كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي
2

الشورى والنواب.
 - 8السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:

01

 - 0العميد محد عبداهلل املعراج خبري الدفاع املدني.
 - 8النقيب حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية.
 - 3السيد وليد حممد الطويل املستشار القانوني.
 من وزارة املالية:

02

 الســـيد عبـــدالكريم حممـــد بـــوعطي رئـــيس الت طـــي االقتصـــادياالسرتاتيجي.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسطمية واألوقاف:

81

 - 0السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني.
 - 8الشي ة نورة بنت خليفة آل خليفة املستشار القانوني.
 من اهليئة الوطنية للنف والغاز :
 - 0السيد السيد جاسم عيسى الشرياوي مدير عام شؤون النف والغاز.
 - 8الدكتور عبداهلل أمحد عبداهلل املستشار القانوني.
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82

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 العطقات واإلعطم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين 2
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 اخلامسة والعشرين من دور 01
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،أسعد اهلل صباحكم
بكل خري ،ونبدأ بتطوة أمساء األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة
السابقة .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
02

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السطم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة أصحاب
السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة،
وخالد حسني املسقطي ،ومجيلة علي سلمان ،والسيد حبيب مكي هاشم،

والدكتورة عائشة سامل مبارك ،والدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،والدكتورة 81
ندى عباس حفاظ ،وهالة رمزي فايز للسفر يف مهام رمسية بتكليف من
اجمللس ،والدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل ،ورباب عبدالنيب العريض ،وخالد
عبدالرمحن املؤيد للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من جهة أخرى ،والسيد
ضياء حييى املوسوي ،وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج اململكة،
وشكرًا.
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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 مطحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
2

العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي بعض املطحظات على مضبطة اجللسة
السابقة سأزود بها القائمني على شؤون املضبطة .ولكن لدي مطحظة،
وامسح لي ــ معالي الرئيس ــ بأن أتكلم بكل صراحة وشفافية عما مت إثارته 01
بناء على اجللسة السابقة يف الصحف السيارة يوم  88إبريل 8104م ،تناولت
الصحف مداخليت بشكل قد يكون وصل إليها عن طريق اخلطأ أو السهو
أو بأي طريقة ،حيث جاء عنوان يف صحيفة أخبار اخلليج (وصلة شورية
هجومية على الصحافة البحرينية) ،كما تناولت بعض الصحف األخرى
املوضوع ولكن ليس بالشكل الواضح الصريح كما تناولته جريدة أخبار 02
اخلليج ،وقد رجعت إىل املضبطة وراجعت األمانة العامة بشأنها للتأكد ،ألن
املوضوع أثار لبسًا لدي وتشككًا فيما قلته يف تلك اجللسة ،رجعت إىل
األمانة العامة وأشكر األخ عبداجلليل آل طريف والدكتورة فوزية اجليب
فلم يقصرا ومسحا لي باالططع على املضبطة وقرأتها معهما تدقيقًا وفحصًا
ومتحيصًا كما نقول يف مذكراتنا ،ومل أجد فيها كلمة إساءة إىل 81
الصحافة ،وكل ما هنالك أنين تطرقت إىل اإلعطم الربملاني باعتباره سياسة
تشريعية ،حتى أنين مل أوجه كطمي إىل األمانة العامة ،ووجهته إىل اجمللس
كسياسة تشريعية يف اإلعطم الربملاني ،وكان ذلك ردًا على مداخلة
معاليكم ــ سيدي الرئيس ــ وطلبكم من رئيس اللجنة وأعضائها التوضيح
للصحافة ،ومعاليك قلت باحلرف وهذا منقول يف املضبطة إنه قد يكون 82
هناك خطأ منا يف التعامل مع الصحافة ،وكانت مداخليت لبيان أوجه
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 08

8104/4/82م املضبطة 82

القصور يف التعامل مع الصحافة من خطل نقص أدوات اإلعطم الربملاني
والذي أفهم أنه حتليل وقياس ومتابعة ورصد ،فلم تتضمن مداخليت أي إساءة
إىل الصحافة ،وخاطبت جريدة أخبار اخلليج وقام السيد أنور عبدالرمحن
مشكورًا بتصحيح ما ورد يف اجلريدة بناء على خطابي ،وكل الشكر
للسيد أنور عبدالرمحن ،أما مجعية الصحفيني البحرينية فقد تفاجأت من 2
موقفها ،مجعية بهذا الثقل تصدر بيانًا من دون فحص أو تثبت من واقعة وتزج
بأمساء وتتهم خطأً أناسًا ،اتهمتين خطأ بأنين سببت الصحافة وصنفتين يف
خانة امل الفني للتوجهات الوطنية ،وزجت باملشروع اإلصطحي يف املداخلة! ال
يعقل هذا من مجعية هلا هذا الثقل يف البحرين وهي اجلمعية املسؤولة عن
الكلمة ،واهلل تعاىل يقول« :والقلم وما يسطرون» ،فهذه اجلمعية من املفرتض 01
أن تكون مسؤولة عن الكلمة والذود عن حرية الكلمة والتعبري ،ال نأمل
منها أن تصدر بيانًا من دون التثبت من صحة الواقعة أو عدم صحتها .كلمت
رئيس مجعية الصحفيني البحرينيني وكان ذلك يف مكتب األمني العام وقد
تفهم املوضوع وقال سأنشر اعتذارًا ،وتفاجأت يف بيانهم الثاني بأنه ورد يف 3
أسطر على عكس البيان األول الطويل والعريض وكان بيانًا للنشر يف كل 02
الصحف واملواقع ،فالبيان الثاني بيان قصري وزاد الطني بلة ،أخطأوا يف حقي
واستكربوا على االعتذار وتسببوا أيضًا يف نسب خطأ آخر إليَّ وهو أنين
انتقدت األمانة العامة ،أخرجوني من مأزق ووضعوني يف مأزق آخر مع
األمانة ،يف حني أن كطمي مل ميس األمانة العامة ،ولو نرجع إىل مداخليت
فإنين أشدت بدور األمانة والتزامهم ومهامهم اليت يقومون بها .سياسة اإلعطم 81
الربملاني سياسة أكرب من األمانة العامة ،األمانة العامة جهاز تنفيذي ،أما
اإلعطم الربملاني فهو سياسة جملس يقررها اجمللس وتنفذها األمانة العامة،
وكلنا نعلم أن اجلهاز اإلعطمي عدده حمدود واجمللس هو املسؤول عن تزويد
األمانة العامة بامل تصني واملؤهلني للقيام بشؤون اإلعطم الربملاني .ولكنْ لي
أيضًا عتب على األمانة العامة ،وعتيب أوجهه إىل الدكتورة فوزية اجليب وقد 82
ذكرته هلا ،علمت ومل تبلغ ،وأريد أن أشرح معنى (علمت ومل تبلغ) ،علمت
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أن رئيس مجعية الصحفيني بصدد إصدار بيان صحفي ومل تبلغ ،كان من
املفرتض أن تبلغنا على أقل تقدير قبل أن يقع الفأس بالرأس ،قبل أن أكون
موضعًا للتساؤل اجملتمعي يف البحرين ،هذه مهمة اإلعطم الربملاني .معاليك ــ
سيدي الرئيس ــ قلت يف مداخلتك إن هناك قصورًا ،نعم هناك قصور،
وتناولت مفردات القصور يف اإلعطم الربملاني .وأقول للصحافة ومجعية 2
الصحفيني البحرينية إن الرجوع إىل احلق فضيلة ،ال أن تنسب إليَّ يف البيان
الثاني أنين اعتذرت ،أنا مل أعتذر ألنه مل يبدر مين خطأ ،وطلبت منهم
التصحيح فق  ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيان مبناسبة يوم العمال العاملي .تفضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة يوم العمال 02
العاملي :مبناسبة يوم العمال العاملي الذي يصادف األول من مايو ،يسر جملس
الشورى أن يتقدم بأحر التهاني والتربيكات إىل مجيع عمال مملكة البحرين
الذين كانت هلم إسهاماتهم اإلجيابية يف النهضة الشاملة اليت تشهدها
مملكتنا الغالية ،واليت جاءت بفضل الرعاية الكرمية اليت حيظى بها عمال
مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب اجلطلة امللك محد بن عيسى 81
آل خليفة عاهل البطد املفدى ،وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو
امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،ودعم صاحب
السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد األمني نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم .ويعرب جملس
الشورى بهذه املناسبة عن يقينه الصادق من أن عمال مملكة البحرين بكل ما 82
لديهم من رصيد زاخر ،سيكون هلم الدور البارز يف دعم وتعزيز مسرية التقدم
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والتنمية والبناء من خطل مواصلة عطائهم يف خمتلف مواقع وميادين العمل
واإلنتاج .ويف هذا الصدد فإن جملس الشورى ليؤكد أنه يقف مع عمال
مملكة البحرين يف حتقيق املزيد من املكاسب ،مشريًا إىل أنه يوالي اهتمامه
البالغ بهذا اجلانب بسن مزيد من القوانني والتشريعات اليت حتمي العامل
البحريين ،وتصون حقوقه ومكتسباته .كما يؤكد جملس الشورى ترحيبه 2
مبد جسور التواصل والتعاون والدعم والتفاعل مع العمال وأطراف اإلنتاج
وأصحاب األعمال من أجل إقرار وتبين كل ما يوفر بيئة عمل مطئمة يتحقق
من خطهلا أعلى درجات املنفعة للجميع ،وتضمن للعامل البحريين حقوقه
كاملة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيان آخر مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة .تفضل
األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.
02

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة اليوم العاملي
حلرية الصحافة :مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة الذي يصادف الثالث
من مايو القادم؛ يعرب جملس الشورى عن تقديره العميق لدور ومكانة
الصحافة البحرينية باعتبارها أحد أهم ركائز املشروع اإلصطحي الشامل

الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب اجلطلة امللك محد بن عيسى آل خليفة 81
عاهل البطد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،حيث يأتي هذا االحتفال بهذا اليوم
جتسيدًا حقيقيًا ملبدأ احلرية واالنفتاح والشفافية ،وجتديدًا لعهد وثيق ووعد
دائم وصادق بأن تظل احلريات األساسية يف اململكة مصونة ،ويف مقدمتها
حرية الرأي والتعبري املسؤول .ونود يف هذه املناسبة أن نشيد بقدرة صحافتنا
احمللية على إبراز التحول احلضاري الكبري الذي تشهده بطدنا ،ومواكبة 82
املستجدات العاملية ،وما تتميز به من التزام باملوضوعية يف تناول األحداث
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وعرض األفكار واألخبار ،منوهني مبا تتمتع به صحافتنا من حرية التعبري مبا
يتماشى مع املشروع اإلصطحي حلضرة صاحب اجلطلة امللك املفدى حفظه اهلل
ورعاه .ويف هذه املناسبة ،وانططقًا من إميانه الراسخ بالرسالة السامية
للصحافة ودورها الرقابي على أداء خمتلف السلطات ،فإن جملس الشورى
ليؤكد سعيه الدائم لتوفري مناخ تشريعي ينهض بالرسالة الصحافية 2
واإلعطمية ،من خطل فتح آفاق أرحب حلرية الرأي والتعبري يف إطار من
املسؤولية الوطنية ،مع تأكيد مبدأ الشفافية واإلفصاح والتسهيل للحصول
على املعلومات ليقوم الصحايف واإلعطمي بتأدية واجبه على الوجه األكمل.
كما يؤكد اجمللس عزمه الناجز على إقرار قانون شامل ومتطور لإلعطم
البحريين املقروء واملرئي واملسموع واإللكرتوني ،واحلرص على تضمني 01
مشروع القانون حمل النقاش يف السلطة التشريعية كل ما يكفل ضمان عدم
تعرض الصحايف لإلهانة أو االعتقال أو احلبس بسبب ممارسة حقه القانوني
والدستوري يف التعبري عن الرأي .كما أن جملس الشورى يف هذه املناسبة
ليثمن عاليًا الدور الكبري الذي تضطلع به مجعية الصحافيني البحرينية،
ومجيع العاملني يف احلقل الصحايف ،معربًا عن قناعته بأن الصحافيني ومن 02
واقع مسؤولياتهم الصحافية يضعون املصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار،
إضافة إىل حرصهم على تكريس وصيانة الوحدة الوطنية ،وتعميق روح احملبة
والتآلف والتسامح اجملتمعي ،والتصدي ألي دعوات حترض على العنف أو
التطرف ،مع احرتام حقوق اآلخرين ومسعتهم وحرياتهم الش صية .كما ال
يفوتنا يف هذه املناسبة أن نتقدم بالشكر اجلزيل ملندوبي صحافتنا احمللية 81
الذين يتولون تغطية أنشطة وأعمال اجمللس وجلانه .وشكرنا وتقديرنا موصول
للعاملني يف حقل اإلذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين الذين يتولون تغطية
وقائع جلسات اجمللس واجتماعات جلانه ،وإىل هيئة شؤون اإلعطم على ما
تضطلع به من دور بارز ،وما تقدمه من مبادرات كبرية تسعى من خطهلا إىل
تطوير اإلعطم مب تلف جوانبه ،ليصب يف خدمة الوطن ورفعة شأنه ،وشكرًا82 .
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف احلقيقة الدكتورة فوزية يوسف اجليب تريد أن توضح ما
أثارته األخت لولوة العوضي فلتتفضل.

األمني العام املساعد لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث:

2

شكرًا سيدي الرئيس ،ما حصل هو أننا كنا يف دعوة غداء من قِبل
األخ عبدالرمحن جواهري تكرميًا للصحفيني والصحافة ،وكان جيلس يف
اجلهة املقابلة لي األستاذ مؤنس املردي ،فألقى علي التحية وقال :سنصدر
اليوم بيانًا فأرجو منك متابعته .فسألته عن فحوى البيان باإلشارة ،فردّ قائطً:
تابعيه وستعرفني فحواه .مل أكن أعرف ماهية البيان ومضمونه حتى أخرب 01
األستاذة لولوة العوضي به أو حتى أبرر موقف اجمللس أو موقفها .هذا ما
حدث حرفيًا .وأيضًا كانت األخت لولوة جالسة يف مكتب سعادة األمني
العام وبدا عليها االستياء من البيان ،فقلت هلا أنا واألمني العام :بإمكانك
االتصال باألخ مؤنس املردي وتوضيح املوضوع له وبيان ما تطرقت إليه يف
مداخلتك .ثق ـ يا معالي الرئيس ـ أننا من املستحيل أن نرضى بأن ميس 02
أصحاب السعادة األعضاء أي سوء ،وحتى لو كنا نعلم مبحتوى هذا البيان
فلن يكون باستطاعيت التدخل؛ ألن اجلمعية ـ حبسب ما علمناه الحقًا ـ قررت
إصدار البيان وهو ليس قرارًا ش صيًا بل قرار جملس إدارة اجلمعية ،فإن
كانت هناك مشكلة فيجب أن توجه إىل مجعية الصحفيني ،وشكرًا.
81

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد أوضحت يف مداخليت اليوم أن األمانة 82
العامة قاموا مبساعدتي ،لكنين أعاتب الدكتورة ألنها علمت بأمر البيان
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ومل تبلغنا وليس للتدخل ملنع إصدار البيان .على األقل هنا دليل التطزم العقلي
يعين أن البيان الذي سوف يصدر يتعلق باملوضوع الذي تناولته الصحف يف
اليوم السابق ...
2

الرئيـــــــــــــــس:
تريدين من الدكتورة فوزية أن تقوم بإبطغ من؟ فهي ال تعلم فحوى
البيان الذي سيصدر؟

العضو لولوة صاحل العوضي:
تبلغنا حنن األعضاء .وعندما أتكلم عن التطزم العقلي فأنا أتكلم 01
عن املنطق فهو دليل من أدلة املنطق يف التعامل مع األشياء.

الرئيـــــــــــــــس:
ال نريد أن ندخل يف األمور الفلسفية.

02

العضو لولوة صاحل العوضي:
كط ،هذه ليست من األمور الفلسفية ،أنت دائمًا تقاطعين وتلومين
على مداخطتي ،وأريد أن أوضح ...

81

الرئيـــــــــــــــس:
ألن مداخلتك يا أستاذة لولوة غري واضحة أصطً.

العضو لولوة صاحل العوضي:
كل ما أريد قوله إنين أعاتب الدكتورة فوزية اجليب ،ألنها علمت
بأن هناك بيانًا سوف يصدر من اجلمعية يف موضوع تناقلته الصحافة ،ودليل 82
التطزم العقلي يؤدي إىل أن البيان يتعلق مبا تناولته الصحف ،وكان من
املفروض ــ كحد أدنى ــ أن تبلغين وتبلغ األخ علي العصفور وهذه من مهام
الدفاع عن األعضاء كما أشارت إىل ذلك ،وحنن سنتوىل بعدها شأننا مع
اجلمعية.
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الرئيـــــــــــــــس:
الدكتورة فوزية مل تكن تعلم أن امسك قد زجّ يف البيان ،أنتِ
ذكرتِ بنفسكِ أنكِ مل تتطرقي إىل الصحافة ومل تنتقدي الصحافة ،أليس
هذا كطمك؟!

2

العضو لولوة صاحل العوضي:
كطمي يف املداخلة فق كان أن هناك نقطً آخر يف الصحف ...

الرئيـــــــــــــــس:
امسحي لي ،أجييب على سؤالي ،أمل تقولي إنك مل تتعرضي 01
للصحافة؟

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم.
02

الرئيـــــــــــــــس:
حسنًا ،كيف للدكتورة فوزية اجليب أن تعلم بأن البيان الذي
سيصدر سيدرج امسك فيه؟
81

العضو لولوة صاحل العوضي:
ألنه يدور حول ما أثري يف الصحف ،التطزم العقلي يعين أن البيان
يدور حول ما مت نشره يف الصحف يف اليوم الذي سبقه  ،هذا ما قلته.

الرئيـــــــــــــــس:
حسنًا ،ننتقل اآلن إىل بند الرسائل الواردة ،تفضل سعادة األخ 82
عبداجلليل 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 قانون حمكمة
التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 0929م (املعد يف ضوء االقرتاح 2
بقانون املعد من جملس الشورى) ،وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة
التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 0929م ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )01لسنة 8108م .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية .ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف القطاع 01
األهلي الصادر بالقانون رقم ( )31لسنة 8108م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )01لسنة 8104م .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.
02

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال
واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل املادة ( )0من املرسوم
بقانون رقم ( )01لسنة 0911م يف شأن األحداث ،وقد وافق اجمللس على
مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة

81

نهائية؟

(أغلبية موافقة)
82

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص بتقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص قرار
جملس النواب حول قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون باملوافقة على
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قانون (نظام) املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )42لسنة 8103م ،وأطلب من األخ
حممد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
2

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

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

01

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

02

(انظر امللحق  /1صفحة )66
الرئيـــــــــــــــس:
81

شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد سبق أن ناقش اإلخوة أعضاء اجمللس
مواد املرسوم بقانون رقم ( )42لسنة 8103م .وقد مت التوافق مع جملس النواب
على كل املواد عدا املادة الرابعة واخلامسة مما تطلب إعادة املشروع إىل 82
جملس النواب والذي وافق جملس الشورى على املادة اخلامسة وأصرّ على
تعديله للمادة الرابعة .وقد تدارست اللجنة قرار جملس النواب ووجدت أن
املادة الرابعة كما وردت من جملس النواب تفي بالغرض منها وقد عدّلتها
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اللجنة سابقًا حترزًا من أي إشكاالت مستقبلية .وال ترى اللجنة ضريًا من
التوافق مع تعديل جملس النواب إلقرار مرسوم القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
2

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق بهذا املشروع بقانون ،أنا أعلم
سلفًا وجه االستعجال الذي أدى إىل عدم االختطف ولكن جيب تثبيت املربر
يف مضبطة اجللسة .حقيقةً كان توجهنا أن النص كما ورد من احلكومة 01
هو األصح من ناحية أن هذه املادة جاءت لتعاجل القرارات اليت تصدر يف حق
ذوي الشأن من حيث كيفية صدورها والعلم بها والطعن فيها وآلياته .نص
احلكومة هو النص الصحيح الوارد لوجوب علم الش ص بالقرارات اليت
تصدر يف حقه عن طريق اإلخطار .والنص الذي مت التمسك به هو نص ليس
صحيحًا من وجهة نظري ،مع احرتامي ملن يرى غري ذلك« .لصاحب الشأن 02
التظلم من القرارات الصادرة تنفيذًا ألحكام هذا القانون املرافق والئحته
التنفيذية إىل الوزير امل تص خطل ثطثني يومًا من تاريخ إعطنه ونشره»،
واملقصود هنا القرارات الصادرة يف حق ذوي الشأن .ما املقصود باإلعطن؟ فهو
مل ينظم حتى مسألة إجراءاته .أما فيما يتعلق بالنشر فهو مل يتطرق إىل
كيفية النشر ،إذا كان يقصد النشر يف اجلريدة الرمسية فأريد أن أمسع 81
من اإلخوة األعضاء :هل تنشر القرارات الفردية ــ وليست القرارات التنظيمية
أو اللوائح التنفيذية ــ يف اجلريدة الرمسية؟ لذلك هذا النص ليس صحيحًا ،بل
النص الصحيح هو املوجود يف مشروع القانون الوارد من احلكومة .أنا أعلم
ما هو مصري االختطف يف نص هذه املادة ،ولكن من الواجب على الش ص
أن يبني مكامن اخلطأ يف النصوص القانونية ،وأمتنى أن يتم الرد عليَّ يف 82
شأن هذه الفقرة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة قرار جملس النواب بشأن 2
قرار جملس الشورى حول مشروع قانون باملوافقة على قانون نظام
املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املرافق
للمرسوم بقانون رقم ( )42لسنة 8103م ،وهو النظام الذي مت إقراره يف
اجتماع اجمللس األعلى لدول جملس التعاون اخلليجي يف دورته الثانية
والثطثني املنعقدة يف الرياض .ويهدف مشروع القانون إىل وضع الضواب

01

الطزمة لتسجيل شركات املستحضرات البيطرية ومصانعها ومنتجاتها،
والتأكد من تطبيقها أسس املمارسة اجليدة للتصنيع الدوائي ومراقبة
املستحضرات قبل وبعد تسويقها وتلقي تقارير جودة هذه املستحضرات من
املستشفيات والعيادات البيطرية .وإن إقرار مشروع القانون من شأنه أن يعمل
على إمتام برنامج التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون على ضوء أهداف 02
االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول اجمللس ،وسيسهم بشكل كبري يف تطوير
التشريعات املنظمة للعمل الزراعي واحليواني يف مملكة البحرين .وقد تبادل
السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه واستمعت اللجنة ملطحظة املستشار
القانوني لشؤون اللجان باجمللس واطلعت على قرار جملس النواب بشأن
املادتني الرابعة واخلامسة حيث قرر جملس النواب التمسك بقراره السابق 81
للمادة الرابعة واملوافقة على املادة اخلامسة كما وردت من جملس الشورى.
وبعد تدارس اللجنة للمادة الرابعة واليت تتعلق باألحكام اخلاصة بالتظلم من
القرارات الصادرة تنفيذًا ألحكام القانون املرافق وكذلك إجراءاته والبت
فيه فضطً عن الطعن القضائي على القرارات الصادرة بشأنه ،فقد قررت
اللجنة املوافقة على نص املادة كما ورد من جملس النواب املوقر ذلك أن 82
إقراره كما ورد من جملس النواب يفي بالغرض املنشود ،وأن التغيري يف املادة
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كما أقرها جملس الشورى سابقًا جاء حترزًا فق وليس باألمر اجلوهري،
وذلك حرصًا من اللجنة على حتقيق أكرب قدر من التكامل بني دول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية على ضوء االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،وذلك ألن هذا القانون يأتي مكمطً
جملموعة القوانني املشرتكة يف جمال املستحضرات البيطرية واجملال 2
احليواني والزراعي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إلعطن ذوي الشأن هناك عدة طرق
رئيسية للنشر يف اململكة سواء املسموعة أو املرئية أو الصحف احمللية،
ولكن التساؤل الذي أثري هو أن الذي يَلزم قانونًا هو النشر يف اجلريدة

الرمسية ،وهذا هو الواجب قانونًا .وإذا مل يذكر يف املادة النص «اجلريدة 02
الرمسية» فإن القانون ضمنيًا ال يُلزم إال بالنشر يف اجلريدة الرمسية وال يأخذ
فيما سواه إذا وجد تاريخ النشر يف اجلريدة الرمسية .املادة صحيحة بالنسبة
إىل إعطن ذوي الشأن ،وإن مل تُذكر فيها صراحة عبارة «اجلريدة
الرمسية» ،ألنه يُفهم ضمنيًا أن القانون ال يُلزم إال بالنشر يف اجلريدة
81

الرمسية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد ف رو.
82

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ما ذهبت إليه األخت دالل الزايد فيه
وجاهة ،وأعتقد أننا يف هذا اجمللس جيب أن حندد طريقة النشر واإلعطن،
حتى يكون لدينا تفسري ــ على األقل ــ لو حدثت أي مشكلة يف املستقبل حول
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كيفية إجراءات النشر واإلعطن ،هل النشر بالفعل يكون يف اجلريدة
الرمسية فق

أم يف الصحف األخرى؟ هذا أوالً .ثانيًا :هل جرت العادة عند

صياغتنا املواد القانونية أن نكتفي باإلخطار كما جاء يف مشروع القانون
األصلي أم أننا است دمنا لفظي «النشر واإلعطن»؟ وإذا است دمناهما فأين
ذكرا يف مواد القانون سواء يف قانون اإلجراءات اجلنائية أو يف أي قانون 2
آخر؟ وذلك حتى نفهم ونذكر يف مضبطة اليوم أن القصد من النشر واإلعطن
كذا وكذا ،وكي يكون األمر واضحًا أمام الناس بأن النشر يكون
حمددًا إما يف اجلريدة الرمسية وإما يف الصحف احمللية وغري ذلك؟! وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الكطم الذي يدور حول اإلعطن والنشر ليس
له عطقة بالتآزر والتعاون والتعاضد ما بني دول جملس التعاون ،بل هو كطم 02
فين وقانوني يرتتب عليه حقوق ألفراد خياطبهم هذا املشروع بقانون .نص
احلكومة ــ كما تفضلت األخت دالل الزايد ــ أوجب وأفضل من تعديل
جملس النواب وإن كنا سندخل يف مشكلة انعقاد اجمللس الوطين أو عدم
انعقاده ،لكن ــ على األقل ــ عندما حيرر يف مضبطة اجللسة سيكون نوعًا
من األعمال التحضريية ملشروع القانون .القصد من اإلعطن هنا يف املشروع هو 81
اإلخطار ،ألن النشر إذا مل نردفه بعبارة «اجلريدة الرمسية» فلن يكون النشر
يف اجلريدة الرمسية ،وخاصة أن هذه قرارات فردية وفيها خمالفات ،فهل
يعقل أن يطلب املشرّع من اجلهة التنفيذية أن تصدر قرارات فيها خمالفات
منسوبة إىل أفراد؟! وهل من املفرتض أن يكون النشر عطنية ونفضح
األش اص يف اجلريدة الرمسية بأنهم خالفوا وأغلق حملهم أو ارتكب كذا 82
وكذا؟ ال يعقل نشر هذه األمور يف اجلريدة الرمسية ،وإذا مل يعقبه نشر يف
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اجلريدة الرمسية فمعنى ذلك أن اجلهاز التنفيذي سيقوم بنشره حتى يف
لوحات اإلعطنات يف الوزارة ويف طرقاتها مامل يُشر إىل النشر يف اجلريدة
الرمسية .حنن بالفعل لدينا إشكالية قانونية يرتتب عليها اإلضرار حبقوق
األفراد ،واألمر للمجلس الختاذ ما يراه من قرار وإن كنت أرى من جانيب أن
النص كما جاء من احلكومة أكثر دقة وأكثر قانونية وإحكامًا من 2
تعديل جملس النواب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
01

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أتقدم بالشكر إىل األخ مجال ف رو
واألخت لولوة العوضي على ما تفضط به بهذا الشأن .فيما يتعلق بهذا القرار،
املقصود به هو أن هناك نوعني من العلم :العلم اليقيين ،مبعنى أنه ال جمال
للشك يف أن الش ص مل يعلم باألمر ،أي أن افرتاض علمه موجود هنا .والعلم 02
الظين ،وهو احتمالية أن يعلم أو ال يعلم ،واملقصود يف هذه القرارات هو العلم
اليقيين .بالنسبة إىل ما أثاره األخ فؤاد احلاجي بهذا الشأن ،هذه األمور مُعتاد
عليها يف القوانني ،عندما تقول «النشر» البد من حتديده ،إن أردت النشر يف
اجلريدة الرمسية وضعنا عبارة «وينشر يف اجلريدة الرمسية» ،وإن أردت النشر
يف اجلرائد اليومية وضعنا عبارة «وينشر يف اجلرائد اليومية» باللغة العربية 81
وأخرى باللغة اإلجنليزية ،وخري مثال على ذلك :قانون غسل األموال وقانون
الشركات التجارية وقانون التجارة .ذكر األخ مجال ف رو ملاذا ال نوضح نيّة
املشرّع يف القانون؟ إذا كانت نية املشرع اليوم متناقضة فقد مسعنا أحد
أعضاء اللجنة يقول إن املقصود هو النشر يف اجلريدة الرمسية ،واإلعطن
يكون عن طريق النشر يف اجلريدة الرمسية ،ولو اطلع األعضاء يف الصفحة 82
 44من التقرير على رأي هيئة املستشارين يف جملس النواب عندما قدمت
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رأيها إىل اللجنة حتى تت ذ القرار الذي توصل إليه جملس الشورى ،ماذا
قالت؟ قالت« :فمن املعلوم أن العلم بالقرار اإلداري يبدأ من تاريخ نشره أو
إعطن صاحب الشأن به أو علمه اليقيين بالقرار» ،والنشر قد يكون
للقرارات التنظيمية (اللوائح) ــ وحنن ال نتكلم عنها بل نتكلم عن القرارات
الفردية ــ والقرارات الفردية يف بعض احلاالت ،معنى ذلك أنه ليست كل 2
القرارات الفردية ــ حبسب مفهومهم ــ تنشر يف اجلريدة الرمسية ،وبالفعل
ليست هناك قرارات فردية تنشر يف اجلريدة الرمسية إال إذا كانت يف حق
ش ص اعتباري ،يف هذه احلالة ينشر يف اجلريدة الرمسية قرار غلق احملل أو
غري ذلك ،واإلعطن هو إجراء مبقتضاه تقوم اإلدارة بإخبار ذوي الشأن بالقرار
الذي اختذ بشأنهم ،والذي ترتتب آثاره بالنسبة إليهم وحدهم من دون غريهم01 .
والقاعدة هنا أن اإلدارة غري ملزمة باتباع شكل معني لإلعطن ،فقد يتم
اإلعطن عن طريق حمضر أو عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول أو غري
ذلك ،وبالتالي إذا قلنا إن نيتنا هي اإلعطن فق يف اجلريدة الرمسية ،فلدي
هنا نية مشرّع آخر يف جملس النواب عندما نظر هذا املشروع مرة أخرى .أقول
هذا الكطم من باب أن هذا املوضوع ينظم مسألة طعون أفراد يف مواطن قد 02
تكون فيها مصاحل لألفراد ،ال أعلم ملاذا مل يتم األخذ مبا ورد يف مشروع
احلكومة الذي جاء متناسقًا متامًا مع النهج الذي يُنتهج يف مسألة اإلخطار؟!
أكرر مرة أخرى وأقول إن البعض قد يرى أننا البد أال خنتلف مع جملس
النواب كي ال نقوم بتعطيل القانون ،ولكن أود أن أمسع رأي األش اص
امل تصني من اجلهات الرمسية حول هذه املسألة ،هل لديهم وجهة نظر 81
خمتلفة؟ هل هذا النص سيشجعنا اليوم على التصويت عليه أم أن هناك
عارضًا قانونيًا بهذا الشأن؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة 82
املستشارين القانونيني باجمللس.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

أردت أن أوضح نقطة معينة وهي أن

النص يقول «لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذًا ألحكام
هذا القانون (النظام) املرافق والئحته التنفيذية» واملقصود هنا من القرارات
هو أنها قد تكون فردية وقد تكون تنظيمية ،والقرارات التنظيمية أيضًا من 2
املمكن التظلم منها ،والقرارات التنظيمية ال ميكن إعطنها لذوي الشأن،
واملقصود من اإلعطن هنا ما هو وارد يف قانون املرافعات ،أي اإلعطن
الش صي لصاحب العطقة مباشرة عن طريق حمضر أو عن طريق استدعائه
وتبليغه ش صيًا ،هذا بالنسبة إىل القرارات الفردية .أما بالنسبة إىل القرارات
التنظيمية فط ميكن إعطنها بهذا املفهوم الوارد يف قانون املرافعات ،ويكون 01
الدليل على العلم بها هو أنه يتم عن طريق النشر ،وإذا قيل النشر هنا
فاملقصود هنا النشر يف اجلريدة الرمسية ،ألن النشر يف اجلريدة الرمسية هو
قرينة على العلم ،والنشر يف اجلرائد العامة اليومية ال يعترب قرينة على العلم،
وهنا العلم مطلوب ألنه سيبدأ الطعن أمام احملكمة امل تصة من تاريخ
النشر ،لذا أعتقد أن النص ال عيب فيه وهو مييز بني القرارات الفردية 02
والقرارات التنظيمية ،فاإلعطن املقصود به القرارات الفردية والنشر املقصود
به القرارات التنظيمية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون 81
جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هذا املشروع واملشروع الذي يليه من القرارات
اليت اختذها قادة دول جملس التعاون ،وهذا القرار صدر تقريبًا من حوالي 82
ثطث سنوات ،وحبسب قرار القمة جيب أن تصدر الدول األدوات التشريعية
لتنفيذ قرار القمة خطل سنة ،واحلقيقة أننا متأخرون تقريبًا ثطث سنوات!
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معظم الدول أصدرت أدواتها التشريعية اخلاصة بهذه املشروعات وهي عبارة
عن ثطثة مشروعات .بالنسبة إىل هذه املادة ،أقول إنها تنظم عملية التظلم،
ألن كل قانون سيصدر له قرارات منفذة ،وهذا املادة تنظم كيفية التظلم
من هذه القرارات اليت قد تكون نشرت يف اجلريدة الرمسية أو قرارًا اختذه
الوزير أو غري ذلك ،هذا هو اهلدف من هذه املادة ،فهذه املادة نظمت هذا 2
املوضوع .أما بالنسبة إىل كلمة اإلخطار أو اإلعطن أو النشر فهي العملية
نفسها ،املهم هو أن تصل املعلومة إىل ذوي الشأن أو املسؤول حتى يكون على
اططع على هذه القرارات .يف احلقيقة احلكومة ليس لديها خطف مع تعديل
جملس النواب أو مع توصية اللجنة ،كل األمور تؤدي إىل النتيجة نفسها،
حنن ندعو إىل االنتهاء من هذه القوانني حتى نكون قد تكاملنا مع دول 01
جملس التعاون يف تنفيذ قرارات القمة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

02

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل الكطم الذي تفضل به رئيس
هيئة املستشارين القانونيني باجمللس وأيضًا سعادة الوزير سأرد عليهما
باختصار .ردًا على ما تفضل به رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس،

فيما يتعلق باألحكام اخلاصة بالتبليغ يف قانون املرافعات ،ال ميكن أن 81
أطبقها على التبليغات األخرى ،ألن قانون املرافعات تقتصر أدوات التبليغ فيه
على لوائح الدعوى وإعطنات احملضرين وغري ذلك من األمور اخلاصة بنطاق
املرافعات يف احملاكم ،فط ميكن أن أقيس أدوات التبليغ على غريها من
أدوات التبليغ الواردة يف التشريعات األخرى .القرارات التنظيمية نشرها يف
اجلريدة الرمسية واجب ألنها إذا مل تنشر كأنها والعدم سواء ،لكن 82
القرارات الفردية مل جيرِ العمل ــ حبسب علمي ــ يف مملكة البحرين على
نشر القرارات الفردية يف اجلريدة الرمسية .لتتفضل احلكومة وتقول لنا هل
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جرى العمل لديها على نشر قرارات فردية يف اجلريدة الرمسية؟ أطلب من
املستشار القانوني لوزارة العدل أن يوضح لنا :هل القرارات الفردية تنشر يف
اجلريدة الرمسية وخاصة إذا تضمنت خمالفات؟ وهل هذه السياسة التشريعية
والقانونية اليت ننتهجها يف مملكة البحرين؟ عندما نقول إن النص الوارد يف
مشروع احلكومة أوجب وأكثر دقة ألنه است دم كلمة اإلخطار ،فألن 2
اإلخطار يوجب العلم اليقيين أو العني اليقيين أو احلق اليقيين .النص الوارد
من جملس النواب حيقق فائدة أكثر للحكومة ،ألنها ستكون حرة يف
كيفية اإلعطن أو النشر وليس عن طريق اإلخطار الش صي ،وبالتالي حنن
اليوم ــ كما ذكرت األخت دالل الزايد ــ إما أن نقر هذا القانون منعًا من
املآل الذي سيؤول إليه ،وإما أن خنتلف مع النواب وحيال املشروع إىل اجمللس 01
الوطين ،مشروع النظام استعمل كلمة إخطار ،ولكنه مل يستعمل كلمة
اإلعطن أو النشر ،بل استعمل كلمة إخطار ألن القائمني على وضع هذا
املشروع يعلمون مدى اخلطورة على حقوق ومراكز األفراد الذين خياطبهم
هذا املشروع ،وشكرًا.

02

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

81

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إىل موضوع أنه سيكون هناك ضرر
كبري وغري ذلك ،يف احلقيقة هذه قرارات تصدر منفذة للقوانني ،وتنشر يف
اجلريدة الرمسية واجلميع يعلم بها .لنفرّق ما بني امل الفات ،إذا كان هناك
ش ص خالف وأصدر الوزير قرارًا بإيقافه ،فهذا موضوع آخر ،أما إذا كنا

نتكلم عن القرارات املنفذة للقانون ،وكان هناك ضرر على أحد من هذه 82
القرارات أو كان القرار فيه خمالفة وغري ذلك ــ وهي صادرة ومنشورة يف
اجلريدة الرمسية ــ فيستطيع أن يتظلم من القرار .النتيجة النهائية للموضوع
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هي أن املتظلم يستطيع اللجوء إىل القضاء ،وهذا نص موجود ،ويكفل حق
املتظلم وضمانة للفرد ،فهو يستطيع اللجوء إىل القضاء ،والقضاء هو الذي
سيفصل بشأنه ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
02

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .هل يوافق اجمللس على مشروع
القانون يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
81

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد
مضي ساعة من اآلن؟

(أغلبية موافقة)

82

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص قرار جملس النواب حول
قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون باملوافقة على قانون (نظام) مزاولة
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املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )41لسنة 8103م .تفضل األخ حممد حسن باقر رضي
مقرر اللجنة.
2

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

02

(انظر امللحق  /2صفحة )47
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.

81

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
82

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .هل يوافق اجمللس على مشروع
القانون يف جمموعه؟
01

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

02

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

مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص 81
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  0991بشأن
الدفاع املدني ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )44لسنة 8103م ،وأطلب من
األخ إبراهيم حممد بشمي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
82

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

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )09

01

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ
مقرر اللجنة.
02

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 0991م بشأن الدفاع املدني ،والذي
يهدف إىل تزويد املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 0991م ببعض األحكام
ملواجهة التطورات احلاصلة يف جمال الدفاع املدني بشكل عام ،وبصفة
خاصة يف جمال الوقاية من اإلشعاعات الناجتة عن املواد اخلطرة ،وخط

81

الوقاية من الكوارث وامل اطر ،واستحداث تدابري الوقاية من أخطار التلوث
اإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي يف أوقات السلم واحلرب .كما يهدف
املشروع إىل تنظيم موضوع احلقوق وااللتزامات املتعلقة بالتطوع واملتطوعني،
وإضافة دور إىل احلرس الوطين يف مسائل الدفاع املدني ،مع إضافة أحكام
لفرض الرسوم على اخلدمات املدنية .واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب 82
ومرفقاته بشأنه وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى
الذي جاء مؤكدًا لسطمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية
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والقانونية ،وبعد االستئناس برأي املستشار القانوني لشؤون اللجان ورأي
ممثلي وزارة الداخلية ،أوصت اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع
القانون املذكور ،واملوافقة على مواده كما وردت يف اجلدول املرفق،
وشكرًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع مشروع القانون ،فهو مشروع جيد01 ،
وأنتهز هذه الفرصة لكي أشكر مجيع العاملني يف الدفاع املدني على
جهودهم املبذولة يف هذا اجملال ،حيث إن توجه الدولة اآلن هو إعداد صف
من املتطوعني واختاذ التدابري املسبقة .لدي استفسار خبصوص مادتني من
هذا القانون ،ألنين أريد أن أعرف الفرق يف تطبيقاتهما ،فهل أؤجل سؤالي
02

إىل أن نأتي إىل مناقشة املادتني أم أطرح تساؤلي اآلن؟

الرئيـــــــــــــــس:
إذا كان سؤالك متعلقًا مبادة معينة فأرى أن تؤجليه إىل أن نأتي إىل
مناقشتها .هل هناك مطحظات أخرى؟
81

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟
82

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
2

العضو إبراهيم حممد بشمي:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مطحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
02

هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

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

81

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)0توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

82

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
01

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)8توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل 02
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار خبصوص تعريف املنشآت
احليوية ،ما املقصود باملنشآت ذات األغراض السياسية؟ وشكرًا.

81

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
82

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مثال على املنشآت ذات األغراض السياسية:
مؤسسات الدولة ،اجمللس التشريعي ،وغريها من املنشآت ذات األغراض
السياسية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا أعطي وزير الداخلية احلق يف غلق 2
املنشآت ذات األغراض السياسية ،فهل وزير الداخلية له الصطحية يف إغطق
مبنى جملس الشورى وجملس النواب؟!

العضو إبراهيم حممد بشمي:
01

هذا سؤال افرتاضي ،ومكانه ليس هنا.

العضو لولوة صاحل العوضي:
هذا ليس سؤاالً افرتاضيًا ،عند قراءة نص املادة نرى أن وزير الداخلية
بإمكانه غلق املنشآت ذات األغراض السياسية ،وسؤالي ليس افرتاضيًا،
حيث تنص املادة على أنه «جيوز ،بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه ،غلق 02
املنشآت اليت متتنع عن تنفيذ تدابري الدفاع املدني» ،هنا املادة نصت على
املنشآت مجلة مبا فيها املنشآت ذات األغراض السياسية ،وعند القول إن
املنشآت ذات األغراض السياسية يقصد بها املؤسسات الدستورية ،فهذا يعد
كطمًا خطريًا جدًا.
81

العضو إبراهيم حممد بشمي:
وزير الداخلية له احلق يف إغطق املنشآت ذات األغراض السياسية
أمنيًا وليس سياسيًا ،ألن هذا ليس من صطحياته.
82

الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ ،أعتقد أن هذا اجتهاد ،وينبغي أال حيمل املوضوع أكثر
مما حيتمل ،وألن هذا املوضوع جيب أن نتأنى يف تفسريه ،أطلب من اإلخوان
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من وزارة الداخلية توضيح هذا األمر .تفضل األخ النقيب حممد يونس اهلرمي
من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا كانت املنشأة ذات أغراض سياسية 2
وتواجه خطورة ،فطبد من إغطقها ،وحتدد فرتة اإلغطق سواء كانت املنشأة
ذات أغراض سياسية أو غريها .اخلطر هو الذي سيحدد أمر الغلق ،وأعطي
وزير الداخلية صطحية إغطق املنشأة سواء كانت ألغراض سياسية أو
غريها ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
02

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن نتكلم عن الدفاع املدني ،وعن دوره يف
محاية األرواح واملمتلكات وأمور كثرية ،لنفرتض أن هناك تسرب غاز يف
هذا املبنى اآلن ،فهل سيرتك الدفاع املدني الناس يدخلون وخيرجون من املبنى
كي يلحق بهم األذى؟! القصد من الغلق هو غلق إداري إىل أن تصبح املنشأة

صاحلة لطست دام ،وال يوجد ما يسمى الغلق السياسي أو غلق اجمللس أو غري 81
ذلك! دور الدفاع املدني هو التأكد من سطمة املنشآت يف حالة حدوث
كارثة يف مكان ما ،هذا هو القصد وليس شيئًا آخر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،امسحوا لي أن أرحب بامسي وامسكم مجيعًا ببناتنا طالبات 82
اجلامعة امللكية ومرافقيهن ،ونبدي اعتزازنا حبرص اجلامعة واهتمامها
بإشراك الطالبات يف األنشطة والزيارات اهلادفة ،ونتمنى أن يعود ذلك بالنفع
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على هؤالء الطالبات من خطل زياراتهن امليدانية للتعرف عن قرب على سري
عمل جملس الشورى ،متمنني هلن االستفادة ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني
بهن ومبرافقيهن مرة أخرى يف جملس الشورى ،فأهطً وسهطً ،تفضل األخ
مجال حممد ف رو.
2

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع سعادة الوزير يف تفسريه( .املادة
اخلامسة والعشرون مكررًا) من هذا القانون تُقرأ على النحو التالي« :جيوز،
بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه ،غلق املنشآت اليت متتنع عن تنفيذ تدابري
الدفاع املدني ،»...وما هي تدابري الدفاع املدني اليت ذكرت يف املادة ()8؟ 01
املادة تقول إنها« :جمموعة اإلجراءات والوسائل اليت تت ذ حلماية األرواح
واملمتلكات واملنشآت احليوية واملرافق واملشروعات واملنشآت العامة واخلاصة
والثروات الوطنية واآلثار ،وتأمني سطمتها من أية أخطار ،أيًا كان سببها،
يف زمن السلم وحاالت احلرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة،»...
وبالتالي فإن األمر كما ذكر سعادة الوزير أن إعطاء الوزير حق إغطق هذه 02
املنشآت هو لغرض الدفاع املدني ،كما فسرناه يف املادة ( )8يف تعريف
«تدابري الدفاع املدني» ،وعليه فإن املوضوع ال حيتمل أن نقول إن السلطة
التنفيذية سوف تغلق مبنى سلطة تشريعية أو جهة سياسية ،وشكرًا.
81

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،السطم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وصباح
اخلري مجيعًا .عملية اإلسراع يف إخطء املباني هي من الضرورة 82
مبكان ،حتى منزلك الش صي إذا رأى الدفاع املدني أن فيه خطورة
فإنهم مينعونك من دخوله ،رغم حاجتك إىل أخذ أغراضك الش صية
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اليت قد تكون مهمة بالنسبة إليك ،لكن حفاظًا على أرواح الناس
تُمنع من دخول بيتك اخلاص ،فما بالك باملؤسسات! أنا أعتقد أن هذا
األمر فيه ذكاء وفيه فطنة وفيه حكمة ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي لكل وجهات النظر اليت قيلت،
ولكن لو قرأنا النص سنجد أننا ال نتكلم عن حالة وقوع حريق أو كارثة 01
حتى يسارع الدفاع املدني أو يسارع أهل البيت إىل غلق املنشأة أو غلق البيت،
(املادة اخلامسة والعشرون مكررًا) تتكلم عن اجلهات اليت متتنع عن تنفيذ
تدابري احلماية ،وال تتكلم عن حالة كارثة أو حريق أو زلزال أو أي شيء
آخر ،بل تتكلم عن حالة االمتناع .يف التعريفات مشروع القانون عرّف
«املنشآت احليوية» وعرّف «املرفق العام» وعرّف عدة تعريفات؛ املنشآت ذات 02
الغرض السياسي التابعة للقطاع العام أو القطاع األهلي ــ وهي منصوص عليها
يف مشروع القانون ــ عندما نعطي وزير الداخلية حق غلقها فإن هذا احلق جاء
فق

على كلمة (منشآت) ،واستفساري هو :هل وزير الداخلية ميلك من

خطل هذا املشروع حق غلق منشأة دستورية مثل جملس الشورى أو جملس
النواب إذا امتنعا عن اختاذ تدابري احلماية اخلاصة بالدفاع املدني؟! وحيث إن 81
املشروع بقانون تضمن مفردة «املرافق العامة» ،أليس من األوىل أن يُعطى
احلق نفسه يف غلق املرافق العامة؟! هذا هو سؤالي واستفساري ،عندما
أعطي وزير الداخلية احلق يف غلق منشأة مثل جملس الشورى بسبب احلريق
وغريه ــ ويا ليت النص ينص على وجود احلريق ــ إمنا بسبب االمتناع عن تنفيذ
أوامر احلماية ،أليس من باب أوىل أن يُمنح مثل هذا احلق للوزير أو ملن ينيبه 82
يف غلق املرافق العامة؟! هذا هو سؤالي ،وأنا لست ضد املشروع بقانون،
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واالستفسارات اليت طرحتها ليست استفسارات افرتاضية وإمنا هي من صلب
مشروع القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

2

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األخت لولوة العوضي يف أن جواز
اإلغطق هنا اقتصر يف (املادة اخلامسة والعشرون مكررًا) على املنشآت ومل
يتطرق إىل املرافق العامة اليت تتضمن كل مشروع تُنشئه الدولة ،فق

01

املنشآت اليت يعرّفها القانون بأنها منشآت سياسية أو ذات أغراض سياسية أو
منشآت اقتصادية أو اجتماعية ،ملاذا اقتصر قرار الغلق على املنشآت
ومل يتطرق إىل املرافق العامة؟! الشيء اآلخر ،عندما نقول املنشآت ذات
األغراض السياسية اليت تتضمن أيضًا جملسي الشورى والنواب ــ أي السلطة
التشريعية ــ فهل حيق لوزير الداخلية أن يوجه إنذارًا كتابيًا إىل السلطة 02
التشريعية ــ حيث تقول املادة «وإنذارها كتابيًا بذلك »...ــ ألنها امتنعت عن
توفري احلماية ،وليس ألنها خالفت؟! سؤالي هو :هل ألن السلطة التشريعية
فق

امتنعت عن توفري احلماية جيوز للسلطة التنفيذية أن توجه إليها إنذارًا

يف هذه احلالة؟! أحب أن أتلقى جوابًا عن هذا السؤال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:

81

شكرًا ،تفضل األخ الدكتور علي حسن الطوالبـة املستشار القانوني
لشؤون اللجان باجمللس.
82

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيسَ ،عجُز التعريف يقول« :ويصدر بتحديدها قرار
من وزير الداخلية» أي أنها مل تُحدد بعد ،وإمنا هو يقول هذه األوصاف
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للجمعيات ،رمبا تكون هذه املنشأة ذات أغراض سياسية ،أو رمبا تكون
مجعية سياسية ،أو أي شيء آخر ،ولكنه مل يتحدث عن اجمللس التشريعي
أو سلطات حكومية ،وإمنا يقول بالنص «املنشآت ذات األغراض السياسية،
واملنشآت االقتصادية أو االجتماعية ذات األهمية اخلاصة التابعة للدولة،»...
أي أنه َفصَلَ بينها وجعل كل منها على حدة ثم قال بعد ذلك «ويصدر 2
بتحديدها قرار من وزير الداخلية» ،أي أنها مل تُحدد بهذا الشكل وإمنا
تُركت ،وال أعتقد أنه يقصد هذا األمر؛ واجلهاز احلكومي والدولة هي
أيضًا منظمة وفق هذا القانون ووفق املرسوم الذي صدر بوضع كل وسائل
األمان واالحتياط ،وليس هناك داعٍ إىل إصدار إنذارات أو إىل غلق مرافق أو
أي شيء من هذا القبيل ألنها ختضع لنظام الدفاع املدني يف األساس وحلماية 01
العاملني فيها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد ف رو.
02

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،القراءة املتأنية جتيب عن استفسار الزميلة
األخت لولوة العوضي( .املادة اخلامسة والعشرون مكررًا) تقول« :جيوز،
بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه ،غلق املنشآت اليت متتنع عن تنفيذ تدابري
الدفاع املدني ،»...وعندما نأتي إىل املادة  8سنجد أنها قالت يف تعريف «تدابري 81
الدفاع املدني»« :جمموعة اإلجراءات والوسائل اليت تت ذ حلماية األرواح
واملمتلكات واملنشآت احليوية واملرافق واملشروعات واملنشآت العامة »...فهناك
نص على «املنشآت احليوية» و«املنشآت العامة» ،وعندما نأتي إىل تفسري
املنشآت احليوية سنجد املادة تقول« :املنشآت ذات األغراض السياسية،
واملنشآت االقتصادية أو االجتماعية ذات األهمية اخلاصة التابعة للدولة82 »...
وليس للحكومة ،قالت املادة «الدولة» ،وحنن بصفتنا سلطة تشريعية نتبع
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الدولة ،واجلهاز القضائي يتبع الدولة ،واحلكومة تتبع الدولة ،وبالتالي فإن
كل شيء له طابع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي له أهمية للدولة البد أن
خيضع هلذه التدابري ،فكلمة «املنشآت» تغطي اجلميع ،اخلاصة والعامة ،مبا
فيها املنشآت السياسية وغري السياسية ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

02

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
81

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
82

هل هناك مطحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

01

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
02

هل هناك مطحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
81

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ألن نصوّت على (املادة التاسعة مكررًا)؟!
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82

الرئيـــــــــــــــس:
ال توجد لدينا مادة تاسعة مكررًا ،ألن املادة ( )4اليت صوّمت عليها
تقول« :تضاف إىل املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  0991بشأن الدفاع املدني
مواد جديدة بأرقام( :التاسعة مكررًا) ،و(التاسعة عشرة مكررًا)،
و(اخلامسة والعشرون مكررًا) ،نصوصها كاآلتي ،»...:وحنن وافقنا على 2
هذه املادة.

العضو دالل جاسم الزايد:
ولكن سيدي الرئيس ،كان لدي استفسار يف (املادة التاسعة
01

مكررًا) ،وظننت أننا مل نصل إىل املادة بعد.

الرئيـــــــــــــــس:
لقد قمنا بالتصويت على املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

02

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)2توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

81

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
82

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)1توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
02

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

(أغلبية موافقة)

81

الرئيـــــــــــــــــس:
سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بشأن
جتريم تهريب مشتقات النف

املدعومة ،املرافق للمرسوم امللكي رقم 82 23

لسنة 8103م .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 31
املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /7صفحة )121
01

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ
مقرر اللجنة.
02

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن جتريم
تهريب مشتقات النف

املدعومة ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  23لسنة

8103م ،والذي يهدف إىل مكافحة ظاهرة تهريب املشتقات النفطية املدعومة
من قبل الدولة وذلك من خطل النص على معاقبة مرتكيب جرمية تهريب تلك
املشتقات النفطية ــ سواء كانت خملوطة بأخرى أو غري خملوطة ،مستعملة 81
من قبل أو مل يسبق استعماهلا ــ بعقوبة اجلنحة ،وتفرض العقوبة ذاتها كذلك
على الشروع يف تلك اجلرمية ،مع اعتبار تواجد السفن من أي نوع والناقطت
امل تلفة اليت تكون حمملة مبشتقات النف

املدعومة داخل الدائرة

اجلمركية أو املناطق امل صصة لرتاكي السفن باململكة من دون تصريح
بذلك من اهليئة الوطنية للنف والغاز شروعًا يف جرمية التهريب ويعاقب عليها 82
بتلك العقوبة .وقد اطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن
مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس
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الشورى واملتمثل يف سطمة مشروع القانون من الناحية الدستورية .كما أخذت
اللجنة بعني االعتبار ما ورد يف مذكرة جلنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وبعد االستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية ،وممثلي وزارة املالية ،واملستشار
القانوني ،رأت اللجنة أهمية املوافقة ،من حيث املبدأ ،على مشروع القانون
املذكور واملوافقة على مواده بعد إجراء بعض التعديطت الطزمة على 2
نصوصه وذلك بالتوافق مع اجلهات املعنية وكما هو موضح يف اجلدول املرفق
بالتقرير ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

01

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أحببت أن أسجل شكري اجلزيل
لإلخوة أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين على أنهم
أخذوا ــ وللمرة األوىل ــ مبا أتى من جلنة الشؤون التشريعية والقانونية من 02
مطحظات ،ألننا نبذل جهدًا يف اللجنة وغالبًا ما يتم األخذ ببعض مطحظاتنا
وترك البعض اآلخر ،وجاءت هذه النصوص متوافقة مع ما ذهبنا إليه ،واألخذ
مبا أتت به جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وبصفة خاصة بشأن جتريم
األفعال الواقعة على الش ص االعتباري بإدراجه ،وهو ما جاء يف رد اهليئة
الوطنية للنف والغاز اليت أشارت إىل األخذ مبا انتهت إليه اللجنة ،فأنا مع 81
تعديل النصوص الواردة واملواطن اليت مت فيها األخذ بهذا االعتبار ،وأشكر
اللجنة على ما توجهت إليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
82

شكرًا ،هل هناك مطحظات أخرى؟

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

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
01

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
مسمى مشروع القانون :توصي اللجنة باملوافقة على مسمى مشروع
القانون بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على مسمى مشروع القانون؟ تفضل األخ 02
عبداجلليل عبداهلل العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن مسمى املشروع كما أتى من
احلكومة (مشروع قانون بشأن جتريم تهريب مشتقات النف

املدعومة) هو 81

األصح واألنسب؛ ألنه ال جرمية وال عقوبة إال بقانون حبسب الدستور .كما أن
اللجنة يف توصيتها أوردت كلمة «مكافحة» مرة واحدة ،يف حني أن كلمة
«جرمية» وردت أكثر من مرة يف توصية اللجنة .كما أن كل العقوبة جاءت
على اجلرمية ،وهذا أمر حيتاج إىل أن يكون كما جاء من احلكومة وهو
جرمية حبق االقتصاد الوطين ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ عبداجلليل يطلب أن يكون مسمى املشروع كما ورد
من احلكومة ،وقد أرسل تعديله مكتوبًا .تفضل األخ الدكتور عبداهلل
أمحد عبداهلل املستشار القانوني باهليئة الوطنية للنف والغاز.

2

املستشار القانوني باهليئة الوطنية للنفط والغاز:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص موضوع املسمى ،قانون اجلمارك
جيرم التهريب ،فعبارة جتريم التهريب تعترب تكرارًا ألمر جمرم أصطً،
وكلمة «مكافحة» قد تكون أفضل ،واهلل أعلم ،وحنن نتفق مع تعديل
01

جملس النواب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.
02

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،على العكس أعتقد أن اللجنة أصابت يف
تسمية املشروع ،فكلمة «مكافحة» أقوى من كلمة «جتريم» ،وشكرًا.

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

81

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن مكافحة التهريب يدخل ضمنها
التجريم ،فاملكافحة أمشل ،وأميل إىل توصية اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبداجلليل عبداهلل العويناتي.
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82

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عدة قوانني يف بعض الدول تورد دائمًا
«اإلرهاب الدولي بني التجريم واملكافحة» ،ومن املمكن أن تضاف كلمة
التجريم مع اإلبقاء على كلمة املكافحة بدالً من أن تورد كلمة واحدة فق ؛
2

حتى يكون األمر شامطً.

الرئيـــــــــــــــس:
األخ عبداجلليل ،أنت اآلن غريت اقرتاحك ،فما هو اقرتاحك بالتحديد
اآلن؟

01

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
التجريم واملكافحة.

الرئيـــــــــــــــس:
األخ عبداجلليل ،هل تعين أن يكون املسمى (مشروع قانون بشأن 02
جتريم ومكافحة تهريب مشتقات النف املدعومة)؟

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
نعم سيدي الرئيس.

81

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع األخ عبداجلليل العويناتي ،فالتجريم 82
شيء واملكافحة شيء آخر ،املكافحة بها تدابري ،والدولة تكافح التهريب
بالتجريم وتدابري أخرى ،فالعنوان أكرب من جمرد التجريم ،والعنوان الذي
أتى من احلكومة أفضل بالنسبة إىل مفردات هذا املشروع ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

2

الرئيـــــــــــــــس:
حنن اآلن سنصوت على مسمى مشروع القانون بتعديل األخ عبداجلليل
العويناتي وهو أن يكون املسمى كاآلتي( :مشروع قانون بشأن جتريم
ومكافحة تهريب مشتقات النف املدعومة) .فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون بالتعديل املذكور .وننتقل إىل
02

الديباجة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

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

81

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

82

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

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

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 2
التقرير.

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

العضو دالل جاسم الزايد:

01

شكرًا سيدي الرئيس ،أنا متوافقة مع كل ما ورد يف نص املادة
ولكن استفساري بشأن عبارة «أو تصدير» ،فنحن نعرف أن التهريب هو داللة
العمل غري املشروع يف كلتا احلالتني سواء إدخال أو إخراج .بالنسبة إىل
التصدير هو مل يندرج حتى يف القوانني اليت نصت على مسألة جتريم 02
املشتقات النفطية ،وأنا ال أعلم ملاذا وضعت كلمة «تصدير» هنا؟ مبعنى أنه
إذا مت اإلبقاء على عبارة «كل من قام بتهريب أو االجتار بغري ترخيص من
اهليئة الوطنية للنف والغاز أي من »...سيكون ذلك أفضل ،وسؤالي هو :ما
السبب يف إدراج مسألة التصدير؟ ألننا نعلم أن التصدير ال يدخل ضمن أعمال
81

التهريب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
82

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،القصد هو التصدير بدون ترخيص ،أي إخراج
البضاعة خارج البحرين ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يقول األخ مقرر اللجنة التصدير بدون ترخيص.

العضو دالل جاسم الزايد:
إذن يصبح تهريبًا ،فلماذا ذكرت كلمة «تهريب»؟

2

الرئيـــــــــــــــس:
نعم يصبح تهريبًا .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لو رجعنا إىل نص احلكومة املتعلق بعقوبات
املصادرة ،فسنجد أنه نص على مصادرة البضاعة ،واقتصر على املصادرة ومل
حيددها ،وعندما نقرأ املادة سنرى أنها واضحة وهي أن املصادرة متعلقة
بالبضاعة .أتى جملس النواب وحدد مفردات املصادرة مبا فيها البضاعة

ووسائل النقل واألدوات اليت استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها02 ،
أي العقوبة مشلت أدوات النقل :املراكب وغري ذلك ،وحنن نعلم أن لكل
عقوبة فعل وردة فعل ،والعقوبة تقدر مبجاهلا ،وعندما نضيف مصادرة وسائل
النقل وكل األدوات أو حتى األدوات اليت كان من املمكن استعماهلا،
كيف تكون العقوبة على الفعل االفرتاضي؟ يعين هذه أدوات مل تستعمل يف
اجلرمية فكيف تتم مصادرتها؟ هذا سؤالي لألخ مقرر اللجنة ألن هناك 81
توسعة بالنسبة إىل املصادرة ال يقبلها املنطق وال العقل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد ف رو.

82

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة مل تأخذ بتعديل جملس النواب،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن باقر رضي.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن استفسر من املستشار القانوني باهليئة 2
الوطنية للنف والغاز :ما وضع األش اص احلاصلني على ترخيص أو يقومون
بالتهريب من السعودية عرب جسر امللك فهد؟ أعتقد أن هناك حاالت عديدة
واجهتها اهليئة ،فما هو الوضع القانوني هلؤالء األش اص؟ وهل يُعتربون
مهربني؟

01

الرئيـــــــــــــــس:
مل أفهم سؤالك؟

العضو حممد حسن باقر رضي:
هناك جمموعة أحيانًا تقوم بتهريب الديزل عن طريق جسر امللك فهد.

02

الرئيـــــــــــــــس:
حنن ال نتكلم عن الديزل اآلن.
81

العضو حممد حسن باقر رضي:
الديزل يعترب من مشتقات النف .

الرئيـــــــــــــــس:
حنن نتكلم عن التهريب من البحرين إىل اخلارج.

العضو حممد حسن باقر رضي:
لكن ما هو وضع هؤالء األش اص ألنهم يتاجرون فيه عن طريق
البحرين؟
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الرئيـــــــــــــــس:
أنت أدخلتنا يف موضوع ليس له عطقة بهذا القانون.

العضو حممد حسن باقر رضي:
له عطقة بهذا القانون ألنهم يأتون به ويقومون ببيعه يف مواسم الذروة 2
عن طريق البحرين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
01

العدل والشؤون اإلسطمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل استفسار األخت لولوة العوضي
خبصوص عملية املصادرة ،جملس النواب املوقر أضاف إىل املصادرة حاالت
معينة ،ولكن توصية اللجنة حذفت هذه اإلضافة واتفقت مع ما جاء يف 02
املشروع األصلي من احلكومة ،وبالتالي هنا اكتفينا باملصادرة فق

بدون

أي إضافة أخرى .أما بالنسبة إىل استفسار األخت دالل الزايد ،التصدير أو
االجتار بدون ترخيص يعتربان جرمية مستقلة بذاتها وليست هلما عطقة
جبرمية تهريب مشتقات البرتول ،مبعنى أنين إذا قمت بالتصدير بدون
ترخيص أو تاجرت بدون ترخيص فهناك عقوبة يف القوانني املتعلقة بهذا األمر 81
وليس لألمر عطقة بهذا القانون ،وبالتالي فهي إضافة أعتقد أنها ليست يف
مكانها ،واألمر مرتوك جمللسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ جاسم عيسى الشرياوي مدير عام شؤون النف
والغاز باهليئة الوطنية للنف والغاز.
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82

مدير عام شؤون النفط والغاز باهليئة الوطنية للنفط والغاز:
شكرًا سيدي الرئيس ،نود يف البداية أن نشكر جملسكم املوقر
وجلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين وجلنة الشؤون التشريعية
والقانونية مبجلس الشورى على جهودهم يف سبيل إصدار مشروع قانون بشأن
جتريم وتهريب مشتقات النف

املدعومة ،ونود يف هذا الصدد أن نؤكد 2

أهمية هذا املشروع يف مكافحة ظاهرة التهريب .أود أن أوضح بعض النقاط
بالنسبة إىل موضوع تصدير املشتقات بدون ترخيص أو االجتار بها ،القصد
من ذلك هو أن املهربني يت ذون من تهريب املشتقات النفطية ظواهر خمتلفة،
وخيلطونها مبواد أخرى حتت مسميات خمتلفة ،فالغرض من التصدير هو أن
هؤالء األش اص يأتون إىل اإلدارة اجلمركية ويقومون بتصدير هذه املواد 01
حتت مسميات ال توضح طبيعة املادة ،هلذا الغرض متت إضافة موضوع
التصدير بدون ترخيص أو االجتار ملعاجلة هذا املوضوع .كما أن املوضوع
الذي ذكره األخ حممد حسن باقر رضي وهو تصدير الديزل من السعودية
إىل البحرين عن طريق جسر امللك فهد ،فهو غري مسموح به ولكن أيضًا
املهربون يت ذون وسائل لتغيري مسميات املواد وقد تكون خملوطة مبواد 02
الديزل أو بزيوت أخرى يف حالة تصديرها ،وهناك تنسيق مع شؤون اجلمارك
يف حالة اكتشاف مثل هذه احلاالت ،والغرض من إضافة االجتار هو معاجلة
مثل هذه القضية ،وشكرًا.
81

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
82

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
2

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مطحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
02

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 81
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
82

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على هذه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

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

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على هذه املادة؟

02

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

81

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع

82

القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا31 .
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم على أخذ
الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً باالسم)

العضو إبراهيم حممد بشمي:
2

موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.
01

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

02

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
81

موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
82

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
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العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
2

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.
01

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
موافق.

02

العضو لولوة صاحل العوضي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
81

موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
82

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
2

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
01

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

(أغلبية موافقة)
02

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وسنأخذ اآلن الرأي النهائي على
مشروع قانون باملوافقة على قانون (نظام) املستحضرات البيطرية لدول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )42لسنة
8103م ،وقد وافق عليه اجمللس يف جمموعه يف وقت سابق ،فهل يوافق 81
اجمللس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
82

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وسنأخذ أيضًا الرأي النهائي على
مشروع قانون باملوافقة على قانون (نظام) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )41لسنة
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