كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرمسية وهم:
 من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
 - 2العقيــــد حقــــوقي من صــــور أملــــد املنصــــور رئــــيس ا ــــاكم
العسكرية.
 - 1الســيد أملــد ايرمســي ايــاجري املستشــار القــانوني لصــندو

1

التقاعد العسكري.
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 2السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسـي
21

الشورى والنواب.
 - 1السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني األول.
 - 3السيد أسامة أملد عثمان املستشار القانوني.
 - 4السيد عبداهلل عبدالرملن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.

21
 من وزارة الداخلية:
 - 2العميد حممد راشد بو ملود الوكيل املساعد للشؤون القانونية.
 - 1العقيد حممد ببرا هيم الغتم مدير بدارة الشؤون اإلدارية واملالية
باإلدارة العامة للمرور.
 - 3الرائـــد حســـني ســـلمان مطـــر رئـــيس فـــرع الـــوزارات وايي ـــات 11
احلكومية بإدارة الشؤون القانونية.
 - 4الرائد الدكتور حسن ببراهيم املالكي رئيس شعبة بإدارة شؤون
الضباط مب كتب الوكيل املساعد للموارد البشرية.
 - 1املــمزم أول خالــد مبــارس بــوقيس القــائم بمعمــال رئــيس شــعبة
11

الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور.
 - 6السيد وليد حممد الطويل املستشار القانوني.
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 من وزارة اخلارجية:
 - 2السيد فتحي جاسم السبت املستشار القانوني.
 - 1السيد أملد خلف احلماد املستشار القانوني.
 من وزارة املالية:
 - 2السيد أنور علي األنصاري مدير بدارة الرقابة واملتابعة.

1

 - 1السيد طه حممود فقيهي مدير بدارة املشاريع.
 - 3السيد حممد أملد حممد مدير بدارة امليزانية بوزارة املالية.
 من وزارة األشغال:
 املهندسة هدى عبداهلل فخرو الوكيل املساعد لشؤون الطر .
 من ايي ة العامة للتممني االجتماعي:

21

 الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهي ة.
كما حضرها الدكتور أملد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أملد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف الجيب األمني العام 21
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
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
11

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرملن الــرحيم ،نفتــتح الجلســة اخلامســة عشــرة مــن دور
االنعقــاد العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتموة أمســاء
األعضــاء املعتــذرين والغــائبني عــن الجلســة الســابقة .تفضــل األع عبــدالجليل 11
ببراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السمم عليكم ورملة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :خالد حسني املسقطي ،وخالد عبدالرملن املؤيد
للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من جهة أخرى ،والسيد حبيب مكي هاشم1 ،
ونوار علي ا مود للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من اجمللس ،وملد مبارس
النعيمي ،والسيد ضياء حييى املوسوي للسفر خارج اململكة ،وببراهيم حممد
بشمي للسفر إلجراء فحوصات طبية ،وحممد هادي أملد احللواجي لظرف
طارئ ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد الجلسة متوافرًا.
وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة الجلسة السابقة ،فهل هناس ممحظات عليها؟

21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تقر املضبطة كما وردت بليكم .لدينا بيان بشمن اإلشادة خبطاب

جملة امللك املفدى ــ رعاه اهلل ــ الذي ألقاه مبناسبة ذكرى ميثا العمل 11
الوطين ،تفضل األع عبدالجليل ببراهيم آل طريف األمني العام للمجلس
بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشمن اإلشادة خبطاب 11
جملة امللك املفدى ــ رعاه اهلل ــ الذي ألقاه مبناسبة ذكرى ميثا العمل
الوطين :تابع جملس الشورى بارتياح بالغ اخلطاب السامي الذي تفضل به
حضرة صاحب الجملة امللك ملد بن عيسى آل خليفة عاهل البمد املفدى
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حفظه اهلل ورعاه مبناسبة الذكرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثا العمل
الوطين ،الذي يعترب الوثيقة اليت تمسست عليها نهضتنا احلديثة ،والذي مت
وفق تعاقد الناس عليه وضع دستور مملكة البحرين ليواكب املتغريات
واملستجدات على صعيد السلطات واحلريات واحلقو والواجبات ،وأرسى
دعائم احلرية والعدالة واإلصمح والتطور .بن جملس الشورى بذ يشيد مبا جاء 1
يف خطاب حضرة صاحب الجملة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه من كلمات
ضافية أكدت مضامينها وتوجيهاتها السامية مصلحة الوطن وخري املواطن،
وتعزيز الوحدة الوطنية بني أطياف اجملتمع البحريين كافة ،ليؤكد أن
التوجيهات الكرمية للعاهل املفدى يف هذه املناسبة الوطنية بتحسني مستوى
املعيشة لألسر البحرينية املسجلة لدى وزارة التنمية واملؤسسة اخلريية وتوزيع 21
 1892وحدة سكنية لتوفري السكن املناسب للمواطنني ،تمتي تمكيدًا ملتابعة
جملته رعاه اهلل تطلعات وآمال املواطنني ،وحرصه على التخفيف من األعباء
املعيشية عن كاهلهم .كما يشيد جملس الشورى باإلجنازات اليت حتققت
بإقرار امليثا واليت نتج عنها زيادة فرص العمل ومعدالت النمو من خمل
السياسة االقتصادية اليت حققت طفرة استثمارية مل تشهد يا اململكة 21
مثيمً ،كما مكن املرأة من أخذ دورها بىل جانب الرجل ،ومنحها احلقو
السياسية واالقتصادية كافة ،مما جعل مملكة البحرين يف مصاف الدول
الدميقراطية املتقدمة اليت وضعت املرأة على خريطة العمل الوطين .يف اخلتام
نسمل اهلل العلي القدير أن حيفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه،
وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والرخاء واالستقرار يف ظل القيادة 11
احلكيمة حفظها اهلل ورعاها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األع عبدالجليل ببراهيم آل طريف األمني العام 11
للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شــكرًا ســــــيدي الــرئيس ،الرســائل الــــــواردة :رســائل معــالي الســيد
خليفة بن أملد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى بليه جملس
النــواب حــول التــالي :املرســوم بقــانون رقــم ( )14لســنة 1121م ،بفــتح اعتمــاد
بضــايف يف امليزانيــة العامــة للدولــة للســنة املاليــة 1121م ،وقــد ــت بحالتــه بىل 1
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية مع بخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ومشـــروع قـــانون بشـــمن بـــريم تهريـــب مشـــتقات الـــنف املدعومـــة ،املرافـــق
للمرسوم امللكي رقم ( )13لسنة 1123م ،وقـد ـت بحالتـه بىل لجنـة الشـؤون
اخلارجيـــة والـــدفاع واألمـــن الـــوطين مـــع بخطـــار لجنـــة الشـــؤون التشـــريعية
والقانونية .ومشروع قانون باملوافقة على الئحـة السـممة اخلاصـة بالسـفن ذات 21
احلموالت الصغرية الـيت ال تشـملها املعاهـدات البحريـة الدوليـة يف دول جملـس
التعـــاون لـــدول اخللـــيج العربيـــة ،املرافـــق للمرســـوم امللكـــي رقـــم ( )93لســـنة
1123م ،وقــد ــت بحالتــه بىل لجنــة املرافــق العامــة والبي ــة مــع بخطــار لجنــة
الشــؤون التشــريعية والقانونيــة .ومشــروع قــانون باملوافقــة علــى قــانون (النظــام)
املوحد بشمن املواد املستنفدة لطبقة األوزون لدول جملس التعاون لـدول اخللـيج 21
العربية ،املرافق للمرسـوم امللكـي رقـم ( )99لسـنة 1123م ،وقـد ـت بحالتـه
بىل لجنة املرافق العامة والبي ة مع بخطـار لجنـة الشـؤون التشـريعية والقانونيـة.
ومشــروع قــانون بالتصــديق علــى الربوتوكــول املعــدِّل واملكمِّــل التفاقيــة النقــل
الجوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ،املرافـق
للمرسوم امللكي رقم ( )98لسنة 1123م ،وقـد ـت بحالتـه بىل لجنـة الشـؤون 11
اخلارجيـــة والـــدفاع واألمـــن الـــوطين مـــع بخطـــار لجنـــة الشـــؤون التشـــريعية
والقانونيــة .ومشــروع قــانون بتعــديل املــادة ( )38مــن قــانون التــممني االجتمــاعي
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الصادر باملرسـوم بقـانون رقـم ( )14لسـنة 2816م ،وقـد ـت بحالتـه بىل لجنـة
اخلدمات مع بخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،وننتقــل اآلن بىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــاص 1
مبناقشــة تقريــر لجنــة الشــؤون اخلارجيــة والــدفاع واألمــن الــوطين خبصــوص
املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1123م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()19
لسنة 1116م بشمن ملاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية .تفضل األع الـدكتور
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة.
21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ترغب اللجنة يف سحب هذا التقرير وذلك
ملزيد من الدراسة ،وخاصةً بعد اتفاقنا مع املؤسسة الوطنية حلقو اإلنسان،
وحلاجتنا بىل بعض املعلومات منها ،فمرجو من اجمللس املوقر املوافقة على
21

طلب اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
11

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أود أن أشكر األع الدكتور
الشيخ خالد آل خليفة وأيضًا أعضاء اللجنة على قبويم اقرتاحنا بعادة
املوضوع بىل اللجنة واالستماع لرأي املؤسسة الوطنية حلقو اإلنسان ،وأرجو
أن تمذن لنا ــ سيدي الرئيس ــ أن نقدم رأي املؤسسة خبصوص هذا املوضوع،

حيث بن ايدف من بعادة التقرير هو مزيد من الدراسة وبطمع السادة أعضاء 11
اجمللس على رأي املؤسسة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على طلب اللجنة اسرتداد التقرير ملزيد من
الدراسة؟
1

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يُعاد التقرير بىل اللجنة .وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدول
األعمال واخلاص مبناقشة تقرير لجنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية اإلطارية بشمن استغمل املنحة 21
املخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع بمنائية يف مملكة
البحرين بني حكومة مملكة البحرين والصندو

الكوييت للتنمية

االقتصادية العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )91لسنة 1123م ،وأطلب
من األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ مقررة اللجنة التوجه بىل املنصة
21

فلتتفضل.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

11

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

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )89
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الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضلي األخت
مقررة اللجنة.
1

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،بتاريخ  16يناير 1124م ،أحال معالي الرئيس
مشروع القانون ،وتدارست اللجنة املشروع بقانون واطلعت على رأي لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية اليت رأت سممة مشروع القانون من الناحيتني
الدستورية والقانونية ،واطلعت أيضًا على رأي املستشار القانوني لشؤون

اللجان وأيضًا رأي املستشار االقتصادي واملالي باجمللس ،ووجدت أن مشروع 21
القانون جاء بناء على اللقاء التشاوري الثالث عشر لقادة دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية املنعقد يف الرياض بتاريخ  21مايو 1122م ،والذي مت فيه
اعتماد قرار اجمللس الوزاري لدول اجمللس يف دورته ( )229واملنعقدة بتاريخ
 21مارس 1122م ،بتمسيس برنامج لتمويل مشاريع التنمية يف دول جملس
التعاون ،بذ تقرر ختصيص مبلغ عشرين مليار دوالر أمريكي على مدى عشر 21
سنوات منها عشرة مليارات دوالر أمريكي لتمويل مشاريع التنمية يف مملكة
البحرين ،وعشرة مليارات دوالر أمريكي لتمويل مشاريع التنمية يف سلطنة
عمان .وحيث بن جملس الوزراء الكوييت قد وافق بتاريخ 1121/6/22م على
ختصيص مبلغ مخسة مليارات دوالر أمريكي ثل حصة دولة الكويت يف
برنامج تنمية دول جملس التعاون موزعة على عشر سنوات تبدأ من السنة 11
املالية  1121ــ  1123بواقع  111مليون دوالر أمريكي سنويًا توزع مناصفة بني
مملكة البحرين وسلطنة عمان ،وقرر تكليف الصندو الكوييت للتنمية
االقتصادية العربية بإدارة هذه املنحة اليت خصصتها حكومة دولة الكويت،
وقد مت ختصيص مبلغ  111مليون دوالر أمريكي لتمويل مشاريع التنمية يف
مملكة البحرين خمل السنة املالية  1121ــ  .1123ومبا أن حكومة مملكة 11
البحرين قد وافقت على قبول املنحة اليت خصصتها حكومة دولة الكويت
لتمويل مشاريع بمنائية يف مملكة البحرين ،وأن احلاجة تدعو بىل تنظيم
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استغمل املنحة املشار بليها يف الغرض الذي خصصت له وذلك بدءًا من املبلغ
املخصص للسنة املالية املذكورة؛ فقد مت ببرام اتفاقية بطارية بشمن استغمل
املنحة املخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع بمنائية بني
حكومة مملكة البحرين والصندو الكوييت للتنمية االقتصادية العربية.
وتتملف االتفاقية من ديباجة و 6مواد ،املادة األوىل عبارة عن تعريفات 1
للمصطلحات الواردة يف االتفاقية .واملادة الثانية تنص على أن يقوم الصندو
بفتح حساب خاص يكون مقومًا بالدوالر األمريكي .واملادة الثالثة تتناول
استخدام حصيلة املنحة لتمويل مشاريع بمنائية ململكة البحرين يتم االتفا
عليها بني الصندو وحكومة مملكة البحرين .وأيضًا تُغطي بعض األسس
حبيث ال تُصرف املنحة على ضرائب ورسوم ،ومن املمكن

ويل دراسات 21

استشارية ،أو خدمات خاصة للتدريب حبسب االتفا بني الطرفني ،وال جيوز
استعمال البضائع اليت يتم

ويلها من املنحة يف أمور غري املشاريع املتفق

عليها .املادة الرابعة تتناول أحكامًا خاصة بتنفيذ املشاريع ،حيث حتدد
احلكومة باالتفا مع الصندو الجهة املختصة املناط بها القيام بمي مشروع
من املشاريع املراد

ويلها من حصيلة املنحة ،وبذا كانت هناس حاجة بىل 21

استممس أراضي للمشاريع املتفق عليها فإن حكومة مملكة البحرين
تتكفل بهذه الجزئية ،بال بذا كان هناس استثناء ،وأيضًا تتناول هذه املادة
موضوع تممني البضائع اليت يتم الصرف عليها و ويلها من أجل املشاريع من
قبل احلكومة ،وعلى حكومة مملكة البحرين تقديم تقارير كل ثمثة
أشهر للصندو عن مدى تطور تنفيذ املشاريع .املادة اخلامسة عبارة عن 11
أحكام متفرقة ،حيث أعفت االتفاقية فيما يتعلق بالتصديق عليها وتسجيلها
من أي ضرائب أو رسوم مفروضة مبوجب قوانني مملكة البحرين ،وتتناول
سرية املعلومات .املادة السادسة تتناول األحكام املتعلقة بنفاذ االتفاقية
وتعديلها وانتهائها وأن يتم تعديلها باتفا الطرفني كتابة .أما ما يتعلق
باخلطابني املرفقني باالتفاقية ،فاخلطاب الجانيب األول تناول طر وبجراءات 11
احلصول على البضائع واخلدمات اليت ول من حصيلة املنحة .أما اخلطاب
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الجانيب الثاني فهو عبارة عن تمكيد حكومة مملكة البحرين اإلحاطة
باألنظمة السارية يف دولة الكويت حبظر استخدام األموال العامة يف أي
معاممت مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقًا يذه األنظمة .ووجدت اللجنة من
خمل مراجعة أحكام االتفاقية أنها ال تتعارض مع أحكام الدستور ،وأنه
يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون بعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )31من 1
الدستور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات؟ تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل
21

مبارس.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخت الدكتورة ندى حفاظ وفت وكفت يف
تغطيتها يذه االتفاقية ،ولكنَّ هناس جانبًا آخر أود أن أسل الضوء عليه،
حيث بننا مسعنا أن هناس منحة من برنامج الدعم لدول اخلليج العربية21 ،
وأثريت الكثري من التساؤالت يف الشارع البحريين عن أوجه صرف هذه
املنحة ،وأعتقد أن هذه االتفاقية تطم ن الشارع البحريين على كيفية صرف
هذه املنحة ،وهذه االتفاقية تنظم كيفية صرف هذه املنحة اليت ستستقبلها
مملكة البحرين ،وخاصة أن اإلخوة يف دولة الكويت الشقيقة منظمون يف
عملهم .وختامًا أود أن أوجه شكري بىل دولة الكويت الشقيقة على سخائها 11
يف مساعدة مملكة البحرين ومنحها هذه املنحة لرخاء مملكة البحرين
ولدفع عملية التنمية فيها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الكويت
الشقيقة ،وأحببت أن نثبت يف املضبطة شكرنا الجزيل يف جملس الشورى
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11

ألشقاء يف دولة الكويت على دورهم الداعم دائمًا ململكة البحرين ،حيث بن
مبادراتهم معروفة يف مملكة البحرين بشكل دائم ،كما نتقدم بالشكر
بىل بقية الدول األشقاء يف دول جملس التعاون اخلليجي ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
21

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

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل بىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من 11
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على الديباجة؟
11

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

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر الديباجة .وننتقل بىل املادة األوىل ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

21

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناس ممحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة 11
اللجنة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

21

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

21

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

11

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

مبناقشة تقرير لجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص 11
مشروع قانون بتعديل املادة ( )11من القانون رقم ( )31لسنة  1118يف شمن
السلك الدبلوماسي والقنصلي ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )19لسنة
1123م ،وأطلب من األع عبدالرملن حممد مجشري مقرر اللجنة التوجه بىل
املنصة فليتفضل.
31
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
1

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

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
21

بذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )111
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األع 21
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل املادة
( )11من القانون رقم ( )31لسنة 1118م يف شمن السلك الدبلوماسي 11
والقنصلي ،واطلعت على قرار جملس النواب بشمن مشروع القانون ،وعلى
رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا
لسممة املشروع بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية .وبعد االست ناس
برأي ممثلي وزارة اخلارجية واملستشار القانوني لشؤون اللجان رأت اللجنة أن
مشروع القانون يهدف بىل سد الفراغ التشريعي املتمثل يف عدم وجود أحكام 11
تنظم عمل القناصل الفخرية ململكة البحرين يف اخلارج ،وقبول القناصل
الفخريني املعتمدين لدى اململكة وتنظيم عملهم ،حيث بن نص املادة ()11
احلالي جاء مقتصرًا على تنظيم جواز تعيني قناصل فخريني للمملكة يف
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اخلارج ،والتعديل الذي جاء به مشروع القانون املذكور ينظم هذه األمور
ومينح معالي وزير اخلارجية صمحية بصدار قرار حيدد األطر الداخلية
التنظيمية اليت حتكم موضوع القناصل الفخريني سواء املعتمدين لدى
اململكة يف اخلارج أو املعتمدين لديها بالداخل ،وعليه توصي اللجنة باملوافقة
من حيث املبدأ على مشروع القانون املذكور ،واملوافقة على مواده كما 1
وردت يف الجدول املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات؟ تفضل األع عبدالرملن عبداحلسني
21

جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :نشكر اللجنة املوقرة على تقريرها
الجيد ،وعلى توصيفها له .حنن نتفق مع هذا التعديل ،وذلك من منطلق
أهميته يف الوقت احلالي ،وذلك لتعزيز العمقات الدولية والدبلوماسية 21
للمملكة ،وخصوصًا أن هناس عددًا من الدول ليس يا ثيل دبلوماسي أو
سفارات رمسية يف اململكة ،وبالتالي فإن هذا املشروع سوف حيل اإلشكالية
املرتتبة على هذا املوضوع ،كما أن قبول تعيني قناصل فخريني يف اململكة،
وكذلك تعيني قناصل فخريني للمملكة يف اخلارج يعد تطبيقًا التفاقية فينا
للعمقات القنصلية واليت صدقت عليها مملكة البحرين ،وبالتالي فإن 11
املشروع هو يف حقيقته حيقق التطبيق الصحيح يذه االتفاقية حبسب التزامات
مملكة البحرين ،وهذا التعديل سوف خيدم بشكل خاص مصاحل اململكة
غري السياسية يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عصر
التكامل الذي نعيشه حاليًا .يف دولة تركيا حبسب بحصائيات احتاد
القناصل الفخريني وصل عدد القناصل الفخريني الذين ميثلون دوالً يف 11
خمتلف أحناء الدولة الرتكية بىل أكثر من  311قنصلية ،وهذا بالطبع خيدم
مصاحل الدولة وعمقاتها الدولية بشكل كبري ،كما أن العديد من الدول
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والجزر الصغرية يف وقتنا احلالي تلجم بىل افتتاح قناصل فخريني لديها بدالً
من السفارات والقناصل املعتمدة ،وذلك بنبًا للمصاريف الباهظة اليت ترتتب
من است جار مباني وتعيني موظفني وبداريني وغري ذلك .ودولة ماليزيا على
سبيل املثال تعتمد بشكل كبري على القناصل الفخريني يف تعزيز األنشطة
التجارية اليت تنظمها دولة ماليزيا يف تلك الدول ،وكذلك لتنمية وتسهيل 1
االتصاالت بني رجال األعمال من البلدان األخرى؛ لذلك أنا أتفق مع هذا
التعديل ومع رأي وزارة اخلارجية يف وضع بطار قانوني لتنظيم وجود القناصل
الفخريني للمملكة يف اخلارج ،وأوصي اإلخوة األعضاء باملوافقة على توصية
اللجنة بهذا الشمن ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أختلف مع أهمية هذا املشروع ،ولن 21
أضيف على ما تفضل به األع عبدالرملن جواهري ،ولكنْ لدي استفسار
بشمن مشروع القانون هذا ،حيث ورد يف القانون األصلي أنه ال جيوز للقناصل
الفخريني أن يتقاضوا مكافآت أو أجورًا ما مل يقرر الوزير خمف ذلك ،هل
التقرير باملخالفة لألصل فردي أم تنظيمي؟ هل خيضع القرار ملطلق صمحية
الوزير؟ هل هو قرار حتكمي أم هو قرار تنظيمي؟ ألننا عندما نقرأ نص املادة 11
كما وردت يف مشروع احلكومة ،فإننا نرى أنهم يف األصل ال يتقاضون
أجورًا أو رواتب ،وأتى يف االستثناء «مامل يقرر الوزير خمف ذلك» ،فهل هذا
القرار سيكون فرديًا وخاضعًا ملطلق سلطة الوزير التقديرية أم هو قرار
تنظيمي يوضع له شروط؟ حيث بن القانون مل يتكلم عن تنظيم هذه احلالة.
وأرجع وأقول :هل هذا القرار قرار فردي خيضع ملطلق صمحية الوزير أم هو 11
قرار تنظيمي متى ما توافرت شروطه يستحق هذا القنصل أجره و مكافمته؟
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،حنن اآلن يف املناقشة العامة ملشروع القانون،
وبإمكانك بثارة املوضوع عندما نمتي بىل املادة اليت تتكلمني عنها ،تفضل
األع فؤاد أملد احلاجي.
1

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع اإلخوة الذين سبقوني حول أهمية
مشروع القانون هذا ،واألع عبدالرملن جواهري كفى ووفى ،ولكنْ لدي
استفسار أوجهه بىل األع رئيس اللجنة أو بىل األع مقرر اللجنة حول أن هناس
قناصل وهناس قناصل فخريني ،فهل هناس اختمف ما بني الصمحيات 21
املمنوحة للقنصل وللقنصل الفخري؟ أرجو اإلجابة عن هذا التساؤل من باب
العلم ليس بال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األع فؤاد احلاجي يسمل ما هي الصمحيات املمنوحة للقنصل 21
وللقنصل الفخري؟ وما الفر بني القنصل والقنصل الفخري؟ تفضل األع
الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة لإلجابة عن تساؤله.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،القنصل األصلي يستطيع أن يصدر اإلقامات 11
والتمشريات ،وينظم الزيارات ،ولديه صمحيات أكثر بكثري من صمحيات
القنصل الفخري ،القنصل الفخري هو شخص ميثل الدولة سواء يف البحرين
أو يف غريها ،علمًا بمن هذه العملية مطبقة يف البحرين منذ سنني طويلة وال
نستطيع أن نقول عنها بنها قانون ولكن كانت هذه العملية مطبقة يف
البحرين ،والجميع يعلم أن هناس قناصل فخريني موجودين يف البحرين منذ 11
فرتة طويلة ،ولكن هذا القانون جاء لينظم هذه العملية من خمل بصدار
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معالي وزير اخلارجية التعليمات ويوكل القنصل الفخري ببعض املهام ،وهي
مهام تنظيمية أكثر منها قنصلية ،القنصلية ختتلف عن مهام الفخرية،
وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،عادة الدولة تستعني بالقناصل الفخريني
لتخفيف العبء على ميزانية الدولة وباألخص ميزانية وزارة اخلارجية ،هؤالء 21
القناصل هم أصدقاء للدولة ويريدون خدمتها حبيث تعود بالفائدة على
الشعبني الصديقني ،فيعيّن القنصل الفخري ويقوم بإصدار التمشريات
وتسهيل مهمة الزوار أو الوفود االقتصادية أو التجارية حبيث يقوم بتوفيق
العمل والرواب التجارية واالقتصادية بني الدولتني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

21

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا حنن مع هذا املشروع بقانون من حيث 11
تنظيم مسملة القناصل الفخريني .بالنسبة بىل ما تفضل به األع فؤاد احلاجي
من استفسار ،الذي ينظم مسملة القناصل الفخريني هو االتفاقية اليت أشار
بليها األع عبدالرملن جواهري والواردة يف التقرير ،والقناصل الفخريون
ختتلف اختصاصاتهم ومهامهم كما أوضح األع مقرر اللجنة ،باإلضافة بىل
أن هناس مزايا وصمحيات ومسائل متعلقة باحلصانات القضائية .بالنسبة بىل 11
القنصل العادي تكون حصانته ومزاياه أكثر مشوالً من القنصل الفخري،
وأعتقد أن االتفاقية عندما أتت وعرّفت نوعية القناصل يف املادة املتعلقة
بالقناصل الفخريني فهي أشارت حتديدًا بىل املواد اليت تنطبق عليهم من حيث
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املزايا والصمحيات واحلصانات القضائية واملسائل القانونية وحدود
االختصاص بها ،ووضعت بطارًا عامًا ملا يتمتع به القنصل الفخري وما عليه
من التزامات وحقو بهذا الشمن ،باإلضافة بىل أنها تركت لكل دولة حرية
التعيني أو القبول ،ويف الوقت ذاته وضعت اإلطار التنظيمي من حيث تنظيم
األمور املتصلة باألمور املالية اخلاصة بالقناصل الفخريني ،وشكرًا.

1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟
21

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

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
بذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل بىل مناقشة مواده مادة
11

مادة ،تفضل األع مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على الديباجة؟

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

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر الديباجة .وننتقل بىل املادة األوىل ،تفضل األع مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 21
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على هذه املادة؟

21

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

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.

11

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

21

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

21

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

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن يقر ذلك .وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 11
الوطين خبصوص مشروع قانون بإصدار قانون املرور ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )11لسنة 1119م ،ومشروع قانون بتعديل قانون املرور الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )8لسنة 2818م (بإضافة مادة جديدة برقم 42
مكررًا)( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) ،ومشروع
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قانون بشمن حظر بيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق السكنية( ،املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األع علي
عبدالرضا العصفور مقرر اللجنة التوجه بىل املنصة فليتفضل.
1

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرملن الرحيم ،بدايةً أطلب تثبيت
التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
21

بذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )121
الرئيـــــــــــــــــس:
11

تفضل األع مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة املادة املسرتدة رقم (46 :43
بعد بعادة الرتقيم) ،واملواد املعادة أرقام ( ،)13و( 48 :46بعد بعادة الرتقيم)،
و( 11 :11بعد بعادة الرتقيم) من مشروع القانون حبضور املستشار القانوني 11
لشؤون اللجان باجمللس ،وممثلي وزارة الداخلية ،وحبثت اللجنة املمحظات
اليت أبديت من قبل ممثلي وزارة الداخلية أثناء االجتماع ،واملناقشات اليت
طرحها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس أثناء جلسة اجمللس ،كما أخذت
اللجنة بعني االعتبار االقرتاحات املقدمة من أصحاب السعادة أعضاء اجمللس
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بشمنها ،وانتهت اللجنة بىل بجراء بعض التعديمت المزمة عليها بالتوافق مع
وزارة الداخلية واملوضحة يف الجدول املرفق .وعليه توصي اللجنة باملوافقة على
هذه املواد كما وردت تفصيمً يف الجدول املرفق .املادة ( :)13توصي اللجنة
باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أشكر اللجنة ألنها أخذت بالتفرقة بني 21
القرارين ومت شرحهما يف الجلسة املاضية ،مع أن هناس اقرتاحات قدمت بهذا
الشمن ولكنها مل ترفق من اللجنة ،وكان لدي اعرتاض على هذه املادة
ولكين أتفق اآلن مع التعديل الذي أوردته اللجنة ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األع
مقرر اللجنة.
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العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 46 :43بعد بعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
1

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي ممحظة على هذه املادة وهي أنها ساوت 21
العقوبات ،صحيح أنها نصت على أنه «يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة
أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسني دينارًا وال باوز مخسمائة دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني» ،لكن عندما نمتي بىل تفريد املخالفات فهي ساوت
املخالفات بني من يقود السيارة وهو متعاط ملخدر أو مسكر ومن يقدم بيانات
غري صحيحة ــ أي التزوير والتحريف ــ واملخالفات األخرى املتضمنة بحداها 21
قيادة السيارة وترخيصها منتهي الصمحية ،صحيح أن النص قال «أو بإحدى
هاتني العقوبتني» ولكن يف األخري سمضع هؤالء املخالفني حتت طائلة عقاب
واحد وخيضعون لسلطات ا كمة أو القاضي ،لذا أرى أن هذه املادة مل
تتضمن املعقولية وال املنطقية يف العقوبات بالنسبة بىل تفريد املخالفات،
وعلينا بعادة النظر فيها مرة أخرى ،واألمر راجع بىل اجمللس ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟
11

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األع
مقرر اللجنة.
1

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة ( 48 :46بعد بعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على هذه املادة؟ تفضل األع حممد حسن الشيخ 21
منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أشكر اللجنة على التغيريات اليت أجرتها
على الفقرة األوىل مبا يتناسب مع االقرتاح الذي تقدمتُ به يف الجلسة 21
املاضية ،ولكن مازال هناس بشكال يف املعنى املقصود من العبارة الواردة يف
نهاية الفقرة وهي "بذا قام بقيادة مركبة مبا جياوز احلد األقصى للسرعة
املقررة مبقدار  ،"%31يفهم من هذا الكمم أنه بذا وصل التجاوز  %31توقع
العقوبة على قائد املركبة ،وال أعلم هل يقصد اإلخوة يف اإلدارة العامة
للمرور هذا املعنى أم يقصدون أنه مبجرد باوز احلد األقصى للسرعة توقع 11
العقوبة ولكن حتى  %31تكون العقوبة كما ذكرت يف الفقرة؟ أرجو
التوضيح من اإلخوة يف اإلدارة العامة للمرور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفصل األع العميد حممد راشد بوملود الوكيل املساعد 11
للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
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الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،العقوبة هناس قررت حبسب السرعة ،وبذا
التزم الشخص حبدود السرعة فم تقرر عليه خمالفة ،وبذا زادت السرعة
بنسبة  %31تطبق عليه العقوبة ،وبذا زادت السرعة على نسبة  %31فو
السرعة املقررة ،أي بذا كانت سرعة الشارع  211فمن السرعة فو الـ 1 211
بىل  231تطبق عليه هذه العقوبة ،وبذا قاد املركبة بسرعة تتجاوز  231فإنه
تطبق عليه الفقرة التالية ،أي أن العقوبة متمزمة مع السرعة حبسب نسبة
التجاوز ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع األع حممد السرتي وأختلف مع األع
العميد حممد بوملود .السيا يوحي بمن السرعة من  211بىل  221و21 211
و 211ال يعاقب عليها ويكون العقاب ابتداء من  ،231وبذا كان القصد هو
ما ذهب بليه األع العميد حممد بوملود فمبد من بعادة الصياغة ،ألن النص
يقرر العقوبة بذا باوز الشخص السرعة املقررة مبقدار  ،%31أما بذا مل يصل
بىل  %31فم عقوبة عليه .صحيح أن الكمم الذي تفضل به األع العميد
حممد بوملود يتجه بىل شيء آخر ولكين أرى أن الصياغة ال تؤدي بىل 11
الغرض الذي تفضل به ممثل وزارة الداخلية ،وشكرًا.

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

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أفهم من كمم اإلخوة يف اإلدارة العامة
للمرور ــ كما تفضلت األخت لولوة العوضي ــ أن هذا النص ال يؤدي بىل
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11

املعين املقصود من اإلخوة يف اإلدارة العامة للمرور ،وبالتالي أقرتح أن تكون
العبارة "مبقدار ال يتعدى  ،"%31فمي زيادة من احلد األقصى بىل  %31تقرر
عقوبة يا ،أما جمرد القول %31 :فهذا يعين أن الذين يتعدون احلد األقصى
مبقدار أقل من  %31ال تقرر عليهم عقوبة ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األع
مقرر اللجنة.
11

العضو عبداجلليل عبد اهلل العويناتي:
املادة ( 11 :11بعد بعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل 11
العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر اللجنة على أنها رفعت عن
هذه املادة يف أصلها شبهة دستورية وهي تعدي سلطة على سلطة كما ورد يف
مشروع القانون األول الذي أجاز للمحامي العام أو رئيس النيابة أن يلغي أمر
ا كمة ،فهذه العبارة كما وردت يف الفقرة األخرية من املادة األصلية فيها 1
تعد من سلطة حتقيق على سلطة قضائية ،وأشكر اللجنة على رفعها هذا
اإلخمل .ولكنْ لدي تساؤل أوجهه بىل اللجنة :اليوم لسلطة التحقيق أن تطلب
من قاضي ا كمة الصغرى أن يوقع األمر الجنائي يف املخالفات اليت ال
يوجب فيها القانون احلبس أو الغرامة حبدود معينة بغري مرافعة وبغري بجراء
أي حتقيق ،فهل هذا احلكم سيكون هو األمر النهائي؟ ألننا يف ا اكم 21
املدنية يف دعاوى املسؤولية املدنية نشرتط أن يكون هذا األمر نهائيًا،
وبالتالي هذا القانون مل يتعرض لنهائية هذا األمر أو التظلم منه أمام
ا كمة الصغرى ،ألنه من غري مرافعة ومن غري حتقيق ويمتي بناء على
تقرير مجع األدلة واالستدالل ،وسؤالي لألع مقرر اللجنة :هل هذا األمر
نهائي؟ ألن له تمثريًا على دعاوى املسؤولية املدنية ،حيث تشرتط ا اكم 21
لتقرير دعوى املسؤولية والتعويض أن تكون األوامر الجنائية نهائية ويبلغ فيها
املتهم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع املمزم أول خالد مبارس بوقيس القائم بمعمال 11
رئيس شعبة الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور.

القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص الوارد يف مشروع القانون األول ناقشناه
مع أعضاء اللجنة ،واقرتحنا التمسك بالنص كما ورد يف مشروع القانون 11
األول الوارد من احلكومة ،والغرض منه هو أن املخالفات املرورية يا طبيعة
خاصة وال تتساوى مع الجرائم األخرى ،وبالتالي انقضاء الدعوى فيها هو
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تسهيل للمتهم نفسه وليس تصعيب األمر عليه ،وبالتالي هناس نظرية الصلح
وهي انقضاء الدعوى يف مرحلة اإلدارة ،أي يمتي الشخص ويدفع املبالغ
وتنقضي الدعوى ،ألن ذلك باختياره فقد اختار الصلح واإلدارة اختارت
الصلح ،ومت استحداث هذا النص بالتوافق مع وزارة العدل بعد عرض مشروع
القانون عليها ،وهو نص خاص سيقيد النص العام الوارد يف قانون اإلجراءات 1
الجنائية ،ومبقتضاه لك النيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا من دون الرجوع
بىل ا كمة ،والقصد هنا هو تسهيل اإلجراءات وانقضاء الدعوى من دون
عناء املتهم باالنتقال ما بني النيابة وا كمة ،واألمر اآلخر هو سرعة بصدار
العقوبة املناسبة يف هذه األحوال ،وهناس ضمانات وأويا هو رجعونا بىل
القواعد العامة ،فاألمر الجنائي متى ما مت االعرتاض عليه فكمنه مل يكن21 ،
وليس قابمً لمست ناف واملراجعة ،وبالتالي صاحب الشمن املتضرر مبجرد
اعرتاضه عليه يعترب األمر الجنائي كمن مل يكن ،وهناس ضمانة أخرى وهي
أن للمحامي العام حبسب األحوال أن يلغي األمر الجنائي ،وهي من قبيل
املراجعة الداخلية ،ومن حق املتهم نفسه الذي صدر عليه األمر الجنائي أن
يلغيه ،فهناس تطبيق آخر أو ضمانة أخرى وهي أن للمحامي العام أن يلغي 21
األمر خلطم يف التطبيق ،أي أن هناس رقابة داخلية تعطي ا امي العام حق
بلغاء األمر الجنائي .ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأت أن يف هذه املادة
شبهة دستورية ،وحنن ال نعتقد أن فيها شبهة دستورية ،بل بن هذه املادة
موجودة يف عدة قوانني ومن ضمنها القانون املصري ،بنفس الظروف واألحوال
واآللية اليت تعطي النيابة العامة حق بصدار األمر الجنائي ،والغرض من ذلك 11
التسهيل وسرعة بجناز القضايا والبت فيها ،وأكرر أن من حق املتضرر
اللجوء بىل ا اكم واالعرتاض على األمر الجنائي وبالتالي يصبح كمن مل
يكن ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.
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العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن خنتلف مع اإلخوة يف احلكومة على ما
ورد يف هذه املادة ،وقد سبق أن تناولناها بكثري من الدراسة ،واتفقنا مع
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على أن نص احلكومة كانت به خمالفة
دستورية ،واألخت لولوة العوضي كفت ووفت يف بيان رأي اللجنة وأشادت مبا 1
ذهبت بليه اللجنة ،وزيادة يف التوضيح نود أن نوضح أن النيابة العامة أساسًا
هي سلطة اتهام ،وبالتالي ال جيوز بسناد بصدار األمر القضائي بىل النيابة
العامة ،والنيابة العامة هي سلطة مستقلة وسلطة حتقيق واتهام وال جيوز يا أن
تصدر أحكامًا فضمً عن أن األمر الجنائي هو بجراء قضائي يصدر يف
جرمية عقوبتها الغرامة أو العقوبات التكميلية والتضمينات ،وهذه العقوبات 21
ال تصدر بال من حمكمة خمتصة وفقًا للمادة  ،13والنيابة العامة ــ كما
ذكرنا ــ سلطة حتقيق واتهام وال ميكن الجمع بني سلطة القضاء وسلطة
التحقيق ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أختلف مع ما ذهب بليه املمزم أول خالد
بوقيس ،ألنه يقول هنا" :وللمتهم أن يتظلم قضائيًا" ،وهذه املادة ال يوجد فيها 11
تظلم قضائي ،بل أجازت للمحامي العام أو رئيس النيابة أن يصدر قرارًا بإلغاء
األمر ويعترب كمن مل يكن ووجوب السري يف بجراءات الدعوى ،هذا أوالً.
والكمم الذي تفضلت به األخت مجيلة سلمان كمم قانوني ودستوري،
وحنن أمام مشروع قانون جيمع السلطات يف سلطة واحدة ،وقد يكون هذا
الكمم فات أوانه ولكن البد من بعادة النظر يف مشروع القانون هذا 11
بمكمله ،فاملشروع اإلصمحي لجملة امللك قام على مبدأ الفصل بني
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سلطتني ،التنفيذية والتشريعية ،وهذا القانون حوى من األحكام ما بمع
بني ثمث سلطات ،القضائية والتنفيذية والتشريعية ،وجعلها يف سلطة واحدة،
ومثال على ذلك هذه املادة ،فهي بمع بني السلطة التنفيذية وسلطة االتهام
والسلطة القضائية ،هل جيوز لنا يف هذه املرحلة أن ندمج بني السلطات أو أن
أساس احلكم يف مملكة البحرين قائم على مبدأ الفصل بني السلطات؟ 1
وعندما نتكلم وترد علينا الجهات املسؤولة فمن املفرتض أال تدافع عن
وزاراتها ،ليس هذا املطلوب من حضورهم اليوم ،مصلحة القانون فو كل
شيء ،مصلحة هذا البلد ومصلحة املواطنني فو كل شيء ،ال مصلحة وزارة
معينة أو بدارة بعينها ،حنن نتكلم اليوم عن مشروع قانون سيطبق على مجيع
أفراد شعب مملكة البحرين وحتى على املقيمني ،البد أن يتضمن هذا 21
القانون من الضمانات يف وسائل التحقيق ويف وسائل ا اكمات .اليوم نمتي
ومننح النيابة العامة وهي سلطة اتهام ــ كما تفضلت األخت مجيلة سلمان ــ
سلطة القضاء والفصل ،هل هذا جائز؟ هذا املشروع بقانون سيخلق مشاكل
ال أول وال آخر يا ،صحيح كلنا نهدف بىل تغليظ العقوبات يف خمالفات
املرور نتيجة للحوادث اليت نراها ،ونتيجة للتسرع وللتهور خاصة لدى الشباب21 ،
ولكن هذه العقوبات خرجت عن نطا املعقولية وعن نطا العقمنية ،ودمج
هذا املشروع بني أحكامه وبني ظمل أحكامه ،وباوز مبدأ الفصل بني
السلطات .أقول كلميت هذه وأستغفر اهلل العظيم ،وأعلن أن مجيع مواد هذا
املشروع ال ترضيين وال حتقق طموحاتي القانونية يف هذه املرحلة ،وأنا بري ة
من هذا املشروع فيما يتعلق مبواضيع تشديد العقوبات ومبدأ الفصل بني 11
السلطات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األع عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،الكمم الذي يقال بن هناس ثمث سلطات يف
هذه املادة ،هذا كمم غري صحيح وحيتاج بىل تدقيق ،أوالً :النيابة العامة هي
شعبة من شعب السلطة القضائية ،وهي ال تتبع السلطة التنفيذية ال من قريب
وال من بعيد ،والبد أن نبيّن هذه النقطة .ثانيًا :بن هذه املادة قادمة أساسًا من 1
قانون اإلجراءات ،واملوضوع يتعلق باملادة رقم  113وما يتبعها ،وهذه املادة
تتعلق باملخالفات ،وال تتعلق بعقوبات احلبس ،وليس يا عمقة بالسجن،
وبمنا تتعلق باملخالفات ،وكانت املخالفة يف قانون اإلجراءات يف املادة رقم
 113يف حدود الــ  211دينار ،وصارت اآلن  111دينار ،وكل املواد اليت تليها
تنظم هذا العمل ،وتكفل احلقو  ،وتكفل التظلم للمتضرر ،وهناس 21
بجراءات ،حيث بن للقاضي رفض القرار املقدم من األمر الجنائي ،وهناس
بجراءات مطبقة يف قانون اإلجراءات ،وال ميكن أن حنصر كل قانون
اإلجراءات ،وأحكام املادة  113يف صيغة واحدة أو يف مادة واحدة .حنن
نتكلم هنا عن املخالفات ،وال نتكلم عن عقوبة احلبس أو السجن ،وكل ما
حدث هو أنه

ت زيادة مبلغ املخالفة على أساس ضب

املرور ،ولكن أن 21

نقول بن النيابة العامة ال تستطيع أن تصدر أمرًا جنائيًا ،فهذا قانون
اإلجراءات الجنائية ــ املادة  113ــ موجود وصادر ونافذ ،هل نقول بن النيابة
العامة سلطة تنفيذية؟ هذا ليس صحيحًا ،ال توجد سلطة اتهام ،هناس سلطة
تنفيذية ،وهناس سلطة قضائية ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أتفق مع ما ذهب بليه سعادة وزير شؤون 11
جملسي الشورى والنواب ،وأتفق معه يف نقطة أن هذه خمالفات ،ولكن
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قانون اإلجراءات الجنائية واضح ،ومل يع

بصدار سلطة األمر الجنائي

للنيابة العامة ،وامسحوا لي أن أقرأ عليكم نص املادة  113من األمر الجنائي
«للنيابة العامة يف املخالفات ويف الجنح اليت ال يوجب القانون احلكم فيها
بعقوبة احلبس أو بغرامة يزيد حدها األدنى على مائة دينار بذا رأت أن
الجرمية حبسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة اليت ال تتجاوز مائة دينار 1
فضمً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما جيب رده واملصاريف أن
تطلب من قاضي ا كمة الصغرى اليت من اختصاصها نظر الدعوى أن
يوقع العقوبة على املتهم» ،وبالتالي يطلب من قبل القاضي بصدار األمر
الجنائي وليس من النيابة العامة ،وحنن ــ حبسب ما ذهبت بليه اللجنة ــ كنا
21

متوافقني مع قانون اإلجراءات الجنائية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشيد بالنص الذي أشارت بليه األخت مجيلة
سلمان .عندما نقول  :هو النص ذاته  ،فهذا كمم غري صحيح ،وأنا أمثن
للجنة أنها عندما أعيد بليها نص هذه املادة تبنت الرأي الذي تقدمنا به يف
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وحنن فصلنا يم هذه املادة ،ومن املفرتض

أن حتال على أساس أن يتم الطلب أمام ا كمة لتبت يف األمر الجنائي11 .
وعلى الرغم من أن هناس ضمانات معينة ،وأنا أتفهم رغبة اإلخوة يف بدارة
املرور بسرعة اإلجراء كممر جنائي ــ وكما أفاد األع خالد بوقيس ــ حول
تفاصيل بشمن وجود التصاحل من جهة اإلدارة العامة للمرور وغريها من
التفاصيل ،ولكننا نستهدف الضمانات اخلاصة بالفرد عندما يكون
االختصاص لدى ا كمة ،بينت املواد المحقة للمادة  113أن ا كمة 11
تنع عن بصدار قرار األمر الجنائي متى ما رأت أن طبيعة النزاع املعروض
أمامها يوجب بجراء حتقيق على أساس الوصول بىل وقائع احلادثة املعروضة
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أمامها أو النزاع املعروض أمامها ،باإلضافة بىل أنه مت بعطاء القاضي حق
االمتناع عن بصدار األمر الجنائي متى ما رأى أن املتهم لديه سوابق يف نوع
الجرمية أو املخالفة املقدم فيها أمام القضاء ،فيمتنع عن بصدار القرار وحييل
القضية للسري يف الدعوى باإلجراءات العادية؛ لذلك نتبنى هذا التغيري الجذري
يف نص املادة خبصوص من يعطى حق بصدار األمر الجنائي ،ليس تشكيكًا 1
يف النيابة العامة كونها سلطة اتهام ،وبمنا بغرض استهداف الضمانات اليت
تعطى من يوقع يف حقه هذا األمر الجنائي ،وخاصة أن األمر الجنائي حبسب
املادة  113وما بعدها من مواد أعطى النيابة العامة واملتهم حق الطعن على
قرار األمر الجنائي الصادر ،حيث من األفضل أن تكون لجهة االدعاء احلق
يف الطعن .هناس نقاط معينة وردت يف قانون اإلجراءات الجنائية وجرى عليها 21
التطبيق ،ومن الجائز أن يتبناها قانون املرور وخاصة يف هذه الجزئية ،حيث
يعد من الصواب األخذ مبا ابهت بليه اللجنة من قرار يف هذا الشمن،
وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
11

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

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
سوف نمخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا .تفضل األع
عبدالجليل آل طريف األمني العام للمجلس.

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

1

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

21

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
21

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
11

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
(غري موجود).

11

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
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العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
(غري موجود).

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
1

موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
غري موافقة.
21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
غري موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

21

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
11

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.
11

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

31

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
(غري موجود).
1

العضو علي عبدالرضا العصفور:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
(غري موجود).

21

العضو لولوة صاحل العوضي:
غري موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
21

موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
11

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

11

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
(غري موجود).

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
31

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
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العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،هل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة 1
نهائية؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
بذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .تفضل األع الدكتور الشيخ خالد
بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول بىل اجمللس املوقر على 21
بقرار هذا املشروع بقانون ،وكذلك الشكر موصول بىل وزارة الداخلية على
تقديم هذا املشروع الذي أخريًا رأى النور بعد فرتة طويلة من الزمن تزيد على
 1سنوات ،والشكر موصول لك ــ سيدي الرئيس ــ ألنك يف احلقيقة ضغطت
على اللجنة كثريًا لإلسراع يف بجناز هذا املشروع وبالفعل مت بجنازه،
11

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وأنا بالنيابة عن بخواني األعضاء وباألصالة عن نفسي أتقدم
بالشكر بىل األع الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة وبىل
اإلخوة أعضاء اللجنة وبىل األع مقرر اللجنة على جهودكم الكبرية ،ونممل 11
بن شاء اهلل أن يذهب مشروع القانون بىل اإلخوة النواب ،وأن ينجز قبل فض
دور االنعقاد احلالي ،تفضل سعادة األع عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن أيضًا يف احلكومة نود أن نشكر رئيس
اللجنة واإلخوة أعضاء اللجنة واجمللس على االنتهاء من هذا القانون املهم،
حيث بن هذا القانون أحيل بىل السلطة التشريعية يف سنة 1119م ،أي مضت
عليه  6سنوات ،وأ نى أن يكون له صدى طيب يف اجملتمع ،وشكرًا.

1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،امسحوا لي أن أرحب بامسي وامسكم مجيعًا بمبنائنا طلبة
مدرسة طار بن زياد اإلعدادية للبنني ومرافقيهم ،مثمنني الدور الذي تقوم به
املدرسة يف رعايتها الكرمية ،واهتمامها املتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة 21
اليت تهدف بىل تسخري كل اإلمكانيات يم مبا يعود بالنفع عليهم من خمل
زياراتهم امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس الشورى ،ومما يسهم
يف تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم يف موادهم الدراسية ،متمنني يم االستفادة
ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني بهم ومبرافقيهم مرة أخرى يف جملس
الشورى ،فمهمً وسهمً .وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدول األعمال 21
واخلاص بتقريـر لجنـة اخلدمـات خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )31لسنة 1118م بإنشاء صندو معاشات ومكافآت
التقاعد ألعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية وتنظيم معاشاتهم
ومكافآتهم ،واملقدم من السادة األعضاء :عبدالرملن ببراهيم عبدالسمم،
وعبدالرملن حممد مجشري ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،وهالة رمزي 11
فايز ،وعبدالرملن عبداحلسني جواهري .وأطلب من األع عبدالجليل عبداهلل
العويناتي مقرر اللجنة التوجه بىل املنصة فليتفضل.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 11
املضبطة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 12

1124/1/21م املضبطة 21

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

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )151

21

الرئيـــــــــــــــــس:
قبل أن أعطي الكلمة لألع مقرر اللجنة سوف نقوم بمخذ الرأي
النهائي على مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية اإلطارية بشمن استغمل
املنحة املخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع بمنائية يف

مملكة البحرين بني حكومة مملكة البحرين والصندو الكوييت للتنمية 21
االقتصادية العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )91لسنة 1123م .وقد
وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف وقت سابق ،فهل يوافق عليه
بصفة نهائية؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .تفضل األع مقرر اللجنة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:

11

شكرًا سيدي الرئيس ،استلمت لجنة اخلدمات كتاب معالي رئيس
جملس الشورى املؤرع يف  16نوفمرب 1123م ،والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بدراسة ومناقشة االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )31لسنة 1118م بإنشاء صندو معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء 31
جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،
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واملقدم من السادة األعضاء :عبدالرملن ببراهيم عبدالسمم ،وعبدالرملن
حممد مجشري ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،وهالة رمزي فايز،
وعبدالرملن عبداحلسني جواهري .وعلى ضوء ذلك تدارست اللجنة االقرتاح
بقانون الذي يهدف بىل بلغاء احلد األعلى لتقاعد أعضاء اجملالس التشريعية
(الشورى والنواب) والبلديني ،باإلضافة بىل بعطاء احلق يم لشراء مدة سنتني 1
بذا ما مت تعيينهم أو انتخابهم مدة ال تقل عن سنتني .وتوصلت اللجنة بىل ما
يلي2 :ــ بن القانون احلالي حرم األعضاء الذين يتم تعينهم أو انتخابهم مدة أقل
من  4سنوات ،وكان ينبغي أن يعاجل هذا املوضوع ،فليس من املنطق أن يتم
نقل املوظف من وظيفته ويعيّن يف جملس الشورى ــ مثمً ــ أو يفوز يف انتخابات
تكميلية وهو ال يستحق عن فرتة عضويته معاشًا تقاعديًا1 .ــ بن القانون 21
احلالي حدد سقفًا أعلى للمعاش التقاعدي ألعضاء السلطة التشريعية
واجملالس البلدية ،بينما معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام املدني
والعسكري غري حمددة بسقف أعلى ،وكان األوىل أن يمخذ القانون بمفضل
املزايا يف القطاعني كما هو منصوص عليه يف قانون دمج ايي تني ،وخاصة
أن مكافآت أعضاء تلك اجملالس تصرف من ميزانية الدولة وليس من القطاع 21
اخلاص3 .ــ بن االقرتاح بقانون يؤدي بىل حتقيق املساواة بني أعضاء اجملالس
التشريعية والبلدية الذين كانوا يشغلون وظائف يف وزارات ومؤسسات الدولة
وبني أقرانهم من املوظفني اآلخرين الذين ال خيضعون للحد األقصى للمعاش
التقاعدي الذي حدده القانون رقم ( )31لسنة 1118م بإنشاء صندو معاشات
ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية 4 .ــ بن 11
االقرتاح بقانون يؤدي بىل حتقيق املساواة بني أعضاء هذه اجملالس ،حيث بن
هناس عددًا منهم كانوا يشغلون وظائف يف احلكومة وال خيضعون للحد
األقصى الذي قرره القانون احلالي بسبب بحالتهم بىل املعاش التقاعدي قبل
صدوره ،حيث كانت رواتبهم التقاعدية تزيد على ( )4111دينار قبل صدور
القانون املذكور أو ألنهم أحيلوا بىل التقاعد قبل أن يصبحوا أعضاء يف هذه 11
اجملالس ،وكانت رواتبهم تزيد على ( )4111دينار .بينما األعضاء الذين
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كانوا يشغلون وظائف حكومية وأحيلوا بىل التقاعد براتب يقل عن ()4111
دينار ،وأصبحوا أعضاء يف هذه اجملالس خيضعون للحد األقصى للمعاش،
األمر الذي ترتب عليه عدم املساواة بني املراكز القانونية نفسها 1 .ــ بنَّ
أعضاء السلطة التشريعية مبجلسيها واجملالس البلدية ال يقاسون مبوظفي
القطاع اخلاص وبمنا يقاسون مبوظفي القطاع احلكومي ،وبن مكافمة 1
أعضاء السلطة التشريعية حيددها مرسوم ملكي ،وحيدد مكافمة أعضاء
اجملالس البلدية قرار من رئيس جملس الوزراء ،وتصرف تلك املكافآت من
ميزانية الدولة ،وبن اشرتاكات حصة رب العمل اليت تدفع عن أعضاء
السلطة التشريعية واجملالس البلدية يتم سدادها من ميزانية الدولة كما هو
احلال لجميع موظفي احلكومة املدنيني والعسكريني والوزراء .ويف ضوء ما 21
دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة االقرتاح بقانون ،فإن اللجنة
توصي مبا يلي :املوافقة على جواز نظر االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )31لسنة 1118م بإنشاء صندو معاشات ومكافآت التقاعد
ألعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية وتنظيم معاشاتهم
ومكافآتهم ،واملقدم من السادة األعضاء :عبدالرملن ببراهيم عبدالسمم21 ،
وعبدالرملن حممد مجشري ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،وهالة رمزي
فايز ،وعبدالرملن عبداحلسني جواهري .واألمر معروض على اجمللس املوقر
الختاذ المزم ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات؟ تفضل األع الدكتور زكريا سلطان
العباسي الرئيس التنفيذي للهي ة العامة للتممني االجتماعي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرملن الرحيم ،شكرًا ملعاليكم 11
وللمجلس املوقر على بتاحة هذه الفرصة .مداخليت ستتكون من عدة نقاط،
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النقطة األوىل :تمكيدًا ملا سبق ذكره يف رد ايي ة أن الطبيعة القانونية يذا
الصندو ــ وهو صندو تقاعد أعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس
البلدية ــ ذات طبيعة ختتلف عن الصناديق التقاعدية األخرى باعتبار أن مجيع
التكاليف النابة عن تطبيق هذا القانون تقع على امليزانية العامة للدولة،
باعتبار أن احلكومة تتحمل الكلفة االكتوارية للسنوات االعتبارية املكملة 1
للحصول على املعاش التقاعدي سواء كان  %11بعد قضاء أربع سنوات أو
 %91بعد قضاء  9سنوات يف عضوية اجمللس ،هذا من جانب .الجانب اآلخر،
مؤخرًا مت بسناد مهمة تقييم ودراسة األوضاع املالية للصناديق التقاعدية بىل
اخلبري االكتواري ،وحبسب املقتضيات القانونية قام اخلبري بدراسة األوضاع
املالية لجميع الصناديق :صندو القطاعني اخلاص والعام وصندو التعطل 21
وصندو

أعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية .اخلبري

االكتواري ــ بعيدًا عن املقرتحات املنظورة أمام جملسكم اآلن ــ قام بدراسة
القانون املعمول به حاليًا ،وخلص اخلبري االكتوراي بىل أن التوقعات للسنوات
القادمة تشري بىل أنه سوف يكون هناس تزايد يف أعداد املستفيدين يف هذا
النظام مقابل أعداد املشرتكني ،باعتبار أن عدد األعضاء املسددين 21
لمشرتاكات هو عدد حمدود ولن يتجاوز يف أحسن احلاالت  211عضوًا
املشمولني يف هذا القانون ،يف حني أن املستفيدين من املعاشات يف تزايد
مستمر .وأيضًا قام اخلبري االكتواري بتقديم توقعاته حول التكاليف املالية
اليت سوف تتحملها احلكومة مدة  11سنة قادمة ،وانتهى هذا التقرير ــ ألن
هناس أعباءً مالية وهي يف تزايد ،ومت تسليم التقرير ذ رمسي بىل ايي ة ــ بىل 11
أن هناس حاجة ماسة بىل بعادة هيكلة القانون احلالي املعمول به .فيما خيص
املقرتحات املقدمة واملنظورة اآلن أمام جملسكم املوقر ،قمنا مبخاطبة اخلبري
االكتواري نفسه لدراسة التكاليف املتوقعة نتيجة هذه التعديمت ،ووعد
بدراسة هذه التعديمت وتقديم مرئياته ،وحنن على استعداد تام يف حال
وصول تقرير اخلبري أن نوايف به احلكومة أو جملسكم املوقر ،وشكرًا.
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11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع عبدالرملن ببراهيم عبدالسمم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،يف احلقيقــة هــذا القــانون النافــذ حاليًــا لــو مل 1
تكن فيه ثغرات جوهرية ملا تقدمنا باقرتاح بشمنه ،فهناس ثغرات معيبة والبـد
من معالجتها ،وكان املفروض أن يعاجل هـذا األمـر عنـد تقـديم القـانون األول
ولكــن جــيء بــه يف نهايــة الفصــل التشــريعي ونهايــة دور االنعقــاد فلــم نســتطع
ذلك ،وقد قمت بتبليـغ بعـض اإلخـوة األعضـاء أنـه جيـب تـدارس هـذه النقطـة،
فقــالوا :ســنتقدم بــاقرتاح بعــد ذلــك .يعتقــد الــبعض يف خــارج اجمللــس وخاصــة 21
الصــحافة ــــ مــع األســف ــــ أن هــذا االقــرتاح ســيرتتب عليــه زيــادة يف املعاشــات
التقاعدية ،واحلقيقة أنـه لـن يرتتـب عليـه أي زيـادة ،بـل ج نـا بـه لنسـد ثغـرات
موجودة يف القـانون احلـالي ،أويـا :بالنسـبة بىل األشـخاص الـذين دخلـوا أثنـاء
الفصل التشريعي ،بم شك حينما وضع قانون التقاعد كان هناس تصور بمنه
ستكون هناس مقاعد شاغرة لألعضاء ـــ سـواء كـانوا يف السـلطة التشـريعية 21
أو يف اجملــالس البلديــة ــــ بمــا بســبب النقــل بىل وظيفــة أخــرى كمــا نقــل بعــض
اإلخوة بىل مناصب وزارية ،وسيشغر هذا املكان والبد مـن سـده ألنـه ال جيـوز
ببقاء املقعد فاضيًا وخاصة أثناء انعقاد الـدورات الـثمث األوىل ،البـد مـن سـد
هــذا الفــراغ ،هــذا أوالً .ثانيًــا :يشــغر املكــان بالوفــاة ،وذلــك ميكــن تصــوره،
فعندما يتـوفى شـخص يـتم شـغل مكانـه بـآخر ،سـواء كـان ذلـك بـالتعيني أو 11
االنتخــاب .بن القــانون احلــالي مل يعــاجل هــذه القضــية ،فــم بــد مــن معالجتهــا.
كيف لك أن تنقل شخصًا من وظيفة وتُعينه يف هذا اجمللس وال تغطـي معاشـه
التقاعــدي؟ك كيــف ذلــك؟ك لــديكم زمــمء هنــا عملــوا ملــدة  3أدوار انعقــادات،
ومــع ذلــك مل يُغـ معاشــهم التقاعــدي بالقــانون .فحينمــا يمتيــه أمــر مــن جملــة
امللــك بتعيينــه يف مكــان مــا ،هــل يســتطيع أن يقــول ال؟ جيــب علــى احلكومــة 11
تــدارس ذلــك وأن تعــدل يف القــانون .األمــر اآلخــر هــو أننــا ال نتصــور دائمًــا أن
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حتصل استقاالت كما حصل يف اجمللس النيابي يف بداية عـام 1122م ،فـذلك
ال حيصل دائمًا ،بمنا نـادر جـدًا أن يسـتقيل شـخص مـن السـلطة التشـريعية أو
مـــن اجملـــالس البلديـــة ،ويـــمتي مكانـــه شـــخص يُعـــيَّن أو يُنتخـــب بانتخابـــات
تكميليــة ،هــل توجــد تكلفــة يف عمليــة تعــيني شــخص مكــان شــخص آخــر؟
فليحسب معي اإلخوة من صندو التقاعد ــ بذا كـانوا موجـودين ـــ احلكومـة 1
تــدفع نســبة  ،%11والعضــو يــدفع نســبة  %21مــن االشــرتاكات ،فلــنفرتض أن
عضوًا بقي يف اجمللس ملدة سنتني ،ثم نُقل بىل وظيفة أخرى أو انتقل بىل رملة
اهلل تعاىل ،وعُيِّن شخص مكانه ،بدالً من هاتني السنتني اللتني عمـل فيهمـا،
مـــاذا سيحصـــل عنهمـــا؟ سيحصـــل علـــى معـــاش تقاعـــدي بضـــافة بىل املعـــاش
التقاعــدي الــذي ســبق احلصــول عليــه مــن الفصــل التشــريعي الســابق وهــو 21 4
سنوات تُضاف بليها سنتان ،أو أنه حيصل على مكافمة قدرها  %21فق عن
الســنتني اللــتني عمــل فيهمــا ،بذن مــاذا بقــي ممــا دفعتــه احلكومــة؟ بقــي يف
الصــندو  ،%21دفعــت للــذي اســتقال أو الــذي تــويف  %21واحلكومــة دفعــت
 ،%11ألن نسبة الـ  %21هو ــ العضو ــ الذي دفعها ،واحلكومة سوف تدفع لـه
 %1فق ـ  ،وتبقــى نس ـبة  %21يف الصــندو عــن الســنتني اللــتني مكــث فيهمــا 21
العضـــو يف اجمللـــس .يـــمتي العضـــو الجديـــد ويـــدفع عـــن الســـنتني نســـبة ،%21
واحلكومــة ســوف تــدفع نســبة  %1الــيت دفعتهــا للعضــو الســابق ،فالتكلفــة
املتصورة قليلة جـدًا ،هـذه نقطـة .النقطـة األخـرى بشـمن السـقف األعلـى الـذي
وُضع للسلطة التشريعية واجملالس البلديـة ،هنـاس أشـخاص يُعينـون يف جملـس
الشـــورى مـــن القطـــاع احلكـــومي ،وأشـــخاص آخـــرون يُعينـــون مـــن القطـــاع 11
اخلاص ،معاشهم التقاعدي الذي ُعيّنـوا بـه قـد يكـون أقـل مـن  4111دينـار،
وقــد يكــون أكثــر ،فــإذا كــان هــو مــن القطــاع اخلــاص فســيكون معاشــه
مُحددًا مببلغ  4111دينار ،وبذا كان من القطاع احلكـومي فلـن يُحـدد مبلبـغ
 4111دينــــار ،فــــم حــــد لــــه .كمــــا أن مجيــــع مــــن يُعيّنــــون يف احلكومــــة
والعســكريني ســواء كــانوا مــوظفني أو وزراء ال ســقف يــم ،حيــث م ـرّ علينــا 11
قانون قبل شهرين من اآلن ،حيـث كـان هنـاس اقـرتاح بوضـع حـد أعلـى ،ومل
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نوافق على هذا االقرتاح ،وأصبح السقف مفتوحًا للـوزراء .بالنسـبة بىل أعضـاء
ضعَ سقف يم ،يمتي من احلكومة أو من القطاع اخلـاص
السلطة التشريعية ُو ِ
ال يتعــدى  4111دينــار ،فعلــى أي أســاس؟ك هــل حنــن قطــاع خــاص؟ العمقــة يف
القطــاع اخلــاص بــني املوظــف وبــني الشــركات وبــني املؤسســات اخلاصــة هــي
عمقـــة عقديـــة حبتـــة ،والعمقـــة الـــيت بيننـــا وبـــني احلكومـــة ،وبـــني املوظـــف 1
احلكــومي واحلكومــة ،وبــني العســكري واحلكومــة هــي عمقــة قانونيــة،
حيث مت تعييننا مبراسيم وأوامر ملكية ،ومكافآتنا بموامر ملكية ال تتغري،
فالعمقة خمتلفة امًـا بـني القطـاع اخلـاص وبيننـا ،بذن ال نقـاس بـمي شـكل
من األشكال بالقطاع اخلاص .وعلى أي أسـاس ال ضـرر وال ضـرار؟ فلـو يـمتي
موظف من احلكومة ،الكثري من املوجودين هنا هم من القطاع احلكومي21 ،
ملاذا بذا دخلوا السلطة التشريعية يُحد معاشهم التقاعدي؟ هذا السؤال هـو مـا
أود احلصول على بجابة عليه؟ هذه ثغرة ال بد من معالجتها .هناس من يُعـني يف
ال قطاع اخلاص ــ فق للفـت انتبـاه احلكومـة ـــ ويمخـذ معاشًـا تقاعـديًا عاليًـا
ويُعـيّن يف مناصـب حكوميــة وحينمـا تنتهـي وظيفتــه احلكوميـة يمخـذ معاشًــا
تقاعــديًا عاليًــا يتجــاوز  4111دينــار وقــد يتجــاوز  21111دينــار أيضًــا ،بن ذلــك 21
موجــود اآلن .أكــرر ،تمخــذه مــن القطــاع اخلــاص ومعاشــه التقاعــدي عــال،
ويُعيّن يف احلكومة ويمخذ أيضًا ــ بعد ذلك ــ معاشًا تقاعديًا عاليًـا ،متجـاوزًا
احلدود ،فلماذا نمتي بىل السلطة التشريعية ونقـول ال بـد مـن سـقف حيـد هـذه
العملية؟ تبقى النقطة الثالثة وهي حساب املعاش التقاعدي يُحسب لكل فصل
على حدة ،فحينما يُعني املوظف يُعني براتب ــ كافرتاض ــ  311دينار ،ويُؤخذ 11
االشــرتاس عليــه بنســبة  %6مــن هــذا املبلــغ ،وبعــد  11عامًــا أصــبح راتبــه 1111
دينار ،فرتقى راتبه وأصبحت نسبة الـ  %6اليت كانت تُؤخـذ والـيت تسـاوي 29
دينــارًا ،أصــبحت اآلن ــــ بعــد بلــوغ راتبــه  1111دينــار ــــ  211دينــارًا ،يُحســب
املعاش التقاعدي على أساس متوس راتب السنتني األخريتني من راتبـه املقـدر
مببلغ  1111دينار .هنا ملاذا حنتسب مدة الفصل التشريعي األول والـيت كانـت 11
فيه املكافمة تقدر مببلغ  1111دينـار واآلن املكافـمة تقـدر مببلـغ  3111دينـار
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رغم أنه يدفع االشرتاس على أساس  3111دينار وليس  1111دينـار ،مبعنـى أن
نســبة الـــ  %21تُــدفع علــى أســاس مبلــغ  3111دينــار ولــيس  1111دينــار ،بينمــا
يُدفع معاش الفصل التشريعي الثاني على أسـاس  1111دينـار ،ورغـم ذلـك هـو
مستمر ،كبعض األعضاء الذين اسـتمروا حلـد اآلن ملـدة  3فصـول تشـريعية،
حيث سيُحسب الفصـل التشـريعي األول مبفـرده ،والثـاني مبفـرده ،وسـيكون 1
املعــاش التقاعــدي يف حــدود  2611دينــار ،بينمــا الــذي ســيخرج عــن الفصــل
التشريعي الثالـث سـيكون معاشـه  2111دينـارًا ،أي عـن فصـلني اثـنني 2611
دينار ،وعن فصل واحد فق وهو األخـري  2111دينـارًا .أنـا أتـرس األمـر لكـم
للنظر يف هذه الثغرات وكيفية معالجتها ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األع عبدالرملن عبدالسمم قدم شرحًا وافيًا ،ولكنين أقول
بن هناس نقطتني :أوال :بن الناس تنظر بىل تعديل هـذا القـانون وكمنـه مسـملة
مصاحل ،حيـث بن مـن يُشـرع يُشـرع لنفسـه .والنقطـة الثانيـة :بن هنـاس مسـملة
الرأي العام ،ورمبا أنـتم قـرأمت يف الصـحف ،فـالكمم الـذي قالـه األع الشـيخ 21
عبدالرملن عبدالسمم قد ال يكون مفهومًـا بالنسـبة بلـيهم ،وحتـى لـو كـان
مفهومًا قد ال يكون مقبوالً .أنا فق أحببت أن أوضح هذه النقطة أمامكم،
وأنتم الذين ستناقشون هذا القـانون ،وأنـتم مـن يتحمـل مسـؤولية القـرار الـذي
ستتخذونه .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
11

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأود أن أشكر معاليك على االستماع
واإلنصات بىل األع عبدالرملن عبدالسمم يف مداخلته القيمة ،وأنا كنت
أ نى أن يُؤخذ الرأي العام يف مجيع التشريعات اليت تُعرض على هذا
اجمللس ،ولكننا بالفعل ــ كما تفضل األع عبدالرملن عبدالسمم ــ لدينا 11
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مشكلة قانونية ودستورية ،وبغض النظر عما يُطرح يف الرأي العام فالقانون
احلالي فيه ثغرتان ،واألع عبدالرملن عبدالسمم تكلم وأسهب يف الشرح،
وأنا بالنسبة لي ــ كقانونية ــ وبغض النظر عما يُقال يف الشارع ،وبغض النظر
عن توجهات األعضاء يف جملس الشورى ،وبغض النظر عما تفضلت به من
مسملة املصاحل ،فالقانون احلالي فيه ثغرتان ،أوالهما أنه أهدر مبدأ املساواة 1
بني أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية ،وأهدر مبدأ املساواة
بني األعضاء أنفسهم داخل هذا اجمللس يف السلطة التشريعية بغرفتيها أو يف
اجملالس البلدية ،ألن من سيتجاوز معاشه التقاعدي  4111دينار سوف تُهدر
مدة خدمته يف اجمللس التشريعي أو اجمللس البلدي ،على خمف العضو اآلخر
الذي ال يتجاوز سقف املعاش  4111دينار ،وكممنا يمتي العضو ويعمل يف 21
جملس تشريعي وتهدر مدة عمله بذا كان يتقاضى معاشًا يزيد على 4111
دينار ،على خمف العضو اآلخر حيث سينال مكافمة معاش تقاعدي ،هذه
نقطة .النقطة الثانية :بن القانون النافذ جعل من نظام االشرتاس نظامًا
بجباريًا .ملاذا يتم تعيني أشخاص يف السلطة التشريعية يف جملس الشورى أو
يتم انتخابهم يف جملس النواب أو يف اجملالس البلدية ثم يُفرض عليهم نظام 21
سيضارون منه؟ مبعنى أن الضرر الذي يقع على بعض األعضاء سواء كان يف
جملس النواب أو يف جملس الشورى أو يف اجملالس البلدية فيه مساس
حبقوقهم املكتسبة ،فإذا كان معاشه يف وظيفته األوىل أكثر من 4111
دينار فلماذا يُفرض عليه نظام بجباري ويرتتب على هذا النظام املساس
حبقوقه املكتسبة؟ ملاذا ال يكون االشرتاس اخلاص بالسلطة التشريعية 11
واجملالس البلدية نظامًا اختياريًا؟ وحتى ال يُضاف احلد األدنى بذا مل يكن
هناس توجه ألنه جيمع بني معاشني اثنني ،فعلى األقل احلد األدنى ال يُضار من
نظام االشرتاس ويُفرض عليه نظام بجباري يرتتب عليه حتديد السقف النهائي
ملعاشه ،ثم ملاذا يُفرض نظام على أعضاء السلطة التشريعية واجملالس البلدية
يُضارون منه .بن املساس باحلقو املكتسبة فيه شبهة دستورية ،حيث يمتي 11
التشريع ويرتتب عليه املساس باحلقو املكتسبة ألي مواطن يف البحرين،
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ذلك فيه شبهة دستورية ،صحيح أنه ــ كما تفضلت معاليكم ــ قد يُنظر بلينا
يف اخلارج على أنه مسملة مصاحل ،وقد يُنظر أيضًا بىل مقدمي االقرتاح أنهم
راعوا مصاحلهم على مصاحل الشمن العام ونقول يم ال ،هذا تصحيح اعوجاج
يف قانون نافذ حاليًا ،ولكن كيفية معالجته تكون بالطريقة اليت عرضوها
لنا أو بطريقة منع اإلجبار ،فعلى األقل يتمتعون باملعاش الذي يمخذونه من 1
مكانهم قبل نقلهم بىل السلطة التشريعية أو اجملالس البلدية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحرتم األسباب اليت تقدم بها مقدمو االقرتاح،
مع أني أرفض مضمون هذا االقرتاح والطريقة اليت

ت صياغة بعض مواد

االقرتاح بها ،وبذا كان هذا الجانب حيتاج بىل تعديل فهناس مَواطن أخرى من
املمكن أن يتم تعديل هذا االقرتاح فيها .ذكرت مجلتني هما األهم عند نظر 21
هذا االقرتاح ،خبصوص املصاحل الشخصية هناس قيد فيما يتعلق مبوضوع
االقرتاحات ومشروعات القوانني .وحنن يف كل مشروعات القوانني اليت
تكون حمل انتظار بيان مقدار الكلفة دائمًا نكرر أنه عند القبول أو املنع
ننظر بىل مسملة الكلفة املالية واألعباء املالية املرتتبة ،وصحيح أن هناس
أمورًا قد ترتتب عليها أعباء مالية وهي مستحقة وبالتالي االستحقا يكون 11
موجبًا وبن ترتبت عليه األعباء املالية ،ونعلم أن كل مستحق مالي ترتتب عليه
أعباء ،وطاملا أنه مت تمجيل نظر هذا االقرتاح حتى يتم االست ناس برأي
الجهات املعنية فلماذا قدم هذا االقرتاح اليوم وبىل اآلن مل يورد التقرير الذي
أشار بليه الدكتور زكريا العباسي؟ أعتقد أن هناس موجبات للنظر يف هذا
الجانب ،فم يعرض االقرتاح اليوم وأهم شيء ميكن أن نستند بليه غري 11
موجود ،واملسملة ليست حقًا أو عدم حق ،وحنن نعلم ظروف بعض األعضاء
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فيما يتعلق مبسملة التقاعد وخاصة من خاضوا االنتخابات التكميلية باعتبار
أن مدة السنوات قد ال تنطبق عليهم ،ولكن جيب أن نمخذ األمر مبجمله من
ناحية االستحقا ومقدار األعباء املالية املرتتبة ،وجيب أن تنتهي الجهة املراد
االستعانة برأيها ــ والذي بناء عليه اختذ اجمللس قراره يف الجلسة املاضية
بالتمجيل ــ من األمور التوضيحية اليت يهم تبيانها ،وليس يف هذا االقرتاح 1
فق  ،وصحيح أن الرأي العام يقيد املشروع ألنه يبني مواطن االحتياج أو
مواطن االعرتاض أو املواطن اليت يبني فيها االحتياج أو االعرتاض أو
االعرتاض على عمل السلطة التشريعية يف جمال ما ،ولكن من هذا املكان
حنن نربر أي مشروع أو قانون تتم دراسته ،وقد تكون نظرة اجملتمع بليه من
وجهة واحدة ولكن وظيفتنا هنا باعتبارنا مشرعني هي النظر بىل املشروع من 21
كل األوجه ،ولذلك أ نى أن يتم تمجيل نظر هذا االقرتاح حتى تمتي ايي ة
العامة للتممني االجتماعي بالتقرير املالي املتعلق باحتساب الكلفة املالية،
والذي بناء عليه سيكون االقرتاح استكمل فعمً قواعده ليتم أخذ الرأي فيه
من قبل هذا اجمللس ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما ذهبت بليه األخت لولوة العوضي 11
واألخت دالل الزايد وأيضًا ما ذهبتَ بليه ــ سيدي الرئيس ــ من أهمية التمني
يف نظر هذا االقرتاح .أوالً ليسمح لي اإلخوة يف اللجنة أال أتفق معهم يف كثري
مما جاء يف تقريرهم ،عندما تكلم اإلخوة مقدمو االقرتاح عن وجوب األخذ
بمفضل املزايا بني صندوقي التقاعد املدني والعسكري ويف القطاع اخلاص،
فمي مزايا؟ هناس موظفون يعملون مدة  41سنة ،وحدد يم القانون احلد 11
األقصى بـ  ،%91وحنن أعضاء يف السلطة التشريعية ملدة  9سنوات حنصل
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على  ،%91فمي عدالة يطالبون بها؟ أعتقد أن املزايا املقدمة حاليًا ألعضاء
السلطة التشريعية مزايا مبالغ فيها بذا ما قيست باملزايا املقدمة بىل موظفي
القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص ،فاحلديث عن حتسني املزايا أو
مساواتها وأخذ األفضل منها هو كمم غري صحيح ،ما حيصل عليه عضو
السلطة التشريعية اليوم مقابل خدماته ملدة  4سنوات أو  9سنوات يصل بىل ما 1
حيصل عليه موظف احلكومة نظري خدمته مدة  41سنة وما حيصل عليه
موظف القطاع اخلاص يف عدد من السنوات ال أعلمها حتديدًا ،وبالتالي القول
بن عضو السلطة التشريعية حقه مهضوم هو قول غري صحيح .األمر اآلخر،
م وظيفيًا ،وليست هناس استدامة
حنن نتكلم عن سلطة العمل فيها ليس عم ً
يف هذا العمل ،أنت ختضع لقرارين ،بما استمرار تعيينك يف جملس الشورى 21
بقرار من جملة امللك أو انتخابك من قبل ناخبيك للربملان ،يف حني أن وضعك
يف الوظيفة احلكومية يكون دائمًا ،أو شبه دائم بذا كنت تعمل يف القطاع
اخلاص ،فهناس نوعان خمتلفان من العمقة العقدية بني صاحب العمل
واملوظف ،وبالتالي من اخلطم أن ننظر بىل وضعني خمتلفني النظرة نفسها
والرؤية نفسها ،حنن نستلم مكافآت وال نستلم رواتب ،وعندما تقول اللجنة 21
يف تقريرها بننا حنصل على مكافآت جيب أن نساويها مع الرواتب فهذا أمر
غري صحيح ،املكافمة ختتلف عن الراتب وحقو املكافمة ختتلف عن حقو
الراتب .سيدي الرئيس ،أخذ االقرتاح بشراء املدة ،وأختلف مع األع
عبدالرملن عبدالسمم

امًا يف أن هذا لن يـمتي بتكاليف بضافية ،هذا

غري صحيح ،اليوم يف القطاع احلكومي أو يف القطاع اخلاص تبدأ سن 11
التقاعد من  61سنة ،ويف السلطة التشريعية من املمكن أن يبدأ سن التقاعد
من  34سنة عند النواب ،أو  38سنة عند أعضاء جملس الشورى ،باعتبار أن
عضو جملس النواب قد يكون عمره  31سنة ،ويف جملس الشورى قد يكون
عمره  31سنة ،ويبدأ الصندو يصرف له خمصصات التقاعد منذ ذلك
الوقت ،أي منذ سن الـ 34عند النواب أو الـ  38عند أعضاء جملس الشورى 11
وبىل أن يقضي اهلل بممره ،يف حني أن العمر االفرتاضي يف احلكومة أو يف
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القطاع اخلاص حمدود؛ ألن اإلنسان يتقاعد يف سن الـ  61واهلل يعلم بىل متى
سيعيش هذا الشخص ،وبالتالي أنت تتكلم عن املدة اليت ستعوض عنها،
فهناس كلفة بضافية .أمر آخر ،هل يعقل أن يعمل عضو سلطة تشريعية مدة
سنتني وأطالب أن تشرتي له احلكومة مددًا بضافية مبقدار سنتني أخريني
وأدفع له تقاعدًا نسبته  %11على عمل مدته  4سنوات مل يعمل منها سوى 1
سنتني؟ك عندما أمسح بشراء مدة خدمة ملوظف عمل يف احلكومة  31سنة أو
 31سنة فإنين أكاف ه ،ولكن هنا أقول لعضو سلطة تشريعية :أنت عملت
سنتني أو مت تعيينك ملدة سنتني أو مت انتخابك ملدة سنتني ،اشرتِ لك مدة
بضافية واستلم  %11ما تبقى من العمر ،وبالتالي أعتقد أنه ليست هناس
عدالة ومساواة بذا كنا سننظر من منطلق العدالة واملساواة .أمر آخر ،ليسمح 21
لي اإلخوة يف لجنة الشؤون املالية واالقتصادية أن أنتقد تقريرهم أيضًا ،فقد
جرت العادة عندما حنيل اقرتاحًا بقانون بىل اللجنة املالية أن نتحدث عما
سيرتتب عليه من أعباء على املوازنة العامة للدولة ،واإلخوة يف اللجنة أصبحوا
طرفًا وتكلموا عن مشروعية وحيادية وأحقية األعضاء يف هذه املكافمة ،أي
أنه حتى اإلخوة يف اللجنة خرجوا عن حياديتهم ــ لألسف الشديد ــ وكتبوا 21
تقريرًا خارجًا عن نطا ما هم مكلفون به ،وهذا يعود بىل موضوع املصاحل
الذي ذكرته ــ سيدي الرئيس ــ وذكرته األخوات الزميمت قبل قليل.
وصحيح أن املشرع قدم مادة واضحة يف القانون تقضي بمن أي بضافات يف
مزايا األعضاء تبدأ من الفصل الذي يليه ،أي أني باعتباري عضوًا عندما
أشرع اليوم فيجب أال أستفيد من هذا التشريع ،ورمبا هذه هي الجزئية 11
الوحيدة اليت فيها خروج عن مبدأ املصاحل حيث لن أستفيد وسوف يستفيد
من سيمتي من بعدي ،ولكن مع ذلك ال أجد فيما تقدم به اإلخوة قبوالً بمن
نرفع معاشات تقاعد أعضاء يعملون سنتني أو حنسن من معاشات تقاعد
أعضاء عملوا  9سنوات بنسبة تصل بىل  .%91فيما يتعلق بالـ  4آالف دينار،
أعتقد أن نية املشرع هي أال نتجاوز سقفًا حمددًا من حقو التقاعد حتى ال 11
تصاب هذه الصناديق بعجوزات اكتوارية مستمرة ،وبدأناها بالقطاع
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اخلاص ،ملاذا القطاع اخلاص؟ ألننا يف القطاع اخلاص جند ارتفاعات كبرية
يف رواتب املوظفني ال جندها يف رواتب العسكريني أو موظفي احلكومة؛
ويذا السبب رفض هذا اجمللس االقرتاح الذي قدم من حوالي شهرين وذكره
األع عبدالرملن عبدالسمم ،وأنا أميل بىل وضع سقف يف املستقبل ملعاشات
تقاعد موظفي احلكومة ،وحنن نعلم اآلن أنه ليس هناس عدد كبري من 1
موظفي احلكومة ممن يتقاضى أكثر من  4آالف دينار ،وبالتالي ليس هناس
قلق أو خوف على صندو التقاعد مقارنة مبا هو موجود يف القطاع اخلاص،
ويذا السبب وافقنا يف هذا اجمللس على أن نضع سقفًا حمددًا بمربعة آالف
دينار للقطاع اخلاص ،وال أعلم ملاذا رفض مثل هذا احلد األقصى؟ أنت اآلن
لن تستلم أكثر من  %91من آخر راتب سواء عملت مدة  9سنوات أو  21سنة 21
أو  26سنة أو  41سنة ،والقانون حدد تقاعدس بـ  %91بغض النظر عن عدد
األدوار اليت تقضيها ،وبالتالي هناس أعضاء ممن سوف يعمل يف هذا اجمللس
ومن النواب ممن سيعمل مدة فصلني أو ثمثة أو أربعة وسوف يساهمون
باشرتاكاتهم من دون أن حيصلوا على مقابل عنها ،وهذه طبيعة الصندو
التعاضدي الذي على أساسه أسس مبدأ التممني االجتماعي يف البحرين سواء 21
يف القطاع اخلاص أو القطاع العام أو القطاع احلكومي .أكرر القول بنين
لست مع هذا االقرتاح ورمبا هناس بعض النقاط تستحق الدراسة املفصلة،
ورمبا حنتاج ــ خبصوص ما ذكره األع عبدالرملن عبدالسمم ــ بىل دراسة
بعض املعلومات بذا كان هناس عدم عدالة أو عدم مساواة بني األعضاء ممن
قضى املدة نفسها أو من خيسر جراء انتقاله من وظيفة بىل أخرى ،وقد جند 11
يف ذلك خمرجًا ،ولكين بشكل عام ال أتفق أبدًا مع املواد املقرتح تعديلها يف
القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أن نسرتسل يف النقاش سنمخذ اآلن الرأي النهائي على 11
مشروع قانون بتعديل املادة  11من القانون رقم  31لسنة 1118م يف شمن
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السلك الدبلوماسي والقنصلي ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  19لسنة
1123م ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــس:
بذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .أعتقد أن هذا االقرتاح بقانون من
األهمية أن نرتس لألعضاء اجملال يف أن يمخذوا حقهم يف التعليق عليه ،ألن
هذا سيسجل للتاريخ ،تفضل األع فؤاد أملد احلاجي.

21

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أبدأ مداخليت باإلشادة بكممك
ــ سيدي الرئيس ــ حول أهمية النظر بىل هذا االقرتاح ،حيث بن هناس تضاربًا
يف املصاحل ،املوضوع ليس موضوع صحافة ،فهناس أشخاص ينظرون بىل

عضو السلطة الربملانية نظرة املدافع عن مصاحلهم ــ سواء كان يف جملس 21
الشورى أو يف جملس النواب ــ الذي يوصل صوتهم ويدافع عن مصاحلهم،
وحنن شرفنا بالتعيني يف جملس الشورى بممر ملكي من جملة امللك حتى
نكون مشرعني ومدافعني عن مصاحل الناس ،وأقسمنا على ذلك .أعضاء
جملس النواب وصلوا بىل اجمللس بانتخابات مباشرة من ناخبيهم ليكونوا
الصوت املدافع عن مصاحلهم .أنا ضد هذا املقرتح ،وذلك ال يعين أن به عيبًا 11
ولكننا يف هذا اجمللس تكلمنا كثريًا عن العجز االكتواري ،وهناس عدة
مشروعات بقوانني أوقفناها بسبب العجز االكتواري ،وكنا نتساءل حول
هل أن هذه الصناديق ستبقى بعد  21سنوات أو  21سنة أو  11سنة ،وما ذنب
من يدفعون اليوم االشرتاكات عندما تفلس هذه الصناديق وتصاب بالعجز
االكتواري .األع الدكتور زكريا أوضح أن ــ يف أحسن احلاالت ــ عدد الذين 11
يدفعون اشرتاكاتهم من جملسي الشورى والنواب وأيضًا اجملالس البلدية ال
يتجاوز  211عضوًا وهم الذين يشملهم هذا القانون ،يف حني أن املستفيدين
من املعاشات يف تزايد مستمر .أنا ال أريد أن أعيد كمم األع مجال فخرو،
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والذي أوضح كل شيء باعتباره حماسبًا وصاحب دراية أكرب باألمور
االقتصادية؛ لذلك أطلب تمجيل النظر يف هذا االقرتاح بىل حني استمم تقرير
اخلبري االكتواري ــ كما تفضل األع الدكتور زكريا العباسي ــ حتى ال
حنمل هذه الصناديق أكثر مما عليها من التزامات ،وكما تفضل األع مجال
فخرو أنه عندما نتحدث عن مكافآت فإننا نتحدث عن شيء خمتلف عن 1
الراتب األساسي ،حيث بن مكافمة  %91من الراتب التقاعدي يف  9سنوات
ليست باألمر اييّن ،لذلك أنا ضد هذا املقرتح مجل ًة وتفصيمً ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف احلقيقة حنن لدينا تسجيل التجوّل االفرتاضي ،وحنن 21
واعدنا سعادة وزير الرتبية مبقابلته عند الساعة  21ظهرًا ،وهو اآلن موجود
هنا ،ولديه ارتباط آخر يف الساعة  21:31ظهرًا ،فامسحوا لي برفع الجلسة
ملدة نصف ساعة.

(رفعت اجللسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

21

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل نستمنف الجلسة .سنواصل مناقشة االقرتاح بقانون السابق،
تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

11

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لو نناقش بعض األمور من حيث املبدأ بالنسبة
بىل هذا املوضوع فسنمحظ أن األساس أصمً خاطئ ،حيث بن وضع السقف
للقطاع اخلاص واستثناء القطاع العام من وضع السقف ليس له أساس
قانوني ،مبعنى أننا ابتدعنا شي ًا للقطاع اخلاص وحددنا السقف بــ  4آالف 11
دينار ،فليس هناس أي أساس منطقي يقول ملاذا وضعنا السقف؟ حنن لسنا يف
املناقشات التفصيلية كما تفضل به األع مجال فخرو أو بعض اإلخوة مثل
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فؤاد احلاجي وغريه ،أنا أحتدث عن األساس ،كيف حندد سقفًا على من
يريد أن يؤمن تقاعده فيما بعد ،ثم نقول له :بذا كان راتبك  21آالف أو 21
ألفًا فسقفك األخري هو  4آالف فق

وال تستطيع أن تتجاوز هذا السقف؟ك

فق أود أن أعرف منوذجًا واحدًا مشابهًا يف دول العامل للبدعة اليت ابتدعتها
البحرين ،ال أعتقد أن هناس أي منوذج ،يا أع مجال فخرو اذكر لي دولة 1
واحدة فق تطبق هذا النظام سواء يف اخلليج أو يف الوطن العربي أو يف دول
العامل ،فق أريد دولة واحدة وضعت سقفًا معينًا للتقاعد .األجر يف الصمة
ويف الصيام يكون على قدر اإلميان ،وهل سنقول أيضًا بن هناس سقفًا معينًا
يف الجنةك وهل هناس سقف معني ملن يقوم بهذا العمل؟ طبعًا ليس هناس أي
سقف ،األجر وفقًا للجهد والصمة والتقوى ،بذن فعلى أي أساس أقيس هذا 21
املوضوع ،ليس ألنين رأيت أن النواب وأعضاء جملس الشورى واجملالس
البلدية حدد يم سقف معني للتقاعد وبمنا حديثي من حيث املبدأ ،فكل
أصحاب العمل وكل العاملني يف القطاع اخلاص يرون أن هذا ظلم وقع عليهم
وذلك عن طريق حتديد السقف وهو  4آالف دينار ،وأيضًا املؤسسات التممينية
ختسر ألنها تقيس االستقطاعات على أساس  4آالف ،وما فو هذا املبلغ 21
يذهب بىل العامل مباشرة ،فم يستفيد من رب العمل بذا أضاف بليه  %3أو
 ،%1وال يستقطع من راتبه أي شيء ،وبالتالي هناس خلل يف هذه الجزئية ،لذا
أجد أن فرض السقف على القطاع اخلاص أو على النواب وأعضاء الشورى
واجملالس البلدية ليس عادالً ألن األساس خاطئ ،وأيضًا استثناء الوزراء
والعاملني يف القطاع العام من حتديد السقف خاطئ ،وبذا كان هناس سقف 11
معني فمبد أن يكون على الجميع ،أليست هناس عدالة ومساواة؟ك وبذا كان
هناس استثناء فكيف نستثين الوزراء والعاملني يف القطاع العام ــ مع كل
االحرتام والتقدير يم ــ ونفرض سقفًا على العاملني يف القطاع اخلاص والنواب
وأعضاء جملس الشورى واجملالس البلدية؟ك ال أرى أن هناس منطقًا يقول:
الذي يعمل  9سنوات فق سيحصل على نسبة معينة من التقاعد ،بذا كان 11
ذلك خمالفًا للقانون فليست هناس مشكلة ولكن هذا وفقًا لنص القانون،
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وليست منّة من أحد ،البد أن يكون اإلخوة عادلني مع زممئهم يف جملسي
الشورى والنواب واجملالس البلدية ونلغي هذا السقف .أنا مع توصية اللجنة،
وأدعو مجيع اإلخوة بىل النظر يف هذا املوضوع ،هل هناس عدالة يف وضع
سقف؟ ليست هناس عدالة ،وأطلب من األع مجال فخرو أن يذكر لي الدولة
اليت قامت بوضع سقف للمعاش التقاعدي كي نعرف أننا مل نبتدع شي ًا أمام 1
اآلخرين وأمام دول اخلليج والوطن العربي ،فمنا حبثت هذا املوضوع ومل
أجده ،البحرين هي الدولة الوحيدة اليت فرضت سقفًا معينًا على حجم
الرتاكم للتقاعد يف القطاع اخلاص وتركته يف القطاع العام .أنا مع توصية
اللجنة ومع بلغاء هذا السقف كي تكون هناس عدالة للجميع يف القطاعني
21

العام واخلاص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع حممد أملد حممد مدير بدارة امليزانية بوزارة
املالية.

21

مدير إدارة امليزانية بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أبدأ مداخليت مبا ورد يف تقرير اللجنة
يف الجزئية اليت يا عمقة بالجانب املالي .ذكرت اللجنة أنه سترتتب على
تعديل القانون أعباء مالية على ميزانية الدولة ،ولكن حجم هذه األعباء

املالية ومقدار ما ستكلفها الدولة طبعًا غري واضح يف التقرير .أيضًا أود أن 11
أوضح نقطة وهي قضية التبعات املالية من الجانبني ،هناس تكاليف مالية
مباشرة عندما تضاف مدة سنتني ،وهذه النسبة تتحملها ميزانية الدولة لشراء
هاتني السنتني اإلضافيتني عندما يضمهما عضو جملس الشورى ،باإلضافة
بىل الكلفة االكتوارية اليت تد بىل فرتة االستحقا املتعلقة بصاحب املعاش
أو أصحاب املعاش من بعده .بذن هناس كلفة مالية وتبعات مالية ،وهذه 11
التبعات املالية ستتحمل جزءًا كبريًا منها امليزانية العامة للدولة حبسب
القانون الذي ينظم استحقا معاشات التقاعد ألعضاء السلطة التشريعية.
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بضافة بىل ذلك أود أن أشري بىل أن وزارة املالية لن تكون قادرة على بعطاء
رأي حول هذا املشروع بدون وجود حجم أو حتديد الكلفة املالية ،وكما
ذكر األع الدكتور زكريا العباسي أن هناس خماطبة مع اخلبري االكتواري
الحتساب كلفة هذه التعديمت على الصندو املخصص ملعاشات التقاعد
للسلطة التشريعية وأعضاء اجملالس البلدية .وأود أن يمخذ اجمللس يف االعتبار 1
أن التبعات املالية مرتبطة أيضًا بقانون امليزانية العامة للدولة ،لذا يرجى
النظر يف املادة  31من قانون امليزانية العامة للدولة اليت تنص على أن «كل
مصروف غري وارد يف امليزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون
بقانون» ،فهناس تراب

بني أي تبعات مالية بضافية وما يتم بقراره يف

امليزانية ،ولكن يف الوقت احلالي مل تضمن امليزانية العامة للدولة مثل هذا 21
النوع من التعديمت ،هذا ما وددت أن أوضحه بشكل خمتصر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع عبدالرملن ببراهيم عبدالسمم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

21

أود أن أضيف بعض األمور ،وأرد على

تعليقات األع مجال فخرو .حقيقة كان من املفرتض أن يمتي كممه هذا
عندما تقدمت احلكومة بالقانون األصلي ،ويعدل فيه ويقول :خمل  4سنوات
كلِّفتُ يف الفصل التشريعي األول عندما كنت أمينًا عامًا 11
حيصل على ُ .%11
للمجلس بمن آتي بالدول اليت تطبق نظام التقاعد ،فوجدت أن  %81من العامل
العربي يطبق قانون التقاعد ،ورأيت أن أقل دولة تعطي  %31للسنوات األربع،
وبعض الدول تعطي  %41مثل دولة الكويت ،واألردن تعطي  %11وغريها من
الدول ،وبعد ذلك تزيد النسبة عن كل سنة حبد أقصى ــ حبسب ما تتطر
بليه قوانني التقاعد ــ  %81يف بعضها و %91يف بعضها اآلخر ،اإلمارات تعطي 11
املكافمة كاملة للعضو الذي خيرج من السلطة التشريعية .أما مسملة أنين
أقول بن العضو يقضي  4سنوات وحيصل على  ،%11فالوزير يقضي يومًا
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واحدًا وحيصل على  ، %91هذه ليست قواعد ،أساس القانون عندما تقدمت
به احلكومة أنها وضعت  %11وحنن جنعلها  %31أو  ،%11ولكن هذا
الكمم ال يعيب االقرتاح بل يعيب القانون األصلي ،حنن اآلن نعدل ثغرات يف
القانون احلالي ،هل هذه الثغرات موجودة أم ال؟ بذا كانت موجودة
فسنعالجها ،وحنن عالجنا موضوع األشخاص الذين يدخلون أثناء الفصل 1
التشريعي بينما القانون األصلي غفل عن هذا املوضوع .والنقطة األخرى هي
السقف ،ألنها أحدثت مشكلة بالنسبة بىل القدامى ــ سواء كانوا من القطاع
اخلاص أو من القطاع العام ــ الذين دخلوا السلطة التشريعية ،اآلن املوظف يف
القطاع احلكومي قضى يف احلكومة  31سنة وخرج على التقاعد مبكرًا،
ومل يعيّن يف جملس الشورى ومل يُنتخب يف اجمللس النيابي ،حيصل على 21
معاش تقاعدي يفو الــ  4آالف مع الزيادة السنوية ،وبذا عيُّن يف جملس
الشورى أو انتخب يف جملس النواب فسنحدد سقفه بــ  4آالف ،ال أعرف
ملاذا؟ك أليست هذه ثغرة ،حنن نريد حمً يذه املشكلة ونريد جوابًا من
احلكومة ،حنن نعاجل ثغرات يف القانون احلالي ،دعونا منرر هذا االقرتاح
وحنيله بىل احلكومة ،وعندما تمتينا بردها نناقش املوضوع ونصوت عليه بما 21
بالرفض وبما باملوافقة ،لكن اآلن دعونا منرر هذا االقرتاح ألنه مل يبقَ على
انتهاء الفصل التشريعي بال  3أشهر فق  ،فانتبهوا بىل هذا الوقت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مهما قيل عن هـذا االقـرتاح ومهمـا قيـل
عــن القــانون النافــذ فــنحن أمــام معضــلة قانونيــة ودســتورية .كمــا تفضــل األع
عبدالرملن عبدالسمم وقال بن هـذا القـانون ـــ باإلضـافة بىل أنـه وضـع سـقفًا 11
لرتاكــم املعــاش التقاعــدي ــــ انــتقص مــن حقــو بعــض مــن يكونـون أو ســوف
يكونون أعضاء يف السلطة التشريعية ،مبعنى أن املسملة تتكلم عن األعضاء
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الجدد أو األعضاء الـذين مل يتنـاويم هـذا القـانون وذلـك حبسـب الوقـائع الـيت
مررنا بها والتجربة اليت مرت بها مملكة البحرين ،هذه نقطة .النقطة الثانية:
هنــاس أعضــاء ســينال القــانون املوجــود مــن حقــوقهم ،عنــدما تضــع القــانون
بجباريًا ــ االشرتاس يف التقاعد اخلاص بالسلطة التشريعية يف صندو التقاعد
واجملالس البلدية ــ سيرتتب عليه اإلضرار ،وهذا اإلضرار كيف تتم معالجته؟ 1
أنــا مــع مــا تقــدم بــه اإلخــوة مــن حيــث املبــدأ ولكــن بالنســبة بىل التفاصــيل
فاملوضــوع حيتــاج بىل املراجعــة ،بــل علــى العكــس الــدول العربيــة تــذهب بىل
الجمــع بــني املعاشــني وال نــع الجمــع بينمهــا مثــل مجهوريــة مصــر العربيــة .أنــا
أقــول ـــــ علــى األقـــل ــــ بن هـــذا االقــرتاح يعـــاجل مشــكلة األعضـــاء الجـــدد أو
األعضاء الذين يكملون فرتات زممئهم بما بسبب الوفاة وبما االسـتقالة أو أي 21
سبب آخر ،ويعاجل االنضمام اإلجباري لألعضاء الـذين انـتقص مـن حقـوقهم،
وال ينال من ذلك ما سيقولونه بن هنـاس عجـزًا اكتواريًـا ،أيُّ عجـز اكتـواري
يف ظــل أن هنــاس عض ـوًا يف جملســي الشــورى والنــواب أو يف اجملــالس البلديــة
يتقاضى حاليًا معاشه التقاعدي وهو أكثـر مـن  4آالف دينـار مـن الجهـة الـيت
انتدب منها أو عني منهـا؟ك أيـن هـذا العجـز؟ هنـاس أعضـاء يف جملـس الشـورى 21
اليوم يتقاضون معاشاتهم التقاعدية مبقدار أكثر من  4آالف دينار ،وسيرتتب
على انتهاء عضويتهم يف هذا اجمللس أن يقـل أو ينـتقص مـن هـذا احلـقك وهـذا
فيه شبهة دستورية ،أين العجز االكتواري؟ وأين الكلفة املاليـة الـيت سـترتتب
على الدولة وهـم يتقاضـون حاليًـا معاشـات أعلـى مـن  4آالف دينـار؟ هـل جيـوز
للدولــة أن تمخــذ بــدالً مــن أن تعطــي؟ هــذه املبــالغ يــتم صــرفها حاليًــا لألعضــاء 11
ســـواء يف جملســـي الشـــورى والنـــواب أو يف اجملـــالس البلديـــة ،معاشـــات تفـــو
الســقف املنصــوص عليــه يف القــانون النافــذ ،مــا هــو العــبء املــالي أو العجــز
االكتواري الذي تكلم عنه األع الدكتور زكريا العباسـي يف حالـة اسـتمرار
هــذا املعــاش حتــى بعــد انتهــاء مــدة عملــه يف الســلطة التشــريعية أو يف اجملــالس
البلدية؟ أين الضرر أو أيـن العجـز الـذي سـيلحق بامليزانيـة؟ مبعنـى أن الكـمم 11
يف املوضــوع علــى عواهنــه ال جيــوز ،فاملوضــوع حيتــاج بىل دراســة ،فمــن حيــث
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املبدأ هناس مشكلة حتتاج بىل حل ،سـواء كـان احلـل بالنصـوص الـيت تقـدم
بهــا األعضــاء أو بنصــوص أخــرى أو مبعالجــة أخــرى .حنــن اليــوم نُقــرر قاعــدة
املســاواة ،فــإذا كانــت املســاواة علــى بطمقهــا ســرتتب عج ـزًا اكتواريًــا علــى
الدولة ،وحنن قد نقف ضد هذا العجز ونقول ال ،فيجب أال ننتقص من حقـو
أشــخاص جــاؤوا بىل الســلطة التشــريعية ليُضــاروا .أنــا لــن أقــول كمــا يُقــال يف 1
الشـارع (ملــاذا قبلــتم وج ـتم؟) ،لــن يســتطيع أحــد أن يُعـارض قــرار جملــة امللــك
بتعيينه يف السلطة التشريعية يف جملس الشورى ،والنواب لـن يقفـوا ضـد برادة
الشعب يف انتخاباتهم ،بن هذا القول غري قانوني وغري منظم ،فـالكمم الـذي
قيل اليوم وهو «فلنخضع ولنرَ مراقبة الشـارع» أيـن كـان هـذا الكـمم عنـدما
نظر جملس الشورى مشـروع قـانون زيـادة معاشـات التقاعـد ،فلمـاذا مل تؤُخـذ 21
نظــرة هــذا الشــارع عندئــذ؟ فلنعــاجل املواضــيع معالجــة موضــوعية علميــة ،ال
معالجة أهوائية أو شخصية ،فهناس آخرون سيمتون بعدنا سـيُطبق علـيهم هـذا
القانون ،وقد ال يُطبق علينا حنـن حاليًـا للقيـود املوجـودة يف الدسـتور ،ولكـن
يف املســتقبل حنــن نعمــل لرتســيخ قاعــدة املســاواة وقاعــدة عــدم االنتقــاص مــن
احلقــو بنــاء علــى قــرار صــادر بتعــيني شــخص يف جملــس الشــورى أو انتخــاب 21
شخص يف اجمللس النيابي أو اجملالس البلدية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع عبدالرملن حممد مجشري.

11

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أحد املوقعني على هذا االقرتاح بقانون،
ومع املربرات اليت ذكرها األع الشيخ عبدالرملن عبدالسمم ،واألع
الدكتور عبدالعزيز أبل ،واألخت لولوة العوضي لتمييد هذا القانون ،والذي
جاء ــ حقيقة ــ إلزالة عيوب قانونية ودستورية يف القانون احلالي .وأريد أن 11
أؤكد لكم أنه لو أُخذ القانون احلالي بىل ا كمة الدستورية حلكمت
ا كمة الدستورية بعدم دستوريته ،ألنه يُميز بني أعضاء السلطات يف
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مملكة البحرين .هناس نقطة مهمة أثارها بعض اإلخوان ،وهي مسملة الرأي
العام :صحيح أن الرأي العام أثار هذه النقطة ،والذين أثاروا هذه النقطة
كان أوىل بهم أن يُثريوا مداخمتهم عندما أتى بلينا مشروع التقاعد من
احلكومة ،وأن يقفوا ضد هذا املشروع ،وكذلك أن يقفوا ضد رفع
امتيازات أعضاء السلطة التشريعية ،بل هناس من طالب بمكثر من ذلك1 ،
وأنتم تعرفون من طالب بذلك ،وكان باإلمكان أن يعرتضوا على هذه
االمتيازات .وأنا أقول بننا ــ بصفتنا أعضاءً يف السلطة التشريعية ــ مستعدون
أن نلغي قانون التقاعد لو قبل الوزراء ومن يف حكمهم بإلغاء تقاعدهم
كذلك ،وأقصد بذلك بلغاء التقاعد كله عن أعضاء السلطة التنفيذية
والسلطة التشريعية أيضًا ،هذا ما سوف يُرضي الشارع .وبذا أردنا أن نهتم 21
بالرأي العام فيجب أن منتلك الشجاعة ونمتي بهذا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

21

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أتكلم عن هذا االقرتاح ،ألنين أتفق
مع ما ذهب بليه األع عبدالرملن عبدالسمم ،وأيضًا أؤيد ما ذهبت بليه
األخت لولوة العوضي ،وسمضيف بضافة بسيطة فق

وهي :حنن عندما

نناقش هذا االقرتاح فهل هناس ــ فعمً ــ ثغرة قانونية؟ هل هناس حق جيب أن 11
نركز عليه؟ هل ألعضاء جملس الشورى أو ألعضاء جملس النواب أو ألعضاء
اجملالس البلدية أيضًا احلق يف هذا املقرتح أم ال؟ املسملة هي أننا ال ننظر بىل
املوضوع من ناحية عاطفية فق  ،ومع احرتامنا للرأي العام وآلرائه ،ولكن
املشرع عندما يُشرع جيب عليه تناول املوضوع من ناحية موضوعية ومن ناحية
حقوقية .بن أعضاء جملسي الشورى والنواب وغريهم والذين تناويم هذا 11
االقرتاح أيضًا هم مواطنون وجزء من الشعب ،وكما هم يُشرعون ويسنون
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قوانني يف مصلحة الشعب سواء كانت يف قانون التقاعد أو غريه ،أيضًا هؤالء
مواطنون ويم حقو  ،وال أتفق مع القول بن هناس موضوع مصاحل .بذن ،بذا
كان املشرع نفسه ال ميكنه تعديل أي نص قانوني له فيه مصلحة أو حق،
فمن الذي سيقوم بهذا الدور؟ هل يم حق أم ليس يم حق؟ هذا السؤال هو
الذي جيب مناقشته ،وليس أن نسري خلف الرأي العام ،وشكرًا.

1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أكرر ولكنين أحببت أن أقول بن األع
حممد أملد مدير بدارة امليزانية بوزارة املالية أكد ــ خمف ما هو وارد يف
التقرير ـ أنه حباجة بىل معرفة األعباء املالية املباشرة وغري املباشرة يف املدة،
ولذلك حنن حينما طالبنا بتمجيله أو بعادته بىل اللجنة ملعرفة األعباء املالية

املرتتبة وتفصيمتها ضمن هذا املقرتح حتى يتم وضعه شمنه شمن أي قانون 21
يتطلب أعباء مالية ،فإن طلبنا هذا يف مكانه ،وخاصةً ــ كما أفاد الدكتور
زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهي ة العامة للتممني االجتماعي ــ أنهم
يعملون على وضع هذه احلسابات ،وقد ال يعجب هذا الكمم أحدًا من
أعضاء اجمللس ولكن املطالبة باحلق مل تكن يف يوم من األيام دافعة بىل
اخلجل واجملاملة ،فاحلق هو أساس أي مطلب قانوني؛ ولذلك بذا كان هناس 11
مقتضى وحق وقدرة ووجوب على حتمل أي من تبعات تنفيذ مثل هذا القانون،
فإن مسملة اختصاص املشرع يف التشريع لنفسه ولغريه تشمل كل األمور،
خبمف أن املادة  262ــ وكنت أتكلم قبل حني مع املستشار بشمنها ــ هي
اليت أوجبت بذا كان لك مصلحة شخصية يف التشريع أن تُخطر اجمللس
املتمثل يف مكتب اجمللس أو اللجنة اليت تنظر يف ذلك ،وهذا من باب املوازنة 11
ومن باب أن يكون هناس بفصاح يف هذه األمور ،وخمف ذلك فإن كل
مصلحة تستوجب رعاية احلقو فيها .ولكن نقطيت اليت أقف عندها فق
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هي أنه مبا أن لدي جهتني بدالً من جهة واحدة تطلبان االنتظار ملعرفة األعباء
املالية فإن هذا أبس

ما ميكن اختاذه من قرار يف شمن هذا االقرتاح

بقانون ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األع عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن تعودنا دائمًا ــ وخصوصًا من جملس 21
الشورى ــ أن االقرتاحات املرفوعة تكون مدروسة دراسة كاملة تُبيّن فيها
كل احلقائق .بالنسبة بىل هذا االقرتاح بقانون وما دار من كمم بشمنه،
جيب أن نضع النقاط على احلروف أوالً ،أي ال ميكن مقارنة موظفي
احلكومة الذين يعملون  36ساعة يف األسبوع ،وملدة  11أسبوعًا ويمخذون
 %91بالعاملني يف السلطة التشريعية واجملالس البلدية مع احرتامي وتقديري 21
يم ،فهذا يعمل ملدة  41سنة حتى حيصل على نسبة  %91من راتبه الذي
شارس فيه ،حيث دفع اشرتاكات  41سنة ،فقضية التقاعد ختتلف امًا عن
هذا الصندو  ،فهناس أنا دفعت اشرتاكات وأيضًا احلكومة دفعت لي
اشرتاكات ،ولكن توجد اشرتاكات من راتيب ،فم ميكن أن نقارن 41
سنة عمل بـ  4سنوات عمل .طبيعة عمل أعضاء جملسي الشورى والنواب 11
واجملالس البلدية ختتلف عن عمل املوظفني يف القطاعني اخلاص والعام،
فهذان القطاعان حيتاج فيهما املوظف بىل أن يعمل حتى يصل عمره ــ رمبا ــ
بىل  11أو  61سنة لكي يتقاعد ،بينما تنظيم اجملالس خيتلف ،فلدينا
جمالس بلدية تنتخب كل  4سنوات ،ومعنى ذلك أن هناس  41شخصًا
معرضني للتغيري ،وهناس جملس نواب أيضًا فيه  41عضوًا ،وتوجد انتخابات11 .
بذن خيتلف الوضع ،والنظام خمتلف ،ليس لديك موظف يعمل ملدة  41سنة،
فالنظام وُجد كمكافمة ،فم خنل
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 16

بني املكافمة والراتب التقاعدي.
1124/1/21م املضبطة 21

القانون احلالي فيه امتيازات كثرية ،والقول بغري هذا غري صحيح ،ولكن ال
ميكنك طلب هذه االمتيازات وكذلك مجيع االمتيازات اليت يمخذها موظفو
احلكومة والقطاع اخلاص ،لذا جيب أن توجد عدالة يف هذا املوضوع ،ومن
قال بن العدالة غري موجودة فنحن البد لنا من التدقيق يف كل الجوانب .أنا
أعتقد أن النقطة املهمة يف املوضوع هي أن هناس جهتني ،وبداية جيب أن 1
يكون هذا االقرتاح مدروسًا دراسة صحيحة ،والقول بنه ليست هناس كلفة
مالية غري صحيح ،وحنن ال نستطيع أن نقول هذا الكمم ،بل جيب أن حيدد
لنا املختصون الكلفة املتوقعة ،ألنه لديك جمموعات ستمخذ راتبًا تقاعديًا
كل  4سنوات أو كل  9سنوات ،وال نعرف الكلفة احلقيقية كما بني
اإلخوة يف وزارة املالية وهي ة التقاعد الذين يُشرفون على هذا الصندو 21 .
أعتقد أن هذا املوضوع حيتاج بىل دراسة وبىل بعادة النظر وبىل رأي املختصني
يف هي ة التقاعد ،ورأي وزارة املالية ملعرفة الكلفة املالية ملعرفة ما بذا كان
هذا ممكنًا أو غري ممكن .األمر اآلخر أنه ليست هناس عجلة على هذا
املوضوع ،فهذا االقرتاح بقانون بذا تمخر شهرًا أو شهرًا ونصف مثم فهو لن
يُعاد يف هذا الدور .أنا أرى ــ واألمر يعود بليكم ــ أن هذا املوضوع حيتاج بىل 21
دراسة متمنية والبد أن نبيّن االمتيازات املوجودة يف هذا القانون واالمتيازات
املوجودة يف القطاعني اخلاص والعام ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع عبدالرملن ببراهيم عبدالسمم.

11

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بن كمم معالي الوزير هو نفس كمم األع
مجال فخرو ،فهم يعيبون القانون النافذ حاليًا ،ألنه كيف يستحق العضو
عن سنوات العمل  %11أو يستحق عن  9سنوات %91؟ فهذا عيب يف القانون 11
النافذ وليس يف االقرتاح .بذا أردمت وجهة نظري الشخصية فمنا أقول بن نسبة
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 %11ألربع سنوات خدمة كثرية ،فكان من املمكن أن ينظروا بىل معاشات
دول العامل العربي التقاعدية ويمخذوا بمقلها على اعتبار أن اقتصاد البحرين
متواضع ،ويمخذوا بنسبة  %31مثمً ،ولكنين حينما أستكثر على األعضاء
أخذ معاش تقاعدي فم ميكن لك أن حترم السلطة التشريعية من املعاش
أيضًا؛ ألنه بهذا لن يتشجع أحد على الدخول بىل السلطة التشريعية؛ ألن 1
فلسفة قوانني التقاعد كلها تصب يف ملاية املواطن يف أي بلد ،هو وأهله
وأوالده ،والعضو أليس مواطنًا؟ أليس لديه عائلة وأوالد؟ هو يريد أن يُحمى،
وبعد أن خيرج من وظيفته ويعني يف السلطة التشريعية أو يتم انتخابه يف
السلطة التشريعية أو اجملالس البلدية ،أين يذهب بعد ذلك؟ أعرف أعضاء يف
السلطة التشريعية خمل الفصل التشريعي األول كانوا مدرسني ،دخلوا 21
السلطة التشريعية ثم خرجوا حيث مل يتم انتخابهم يف الفصل التشريعي
التالي وهم عاطلون بىل اآلن ،هل تريد الدولة أن يبقوا عاطلني يف الشارع؟
لوال أنهم أنقذوا مبكافمة من الديوان امللكي بىل أن أنقذهم قانون التقاعد،
حنن نعاجل القضايا معالجة موضوعية ،هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى ،ال
يقارن هذا بهذا ،هذا نظام ،كما نقول بن للوزراء نظامًا ،فالوزير يعمل يومًا 21
واحدًا وحيصل على نسبة  ،%91فهل نقول بنه دفع عن  41سنة؟ك هو مل يدفع
عن  41سنة بل دفع عن يوم واحد أو أنه مل يدفع شي ًا أبدًا وحيصل على نسبة
 ،%91فهذه املقارنة ال بوز بني املواطنني بهذه الطريقة ،حنن نريد مساواة
أمام القانون ،وال نريد امتيازات على موظفي احلكومة ،أنا عملت يف
احلكومة مدة  36سنة وأعرف ما دفعته ،والذي أريده هو أن هذا القانون به 11
عدم مساواة وثغرات قانونية جيب عمجها ،وال بمس بذا وافقنا عليه اآلن
وذهب بىل احلكومة أن يمتي بعد شهرين أو ثمثة أو أربعة ،املهم هو أن تمتينا
احلكومة برأيها ،حنن أرسلنا بليهم رسالة يف بداية شهر  21ونريد جوابًا
منهم ومل يرسلوا بلينا جوابًا ،فق

جاءنا جواب من ايي ة العامة للتممني

االجتماعي يفيد بمنهم ليسوا أهل اختصاص ،ما احلل؟ وشكرًا.
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11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،الشيخ عبدالرملن ،أنت اآلن تضع اللوم على القانون وتعترب
أن نسبة الـ  %11كبرية ،فلماذا مل تقرتح نسبة  %31عندما قمت بتعديل
القانون؟
1

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
سيدي الرئيس ،هذه مسملة قانونية؛ ألن هذا أصبح حقًا مكتسبًا وال
جيوز بنقاصه.
21

الرئيـــــــــــــــس:
يف اليونان عندما واجهوا العجز قاموا باخلفض بنسبة  %11يف الرواتب
ومعاشات التقاعد ومل يقولوا حقوقًا مكتسبة.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
فليخفضوا أيضًا النسبة املعتمدة للوزراء من  %91بىل .%31

21

الرئيـــــــــــــــس:
أعتقد أن املوضوع مهم ،واألع عبدالرملن عبدالسمم طرح وجهة
نظر ،وسعادة الوزير لديه أيضًا وجهة نظر وجيهة ،واألع مجال فخرو طرح
وجهة نظر أخرى ،وكل املداخمت هي مداخمت قيمة ويا اعتبار ،ولكن 11
االقرتاح األهم هو الذي اقرتحته األخت دالل الزايد وهو مزيد من الدراسة
والتدقيق ،فمرجو أن نعطي أنفسنا مهلة ملزيد من الدراسة ،وقد نصل بىل
صيغة توافقية ،وطاملا أن هذا االقرتاح لن يعود يف هذا الدور بل يف الفصل
التشريعي القادم فتمجيله ــ كما قال سعادة الوزير ــ مدة شهر أو شهرين لن
يضر ليعاد بشكل مدروس .تفضل سعادة األع عبدالعزيز بن حممد الفاضل 11
وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هناس نقطة مل أكملها ،فقد أتانا الكمم
نفسه من اإلخوة النواب ،وهو املتعلق بعدم مساواة األعضاء يف حالة التقاعد،
أي بذا عمل العضو مدة  3فصول يتم حساب التقاعد على الفصلني األول
والثاني ،واآلن احلكومة تدرس هذا املوضوع وبن شاء اهلل ستعدله ،حبيث 1
حيتسب التقاعد بناء على آخر فصلني ،فم يظلم العضو األقدم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
21

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،املوضوع مهم وبعادته بىل اللجنة لن تضيف
شي ًا ألن الرأي واضح .األساس يف السقف خطم ،ولنرَ متى أتى السقف؟
قانون التممينات صدر يف عام 2816م ،وملدة  31سنة مل يكن هناس سقف
نهائيًا ،فهل البحرين يف ذلك الوقت مل تنظر بىل املوضوع نظرة منطقية 21
وكانت األمور تسري على عواهنها؟ طبعًا ال ،متى حدث التعديل؟ حدث
التعديل فق

ليضر العاملني يف القطاع اخلاص ،وهذا قانون مضر بالقطاع

اخلاص ،وأنا أعمل يف القطاع اخلاص ،وبذا كان سعادة الوزير يقول بن
العاملني يف القطاع العام يعملون مدة  9ساعات يف اليوم ومن حقهم أن
يراكموا  41سنة ،فهناس من يعمل يف القطاع اخلاص بنفس القدر والجدية 11
ويسهم يف تطوير االقتصاد الوطين بنفس القدر الذي يقوم به العاملون يف
القطاع العام ،ومع ذلك ليس هناس سقف للقطاع العام وهناس سقف للقطاع
اخلاص ،أين العدالة يف هذا املوضوع؟ ومتى فُرض؟ فرض يف عام 1116م
فق عندما أصبح هناس القليل من الغرية واحلسد بمن بعض كبار اإلداريني
يف البنوس يمخذون رواتب أعلى من وكمء الوزارات ،وأعتقد أن هذا منطق 11
غري سليم مطلقًا ،وينظر بىل الناس مبنظار ملاذا فمن يمخذ أكثر من فمن؟
اضغ

عليه وأقوم بإنزال السقف .ليست هناس عدالة مطلقًا يف التعامل مع
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القطاع اخلاص وباألخص يف القطاعات املنتجة ،يف املصارف وشركات
التممني وشركات االستثمار اليت توظف حبرينيني ،رئيس تنفيذي حبريين
راتبه  21ألف دينار ،جيب أال يستلم معاشًا تقاعديًا أكثر من  4آالف ،هذا
غري مقبولك أين العدالة يف هذا املوضوع؟ ثم بمي وجه حق تقوم الدولة بوضع
هذا السقف؟ ألن وكيل الوزارة ال حيصل على معاش بهذا املقدار أصبحت 1
لدي مشكلةك املشكلة لدى الدولة ،لرتَ القيمة احلقيقة لساعة العمل
للموظف العام وتعطيه الراتب الذي يستحقه ،أما ألن املؤسسة يف القطاع
اخلاص تقيم عمل العاملني فيها بإنتاجيتهم ومردودهم على رأس املال وتعطي
(بونس) فتصبح لدي ردة فعل وأضع السقفك هذا ضرر على القطاع اخلاص،
وهناس الكثري من التذمر يف القطاع اخلاص حنو احلكومة ومن فرض هذا 21
التعديل وهو فرض يف عام 1116م فق  ،أي فرضناه يف وقت اإلصمح .أعتقد
أن املوضوع مهم والسقف مضر وظامل للقطاع اخلاص وجيب أن يلغى ،ونعلم
أنه سيحدث تسويف ،وسيقولون :قدموا بلينا احلسابات ،ال يكون احلديث
عن احلسابات والدقة يف املعلومات بال اآلن فق عندما يتعلق املوضوع بالقطاع
اخلاص وعندما يتعلق املوضوع برفع السقف ألعضاء السلطة التشريعية 21
والعاملني يف اجملالس البلديةك أعتقد أنه ليست هناس عدالة ،وبذا كنا نريد
أن حنقق العدالة فلنرفع السقف ونفرض السقف أيضًا على الوزراء وموظفي
القطاع العام .أتفق مع األع عبدالرملن عبدالسمم ،ولو كان بميدينا أن
حنرس هذا املوضوع أمام ا كمة الدستورية لقمنا بذلك وأنا على ثقة أننا
سنكسبه ،ولكننا ال نستطيع ذلك ألن قانون ا كمة الدستورية ال يسمح11 .
أعتقد أنه من الضروري أن تتم املوافقة على هذا القانون ،وليذهب بىل
احلكومة ،وتمتي احلكومة اليت لديها كل املعلومات بالكلفة املالية ألننا ال
منلك املعلومات ،وقد ناقشنا هذا املوضوع يف لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية ،وعجزنا عن القيام بذلك ألنه ليست لدينا املعلومات .العدالة
تقول أن يذهب القانون بىل احلكومة لتصيغه ومن ثم نناقش التفاصيل11 ،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،جيب أال ننصب أنفسنا حمل ا كمة الدستورية وحنكم
بعدم الدستورية ،وحيق لنا أن نلجم بىل ا كمة الدستورية للحكم يف
دستورية هذا القانون أو أي قانون آخر ،هذا بذا كان املوضوع يتعلق
بالدستورية أو عدمها .وأعتقد أن الطريق األسلم هو التمحيص والتدقيق حتى 1
نستطيع اختاذ القرار املناسب ،واملزيد من الدراسة لفرتة معينة لن تضر.
تفضل األع خليل ببراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا جزء من هذه اللجنة وأفتخر بذلك .لن 21
أتكلم عن هذا القانون فنحن موافقون عليه ،ولكن سمتكلم عن اآللية،
والشيخ عبدالرملن عبدالسمم جزاه اهلل خريًا رجل عمل يف ديوان اخلدمة
املدنية سنوات طويلة وملم بقانون التقاعد احلكومي وبكل هذه احليثيات.
وحنن يف اللجنة ــ وأنت سيدي الرئيس تعرف آليتنا يف العمل ــ لدينا اتصال
مباشر يومي ،والدكتور زكريا العباسي حضر اجتماعات اللجنة أكثر من 21
مرة ،وأستطيع أن أقول بن اتصاالت الشيخ عبدالرملن عبدالسمم به أكثر
من حضوره االجتماعات ،وممثلو الوزارة دائمًا وأبدًا يمتون بلينا ،والكمم
الذي مسعناه اليوم ملاذا مل يذكروه يف اجتماعات اللجنة وقد اجتمعنا بهم
كثريًا وهناس اتصاالت هاتفية بهم .سمعود بىل ممحظات ايي ة العامة
للتممني االجتماعي ،فقد قالت" :بن املادة الثالثة عشرة تقضي بتكفل امليزانية 11
العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندو  ،وعليه فإن
ببداء الرأي حول التبعات املرتتبة على هذا املقرتح ال يقع ضمن اختصاصات
ايي ة" ،واليوم أمسع من الدكتور زكريا العباسي أنه قام باالتصال
باخلبري االكتواري وينتظر منه دراسة عن املوضوع ،أمل يكن أوىل
بالدكتور زكريا أن يكون قد درس املوضوع مع اخلبري االكتوراي قبل 11
حضور اجتماعات اللجنة؟ك أمر آخر ،اليوم من هو رئيس جملس بدارة ايي ة
العامة للتممني االجتماعي ،أليس هو وكيل وزارة املالية؟ك ومن هو الوزير
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املسؤول عن ايي ة العامة للتممني االجتماعي؟ أليس هو وزير املالية؟ك يا
بخوان ،ليس من املناسب القول :لنرتيث وندرس ،لقد درسنا هذا القانون،
وأتينا باألشخاص املعنيني بهذا املوضوع وكانت هناس اتصاالت هاتفية ومل
يقصر الشيخ عبدالرملن عبدالسمم ،واآلن نتفاجم بالقول :ال ،ملاذا مل
تذكروا ذلك منذ البداية؟ك سيدي الرئيس ،ليذهب االقرتاح بىل احلكومة 1
وتدرسه وتقدمه ،وحنن ال نتكلم اليوم عن شيء آني ــ واإلخوة قالوا :رغم
الضرر احلادث ــ بل نتكلم عن شيء مستقبلي ،فبعد انسحاب ( )29نائبًا أتى
النواب التكميليون ،وهؤالء بدالً من أن جيازوا على هذا املوقف الوطين
نقول :ليست لنا عمقة بهم ،قد يتكرر هذا األمر يف املستقبل هذا املوضوع
ليس فيه مصلحة ذاتية أو آنية ،فالكل يعرف ذلك ،وما نتحدث عنه هو 21
واجب وطين ،ومسؤولية وطنية ال ميكن أن نتخلى عنها أبدًا ،وال نريد أن
نزايد على أحد ،سواء كانوا أعضاء يف جملس الشورى أو أعضاء يف جملس
النواب ،فجميعهم وطنيون ،واحلكومة فيها أشخاص خملصون ووطنيون،
ولكن ال بد أن نكون واقعيني ،فنحن مممورون بالشفافية وبمن نكون
واقعيني مع أنفسنا .حنن نتعاون مع السلطة التنفيذية تعاونًا منقطع النظري21 ،
ولكننا ال نريد أيضًا أن يكون هناس نوع من التعطيل ألسباب حنن
ندركها ،واجملال فُتح يم بشكل كبري ،ولكن هذه هي النتيجة ،واليوم
حنن نرى أننا حباجة بىل املزيد وكمننا مل نقم بواجبنا ،وهذا األمر غري
صحيح على األطم  ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سمعطي الكلمة لألع زكريا العباسي ومن ثم سمقفل باب
النقاش ،وسمصوت أوالً على بحالة املقرتح بقانون بىل اللجنة ملزيد من
الدراسة ،وبذا مل يفز ،فسنصوت على توصية اللجنة ،تفضل األع زكريا
سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهي ة العامة للتممني االجتماعي.
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11

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أصحح بعض املعلومات اليت طرحت من
خمل مداخمت أصحاب السعادة أعضاء اجمللس ،هناس تساؤل طرح من األع
الدكتور عبدالعزيز أبل عن وجود سقف للراتب التمميين ،واألمثلة املوجودة.
بن سقف الراتب التمميين موجود يف مجيع دول جملس التعاون اخلليجي1 ،
ولدى مجيع هذه الدول سقف على الراتب التمميين ،مثال على ذلك :سقف
الراتب التمميين يف سلطنة عمان يف القطاع اخلاص حُدّد مبا يعادل 3111
دينار ،ويف القطاع العام الراتب الذي يصرف للوزير هو سقف الراتب
التمميين .يف دولة الكويت سقف الراتب التمميين يعادل  1111دينار لجميع
القطاعات سواء القطاع املدني أو القطاع اخلاص أو القطاع العسكري .يف 21
اململكة العربية السعودية يف القطاع اخلاص هناس سقف للراتب التمميين
يقدر حبوالي  4111دينار .يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف القطاع اخلاص
يوجد سقف للراتب التمميين يقدر بــ  4111دينار أو  1111دينار ،وبالتالي
هناس سقف للرواتب التممينية معمول به يف مجيع دول جملس التعاون
اخلليجي .النقطة الثانية :أثريت معلومة حول أن من يتقاضى من أعضاء 21
السلطة التشريعية معاشًا تقاعديًا يتجاوز  4111دينار حبريين عن خدمته
السابقة سوف يتضرر وينزل معاشه بعد خروجه من عضوية اجمللس ،وهذه
املعلومة غري صحيحة ،حيث بن املعاش التقاعدي مستحق لعضو اجمللس سواء
كان يف جملس الشورى أو يف جملس النواب ،والذي يتجاوز  4111دينار عن
خدمته السابقة سوف يستمر يف احلصول على الزيادة السنوية  ،%3ولن حيد 11
بــ  4111دينار ،ولن ينزل بىل  4111دينار ،هذه املعلومة قيلت وهي غري
صحيحة ،حنن الجهة املنفذة ،واملعاش التقاعدي املستحق ألعضاء جملس
الشورى والنواب عن خدمتهم الوظيفية السابقة لن ميس ولن ينزل ولن ينتقص
منه .السقف موجود فق

يف حالة الجمع بني املعاش املستحق عن وظيفة

سابقة وعن عضوية اجمللس ،فق

يف هذه احلالة يوجد سقف وهو 11 4111

دينار ،هناس قياس لسقف الراتب التقاعدي ،وهذا السقف ال يوضع للموظف
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يف القطاع العام أو القطاع العسكري ،هذا القياس قد يكون غري صحيح؛
ألن املوظف يف القطاع املدني أو العسكري ال حيق له الجمع أصمً ،لذلك ال
ميكن القياس يف هذه احلالة .لو أعيد املتقاعد العسكري اليوم بىل وظيفة
مدنية فسوف يتوقف املعاش ،وحيسب املعاش مرة أخرى له عند انتهاء خدمته
يف املرة الثانية ،والعكس صحيح ،بذا التحق املوظف املدني بوظيفة 1
عسكرية وهو متقاعد فسوف يتوقف املعاش ،وهذه اخلاصية موجودة اآلن
ألعضاء السلطة التشريعية بمحقية الجمع بني املعاشني ولكن يف حدود
السقف ،أنا ال أتكلم عن هل هذا املقرتح مربر أو غري مربر ،فهذه املسملة
مرتوكة للحكومة ،وما زلت أكرر ،حنن يف ايي ة العامة للتممني
االجتماعي مل نبد حتفظنا على املقرتح ،ألنه بالنسبة لنا ــ وحنن جهة تنفيذية ــ 21
مضمون ومجيع احلجوزات مضمونة من قبل احلكومة ،وبالتالي على
احلكومة أن تبدي رأيها ،وال ميكنها أن تبدي هذا األمر بال بعد أن يقدم
اخلبري املختص تقاريره لتحديد التكاليف ،هذا ما أردت توضيحه ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع حممد أملد حممد مدير بدارة امليزانية بوزارة
املالية.

مدير إدارة امليزانية بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أوضح ما يتعلق بقضية آلية تبادل 11
املعلومات بيننا وبني اللجان املختصة مبجلس الشورى ،حنن دائمًا نشكر
التعاون والتواصل مع مجيع اللجان املوجودة يف اجمللس ،وفيما خيص هذا
املوضوع هناس خطاب وجه بىل ايي ة العامة للتممني االجتماعي لتحديد
مرئياتها حول املقرتح بقانون .أما فيما خيص وزارة املالية ،فقد حضر ممثلو
الوزارة اجتماعًا واحدًا للجنة ،وأوضحوا خمل هذا االجتماع وجود تبعات 11
مالية على هذا املقرتح ،وحنن كنا بانتظار استمم خطاب رمسي من اللجنة
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إلبداء رأينا حول هذا املوضوع ،وكان هناس تواصل مع رئيس اللجنة على
أساس استمم اخلطاب ،ولكننا مل نستلم هذا اخلطاب ،وما استلمته اللجنة
من رد كان خبصوص الجانب الفين فق

من قبل ايي ة العامة للتممني

االجتماعي وليس خبصوص الجانب املالي من قبل وزارة املالية ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اآلن سمقفل باب النقاش ،وندعو احلكومة ووزارة املالية أن
تستويف الكثري من املعلومات لإلجابة على الكثري من التساؤالت اليت طرحها
اإلخوة األعضاء يف حالة املوافقة على بعادة املقرتح بقانون بىل اللجنة للمزيد
من الدراسة ،هل يوافق اجمللس على بعادة املقرتح بقانون بىل اللجنة للمزيد 21
من الدراسة؟

(أغلبية غري موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة باملوافقة على جواز نظر االقرتاح
بقانون؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــس:
بذن يُقر ذلك .بالنسبة بىل تقرير لجنة اخلدمات خبصوص االقرتاح
بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )19لسنة 1116م بشمن
التممني ضد التعطل ،واملقدم من سعادة العضو رباب عبدالنيب العريض،
اضطرت األخت رباب العريض بىل املغادرة نظرًا الرتباطها مبوضوع مهم آخر11 ،
وبالتالي طلبت تمجيله بىل األسبوع القادم .وننتقل اآلن بىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير لجنة اخلدمات خبصوص االقرتاح
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بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )22لسنة 2816م ،واملقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبداهلل
الفاضل ،وأعطي الكلمة لألع عبدالجليل عبداهلل العويناتي مقرر اللجنة
1

فليتفضل.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

21

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

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /5صفحة )195
11

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األع
مقرر اللجنة.
11

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلمت لجنة اخلدمات كتاب معالي رئيس
جملس الشورى املؤرع يف  32ديسمرب  ،1123والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
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بدراسة ومناقشة االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2816م ،واملقدم من سعادة العضو الدكتورة
جهاد عبداهلل الفاضل ،على أن تتم دراسته وببداء املمحظات عليه ،وبعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشمنه ليتم عرضه على اجمللس املوقر .بن ايدف من 1
االقرتاح بقانون هو رعاية أسر الضباط واألفراد الذين ينالون الشهادة أثناء
أداء الواجب ،حيث نص االقرتاح بقانون على معاملة الضاب

أو الفرد الذي

يتوفى نتيجة بصابته يف العمليات احلربية أو أثناء االشتباس مع العدو أو مع أي
ف ات مسلحة أو غري مسلحة أو بسبب األعمال االرهابية يف الداخل أو يف
اخلارج أو أثناء عمليات األمن الداخلي؛ معاملة الشهيد ،وبذلك مينح 21
املستحقون عنه املعاش املقرر باملادة ( )29الفقرتني ( )2و( )4وهو أقصى
مربوط راتب للرتبة اليت تعلو رتبته .ويطالب املقرتح بزيادة تعويض الدفعة
الواحدة اليت تصرف للمستحقني عن الشهيد مبا يعادل الراتب الشهري األخري
عن ثمث سنوات من دفعة واحدة يعادل أقصى مربوط لراتب الرتبة اليت تعلو
رتبته بدالً من النص املعمول به حاليًا وهو «سنتني حبد أقصى  29ألف دينار»21 .
كما نص املقرتح على تعديل املعاش املقرر للمستحقني عن الضاب أو الفرد
الذي يقتل أثناء أو بسبب اخلدمة بىل ما يعادل الراتب األساسي للشهر األخري
بدالً من النص املعمول به حاليًا وهو  %91من الراتب األساسي األخري .تدارست
اللجنة االقرتاح بقانون ،ومت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل
أعضاء اللجنة واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس مع ممثلي وزارة 11
الدولة لشؤون الدفاع ووزارة الداخلية وصندو

التقاعد العسكري،

واستمعت اللجنة بىل رأي سعادة الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل بصفتها
مقدمة االقرتاح ،كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
باجمللس واليت ذهبت يف توصياتها بىل سممة االقرتاح بقانون من الناحيتني
الدستورية والقانونية ،كما استمنست اللجنة برأي لجنة الشؤون املالية 11
واالقتصادية باجمللس واليت أكدت وجاهة االقرتاح وأهميته ،الفتني بىل
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أهمية أن تتعرف لجنة اخلدمات عند دراستها وحبثها االقرتاح بقانون على
حجم األعباء املالية لمقرتاح على املوازنة العامة للدولة .وبعد تباحث اللجنة
وتدارسها لألسس واملبادئ اليت من شمنها مت اقرتاح تعديل بعض مواد قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن
العام الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2816م ،اقتنعت اللجنة بهذه 1
األسس واملبادئ ،ورأت من األهمية تعديل نصوص هذه املواد وبدخال بعض
التعديمت عليها ،وباألخص يف الوقت الراهن ملا تتعرض له مملكة البحرين
بني احلني واآلخر من أعمال برهابية بهدف نشر الرعب بني الناس وترويعهم
وتعريض حياتهم وأعراضهم وحرياتهم وأمنهم وحقوقهم للخطر ،وبحلا
الضرر باألموال العامة واملمتلكات اخلاصة فضمً عن تعرض رجال مكافحة 21
الشغب ألعمال مسلحة من مثريي العنف والشغب .بن التصدي يذه األعمال
اإلجرامية ومكافحتها وبجهاضها واحلد من خماطرها ،قد يرتتب عليه وفاة
بعض ضباط وأفراد قوات األمن العام وغريهم من العسكريني يف سبيل
الدفاع عن اجملتمع وحتقيق األمن والطممنينة لألهالي واحلفاظ على األموال
واملمتلكات ،األمر الذي يقتضي رعاية الدولة ألسر هؤالء الضباط واألفراد 21
ووقايتها من براثن اخلوف والفاقة .ورأت اللجنة بعد اقتناعها بهذه األسس
واملبادئ اليت من أجلها مت اقرتاح تعديل القانون املذكور؛ أن ذلك يتطلب
بدخال بعض التعديمت على قانون تقاعد العسكريني ،على أن تقوم تلك
التعديمت على عدة مبادئ أساسية أبرزها اعتبار أول ك الضحايا «شهداء»،
وبلزام الدولة برعاية أسرهم ووقايتهم من براثن الضياع .ويف ضوء كل ذلك 11
ترى اللجنة التوصية باملوافقة على جواز نظر االقرتاح بقانون ،واألمر مرتوس
جمللسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحظات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أتقدم بالشكر بىل األخت الدكتورة
جهاد الفاضل على هذا االقرتاح النوعي والواجب بالنسبة بىل األشخاص الذين
مشلهم هذا االقرتاح وهم :أفراد الداخلية والقوات املسلحة واألمن الوطين،
ألنهم عمود هذا البلد حاليًا ،ويكفي املنزلة اليت أعطيت يم ــ حبسب 1
التعديل ــ وهي مرتبة الشهداء ،وبن شاء اهلل سرتفع منزلتهم يف اآلخرة .طبعًا
ال نريد الدخول يف التفاصيل بالنسبة بىل األضرار واألمور اليت ترتتب على
هذا املوضوع مثل األحداث اليت يعانون منها ،ولكننا اليوم نعتربهم من أهم
ركائز االستقرار األمين للبلد ،ولذلك البد أن يسكنوا يف مكان أيضًا
تؤمن سممتهم يف حياتهم وتؤمن أيضًا سممة وأمن ورعاية أسرهم عند 21
وفاتهم .حنن نتفق مع مضمون هذا االقرتاح وما مشله من زيادات
واستحقاقات ،واللقب الوارد يف التعريف حبسب العمليات املشار بليها،
ونتمنى أن يوافق اجمللس على هذا االقرتاح بقانون ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أن أتقدم جبزيل الشكر بىل
الجهات املعنية واملتمثلة يف وزارتي الدفاع والداخلية وصندو

التقاعد 11

العسكري على تعاونهم وسرعة استجابتهم ،وهذا بن دل على شيء فهو يدل
على اهتمام وحرص السلطة التنفيذية على حقو رجال األمن البواسل الذين
يتصدون لإلرهاب يوميًا ،ويسق

بعضهم شهداء بن شاء اهلل عند رب

العاملني ،لذلك ارتميت أن أدخل بعض التعديمت على قانون التقاعد
العسكري وخاصة يف  3مواد ،املادة األوىل تتعلق بتعريف الشهيد باعتبار أن 11
من يسق ضحية األعمال اإلرهابية يعترب شهيد حرب ويعامل معاملة شهداء
احلرب الذين يتوفون يف العمليات احلربية .وأيضًا املادة  29فيها فقرتان،
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والتعديل الذي أجريته عليها يتعلق باملعاش التقاعدي وأيضًا التعويض ،وحيز
يف نفسي عندما أقول كلمة «التعويض» ألن حياة اإلنسان ال ميكن أن تقدر
بثمن ،لذلك أعترب أن هذا الشيء وضع تقديرًا يؤالء األبطال .وأيضًا البد من
ملاية أسر الشهداء وتوفري احلياة الكرمية يم بعد فقد عائلهم ،وأعتقد أن
هذا أقل ما ميكن أن نقدمه يؤالء األبطال الشهداء على ما قدموه ويقدمونه 1
يف سبيل الوطن ،لذلك أ نى على جملسكم املوقر املوافقة على هذا االقرتاح
بقانون ،وشكرًا.

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

21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول بىل مقدِّمة املقرتح،
وكذلك أشكر اللجنة على توصيتها باملوافقة عليه .يف الواقع أعتقد أن هذا
أقل ما ميكن أن نعمله لرجال األمن البواسل الذين يتعرضون للمخاطر يوميًا21 .
ولألسف الشديد هناس مصطلح غريب بدأنا نسمعه هذه األيام ونراه يف
الصحافة البحرينية وهو أن من قتل أثناء واجبه يطلق عليه «املستشهد» وليس
شهيدًا ،ولألسف هذا املصطلح نراه على صفحات بعض صحفنا ،لذلك أرى
أن هذا املقرتح سوف يؤكد قانونيًا تسمية هؤالء بالشهداء ،وأشكر مرة
11

أخرى مقدِّمة املقرتح على هذا االقرتاح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.
11

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية البد من اإلشادة بالتوجيهات امللكية
السامية اليت سبق أن أصدرها جملة امللك بتعويض الشهداء واملصابني يف
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خمتلف القطاعات األمنية ،وبتخصيص وحدات سكنية لعائمت الشهداء
والتكفل مبصاريف دراسة أوالدهم وغريها من االمتيازات اليت يستحقونها
بالفعل ،وأيضًا الشكر موصول بىل مقدِّمة االقرتاح .هذا االقرتاح هو أقل ما
ميكن أن نقدمه لشهداء الواجب الذين كانوا درعًا للوطن ،وقد واجهوا
خماطر اإلرهاب وقدموا تضحيات كثرية دفاعًا عن الوطن وأمنه وملاية 1
مكتسباته ،ودفعوا أرواحهم للوطن والواجب املقدس ،كما تركوا وراءهم
عائمت وأطفاالً صغارًا .وجزء من حق هؤالء الشهداء هو مستقبل صغارهم
وعائمتهم ،وهناس الكثري من الدول اليت سارت يف هذا الطريق وذهبت بىل
أبعد من ذلك عرب التعويضات واملكافآت وغريها ،هناس من مسى بعض
املدارس والشوارع بممساء هؤالء الشهداء وذلك عرفانًا لدورهم وما يقدمونه 21
فداءً للوطن والواجب املقدس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارس.
21

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أضم صوتي بىل صوت زممئي وزميمتي
وأتقدم بالشكر الجزيل بىل مقدِّمة االقرتاح على هذا املقرتح مبا له من
وجاهة .ال أريد أن أزيد على ما ذكره اإلخوة ولكننا عشنا هذه األيام من
أحداث وفقدنا أحد رجال األمن ،وأنا شخصيًا يعز علي فقدان رجال األمن أو 11
فقدان أي مواطن حيث ذلك سيكون فادحة كبرية ،لذا أعتقد أن هذا
املقرتح جاء يف وقته ألن رجال األمن والعسكريني بالفعل يستحقون املكافمة.
وأنتهز هذه الفرصة ومن هذا املقام أتقدم بىل أسرة الفقيد بالتعازي وأقول
يم (تغمد اهلل الفقيد وأسكنه يف فسيح جناته) ،وأ نى أال نسمع أيضًا
فقدان أي شخص سواء كان مدنيًا أو عسكريًا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أكرر ما ذكره زممئي ،هذا املقرتح 1
سيحمي ف ة من األطفال أو العائمت اليت يتكفل بهم من يدفع حياته مثنًا
لنعيش يف أمن واستقرار ،ويتذكر الجميع احلادث األليم الذي حصل منذ
يومني وهو موت الشرطي وما أصاب أهله وما فزعت له البحرين حني
استشهاده .وأود أن أشكر مقدمة االقرتاح على هذا املقرتح الذي جاء يف وقته
وحنن يف أشد احلاجة بليه ،ولكن لدي استفسار :هل هذا االقرتاح ــ حبسب 21
منظومة القانون ــ سيشمل املنتسبني التابعني للشرطة أو قوة الدفاع أيًا كانت
آلية انتسابهم يذه الجهات سواء كان بقرار أو عقد؟ ألننا جند أن أغلب
الذين استشهدوا ــ منذ قيام األحداث يف مملكة البحرين ــ غري حبرينيني،
لذا أ نى أن تشمل هذه املزايا وهذا االنتفاع الجميع بدون تفرقة بسبب
21

الجنس أو األصل أو الدين أو الجنسية أيضًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفصل األع مجعة حممد الكعيب.
11

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوافق وأؤيد اللجنة ومقدِّمة االقرتاح فيما ذهبا
بليه من مقرتح تعديل تعريف الشهيد بدون املساس بتعريف العمليات احلربية،
وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع عبدالرملن حممد مجشري.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا كذلك أضم صوتي بىل صوت األخت
الدكتورة جهاد الفاضل وأشكرها على تقديم هذا املقرتح ،وأعتقد أن
هؤالء البد أن يعاملوا معاملة خاصة وأن حيصلوا على املكافآت اجملزية ألنهم
بالفعل خيدمون الوطن وحيمون أمن الوطن واملواطن واملقيم .وأثين على ما 1
ذكره األع الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وهو أنه جيب على بعممنا أن
ينتبه بىل بعض التعبريات اليت خترج يف اإلعمم والصحف ا لية مثل كلمة
«املستشهد» ألن معنى هذه الكلمة هو أن الشخص قام باالنتحار ،وهذا غري
صحيح ،بل هذا رجل أمن قام حبماية أمن املواطنني وحدث ما حدث له
واستشهد ،وحيتسب شهيدًا عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع خليل ببراهيم الذوادي.
21

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا قمت بشكر األخت الدكتورة
جهاد الفاضل باعتبار أنها عضو يف اللجنة ،وشكرنا اإلخوة يف قوة دفاع
البحرين وصندو التقاعد العسكري ووزارة الداخلية ألنهم بالفعل عند
مستوى احلدث وعند مستوى هذا االقرتاح ،وقد قاموا بتحسني هذا االقرتاح

يف احلقيقة وأضافوا بليه الكثري ،والشكر يم ألنه صار هناس تعاون وهذا 11
ما نقوله دائمًا بن هناس تعاونًا بني السلطتني ،وهذا خري مثال ،واملثال اآلخر
هو أن يصدر هذا االقرتاح من جملسكم املوقر ،بدليل أن السلطة التشريعية
ــ وهلل احلمد ــ بغرفتيها قادرة على أن تكون على مستوى املسؤولية ومستوى
التكليف الذي أني

بها ،فنحن نشكر بخواني رئيس وأعضاء لجنة

اخلدمات ،والشكر موصول للجميع ،والشهيد يقوم بواجبه الوطين11 ،
واستشهد يف سبيل الوطن ،فهو يستحق لقب الشهيد ،والشهداء ــ كما
تعلمون ــ مراتب ،وشهداء الوطن هم من أعلى املراتب بن شاء اهلل ،وجزاؤهم
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عند اهلل كثري ومثواهم الجنة بإذن اهلل تعاىل ،ولذلك شهداء الوطن هم
شهداء الواجب وهم يف عليني بن شاء اهلل تبارس وتعاىل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع العقيد حقوقي منصور أملد املنصور رئيس 1
ا اكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع .

رئيس احملاكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أتقدم جبزيل الشكر بىل جملسكم
املوقر على هذه الدعوة ،والشكر موصول بىل األخت الدكتورة جهاد 21
الفاضل على هذا املقرتح ،وبصفتنا قيادة عسكرية متمثلة يف قوة دفاع
البحرين ووزارة الداخلية وصندو

التقاعد العسكري وبقية األجهزة

العسكرية نشجع ونبدي موافقتنا على هذا املقرتح .والشكر للجنة أيضًا
على املرونة اليت أبدتها أثناء مناقشتنا معها هذا املقرتح ،وذلك بإجراء بعض
التعديمت اليت كانت يف صاحل هذا املقرتح .األخت لولوة العوضي وجهت 21
سؤاالً بىل األخت الدكتورة جهاد الفاضل ولكنين أعتقد أننا الجهة املعنية
باإلجابة عنه ،فبالنسبة بىل هذا املقرتح سيطبق على املواطن البحريين
اخلاضع لقانون التقاعد العسكري ،أما غري البحريين فهو خاضع لنظام
مكافمة غري البحرينيني ،وهو صادر عن جملس الوزراء ،وبطبيعة احلال يف
حال

رير هذا املقرتح وبقراره كمشروع البد أن يكون هناس تعديل على 11

النظام املطبق على غري البحريين .أرجو أن أكون قد أجبت عن استفسار
األخت لولوة العوضي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،هل هناس ممحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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