كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
 - 0الرائد أمحد إبراهيم الغتم من صندوق التقاعد العسكري.
 - 1السيد أمحـد اررمسـي ارـاجري املستشـار القـانوني لصـندوق التقاعـد
5

العسكري.
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي
الشورى والنواب.
 - 1السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني األول.

01

 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:
 - 0الرائـــد حســـني ســـلمان مطـــر رئـــيس فـــرع الـــوزارات واري ـــات 05
احلكومية بإدارة الشؤون القانونية.
 - 1النقيب حم مد يونس اررمي من إدارة الشؤون القانونية.
 من وزارة التنمية االجتماعية:
 -السيد عبداهلل إبراهيم اجلودر رئيس قسم الشؤون القانونية.

11

 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:

15

 املهندس عبداهلل عبداللطيف حممد الوكيل املساعد للثروة البحرية.
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كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هي ة املستشارين 5
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتتح اجللسة الرابعة والعشرين من دور 01
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،أسعد اهلل صباحكم
بكل خري ،نبدأ بتالوة أمساء األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة.
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
05

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة أصحاب
السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :الدكتورة بهية جواد اجلشي ،والدكتور
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،والدكتورة عائشة سامل مبارك ،ومجيلة علي

سلمان للسفر يف مهام رمسية بتكليف من اجمللس ،وخليل إبراهيم الذوادي11 ،
والسيد ضياء حييى املوسوي ،خالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج
اململكة ،وأمحد إبراهيم بهزاد لظرف صحي طارئ ،ونانسي دينا إيلي
خضوري لطقوس دينية ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل
اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة
اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضل األخ خالد حسني
املسقطي.
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العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  33السطر  4أرجو تغيري احلرف
«أو» ليصبح «و» ،حبيث تكون العبارة كاآلتي ...« :املوجود بيننا وبني وزارة
املالية وجملس إدارة احتياطي األجيال القادمة» .ولدي أيضًا تصحيح آخر يف
الصفحة نفسها السطر  ،00أرجو إضافة «أل التعريف» إىل كلمة «متمكن» 5
لتصبح العبارة كاآلتي« :واجلهاز اإلداري املتمكن من عملية استثمار بهذا
احلجم» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف مداخليت الثانية ــ كان لدي مداخلتان يف
جلسة األسبوع املاضي ــ اخلاصة مبوضوع االستثمار وفوائده ،وجدت أن ما
هو مكتوب يف مضبطة اجللسة خمتلف قليالً عما قلته ،فقمت بتزويد 05
القائمني على املضبطة ببعض التعديالت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديالت .وننتقل اآلن إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ،تفضل األخ عبداجلليل 15
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد
خليفة بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب حول التالي :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()13
لسنة 1115م بشأن اجلمعيات السياسية ،ومشروع قانون بتعديل بعض 5
أحكام القانون رقم ( )13لسنة 1115م ،بشأن اجلمعيات السياسية املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )35لسنة 1101م ،وقد متت إحالتهما إىل جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية .مشروع قانون بشأن إجيار العقارات املبنية (املعد
يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانون بشأن
إجيار األماكن وتنظيم العالقة بني املالك واملستأجر (املعد يف ضوء االقرتاح 01
بقانون املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع قانون بإصدار قانون إجيار
العقارات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )43لسنة 1101م ،وقد متت إحالتها
إىل جلنة املرافق العامة والبي ة ،مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول بشأن
تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي املوقعة بني حكومة مملكة

البحرين وحكومة اململكة املغربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )4لسنة 11
1104م .وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة
السابقة ،فهل يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 04

1104/4/10م املضبطة 14

على بروتوكول قواعد املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارية بني الدول
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )5لسنة
1104م .وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة
السابقة ،فهل يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟

5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من

جدول األعمال واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق 01
على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا االحتادية
للخدمات اجلوية بني إقليميهما وفيما وراءهما ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )3لسنة 1104م .وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف
اجللسة السابقة ،فهل يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من

جدول األعمال واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض 11
أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0793م (املعد
يف ضوء االقرتاح بقانون ــ بصيغته 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 ( . »)95وقد وافق اجمللس على
مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق اجمللس عليه 15
بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة ( )0من املرسوم بقانون رقم ()09
لسنة 0793م يف شأن األحداث (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 5
النواب) .وأطلب من األخ عبدالرمحن حممد مجشري مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة فليتفضل.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 01
املضبطة.

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

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

11

(انظر امللحق  /1صفحة )111
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ

15

مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل املادة
( )0من املرسوم بقانون رقم ( )09لسنة 0793م يف شأن األحداث ،وقد مت تبادل
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وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة
الداخلية ،وممثلي وزارة التنمية االجتماعية ،واملستشار القانوني للجنة،
واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون وعلى
رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا
لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية .ويتألف مشروع 5
القانون فضالً عن الديباجة من مادتني ،حيث تضمنت املادة األوىل استبدال
نص املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم ( )09لسنة  0793يف شأن األحداث،
أما املادة الثانية فقد جاءت تنفيذية .ورأت اللجنة أن هذا املشروع يهدف إىل
معاجلة أوجه القصور الذي يكشف عنه الواقع العملي لدى تطبيق تشريعات
قائمة بالفعل ،وذلك بسد الفراغ التشريعي يف قانون األحداث الذي مل ينص 01
على وضع حد أدنى لسن احلدث .ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية املوافقة
من حيث املبدأ على مشروع القانون املذكور ،واملوافقة على مواد املشروع
كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.
05

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن مضمون مشروع القانون جيد بالفعل ،وهو
أيضًا متفق مع االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها مملكة البحرين مثل 11
اتفاقية حقوق الطفل ،ولكنين أعتقد أنه بالصيغة املوجودة حاليًا سيكون
هناك فراغ تشريعي أيضًا ،حيث إننا وضعنا احلد األدنى للحدث ولكننا مل
نضع التدابري األخرى ،مبعنى أنه إذا كان عمر احلدث يقل عن  9سنوات،
ووُجد ــ لن نقول إنه وُجد يف حالة احنراف ــ يف مرحلة خطرة ،فقد يكون
سارقًا أو متسوالً على سبيل املثال ،ومعنى ذلك أنه بهذا النص مل يتم ضبطه15 ،
ومل يتم اختاذ أي إجراءات أو تدابري .ومن املفرتض ــ يف اعتقادي ــ أن يؤخذ رأيا
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وزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية بعني االعتبار من قبل جملس النواب؛
ألنهما قاال إنه بالفعل جيب أن يكون هناك حدٌ أدنى ولكن مع وجود تدابري.
حيث إنه بعدم وجود هذه التدابري سيكون هناك فراغ تشريعي ،مبعنى أن أي
ال ــ لن يتم اختاذ أي إجراء قانوني
طفل وُجد يف حالة خطر ــ كحالة التسول مث ً
ضده ،ولذلك أنا أعتقد أنه جيب أن يُعدّل النص لسد هذا الفراغ التشريعي .أنا 5
أود أن أقول إنه حتى املادة  41من اتفاقية حقوق الطفل نصت الفقرة الثالثة منها
على أن« :تسعى الدول األطراف لتعزيز إقامة قوانني وإجراءات وسلطات
ومؤسسات منطبقة خصيصًا على األطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون
العقوبات أو يتهمون بذلك ،أو يُثبت عليهم ذلك ،وخاصة القيام مبا يلي :أــ
حتديد سن دنيا يُفرتض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون 01
العقوبات .ب ــ استصواب اختاذ تدابري عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون
اللجوء إىل إجراءات قضائية شريطة أن تُحرتم حقوق اإلنسان والضمانات
القانونية احرتامًا كامالً» .أيضًا ميثاق الطفل يف اإلسالم نص يف املادة ()11
على أن الطفل الذي مل يبلغ سن التمييز اليت يُحددها القانون يكون غري
مسؤول جنائيًا وجيوز أن خيضع ألحد تدابري الرعاية املقررة قانونًا؛ ولذلك 05
أعتقد أنه جيب أن تكون هناك نصوص أخرى تعدل قانون األحداث بوضع
تدابري وسد أي فراغ تشريعي .وأنا أعتقد أن وزارة التنمية االجتماعية ووزارة
الداخلية لفتتا انتباه اللجنة إىل هذا املوضوع ،وبالتالي أعتقد أنه مبوافقتنا على
هذا النص وبهذه الكيفية سوف نوجد فراغًا تشريعيًا ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية حينما نقرأ تقرير اللجنة جند أن 15
هذا التقرير تضمن رأي وزارة الداخلية ،ورأي وزارة التنمية االجتماعية ،ورأي
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جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،ثم أتى برأي احلكومة املوقرة .أنا أفهم
أن هذه الوزارات هي تابعة للحكومة ،فمن املفرتض أن يكون رم رأي واحد
يف مشاريع القوانني أو يف أي موضوع يتم تداوله أمام اللجان أو أمام
جملسكم املوقر .حينما نرجع إىل رأي وزارة الداخلية نرى أنها توافقت مع
مشروع القانون ،وحينما نرجع إىل رأي وزارة التنمية االجتماعية جندها أيضًا 5
توافقت مع املشروع ،وحينما نرجع إىل رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
جندها أيضًا توافقت مع املشروع ،ولكننا حينما نأتي إىل رأي احلكومة
جند أنه متفق ــ كما تطرقت إىل ذلك األخت رباب العريض ــ متامًا مع
مشروع القانون .رأي احلكومة متفق مع مشروع القانون من حيث إنه يأتي
لتحديد سن املساءلة القانونية بالنسبة إىل األطفال املميزين ،ولكن 01
احلكومة يف رأيها تطرقت أيضًا إىل ضرورة وضع التدابري ،ألنه رغم أن
القانون احلالي عام ومل يُحدد السن األدنى فإنه بتطبيق النص احلالي يف
القانون فمنهم من مل يكمل سن السابعة ألن القانون اعترب كل من مل
يكمل  05سنة هو حدث ،فالقاضي بإمكانه عند تطبيق العقوبات أو
التدابري ــ ألن قانون األحداث فيه تدابري وفيه عقوبات ــ أن يطبق التدابري على 05
من مل يتجاوز سن  9سنوات ،وهذا ما جرى عليه العمل يف القضاء ،وبالتالي
أنا أود أن أفهم من مقرر اللجنة أو رئيسها أو أعضائها كيف يكون لوزارة
الداخلية رأي خاص ولوزارة التنمية رأي خاص؟! ما هي احلكومة املقصودة
يف هذا التقرير؟ ألن رأي احلكومة الوارد يف التقرير هو الرأي األصوب ،فقد
تكلم عن تدابري احرتازية أو وقائية البد من اختاذها ملن هم دون سن السابعة 11
يف حالة احنرافهم أو يف حالة ارتكابهم جرمية نص عليها قانون األحداث
بعقوبة أو تدبري احرتازي .نريد أن نعرف من هي احلكومة اليت اختلف رأيها
عن رأي باقي الوزارات؟ وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أختلف مع ما ذكرته األخت رباب
العريض واألخت لولوة العوضي بشأن أن القانون النافذ نص على احلد األعلى
للسن القانونية ومل ينص على احلد األدنى ،ولذلك فإن اردف من هذا
القانون هو حتديد احلد األعلى واحلد األدنى ،حتى اجملموعة القانونية يف 5
منظمة املرأة العربية كان من ضمن توصياتها عندما حبثت موضوع
التشريعات يف الدول العربية أن يكون هناك حتديد للحد األعلى واحلد
األدنى للسن القانونية وتنحصر فيما بينهما املسؤولية اجلنائية ،وخيضع
لقانون األحداث .وهناك رأيان طُرحا حول هذا املوضوع ،وقد وجدنا أن رأي
احلكومة حدد وضع الطفل دون سن السابعة وكيفية التعامل معه يف حالة 01
احنرافه مما يستدعي اختاذ التدابري بشأنه .يف الواقع يصعب األخذ بالرأيني
القانونيني ،وكما تفضلت بشرحه األخت لولوة العوضي واألخت رباب
العريض ،ولن أعيده باعتبار أنه يذهب مع االجتاه القائل بوجوب وجود نص
خيضع مبوجبه من هم دون سن السابعة لتدابري معينة .االجتاه اآلخر يرى أن
كل من هم دون سن السابعة يعتربون عدميي املسؤولية وعدميي األهلية05 ،
مبعنى أنه غري مسؤول جنائيًا وال مدنيًا ،وبالتالي ستنتفي معه مشروعية اختاذ
التدابري بشأنه ،وهذا الرأي هو ما أوضحه الدكتور مصطفى شعبان يف
جملس النواب .وكما ذكرت بدايةً أن كال الرأيني رما وجاهتهما،
ولكنين أعتقد أنه مع وجود قانون الطفل ووجود طبيعة السياسة التشريعية
يف مملكة البحرين فهذا ال مينع أن تتم املوافقة على مشروع القانون فيما 11
يتعلق بتحديد احلد األدنى واحلد األعلى للسن القانونية ،وخاصةً أن مملكة
البحرين قد اعتمدت معيار الوسطية يف حتديد السن القانونية وهو  05سنة،
وهناك بعض الدول حددتها بـ  01سنة والبعض اآلخر حددها بـ  03سنة حتى
يف الواليات املتحدة األمريكية اختلفوا ما بني  03سنة و  03سنة يف عدد من
الواليات ،بل ذهبوا إىل أبعد من ذلك ،فهم يطبقون فيما يتعلق بالعقوبات ملن 15
هم يف سن السادسة عشرة وتصدر يف مواجهتهم أحكام بالسجن املؤبد
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وغريه .لذلك أنا أرى أن حتديد احلد األعلى واحلد األدنى للسن القانونية له
موجباته وضرورياته .أما بالنسبة إىل مسألة كيفية التعامل مع من هم دون
سن السابعة مبوجب التدابري املطلوبة ،فبالطبع سيتحمل املسؤولية الوالدان
وال ختلو نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات من حتميل
املسؤولية ملن يقوم مبراعاة ومراقبة هؤالء األشخاص ،وهذا ما أقررناه يف 5
قانون الطفل .وكذلك يعد من األعذار املخففة اليت ينظر إليها القاضي بعني
االعتبار حداثة سن املتهم عندما يعرض عليه طفل سنه من  03إىل  01سنة.
لذلك أنا مع قبول هذا النص ،صحيح أن اإلخوة يف وزارة الداخلية تساءلوا عن
كيفية التعامل مع من هم دون سن السابعة ،ولكنين أمتنى أن جند كشفًا
ترصد فيه وزارة الداخلية أو مركز محاية الطفل عدد احلاالت اليت تتعلق 01
مبن هم دون سن السابعة حتى يكون هذا حمركًا للمشرع وينتبه للحاالت
اليت تقع فعالً ،وأننا حباجة إىل أن نشملهم بالتدابري على ضوء هذا التعديل،
وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واري ات
احلكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية
بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:

11

شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أؤكد أن رأي وزارة الداخلية متوافق
مع رأي احلكومة ومع رأي وزارة التنمية االجتماعية ،وحنن مع التوجه الدولي
يف وضع حد أدنى لسن احلدث ،ولكن هذا التحديد سيؤدي إىل إخراج
شرحية من األشخاص وهم دون سن السابعة ــ كما هو موضح يف رأي
احلكومة ومذكرة وزارة الداخلية ــ بالتالي فإن األمر يتطلب ضرورة فرض 15
تدابري معينة عليهم يف حالة تعرضهم لالحنراف أو اخلطورة اإلجرامية،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل اللجنة ،رأي اللجنة 5
ورأي وزارة الداخلية واحلكومة هو احلماية ملن هم دون سن السابعة ــ كما
جاء يف تقرير اللجنة ــ حلمايتهم من االحنراف أو من ال يوجد لديهم وليّ
مسؤول عنهم .وبيّن التقرير الوزارات املسؤولة عن محايتهم .لدي تساؤل عن
احلد األدنى واحلد األعلى ــ مخس عشرة سنة ــ وكما قال بعض األعضاء أن
هذا يتماشى مع االتفاقيات الدولية اليت صدقتها مملكة البحرين ،وهناك 01
اتفاقيات أشرفت عليها األمم املتحدة وقمنا مبناقشتها سلفًا فيما يتعلق
بالطفل ومحايته .يف إحدى هذه االتفاقيات مت متديد سن الطفل إىل  01سنة
وكان للمجلس رأي بشأنه ودارت مناقشات كثرية حول هذا املوضوع .فهل
هذا يتوافق مع االتفاقيات اليت صدقت عليها حكومة مملكة البحرين؟
فنحن نقول احلد األعلى للحدث هو  05سنة ويف االتفاقيات كان احلد 05
األعلى هو  01سنة ،فأعتقد أن هناك لبسًا جيب توضيحه يف هذا القانون،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أحب أن أوضح أن كل من هم دون سن
السابعة ال تتخذ ضدهم عقوبات ،إمنا تدابري احرتازية كما أشار إليه رأي
احلكومة يف التقرير مثل :التوبيخ ،التسليم ...إخل .ال يكفي القول إن هناك 15
قوانني موجودة يف مملكة البحرين ملساءلة أو معاقبة ولي األمر ،إمنا هذه
التدابري االحرتازية وضعت لوقاية الطفل نفسه من تكرار أفعاله االحنرافية،
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فالتوبيخ والتسليم والرعاية ليست من العقوبات بل تدابري حلفظ الطفل من
االحنراف أو تكراره وخاصةً يف حالة إهمال الوالدين .وسأرد على األخت
دالل الزايد بالنسبة لإلحصائيات ،فنحن لو ذهبنا إىل احملاكم لرأينا أن
أغلب األحداث املنحرفني ترعرعوا بني عائالت مفككة أسريًا ،وإهمال
الوالدين هو السبب الرئيسي الحنراف هؤالء األطفال ،بالتالي ــ كما تفضل 5
ممثل وزارة الداخلية ــ عندما نضع سنًا أدنى للمساءلة اجلنائية فهذا يعين أن
الطفل يف عمر السابعة ال تطبق عليه عقوبات ونتجاوز التدابري االحرتازية،
حيث من املفرتض ــ حبسب القانون احلالي ــ أن القاضي يستطيع أن يصدر
أوامر توبيخ أو تسليم ملن هم دون السابعة إذا وُجدوا يف ظرف من ظروف
التعرض لالحنراف وليس االحنراف ،فاالحنراف له عقوبته أما التعرض 01
لالحنراف فله تدبريه االحرتازي حبسب قانون األحداث .بالتالي فإن ما أشارت
إليه احلكومة وما نتجه إليه حنن أيضًا ليس القصد منه توقيع العقوبة على
من مل يتجاوز السابعة من عمره وإمنا هو جمرد إجراء وقائي يصب يف
مصلحته .بالتالي عندما نرى األطفال املعرضني لالحنراف يف احملاكم
فسنجد أن نصفهم أو أكثر من النصف بقليل هم دون السابعة نتيجة إلهمال 05
والديهم .إذن مشروع هذا القانون سوف حيرم احملاكم أو القاضي من اختاذ
أي تدبري حلماية الطفل ،فال يكفي حلماية الطفل أن أحاسب والديه أو
متولي الرقابة عليه ،وإمنا البد أن يعطى القضاء سلطة اختاذ تدبري معني
حلماية هذا الطفل من األذى الذي يرتكبه أو نتيجة تسبب والديه أو من توىل
الرقابة عليه ،فالقانون قاصر جاء لسد ثغرة وفتح لنا بابًا كبريًا وهو عدم 11
مواجهة األطفال الذين هم متعرضون لالحنراف ومن هم دون سن السابعة من
احلماية املقررة رم يف القانون النافذ ،فاألخري أعطى القاضي صالحيات
واسعة يف تطبيق التدابري املنصوص عليها يف القانون على من هم دون سن
السابعة ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أوضح أننا ال نستطيع القول إن الطفل
دون سن التمييز وهو سن السابعة من عمره يف حالة احنراف أو تعرض
لالحنراف ،إمنا هو يف حالة خطر ،فتجب علينا محايته ،والبد أن نلتزم
كذلك باالتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل وال نلجأ إىل القضاء يف اختاذ 5
إجراءاتنا يف مواجهة هذا الطفل ،ولكننا حباجة إىل تدبري .وأنا أعتقد عند
وجود الطفل يف حالة غري قانونية ــ حالة تسول على سبيل املثال ــ فإن وجود
هذا النص يعين أنه مل يتم اختاذ أي إجراء ،فعلى األقل جيب أن يكون هناك
إجراء أولي وهو ضبط هذا الطفل وتسليمه لذويه ،ولكن بهذه الطريقة لن
نستطيع أن نضبطه وال أن نسلمه لذويه ،إذن ما هو احلل؟ بالتالي هناك فراغ 01
تشريعي لن حتله النصوص األخرى ألنه نص خاص وال ميكننا معاقبة متولي
رعايته ألنه هو من سيعاقب وقانون األحداث ينص على معاقبته ،لكننا نرى
أن التدبري األهم هو تسليم هذا الطفل إىل ذويه وبهذه الطريقة لن يتخذ أي
إجراءات يف ظل وجود هذا النص .لدي اقرتاح للجنة وهو أن يتم اسرتجاع املادة
وجيتمعوا مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية إلضافة نص وذلك 05
ألهمية وضع حد أدنى ،وأيضًا ضرورة النص على وضع تدبري التسليم ومن ثم
يتم اختاذ اإلجراءات القانونية حيال متولي الرعاية بالنسبة رذا الطفل،
وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع حتديد احلد األدنى واحلد
األعلى ،ولكنْ لدي اقرتاح على ضوء ما ورد يف مذكرات اجلهات املعنية15 ،
وبالذات وزارة الداخلية فهي أكثر املتعاملني مع هذه احلاالت وكنا نتمنى
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أيضًا معرفة رأي مركز محاية الطفل باعتباره جهة ذات اختصاص ،االقرتاح
هو إخضاع من هم دون السابعة من عمرهم وقت ارتكاب اجلرمية وعند
وجودهم يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف ،للتدابري املنصوص عليها يف
املادة ( 01أ ،ب ،ج) اخلاصة بالتوبيخ والتسليم ،ولكن مع وجود هذا النص،
ميكن أن تُحال إىل اللجنة لبحث أوجه إضافتها لضمان أن تقوم وزارة 5
الداخلية بدراستها ،ألننا نعرف أنه حتى املختصني يف علم العقاب يردون
املسألة إىل أنه إذا مل يتم تقويم الشخص منذ وجود بوادر عليه لالجتاه إىل
اجلرمية ،فإن هذا يعد أحد عوامل أن يصبح الشخص يف املستقبل جمرمًا.
بالنسبة إىل ما تطرق إليه األخ فؤاد احلاجي حول اتفاقية الطفل ،أقول إن
اتفاقية الطفل عندما نصّت على سن  01عامًا أوردت يف خامتتها أنه يُرتك 01
للدول ــ كل حبسب منظومته القانونية ــ كيف تقرر ،سن الثامنة عشرة
باعتباره محاية عامة هو ما أخذت به القوانني املتعلقة بالتعليم والصحة واألمور
االجتماعية ،ولكن يف األمور اجلنائية ــ على مستوى دولي ــ دائمًا السن تقرر
بأخفض من ذلك .وهناك اآلن مشروع قانون يُبحث يف الواليات املتحدة
األمريكية حول كيف يتم تقليل السن ،حبيث يساءل األحداث جنائيًا05 ،
ألنهم رصدوا كثرة اجلرائم وعدم جدوى تدابري التقويم اليت تُتخذ يف مواجهة
مثل هؤالء األشخاص .وعليه فإن ما اجتهوا إليه من حتديد هذه الف ة العمرية
يتفق مع التشريعات الدولية املقارنة ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور علي حسن الطوالبـة املستشار القانوني
لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه الف ة العمرية اليت تبدأ من يوم والدة 15
الطفل إىل سن سبع سنوات ال يتمتع فيها الطفل بالتمييز أو حرية االختيار،
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واملسؤول عنه بالدرجة األوىل واألخرية هما الوالدان ،هما املسؤوالن عن هذا
الطفل بشكل كبري .قانون الطفل عاجل الكثري من النقاط اليت تؤدي إىل
احنراف الف ات العمرية املختلفة من يوم الوالدة إىل سن الثامنة عشرة ،وفيه
بعض األفعال اجملرمة ،وفيه نصوص كثرية تعاجل هذه املسائل .وهذا النص
ــ وإن كان على قانون سابق صدر يف عام 0793م ــ مهم حتى ال يكون من 5
يوم والدة الطفل إىل مخس عشرة سنة ــ كما كان يف السابق ــ مشموالً
بقانون األحداث الذي يعاجل االحنراف لدى ف ة عمرية صغرية .نعتقد أن هذا
النص كافٍ يف املرحلة احلالية ،ألن قانون الطفل يغطي هذه الف ة اليت
تكون من يوم والدة الطفل إىل سن سبع سنوات ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،مداخليت هي تقريبًا مداخلة األخ الدكتور 05
علي الطوالبة نفسها ،ألن األمر واضح ،وقانون الطفل أمامي اآلن ،واملادة 44
منه تتكلم عن تفاصيل سوء املعاملة بأشكارا واإلهمال ،باعتبار أن األم
واألب مسؤوالن عن هذا الطفل الذي قام بأي شيء غري صحيح ومت ضبطه،
وأيضًا هناك املادة  49اليت تتكلم عن تفاصيل خطوات التبليغ عن هذه
احلاالت ،سواء كان هناك سوء معاملة جسدية أو نفسية أو إهمال أو غريها11 ،
هناك أيضًا نص على طريقة التبليغ .ويف رأيي أن مشروع القانون الذي أمامنا
بالفعل يواكب التطورات يف االتفاقيات الدولية إذ أنه حيدد لنا احلد األدنى،
وهذا مل يكن عليه أي خالف يف أي مداخلة سابقة ،ويف الوقت نفسه أرى
أنه ال يوجد أي داعٍ إلضافة أي تدابري أخرى ألن قانون الطفل يُغطي هذه الف ة
اليت هي دون سن السابعة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

05

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

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،تقدمت باقرتاح لتعديل املادة وأفضّل أن تعود
املادة إىل اللجنة لدراستها مرة أخرى وأخذ اآلراء على االقرتاح ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،فلتتقدم األخت دالل الزايد باقرتاح بقانون
آخر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت دالل الزايد لديها تعديل على املادة أرسلته مكتوبًا11 ،
فهل تريدين ــ يا أخت دالل ــ أن يعود هذا التعديل مع املادة إىل اللجنة ملزيد من
الدراسة؟

العضو دالل جاسم الزايد:
نعم سيدي الرئيس ،من األفضل أن تعود املادة بالتعديل إىل اللجنة حتى 15
يأخذوا وقتهم يف مناقشة مسألة التدابري مع اإلخوان يف وزارة الداخلية،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ هناك اآلن اقرتاح بإعادة هذه املادة إىل اللجنة ،وإذا
وافق اجمللس فسيتم ذلك ،وإذا مل يوافق فسوف نصوّت على املادة كما
وردت من اللجنة .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبقًا ملا تضمنه االقرتاح وما أثري من رد ،أود
أن أوضح أن قانون الطفل استهدف القائمني على تربية الطفل ،أي أنه مل
يؤخذ يف عني االعتبار كيف سيقوّم الطفل ذاته ،فهناك فرق ما بني األمرين،
01

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أكرر ما قالته األخت دالل الزايد وهو
أن هناك فرقًا بني ما ورد يف قانون الطفل وما ورد هنا ،القواعد الواردة يف
قانون الطفل موجهة إىل من؟! إنها ال حتاكي الطفل ،واالقرتاح املقدّم من
األخت دالل الزايد حياكي الطفل نفسه ،ويؤكد محاية الطفل من أهله أو

من متولي الرقابة ،وتفرض عليه التوبيخ والتسليم وإيداعه مراكز متخصصة 11
حلمايته من املزيد من االحنراف إذا ما وجد يف حالة تعرض لالحنراف .وزارة
الداخلية أبدت رأيها بالتوافق مع رأي احلكومة ،صحيح أن تقرير اللجنة مل
يشر إىل رأي وزارة الداخلية كما تفضل به األخ ممثل الوزارة حاليًا ،ولكن
عندما نقرأ تقرير اللجنة جند أنه أشار إىل أن وزارة الداخلية تتفق مع ما
يهدف إليه هذا املشروع من دون تفصيل ،إذا كانوا هم يرون أو لديهم حاالت 15
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تقل أعمارهم عن سبع سنوات وهم يف حالة احنراف ،ووزارة التنمية
االجتماعية املعنية بتطبيق هذا القانون ووزارة الداخلية أيضًا ــ اليت را شأن يف
هذا املوضوع ــ تريان أن هناك ضرورة ــ وهما اجلهتان اللتان تقومان على
تنفيذ القانون ــ إليراد مثل هذه التدابري ملعاجلة أوجه معينة سيرتتب على إقرار
هذا القانون وجودها يف احلياة العملية ،فما هو الضري يف إرجاع هذا النص 5
إىل اللجنة لتدارسه مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية؟ ووزارة
التنمية االجتماعية هي املسؤولة عن تطبيقه ،فهي لن تكتفي بالقول إن هناك
قانونًا للطفل يسد هذا العوار أو النقص الذي سيرتتب على إقرار مشروع هذا
القانون ،وبالتالي من باب أوىل أن يكون هناك رأي بإرجاع املادة إىل اللجنة
لتدارس املوضوع أكثر مع اجلهات املعنية بتنفيذ هذا القانون ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،مشروع القانون واضح ،جاء بهدف معاجلة
قصور موجود يف القانون احلالي ،وهو حتديد سن احلدث ،وهذا ما هو
موجود أمامنا ،وأي مواد أخرى إضافية حبسب طلب األخوات البد أن تقدم
باقرتاح بقانون آخر ،والذي أمامنا مادة بسيطة تتكلم عن تعديل بسيط يتعلق

11

بتحديد سن احلدث ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
15

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هناك طلب بإعادة املادة إىل اللجنة لدراسة التعديل املقرتح فهل يوافق
اجمللس على هذا الطلب؟
5

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما جاءت من احلكومة؟

01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

05

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

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مجيع مواد
مشروع القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
إخواني وأخواتي األعضاء انتهز هذه الفرصة ألرحب بامسي وامسكم مجيعًا

ببناتنا طالبات مدرسة القريوان اإلعدادية للبنات ومرافقاتهن ،مثمنني الدور 01
الذي تقوم به املدرسة يف رعايتها الكرمية رن ،واهتمامها املتواصل الذي
يؤكد الرؤية الثاقبة اليت تهدف إىل تسخري كل اإلمكانيات مبا يعود بالنفع
عليهن من خالل زيارتهن امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس
الشورى ،وهو ما يسهم بال شك يف تعزيز قدراتهن ومعلوماتهن يف املواد
الدراسية ،متمنني لبناتنا الطالبات االستفادة ودوام التوفيق والنجاح ،ونرحب 05
بهن ومبرافقاتهن مرة أخرى يف جملس الشورى ،فأهالً وسهالً بكن .وننتقل
اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقرير التكميلي
للجنة املرافق العامة والبي ة خبصوص قرار جملس النواب بشأن قرار جملس
الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية
وبيعها (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وأطلب من 11
األخ حممد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.
15
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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  /2صفحة )111

01

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد سبق أن عرضت اللجنة مشروع القانون يف 05
جلسة سابقة ،وقد قامت اللجنة بإجراء العديد من التغيريات والتعديالت يف
املواد ووافق عليها جملس النواب لوجاهتها ،إال أن املادة ( 7 :4بعد إعادة
الرتقيم) هي املادة الوحيدة اليت أصر اإلخوة يف جملس النواب على تعديلهم
فيها ،وال نعتقد بوجود فرق جوهري يوجب إرجاع املشروع وبالتالي عقد
اجمللس الوطين وتعطيل مشروع القانون املقرتح .وقد كان لتعاون سعادة وزير 11
البلديات والتخطيط العمراني واجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة أثر إجيابي يف
مناقشة املادة املذكورة ،نعين موافقة سعادته على هذا التعديل الذي اقرتحه
جملس النواب ،كما أكد املستشار القانوني دستورية املادة وعدم معارضتها
للدستور ،وخاصة أن مرجعية اخلالف بني الوزارة واجملالس البلدية هي
جملس الوزراء املوقر ،ونعتقد أن إمكانية التوافق بني اجلهتني أكثر من 15
اخلوف من االختالف ،وإننا يف اللجنة رئيسًا وأعضاء نتفهم تفكري سعادة
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الوزير يف دور اجملالس البلدية رغم تعدد اجملالس ونوعية دورها وأثرها يف
اختاذ القرار بالتعاون مع الوزارة .وقد حدد مشروع القانون مدة حمددة لرد
الوزارة وموقفها من رد أو مقرتح اجملالس البلدية ،وعليه فإننا نرى ضرورة أن
يُطبّق هذا على اجملالس البلدية نفسها ،والتزامها بالرد والوقت احملدد ،ومن
هذا املنطلق فإن عددًا من أعضاء اللجنة سوف يتقدمون مبشروع تعديل قانون 5
البلديات يف املادة رقم  11إىل اجمللس .معالي الرئيس ،السادة األعضاء،
نتمنى أن تتم املوافقة على رأي اللجنة لكي يرى هذا القانون املهم النور،
وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا حنن نقدر جهود اللجنة وما أشار إليه
مقرر اللجنة حول ما هي املصلحة اآلن ،هل املصلحة يف التعطيل أم املصلحة 05
يف أن نوافق على نص قانوني معيب ــ وهذا رأيي منذ اجللسة اليت ناقشنا فيها
هذا املوضوع ــ علّق إصدار الالئحة التنفيذية ــ وهو أمر من اختصاص السلطة
التنفيذية ــ على موافقة اجملالس البلدية؟! ونستذكر أنه يف اجللسة ذاتها
عندما حضر سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني اجللسة اليت
ناقشنا فيها هذا املوضوع وخاطبكَ بصفتك رئيس اجمللس وقد كنت وزيرًا 11
سابقًا وسألك :هل كنت ستقبل بهذا اإلجراء ــ بصفتك وزيرًا خمتصًا ــ وتعلق
إصدار الئحتك التنفيذية على موافقة اجملالس البلدية؟! وأبدى حضوريًا تعذر
وصعوبة املوضوع ،وكانت مداخالتنا تنصب يف عدم اختصاص اجملالس
البلدية بهذا األمر .وبعد إعادة هذا املوضوع إىل اللجنة حضر سعادة الوزير
اجتماع اللجنة وأفاد ــ كما هو وارد يف الصفحة  013من تقرير اللجنة ــ بأنه 15
من خالل التطبيق العملي ستكون هناك صعوبة يف حصول الوزارة على
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موافقة اجملالس البلدية اخلمسة على املوضوعات احملوّلة إليها من قبل الوزارة
وغري ذلك ،معنى ذلك أن هناك رفضًا من سعادة الوزير رذا النص لصعوبة
تطبيقه وهذا ما أبداه أمام اجمللس ،وهناك رفض آخر أبداه أمام اللجنة .وقد
حيمّل سعادة الوزير املسؤولية يف حالة ختلفه عن بعض األمور ،وقد يواجه
رقابة سياسية من قبل جملس النواب ،صحيح أن القانون مل يرتب أثرًا إذا مل 5
تصدر الوزارة الالئحة التنفيذية ،ولكن هذا األمر حالة من حاالت التقصري
من سعادة الوزير إذا ختلف عن إصدار الالئحة التنفيذية ،حينها يستطيع
جملس النواب استخدام آليات الرقابة ملواجهة أي وزير يتخلف عن التزامه يف
إصدار الالئحة التنفيذية ،هذا أوالً .ثانيًا :بالنسبة إىل ما أشارت إليه اللجنة
وهو أن اجمللس يستطيع أن يصدر قرارات ولكن اجملالس البلدية أيضًا إذا 01
أصدرت قرارات خاصة بها ورفعتها إىل الوزير ورأى الوزير عدم مالءمتها
وخمالفتها للقانون ،فإنه جيوز له ــ بناء على نص قانوني يف قانون البلديات ــ
الطعن على هذه القرارات .حنن نعلم أنه مت تقديم هذا املشروع وأخذ دورته
التشريعية ومرّ على اجمللسني بتعديالته ورمبا يتم إقراره اليوم ،ولكن أنا من
هذه املنصة ال أقبل أن يسمع أحد األشخاص أننا سنمرر املشروع بعلله 05
القانونية غري املقبولة اليوم ،ونتقدم بتعديله الحقًا ،فهذا معيب يف حق املشرّع
أن يتجاوز مثل هذا األمر ،ومن املمكن أن أتقبل هذا األمر بالنسبة إىل قانون
األحداث ،ألن اجمللس رأى أنه من باب األهمية أن منرره ألن األولوية هي
حتديد السن األدنى واألعلى ،ولكن هنا املشرّع ميلك احلق يف املوازنة بني
مترير النص وبني إجراء تعديالت الحقة عليه .هل نقبل اليوم أن نربط مصري 11
وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني مبوافقة مخسة جمالس بلدية
إلصدار الالئحة التنفيذية وحنن نعلم مدى صعوبة هذا األمر؟! سوف خنضع
ملسألة أن اجملالس لن توافق على أمر إال إذا فعلت الوزارة را أمر ما ،وسوف
نعطي مركزًا قانونيًا أرفع لرؤساء اجملالس البلدية من الصالحيات املمنوحة
للوزير .أنا أعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة بالتوافق مع قرار النواب هو قرار 15
خاطئ جدًا ،وأمتنى على اجمللس املوقر أن يصحح نظرة اللجنة رذا املشروع
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وأن يصرّ على موقفه الذي قرره قبل أن حيال إىل جملس النواب .ونوجه رسالة
إىل جملس النواب من هذه اجللسة وهي أنه ينبغي على جملس النواب أيضًا أن
يراعي قانون البلديات الذي حدد اختصاصات اجملالس البلدية ،وهل بإقرار
جملس النواب اليوم مثل هذا األمر سيتنازل عن أي رقابة سياسية ضد وزير
شؤون البلديات والتخطيط العمراني ألنه منعه من إصدار الئحة تنفيذية وهو 5
يعاني من عدم وجودها اآلن بسبب تعطيل مثل هذا النص؟! هل هذا يعترب
تنازالً مسبقًا من جملس النواب عن األمور الرقابية وبعد ذلك ستحمل
احلكومة املسؤولية عن تعطيل املصاحل؟! اليوم أعتقد أن موافقة جمالس
البلدية على أمر ما قد يستغرق أكثر من املدة اليت استغرقها وجود هذا
التشريع؛ لذا أمتنى على اجمللس أن يصحح هذا األمر التشريعي ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجعة حممد الكعيب.
05

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،مت االتفاق مع سعادة الوزير على املادة كما
أقرها جملس النواب املوقر ،وذلك ألهمية اجملالس البلدية يف هذا املشروع،
لذا أرجو من جملسكم الكريم التصويت على هذه املادة ألهميتها واحملافظة
على الثروة الطبيعية ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما ذهبت إليه األخت دالل الزايد هو عني 15
الصواب ،وأتفق معها متامًا فيما جاء على لسانها .حنن نضع مصري هذا
القانون برمته ومصري تنفيذه بيد جهة أو جهات هذا األمر ليس من
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اختصاصها أبدًا .ليس هناك قانون يف البحرين يعطي القرار النهائي للمجالس
البلدية ،هذا أوالً .ثانيًا :ليس هناك يف قانون اجملالس البلدية ما ينظم هذه
العملية ،مبعنى أننا إذا افرتضنا أن املوضوع متت املوافقة عليه فماذا سيحدث
يف هذه الالئحة؟ وأتى اجمللس وقام بتعديل الالئحة ومل يأخذ بذلك اجمللس
اآلخر فماذا نفعل يف الالئحة؟! حنن مبوجب هذه املادة أضفنا دورًا جديدًا إىل 5
اجملالس البلدية وهو ليس من اختصاصاتها القانونية بتاتًا ،وقمنا بتوريط
أنفسنا واملشرع والقانون والسلطة التنفيذية يف إجراء ال ميكن تطبيقه ،وإن
طبق فمجال الطعن فيه دستوريًا وارد ،ألنه ليس هناك ما يعطي هذه السلطة
للمجالس البلدية ،وإذا استعجل اإلخوة يف جملس النواب يف القرار ــ كما
ذكرت األخت دالل الزايد ــ فيجب علينا أال نستعجل فيه .أنا ال أعرف يف 01
احلقيقة كيف وافق وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على هذا
الرأي؟ وماذا حصل أثناء اجتماع اللجنة؟ كنت أود أن أطلع على مضبطة
جلسة جملس النواب وكيف متت املوافقة على هذه املادة يف اجللسة؟ وماذا
كان رد سعادة الوزير أثناء هذه اجللسة؟ ألنه ليس هناك نص قانوني
ودستوري يستند إليه هذا النص ،وبالتالي أنا أعتقد ــ وأتفق مع األخت دالل 05
الزايد ــ أن هذا اجمللس البد أن يكون موقفه واضحًا وهو عدم املوافقة على
توصية اللجنة ،صحيح أنه سيكون هناك إضرار أكرب إذا مل منرر هذه
املادة اليوم ولكن املوافقة على مثل هذه املادة اليت ليس را أساس أعتقد أنها
ستكون إساءة إىل السلطة التشريعية يف البحرين ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أن أوضح مدى احرتامي لألخت 15
دالل الزايد واألخ مجال فخرو ،ودائمًا أحرتم آراء زمالئي ولكنهما أبديا
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مالحظات غري موفقة .أوالً :عدم اإلدراك بأن سعادة وزير شؤون البلديات
والتخطيط العمراني عند اجتماعه مع اللجنة قد وافق على هذه املادة،
واألخت دالل الزايد قرأت توصية اللجنة وقالت إن سعادة الوزير مل يوافق على
املادة ،وهذا غري صحيح ،وقد شكك األخ مجال فخرو فيما ذهبت إليه
اللجنة وهذا أيضًا غري صحيح ألنه يود أن يطلع على حمضر اللجنة ويرى 5
كيف وافق سعادة الوزير على هذه املادة ،سعادة الوزير اقتنع بهذه املادة بعد
االستشارة مع مستشاري الوزارة ومع الطاقم اإلداري يف الوزارة .نعم ،قد
يكون النص الذي اقرتحناه سابقًا هو األفضل ولكن اللجنة ترى أننا إذا مل
نوافق على املادة كما أقرها جملس النواب فسوف يكون هناك إضرار
أكرب .وأود أن أوضح للزمالء مضمون هذا القانون ،هذا القانون هو أوالً01 :
قانون يف عمق الدستور ويعطي املشرع تشريعًا قانونيًا للمحافظة على الثروة
الطبيعية ململكة البحرين ،هذا هو األساس ،وجوهر هذا القانون احملافظة
على الثروة الطبيعية رذه اململكة ،وهذا حق اململكة وحق الشعب وحق
احلكومة يف احملافظة على هذه الثروة .ثانيًا :حنن يف هذا اجمللس دائمًا
حنمّل احلكومة املوقرة مسؤولية تنويع مصادر الدخل ،وهذا القانون حيقق 05
بالضبط هذا اردف وهو تنويع مصادر دخل احلكومة .ثالثًا :يف هذا اجمللس
الكريم هناك أشخاص لديهم اهتمام بالبي ة ويؤكدون احملافظة على البي ة،
فهذا القانون ينظم استخراج الرمال واحملافظة على البي ة وتنوع مصادر الدخل
للحكومة املوقرة .رابعًا :جملس النواب املوقر وافق على  1تعديالت متعلقة
بهذا القانون ،هذا القانون تنظيمي ،وأستغرب من الزمالء الذين يقولون 11
ــ ولديهم نية سي ة مسبقة ــ إن هذه اجملالس املنتخبة اليت متثل رأي الشعب
البحريين سوف تعطل القرار التنفيذي رذا القانون ،ملاذا سوء النية جتاههم؟
وملاذا ال يكون لدينا حسن نية جتاههم ألنهم من خرية هذا الشعب؟! الشعب
الذي انتخبهم ،إنهم معنا وسيحافظون على ثروات هذه اململكة .خامسًا:
قانون البلديات وقانون اجملالس البلدية يعطيان لسعادة الوزير الصالحية15 ،
والفاصل األساس هو جملس الوزراء ،فإن اختلفوا ذهبوا إىل جملس الوزراء
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وهو الفاصل .سادسًا :من يقول إن هذه اجملالس عبارة عن جمالس منتخبة
فلماذا نعطيها احلق يف إقرار الالئحة التنفيذية رذا القانون؟ هذه اجملالس هي
جزء ال يتجزأ من اجلهات التنفيذية ،نعم هم منتخبون ولكنهم جزء ال يتجزأ
من اجلهات التنفيذية ،وأذكّر مجيع اإلخوة بأنه عندما يصدر وزير شؤون
البلديات والتخطيط العمراني أي قرارات تنظيمية أو لوائح لتنفيذ قوانني يف 5
شؤون حملية لبلدية معينة يتم النص يف ذيل هذه القرارات على عبارة «وبناء
على موافقة اجمللس البلدي لبلدية املنطقة كذا» ،وهناك الكثري من
القرارات تقرأ بهذه الطريقة «مبوافقة اجمللس البلدي» فما العيب يف ذلك؟ هذا
جزء من الدميقراطية ،وهذا جزء من حتميل اجملالس البلدية املسؤولية يف
احلفاظ على الثروة والتعاون مع السلطة التنفيذية ،وجيب إعطاؤهم هذا 01
الدور .سيدي الرئيس ،هناك مخسة أو أكثر من املستشارين يف جملس
النواب أقروا أنه ليس هناك أي خمالفة دستورية يف هذا النص ،وهناك مخسة
من املستشارين يف هذا اجمللس املوقر مل يقرّوا أنه قد تكون هناك خمالفة
دستورية .احلكومة لديها مستشارون ،ومل يذكر أي أحد منهم أن هناك
خمالفة دستورية يف صياغة هذه املادة ،فلماذا نقحم هنا ونقول إن هناك 05
خمالفة دستورية يف هذا النص؟! أمل يفهم هؤالء املستشارون واللجنة املوقرة
ــ اليت أشرفت على دراسة هذا القانون واستمعت إىل آراء املستشارين ــ هذا
النص؟ األخت دالل الزايد يف مداخالتها السابقة قالت إن القانون أو بعض
املواد يف بعض القوانني قد ال ترتقي إىل ما نتمناه من وضوح ،ولكن جيب
علينا أن نضع املصلحة الكربى يف االعتبار وهي احملافظة على الثروة 11
الوطنية ،وإعطاء اجملالس البلدية املسؤولية بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات
والتخطيط العمراني .هناك نقطة مهمة وهي أن هذه الالئحة التنفيذية تصدر
مرة واحدة ،وإذا كانت هناك آراء خمتلفة ،فلديهم ستة أشهر حلل هذا
اخلالف ،وال تصدر اللوائح بهذا الشأن يف كل قرار؛ ألن الالئحة التنفيذية
تصدر مرة واحدة خالل ستة أشهر من إصدار القانون ،لذلك أمتنى على 15
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اإلخوة أعضاء اجمللس أن يأخذوا يف االعتبار املصلحة الكربى للمملكة،
وأال نقحم األمور التنظيمية البسيطة اليت تعيق إصدار هذا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ املهندس عبداهلل عبداللطيف حممد الوكيل 5
املساعد للثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

الوكيـــل املساعــــــــــد للثــــروة البحــــرية
بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخت دالل الزايد واألخت لولوة 01
العوضي على مداخالتهما ،وأيضًا الشكر موصول إىل األخ عبدالرمحن
جواهري وأثين على كالمه .أحببت أن أؤكد أننا ال خنتلف حول هذا
املشروع ،حيث إنه مشروع مهم وحيافظ على الثروة الوطنية يف اململكة،
وأمثن دور وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن ،حيث أصر
سعادة الوزير على اجللوس مع اإلخوة أعضاء اللجنة خالل االجتماع األخري05 ،
وأنا كنت شخصيًا حاضرًا مع سعادة الوزير هذا االجتماع ،وأكد سعادة
الوزير تأييده لقرار اإلخوة يف جملس النواب ــ ومت حترير ذلك يف حمضر
االجتماع ــ مامل تكن هناك خمالفة دستورية ،وفعالً اإلخوة املستشارون
أكدوا لسعادة الوزير عدم وجود أي خمالفة دستورية يف مشروع القانون،
وحنن يف الوزارة البد أن نكون حريصني على اإلسراع يف إصدار هذا القانون 11
ملا له من مردود جيد على الوزارة وعلى ميزانية الدولة ،وخاصة أننا مقبلون
على مشاريع كبرية يف البلد ،وننتظر إصدار هذا القانون ،وأعتقد أننا لو
قارنا الوضع احلالي مع الوضع الذي سيتم فيه إصدار القانون ،فسنرى أن
هناك فرقًا كبريًا جدًا ،حيث سيتم تنظيم عملية استخراج الرمال بدالً من
أن تكون العملية بطريقة عشوائية ،وحنن متوافقون متامًا مع ما جاء يف 15
توصية اللجنة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أحببت أن أقول لكم كلمة من خالل جتربيت عندما كنت
وزيرًا للبلديات سابقًا .أرى أنكم قمتم بتضخيم وتعريض وتطويل هذا النص
وهو ال يستحق ذلك ،وأرى أن اجملالس البلدية هي جمالس منتخبة ورا
صالحيات وجيب أن نعزز هذه الصالحية ،وهذا أمر انتهينا منه ،وهو يعترب 5
جزءًا من املشروع اإلصالحي جلاللة امللك ،هذا أوالً .ثانيًا :إن اجملالس البلدية
ملزمة خالل ستة أشهر بأن تعطي رأيها بشأن الالئحة التنفيذية .ثالثًا :إذا
اختلفت اجملالس البلدية مع الوزير املختص بشأن الالئحة التنفيذية ،حيال
املوضوع إىل جملس الوزراء ،وجملس الوزراء هو صاحب القرار النهائي.
وبالتالي أعتقد أنه ليست هناك مشكلة ،وهذا ما سرنا عليه وعملنا به مع 01
اجملالس البلدية ،ويف النهاية عندما خنتلف معها حناول إقناعها أو نقتنع
برأيها ،وإذا مل يتم ذلك يقوم الوزير بإحالة التقرير إىل جملس الوزراء،
وجملس الوزراء هو صاحب القرار .وبالتالي ال أعتقد أن املوضوع حيتاج إىل
كل هذا الزخم ،وكما تفضل األخ الوكيل املساعد للثروة البحرية أننا
حنتاج إىل هذا القانون حتى حنافظ على الثروة املوجودة وننظمها بدالً من 05
االختالف مع اإلخوة النواب ،ومن املمكن أن النواب يتمسكون برأيهم،
وحنن نتمسك برأينا ،واجمللس والوطين لن يعقد ،وبالتالي سندفن هذا
القانون ،وكل هذه األمور ستحصل نتيجة ختوفنا ،وتبقى العملية سائبة.
أردت توضيح هذه النقطة على أساس وضع األمور يف مكانها الصحيح،
والتعاون موجود بني اجملالس البلدية والوزير واحلكومة ،واحلكومة تدعم 11
هذا التوجه ،وأعتقد أننا جيب أال ننتقص من صالحية جهة مت انتخابها من
قبل الشعب ،بل جيب علينا ــ على األقل ــ أن نسمع رأيهم .أرى أن قائمة طاليب
احلديث طويلة ،لذلك أرجو االختصار قدر اإلمكان ،تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.
15
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق معك يف جزء كبري ،وأختلف معك يف
جزء قليل .سيدي الرئيس ،لقد قطعت بشكل قاطع الظروف اليت ال
حنكمها ،وذلك بقولك إن اجمللس الوطين لن يعقد حلسم هذا املشروع
بقانون أو مشروع قانون آخر ،وأنا أعترب أن هذا استباق لألمور.

5

الرئيـــــــــــــــس:
بالفعل ليس لدينا الوقت الكايف لعقد جلسة اجمللس الوطين.
01

العضو لولوة صاحل العوضي:
حنن ال نعلم ،فقد تعقد يف أي وقت جلسة للمجلس الوطين طاملا أن
الفصل التشريعي مل ينتهِ .وحضرتك رئيس اجمللس وتقوم مقام القاضي
وبالتالي آمل أال يكون يف رأيك توجيه للمجلس وبهذه األرحيية ،ألن هذا
اجمللس مل ينشأ إال إلبداء الرأي والرأي اآلخر ،وحنن ال خنتلف وإمنا هذه

وجهات نظر نتبادرا .صحيح أن اجملالس البلدية هي جمالس منتخبة ،وهي 05
جهات إدارية ،والتقرير وصَّف اجملالس البلدية توصيفًا صحيحًا حينما ذكر
أنها من هي ات الدولة اإلدارية الالمركزية ،وأقرّها الدستور البحريين فيما
يتعلق بالنظام البلدي ،وحنن ال خنتلف على توصيف اجملالس البلدية .اجملالس
البلدية ليست جهات تشريعية إال إذا منحها املشرع الصالحية ،وهذا ما
سيقرره هذا اجمللس ،إذا جاء نص ومنحها صفة تشريعية يف تشريع اللوائح 11
التنفيذية .املسألة اخلاصة بالنسبة إىل هذا املشروع بقانون هي ــ كما قلت يف
البداية ــ أنه ولد ميتًا ،ووئد يف يوم والدته ،وعندما نعلق املوافقة على إصدار
الالئحة التنفيذية على موافقة اجملالس البلدية اخلمسة ــ كما شرحه األخ
مجال فخرو ــ فإن هناك صعوبة عملية يف التطبيق .سيدي الرئيس ،أنت قلت
إن قانون البلديات نص على أنه إذا اختلفت اجملالس البلدية فإن املوضوع حيال 15
إىل جملس الوزراء ،وبالتالي سيكون هناك تعديل يف هذا القانون ،بينما هذا
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القانون منح وزير البلديات سلطة إصدار الالئحة التنفيذية ،واملادة اليت
استندتَ إليها يف قانون البلديات هي خاصة باختصاصات البلديات ،أما هنا
فاملوضوع هو إصدار الالئحة التنفيذية ،بالتالي عندما يرجع إىل جملس
الوزراء ،وكأمنا جملس الوزراء قام بتعديل هذا القانون ،وهو ما ال جيوز،
فهناك مشكلة عملية ،صحيح أن هذا القانون مهم ،ويف حالة عدم إصداره 5
سوف ينسب إىل جملس الشورى أنه قام بتعطيل إصداره ،ولكن يف حالة
صدوره سيواجه مشكلة عملية .مع احرتامي لوزير شؤون البلديات والتخطيط
العمراني ،إال أنه أيد قرار اإلخوة يف جملس النواب ما مل تكن هناك خمالفة
دستورية ،فلم يقطع الوزير برأي ،وهذا ما تفضل به الوكيل املساعد للثروة
البحرية ،بينما يف التقرير ــ كما تفضلت األخت دالل الزايد ــ الوزير بني 01
وجهة نظره وقال إن هناك صعوبة عملية يف التطبيق .االقرتاح بالتعديل الذي
تفضل به األخ مقرر اللجنة ال أراه يف التقرير ،وأمتنى على األخ مقرر اللجنة أن
يعيده على مسامعنا حيث أن به وعدًا بتعديل قانون معني جيرب اجملالس البلدية
بتقديم مالحظاتها خالل مدة معينة حتى يتمكن الوزير املعين من إصدار
الالئحة التنفيذية خالل املدة احملددة .حنن ال نقف ضد تنظيم عملية استخراج 05
الرمال؛ ألن هدر هذه الرمال وصل إىل حده ،واملطلوب عاجالً أو آجالً تنظيم
هذه املسألة .أما حل املشكلة العملية يف االقرتاح الذي تفضل به األخ مقرر
اللجنة فسريبطه بواقع مستقبلي ال ميكن البت فيه من خالل اقرتاح يقدمه
أي عضو يف جملس الشورى أو نائب يف جملس النواب أو حتى احلكومة،
وبالتالي اإلشكالية العملية اليت أشار إليها الوزير ذاته يف نهاية التقرير يف 11
الصفحة  013ستظل معلقة حتى جند را حالً .حنن لسنا ضد اجملالس
البلدية ،اجملالس البلدية جزء من منظومة هذه الدولة ،والكالم الذي تفضل
به األخ عبدالرمحن جواهري له وجهاته ،والكالم الذي تفضلت به األخت
دالل الزايد واتفق معها األخ مجال فخرو أيضًا له وجاهته .هل نوافق على هذا
القانون يف سبيل املقرتح الذي تقدم به األخ مقرر اللجنة الذي مل يشر إليه يف 15
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التقرير؟ لذا أريد أن يعيد األخ مقرر اللجنة ما تفضل به من مقرتح .حنن أمام
معضلة عملية ،القانون محّال أوجه ،هناك رأي يقول إن اجملالس البلدية ليس
من حقها إصدار التشريعات الفرعية ،والرأي اآلخر وهو الرأي الراجح هو
أنها جزء من املنظومة اإلدارية للدولة ،ومن املمكن أن مينحها املشرع صفة
إصدار اللوائح التنفيذية للتشريع الفرعي ،ولكن من اجلانب العملي رأي 5
الوزير مل يكن قاطعًا ،حتى الكالم الذي تفضل به الوكيل املساعد للثروة
البحرية عندما قال إن الوزير يؤيد قرار اإلخوة يف جملس النواب مامل تكن
هناك خمالفة دستورية ،واملخالفة الدستورية غري موجودة تقريبًا ،ولكن
املشكلة العملية موجودة وستظل قائمة ،وهذا القانون لن يطبق ،وكما قالت
األخت دالل الزايد إن جملس النواب كأمنا سيتغافل عن الدور الرقابي على 01
وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني إذا مل يصدر هذه الالئحة.

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،ألستِ عضوًا يف هذه اللجنة؟
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل حضرتِ اجتماع اللجنة؟

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم ،حضرت.
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل أبديت رأيك وحتفظك يف التقرير؟
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العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم أبديت رأيي وحتفظي يف حمضر االجتماع وليس يف التقرير ،ألنه
كان لدي رأيني :رأي فيما يتعلق بتوصيف اجملالس البلدية ،وأنا أتفق مع
اللجنة يف أنها تعتربها جزءًا من اجلهاز اإلداري للدولة ،ولكن املشكلة
العملية ــ اليت حتفظت بشأنها ــ ما زالت موجودة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذا استطردنا يف النقاش فلن ننتهي ،هل يوافق اجمللس على
أن حتدد مدة املداخلة بدقيقتني وملرة واحدة؟

01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا القانون استغرق حبثه مدة طويلة بني
جملسي الشورى والنواب ،وله من األهمية يف احملافظة على ثروات مستهلكة،
ويتم تأخري إصداره بناء على شكليات بسيطة بها شبهة عوار دستوري! لقد
استمعنا آلراء املستشارين القانونيني يف جملسي الشورى والنواب وحبضور 11
سعادة وزير شؤون البلديات ،ومل يكن هناك أي عوار دستوري يف هذه
املادة ،ولن أتطرق إىل أن اجملالس البلدية هي هي ة من هي ات اإلدارة
املركزية وإىل آخر ما سبقين إليه اإلخوة ،بل سأتكلم عن دور اجملالس
البلدية والذي البد أن يعزز ،حنن اليوم قطعنا شوطًا طويالً يف املشروع
اإلصالحي لسيدي جاللة امللك ،وعندما يعزز ويرفد جاللته دور هذه اجملالس 15
ملكانتها يف صنع القرار واحملافظة على الثروات فهل نأتي ــ حنن يف اجمللس
التشريعي ــ وحند من األمر ونقول :ال ،إذا أخذت هذه دورها يف إعداد الالئحة
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التنفيذية فهذا سيؤدي عمليًا إىل التعطيل وسيحد من الصالحيات وسيعطل
عمل وزير شؤون البلديات ،ومع احرتامي فإن وزير شؤون البلديات
ــ أي وزير سيأتي ــ البد أن حيل هذه املشكلة بينه وبني اجملالس البلدية ،وال
يُحمل اجمللس التشريعي بأن يكون املعوق لعمل وزير شؤون البلديات ويكون
املسؤول األول عند املساءلة السياسية ،هذه عالقة بينه وبني اجملالس البلدية 5
والبد أن حيلها بنفسه ،أما أن نأتي إىل موضوع عدم التشريع فأستغرب ،فإذا
كانت اجملالس ليس را حق التشريع فقد سبق أن قلت إن الالئحة التنفيذية
جمللس النواب والالئحة التنفيذية جمللس الشورى هي من وضع السلطة
التنفيذية ،وحنن عدلنا لوائحنا الداخلية ،فهل كانت هناك خمالفة أو شبهة
عوار دستوري يف عملنا؟ هذا قانون مهم وأطلب من اإلخوة سرعة املوافقة عليه 01
للمحافظة على أموال الدولة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
05

شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هذا القانون جاء بناء على اقرتاح بقانون مقدم
من جملس النواب واحلكومة صاغته وأحيل إىل جملس النواب وهذا الدور
الثاني الذي يعود فيه ،وعندما أعد النواب هذا االقرتاح كانت هناك 11
أهداف ،وهي ــ مثالً ــ تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه ،وأن
يكون استخراج الرمل البحري وبيعه بإشراف مباشر من الدولة ،وتعيني
اجلهة املختصة والوزير املسؤول ودعم خزينة الدولة ،وخضوع عملية استخراج
الرمال لرقابة ديوان الرقابة املالية ،واحملافظة على البي ة البحرية ،فأهداف
املشروع كبرية واحلفاظ على الثروة البحرية ومن ضمنها الرمال أمر مهم 15
جدًا .خبصوص املادة اليت تتعلق بإصدار الالئحة ،لو كان الكالم عن أخذ
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 43

1104/4/10م املضبطة 14

الرأي لكانت اجملالس البلدية أفضل ،واآلن أصر النواب على موافقة
اجملالس البلدية ،وحنن ال نرى يف ذلك ضريًا من أجل هذا القانون؛ ألن قانون
البلديات أسس تشريعًا واضحًا ،حيث إن مبدأ اخلالف بني اجملالس البلدية
والوزير مبدأ معروف ،وهذا األمر نراه ونتعامل معه وهو أن يرجع األمر إليهم
مرة أخرى لدراسته وإذا مل يتفقوا معه يعرض املوضوع على جملس الوزراء5 ،
واحلكم يف ذلك هو جمللس الوزراء ،ففي أي خالف سيظهر يف موضوع هذه
الالئحة أو أي خالف بني وزير البلديات واجملالس البلدية هناك آلية حبسب
القانون حيسمها جملس الوزراء ،فنحن ال نرى تعطيل القانون وجتميده مع أن
هناك آلية قد حتسم املوضوع ،فلنفرتض أن هذه الالئحة عندما قدمها الوزير
إىل اجملالس وافقت عليها أربعة جمالس وجملس واحد مل يوافق عليها ،فهل 01
ينتهي موضوع الالئحة ولن تصدر؟ ال ،سيعرضها عليهم مرة أخرى ،وإذا مل
يوافقوا سيأخذ األمر كله حبسب قانون البلديات إىل جملس الوزراء وجملس
الوزراء سيحسم هذا املوضوع ،وهذا ما حيدث يف احلقيقة ،فهناك كثري من
القرارات حيدث حورا خالف بني جملس من اجملالس والوزير ،وحياول الوزير
حله وإذا مل يستطع يرفع املوضوع إىل جملس الوزراء ،فنحن ال نرى أنه ال 05
توجد آلية وأن األمر سيتعطل ،ولكننا نرى أن إصدار هذا القانون مهم
للحفاظ على الثروة البحرية ومن املمكن يف املستقبل أن يتم تعديل هذه املادة
من قبل احلكومة أو أحد أعضاء جملسي الشورى والنواب بأن يتم أخذ الرأي
بدالً من أخذ املوافقة ،وأرى أن رأي اللجنة جيد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

11

شكرًا ،لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من مخسة من اإلخوة
األعضاء وهم نوار علي احملمود والشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم
وعبداجلليل عبداهلل العويناتي وعبدالعزيز حسن أبل والدكتور سعيد أمحد
15

عبداهلل ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش .تفضل األخ مقرر اللجنة بقراءة املادة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 7 :4بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة 5
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
األخت دالل الزايد امتنعت عن التصويت ،تفضلي بإبداء سبب
05

امتناعكِ.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ممتنعة بسبب عدم إعطاء املشرِّع فرصة
الرد وفرصة التعليق على مادة ،حيث إن لي احلق يف التعليق على املادة عند
عرضها وبيان األسباب والرفض ،وأرفض ما يبدر من قمع ملسألة أن نعطل 11
قانونًا نراه معيبًا ونرى أن ما استند إليه من نصوص تتعارض مع القانون
النافذ وبيان احلق يف الطعن أمام رئيس جملس الوزراء ،يف حني أن الطعن ال
يكون إال يف القرارات الصادرة املكتوبة ،وهذا مل يعهد ،وعدم احرتام أن
من حق العضو أن يبدي رأيه كيفما يشاء من دون التقليل من هذا الرأي أو أن
يوصف رأيه بأنه تصعيب ،وأمتنى أن يكون الرأي مبسطًا كما أوضحتم 15
للمجلس بأن األمر ال يستحق كل هذا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األغلبية موافقة على توصية اللجنة .إذن تُقر هذه املادة بتعديل
اللجنة .األخ رئيس هي ة املستشارين القانونني يقول إن إعادة املداولة متت قبل
أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون ،فاآلن بعد موافقتكم على هذه املادة
جيب أن نأخذ الرأي النهائي فورًا .هل يوافق اجمللس على مشروع القانون 5
بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
خبصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق االدخار الوطين( ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األخت هالة رمزي فايز

05

مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

11

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

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )121
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الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون ،واطلعت على
مذكرة احلكومة ،ومذكرة هي ة التشريع واإلفتاء القانوني بشأن مشروع
القانون (االقرتاح بصيغته املعدلة) ،وعلى قرار جملس النواب ،وعلى رأي
املستشار القانوني لشؤون اللجان ،ورأي املستشار االقتصادي واملالي ،كما

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس الذي أكد 01
عدم خمالفة مشروع القانون ألحكام الدستور .وبعد دراستها أهداف مشروع
القانون اليت تضمنتها املادة  3وهي :تكوين رصيد ملدخرات البحرينيني
العاملني يف اجلهات احلكومية والعسكرية والعاملني يف القطاع األهلي،
الراغبني يف االشرتاك يف نظام الصندوق ،حبيث ميكنهم السحب منه عند
احلاجة ،وتأول مدخراتهم من بعدهم لورثتهم الشرعيني؛ فإن اللجنة تنوه إىل 05
أنه سبق أن رفض جملس الشورى مشروعًا بقانون مشابهًا رذا املشروع يف
أهدافه وفكرته ،واليزال حتت والية اجمللس الوطين .ورغم أن اللجنة
حريصة على رفع املستوى املعيشي ،وتأمني احلياة الكرمية رم ،فإنها
توصلت بعد دراسة ومناقشة مشروع القانون إىل رفضه من حيث املبدأ وذلك
لألسباب التالية0 :ــ يفتقر مشروع القانون املذكور إىل الدراسات املالية 11
واالقتصادية املعمقة ودراسات اجلدوى من اجلهات املتخصصة وذات العالقة
اليت توضح التكاليف واألعباء املالية واالقتصادية املرتتبة على إنشاء مثل هذا
الصندوق ،فلم يوضح مقدمو مشروع القانون األبعاد املالية واالقتصادية،
واملصاريف اإلدارية ،والعدد املتوقع للمشرتكني ومدى رغبتهم يف االشرتاك
يف مثل هذا الصندوق ،كما مل يوضح مشروع القانون ومرفقاته األعباء 15
املالية املرتتبة على امليزانية العامة للدولة ،وأثر ذلك على العجز يف امليزانية،
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والدين العام للدولة ،ومل يبني مشروع القانون املخاطر املرتتبة على فشل
الصندوق وكيفية تعويض املشرتكني فيه يف حالة خسارتهم مدخراتهم،
واجلهة اليت تتحمل التعويض 1 .ــ إن مشروع القانون ال يستهدف ذوي الدخل
احملدود من العاملني يف القطاعني األهلي أو احلكومي ،بل يشمل مجيع
العاملني بصرف النظر عن مستوى دخورم ،مما يعين أن احلكومة تقدم 5
الدعم ألصحاب الدخول احملدودة واملرتفعة ،وهذا ما يتعارض مع األسس
واملبادئ اليت يقوم عليها مشروع القانون 3 .ــ إن احلكومة تقدم أنواعًا كثرية
من الدعم ملوظفي احلكومة والعاملني يف القطاع اخلاص من خالل صندوق
الضمان االجتماعي ،وصندوق التأمني االجتماعي للعاملني يف القطاع
اخلاص ،وصندوق التقاعد ملوظفي احلكومة ،ودعم السلع األساسية 01
الضرورية 4 .ــ إن مشروع القانون يلزم احلكومة باملساهمة يف الصندوق مببلغ
شهري قدره  5دنانري عن كل مشرتك من موظفي احلكومة والعاملني يف
القطاع اخلاص ،األمر الذي سوف يرتب أعباء مالية إضافية ودائمة على
املوازنة العامة 5 .ــ إن االشرتاك يف هذا الصندوق سيكون اختياريًا ،األمر
الذي قد يؤدي إىل عزوف املوظفني والعمال عن االشرتاك ،أو أن يكون عدد 05
املشرتكني حمدودًا نسبيًا ،وال يتالءم مع حجم النفقات واملصاريف اإلدارية
اليت قد يتطلبها الصندوق .كما أن اعتبار االشرتاك يف الصندوق مسألة
اختيارية يتعارض مع شرط عنصر اإللزام يف القاعدة القانونية اليت تنظم
الصناديق املشابهة مثل :صندوق التأمني االجتماعي للعاملني يف القطاع
األهلي ،وصندوق التقاعد ملوظفي احلكومة ،ويضاف إىل ذلك توافر فرص 11
االدخار للمواطنني الراغبني يف البنوك واملصارف احمللية 3 .ــ إن تنفيذ مشروع
القانون يف حال إقراره يتطلب إنشاء جهاز إداري كبري يقوم بقبول طلبات
االشرتاك وتدقيقها وفتح حسابات للمشرتكني ومراجعتها ،وإعداد ميزانية
الصندوق وتدقيقها والرقابة عليها ،وكذلك حيتاج إىل إجياد البنية التحتية
الالزمة له ،وهذا حبد ذاته يتطلب نفقات ومصاريف كبرية قد تستنزف 15
موارد الصندوق 9 .ــ إن اردف من مشروع القانون هو إنشاء صندوق لالدخار
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الوطين يسمح للمواطنني العاملني يف القطاعني األهلي واحلكومي بادخار
نسبة من أجورهم أو مرتباتهم ،بينما يسمح مشروع القانون للمشرتكني
باالقرتاض من الصندوق بعد مضي عام كامل على اشرتاكه مبا يعادل أربعة
أضعاف راتبه األساسي ،وقد تكون مدخرات املشرتك يف الصندوق خالل
هذا العام أقل من مبلغ القرض .كما أن القرض سيكون بدون أي فوائد أو 5
مراحبة ،األمر الذي سيؤثر على املركز املالي للصندوق ،وخاصة إذا تعثر
املشرتك يف إعادة مبلغ القرض مما يؤدي إىل احنسار موارد الصندوق.
 1ــ تستهدف صناديق االدخار املعمول بها يف بعض مؤسسات القطاع اخلاص،
واليت يساهم فيها رب العمل يف دعم مدخرات الصندوق الزيادة يف اإلنتاجية
واحملافظة على استقرار العمالة فيها لفرتة طويلة ،األمر الذي ال يتحقق يف 01
مشروع القانون ،فهو يقتصر فقط على إلزام احلكومة باملساهمة يف أموال
الصندوق ،بدون حتقيق أي زيادة يف اإلنتاجية .ويف ضوء ما تقدم فإن اللجنة
توصي برفض مشروع القانون من حيث املبدأ ،واألمر مرتوك جمللسكم
املوقر ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

الرئيـــــــــــــــــس:

(ال توجد مالحظات)

11

هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث
املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 51

1104/4/10م املضبطة 14

خبصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة ختفيض للمتقاعدين( ،املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون ــ بصيغته املعدلة ــ املقدم من جملس النواب) .وأطلب من
األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
5

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

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

01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
05

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )114
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ 11
مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد االطالع على مشروع القانون ،ومذكرة
احلكومة ،وعلى مذكرة هي ة التشريع واإلفتاء القانوني بشأن مشروع 15
القانون ،وعلى قرار جملس النواب ،وعلى رأي املستشار القانوني لشؤون
اللجان ،ورأي املستشار االقتصادي واملالي ،وعلى رأي جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية باجمللس الذي أكد عدم خمالفة مشروع القانون
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ألحكام الدستور؛ وبعد دراسة اللجنة ألهداف مشروع القانون واملتمثلة يف
حتسني األوضاع املادية واملعيشية للمتقاعدين ،وإعانتهم على الوفاء بالتزامات
تربية األبناء وتعليمهم وتسديد القروض ،وخاصة أن هناك أعدادًا من
املتقاعدين ال ينطبق عليهم شرط السن الذي أقره القانون رقم ( )51لسنة
1117م بشأن حقوق املسنني الذي نص على منح بطاقة ختفيض للمسنني 5
الذين جتاوزوا الستني عامًا .وتود اللجنة أن تؤكد حرصها على رفع املستوى
املعيشي ،وتأمني احلياة الكرمية للمتقاعدين ،إال أنها توصلت بعد دراسة
ومناقشة مستفيضة ملشروع القانون إىل رفضه من حيث املبدأ وذلك لألسباب
التالية0 :ــ وجود قانون آخر يشمل املتقاعدين املسنني وهو القانون رقم ()51
لسنة 1117م بشأن حقوق املسنني ،والذي نص على منح بطاقة ختفيض 01
للمسنني الذين جتاوزوا الستني عامًا ،مما يعين حتقق الغاية من هذا املشروع.
1ــ إن هذا املشروع مل حيدد عمرًا حمددًا للمتقاعدين الذين مل يبلغوا سن
الستني املطبق عليهم القانون رقم ( )51لسنة 1117م بشأن حقوق املسنني،
فليس كل متقاعد مسن ،إذ إن كثريًا من املتقاعدين يفضلون التقاعد
املبكر ملزاولة أعمال حرة ،كما أنه من الصعوبة حتديد أعداد املستفيدين 05
من هذا املشروع بسبب غياب املعايري الواضحة له ،وصعوبة التنبؤ بأعداد
املستفيدين3 .ــ سبق أن صدر قرار عن جملس الوزراء برقم ( )01لسنة 1101م
بتقرير عالوة حتسني معيشة ألصحاب املعاشات التقاعدية اليت تصرف
للمدنيني والضباط واألفراد ومتقاعدي القطاع اخلاص وأعضاء جملسي
الشورى والنواب واجملالس البلدية ،واملستحقني عنهم مبقدار  95دينارًا 11
شهريًا ،كما صدر القانون رقم ( )09لسنة 1103م باعتماد امليزانية العامة
للدولة للسنتني املاليتني  1103و1104م ،والذي مُنح املتقاعدون مبوجبه عالوة
حتسني معيشة قدرها  95دينارًا لكل متقاعد يقل معاشه عن  911دينار،
وعالوة قدرها  51دينارًا لكل متقاعد معاشه التقاعدي من  911حتى 0511
دينار .توصية اللجنة :بناء على كل ما تقدم توصي اللجنة بعدم املوافقة من 15
حيث املبدأ على مشروع قانون بشأن منح بطاقة ختفيض للمتقاعدين( ،املعد
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يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .واألمر معروض على
اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.

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

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كل ما أقدر أن أقوله هو أن املتقاعدين
مساكني ،فكل مشروع قانون أو اقرتاح بقانون عُرِضَ على هذا اجمللس
مينح ميزة للمتقاعدين يتم رفضه على الرغم من أن جملس النواب وافق عليه 01
أو هو أساس هذا االقرتاح .يذكرني هذا مبقولة (مساكني أهل الفقر ،حتى
قبورهم عليها تراب الذل بني املقابر) .املتقاعدون يف البحرين مساكني ،ملاذا
تنتهي اللجنة إىل رفض املشروع من حيث املبدأ؟! أال ميكن أن جنري على
املشروع بقانون تعديالً؟! أال ميكن أن نتدارس الكالم الذي تفضل به األخ
مقرر اللجنة؟! أمل يضع هذا اجمللس من بني غاياته التوافق مع جملس النواب 05
قدر اإلمكان؟! ملاذا مشاريع القوانني أو اقرتاحات القوانني إذا كانت فيها
مصلحة للمتقاعدين أو املواطنني بصفة مباشرة ينتهج اجمللس فيها نهجًا آخر؟!
إذا كان مشروع القانون هذا فيه عوار ــ ما هو الضيم ــ بدالً من رفضه من
حيث املبدأ أن نناقشه ونرى أين العوار وأين العيوب وأين يُمكن أن نسد
النقص! ملاذا عندما نأتي إىل مصلحة أو حق مباشر حيس به املواطن نقف 11
ونقول رم :ال؟! صحيح أن امليزانية مُثقلة ،وأن الدين العام كبري ،لكن
هناك حل وهناك خمرج ،املشروع اإلصالحي جلاللة امللك قائم على التنمية
االجتماعية يف املقام األول ،إذا كانت التنمية السياسية هي لب املشروع
اإلصالحي فإن جاللة امللك يف املشاريع واملبادرات مل يغفل اجلانب التنموي أو
االقتصادي ،صحيح أن هناك مبادرات للمتقاعدين وللمواطن البحريين15 ،
ولكنها مل تعد كافية لسد احتياجات املعيشة اليت أصبحت يف تصاعد
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مستمر ،أين حنن من هموم املواطنني؟! عندما يأتي اجمللس ويقول إنه ورد يف
التقرير كذا وكذا ،ونرفض مقرتحًا وافق عليه جملس النواب ،ال أعرف ما
هو الضيم يف أن جنلس مع احلكومة ومع ممثلي الوزارات ونرى كيف نسد
هذا العوار؟ إذا كان هناك متقاعدون خرجوا إىل التقاعد املبكر فإنهم
سيخرجون من تغطية هذا القانون .أنا أريد أن ننظر إىل املتقاعد نظرة 5
الرمحة .نظرة التعاطف مع هموم املواطن مطلوبة من هذا اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ نوار علي احملمود.
01

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،ذكر األخ الدكتور عبدالعزيز أبل مقرر
اللجنة أن هناك قانونًا رقم  51لسنة 1117م بشأن حقوق املسنني نصّ على
منح بطاقة ختفيض للمسنني الذين جتاوزوا الستني عامًا ،بينما كثري من
املسنني الذين نالقيهم والذين جتاوزوا الستني سنة يقولون إنهم ال يعلمون شي ًا 05
عن هذه البطاقة ،وهل هي مفعلة بالفعل أم أن القانون موجود ولكن مل يتم
تفعيله؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

11

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأبدأ من حيث انتهى زميلي األخ نوار
احملمود ،نعم البطاقة مفعّلة وكل شخص يف عمر الستني وما فوق يستطيع
أن يذهب إىل اجلهاز املركزي للمعلومات مصطحبًا معه بطاقته السكانية15 ،
وعندما يريهم بطاقته السكانية سوف يضيفون إىل بياناته أنه أصبح ينتمي
إىل ف ة املسنني املستحقني خلدمات بطاقة املسنني ،واآلن كل وزير يصدر
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قراره حول اجملاالت اليت سيكون فيها ختفيض؛ فالبطاقة بالفعل مفعّلة،
ولكن املطلوب هو الكثري من التوعية ،وهنا دور اإلعالم والصحافة من أجل
أن يعرف املسن اخلدمات اليت تقدمها له الدولة .نرجع إىل مشروع القانون
احلالي ــ ويف كالمي إشارة إىل مداخلة األخت لولوة العوضي ــ كل دول
العامل تعطي ختفيضات وبطاقات ختفيض وخدمات خاصة لف ة الذين بلغوا 5
الستني سنة وما فوق ،والذين يسمونهم باإلجنليزية ( )senior citizensتقديرًا
لكل ما قدموه للوطن ،ودولتنا تقدم مثل هذه اخلدمات ،وأضافت يف عام
1117م مثل هذا القانون ،وتصدر اآلن القرارات الوزارية الواحد تلو اآلخر.
مشروع القانون الذي نناقشه اآلن يتحدث عن ف ة متقاعدين ليس را عالقة
بالعمر ،فلماذا أعطي ميزات؟! إذا كان أحدهم قد عمل سنوات قليلة وعمره 01
مازال يف الثالثينات أو األربعينات وقرر أن يتقاعد ويريد أن يذهب إىل القطاع
اخلاص ،هذا الشخص جيب أن يُنتج يف احلقيقة ،فنحن ال نريده أن جيلس يف
البيت ،وإمنا نريده أن يضيف إىل الوطن وأن يعمل ،على أي أساس أميزه
عمن كان على رأس العمل؟! هل أعطيه راتبًا ألنه تقاعد تقاعدًا مبكرًا قبل
السن القانونية! هو قرر أن يتقاعد ألسباب خاصة به ،فهل يريد أن نعطيه 05
بطاقة متييز بالقانون ومنيزه عن املواطن الذي ينتج ويعمل؟! أنا ال أرى أبدًا أن
املنطق صحيح يف هذا القانون مع احرتامي لكل وجهات النظر .هل نطلب
الرمحة؟! أي رمحة تلك اليت نتكلم عنها؟! هذا املواطن جيب أن يعمل وينتج،
سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص ،هذا إىل جانب أن ف ة من هم فوق
الستني سنة هي الف ة اليت جيب أن حتصل على مميزات ،وهذا ما نريد أن 11
يكون موجودًا يف وطننا .رمبا يناقش البعض كم ستكون الكُلفة؟! وأنا ال
أعتقد أن الكُلفة كبرية ،فهي فقط بعض اخلدمات ،مثل إصدار بطاقات أو
إصدار تأشريات أو غريها وختفيض رسوم بنسبة  ،%51هي ليست كثرية،
واملوضوع ليس موضوع الكُلفة وإمنا هو موضوع مبدأ ومفهوم حمدد جيب أن
نرسخه بطريقة صحيحة ،ومن هنا جاء رفض اللجنة رذا املشروع بقانون15 ،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا سوف أضيف إىل ما تفضلت به األخت 5
الدكتورة ندى حفاظ ،هي تكلمت عن العمر ،وأنا سوف أتكلم عما يأخذه
املتقاعد ،باإلضافة إىل ما تفضل به األخ الدكتور عبدالعزيز أبل مقرر
اللجنة ،وما قاله بالنسبة إىل عالوة حتسني املعيشة اليت تفضلت بها
احلكومة ،أعين قرار رقم  01لسنة 1101م بإعطاء املتقاعدين  95دينارًا
كل شهر ،وكذلك القرار الذي صدر يف امليزانية ووافق عليه جملسكم 01
املوقر بإضافة عالوة حتسني معيشة  95دينارًا لكل من معاشه أقل من 911
دينار ،و 51دينارًا لكل من كان معاشه فوق  911دينار إىل  0511دينار،
إضافة إىل ذلك هذا املشروع بقانون ال يستهدف فقط أصحاب الدخل
احملدود ،ففي البداية حدد أن من راتبه أقل من ألف دينار يُعطى بطاقة
خدمة ،بغض النظر ــ كما قالت األخت الدكتورة ندى حفاظ ــ عن سنه 05
التقاعدية ،هنا جاء اإلخوان النواب وعدلوا مشروع القانون وقالوا إن هذه
البطاقة مستحقة لكل متقاعد ،سواء كان يأخذ ألف دينار أو عشرة آالف
دينار ،كلهم سواء ،فاحلكومة ال تساعد فقط أصحاب الدخل احملدود
بهذه الصورة ،وإمنا اخلدمات متاحة جلميع املتقاعدين ،سواء حمدودي
الدخل أو متوسطي الدخل أو حتى مرتفعي الدخل ،وهذه ليست مساعدة وال 11
تدخل يف باب الرمحة ،لو حدد األمر ألصحاب املعاشات احملدودة فرمبا كان
يف األمر فرصة لبحثه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا عندما تكلمت مل أقصد أن تنتهج دولتنا
منهج الدولة الرعائية ،الرمحة مطلوبة ،وقد قلت ملاذا نرفض املشروع من
حيث املبدأ؟! ملاذا ال جيري عليه التعديل؟! والتعديل هنا هو إصالح العوار
الذي يعرتيه ،البد أال يأول كالمي تأويالً آخر ،لقد قصدت بكالمي أن 5
نرى ما هي عيوب هذا التشريع بدل الرفض املطلق ،جملس النواب يوافق على
قانون وإذا كان فيه عوار فإن جملس الشورى ــ باعتباره اجمللس املعني من
ذوي الكفاءة واخلربة ــ يلجم أحيانًا أو يعدّل أحيانًا ،ومن حقه أن يعدّل
ويضيف بدل الرفض املطلق .عندما تكلمت عن الرمحة كنت أقصدها.
بالنسبة إىل التفصيل الذي أضافه األخ السيد حبيب مكي ،كل املساعدات 01
اليت أقرت للمتقاعدين جاءت مباشرة من احلكومة أو من صاحب اجلاللة
امللك أو بناء على تشريعات ،صحيح أنها حسّنت من ظروفهم ،ولكنها ليست
باملستوى املطلوب .احلكومة ليست مسؤولة عمن يتقاعد تقاعدًا مبكرًا،
ولكن لنكفل احلد األدنى حلياة كرمية للمتقاعدين ،املتقاعد الذي بذل
عمره يف العمل ووصل إىل الستني سنة .أعرف اآلن للمرة األوىل أن هناك 05
بطاقة ملن بلغ هذه السن ،أنا بلغت الستني ولكين أبدًا مل أعرف أن لي بطاقة
تتيح لي بعض التخفيضات ،ما هي التخفيضات اليت سيتم منحها لي مبوجب
هذه البطاقة يا دكتورة ندى حفاظ؟! ليس لدي علم بأن هناك ختفيضات ألي
مسن! ما هي هذه التخفيضات؟! هذه املرة األوىل اليت أمسع فيها عن هذه
البطاقة رغم أني متقاعدة وعمري أكثر من ستني عامًا ،وال أعلم ما هي 11
اخلدمات اليت تُقدم للمتقاعد؟! وإذا كان هناك من الزمالء األعضاء من
يستفيد من هذه البطاقات ويعرف خدماتها فليقل لنا ما هي هذه اخلدمات
اليت تقدم للمسنني؟! أعتقد أن هناك غريي ممن بلغوا الستني يف هذا اجمللس.
15

الرئيـــــــــــــــس:
هذه فرصة ،وقد عرفتِ اآلن أن هذه البطاقة موجودة ومفعّلة.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
أريد أن أتأكد وأعرف قبل أن أتقدم للحصول عليها حتى ال أتعرض
للحرج ،ألن التعليم جماني وخدمات الصحة جمانية ،وحنن ال نستخدم
املواصالت العامة ،فما هي اخلدمات املقدمة؟! وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه من املهم أن نأخذ ما هو معروض 01
على اجمللس وهو مشروع قانون مبين على مقرتح مقدم من جملس النواب،
هناك نوع من التوجه املعني رذا املشروع بأن تكون هناك بطاقة ختفيض
للمتقاعدين ،عندما نتكلم يف اجمللس بشأن مبدأ الرمحة املوجود ،نقول إن
مبدأ الرمحة لألسف غري مشمول ضمن هذا املقرتح بقانون ،وإمنا هو مفعّل
بالفعل عرب تطبيق قانون آخر رقم  51لسنة 1117م .أعتقد أننا جيب أن نفرّق 05
بني أن تعطي اللجنة مهمة دراسة مشروع قانون وأن تعطي اللجنة رأيها مشفعًا
باملربرات املوجودة يف ست نقاط ،وهذه النقاط هي اليت أدت إىل أن تتخذ
اللجنة قرارًا برفض هذا املشروع بقانون من حيث املبدأ .أحببنا أن يكون
األعضاء على علم بأسباب رفض اللجنة رذا املقرتح ،وأن يكونوا على قناعة
برأي أعضاء اللجنة .بالنسبة إىل الكالم الذي ذكر أثناء اجللسة أقول إننا 11
لسنا ضد املتقاعدين املسنني ،حنن ضد إعطاء نوع من التسهيالت للمتقاعد
فقط لكونه متقاعد ،وهناك فرق بني املتقاعد الذي أعتربه اليوم صار عب ًا إذا
كان متقاعدًا قبل السن القانونية وبني من يكون لديه نوع من العطاء
للمجتمع .ال ميكن أن أغيّر العيوب املوجودة يف هذا املشروع بقانون وأنسفه
بينما الذي تقدم به كمقرتح كان يقصد هدفًا واحدًا فقط هو منح بطاقة 15
ختفيض للمتقاعدين .سيدي الرئيس ،أنا مقتنع بأننا اختذنا القرار الصحيح،
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وأحب أن أوضح جزئية بسيطة ،حيث إننا أمس اجتمعنا يف اللجنة االجتماع رقم
 30يف خالل دور االنعقاد ،لقد اجتمعنا اجتماعات كثرية مبعدل جلستني يف
األسبوع ،ويف اجتماعاتنا الكثرية هذه كنا نناقش موضوع الدين العام ،وال
خيفى عليكم أننا اليوم ــ أعضاء جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ــ على علم
حبجم املشكلة اليت لدينا بعد اطالعنا على األرقام واإلحصائيات ،وهي أن 5
لدينا أرقامًا قد يقول البعض إنها أرقام صغرية ،ولكن للعلم أن الرقم الكبري
حيتوي على أرقام صغرية ،والعبء الصغري ــ يف الوقت نفسه ــ يتحول مع األعباء
الصغرية األخرى إىل عبء كبري .أنا أمتنى على اجمللس املوقر أن ينظر إىل أن
لدينا ضمن قراراتنا قرارات صحيحة ،وأال نعطي أي جمال إلضافة أي أعباء
أخرى إىل ما جاء يف امليزانية اليت أقرها اجمللس ،وأمتنى على اجمللس املوقر أن 01
يتفق مع توصية اللجنة برفض مشروع القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
05

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،البطاقة تُغطي  3جهات حكومية بدءًا من
وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ،وتشمل رسوم البناء مرة واحدة يف
احلياة ،ورسوم البلدية إلجيار البيوت والشقق بنسبة  ،%51وختفيض لكبار
السن ــ فوق سن الـ  31ــ حبسب اإلجيار شهريًا إذا كان املسن يسكن 11
باإلجيار ،وهناك عدة خدمات تقدمها وزارة الداخلية ومنها جتديد رخصة
السياقة ملدة مخس سنوات ،بنسبة  ،%51وكذلك جتديد سجل املركبة
سنويًا ،وكذلك غرفة خاصة باملستشفى  ...%51إخل ،إذن هناك قائمة ،وكل
وزير أصدر قائمته ،إال أن التغطية اإلعالمية ــ كما قلت يف مداخليت األوىل ــ
كانت فعالً ضعيفة ،ونود لو تُغطي الصحافة ــ وأتفق مع األخت لولوة العوضي 15
ــ ذلك ،حيث إن الناس ال تعرفه ،وأنا حبثت شخصيًا يف املوضوع ،وسألين
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الكثري من املسنني وقمت مبساعدتهم يف كيفية قيامهم بعمل هذه
اإلجراءات ،كل ذلك موجود لألشخاص الذين تكون أعمارهم  31سنة فما
فوق ،وشكرًا.
5

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،تساءل بعض األعضاء عن هذه البطاقة01 ،
البطاقة اليت تُستخدم اآلن هي بطاقة اروية ،فمن جتاوز الـ 31سنة يستفيد من
التخفيض الذي أقره جملس الوزراء وصدر قرار عن جملس الوزراء لتنفيذه،
وهذا ما جيري العمل به اآلن .بالنسبة إىل هذا االقرتاح ،فإن مبدأ إعطاء بطاقة
ختفيضات للمسنني موجود تقريبًا يف معظم دول العامل ،وهو مرتبط بالسن،
فكل من وصل إىل سن الـ  31سنة فما فوق حيصل على هذا التخفيض من قبل 05
الدولة ،وكذلك من قبل املؤسسات التجارية كالنقل مثال وغريها .اآلن هذا
االقرتاح يُريد أن يُميز ف ة أخرى ال تستحق هذا التمييز ،وال تستحق هذه
البطاقة .يف احلقيقة إن ما توصلت إليه اللجنة صحيح ،وهو أنه سيحصل
متييز ،ألنه قد يرغب أشخاص يف احلصول على هذه االمتيازات رغم أن
أعمارهم  41سنة ،أي أنه ال يوجد وجه عدالة ،واألمر يعود إىل جملسكم 11
املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
15

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث
املبدأ؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل اآلن إىل البند التالي
من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 01
1111م بشأن تنظيم املناقصات واملزايدات واملشرتيات واملبيعات احلكومية
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األخ
سعود عبدالعزيز كانو مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
05

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

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

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
15

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )141
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الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ
مقرر اللجنة.

5

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس ،تأكدت اللجنة من سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية ،حيث يتألف املشروع فضالً عن الديباجة من
أربع مواد .أهداف مشروع هذا القانون هي حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق 01
مبدأ الشفافية ،وإبعاد الشركات الدولية الوهمية عن دخول إجراءات
املناقصات احلكومية حفاظًا على املال العام ،وتفادي هروب املناقصات
احلكومية إىل جهات خارجية ،واحلفاظ على الدورة املالية يف اململكة والعمل
على استمرارها طيلة السنة بصورة فعالة .أسباب الرفض كانت خمتلفة،
ولكن أهمها أن مشروع القانون يهدف إىل إضافة قيد جديد يتمثل يف اشرتاط 05
التسجيل للشركة يف مملكة البحرين كشرط أساسي مما يؤدي إىل إحجام
بعض الشركات عن دخول املناقصات .كما أن القانون البحريين احلالي
حيمي املوردين واملقاولني من املنافسة الدولية غري املتكاف ة بفضل االتفاقات
الثنائية ،وإعطاء محاية قانونية للشركات احمللية بطريقة غري عادلة .وعليه
توصي اللجنة بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض 11
أحكام املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 1111م بشأن تنظيم املناقصات
واملشرتيات احلكومية (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب) .واألمر معروض على جملسكم املوقر ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أود أن أوضح لإلخوان األعضاء يف
اجمللس أنه على الرغم من كون هذا املشروع بقانون مقدمًا من قبل جملس
النواب إال أن النواب أيضًا رفضوه ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

01

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

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل اآلن إىل البند التالي
من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

خبصوص البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف  30ديسمرب 1101م جمللس 11
الشورى واليت مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية ،ومل يظهر يف هذا
التقرير أي جتاوز ،إمنا كان تقريرًا نظيفًا ،فأرجو أن يوضح لنا كل من األخ
رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بعض النقاط اليت ذُكرت من قبل بعض صحافتنا
العزيزة ،وذلك حتى تكون املعلومة دقيقة وتُنقل إىل الرأي العام بشكل سليم،
وحنن نوجه شكرنا إىل ــ السلطة الرابعة ــ اإلخوان اإلعالميني...

العضو علي عبدالرضا العصفور:
جيب إدانة الصحيفة يا معالي الرئيس...
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15

الرئيـــــــــــــــــس:
ال ،على العكس من ذلك ،فقد نكون حنن املخط ني يف عدم
توضيحنا األمور بالشكل املطلوب ،ولكنين أعتقد اآلن أن على اللجنة
توضيح األمور أكثر ،كما أعتقد أن اإلخوان يف اإلعالم ويف الصحافة
سوف يعكسون ــ إن شاء اهلل ــ وجهة النظر احلقيقية توضيحًا للرأي العام5 ،
وحنن يف جملس الشورى ليس لدينا ما خنفيه ،وحنن ــ احلمد هلل ــ دائمًا
حريصون على املال العام ،وعلى االلتزام بقواعد ومعايري امليزانية ،وكل
تصرفاتنا تنبع من هذه املسؤولية امللقاة على عاتقنا ،فأرجو من األخ الدكتور
عبدالعزيز أبل مقرر اللجنة توضيح ذلك والرد على بعض التساؤالت أو بعض
األمور اليت ذُكرت حتى تكون األمور واضحة للجميع .وأطلب من األخ 01
الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

05

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /6صفحة )111

15

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا سأقرأ جزءًا من رأي اللجنة ثم سيتحدث
رئيس اللجنة قليالً وبعد ذلك سأكمل.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
حسنًا ،أال تريد أن تشرح؟

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
نعم سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة البيانات املالية للسنة املالية املنتهية
يف  30ديسمرب 1101م جمللس الشورى ،وبعد االطالع عليها وعلى رأي املستشار 01
القانوني لشؤون اللجان ،ورأي املستشار االقتصادي واملالي للمجلس ،وعلى
العرض التوضيحي بشأن البيانات املالية املقدم من األمانة العامة؛ الحظت
اللجنة ما يلي0 :ــ أن األمانة العامة باجمللس التزمت عند إعدادها البيانات
املالية للسنة املالية املنتهية يف  30ديسمرب 1101م بأحكام املادة ( )011من
الالئحة الداخلية للمجلس واملواد ( 335ــ  )333من الالئحة املالية للمجلس05 .
 1ــ أن ديوان الرقابة املالية واإلدارية قام بأعمال الرقابة على اجمللس مبوجب
املرسوم بقانون رقم ( )03لسنة 1111م بشأن ديوان الرقابة املالية ،بهدف إبداء
الرأي املهين حول احلساب اخلتامي للمجلس وأصدر تقريره عن أعمال الرقابة
بدون أي حتفظات ،مما يعين أن البيانات املالية الواردة يف احلساب اخلتامي
تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات اجمللس3 .ــ عمل اجمللس على تنفيذ 11
املالحظات اليت أبرزها ديوان الرقابة وما أصدره بشأنها من توصيات خالل
السنوات السابقة كلها .ويف هذا الصدد ترى اللجنة زيادة االعتمادات املتعلقة
بالتوظيف يف األمانة العامة سواء للموظفني أو املستشارين والباحثني القانونيني.
أهمية االستفادة جبزء من الفائض السنوي يف رفع كفاءة القوى العاملة من
خالل زيادة فرص التدريب الداخلي واخلارجي بغية رفع مستوى وأداء اجمللس15 .
تفعيل الدبلوماسية الربملانية وجلان الصداقة لتعزيز تبادل اخلربات الربملانية.
وترى اللجنة أن اجمللس التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية ،وأن تقرير ديوان
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الرقابة املالية واإلدارية مل يظهر حدوث جتاوزات أثرت على صحة الوضع املالي
للمجلس .وتود اللجنة أن تنوه يف هذا اإلطار بالدور اإلجيابي الذي قامت به
األمانة العامة للمجلس وجتاوبها مع كل املقرتحات السابقة سواء من ديوان
الرقابة املالية واإلدارية أو من جلنة الشؤون املالية واالقتصادية لتحسني أنظمة
الرقابة الداخلية ورقابة االلتزام .واللجنة تعرب عن شكرها اجلزيل لألمانة 5
العامة مبجلس الشورى على التزامها بأنظمة الرقابة الداخلية وتنفيذ مالحظات
ديوان الرقابة املالية واإلدارية .فحبذا لو تأذن لي ــ يا معالي الرئيس ــ بأن أفسح
اجملال لرئيس اللجنة للحديث قبل قراءة توصية اللجنة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوتي إىل صوت األخ مقرر اللجنة
الدكتور عبدالعزيز أبل بتقديم خالص الشكر إىل معاليكم وإىل األمانة 05
العامة وعلى رأسها األمني العام على اجلهد الذي بُذل ،ليس يف إعداد
البيانات املالية فقط كما عُرضت على جلنة الشؤون املالية واالقتصادية،
وإمنا أيضًا حلسن أداء األمانة العامة بالنسبة إىل السنة املالية للوصول إىل
البيانات كما عُرضت علينا .أبدأ بقراءة ــ إذا مسحت لي يا سيدي الرئيس ــ
املادة ( )011من الالئحة الداخلية اليت تقول« :تعد األمانة العامة للمجلس 11
احلساب اخلتامي له خالل ثالثني يومًا من انتهاء السنة املالية ،وحييله الرئيس
إىل مكتب اجمللس للنظر فيه قبل عرضه على اجمللس ملناقشته وإقراره.
وملكتب اجمللس إحالة احلساب اخلتامي إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على اجمللس يف أول جلسة تالية وتتبع يف إقرار
احلساب اخلتامي وإصداره اإلجراءات املتبعة يف إقرار ميزانية اجمللس 15
وإصدارها» ،بكل بساطة ذكرت املادة أنه يوجد نوع من التخويل ملعالي
رئيس اجمللس باعتماد البيانات املالية من دون الرجوع إىل مكتب اجمللس،
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فقط للعرض ،ومن دون إحالته إىل اللجنة املالية إلعداد تقرير مفصل يُعرض
على هذا اجمللس .سيدي الرئيس ،منذ بداية عملنا يف هذا اجمللس أنتم
أصررمت على أن تكون هناك إحالة ليس فقط من معاليكم إىل مكتب
اجمللس ،وإمنا أيضًا من مكتب اجمللس إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية؛
وذلك إلعداد تقرير مفصل يعرض على اجمللس ،ويف الوقت نفسه يناقش 5
مناقشة تامة يف حالة إذا كان هناك أي نوع من التجاوزات أو االستفسارات.
هذه السنة املالية بالذات كان بها أداء جيد من قبل األمانة العامة وفقًا للوائح
الداخلية واللوائح املالية املعتمدة من قبل مكتب اجمللس ،ويف الوقت نفسه مل
تكن هناك أي من املالحظات اليت ذكرت يف تقرير ديوان الرقابة املالية
واإلدارية تتعلق بنوعية الصرف املوجود يف اإلدارات املالية املعروضة .أشكر 01
اإلعالم والصحافة على ما تطرقوا إليه خالل األيام املاضية ،وخاصة يوم
اجلمعة املاضي بتاريخ  01إبريل 1104م عندما عرضوا عرضًا مركزًا
للبيانات املالية للحساب اخلتامي للمجلس ،وكان هناك شكوك حول أن
العمليات غري مطابقة للوائح املالية وخالفًا لإلجراءات املتبعة يف ديوان الرقابة
املالية ،بينما العكس هو الصحيح ،مل يكن هناك أي جتاوز ،بل مل يكن 05
هناك إال عرض صحيح ،وأعتقد أن أداء األمانة العامة كان جيدًا ،وعكس
األهداف اليت من خالرا مت إنشاء جملس الشورى .ما هو اردف من إنشاء
جملس الشورى؟ اردف هو أن يكون هناك جانب تشريعي ،وتواصل مع
الربملانات الدولية والعامل اخلارجي ،ويف الوقت نفسه جملس الشورى هو جزء
من منظومة عملية اإلصالح اليت بدأها صاحب اجلاللة امللك املفدى .بالنسبة 11
إىل ما ذكر يف اجلرائد ــ وحنن على اطالع دائم على البيانات من األلف إىل
الياء ــ حول سفرات السادة األعضاء ،إن الفارق يف املبالغ اليت مت صرفها
فعليًا على سفرات األعضاء بني عامي 1100م و1101م مل تتعدَ  15ألف دينار،
علمًا بأن السياسة اليت قام عليها اجمللس هي سياسة تعزيز عالقتنا مع
الربملانات الدولية ،ومع الدول الشقيقة والصديقة ،واحلرص على التواجد يف 15
احملافل الربملانية ،ومل تتعدَ الفرقية  15ألف دينار بني 1100م و1101م .نأتي
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سيدي الرئيس ونتكلم عن كلفة االتصاالت ،هناك عدم شفافية حول إننا
نهدر األموال ،وهذا غري صحيح ،كلفة االتصاالت يف 1101م بلغت  39ألف
دينار ،واخنفضت عنها يف 1100م وبلغت تقريبًا  95ألف دينار ،وأعتقد أن
هذا إجناز لتطبيق عملية ترشيد اإلنفاق ،ونشكر األمانة العامة على ذلك.
سأتكلم عما ذكروه باخلطوط العريضة يف الصحف حول أن هناك كلفة 5
البوفيه للجلسات األسبوعية بلغت  14ألف دينار يف 1101م ،هذا املبلغ زهيد
إذا أخذ يف االعتبار الزيادة املالية املوجودة من شهر يناير إىل شهر ديسمرب من
السنة املالية ،حيث كانت هناك زيادة طفيفة بلغت  1111دينار ،نظرًا إىل
زيادة التكلفة كما بيّن ذلك متعهد البوفيه جللسات اجمللس األسبوعية.
كان هناك تركيز غري صحيح بالنسبة إىل مكافآت السادة اإلخوة 01
واألخوات أعضاء اجمللس بلغت مليونني ونصف دينار ،هذه املكافآت
والعالوات جاءت عن طريق مرسوم حمدد ،وليس بأهواء أعضاء اجمللس أو
رئيس اجمللس ،هذا املوضوع واضح ،وهو تطبيق للمرسوم الذي صدر بهذا
الشأن .بالنسبة إىل ما ذكر خبصوص مصروفات القوى العاملة ،إن ارتفاع
املصروفات بالنسبة إىل القوى العاملة بلغ  ،%05نتيجة توظيف موظفني جدد 05
تلبية حلاجة اجمللس إىل هؤالء املوظفني ،وأنا أعتقد أن هذا نوع من التطوير
بالنسبة إىل أداء اجمللس ،وليس على هذا األمر أي غبار .هناك إجناز موجود
باخنفاض مصروفات املوظفني غري البحرينيني ،حيث إن املصروفات بالنسبة
للموظفني غري البحرينيني اخنفضت عما كانت عليه سابقًا ،حيث كانت
 051ألف دينار ،وأصبحت  59ألف دينار نتيجة لتوظيف البحرينيني11 .
خبصوص التدريب ،طلبنا من خالل مالحظاتنا أن يكون هناك املزيد من
اإلنفاق على التدريب وخاصة أن التدريب له مردود إجيابي مباشر على أداء
اجمللس عن طريق وجود العنصر البشري الذي يساعد على حتقيق هدف
اجمللس .بعد أن تكلمنا عن هذه األمور كافة ،أظن أن هناك وضوحًا
بالنسبة إىل نوعية العمل يف اجمللس .هناك اعتمادات مدورة ،واالعتماد املدور 15
املوجود اليوم هو ليس إضافة من قبل احلكومة وذلك بضخ سيولة يف امليزانية
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املعتمدة كرقم واحد يف ميزانية الدولة منذ بداية السنة املالية ،وإمنا جاء من
وراء تطبيق سياسة فيها ترشيد وفيها حفاظ على املال العام ،والسبب من وراء
تأجيل مشروع اجمللس الوطين هو أننا نطبق التطوير يف هذا اجمللس عن
طريق استثمار هذه االعتمادات اليت دُوِّرت إلنشاءات ختدم السلطة التشريعية
عن طريق وجود الفوائض واليت طبقها جملس الشورى .حنن ال توجد لدينا 5
جمامالت يف جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،ولو كان هناك أي نوع من
التجاوزات ،فسنكون حنن أول من نذكرها يف تقريرنا .وحنن ذكرنا أن
األمانة العامة أخذت يف االعتبار مالحظاتنا السابقة املوجودة ،وأنا بدوري
أتوجه بالشكر إىل معاليكم وإىل األمانة العامة على هذا العرض املتميز من
خالل األداء املتميز ،وإذا كان لدى اإلخوة واألخوات املوجودين أي استفسار 01
فنحن على استعداد لإلجابة عنه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.

05

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخ رئيس اللجنة وفى وكفى ،وما سأقوم
بطرحه اآلن هو يف احملور نفسه ولكنه خيتلف قليالً .أبدأ كالمي بأننا عادة
يف احملاسبة ال نرحم ،ونقول الصحيح ،وال جنامل ،ووجب علي أن أقول

كلمة شكر لسعادتكم ،ولألمانة العامة ممثلة يف األمني العام ومساعديه 11
وإدارة املوارد البشرية واملالية .حنن حاولنا بأي طريقة وبأي أسلوب الكشف
عن التجاوزات اليت ذكرت ،ومل جند أيًا منها وال يف أي بند ،رمبا الصحافة
ــ مع احرتامي را ــ تعجلت يف الرد أو يف الكتابة ،ونظرت إىل اإليرادات
واملصروفات وقالت كلمتها ،صحيح عندما تنظر من أول وهلة جتد أن هناك
زيادة بلغت مليونًا ومائيت دينار ،ولكن هذه الزيادة كيف أتت؟ وملاذا؟ أوالً15 :
عندما نرى املصروف الفعلي يف 1101م مقارنة بامليزانية جند أن هناك فقط
زيادة مببلغ  113,511دينار ،هذا املبلغ من أين أتى على الرغم من قولي إنه مل
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تكن هناك جتاوزات؟ هذا املبلغ أتى ألن األمانة العامة تتبع ــ وسبقت
احلكومة يف ذلك ــ األساس احملاسيب يف االستحقاق الكامل ،بينما
احلكومة مازالت تستخدم األسلوب أو األساس النقدي ،وبالتالي هذا املبلغ
أتى ألنه يف األساس االستحقاقي ال يوضع يف االعتماد يف امليزانية االستهالك
للموجودات الثابتة ،وإمنا نرى فقط كم االستهالك الفعلي حبسب األقساط؟ 5
واالستهالك يف املوجودات الثابتة بلغ  331ألفًا ،ومن هذا املبلغ أتى املبلغ
الزائد على الرغم من أن هناك توفريًا يف بعض البنود .ثانيًا :كذلك أتت
الزيادة على القوى العاملة ،وال تنسى الصحافة أن هناك قرارًا أتى بصيغة
مرسوم بقانون من جاللة امللك يف أغسطس 1100م بزيادة الرواتب جلميع
موظفي الوزارات واري ات احلكومية بنسبة  %05فما فوق ،إضافة إىل 01
التوظيف ،واستبدال املوظفني غري البحرينيني بالبحرينيني ،وهذه الزيادة
بلغت بعد القرار  491ألفًا أو  493ألف دينار .الزيادة اليت ترونها عند املقارنة
بني عامي 1100م و1101م تأتي أيضًا من مكافآت وعالوات أعضاء اجمللس،
وهذا أيضًا أتى مبرسوم من جاللة امللك ،وهذه الزيادة بلغت  545ألف دينار،
05

هذا ما أردت توضيحه يا سيدي الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
11

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،اجلميع كفى ووفى يف املوضوع سواء األخ
مقرر اللجنة أو األخ رئيس اللجنة أو األخ السيد حبيب مكي ،وأنا باختصار
شديد أبدأ أوالً بتوجيه الشكر إىل األمانة العامة على كل اجلهد الذي بذلوه
والذي ينعكس يف احلساب اخلتامي للمجلس ،والشكر موصول إىل

معاليكم على متابعة هذا األمر بإرشاداتك وتوجيهاتك لألمانة العامة .يف 15
احلقيقة ــ واحلق يُقال ــ أن تقرير احلساب اخلتامي على مدى السنوات ،حيث
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إنين عضو يف جلنة الشؤون املالية واالقتصادية منذ 1119م ،وأرى التطور
الكبري الذي حيدث يف تقرير احلساب اخلتامي على مدار السنوات سواء يف
طريقة كتابة التقرير أو حتى فيما يُقدم من خدمات يف لب موضوع احلساب
اخلتامي ،ويف كيفية صرف األموال حبكمة يف اجمللس .وأردت أن أبني أن
األمانة العامة تعمل على تطبيق املالحظات سواء كانت مالحظات من قبل 5
الرقابة املالية واإلدارية أو من قبل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،فاألمانة
العامة تطبق مالحظات اجلهتني .صحيح أن ديوان الرقابة املالية واإلدارية ليس
لديه أي حتفظ ،ولكن جلنتنا دائمًا حتاول أن تطور أكثر وأكثر وتبدي
بعض املالحظات ،وحنن نرى كيف أن اجمللس من خالل أمانته العامة حياول
أن يطور .معلومة أخرية أود أن تسمعها الصحافة وهي :حنن يف جلنة الشؤون 01
املالية واالقتصادية نطالب بأن يتم صرف مبلغ أكرب على األمانة العامة،
وهذا للعلم ،فنحن نريد باحثني قانونيني أكثر ،ونريد مستشارين أكثر
متخصصني يف اللجان من أجل دعم األعضاء أكثر ألداء عملهم بطريقة
أفضل وفق رؤى جاللة امللك يف مشروعه اإلصالحي ،وحنن دائمًا يف
اجتماعاتنا مع األمانة العامة نقول رم إننا نريدكم أن تصرفوا أكثر على 05
تطوير اجلهاز التنفيذي من أجل دعم عمل أعضاء اجمللس خلدمة هذا الوطن،
وهذا للعلم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن الصحافة ووسائل اإلعالم املرئية هي
السلطة الرابعة يف أي دولة ،وعليها أن تكشف العيوب ،وعليها أن تتكلم
عن اإلجيابيات ،وهي يف األول ويف األخري تساعد السلطات الرمسية على 15
تطوير جمتمعاتها ،وهي املسؤولة عن قيام رأي عام مستنري يف كل شيء،
وخاصة الصحف اليت يقرأها الكبري والصغري وتدخل كل بيت .أعود إىل
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تقرير اللجنة ،اللجنة يف توصياتها أبدت تقريبًا مخس توصيات ،ومل أرَ
توصية تدعم العمل الربملاني ،العمل الربملاني مهم ،وحنن األعضاء تنقصنا
الكثري من موارد املعرفة ،اهتمت اللجنة فقط بالعاملني يف األمانة العامة،
ولكن أين العمل الربملاني من ميزانية اجمللس وحسابه اخلتامي ،حنن ينقصنا
اإلعالم الربملاني وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم ،وأعتقد أن ما مت 5
احلديث عنه يف الصحف مؤخرًا هو نتيجة لعدم وجود اإلعالم الربملاني
بالشكل املطلوب ،وامسح لي ــ معالي الرئيس ــ فقد أخرج عن املوضوع الذي
مت طرحه ،ففي كل جلسة كأن التقارير اليت تتناورا الصحف صحيفة
حائط يف املدارس ،وليس هناك تفاعل مع القرارات اليت يصدرها اجمللس
ألنه ليس هناك إعالم برملاني يقوم بتوضيح كل شاردة وواردة يف عمل هذا 01
اجمللس للناس .وأشكر اللجنة على جهودها واألمانة العامة على االلتزام
بأحكام القانون والالئحة الداخلية واالنضباط كما تفضل بقية زمالئي،
ولكن ما مت تناوله يف الصحف خبصوص موضوع زيادة نفقات السفر
للخارج ،أشار التقرير إىل أن تقرير ديوان الرقابة بيّن أنه ليس هناك جتاوزات
تؤثر على الوضع املالي مليزانية اجمللس ،وكنت أمتنى على اللجنة أن تبني لنا 05
يف التقرير ما هي هذه التجاوزات؟ وعمل اإلنسان دائمًا يوصف باخلطأ ،فعلى
األقل نبني هذه التجاوزات اليت مل تؤثر على ميزانية اجمللس للرد على ما أثري
يف الصحف ،فأنا أفهم من تقرير اللجنة أن ديوان الرقابة املالية ــ أفهم ذلك
بطريقة ضمنية ــ أشار إىل وجود جتاوزات ولكنها مل تؤثر على ميزانية
اجمللس ،ما هي هذه التجاوزات؟ كنت أمتنى أن يوضح لنا ذلك حتى لو من 11
قبل مقرر اللجنة اآلن حتى نكون على بينة من هذه التجاوزات عند مواجهتنا
الصحافة ،ولدينا أمني عام وأمناء عامون مساعدون وكوادر فنية مؤهلون
تأهيالً جيدًا وحنن نشكرهم على إجنازاتهم وكل عمل يقومون به ،ولكن
التواصل مع اإلعالم ــ والصحافة بالذات ــ والتلفزيون واإلذاعة مطلوب؛ حتى
ننقل إليهم األمر ،فاإلعالم الربملاني مهم ،وحنن اآلن يف الدور الرابع من 15
الفصل التشريعي الثالث ولكننا مازلنا ــ سواء حنن أو جملس النواب ــ نعمل
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 94

1104/4/10م املضبطة 14

وفق اجتهادات شخصية لألعضاء يف التواصل مع الصحف ،ولكن ليس لدينا
إعالم برملاني مقنن نوصل من خالله ما نريده وما ال نريده أو كيفية التعامل
مع ما يتم تناوله يف الصحف ،فنتائج اجللسة ال تكفي ،حنن نطل على
اجملتمع البحريين كل أسبوع ،وهذا ال يكفي يف إيصال مفهوم ودور هذا
5

اجمللس وما يقوم به من أعمال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.
01

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن ألفت نظر اإلخوة األعضاء إىل الصفحة
 911من جدول أعمال جلسة اليوم ،يف هذه الصفحة وحتت عنوان الرأي
املهين حول البيانات املالية ــ وهذا موقع من قبل رئيس ديوان الرقابة املالية
واإلدارية األخ حسن خليفة اجلالهمة ــ مل يُذكر سواء بطريقة مباشرة أو غري

مباشرة أن هناك جتاوزات أو أي نوع من األفعال اليت ميكن أن تؤدي إىل 05
التشكيك يف البيانات املالية كما عرضت من قبل األمانة العامة وكما
صودق عليها ودققت من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،فالتقرير نظيف
 %011بدون وجود أي جتاوزات ،وحنن من خالل حتليلنا وقراءتنا لألرقام
واملقارنة املوجودة ــ ليس فقط بني املوازنة املعتمدة بل املوازنة املعتمدة مع
املوازنة الفعلية واملقارنة مع السنوات املاضية ــ مل جند أي أمر قد يشري إىل نوع 11
من التجاوز أو إعطاء معلومة غري صحيحة ،وليكن واضحًا أنه ال يوجد أي
نوع من التجاوزات يف البيانات املالية اليت درسناها وقدمنا توصية باعتمادها
من قبل اجمللس ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،باإلضافة إىل ما تفضل به األخ رئيس اللجنة،
تقول اللجنة إن التقرير مل يظهر حدوث جتاوزات ،وقد تكون األخت لولوة
العوضي قد أخذت بالصيغة اليت تفيد بالتأثري على املركز املالي للمجلس،
وفهمت أننا نتحدث عن بعض التجاوزات ،والصحيح أنه ليس هناك أي 5
جتاوزات مطلقًا ،وتقريرنا وتقرير ديوان الرقابة املالية يؤكدان هذا
الكالم ،وكما تفضلت األخت الدكتورة ندى حفاظ أننا ندقق مع اإلخوة يف
األمانة العامة بشكل أكرب من تدقيق ديوان الرقابة املالية ،ودائمًا نسعى إىل
إظهار شفافية حقيقية يف اجمللس ،وأعتقد أن جمرد عرض هذا التقرير يف
جلسة للمجلس يف نهاية كل سنة يدل على شفافية مركز الشورى وإظهار 01
املركز املالي وكل التصرفات املالية أمام املأل وأمام الصحافة ،وبالتالي
أعتقد أن هذه ميزة للمجلس جيب أن حتسب له بقيادتكم معالي الرئيس،
وجيب أن يشكر عليها اجمللس واألمانة العامة أيضًا ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،دعين أختلف معكم يف طريقة التعاطي مع ما
تكتبه بعض الصحف .كلمة مع احرتامي رذه الصحيفة وهذه الصحيفة 11
ضمن السلطة الرابعة ،إذا كانت الصحف ملتزمة باألمانة الصحفية أستطيع
أن أعتربها ضمن السلطة الرابعة ولكن ما هو موجود لدينا هو أن بعض
الصحف هي سلطة ملتنفذين تكتب ما تشاء من غري رادع ،فأنت عندما تطرح
مثل هذه املواضيع على املشاهدين والقراء فهل تتوقع بعد هذا التقرير أن ترى
أن هذه الصحيفة تنشر ولو باخلط الصغري اعتذارًا حتى تعتقد أنها ضمن 15
السلطة الرابعة؟ لن ترى هذا ،هذه الصحف اعتادت مواجهتكم ومواجهة
غريكم نتيجة الضعف؛ ألنه ليس هناك أحد يشري إليها بأنها خمط ة وأنها
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دمرت نصف البلد ،وهذه الصحف مستمرة يف التالعب بأمور دولة كاملة،
هذا الكالم الذي من املفرتض أن يستمعوا له...

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،األخ علي ،هذا رأيك الشخصي وأعتقد أنه ال ميثل رأي اجمللس...

5

العضو علي عبدالرضا العصفور:
من حقي أن أقول رأيي...
01

الرئيـــــــــــــــس:
حنن حنرتم الصحافة ،وإذا كانت بعض املعلومات نقلت بطريقة ما
نظرًا إىل عدم كفايتها فمسؤوليتنا أن نوضح هذه األمور .أحببت أن أذكر
أنه على الرغم من أن مثل هذا التقرير هو من صالحية الرئيس ولكنين
أحببت أن أعرض هذا املوضوع ليس على اجمللس فقط بل على الرأي العام؛

حتى يطلعوا على ما نقوم به بدقة وعلى حرصنا ــ كما هم حريصون ــ على 05
املال العام ،وحنن نقدر دور الصحافة ،وإذا حدث لبس يف نقل معلومة أو غري
ذلك فما مت ذكره اآلن أمتنى أن ينقل بأمانة ،وأرجو أن تكون القراءة دقيقة.
وأعتقد أن ما دار من مداخالت أوضح الصورة بشكل كامل؛ ولذلك أرى أال
نستطرد يف الكالم وأقرتح قفل باب النقاش والتصويت على توصية اللجنة.
11

هل يوافق اجمللس على قفل باب النقاش؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش .تفضل األخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،توصية اللجنة :يف ضوء املناقشات واآلراء اليت
أبديت أثناء دراسة البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف  30ديسمرب 1101م
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15

جمللس الشورى ،واليت مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية؛ فإن
اللجنة توصي مبا يلي :إقرار البيانات املالية اخلتامية جمللس الشورى للسنة
املالية املنتهية يف  30ديسمرب 1101م واليت مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة
املالية واإلدارية ،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بإقرار البيانات املالية
اخلتامية جمللس الشورى للسنة املالية املنتهية يف  30ديسمرب 1101م؟
01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال
واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص االقرتاح

بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارين القانونيني البحرينيني 05
العاملني يف الوزارات واري ات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية،
واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :رباب عبدالنيب العريض ،ودالل جاسم
الزايد ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،وخالد حسني املسقطي ،وهالة رمزي
فايز .وأطلب من األخت دالل جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة
11

فلتتفضل.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.
15

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

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

(انظر امللحق  /7صفحة )174

5

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حبثت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 01
موضوع االقرتاح ،ومتت دعوة جهتني وجدنا أنهما معنيتان بشكل أساسي
وهما ديوان اخلدمة املدنية ووزارة شؤون جملسي الشورى والنواب ،ونتوجه
بالشكر إىل األخ أمحد الزايد واألخ يوسف إبراهيم واملستشار القانوني األخ
ياسر رمضان على التقرير الذي ورد منهم وإن كان يتعارض مع فكرة
االقرتاح ،ونشكر يف الوقت ذاته األخت دينا الفايز اليت أتت لتقديم بعض 05
املرئيات حيال وضع املستشارين القانونيني ،وانتهى رأي اجلهتني إىل عدم
قبول فكرة االقرتاح لألسباب الواردة واليت هي بني أيديكم .كانت فكرة
االقرتاح قائمة على أن يتم حتقيق املساواة بني املستشارين القانونيني
البحرينيني العاملني يف الوزارات واري ات احلكومية واجملالس التشريعية
والبلدية ونظرائهم العاملني يف هي ة التشريع واإلفتاء القانوني باعتبار أنهم 11
يؤدون العمل القانوني ذاته ،ويسعى االقرتاح أيضًا إىل أن يتم تشجيع
البحرينيني على شغل الوظائف االستشارية القانونية يف وزارات الدولة
ومؤسساتها ،وهو األمر الذي ال ميكن حتقيقه يف ظل وجود بعض
الفروقات ،وخصوصًا أن قلة املميزات املمنوحة للمستشارين القانونيني
والتمييز بني البحرينيني العاملني يف وظائف مستشارين قانونيني ونظرائهم 15
أسهما يف عزوف البحرينيني عن تولي مثل هذه الوظائف اليت ثبت من خالل
اإلحصائيات أنه يشغلها األجانب بنسبة تصل إىل  .%71لذلك جاء هذا االقرتاح
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ملنح املستشارين القانونيني عالوة طبيعة العمل الفين املقررة للمستشارين
القانونيني يف هي ة التشريع واإلفتاء القانوني واليت يبلغ مقدارها ألف دينار.
وأيضًا أساس االقرتاح أن املهام الوظيفية للمستشارين ال تقل عن املهام
الوظيفية للعاملني يف هي ة التشريع واإلفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة.
وبالنظر إىل إحصائية عدد املستشارين القانونيني وجدنا ــ من خالل ما أفاد به 5
ديوان اخلدمة املدنية ــ أن عددهم أربعة عشر مستشارًا قانونيًا حبرينيًا فقط
يعملون يف وزارات الدولة ،وهذا مؤشر إىل تدني نسبة وجود الكوادر
البحرينية يف اجملال القانوني يف هذه الوظيفة .ورصدنا أن هناك متييزًا بني
املستشارين القانونيني واملستشارين املساعدين من البحرينيني العاملني يف
الوزارات احلكومية وهي ة التشريع واإلفتاء القانوني ،على الرغم من اختالف 01
مدد اخلدمة ،فالذي خدمته أطول يكون راتبه أعلى بسبب طبيعة العمل
الفين .وأيضًا رصدنا أنه يُشرتط لشغل وظيفة املستشار القانوني الذي حيصل
على عالوة مقدارها ألف دينار حبريين حصوله على شهادة البكالوريوس
باإلضافة إىل خربة عملية مدتها سنتان ،يف حني أن وظيفة الباحث القانوني يف
جملسي الشورى والنواب تتطلب خربة عملية مدتها أربع سنوات مع شهادة 05
البكالوريوس .ووجدنا أن بعض الوزارات أو اري ات املستقلة متنح عالوة
طبيعة العمل الفين أو العالوة القانونية للمستشارين القانونيني ومجيع العاملني
يف الشؤون القانونية بقرارات إدارية خاصة بهذا األمر ،وهذا ما يتطلب تدخالً
تشريعيًا لوضع قواعد عامة تنطبق على اجلميع .أما بالنسبة إىل املربر بعدم
القدرة املالية على تغطية مصاريف االقرتاح بقانون ،فقد وجدنا يف اللجنة أنه 11
ال حمل له وخاصةً أن هناك ميزانية قادمة للسنتني 1105م ــ 1103م .فالكلفة
املالية لتنفيذ هذا االقرتاح حمدودة جدًا ،حيث ورد يف مرئيات ديوان اخلدمة
املدنية أنها قد تساوي  111,111دينار حبريين سنويًا ،وهذا املبلغ يقل بكثري
عما يتم إنفاقه على مزايا املستشارين اآلخرين مثل عالوة السكن وعالوة
االغرتاب وتذاكر السفر وتعليم األبناء ومكافأة اخلدمة .كذلك مل ترَ 15
اللجنة مسوغًا للتفريق والتمييز بني املواطنني من ناحية ،وعدم مساواة
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البحرينيني باألجانب من ناحية أخرى ،فليس من املقبول أن يعطى املستشار
القانوني األجنيب يف هي ة التشريع واإلفتاء القانوني عالوة طبيعة العمل الفين
مبقدار ألف دينار وحيرم منها املستشار القانوني البحريين يف وزارات الدولة
وجمالسها .وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االقرتاح بقانون ومربراته واألسباب
اليت ارتكز عليها واليت من أهمها املساواة يف املراكز القانونية لألفراد 5
املتساوين يف األوضاع وطبيعة العمل القانوني ،ومنح الفرصة واحلوافز
للكوادر البحرينية لشغل هذه الوظائف .لذا انتهت اللجنة إىل التوصية جبواز
نظر االقرتاح بقانون .وهناك استدراك ،فقد سقطت كلمة «البحرينيني» من
االقرتاح بقانون بعد عبارة «املستشارين القانونيني» ،وشكرًا.
01

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

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليسمح لي اجمللس أن أبدي وجهة نظر خمتلفة 05
عن رأي اللجنة رغم أني عضو فيها .لقد كنت ممن عارضوا جواز نظر هذا
املقرتح بسبب أن النظر فيه بهذه الصورة سيعطي األفضلية للمستشارين يف
اجملال القانوني يف أي جهة من اجلهات احلكومية على حساب املستشارين
من التخصصات األخرى مثل املستشار الطيب واملستشار االقتصادي واملستشار
اإلعالمي ...إخل ،الذين لن نعطيهم هذه امليزة اليت أعطاها هذا املقرتح .من 11
جهة أخرى ال ميكن أن نساوي أي مستشار قانوني يف أي جهة من اجلهات
احلكومية بالقضاة أو من هم يف حكم القضاة فيما يتعلق بالعالوات،
وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد زايد الزايد رئيس ديوان اخلدمة املدنية.
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رئيس ديوان اخلدمة املدنية:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :بالنسبة رذا املقرتح أريد أن أقرأ املادة
 05من قانون اخلدمة املدنية اليت تنص على أنه« :حتدد الرواتب واملزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس جملس الوزراء بناءً على اقرتاح
الديوان» .فأنا أعتقد أن هذه العالوة ستكون سابقة يف اخلدمة املدنية يف 5
حال إقرارها ،ألنه جيب أن يقدم املقرتح من الديوان إىل جملس الوزراء .ثانيًا:
جاء يف املقرتح عبارة «للبحرينيني فقط» والسياسة العامة تفرض األجر على
قدر العمل ،فإذا كان األجنيب يؤدي العمل نفسه فيفرتض أن مينح مجيع
املزايا والرواتب اخلاصة بالبحرينيني .ثالثًا :إن أهم ما جاء يف اجلدول املرفق
هو أن املهام الوظيفية املناطة بهي ة التشريع واإلفتاء القانوني أو جهاز قضايا 01
الدولة ختتلف اختالفًا جذريًا عن املستشارين القانونيني .لذلك مت تصنيف
اجلداول اخلاصة جبهاز قضايا الدولة والنيابة العامة على اجلدول القضائي،
أما بالنسبة للمستشارين الذين هم يف وزارات الدولة فإنهم على اجلداول
التخصصية أو بعض الدرجات التنفيذية ،لذلك إذا مت احتساب هذه العالوة
فستكون هذه سابقة وستسري الكثري من املطالبات على وظائف اخلدمة 05
املدنية .أيضًا لدي تقرير قديم صادر عن جملسكم املوقر رفض فيه منح
مكافأة ضبطية املوظفني العاملني يف منافذ اململكة يف قانون مستقل ،ألنه
سيفتح الباب أمام ف ات خمتلفة من موظفي الدولة للمطالبة بعالوات
ومكافآت أخرى غري منصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية .أخريًا ،إن هذه
الوظائف االستشارية يكون حتديدها من وكيل وزارة أو الوزير نفسه ،وألن 11
املهام الوظيفية ختتلف اختالفًا جذريًا بني وظائف املستشارين يف احلكومة
ففي جهاز قضايا الدولة وكذلك يف هي ة التشريع واإلفتاء القانوني يكون
التعيني والرتقيات بأوامر ملكية ألن املهام املنوطة بهم أكرب وعليهم تفتيش
وضبطية ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفهم ما تفضل به األخ أمحد الزايد
خبصوص موضوع الزيادة املطلوب تقريرها ،فهذا موقف طبيعي من اجلهة
احلكومية جتاه نظر مثل هذه املشاريع ،ولكن هذا ال مينع تدخل املشرع
وهو اختصاصه األصيل عندما منحكم اختصاص تقديم االقرتاح وإحالته إىل 5
جملس الوزراء أيضًا منحكم استثناء من األصل وهو التفويض التشريعي
الذي مت مبوجبه منح مثل هذا االختصاص ،وهذا ال يغل يد املشرع عن القيام
باختصاصه التشريعي األصيل .أما بالنسبة ملا يتعلق بأنه إذا كان هذا موضوع
استحقاق فالواجب فيه املنح ،فنحن نتحدث عن خرجيي كلية احلقوق
وبشهادات متميزة ،إال أننا نرى ندرة وجودهم يف وزارات الدولة نتيجة ملثل هذه 01
األمور ،فنحن يف اللجنة وجدنا أن عدد املستشارين القانونيني البحرينيني
يصل إىل أربعة عشر مستشارًا ،وهذا ال يتناسب مع التواجد الفعلي للخرجيني
من كلية احلقوق واجلامعات على املستوى الدولي ومستوى املؤهل العلمي.
وردًا على ما تفضل به األخ حممد السرتي ــ الذي أبدى حتفظًا على هذا
املقرتح يف اللجنة ــ أنت مل تفرض وضعًا جديدًا بل هذا الوضع موجود ولكن 05
مع اإلخالل باملراكز القانونية والتمايز يف وضع الوظيفة الواحدة اليت بها
العمل القانوني نفسه مع اختالف االختصاص ،فعندما نسمع أن طبيعة عمل
هي ة التشريع واإلفتاء القانوني خمتلفة ألن هناك إدارة ختتص باالتفاقيات
وإدارة أخرى ختتص باملعاهدات ،فليس كل من مينح العالوة منهم لطبيعة
العمل يقوم بذات املهام يف آنٍ واحد حبسب اجلدول ،يف حني أننا جند أن 11
املستشارين يف اجملالس التشريعية عملهم ال يقل تعقيدًا عن العمل القانوني
املوجود يف أي جهة أخرى .هنا حنن ال نقصد منح امتياز خاص بقدر ما نساوي
بني مراكز قانونية صدرت أساسًا مبوافقة جملس الوزراء وتوجه ديوان
اخلدمة املدنية ،هُم من فرضوا هذا الواقع وحنن بدورنا نساوي فقط يف
املراكز القانونية ،لذا أمتنى أن يكون توجه اجمللس هو القبول .ومسألة أننا 15
سنفتح اجملال لف ات أخرى ،فال يوجد أي نص تشريعي يستهدف مهندسني يف
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وزارة معينة ويرتك مهندسني يف وزارة أخرى ،ليس هناك متايز إال يف العمل
القانوني بني هي ة التشريع واإلفتاء القانوني وسائر املؤسسات احلكومية
والدستورية يف الدولة ،وشكرًا.
5

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،موضوع الرواتب والعالوات حساس ،وحنن 01
نشكر هذه الف ة ونقدر جهودهم وعملهم ،لكن هذا املوضوع حنن ناقشناه
رمبا يف الفصل التشريعي األول أو الثاني عندما ناقشنا قانون اخلدمة املدنية،
ودار نقاش طويل حول قضية حتديد الرواتب والعالوات ،هل حتددها السلطة
التشريعية أو تفوض السلطة التنفيذية؟ ويف النهاية مت االتفاق على أن تفوض
السلطة التشريعية السلطة التنفيذية يف حتديد الرواتب واملزايا والعالوات 05
وذلك لسببني مهمني :أوالً :عند وضع هرم الرواتب جيب أن تراعي الوصف
الوظيفي وتراعي الواجبات املطلوبة ،وعلى ضوء ذلك حتدد الراتب بكم يبدأ
وبكم ينتهي .ثانيًا :بالنسبة للعالوات فهي تأخذ احلكم نفسه ،جيب أن
توازن فيها بني عالوة االختصاصي يف احلاسب اآللي واالختصاصي يف
القانون وغريها ،أي أن يكون هناك نوعٌ من العدالة .من املهم أن يبقى هذا 11
املوضوع لدى السلطة التنفيذية وديوان اخلدمة املدنية ومن فوقه جملس
اخلدمة املدنية الذي يدرس كل املوضوعات املختصة بالعالوات .ثالثًا :ديوان
اخلدمة املدنية يقوم بدراسةٍ مستمرة لتحسني الرواتب والعالوات وغريها ،فال
ميكن أن نأتي اآلن ونطلب صرف عالوة مبقدار معني لف ة معينة ،فالقضاة
مثالً رم متييز ،وتصرف رم عالوة مبقدار ألف دينار ،وكانت العالوة اليت 15
تصرف ري ة التشريع واإلفتاء القانوني أقل من ذلك ،بعد ذلك مت تدارس
الوضع ووُجد أنهم يف نفس املستوى ويقومون بنفس املهام فعُدّلت العالوة
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املقررة رم .فهل ميكن أن نساوي مجيع املستشارين القانونيني البحرينيني يف
كل الوزارات بالقضاة؟! هذا ما فهمناه من االقرتاح وال جيوز ذلك،
فاملسؤولية اليت يتحملها القاضي ختتلف وهي على مراحل ،والقول بأن
اململكة متلك أربعة عشر مستشارًا قانونيًا حبرينيًا غري صحيح ،فلدينا
باحثون قانونيون يصل عددهم إىل امل ات ،ولكن جيب أن يأخذ كل منهم 5
دوره يف مسألة الرتقي حتى يصل إىل وظيفة املستشار .وحنن نتمنى أن نشهد
اليوم الذي يكون فيه كل املستشارين القانونيني حبرينيني ،لكن األمر
ليس بالسهل .ويف احلقيقة إن إعطاء عالوات لف ة معينة من املوظفني سيؤدي
إىل خلل واضح بالنسبة إىل إعطاء ف ة أو ف ات كثرية قد تكون أحق من هذه
الف ة ،كانت هناك اقرتاحات شبيهة جاء بها جملس النواب بالنسبة إىل 01
املوظفني الذين يعملون يف املنافذ وغري ذلك ،وكان قرار جملس الشورى
آنذاك صائبًا وهو رفض هذه االقرتاحات ألنها ستفتح الباب ملوظفني آخرين،
وقد تضر مببدأ العدالة بني املوظفني ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،سعادة الوزير كان صائبًا يف مداخلته وأنا
أتفق معه متامًا فيما جاء على لسانه ،وأعتقد أن أي تعديل على هيكل 11
الرواتب أو على العالوات جيب أن يكون مدروسًا دراسة تامة ألننا نتكلم عن
تعديل على هيكل رواتب الدولة ،وإن كان هذا األمر سيستفيد منه اآلن
عشرة أو عشرين أو مخسني موظفًا ولكن يف املستقبل سيمس قطاعات
أخرى ،لذا أمتنى على احلكومة عندما حيال هذا االقرتاح إليها ــ إذا وافقنا
عليه ــ أن تدرس اآلثار املرتتبة على هذا االقرتاح دراسة متأنية ،وأعتقد أن 15
لديها فرتة طويلة اآلن لدراسة هذا املقرتح وذلك خالل فرتة الصيف ،كي
يعرف األعضاء يف اجمللس ما هي اآلثار السلبية أو اإلجيابية رذا املوضوع؟
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 15

1104/4/10م املضبطة 14

وأن يدرس هذا املقرتح بشكل علمي ،وانعكاساته يف املستقبل ــ كما ذكر
األخ حممد حسن السرتي ــ على أي قطاعات مهنية أخرى تعمل يف الدولة إذا
كنا سنقر اريكل التنظيمي بقانون ،صحيح أن هذه سلطة من سلطاتنا
ولكننا تنازلنا عنها للحكومة والتضارب قد يسيء ،حبيث أقوم بإصدار
تشريع ال ينسجم مع اريكل التنظيمي أو هيكل الرواتب املوجود يف 5
احلكومة .أعلم أن هذا االقرتاح ستتم املوافقة عليه وسيحال إىل احلكومة
ولكن أمتنى على الطرفني ــ احلكومة واجمللس ــ أن تكون هناك دراسة
علمية متأنية لآلثار املرتتبة على ذلك .أنا ال أمنح راتبًا من أجل مسمى فقط بل
أمنح راتبًا من أجل املسؤولية واجلهد املبذول والتخصص العلمي واملقدرة
العلمية والدراسة وغري ذلك ،وإذا بدأت أفتح هذا الباب لقطاع معني فسوف 01
أفتح أبوابًا لقطاعات أخرى ،هذا أوالً .ثانيًا :املشمولون يف التوصية هم
املوظفون يف احلكومة واجملالس البلدية وجملسي الشورى والنواب ،وحنن
نعلم أن الرواتب يف جملسي الشورى والنواب ختتلف متامًا عن الرواتب يف
احلكومة ،وهيكلنا خيتلف متامًا عن احلكومة ،وبالتالي ال ميكن أن
أربط هذا املقرتح بعالوة عامة للجميع؛ ألن املوظف احلكومي الذي يعمل يف 05
هذه الوظيفة من املمكن أن يستلم راتبًا قدره  011دينار بينما املوظف الذي
لدي يستلم راتبًا قدره  051دينارًا ،فال ميكن أن أقول ألنه يف هذه الوظيفة
سأعطيه هنا  0111دينار وهناك أعطيه  0111دينار أيضًا .عملية الرواتب
عملية معقدة ،وأي مساس بها سوف يؤثر تأثريًا كبريًا .وأنت تعلم سيدي
الرئيس أننا عانينا كثريًا يف هذا اجمللس كي نعيد يف كل مرة التوازن يف 11
الرواتب ،وبالتالي أمتنى على احلكومة عندما تستلم هذا االقرتاح أن تدرسه
دراسة مستفيضة ،وأن تدرس آثاره السلبية واإلجيابية ،وبعد ذلك سنأخذ
قرارنا النهائي ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
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العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،عدد املستشارين القانونيني البحرينيني يف
الوزارات واري ات احلكومية واجملالس البلدية ال يتعدى %01بينما نسبة
األجانب تصل إىل  ، %71ومن هذا املبدأ تنطلق حاجتنا إىل وجود مثل هذا
القانون .املشكلة اليت نعاني منها يف أنظمتنا عمومًا يف التوظيف هي 5
استقطاب الكفاءات .أتذكر عندما كنت وزيرًا للصحة ناقشنا مع اإلخوة
يف ديوان اخلدمة املدنية ــ وهم متعاونون دائمًا معنا ــ أن تكون هناك عالوة
طبيعة عمل لكل من يعمل يف مستشفى األمراض النفسية ،ملاذا؟ وما السبب
يف ذلك؟ هذا طبيب متخرج من كلية الطب وذاك طبيب متخرج من كلية
الطب فلماذا أعطي عالوة للطبيب الذي يعمل يف مستشفى األمراض النفسية؟ 01
ألن العمل يف هذا املستشفى جمهد وألننا ال نستطيع أن نستقطب أطباء
حبرينيني يف جماالت حمددة ،فهم يقولون ملاذا أعمل يف مستشفى األمراض
النفسية وراتيب يعادل رواتب األطباء الذين يعملون يف قسم األطفال أو قسم
اجلراحة؟ فهو يفضل أن يعمل يف هذه األقسام ،وملاذا أجهد نفسي وأعمل يف
قسم الطوارئ ومستشفى األمراض النفسية وأتلقى ضربًا يف بعض األوقات 05
ألن بعض املرضى أحيانًا يفقدون أعصابهم؟ فهناك عالوة طبيعة عمل لبعض
األعمال .إذن اردف من القانون هو إعطاء عالوة طبيعة عمل لعمل متعب أو
استقطاب الكفاءات أو األمران معًا .حنن نتحدث هنا عن استقطاب
الكفاءة ،وكيف نعكس نسبة الــ  01والــ%71؟ من هنا جاءت فكرة
املقرتح ،وأنا أحد مقدمي هذا االقرتاح .فاردف هو استقطاب الكفاءات 11
البحرينية ،أما بالنسبة إىل ما تفضل به سعادة الوزير حول أن املستشارين
القانونيني ستتم ترقيتهم مع الوقت فنحن نتحدث عن وضع هؤالء املستشارين
يف الوزارات واري ات احلكومية واجملالس البلدية اليوم ،ألنه من الصعب
جدًا أن يستطيع أي وزير أن يستقطب مستشارًا قانونيًا حبرينيًا ،ال يوجد،
وملاذا يتقدم إلينا؟! وعلى أي أساس يتقدم إىل هذه الوزارات وهو حيصل على 15
راتب أعلى بكثري يف قطاعات أخرى؟! والوزارات حتتاج إىل كفاءات
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وخربات ،ودور املستشار القانوني مهم جدًا ،ألنها تتعامل مع اجملالس
التشريعية والبلدية أو مع قضايا الوزارة نفسها ،وكل قرار يصدره الوزير البد
أن يطلع عليه املستشار القانوني قبل إصداره ويدقق عليه ويرى مدى
دستوريته ،فهي حتتاج إىل كفاءات عالية سواء يف اري ات أو يف اجملالس
التشريعية والبلدية ،وحتتاج إىل أن تضع عالوة طبيعة عمل رؤالء املستشارين 5
البحرينيني كي تستقطبهم ،مع احرتامي طبعًا لكل األجانب خبرباتهم الذين
بنوا هذا الوطن معنا ،ألن معظم مستشاريننا القانونيني من الدول الشقيقة
وحنرتمهم جدًا ،وهم يف احلقيقة أسسوا وزارات الدولة ،ولكننا نتحدث عن
موضوع وهو أين البحريين خبربته من كل هذه الوظائف اليت متس ثقافة
01

اجملتمع؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأرجع إىل قانون اخلدمة املدنية ،وأنا أعتقد
أنين كنت حاضرة عندما أقررنا هذا القانون ،وكنت من األعضاء الذين
اعرتضوا على نص يفوض السلطة التنفيذية يف حتديد الرواتب واملكافآت
والعالوات ،باعتبار أن هناك نصًا دستوريًا صرحيًا وواضحًا وهي املادة 007

اليت تنص على أن القانون هو الذي ينظم هذه األمور ،وبالتالي تنازلنا عن حق 11
من املفرتض أال نتنازل عنه وال جيوز لنا أساسًا هذا التنازل .وبالتالي هذا
النص عبارة عن تصحيح وضع خاطئ كان قائمًا ،صحيح أن بعض دول
العامل تركت هذه األمور للسلطة التنفيذية ،ولكننا لدينا نص دستوري
واضح ينص على أن السلطة التشريعية هي اليت تنظم هذه األمور ،وذلك
بالتوافق مع السلطة التنفيذية واالستعانة برأيها .أنا أيضًا سأرجع إىل موضوع 15
مسألة عالوة العمل الفين ،هذه العالوة أصالً كان يستلمها القضاة وهي
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عبارة عن مبلغ بسيط جدًا  511دينار ،وتسمى هذه العالوة أساسًا عالوة
خطر ملا يتعرض له القاضي أو النائب يف النيابة العامة أيضًا من خماطر
حتدث أثناء طبيعة عملهم ،وبعد ذلك ناقشنا قانون هي ة التشريع واإلفتاء
القانوني وجهاز قضايا الدولة ،باعتبار أن املستشارين القانونيني يف اري ة
يتساوون مع القضاة بالنسبة إىل املخصصات ،وأعتقد أنها حتولت إىل عالوة 5
عمل فين ،بالرغم من أن طبيعة عمل املستشار القانوني يف هي ة التشريع
واإلفتاء القانوني ختتلف متامًا عن طبيعة عمل القاضي أو النائب يف النيابة
العامة ،فهم ال يتعرضون إىل املخاطر وال يتعرضون إىل أي شيء ،والعمل
الفين الذي يقومون به أساسًا هو عمل قانوني حبت وال يتعرضون إىل أي
ضغوط عند إمتام عملهم .وبالتالي حنن ــ بصفتنا مقدمي هذا االقرتاح ــ 01
وجدنا أنه مادامت هذه العالوة تعطى ري ة التشريع واإلفتاء القانوني فمن باب
املساواة البد أن تعطى هذه العالوة جلميع املستشارين العاملني يف مؤسسات
الدولة سواء يف الوزارات أو يف اري ات احلكومية ،أسوة باملساواة مع اري ة،
وحنن مل نقل مساواتهم مع القضاة ألن أمر القضاة أمر خاص ولكن اري ة
تساوت مع القضاة يف املخصصات .بل على العكس أرى أن وجود مثل هذا 05
النص القانوني سيفتح الباب جملاالت كثرية ،وغدًا ال مينعنا من أن نقرتح
عالوات أخرى كثرية حيتاج إليها بعض االختصاصيني والفنيني ،ملاذا؟ كي
جنذب الكفاءات البحرينية ألننا أصبحنا يف وضع ــ صراحة ــ حنسد عليه
باعتبارنا حبرينيني ،فليست هناك أي جهة تثق بقدراتنا ال يف القطاع اخلاص،
وال يف القطاع احلكومي ،وبالتالي أعتقد أنه حني تكون الرواتب عالية يف 11
اجلهات احلكومية وحتى يف القطاعات اخلاصة سوف يكون البحريين هو
األفضل من الغري ،وأيضًا البحريين سيكون لديه االستعداد لالرتقاء بنفسه
على أساس أنه ستكون هناك مميزات أفضل .لذا أعتقد أن هذا املقرتح
بقانون جيد ،وسوف يفتح األبواب لكثري من التخصصات األخرى اليت حتتاج
إىل كل الدعم منا بصفتنا سلطة تشريعية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بصفيت أحد مقدمي هذا املقرتح ،عندما 5
تقدمنا بهذا املقرتح مل نأتِ مبقرتح إلعطاء أي نوع من االمتياز ،وإمنا كان
اردف هو املساواة وحتقيق مبدأ الدستور بني الوظائف اليت حتكمها
املسؤولية نفسها .أرى أن هناك خلالً يف املوضوع ،ويف الوقت نفسه يعتقد األخ
أمحد الزايد ــ وحنن نكنّ له كل االحرتام والتقدير ـــ أن هناك تدخالً من
هذا اجمللس املوقر ،بينما أرى أنه من صلب مهمات هذا اجمللس التشريع01 ،
والتشريع الذي يقرتح أو يعتمد من قبل اجمللس أو يوافق عليه هذا اجمللس
سيغطي على أي نوع من القرارات أو اللوائح األخرى املوجودة .اإلخوة يف ديوان
اخلدمة املدنية ذكروا يف املذكرة التفسريية أن املستشارين القانونيني
واملستشارين القانونيني املساعدين يف هي ة التشريع واإلفتاء القانوني يعاملون
معاملة القضاة وخيضعون لألحكام نفسها اليت خيضع را القضاة ،نعم هذا 05
الوضع صحيح ولكن تغيّر هذا الوضع بعد صدور املرسوم رقم  19لسنة
1103م بتعديل بعض أحكام القانون وإعادة تنظيم هي ة التشريع واإلفتاء
القانوني ،وأيضًا مت تغيري هذا الوضع باألمر امللكي رقم  47لسنة 1103م
بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعالوات وبدالت ومزايا أعضاء هي ة
التشريع واإلفتاء القانوني ،حيث أصبح ري ة التشريع واإلفتاء القانوني وجهاز 11
قضايا الدولة أحكامًا قانونية خاصة بهما .أعتقد ــ حبسب ما جاء يف رد
ديوان اخلدمة املدنية ــ أن تعيني املستشارين القانونيني واملستشارين القانونيني
املساعدين يكون بأمر ملكي ،وهذا صحيح ولكن أعتقد أن أداة التعيني ال
تغري من استحقاق العالوة القانونية سواء كان بهذه األداة أو بأداة أخرى .أنا
أتكلم اليوم عن أن يكون هناك نوع من حتديد الفارق بني البحريين وغري 15
البحريين ويؤدي املهمة نفسها ،وأتكلم أيضًا عن الفرق املوجود بني البحريين
يف وزارة أو جهة حكومية معينة وجهات أخرى ،وأعتقد أن وجود هذا املقرتح
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سيؤدي إىل تصحيح الوضع الذي نتمناه دائمًا .أما بالنسبة إىل ما نسمعه دائمًا
عند تقديم مقرتحاتنا إىل السلطة التنفيذية بأنها ستعمل وستعد وستأتي وغري
ذلك ،فأعتقد أنه من األفضل أن نوافق على هذا املقرتح ،وأن حيال إىل
احلكومة ،وأن يدرس دراسة مستضيفة ــ كما ذكر األخ مجال فخرو ــ وأن
يرجع إلينا كي يكون أول خطوة إىل األمام ،لذا أمتنى على اإلخوة أعضاء 5
اجمللس أن يوافقوا على جواز نظر هذا املقرتح ورفعه إىل السلطة التنفيذية،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

01

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة ما ذكره األخ أمحد الزايد جيب
الوقوف عنده ،هناك نظام ــ قانون ــ للخدمة املدنية ،وهناك هياكل ،وهناك
مسميات وظائف ،وهناك أوصاف وظيفية ،والرواتب يف مجيع الوظائف 05
احلكومية للوظيفة وليست للشخص ،ليست للشهادات وال للمؤهالت ،إمنا
الشهادات واملؤهالت هي شروط شغل الوظيفة .اليوم هناك توجه عام ــ حبسب
ما أرى ــ بأن تكون الرواتب للمؤهالت ،وهذا خطأ ،فالبحرين كانت سابقًا
يف اخلمسينيات والستينيات ــ وحتى تقريبًا نهاية السبعينيات ــ تأخذ بالراتب
للشخص ،فكانت هناك عالوات لكل مؤهل ،وهذا النظام ألغي ،وظل 11
فقط يف وزارة الرتبية والتعليم اآلن ،وهذا أيضًا غري صحيح ،فالراتب
للوظيفة ،وهذا ما هو معمول به دوليًا ،وجيب الرجوع إليه .يف الدول الراقية
يكون الراتب للوظيفة وليس للشخص ،فوظائف املستشارين هي وظيفة
ضمن وظائف اخلدمة املدنية ،أي أن املستشارين يتبعون اخلدمة املدنية،
وعندما أقول إن هذا مستشار إداري ،وهذا مستشار قانوني ،وهذا مستشار 15
كمبيوتر ،وهذا مستشار كذا ،هذه كلها وظائف حتدد را درجات،
وحتدد را شروط لشغل الوظيفة ،فمن يشغل هذه الوظيفة حيصل على هذا
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الراتب بالعالوات املقررة رذه الوظيفة .فلماذا آتي واستثين وظيفة معينة
ــ واليت هي هنا مستشار قانوني ــ وأضع را عالوة؟! أنا هنا أفتح الباب على
مصراعيه ،وهذا متييز ال جيوز ،أعين أن أعطي مستشارًا واحدًا يف الوظيفة
ــ وظيفة اخلدمة املدنية املقررة باسم الوظائف ودرجات الوظائف ورواتب
الوظائف ــ عالوة خاصة مساوية جلداول أخرى ،ولوظائف أخرى ،هذا ال 5
جيوز ،كيف أمزج جداول القضاة مع جداول اخلدمة املدنية؟! هي ة التشريع
واإلفتاء القانوني هي هي ة مستقلة صدر بها قانون وأصبحت مستقلة ،ورا
جداورا ،ورا قوانينها ،فال أستطيع أن أمزج أو أن آخذ ميزات من هناك
وأضعها يف مكان آخر ،وأخلبط العملية اإلدارية .أرجو أن نلتزم احلذر
01

ونرتيث ،وال أعتقد أن هذا األمر سليم ،وشكرًا.

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

05

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،الكالم حول أننا نريد أن نساوي املستشارين
القانونيني مع هي ة التشريع واإلفتاء القانوني أعتقد أن هذه النقطة جيب أن
نقف عندها .هي ة التشريع واإلفتاء القانوني حبسب املادة  014من الدستور

هي جزء من السلطة القضائية ،را نظامها يف التعيني ،ورا كادر خاص ،وال 11
يتم التعيني فيها إال بأمر ملكي ،ورا خصوصيات كثرية ،فال ميكن أن
نقارن أعضاء السلطة القضائية مع وظيفة موجودة على كادر ــ أو على
تصنيف ــ ديوان اخلدمة املدنية ،ونأخذ هذه الوظيفة فقط ونقول لنعدل رم
وضعهم بإعطائهم عالوة مماثلة ملا يأخذه القاضي ،أعتقد أن هذا فيه خالل
جيب أن نقف عنده .النقطة األخرى املهمة هي أن قرار العالوات من قبل 15
السلطة التنفيذية له ميزة ،وهي أن هناك دراسات مستمرة ،وهناك تعديل
على العالوات ،وأحد أسباب تفويض السلطة التنفيذية هو أن تكون هناك
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مرونة عند السلطة التنفيذية يف تعديل الرواتب وتعديل العالوات ،وهذا ما هو
متبع يف معظم الدول ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف أبدأ من حيث انتهى سعادة وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب ،إدراج الدستور ري ة التشريع واإلفتاء القانوني حتت
الفصل الرابع من السلطات القضائية ال يعين أنها جزء من القضاء ،بداللة 01
التالي :املادة  014ذاتها ــ وهي اليت يقصدها سعادة الوزير ــ عندما تكلمت
يف بنودها ( أ ،ب ،ج ،د) وضعت أيضًا احملاماة يف الفصل الرابع من السلطة
القضائية ،وبالتالي هل اعترب احملاماة جزءًا من السلطة القضائية؟! أعين أن
جمرد إيرادها يف الفصل الرابع من السلطة القضائية ال يعين أنها متاثل
اجلهاز القضائي .مبدأ املساواة الذين نتحدث عنه اليوم يف اجمللس ليس مبدأً 05
نسبيًا أو مطلقًا ،هو يؤخذ بالنسبية ويؤخذ باإلطالق؛ املشرّع ساوى بني
املستشارين يف هي ة التشريع واإلفتاء القانوني والقضاة رغم اختالف ومتايز
وظائفهم .الكالم الذي طرح حول االقرتاح بقانون اليوم مل يذهب إىل ما
تفضل به األخ عبدالرمحن عبدالسالم ،وما فهمته من هذا االقرتاح أن هذه
طبيعة عمل الوظيفة وليس األشخاص ،وذلك ألنين مل أجد يف االقرتاح 11
كالمًا يؤيد ما انتهى إليه سعادة العضو األخ عبدالرمحن عبدالسالم من أن
هذا التعديل قُصد به أشخاص وليس الوظيفة .النقطة الثالثة :أداة التعيني اليت
تفضل بها األخ أمحد الزايد ليست معيارًا يف متتع الوظيفة باملزايا وباحلقوق،
معيار املساواة الذي هدف إليه هذا االقرتاح بقانون مهم ،وكال وجهيت النظر
اللتني مت طرحهما يف هذا اجمللس ــ وباألخص ما تفضل به األخ مجال فخرو 15
واألخ أمحد زايد ــ مهمتني ،وإلقرار هذه العالوة البد من التوافق ما بني
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ صحيح أن السلطة التشريعية فوضت
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 73

1104/4/10م املضبطة 14

السلطة التنفيذية يف إقرار الكادر الوظيفي واملرتبات والرتقيات والسلم
الوظيفي ،ولكن هذا ال مينع من أن تسرتد جزءًا من اختصاصها أو تسرتد
كل اختصاصها ،ال يوجد ما مينع مطلقًا .واملهم اآلن يف حالة إقرار هذا
االقرتاح أن تتم دراسته على ضوء ما مت طرحه اليوم هنا سواء من ديوان
اخلدمة املدنية أو سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب أو من بعض 5
األعضاء ،وبصفة خاصة ما تفضل به األخ حممد حسن السرتي ،واالهتمام
بكيفية التوفيق ،وكيف جنمع وال مننع؟! أعين مهمة التوافق ،وخاصة أنه
سترتتب على اإلقرار أعباء مالية على ميزانية الدولة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد زايد الزايد رئيس ديوان اخلدمة املدنية.

رئيس ديوان اخلدمة املدنية:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تعقيب أخري ،أعتقد أن سعادة وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب أسهب يف قضية فصل هي ة التشريع واإلفتاء 05
القانوني عن املستشارين القانونيني ،ولكن هناك نقطتان رئيسيتان ،مثلما
تفضل األخ عبدالرمحن عبدالسالم عن قضية العالوات ،حتى العالوات يف
وزارة الرتبية والتعليم اآلن ــ أعين العشرة دنانري من أجل الدبلوم والثالثون
دينارًا من أجل املاجستري والستون دينارًا من أجل الدكتوراه ــ ألغيت،
أدخلناها يف الراتب عند صدور الالئحة التنفيذية وألغيت ،وال توجد عالوات 11
اآلن ،هذا أمر .األمر اآلخر ،بالنسبة إىل أن عدد املستشارين غري البحرينيني
يصل إىل  %71هذه الدراسة ليست من ديوان اخلدمة املدنية ،كل الباحثني
القانونيني يف الدولة حبرينيون ،ومجيع املسميات حبرينية ،هناك مستشارون
قانونيون من أصحاب اخلربات والكفاءات العالية ال يتعدى عددهم  05إىل
 11يف وزارات الدولة ،وال أعرف من أين أتت األرقام اليت تقول إن  %71من 15
املستشارين القانونيني غري حبرينيني ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أهم األمور اليت أحب أن أتكلم فيها أننا 5
كنا نستهدف املستشارين القانونيني ،والعدد جاء بناء على ما أفاد به اإلخوة
يف اجتماعهم .من املهم أيضًا اليوم ــ مثلما قالت األخت الدكتورة ندى حفاظ ــ
أن نعي أن سبب عدم اإلقبال هو ضعف املزايا واحلوافز ،وهذا حق مشروع.
حنن نسمع عن الكفاءات البحرينية على املدى الطويل ،ونريد أن نرى غلبة
وجود اخلربة الوطنية البحرينية ،وال أعتقد أننا تنقصنا الكفاءة وال عدد 01
األشخاص ،واملسألة مسألة مادية بالنسبة إليهم .بالنسبة إىل اخلربة العربية ال
شك أنها األساس يف كل اجملاالت مثلما قالت األخت الدكتورة ندى حفاظ،
وجندها يف اجملال القضائي واجملال االقتصادي وغريهما من اجملاالت .الدولة
آن األوان را أن تفكر يف كم ستستفيد فيما لو زادت نسبة وجود البحرينيني
يف هذه القطاعات ،ستقلل من صرف العالوات املتعلقة باالغرتاب وبدل 05
السكن والتأمني واملدارس ،آن األوان لبحث هل هذه املصاريف جمتمعة تعد
أكثر كُلفة من أن أعطي حوافز مادية جتذب البحرينيني رذه اجملاالت؟!
وللذكر فقط ،جملسا الشورى والنواب فيما يتعلق بالرواتب هناك اختالف
بني املستشارين القانونيني .فيما يتعلق مبسألة االختصاص التشريعي ،أقول
إننا عندما قدمنا هذا االقرتاح درسنا مسألة أن التفويض التشريعي ليس 11
تفويضًا مطلقًا ،واملشرّع يستطيع استخدام االختصاص األصيل له متى شاء
طاملا أنه حيقق منه مصلحة ويزيل متايزًا معينًا ،لذلك سوف أقرأ توصية
اللجنة ،وأمتنى على اجمللس أن يتوافق معنا يف صيغة هذا االقرتاح.
15

الرئيـــــــــــــــس:
قبل أن تقرأي التوصية لدي مداخلة ،ما أثار انتباهي يف احلقيقة أن
جاللة امللك أعطى للسلطة التشريعية استقالالً تامًا يف كوادرها ويف مميزاتها
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ويف خمصصاتها ويف التوظيف ،وأنتم اآلن أخذمت هذا االمتياز وأرجعتموه إىل
احلكومة ،وقلتم رم يا حكومة اذهبوا وضعوا الزيادة للمجالس التشريعية،
اآلن أنتم إذا أردمت أن تزيدوا املستشارين القانونيني املوجودين عندكم
فزيدوهم ،هذا أوالً .ثانيًا :حنن نعلن طلب مستشارين قانونيني بامتيازات
عالية وال منيز بني أجنيب وحبريين ،وال نستلم أي طلبات من حبرينيني يريدون 5
أن ينخرطوا يف العمل ولديهم اخلربة الكافية ليعملوا لدينا يف اجمللس،
ورواتبنا ليست ضعيفة .النقطة الثالثة :الكالم الذي قاله األخ مجال فخرو
حول إعطاء عالوة ،إذا كان املستشار القانوني عندي يأخذ ثالثة آالف أو
أربعة آالف دينار واملستشار القانوني يف الدولة يأخذ ألفي دينار أو أقل فهل
أعطي العالوة لكليهما؟! يا إخوان رأيي هو أن االقرتاح غري مدروس دراسة 01
جيدة ،ولو وافقتم فإنين اقرتح إعادة املقرتح من جديد إىل اللجنة ،فالكالم
الذي قاله األخ أمحد الزايد وسعادة الوزير واألخ عبدالرمحن عبدالسالم يُعترب
كالمًا منطقيًا؛ ولذلك أرجو أن نتأنى يف اختاذ القرار حتى ال نتخذ قرارًا غري
مدروس بشكل كافٍ ،فلندرس القرار وحناول أن نتقدم مبقرتح قانون
صحيح حبيث ال نفتح الباب على مصراعيه رذه األمور .ورأيي هذا ليس 05
بصفيت رئيسًا ،إمنا بصفيت عضوًا ــ ولكنكم ــ مسحتم لي بإبداء رأيي من
على منصة الرئاسة ،وهذا رأيي بكل أمانة ،واألمر يعود إليكم .تفضل األخ
عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس.
11

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
ما هو السؤال سيدي الرئيس؟

الرئيـــــــــــــــــس:
أنا أبديت رأيي بصفيت عضوًا وليس بصفيت رئيسًا ،وطلبت إعادة
التقرير إىل اللجنة.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
إذن هذا اقرتاح يُطرح للتصويت ،وإذا مل يوافق اجمللس على إعادته إىل
اللجنة يتم التصويت على االقرتاح ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
هناك إشكالية ،ماذا لو تساوت األصوات؟! يف هذه احلالة أنت
ستصوت بصوتني بصفتك الرئيس وسرتجح اقرتاحك ،وهذا ال جيوز.

01

الرئيـــــــــــــــــس:
نعم ،هنا يصوت األخ مجال فخرو النائب األول للرئيس بصفته رئيسًا.
حتى نلتزم ،أي إذا تساوت األصوات سيأتي األخ مجال فخرو مكاني لكي
حيسم التصويت .تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

05

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتبنى االقرتاح بصفيت عضوًا وأطلب إعادة
التقرير إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حتى نلتزم بالقانون إذا حدث تساوٍ يف األصوات سيأخذ األخ
مجال فخرو رئاسة اجللسة وحيسم أمر التصويت .هل يوافق اجمللس على
إعادة املقرتح إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟
15

(أغلبية موافقة)
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