كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شوو جملسي الشورى والنواب:
ــ السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري ا دارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.

5

 من وزارة الداللية:
 - 0الشيخ ناصر بـن عبـدالر

ن آل لليفـة مـدير عـام ا دارة العامـة

للمرور.
 - 9العميد حممد راشد بو

ود الوكيل املساعد للشوو القانونية.

 - 3الرائـــد حســـني ســـلما مطـــر رئـــيس فـــر الـــوزارات وا ي ـــات 01
احلكومية بإدارة الشوو القانونية.
 - 4النقيب حممد يونس ا رمي من إدارة الشوو القانونية.
 - 5السيد وليد حممد الطويل املستشار القانوني.
 من وزارة الدولة لشوو حقوق ا نسا :

05

 - 0السيد حممد مجعـة فزيـع مـدير الشـوو القانونيـة واالافاقيـات
لشوو حقوق ا نسا .
 - 9السيد عبداهلل

د السادة باحث قانوني.

كما حضرها الدكتور أ د عبداهلل ناصر األمني العام املساعد 91
للشوو الربملانية ،والسيد أ د عبداهلل احلردا األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشوو العالقات وا عالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هي ة املستشارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري ا دارات ورؤساء األقسام 95
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
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الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الر

ن الرحيم ،نفتتح اجللسة االستثنائية الثالثة من دور

االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بتالوة أمساء
األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة .افضل األخ عبداجلليل
5

إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ور

ة اهلل وبركااه ،وأسعد

اهلل صباحكم مجيعًا بكل لري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة أصحاب
السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :عبدالر
عبدالر

ن حممد مجشري ،ولالد 01

ن املويد للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من جهة ألرى ،وجهاد

حسن بوكمال ،وعبدالر

ن عبداحلسني جواهري ،وحممد سيف املسلم،

ولولوة صاحل العوضي ،ولالد عبدالرسول آل شريف للسفر لارج اململكة،
ومنرية عيسى بن هندي ،ومجيلة علي سلما  ،ورباب عبدالنيب العريض لظرف
صحي طارئ منّ اهلل عليهن بالصحة والعافية إ شاء اهلل ،وحممد حسن باقر 05
رضي ،والسيد ضياء حييى املوسوي ،وعلي عبدالرضا العصفور لظرف لاص،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكو النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل 91
اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة
اجللسة االستثنائية الثانية ،فهل هناك مالحظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)

95

الرئيـــــــــــــــس:
إذ اقر املضبطة كما وردت إليكم .وننتقل اآل إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة اقرير جلنة الشوو اخلارجية والدفا واألمن
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الوطين خبصوص قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى بشأ مشرو
قانو بإصدار قانو املرور ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )91لسنة 9118م،
ومشرو قانو بتعديل قانو املرور الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )2لسنة
0272م ،بإضافة مادة جديدة برقم ( 40مكررًا)( ،املعد يف ضوء االقرتاح
بقانو املقدم من جملس النواب) ،ومشرو قانو بشأ حظر إيقاف الشاحنات 5
يف األحياء واملناطق السكنية (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس
النواب) .وأطلب من األخ أ د إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة
فليتفضل.
01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب اثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على اثبيت التقرير يف املضبطة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم اثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:

91

(انظر امللحق  / 1صفحة )39
افضل األخ مقرر اللجنة.

95

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلمت جلنة الشوو اخلارجية والدفا
واألمن الوطين كتاب معالي رئيس جملس الشورى ،الذي مبوجبه مت اكليف
اللجنة بدراسة ومناقشة قرار جملس النواب بشأ قرار جملس الشورى
خبصوص مشرو قانو بإصدار قانو املرور املرافق للمرسوم امللكي رقم
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( )91لسنة 9118م ،ومشرو قانو بتعديل قانو املرور الصادر باملرسوم
بقانو رقم ( )2لسنة 0272م ،بإضافة مادة جديدة برقم ( 40مكررًا)،
(واملعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) ،ومشرو قانو
بشأ حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق السكنية (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) ،على أ اتم دراسته وإبداء 5
املالحظات وإعداد اقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه .ناقشت اللجنة مشروعات
القوانني موضو الدراسة والبحث ،واستعرضت قرار جملس النواب بشأنها
والقاضي بتمسكه بقراره السابق بشأ املاداني ( 91املستحدثة) و(92 :95
بعد إعادة الرتقيم) ،واملوافقة على ما انتهى إليه جملس الشورى فيما عدا
ذلك .وابودلت وجهات النظر بني أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي 01
وزارة الداللية ،واملستشار القانوني للجنة ،وانتهت اللجنة باألغلبية إىل
التوصية باملوافقة على قرار جملس النواب .ويف ضوء ما دار من مناقشات
وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروعات القوانني ،فإ اللجنة اوصي
باملوافقة على قرار جملس النواب بالتمسك بقراره السابق بشأ املاداني
( 91املستحدثة) و( 92 :95بعد إعادة الرتقيم) ،واملوافقة على ما انتهى إليه 05
جملس الشورى فيما عدا ذلك من مشرو قانو بإصدار قانو املرور ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )91لسنة 9118م ،ومشرو قانو بتعديل قانو املرور
الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )2لسنة 0272م ،بإضافة مادة جديدة برقم (40
مكررًا)( ،واملعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب)،
ومشرو قانو بشأ حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق السكنية 91
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) .واألمر معروض على
جملسكم املوقر .املادة ( )91املستحدثة :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
95

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األلت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر اللجنة على اقريرها ،كما
أشكر جملس النواب على األلذ بأغلب اعديالت جملس الشورى بالنسبة إىل
هذا املشرو  .يف احلقيقة إ املوقف اليوم بالنسبة إىل هااني املاداني صعب
جدًا وحتديدًا املادة ( ،)91وأنا أقدر أيضًا دور احلكومة يف هذا اجلانب 5
وأشكرها وأشكر ا لوا يف وزارة الداللية فيما يتعلق بهذا النص ،رغم
أنهم أبدوا اعرتاضهم ،إال أنه قد ختتلف مواطن االعرتاض على نص املادة
اليت اتعلق مبسألة منع األجنيب من القيادة ما مل اقتضِ طبيعة عمله ذلك.
االلتالف اليوم هو يف ماداني ،األوىل اليت اتعلق باملنقبة واليت يُشرتط أ يتم
معاينة وجهها بواسطة أنثى ،فهذه املادة ال لالف عليها ،وطاملا أ وزارة 01
الداللية سوف اتمكن من انفيذ هذا االلتزام ،فيتوجب عليها أ ختصص
نساءً يتواجد يف امليدا لتطبيق هذا األمر ،وأعتقد أ هذه املادة لن نقف
عندها .يبقى اخلالف على املادة املتعلقة مبسألة قيادة األجنيب املقيم يف
مملكة البحرين من غري مواطين دول جملس التعاو اخلليجي .حقيقة عندما
ابنينا الرأي يف جلنة الشوو التشريعية والقانونية مبواطن االعرتاض يف هذه 05
املادة ،متت مناقشة املوضو ثم أُحيل إىل جملس النواب ،وقام معالي األخ
الشيخ راشد بن عبداهلل وزير الداللية باالجتما معنا خبصوص هذه اجلزئية
حتى يرى مواطن هذا االعرتاض ،وكا هناك ابادل لوجهات النظر ،فأنا
مثالً اكلمت عن هذه املادة مع األخ حممد بو ود ،وكذلك مع الشيخ
ناصر آل لليفة مدير عام ا دارة العامة للمرور ،وكا هناك عدة أشخاص 91
حدثوني شخصيًا عن أهمية هذا املشرو  ،وقمنا حنن بعرضه على أشخاص
قانونيني وخمتصني يف هذا اجملال وأفادونا بعدم وجود شبهة عدم الدستورية.
أنا أحرتم مسألة اعدد اآلراء ،وال مينع من التوسع الشخصي يف موضو
ا دراك .زميلتنا األلت رباب العريض غري موجودة ولكين ناقشت معها هذه
املادة ،ويف احلقيقة هي من أشارت إىل موضو ملاذا ال نألذ مببدأ التوسع95 ،
وكا ذلك من باب املناقشة .أيضًا استشرت إحدى األلوات من هي ة التشريع
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وا فتاء القانوني حبكم العالقة معها يف هذا اجلانب .أنا ما زلت أرى أ
هناك أمرًا ما يف هذه املادة ،ولكن بعدما اكلمنا ودققنا أكثر يف نص
املادة املعروض أمامكم ،وجدنا أنه يف الوقت الذي حيد فإنه يأاي ويعطي
انطباعات إعطاء الصالحية يف مضمو الالئحة التنفيذية .صحيح أ الوزير
مقيد يف أ يضع يف الالئحة التنفيذية ما يرمسه له القانو من إطار عام ال 5
خيرج عنه ،ولكن النص األصلي رمبا أعطاه بعض املساحات .اليوم لكي
نُثبت بعض األمور ــ وا لوا يف الصحافة رمبا استطلعوا آراء الناس حول هذا
األمر ،والبعض كا لديهم بعض التخوفات ــ أود أ أطرح بعض األس لة
خبصوص هل ستتأثر بعض هذه الف ات أثناء اطبيق نص املادة أم ال؟ مبعنى
أنين اليوم عندما أاكلم عن املرأة البحرينية املتزوجة من أجنيب ،ولديها 01
أبناء ،واوجد لدينا حاالت يف البحرين ،فهل أبناؤها سوف يتضررو من
اطبيق هذا النص؟ با ضافة إىل املرأة األجنبية املتزوجة من حبريين ،ما
وضعها؟ أمتنى أ اتم ا جابة عن هذين األمرين .با ضافة إىل طلبة اجلامعة،
فنحن نعرف عندما نذكر عبارة «طبيعة عملهم» فإ طبيعة العمل اعين
حبكم العمل ،فنريد أ نعرف هل طلبة اجلامعة من الدول العربية حتديدًا 05
سيتأثرو من هذا األمر؟ بعض اخلربات املوجودة اآل يف مملكة البحرين
زوجااهم ال يعملن ولكنهن من يقمن مبهام إدارة املنزل وإدارة مسألة اوصيل
األبناء وما إىل ذلك ،ألنين إذا منعتها فمعنى ذلك أنه سوف يستعيض عنها
بسائق ،وسأكو مثل من منع حلالة ما وأجاز حلاالت ألرى .لدينا بعض هذه
االستفسارات وهي كيف سيولذ بهذا النص ما بني التضييق والتوسع فيه 91
على ضوء بعض االستثناءات املوجودة يف نهاية هذه املادة؟ فأمتنى على ا لوا
يف وزارة الداللية اوضيح هذه النقاط لكي يتم اثبيت ذلك يف املضبطة،
وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا كالمي يف التوجه ذااه الذي اجتهت
إليه األلت دالل الزايد .إ التخوفات من إقرار واطبيق هذه املادة موجودة،
واللجنة مل اذكر أسباب اغيري رأيها السابق ،واافقت مع جملس النواب
لكنها مل اقدم األسباب والتربيرات اليت

لتها على اعديل رأيها السابق5 .

هناك اساؤل أيضًا ،إ إقرار هذه املادة قد يُسبب بعض املشكالت بالنسبة
إىل عملية اشجيع الكفاءات والكوادر اليت قد حتتاجها بعض القطاعات
وبعض الشركات ،أو بعض الدوائر الرمسية ،وقد يُسبب ذلك عائقًا عند
استقدام هذه الكفاءات من اخلارج ،ويسبب مشكلة يف التطبيق .كما أ
هناك بعض املقيمني الذين يأاو من اخلارج ولديهم رلص قيادة من بلدانهم01 ،
وقد يُسمح باستخدام بعض الرلص حبسب املعمول به حاليًا إذا كانت سارية
املفعول يف البحرين ،فما وضع هوالء مقارنة مع األشخاص الذين ال حيملو
رلص قيادة سارية املفعول أو ال حيملونها أساسًا؟ رمبا هناك متايز أو متييز
بالنسبة إىل أوضا هوالء عندما يُقيمو يف البحرين ،لذا أرجو ا جابة عن
05

هذه التساؤالت والتخوفات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضلي األلت نانسي دينا إيلي لضوري.
91

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الر

ن الرحيم ،فيما يتعلق باملادة

( 91املستحدثة) ،عندما ناقشنا هذه املادة يف اللجنة ،أنا وإحدى زميالاي
عربنا عن احرتامنا واقديرنا لفريق العمل بوزارة الداللية ،ولكننا عربنا أيضًا
عن حتفظنا على هذه املادة ،أل هناك للالً يف صياغتها .سوالي هو :هل
هناك إحصائيات دقيقة ابني عدد األجانب احلاصلني على رلص قيادة؟ وهل 95
هناك إحصائية ألرى ابيّن أ السبب املباشر حلوادث املرور هو قيادة األجانب
للمركبات فقط .املادة  91املستحدثة جيب حذفها ،ألنها اتعارض مع املعايري
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الدولية حلقوق ا نسا وال استقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية يف
هذا الشأ  ،نص املادة املستحدثة يتنافى مع حقوق ا نسا حبسب املعاهدات
واالافاقيات اخلاصة حبقوق ا نسا  ،واليت وقعت عليها مملكة البحرين
وأصبحت نافذة ،ومن جانب آلر سيكو لتطبيق مثل هذا النص املستحدث
أثر سليب جدًا على التعامل مع الدول األلرى ،واليت ارابط مع مملكة 5
البحرين مبعاهدات واافاقيات ثنائية أو مجاعية للتعاو  ،واليت يتمتع رعاياها
باحلقوق واحلريات األساسية املتعارف عليها دوليًا ،ومنها حق الرفاهية
والتمتع حبرية التنقل من دو قيد أو شرط ،وال أرى ضررًا من عقد جلسة
للمجلس الوطين ملناقشة حذف هذه املادة ،وهذا لري من أ نتسر يف
إصدارها ،ونضع البحرين يف موقف حرج جدًا مع األجانب املقيمني فيها وبقية 01
الدول الشقيقة والصديقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يبدو لي أ ا لوة الذين أدلوا مبدالالاهم مل يقرأوا الفتوى
اليت جاءانا من هي ة التشريع وا فتاء القانوني ،وبالتالي كأننا رجعنا إىل 05
املربع األول ،أمل استلموها؟! حنن أجلنا اختاذ القرار بشأ هذه املادة حتى
نرجع إىل هي ة التشريع وا فتاء القانوني أللذ الرأي ،والرأي يقول :على
الرغم من حتفظهم على النص السابق ــ قبل التعديل ــ وسأقرأ فقط الفقرة
األلرية املتعلقة بالرأي« :أما النص احلالي فقد طاله التعديل وا ضافة وجاء
أكثر مرونة حينما اختذ من معيار طبيعة العمل أساسًا لتنظيم منح ارليص 91
القيادة لألجانب ،وأناط بالالئحة التنفيذية للقانو حتديد طبيعة األعمال
األلرى اليت متنح مبوجبها رلص القيادة لألجانب أو يسمح م بقيادة
مركبة آلية يف مملكة البحرين ،األمر الذي ميكن معه جتنب ما قد يثريه
النص حمل طلب الرأي من أي مالحظة قد اكو معوقًا صداره ،وعليه ملا
كا ا دف واملقصد التشريعي من النص هو انظيم ذلك احلق ووضعه يف 95
إطار قانوني وقالب عملي قابل للتطبيق ال خيالف أي التزام سبق للمملكة أ
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 05

9104/5/92م

املضبطة االستثنائية 3

التزمت به ،ومن ثم فإ موافقة جملس الشورى املوقر على النص موضو طلب
الرأي من عدمه ادلل يف دائرة املالءمات التشريعية اليت يقررها اجمللس»،
هم أبدوا رأيهم يف هذا الشأ بأ هذا األمر ال يتعارض مع أي اافاقية سبق أ
وقعت عليها مملكة البحرين ،هذا رأيهم الذي وصلنا باألمس يف الساعة
الواحدة والنصف اقريبًا وقمنا بتوزيعه عليكم ،افضل األخ الدكتور الشيخ 5
لالد بن لليفة آل لليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع اللجنة عدّلت اوصيتها يف القراءة
الثانية باملقارنة مع القراءة األوىل ملشرو القانو  ،والسبب أ املادة اغريت01 ،
فهي يف بدايتها ــ عندما أبدينا رأينا واوافقنا مع جلنة الشوو التشريعية
والقانونية ــ كا فيها شبهة عدم دستورية ،ولكن بعد اعديل هذه املادة
كما هو مذكور يف رسالة هي ة التشريع وا فتاء القانوني ،واضح جدًا أ
هذه املادة اغريت ،حيث كانت اتحدث عمن ال يقل راابه عن  511دينار،
وكا يف الك النقطة شبهة عدم الدستورية ،أما اآل فهي اتحدث عن مهنة 05
وعمل ،لذلك رأت اللجنة أ هذه املادة مستقيمة وليس فيها أي شبهة عدم
دستورية .أيضًا أوصت اللجنة بالتوافق مع جملس النواب على هذه الصيغة
اجلديدة أل املادة  08من دستور مملكة البحرين انص على أ « :الناس
سواسية يف الكرامة ا نسانية ،ويتساوى املواطنو لدى القانو يف احلقوق
والواجبات العامة ،وال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو 91
الدين أو العقيدة» ،فالكرامة ا نسانية جلميع املقيمني سواء البحريين أو غري
البحريين ،ولكن انص هذه املادة على املواطنني فقط فال متييز بينهم ،ثم
إننا إذا اكلمنا عن موضو املعاهدات الدولية فواضح أننا وقعنا مجيع هذه
املعاهدات الدولية ولاصة االافاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال
التمييز العنصري ،واليت انضمت إليها حكومة مملكة البحرين مبوجب 95
املرسوم رقم  8لسنة 0221م ،حيث اقول هذه االافاقية :يقصد بتعبري التمييز
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العنصري أي متييز أو استثناء أو اقييد أو افضيل يقوم على أساس العرق أو
اللو أو النسب ،ثم جند أ الفقرة الثانية يف املادة نفسها من االافاقية اليت
وقعتها مملكة البحرين اقول :ال اسري هذه االافاقية على أي متييز أو
استثناء أو اقييد أو افضيل بني املواطنني وغري املواطنني من جانب أي طرف
من أطراف هذه الدول ،ومعنى ذلك أنه حتى املادة اليت أشري فيها إىل التزام 5
مملكة البحرين اوكد أ هذه االافاقية ال اسري على غري املواطنني ،وإمنا
هي للمواطنني فقط ،لذلك أعتقد أ االلتزام الدولي للبحرين ال يُمس هنا
بتااًا ،وكل معاهدات احلريات األساسية انص على حرية احلركة والتنقل،
وهذه املادة ال متنع أي مقيم من احلركة والتنقل ،واالافاقيات يف احلقيقة
انص على  3أنوا من احلركة واضحة جدًا ،وهي :حرية التحرك من منطقة 01
إىل منطقة ،وحرية اخلروج من الدولة ،وحرية العودة إىل الدولة ،هذا ما انص
عليه االافاقيات الدولية وليس هناك ما مينع من منح رلص سياقة أو غري
ذلك ،فاالافاقيات الدولية اركز أوالً على حرية التنقل واحلركة ،وهي اقر
احلرية لكل املقيمني يف احلركة والتنقل بني مد البحرين املختلفة ،ثم إ
حرية التنقل هذه عليها بعض التحفظات والقيود ،أل هناك الكثري من دول 05
العامل متنع املقيمني من الوصول إىل مناطق عسكرية أو أمنية مثالً ،وهذه
أمور موجودة ،كما أ حرية احلركة هي حرية نسبية ،لذا عدلنا اوصية
اللجنة بالتوافق مع ا لوة النواب على هذا األساس ،حيث زالت شبهة عدم
الدستورية ،وشكرًا.

91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أحببت القول بالتصار شديد أننا يف جلستنا السابقة أجلنا
النظر يف هااني املاداني للرجو إىل هي ة التشريع وا فتاء القانوني فتائنا يف
املوضو  ،حول هل هناك شبهة عدم دستورية؟ وهل هناك مس حبقوق

ا نسا ؟ فجاءنا هذا اجلواب ،وأعتقد أننا اآل ملزمو بهذه الفتوى ،ولذلك 95
أعتقد أ املوضو حسم ولكن سنستمع آلراء ا لوة ،واأكدوا أننا مجيعًا
مع النص الدستوري ومع حقوق ا نسا  ،وحتى جاللة امللك أيضًا ال ميكن
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أ يصدق على مشرو يتعارض مع هذه املبادئ ،لذا حنن مطم نو بعد هذه
الفتوى اآل وأننا مبوافقتنا على هذه املادة نسري يف االجتاه الصحيح .افضل
سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شوو جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،يف البداية البد أ أذكر أ هذا القانو يف
احلقيقة هو من أهم القوانني اليت عملت عليها احلكومة وقدمتها إىل السلطة
التشريعية ،ومشرو القانو هذا مضى عليه اآل يف السلطة التشريعية اقريبًا
 2سنوات ،وكلكم اعلمو أ ا دف األمسى من هذا القانو هو

اية

األرواح يف الطرق ،فهناك إحصائيات لدى وزارة الداللية واضحة عن ازدياد 01
احلوادث ،واالستخفاف بقواعد املرور على الطريق وكسر ا شارة احلمراء،
فخالل سنة واحدة وصلت هذه احلوادث إىل  08ألف حادث ،والسبب هو أ
القانو احلالي يقر غرامة مالية بسيطة جدًا ،يستخف بها من يتجاوز ا شارة
احلمراء ،با ضافة إىل أمور كثرية ال حصر ا بالنسبة إىل املخالفات ،لذا
أرى أنه ال خيتلف اثنا على أهمية هذا القانو  .بالنسبة إىل املادة  91فقد 05
حدث حو ا جدل بسبب وجود شبهة عدم الدستورية ،ومت ألذ رأي هي ة
التشريع وا فتاء القانوني ــ كما ذكر معالي الرئيس أنه ال اوجد شبهة عدم
الدستورية ــ اليت أيدت رأي هي ة املستشارين يف جملس النواب الذي أقر هذه
املادة ،اليت هي يف جوهر األمر انظيم ،ولكل دولة احلق يف أ انظم
شوونها ،فهي مل متنع ،ولكن أعطت احلق يف التنظيم ،وهو موجود يف 91
قوانني معظم دول العامل ،وذكرنا أنه موجود حتى يف دول متقدمة ،فقانو
املرور يف سنغافورة مثالً ينظم موضو من حيصل من املواطنني ومن ال حيصل
على رلصة سياقة ،ويف الكويت أيضًا قانو املرور يضع شروطًا ،ومنها أنه
يشرتط بالنسبة إىل غري الكوييت أ يكو حاصالً على إقامة قانونية،
ومضت على إقامته سنتا  ،وأال يقل راابه عن  411دينار كوييت ،وأ يكو
حاصالً على الشهادة اجلامعية ،هذا قانو املرور الكوييت ،وحنن مل نوافق
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على مثل هذا األمر .القانو يف جوهره انظيم ،وهذه املادة أعطت احلق لوزير
الداللية ضمن الالئحة الداللية ،وعليه أعتقد أ هذا القانو له أهمية
قصوى ،وجيب أال اقف هذه املادة عثرة يف طريق إصداره .وأحب أ أؤكد
أننا يف احلكومة ال نقبل بأ يكو يف أي مادة شبهة دستورية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع عندما اجتمعت اللجنة اجتماعها 01
األلري مع املسوولني يف وزارة الداللية ،حبضور مدير املرور ،مت التأكيد أ
يف القانو صالحية لوزير الداللية لوضع اللوائح والقرارات اليت اتناسب مع
طبيعة العمل يف إدارة املرور بالبحرين ،وقد أكد هذه املرئيات ما جاء من
هي ة التشريع وا فتاء القانوني وذلك عندما قالت« :وحتدد الالئحة التنفيذية
طبيعة األعمال األلرى اليت اُمنح مبوجبها رلص سياقة لألجانب» ،ومعنى 05
ذلك أ القانو مل مينع األجانب من سياقة السيارات وإمنا أعطى وزارة
الداللية احلق يف وضع املعايري والتقديرات الصحيحة اليت اتناسب مع طبيعة
الوافد عند طلبه رلصة سياقة ،لذلك ألذت اللجنة مبرئيات وزارة الداللية،
واافقت مع النواب يف هذه املادة .بالنسبة إىل مسألة حقوق ا نسا  ،هناك
انظيمات يف دول فيها دميقراطيات واراعي حقوق ا نسا  ،ولكنها اضع 91
قوانني وإجراءات متنع األجانب من ممارسة العمل نفسه الذي ميارسه
املواطن ،ولنألذ دولة سويسرا األوروبية مثاالً ،حيث متنع األجانب من
االستمالك يف جنيف ،واقول إ جنيف فقط للمواطنني السويسريني ،فهل يف
هذا متييز؟! كل دولة ا قوانينها ولوائحها اليت اناسب ظروفها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحكم بكل لري وسرور .أنا
أافق مع ما افضلت به معالي الرئيس ،وأعتقد أ الصياغة احلالية أفضل من
الصياغة السابقة ،فالصياغة السابقة كانت النزعة العنصرية واضحة فيها،
وليأذ لي ا لوا الذين قاموا بصياغتها ،ألنه كا من الواضح جدًا أنها 5
موجهة إىل ف ة حمددة من األجانب والعاملني ،وهي ف ة العمالة ،ولكن
الصياغة اليوم أفضل بكثري ،وأعتقد أنها ختفف الشعور بأننا خنالف مبادئ
حقوق ا نسا  ،وال أرى فيها مشكلة دستورية باستثناء أ املادة  30اقول إنه
ال جيوز أ ميس التنظيم جوهر احلق أو احلرية .أنا مع هذه املادة حاليًا
بالتعديل ــ حتى ال يتم اعطيل القانو ــ ولكن أقول إ احملكمة العربية 01
حلقوق ا نسا  ،اليت نتشرف بأ جاللة امللك هو من اقرتح إنشاءها واليوم
سوف استضيفها مملكة البحرين ،ولو بقيت هذه املادة فحتمًا سيطعن فيها
وستبطلها احملكمة ،أي أنها إذا مل ابطل على أساس دستوري فإنها ستبطل
حتمًا على أساس حقوقي ،ولكن هذا للمستقبل .معالي الرئيس ،كيف
نضع نصًا يف قانو ــ يف دولة اتسم بأنها دولة مدنية ومنفتحة وارحب بكل 05
الزائرين ــ يقول «إنه ال جيوز لألجانب»...؟ بغض النظر عما ال جيوز م ،فإنه
يكفي استخدام لفظ «أجانب» حتى جند أ يف املادة نزعة عنصرية .أنا
أعتقد أ الصياغة غري موفقة ،والتعديل احلالي جيد وال أجد فيه مشكلة،
حيث إ النص الذي يقول «إال إذا كانت طبيعة عمله اقتضي ذلك»
سوف يتيح لنا فرصة استخدام املادة وافسريها افسريًا مناسبًا .وأعتقد أ

91

معالي وزير الداللية هو رجل حكيم وسينظر إىل ما يضيء صورة البحرين
ــ الوضاءة دائمًا ــ وسيحسن صياغة هذا املوضو  ،وأظن أ صياغة املادة
أفضل بكثري مما سبق ،ولكن ابقى املادة حباجة إىل اعديل آلر ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضلي األلت الدكتورة عائشة سامل مبارك.
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعض من سبقوني بالكالم ذكروا أ هناك
بعض الشوائب احلقوقية اليت اشوب هذه املادة ،ولكن أرى أنها بعد التعديل
ــ مثلما افضل األخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أصبح فيها نو من املرونة،
ولكن يظل هناك ختوّف يف الشار  ،والبد أ اكو هناك ضمانات 5
لألجانب ،كما افضلت األلت دالل الزايد وذكرت حالة إذا كانت الزوجة
متزوجة من أجنيب أو غريها من األمثلة األلرى ،وذكر األخ مقرر اللجنة
أيضًا أ هناك بعض الصالحيات ملعالي وزير الداللية ،وحتى اطم ن قلوبنا
حنن أعضاء جملس الشورى ،ونطم ن إىل أنه ليست هناك أي عنصرية ضد
األجانب أو غري ذلك من اأويالت ال اصب يف صاحل البحرين ،نرجو أ نسمع 01
من وزارة الداللية اأكيدًا واطمينًا لنا بأنه هناك ضمانات يف هذا اجلانب،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور الشيخ لالد بن لليفة آل لليفة.

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أوالً أ أؤكد ما جاءت به األلتا دالل
الزايد والدكتورة عائشة مبارك بالنسبة إىل قضية الضمانات ،وإذا ثبتنا ذلك
يف املضبطة فإ معالي وزير الداللية بال شك سوف يلتزم بتلك اللوائح لصيانة 91
مجيع احلقوق ،ولكن بعد أ حتدث األخ الدكتور عبدالعزيز أبل ،وبعد أ
رأينا يف األسبو املاضي أ جاللة امللك أرجع مادة من قانو الغش التجاري
باستخدام صالحيته وأحيلت هذه املادة إىل جملس النواب وكذلك جملس
الشورى للبت فيها من ناحية دستورية ،فإ هذا دليل قاطع على أ جاللة
امللك ال ميكن أ يصدر مشاريع قوانني إذا كانت فيها أي شبهة دستورية95 .
وحنن نوكد أننا يف هذا اجمللس نريد أ نطم ن أكثر حتى بعد صدور
الرأي من هي ة التشريع وا فتاء القانوني ،نريد أ نوكد ذلك إذا ما صوانا
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اليوم على هذه املادة لصوصًا ،وذلك عرب أ نلتمس من جاللة امللك أ حييل
هذه املادة قبل ا صدار إىل احملكمة الدستورية للتأكد من سالمتها
دستوريًا قبل صدور القانو  ،وهذا اقرتاح أقدمه إىل اجمللس املوقر وكلي
أمل يف أ ينال موافقة اجمللس ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إلوا هل مسعتم اقرتاح األخ الدكتور الشيخ لالد
آل لليفة؟ هو يقول :على الرغم من الفتوى اليت أاتنا من هي ة التشريع وا فتاء
القانوني ولكي اطم ن قلوبنا إىل صحة القرار الذي سوف نتخذه ،وبعد أ
اتخذوا قراركم باملوافقة بعد هذا النقاش نرفع التماسًا إىل جاللة امللك بأ

01

حييل مشرو القانو إىل احملكمة الدستورية أللذ الرأي يف هذه املادة
بالذات ،وأعتقد أ رأي احملكمة الدستورية سوف يكو رأيًا ملزمًا للجميع؛
هذه فحوى االقرتاح الذي قدمه األخ الدكتور الشيخ لالد آل لليفة ،ولكن
طبعًا إذا متت املوافقة...
05

العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،هل منلك هذا االلتصاص؟

الرئيـــــــــــــــس:
يا ألت دالل ،سوف نرفع التماسًا ،وهذا ليس التصاصًا.

91

العضو دالل جاسم الزايد:
أعلم ذلك سيدي الرئيس ،ولكن أقصد هل منلك أ نرفع التماسًا؟
95

الرئيـــــــــــــــس:
افضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شوو جملسي
الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،لتأكيد أ هناك سابقة اتعلق بهذا األمر ،يف
غرفة املنازعات عندما صار لغط على بعض املواد اافقنا مع السلطة التشريعية
على أ يعرض املشرو مبجمله على احملكمة الدستورية ،فإذ هناك اافاق
وليس لدينا لالف على ذلك ،أل املبدأ وا دف واحد وهو أال يكو لدينا يف 5
أي قانو مادة ختالف الدستور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ فواد أ د احلاجي.
01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردي على ما افضل به األخ الدكتور الشيخ
لالد آل لليفة ،هو أوالً استبق موافقة اجمللس وأبدى اقرتاحه ،وأقول إ
عرض األمر على احملكمة الدستورية إذا كانت به شبهة عوار دستوري قبل
التصديق عليه هو التصاص أصيل جلاللة امللك حبسب ما يراه ،فجاللة امللك 05
لن يقر قانونًا وهو متوجس من أ فيه شبهة عوار دستوري ،فهذا األمر مرتوك
جلاللة امللك ألنه من التصاصه .ولكين أاكلم عن موضو الرتليص
بالنسبة إىل الف ة اليت حددها القانو وأعطى الصالحية لوزارة الداللية يف
الالئحة التنفيذية مبنح رلص السياقة لألجانب ،وأنا ال أعتقد أ شبهة عدم
الدستورية انتهينا منها ،ولكن بالنسبة إىل اعارض املادة مع حقوق ا نسا

91

واالافاقيات الدولية ال أرى فيها أي اعارض ،فحق التنقل مكفول لألجنيب يف
أي وقت يف وسائل املواصالت سواء العامة أو اخلاصة ،وحق العمل وحرية
العقيدة من ضمن مبادئ حقوق ا نسا املألوذة من املبادئ الستة اليت
أات بها الثورة الفرنسية يف إعال حقوق ا نسا  ،وعليه أعتقد أ حمكمة
حقوق ا نسا  ،أو اافاقيات حقوق ا نسا ال يعنيها هل لدى األجنيب رلصة 95
سياقة أو هل ذهب إىل عمله أو عاد منه على دراجة هوائية أو دراجة نارية؟!
ليس هذا مهمًا بالنسبة إليهم ،هذا أوالً .ثانيًا :عندما نأاي إىل حقوق
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ا نسا  ،أعتقد أ من مسوولية التشريع ومن مسوولية الدولة أوالً حفظ
حقوق املواطنني .سيدي الرئيس ،هذه املادة بالتعديالت اليت أعطت لوزارة
الداللية حق اعديل اللوائح التنفيذية حفظت أرزاق الناس وأعما م ،والبحرين
هي الدولة الوحيدة يف اخلليج اليت اشرتط على سائقي األجرة وسائقي النقل
املشرتك أ يكونوا من اجلنسية البحرينية ،وال يُعطى ارليص هذه املهن لغري 5
البحريين ،وذلك للمحافظة على مكانة البحرين ومسعتها ،وعندما اأاي
املزا

ة يف أرزاق البحرينيني من ف ات من العمالة السائبة وحتى من العمالة

األجنبية اليت اعمل بعد انتهاء عملها أو كونها عمالة سائبة غري قانونية نأاي
هنا ونقول إنه خمالف حلقوق ا نسا ! املواطن هو إنسا له حق من حقوق
ا نسا  ،فكيف عندما أحدد أو أ
املزا

ي حقوق املواطن يف رزقه وعمله من 01

ة غري املنصفة وغري العادلة أقول إ هذا خمالف حلقوق ا نسا ؟!

املواطن إنسا وله حقوق ،والدولة هي املسوولة عن

اية حقوقه .أنا مع هذه

املادة ،وال أرى فيها أي شائبة دستورية ،وأيضًا هي ة التشريع وا فتاء القانوني
مل ارَ أي شائبة دستورية أو أي عوار يف هذه املادة ،والدولة هي املسوولة عن
اية حقوق وأعمال وأرزاق املواطنني من منافسة العمالة السائبة وغري 05
السائبة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ مقرر اللجنة.

91

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،املقرتح املقدم من رئيس اللجنة برفع االلتماس
إىل جاللة امللك كا خبصوص املادة  91فقط اليت فيها ا شكالية ،أما
بقية مواد القانو ــ وهي من األهمية مبكا ــ فنرى أنه جيب أ اكو

سارية املفعول يف حال موافقة جملسكم عليها وصدور املرسوم امللكي ،أي 95
أننا سنرفع االلتماس إىل جاللة امللك خبصوص مادة واحدة فقط وذلك بعد
موافقة جملسكم على ذلك ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضلي األلت هالة رمزي فايز.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر اللجنة على جهودها خبصوص 5
هذا القانو  ،وأافهم جدًا أهمية احلاجة إىل سرعة إصدار هذا القانو  ،ومع
ذلك لدي حتفظ على املادة 91؛ ألنين أرى ــ ولو مل اكن هناك شبهة دستورية
فيها ــ أ فيها شبهة من ناحية حقوق ا نسا  ،واوثر على صورة مملكة
البحرين يف هذا اجملال ،الذي دائمًا ما ننادي به ونفتخر مبا وصلت إليه
البحرين يف هذا اجملال .النقطة اليت أود أ أقو ا هي أنه من املمكن أ

01

اكو هناك حرية انتقال ،ولكن بهذه الصيغة املوجودة يف هذه املادة ليست
هناك حرية التيار وسيلة االنتقال ،ولاصة ــ لألسف ــ أ املواصالت العامة
يف البحرين حتت التطوير ،ومل اصل إىل درجة اتيح لكل املقيمني األجانب
مبختلف مستويااهم أ يستخدموها باعتبارها وسيلة أساسية للتنقل .لدي
بعض االستفسارات خبصوص صياغة هذه املادة ،بالنسبة إىل وضع ربات 05
البيوت األجنبيات الالاي يألذ على عااقهن اوصيل أوالدهن إىل املدارس أو
التسوق ،ماذا سيكو وضعهن ولاصة أ املادة اشرتطت أنه البد أ يكو
طالب الرلصة يعمل؟! معظم ربات البيوت األجنبيات ال يعملن ،فماذا
سيكو وضعهن؟ هذه نقطة أوىل .النقطة الثانية :بالنسبة إىل مصري الزائرين
األجانب لغرض السياحة أو العمل ،هوالء سيقومو بتأجري السيارات ،فهل 91
سيعطى م اصريح قيادة املركبات أم ال؟ النقطة الثالثة :بالنسبة إىل األثر
االقتصادي ،حنن بهذه الصياغة املوجودة يف هذه املادة سنحد من ازدحام
السيارات ــ كما فهمت من الشرح ــ ولكن يف الوقت نفسه من املوكد أنه
سيكو هناك اأثري على سوق السيارات وعلى االقتصاد ،وحنن اآل يف غنى
عن ذلك ولاصة يف هذه الفرتة .هذه النقاط اليت وددت أ ألفت انتباهكم 95
إليها فقط ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فقط أود أ ألفت انتباهكم إىل نقطة ــ وأعتقد أنكم أعلم
بها ــ وهي أننا اافقنا على اللجوء إىل هي ة التشريع وا فتاء القانوني صدار
الفتوى ،ملاذا قمنا بذلك؟ لكي نتأكد أ هذه املادة ليست فيها شبهة
دستورية وليس فيها إلالل حبقوق ا نسا  ،أليس كذلك؟ حسنًا ،عندما 5
وصلت إلينا الفتوى هل نأاي اآل ونعيد ونكرر الكالم نفسه؟! إذ ملاذا
جلأنا إىل ا ي ة؟! كأننا بهذه الطريقة رجعنا إىل املربع األول .اقرتح األخ
الدكتور الشيخ لالد آل لليفة اقرتاحًا وهو أ نرفع التماسًا إىل جاللة امللك
حالة هذه املادة إىل احملكمة الدستورية للتأكد من دستوريتها حتى
نطم ن ،لكن قلتم إ هذا األمر ليس من التصاصنا بل من التصاص جاللة 01
امللك .أال يستطيع املواطن العادي أ يرفع التماسًا إىل جاللة امللك؟! بلى
يستطيع ،إذا كا املواطن العادي يستطيع أ يرفع التماسًا إىل جاللة امللك
فهل اجمللس التشريعي ال يستطيع ذلك؟! أرى أ حنيل املوضو إىل جاللة
امللك لكي يتخذ ما يراه مناسبًا ،وحنن مطم نو إىل أنه لن يتخذ قرارًا
بالتصديق على مشرو قانو يعتقد أ فيه خمالفة دستورية .يا إلوا  ،أريد 05
أ يكو النقاش مركزًا على املواضيع املطروحة أمامكم وإال سنفتح
مناقشة املوضو من جديد ونتألر يف إقراره ،لذلك أرجو االنتباه إىل هذه
النقطة .افضل األخ مجال حممد فخرو.
91

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،نتفق متامًا مع سعاداك حول أ موضوعنا
ليس متعلقًا حبقوق ا نسا وال بشبهة عدم الدستورية ،أعتقد أ هناك
افاهمًا حول هذا املوضو  .وكما ذكرت إذا رفعنا االلتماس إىل جاللة امللك
فأنا على يقني بأنه لن يصدر هذا القانو إال بعد أ يتأكد من عدم وجود

شبهة دستورية فيه ،لكن املشكلة اكمن يف املادة نفسها واطبيقها .القلق 95
عند اجلميع هو كيف سيتم التعامل مع هذه املادة من الناحية العملية ،وليس
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من ناحية حقوق ا نسا أو من ناحية شبهة عدم الدستورية؟ اخلوف هو أ
يساء استغالل هذه املادة من بعض ضعاف النفوس من املوظفني ويفتحو لنا
سوقًا سوداء غدًا يف البحرين .ونقلق أيضًا من أ الوزارة ستتوسع يف املنع مما
ينعكس سلبًا على الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقايف وغري ذلك يف
البحرين .حنن حنتاج إىل أ نسمع من ا لوة يف احلكومة اطمينات ،ما 5
املقصود باألعمال األلرى اليت استوجب احلصول على الرلصة؟ نود أ نسأل
ا لوة يف احلكومة ما هي األعمال اليت ستسمح الوزارة ألصحابها بقيادة
املركبات؟ وما هي األعمال اليت لن يُسمح ألصحابها بذلك؟ ال نريد أ منرر
قانونًا ونرجع بعد ذلك لنفكر ما هي هذه األعمال؟ حنتاج إىل اطمينات كي
نوافق على هذه املادة .ذكر سعادة الوزير أ هذا القانو مهم وحنن نتفق معه 01
على ذلك ،وال نريد اأجيله ،ولكن أيضًا نريد اطمينات ــ ليس من أجلنا بل
من أجل اطم نا الشار البحريين وأصحاب األعمال أل لدينا  711ألف
أجنيب أي نصف عدد سكا البحرين من األجانب ــ حتى خنرج اليوم من هذه
اجللسة وقد مسعنا من ا لوة يف الداللية أننا لن نتوسع يف املنع .حنن نطلب
مساعدة احلكومة كي نصوت على هذه املادة ،ونريد أ نطم ن إىل أنه لن 05
اكو هناك أي بلبلة أو قلق يف الشار البحريين من قبل األجانب .األوضا
األمنية اقلق األجانب ،فهل نأاي اآل ونزيد األمر أيضًا بأوضا ألرى
ونقلقهم أكثر؟! حنن اليوم لسنا قادرين على استقطاب أيدٍ عاملة متدربة
أجنبية بسبب الظروف األمنية اليت لدينا ،أذهب (وأزيد الطني بلة) وأمنع
زوجة األجنيب أو ابنته أو ولده من القيادة! حنتاج إىل بعض التطمينات من 91
وزارة الداللية كي نوافق على هذه املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ العميد حممد راشد بو

ود الوكيل املساعد

للشوو القانونية بوزارة الداللية.
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الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأشكر السادة األعضاء على مدالالاهم
واهتمامهم بهذا املوضو الذي هو حمور اهتمامنا أيضًا ،وما يدور يف
أذهانكم هو ما يدور يف أذهاننا كذلك .أود أ أؤكد أربع نقاط :النقطة
األوىل :ال مساس مببادئ الدستور الرئيسية ،وميثاق العمل الوطين .النقطة 5
الثانية :ال مساس باحلقوق األساسية واملساواة بني الناس .النقطة الثالثة :ال
مساس أو إعاقة للحياة اليومية لألفراد سواء كانوا مواطنني أم أجانب.
النقطة األلرية :ال لتعطيل احلياة أو عجلة االقتصاد والتنمية يف اململكة .من
هذا املنطلق سوف نوكد أ الالئحة التنفيذية اليت ستصدر ستتسم بدرجة
عالية من املرونة للحصول على رلصة السياقة ولن اعطل املبادئ .ومن 01
املمكن أ عدد ف ات املستثناة من املنع لن يقل عددها عن  92أو  97أو 98
ف ة ،على سبيل املثال وبعجالة :القضاة وأعضاء النيابة العامة واملستشارو
والوظائف العليا يف الدولة وأعضاء هي ات السلك الدبلوماسي ،وهوالء
يستطيعو احلصول على رلصة قيادة ،ألننا إذا طبقنا النص على عواهنه
فحتى الدبلوماسيو األجانب لن يستطيعوا احلصول على رلصة القيادة05 ،
وهذا يتعارض مع االافاقيات الدولية وال ميكن أ نطبق هذا األمر ،كما أ
أعضاء السلك الدبلوماسي من الف ات املسموح ا يف الالئحة التنفيذية بقيادة
املركبات ،وكذلك أعضاء هي ات التدريس يف اجلامعات واملعاهد ،ومديرو
الشركات واملوسسات وأصحاب املناصب العليا ،ولكن العمال الذين ال
حيتاجو إىل الرلصة قد ينظر يف أمرهم ،واألطباء وأعضاء هي ات التمريض 91
والصحفيو

واملهندسو

وا عالميو

واحملاسبو

وغريهم ،كل هوالء

األشخاص ستشملهم الالئحة التنفيذية ،وإ شاء اهلل ستكو هناك ف ات
ألرى كثرية .بالنسبة إىل ما افضلت به األلت دالل الزايد خبصوص ربات
البيوت األجنبيات ،ربات البيوت األجنبيات ،وزوجات البحرينيني األجنبيات،
وأزواج البحرينيات األجانب ،والطلبة املسجلو

يف املعاهد والكليات95 ،

واملعاقو األجانب ــ وهذه الطبقة املهمة اليت اهمنا وهي حمور اهتمامنا ــ
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وكذلك املسوول عن املعاق الذي حيتاج إىل رعاية لاصة .أؤكد لكم أ
الالئحة ستتسم بدرجة عالية من املرونة ،مع األلذ يف االعتبار اجلانب
ا نساني واجلانب العملي أيضًا ،وإذا كا القانو سيعطل املسرية التنموية
فنحن لن نرضى بذلك ،وحنن حاولنا أ يكو هذا النص أساسًا يف الالئحة
التنفيذية ،ولكن السادة النواب كانوا مصممني على ذكره يف القانو

5

لسبب قد يكو مهمًا م ،وهو بالفعل مهم ألنه سينظم عملية النقل العام
وعدم مزا

ة املواطنني من قبل العمالة األجنبية املتدنية إذا صحت التسمية.

ولكن أؤكد أ الالئحة ستشمل أكثر من  92ف ة وهذا ما أاذكره حاليًا،
وستتسم بدرجة عالية من املرونة حبيث لن اعطل حياة أي فرد يف اجملتمع،
ولن اعطل حركة التنمية االقتصادية يف البلد .سيدي الرئيس ،لو اسمح لألخ 01
الشيخ ناصر بن عبدالر

ن آل لليفة بأ جييب عن استفسار األخ مجال

فخرو بالنسبة إىل اجلانب العملي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ الشيخ ناصر بن عبدالر

ن آل لليفة مدير عام 05

ا دارة العامة للمرور بوزارة الداللية.

مدير عام اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الر

ن الرحيم ،حنن مسعنا الناحية

القانونية واآل سأاكلم من الناحية العملية .سأجيب عن بعض االستفسارات 91
اليت وردت من ا لوة واأللوات ،بالنسبة إىل موضو اغيري الرلصة األجنبية
إىل الرلصة البحرينية ،القانو احلالي والقانو اجلديد يسمح لألجنيب بأ
يقود املركبة برلصة بلده ملدة  3شهور إىل أ يعدل أموره وبعدها يغري
رلصته إىل الرلصة البحرينية ،سواء كا قادمًا للعمل أو موجودًا لفرتة
موقتة وبعدها سيسافر .خبصوص الرلص البحرينية اليت أعطيت األجانب 95
ميكن أ نوفر هذه املعلومات ونرسلها إليكم .خبصوص العالقة بني قيادة
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األجنيب للمركبة واحلوادث ،أحب أ أوضح لكم أنه ال اوجد عالقة بني
قيادة األجنيب للمركبة واحلوادث ،فلكل حادث مسببااه وحلوله ،وليست
هناك عالقة بني جنسية السائق واحلادث املروري .خبصوص ربات البيوت ــ
وهي املالحظة اليت طرحت من قبل أكثر من عضو ــ هن ف ة اعطى رلصة،
وسوف نثبّت ذلك يف الالئحة التنفيذية ،وإذا ارك أمر معايري إصدار الرلص 5
ملعالي وزير الداللية فسوف اشمل الالئحة التنفيذية ف ة ربات البيوت.
خبصوص النقل اخلاطئ ومزا

ة األجنيب يف موضو النقل ،حنن نقر بأ

هذه الظاهرة موجودة ،والنقل اخلاطئ له ف ات ،فلدينا النقل اخلاطئ للطلبة
والنقل اخلاطئ للبضائع والنقل اخلاطئ باألجرة ــ وهو شبيه بالتاكسي ــ
وهذا النقل يقوم به أيضًا املواطنو  ،فهناك مواطنو ينقلو من دو حصو م 01
على اراليص ،وهناك أجانب ،واجلنسية ليست ا عالقة بذلك ،وأحب أ
أذكّر بأننا سنشدد العقوبة يف القانو اجلديد ،ويف ظل القانو احلالي
عندما خيالف شخص األنظمة ويُضبط فإنه يدفع املخالفة البسيطة وكفى،
أل الربح املادي الذي حيصل عليه يفوق مبلغ املخالفة بأضعاف مضاعفة،
وحل ذلك بأ اساعدونا يف القانو اجلديد ،من لالل إعطائنا صالحية 05
اغليظ العقوبة إىل درجة سحب الرلصة يف حالة اكرار املخالفة ،واملفهوم
املتعارف عليه اآل واساعد عليه الصحافة هو أ األجنيب هو فقط من يقوم
بالنقل اخلاطئ وهذا لطأ ،فهناك مواطنو ينقلو طلبة وبضائع ويقومو
بكل أنوا النقل اخلاطئ الذي نتكلم عنه ،واحلل هو أ يكو لدينا قانو
قوي يعطيين صالحية وضع عقوبة صارمة على املخالف ويف حالة اكرار 91
الفعل اُسحب الرلصة نهائيًا .خبصوص ف ة العمالة ،حبسب الوضع احلالي
يوفر صاحب العمل مواصالت مجاعية م ،أي لن يتغري شيء ،وهذه الف ة
أساسًا ال يأاو للمطالبة بالرلص وهم معتمدو على املواصالت اليت يوفرها
صاحب العمل ،إذ هذا التخوف ليس له دا ٍ .املالحظة األلرية أو من املمكن
أ اعتربوها التماسًا هي أ لكم يف ا دارة العامة للمرور إلوة وألوات 95
يعملو على مدار الساعة ويناشدونكم مترير هذا القانو نظرًا إىل احلاجة
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إىل اغليظ العقوبة ،وحاليًا حنن نسعى إىل التغليظ ولكن ال منلك األدوات،
ولدينا باملقابل مشرو كبري لوضع اقنيات على ا شارات املرورية من
كامريات وأمور ألرى ،وإذا مل يصاحب ذلك قانو شديد فلن يكو

ذا

املشرو أي جدوى ،فنناشدكم مترير هذا القانو وإذا كا هناك حتفظ
على كلمة أو صياغة فليست هناك مشكلة وسنقوم بتعديل هذه اجلزئيات 5
أو سنعاجلها يف الالئحة التنفيذية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور الشيخ لالد بن لليفة آل لليفة.

01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،حتدثنا كثريًا عن الدستورية وحقوق ا نسا
يف هذه املادة ،واآل أاينا إىل الشق اآللر وهو اطبيق هذه املادة ،ووزارة
الداللية ــ مشكورة ــ وضحت لنا الكثري ،ونرجو أ اثبت كل الك األمور

يف املضبطة كي يستشهد بها عند صياغة اللوائح الداللية ذا القانو  .يف 05
احلقيقة إ هذه املادة هي مادة انظيمية إىل حد كبري ،حبيث ال اسمح بسوء
استخدام امليزة اليت يتمتع بها كل فرد ،وهي انظم وحتاول أ متنع سوء
استخدام واستغالل بعض املقيمني ،ولاصة الذين يشاطرو

إلواننا

البحرينيني يف رزقهم من دو ارليص وباأللص يف جمال النقل اجلماعي
والنقل اخلاص ،وجزء من هذه املادة ينظم هذه الناحية ،واجلزء اآللر ينظم 91
أمورًا كثرية ألرى ،فليس هناك ما يدعو إىل التخوف من انفيذها ولاصة
أننا ثبتنا كل هذه األمور يف املضبطة اليت سوف اكو ــ كما ذكرنا ــ
استشهادًا ملعالي وزير الداللية عند إصدار اللوائح ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أحببت أ أقول لكم إ وزارة الداللية كانت متحفظة على
هذه املادة قبل جملس الشورى ،وقد حاولت أ اصل إىل نو من التوافق مع
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جملس النواب حتى ال يقف القانو  ،وهذا ما مت ،فأعتقد أ منح معالي وزير
الداللية ــ وقد كانوا متحفظني على املادة ــ الصالحية واملرونة الكافية
لوضع الالئحة التنفيذية مبا حيقق الغرض الذي كانوا يهدفو إليه أساسًا؛
يطم ننا بأ الالئحة الداللية لن اأاي على حساب املخاوف اليت أثارها ا لوة
األعضاء ،واآل ا لوة أكدوا لنا أنه ستكو هناك مرونة ولن يكو هناك 5
انتهاك للدستور أو حقوق ا نسا ولن يعوق القانو حرية العمل والتحرك
والعمل االقتصادي ،وأعتقد اآل أ املوضو أصبح واضحًا .افضل األخ
عبدالر

ن إبراهيم عبدالسالم.
01

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد أذكر كالمًا شديدًا بعض الشيء .أرى
أ هذه املادة غري منطقية وغري واقعية ،وأؤكد لكم ــ وليسجل هذا
الكالم ــ أ ا دارة العامة للمرور ستتعب وستهلك إذا أرادت اطبيق هذه
املادة ،كم من الوقت ستحتاج ملراجعة رلص  711ألف أجنيب وادقيق هذه

العملية؟! العملية ليست سهلة ،فمن لالل كالم ا لوة ــ جزاهم اهلل لريًا ــ 05
ابني أ هناك ثغرات قوية جدًا ،هل أمسح لربة البيت وال أمسح لرب البيت؟!
كيف أطبق ذلك؟

الرئيـــــــــــــــس:
91

عفوًا ،من قال هذا الكالم؟

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
األخ قال إ ربات البيوت سيستثنني من هذه املادة ،أي سيعطني رلصًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
ال ابين شي ًا على شيء مل يذكر.
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العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
لقد قيل وأطالب بالرجو إىل املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،هل الكالم الذي ذكره الشيخ عبدالر

5

ن صحيح؟

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
رب البيت موجود مبوجب الوظيفة ،هو رجل يعيل أسراه وله وظيفة،
فنحن نرى هل هذه الوظيفة مدرجة يف الالئحة التنفيذية ضمن الوظائف اليت
من املمكن أ حيصل أصحابها على رلص أم ال؟ حنن نتكلم عن املرافقني 01
للموظفني يف الدولة ،فا شكالية ستكو يف هذا اجلانب ،وال نتكلم عن
املوظفني ،فاملوظفو ينظر إليهم من حيث هل الوظيفة من درجة معينة أو
جمال معني واستدعي احلصول على رلصة أم ال؟ هذا بغض النظر عن كونه
رب بيت أو أعزبًا ،فنحن مل نتكلم عن رب البيت ،فرب البيت من املفرتض
أ له كيانًا وربة البيت ا كيا اابع لرب البيت ،وإذا كانت القاعدة 05
ستقلب فليكن ،ومن اجليد أ الشيخ عبدالر

ن عبدالسالم نبهنا وسوف

نضع «رب أو ربة البيت» حتى ال اكو هناك إشكالية .وأنا ال أعلم كيف
اوصل الشيخ عبدالر

ن إىل هذه النتيجة؟ ومن لالل املدالالت استمعت

لبعض اآلراء اليت اقول إ النص ال يسمح بهذا التطبيق ،ال ،هلل احلمد،
النص استخدم األعمال ومل يستخدم املهن أو الوظائف ،ولو أنه استخدم املهن 91
أو الوظائف لغلَّ يد ا دارة والالئحة التنفيذية ،فمجرد ذكر األعمال أعطى
مرونة لالئحة التنفيذية ،وأؤكد مرة ألرى لسعادة العضو الشيخ عبدالر

ن

عبدالسالم أ هذا التخوف سيزول  %011من لالل الالئحة التنفيذية،
وشكرًا.

95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ عبدالر
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العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،كالم كثري قيل يثبت أنه ستحدث مشاكل
كبرية يف اطبيق هذه املادة ،وأرى ــ من وجهة نظري ــ أ هذه املادة ال
إنسانية ،األجنيب هو إنسا له حق التنقل وحق استخدام الوسيلة كما قالت
األلت هالة قريصة ،واستخدام الوسيلة يعين أنه إذا كانت السيارة باعتبارها 5
وسيلة جماز استخدامها يف البلد فلماذا حترم عليَّ استخدامها؟! هل ارى أنها
اسبب ز

ة ألني أجنيب؟! ال أعلم ما هذا املنطق؟! ثم هل حنن (نربز الدوه قبل

الفلعه) كما يقولو ؟ إذا كنت ألشى االزدحام فوفر ذا ا نسا مواصالت
سليمة اصل إىل مناطق قريبة من البيوت واكو متوافرة يف كل األوقات؛
أل ا نسا قد يصاب حبادث يف منتصف الليل ،فهل يطرق الباب على جاره 01
البحريين ويطلب منه إيصاله إىل املستشفى؟! ماذا يفعل؟ أرى أ هذه املادة ال
إنسانية ،ولكن إذا أردمت متريرها ومعاجلتها فيما بعد فهذا شيء آلر،
وأؤكد من هنا أ ا دارة العامة للمرور لن استطيع اطبيق هذه املادة،
وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شوو جملسي الشورى والنواب.

91

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،من لالل استماعي ملدالالت بعض ا لوة،
أقول إ هذه املادة مل اكن موجودة يف أصل املشرو  ،وجيب أ نبني لكم
هذه النقطة .هذه املادة اقرتحها ا لوة النواب وبينت هي ة التشريع وا فتاء
القانوني أ بها شبهة دستورية وعُدِل األمر .وهذه املادة انظيمية ،ومن ضمن

مسووليات وزير الداللية السالمة على الطريق ،ومن ضمن مسووليااه أنه 95
رئيس جملس املرور ،فهل يعقل أ وزير الداللية يصدر الئحة داللية حتدث
مشاكل للمرور وحتدث مشاكل لالستثمار؟! فالتنظيم شيء طيب لكن
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اأكدوا ــ وهو اأكيد ملا قاله ا لوة يف وزارة الداللية ــ أ الالئحة الداللية
القادمة لن اوثر يف االقتصاد أو املرور أو غريهما من األمور بل هي انظيمية،
ويف الوقت نفسه أؤكد أ هناك لطة لدى احلكومة لتطوير النقل
اجلماعي ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ لليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مساء اخلري معالي الوزير ومعالي الرئيس 01
وإلواني األعضاء مجيعًا ،كما ذكر ــ بوعبدالر

ن ــ األخ الشيخ ناصر

آل لليفة أ املرور ال يلتمس ،حنن باعتبارنا مواطنني نلتمس اطبيق القانو ،
ففي كل يوم أرى السرعة الفائقة والتجاوزات اليت ال حدود ا وأقول :ليت
القانو يطبق اليوم ،حنن مع اطبيق هذا القانو ووزارة الداللية ال االم يف
إصرارها على اطبيقه وبالسرعة املناسبة ،ولكن جيب أ نكو واقعيني05 ،
حنن يف دولة نفتخر فيها مبا حققناه من إجنازات ،هناك مواطنو من
اململكة العربية السعودية الشقيقة يأمنو اآل على أسرهم يف أ يعيشوا
بيننا؛ ملا أايح م من فرص االنتقال والتسوق وقيادة السيارة وغريها بكل
حرية وسهولة ويسر ،هذه امليزات اليت افوقت فيها مملكة البحرين ثم نأاي
اليوم ومننع هذه احلرية اليت يتمتع بها هوالء؟! للفية إصدار ا لوة النواب 91
ذا املنع ناجتة عن أمور ميكن معاجلتها ،فنقل طالب من قبِل من ال رلصة
لديه ،أو من يقود سيارة أجرة وغريها ،هي خمالفات موجودة يف كل أحناء
العامل ،ولو نزلت يف أي مطار اليوم فستجد من ينادي :ااكسي ،ااكسي،
يف حني أنه ال ميلك رلصة ،إدارة املرور استطيع أ اطبق القوانني الرادعة يف
حق هوالء ،فالعيب موجود فينا ،فمن مسح والء األجانب القيام بهذه 95
األعمال هو شخص مستفيد ،أااح م الفرصة للقيام بهذه األعمال ،سابقًا
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هذا الشيء غري موجود يف البحرين ،حيث يوجد قانو صارم ،نفتخر به،
حنن نضرب أمثلة بسنغافورة ودول ألرى ،ما هو النظام املوجود يف
سنغافورة؟! املواطن يفضل االنتقال بالنقل العام على السيارة اخلاصة ،أل
هناك وسيلة حديثة ،وحنن نستبشر بوجود هذه النظرة املستقبلية لدى
احلكومة ،لكن متى سيكو ذلك؟ فكما يقولو ( :على احلي قريب)5 .
حنن نقول إ وزارة الداللية معذورة يف دفعها بهذا القانو رغم عدم قناعتها
به ،ولنكن صرحيني ،وكما قال الشيخ عبدالر

ن إ اطبيقه صعب جدًا،

وفيه الكثري من التضحيات بالنسبة لنا حنن املواطنني وبالنسبة للدولة أيضًا،
وكما ذكرت األلت هالة قريصة يوجد نوعا من األجانب :نو يأاي يف
زيارة موقتة ،يأاي يف مهمة أو رجل أعمال ،ولديه رلصة قيادة دولية ،واوجد 01
شركات وطنية استفيد منهم ،ومعنى ذلك أ نص أعما ا ستتوقف بسبب
ذلك ،أل األجنيب مينع من قيادة السيارة حتى لو كا القانو يقول إ
بإمكانه أ يقود برلصته احمللية  3أشهر ،فهذا النص يقيدنا مهما عملنا من
لوائح ،ولو كا هناك جمال لالقرتاح اآل فسأقرتح أ حتدد الالئحة
الداللية التنفيذية شروط قيادة السيارة لألجانب بالنسبة إىل املركبات 05
اآللية ،هذا مقرتح للتعديل يف القانو  ،لكن ال ميكن أ يأاي نص واضح
وصريح ويقول إنين يف اللوائح الداللية سأعدل ،ألننا بذلك سنرهق ا لوة يف
إدارة املرور ونكلفهم فوق طاقااهم ،بينما هم معنيو بتطبيق مثل هذا
القانو  .لألسف الشديد األمور ااضحت لنا من رؤية هي ة التشريع وا فتاء
القانوني ،كما أاذكر أننا عندما استشرنا احملكمة الدستورية فقد انتهت 91
لدينا مسألة التمييز وحقوق ا نسا وغريها من األمور ،لذا أرى أ اتماشى
القوانني مع الواقع ،وأ اليب حاجات الواقع العملي ،لكن أرى أ هذه املادة
وبهذه الطريقة ال اليب حاجة الواقع العملي بل على العكس فهي ستضيف
أعباء عليه ،وستظهرنا بصورة غري طبيعية ،يف دول العامل لن ينظروا إىل
الصيغة التنفيذية أو الالئحة التنفيذية بل سينظرو إىل البند الذي يقول :ليس 95
لألجانب احلق يف السياقة ،فالبد أ نألذ ذلك بعني االعتبار .الدولة اليوم
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اوسع الطرق وانفذ املشاريع ولكن احلاجة إىل زيادة عدد السيارات ستزداد
أيضًا ،لذلك أقول إنه حتى لو مررنا هذه املادة فلألسف الشديد بالنسبة لي
سأوافق عليها شخصيًا على مضض ،كما ال أريد أ اكو لدى أي من
ا لوة األعضاء غصة ألنه مرر هذا القانو  ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضلي األلت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخ الشيخ ناصر آل لليفة على اثبيت 01
الكثري من األمور خبصوص من يشملهم املنع ،ففي ضوء ما أُثبت يف مضبطة
اجللسة من كالم نرى أ املنع لن يشمل الف ات اليت كنا خنشى أ يطا ا
القانو وهي جزء من اجملتمع البحريين ،وبالتالي ال أجد صعوبة اآل يف
املوافقة على هذه املادة ،أل حتى هي ة التشريع وا فتاء القانوني وبالرجو إىل
حماضرها السابقة أرى أنها أدللت املفهوم الذي اكلمنا عنه خبصوص 05
التوسع واملواءمة ،وحتى نواءم حنن املشرعني بني النص واملوجود فهذا ال مينع
اآل  ،فكما وافقنا على قانو البلديات هنا ثم اقدم بعض األعضاء باقرتاح
لتعديله فهذا األمر ميكن معاجلته أيضًا؛ ومل نتوقع أ خنتلف على هذه املادة
اليت ال استحق أساسًا االلتالف عليها يف قانو كبري مثل قانو املرور،
فاملواءمة يف التشريع ادلل ضمن هل ميكن التوقف عند نص هذه املادة؟ 91
وهل ا األولوية بقدر املواد األلرى اليت يتضمنها قانو املرور ،واليت نشهد
أ

ا أضرارًا جمتمعية اتعلق مبسألة اشديد العقوبات؟ أيضًا أعتقد أ املادة

 02من املشرو اليت سبق أ وافقنا عليها اوجد مساحة من التوسع حيث
يستطيع وزير الداللية اضمينها الالئحة الداللية ،فمنافذ التوسع موجودة يف
مواد مرابطة بنص هذه املادة ولاصة أنه قد ذكرت دائمًا عبارة «مع مراعاة 95
نص املادة» ،وطاملا أ هذه الف ات األساسية واملهمة يف جمتمعنا واليت رمبا
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هي من حركت املوضو ستكو مستثناة ومومنة ،أل احتياجااها فيما
يتعلق بالقيادة لن متس ،وأعتقد أ املوافقة على هذه املادة لن اضري أبدًا،
وكما فعلت هي ة التشريع وا فتاء القانوني عندما اوسعت يف املفهوم ودللت
يف مفهوم الالئحة التنفيذية فأعتقد أنه لن يطعن يف ذلك ،أل من يطعن دائمًا
هو من مُنع من اقديم دعاوى فردية مباشرة ،لكن فيما يتعلق باألفراد وحتى 5
من ذوي ا عاقة فاملادة  02استثنتهم من اطبيق هذه املادة ووضعت م شروط
معينة .بالنسبة إىل الرلص الدولية ــ واليت اكلم عنها األخ لليل الذوادي ــ
فهي أيضًا حبسب نص املادة  99أااحت مبوجب الالئحة الداللية أنه سيتم
إصدار الرتاليص م مبوجب شهادة القيادة الدولية املمنوحة م ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أ املوضو أشبع حبثًا يف اجللسات السابقة ،فهل
يوافق اجمللس على قفل باب النقاش؟
05

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ نواصل النقاش .افضل األخ الدكتور الشيخ لالد بن لليفة
آل لليفة.

91

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أننا نبالغ يف احلديث عن اأثري هذه
املادة على القانو ككل ،وكما ذكرنا قبل قليل أ هناك  23مادة مهمة
يف هذا القانو ولاصة فيما يتعلق مبواد العقوبات والتشديد فيها ،ولكننا
اآل نقف عند هذه املادة كفاصل لكل ما ناقشناه يف السابق .فيما يتعلق 95
بالسياحة كيف ميكن أ اربط هذه املادة بالسياحة؟ السياحة موجودة
ومضمونة بأي رلصة كانت ،فكيف ستشجع السياحة مبنع رلص عن
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مقيمني؟ املقيمو ليس سياحًا ،السائح هو من يأاي ملدة أسبو أو أسبوعني أو
شهر أو شهرين ،وكما ذكر األخ الشيخ ناصر آل لليفة أ بإمكانه القيادة
 3شهور بدو أي مشكلة يف ذلك ،وهناك شركات لتأجري السيارات حيث
اسهل مثل هذه األمور ،هذه أيضًا مبالغة كما أرى .هناك من اشتكى أيضًا
من صعوبة التطبيق ،فإذا كا ا لوة يف وزارة الداللية ويف إدارة املرور قالوا 5
إننا سنصدر هذه اللوائح بهذه الطريقة وبكل مرونة وهم مل يشتكوا من
صعوبة التطبيق ،وإذا كانوا هم املعنيني بالتطبيق ومل يشتكوا من صعوبة
التطبيق فكيف لنا القول بوجود صعوبة يف ذلك؟! وكيف ميكنين القول
إنهم لن يستطيعوا اطبيق وانفيذ هذه املادة؟ يف احلقيقة هذا الكالم غري
منطقي ،لذا أرجو أ نقف عند حجم هذه املادة ،وعند ا دف الذي من أجله 01
أوجدت ،وهو التنظيم ،فهناك مرونة كافية وملعالي وزير الداللية أ يسمح
أو ال يسمح فيما يتعلق بقيادة األجانب .أيضًا هناك من اطرق إىل القضايا
املدنية واحلضارية وغري ذلك ،فكل دولة اشر ملا حتتاج إليه من اشريعات
رت األرض
انظم حيااها ،ففي اليابا مثالً ال ميكن أ اشرتي سيارة إ مل اش ِ
أوالً كموقف

ا ،وهذه هي طبيعة حيااهم ،فكل دولة

ا طبيعتها 05

وظروفها ،وحنن نشر مبا يتناسب مع ظروفنا ،ومجيعنا نعلم ما اعاني منه
شوار البحرين من مضايقات ،لذا أرى أننا بالغنا كثريًا يف هذه املادة،
وهناك الكثري مما أثري ال أعتقد أنه يرابط بالواقع يف شيء ،وشكرًا.
91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :موقفي كا واضحًا يف اللجنة أنا
واأللت نانسي لضوري ،وكثري من األعضاء يشاركوننا يف وجهة النظر 95
نفسها ،ووجهة النظر هذه اعبّر عن وعي النخبة البحرينية بدو حاجة إىل
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منظمات دولية أو حقوق إنسا  ،أل شعب البحرين يواز بني ظروفه احليااية
وبني احرتام حقوق كل املوجودين بيننا من قوى عاملة ومن لرباء وغريهم،
هذا واضح جدًا من النقاش الدائر .ثانيًا :احلق يقال إ مناقشاانا مع
وزارة الداللية من لالل ا لوة املسوولني أثبتت أنهم هم أيضًا ــ كما
صرحوا اآل ــ ضد هذه الصيغة ولكن مربط الفرس الذي أراه معالي الرئيس 5
أننا أمام اجلمل والقطة ،والقطة مربوطة ببيع اجلمل ،حنن اآل ال نريد أ
يرجع هذا القانو إىل جملس النواب وحنن يف األيام األلرية من دور االنعقاد
وهذا يضغط علينا ويضغط على وزارة الداللية وكذلك على هذا القانو ،
هذه القطة ــ أعين هذه املادة ــ أمام اجلمل الذي ميثل القانو مبجمله ،حنن
نرى كل الضمانات اليت طُرحت من لالل معالي الوزير ومن لالل ا لوة يف 01
وزارة الداللية وأيضًا من لالل احلق التشريعي الذي نستطيع أ منارسه يف
اغيري مثل هذه املادة ،أعتقد أ املوازنة بني صدور هذا القانو وعدم صدوره
حتتاج إىل موقف شجا منا ،ويف األلري ــ وكما ااضحت لنا الصورة ــ جاللة
امللك هو الضامن لصدور اشريع ال خيل حبقوق أي مواطن أو أي مقيم أو فيه
05

شبهة دستورية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي ،وأرجو
االلتصار.

91

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أريد أ أقول بإجياز إ ا لوة احملرتمني
يف إدارة املرور يتكلمو عن املرونة وعن معاجلة بعض املشاكل من لالل
الالئحة التنفيذية ،ولكن إذا نظرنا إىل نص املادة ــ وهم اكلموا عن بعض

األمثلة يف الالئحة التنفيذية ــ ال أرى أنه با مكا من لالل التمسك 95
بالالئحة الداللية ــ وطبعًا الالئحة التنفيذية جيب أ اتمسك بالقانو وبنص
املادة ــ اخلروج عن نص املادة ،وال أرى كذلك من لالل األمثلة اليت ضُرِبت
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من ِقبَل ا لوة يف إدارة املرور إمكانية اطبيق ما افضلوا به ،ولصوصًا إذا
نظرنا إىل النص القائل إنه «ال جيوز لألجانب املقيمني يف مملكة البحرين من
غري مواطين دول جملس التعاو اخلليجي احلصول على رلصة قيادة أو قيادة
مركبة آلية إال إذا كانت طبيعة عمله اقتضي ذلك ،»...أي البد أ اكو
طبيعة العمل اقتضي احلصول على رلصة السياقة« ،وحتدد الالئحة 5
التنفيذية طبيعة األعمال األلرى »...وذكر هنا «األعمال» أي أنه جيب أ
يكو يعمل ،وربات البيوت الالاي ال يعملن ال ميكن حبسب نص املادة أ
حيصلن على رلصة سياقة ،هذا أحد األمثلة ،وهناك أمثلة ألرى حلاالت ال
ادلل ضمن نطاق املادة بصياغتها احلالية .أعتقد أ املرونة اليت يطمح إليها
01

ا لوة يف إدارة املرور ال ميكن الوصول إليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إلوا أنا أستغرب من قراءة األخ حممد حسن السرتي
املادة بشكل معكوس ،أو ًال يقول إنه ال ميكن لألجنيب املقيم احلصول على
رلصة قيادة أو قيادة مركبة إال إذا كانت طبيعة عمله اقتضي ذلك ،وهل 05
يوجد اليوم عامل صغريًا كا أو كبريًا ال اقتضي طبيعة عمله أ اكو
لديه وسيلة مواصالت األذه إىل عمله أم أنه سيذهب ماشيًا؟! ال يوجد أي
فرد اليوم طبيعة عمله ال اقتضي احلصول على هذا الرتليص ،هذا أوالً.
ثانيًا :بالنسبة إىل احلاالت األلرى ،أجابك ا لوة يف وزارة الداللية وقالوا إ
الالئحة الداللية حتدد طبيعة األعمال األلرى ،وقالوا إ ربات البيوت 91
وغريهن ممن حيتاجو رلص السياقة سوف مينحو هذا الرتليص .حقيقة ال
أعرف ما هي افسرياانا للمادة! فنحن اآل حنور املوضو  ،وحنول املادة من
كونها حتوي مرونة كافية لوزير الداللية إىل أمر آلر ،ثم من قال لكم إ
وزير الداللية سوف يصيغ الئحة انفيذية لسلب حقوق ا نسا وملنع السواح
من اجمليء إىل البحرين ،وملنع التسهيالت اليت اُعطى لألجانب! أعتقد أننا 95
دللنا يف افاصيل ال اعرب عن روح املادة أو عن اوجهات الوزارة ،وهذا التنظيم
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موجود ،وسعادة الوزير ذكر لكم مادة موجودة يف الكويت ،والكويت
لديهم دستور منذ عام 0221م ،وهم ملتزمو بكل االافاقيات الدولية ،ورغم
ذلك فإ ماداهم أكثر شدة من املادة اليت أمامكم ،وهي مل اعطل شي ًا
عندهم .على كلٍ ،أرى أ خنفف النقاش ونتوكل على اهلل يف التصويت على
املادة ،حتى ال نضحي باجلمل يف سبيل القطة كما قال األخ إبراهيم بشمي5 .
افضل األخ سعود عبدالعزيز كانو.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اليوم يف عصر ا نرتنت وا وااف
الذكية ،وأعتقد أ فكرة أ حناول التضييق أو السيطرة على من يفكر 01
يف خمالفة القانو من لالل استخدام سياراه اخلاصة كسيارة أجرة ،أعتقد
أننا بذلك ال ننظر إىل العامل إىل أين يتجه .اليوم هناك لدمات امسها ()Upper
اقدم لكل رفيعي الشأ

املوجودين يف العامل ،ولدمات ثانية من

الـ( )applicationsمتكنك من االاصال عرب ا نرتنت ،ولالل دقيقة واحدة
اأايك سيارة أو شخص يصالك وانتهي العملية كاملة .أعتقد أ طريقتنا 05
اليت نتبعها اآل نظن أننا عربها سوف حنل املشكلة ولكن يف نظري أ
العامل كله يتجه إىل االنفتاح .حنن البد أ نهتم بسمعة البحرين ،اليوم مسعة
البحرين مهمة جدًا ،والناس ينتظرو منا أي لطأ حتى يهولوا األمر ويقولوا
إ البحرين متنع ما يباح يف الدول األلرى ،وحنن البد أ يكو اوجهنا لارج
هذا النطاق ،هذه النقطة األوىل .النقطة الثانية :حنن اليوم استقطبنا ــ من 91
لالل املشاريع اليت اقام يف البحرين ــ ف ات معينة من األجانب الذين يعيشو
عندنا وهم ال يعملو وبعضهم متقاعد ويسكن هنا مرااحًا ،فكيف سنعاجل
وضعه ووضع زوجته وأهله؟! هذه نقطة كبرية و ا مردود غري جيد وإذا مل
ندرسها بطريقة صحيحة فرمبا اعود علينا بشكل سليب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ لالد حسني املسقطي.
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95

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،اليوم عندما حضرت اجللسة كنت أاوقع أ
يكو هناك نو من النقاش مثل الذي استمعت له ،وبصراحة أعتقد أ
النقاش واملالحظات اليت استمعنا ا متلك من الوز ما جيعل كل فرد منا
خيرج مع نهاية اجللسة بقرار هو األفضل .حنن اليوم استمعنا ملن سيعد 5
الالئحة الداللية ،واستمعنا أيضًا ملن سيُطبق هذه الالئحة الداللية .سيدي
الرئيس ،عندما حضرنا اجللسة صباح اليوم كا هناك الكثري من
االستفسارات ،وأعتقد أننا عندما أاينا كنا متأكدين أ هناك جانبًا
إجيابيًا لتطبيق القانو وأ هناك جانبًا سلبيًا لتطبيقه بوجود مثل هذه املادة.
وأعتقد أنه بعد أ استمعنا ملا ذكره األخ حممد بو

ود واألخ الشيخ ناصر 01

آل لليفة وهما ممن سيُعدو هذه الالئحة ،وممن سيقومو بتنفيذ هذه
الالئحة ،أعتقد أننا حاولنا ــ وبإمكاننا ــ أ نقلل اجلانب السليب إىل أقل
مستوى من وراء مترير هذا القانو  ،ألنه سوف يكو لتطبيق هذا القانو
جانب إجيابي أكرب .أنا أجد نفسي اليوم أاوجه مع هذه التطمينات والتفسريات

اليت اقدم بها ا لوا من وزارة الداللية ،أي مع التوجه إىل املوافقة على هذا 05
القانو  ،وأمتنى أ يشاركين الرأي باقي ا لوة واأللوات ،ولاصة أننا اعودنا
يف السابق على أ كل ما يُذكر يف اجللسة ويضمن يف املضبطة يكو مبثابة
مرجعية يف املستقبل لتفسري ما اوصلنا إليه ،وشكرًا.

91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ فواد أ د احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعتقد أ هذه املادة حُمّلت أكثر مما
اتحمل ،وفُسِرت عدة افاسري .املادة واضحة ،ويف فقرة منها حتفظ حقوق 95
اجلميع ،فهي اقول ...« :من غري مواطين دول جملس التعاو اخلليجي
احلصول على رلصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إال إذا كانت طبيعة عمله
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اقتضي ذلك .»...سيدي الرئيس ،اكلم بعض ا لوا عن املقيمني يف
البحرين مع عوائلهم من دول اجلوار ،فهل من املعقول بعد أ افضل األخ
العقيد حممد بو

ود واألخ الشيخ ناصر آل لليفة وبيّنوا وشرحوا الالئحة

التنفيذية اليت اتكو من  92إىل  98بندًا ،وشرحوا حاجة املعاقني وكبار
السن ،نأاي وحنمّل املادة أكثر ونقول إنها ستعيق االستثمار؟! املادة اتكلم 5
ــ مثلما افضلت وزارة الداللية ــ عن الشرحية الدنيا من العمالة والعمالة
السائبة فقط ،ومل اتكلم عن الباقي ،مل اتكلم عن السواح الذين يأاو
ملدة شهر أو أكثر من ذلك ،ومل اتكلم عن املقيمني الذين يسكنو مع
عوائلهم يف مملكة البحرين من دول اجلوار ،هوالء كلهم حقوقهم حمفوظة.
واألمر اآللر :ردًا على التغين بانتهاكات حقوق ا نسا  ،نقول :هل انتهاك 01
حقوق ا نسا يكو فقط يف قانو يتكو من مواد اضمن حقوق اجلميع
وقانو راد حتى نتالفى كمية احلوادث املميتة اليت حتدث كل عام ــ مثلما
قالت وزارة الداللية ــ ونقلل عشرات اآلالف من حاالت جتاوز ا شارات
الضوئية عن عمد واليت اتسبب يف إزهاق األرواح يف احلال؟! حنن ال حنتاج إىل
أ نعيد القانو بسبب هذه املادة ،وحنن يف أمسّ احلاجة إليه لتنظيم الشوو

05

املرورية وافعيل القانو الراد ضد املخالفني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل األخ الشيخ ناصر بن عبدالر

ن آل لليفة املدير عام
91

لإلدارة العامة للمرور بوزارة الداللية.

املدير العام لدإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،مسعنا من ا لوة الكثري عن مسألة
املواصالت العامة ،ومع أ ذلك ليس من التصاصي ــ وهو من التصاص
وزارة املواصالت ــ ولكن ألنين عضو يف جملس املرور أقول إ هناك لطة 95
لتشغيل شبكة مواصالت جديدة يف شهر سبتمرب من العام احلالي 9104م،
والشركة احلالية اليت اقوم بتوفري املواصالت يف مملكة البحرين اغطي
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 %31فقط من شبكة احملطات ،والشركة اجلديدة سوف اغطي بنسبة اصل
إىل  %71من اململكة لتطوير الباصات كوسيلة نقل وزيادة عدد احملطات
املوجودة ،ولكم حرية االاصال بوزارة املواصالت لكي األذوا مباشرة
مجيع املعلومات .فقط أحببت أ أذكر هذا الكالم أل اليوم أثري كالم
كثري حول العمالة من الطبقة الدنيا أو األلرى بينما حنن نتكلم اآل عن 5
شبكة املواصالت يف مملكة البحرين اليت ستخدم اجلميع سواء املواطن أو
املقيم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،افضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أطيل عليكم ولكن كل ما دللنا يف
التفاصيل وجدنا أ هذه املادة غري موفقة نهائيًا ،ويف احلقيقة ا لوة النواب
مل يقصروا ووضعونا يف موقف ال حنسد عليه .أنا أقول إ هذه املادة متس 05
حقوق ا نسا ومل أافق مع ما ذكره األخ فواد احلاجي ،حنن مل نتكلم عن
احلرية ،وهذه املادة متس حقوق ا نسا حتمًا وفيها انتهاك حلقوق ا نسا ،
وهذا األمر ال جدال فيه ،وإذا كنا نود أ نعرف كيفية معاجلة هذه
املشكلة فهذا شيء آلر .هناك مقولة اقول (مكره ألاك ال بطل) ،أي
سنوافق عليه مكرهني ،أما برضانا فال ،لكن اليوم سنوكد حكمة 91
جاللة امللك ألنين أرى أنه لن يرضى أ خترج هذه املادة بهذه الطريقة ،ولن
يرضى أ متس صورة البحرين بأي شكل من األشكال ،لذلك ألتمس من
جاللة امللك سواء بصفيت عضو جملس الشورى ــ وأعتز بهذا االنتماء ــ أو
بصفيت رئيس املفوضني يف املوسسة الوطنية حلقوق ا نسا أ حييل هذه
املادة فقط إىل احملكمة الدستورية ،حبيث ال انظر إليها فقط على أنها متس 95
الدستور بل حول التزامات اململكة بكل ما يتعلق حبقوق ا نسا ينص عليه
الدستور أيضًا ،لذلك أعتقد أ هذا هو صمام األما الذي يتيح لنا أ نصوت
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بنعم اليوم ذا االعتبار فقط ،أما املادة فهي انتهك حقوق ا نسا حتمًا،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،افضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شوو

5

جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،سأكو آلر املتكلمني إ شاء اهلل .حقيقة
أنا أحب أ أطم ن اجلميع وأقول إ هذه املادة عبارة عن مادة انظيمية ،وال 01
نألذ اجلانب السليب وهو أننا سنلجأ عن طريق هذه املادة إىل اعقيد حياة
املواطنني أو املقيمني وهذا ليس صحيحًا .البحرين دائمًا اقوم بتسهيل األمور
املتعلقة باألجانب ،وهناك شهادات من منظمات عاملية اوكد هذا األمر.
با ضافة إىل أ الالئحة الداللية ستمر مبراحل عديدة ،وستعد من وزارة
الداللية وستنظر من جهات كثرية ،وبعد ذلك ستحال إىل هي ة التشريع 05
وا فتاء القانوني لضما مجيع احلقوق املكفولة ،وبالتالي ــ كما قلت
لكم ــ بصفتنا حكومة نوكد أنه لن يكو هناك ضرر على احلياة اليت
نعيشها اآل  ،وشكرًا.
91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)
95

الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش الطويل ليس أمامنا إال أ نصوت على املادة 91
املستحدثة اآل  ،فهل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( 92:95بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وبهذا نكو قد انتهينا من مناقشة 91
مواد مشرو القانو  ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
95

الرئيـــــــــــــــــس:
سوف نألذ رأيكم على ألذ الرأي النهائي على مشرو القانو فورًا.
افضل 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:
5

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
01

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

05

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
91

موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
95

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

31

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
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العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
5

موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
01

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

05

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
91

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
95

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

31

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
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العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
غري موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
5

موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
01

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،هل يوافق اجمللس على مشرو القانو بصفة
نهائية؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر مشرو القانو بصفة نهائية .افضل سعادة األخ عبدالعزيز بن
حممد الفاضل وزير شوو جملسي الشورى والنواب.
91

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،بعد موافقتكم النهائية على هذا املشرو
أحب أ أاوجه بالشكر إىل سعاداك أوالً ثم إىل اللجنة وإىل مجيع أعضاء
اجمللس على جهودهم يف إجناز هذا املشرو  ،وشكرًا.

95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أرفع اجللسة لالسرتاحة.

(رفعت اجللسة مدة ساعة ثم استؤنفت)
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(وهنا تولي سعادة العضو مجال حممد فخرو النائب األول للرئيس
رئاسة اجللسة)
النائب األول للرئيس:
بسم اهلل نستأنف اجللسة .وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول 5
األعمال واخلاص مبناقشة اقرير جلنة الشوو التشريعية والقانونية خبصوص
مشرو قانو بتعديل بعض أحكام القانو رقم  92لسنة 9115م بشأ
اجلمعيات السياسية (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب)،
ومشرو قانو بتعديل بعض أحكام القانو رقم  92لسنة 9115م بشأ
اجلمعيات السياسية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  35لسنة 9109م .وأطلب 01
من األلت دالل جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

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

النائب األول للرئيس:

05

هل يوافق اجمللس على اثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

91

النائب األول للرئيس:
إذ يتم اثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )114

95

النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشرو القانو  .افضلي األلت
مقررة اللجنة.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،نناقش اليوم مشرو قانو بشأ اجلمعيات
السياسية ،وهناك عدد من املواد مت مشو ا بالتعديل اتعلق مبسألة بيا
النظام األساسي للجمعيات السياسية ومسألة التعديل ومسألة من حيق له
االنضمام إىل اجلمعية .ومت ادارس هذا املشرو من قبل مجيع اجلهات املعنية 5
وخباصة وزارة العدل .وقد اافقنا مع ا لوة النواب ــ حنن اللجنة ــ على ما
انتهوا إليه خبصوص مشرو القانو  .وكذلك كا هناك اوافق من قبل
وزارة العدل أثناء مناقشة املوضو  .فيما يتعلق ببعض بنود هذا القانو
وموضو سن االنضمام إىل اجلمعية السياسية ،فقد جاء ذلك متوافقًا مع
مرئيات حوار التوافق الوطين .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء 01
فإ اللجنة اوصي مبا يلي :املوافقة على اوحيد مشرو قانو بتعديل بعض
أحكام القانو رقم ( )92لسنة 9115م بشأ اجلمعيات السياسية (املعد يف
ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) ،ومشرو قانو بتعديل بعض
أحكام القانو رقم ( )92لسنة 9115م بشأ اجلمعيات السياسية ،املرافق
للمرسوم رقم ( )35لسنة 9109م ،يف مشرو قانو واحد من حيث املبدأ05 .
واملوافقة على اوصيات اللجنة بشأ مشرو القانو املوحد وذلك بالتفصيل
الوارد يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
91

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
95

هل يوافق اجمللس على مشرو القانو من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ يُقر مشرو القانو من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،افضلي األلت مقررة اللجنة.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
الديباجة :اوصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
01

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
05

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،افضلي 91
األلت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
مقدمة املادة األوىل :اوصي اللجنة باملوافقة على مقدمة هذه املادة
95

بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على مقدمة هذه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مقدمة هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ اُقر مقدمة هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية،
افضلي األلت مقررة اللجنة.
01

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )4البند ( :)8اوصي اللجنة باملوافقة على حذف هذه املادة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

05

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

91

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي األلت مقررة

95

اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )5البند ( :)9اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األلت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.
5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سوال أوجهه إىل اللجنة :ملاذا غريت السن
املقررة ملباشرة احلقوق السياسية إىل  91سنة؟ أعتقد أ مباشرة احلقوق
السياسية جيب أ اكو يف أي عمر؛ أل هذا أمر قابل للتغيري ،فأيًا كا
العمر ملباشرة احلقوق السياسية أفضل من حتديد السن بعشرين سنة ،وال

أعرف ملاذا حذفت اللجنة السن املقررة يف القانو ملباشرة احلقوق السياسية 01
وجعلتها  91سنة؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األلت مقررة اللجنة.

05

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،مت النص على سن العشرين بناء على التعديل
الذي مت بشأ مباشرة احلقوق السياسية ،واملقصود باحلقوق السياسية أمرا
وهما حق املشاركة يف االستفتاء وحق االنتخاب .وهذه التوصية جاءت أيضًا

بناء على مرئيات حوار التوافق الوطين ،واليت جاء فيها أ الشخص يستطيع 91
االنضمام إىل أي مجعية سياسية .هذه مربرات اللجنة وفق ما نص عليه القانو
وبناء على ما مت التوافق عليه يف حوار التوافق الوطين ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
95

شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي
األلت مقررة اللجنة.
01

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )2الفقرة ( :)4اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األلت الدكتورة بهية 05
جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار خبصوص «عدم استخدام
موسسات الدولة واملوسسات العامة ودور العبادة ،»...هذه اجلزئية ليس عليها 91
لالف ،ولكن بالنسبة إىل عبارة «والشعائر الدينية» ،الشعائر الدينية ليست
مكانًا بل مفهومها واسع ،فكيف استخدم الشعائر الدينية؟ حنن هنا
نتكلم عن منابر وأماكن وال نتكلم عن شعائر دينية ،أي نتكلم عن
استخدام أماكن ،وال أعرف كيف نصوغ املادة اآل بشكل سريع ولكين
أعتقد أ مكا الشعائر الدينية هنا غري صحيح ألنها اشمل أيضًا العبادات95 ،
فكيف ميكن استخدام الشعائر الدينية يف ممارسة النشاط؟ وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األلت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال شك أننا جممعو على موضو فصل العمل 5
السياسي عن العمل الديين؛ لذلك البد أ ننص على مسألة منع هذه
املمارسات سواء كانت أمورًا متارس أو أماكن ،ولاصة أ دور العبادة
والشعائر الدينية واملوسسات التعليمية مدرجة يف القرار الصادر عن وزير
العدل يف حتديد األماكن الدينية بشكل عام ،ومت عرض ذلك على جملس
الشورى ــ إ مل ختين الذاكرة ــ يف قانو االستمالك للمنفعة العامة ،ويف 01
مسألة املوسسات التعليمية اوجد نصوص صرحية بأنه ال جيوز مباشرة أي
عمل سياسي ،وبالتالي وجدنا أ النص على هذا األمر يف النص القانوني
سليم ،ومن ناحية ألرى هو متوافق أيضًا مع ما متت الدعوة إليه يف مرئيات
حوار التوافق الوطين بشأ الفصل بني العمل السياسي واجلانب الديين،
05

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ إبراهيم حممد بشمي.
91

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حتى يكو األمر واضحًا من لالل مضبطة
اجللسة ،ما هو املقصود مبوسسات الدولة واملوسسات العامة ودور العبادة
واملوسسات التعليمية؟ أقرتح أ جند صياغة ألرى ذه الشعائر الدينية ،أل
وضعها بهذه الطريقة هو يف غري أماكنها املخصصة ،لذا أقرتح إجياد صيغة
ألرى ذه الفقرة ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أرجو ممن لديه اقرتاح أ يتقدم به مكتوبًا .افضل معالي
األخ الشيخ لالد بن علي آل لليفة وزير العدل والشوو ا سالمية واألوقاف.
5

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،املادة ( )2يف البند (و) من الفقرة الرابعة،
كا يفهم منها أنه البد أ يكو مكانًا ( ،)fiscalويف احلقيقة إنه ال
يشرتط أ يكو مكانًا ( ،)fiscalفحينما نتكلم مثالً عن الشعائر الدينية
ــ حيث كا هناك كالم عنها ــ نقول إ الشعرية الدينية قد اكو موكبًا،
وقد اكو أي أسلوب من أساليب العبادة يتضمن شعرية ،فهنا يكو

01

االراباط بالشعرية وليس باملكا يف حد ذااه ،ويف ذلك نو من التوسيع
ملفهوم الشعائر الدينية .خبصوص الكالم الذي قاله األخ إبراهيم بشمي وهو
أ موسسات الدولة واملوسسات العامة واملوسسات التعليمية فيها نو من
التخصيص لبعض األمور ،نقول إنها كلها للتأكيد ،املوسسات التعليمية قد
اكو لاصة ،فال ادلل يف املوسسات العامة ،أو يف موسسات الدولة05 ،
ولكن املوسسات العامة قد اكو لغرض عام وقد يتوسع فيها؛ فلذلك هي
موجودة بهذا الشكل ،والنص على الشعائر الدينية بهذه الطريقة ليس
املقصود به فقط املكا  ،ولكن أيضًا الشعرية ذااها إذا كانت اتطلب
موكبًا أو جتمعًا أينما كا مكا هذا التجمع فسيحصل فيه أيضًا االلتزام
91

بعدم ممارسة السياسة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا .افضل األخ الدكتور الشيخ لالد بن لليفة آل لليفة.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،املفهوم األمشل هنا هو عدم استغالل الدين
واستخدامه أداة لتحقيق أغراض سياسية ،سواء كا يف مكا شوو
العبادات أو غريه أو يف شعائر .هذا هو املفهوم؛ لذا فإ املادة صحيحة،
5

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ لليل إبراهيم الذوادي.
01

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة إ التعديل األول الذي ينص على
«ومناسبات الشعائر الدينية» أوضح ،ولكن املوضو هكذا أيضًا مفهوم،
وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األلت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أثنّي على الكالم الذي مسعناه .كا
القصد منها هو أال اُستغل مثل هذه األماكن باعتبارها أماكن أو أثناء اأدية 91
أي من املناسبات اخلاصة فيها ملسألة األنشطة السياسية ،ولذلك جاء ذكرها
على سبيل النص عليها كأماكن ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
95

شكرًا ،افضل األخ إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نود أ نألذ برأي معالي وزير العدل،
ولكن جيب البحث عن سياق صحيح ،وإجياد صيغة معينة حتى ال خنلط
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األمور السياسية بالدينية واملذهبية والطائفية  ...وإخل ،ولكن حينما اضعها
واقرأها هكذا فوضعها يفقع العني ،فأنا أود رأي مقررة اللجنة بالذات يف
هذا املوضو  ،وما هو البديل إذا كنا حنن فعالً نبحث عن بديل ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أنا إىل اآل مل أستلم أي مقرتح حمدد بهذا الشأ  ،وبالتالي
أعتقد أ نكتفي بالنقاش ونصوت على اوصية اللجنة .هل هناك مالحظات
ألرى؟

01

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي
األلت مقررة اللجنة.

91

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( :)7اوصي اللجنة باملوافقة على حذف هذه املادة.

النائب األول للرئيس:
95

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
5

النائب األول للرئيس:
إذ اُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي األلت مقررة
اللجنة.
01

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )8الفقرة األوىل :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
05

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
91

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي 95
األلت مقررة اللجنة.
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العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( :)2اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .األخ إبراهيم حممد بشمي لديه نقطة
نظام فليتفضل بطرحها.

العضو إبراهيم حممد بشمي (مثريًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أقرتح قراءة املواد ألننا فعالً ال نستطيع 91
املتابعة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
حنن أعطيناكم اجملال ،وإذا مل اكونوا حمضّرين فال اوجد
مشكلة ،وسنقرأ املواد .وننتقل اآل إىل املادة التالية ،افضلي األلت مقررة 95
اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( :)04اوصي اللجنة باملوافقة على حذف هذه املادة.
31
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األلت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.
5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سوال موجه إىل اللجنة :ملاذا حذفت هذا
النص؟ هل هناك مادة ألرى يف القانو ؟ أنا حاولت ــ صراحةً ــ أ أحبث عن
مادة ألرى اُعاجل هذا املوضو يف مشرو القانو ومل أجد ،وهذه املالحظة
سبق أ ذكرناها يف عدة مشروعات بقوانني ،وهي أنه حينما اُحذف مادة

من مشرو القانو جيب أ يُذكر سبب حذفها ،وعلى سبيل املثال يُذكر 01
أنها حُذفت أل هناك مادة معينة اُعاجل املوضو  ،أو ألنه ال ضرورة ا ،أو ألي
سبب من األسباب ،ولكن ليس من املقبول أ اُحذف ونبحث عن بديل ا يف
مشرو القانو وال جند ا أي بديل ،فحبذا لو أعرف ملاذا حُذفت هذه املادة؟
وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األلت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبب حذفها هو أ هذا القانو جاء اعديالً 91
لقانو قائم نافذ ،وبالتالي املادة  04من القانو النافذ نصت على املواد اليت
اتكو منها املوارد املالية ،ورمبا حنن أرفقنا لكم ــ وهذا اوضيح لأللت
الدكتورة بهية اجلشي ــ نص القانو النافذ اآل بشأ اجلمعيات السياسية،
وهو الذي مت وضع املواد اخلاصة باألمور املالية للجمعية فيه ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

95

شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
5

النائب األول للرئيس:
إذ اُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي األلت مقررة
اللجنة.
01

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )05الفقرة الثانية :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
أنا لدي سوال حول هذه املادة ،من الذي سيقوم بالنشر ،هل اجلمعية 05
أم الوزارة؟ افضلي األلت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة سبق أ أثري هذا السوال،
واجلواب هو أ األوضا سوف اعامل كما اُعامل األوضا يف الشركات 91
التجارية اليت مت ضرب املثل بها ،ومبجرد وضع هذه امليزانيات سوف يتم
التعامل معها يف مسألة النشر ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل معالي األخ الشيخ لالد بن علي آل لليفة وزير العدل 95
والشوو ا سالمية واألوقاف.
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وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،كما افضلت مقررة اللجنة ،القانو يُخول
اجلمعية ذااها ــ كما لوّل بعض الشركات ــ أ انشر يف اجلريدة الرمسية،
فاجلمعية أيضًا انشر موازنتها يف اجلريدة الرمسية باعتبار ذلك التزامًا
عليها ،وهنا اتعامل مع اجلريدة الرمسية مباشرة يف هذا األمر ،وسنذهب يف 5
ذلك إىل أ القانو لوّ ا نشر ذلك يف اجلريدة الرمسية.

النائب األول للرئيس:
لدي سوال آلر :هل جرت العادة أ اقبل وزارة ا عالم مراسلة من جهة
01

غري حكومية؟

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
نعم ،إذا كا القانو هو الذي يقول ذلك ،وشكرًا.
05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ معالي الوزير أجاب عن السوال،
ألننا حينما نقرأ عبارة «كما جيب عليها» ،فكلمة «عليها» اعود على 91
اجلمعية وليس على الوزير ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

95

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
5

النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي
األلت مقررة اللجنة.
01

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( :)02اوصي اللجنة باملوافقة هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ افضل األخ الدكتور عبدالعزيز 05
حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار عن موضو اعتبار القائمني
على شوو اجلمعية يف حكم املوظفني العموميني .فإذا أمكن أ اوضح لي 91
األلت مقررة اللجنة خبصوص املوظف العام الذي إذا مت التعدي عليه أو مت
منعه من أداء مهمااه فالقانو يُجرم ذلك ،حيث إنه يقوم مبهمة أو بعمل
رمسي ،فما هو وضع عضو اجلمعية الذي يُعترب يف حكم املوظف العام إذا ما
اعرض إىل ذلك؟ وكيف يُفسر القانو املادة ،حبيث يُصبحو يف حكم
املوظف العام؟ أنا أعتقد أ يف املوضو لبسًا ،وأرجو أ يكو هناك اوضيح 95
حتى نفهم نص املادة ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األلت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا اعتباره من املوظفني العموميني ال يعين 5
أنه حيظى باحلماية اليت يتكلم عنها الدكتور عبدالعزيز أبل اآل  ،فاحلماية
ستكو

اية املال العام ،حيث اُعترب أموال اجلمعية من األموال العامة،

ولاصةً أ قانو العقوبات نص على بعض الصفات اليت يتم مبوجبها اعتبار
الشخص يف حكم املوظف العام ،وهم يف وظيفتهم هنا يولذ مبسووليتهم
فيما يتعلق بهذا املال العام التابع للجمعية ،وليس ضفاء صفة من صفات 01
احلماية أو احلصانة م ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

05

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

91

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي

95

األلت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( :)91اوصي اللجنة باملوافقة على حذف هذه املادة.
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
01

النائب األول للرئيس:
إذ اُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي األلت مقررة
اللجنة.
05

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )99الفقرة األوىل :اوصي اللجنة باملوافقة هذه املادة كما وردت
يف مشرو القانو الثاني.

النائب األول للرئيس:
91

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما وردت يف مشرو القانو
الثاني؟

(أغلبية موافقة)
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95

النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة كما وردت يف مشرو القانو الثاني .وننتقل إىل
املادة التالية ،افضلي األلت مقررة اللجنة.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )93الفقرة األوىل :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ افضل األخ الدكتور عبدالعزيز 01
حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار حول عبارة «اراكبت خمالفة
جسيمة ألحكام دستور اململكة» ،نفهم أ املخالفة ميكن أ خترج عن 05
إطار الدستور ،لكن كلمة (جسيمة) ماذا اعين؟ عندما ختالف حكم من
أحكام الدستور ،فاملخالفة يف قانو املرور ميكن أ خيرج بشكل سريع،
لكن هنا كيف ميكن أ اكو املخالفة جسيمة يف أحكام الدستور؟
وشكرًا.

91

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أيضًا لدي استفسار ،وكأننا جند أنه ال 95
وجود للجمعية يف احملكمة املدنية الكربى ،فما دورها يف الدفا عن نفسها
مقابل هذه القضية؟ وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل معالي األخ الشيخ لالد بن علي آل لليفة وزير العدل
والشوو ا سالمية واألوقاف.
5

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،يف البداية ،خبصوص ما افضل به األخ
إبراهيم بشمي :عبارة «احملكمة الكربى املدنية ،بناء على دعوى يقيمها» أي
أ هذا األمر ليس قرارًا يعرض على احملكمة مباشرة بل إنه دعوى حيصل
فيها ابليغ ومتثيل وجلسات ،فهي قضية مثلها مثل أي قضية ،فاطم ن متامًا

أ هذا األمر مل يتغري بل هي دعوى موجودة وانظر ويتاح للجميع فيها إبداء 01
وجهات النظر ،واوجد اآل قضايا من هذا النو  .األمر اآللر ،فيما يتعلق
بعبارة «خمالفة جسيمة ألحكام الدستور» ،يف هذا املوضو بالذات إذا نظرنا
إىل قانو العقوبات فدائمًا نتكلم عن شرعية اجلرائم والعقوبات ،فيجب أ
اكو حمسومة ،وعندما ننظر إىل قانو إداري بصفة عامة فمسألة اعريف
كلمة جسيمة أو ليست جسيمة اكو غالبًا يف اقدير اجلهة رافعة الدعوى 05
حتت رقابة القضاء وهو من يقرر يف األلري إذا كانت هذه املخالفة يف هذا
الوضع اعترب جسيمة أم ال ،فبهذه الكيفية وضعناها ومتت املوافقة عليها
حتى من قبل جملسكم املوقر يف سنة 9115م عندما صدر قانو اجلمعيات،
وكانت فكرة كلمة «جسيمة» أنها مسألة ختتص بها السلطة اليت اقوم
بتحريك الدعوى حال وجودها ،وحتت رقابة القضاء وهي اليت اقرر وجودها 91
من عدمه ،وهل هي جسيمة أم هي خمالفة عادية استوجب فقط دعوى وقف
النشاط ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
95

شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي
األلت مقررة اللجنة.
01

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( :)94اوصي اللجنة باملوافقة على حذف هذه املادة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

05

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

91

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي األلت مقررة

95

اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( :)95اوصي اللجنة باملوافقة على حذف هذه املادة.
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

النائب األول للرئيس:
إذ حتذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي األلت مقررة
اللجنة.
05

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة الثانية :مقدمة املادة الثانية :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
91

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
95

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي
األلت مقررة اللجنة.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( 92مكررًا) :اوصي اللجنة باملوافقة على حذف هذه املادة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

01

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي األلت مقررة

91

اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )4بند ( :)01اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت
يف مشرو القانو الثاني.

95

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما وردت يف مشرو القانو
الثاني؟
5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة كما وردت يف مشرو القانو الثاني .وننتقل إىل
املادة التالية ،افضلي األلت مقررة اللجنة.

01

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )2بند ( :)4اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.

05

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
91

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
95

النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي
األلت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( 00فقراا جديداا ) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة 31
بالتعديل الوارد يف التقرير.
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ افضل األخ إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ هذه الفقرة دار حو ا نقاش كبري 5
إذا اتذكر معاليكم عندما أعددنا قانو الصحافة والنشر ،وكا هناك
اقرتاح بأ اكو هذه املادة يف قانو اجلمعيات السياسية وليست اابعة لوزارة
ا عالم ،أل هناك أكثر من جتربة يف دول عربية عدة ،وبالذات جتربة
انظيم األحزاب السياسية يف األرد  ،وقد جاءت هذه املادة أل هذه النشرة مع
الفروقات بينها وبني النشرات اليت اصدرها شركات أو موسسات أو 01
مجعيات ،هي ليست نشرة صحفية إال إذا كنتم انظرو إليها على أنها نشرة
صحفية موجودة يف السوق ،اُنشر واُبا وينطبق عليها قانو الصحافة
والنشر ،وشكرًا.
05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أافق مع ما افضل به األخ إبراهيم بشمي
يف طرحه ،وأرى أنه حتى الفقرة األلرية اليت اقول« :وختضع هذه النشرات 91
حلدود حرية الرأي والتعبري يف القانو املنظم للصحافة» ،فألشى أ ميس
اعبري حدود حرية الرأي والتعبري املادة  30اليت انظم عدم املساس جبوهر
احلق واحلرية ،فأعتقد أ كلمة «احلدود» هي اعبري مبهم ،ولو قلنا ضوابط
أو نظم فسيكو أفضل ،فأنت ال استطيع أ اقول إ هناك حدودًا للحرية
إال يف حدود املنطق ،مبعنى أ أحدًا ال يتطاول مثالً ،لكنين أزيل احلدود 95
اليت متنعين من التحدث يف موضو اقتصادي ،أو يف موضو سياسي أو
اجتماعي مثالً! فقد اكو بعض املواضيع ا حساسية أو حدود ،ولكن
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بعض املواضيع االقتصادية ال حدود ا ،وعندما أحتدث يف موضو احلرية
االقتصادية أو احلرية السياسية ما دمت ال أمس ثوابت وقيمًا معينة ،فاحلدود
اعبري مبهم بعض الشيء وقد يُساء افسريه يف التطبيق ،ال أعلم إ كا هناك
جمال ليعود إىل اللجنة ملعاجلة هذا التعبري حتديدًا ،كأ نقول لضوابط
حرية الرأي والتعبري وليس لـ «حدود» ،أل كلمة «حدود» يف مضمونها قد 5
اعين أنك حتد ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل معالي األخ الشيخ لالد بن علي آل لليفة وزير العدل
01

والشوو ا سالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،يف احلقيقة هذه املادة من وجهة نظرنا مهمة
جدًا ،وهي مل اكن موجودة سابقًا ،وكا االعتماد على قرار صدر عن
وزير ا عالم آنذاك فيما يتعلق بالنشرات ،وبصفيت وزير عدل وجدت 05
الصعوبة التالية :هناك مجعيات سياسية اصدر نشرات ،وهذه النشرات ليس
ا شخص مسوول ،وليس ا مدير حترير ،وفيها خمالفات جسيمة ،وهذه
النشرات ال يوجد ضابط ا إال أ يقوم وزير العدل برفع دعوى على اجلمعية،
فليس من املعقول أ اكو املسألة بهذه الطريقة ،فاعتربها نشاطًا سياسيًا
للجمعية كنشرة ،وأقوم برفع دعوى يوميًا بوقف اجلمعية وحبلها! فهذا 91
الكالم غري صحيح .كا هناك ليارا  :اخليار األول :أنه البد أ يكو
هناك انظيم ،فالتقييد املطلق للحرية أيضًا غري مشرو  ،فكا البد من
إجياد طريقة حبيث يكو مدير التحرير مسووالً أو رئيس التحرير مسووالً
كمثال ،ولاصة أنه إذا نظرنا إىل قانو الصحافة فسنجد أ مسوولية
رئيس التحرير مفرتضة ،لذلك وضعناها هنا لنرى ما هي الطريقة اليت 95
حنسب بها مسوولية رئيس التحرير ،وطبيعة النشرة ،وطريقة اوزيعها ،وكل
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هذه األمور ابينها الالئحة ،فالفكرة هي أنه جيب أ اكو للجمعية برامج
معينة استطيع أ اتواصل بها مع الناس ،لكن يف الوقت نفسه ليس بالطريقة
السي ة اليت رأيناها يف بعض النشرات اليت اتجاوز فيها كل احلدود
والضوابط واملعايري .فيما يتعلق بكلمة «احلدود» إذا نظرنا إىل املادة  02من
العهد الدولي املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية فسنجدها اقول :استتبع 5
ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة  9من هذه املادة واجبات
ومسووليات لاصة ،وعلى ذلك جيوز إلضاعها لبعض القيود ولكن شريطة
أ اكو حمددة بنص القانو  ،وأ اكو ضرورية حيث عدّد هذه القيود.
حنن يف احلقيقة وضعنا كلمة حدود يف النص ،وهي كلمة متداولة يف العادة
وال أعتقد أنها اثري كثريًا من التخوف ،ما آمله من جملسكم املوقر هو 01
اعتبار هذه املادة نقلة بالنسبة إىل العمل السياسي املنضبط ،حبيث اكو
هناك نشرات مسوولة ميكن مساءلتها ويف الوقت نفسه اتيح للجمعية
السياسية أ ابدي رأيها بشكل يتوافق مع صحيح القانو  ،ويف حدود
وضوابط حرية التعبري ،وشكرًا

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حتى اآل مل أفهم هل ستكو هذه الصحافة 91
اابعة لوزير العدل بتبعية اجلمعيات السياسية أو ستكو اابعة لوزارة ا عالم؟
وهذا ال جيوز ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل معالي األخ الشيخ لالد بن علي آل لليفة وزير العدل 95
والشوو ا سالمية واألوقاف.
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وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،النشرة اابعة للجمعية السياسية ،وليست اابعة
لوزير العدل أو وزير ا عالم ،ولكن من الذي يقوم بالتحقق من القانو ؟!
الذي يصدر القرار حبسب القانو الذي أمامنا هو وزير ا عالم وختضع
املسألة لضوابط وزير ا عالم ،وإذا كا هناك يف هذه النشرة ما يعترب 5
نشاطًا سياسيًا أو ما يستوجب من وزير العدل اعتباره كذلك والتدلل فيه
فمن املمكن أ يتم ذلك ،ولكن يف األلري النشرة هي جزء إعالمي سياسي
جلمعية سياسية ،وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعتقد أ األمور اولذ بهذه الطريقة ،أل
هذا سيشكل إرباكًا سواء لوزارة ا عالم أو وزارة العدل أو اجلمعية 05
السياسية ،أنا أعرف أ مرجعييت بصفيت مجعية سياسية هي وزارة العدل،
وبالتالي مطبوعااي ومنشورااي ...إخل ستأاي حتت هذه املظلة السياسية ،أما
الصحافة والنشرات املوجودة يف البلد اليت متثل موسسة جتارية لاصة فهي
اابعة لوزارة ا عالم ،وهذه املادة ستشكل لكم إرباكًا سياسيًا وصحفيًا،
91

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األلت مقررة اللجنة.
95

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،إضافة إىل ما افضل به الوزير يف هذا الشأ ،
أقول إ حق اجلمعية يف إصدار مثل هذه النشرة مقيد مبوجب كل األنظمة
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اليت اُنظم عمل اجلمعيات السياسية ،واليت انص على أ افصح هذه
اجلمعيات عما هي براجمها وأهدافها؟ ولذلك مت النص على هذه النشرة ألنها
اكو للتداول والبد أ يكو لدى اجلمعية ارليص بذلك من وزارة ا عالم.
«حدود حرية الرأي والتعبري» هذه عبارة شائعة ،ويتم استخدامها يف النصوص
الدستورية أو يف االافاقيات الدولية مثلما افضل معالي وزير العدل وأشار إىل 5
ذلك؛ وحق حرية الرأي والتعبري ال يُعترب من احلقوق املُطلقة اليت اوضع من دو
أي قيود ،لذلك هذه ا جراءات التنظيمية اأاي من باب ا شراف على صحة
عمل اجلمعيات السياسية يف هذا اجملال ،وعليه فإ هذا النص ليس فيه أي
اعارض ،بل على العكس هو يشكل مسألة التزام حتى ال اصدر نشرات
ختالف مبادئ وأعمال اجلمعيات السياسية اليت من املفرتض أ التزم بها يف 01
نهجها املوجود مبوجب هذا القانو أو مبوجب نظامها األساسي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،يا إلوا لدي اقرتاح مقدّم من األخ الدكتور عبدالعزيز
أبل بتغيري كلمة «حدود» إىل كلمة «ضوابط» ،حبيث يُقرأ عَجُز املادة05 :
« ...وختضع هذه النشرات لضوابط حرية الرأي والتعبري يف القانو املنظم
للصحافة» ،وسوف نصوّت أوالً على جواز نظر هذا االقرتاح ،فهل يوافق
اجمللس على جواز نظر هذا االقرتاح؟
91

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .افضل معالي األخ الشيخ لالد بن علي آل لليفة وزير
العدل والشوو ا سالمية واألوقاف.

95

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أود فقط أ أبيّن أنه مع االحرتام لوجهة النظر
اليت أاى منها هذا االقرتاح ،مع األلذ يف االعتبار أ االقرتاح يف حد ذااه
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بهذه العبارة يعدّ لطيفًا ،ولكن لألمانة هو ال يقدّم شي ًا إذا كانت االافاقية
الدولية اقول «قيود» ،وإذا كنا نتكلم عن إطالقات القانو فعندما أاكلم
عن «ضوابط» فمعنى ذلك أ هناك ضوابط معينة البد أ أضعها يف القانو ،
وهذا يكو يف التفصيل ،لكن عندما أاكلم عن حرية التعبري وأ
ا حدودًا ،نعم ا حدود معينة ،ونقول ( )it has boundariesو(5 )it has borders
و( )it has limitsوهذه كلها موجودة .وعلى أساس أننا يف املرحلة األلرية من
هذا القانو إذا استحسنتم التغيري فكا بها ،ولكن يف اعتقادي أ ما هو
موجود ال خيالف أبدًا أي قاعدة من قواعد حقوق ا نسا فيما يتعلق حبرية
التعبري ،واألمر جمللسكم املوقر يف هذا ،وشكرًا.

01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مثلما افضل معالي الوزير هذا التعديل لن 05
يقدم أو يولر وإمنا هو حتسني لفظي فقط ،وملاذا نتمسك حرفيًا مبا هو
موجود يف اجملال الدولي إذا كنا نستطيع أ نقدم صيغة أفضل وأحسن
وأكثر قبوالً ملتلقي الكلمة؟ وشكرًا.
91

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،قلق الوزير يأاي من باب اخلوف من التألر يف إقرار القانو ،
ألننا لو أجرينا اعديالً فيجب أ يعود املشرو إىل ا لوة يف جملس النواب
ورمبا ينتهي الدور قبل إقرار القانو  .افضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن
أبل.

95

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا أافق مع ما ذهب إليه األخ
حممد حسن السرتي ،وإذا كا التغيري سوف يعطل مشرو القانو فاألمر
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هنا خمتلف؛ أنا أاكلم عن حتسني الصياغة فقط ،أل احلدود افسر افسريًا
غري مناسب ،وميكن أ اكو صياغة االافاقية الدولية سابقة لألجواء
احلالية اليت اعرب عن احرتام حقوق ا نسا وبالتالي كلمة «ضوابط» ابدو
أكثر دقة يف اقديري ،ولكن إذا كا هذا التغيري سيعطل القانو فهذه
مسألة خمتلفة وأسحب املقرتح حتى ال يتعطل القانو  ،وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟
01

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي
األلت مقررة اللجنة.

91

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )07بندًا جديدًا برقم ( :)3اوصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة كما وردت يف املشرو بقانو الثاني.

95

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما وردت يف املشرو بقانو
الثاني؟
5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة كما وردت يف املشرو بقانو الثاني .وننتقل إىل
املادة التالية ،افضلي األلت مقررة اللجنة.

01

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( )08فقرة ثانية :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما
وردت يف املشرو بقانو الثاني.
05

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ افضل األخ الدكتور عبدالعزيز
حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار حول عبارة «وكيفية التصويت 91
على الك القرارات» ،ويا حبذا لو يوضح لنا معالي الوزير أو األلت املقررة ما
معنى «كيفية التصويت»؟ التصويت يكو إما بأغلبية وإما بأقلية ،ولكن
«كيفية التصويت» ما هو املقصود بها؟ وشكرًا.
95

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ إبراهيم حممد بشمي.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،وزارة التجارة اآل ارسل مندوبًا حيضر
اجتماعات الشركات ،ووزارة التنمية االجتماعية ارسل مندوبًا إىل اجلمعيات
األهلية ،ويكو املندوب مسووالً عن اقديم اقرير إىل الوزارة حول ما حدث
يف االجتما  ،فلماذا وزارة العدل مستثناة من هذا ا جراء؟ وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل معالي األخ الشيخ لالد بن علي آل لليفة وزير العدل
والشوو ا سالمية واألوقاف.

01

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،احلقيقة أ هذه املادة اعاجل ظاهرة موجودة
اآل متارس بشكل متواار ،وهي أنه اصري اجتماعات عامة نفاجأ بها يف
وزارة العدل ،وال نعرف من الذي حضرها ،فأحد االجتماعات مثالً ُعقِدَ حتت
سُلم ــ حبسب ما قيل لنا ــ وأحد االجتماعات قالوا لنا إنهم وضعوا صندوقًا 05
وفتح اجملال من الصباح حتى املساء وحضر من حضر وختلف من ختلف ومل
يكن هناك نصاب قانوني لالجتما  ،وذلك رغم أ القانو يقول إنه البد أ
يكو هناك نصاب وأ حيضر عدد معني ثم بعد ذلك إذا مل حيضر العدد
املطلوب نقوم بالتأجيل ،وهذا كله ال يتم االلتزام به؛ ثم ما هو املعروض على
الذين قاموا بالتصويت؟! وعلى ماذا مت التصويت؟! أيضًا ليست لدينا فكرة91 .
أحيانًا فيما يتعلق مبسألة التصويت جند أنه يف النظام األساسي مكتوب
«ازكية» ،ولكن هذا ليس معناه أ يعلو ذلك على إرادة النالب ،ويف األلري
املومتر العام هو األساس ،وقد وجدنا أ اجلهة املعينة دالل اجلمعية اليت
اقوم بالتزكية حتصر األمر فال اد جماالً للرتشح إال لفال وعال  ،وهذا
الفال والعال هما فقط اللذا يفوزا  ،وهذا الشخصا ال أحد يعلم من 95
الذي جعلهم يفوزا أل طريقة التصويت غري موجودة عندنا؛ هذه املادة سوف
اعطينا هذه الصالحية .ويف الوقت نفسه الذي حناول فيه أ نقول إنه البد أ
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اكو هناك شفافية يف العمل السياسي ولاصة يف املومتر العام ــ وحنن
نعرف ما حيدث فيه ــ ال نريد أ جنعل اجلمعية وكأنها حتت رقابة مباشرة،
أي أ اقوم وزارة العدل بإرسال أحد للمراقبة ،حنن نود أ اكو الرقابة
احلقيقية ألعضاء اجلمعية الذين حيضرو املومتر العام ،ولكن هناك
مجعيات اآل قائمة على ثالث مومترات عامة مل حيضر فيها إال أقل من 5 %5
ــ إذا حضروا ــ ونعلم أنهم يف آلر مومتر عام م امتنعوا عن أ يوفروا أي
معلومات ،وقالوا إ القانو ال حيوي أي حق يف أ اطلب منا هذه املعلومات،
ومل ينشروا أعدادًا اتعلق مبومترهم ،والنتيجة أ هناك مناصب يف اجلمعية ال
يستطيع النالب أ يصوّت ا مباشرة أل هناك من يزكي ،وأ النالب يف
النهاية ال يعلم من حضر ومن مل حيضر ،وحنن ال نعرف األعداد اليت 01
حضرت؛ هذه املادة اعاجل هذا الوضع السيئ ،ويف اعتقادي أنها كافية بإذ
اهلل أل اكو هناك معلومة حول كيف اتم إدارة األمور يف اجلمعية ولاصة
أ املومتر العام للجمعية هو السلطة األساسية فيها ،وهي السلطة املغيبة يف
الكثري من اجلمعيات السياسية ،وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األلت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،با ضافة إىل ما افضل به معالي الوزير91 ،
هناك أيضًا نواحٍ اتعلق بأ بعض األشخاص قد يكونو منضمني إىل
اجلمعية يدفعو مبسألة بطال انعقاد اجلمعية العامة ،أو بطال ا جراءات
من الناحية الشكلية لعدم الصحة أو لعدم اابا ا جراءات الالزمة يف مسألة
التصويت ،وبالتالي وجود مثل هذه املستندات يُثبت ما إذا كانت اجلمعية
عند عقدها ألي اجتما أو إجراء اصويت مت ذلك فعالً وفق ا جراءات 95
والضوابط القانونية الالزمة ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما وردت يف املشرو بقانو
الثاني؟
01

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة كما وردت يف املشرو بقانو الثاني .وننتقل إىل
املادة التالية ،افضلي األلت مقررة اللجنة.

05

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( 93مكررًا) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.

91

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
95

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي
األلت مقررة اللجنة.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة الثالثة :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
01

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضلي 91
األلت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة الرابعة :اوصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد يف
املشرو بقانو الثاني.
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما وردت يف املشرو بقانو
الثاني؟
01

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ اقر هذه املادة كما وردت يف املشرو بقانو الثاني .وبهذا نكو
قد انتهينا من مناقشة مواد مشرو القانو  ،فهل يوافق اجمللس عليه يف

05

جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
سوف نألذ رأيكم على ألذ الرأي النهائي على مشرو القانو فورًا91 .
افضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
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95

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
5

موافقة.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
91

موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
95

الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
31
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
5

موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
موافق.
01

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
05

موافق.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
91

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

95

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
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النائب األول للرئيس مجال حممد فخرو:
موافق .األغلبية موافقة ،هل يوافق اجمللس على مشرو القانو بصفة
نهائية؟
5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ يقر مشرو القانو بصفة نهائية .افضل معالي األخ الشيخ لالد بن
علي آل لليفة وزير العدل والشوو ا سالمية واألوقاف.

01

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،يف لتام مناقشة مشرو القانو ال يسعين إال
أ أقول إ هذا القانو جاء انفيذًا ملرئيات حوار التوافق الوطين ،ومن ضمن
أهدافه :أوالً :التطلع حنو أ يكو ــ بالفعل ــ هناك قانو بشأ اجلمعيات
السياسية يطبق على أرض الواقع لعمل سياسي وطين جامع بني الناس .ثانيًا05 :
أ القرارات اليت اولذ دالل اجلمعية أو ا جراءات واللوائح املوجودة دالل
اجلمعية اكو متاحة للجميع .ثالثًا :هذا املشرو مكّن أيضًا أعضاء
اجلمعية من الطعن يف قرارات اجلمعية مباشرة أمام القضاء .رابعًا :أيضًا
بالنسبة إىل مسألة كشف الذمة املالية ،أمانة هناك مجعية من اجلمعيات
السياسية ــ بدو ذكر أمساء ــ ضمنت يف نظامها األساسي ما يفيد كشف 91
الذمة املالية ،رغم عدم نص القانو عليه ،واليوم يأاي هذا القانو لريسخ
هذه املسألة .أشكركم كثريًا على افهمكم هذا األمر ،وما قمتم به من
جهود انعكست حقيقة إجيابًا على التعديالت اليت أدللت على القانو ،
فأشكركم مجيعًا ،وإ شاء اهلل نلقاكم يف املرات القادمة ،وشكرًا.
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