كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
 - 0العقيــــد حقــــوقي منصــــور أمحــــد املنصــــور رئــــيس ا ــــاكم
العسكرية.
 - 4الرائد إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية.

5

 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسـي
الشورى والنواب.
 - 4السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.

01

ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:
 الرائد حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية
05

بإدارة الشؤون القانونية.
 من وزارة املالية:
 - 0الســيد ســامي حم مــد محيــد مــدير إدارة العالقــات االقتصــادية
اخلارجية.

 - 4السيد عبدالكريم حممد بـوعالي رئـيس التيطـيال االقتصـادي 41
االسرتاتيجي.
 - 3الســيد فــرا

بــن عبــدالرمحن آل خليفــة رئــيس قســم العالقــات

الثنائية.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 - 0الشيية ن ورة بنت خليفة آل خليفة املستشار القانوني.
 - 4السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني.
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 من وزارة العمل:
 - 0السيد صباح س امل الدوسري وكيل الوزارة.
 - 4الدكتور عبدالباسال حممد عبدا سن املستشار القانوني.
 - 3السيد مجال عبدالوهاب قاروني خبري سوق العمل.
 من اجلهاز املركزي للمعلومات:

5

 السيد أمحد جابر الدوس ري مستشار تقنية املعلومات.
كما حضرها السيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني
العام املساعد لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام 01
عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات
ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
05

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم ،نفتــتح اجللســة السادســة عشــرة مـــن دور
االنعقــاد العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء
األعضــاء املعتــ رين والنيــائبني عــن اجللســة الســابقة .تفضــل األع عبــداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

41

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعت ر عن حضور ه ه اجللسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :دالل جاسم الزايد لوفاة املنيفور له بإذن اهلل تعاىل
عمها ،والدكتور عبدالعزيز حسن أبل الرتباطه مع جهة رمسية داخلية45 ،
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 00

4104/4/44م املضبطة 01

وإبراهيم حممد بشمي للسفر إلجراء فحوصات طبية ،ومحد مبارك النعيمي،
وسيد ضياء حييى املوسوي للسفر خارج اململكة ،وأمحد إبراهيم بهزاد
لظرف صحي طارئ ،وخالد عبدالرسول آل شريف لظرف خاص ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانوني النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضل األع خليل
إبراهيم ال وادي.

01

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  24السطر  01ذُكر أن معالي
وزير املالية هو أحد ال ين التقتهم جلنة اخلدمات يف اجتماعاتها ،حيث إن
النص هو« :ووزير املالية وممثلو الوزارة دائمًا وأبدًا يأتون إلينا» ،ويف احلقيقة
أن اللجنة التقت ممثلي الوزارة فقال ،فأرجو شطب عبارة «ووزير املالية»05 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
41

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات على الصفحات  ،42و،31
و ،32و ،13وبصفة خاصة الصفحة  13ألن الكالم ال ي مت تدوينه غري
مفهوم وغري واضح ومل يصدر عين شيصيًا ،وبالتالي سوف أزود القائمني
على املضبطة مبالحظاتي ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديل .وننتقل اآلن إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ،تفضل األع عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالة معالي السيد خليفة بن
أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس النواب
حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )05لسنة 0911م ،واملعد يف ضوء االقرتاح بقانون ــ بصينيته 01
املعدلة ــ املقدم من جملس النواب( ،تعديل النظام األمريي إىل النظام
امللكي)( ،إضافة تعدد اجلناة أو اجملين عليهم كظرف مشدد إىل الظروف
املشددة يف املادة ( ،))15وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين ،مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،وننتقــل اآلن إىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــاص
مبناقشـــة التقريـــر التكميلـــي األول للجنـــة املرافـــق العامـــة والبيئـــة خبصـــوص
مشروع قانون باملوافقة على قانون (نظام) املستحضرات البيطرية لدول جملس
التعـــاون لـــدول اخللـــي ،العربيـــة ،املرافـــق للمرســـوم امللكـــي رقـــم ( )45لســـنة 41
4103م .وأطلــب مــن األخــت لولــوة صــاحل العوضــي مقــررة اللجنــة التوجــه إىل
املنصة فلتتفضل.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )85

01

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب 05
معالي رئيس جملس الشورى املتضمن إعادة املادة ( )5من مشروع قانون
باملوافقة على قانون (نظام) املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول
اخللي ،العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )45لسنة 4103م .وعقدت
اللجنة مخسة اجتماعات ،ودعت اجلهات الواردة يف التقرير .وانتهت اللجنة
إىل اآلتي :تدارست اللجنة املادة ( )5من املشروع بقانون ،حيث مت استعراض 41
وجهات النظر اليت دارت حوهلا من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوني
لشؤون اللجان ،وقد اطلعت على م كرة هيئة املستشارين القانونيني باجمللس
واليت خالفهم فيها الرأي املستشار القانوني للجنة ،فتوجهت اللجنة خبطاب
إىل هيئة التشريع واإلفتاء القانوني للوقوف على رأيها بشأن املادة امل كورة
ولتأكيد سالمة قرار اللجنة السابق دستوريًا وقانونيًا؛ وعليه اطلعت اللجنة 45
على رأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني وال ي جاء متوافقًا مع رأي اللجنة
واملستشار القانوني ،حيث ورد يف خطاب اهليئة ما يلي« :أن املادة اخلامسة من
مشروع القانون باملوافقة على النظام امل كور مل تتضمن أية أحكام ختالف
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العقوبات املنصوص عليها يف النظام امل كور ،بل إنها وازنت بني التزام
اململكة بوضع ذلك النظام موضع التنفي من ناحية والتزام سلطة التشريع يف
اململكة بأحكام دستور اململكة من ناحية أخرى» .وردًا على استفسار
اللجنة أفادت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني أيضًا بأنه ميكن للنظام
امل كور ــ بعد أن يصبح قانونًا من قوانني البحرين باملوافقة عليه ــ أن ينيال 5
جبهة اإلدارة يف اململكة سن التشريعات الفرعية اليت تتي شكل التدابري
اإلدارية ،كما أن النظام الدستوري والقانوني والقضائي يف اململكة يسمح
ألي وزارة بسن الئحة أو إصدار قرار جيرّم أفعاالً بعينها وينشئ من امليالفات
اإلدارية ما يراه ضروريًا ،على أن يتم ردع تلك امليالفات بعقوبات واضحة
وضعتها أداة قانونية أعلى من الالئحة أو القرار .وعلى ضوء ما سبق ،رأت 01
اللجنة التمسك بقرارها السابق ،وترفع األمر إىل اجمللس الختاذ ما يراه بشأن
قرارها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض05 .

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة على الفقرة املتعلقة مبضاعفة
العقوبة ،حيث إن نصها يقول« :وتُضاعف العقوبة حبديها األدنى واألعلى يف
حالة تكرار ارتكاب امليالفة خالل سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو 41
سقوطها بالتقادم» ،أنا أعتقد أن نص احلكومة هو األفضل رغم أنه حيتاج
إىل تصحيح ،مبعنى أن عبارة «انقضاء العقوبة» يف قانون اإلجراءات اجلنائية
تعين انقضاء العقوبة يف اجلنح مبضي  5سنوات ،أي أنه سوف تنتهي مدة 5
سنوات وسوف تبدأ من جديد خالل سنة ،وأعتقد أن ذلك ال جيوز؛ ألنه قد
يُرد إليه اعتباره يف اجلنح خالل سنة واحدة ،وسيكون هناك تناقض45 ،
وبالتالي أنا أعتقد أن نص احلكومة هو األفضل .أيضًا خبصوص عبارة
«وسقوطها بالتقادم» ،يف قانون اإلجراءات اجلنائية ال يوجد شيء امسه
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«سقوط بالتقادم» ،بل يوجد ما يسمى «مبضي املدة»؛ وبالتالي ال جيوز أن
ندخل ألفاظًا هي من األسا

غري موجودة يف قوانيننا .وعليه فإن لدي مقرتحًا

بتعديل املادة ،وتعديلي سيكون على املادة األصح وهي املوجودة يف النص
كما جاء من احلكومة ،حيث إن اقرتاحي هو «وتضاعف العقوبة حبديها
األدنى واألعلى يف حالة تكرار ارتكاب امليالفة خالل سنة من تاريخ صريورة 5
احلكم النهائي أو بعده» ،وك لك أعتقد أن املادة فيها شائبة من ناحية
اختالفها مع القوانني ،وأيضًا من ناحية األلفاظ اليت حنن أساسًا مل نعتد
استيدامها يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل لديك اقرتاح مكتوب؟

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سوف أكتبه اآلن.

05

الرئيـــــــــــــــس:
ال أستطيع االنتظار يا أخت رباب ،جدول األعمال موجود لديكم من
أكثر من  3أيام ،ومن املفرتض أنكِ قد درستِ التعديل دراسة وافية ،وجيب
أن نقوم بتوزيعه على اإلخوان أعضاء اجمللس قبل البت فيه ،بينما أنت إىل

41

اآلن مل تقومي بكتابة التعديل!

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سوف أكتبه وأنا على وشك االنتهاء منه ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما تفضلت به األخت رباب العريض من
الناحية املنطقية ومن ناحية املواءمة ما بني ه ا النص وقانون العقوبات يف
حمله ،لكن املشرّع دائمًا إذا اجته إىل التنييري يأتي القانون الالحق ليعدل
القانون الناف  ،وبالتالي فإن ه ا القانون قانون خاص ،وقانون العقوبات 5
قانون عام ،واخلاص يُقيد العام ويُعترب قانونًا ناسيًا ــ يف ه ه اجلزئية ــ
لألحكام الواردة يف قانون العقوبات .أما فيما يتعلق مبا ذهبت إليه األخت
رباب العريض بأن النص احلكومي أوفق ،فالنص احلكومي أيضًا أتى
حبكم جديد على األحكام العامة يف قانون العقوبات ،وليس العود يف حالة
التكرار يُحسب من تاريخ سنة على النطق باحلكم ،إمنا له قواعد خاصة يف 01
قانون العقوبات .صحيح أن مشروع القانون هنا استيدم عبارة «ارتكاب
اجلرمية» وكان من األفضل استعمال كلمة «العود» مواءمة لالصطالحات،
لكن ذلك ال يعين أي تفرقة ما بني ارتكاب اجلرمية أو العود ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سوف أصوت اآلن على مناقشة اقرتاح األخت رباب العريض
من حيث املبدأ ،وإذا متت املوافقة عليه سوف أقرأ عليكم االقرتاح
وسنعرضه للتصويت ،وإذا مل يفز فحينها سنصوت على توصية اللجنة .هل
يوافق اجمللس على مناقشة اقرتاح األخت رباب العريض من حيث املبدأ؟

(أغلبية غري موافقة)

41

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

45

العضو لولوة صاحل العوضي:
املادة ( :)5توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

01

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

05

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

41

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

مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص 45
مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول لالتفاقية بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة مجهورية الصني الشعبية بشأن جتنب االزدواج الضرييب
ومنع التهرب من الضرائب املفروضة على الدخل ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )94لسنة 4103م .وأطلب من األخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة
اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
5

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

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )
05

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضلي األخت
مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على 41
الربوتوكول لالتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية
الصني الشعبية بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب
املفروضة على الدخل ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )94لسنة 4103م مع
ممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس .واطلعت
اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي 45
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ال ي جاء مؤكدًا لسالمة
مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وعلى رأي املستشار
االقتصادي واملالي مبجلس الشورى .وبعد االطالع على الربوتوكول تبيّن أنه
يهدف إىل تعديل اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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املفروضة على الدخل بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية
الصني الشعبية ،واملوقعة يف بكني بتاريخ  01مايو 4114م .ويتألف
الربوتوكول ــ فضالً عن الديباجة ــ من ( )9مواد ،حيث خصصت املادة ()0
من الربوتوكول لتعديل نطاق تطبيق االتفاقية من حيث الضرائب اليت
ستسري عليها أحكامها ،وتناولت املادة ( )4تعديل «السلطة امليتصة» 5
بالنسبة ململكة البحرين لتصبح وزير املالية أو من ميثله ،وبالنسبة للصني
ال ملفهوم
إدارة مصلحة الضرائب أو من ميثلها ،بينما وضعت املادة ( )3تعدي ً
املقيم يف الدولة املتعاقدة ،أما املادة ( )4فقد تضمنت تعديالً يف أحكام أرباح
األسهم ،يف حني نصت املادة ( )5على أال جيوز أن متنع أحكام االتفاقية أو
الربوتوكول الدولتني املتعاقدتني من تطبيق قوانينهما الداخلية اليت تهدف إىل 01
جتنب االزدواج الضرييب والتهرب املالي ،أما املادة ( )1فقد بيّنت آلية وطرق
جتنب االزدواج الضرييب بالنسبة للصني وذلك وفقًا ألحكام قانونها
الداخلي ،وخصصت املادة ( )1أحكام تبادل املعلومات بني الدولتني
املتعاقدتني ،فيما تضمنت املادة ( )2أحكام نفاذ الربوتوكول ،وأخريًا قررت
املادة ( )9اعتبار الربوتوكول جزءًا ال يتجزأ من االتفاقية .وعليه توصي اللجنة 05
باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون امل كور ،واملوافقة على مواد
املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

41

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليست لدي مداخلة ولكن مشروع القانون
ال ي تكلمت عنه األخت مقررة اللجنة مل يوزع ،وبالنسبة إليّ مل يصلين يف
جدول األعمال مشروع القانون كامالً ،وما وصلين هو جزء من املشروع حتى 45
املادة الثانية فقال ،ومل أتسلم كامل أوراق املشروع ،وال أعرف هل األمر
مماثل لدى باقي أعضاء اجمللس؟!
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الرئيـــــــــــــــس:
هل تعنني نص املشروع؟

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم سيدي الرئيس ،نص املشروع مل يرفق كامالً حبسب األوراق اليت 5
حتت يدي.

الرئيـــــــــــــــس:
أعتقد أن املشروع حيوي ديباجة ومادتني.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
أقصد املواد اليت تتكلم عنها األخت املقررة يف رأي اللجنة على
مشروع القانون ،وإذا كانت تتكلم عن االتفاقية فأسحب كالمي.

05

الرئيـــــــــــــــس:
األخت مقررة اللجنة كانت تتكلم عن االتفاقية.

العضو لولوة صاحل العوضي:
إذن أسحب كالمي ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

45

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

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

( ) 40

31
4104/4/44م املضبطة 01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ ،وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
5

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 41
األخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من
45

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
41

هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع 45
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على أخ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد
مضي ساعة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أصحاب السعادة األعضاء،
أنتهز ه ه الفرصة ألرحب بامسي وامسكم مجيعًا ببناتنا طالبات مدرسة
غازي القصييب الثانوية للبنات ومرافقاتهن ،مثمنني الدور ال ي تقوم به
املدرسة يف رعايتها الكرمية هلن ،واهتمامها املتواصل ال ي يؤكد الرؤية 5
الثاقبة اليت تهدف إىل تسيري كل اإلمكانيات مبا يعود بالنفع عليهن من
خالل زياراتهن امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس الشورى ،وهو
ما يسهم بال شك يف تعزيز قدراتهن ومعلوماتهن يف موادهن الدراسية وخاصة
مادة املواطنة ،متمنني هلن االستفادة ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني بهن
ومبرافقاتهن مرة أخرى يف جملس الشورى ،فأهالً وسهالً بهن .يا إخوان نظرًا 01
إىل طلب سعادة الوزير سنقوم بتقديم البند السابع على البند الساد  ،وعليه
ننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقرير
التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بشأن محاية معلومات ووثائق الدولة ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )002لسنة 4100م ،ومواصلة مناقشة باقي مواد مشروع القانون (ابتداءً 05
من املادة السابعة :السادسة بعد إعادة الرتقيم) .وأطلب من األخت مجيلة علي
سلمان مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً سنستعرض التقرير التكميلي ألن 41
هناك تقريرًا تكميليًا وهناك مواد مل ننتهِ من مناقشتها .أطلب تثبيت التقرير
يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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45

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )53

5

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،بنــاء علــى قــرار جملســكم املــوقر يف اجللســة 01
احلاديــــة عشــــرة بإعــــادة املــــادتني (األوىل) و(السادســــة :اخلامســــة بعــــد إعــــادة
الرتقيم) ،تدارست اللجنة املادتني مع اجلهات املعنية وحبثت االقرتاحات املقدمـة
من أصحاب السعادة األعضاء ،وانتهت إىل إجراء بعض التعديالت الالزمـة علـى
النحــو التــالي :أوالً :املــادة األوىل- 0 :مت ح ـ ف البنــد (ج) الــيت اقرتحــت اللجنــة
إضافته يف السابق بنـاء علـى اقرتاحـات بعـض األعضـاء وتوافـق اللجنـة مـع ذلـك05 .
- 4مت اإلبقاء على كلمة "الشفوية" لألسباب التالية :أن اهلدف من احلماية هـو
املعلومــة الــواردة يف الوثيقــة ولــيس الوثيقــة نفســها ،وبالتــالي فقــد تكــون هنــاك
معلومات غري مكتوبة ،إال أنها على غاية كبرية مـن السـرية ،أو معلومـات عـن
مواقع أو أعداد أو أسلحة أو بشأن املناقصات وغريها ،ورغـم أن هـ ه املعلومـات
قد تكون غري مكتوبة فإنها مصنفة على أنها سرية وحمظور إفشاؤها مبوجب 41
قرارات أخـرى مكتوبـة ميكـن االسـتناد إليهـا يف التجـريم .يف التطبيـق العملـي
للــنص ،فــإن املعلومــات الشــفوية الــيت يــتم إفشــاؤها بشــكل حمظــور جيــب أن
تستند يف النهاية إىل تصنيف (سري للنياية ،أو سري ،أو حمظـور) ،وبالتـالي إذا
مل يوجد مثل ه ا التصنيف فال ميكـن إعمـال هـ ا الـنص ،وسـيتم االكتفـاء
بالنصــوص الــواردة يف القــوانني العقابيــة األخــرى .مثــال علــى ذلــك :صــدور قــرار 45
باعتبار ما يتم تداوله يف اجتماع ما سريًا للنيايـة ،ففـي هـ ه احلالـة ورغـم كـون
املعلومات الـيت مت تـداوهلا يف االجتمـاع غـري مكتوبـة ،إال أنـه ال جيـوز إفشـاؤها
بأي حال من األحوال .نصت املادة (السادسة بعد إعادة الرتقيم) يف الفقرتني (أ،
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ج) على جتريم إفشاء املعلومات اليت وصلت إىل علم املسـؤول ،ومـن الطبيعـي أن
وصــول املعلومـــات إىل علـــم املســـؤول تشـــمل املعلومـــات الشـــفوية .قـــررت اللجنـــة
العــدول عــن قرارهــا الســابق بشــأن عبــارة "وغريهــا مــن األشــياص االعتباريــة
العامة" ،وقررت اإلبقاء علـى عبـارة "واألشـياص االعتباريـة العامـة" كمـا وردت
مــن احلكومــة .ثانيـــًا :املــادة اخلامســة بعــد إعــادة الرتقــيم :متــت إضــافة عبــارة 5
"دون ســبب مشــروع" بعــد عبــارة "حيظــر علــى أي مســؤول" يف البنــدين (أ) و(ب)،
وذلك ألن النصوص القانونية جيـب أن تكـون منضـبطة ودقيقـة ،ومـن الطبيعـي
أن احلظر الوارد يف املادة (اخلامسة بعد إعادة الرتقيم) ينصـرف إىل عـدم وجـود
إذن أو سبب مشروع لقيام املسؤول بالفعل ،فـإذا قـام املسـؤول بإفشـاء املعلومـات
أو إخراجها مبوافقة اجلهـة امليتصـة ،فـال جرميـة يف هـ ه احلالـة .ويف ضـوء مـا 01
دار مـن مناقشـات ومـا أبـدي مـن آراء أثنـاء دراسـة مشـروع القـانون ،فـإن اللجنــة
توصــي مبــا يلــي :املوافقــة علــى املــادتني املعــادتني (األوىل) و(السادســة :اخلامســة
بعد إعادة الرتقيم) من مشروع القـانون كمـا وردتـا تفصـيالً يف اجلـدول املرفـق.
واألمر معـروض علـى اجمللـس املـوقر .املـادة األوىل :توصـي اللجنـة باملوافقـة علـى
05

ه ه املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟
41

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

45

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
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العضو مجيلة علي سلمان:
املادة السادسة :اخلامسة بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة
على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إضافة عبارة "دون سبب مشروع" ال يتأتى مع 01
الشرح الوارد يف تقرير اللجنة وهو أن السبب املشروع يعين موافقة اجلهة على
إفشاء املعلومة .وعبارة "دون سبب مشروع" ال تعود إىل اجلهة بل إىل الشيص
نفسه ،أما املوافقة فهي تعود إىل اجلهة ،فإذا ذكرنا أن الفعل يتم بسبب
مشروع فما هو السبب؟ ه ا يدخل يف موضوع املوافقة وغري املوافقة ،ولكن
إذا ضبطنا األمر بأن يتم مبوافقة اجلهة فإن النص سيتواءم مع ما ذهبت إليه 05
اللجنة يف تقريرها؛ ألن اللجنة قالت" :متت إضافة عبارة (دون سبب
مشروع) "...ثم أكملت "فإذا قام املسؤول بإفشاء املعلومات أو إخراجها
مبوافقة اجلهة امليتصة ،"...السبب املشروع ال يقتصر فقال على موافقة
اجلهة ،فليست هناك مواءمة بني الشرح والنص ذاته ،وموافقة اجلهة امليتصة
ال تتواءم مع ما ذهبت إليه اللجنة يف تقريرها ،أما السبب املشروع فقد يكون 41
سببًا عائدًا إىل الشيص نفسه ،أي لديه مربر لإلفشاء ،فقد يكون حتت
إكراه أو تهديد ،وهنا يدخل السبب املشروع ،ولكن املوافقة ال تعين السبب
املشروع ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أن السبب املشروع هو إعطاء فرصة للقاضي عندما
ترفع القضية بتقدير املوضوع ،فإذا وجد أن هناك سببًا مشروعًا إلفشاء ه ا
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السر فسيكون حكمه على ه ا األسا

وهو صاحب القرار .هل هناك

مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.

05

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة السابعة :السادسة بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة على
ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ تفضل األع سعيد حممد 41
عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،جاء يف تقرير اللجنة املوقرة أنها قررت إعادة
صياغة املادة مبا حيدد األفعال اجلرمية ويصنفها حبسب جسامة وخطورة 45
املعلومات والوثائق ا مية .وإذا رجعنا إىل النص احلكومي فسنجد أنه حيقق
ه ا النيرض .النص احلكومي يتكلم عن السجن مدة ال تزيد على 1
سنوات ،وترك األمر لقاضي الدعوى ،إذا رأى أنها تتعلق بالوثائق ا مية
مبوجب الفقرتني (أ) و (ب) فيقضي بأقصى عقوبة ،وإذا رأى أنها تتعلق
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بالوثائق ا مية مبوجب الفقرة (ج) فمن املمكن أن ينزل بالعقوبة ،فالتعديل
الوارد هو نفسه املوجود يف مشروع احلكومة ،ومل يضف جديدًا ،بل على
العكس ،فنص احلكومة يعطي القاضي سلطة تقديرية بشكل أكرب،
حبيث يستطيع أن يراعي قيمة الوثيقة أو املعلومة مع العقوبة اليت سيطبقها،
أما حتديد العقوبة للقاضي فأعتقد أنه غري مناسب .أعتقد أن نص احلكومة 5
أفضل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع العقيد حقوقي منصور أمحد املنصور رئيس
01

ا اكم العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

رئيس احملاكم العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل التصويت على املادة لدي مالحظة على
ترقيم بنودها ،فالوارد هو (أ ،ب ،ج ،ت) ومن املفرتض أن يكون (أ ،ب،
05

ج ،د) ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ه ا خطأ مطبعي وسوف يتم تصحيحه .اآلن هل نفهم أن
احلكومة متمسكة بنصها؟ تفضل سعادة األع السيد عبدالعزيز بن حممد
41

الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أن التعديل ال ي تقدمت به اللجنة
صحيح ،والنص ال خيتلف كثريًا عن نص احلكومة ،أي أن التعديل ال ينييّر
بشكل جوهري اهلدف من النص ،إال إذا كان لألخت مقررة اللجنة رأي يف 45
ه ا املوضوع ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اآلن ممثل وزارة العدل يقول إن نص احلكومة أفضل ،وما
فهمته هو أن الرجوع إىل نص احلكومة هو املطلوب ،أليس ك لك؟
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ه ا رأي وزارة العدل.

الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ هل هناك مالحظات أخرى؟

01

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

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
41

األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة (الثامنة :السابعة بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على
ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
45

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة فرقت بني ما جيري تطبيقه يف
الديوان امللكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة
دفاع البحرين واحلر

الوطين وجهاز األمن الوطين واجلهات األخرى يف

القرارات اليت تصدر لتحديد املعلومات والوثائق ،فكيف ستحدد املعلومات 5
السرية يف ه ه اجلهات؟ وكيف ستطبق عقوبات اإلفشاء على شيص ال يعلم
بسرية ه ه املعلومات أو عدم سريتها؟ نريد توضيحًا من قبل اللجنة أو من
األخت مقررة اللجنة ،وشكرًا.
01

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :صحيح أن ه ه املادة تفرق بني ما جيري
تطبيقه يف اجلهات اليت ذكرتها األخت لولوة العوضي واجلهات األخرى؛ ألن 05
لديها ه ه املعلومات ــ وخاصة قوة دفاع البحرين ــ من زمن طويل ،وألن لديها
قوانني ولوائح خاصة بهم .ثانيًا :هناك خصوصية هل ه اجلهات مما جيعلها
تتمسك بلوائح وأنظمة خمتلفة .ثالثًا :أما خبصوص عدم معرفة موظفي ه ه
اجلهات بسرية املعلومات ،فه ا أمر راجع هل ه اجلهات نفسها ،وال ميكن أن
حنكم على موظف بعدم معرفته بقانون املؤسسة ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
45

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما فهمته من نص ه ه املادة هو أن الديوان
امللكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع
البحرين واحلر

الوطين وجهاز األمن الوطين ملزمون به ا القانون يف حدود
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حفظ املعلومات والوثائق بالتصنيف التالي :سري للنياية أو سري أو حمظور،
ولكن يف تصنيف وفهرسة املعلومات والوثائق ال خيضعون هل ا القانون
باعتبار أن لديهم طريقتهم اخلاصة بهم ،بينما اجلهات الرمسية األخرى يتم
التنسيق بينها وبني اجلهاز املركزي للمعلومات بالنسبة إىل تصنيف وفهرسة
املعلومات والوثائق؛ ل لك أعتقد أن مجيع اجلهات ستيضع هل ا القانون5 ،
ولكن مع مراعاة ما هو متبع يف جهات معينة ،وسترتك هلم عملية التصنيف
من دون التنسيق مع اجلهاز املركزي للمعلومات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الكالم ال ي تفضل به األع الدكتور الشيخ
خالد آل خليفة واضح خبصوص عبارة «مع مراعاة ما جيري تطبيقه ،»...حيث
إن املقصود هو مع عدم اإلخالل باألحكام واإلجراءات املتبعة حاليًا يف 05
اجلهات املشار إليها يف مشروع القانون .قراءتي للنص ختتلف عن القراءة اليت
تفضلت بها األخت رباب العريض ،ألن اجلهات امل كورة يف نص املادة ال
ختضع ألحكام ه ا القانون يف كيفية تصنيف املعلومات والوثائق ،ويف
كيفية التوظيف ،ويف سرية املعلومات ومدتها ،وإمنا لديها أنظمة خاصة
بها ،وال تطبق عليها أحكام ه ا القانون ،ه ا حبسب فهمي هل ه املادة ،وإذا 41
كان باإلمكان فليوضح لنا ممثل وزارة قوة دفاع البحرين أو ممثل وزارة
الداخلية ه ا األمر ،ألنه حبسب قراءتي للمادة أفهم أن ه ه اجلهات مستثناة
من األحكام الواردة فيها فيما يتعلق بالسرية والتصنيف ومدة السرية
واإلجراءات األخرى اليت نصت عليها املادة ،وشكرًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع العقيد حقوقي منصور أمحد املنصور رئيس
ا اكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
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رئيس احملاكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس ،االستثناء الوارد يف نص ه ه املادة متعلق بعدم
تصنيف ه ه املعلومات والوثائق يف اجلهاز املركزي للمعلومات ،فنحن
نتكلم عن جهات هلا أنظمتها اخلاصة يف احلفظ والتصنيف (سري للنياية،
سري ،حمظور) ،وهي غري ملزمة ب لك ــ وبال ات عندما أتكلم عن قوة دفاع 5
البحرين ــ حيث حتكمها السرية مبوجب الدستور ،ولديها األنظمة اخلاصة
بالتصنيف وحفظ املعلومات والوثائق ،وأيضًا فيما يتعلق بالنصوص التجرميية
املطبقة من إنشاء قوة دفاع البحرين .خبصوص ما تفضلت به األخت لولوة
العوضي حول عبارة «مع مراعاة ما جيري تطبيقه يف الديوان امللكي وديوان
رئيس الوزراء ،»...يقصد ب لك أن اجلهات امل كورة ال حتفظ املعلومات 01
والوثائق اخلاصة بها يف اجلهاز املركزي للمعلومات ،وال ختضع للتصنيف
الوارد يف ه ه املادة ،فكل جهة هلا تصنيفها اخلاص بها وهلا أنظمتها
ولوائحها املطبقة عليها ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
41

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

(أغلبية موافقة)
45

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.
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العضو مجيلة علي سلمان:
املادة (التاسعة :الثامنة بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على
ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

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

(أغلبية موافقة)
05

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

(أغلبية موافقة)

41

الرئيـــــــــــــــــس:
وسوف نأخ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة ( )9من القانون رقم ( )00لسنة 0915م

بشأن جوازات السفر املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )10لسنة 4103م .وأطلب 45
من األع عبدالرمحن حممد مجشري مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )79

01

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

05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل املادة
( )9من القانون رقم ( )00لسنة 0915م بشأن جوازات السفر ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )10لسنة 4103م حبضور ممثلي وزارة الداخلية
واملستشار القانوني لشؤون اللجان .واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب

ومرفقاته بشأنه ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس 41
الشورى ال ي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية
والقانونية .ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إىل مساواة أعضاء الشؤون
القانونية وا اكم العسكرية بوزارة الداخلية بنظرائهم من أعضاء القضاء
العسكري بقوة دفاع البحرين يف التمتع مبيزة احلصول على جوازات سفر
خاصة وفقًا لنص املادة ( )9من القانون رقم ( )00لسنة 0915م بشأن جوازات 45
السفر اليت عدلت باملرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 4100م .وبعد االطالع على
املادة (9ــ فقرة ج) من القانون رقم ( )00لسنة 0915م بشأن جوازات السفر
واملعدلة باملرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 4100م ،واليت تضمنت النص على
منح جوازات خاصة إىل القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع
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واإلفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري يف قوة دفاع البحرين ،فإن
إعمال مبدأ املساواة طبقًا لنص املادة ( )02من الدستور يقتضي منح امليزة
نفسها يف احلصول على جوازات السفر امليصصة لكل من أعضاء إدارة
الشؤون القانونية وا اكم العسكرية بوزارة الداخلية ،ومساواتهم
بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين يف التمتع به ه 5
امليزة .وعليه توصي اللجنة باملوافقة على مشروع القانون امل كور من حيث
املبدأ ،واملوافقة على مواده كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض01 .

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار خبصوص العبارة التالية:
«وأعضاء إدارة الشؤون القانونية وا اكم العسكرية ،»...هل يقصد منها
مجيع موظفي إدارة الشؤون القانونية أم القانونيون فقال؟ وهل يقصد مجيع 05
أعضاء ا اكم العسكرية مبن فيهم أمناء السر أم القضاة فقال؟ بالنسبة
إليّ شيصيًا ال أمانع أن يشمل القانون مجيع موظفي إدارة الشؤون القانونية
وا اكم العسكرية ،ولكن البد من توضيح ذلك يف النص حتى ال ندخل
يف إشكاليات عند التطبيق ،فنيدًا قد يطالب أمني السر جبواز سفر خاص،
ويقال له إنه ال ينطبق عليك القانون ،بينما القانون يف األسا

غري واضح يف 41

تفسري النص ،وشكرًا.

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة ( )21من قانون قوات األمن العام ورد
فيها مسمى أعضاء إدارة الشؤون القانونية وا اكم العسكرية ،وبالتالي
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45

املادة تكلمت عن األعضاء ومل تتكلم عن املوظف أو أمني السر ،كما أننا
يف جملس الشورى يشار إلينا بأعضاء جملس الشورى وال يشار إلينا مبنتسيب
جملس الشورى أو موظفي جملس الشورى .ه ا القانون حيدد أعضاء إدارة
الشؤون القانونية وا اكم العسكرية ــ األعضاء فقال ــ وأن يكونوا
حاصلني على إجازة يف القانون ،ألن املادة  21تنص على «ويعتربون هم وقضاة 5
ا اكم العسكرية اجملازون يف القانون نظراء للقضاة املدنيني» ،وبالتالي
املادة مل تتكلم عن موظفي أو منتسيب إدارة الشؤون القانونية وا اكم
العسكرية بل تكلمت عن أعضاء إدارة الشؤون القانونية وا اكم
العسكرية ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وه ا ما هو مطبق يف قوة دفاع البحرين ،تفضل األع حممد
سيف املسلم.

05

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :هناك اختالف بني القضاء العسكري
بقوة دفاع البحرين والقضاء العسكري بوزارة الداخلية .ثانيًا :هل كل
منتسب إىل القضاء العسكري حيصل على جواز السفر اخلاص بنيض النظر
عن رتبته؟

41

الرئيـــــــــــــــس:
أعتقد أن األع الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أجاب عن ه ا
التساؤل ،ألن سؤالك هو سؤال األخت رباب العريض نفسه وهو على من يطبق
ه ا القانون؟

45

العضو حممد سيف املسلم:
أقصد الرتب الوظيفية يف ا اكم العسكرية ،حيث إن هناك رتبًا
معينة حتصل على جواز السفر اخلاص ،وهناك رتب ال حتصل عليه ،مثالً
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العسكري العادي ال حيصل على جواز السفر اخلاص ،بينما من هم برتبة
عميد وما فوق حيصلون على جواز السفر اخلاص.

الرئيـــــــــــــــس:
5

هل لديك استفسار آخر؟

العضو حممد سيف املسلم:
ال يا سيدي الرئيس ،شكرًا.
01

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة تتكلم عن أعضاء إدارة الشؤون
القانونية وا اكم العسكرية بوزارة الداخلية ،وتتحدث عن ه ه اإلدارة05 ،
قد يكون األع حممد املسلم لديه احلق فيما ذكره ولكن ذلك مطبق يف قوة
دفاع البحرين ،بينما ه ه املادة خمتصة بوزارة الداخلية.

الرئيـــــــــــــــس:
األع حممد املسلم طرح سؤاالً آخر وهو أن هناك فرقًا بني وزارة 41
الداخلية وقوة دفاع البحرين ولكن مل يبني الفرق بينهما.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
ه ه املادة عبارة عن إضافة إىل القانون احلالي اخلاص جبوازات
السفر ،ألن ه ا القانون حيدد كل من له احلق يف احلصول على جوازات 45
السفر الدبلوماسية واخلاصة ومنهم :القضاة ،وأعضاء ا اكم العسكرية
وغري ذلك ،وكانت اجلزئية املتعلقة بوزارة الداخلية فقال هي اجلزئية
الناقصة يف القانون احلالي .وإذا كنا نريد معرفة الرتب فيجب الرجوع إىل
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القانون نفسه ،أما هنا فنحن نتحدث عن أعضاء إدارة الشؤون القانونية بوزارة
الداخلية فقال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،كان هدف احلكومة من تقديم ه ا املشروع
هو مساواة أعضاء إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بنظرائهم يف القضاء
العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع ،وذلك ألن األعضاء يف إدارة الشؤون 01
القانونية وأيضًا يف ا اكم العسكرية بقوة دفاع البحرين هم يف مرتبة
القضاة أو يف مستواهم أو نظراء للقضاة املدنيني ،بنيض النظر عن الرتبة ،ألن
هؤالء يقومون بإجراءات التحقيق واإلجراءات اليت تقوم بها النيابة العامة
وغريها من اإلجراءات القانونية ،والقضاة يف ا اكم العسكرية سبق أن
منحوا ه ه امليزة ،ومساواة بهؤالء ــ ألنهم يف الوضعية نفسها ويف املركز 05
القانوني نفسه ــ تقدمت احلكومة به ا التعديل ،وذلك بناء على املادة  21من
قانون قوات األمن العام اليت تنص على التالي «ويعتربون هم وقضاة ا اكم
العسكرية اجملازون يف القانون نظراء للقضاة املدنيني» ،وهل ا السبب يعترب
هؤالء يف مستوى القضاة أو نظراء للقضاة املدنيني بنيض النظر عن الرتبة،
41

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
45

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد الكالم ال ي مسعناه ،وبعد
االستفسارات اليت مسعناها سواء من األخت رباب العريض أو من األع حممد
املسلم؛ أعتقد أن األع الدكتور الشيخ خالد آل خليفة إىل اآلن مل يرد ردًا
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حمددًا وواضحًا على استفسارات اإلخوة .بالنسبة إىل مبدأ املساواة ال ي
تناوله تقرير اللجنة ،املساواة الدستورية تكون بني األطراف يف حالة تساوي
مراكزهم القانونية وتساوي أوضاعهم القانونية ،واملساواة ال تفرتض وال
يقا

عليها إذا اختلفت املراكز القانونية ،بل على العكس سيطالب باقي

موظفي الدولة مبثل ه ا الطلب وهو منحهم جوازات خاصة .أعضاء النيابة 5
العامة وأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء هيئة
التشريع واإلفتاء القانوني هؤالء يعتربون سلطات ،فالنيابة العامة شعبة من
شعب القضاء ،والسلطة القضائية سلطة من سلطات الدولة ،والسلطة
التشريعية أيضًا سلطة ومؤسسة من مؤسسات الدولة الدستورية ،ولكننا هنا
ــ يف ه ه املادة ــ نتكلم عن إدارة ،وإذا كنا سنقيس باملساواة فهل تقا

01

اإلدارة مع سلطة؟! صحيح ما تفضلت به األخت مجيلة سلمان حني قالت إن
املادة  21تعترب أنهم نظراء للقضاة املدنيني ،ولكن ه ه اإلدارة تابعة لوزارة
الداخلية ،فهل نقيسها مبستوى السلطة ال ي أشري إليه يف قانون جوازات
السفر؟ قانون جوازات السفر يتكلم عن سلطات دستورية قائمة يف البلد،
وهنا املادة تتكلم عن إدارة ،وغدًا من املمكن أن تُنشأ إدارة قانونية وتعطى 05
هلا صالحيات التحقيق ،ويأخ ون احلكم االعتباري أنهم نظراء للقضاة
املدنيني فال يفرض على املشرع أن مينحهم جوازات سفر خاصة وإال طالبت
كل جهة فيها إدارة قانونية أنيال بها إجراءات التحقيق مع املوظفني التابعني
هلا مبا ذهب إليه مشروع القانون ،لنكن دقيقني يف تفسري مبدأ املساواة ال ي
تفضلت به اللجنة ،وأنا أعتربه قياسًا مع الفارق ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
45

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة لي أنا أرى أن كل العسكريني
يستحقون جوازات سفر خاصة ،ولكن املادة اليت أشار إليها األع الدكتور
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الشيخ خالد آل خليفة أيضًا وضعت املدير أو األعضاء ،فسؤالي :هل املدير يف
إدارة الشؤون القانونية ال يستحق جوازًا خاصًا؟ ألن املادة ذكرت املدير أو
األعضاء .وأيضًا املادة أشارت إىل قضاة ا اكم العسكرية ،أي حددت
قضاة ا اكم العسكرية ،وبالتالي ه ا التحديد أيضًا سيدخلنا يف
إشكاليات ،مبعنى أنه إذا كانت لديهم الرغبة يف إعطاء جوازات خاصة 5
للقضاة فتضاف عبارة «قضاة ا اكم العسكرية» إىل املادة ،وإذا كانوا
يريدون بشكل أوسع ــ أي مجيع مكونات ا اكم العسكرية ــ فترتك
املادة كما هي .السؤال ال ي يطرح نفسه :من هم ال ين سيتم منحهم ه ه
اجلوازات اخلاصة؟ ألن النص ال ي أشار إليه األع الدكتور خالد آل خليفة
صراحة أوسع من النص املوجود يف مشروع القانون ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الرائد حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات
واهليئات احلكومية بإدارة الشؤون القانونية.
05

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية
بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،الفقرة (ج) من املادة  9من مشروع القانون
أقرت عدة جهات منها :القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع
واإلفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين ،وبالتالي 41
ارتأت احلكومة أن تقدم مشروع قانون ينص على إضافة فقرة إىل البند (ج)
وهي« :وأعضاء إدارة الشؤون القانونية وا اكم العسكرية يف وزارة
الداخلية» ،ومت التقيد به ا املسمى كونه واردًا يف املادة  21من قانون قوات
األمن العام باملصطلح نفسه وهو« :أعضاء إدارة الشؤون القانونية وا اكم
العسكرية» ،وامسح لي أن أقرأ ه ه املادة «يتوىل أعضاء إدارة الشؤون 45
القانونية وا اكم العسكرية من ضباط دون غريهم يف إقامة الدعاوى
الداخلة يف اختصاص ا اكم العسكرية بوزارة الداخلية وتنفي األحكام
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النهائية ،حيث إنهم يقومون بالسلطات ذاتها املمنوحة للقاضي املنتدب ملباشرة
التحقيق ،وسؤال الشهود ،وانتداب اخلرباء بعد حلفهم لليمني ،واستجواب
املتهم وغريها من إجراءات التحقيق ،»...وبالتالي الفقرة اليت أتت بعد ذلك
نصت على التالي «ويعتربون هم وقضاة ا اكم العسكرية اجملازون يف
القانون نظراء للقضاة املدنيني» ،وبالتالي من جانب املساواة بيننا وبني القضاة 5
املدنيني والعسكريني ارتأى مشروع القانون أن يضيف ه ا التعديل إىل ه ه
املادة ،وشكرًا.

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

01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع أنا ال أرى أن القانون اخلاص
جبوازات السفر الدبلوماسية واخلاصة خمتص بالسلطات الثالث ،ألنه غري
مرتبال به ه السلطات الثالث ،اجلواز اخلاص واجلواز الدبلوماسي مرتبطان 05
بالدولة كلها ،وإذا رجعنا إىل القانون اخلاص مبنح ه ه اجلوازات فسنرى أن
هناك فئات يف اجملتمع البحريين هلا احلق يف احلصول على ه ه اجلوازات،
ويف آخر املواد هناك صالحية جلاللة امللك ملنح ه ه اجلوازات اخلاصة
والدبلوماسية ،وبالتالي ليس هناك أي رابال بني ه ه اجلوازات والسلطات
الثالث أو أن حنددها بأنها جيب أن متنح ألعضاء السلطة التشريعية .ه ه 41
امليزة متنح لألشياص مثل القضاة كي ال يتأثروا من اخلارج ،ل لك ه ه
اجلوازات هي ميزة خاصة هلؤالء األفراد وذلك حبسب وظائفهم ،ومن ه ا
املنطلق ال ميكن أن حنددها للقضاة فقال أو غري ذلك .أما بالنسبة إىل
موضوع املدير ،فاملادة تتكلم عن كل أعضاء ه ه اإلدارة ،وحتدد بأنه جيب
أن يكون العضو يف ه ه اإلدارة ــ مبن فيهم املدير ــ حاصالً على إجازة يف 45
القانون ،وبالتالي املدير يندرج ضمن األعضاء ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،قلت إن اجلوازات اخلاصة منحت ألعضاء 5
السلطة التشريعية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء هيئة التشريع واإلفتاء
القانوني وأعضاء النيابة العامة ،ومازلت أقول إن هؤالء يعتربون أفرادًا يف
سلطات الدولة الدستورية ،أما الكالم ال ي تطرق إليه األع الدكتور الشيخ
خالد آل خليفة فهو قيا

يف غري حمله وحتميل كالمي ما ال حيتمل ،وهو

حتوير لكالمي وال يستقيم مع ما أشرت إليه ،ألن مبدأ املساواة يكون بني 01
السلطات الثالث يف الدولة ومن بينها السلطة التنفي ية .حنن لسنا ضد من
ترغب الدولة يف منحهم جوازات خاصة ،ولكن مبدأ املساواة ال ي تطرقت
إليه اللجنة يف تقريرها هو ال ي نقف عنده ،وعندما نقول «إدارة الشؤون
القانونية» فاللبس أتى من أعضاء إدارة الشؤون القانونية ،وحبسب ما ذكره
األع الرائد حسني مطر أن الوزارة تقيدت بالنص الوارد يف املادة  21من قانون 05
قوات األمن العام ،واإلدارة القانونية هي اليت تثري اإلشكالية ،كأننا نقول:
أعضاء يف إدارة الشؤون القانونية ويف ا اكم العسكرية ،هنا اللبس ،ألننا
عندما نقرأ املادة جند أنها تنص على التالي «وأعضاء إدارة الشؤون القانونية
وا اكم العسكرية يف وزارة الداخلية» كأن هناك فئتني ،ه ا ما أثار
اللبس عند املناقشة ،أعين أعضاء إدارة الشؤون القانونية وا اكم 41
العسكرية ،أي أن هناك فئتني خمتلفتني ،يف حني أن األع الرائد حسني مطر
قال إنها جهة واحدة وتعامل معاملة واحدة ،وصياغة النص أو املسمى هو ال ي
أدخلنا يف اللبس واللنيال حول تفسري ه ه املادة ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.
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العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد ه ا الشرح الوايف أعتقد أن النص واضح
جدًا ،وخصوصًا أن السلطة التشريعية سبق أن أقرت الفقرة (ج) من املادة 9
بشأن اجلوازات ،فاملادة  9تنص على اآلتي« :متنح جوازات السفر اخلاصة... :
(ج) القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع واإلفتاء القانوني 5
وأعضاء القضاء العسكري يف قوة دفاع البحرين» ،وقد تقدمت احلكومة
به ا التعديل ألن املسميات خمتلفة أساسًا ،حيث إن املسمى يف قوة دفاع
البحرين هو أعضاء القضاء العسكري يف قوة دفاع البحرين ،بينما يف وزارة
الداخلية فهو أعضاء إدارة الشؤون القانونية وا اكم العسكرية يف وزارة
الداخلية ،فاملسمى هنا خمتلف ولكن الدرجات نفسها ،وأيضًا أعضاء 01
القضاء العسكري والنيابة العسكرية يف قوة دفاع البحرين لديهم املوضوع
نفسه ،وهم نظراؤهم يف إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ،ومينحون
جوازات سفر خاصة ،وبالتالي احلكومة عندما تقدمت به ا التعديل فعلت
ذلك ملساواة هؤالء بنظرائهم يف القضاء العسكري يف قوة دفاع البحرين.
النص واضح جدًا ولكنه أثار لبسًا يف املوضوع ألن املسميات خمتلفة بني قوة 05
دفاع البحرين ووزارة الداخلية بالنسبة إىل إدارة الشؤون القانونية وا اكم
العسكرية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
41

شكرًا ،تفضل األع مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،مرئيات وزارة الداخلية املوجودة يف الصفحة
 010من جدول األعمال تقول« :وملا كان الثابت باملادة رقم  /9ج من املرسوم
بقانون رقم  33لسنة 4100م بتعديل بعض أحكام القانون رقم  00لسنة 45
0915م ،قد جاءت عبارته عامة مبنح القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء
هيئة التشريع واإلفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع
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البحرين ،وهو ذات املفهوم من مسمى أعضاء إدارة الشؤون القانونية
وا اكم العسكرية ال ي جاء متييزًا هلم عن غريهم حيث إنه يُعنى
بالضباط العاملني فيها فقال» .أي أن وضع األعضاء يف إدارة الشؤون القانونية
يف وزارة الداخلية جاء متوازيًا مع وضع أعضاء هيئة التشريع واإلفتاء
5

القانوني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
01

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

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ ،وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األع مقرر اللجنة.

41

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.
45

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

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

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من 01
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟
41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.
45

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
سوف يؤخ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وسنأخ اآلن الرأي النهائي على مشروع قانون باملوافقة على قانون (نظام)

املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخللي ،العربية ،املرافق 41
للمرسوم امللكي رقم ( )45لسنة 4103م ،وقد وافق عليه اجمللس يف جمموعه
يف وقت سابق ،فهل يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

45

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وسنأخ أيضًا الرأي النهائي على
مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول لالتفاقية بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة مجهورية الصني الشعبية بشأن جتنب االزدواج الضرييب
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ومنع التهرب من الضرائب املفروضة على الدخل ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )94لسنة 4103م ،وقد وافق عليه اجمللس يف جمموعه يف وقت سابق،
فهل يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقرتاح

بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )12لسنة 4111م بشأن 01
التأمني ضد التعطل ،واملقدم من سعادة العضو رباب عبدالنيب العريض.
وأطلب من األع عبداجلليل عبداهلل العويناتي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة
فليتفضل.
05

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

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

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
45

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /8صفحة )111
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األع مقرر اللجنة.
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العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلمت جلنة اخلدمات كتاب معاليكم
املؤرع يف  04مايو 4103م وال ي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة
االقرتاح بقانون املقدم من سعادة العضو رباب عبدالنيب العريض بتعديل بعض
أحكام املرسوم بقانون رقم ( )12لسنة 4111م بشأن التأمني ضد التعطل5 ،
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن
االقرتاح بقانون ليتم عرضه على جملسكم املوقر .تدارست اللجنة االقرتاح
بقانون ومتّ استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة
واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس .كما تدارست اللجنة اآلراء اليت
استلمتها اللجنة من كل من :وزارة املالية ،واهليئة العامة للتأمني االجتماعي01 ،
ووزارة العمل ،واستمعت اللجنة إىل رأي مقدمة املقرتح سعادة العضو رباب
عبدالنيب العريض ،كما اطلعت على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
باجمللس ،وقد رأت اللجنة ما يلي0 :ــ تنص املادة ( )0الفقرة ( )2من املرسوم
بقانون رقم ( )12لسنة 4111م بشأن التأمني ضد التعطل على تعريف
«املستفيد» بأنه« :املؤمن عليه أو الباحث عن العمل ألول مرة ــ حسب األحوال ــ 05
وال ي يستحق التعويض أو اإلعانة يف حالة التعطل مبوجب أحكام ه ا
القانون»4 .ــ عرفت الفقرة ( )01من املادة ( )0من املرسوم بقانون رقم ()12
لسنة 4111م بشأن التأمني ضد التعطل «الباحث عن العمل ألول مرة» بأنه:
«من مل يسبق له العمل يف عمل مؤمن عليه طبقـًا ألحكام ه ا القانون
وتتوافر يف شأنه الشروط املنصوص عليها فيه»3 .ــ حددت املادة ( )01من 41
املرسوم بقانون رقم ( )12لسنة 4111م بشأن التأمني ضد التعطل شروط
استحقاق اإلعانة ،وه ه الشروط مبينة يف التقرير املعروض على سعادتكم.
ويتضح من ه ه النصوص أن املشرّع قد وضع يف ه ا القانون قواعد عامة
جمردة تنطبق على أي مواطن حبريين إذا توافرت فيه الشروط الواردة أعاله،
سواء كان رجالً أو امرأة ،معاقًا أو غري معاق ،أو من ال ين أطلق سراحهم 45
من السجن .وعليه ،ترى اللجنة أن االقرتاح بقانون امل كور ال يضيف جديدًا
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إىل القانون الناف لشموله الفئات اليت وردت يف االقرتاح بقانون ،وترى اللجنة
أن ال مربر قانونيًا لقبول ه ا االقرتاح بقانون .ويف ضوء كل ذلك ترى اللجنة
التوصية برفض االقرتاح بقانون ،وذلك لشمول الفئات اليت وردت فيه يف
القانون الناف  .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،اهلدف من تقديم ه ا االقرتاح بقانون هو أن 01
هناك فئات يف اجملتمع حتتاج منا إىل كل دعم ،وحنن هنا نتكلم عن قانون
ضد التعطل ،وهو قانون يُسهم يف التنمية البشرية عرب مساعدة األفراد يف
املرحلة األولية لدخول سوق العمل ،وقد وجدت فئة معينة أو فئات معينة
ــ وليس فقال ه ه الفئات اليت وضعتها يف االقرتاح بقانون أعين املعاقني أو
املسجونني ال ين أطلق سراحهم ــ ولكين أدرجت يف ه ا االقرتاح فقال فئتني 05
باإلضافة إىل الفئات اليت حتددها اللوائح التنفي ية .وحتى لو استفاد هؤالء
الفئات من إعانة التعطل باعتبارهم من الباحثني عن العمل للمرة األوىل،
وحتى وإن انطبقت عليهم شروط تعويض التعطل فإنهم ألنهم معاقون وألنهم
مسجونون مطلق صراحهم يعدون مبوجب ه ا االقرتاح بقانون ــ إذا رغبوا يف
دخول سوق العمل مرة أخرى وإن كانوا قد استفادوا سابقًا من التأمني ضد 41
التعطل ــ من الباحثني عن العمل للمرة األوىل .وسوف أضرب مثاالً بسيطًا يف
حالة الشيص املعاق ،ولن أضرب مثالً باملسجون املطلق صراحه؛ املعاق ال ي
حيب أن يدخل سوق العمل سيتقدم إىل الوزارة ويستفيد بصفته باحثًا عن عمل
للمرة األوىل من إعانة التعطل ،وبعد أن يتم توظيفه ونتيجة لظروفه اخلاصة
انقطع عن العمل برضاه ،وعندما أراد أن يرجع إىل سوق العمل مرة أخرى لن 45
يُعترب من الباحثني عن العمل للمرة األوىل باعتبار أنه استفاد من إعانة التعطل
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 51

4104/4/44م املضبطة 01

من قبل ،ولن يستفيد من التعويض ضد التعطل ألنه ال تنطبق عليه شروط
التعويض ضد التعطل ،وبالتالي ه ا املعاق حيتاج منا إىل كل دعم عرب
اعتباره باحثًا عن العمل للمرة األوىل ،ليستفيد من إعانة التعطل .إن ه ا
املقرتح يأتي وفقًا للمعايري الدولية ملنظمة العمل الدولية الواردة يف اتفاقية
بشأن النهوض بالعمالة واحلماية من البطالة ،وهي االتفاقية رقم  012ملنظمة 5
العمل الدولية ،وأعتقد أنه سبق لوزارة العمل أن صرّحت بأن اتفاقيات منظمة
العمل وإن مل توقع عليها مملكة البحرين فإن هناك التزامًا أدبيًا بها .أنا
أستنيرب من تقرير جلنة اخلدمات ،ومن قوهلم إنه ال مربر قانونيًا هل ا االقرتاح
بقانون ،وإن ه ه الفئات منيطاة يف القانون احلالي ،على الرغم من أن تقرير
وزارة العمل يف البند ثالثًا قال إنه إذا سبق للمعاق القادر على العمل واملسجون 01
املفرج عنه العمل من قبل فإنه تسري عليهما أحكام تعويض التعطل ،ومن ثم
فإن عدم توافر شروط استحقاق ه ا التعويض ،كلها أو بعضها ،ال يُربر
إدخاهلما ضمن فئات الباحثني عن العمل للمرة األوىل نظرًا إىل عدم انطباق
شروط احلصول على إعانة التعطل عليهما ،وبالتالي فإنه لن يستفيد نتيجة
لظروفه ،علمًا بأن ه ه الشروط قد مت تكريسها يف القانون بناء على دراسة 05
اكتوارية ،وبالتالي ال يُمكن إدراج هاتني الفئتني ضمن الباحثني عن عمل
للمرة األوىل .وعليه أعتقد أنين جئت يف ه ا االقرتاح بقانون بشيء جديد ليس
مطبقًا حاليًا ،وألتمس من أعضاء اجمللس قبول ه ا االقرتاح ودراسته من قبل
اجمللس ،وخاصة أننا نتكلم عن أموال موجودة يف الصندوق ،وحنن
حمتاجون إىل مساعدة فئات معينة أخرى ،وليس فقال هاتني الفئتني .اتفاقية 41
التعطل ملنظمة العمل الدولية حددت  01فئات معينة ،وتقول للدول إن
بإمكانكم على فرتات إعادة دراسة ه ه الفئات من حيث الزيادة أو
النقصان ،وحتى أن هناك فئات طلبت منهم أن خترجها ،مثالً :املوظفون
العموميون نتيجة الستقرار وظائفهم من املمكن استبعادهم من إعانة
التعطل ،وبالتالي أعتقد أننا حمتاجون على األقل إىل دعم هاتني الفئتني45 ،
املعاق حنن حمتاجون إىل أن نقف معه يف كل األحوال ،وال يقول لي أحد إن
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املعاق يستفيد من ه ه اجلهة أو تلك ،ليس هناك أفضل من أن تدعمه ألنه إذا
دخل يف إعانة التعطل فإنه سيدخل يف مرحلة التدريب ،وبالتالي حيتاج إىل أن
يندم ،مع اجملتمع مرة أخرى ،وحتى املسجون ،واألمانة العامة للتظلمات
عندما أتت إىل جملس الشورى بينت لنا أن هناك على األقل  511سجني
خمدرات ،وبالتالي حنن نتكلم عن فئة كبرية ،وغدًا ستيرج إىل اجملتمع5 ،
فنحن حمتاجون إىل دعمها وإنْ كان قد سبق هلا أن استفادت من اإلعانة أو
التعويض عن التعطل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد الشرح ال ي تفضلت به األخت رباب
العريض أعتقد أنها أتت بشيء جديد بالنسبة إىل فئتني وهما املسجونون
واملعاقون .يف كالمها تقر األخت رباب العريض بأن هؤالء ينطبق عليهم 05
القانون بداللة استفادتهم يف أول مرة من مشروع التعطل .والشيء اجلديد
ال ي تريد أن تصل إليه األخت رباب العريض هو أن يكون السجن أو اإلعاقة
من أسباب متتع هؤالء بإعانة التعطل أكثر من مرة ،ه ا ما فهمته،
والكالم ال ي ذهبت إليه وزارة العمل يف ه ه النقطة وهو أن القانون يطبق
عليهم إذا كانوا باحثني عن عمل هو يف حمله ،بداللة أن الكالم ال ي 41
ذكرته األخت رباب العريض اليوم يوضح أنها تقصد أن يتمتع املسجون أو
املعاق خبدمة التعطل أكثر من مرة ،أي خنرج عن قاعدة املساواة املفروضة
يف القوانني ،ولتصحح لي األخت رباب العريض إن كنت خمطئة يف ه ا
التصور ،ولكن سؤالي لوزارة العمل :سأتكلم عن املسجونني ،فاملعاق واضح
وشكله أو مظهره اخلارجي دليل على اإلعاقة اليت حلقت به ،ولكن 45
خبصوص املسجون ،كيف تصل وزارة العمل إىل أن ه ا الشيص مسجون؟
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ه ه نقطة مهمة ،وكم عدد حاالت املساجني ال ين قدموا طلبات االستفادة
من نظام التعطل يف مملكة البحرين؟ أنا ضد االجتاه ال ي تسري إليه األخت
رباب العريض وهو ألنه مسجون أو معاق حيصل على اخلدمة مرتني خالفًا
ملبدأ املساواة بني املواطنني؛ ألنه هنا باعتباره سجينًا أو معاقًا سيكون ذلك
ع ره ليتقدم مرة أو مرتني لالستفادة من نظام التعطل ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
01

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،توجه االقرتاح ال ي أتت به األخت رباب
العريض هو توجه جيد ،وكان رد وزارة العمل كما هو موضح يف تقرير
اللجنة خيتلف عن أن تكون االستفادة مرة أو مرتني ،بل تكلم عن أنهم
مشمولون بتنيطيتهم يف قانون التأمني ضد التعطل .فقال أطلب من ممثلي وزارة

العمل أن يبينوا لنا عدد احلاالت اليت تنطبق عليها حالة اخلروج من السجن أو 05
حالة اإلعاقة يف الفرتة املاضية؟ إذا كانت هناك حاالت فعلية فأمتنى أن
يبينوا لنا عددها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفصل األع صباح سامل الدوسري وكيل وزارة العمل.

41

وكيل وزارة العمل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمثن جهودكم يف خدمة الوطن واملواطنني.
خبصوص املعاق القادر على العمل أو املسجون املفرج عنه وهو ما تطرقت إليه
األخت رباب العريض ،حنن نعتربهم من ضمن املشمولني يف القانون الناف 45 ،
ولو أردنا أن نفرق بني فئة وأخرى لدخلنا يف فئات يصعب حصرها حتى على
الوزير املعين بإصدار القرارات .بالنسبة إىل ما ذكرته األخت لولوة العوضي
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خبصوص صرف إعانة أكثر من مرة ،أعتقد أن املادة  09من قانون التأمني
ضد التعطل واضحة وهي تقرر أنه إذا استنفد  1شهور فبإمكانه بعد04
شهرًا احلصول على اإلعانة ،وه ا ينطبق على كل الباحثني عن عمل ،سواء
املعاق ال ي يستطيع العمل أو املسجون ال ي أطلق سراحه .أما خبصوص
أعداد املساجني فوزارة العمل ليست اجلهة املعنية ،ولسنا جهة أمنية حتقق مع 5
الباحث عن العمل ،فه ه خصوصيات ال ندخلها ،ولكن إذا أراد صاحب
العمل أن يوظفه عن طريق الرتشيح من الوزارة أو عن طريقه املباشر فمن حقه
اللجوء إىل اجلهات األمنية للسؤال عن سريته ال اتية ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
05

الرئيـــــــــــــــس:
اآلن ليست أمامنا إال توصية اللجنة وهي رفض االقرتاح بقانون املقدم
من سعادة األستاذة رباب عبدالنيب العريض بتعديل أحكام املرسوم بقانون
رقم  12لسنة 4111م بشأن التأمني ضد التعطل ،فهل يوافق اجمللس على
ذلك؟

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُرفض االقرتاح بقانون .لدينا تقرير وفد جملس الشورى بشأن

املشاركة يف ندوة اجملموعة اخلاصة لدول البحر األبيض املتوسال والشرق 45
األوسال واللجنة الفرعية للتحول والتنمية ،املنعقدة يف اجلمهورية اإليطالية ــ
روما خالل الفرتة من  45إىل  41نوفمرب 4103م .وقد حضرها األخوان خليل
ال وادي وحممد حسن السرتي .تفضل األع خليل إبراهيم ال وادي.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نيابة عن أخي وزميلي سعادة العضو حممد
السرتي أحببت أن أشكر معاليكم على ثقتكم النيالية .طبعًا ه ه املؤمترات
مهمة جدًا ،وخصوصًا أن القضايا اليت تثار فيها قضايا دولية ومعاشة،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع علي عبدالرضا العصفور.
01

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مداخلة حتت بند ما يستجد من أعمال.

الرئيـــــــــــــــس:
ليس هناك طلب ب لك.
05

العضو علي عبدالرضا العصفور:
أنا اآلن أتقدم إليك به ا الطلب.

الرئيـــــــــــــــس:
41

جيب أن يتقدم  3أعضاء به ا الطلب.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
أستسمح اإلخوة األعضاء وأمتنى دعمهم لي يف ه ا املوضوع.
45

الرئيـــــــــــــــس:
حبسب الالئحة الداخلية جيب أن يتقدم  3أعضاء بطلب كتابي
إلدراج بند حتت بند ما يستجد من أعمال ،ويؤخ رأي اجمللس على ه ا
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