعاون .هناس قرار صادر عن قمة دول جملس التعاون اخلليجي مبد احلماية
الت مينية للمدنيني ،وهناس قرار آخر صدر عن القمة يف سنة 2101م ملد
احلماية الت مينية للعسكريني ،وه ا القانون أتى باعتبار أن هناس اتفاقية ملد
احلماية الت مينية للعسكريني ،ووضع العسكريني خيتلف عن وضع املدنيني 01
بالنسبة إىل تنقل العسكريني بني دول جملس التعاون اخلليجي ،فهناس
عسكريون قد تكون لديهم سوابق جنائية ونتفاج بتعينيهم يف وزارة الدفاع
يف بلد شقيق ،وبالتالي جاء ه ا القانون ضمن إطار التعاون بني دول جملس
التعاون اخلليجي يف انتقال العسكريني فيما بينهما والعمل يف الشؤون
العسكرية ،وبالتالي أنا ال أرى أي ضرر يف ه ا الش ن ،والغرض من أخ

05

املوافقة املسبقة هو الت كد من عمل الشخص يف اجلهة العسكرية ،حتى
تكون لدينا معلومات تؤكد وجود عسكريني يعملون يف دول اخلليج
العربية ،ولكي تكون لدينا معلومات عن أعدادهم وغمح ذلك ،ولو تقدموا
بطلب مد احلماية الت مينية ،فستكون كل املعلومات عنهم متوفرة ،وال
21

أعتقد أن هناس إشكالية يف ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب العقيد مسمح أ د الزياني مساعد مدير القضاء
العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
25

مساعد مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
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شكرًا سيدي الرئيس ،أحيانًا قد يكون الشخص صدر عليه حكم
عسكري يف مملكة البحرين ،أو قد يكون حمرومًا من حقوقه التقاعدية
ويتقدم بطلب لملتحاق بوظيفة عسكرية يف إحدى دول جملس التعاون
اخلليجي ،ويُقبل هناس من دون أخ املوافقة من اجلهة العسكرية اليت كان
يعمل فيها يف مملكة البحرين ،وبالتالي من دون أخ املوافقة املسبقة ال 5
ميكن أن أمد له احلماية الت مينية حبسب ه ا الشرط املوجود يف ه ا
املشروع؛ ل لك أعتقد أنه البد من وجود ه ا الشرط يف نص مشروع القانون،
وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
05

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

الرئيـــــــــــــــــس:

(أغلبية موافقة)
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة 21
مادة ،تفضل األب الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار القانونـي لشؤون
اللجان باجمللس.

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي ممحظة خبصوص كيفية التصويت على 25
مواد مشروع القانون ،مبا أن ه ا املشروع سيسري ب ثر رجعي حبسب املادة
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األوىل منه؛ ل لك يتطلب التصويت على مواده أغلبية خاصة ،وبالتالي البد أن
يكون التصويت على مواد القانون كلها نداءً باالسم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن سنقوم بالتصويت على مواد مشروع القانون كلها نداءً 5
باالسم ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو نوار علي احملمود:
مسمى مشروع القانون :توصي اللجنة باملوافقة على مسمى مشروع
01

القانون كما جاء من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على مسمى مشروع القانون؟
05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األب عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ املوافقة على
مواد مشروع القانون نداءً باالسم)

21

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

25

العضو مجال حممد فخرو.
موافق.
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العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو جهاد حسن بوكمال:
(غمح موجود).

5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

05

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
21

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
25

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

31

العضو السيد ضياء حييى املوسوي.
موافق.
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
5

(غمح موجود).

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

05

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
21

موافق.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
25

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

31

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
5

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
01

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن يُقر مسمى مشروع القانون .وننتقل إىل
05

الديباجة ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو نوار علي احملمود:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

21

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟ تفضل األب عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

31

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
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العضو مجال حممد فخرو.
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
5

موافق.

العضو جهاد حسن بوكمال:
(غمح موجود).
01

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

05

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
21

موافق.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
25

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

31

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 32

2104/2/01م املضبطة 04

العضو السيد ضياء حييى املوسوي.
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
5

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
(غمح موجود).
01

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

05

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
21

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
25

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

31

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
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العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
5

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
01

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

05

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل
املادة األوىل ،تفضل األب مقرر اللجنة.

21

العضو نوار علي احملمود:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟ تفضل األب أ د إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،سعادة املستشار القانوني لشؤون اللجان
باجمللس استشهد مبادة ال أعرف هل هي من الدستور أو من مشروع القانون
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25

أو من المئحة الداخلية اخلاصة باجمللس؟ نريد أن نعرف ه ه املادة اليت
استند إليها للتصويت على مواد مشروع القانون كلها ندا ًء باالسم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هناس خمف بني املستشارين به ا الش ن ،وطاملا أننا صوتنا 5
على بعض مواد املشروع نداءً باالسم ،دعونا نستمر يف أخ املوافقة على باقي
مواد املشروع بالطريقة نفسها .تفضل األب الدكتور حممد عبداهلل الدليمي
املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.
01

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  024من الدستور تنص على التالي «ال
تسري أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ،وال يرتتب عليها
أثر فيما وقع قبل ه ا التاريخ .وجيوز ،يف غمح املواد اجلزائية ،النص يف
القانون على سريان أحكامه ب ثر رجعي ،وذلك مبوافقة أغلبية أعضاء كل

من جملس الشورى وجملس النواب أو اجمللس الوطين حبسب األحوال»05 ،
وبالتالي التصويت على مواد املشروع البد أن يكون ب غلبية خاصة؛ ألن
املشروع يسري ب ثر رجعي ،وه ا م كور يف املادة األوىل من مشروع القانون.
واملادة  78من المئحة الداخلية للمجلس تقول« :جيب أخ الرأي نداءً باالسم
يف احلاالت اآلتية :أ .احلاالت اليت يشرتط فيها أغلبية خاصة  ،»...وه ه
احلالة تستدعي التصويت على مواد املشروع ب غلبية خاصة ،أي ب غلبية 21
أعضاء اجمللس ــ أي بــ  20صوتًا ــ وليس ب غلبية احلضور ،وبالتالي يتطلب أن
يكون التصويت ندا ًء باالسم على مواد املشروع كلها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة 25
املستشارين القانونيني باجمللس.
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رئيس هيئة املستشار القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  024من الدستور تنص على التالي «ال
تسري أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ،وال يرتتب عليها
أثر فيما وقع قبل ه ا التاريخ ،وجيوز يف غمح املواد اجلزائية النص يف القانون
على سريان أحكامه ب ثر رجعي ،وذلك مبوافقة أغلبية أعضاء كل من 5
جملس الشورى وجملس النواب ،»...مبعنى أنه ينبغي أن تتم املوافقة ب غلبية
أعضاء اجمللس على النص ال ي يقرر الرجعية فق  ،ويف ه ه احلالة تطبق
املادة  78من المئحة الداخلية باعتبار أن النص حيتاج إىل أغلبية خاصة،
فيؤخ بالتصويت نداءً باالسم ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن سنصوت على املواد حبسب اإلجراء العادي .تفضل األب
الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.

05

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن مواد القانون كلها تطبق ب ثر رجعي،
وقد نص على ه ا املوضوع يف املادة األوىل «ويبدأ العمل به اعتبارًا من يوم 7
يونيو 2100م» أي القانون كله وليست مادة واحدة ،فبالتالي يتطلب األمر
التصويت على مواد القانون كلها نداءً باالسم ،ومواد القانون كلها تطبق

ب ثر رجعي ألن فيها عدة أحكام ،وبالتالي البد أن تطبق كل األحكام ب ثر 21
رجعي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مجال حممد فخرو.

25

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،باملوافقة على االقرتاح به ه الطريقة سنؤسس
أعرافًا خاط ة ،وحتى ال نقع يف خط فإن على ه ا اجمللس...
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الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،أرى مبا أننا صوتنا على مسمى املشروع والديباجة نداءً باالسم
نصوت على بقية املواد أيضًا بالطريقة نفسها ،وسنكلف هي ة املستشارين
القانونيني بدراسة املوضوع ورفع م كرة حول ه ا األمر ،ألن لدينا اآلن عدة
آراء قانونية وكل رأي له وجاهته ،لكن ــ حتى ال يكون قرارنا غمح قانوني ــ 5
أرى أن نستمر بالطريقة اليت سرنا عليه .تفضل سعادة األب عبدالعزيز بن
حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،فق أحببت أن أوضح لكم أن جملس النواب 01
طبق نظام التصويت نداءً باالسم بالنسبة إىل ه ا املشروع ،وهو اإلجراء نفسه
ال ي أشار إليه املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس .هناس نقطة مهمة
البد أن أوضحها وهي أن النظام أراد أن يطبق ه ا املشروع ب ثر رجعي حتى
يستفيد منه العسكريون العاملون يف دول جملس التعاون ،حتى ال يقال إن
املشروع سيتم تنفي ه اعتبارًا من اليوم ألنه من املمكن أن هناس أناسًا يعملون 05
يف اخلارج سيحرمون من االستفادة من ه ا املشروع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ما دام اإلخوة النواب صوتوا على مواد القانون نداءً باالسم
فتماشيًا معهم سنصوت على باقي املواد بالطريقة نفسها ،وكما قلت لكم 21
سنكلف هي ة املستشارين القانونيني بدراسة املوضوع ورفع م كرة بش نه.
هل هناس ممحظات على املادة األوىل؟

(ال توجد مالحظات)

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟ تفضل األب عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو مجال حممد فخرو:
5

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.
العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
21

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

25

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 عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
(غمح موجود).

05

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.
21

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
25

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
(غمح موجود).
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
5

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
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:
21

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
25

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل
املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.
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العضو نوار علي احملمود:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟ تفضل األب السيد حبيب مكي
هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي توضيح للجنة ،يف احلقيقة وجدت أن 01
هناس اختمفًا بني النص احلكومي وما جاء من جملس النواب وتوصية اللجنة
حول تفسمح وتعديل ه ه املادة ،ورغم عدم اعرتاضي على التعديل ال ي أجرته
اللجنة الكرمية على املادة وذلك بتغيمح عبارة «على املواطن البحريين العامل»
إىل عبارة «على البحريين ال ي يعمل يف وظيفة عسكرية»؛ فإنين أرى أنه ال
حاجة إىل ه ا التعديل ألن نص املشروع األصلي واضح وال حيتاج إىل تغيمح05 ،
ولو رجعنا إىل التعريفات يف املادة األوىل فسنجد أن املقصود باملواطن
البحريين قياسًا على تعريف املواطن يف دول جملس التعاون هو« :العسكري
ال ي حيمل جنسية إحدى دول اجمللس العامل خارج دولته يف أي دولة عضو يف
اجمللس» ،وأتت العبارة نفسها تكمل وتقول «املواطن البحريين العامل يف أي
جهة عسكرية» ،فه ا واضح من النص أنه عسكري من البحرين ويعمل يف 21
جهة عسكرية ،فم داعي

ا التعديل ،ولكن ليس لدي أي اعرتاض على

تعديل اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟ تفضل األب عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
5

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو مجال حممد فخرو:
01

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
05

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.
العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
25

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
غمح موافقة.
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العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
5

موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
01

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

05

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
(غمح موجود).

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
21

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
25

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
5

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
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:
21

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
25

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل
املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.
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العضو نوار علي احملمود:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟ تفضل األب عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

05

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

21

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو جهاد حسن بوكمال:
25

موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
31

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
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العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
5

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

01

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
05

موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
(غمح موجود).
21

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

25

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
(غمح موجود).

31

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
5

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

01

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
05

موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
21

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

25

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
31

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
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العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
5

موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل
املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.
01

العضو نوار علي احملمود:
املادة الرابعة :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
05

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟ تفضل األب عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

25

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
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العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو جهاد حسن بوكمال:
5

موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
05

موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
25

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
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العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
5

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
(غمح موجود).

01

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
05

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

21

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
25

موافق.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
31

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
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العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
5

موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
01

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

05

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل 21
املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو نوار علي احملمود:
املادة اخلامسة :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من
25

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟ تفضل األب عبداجلليل إبراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس.
5

أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو مجال حممد فخرو:
01

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
05

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
25

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
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العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
5

موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
01

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

05

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
(غمح موجود).

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
21

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
25

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
5

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
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:
21

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
25

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر ه ه املادة .وننتقل اآلن إىل املادة
التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.
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العضو نوار علي احملمود:
املادة السادسة :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟ تفضل األب عبداجلليل إبراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
05

موافق.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

21

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو جهاد حسن بوكمال:
25

موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
31

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
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العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
5

موافق.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
01

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

05

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
21

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
25

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
(غمح موجود).

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

31

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
5

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
01

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

05

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
21

موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
25

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

31

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
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العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر ه ه املادة .وننتقل اآلن إىل املادة 5
التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو نوار علي احملمود:
املادة السابعة :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
01

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟ تفضل األب السيد حبيب مكي
هاشم.
05

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما أعود إىل املادة األوىل أجد أنها تتكلم
عن النظام "يعمل بالنظام" ،وه ه املادة تتكلم عن القانون ،أي يُعمل به بعد
نشره ،وهناس فرق بني النظام ومشروع القانون ال ي أمامنا ،ه ا حبسب
فهمي ،وأمتنى أن يوضح لنا اإلخوة املستشارون ه ا األمر ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن نناقش مشروع قانون ،فيطبق مشروع القانون ،والنظام
وارد يف مشروع القانون ،وه ا واضح .تفضل األب الدكتور عصام
عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس.
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25

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  022من الدستور تنص على التالي:
"تنشر القوانني يف اجلريدة الرمسية خمل أسبوعني من يوم إصدارها ،ويعمل
بها بعد شهر من تاريخ نشرها ،وجيوز ،بنص خاص يف القانون ،تقصمح ه ا
األجل أو إطالته" ،إذن ه ا النص ال ي مت تعديله ال ب س به ،ويبقى كما 5
هو ،ويتم االحتياط لألمر ،ومادام مل ي كر تاريخ بتقصمح أجل الشهر إىل
مدة أقل أو زيادة مدة الشهر ،فبموجب النص الدستوري ينف القانون بعد
شهر من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،الدكتور عصام ،ليس ه ا سؤال األب السيد حبيب ،بل
سؤاله هو :هناس ورد نظام ،وهنا ورد قانون ،فلماذا ال ينص على تطبيق
النظام؟ األب السيد حبيب ،أليس ه ا سؤالك؟ تفضل.

05

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،جاءت يف املادة األوىل عبارة" :ويبدأ العمل به
اعتبارًا من يوم  7يونيو 2100م" ،واملقصود هو بدء العمل بالنظام ،أما العبارة
اليت ح فتها اللجنة يف ه ه املادة فهي تتكلم عن مشروع القانون نفسه،
فالعبارة هنا تقول" :ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي ،"...فلماذا تُح ف ه ه
العبارة؟ هناس خل

بني تطبيق النظام وتطبيق القانون ،ه ا هو سؤالي21 ،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األب السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،املادة األوىل اليت وافقتم عليها جاء فيها
املوافقة على النظام ،أما ه ه املادة فهي تتكلم عن تنفي ه ا القانون
ونشره ،أي أن ه ا القانون به مواد ستنشر يف اجلريدة الرمسية كما بني األب
رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس ،فليس هناس تضارب ،ألن النظام 5
ووفق عليه يف املادة األوىل ،وج نا هنا إىل القانون املُنفِ ال ي ستصدر فيه
قرارات وأمور كثمحة ،فاملادة صحيحة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضل األب مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،تفسمح األب السيد حبيب مكي صحيح؛ ألنه
أتى من شرح توصية اللجنة ،واللجنة قالت يف أسباب إلغاء الفقرة إنها ألغتها
ألن النظام ب ثر رجعي ،وه ا تفسمح غمح صحيح؛ ألن ه ا القانون سيبدأ 05
تنفي ه بعد شهر من صدروه حبكم املادة 022من الدستور ،ويف السابق كنا
نقصر املدة إىل يوم واحد ،واآلن هي حبسب نص الدستور شهر واحد ،وسواء
ذكرنا املدة أو مل ن كرها فإن املدة هي شهر واحد ابتداء من صدور ه ا
القانون ونشره ،وليس كما قالت اللجنة يف تفسمحها إن النظام ب ثر رجعي،
وكمم األب السيد حبيب مكي صحيح ،حيث إن األثر الرجعي هو يف املادة 21
األوىل فق  .وس تكلم عن املادة اخلامسة اليت تقول" :على رئيس اجمللس
األعلى لصندوق التقاعد العسكري إصدار القرارات ،"...وه ا ليس ب ثر
رجعي ،فالقرارات تصدر بعد شهر واحد من إصدار القانون ،وبالتالي هناس
الكثمح من املواد جيب أن يتم تطبيقها بعد صدور ه ا القانون وليس ب ثر
رجعي ،وكمم رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس صحيح ،وتفسمح 25
األب السيد حبيب مكي صحيح ،واقرتاح اللجنة بإلغاء الفقرة صحيح أيضًا،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما تفضل به األب السيد حبيب مكي صحيح5 ،
فالنص األخمح يتعلق بالقانون ،والنص الوارد يف املادة األوىل يتحدث عن
النظام املرافق

ا القانون ،إذن لدينا أمران ،واألثر الرجعي مت تغيمحه بناء

على النظام؛ ألن النظام اُ

قرار فيه ووقف يف حد معني وال ميتد أثره إىل

من وصلوا يف يونيو 2100م ،واآلن حنن نتحدث عن القانون ،واملرسوم ال ي
سوف يعطي ه ا النظام أثره يف البحرين ،وه ا ال نغمح فيه ،واللجنة غمحت 01
تاريخ بدء نفاذه وربطته بالنظام ،ولكنه ليست له عمقة بالنظام ،وأتفق مع
األب السيد حبيب مكي يف أن ه ا شيء وذاس شيء آخر ،ومن املمكن
األخ بالتفسمح ب ن يكون شهرًا فق  ،ولكنه يقول :من اليوم التالي لنشره
فرتة أقصر ،وأعتقد أن اخلط هو ما جاءت به اللجنة والصحيح هو ما جاء يف
05

مشروع قانون احلكومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب نوار علي احملمود.
21

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة بعد التعديل واضحة ،فنصها يقول:
"على القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الداخلية ورئيس احلرس الوطين
ورئيس جهاز األمن الوطين والوزراء ــ كل فيما خيصه ــ تنفي أحكام ه ا
القانون ،وينشر يف اجلريدة الرمسية" ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟ تفضل األب عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
5

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو مجال حممد فخرو:
01

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
05

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

25

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 62

2104/2/01م املضبطة 04

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
5

موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
01

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

05

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
(غمح موجود).

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
21

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
25

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
5

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
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:
21

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
25

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر ه ه املادة .وبه ا نكون قد انتهينا
من مناقشة مواد مشروع القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟ تفضل 31
األب عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو مجال حممد فخرو:
5

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
21

موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
25

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

31

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
5

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
01

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
(غمح موجود).

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
21

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
25

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
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العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
5

موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

05

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
21

موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة .هل يوافق اجمللس على أخ الرأي النهائي على
مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .واآلن سن خ الرأي النهائي على مشروع قانون باملوافقة

على قانون (نظام) مزاولة املهن الطبية والبيطرية لدول جملس التعاون لدول 31
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اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  46لسنة 2103م ،فهل يوافق
اجمللس على مشروع القانون امل كور بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون امل كور بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلاص مبواصلة مناقشة تقرير جلنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بإصدار قانون
املرور ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )21لسنة 2118م ،ومشروع قانون 01
بتعديل قانون املرور الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )9لسنة 0979م (بإضافة
مادة جديدة برقم  40مكررًا)( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من
جملس النواب) ،ومشروع قانون بش ن حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء
واملناطق السكنية( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب).
وقبل مواصلة مناقشة ه ا التقرير أود أن أذكركم بقراركم يف اجللسة 05
السابقة وهو أن املداخلة تكون مرة واحدة وملدة دقيقتني فق  .تفضل األب
مقرر اللجنة بقراءة املواد بدءًا من املادة ( )44 :42بعد إعادة الرتقيم.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
الباب السابع :العقوبات( :املادة  44 :42بعد إعادة الرتقيم) :توصي 21
اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

25
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الرئيـــــــــــــــس:
هناس اقرتاح مقدم بتعديل ه ه املادة ،وهو اقرتاح مقدم من  04عضوًا
يف اجمللس ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ بتقديم االقرتاح نيابة
عن باقي األعضاء.

5

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اليوم نناقش قانون املرور يف مملكة
البحرين بهدف االرتقاء به ا القانون ا ام حتى يكون مواكبًا لقوانني املرور
املتطورة يف دول العامل ،ومن ه ا املنطلق ــ أنا وعدد من اإلخوة األعضاء
وعددنا  04عضوًا ــ نقدم اقرتاحًا بإضافة خمالفة يف ه ه املادة

تص حبماية 01

الطفل ،من خمل إلزام سائق السيارة بتوفمح مقعد خاص للطفل يف السيارة
وفقًا للمعايمح العاملية اليت ستوضع تفاصيلها ومعايمحها فيما بعد يف قرار من
الوزير املختص باالتفاق مع وزير الصحة .إن منظمة الصحة العاملية لديها
أفضل املعايمح لقوانني املرور ،حيث إنها تواكب ما تطالب به من أجل سممة
اجملتمع سواء كانوا مشاة أو سواقًا أو ركابًا .الركاب األطفال ال يستطيعوا 05
اية أنفسهم ،وال يستطيعوا ا اذ القرار ،وبالتالي تقع مسؤولية

ايتهم

على األهالي والسواق واملشرعني والدولة .حبسب تقرير منظمة الصحة العاملية
هناس  %05فق

من الدول لديها قوانني استطاعت أن ترتقي بها حبيث

تكون املادة واضحة وال تنتظر صدور قرار بش نها ،وقانون املرور ال ي بني
أيدينا مميز ويغطي أربعة حماور من أصل مخسة من احملاور اليت تؤكدها 21
منظمة الصحة العاملية ،فنحن لدينا أربعة حماور وينقصنا احملور اخلامس،
وهو متمثل يف االقرتاح ال ي قمنا برفعه إىل معالي رئيس اجمللس .إن قانون
املرور ال ي بني أيدينا يتحدث عن خطورة السرعة كمخالفة ،ويتحدث عن
السياقة حتت ت ثمح املسكرات ،ويتحدث عن اخلوذات الواقية بالنسبة
لسائقي الدراجات النارية ،ويتحدث عن أحزمة األمان ...إخل ،ولكنه مل 25
يتحدث عن ضرورة توفمح مقعد للطفل يف السيارة حلمايته من احلوادث ،وبم
شك إن اإلخوة األعضاء يريدون أفضل مستوى للقوانني ،وبالتالي ال مانع
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 69

2104/2/01م املضبطة 04

لديهم من إضافة ه ا املقرتح املتعلق حبماية األطفال داخل املركبات .هناس
دراسة يف دولة األمارات العربية املتحدة أثبتت أن وجود املقعد الصحيح املثبت
بالطريقة الصحيحة يقلل من اإلصابات القاتلة بني األطفال الرضع ال ين هم
أقل من سنة بنسبة  ،%70و %83من األطفال عامة من املمكن أن ينجوا من
احلوادث يف حالة وجود ه ا املقعد املثبت بالطريقة الصحيحة .هناس دراسات 5
كثمحة ولكن أحببت أن أرجع إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة ألن لديها
لة كبمحة جدًا خبصوص ه ا الش ن وعلى وجه التحديد يف الشارقة .جيب
أال نهول من عدم قدرة األسرة على شراء مقعد للطفل ،فاملقاعد تبدأ أسعارها
من  02دينارًا فما فوق؛ ل لك ن مل من وكمء السيارات أو اجملتمع املدني
التربع بها ،وما ستوفره الدولة كثمح ،وحبسب منظمة الصحة العاملية فإن 01
كلفة الدول يف عمج اإلصابات ترتاوح من  %0إىل  %3من ناجتها القومي،
كما أن حق البشر و

ايتهم هو ما نريد أن يتميز به قانوننا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بعد ه ه اإلضافة سوف أقرأ عليكم النص املقرتح إضافته 05
إىل ه ه املادة حتت بند ي خ الرقم « :24مساح قائد املركبة بوجود طفل يف
املركبة دون أن يكون مثبتًا يف مقعد السيارة املخصص للطفل وذلك وفقًا
للمعاير اليت حيددها الوزير املختص باالتفاق مع وزير الصحة» .هناس
استفسار مقدم من األب السيد حبيب مكي ،تفضل.

21

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي ممحظات على البنود  ،21و ،22و.23
إن جملس النواب املوقر عند دراسته ومناقشته للمادتني  27و  28من ه ا
القانون قام بإعادة ترتيبهما وأخ تا الرقمني  ،28و ،29ل لك قام اجمللس
بإحمل عبارة «و ،28و 29من ه ا القانون» ،ووجدت أن اللجنة اتبعته يف ه ا 25
الش ن ،ولكن بالرجوع إىل املواد ،جند أن اللجنة مل تعدل يف ترقيم هاتني
املادتني ،ل ا أرجو أن تكون املادتان كما كانت أرقامهما يف املشروع ،ه ا
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أوالً .ثانيًا :تقول اللجنة يف توصيتها خبصوص البندين  22و 32املضافني:
«إضافة بندين كالتالي« :نقمً من املادة ( 46 :43بعد إعادة الرتقيم)،»...
اعرتاضي ليس على البندين ،ولكن على اإلشارة إىل املادة  ،43حيث إنين
قرأتها بتمعن ومل أجد ه ين البندين ،ل لك أرجو من رئيس اللجنة أو من
مقرر اللجنة أن يبيّن لي أين رقمي ه ين البندين يف املادة  46 :43بعد إعادة 5
الرتقيم ،وشكرًا.

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

01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :تعليقًا على املقرتح املقدم من األربعة
عشر عضوًا نريد حتديدًا لسن الطفل ،فم ميكن أن يكون هناس مقعد
ألطفال أعمارهم مخس عشرة سنة ،هل هناس سن معني؟

05

الرئيـــــــــــــــس:
هم تركوا ه ا األمر للقرارات التنفي ية للوزير املختص.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
ثانيًا :بالنسبة إىل ممحظة األب السيد حبيب مكي فهي صحيحة21 ،
حيث إنه لدينا قائمة بالتعديمت اخلاصة بالرتقيم ،ولكن مبا أننا مل ننته من
القانون ،فإن الرتقيم سيعتمد على التصويت على ه ه املواد والبنود بعد ذلك،
وبالتالي أرجو ترس مس لة الرتقيم إىل حني االنتهاء من ه ا القانون ،ومن ثم
ويل اللجنة بإعادة الرتقيم وتقدميه بصورة نهائية .حنن نعرف أن هناس
أخطاء يف الرتقيم حيث كانت هناس حتركات يف مشروع القانون منها إلغاء 25
مواد وبنود ،ومنها إضافة مواد وبنود فيما بيننا وبني اإلخوة النواب ،وأرى أن
نعيد الرتقيم مع نهاية ه ا القانون أفضل من أن نقوم به اآلن ،كما أن لدينا
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تصويتًا على بند جديد وهو البند  24وبالتالي سيغمح ه ا أيضًا من الرتقيم،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن يرتس موضوع الرتقيم إىل حني االنتهاء من مشروع القانون 5
باالتفاق مع اإلخوة املستشارين القانونيني باجمللس ،تفضل األب أ د إبراهيم
بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع مقدمي االقرتاح األربعة عشر 01
عضوًا بإضافة املقعد اخلاص بالطفل ،ولكن أيضًا أتفق مع األب الدكتور
الشيخ خالد آل خليفة ،وكنت أمتنى على مقدمي االقرتاح حتديد سن معني
للطفل ،كما كنت أمتنى على مقدمي االقرتاح لو أنهم قدموا اقرتاحهم إىل
اللجنة أثناء مناقشة املادة حتى يكون هناس نوع من التجاوب واألخ والعطاء
واالتفاق على سن معني لي كر يف املادة .خبصوص السؤال املوجه إىل األب 05
الدكتور الشيخ خالد حول هل وجهت دعوات إىل اإلخوة األعضاء حلضور
اجتماعات اللجنة ،اإلجابة هي نعم ،وجهت الدعوات إىل اإلخوة األعضاء
باملسجات ،ولكن لألسف مل حيضر أحد ،بينما نرى اآلن االقرتاحات تقدم،
ومع أنها مقرتحات وجيهة ونتمنى أن يؤخ بها ،ولكن كنا نتمنى أن تناقش
21

يف اللجنة للوصول إىل حل توافقي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت هالة رمزي فايز.
25
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العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي ممحظة حول البند  ،0و 02من ه ه
املادة ،حيث الحظت أنهما مكرران يف املادة  ،46بينما العقوبة
املخالفة موجودة يف املادتني والعقوبة

تلف!

تلف لنفس املخالفة ،أرغب يف تفسمح
5

ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مجال حممد فخرو.
01

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما ذكرته األخت هالة رمزي ،حيث
إن البند رقم  02متت إضافته إىل املادة من دون تنويهنا بإضافته ،حيث أقحم
البند رقم  02ال ي يتحدث عن مركبة انتهت مدة صمحية تسجيلها ،واللجنة
مع األسف الشديد مل تنوه حتى يف توصيتها ب نها أدخلت تعديمً على املادة،

رمبا حدث ه ا عن طريق اخلط  ،ولكننا نرى نفس نص املادة إذا ذهبنا إىل 05
الصفحة رقم  231يف البند رقم  2ال ي ينص على« :قيادة مركبة ال حتمل
شهادة تسجيل ،أو كانت شهادة تسجيلها قد انتهت مدة صمحيتها ،»...يف
البند رقم  02الغرامة تكون  0111دينار ،بينما يف البند رقم  2تكون
الغرامة  511دينار ،واملخالفة هي نفس املخالفة! أعتقد أن هناس خط يف
إضافة البند رقم  02يف ه ه املادة ،ألنها أُقحمت من دون أن ت تي يف النص 21
األصلي ومل تنوه اللجنة بإضافتها إىل املادة ،والنص الصحيح هو ما جاء يف
املادة المحقة ،وبالتالي أنا أطالب بإلغاء البند رقم  02من ه ه املادة،
وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
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العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعمدنا حنن مقدمي االقرتاح أال نضع يف املادة
التفاصيل؛ ألنين عندما قمت مبقارنة ما بني الدول اليت لديها ه ا القانون،
وجدت أن هناس اختمفات كثمحة حول سن الطفل ال ي جيب توفمح مقعد
خاص له يف السيارة ،هناس دول حددت عمر الطفل دون الــ  5سنوات ،ودول 5
حددت عمر الطفل دون الـ  7سنوات ،ودول حددت عمر الطفل دون الـ 9
سنوات ،ودول حددت عمر الطفل دون الـ  02سنة ،وهناس دول أخ ت بالطول
حبيث يكون طول الطفل  035سم ،وهناس دول أخ ت بالوزن ،وبالتالي
هناس معايمح كثمحة ال نريد أن ندخل فيها حنن يف اجمللس التشريعي ،وأنا
أفضل أن توضع ه ه املعايمح من قبل الوزراء املختصني ،كما أنين تعمدت أن 01
أذكر يف االقرتاح أن توضع املعايمح من قبل الوزير املختص باالتفاق مع وزير
الصحة ،ألن به جانبًا صحيًا بالنسبة إىل سن وطول ووزن الطفل ،ووزارة
الصحة هي املعنية به ا الش ن؛ ل لك أفضل عدم الدخول يف التفاصيل ،كما
أن هناس أمساء عدة لكرسي الطفل فالبعض يسميه  ،CAR SEATوالبعض
يسميه ،MASTER SEATفهناس العديد من املسميات لكننا ــ طبعًا ــ ال نريد 05
أن ندخل يف كل ه ه املتاهات وال حنتاج إىل كل ه ه األنواع ،فق نريد من
الوزراء املعنيني أن يصدروا القرارات املختصة اليت تبني ما هو النظام املتبع يف
البحرين ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منمحة عيسى بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

أحببت أن أشكر اللجنة على تغيمح

كلمة «ذوي االحتياجات اخلاصة» إىل كلمة «ذوي اإلعاقة» ،وه ا ما 25
أفرحين كثمحًا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هناس اقرتاح مقدم من  04عضوًا ،وهو واضح ،يطلبون فيه إضافة
البند رقم  24إىل ه ه املادة ،وسيُعاد ترقيم البنود بعد ذلك .وهناس اقرتاح
مقدم من األب مجال فخرو وهو إلغاء البند رقم  02ألنه حُشر يف ه ه املادة
وهو موجود يف مادة أخرى .واآلن سن خ رأيكم على قبول االقرتاحني ومن ثم 01
سنصوت عليهما ،فهل يوافق اجمللس على جواز نظر االقرتاح املقدم من 04
عضوًا وهو إضافة البند رقم  24إىل ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .أما بالنسبة إىل اقرتاح األب مجـال فخـرو وهـو إلغـاء البنـد
رقــم  02مــن ه ـ ه املــادة ،فهــل يوافــق اجمللــس علــى جــواز نظــر ه ـ ا االقــرتاح؟
تفضل األب املمزم أول خالد مبارس بوقيس القائم ب عمال رئيس شعبة الشـؤون

21

القانونية باإلدارة العامة للمرور.

القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،طلبت اإلذن بالكمم قبل قليل ولكن مل
يظهر على الشاشة .بالنسبة إىل اقرتاح األب مجال فخرو وهو ح ف البند 02
من ه ه املادة ،نعم ه ا البند موجود يف املادة  ،46لكن جملس النواب أثناء 25
مناقشته ح ف ه ا البند؛ ألن املادة ساوت بني قيادة املركبة بدون تسجيل
وبني سحب شهادة التسجيل وبني إلغاء الرخصة ،وهناس ظرف آخر وهو أن
شهادة التسجيل تكون منتهية الصمحية ،فارت ى اجمللس أن قيادة املركبة
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بشهادة تسجيل منتهية الصمحية أقل وقعًا من قيادة املركبة بدون تسجيل
نهائيًا أو بشهادة تسجيل مت سحبها ،واختار جملس النواب أن ينقل ه ه الفقرة
إىل ه ه املادة وذلك بسبب

فيف العقوبة ،ووضع قيادة املركبة بدون شهادة

التسجيل نهائيًا أو إلغاء الشهادة يف املادة اليت تتعلق بالعقوبة املغلظة .وأعتقد
أن هناس خط مطبعيًا حصل هنا ألنه كان البد أن حت ف ه ه الفقرة من 5
املادة  46وتضاف إىل ه ه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل تقصد بكممك أن يبقى ه ا البند يف ه ه املادة وأن يُح ف من
01

املادة 46؟

القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور:
نعم سيدي الرئيس ،ألن القصد من ذلك هو

فيف العقوبة يف ه ه

الفقرة فق  ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن األمر واضح ومت حل املشكلة ،وليس هناس أي تكرار
ألن البند نفسه سيلغى من املادة التالية وسيبقى هنا .تفضل األب الدكتور
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناس حالتان :احلالة األوىل هي انتهاء
صمحية املركبة .واحلالة الثانية هي أن هناس حكمًا قضائيًا بوقف
صمحية القيادة ،وبالتالي احلالتان خمتلفتان ،احلالة األوىل أخف بكثمح من
احلالة الثانية ألنه من املمكن أن يكون السائق قد نسي جتديد رخصته25 ،
بينما احلالة الثانية تتكلم عن حكم قضائي عليه وهو خالف ه ا احلكم،
ل لك العقوبة

تلف يف احلالتني ،هناس تتكلم عن  011دينار ،وهنا تتكلم
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عن  0111دينار ،ه ا هو الفرق بينهما وليس هناس أي تكرار ،ورأينا هو أن
يبقى ه ا البند يف ه ه املادة ،وعندما ن تي إىل مناقشة املادة  46سوف نطلب
ح فه ويتم تعديل املادة ،ألن ه ه احلالة خمتلفة عن تلك احلالة ،ومن املؤكد
أنه سيلغى ه ا البند من املادة .46

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنؤجل التصويت على ه ه املادة إىل حني االنتهاء من املادة .46

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
من املمكن أن نصوت على ه ه املادة اآلن أو نؤجل التصويت عليها 01
كما ترون.

الرئيـــــــــــــــس:
البند  02ــ حبسب الشرح ال ي مسعناه ــ البد أن يبقى يف ه ه املادة،
05

وعندما ن تي إىل املادة  46سنرى ما هو املطلوب.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
سنح ف اجلزئية املتكررة ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ما فهمته من كمم األب مجال
فخرو هو أن البند  02مل يكن يف توصية اللجنة بل أضيف إىل املادة ،لكن 25
ــ يف احلقيقة ــ ه ا موجود يف التوصية؛ ألن ه ا البند أضافه جملس النواب،
واللجنة وافقت على التعديمت اليت أضيفت من قبل جملس النواب ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل العميد حممد راشد بو

ود الوكيل املساعد للشؤون

القانونية بوزارة الداخلية.
5

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،النواب قصدوا من ه ا األمر التفرقة بني
حالتني :حالة انتهاء الرخصة ،وحالة عدم وجود الرخصة أو إلغائها ،فارت وا
أن يكون التشديد يف حالة عدم وجود الرخصة أو إلغائها أو سحبها ،وأن
يكون التخفيف يف حالة انتهاء الرخصة ،أي القصد من ذلك أنه إذا انتهت

لها وغمح ذلك وقام املرور بإمساس السائق فيجب 01

رخصة السياقة أو نسي

أن حيصل على عقوبة أخف ،ل لك مت تقسيم ه ا البند إىل قسمني ،قسم يتم
إبقاؤه يف املادة  ،46وقسم آخر يتم نقله إىل املادة  ،42وقد مت نقل مس لة
رخصة السياقة املنتهية فق

إىل املادة  ،42وشطب مس لة رخصة السياقة

املنتهية من املادة  ،46ويبقى باقي النص كما هو ،حيث يوضع جزء منه يف
املادة  ،42وجزء يبقى يف املادة  46مع شطب ما نقل إىل املادة  ،42وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األمر واضح اآلن .ليس لدينا اآلن إال أن نصوت على االقرتاح
املقدم من  04عضوًا .إذن سنصوت على املادة  44 :42بعد إعادة الرتقيم
ككل مع ه ا االقرتاح وهو إضافة البند  24إىل ه ه املادة ،فهل يوافق 21
اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 78

2104/2/01م املضبطة 04

25

العضو علي عبدالرضا العفور:
املادة  :45املادة املستحدثة :توصي اللجنة باملوافقة على استحداث ه ه
املادة بالصيغة الواردة يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،قدمت إليكم اقرتاحًا حول ه ه املادة.

01

الرئيـــــــــــــــس:
ك وباسم األخت دالل الزايد.
لدي اقرتاح مقدم بامس ِ
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
ألنين أنا واألخت دالل الزايد متفقتان على ه ا االقرتاح فوضعت امسها
إحقاقًا للحق.

الرئيـــــــــــــــس:
21

ولكنكِ وضعت امسها وقمت بالتوقيع عنها وه ا ال جيوز.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
وضعت (عن) فق وليس بصفتها شخصيًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
األب الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني هل جيوز

ويل عضو

عضوًا آخر بالتصويت عنه؟
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال جيوز ،ألنه بالنسبة إىل تقديم االقرتاحات،
المئحة الداخلية تقول إنه ميكن ألي عضو أن يتقدم باقرتاح وبشرط أال يزيد
عدد مقدمي االقرتاح على مخسة أعضاء ،إذن ينبغي أن يكون كل
األشخاص موجودون عندما يضعون توقيعهم على االقرتاح ،وال جيوز ــ مثمً ــ 5
إذا قدم العضو اقرتاحًا أن يكتب أمسا ًء أخرى على االقرتاح وبعد ذلك يكتب
(عن ،عن ،عن) ،بل من املفرتض أن يكون كل شخص ــ حينما يضع توقيعه
على االقرتاح ــ قد وافق عليه شخصيًا ووضع توقيعه بنفسه ،ألنه رمبا يقوم
أحد مقدمي االقرتاح عند املناقشة ويسحب توقيعه ويرتاجع عن االقرتاح،
ل لك أعتقد أنه ال جيوز ذلك ،وأحيانًا حيصل ذلك حينما يتم تقديم اقرتاحات 01
بقوانني فيتم كتابة اسم العضو ويوقع نيابة عنه عضو آخر وي كر (عن)،
وه ا ــ يف الواقع ــ أيضًا ال جيوز ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ االقرتاح مقبول حتى لو مت تقدميه من عضو واحد05 ،
فم داعي ألن خنتلف اآلن على ه ا املوضوع ،وسنعرض االقرتاح على اجمللس
للتصويت على جواز نظره ومن ثم سنقوم مبناقشته .س قرأ عليكم اقرتاح
األخت رباب العريض وهو يتعلق بتعديل الفقرة الثانية من املادة «إذا ارتكبت
أي من اجلرائم املشار إليها باسم الشخص االعتباري أو حلسابه بواسطة أحد
أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملني لديه أو باستعمال إحدى وسائله حيكم 21
على الشخص االعتباري بغرامة تعادل الغرامة املعاقب بها عن اجلرمية اليت
وقعت» ،ويعين ذلك أنه إذا كانت هناس مؤسسة أو شركة أو غمح ذلك
فتعاقب كما يعاقب الشخص الطبيعي ،هل ه ا هو قصدس يا أخت رباب؟
25

العضو رباب عبدالنيب العريض:
ســيدي الــرئيس ،االقــرتاح حيتــاج إىل شــرح ألن الــنص األصــلي عاقــب
املسؤول عن إدارته «يعاقب املسؤول عـن إدارتـه الفعليـة» ،وبالتـالي هـو شـخص
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طبيعي ،فاملادة أساسًا عاقبت الشخص الطبيعي ومـن ثـم عاقبـت املسـؤول عـن
إدارته الفعلية أيضًا ،لـ ا قمـت بتعـديل الـنص باعتبـار أن العقوبـة تكـون علـى
الشخص االعتباري فق  ،وبالتالي ال جيوز وضع املسؤولية على املـدير الفعلـي
حتى إذا ثبت علمه ب لك ،ألننا قلنا إن العقوبة دائمًا تكون شخصـية وبالتـالي
ال جيوز أن تكون املسؤولية االفرتاضية يف األمور اجلنائية ،وه ا يتناقض مـع 5
النص الدستوري ال ي يتحدث عن قرينة الرباءة .عندما قمنا بتعديل ه ا النص
وجدنا أن الدول املقارنة مثل مجهورية مصر العربية لديها ه ا الـنص يف بعـض
قوانينهــا وأخــ ت بعــدم الدســتورية ،وأيضًــا حنــن وجــدنا أيضًــا أن حمكمــة
التحكــيم البلجيكيــة قضــت بعــدم دســتورية هــ ا الــنص الــ ي جعــل مــدير
الشــركة أو الشــريك مســؤو ًال شخص ـيًا عــن جرميــة تســيمح ســيارة غــمح مــؤمن 01
عليها .إن الدول األوروبية وأيضًا مجهورية مصـر العربيـة قضـوا بعـدم دسـتورية
ه ا النص ،وحنـن جعلنـا الشخصـية االعتباريـة هـي مـن تُعاقنـب ،وأنـا أرى أنـه
ليس من املفرتض معاقبة املسؤول أو املدير الفعلي حتى لو ثبت علمه ،بل جيـب
أن تقــع العقوبــة علــى الشــخص مرتكــب الفعــل ،حيــث إن املســؤول أو املــدير
الفعلــي مل يُســاهم ب ـ ي فعــل مــادي ،ف ـ متنى علــى اجمللــس املوافقــة علــى ه ـ ا 05
التعديل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مجال حممد فخرو.

21

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار خبصوص بند آخر من ه ه
املادة ،وهو يف الصفحة  226بند  ،0يُقرأ النص كاآلتي« :مع عدم اإلخمل
بالتدابمح املقررة وفقًا ألحكام ه ا القانون أو ب ية عقوبة أشد منصوص عليها

يف أي قانون آخر ،يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال جتاوز ألف دينار 25
كل من خيالف- 0 :قواعد سحب أو وقف أو رفض جتديد ترخيص مزاولة
أنشطة النقل العام» ،ال أعرف من هو ال ي سيُعاقنب هنا؟ كيف ملواطن لديه
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رخصة أن يُخالف قواعد سحب أو وقف أو رفض جتديد رخصة؟! أعتقد أن
هناس إرباكًا يف صياغة املادة ،إال إذا كان لدى اإلخوان يف جملس النواب
تفسمح آخر حينما وافقوا عليها .أنا أعتقد أن هناس إرباكًا يف الصياغة
وأمتنى على اإلخوان يف اللجنة أو احلكومة إعطاءنا تفسمحًا ل لك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضل األب فؤاد أ د احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا كنت خمل األسبوعني الفائتني على 01
سفر ،ومل أطلع على القانون ،ولكن من خمل مناقشات اإلخوان يف اجمللس
أعتقد أن مقرتح األخت رباب العريض فيه نوع من الوجاهة ،ولكنه أيضًا فيه
نوع من التناقض .حينما أكون يف مؤسسة ذات شخصية اعتبارية يُعاقب فيها
السائق بغرامة أو خمالفة لقيادة مركبة غمح مسجلة ،فهنا على من تقع
املسؤولية؟ إذا كان الشخص شخصًا عاديًا ،يعمل كمثال يف مؤسسة أو 05
شركة مواصمت أو نقليات ،فالسائق يسوق ويتم توقيفه من قبل رجل املرور
جراء ارتكابه ملخالفة ،ويُفاج أن الناقلة أو املركبة ــ سواء كانت شاحنة
والت ثقيلة ،أو باصًا لنقل الركاب ،أو باصًا صغمحًا ،أو سيارات أجرة
مملوكة لشركات ــ غمح مسجلة ،فهل تقع املسؤولية هنا على السائق ال ي
يكون عمله يف ه ه الشركة منصبًا يف قيادة السيارة ،أم أن املسؤولية 21
مسؤولية املدير املباشر املسؤول عن ه ه األعمال؟ ألن كل مؤسسة ال بد فيها
من وجود من يتابع مع اإلدارة العامة للمرور عمل تسجيل املركبة وخمالفاتها
وما شابه ذلك .أعتقد أن املخالفة والغرامة البد أن يتحملهما املسؤول يف
الشركة ذات الشخصية االعتبارية وأيضًا تتحملها الشركة ذات الشخصية
االعتبارية ،أي أن املسؤول يف ه ه الشركة مع الشركة هما من يتحممن 25
الغرامة ،وليس األجمح ال ي يقود املركبة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل عدم الدستورية :أعتقد أنه ال 5
جيوز االسرتشاد بدستور مصر وبلجيكا ونقول إن احملكمة الدستورية
حكمت بعدم دستورية قانون معني؛ وذلك ألن ه ا القانون يعتمد على
الدستور املصري ،والدستور املصري خيتلف عن الدستور البلجيكي،
والدستور البلجيكي أيضًا خيتلف عن الدستور البحريين .أما بالنسبة إىل
ه ه املادة ف عتقد بوجوب إثبات يف ه ه القضية ،حيث ال ميكن أن يتحمل 01
املالك أو املسؤول عن تلك املؤسسة املسؤولية ما مل يثبت ذلك .ه ه حالة
مُجازة وجيب أن تُثبت لكي يتحمل املسؤولية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،تفضل األب أ د إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع اقرتاح األخت رباب العريض ألن
فيه من الوجاهة اليت جيب أن ننظر إليها بتمعن .أتفق أيضًا مع األب فؤاد
احلاجي حيث إنه ال ميكن أن نُحمّل صاحب املؤسسة مسؤولية سائق يقود 21
مركبة منتهية الصمحية أو غمح مسجلة ،وأيضًا ال ميكننا حتميل السائق
نفسه ذات املسؤولية ،حيث إن كل مؤسسة وكل شركة ــ كما تفضل األب
فؤاد احلاجي ــ فيها أشخاص أو إدارة خاصة معنية بتسجيل السيارات ومتابعة
أمور املخالفات اخلاصة بالسيارات .واجلهة املسؤولة هي اليت تكون مسؤولة
أمام القانون ،وليس صاحب الشركة أو السائق ،ألن السائق أحيانًا يُجرب من 25
قبل املسؤول املباشر بقيادة سيارة قد تكون منتهية الصمحية أو غمح
مسجلة ،ولكن اجلهة املناط بها ه ا املوضوع هي اليت تكون مسؤولة،
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وكنت أمتنى لو حضر مقدمو ه ا االقرتاح اجتماع اللجنة؛ لكان باإلمكان
أن يتغمح رأي اللجنة بالنسبة إىل ه ه املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا اآلن اقرتاح مكتوب مقدم من األخت رباب العريض 5
وهو تعديل صياغة النص كالتالي« :إذا ارتكبت أي من اجلرائم املشار إليها
باسم الشخص االعتباري أو حلسابه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد
العاملني لديه أو باستعمال إحدى وسائله يُحكم على الشخص االعتباري
بغرامة تُعادل الغرامة املُعاقب بها عن اجلرمية اليت وقعت» .فهل هناس
ممحظات على ه ا االقرتاح؟ تفضل األب العميد حممد راشد بو

ود 01

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،الكمم ال ي تفضل به سعادة األب أ د
بهزاد كمم سليم وهو متضمن يف تعديمت اللجنة ،حيث إن مسؤول القسم 05
أو الشخص املسؤول عن التسجيل هو املسؤول الفعلي وهو اإلدارة الفعلية؛
ول لك مت تميف وجود أي عوار دستوري عن طريق كون الشخص الفعلي هو
املسؤول عن الفعل وبالتالي يُغرّم .أساس مسؤوليته ليست مفرتضة ،إمنا هي
نتيجة االمتناع عن القيام ب عماله املنوطة به على وجه الدقة ،وهي ما تسمى
باجلرائم السلبية ،ومن املفرتض على الشخص كونه مسؤوالً يف الشركة أن 21
يُدقق على التسجيل ،فعدم القيام بالتدقيق ترتتب عليه مسؤولية ،حيث إنه
امتنع عن القيام بالعمل املسند إليه ،ومسؤوليته هنا تكون سلبية ،وجرائم
األفعال السلبية مؤثم عليها ،وهي ما تسمى باجلرائم عن طريق االمتناع،
وبالتالي فإن الكمم عن القانون يف بلجيكا والقانون يف مصر ــ وشتان بني
النظامني ــ جيب أن يُقرأ يف سياق النص ،ال أن يؤخ احلكم بدون ورود 25
النص .ك لك جيب أن يرجع النص إىل عموم مجيع القواعد ،ولكن إذا
انتفى ه ا النص سيحصل ــ كمثال من الواقع العملي ــ أن الشخص املسؤول
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سيقول اترس السيارة بدون تسجيل وواصل العمل بها ،وحينما نس ل السائق
ملاذا استعملت السيارة بدون تسجيل؟ سيجيب ب نها أوامر املسؤول .وحينما
نس ل املسؤول عن ذلك سيقول إنه ال يعلم ب لك ،وبالتالي ال جيوز ترس
املسؤولية عائمة فيتضرر جراء ذلك النظام يف الشارع ومستخدمو الشارع
واجملتمع بشكل عام .جيب أن توضع األمور يف نصابها ،فإذا كان الشخص 5
عليه مسؤولية جيب أن يقوم بها .فإما أن يكون أهمً للمسؤولية ويتحملها
ويقوم بعمله على أكمل وجه أو أن يتنحى عنها ويرتكها ملن هو أهل لتحملها.
إن املسؤولية ليست ملكيته للسلطة ،إمنا املسؤول هو املُساءل ،أي أنه حمل
مُساءلة وليس العكس ،فاملسؤول يعين أنه حمل للمساءلة ،وإذا مل يكن
يستطيع تنظيم العملية ومراقبتها فبالتالي يعترب ه ا تقصمحًا منه ،وال جيوز 01
مساواة املُقصر مع امللتزم ،فإذا قصّرت جيب أن تتحمل اجلزاء ،واجلزاء هو
أن تقوم بك ا وك ا ...إخل ،وإال ستصبح العملية عائمة وسيتقاذف الكل
املسؤولية ،وستكون املصلحة العامة هي اجملين عليها ،وشكرًا.
05

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :احلكومة وجملس النواب واللجنة وافقوا
على ه ا النص ومل يشمحوا إىل أي شبهة عدم دستورية .ثانيًا :جلنة الشؤون 21
التشريعية والقانونية أيضًا مل تشر يف تقريرها إىل وجود شبهة عدم دستورية،
وبالتالي فإن النص كما نراه صحيح ،بينما النص املقرتح واملقدم من األخت
رباب العريض غمح واضح ،ولنكن واضحني ،حيث إن الكثمح من األعضاء
قالوا ذلك ،وحتى األعضاء ال ين أيدوا الفكرة قالوا إن االقرتاح غمح واضح،
ويف النهاية ــ كما ذكر اإلخوان يف وزارة الداخلية ــ إن اإلثبات من صمحيات 25
ومسؤولية القضاء ،فالقضاء هو ال ي يُثبت ،حيث إننا مل نلقِ باملسؤولية على
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املالك أو رئيس املؤسسة مباشرةً بدون حالة معينة ،فاحلالة املعينة هي
اإلثبات ،واإلثبات هو من اختصاص القضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،أعتقد أن املوضوع واضح ،فهل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على النص املقرتح املقدم من األخت رباب العريض؟

01

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
05

تفضل األب مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبق أن طلبت تفسمحًا خبصوص الصفحة 226
البند  ،0حيث قلت إن الصياغة فيها (ربكة) ،وطلبت من األب املقرر أو
احلكومة إبداء رأيهما يف صياغة املادة ومل أستمع إىل رد به ا اخلصوص21 ،
ف متنى االستماع إىل رأي منهم به ا اخلصوص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب املمزم أول خالد مبارس بوقيس القائم ب عمال
25

رئيس شعبة الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور.

القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن املادة مت تقسيمها إىل فقرتني ،يف الفقرة
األوىل مت تغليظ العقوبة يف بعض اجلرائم ،وبعض اجلرائم األخرى مت
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العقوبة فيها بالغرامة ،ومن ضمنها ــ ما تفضل بها األب مجال فخرو ــ البند 0
وهو خمالفة قواعد سحب أو وقف أو رفض التجديد أمنحه رخصة ملزاولة ه ا
النشاط ــ النقل العام ــ وقد أسحبها منه عند املخالفة أو أرفض جتديدها لعدم
استيفاء بعض الشروط ،وبالتالي ــ كقاعدة ــ س قول له ال تزاول ه ه املهنة
حتى يتم تعديل وضعك ،ومتى ما خالف ه ه القاعدة وقام مبزاولة ه ه املهنة 5
رغم السحب ورفض التجديد فإنه سيكون حتت طائلة العقوبة أو الت ثيم بناء
على ه ه املادة ،ه ا هو التوضيح للبند األول ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب 21
مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 46 :43بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
25

املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة ترتب عقوبة حبس ملدة ال تزيد على
ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسني دينارًا وال تتجاوز  511دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني ،فهناس حبس مرتتب على ه ه اجلرائم ،ولكننا نمحظ أن
بعض األفعال ال تتناسب مع العقوبة أساسًا ،هي أفعال بسيطة جدًا ،وال أقول 5
بعدم جترميها ولكن الغلو يف العقوبات يناقض املبادئ الدستورية ،وبالتالي
البد أن يكون هناس تناسب بني اجلرمية والعقوبة ،وأضرب مثاالً :استعمال
املركبة يف غمح الغرض املبني يف رخصتها ،هل ه ا يستوجب حبسًا؟! ال
أعتقد .قيادة مركبة ال حتمل شهادة تسجيل أو كانت شهادة تسجيلها انتهت
مدة صمحيتها أو سحبت أو ألغيت ،هل ه ا يستحق احلبس؟! خمالفة 01
مركبات النقل لشروط ووزن احلمولة أو ارتفاعها أو عرضها ،أعتقد أن ه ا
ال يستحق احلبس أيضًا .قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة
قيادة ال جتيز قيادتها .هناس بعض املواد حنتاج فيها إىل التشديد فعمً ولكن
ه ه اجلرائم بسيطة جدًا ،وعلى األقل تفصل ،بعض اجلرائم تقرر ا
عقوبات الغرامة حتى لو متتد الغرامات حبسب اجلرمية ،وكثمح من القوانني 05
أخ ت ب لك ،ولكن أن نقرر عقوبة احلبس يف جرائم ال تستحق! أعتقد أن
بعض اجلرائم قُررت ا عقوبات مبالغ فيها به ه املادة ،وأمتنى أن تسرتد
اللجنة املادة وتفصل بني اجلرائم اليت تستحق احلبس واجلرائم اليت ال
تستحق ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد املناقشات س ضيف إىل املادة نفسها بعض 25
األمور البسيطة .أوالً خبصوص األرقام حنن اتفقنا على أنهم سيقومون
بتعديلها .لدي ممحظة على البند  ،05عندما نعود إىل صدر املادة جندها
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تقول« :مع عدم اإلخمل بالتدابمح املقررة وفقاً ألحكام ه ا القانون أو ب ية
عقوبة أشد منصوص عليها يف أي قانون آخر ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد
على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسني دينارًا وال جتاوز مخسمائة دينار أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعمً من األفعال اآلتية ،»:ه ا
صحيح ،واللجنة أسقطت املادة  08من ه ه املادة وك نه ليست ا عقوبة5 ،
ويف عجز البند  05تقرر عقوبة ثانية وتقول« :وحيكم بغلق احملل أو املدرسة
ملدة ال تقل عن شهر وال جتاوز ستة أشهر يف حالة خمالفة أحكام املادة 08
و ،»24هل املادة  08سقطت سهوًا؟ وإذا مل تسق سهوًا ــ وهي مادة خاصة ــ
فلماذا وضع جزاء وعقوبة

تلف عن املادة نفسها؟ إذا كانت العقوبة على

املادة  08غمح موجودة يف ه ا البند وهناس عقوبة ثانية فمن املفرتض أن 01
يكون ا بند خاص وال تقحم يف ه ا البند .ويف البند  7لدي تعديل لغوي
بسي  ،فالبند يقول« :تعمد تعطيل أو إعاقة حركة املرور يف الطرق العامة أو
إعاقتها» ،وعبارة «أو إعاقتها» ال حمل ا وجيب أن حت ف ألن كلمة «إعاقة»
كانت معطوفة على كلمة «تعطيل» ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أذكر اإلخوة يف اللجنة أو احلكومة بضرورة 21
إعادة صياغة البند  2بعدما أبقينا على البند  02يف املادة  ،44فالبند  2حيتاج
إىل إعادة صياغة وال توجد لدي صياغة ولكن اإلخوة يف احلكومة قالوا
إنهم جلسوا مع النواب فقد تكون لديهم صياغة جاهزة .األمر اآلخر ،إذا
الحظنا تسلسل أرقام البنود فسنجد خط مطبعيًا ،حيث تكرر التسلسل
( ،)- 2 ،- 0ف رجو تصحيح ذلك ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هناس اقرتاح من الدكتور الشيخ خالد واألب أ د بهزاد
حب ف عبارة "أو كانت شهادة تسجيلها انتهت مدة صمحيتها" .األب السيد
حبيب ،ما هو اقرتاحك حتديدًا؟ ألن االقرتاح طويل.

5

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
سيدي الرئيس ،خبصوص تعديل األرقام ،اللجنة ستقوم ب لك .األمر
اآلخر ،ملاذا أسقطت الرقم 08؟ وإذا أسقطتها فلماذا تفرض يف عجز املادة
عقوبة ثانية

تلف عما ذكر يف صدر املادة؟ ويف البند  7لدي تعديل لغوي،
01

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اإلخوة يف وزارة الداخلية ،هل لديكم رد على ه ا
االستفسار؟

05

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
أرجو أن نستمع لمستفسار أوالً.

الرئيـــــــــــــــس:
21

األب السيد حبيب ،تفضل بتوضيح استفسارس.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
صدر املادة يقول ...« :يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر
وبغرامة ال تقل عن مخسني دينارًا وال جتاوز مخسمائة دينار  ،»...ويف البند 05
ح فت اللجنة املادة  ،08وإذا كان ح فها صحيحًا فلماذا أقحمت عقوبة 25
ثانية يف املادة نفسها ،وه ه العقوبة

تلف عن العقوبة الواردة يف صدر املادة؟

وإذا كان ذلك صحيحًا فمن املفرتض أن يوضع

ه العقوبة بند مستقل عن

ه ه املادة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل العميد حممد راشد بو

ود الوكيل املساعد للشؤون

القانونية بوزارة الداخلية
5

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،القرار اإلداري بإغمق املؤسسة التعليمية ليس
عقوبة ،حنن نقول إن ه ه املؤسسة غمح مؤهلة أو غمح مؤمنة على عملية
التعليم وعلى الطلبة أنفسهم ،والقصد هو اإلغمق إىل أن يتم تصحيح الوضع
وإرجاع الوضع إىل الوضع الصحيح املطلوب حبسب اشرتاطات القانون،

فالقرار اإلداري ليس عقوبة وهو قرار إداري لتصحيح األوضاع ،والعقوبات 01
ــ كما تفضل اإلخوة ــ تقع على األشخاص الطبيعيني إذا كانت حبسًا ،وقد
تقع على األشخاص االعتباريني إذا كانت غرامة ،وه ا مبدأ حديث تبناه
املشرع البحريين مل يكن موجودًا يف السابق ،فليست هناس عقوبتان ،هناس
إجراء وعقوبة واحدة ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانونـي
لشؤون اللجان باجمللس.

21

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما تفضل به األب السيد حبيب مكي صحيح،
فاملادة  08ألغيت من الفقرة  ،05وبالتالي جيب أن تلغى من عجز املادة أيضًا،
وتبقى املادة  23الفقرة 3؛ ألن املادة  08تتكلم عن النقل العام ،يف حني أن
املقصود هو املدارس الواردة يف املادة  23الفقرة  ،3وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مجال حممد فخرو.
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25

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،اآلن حنن نسمع رأيني :رأي يؤيد اإلبقاء على
النص ألن به قرارًا إداريًا ،ورأي يقول باإللغاء ،وأرجو أال نستعجل وخنرج
بشيء مغلوط ،ومل يرد يف التقرير ــ سواء تقرير جملس النواب أو تقرير
جملس الشورى ــ ما يفيد بإلغاء اإلشارة إىل املادة  08يف صدر املادة ،والسؤال 5
هل سقطت سهوًا يف الطباعة عند جملس النواب وبالتالي اإلخوة لدينا
أسقطوها؟ االستعجال اآلن يف االستماع لرأي األب املستشار القانوني والقبول
به قد يكون خاط ًا ،هناس عقوبات وأخطاء ترتكب يف املادة وجزء منها
سحب الرتخيص ،ملاذا كانت هناس إشارة إىل املادة  08يف النص الوارد من
احلكومة أصمً؟ وخاصة أن اإلخوة يف جملس النواب وجملس الشورى مل 01
يشمحوا إىل إلغاء اإلشارة إىل املادة  .08أرجو عدم االستعجال والت ني يف إقرار
ه ه املادة ،إما بعد االسرتاحة ،إذا كانت هناس اسرتاحة يدرس اإلخوة املادة
خم ا ويرجعون إلينا برأي ،وإما أن تؤجل مناقشة املادة إىل جلسة قادمة،
وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األب الدكتور الشيخ خالد ،هل ترون اسرتداد املادة ملزيد من
الدراسة؟

21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
البد من ذلك؛ ألننا حنتاج إىل أخ القرار الصحيح ،ونعد بعرضها
عليكم يف اجللسة القادمة.

الرئيـــــــــــــــس:
األب رئيس اللجنة يطلب اسرتداد املادة ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
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25

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل أخ الرأي النهائي نداءً
باالسم على موافقتكم على مشروع قانون باملوافقة على النظام املوحد ملد
احلماية الت مينية للعسكريني من مواطين دول جملس التعاون العاملني يف غمح
دو م يف أي دولة عضو يف اجمللس ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )23لسنة 5
2103م .تفضل األب عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:

01

موافق.

العضو مجال حممد فخرو:
05

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
21

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.
العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

25

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
31

غمح موجود.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

5

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
01

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
غمح موجود.
05

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

21

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
غمح موجود.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
25

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
غمح موجود.
31

العضو علي عبدالرضا العصفور:
موافق

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
5

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
غمح 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:
21

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
25

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،هل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة
31
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل إىل املادة  47 :44بعد
إعادة الرتقيم ،تفضل األب مقرر اللجنة.
5

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( )47 :44بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟ تفضل األب مجال حممد فخرو.

01

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص الوارد من احلكومة فيه مضاعفة
للعقوبة إذا مت تكرار املخالفة خمل سنة واحدة ،حيث تنص الفقرة األخمحة
من ه ه املادة على« :وتضاعف العقوبة إذا عاد اجلاني إىل ارتكاب ذات الفعل 05
خمل سنة من تاريخ احلكم عليه» ،بينما ال جند ه ه الفقرة يف النص الوارد
من النواب وال يف النص الوارد من اللجنة مبجلس الشورى ،مع العلم أن معظم
املواد اليت سندرسها اليوم تتضمن ه ه الفقرة ،وسؤالي إىل اإلخوة يف اللجنة
وإىل اإلخوة يف احلكومة ملاذا مت إلغاء ه ه الفقرة من نص املادة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

21

شكرًا ،تفضل األب املمزم أول خالد مبارس بوقيس القائم ب عمال
رئيس شعبة الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور.

القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،أثناء مناقشة نص ه ه املادة كما وردت من
احلكومة ،وأثناء مناقشة خطورة جتاوز اإلشارة احلمراء وما ينتج عنها من
آثار ــ كما تفضل األب مجال فخرو ــ كانت العقوبة مضاعفة يف حالة ما إذا
عاد اجلاني إىل ارتكاب نفس الفعل ،ولكن جملس النواب املوقر ارت ى
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25

تغليظ العقوبة يف حالة ارتكاب احلوادث ،أي متى ما نتج عن جتاوز اإلشارة
احلمراء حادث أدى إىل اإلضرار باملمتلكات ،أو إصابات ،أو ال قدر اهلل
وفاة ،هنا يتم تغليظ العقوبة ،أي أن تغليظ العقوبة يكون على اآلثار الناجتة
عن احلادث وليس على تكرار الفعل ،وشكرًا.

5

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما أتى به األب املمزم أول خالد بوقيس 01
صحيح ،وأضيف أن ه ه املواد املعنية بالعقوبات مجيعها ت تي حبد أدنى وحبد
أقصى للعقوبة كمبدأ ،بينما تشديد العقوبات أمر مرتوس للقضاء يف الكثمح
من احلاالت ،منها العود وتكرار املخالفة ،وه ا املبدأ موجود سواء يف ه ه
املادة أو غمحها من املواد .إضافة إىل ذلك ارت ت اللجنة ــ بالتوافق مع جملس
النواب ــ تغليظ العقوبة يف احلاالت اخلطرة جدًا ،وخاصة احلاالت اليت تؤدي 05
إىل الوفاة ،وه ه األمور فنية ألن التهور والتعمد خيتلف عن التكرار وبالتالي
مت التشديد على احلالة بدالً من التكرار ،وترس تقدير عقوبة تكرار
املخالفة للقضاء ،حيث إن املادة تتكلم عن احلد األدنى واحلد األقصى
فق  ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناس شيء يسمى التناسق يف صياغة املواد25 ،
لدي سبع مواد تنص على مضاعفة العقوبة ،هل ألن اإلخوة يف جملس النواب
طلبوا إلغاءها فنلغيها؟ ال أجد سببًا ملضاعفة العقوبة يف مواد أخرى وألغيها
عن ه ه املادة بينما هي األخطر ،كيف ال أشدد العقوبة على من يقطع
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اإلشارة احلمراء ويكرر ذات الفعل خمل سنة من تاريخ احلكم عليه؟ بينما
إذا أوقف شخص سيارته يف موقف ممنوع الوقوف فيه أضاعف العقوبة عليه،
أيهما أخطر من جتاوز إشارة

راء وتسبب يف وفاة ،أم من أوقف سيارته يف

موقف ممنوع الوقوف فيه؟ من الواضح أن هناس استعجاالً يف ا اذ القرار
لدى اإلخوة يف جملس النواب أو لدى اإلخوة يف اللجنة ،أو أن هناس خط يف 5
تفسمح احلكومة ،لنكن مت نني وال ن خ كل ما يقال من اإلخوة النواب
على أنه صحيح .أنا حتى اآلن مل أمسع جوابًا عن سبب إلغاء ه ه الفقرة! ال
يوجد تناسق بني مواد العقوبات كافة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اإلخوة يف وزارة الداخلية هل كنتم متوافقني مع اإلخوة
النواب بش ن ه ا األمر؟ تفضل األب العميد حممد راشد بو

ود الوكيل

املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
05

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،كان ا دف من تغليظ العقوبة يف النص
الوارد من احلكومة ــ كما تفضل األب مجال فخرو ــ هو خمالفة اجلاني عند
تكرار ذات الفعل .خبصوص مس لة إما أن تشدد العقوبة يف حالة حصول
وفاة وإما أن تساوى العقوبة يف كافة احلاالت حتى لو مل حتدث وفاة ،ارت ى

اإلخوان يف جملس النواب ــ واتفقت معهم اللجنة ــ أن تشديد العقوبة يف حالة 21
الوفاة أوقع من مساواة حالة الوفاة باإلصابة وباإلضرار باملمتلكات ،فم
جيوز أن أساوي بني عقوبة احلادث ال ي نتج عنه حالة وفاة وبني عقوبة
احلادث ال ي نتج عنه أضرار باملمتلكات فق  ،وبالتالي أفرد جملس النواب
عقوبة مضاعفة يف حالة احلادث ال ي نتج عنه وفاة ،والتفت عن عملية
تكرار ذات الفعل ،على أساس أن التكرار أو العود إىل ذات الفعل 25
ستحكمه القواعد العامة يف حالة العود مثل املادة  79وباقي املواد من قانون
العقوبات ،وحنن كنا نفضل النص الوارد من احلكومة ،ولكن ــ لألمانة ــ
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 98

2104/2/01م املضبطة 04

ال تثريب على ما ورد يف االقرتاح املقدم من اإلخوة النواب ،وإذا طبق احلد
األقصى للعقوبة فسوف يتم حكم الشارع وستنضب

املخالفات املرورية من

ناحية جتاوز اإلشارة الضوئية ،والكل يعلم أن عقوبة جتاوز اإلشارة احلمراء
 51دينارًا فق كحد أقصى وفقًا للمادة  79من قانون العقوبات ،وإذا دفع
مبلغ الصلح وهو  01دنانمح انتهى األمر ،وه ا اخللل املوجود هو املراد 5
معاجلته اآلن بشكل عاجل .ه ه املادة من أهم املواد اليت تكلف الدولة،
وهناس أرواح تزهق من خمل ه ه احلوادث؛ ل لك حنن حباجة إىل متريرها
سواء بالتصور ال ي ورد من احلكومة أو بالتصور ال ي ورد من اإلخوة يف
جملس النواب ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اإلخوة من وزارة الداخلية ليس لديهم ضمح من العودة إىل
النص الوارد من احلكومة أو العودة إىل النص ال ي اقرتحته اللجنة ،وهم
يطالبون باملوافقة على أي منهما ،تفضل األب فؤاد أ د احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:

05

شكرًا سيدي الرئيس ،البد من معاجلة أمر جتاوز اإلشارة الضوئية
جبدية أكرب ــ كما تفضل األب العميد حممد راشد بو

ود ــ وال بد من

تطبيق وتفعيل ه ا القانون سواء يف حالة العود إىل ارتكاب ذات املخالفة أو
يف حالة عدم العود .االستهتار يف سياقة املركبات وصل أقصاه؛ ألن اجلرمية 21
والعقوبة يف القانون احلالي ال يتناسبان أبدًا ،حيث إن جتاوز اإلشارة الضوئية
يعد مبثابة جرمية الشروع يف القتل .أصبح جتاوز اإلشارات الضوئية
واالستهتار يف سياقة املركبات ليس فق يف الشوارع الفرعية وإمنا حتى على
الشوارع السريعة ،ويف أوقات ال روة ،ويف أوقات ذهاب الناس إىل أعما م
ويف أوقات رجوع الناس من أعما م ،ويف ساعات ال روة الصباحية عندما 25
تكون السيارات حمملة باألطفال لل هاب إىل املدارس؛ ل لك أعتقد أنه البد
أن تغلظ العقوبة سواء أدت املخالفة إىل إزهاق روح أو تلفيات باملمتلكات
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العامة ،بل من املفرتض أن تغلظ العقوبة يف حالة قطع اإلشارة الضوئية
احلمراء أسوة بدول جملس التعاون .سيدي الرئيس ،إن دول جملس التعاون ال
تتهاون أبدًا مع السائق ال ي يتجاوز اإلشارة الضوئية احلمراء أو قيامه ــ أثناء
قيادة املركبة ــ بإجراء اتصال با اتف النقال.

5

الرئيـــــــــــــــس:
باملختصر املفيد أنت تفضل العودة إىل النص كما ورد من احلكومة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
01

نعم سيدي الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،الحظت أن األعضاء تكلموا أكثر من مرة،
ولكن عندما ي تي دوري يطبق علي االتفاق وأتكلم مرة واحدة.

الرئيـــــــــــــــس:
21

من ال ي تكلم مرتني؟

العضو رباب عبدالنيب العريض:
األب مجال فخرو ،واألخت الدكتورة ندى حفاظ ،فبالتالي إما أن
يلتزم اجلميع باالتفاق وإما أن تطبق املساواة.

25

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،األخت الدكتورة ندى حفاظ تكلمت مرتني ألنها قامت بشرح
اقرتاحها ،واألب السيد حبيب مكي أيضًا تكلم مرتني ألنه تقدم باقرتاح،
ولكن التجاوز ال ي حصل هو مع األب مجال فخرو.

31
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
أيضًا أنا قمت بالشرح ولكن مل تعطين الكلمة مرة أخرى لكي أقوم
بالرد.
5

الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ تفضلي.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
أنا أتفق مع جملس النواب يف ح ف العبارة اليت تتعلق مبضاعفة
العقوبة ،وأعتقد أن املخالفة هي عبارة عن جتاوز اإلشارة الضوئية احلمراء01 ،
وال أعتقد أن أي شخص يف ه ا اجمللس ــ وأيضًا اإلخوة يف وزارة الداخلية ــ مل
يقم بقطع اإلشارة الضوئية احلمراء ،ألن اإلشارة الضوئية موضوعة بطريقة
البد أن تقطعها .وجدت أن بعض الدول تضع جهازًا على اإلشارة الضوئية يبني
فيه املدة حتى ال يتم جتاوز اإلشارة الضوئية احلمراء ،وبالتالي حنن سنشدد
العقوبة اليت تصل إىل احلبس جملرد جتاوز اإلشارة الضوئية احلمراء بدون أن 05
تكون هناس حوادث أو أي تلفيات باملمتلكات! ل ا أعتقد أنه إذا كانت
إشاراتنا الضوئية به ه الوضعية فمن املفرتض أن تكون العقوبة هي الغرامة
فق  ،وإذا كانت هناس مضاعفة للعقوبة فلتضاعف الغرامة فق

وليس

احلبس ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب نوار علي احملمود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما ذهبت إليه األخت رباب 25
العريض ،حنن مع تشديد العقوبة ملن يتجاوز اإلشارة الضوئية احلمراء ولكن
نظام اإلشارات الضوئية املوجود حيتاج إىل تعديل ،وإذا كنا سنشدد العقوبة
ونظام اإلشارات الضوئية كما هو اآلن أعتقد أننا سنظلم السوّاق ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األب عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،ه ه املادة ــ كما ذكرت وزارة الداخلية ــ
وضعت غرامة  51دينارًا ،وكلنا نعلم أن قطع اإلشارة احلمراء أدى إىل
حوادث أو وفيات وغمح ذلك .يف احلقيقة املشرع هنا حل ه ه املشكلة
بالتسلسل ،أي أخ ه بالتدرج بالنسبة إىل العقوبات ،وما توصل إليه جملس

النواب أرى أنه هو الصحيح ،حيث إنه يف حالة العود املؤدية إىل وفاة أو 01
إصابات وغمح ذلك ستضاعف العقوبة ،أما إذا قطع اإلشارة الضوئية خلط ما
فم حيتاج املوضوع إىل ه ا األمر .املهم يف ذلك ان هناس تدرجًا يف العقوبة
بالنسبة إىل املخالفات ،وه ا ما توصل إليه جملس النواب يف تعديمته،
وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب كاظم علي عبداللطيف مدير إدارة

طي

وتصميم الطرق بوزارة األشغال.
21

مدير إدارة ختطيط وتصميم الطرق بوزارة األشغال:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

أود أن أعلق على نقطة نظام اإلشارات

الضوئية .نظام اإلشارات الضوئية يف البحرين يعترب من األنظمة احلديثة اليت
تعمل على نظام الــ  Demandمبعنى أنه كلما كانت السيارات تسمح يف املسار
بشكل مستمر تكون اإلشارة الضوئية خضراء ،وأول ما ت تي السيارات يف
اجلهة الثانية تتغمح اإلشارة الضوئية .نظام العداد ــ كما تفضلت به األخت 25
رباب العريض ــ هو نظام يعتمد على نظام اخلطة الثابتة لإلشارة الضوئية،
مبعنى أن كل جهة ا وقت معني وبعد ذلك تنقطع اإلشارة ،وه ا نظام
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قديم ،لكن نظام إشاراتنا الضوئية املوجود لدينا هو نظام حديث يعتمد على
نظام الــ  ،Demandأي إذا كانت هناس سيارات فسيعطي النظام

ا املسار

اإلشارة الضوئية اخلضراء ،وإذا كانت غمح موجودة تتغمح اإلشارة الضوئية
وتعطي اإلشارة الضوئية اخلضراء لمجتاهات األخرى األكثر احتياجًا إىل
الضوء األخضر ،وه ا هو نظام اإلشارات الضوئية ال كية ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب أ د إبراهيم بهزاد.
01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع األخت رباب العريض بالنسبة إىل
اإلشارات الرقمية ،وإذا كان وجود نظام اإلشارات الرقمية يتطلب ت خمح سمح
حركة املرور فبها ،وخاصة إذا كان سيجنبنا احلوادث اليت نشاهدها.
حادث قطع إشارة راح فيه ضحيتان يف وقت واحد والضحية الثالثة ماتت بعد

يومني أو ثمثة أيام ،والسبب هو عدم وضع اإلشارات الرقمية ألنها تعطيك 05
املسافة الباقية لك من بعيد .أحيانًا بعض اإلشارات ــ وخاصة املوجودة حتت
اجلسور ــ تكون خضراء وعند وصولك إىل نقطة النهاية تصبح

راء ،وه ا

ما يعطي السائق يف االجتاه اآلخر دافعًا إىل التحرس ،وهنا حتدث املشكلة.
حنن نطالب بوجود إشارات رقمية حتى وإن كانت على حساب الت خمح،
نت خر عند اإلشارة مدة دقيقتني خمح من أن نرتكب جرمية قتل أو حادثًا21 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل العميد حممد راشد بو

ود الوكيل املساعد للشؤون

القانونية بوزارة الداخلية.
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الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،زوال السبب بزوال املسبب ،ال تسرع فسوف تصل إىل
اإلشارة .اإلشارات الضوئية املوجودة لدينا ــ كما ذكر ممثل وزارة األشغال ــ
تسمح على نظام دقيق جدًا وممتاز ،ولكن اإلشكالية تقع عند جتاوز السرعة
احملددة عند وصولك إىل اإلشارة .قانون املرور احلالي ينص يف المئحة 5
التنفي ية على أنه البد من السائق تهدئة السرعة عند االقرتاب من اإلشارات
الضوئية ،مع ذلك لو استمر السائق على السرعة احملددة يف الشارع فسوف
يتمكن كل سائق من الوقوف يف الوقت احملدد مبجرد تغيمح اإلشارة
الضوئية من خضراء إىل صفراء .إذن املشكلة ليست يف وضع اإلشارات
الرقمية أو غمح الرقمية بل يف السلوكيات ،حيث إننا نتجاوز السرعة احملددة 01
يف الشارع ،وإذا التزمنا بالسرعة احملددة يف الشارع فسوف نستطيع يف أي
ظرف كان أن نقف عند اإلشارة يف الوقت احملدد وبطريقة آمنة ،وه ه
نصيحة للجميع ،وشكرًا.
05

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن استفسار األب مجال فخرو أجابت
عنه احلكومة ،ويبدوا أنها متوافقة متامًا مع تعديل جملس النواب يف 21
الرتكيز على حاالت الوفاة ،وهو ما أتت به اللجنة من توصية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

25

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.

01

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( )48 :45بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة كما وردت يف مشروع القانون األول.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول؟ 21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول .وننتقل إىل 25
املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( )49 :46بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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الرئيـــــــــــــــس:
األب حممد حسن السرتي قدم اقرتاحًا يتعلق بعجز الفقرة األوىل وهو
«إذا قام بقيادة مركبة مبا جياوز احلد األقصى للسرعة املقررة مبقدار ال
يتعدى  »%31هل بإمكانك أن تشرح اقرتاحك؟

5

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن التعديل ال ي أتت به اللجنة مل يكن دقيقًا
بالنسبة إىل تبيان املعنى املقصود من ه ه املادة ،وإذا قلنا «وبغرامة ال تقل عن
مخسني دينارًا وال جتاوز مائتني ومخسني دينارًا أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا

قام بقيادة مركبة مبا ال جياوز احلد األقصى للسرعة املقررة مبقدار 01 ،»%31
فنحن هنا وضعنا العقوبة حتى على قائد املركبة ال ي مل يتجاوز احلد
األقصى ألن العبارة تقول «مبا ال جياوز احلد األقصى للسرعة» ،وبالتالي
السواق ال ين مل يتجاوزوا احلد األقصى سيدخلون ضمن طائلة العقوبة
املقررة يف ه ه املادة ،وبالتالي التعديل ال ي اقرتحته هو كالتالي« :إذا قام
بقيادة مركبة مبا جياوز احلد األقصى» ــ البد أن جياوز أوالً احلد األقصى ــ 05
«للسرعة املقررة مبقدار ال يتعدى  ،»%31وه ا بالنسبة إىل العقوبة املخففة،
ثم ت تي الفقرة الثانية وتقرر العقوبة األشد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،تفضل األب السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،كممي يدور يف السياق نفسه ولكين
س تكلم باختصار .صحيح أن الفقرتني األوىل والثانية من النص كما جاء يف
مشروع القانون ــ قبل إعادة صياغته من قبل اللجنة ــ متماثلتان يف املعنى ويف 25
األحوال ،ولكن اللجنة عندما قامت بتغيمح عبارة «مبا جياوز» إىل عبارة «مبا
ال جياوز» انتفى ذلك التماثل ،ونتيجة إىل ذلك التعديل يظهر على السطح
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تساؤلي التالي :إذا كانت  %31هي مقدار جتاوز احلد األقصى لسرعة 011
كيلومرت مثمً ،وهناس من قاد سيارته بسرعة  015كيلومرتات وآخر قادها
بسرعة  028أو  029كيلومرتًا قبل أن يتجاوز  031كيلومرتًا ،وكل
السرعات اليت ذكرتها ال تتجاوز احلد األقصى وهو  ،%31فهل صحيح أن
العقوبة ستكون واحدة كما ذكرت يف الفقرة األوىل من املادة؟! أال ترى يا 5
معالي الرئيس أن يف ذلك إجحافًا! أعتقد أن هناس عيبًا راجعًا إىل النسبة
احملددة للسرعة القصوى املقررة وهي  ،%31وهناس فجوة كبمحة بينها حيث
تستدعي إعادة النظر ،ل لك أقرتح إعادة ه ه املادة إىل اللجنة إلعادة دراستها
بتمعن ،وشكرًا.

01

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ه ه املـادة واضـحة ،وحـددنا النسـبة 05
مبقـدار ال يتجــاوز  %31باالتفــاق مــع جملــس النـواب ،ألننــا جيــب أن نضــع حـدًا
للسرعة القصوى ،وال ميكـن أن نقـول إن هـ ه النسـبة مرتاوحـة ،بـم شـك أن
هناس إجحافًا ولكن هـ ا قـانون جيـب أن يضـع حـدًا معينًـا للسـرعة القصـوى
وإال ســـنقف عنـــد ســـرعات  94و 99و 98و 001و 021وغمحهـــا ،لـ ـ ا جيـــب أن
يكون هنـاس خـ فاصـل للسـرعة ،وأيضًـا املـادة كمـا وردت مـن احلكومـة 21
وضعت نسبة م وية ،وه ا هو الصحيح ،ألن وضع النسبة امل ويـة اعتمـادًا علـى
تفــاوت هـ ه الســرعة القصــوى بالنســبة إىل الطــرق ،فالســرعة املســموح بهــا يف
بعــض الطــرق ال تزيــد علــى  ،61وبعــض الطــرق  ،81واحلــد األقصــى ،011
وبالتالي حنن وضعنا النسبة هنـا وتركنـا حتديـد هـ ه السـرعة لـإلدارة العامـة
للمرور .أعتقد أن تعديل جملـس النـواب هـو الصـحيح ،واللجنـة متوافقـة معـه25 ،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور ناصر

يد املبارس.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن اللبس ال ي وقع يف فهم املادة هو يف 5
أن العقوبة تتقرر من خمل الزيادة يف نسبة  ،%31أما إذا زادت ه ه النسبة
فإن العقوبة ستكون أشد ،ورمبا تكون احلبس والغرامة ،ول لك فإن احلد
األقصى األول هو بتجاوز السرعة يف حدود نسبة  ،%31وإذا مت جتاوز ه ه
النسبة يكون الظرف مشددًا وتكون العقوبة مضاعفة ،وليس املقصود من
احلد األدنى هو أنه يُسكت عنه حتى يصل إىل  ،%31إمنا يف حدود ه ه 01
النسبة حتدد له عقوبة وما زاد على ذلك تكون له عقوبة أشد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لدي مقرتحان :املقرتح األول مقدم من األب حممد حسن الشيخ منصور

السرتي ،واآلخر مقدم من األب السيد حبيب مكي هاشم بإعادة املادة ،فهل 21
يوافق اجمللس على إعادة املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل اآلن إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.

31
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العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 51 :47بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 50 :48بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه 21
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
25

العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة تُعاقِب على خمالفة أحكام ه ا
القانون ككل بدون حتديد اجلرائم ،وبالتالي أعتقد أن فيها غموضًا ،وال
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جيوز لنا ــ حنن املشرعني ــ التنازل عن حقنا يف حتديد اجلرائم والعقوبات،
وذلك أيضًا يؤدي إىل ابتداء بعض اجلرائم اليت أساسًا مل نقصد
وضعها ضمن قائمة اجلرائم ،وبالتالي أنا أقرتح إما أن تُح ف ه ه املادة وإما
أن تُعدّل حبيث يتم حتديد اجلرائم فيها ،ألننا ال نعرف حاليًا ما هي اجلرائم
اليت سترتتب عليها عقوبات ،والقانون هنا حدد مجيع اجلرائم ومجيع 5
العقوبات ،بينما توجد بعض اجلرائم األخرى حنن ال نعرفها بصفتنا
مشرعني ،وذلك يُناقض املبادئ الدستورية اليت تنص على شرعية اجلرائم
والعقوبات ،وعليه ف نا أطلب ح ف ه ه املادة ،وشكرًا.
01

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة تتكلم عن خمالفة األحكام
األخرى الواردة يف ه ا القانون والئحته التنفي ية وقراراته التنفي ية ،وهي 05
تُحدد ملعالي وزير الداخلية ــ عند إصدار ه ه اللوائح التنفي ية ــ أن أي خمالفة
لتلك اللوائح ترتاوح بني  21و 51دينارًا ،وال ترتس األمر عائمًا .اختلفنا هنا مع
احلكومة حيث إن احلكومة حتدثت عن غرامة واحدة ال تزيد على 51
دينارًا ،بينما حنن توافقنا مع النواب يف حتديد املبلغ ما بني  21و  51دينارًا
توافقًا مع صياغة املواد األخرى يف ه ا القانون ،حيث إن املواد األخرى يف 21
ه ا القانون دائمًا فيها حد أقصى وحد أدنى ،ومتاشيًا مع تلك الصياغة رأينا
أن نتوافق مع جملس النواب يف ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على اقرتاح األخت رباب العريض حب ف ه ه املادة؟

(أغلبية غري موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.

05

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 52 :51بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب 21
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي اقرتاح خبصوص الفقرة األخمحة من املادة
اليت تنص على أن « :ت مر احملكمة بت جيل إصدار رخصة القيادة له ملدة ال 25
جتاوز ستة أشهر تبدأ من تاريخ بلوغه السن املقررة الستخراجها ،ويف حالة
تكرار املخالفة تضاعف املدة مبا ال جياوز ثمث سنوات» ،أعتقد أن إعطاء
احملكمة حق األمر خيالف مبدأ دستوريًا وهو مبدأ تفريد العقوبة ،ف نا أرى
أن نعطي احملكمة جوازية حبيث تراعي ظروف كل شخص ،وتراعي سبب
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 000

2104/2/01م املضبطة 04

قيادته للسيارة بدون رخصة ،وبالتالي أقرتح تغيمح عبارة «ت مر احملكمة
بت جيل إصدار رخصة القيادة» لتصبح «جيوز للمحكمة أن ت مر بت جيل
إصدار رخصة القيادة» ،ألن األمر معناه أننا مسلِّمني ب ن احملكمة قررت
إصدار احلكم بالت جيل ،وهنا أصبحت العقوبة أصلية أيضًا والبد
للمحكمة أن توقعها ،وبالتالي حنن ناقضنا مبدأ تفريدها ،حيث من 5
املمكن أن تراعي احملكمة ظروفه وبالتالي ال ت مر به ه العقوبة ،فحب ا لو
جنعلها جوازية للمحكمة حبيث تراعيها حبسب ظروف الشخص مرتكب
اجلرمية ،ألنه قد يقود السيارة ــ يف بعض األحيان ــ وهو مضطر نتيجة إىل
ظروف وقع فيها ،وبالتالي البد للمحكمة من مراعاة ه ا األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

01

شكرًا ،تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،احلديث عن مس لة دستورية أو وجود شبهة 05
عدم دستورية شيء مُستغرب ،وخاصة عندما يصدر عن عضو يف جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،فلماذا مل يُقدم ذلك الرأي يف اللجنة حتى
نناقشه قبل عرض األمر هنا يف اجللسة؟ وبالتالي أعتقد أن الوقت مت خر
للحديث عن شبهة عدم دستورية أو غمحها ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أختلف مع األخت رباب العريض ،هنا قائد 25
املركبة مل يبلغ السن القانونية ،وجترأ وقاد السيارة ،و ا أعتقد أن التعبمح
يف نص احلكومة صحيح ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور ناصر

يد املبارس.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أوافق األب السيد حبيب مكي هاشم فيما 5
قال ،حيث إن تفريد العقوبة هنا متحقق؛ ألن احملكمة لديها جمال فيما ال
يزيد على  6أشهر ،وهي تقيس احلالة مبا تستحق من يومني حتى  6أشهر،
فإذا كانت احلالة تستدعي أسبوعًا واحدًا فق

فتقوم بت جيل األمر مدة

أسبوع واحد؛ إذن التفريد موجود ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب العميد حممد راشد بو

ود الوكيل املساعد

للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
05

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع اإلخوة ،فاحلد األقصى هو 6
أشهر ،وكما تفضلوا بقو م إن القصد من ه ا اإلجراء هو الردع سواء
كانت مدته أسبوعًا واحدًا فق

أو  6أشهر ،ولكن جيب أن تكون لدى

القضاء أداة للتصرف يف مثل ه ه احلاالت ،بينما احلكم باملدة يف حدها
األقصى أو حدها األدنى يعود إىل القضاء حبسب ظروف كل حالة21 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

25

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية .تفضل األب
مقرر اللجنة.
5

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 53 :50بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية .تفضل األب 21
مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 54 :52بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
25

املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية .تفضل األب
مقرر اللجنة.

01

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 55 :53بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة ندى 05
عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،تنص ه ه املادة على التالي« :بعض اجلرائم
املبينة يف املواد ( ،»)46( ،)42أنا أود أن أت كد من الرقم  ،42هل الرقم 21
صحيح أم أن املقصود به هو 44؟ ألن املادة  42ال تتكلم عن اجلرائم،
وشكرًا.

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،الصحيح هو املادة ( ،)44ومت تعديل ذلك،
وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية .تفضل األب
مقرر اللجنة.

05

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 56 :54بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
25

هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب 31
مقرر اللجنة.
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العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 57 :55بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟ تفضل األب حممد حسن الشيخ
منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص التغيمحات اليت أدخلتها اللجنة على 01
ه ه املادة ــ وهي املكتوبة باخل

العريض ــ جاءت عبارة" :وأن تطلب من

قاضي احملكمة الصغرى ،"...أريد من اللجنة أن توضح لنا من ال ي يطلب؟
وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه من املواد اليت حنن يف جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية نبهنا فيها اللجنة املختصة إىل أن بها شبهة عدم دستورية 21
باعتبار أنها أعطت النيابة العامة حق إصدار األمر اجلنائي من دون صدور
حكم من احملكمة ،وبالتالي قامت اللجنة بتعديل النص حتى يتواءم مع
نصوصنا الدستورية ،حيث إن النيابة العامة حيق ا أن تصدر أوامر جنائية
ولكن البد أن تعرض على احملكمة باعتبار أنها سلطة اتهام وحتقيق وليست
سلطة حكم .واللجنة حاولت أن تعدل النص ولكن أعتقد أن تعديلها غمح 25
صحيح ،وبالتالي استفسر األب حممد حسن السرتي عن ه ا التعديل ،وقد
قلنا م إن النص املوجود حاليًا يف قانون اإلجراءات اجلنائية ــ وال حيضرني
رقم املادة حاليًا ــ هو الصحيح ،وهو يبدأ من عبارة "وتطلب من قاضي
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احملكمة الصغرى اليت من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على
املتهم ب مر يصدره على الطلب ،"...وبالتالي من املفرتض أن تطلب النيابة
العامة من احملكمة إصدار األمر اجلنائي ،وه ا هو األصح ،واإلخوة يف
اللجنة وضعوا ه ه اجلزئية يف فقرتني ،وأعتقد أن هناس لبسًا يف صياغة
النص من قبل اللجنة ،وعليه أطلب منهم اسرتداد املادة؛ فبه ه الطريقة ك ن 5
األمر اجلنائي سيصدر من النيابة العامة ومن احملكمة ،وه ا غمح صحيح،
والصحيح هو أن النيابة العامة تطلب من احملكمة ،فالنص حيتاج إىل إعادة
صياغة ومن املفرتض أن تسرتده اللجنة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب أ د إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص استفسار األب حممد حسن السرتي
عن عبارة "وأن تطلب من قاضي احملكمة ،"...حيث قال :من ال ي يطلب؟ 05
صدر املادة يقول " :يكون لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على
األقل ،من املختصني نوعيًا أو ال ين يندبهم النائب العام ،"...فهم من يطلبون
من قاضي احملكمة ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
25

الرئيـــــــــــــــس:
اآلن لدينا اقرتاح بإعادة املادة إىل اللجنة ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 008

2104/2/01م املضبطة 04

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.
5

العضو علي عبد الرضا العصفور:
املادة ( 58 :56بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب 21
مقرر اللجنة.

العضو علي عبد الرضا العصفور:
املادة ( 59 :57بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
25

املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.

01

العضو علي عبد الرضا العصفور:
املادة ( 61 :58بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب 25
مقرر اللجنة.

العضو علي عبد الرضا العصفور:
املادة ( 60 :59بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة كما وردت يف مشروع القانون األول.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول .وننتقل إىل
املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

05

العضو علي عبد الرضا العصفور:
املادة ( 62 :61بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة كما وردت يف مشروع القانون األول.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول؟ 25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول .وننتقل إىل 31
املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.
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العضو علي عبد الرضا العصفور:
املادة ( 63 :60بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .بقيت لدينا املواد املعادة إىل اللجنة.
الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ،لدينا تقريبًا  3مواد معادة ،فهل
باستطاعتكم أن توافونا بتقرير بش نها يف اجللسة القادمة؟

21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن شاء اهلل ،وأرجو من إخواننا يف وزارة
الداخلية أن حيضروا اجتماع اللجنة يوم األربعاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ونشكر رئيس اللجنة وأعضاءها ومقررها على جهودهم25 ،
ونشكر اإلخوة يف وزارة الداخلية على تعاونهم معنا يف ه ا اجمللس ،ونشكر
اإلخوة األعضاء على تفهمهم أهمية ه ا القانون ،ونرجو أن ننتهي منه
األسبوع القادم إلحالته إىل اإلخوة يف جملس النواب حتى ي خ دورته وننتهي
منه يف دور االنعقاد احلالي .مل يبقَ على جدول األعمال من بنود إال تقرير
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جلنة اخلدمات خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 32لسنة 2119م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي
الشورى والنواب واجملالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم ،واملقدم من
أصحاب السعادة األعضاء :عبدالر

ن إبراهيم عبدالسمم ،وعبدالر

ن

حممد مجشمح ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،وهالة رمزي فايز5 ،
وعبدالر

ن عبداحلسني جواهري .تفضل سعادة األب عبدالعزيز بن حممد

الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن اعتقدنا أنكم ستؤجلون مناقشة ه ا 01
االقرتاح إىل األسبوع القادم؛ ول لك مل ندعُ اإلخوة يف ا ي ة العامة للت مني
االجتماعي ،وأعتقد أن ت خمح مناقشته مدة أسبوع لن يؤثر يف األمر ،ألنه إذا
أحيل إلينا سيحتاج إىل  6أشهر حتى يرجع ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب عبدالر

ن إبراهيم عبدالسمم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،ا ي ة العامة للت مني االجتماعي مل تبدِ رأيًا
ألنها ليست ذات اختصاص ،ومل تقدم حسابًا اكتواريًا أبدًا ،ووجدنا أن 21
العملية ليست بها أي كلفة ت كر؛ ألن احلكومة دفعت عن كل عضو شغر
مكانه مدة سنة أو سنتني ،هي دفعت نسبتها وهو دفع نسبته وهي ،%01
فالعضو ال ي سي تي بعد ذلك ــ واحلكومة دفعت عن السابق ــ سيدفع
اشرتاكاته وسيشرتي املدة ،فليست يف ذلك كلفة ،والكلفة املتوهمة ليس
ا وجود ،وقد تكون نسبتها  %5فق  ،ألنه سوف ي خ مكاف ة بنسبة 25 %05
عن السنة اليت عمل فيها ،فهو دفع  %01وستدفع له  ،%5فق  ،فم جند
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شي ًا يعطل املوضوع ،وا ي ة العامة للت مني االجتماعي قالت :إنها ليست ذات
اختصاص ألنها ال تدفع شي ًا أبدًا ،وشكرًا.

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،مرئيات ا ي ة موجودة يف الصفحة  025من
جدول األعمال ،وأعتقد من العدل أن نستمع م ،وسيحضرون األسبوع 01
القادم ،وه ا االقرتاح ترتتب عليه كلفة مالية ،ومن العدل أن نعرف الكلفة
املالية

ا االقرتاح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،الشيخ عبدالر

ن عبدالسمم ،هل هناس ضمح يف ت جيل 05

املناقشة مدة أسبوع؟

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
سيدي الرئيس ،أوالً سيت خر ،ولدى احلكومة ستة شهور لنظر
االقرتاح بقانون ،والباقي من الفصل التشريعي  4شهور ،فهل املقصود تعطيل 21
املوضوع؟ ه ا ما أراه ،هناس ثغرات يف القانون احلالي ،وحنن سوف نسدها،
ثم إنه ذكر يف رد ا ي ة أنها ليست ذات اختصاص ،وحتى العملية احلسابية
أوكلوها إىل وزارة املالية ،وال أعلم ملاذا نؤجل مناقشة املوضوع؟ رد ا ي ة
موجود ،وجلسنا مع ممثليها.

25

الرئيـــــــــــــــس:
ولكن ه ا لن يغمح من األمر شي ًا؛ ألنه لو أجلنا املناقشة مدة أسبوع
ولدى احلكومة  6شهور للرد ،وإذا كانت احلكومة غمح موافقة على
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