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مضبطة الجلسة االستثنائية الخامسة
دور االنعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث
الرقـم:
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استثنائية 5

التاريخ 21 :شعبـــان 1435هـ
 19يـونيـــــــــو 2014م

15

عقد جملس الشورى جلسته االستثنائية اخلامسة من دور االنعقاد العادي
الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة االجتماعات الكربى مبقر اجمللس
الوطين بالقضيبية ،عند الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس احلادي
والعشرين من شهر شعبان 1435هـ املوافق التاسع عشر من شهر يونيو
2014م ،وذلك برئاسة صاحب السعادة مجال حممد فخرو النائب األول لرئيس
جملس الشورى ،وحضور أصحاب السعادة أعضاء اجمللس ،وسعادة السيد
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام جمللس الشورى.
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وقد مثل احلكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
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 - 1عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسي الشورى
والنواب.
 - 2السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
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 من وزارة الداخلية:
 - 1املقدم راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
 - 2السيد عيسى أمحد تركي مدير إدارة اجلنسية.
 - 3النقيب حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية.
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 - 4السيد وليد حممد الطويل املستشار القانوني.
 من وزارة املالية:
 السيد عارف صاحل مخيس وكيل الوزارة.20

 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني.كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام املساعد لشؤون
العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني باجمللس،
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كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة،
ثم افتتح النائب األول للرئيس اجللسة:

النائب األول للرئيس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتتح اجللسة االستثنائية اخلامسة من دور

5

االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بتالوة أمساء
األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة .تفضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
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اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة صاحب
املعالي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس اجمللس للسفر خارج اململكة،
وأصحاب السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :الدكتورة بهية جواد اجلشي
للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من جهة أخرى ،وعبدالرمحن حممد مجشري
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للسفر خارج اململكة ،ومحد مبارك النعيمي ،والدكتور سعيد أمحد
عبداهلل ،وخالد عبدالرسول آل شريف ،وخالد عبدالرمحن املؤيد ،وحممد
هادي أمحد احللواجي ،والسيد ضياء حييى املوسوي ،وعلي عبدالرضا
العصفور ،ودالل جاسم الزايد لظرف خاص ،وشكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل
اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة
اجللسة االستثنائية الرابعة .فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.
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العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات على مداخليت سأزود بها
القائمني على شؤون املضبطة والطباعة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
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شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
إذن تقر املضبطة مبا سيُجرى عليها من تعديل .وننتقل اآلن إىل البند
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التالي من جدول األعمال واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )19لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق
العمل ،ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من املادة ( )36من القانون رقم ()19
لسنة 2006م ،بشأن تنظيم سوق العمل( .املعدين يف ضوء االقرتاحني بقانونني

15

املقدمني من جملس النواب) ،وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف
جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
20

النائب األول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .سوف نؤجل مناقشة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية البحرينية لعام 1973م ،إىل حني ورود
بعض املستندات حوله ،وسوف ننتقل إىل البند الذي يليه يف جدول األعمال
واخلاص مبناقشة التقرير التكميلي للجنة املرافق العامة والبيئة خبصوص
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم املباني الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )13لسنة 1977م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة 2013م،
وأطلب من األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة فليتفضل.
5

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

النائب األول للرئيس:
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هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:

15

إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر الملحق  /1صفحة )130
النائب األول للرئيس:

20

تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بتاريخ  10يونيو 2014م ،استلمت جلنة
املرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس جملس الشورى واملتضمن تكليف
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اللجنة بإعادة دراسة كل من املواد ( )2و( )23و( )24املسرتدة من مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم املباني الصادر باملرسوم رقم ()13
لسنة 1977م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة 2013م ،على أن تتم
دراستها وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنها؛ ليتم عرضه على اجمللس.
ومبوجب هذا الطلب عقدت جلنة املرافق العامة والبيئة اجتماعيها اخلامس
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والعشرين والسادس والعشرين ،وذلك لتدارس املواد املسرتدة ،والوقوف على
كل وجهات النظر بشأنها .وقد شارك يف اجتماعي اللجنة كل من :سعادة
األخت رباب العريض نائب رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وهيئة
املستشارين القانونيني باجمللس .وبعد مناقشة مستفيضة مت تبادل وجهات النظر
ما بني السادة أعضاء اللجنة ،وكل من رئيس هيئة املستشارين القانونيني
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باجمللس ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان ،بشأن ما أثري من السادة أعضاء
جملس الشورى من آراء حني مناقشة هذا القانون .أجرت اللجنة عدة تعديالت
على املواد سالفة الذكر ،وذلك لضمان تناسب العقوبات املفروضة على خمالفة
أحكام هذا القانون ،وفعاليتها يف حتقيق الغرض املرجو منه .يف ضوء ما أجرته
اللجنة ــ يا سيدي الرئيس ــ من تعديالت جاءت بعد مناقشة مستفيضة للمواد
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املسرتدة من مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة على املواد ()2
و( )23و( )24من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم املباني
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )13لسنة 1977م ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )51لسنة 2013م ،وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق مع التقرير،
20

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
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شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتقدم بالشكر إىل اللجنة على
تفهمها التعديالت ووجهات النظر اليت طُرحت يف هذا اجمللس .طُرح يف اللجنة
موضوع املادة ( )22اليت ذكر البعض أنها كافية لذوي الشأن للتظلم والطعن
على القرارات الصادرة يف تنظيم املباني .حينما نرجع إىل املادة ( )22جندها
تنص على أن« :تُنشأ بقرار من رئيس اهليئة البلدية جلنة للتظلمات من القرارات
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اليت تصدرها البلدية يف شأن تنظيم املباني ويكون مقرها البلدية ،ويُستدعى
أمام اللجنة مندوب البلدية ،كما يُدعى صاحب التظلم إلبداء وجهة نظره أمام
اللجنة ،وجيوز الطعن يف قرارات اللجنة أمام احملكمة الكربى خالل ثالثني
يومًا من تاريخ صدورها ،وذلك بدعوى تُرفع بالطرق املعتادة» .هذه املادة مل يعد
هلا وجود يف الواقع ،ألن اهليئة البلدية املركزية أُلغيت ،والقرار الصادر من
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رئيس اهليئة البلدية والوظائف اليت أشري إليها يف القرار مل تعد موجودة،
فبالتالي طُرح يف اللجنة موضوع تعديل هذه املادة مبا يتفق حاليًا مع التنظيم
القانوني للمباني يف مملكة البحرين ،مبعنى كيف أعدل مواد بينما تظل هذه
املادة على حاهلا ،حيث إنها مل تُستعمل من الناحية العملية منذ تاريخ إلغاء اهليئة
البلدية املركزية .القضاء واجهته صعوبات مجّة يف تنفيذ هذه املادة حتى انتهت
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حمكمة التمييز إىل أن هذه املادة حتى لو مل تُنفذ ومل تُفعل إال أن احلق العام
يف الطعن أمام القضاء كفله الدستور ،فبالتالي وحنن نناقش اليوم موضوع
تنظيم املباني بإجراءات جديدة ،البد أن نتطرق إىل تعديل هذه املادة .أثري يف
اللجنة أننا ال منلك اخلروج عن املوضوع الذي مت حتويله من جملس النواب .طبعًا
أنا من رأيي القانوني الشخصي أرى أنه إذا رأت السلطة التشريعية أمامها مادة
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ميتة ومل تُفعل وأن تنفيذها على أرض الواقع مستحيل ،فإنها متلك تعديلها مبا
يتفق مع مقتضيات الواقع احلالي ومقتضيات التنظيم والتطوير ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك اقرتاح حمدد؟ تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أن أشكر سعادة األخت لولوة
العوضي ،اللجنة قامت بدراسة مداخلتها ،ودرست هذا االقرتاح ،وهناك
استدراك يا سيدي الرئيس ،وكنت سأعرض االستدراك على جملسكم
املوقر ،أثناء عرض املواد الثالث ،ألننا حنتاج إىل إعادة املداولة يف املادة األوىل

5

من مشروع القانون اليت تضم تعديل املادة ( ،)22واالستدراك اآلن طُبع ووُزع
على السادة أعضاء اجمللس لدراسته إىل حني مناقشة املواد ( )2و( )23و(،)24
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،الدكتور عصام الربزجني ،أصحيحٌ أن هذه املواد مل تُحل من
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احلكومة للتعديل؟ تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس
هيئة املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة األوىل من مشروع القانون هي مادة
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االستبدال ،ونصت على املواد املستبدلة يف مشروع القانون ،ولكن مل يرد فيها
ذكر الستبدال املادة ( ،)22وسبق للمجلس أن وافق على مقدمة املادة األوىل
باملواد املستبدلة الواردة واملشار إليها يف هذه املادة .فيما يبدو أن االقرتاح هو
تعديل املادة ( ،)22إذن ينبغي أن يعود اجمللس يف هذه احلالة إىل مناقشة ديباجة
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املادة األوىل إلضافة املادة ( )22إذا اقتنع اجمللس بإعادة املناقشة مبوجب املادة
( )108من الالئحة الداخلية جمللس الشورى لالعتبارات أو األسباب اليت
ذكرتها األخت لولوة العوضي بهذا الشأن ،واألمر مرتوك للمجلس للموافقة
أوالً على إعادة مناقشة مقدمة املادة األوىل حبيث يوافق على إضافة مادة
مستبدلة أخرى وهي املادة ( ،)22وبعد ذلك يُقدم اقرتاح بالنص اجلديد للمادة
( ،)22وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هذه املادة يا دكتور مل تُحل من احلكومة أصالً ،فهل جيوز
إضافة مواد لو تقدم طالب االقرتاح بتعديلها؟
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رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
كون املوضوع موضوعًا مهمًا ومتعلقًا مبوضوع إجياد جلنة تظلمات،
فقد كان قانون تنظيم املباني سابقًا ينص على إنشاء هذه اللجنة (جلنة
التظلمات) ،ولكن قانون البلديات يف الواقع ألغى اهليئة البلدية املركزية اليت
كانت هي من قرر إنشاء هذه اللجنة ،وهذا يعين من حيث الواقع أن املادة
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( )22غري موجودة ،ولكنها مل تُلغى بشكل رمسي ،ولذلك االقرتاح على
أساس أنها تدخل ضمن مواد االستبدال لكي يُقرتح نصٌ جديدٌ هلا ينص على
موضوع إنشاء جلنة تظلمات ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،ما أقوله هو أنه يف أي مشروع قانون ،إما أن نأتي مبشروع
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القانون مبواده من احلكومة ،أو أن يكون اقرتاحًا بقانون يأخذ جمراه
الطبيعي .ولكن أن أضيف مادة اآلن مل ترد أصالً يف النص فأعتقد أن يف ذلك
خمالفة لألنظمة واللوائح .تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
20

شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،خبصوص املادة ( ،)22طبعًا هذا هو تعديل
لقانون نافذ حمدد لعدد من املواد ،إذا كان هناك اقرتاح لتعديل مادة يف ذات
القانون ،فيجب أن تُرفع باقرتاح للمجلس ويُحال إىل احلكومة لدراسته ،وبعد
ذلك يأتي إىل اجمللس يف صورة مشروع قانون ،وهذا هو الشيء الصحيح .لكن
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25

لدي نقطة مهمة جدًا جيب االنتباه إليها وهي أن أي قرار إداري تصدره أي وزارة
من الوزارات هو قابل للطعن عليه أمام احملكمة ،أي أنه ليس حمصنًا ،وال
يوجد قرار إداري حمصن ضد الطعن عليه باللجوء إىل القضاء ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

5

شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،خالل السنوات االثنيت عشرة السابقة ،حني
نستلم مشاريع قوانني وكان هناك ضرورة لتعديل بعض مواد أخرى سبق

10

جمللسكم املوقر أن أقرها فمجلس النواب املوقر عدّل الكثري من املواد ،وقدّم
مواد يف مشاريع أخرى ،يف نص املادة  22استدركنا؛ ألن هذا املشروع بقانون
نافذ ،وهناك نص غري واقعي أُلغي ،كما تفضل األخ الدكتور عصام
الربزجني ،وهناك جلنة تظلم برئاسة األخ رئيس البلدية املركزية ،وهذه البلدية
املركزية ألغيت ،وبالتالي هذا النص ناقص يف مشروع قانون نافذ ،لذا جيب

15

تعديله واستدراك ذلك ،ونتمنى على احلكومة املوقرة القبول بتعديل هذه املادة
ليتماشى القانون النافذ اآلن مع التعديالت والواقع املوجود يف وزارة شؤون
البلديات ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لنكن واضحني يا إخوة ،هناك إجراءات يف الالئحة الداخلية

20

وال جيوز لنا اخلروج عن نطاقها ،حيث حتال تعديالت أي مشروع قانون مبوجب
مشروع قانون ،ومشروع القانون احملال إلينا مل يتضمن هذه التعديالت ،وإذا
ارتأى اجمللس تعديل مادة مل ُتحَلْ إلينا حتى تُستكمل الصورة التشريعية هلذا
القانون فيتقدم أعضاء من اجمللس باقرتاح بقانون لينظره هذا اجمللس وحيال
إىل احلكومة ثم يعاد إلينا ،فلم يسبق هلذا اجمللس أن ناقش أي مادة مل ترد
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25

ضمن مشروع القانون ،وهذا ال ميكن مطلقًا ألنه يعترب خمالفة لنصوص
الالئحة الداخلية ولنصوص الدستور ،لذا أمتنى على اجمللس أال نستمر يف هذا
النقاش وأن نكتفى مبا تلزمنا به الالئحة الداخلية مبناقشة املواد الثالث.
تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى
5

والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،إضافة إىل ما تفضلتم به ،يف الفصل األول
كانت هناك ممارسة يف جملس النواب وهي أن نرسل إليهم قانونًا نقوم بتعديل
 3أو  4مواد منه ثم يُفتح املشروع ويعدل القانون بأكمله ،وقد أوضحنا هلم أن

10

هذا األمر غري صحيح ،وقلنا إذا كان لديك اقرتاح بقانون فهناك آلية لذلك
وهي أن تتقدم باقرتاح بقانون تدرسه احلكومة ثم يعاد ،وكثري من القوانني
اليت عدهلا جملس النواب رفض جملسكم املوقر إضافة مواد جديدة إليها مل
ترد يف أصل املشروع .مشاريع القوانني على نوعني :مشروع قانون كامل مثل
قانون الصحافة ،وتستطيعون تعديله كما تشاءون ،ومشروع قانون يتعلق

15

بتعديل مادة أو مادتني وهنا ال ميكن فتح القانون وتعديل كل مواده ،فهذا
غري جائز ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أن األمور واضحة بأن هناك الئحة تنظم هذا العمل.

20

تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أيًا كانت وجهة النظر ،أريد نصًا واحدًا يف
الالئحة الداخلية مينع اجمللس من النظر باإلضافة أو احلذف على مشاريع
القوانني اليت تُقدم من احلكومة ،جملسكم املوقر أضاف مواد إىل مشاريع
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25

قوانني كثرية ،وجملس النواب أضاف مواد أيضًا ،فال يعين ذلك أن تكون
السلطة التشريعية يف إطار حمدد بالذات يف املشاريع اليت تقدم من احلكومة،
السلطة التشريعية من حقها إذا عرض عليها مشروع قانون وارتأت أن هناك
نصوصًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ال يقبل التجزئة أن تقرر إما أن تعدل مشروع
القانون وإما أن تبقي عليه ،لكن أن أضيّق على السلطة التشريعية بأن تلتزم

5

باإلطار املرسوم واحملدد من احلكومة فهذا ال يقبله عقل وال منطق وال قانون.
عندما جاءت احلكومة وعدلت مواد وتركت هذه املادة ــ قد يكون سهوًا أو
خطأ أو أيًا كان السبب ــ فنحن السلطة التشريعية ماذا نقول للناس؟ اذهبوا
إىل جلنة تظلمات برئاسة رئيس اهليئة البلدية ،وهذه اهليئة ألغيت منذ  20أو
 30سنة! األمر يف األول واألخري للمجلس فيما يراه .أشكر مقرر اللجنة كما

10

أشكر الوزير على إضافته اجلزئية بشأن أن القرار اإلداري جيوز الطعن عليه،
وهذا األمر أريد تثبيته يف مضبطة اجللسة حتى يستطيع املواطنون العاديون
الذين قد يواجهون بقرارات إدارية أن يلجأوا إىل القضاء ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أن علينا االكتفاء بهذا القدر من النقاش ،يا أخ

15

عبدالرمحن لن نناقش املادة  ،22ألني أرى أن يف ذلك خمالفة لالئحة الداخلية،
تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
املادة ( :)2توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من

20

احلكومة.

النائب األول للرئيس:
25

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
املادة ( :)23توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف

10

التقرير.

النائب األول للرئيس:
15

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
20

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
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25

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
املادة ( :)24توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
10

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

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة
مجيع مواد مشروع القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

20

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي
ساعة؟

25

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالتقرير التكميلي الرابع للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية

5

الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002م ،املرافق للمرسوم رقم ()124
لسنة 2011م« ،تقليل مدة احلبس االحتياطي للمتهم ،ومنحه حق التظلم».
وأطلب من األخ أمحد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

10

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

15

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

20

(انظر الملحق  /2صفحة )146
النائب األول للرئيس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.

25

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

( ) 26

2014/6/19م

املضبطة االستثنائية

شكرًا سيدي الرئيس ،أرسل صاحب املعالي السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى خطابًا برقم  642إىل جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين بناء على قرار اجمللس يف جلسته العشرين ،املنعقدة
بتاريخ  11مارس 2013م خبصوص إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002م،

5

املرافق للمرسوم رقم ( )124لسنة 2011م« ،تقليل مدة احلبس االحتياطي
للمتهم ،ومنحه حق التظلم» إىل اللجنة وذلك ملزيد من الدراسة ،واستلمت اللجنة
خطاب معالي رئيس جملس الشورى رقم ( )707والذي مبوجبه كلفت اللجنة
مبواصلة مناقشة مشروع القانون املذكور الذي مازال قيد الدراسة لدى اللجنة.
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظر

10

واليت اشتملت على اقرتاح بإجراء تعديل على املادة  ،149واملقدم من سعادة
العضو األخت دالل جاسم الزايد ،وسعادة العضو األخت لولوة صاحل العوضي،
ورأي جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشورى ،ورأي اجمللس األعلى للقضاء
خبصوص مشروع القانون ،ورأي وزارة الداخلية ،ورأي املؤسسة الوطنية حلقوق
اإلنسان ،ومجيع هذه اآلراء مرفقة مع التقرير .تدارست اللجنة املادة ()149

15

من املادة األوىل ،واملادة الثانية من مشروع القانون موضوع الدراسة حبضور
املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،وممثلي املؤسسة الوطنية حلقوق
اإلنسان ،وممثلي وزارة الداخلية ،وممثلي وزارة العدل .وبعد النقاش انتهت
اللجنة إىل املوافقة على توصيتها السابقة بتعديل املادة ( ،)149وذلك بالتوافق
مع جملس النواب املوقر ،ألن هذا التعديل مينح احلق للمتهم احملبوس احتياطيًا

20

يف التظلم من قرار النيابة برفض اإلفراج عنه عند اجلهة األعلى داخل النيابة
العامة ،وهي ثالث جهات ،تبدأ باحملامي العام من خالل التظلم أمامه من قبل
املتهم ،فإذا مل يبت يف التظلم خالل مدة ثالثة أيام يُعد ذلك مبثابة رفضًا له،
ويرتتب عليه رفع التظلم تلقائيًا إىل اجلهة األعلى وهي احملامي العام األول ،وإذا
مل يبت اآلخر يف التظلم أيضًا خالل ثالثة أيام يُعد ذلك مبثابة رفضًا له ويرفع
تلقائيًا إىل النائب العام ،وإذا مل يبت فيه خالل ثالثة أيام يعد ذلك مبثابة رفضًا
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25

له .ومما تقدم اتضح للجنة أن مشروع القانون يسعى ملنح فرص أخرى للمتهم
احملبوس احتياطيًا بالتظلم أمام نفس اجلهة الرئاسية األعلى لتمارس دورها
الرقابي على القرارات الصادرة عن اجلهة األدنى لديها ،حيث إن هذه اجلهة
العليا وفقًا للنظام اإلجرائي تشكل جهة حتقيق ثانية ،علمًا بأن احلبس
االحتياطي هو من اإلجراءات التحفظية اليت حتفظ املتهم من ردود أفعال اجملين

5

عليه أو ذويه كنوع من االنتقام ،ومينع اإلجراء من ناحية أخرى املتهم من
ارتكاب جرائم أخرى جديدة ،وبالنسبة إىل اجملتمع يُعد احلبس االحتياطي
محاية لألدلة النامجة عن اجلرمية من أن تشوه أو ختفى إذا تُرِكَ املتهم حرًا.
ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي باملوافقة
على املادة ( )149من املادة األوىل ،واملادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض

10

أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة
2002م ،املرافق للمرسوم بقانون رقم ( )124لسنة 2011م« ،تقليل مدة
احلبس االحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم» ،وذلك بالتفصيل الوارد يف
اجلدول املرفق ،واألمر معروض على جملسكم املوقر ،وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مالحظيت ومالحظة األخت دالل الزايد تتفق

20

يف جزء كبري منها مع مالحظة وزارة الداخلية الواردة يف تقرير اللجنة ،ألن
ظاهر النص مينح املتهم فرصًا للتظلم لكن باطنه التظلم إىل اجلهة ذاتها،
وتكليف املتهم باملالحقة ،وتعطيل أدوات التحقيق ،مثلما تفضلت وزارة
الداخلية يف رأيها ،ويف الوقت نفسه يرتتب عليه أن يلهث املتهم مع اجلهة املعنية،
اليت هي النيابة العامة ،والنيابة العامة التظلم عندها رئاسي فهي جهاز واحد،
يعين أنه ليس هناك فرق بني النائب العام واحملامي العام ووكيل النيابة،
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25

فكلهم جهاز واحد ويتبعون يف األخري النائب العام على خالف القضاء الذي
يأتي على ثالث درجات .بالنسبة إليّ يكفيين أن وزارة الداخلية اتفقت معنا يف
جزء كبري من مالحظاتنا ومن النص املقرتح بشأن هذه املادة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة

5

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أحب أن استئذن األخت لولوة العوضي يف

10

أن أستعري منها عبارة دائمة الرتدد على لسانها ،وهي أننا عندما نريد أن نبحث
يف نص ما جيب أن نبحث فيه بغري معزل عن باقي النصوص األخرى ،أي أنين
عندما آتي اليوم لتفسري نص ما يتعني عليّ أال أعزله عن باقي النصوص .معالي
الرئيس ،مشرّع اإلجراءات نظّم أمر احلبس االحتياطي يف املواد من  142إىل

15

 ،148ووضع الضوابط واملعايري واملدد ،ومَن اجلهة اليت جتدد احلبس ،ومَن
اجلهة اليت متدد ،حدد كل ذلك يف هذه املواد ،ثم جاءت املادة  149موضوع
النقاش احلالي ،هذه املادة تؤكد أن النيابة العامة هي اجلهة املهيمنة على
الدعوى العمومية ،وأعطت النيابة العامة يف أي وقت ،وعبارة يف «أي وقت» هنا
أو يف كل وقت تعين أنه حتى لو كان التمديد صادرًا عن قاضي احملكمة

20

الصغرى أو صادرًا عن قاضي احملكمة الكُربى فإنه جيوز للنيابة العامة أن
تفرج عن املتهم إفراجًا مؤقتًا ،إذن املادة  149تتعلق بهيمنة النيابة على الدعوى
العمومية ،وبالتالي فإن إقحام احملكمة ــ حبسب االقرتاح املقدم ــ بأن تكون
هي اليت تنظر يف التظلم أمر بعيد عن تفسري هذه املادة ،وخيرج عن مضمونها
متامًا ،وبالتالي عندما نأتي يف التعديل الذي وضعناه ونعطي لدرجات النيابة،
أعين احملامي العام األول ثم النائب العام ،فهذا يتفق مع مفهوم النص ومع
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

( ) 29

2014/6/19م

املضبطة االستثنائية

25

النصوص اليت تسبقه .إذا كانت هناك وجهة نظر على الطعن يف أمر احلبس
االحتياطي فهذا ليس مكانه املادة  149اليت تتكلم عن اإلفراج املؤقت بعد
ثبوت حق النيابة يف احلبس االحتياطي ،وبالتالي ما جاء يف تقرير اللجنة هو ما
يتفق مع منطق األمور ،وشكرًا.

5

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

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحك وصباح اجلميع بكل خري.

10

أعتقد أن املشكلة الرئيسية يف النص هي أن التظلم للجهة الرئاسية يتم يف
اجلهة نفسها ،والصياغة تدرجت يف ثالث جهات أعالها النائب العام ،وجعلت
املدة تسعة أيام من التظلم ،وبالتالي فقد التظلم مضمونه وانتهى ،أعين إذا مت
يف تسعة أيام .والشيء األخري أنه يف اجلهة األخرى غري حمدد إجراء التصرف
فيه ،ألنه قد تكون اجلهة األعلى مل حتدد ماذا سيتصرف على أساسه ،هذا

15

التظلم عن متهم حمبوس احتياطيًا أصالً ،والنائب العام نفسه ميكن ببساطة
أن يُطلق سراحه بضمان حمل إقامته ويطلبه للعودة ،وأعتقد أن هناك إجراءات
كثرية من املمكن اختاذها يف هذا اجلانب .التطوير يف حد ذاته يُبطل مفهوم
التظلم ،وهو لو كان يعرف لن يتظلم ،واحملامون لن يتظلموا ،فأعتقد أن يف
اإلجراء تطويالً وتسويفًا أكثر مما جيب ،وفيه نوع من التظلم مل يعُد له أي

20

معنى عمليًا ،وأصبح نوعًا من الظلم وليس الشعور بالتظلم ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك اقرتاح حمدد بالتعديل؟
25

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
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املؤسسة الوطنية اقرتحت...

النائب األول للرئيس:
أسألك بصفتك عضوًا يف هذا اجمللس ،هل هناك اقرتاح حمدد تتقدم
5

به؟

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
أنا سأتبنى املقرتح املقدم من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،إذا كان هناك مقرتح فالرجاء كتابته وإرساله إلينا .تفضلي

10

األخت مجيلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  149عندما أُعيدت إىل اللجنة كان

15

هناك بالفعل اقرتاحان مقدمان من األخت دالل الزايد ومن األخت لولوة العوضي
بشأن تعديل املادة من التظلم إىل احلبس االحتياطي .واحلقيقة أن املوضوع يف
جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين أخذ وقته الكايف يف الدراسة،
وأيضًا أُحيل إىل جلنة حقوق اإلنسان ــ مثلما ذكر األخ املقرر ــ واملؤسسة
الوطنية حلقوق اإلنسان وذلك لبحث هذا املوضوع ،وحنن نؤمن بأنه البد أن

20

يُمنح املتهم حق استئناف أي قرار حببسه احتياطيًا ،ولكن سعادة الوزير سبق
أن ذكر يف موضوع سابق أنه ال ميكن تشريعيًا أن نتطرق إىل تعديل أي مادة
مل تكن مطروحة أساسًا يف مقرتح أو قانون ،وبالفعل التعديل جيب أن يكون
على املادة  158من قانون اإلجراءات حبسب املقرتح املقدّم من األختني دالل
الزايد ولولوة العوضي ،وليس املادة  ،149ألن هذه املادة تتعلق بالتظلم أمام
النيابة والرئاسة يف النيابة ،ولكن املادة  158هي اليت يُمكن تعديلها ألن هذه
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25

املادة تتعلق باالستئناف ،استئناف النيابة من أي قرار يُتخذ من احملكمة
بإطالق سراح املتهم ،وأيضًا تنظم إجراءات االستئناف وغريها من اإلجراءات
املتعلقة باالستئناف ،لذلك كان من الصعوبة مبكان أن نُضمّن هذا االقرتاح
يف املادة  ،149ولتحقيق املقرتح ــ الذي نتفق معه يف احلقيقة كليًا ــ جيب أن
يُقدم مقرتح أو تعديل من احلكومة بهذا املضمون ،وليس يف املادة ،149

5

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،نكتفي بهذا القدر من النقاش .تفضل األخ الدكتور عصام
عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس.

10

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،سابقًا وافق اجمللس على املادتني  147و،148
واملادة  149فقط أُعيدت إىل اللجنة ،وحاليًا اللجنة يف تقريرها أعادت توصيتها
15

بشأن املادة  ،149وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لقد تسلمت اقرتاحًا من األخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ حتى
نعطيه حقه يف هذا اجلانب ــ بتعديل املادة  ،149وسوف آخذ رأيكم على جواز
نظره ،وإذا وافقتم عليه فسوف نناقشه ،وإذا مل توافقوا عليه فسوف نصوت

20

على توصية اللجنة؛ واالقرتاح على النحو التالي« :للنيابة العامة األمر باإلفراج
املؤقت عن املتهم احملبوس احتياطيًا يف كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد
املتهم باحلضور كلما طلبت منه ذلك وبأال يفر من تنفيذ احلكم الذي يصدر
ضده» ،وما تبقى من املادة يبقى كما هو ،فهل يوافق اجمللس على جواز نظر
هذا االقرتاح؟
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(أغلبية غير موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن يُرفض االقرتاح .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
5

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر األخ سعيد حممد عبداملطلب
على استعارته ملفردة أكررها يف هذا اجمللس ويف غري هذا اجمللس ،وهي أن
تفسري القوانني جيب أن يكون لنصوص مرتابطة بعضها مع بعض ،فالقانون
مثل العقد إذا فرطت منه حبة فرطت مجيع حباته .إذا كان املستشار تفضل

10

وقال إنه جيوز للنيابة العامة أن تفرج عن املتهم ،فلماذا هذا التفصيل اململ يف
هذه املادة؟ هذه نقطة .النقطة الثانية :الكالم الذي تفضلت به األخت مجيلة
سلمان بناء على ما طرح يف بداية هذه اجللسة من أنه ال جيوز للمجلس أن يقرتح
أو يعدل مادة مل ترد سواء يف مقرتح النواب أو يف مشاريع احلكومة ،أنا أريد
رأيًا صرحيًا وواضحًا من هيئة املستشارين القانونيني ومن رئيس هيئة

15

املستشارين القانونيني باجمللس حول هل هذا هو ما نصت عليه الالئحة؟ هل
هذه هي حدود السلطة التشريعية؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد يا أخت لولوة أننا سبق أن قلنا هذا الكالم ،وقد سبق
أن مارس هذا اجمللس على مدى  12سنة هذه املمارسة ،وما مل يأت يف مشروع
القانون املقدّم من احلكومة من تعديالت ال يُمكن أن يُناقش يف هذا اجمللس
أو يف جلانه ،هذا نص واضح ،وميكن بعد هذه اجللسة أن جنلس ونشرح لك
املواد القانونية مجيعها ،ولكننا اختذنا قرارًا هذا الصباح بااللتزام مبا سبق
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20

أن اعتدنا عليه ولن نرجع إىل فتح هذا املوضوع مرة أخرى ،تفضل األخ مقرر
اللجنة بقراءة املواد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)149توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف

5

التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
10

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

15

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
20

مقرر اللجنة.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
25

النائب األول للرئيس:
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هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:

5

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

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

10

القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي
ساعة؟

(أغلبية موافقة)

20

النائب األول للرئيس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع
قانون بتعديل املادة ( )393من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )15لسنة 1976م (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)،
وأطلب من األخ إبراهيم حممد بشمي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
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25

العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:

10

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر الملحق  /3صفحة )161
النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ مقرر

15

اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،قامت اللجنة باإلجراءات الالزمة ملناقشة

20

مشروع القانون وهي مثبتة يف التقرير املعروض أمامكم .وقد ارتأت اللجنة بعد
املناقشة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بتعديل املادة  393من قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم  15لسنة 1976م ،واملوافقة على
نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.
25
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

10

النائب األول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
15

العضو إبراهيم محمد بشمي:
مسمى مشروع القانون :توصي اللجنة باملوافقة على مسمى مشروع
القانون بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:

20

هل هناك مالحظات على مسمى مشروع القانون؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
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هل يوافق اجمللس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل،

5

تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف

10

التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

15

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

20

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ

25

مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
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املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
5

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
10

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

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

15

القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي

20

ساعة؟

(أغلبية موافقة)
25

النائب األول للرئيس:
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إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم  233مكررًا إىل قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم  15لسنة 1976م .تفضل األخ مقرر اللجنة.
5

العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

10

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:

15

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر الملحق  /4صفحة )176
النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ مقرر

20

اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد أن قامت اللجنة باختاذ اإلجراءات الالزمة
من عقد اجتماعات وإعداد تقرير؛ ترى اللجنة أنه نظرًا إىل وجود الفراغ
التشريعي الذي أدى إىل إضعاف دور السلطة القضائية ،كان لزامًا مواكبة
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25

التطور التشريعي ،وعلى ضوء ذلك وافقت اللجنة على مواد مشروع القانون
كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
10

هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
15

مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

20

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
25

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟
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(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

5

العضو إبراهيم محمد بشمي:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

10

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:

15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ

20

مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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25

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

10

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
15

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي

20

ساعة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة  39من
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25

قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم  24لسنة 1976م.
وأطلب من األخ نوار علي احملمود مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف

5

املضبطة.

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

10

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

15

(انظر الملحق  /5صفحة )188
النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ مقرر

20

اللجنة.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة خالل اجتماعاتها مشروع قانون
بتعديل املادة ( )39من قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )24لسنة 1976م .يتألف املشروع بقانون ،فضالً عن الديباجة ،من مادتني،
حيث نصّت املادة األوىل منهما على إقرار زيادة سنوية (مركّبة) للمتقاعدين يف
القطاع اخلاص بنسبة  %3على املعاشات املستحقة طبقًا لقانون التأمني
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

( ) 44

2014/6/19م

املضبطة االستثنائية

25

االجتماعي ،أسوة مبا هو معمول به يف القطاع العام والقطاع العسكري،
وإعماالً ملبدأ املساواة كما نص عليه الدستور وإعماالً ملبدأ توحيد املزايا كما
هو وارد يف قانون اهليئة العامة للتأمني االجتماعي .فيما جاءت املادة الثانية مادة
تنفيذية .وأكدت اللجنة دعمها كل اخلطوات اليت من شأنها العمل على رفع
املستوى املعيشي للمتقاعدين ملا ميثله املعاش التقاعدي من أهمية بالغة لشرحية

5

كبرية من املواطنني وأسرهم ،وخاصة يف ظل االرتفاع املستمر لألسعار يف
مجيع مناحي احلياة .كما أكدت اللجنة وجوب حتقيق املساواة بني املواطنني
والعدالة االجتماعية من خالل صرف زيادة سنوية مركّبة بنسبة  %3على
املعاشات املستحقة طبقًا لقانون التأمني االجتماعي وليس بشكل زيادة بسيطة
وذلك أسوة مبا هو معمول به يف القطاعني العام والعسكري .وأكد أعضاء

10

اللجنة ضرورة االهتمام بفئة املتقاعدين وتقديم كل اخلدمات والتسهيالت هلم
تقديرًا ملا قاموا به من خدمات أفنوا خالهلا جل عمرهم وشبابهم يف بناء البالد
وتقدمها وازدهارها ،مشريين إىل أهمية حتسني املستوى املعيشي هلم مبا
يتماشى مع متطلبات ومستجدات احلياة ،ومؤكدين يف هذا الصدد دعم جلنة
اخلدمات مبجلس الشورى مجيع مشاريع القوانني اليت ختص فئة املتقاعدين.

15

وبعد االطالع على رأي احلكومة ومالحظات هيئة التشريع واإلفتاء القانوني
وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته وآراء ومالحظات املستشار القانوني للجنة،
وبعد االستئناس برأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي؛ فإن اللجنة تبدي
موافقتها على تعديل املادة ( )39من قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )24لسنة 1976م ،واملتضمن حتويل الزيادة السنوية مبعاشات

20

املتقاعدين ونسبتها  %3من بسيطة إىل مركّبة .وعليه ،رأت اللجنة أن الزيادة
بني النسبة البسيطة واملركبة ضئيلة جدًا حبيث ال تذكر ،حيث سريتفع
معاش املتقاعد بعد عشرين عامًا إىل  20دينارًا حبسب ما هو مبني يف التقرير.
ويف ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية باملوافقة ،من حيث املبدأ ،على مشروع
قانون بتعديل املادة ( )39من قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون
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25

رقم ( )24لسنة 1976م .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.

5

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل رئيس وأعضاء اللجنة
على هذا التقرير الواضح .إذا كان هدف املشروع حتقيق املساواة بني املواطنني
والعدالة االجتماعية من خالل صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة  %3على

10

املعاشات املستحقة ملتقاعدي القطاع اخلاص ،أسوة بإخوانهم أصحاب املعاشات
يف القطاعني العسكري والعام ،األمر الذي أعتقد أن اجلميع يريد األخذ به،
فإنين أرى أنه عند املوافقة على مشروع القانون املاثل أمامكم جيب األخذ بعني
االعتبار املالحظة املهمة اليت ذكرتها احلكومة يف مذكرتها املرفقة مع هذا
املشروع ،واليت توضح أن الزيادة السنوية يف املعاشات التقاعدية للقطاع العام

15

حتتسب على أساس املعاش املستحق عن الراتب األساسي فقط من دون العالوة
االجتماعية ،تنفيذًا لقرار جملس الوزراء رقم  47لسنة 2002م بشأن إضافة
العالوة االجتماعية للمعاشات والذي ينص على أنه ال تعترب النسبة اليت تستحق
من العالوة االجتماعية جزءًا من املعاش األساسي بالنسبة إىل الزيادة املقررة
سنويًا للمعاشات .بينما الزيادة السنوية البسيطة املعمول بها اآلن يف القطاع

20

اخلاص واملطروح تعديلها تضاف إىل املعاش املربوط على أساس الراتب
األساسي وعناصر األجر األخرى ،وذلك وفقًا لنص املادة  17من قانون التأمني
االجتماعي وقرار وزير العمل رقم ( 2تأمينات) لعام 2006م؛ حتى ال نتخطى
املساواة والعدالة االجتماعية اللتني يهدف مشروع القانون إىل حتقيقهما بني
املواطنني .لقد قرأت بتمعنٍ تقرير اللجنة املوقرة والتحليل الذي تطرقت إليه
لبيان مقدار الزيادة بني الزيادة البسيطة املطبقة حاليًا والزيادة املركبة موضوع
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25

مشروع القانون ،وقوهلا إن الزيادة مل تتجاوز املعاش بنسبة  0.3و %0.4بعد 10
سنوات ونسبة  %12.9بعد  20عامًا .وأنا من حيث املبدأ ال أختلف على مقدار
النسبة مع اللجنة ،ولكن حتى ال نقع يف احملظور وفيما طالب به مشروع القانون
من حتقيق العدالة واملساواة ،هل أخذت اللجنة الكرمية يف حتليلها وحساباتها
تلك الزيادة املركبة على أساس الراتب فقط من دون بقية العناصر األخرى

5

أسوة بالقطاعني العام والعسكري؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت إميان مصطفى املرباطي نائب الرئيس التنفيذي
10

للشؤون التأمينية باهليئة العامة للتأمني االجتماعي.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية
بالهيئــــة العامـــــة للتأمــــين االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ميزة الزيادة السنوية يف القطاع
اخلاص ،أضيفت من دون أن يتم حتديد مصدر التمويل ،يف حني أن القطاع

15

اخلاص يسدد اشرتاكات بنسبة  ،%18والقطاع احلكومي يسدد اشرتاكات
بنسبة  .%24ومثلما ذكر سعادة العضو السيد حبيب مكي أن الزيادة السنوية
يف القطاع اخلاص حتتسب على أساس الراتب ومجيع أجزائه .أما يف القطاع
احلكومي فإن الزيادة السنوية تدفع على أساس الراتب األساسي فقط من دون
العالوات .باإلضافة إىل أن زيادة املزايا يف الصناديق أدت إىل زيادة أعداد

20

املتقاعدين وبالذات يف القطاع اخلاص ،فقد بلغ عدد املتقاعدين اجلدد يف
القطاع اخلاص يف سنة 2013م  3آالف متقاعد ،أما يف عام 2014م فقد بلغ
عددهم خالل  3شهور  1011متقاعدًا ،ومعنى ذلك أن أعداد املتقاعدين يف
تزايد على الرغم من أن املتقاعد عمره  35سنة ،وبالتالي كلفة الزيادة
ستكون من عمر  35سنة حتى بلوغ  60سنة ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

( ) 47

2014/6/19م

25
املضبطة االستثنائية

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أوالً :بالنسبة إىل هذا املوضوع ،استندت اللجنة

5

إىل مبدأ حتقيق العدالة ،ولكن يف حقيقة األمر أن هذا املوضوع ال حيقق
العدالة ،فالبد أن ننتبه إىل هذه النقطة ،وأنا بيّنت هذا الكالم لرئيس اللجنة
يف لقاء سابق .نسبة  %3كزيادة سنوية تعطى على الراتب األساسي بالنسبة إىل
العاملني يف القطاع احلكومي ،وكان هناك طلب منذ مدة طويلة من قبل

10

جملس النواب بإعطاء نفس النسبة للعاملني يف القطاع األهلي ،وما حصل بشأن
هذا املوضوع هو أن ممثلي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي قالوا إنه ال توجد
لديهم ميزانية هلذا املوضوع ،وكان االتفاق على أساس أن تعطى  %3زيادة على
الراتب من جمموع الراتب مع العالوات يف القطاع األهلي ،بينما تعطى  %3زيادة
على الراتب األساسي يف القطاع احلكومي ،وهنا البد أن نوازن ما بني الزيادة

15

اليت تعطى يف القطاع األهلي والزيادة اليت تعطى يف القطاع احلكومي .ثانيًا:
النقطة املهمة هي أن املوظفني يف القطاع احلكومي يدفعون  %24نسبة اشرتاك
للهيئة العامة للتأمني االجتماعي ،أي تصل نسبة االشرتاك مع دعم احلكومة
 ،%24بينما نسبة االشرتاك اليت يدفعها املوظفون يف القطاع األهلي تصل إىل
 ،%18وبهذا القانون نعطي املتقاعدين الذين اشرتكوا بأقل نسبة نفس امليزة

20

اليت تعطيها احلكومة مع العالوات ،ال أعرف هل اللجنة مل تنتبه هلذا
املوضوع؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،سؤال معالي وزير شؤون جملسي الشورى والنواب وجيه
خبصوص مصادر متويل هذه الزيادة ،حيث إن اشرتاكات احلكومة %24
بينما اشرتاكات القطاع اخلاص  %18يف اهليئة العامة للتأمني االجتماعي،
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وأمتنى على اإلخوة أعضاء اللجنة اإلجابة عن هذا السؤال ،تفضل األخ
عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نطالب بأن متوّل احلكومة نسبة الزيادة،

5

ألنه ال ميكن أن تكون هناك فئتان من العاملني يف الوطن
ــ احلكوميون املدنيون والعسكريون ــ تعطيان الزيادة مركبة ،وفئة القطاع
اخلاص ال تعطى الزيادة املركبة .إذا قالت اهليئة العامة للتأمني االجتماعي إن
الزيادة تشمل الراتب األساسي والعالوات ،فنقول إن خصم االشرتاكات
يكون من الراتب األساسي والعالوات ،اشرتاك املوظف يُقتطع من راتبه

10

األساسي ومن العالوات أيضًا ،وحينما تغطى العالوة السنوية ،تغطى على هذا
األساس ،ألن هذا هو الراتب املغطى بالتأمني االجتماعي ،وهو الذي تُدفع عنه
اشرتاكات ،ولذلك تكون الزيادة السنوية على هذا االشرتاك .أما بالنسبة إىل
املوظف احلكومي واملوظف العسكري فاالشرتاك يكون على الراتب
األساسي فقط وليس على العالوة االجتماعية ،هذه العالوة االجتماعية أضيفت

15

على املعاش التقاعدي مساعدةً للمتقاعد ،وهذا اجلانب البد من النظر فيه،
فال ميكن أن يعامل املواطن معاملتني ،مواطن يعامل بزيادة مركبة ،ومواطن
يعامل بزيادة بسيطة حبجة أن احلكومة تدفع  %24من نسبة االشرتاك،
والقطاع اخلاص يدفع  %18من نسبة االشرتاك .احلكومة تقرر ما تشاء ولكن
البد أن تساوي ما بني االشرتاكات يف مجيع الصناديق حتى ال تتضرر هذه

20

الصناديق ،وبالتالي ندفع  %6يف احلكومة ،واملوظف يف القطاع اخلاص يدفع
 ،%6يدفع  %1للحكومة كبدل تعطل ،ويدفع القطاع اخلاص أيضًا ،%1
وبالتالي يكونان متساويني ،ولكن كون رب العمل يدفع نسبة أقل فهذا من
شأن احلكومة ،وليس من شأن املواطن حتى خيسر نسبة  %3بسيطة إىل نسبة
 %3مركبة من االشرتاكات ،وبالتالي أرى أنه جيب مساواة املواطنني يف هذه
احلقوق ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أبتدئ من حيث انتهى األخ عبدالرمحن

5

عبدالسالم ،اهلدف األساسي من هذا القانون هو املساواة ما بني املواطنني يف
احلقوق والواجبات العامة واخلاصة .مقرر اللجنة قال يف بداية كالمه إن من
ضمن أهداف هذا املشروع هو توحيد املزايا ما بني القطاعني العام واخلاص،
ولكن بعد أن مسعنا من األخت إميان املرباطي فيما يتعلق بالفروقات ما بني

10

كيفية احتساب العالوة يف القطاع اخلاص والقطاع العام ،جند أنه البد من
املواءمة .كل من األخت إميان ومعالي وزير شؤون جملسي الشورى والنواب
واألخ عبدالرمحن عبدالسالم هلم وجاهتهم يف كل ما يسعون إليه ،وحنن إذا
أردنا أن ننتهي إىل توحيد املزايا ،فهذا ال يكون بالتشريعات الفرعية،
التشريعات الفرعية تدرس على ضوء مجيع التشريعات املوجودة ،وعلى ضوء

15

مجيع األحكام .املوظف يف القطاع احلكومي تدفع له الزيادة املركبة
ويكون اشرتاكه مقابل الراتب األساسي ،وحنن نأمل أن نصل إىل توافق ما
بني القطاع اخلاص والقطاع العام يف املساواة يف احلقوق والواجبات ،ولكن
هناك بعض العاملني يف القطاع اخلاص مرتباتهم تفوق كثريًا مرتبات القطاع
العام ،وبالتالي التقرير بإطالقه بأن تكون هناك زيادة مركبة للقطاع اخلاص

20

مساواة مع القطاع العام فيه إجحاف ملوظف القطاع العام .حنن ندرك املساواة
ولكن سعينا إىل املساواة قد حيدث عدم مساواة يف الواقع العملي ،فكيف
ننتهي إىل حتقيق املساواة من غري أن منس مساواة الطرف اآلخر؟ األخت إميان
املرباطي تقول إنه ترتب على بعض الزيادات اليت طرأت على القطاع اخلاص
زيادة عدد املتقاعدين ،وهم حبسب ما يدعون خيافون من زيادة العدد بعد تقرير
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هذه الزيادة ،وهذا الكالم ــ مع احرتامي هلا ــ ال ميكن القبول به بشكل
مطلق من دون أن تكون هناك دراسات وإحصائيات ،وأعتقد إن مل أكن
خمطئة أنهم قدموا هذه اإلحصائيات للجنة ،ومن املفرتض على اللجنة أن تبيّن
لنا أساس املساواة يف ظل اختالف نسبة االشرتاك ،وأساس االشرتاك يف هيئة
التأمينات االجتماعية حتى ال نغلب مصلحة على مصلحة .مجيعنا نسعى إىل

5

املساواة املدروسة ،املساواة اليت ال حتدث يف واقع األمر الالمساواة ما بني
القطاع العام والقطاع اخلاص ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
10

شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظتان ،املالحظة األوىل :ردًا على ما
قالته األخت لولوة العوضي حول أن نسبة كبرية من املوظفني يف القطاع اخلاص
تفوق مرتباتهم مرتبات القطاع العام ،أعتقد أنها نسيت أن املعاش التقاعدي يف

15

القطاع اخلاص حمدد بأربعة آالف دينار ،بينما املعاش التقاعدي يف القطاع
احلكومي مطلق ،وبالتالي األربعة آالف دينار هو الراتب املغطى باملعاش
التقاعدي ،واالشرتاك يدفع على أساس األربعة آالف دينار ،وما زاد عن ذلك
أثناء الوظيفة هو للموظف ،وبعد الوظيفة يتعامل معه بهذا الشأن رب العمل.
أما يف القطاع احلكومي فالراتب مفتوح واملعاش التقاعدي مفتوح ،وإذا بلغ

20

املوظف يف القطاع اخلاص معاشه التقاعدي ثالثة آالف دينار ،يستمر يف
احلصول على زيادة سنوية ،وإذا بلغ معاشه التقاعدي أربعة آالف دينار توقفت
الزيادة السنوية عنه ،بينما املوظف يف احلكومة تستمر زيادته السنوية حتى لو
فاق راتبه أربعة آالف دينار ،وبالتالي ليست هناك مشكلة لدى العاملني يف
القطاع احلكومي ،بل إن املتضررين هم العاملون يف القطاع اخلاص .املالحظة
الثانية :أحب أن أبيّن لإلخوة إن القطاع اخلاص يدفع نسبة  %3عن العمال
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األجانب والبحرينيني حتت مسمى إصابة عمل ،وعدد العمال العاملني يف
القطاع اخلاص أكثر بثالثة أو مخسة أضعاف عدد العاملني يف القطاع
احلكومي .ما هي التعويضات اليت تعطى للمصاب يف العمل؟ أال يستحق
املوظف يف القطاع اخلاص النسبة املركبة البسيطة على األقل من نسبة الـ %3
زيادة على راتبه على أقل تقدير فقط؟ حتى ال نصعب األمور ونعقدها ،وشكرًا.

5

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

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أبيّن تأييدي إىل كل ما تفضل به األخ

10

عبدالرمحن عبدالسالم حول هذا املوضوع ،وأريد أن أضيف أن مشكلتنا حتى
اآلن هي لدى احلكومة ،هناك قانون يسمى «قانون توحيد املزايا» صدر عندما
أنشئت اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ،وهذا القانون مل ينفذ بعد ،وأعتقد أن
أحدى النقاط اليت أثريت يف جملس النواب كانت أحد حماور هذا املوضوع،

15

وهي موضوع عدم توحيد املزايا .ما نطالب به اليوم هو توحيد هذه املزايا فقط،
أما خبصوص املزايا األخرى فهناك مظامل كثرية تقع على القطاع اخلاص،
وأنا كوني أنتمي إىل القطاع اخلاص ،أحب أن أبيّن أن هناك العديد من
اإلجراءات

اليت

يُظلم

فيها

املؤمن

عليه

يف

القطاع

اخلاص

ــ وهنيئًا له ما حيصل عليه املؤمن يف القطاع العام ــ مقارنة بالقطاع العام .اآلن

20

سيُعاد توحيد اهليئة ومع ذلك مل توحد املزايا ،ما قامت به اللجنة هو إجراء
بسيط جدًا وهو توحيد املزايا يف هذا املوضوع ،وأعتقد أنه اجتاه صحيح،
وأمتنى على اإلخوان أعضاء اجمللس أن يوافقوا على توصية اللجنة ،ألن فيها
تعديالً إلحدى النقاط اليت جيب أن يكون فيها توحيد املزايا ،وشكرًا.
25
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا على األخ عبدالرمحن عبدالسالم،

5

التعويضات يف حالة اإلصابة بسيطة جدًا ،وحمددة حبسب القانون حتديدًا ال
خيتلف عليه اثنان .إذا مل نكن حنن ضد توحيد املزايا ،أرجو أال يُفهم من
كالمي أنين ضد توحيد املزايا ،ولكن البد أن نراعي يف هذا التوحيد
متطلبات أخرى .الكالم الذي قاله األخ عبدالرمحن عبدالسالم فيما يتعلق
بتحديد سقف املعاش الذي يتمتع به املوظف يف القطاع العام والذي ال يتمتع به

10

املوظف يف القطاع اخلاص ،هذا األمر مل تورده اللجنة يف تقريرها ،اللجنة مل
تورد أي مربرات ،ومن املفروض أن يكون تقرير اللجنة كافيًا وشافيًا ونافيًا
لكل األمور اليت من املمكن أن تُطرح ،وأعتقد أن اهليئة العامة للتأمني
االجتماعي بيّنت للجنة املوضوع الذي حنن بصدده اليوم ،ولو كانت اللجنة
بيّنت مربراتها خبصوص هذا األمر ،لكانت كفّت اجمللس عن هذا النقاش

15

الطويل ،ولكن التقرير الذي أمامي مل يذكر ما تفضل به األخ عبدالرمحن
عبدالسالم ،هذه نقطة .النقطة الثانية ،صحيح أن القطاع اخلاص يدفع نسبة
 %3زيادة سنوية للموظف األجنيب وللموظف البحريين ،ونسبة  %3إذا نظر هلا
يف الزيادة فكأمنا نأخذ من العامل األجنيب ومننحه للعامل البحريين ،فهل
20

هذا متت دراسته يف اللجنة أم ال؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت إميان مصطفى املرباطي نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون التأمينية باهليئة العامة للتأمني االجتماعي.
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نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية
بالهـيـئـة العـامة للتــأمـين االجتـمـاعـي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أحببت أن أعلق على املوضوع املتعلق
باملساواة بني القطاع اخلاص والقطاع العام .املوظف يف القطاع العام ختصم منه

5

نسبة االشرتاك حوالي  %24من الراتب األساسي والعالوة االجتماعية ،مبا
معناه أن العالوة االجتماعية يسدد عنها االشرتاك من قبل احلكومة واملوظف
بالكامل ،ورغم ذلك ال تدخل ضمن الزيادة السنوية للمعاش .أما بالنسبة إىل
املوظف يف القطاع اخلاص فصحيح أنه يدفع االشرتاك ولكن حتتسب العالوة
10

االجتماعية ضمن الزيادة البسيطة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

15

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

20

النائب األول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
25

العضو نوار علي المحمود:
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الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما وردت من
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
5

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
10

هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

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

15

العضو نوار علي المحمود:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت من
احلكومة.

20

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

25

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

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

العضو نوار علي المحمود:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت من
5

احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

10

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

15

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مجيع مواد
مشروع القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

20

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

25

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية البحرينية لعام 1973م،

5

املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )46لسنة 2014م .وأطلب من األخت مجيلة
علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف

10

املضبطة.

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

15

النائب األول للرئيس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
20

(انظر الملحق  /6صفحة )208
النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضلي األخت
مقررة اللجنة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

25
( ) 57

2014/6/19م

املضبطة االستثنائية

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،تسلمت اللجنة كتاب معالي السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى الذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة
ومناقشة مشروع القانون ،وتدارست اللجنة مشروع القانون املذكور ،الذي
ال عن الديباجة من ثالث مواد ،استبدلت املادة األوىل نصوص املواد
يتألف فض ً

5

( )8و( )9الفقرة ( )1و( )10و( )11من قانون اجلنسية البحرينية لعام
1963م ،حبيث أجازت املادة ( )8من املشروع سحب اجلنسية البحرينية من
الشخص املتجنس ،وذلك مبرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة
جملس الوزراء وفقًا للحاالت الواردة يف املادة .واستثنت هذه املادة من تطبيق
أحكام البندين (ج) و(د) منها ،البحريين الذي حيمل جنسية إحدى الدول

10

األعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية ،وقررت أن يكون سحب
اجلنسية البحرينية يف احلاالت املنصوص عليها يف البنود (ب) و(ج) و(د) من
هذه املادة من الشخص وحده ،وقررت املادة ( )9يف الفقرة ( )1منها فقد
البحريين جلنسيته البحرينية يف احلاالت الواردة يف الفقرة .كما ألزمت كل
حبريين اكتسب جنسية أجنبية على النحو املشار إليه يف البند (أ) من الفقرة

15

( )1من هذه املادة قبل تاريخ العمل حبكمها ،بتوفيق أوضاعه بالتنازل عن
اجلنسية األجنبية اليت اكتسبها بدون موافقة مسبقة من وزير الداخلية ،وذلك
خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من هذا التاريخ ،واعتربت فاقدًا للجنسية
البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بنا ًء على عرض وزير الداخلية وبعد
موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة على احتفاظه باجلنسية األجنبية وذلك يف

20

حالة عدم تنازله عن هذه اجلنسية ،وقررت عدم املساس جبنسية البحريين
املخالف ألحكام هذا البند إذا كانت اجلنسية األخرى تنتمي إلحدى الدول
األعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية ،وذلك من دون إخالل بأحكام
املادة ( )11مكررًا (ب) من هذا القانون ،كما أجازت املادة ( )10من مشروع
القانون إسقاط اجلنسية البحرينية ــ مبرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية
وبعد موافقة جملس الوزراء ــ عن كل من يتمتع بها يف احلاالت املبيّنة يف املادة.
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ثم جاءت املادة ( )11وأجازت بأمر من جاللة امللك رد اجلنسية البحرينية ملن
فقدها ألي سبب من األسباب مبوجب أحكام هذا القانون ،وذلك بدون إخالل
باحلكم املنصوص عليه يف نهاية املادة ( )7فقرة ( )1من هذا القانون .وفيما
يتعلق باملادة الثانية من مشروع القانون فقد أضافت مادتني جديدتني برقمي
( )11مكررًا (أ) و( )11مكررًا (ب) ،وألزمت املادة ( )11مكررًا (أ) وزير

5

الداخلية ،وبعد موافقة جملس الوزراء ،بإصدار قرار بتحديد الضوابط
واإلجراءات الالزمة لتنفيذ األحكام املنصوص عليها يف املواد ( )8و( )9و()10
من هذا القانون ،وعاقبت املادة ( )11مكررًا (ب) بالغرامة اليت ال تقل عن
ثالثة آالف دينار وال جتاوز عشرة آالف دينار ،البحريين الذي يكتسب خمتارًا
جنسية إحدى الدول األعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية من دون إذن

10

سابق من وزير الداخلية ،وعاقبت بذات العقوبة من اكتسب هذه اجلنسية على
هذا النحو من قبل وختلف عن توفيق أوضاعه يف امليعاد املنصوص عليه يف البند
(أ) فقرة ( )1من املادة ( )9من هذا القانون مع تأكيد عدم فقد اجلنسية
البحرينية يف احلالتني ،وعلقت رفع الدعوى اجلنائية يف احلالتني على طلب من
وزير الداخلية ،وجاءت املادة الثالثة تنفيذية .وبعد االطالع على قرار جملس

15

النواب ومرفقاته بشأنه ،وبعد االستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية واملستشار
القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،انتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة من حيث
املبدأ على مشروع القانون وعلى مواده بالتوافق مع جملس النواب املوقر ،وكما
وردت يف اجلدول املرفق .وأريد أن أشري أيضًا إىل أننا اليوم تسلمنا رأي جلنة
الشؤون القانونية والتشريعية اليت أكدت سالمة املشروع من الناحية

20

الدستورية .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع
القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية البحرينية لعام 1963م ،املرافق للمرسوم
رقم ( )46لسنة 2014م .واملوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت
تفصيالً يف اجلدول املرفق .واألمر معروض على اجمللس املوقر ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن
خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع قانون اجلنسية يف البحرين من أقدم

5

القوانني املوجودة يف املنطقة ،ومل تبدأ حيثيات هذا القانون يف عام 1963م
فقط بل يف عام 1937م ،وحنن نفخر بذلك .أنا وأعضاء اللجنة سعيدون جدًا
بأن احلكومة مل تأتِ بقانون جديد ونست القاعدة األساسية يف عام 1963م،
ولذلك حنن سنبين على هذه القوانني وسنفتخر بوجودها وقدمها وثقلها

10

التارخيي ،هذه نقطة .النقطة الثانية :قانون اجلنسية يف سنة 1963م هو قانون
متطور آنذاك ،وصدر بعد اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية الدولية اليت
وقعت عام 1961م ومل تنضم إليها البحرين ،وبالرغم من أن البحرين مل تنضم
إىل هذه االتفاقية إال أن قانون 1963م اعتمد اعتمادًا أساسيًا على هذه
االتفاقية .وبالتالي هذا القانون منذ ذلك الوقت يتماشى مع كل القوانني

15

واملعايري الدولية ،وهلذا بدأنا بدراسة املشروع بقانون املقدم من احلكومة بناء
على هذا األساس .أود أن أؤكد أن موضوع مشروع قانون اجلنسية البحرينية
بأكمله هو قانون ميس سيادة الدول ،وبالتالي ال يوجد معيار موحد أو قوانني
موحدة أو شبيهة ببعضها البعض يف العامل ،بل على العكس كل دولة لديها
شروطها ومعايريها ،فهناك بعض الدول متنح اجلنسية للمستثمرين ،ودول

20

أخرى متنحها للعلماء ،وأخرى ال يوجد لديها قانون اجلنسية ،وبالتالي ليس
هناك قانون موحد على مستوى الدول .ومن هنا أود أن أؤكد أن هذا التعديل
األخري الذي أتى من احلكومة يف ثالث مواد واملادة  11اإلجرائية أكثر تطورًا
من السابق ،ومن املهم أن نذكر أنه يعطي ضمانات أكثر للمتجنس ،ملاذا؟
ألن القانون األصلي يف سنة 1963م يعطي احلاكم احلق يف منح اجلنسية
وسحبها ،ولكن هذه املواد الثالث املعدلة يف هذا القانون اليت سنتناوهلا اليوم
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تعطي ضمانات أكثر مما كانت عليه سابقًا ،حيث مير املوضوع بثالث
مراحل :بدءًا من الوزير ،ثم جملس الوزراء ،وانتهاء مبرسوم ملكي ،وهذه
املراحل تكون فقط عند سحب اجلنسية ،ولكن عند حماولة الفرد اسرتجاع
اجلنسية اليت فقدها يكون هناك إجراء واحد فقط وهو أمر من جاللة امللك،
وبالتالي هذا التعديل يعطي ضمانات أكثر بكثري مما كانت عليه يف عام

5

1963م ،وشكرًا.

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

10

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة ما تفضل به الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة شيء جيد ومجيل ويوضح اجلانب اإلجيابي لقانون اجلنسية الذي
صدر يف سنة 1963م ،وحنن مجيعًا نعتز بهذا القانون ألن فيه خطوات متقدمة
جدًا منذ ذلك الوقت ،ولكننا اليوم يف سنة 2014م ،أي أننا متقدمون اآلن يف

15

الوقت الذي جيب أن نسري فيه إىل األمام ال إىل الوراء .من وجهة نظري أرى أن
التعديالت اليت أدخلت على هذا القانون تعترب تراجعًا ،من حيث املبدأ أوالً أرى
أن مجيع اإلجراءات تتم بقرار من وزير الداخلية ــ مع كل االحرتام والتقدير ــ
واملراسيم ،واملراسيم حبد ذاتها إذا قسناها على األوضاع الدميقراطية فهي ال
تعترب نوعًا من أنواع الدميقراطية ،وبالتالي البد أن نذهب إىل القانون الذي

20

يصدر عن السلطة التشريعية ويصدق عليه رئيس الدولة ،وهذا األمر أكثر
توافقًا مع اجتاهات الدميقراطية من املراسيم ،وهذه نقطة رئيسية .فيما يتعلق
مبضمون املرسوم ،هناك تراجع على مستويني :أوالً :سحب اجلنسية من
املتجنس ،بينما القانون السابق حدد كل املخالفات ،مثالً :التآمر على الدولة
أو دخل اخلدمة العسكرية إلحدى املؤسسات العسكرية بدولة أخرى ،ويف
هذه احلاالت من الطبيعي جدًا أن يفقد حقه يف اجلنسية اليت اكتسبها،
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ولكن اليوم مل حندد هذا فقط ،وهذا موجود يف القانون وليس فيه جديد،
ومل تكن هناك أي حالة حتى اآلن تذكر أنه مت سحب جنسية املتجنس ألنه
قام بأي من هذه األفعال .أعتقد أن مجيع اإلخوة املتجنسني اليوم مل يقوموا بأي
عمل من هذا النوع ،وبالتالي ليس هناك سبب منطقي كي نطرح هذا املوضوع
من جديد ،إذن هذه احلالة ليست موجودة .واألسوأ من ذلك عندما نأتي أيضًا

5

إىل تنظيم إسقاط اجلنسية عن مواطن اكتسبها بالوالدة ،وبعد ذلك نقول إننا
قمنا بإسقاط اجلنسية بناء على اعتبارات معينة ،إال إذا اكتسب جنسية ،ومل
يقل إذا جتنس ،طيب إذا اكتسب جنسية بالوالدة إذا وُلد يف أمريكا أو يف
بريطانيا أو يف أي دولة أخرى ،فما هو وضعه؟ أنت هنا تُسقط عنه اجلنسية إذا
مل يتخل عن جنسيته اليت اكتسبها هناك ،طيب هو اكتسبها باعتبار أنه وُلد

10

هناك .أنا أعتقد أن هناك العديد من النقاط يف هذا املشروع فيها جوانب سلبية
كثرية وفيها تراجع .واألسوأ من هذا أن هناك أثرًا رجعيًا يف البند (أ) من الفقرة
 ،1حيث ينص على أن هذه املادة تقتضي بأن من مل يوفق أوضاعه بناء على
التعديل الراهن فإنه تسقط جنسيته اليت اكتسبها بالوالدة هنا أو بالوالدة
هناك .أنا أعتقد أن هناك الكثري من ثنايا القانون سوف تضر مبكانة البحرين

15

بسبب سحب اجلنسية أو إسقاطها عن املواطنني ،وأعتقد أنها ستدخلنا يف
منزلقات ليس هلا أي مربر .وأود أن يطلع اإلخوان على رأي املؤسسة الوطنية
حلقوق اإلنسان ــ اليت أتشرف برئاستها وأتشرف بوجودي يف جملس الشورى ــ
الذي يشري إىل هذه املواضع اليت سوف تضع البحرين موضع االنتقاد أكثر
بكثري من موضع املدح .وبالتالي أرى أنه من حيث املبدأ جيب عدم املوافقة على

20

هذا التعديل مطلقًا ،وأدعو اإلخوان إىل أن يقفوا هذا املوقف الواضح مبدئيًّا
من هذا املشروع ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا املشروع جاء ليسد بعض النقص والفراغ
التشريعي يف تفاصيل اآلليات ،وإجراء حممود للحكومة أن تأتي مبشروع
قانون يضع اآلليات واإلجراءات يف قانون صدر من مدة طويلة وتكلم عن
مبادئ ،ولكن مل تُدرج فيه آليات وتدابري .هذا املشروع فرق بني املتجنس وبني

5

البحريين بالوالدة أو البحريين بالساللة .املواد األوىل تتكلم عن كيفية سحب
اجلنسية من املتجنسني ،ثم تطرق املشروع يف مواد أخرى إىل ما يتعلق بإسقاط
اجلنسية بشكل عام عن متجنس أو عن مكتسب اجلنسية بالوالدة أو حتى
بالساللة .وعندما نرجع إىل قانون اجلنسية جند ثالثة أنواع من اجلنسيات،
فتسقط عنه إذا دخل يف خدمة عسكرية أو إذا أضر مبصاحل البالد العليا ،أو

10

إذا اكتسب جنسية دولة معادية .وكلنا نعرف أن اجلنسية قرار سيادي،
والدولة هلا حق يف أن تنظمه مبا حيفظ أمنها واستقرارها وكينونتها ودميومة
كيانها .القانون احلالي نص على احلاكم ،وملا نرجع إىل مفردات هذا القانون
جند أن املقصود باحلاكم يف أغلب مواد القانون هو ما معناه وزير الداخلية.
اليوم عندما مينح مشروع القانون القرار لوزير الداخلية فإنه مل مينحه قرارًا

15

مطلقًا وإمنا مبوافقة جملس الوزراء ،ويف هذا إضافة إىل أحكام القانون
النافذ ،ألن القانون النافذ ينص على احلاكم ،واحلاكم حبسب تفسري
القانون يُقصد به وزير الداخلية .أنا أتفق مع األخ الدكتور عبدالعزيز أبل حني
قال إن بعض املواد يف هذا املشروع هي ذاتها موجودة يف القانون النافذ ،لكن
هذا املشروع أضاف آليات وقيّد سلطة وزير الداخلية مبوافقة جملس الوزراء،

20

فمنح من تُسحب عنه اجلنسية ضمانة أكرب .لكن سؤالي هو أن مشروع
القانون استُثين من تطبيقه من يتجنس جبنسية إحدى الدول اخلليجية ،ثم يأتي
ــ كما تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ ويطلب من هؤالء توفيق
أوضاعهم ،ومن مل حيصل على موافقة من وزير الداخلية ــ مع أنه مستثنى من
األحكام ــ يُعاقب بالغرامة! كيف أستثين من جتنس جبنسية دولة خليجية ثم
أعاقبه إذا مل يوفق أوضاعه أو إذا مل تكن عنده موافقة سابقة من وزير
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الداخلية؟! أود أن تشرح لي األخت املقررة هذه النقطة حتى تتواءم النصوص.
هل هناك أثر رجعي هلذا القانون يف التوفيق؟ قد يرد علي أحد بأن كل القوانني
الصادرة سابقًا تعطي مهلة انتقالية لتوفيق األوضاع ،لكن هذا املشروع استثنى
البحرينيني الذين اكتسبوا جنسية إحدى دول جملس التعاون ،استنادًا إىل
5

منظومة دول جملس التعاون ذاتها ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا استفسارات الزمالء بالتأكيد سنجيب

10

عنها عند مناقشة مواد القانون مادة مادة ،ولكن هناك جزئية من حيث املبدأ
تطرق إليها الدكتور عبدالعزيز أبل تتعلق بأن هذا املشروع مل حيدد أسباب
إسقاط اجلنسية عن املتجنس ،وهذا موجود بوضوح يف املادة  8من القانون
واليت سوف نتطرق إليها بإذن اهلل ،وبإمكانه أن يطرح أي تساؤل خبصوصها.

15

هذا املشروع حيقق ضمانة أكثر من القانون احلالي ،حبيث نصت املادة  8على
أن مير موضوع سحب اجلنسية على ثالث جهات :أوالً وزير الداخلية ،ثانيًا
جملس الوزراء ،واملرحلة األخرية أن يصدر مبرسوم .وهذا القرار ألنه ليس من
القرارات البسيطة سيمر بثالث جهات تراقبه وتراقب احلاالت اليت ينطبق
عليها ،وهل هؤالء األشخاص من املمكن إسقاط جنسيتهم أم ال؟ وحنن نرى

20

أن هذا التعديل سيحقق ضمانات لألشخاص الذين ينطبق عليهم هذا املشروع
يف حالة سحب اجلنسية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

( ) 64

2014/6/19م

25
املضبطة االستثنائية

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا طبعًا من مؤيدي هذا املشروع ،ألننا نعرف
أن قانون اجلنسية من القوانني السيادية ،وبالتالي ختتص بها السلطة التنفيذية
عادة ،ولنقل إن احلكومة هي املسؤولة عن مسألة إسقاط اجلنسية أو سحبها

5

أو حتى فقدانها .وال مينع هذا القانون من رقابة القضاء يف حالة سحب اجلنسية
أو إسقاطها .طبعًا القانون تطرق إىل ثالث حاالت :احلالة األوىل هي سحب
اجلنسية من املتجنسني وحددها ،وبالنسبة إىل فقدان اجلنسية فإنه حدد
حاالتها أيضًا يف حالة الشخص املتمتع باجلنسية البحرينية الذي اكتسب
جنسية أخرى ،حيث حدد احلاالت اليت يتم على أساسها فقدان اجلنسية،

10

وأيضًا يف حالة إسقاط اجلنسية اليت أعتقد أنها متوائمة مع الدستور ،على
أساس أن املادة الدستورية حددت إسقاط اجلنسية يف حالة اخليانة العظمى أو
يف احلاالت اليت حيددها القانون .أنا أعتقد أن القانون احلالي فيه مزايا أكثر،
على سبيل املثال يف مسألة سحب اجلنسية ،حاليًّا إذا سُحبت اجلنسية من
املتجنس يفقدها ابنه القاصر الذي اكتسب جنسيته من جنسية والده ،وهذا

15

املشروع فيه نص صريح بأنه يف حالة سحب اجلنسية سيتم سحب اجلنسية عن
املتجنس وحده ،ولن ميتد السحب إىل أوالده القصّر .أنا أعتقد أن القانون
يستدعي من اللجنة التأني يف شرحه مادة مادة بالنسبة إىل السحب وإىل الفقدان
وإىل اإلسقاط ،ألني أعتقد أن هذه األمور غري مفهومة بالنسبة إىل الرأي العام،
فاملوضوع حيتاج إىل توضيح الضوابط ،فبحسب ما مسعنا أن هناك ختوفًا عند

20

الرأي العام أو يعترب أن املوضوع يسلك مسلكًا سياسيًا .وحنن نؤكد أن موضوع
اجلنسية هو من املواضيع السيادية السياسية ،وبالتالي أتفق مع هذا املشروع،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
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شكرًا ،هذا مقرتح وجيه ،وهو مقرتح موجه إىل الصحافة واإلعالم
أكثر من أعضاء اجمللس .تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حقيقة أنا ال أرى يف هذا املشروع أي تراجع،

5

بل على العكس فيه تأكيد حلرية احلصول على اجلنسية البحرينية ،وخاصة
أن قانون اجلنسية يف البحرين ــ كما ذكر األخ رئيس اللجنة ــ صدر عام
1937م وهو القانون األول ،ثم جاء قانون عام 1963م وهو القانون الثاني،
وهذا يعطي رؤية بأن البحرين سباقة يف مسألة قوانني اجلنسية وسحب
اجلنسية .أنا ال أرى فيه تراجعًا كما ذكر بعض اإلخوة ،بالعكس ،فيه تنظيم

10

وأمور تستحق أن نقف عندها ونشجعها .وتفضلت األخت املقررة وذكرت
خبصوص سحب اجلنسية أنه سابقًا كان بيد احلاكم فقط ،واآلن مير على
ثالث مراحل انتهاءً جباللة امللك الختاذ القرار النهائي .وهذا دليل على أن هناك
تريثًا وروية فيما يتعلق بسحب اجلنسية .بالنسبة إىل سحب اجلنسية من مزدوجي
اجلنسية مع إحدى دول جملس التعاون ،القانون أعطى مهلة ثالثة شهور لتعديل

15

أوضاعهم ،وتعديل األوضاع يعين أنه يُخطر وزير الداخلية بأن هذا الشخص
لديه جنسية أخرى .وأتصور أن هذا املشروع فيه من الوضوح ومن األهمية ما
يكفي ألن ميرر ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

20

شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كل دول العامل تعترب منح اجلنسية أو إسقاطها
أمورًا سيادية .وحنن يف البحرين ــ كما تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد ــ
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قانون اجلنسية عندنا من سنة 1937م ،وحتى قوانني اخلمسينيات يف عهد
صاحب العظمة الشيخ سلمان بن محد آل خليفة نظمت هذه العالقة ،حتى ما
يتعلق بازدواجية اجلنسية .وهذا القانون جاء ليواكب متطلبات العصر ويكون
واضحًا بالنسبة للمواطن الذي اكتسب جنسية دولة أجنبية أخرى لتوفيق
أوضاعه ،أو بالنسبة إىل املتجنس يف احلاالت اليت تسحب منه اجلنسية وتأثري

5

ذلك على األبناء القصّر الرتباطهم جبنسية والدهم .أنا أعتقد أن هذا املشروع
ليست به شوائب وإمنا جاء ليعدل وينظم قانونًا مفعالً ،وأعطى ضمانات
أكثر ،وهذا حق سيادي للدولة .واليوم كل دول العامل ،وحتى أعرق
الدميقراطيات فيها شروط أقسى ،ومواد رادعة أكثر من هذا القانون ،أنا
10

أدعو الزمالء إىل املوافقة على هذا املشروع ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل ،وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
15

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،ما ذكره اإلخوان صحيح ،فعندنا قانون
اجلنسية الصادر عام 1963م ،وفيه مادة تنص على مسألة سحب اجلنسية،
ومن ذلك الوقت وحتى قبل سنوات تغريت الصورة حتى يف العامل،ففي ذلك
الوقت مل يكن يسمح للشخص بأن يكون له أكثر من جواز سفر ،أما اليوم

20

فهناك نظامان يف العامل ،هناك دول تسمح بتعدد اجلنسية ،وهناك دول ال
تسمح بذلك ،فقط تقصر على جنسية واحدة .فهذا املشروع جاء ليضع ضوابط،
وجاء ملصلحة الناس ومصلحة املتجنس ،والقانون قد حدد هذه الضوابط ،وهذه
خطوة إىل األمام ،فاحلقوق جيب أن حتفظ ،وهذا التعديل حيفظ حقوق املواطن
ومن مت جتنيسه ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما ذكره األخ الدكتور عبدالعزيز أبل هو رأي

5

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ،والرأي يصب يف أن تصدر أحكام قضائية
بسحب اجلنسية وليست إدارية ،لو صدرت أحكام قضائية فإن املوضوع
ينتهي ،بينما ما هو مقرتح اآلن يف درجاته هو أن سحب اجلنسية يصدر مبرسوم
ملكي ،إال أن من سحبت جنسيته لديه احلق يف رفع دعوى قضائية ،فنحن
لدينا درجات أكثر ضمانة من الضمانة اليت اقرتحتها املؤسسة الوطنية حلقوق

10

اإلنسان .ثانيًا :ما أثري يف وسائل التواصل االجتماعي ،والوسائل اإلعالمية
املختلفة ،تعمد البعض املغالطة فيه ،والبعض اآلخر مل يكن واعيًا حليثيات
القانون وتفاصيله ،فنريد أن نؤكد أننا حني مسعنا بهذا املشروع اعتقدنا أنه
ميكن سحب اجلنسية من البحريين إذا أقام خارج البحرين ملدة مخس سنوات،
لكن حني أتينا إىل التفاصيل رأينا أن ذلك حمصور فقط على الذين اكتسبوا

15

اجلنسية البحرينية ،فمشكلة وسائل اإلعالم أنها مل تدرك تفاصيل ذلك،
لذلك أعطت نصف احلقيقة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
20

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا معالي الرئيس ،ما تفضل به وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب يف حمله فيما يتعلق باجلنسية ،فاجلنسية قرار سيادي ال خيضع
للعواطف وال للرغبات ،وال لالقرتاحات ،فالدولة حرة يف تنظيم جنسيتها مبا
يكفل استقرارها وهذا ال خالف فيه ،وال ميكن ألحد أن يعرتض على موضوع
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سيادة الدولة يف اجلنسية .ما تفضل به الدكتور الشيخ خالد آل خليفة يف
حمله ،ورغم أنه سيصدر به مرسوم بالسحب إال أن هذا يعترب قرارًا فرديًا،
حتى لو صدر مبرسوم إال أنه جيوز الطعن عليه أمام القضاء .هناك الكثري من
البحرينيني حيملون أكثر من جنسية ،وهذا املشروع أتى لتحديد هذا الوضع،
فأنا أعتقد أننا سنصل يف يوم من األيام إىل حالة الفوضى يف اجلنسية ،يف بعض

5

الدول تسمح بتعدد اجلنسية ،أما يف البحرين فالقانون ال يسمح بالتعدد ،لكن
يف الواقع هناك تعدد للجنسية ،والدولة تعلم بذلك ،لكن ليس لديها آليات
حمكمة للتدخل أو أنها شاءت خمتارة أن تسكت عن هذا الوضع .يأتي هذا
املشروع لينظم هذه املسألة بإحكام ،فنحن نعلم أن تزعزع استقرار البحرين
يرجع يف جزء كبري منه إىل الذين لديهم أكثر من جنسية ،لنكن واضحني،

10

وبالتالي حتديدها بشكل منظم يرفع عن املسؤولني أي حرج يف التعامل مع
هكذا حاالت .حنن اليوم نشهد يف احملاكم حاالت لسحب اجلنسية من دون
أن تقدم قرارات سحب اجلنسية ،فهذا املشروع اليوم يكفل حق املسؤول وحق
الشخص ذاته يف كيفية تنظيم أمور سحب اجلنسية أو إسقاطها أو فقدانها،
لكن البحريين الذي جتنس جبنسية إحدى دول جملس التعاون ،حنن تربطنا

15

أواصر قرابة ،وترابط اقتصادي واجتماعي وسياسي ،فنحن منظومة واحدة،
ملاذا أحرم البحريين من أن يكتسب جنسية إحدى الدول اخلليجية ،مشروع
القانون استثناه ،لكن يف عَجُز املادة إما أن يوفق أوضاعه وإما أن يتعرض
لعقوبة ،البحرين بلد مصادرها حمدودة ،ملاذا ال أمسح للبحرينيني بأن
يكتسبوا اجلنسية وحيتفظوا جبنسيتهم األصلية؟ أمتنى من اإلخوة يف اجلنسية

20

اإلجابة عن ذلك ،فهناك الكثري من البحرينيني لديهم جنسية أخرى ولديهم
ختوف من ذلك ،وما طرحته األخت رباب العريض مهم والبد أن نطمئن هذه

الفئة الذين جتنسوا جبنسية الدول اخلليجية ،وأن ننزع اخلوف منهم،
وشكرًا.

25

النائب األول للرئيس:
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شكرًا ،تفضل األخ عيسى أمحد تركي مدير إدارة اجلنسية بوزارة
الداخلية.

مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،مما ال شك فيه أن القضاء استقر على أن

5

اجلنسية هي رابطة سياسية قانونية ،وهي من أعمال السيادة وحيق للدولة
تنظيم قانون جنسيتها مبا يتفق مع مصاحلها العليا ،كما يوجد بني يدي اتفاقية
أممية ،وهي اليت أشار إليها األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ،واليت تبني
حق أي دولة يف سلب جنسيتها من أي مواطن يثبت عدم والئه ،أو وضع يف
مركز قانوني حيق فيه للدولة جتريده من هذه اجلنسية ،كما أؤكد أن

10

املشروع احلالي مل يتقدم خطوة واحدة إىل األمام بل تقدم خطوات كبرية
لألمام ،وأن املشروع مل يقدم ضمانة بل قدم العديد من الضمانات .الضمانة
األوىل ،أن مسألة سحب وإسقاط وفقدان اجلنسية عمل جوازي وليس بقوة
القانون ،وهذه ضمانة من الضمانات .الضمانة الثانية ،أن املشروع أشرك أكثر
من جهة وسلطة يف مسألة سحب اجلنسية ،ومل يقتصر على جهة واحدة أو

15

سلطة واحدة يف السلطة التنفيذية بل أشرك معالي وزير الداخلية مع مسو رئيس
جملس الوزراء الختاذ هذا القرار باإلضافة إىل سلطة جاللة امللك ،أليست هذه
ضمانة؟ الضمانة الثالثة ،أن املشروع مل مينع حق اللجوء إىل القضاء ولدينا اآلن
مثال حي ،متثل يف جلوء أحد األشخاص للقضاء ،وفصل القضاء يف هذه
املسألة .الضمانة الرابعة ،تتضمن أن الدولة وضعت ضمانات متنحها ألي

20

شخص وهي حقه يف ممارسة حقوقه املدنية ،وهذا شاهد على الواقع،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أنه مل يتم الرد على سؤال األخت لولوة ،لكن حينما
نناقش املادة ( )9واملادة ( )11مكررًا سوف حنصل على اإلجابة الواضحة،
ألنه ليس يف القانون ما مينع اكتساب جنسية خليجية إمنا توفيق األوضاع
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25

بإبالغ معالي الوزير ،وإذا ختلف عن اإلبالغ فإن هناك غرامة عليه ،لكن
اجلنسية ال تسقط ،واملادة واضحة يف هذا اجلانب ،تفضل األخ عيسى أمحد
تركي مدير إدارة اجلنسية.

مدير إدارة الجنسية:
شكرًا معالي الرئيس ،حول مسألة جنسية دول جملس التعاون ،قانون

5

اجلنسية هو املعيار لتوزيع السكان يف العامل ،والقصد من هذه املادة هو توزيع
وحتديد األشخاص الذين حيملون أكثر من جنسية يف جملس التعاون ،حنن
نتفق مع مبدأ ووحدة االحتاد ،ومبدأ اهلوية اخلليجية الواحدة ،لكن حنن أمام
قاعدة قانونية ،ومن خصائص أي مادة قانونية هي اإللزام ،فكيف ألزم

10

األشخاص باللجوء إىل أو إعالم السلطة التنفيذية حبملهم هلذه اجلنسية
اخلليجية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،إذن نكتفي بهذا القدر من النقاش ،ونصوّت على مشروع
القانون من حيث املبدأ ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

15

( أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل اآلن إىل مناقشة مواده
20

مادة مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.
25

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟
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(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:

10

املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

النائب األول للرئيس:

15

هل هناك مالحظات على هذه املادة.

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:

20

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
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25

املادة ( :)8توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
5

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
10

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت

15

مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
املادة ( )9الفقرة ( :)1توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.
20

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي فقط سؤال موجه إىل وزارة الداخلية
خبصوص إذا فقد شخص جنسيته نتيجة جتنسه جبنسية أخرى ومن ثم تنازل
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25

عن اجلنسية األخرى املكتسبة ،فهل يسرتد جنسيته األصلية بقوة القانون؟
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ عيسى أمحد تركي مدير إدارة اجلنسية بوزارة

5

الداخلية.

مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  11من مشروع القانون تعاجل هذه
املسألة ،وقد أجازت جلاللة امللك منح أو إعادة اجلنسية ألي شخص فقد

10

اجلنسية ألي سبب من األسباب الواردة يف مشروع القانون ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
15

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  9الفقرة  1تتكلم عن فقدان البحريين
للجنسية ،واملادة  11تقول« :جيوز بأمر من امللك رد اجلنسية البحرينية ملن
فقدها ،»...فهي أساسًا تتكلم عن فقدان اجلنسية ،وشكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ عيسى أمحد تركي مدير إدارة اجلنسية بوزارة
الداخلية.

مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية:
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

( ) 74

25
2014/6/19م

املضبطة االستثنائية

شكرًا سيدي الرئيس ،مشروع القانون تناول  3حاالت :حالة سحب
اجلنسية ،والفقدان ،واإلسقاط .واملادة  11أجازت بأمر من جاللة امللك رد
اجلنسية أيضًا للحاالت الثالث ــ السحب والفقدان واإلسقاط ــ وهي تقول:
«جيوز بأمر من امللك رد اجلنسية البحرينية ملن فقدها ألي سبب من األسباب
مبوجب أحكام هذا القانون» ،وبالتالي فاملادة اشتملت على األسباب الثالثة

5

سواء السحب أو الفقدان أو اإلسقاط ،ومل تقتصر على حالة واحدة ،قد يكون
األمر ملتبسًا على سعادة األخت رباب العريض ،فاملادة ال تنص على حالة
الفقدان فقط بل تشمل احلاالت كلها ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

10

شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الفقرة  1من املادة  9واضحة ،يفقدها
البحريين إذا اختار بنفسه جنسية دولة أجنبية ففي هذه احلالة أصبح وضعه

15

القانوني مثل األجنيب ،ألنه باختياره ختلى عن جنسيته البحرينية .واملادة 11
أعطت احلق جلاللة امللك يف إعادة اجلنسية ملن فقدها ألي سبب من األسباب
فيصبح وضعه مثل أجنيب جديد يطلب التجنس باجلنسية البحرينية ،ثم تأتي
الفقرة الثانية من املادة  9لتعاجل املوضوع نفسه ،وشكرًا.
20

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

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن النص يُفهم على النحو التالي :البحريين
يفقد اجلنسية يف حالة اكتسابه جنسية أخرى ،فسبب فقدان اجلنسية هو
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25

اكتساب جنسية أخرى ،ولو ختلى يف املستقبل بعد فرتة من الوقت عن اجلنسية
األخرى زال السبب ،فإذا زال السبب تكون جنسيته البحرينية حمفوظة وترجع
إليه تلقائيًا ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:

10

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
هذه املادة حتتاج إىل أخذ الرأي نداء باالسم ،ألنها بأثر رجعي .تفضل

15

األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه ال توجد رجعية يف هذه املادة ،ألن

20

العقوبة ليست على اكتساب جنسية أخرى إمنا العقوبة فقط على عدم توفيق
األوضاع ،وعدم توفيق األوضاع هي حالة حدثت بعد صدور القانون ،أما قبل
صدوره فلم تكن هذه احلالة موجودة ،ال أرى وجودًا للرجعية يف هذه املادة
وبالتالي ال حنتاج إىل هذا اإلجراء يف التصويت ،وشكرًا.
25
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،املادة تقول« :وعلى كل حبريين اكتسب جنسية أجنبية على
هذا النحو قبل العمل حبكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه »...وبالتالي هناك
رجعية ،وحتى نتفق مع اإلخوة يف جملس النواب يف إجراءات التصويت فلنصوت
عليها نداء باالسم .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام

5

للمجلس.

(وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخذ
رأيهم على هذه المادة ندا ًء باالسم)

العضو إبراهيم محمد بشمي:

10

موافق.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
15

موافق.

العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.

العضو جميلة علي سلمان:

20

موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

25

العضو الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل:
موافقة.
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العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
5

موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو رباب عبدالنبي العريض:

10

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

15

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
20

موافقة.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:

25

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
غري موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
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موافق.

العضو لولوة صالح العوضي:
موافقة.

5

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.

العضو محمد حسن باقر رضي:
10

موافق.

العضو محمد سيف المسلم:
موافق.

العضو منيرة عيسى بن هندي:

15

موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

20

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
ممتنعة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
25

موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

النائب األول للرئيس جمال محمد فخرو:
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موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل
املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
املادة ( :)10توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف

5

التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

10

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

15

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت

20

مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
املادة ( :)11توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

25

النائب األول للرئيس:
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هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص مسألة فقدان اجلنسية واسرتدادها

5

وارتباط ذلك بأمر من امللك ،وباعتبار أن جاللته يرأس السلطة التنفيذية فشيء
طبيعي أن يصدر ذلك عن أعلى شخص يف السلطة التنفيذية وهو جاللة امللك،
فيما يتعلق بفقدان اجلنسية فألنه جتنس جبنسية أخرى وبالتالي هو تنازل عنها
ومن املفرتض أن تسرتد بقوة القانون ،حتى ال ندخل يف متاهات هل تسرتد
جنسيته أم ال .فيما يتعلق بالسحب واإلسقاط هما أسهل ،ففي حالة السحب

10

ألن لديه جنسية أخرى ،ويف حالة اإلسقاط ألنه ارتكب أمرًا حيتم ملصلحة
الدولة إسقاطها ،لكن فيما يتعلق بالفقدان أعتقد أنه من املفرتض أن تسرتد
بقوة القانون ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

15

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:

20

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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25

العضو جميلة علي سلمان:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:

5

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:

10

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت

15

مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
املادة ( )11مكررًا (أ) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل

20

الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
25
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(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هذه املادة أيضًا تتطلب التصويت نداء باالسم ،تفضل األخ عبداجلليل
5

إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخذ
رأيهم ندا ًء باالسم على هذه المادة)

العضو إبراهيم محمد بشمي:

10

موافق.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.

15

العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.

العضو جميلة علي سلمان:
20

موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل:

25

موافقة.

العضو خـالد حسين المسقطي:
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موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

5

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
10

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
15

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـالم:

20

موافق.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.

25

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
غري موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
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موافق.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.

5

العضو محمد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو محمد سيف المسلم:
10

موافق.

العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
15

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
ممتنعة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:

20

موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

25

النائب األول للرئيس جمال محمد فخرو:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل اآلن
إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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العضو جميلة علي سلمان:
املادة ( )11مكررًا (ب) )11( :مكررًا ( )2بعد التعديل :توصي اللجنة
باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:

5

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هذه املادة أيضًا تتطلب التصويت نداء باالسم ،تفضل األخ عبداجلليل

10

إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخذ
رأيهم ندا ًء باالسم على هذه المادة)

15

العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

20

موافق.

العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.

25

العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
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العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل:
5

موافقة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:

10

موافق.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.

15

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
20

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـالم:

25

موافق.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
غري موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:

5

موافق.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.

10

العضو محمد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو محمد سيف المسلم:
15

موافق.

العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

20

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
ممتنعة.

25

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
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موافقة.

النائب األول للرئيس جمال محمد فخرو:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل اآلن
5

إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

10

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
15

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
20

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مجيع مواد
مشروع القانون ،وسوف نأخذ موافقة اجمللس عليه يف جمموعه نداءً باالسم،
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخذ
موافقتهم على مشروع القانون في مجموعه ندا ًء باالسم)
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25

العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

5

موافق.

العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.

10

العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
15

موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل:
موافقة.

العضو خـالد حسين المسقطي:

20

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

25

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.
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العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:

5

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.

10

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم:
موافق.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
15

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
غري موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:

20

موافق.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.

25

العضو محمد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو محـمـــد سيــف الـمـسـلـم:
موافق.
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العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

5

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
غري موافقة.

10

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
15

موافقة.

النائب األول للرئيس جمال محمد فخرو:
موافق .األغلبية موافقة ،وسوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي
على مشروع القانون فورًا .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
20

للمجلس.

(وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخذ
رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون ندا ًء
باالسم)
25

العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

( ) 92

2014/6/19م

املضبطة االستثنائية

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو جمعة محمد الكعبي:

5

موافق.

العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.

10

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل:
15

موافقة.

العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

20

موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

25

العضو رباب عبدالنبي العريض:
موافقة.

الدكتور سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

30
( ) 93

2014/6/19م

املضبطة االستثنائية

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
5

موافقة.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم:
موافق.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
10

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
غري موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:

15

موافق.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق.

20

العضو محمد حسن باقـر رضـي:
موافق.

العضو محـمـــد سيــف الـمـسـلـم:
25

موافق.

العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
موافق.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
5

غري موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:

10

موافقة.

النائب األول للرئيس جمال محمد فخرو:
موافق .األغلبية موافقة ،هل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة
15

نهائية؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وسوف نأخذ اآلن الرأي النهائي

20

على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم املباني الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )13لسنة 1977م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة
2013م ،وقد وافق عليه اجمللس يف جمموعه يف وقت سابق ،فهل يوافق اجمللس
على مشروع القانون بصفة نهائية؟
25

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وسوف نأخذ الرأي النهائي أيضًا
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002م ،املرافق للمرسوم رقم ( )124لسنة
2011م« ،تقليل مدة احلبس االحتياطي للمتهم ،ومنحه حق التظلم» ،وقد

5

وافق عليه اجمللس يف جمموعه يف وقت سابق ،فهل يوافق اجمللس على مشروع
القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
10

النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وسوف نأخذ الرأي النهائي على
مشروع قانون بتعديل املادة ( )393من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة 1976م (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب) ،وقد وافق عليه اجمللس يف جمموعه يف وقت سابق ،فهل يوافق اجمللس

15

على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وسوف نأخذ الرأي النهائي أيضًا

20

على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 233مكررًا) إىل قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م ،وقد وافق عليه
اجمللس يف جمموعه يف وقت سابق ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانون
بصفة نهائية؟
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(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وسوف نأخذ الرأي النهائي كذلك

5

على مشروع قانون بتعديل املادة ( )39من قانون التأمني االجتماعي ،الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )24لسنة 1976م ،وقد وافق عليه اجمللس يف جمموعه
يف وقت سابق ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

10

النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .واآلن سأرفع اجللسة لالسرتاحة.

(رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

15

النائب األول للرئيس:
بسم اهلل نستأنف اجللسة .وامسحوا لي بأن نقدم مناقشة البند اخلاص
بتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي املوحد
للدولة للسنة املالية املنتهية يف ديسمرب 2012م ،وتقرير أداء تنفيذ امليزانية

20

العامة للدولة للسنة املالية 2012م والذي أعدته وزارة املالية .وأطلب من األخ
السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
5

النائب األول للرئيس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر الملحق  /7صفحة )234
النائب األول للرئيس:

10

تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحال معالي الرئيس علي بن صاحل الصاحل إىل
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بتاريخ  26يناير 2014م نسخة من احلساب

15

اخلتامي املوحد للدولة لعام 2012م ،وتقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية
2012م ،وذلك لدراستهما وإعداد تقرير شامل بشأنهما جمللسكم املوقر.
ولقد تبني للجنة أن من أهم مالمح احلساب اخلتامي املوحد للدولة 2012م هو
التالي :حتقيق زيادة يف اإليرادات الفعلية احملصلة عن امليزانية املعتمدة (املعدلة)
بنسبة  ،%20.3حيث بلغت مجلة اإليرادات الفعلية  3034.252ألف دينار،

20

مقابل املعتمد  2523مليون دينار .وللنفط والغاز الطبيعي النصيب األكرب من
تلك اإليرادات حيث بلغت إيراداتهما  %87.2من مجلة اإليرادات وهي
 2645.362ألف دينار .أما اإليرادات غري النفطية واإلعانات فقد بلغت
 388.890ألف دينار وهو ما يعادل  ،%12.8مما يدل على أن القدرة على تنويع
مصادر الدخل احلكومي مازالت متدنية وضعيفة ،إال أنها يف احلقيقة حققت
منوًا يف عام 2012م عما كانت عليه يف عام 2011م بنسبة  ،%37حيث بلغت
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يف عام 2012م  332.5مليون دينار ،مقابل مبلغ  242.5مليون دينار يف عام
2011م (بدون اإلعانات) .يكشف احلساب اخلتامي ارتفاع مساهمة إيرادات
الغاز الطبيعي واملصاحب بشكل ملحوظ بسبب رفع األسعار على املؤسسات
والشركات احمللية وكذلك بسبب زيادة اإلنتاج ،حيث ارتفعت هذه اإليرادات
إىل مبلغ  380مليون دينار مقابل  210ماليني دينار يف عام 2011م ،وأصبحت

5

تشكل حوالي  %14.4من إمجالي إيرادات النفط والغاز أو ما يعادل %12.5
من إمجالي اإليرادات العامة .إن إمجالي املصروفات العامة بلغ  %84.7من
امليزانية املعتمدة ،وبنسبة منو مقدارها  %14.3مقارنة مبستوى الصرف الفعلي
يف السنة املالية 2011م .شكلت املصروفات املتكررة نسبة  %77.4من
إمجالي املصروفات العامة مقابل  %22.6كمصروفات مشاريع ،وبالتالي فإن

10

املصروفات املتكررة تستحوذ على اجلزء األكرب من امليزانية العامة للدولة،
ومبا يعادل  %95.4من إيرادات النفط والغاز .وعلى الرغم من أن مجلة
املصروفات املتكررة مل تتجاوز  2523.859ألف دينار ،مقابل املعتمد
 2658.668ألف دينار ،أي بنسبة صرف حوالي  ،%95فإن هناك جتاوزات يف
معظم بنود املصروفات املتكررة مثل بند القوى العاملة وبند اخلدمات والسلع

15

االستهالكية ونفقات السلع الرأمسالية ونفقات الصيانة .شكلت نفقات القوى
العاملة النسبة األكرب من املصروفات املتكررة حيث بلغت  1204.151آالف
دينار ،مبا يعادل  %47.7من مجلة املصروفات املتكررة وبنسبة منو تساوي
 %19.8مقارنة بعام 2011م ،وهذا راجع إىل املرسوم بقانون رقم ( )31لسنة
2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )9لسنة 2011م بزيادة رواتب

20

القطاع العام احلكومي والعسكري بنسبة  %15تقريبًا .إضافة إىل صرف
عالوة حتسني املستوى املعيشي ملوظفي الدولة من مدنيني وعسكريني
ومتقاعدين .وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مصروفات املشاريع اليت بلغت %67.2
عما كانت عليه يف العام السابق 2011م ،فإن نسبة الصرف عليها مقارنة
باملعتمد يف امليزانية مل تتجاوز نسبة  %62من املبلغ املعتمد ،كما أن هناك
وزارات وجهات حكومية مل يتجاوز الصرف على مشاريعها نسبة  %25من
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املعتمد هلا ،مع األخذ بعني االعتبار أن سنة 2012م هي السنة الثانية من
امليزانية املعتمدة لعامي 2011م و2012م وتنتفي فيها حجة أن امليزانية أقرتها
السلطة التشريعية متأخرة يف ذلك العام .اخنفضت قيمة العجز الفعلي حبوالي
 1101مليون دينار( ،العجز الفعلي  226.645ألف دينار) عن العجز املقدر يف
امليزانية املعتمدة للسنة املالية 2012م والبالغ  1328مليون دينار ،وبنسبة

5

تساوي  %17.1فقط منه؛ ولكن نسبة العجز ترتفع عندما تضاف املبالغ املدورة
لعام 2012م لتصبح نسبة  %37.9مقارنة باملبلغ املعتمد وتصبح قيمة العجز
 503ماليني دينار .استمرار منو الدين العام البحريين إىل معدالت غري
مسبوقة ،ولو أنها مازالت من الناحية االقتصادية مقبولة ،حيث ارتفع الدين
العام عن عام 2011م مببلغ  637مليون دينار ،أي بنسبة  %18عما كان عليه

10

يف عام 2011م ،وبلغ يف أواخر عام 2012م حوالي  4186مليون دينار ،وهو
ما يعادل  %36.4من الناتج اإلمجالي احمللي .ارتفعت نسبة القروض اخلارجية
إىل  %45من إمجالي الدين العام بعد أن كانت يف العام السابق  %38.5فقط،
مما يشكل خطرًا على االقتصاد الوطين على املستوى البعيد .أما بالنسبة إىل
الفوائد الفعلية على الدين العام فقد بلغت نسبتها  ،%31حيث وصلت تلك

15

الفوائد إىل  150.353ألف دينار ،بعد أن كانت  114.5مليون دينار يف العام
السابق ،أما مبقارنتها باملعتمد فقد بلغت نسبة  %83فقط ،هذا وشكلت
الفوائد على القروض اخلارجية نسبة  ،%61أما الفوائد الداخلية فقد بلغت 58
مليون دينار .سيدي الرئيس ،إن اللجنة تقدر اجلهد احلكومي الذي بذل
إلعداد هذا احلساب اخلتامي ،والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن

20

اإليرادات واملصروفات واملؤشرات االقتصادية ألبوابها ،حيث الحظت التطور
امللموس يف احتواء التقرير على بيانات مفصلة عما حتقق من مبادئ وأهداف
امليزانية ،وما مت إجنازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية يف القطاعات
احلكومية املختلفة ،إال أنها ترى أنه مازالت هناك بعض املالحظات على
احلساب أوجزها يف النقاط التالية :عدم التزام احلكومة املوقرة بنص الفقرة
(ب) من املادة ( )50من قانون امليزانية العامة للدولة مما أدى إىل قصور بعض
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متطلباتها ،وخاصة (املوجودات املالية ،االلتزامات الطارئة ،اإلعفاءات
الضريبية ،واألنشطة احلكومية) .على الرغم من منو اإليرادات غري النفطية
هذا العام فإنها دون املستوى املتطلع إليه واملطلوب ،حيث إنها مازالت حتوم
حول مستوى  %11من مجلة اإليرادات العامة ،آملني من احلكومة وضع
اخلطط والربامج الواضحة لزيادة تلك اإليرادات بوترية أسرع .االلتزام بقوانني

5

امليزانية العامة واللوائح والقرارات املتعلقة بذلك يف عدم جتاوز االعتمادات
املخصصة يف امليزانية وخاصة للمصروفات املتكررة .اإلفصاح عن مجيع
املشروعات املنفذة يف امليزانية وعدم االقتصار على بعض منها من دون األخرى.
تأكيد املطالبة بأن يرفق مع احلساب اخلتامي املوحد للدولة ملحقًا يتضمن
تفاصيل مشاريع اجلهات احلكومية ببيانات حول اعتمادات امليزانيات

10

واملصروفات الفعلية للمشاريع اليت مل تنفذ أو اليت مازالت قيد التنفيذ .تفريد
املبالغ املدورة كمصروفات مشاريع للوزارات واجلهات احلكومية .املطالبة بأن
يشتمل احلساب اخلتامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة،
إعماالً لنص املادة (/55ب) من قانون امليزانية العامة وامللزمة للشركة بتقديم
حساباتها السنوية ملعالي الوزير .اإلفصاح عن احلقائق الفعلية لتدني الصرف

15

الفعلي على املشاريع اإلنشائية ،وخاصة أن هناك ــ كما ذكرت سابقًا ــ
وزارات وجهات حكومية مل يتجاوز الصرف على مشاريعها نسبة  %55من
املبالغ املعتمدة هلا .ومن أراد تفاصيل أكثر فبإمكانه الرجوع إىل التقرير الذي
يتـألف من  700صفحة تقريبًا ،وشكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور
السرتي.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
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شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة على هذا التقرير الوايف
والكايف ،وعلى نقطة مهمة كانت مفتقدة يف تقارير احلسابات اخلتامية
السابقة وهي اإلشارة إىل أهمية التنبؤ بارتفاع نسبة الدين العام اخلارجي يف
إمجالي الدين العام ،وهذا مؤشر حيتاج إىل عناية فائقة .أما خبصوص ما
ذكرته اللجنة وهو أن سياسة احلكومة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل

5

احلكومي غري فعالة ،فأنا أوجه سؤاالً وأمتنى اإلجابة عنه من قبل ممثلي وزارة
املالية :ما هي اخلطط من أجل تفعيل هذه السياسة والوصول إىل النسبة
الصحيحة الصحية يف توزيع الدخل احلكومي بني النفط وبني الدخل من
املصادر األخرى؟ وشكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ نوار علي احملمود.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل رئيس وأعضاء جلنة

15

الشؤون املالية واالقتصادية على التقرير املفصل .يف احلقيقة مازلنا نطالب وزارة
املالية بالعمل على خفض الدين العام وعالجه؛ ألنه يرتفع سنة بعد أخرى .ولدي
مالحظة أخرى خبصوص البند اخلاص بتخفيف أعباء املعيشة الوارد يف
مصروفات امليزانية التحويلية ،فقد كان املبلغ يف عام 2011م حوالي 204
ماليني دينار ،يف حني أن هذا املبلغ اخنفض يف عام 2012م إىل  94مليون

20

دينار ،ونريد أن نعرف سبب ذلك؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ عارف صاحل مخيس وكيل وزارة املالية.
25
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وكيل وزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أود أن أشكر جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية باجمللس على هذا التقرير الوايف ،والذي أنصب ــ يف غالبه ــ على
ما يقتضي تطوير احلساب اخلتامي وتقرير أداء تنفيذ امليزانية وعرضها ،وهذا
يتسق مع توجهاتنا املستقبلية .كما أننا نتفق يف كثري مما جاء حول ما يتعلق

5

بالعرض واملضمون وإعطاء مزيد من الشفافية ،وهذا أمر نلتزم به .خبصوص
توزيع مصادر الدخل ،توزيع مصادر الدخل قد يقتضي زيادة الرسوم على
اخلدمات احلكومية ،وهذا أمر حتاول احلكومة قدر اإلمكان أن تتوخى
الدقة فيه فيما ال يتصل بتحميل املواطنني ذوي الدخل احملدود والدخل املنخفض
حتى ال يتأثرون يف مدخوهلم ،ولكن هناك حماوالت ودراسات جتري يف الوقت

10

احلاضر ،وهناك تعديالت مقرتحة على بعض اخلدمات للشرائح العليا اليت ال
متس ذوي الدخل املتوسط والدنيا ،ونأمل إن شاء اهلل يف امليزانية القادمة ــ وقد
ال يكون هناك مفر من ذلك ــ أن نعرض على السلطة التشريعية ما ينم عن رفع
كفاءة األداء وحتسني األدوات غري النفطية عرب ما ميكن تطبيقه من رسوم يف
15

هذا اخلصوص ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ نوار علي احملمود.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار خبصوص البند الوارد يف

20

مصروفات امليزانية التحويلية املتعلق بتخفيف أعباء املعيشة ،فقد كانت
املصروفات يف عام 2011م  204ماليني ،واخنفضت إىل  94مليونًا يف عام
2012م ،أرجو توضيح ذلك ،وشكرًا.
25

النائب األول للرئيس:
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شكرًا ،تفضل األخ عارف صاحل مخيس وكيل وزارة املالية.

وكيل وزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،ألنه يف عام 2011م صُرفت مكرمة من جاللة
امللك عبارة عن  1000دينار لكل أسرة حبرينية وملرة واحدة فقط ،وأخذنا

5

هذه املبالغ من بند اإلعانات من امليزانية العامة مباشرة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
10

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة باعتماد احلساب اخلتامي املوحد
للدولة للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2012م وتقرير أداء امليزانية العامة

15

للسنة املالية 2012م؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر توصية اللجنة .وننتقل إىل البند التالي من جدول األعمال

20

واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )46لسنة
2002م بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية ،واملقدم من سعادة العضو رباب
عبدالنيب العريض .تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أطلب تأجيل مناقشة هذا التقرير إىل اجللسة
القادمة ،وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على تأجيل مناقشة التقرير املذكور إىل
اجللسة القادمة؟

(أغلبية موافقة)

10

النائب األول للرئيس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص
االقرتاح بقانون بشأن تعديل املادة ( )320من قانون العقوبات الصادر باملرسوم

15

بقانون رقم ( )15لسنة 1976م ،واملقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي
خضوري .وأطلب من األخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إىل
املنصة فلتتفضل.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف

20

املضبطة.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
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(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
5

(انظر الملحق  /8صفحة )271
النائب األول للرئيس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

10

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة االقرتاح بقانون املذكور
ومذكرته اإليضاحية ،واطلعت على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية القاضي بعدم خمالفة االقرتاح بقانون ملبادئ وأحكام الدستور ،يف
حني ترى ضرورة مواءمة االقرتاح بقانون مع القانون رقم ( )37لسنة 2012م

15

بإصدار قانون الطفل ،وقانون العقوبات .وأكدت اللجنة أهمية هذا االقرتاح
وخصوصًا يف ظل خلو قانون الطفل رقم ( )37لسنة 2012م من عقوبة تعريض
األطفال للخطر ،وإحالته إىل القوانني العقابية ،وعدم كفاية نص قانون
العقوبات النافذ ،حيث جاء هذا االقرتاح حلماية األطفال واألشخاص العاجزين
عن محاية أنفسهم من التعرض للخطر ،وذلك من خالل تشديد العقوبات .وبناء

20

على املناقشات اليت دارت خالل االجتماع قررت اللجنة إجراء تعديل على
االقرتاح بقانون املاثل ،وذلك باستبدال عبارة «يف مكان خال من الناس» حمل
عبارة «يف دار حضانة أو روضة لألطفال» ،باعتبار أن املكان اخلالي من الناس
هو األخطر بالنسبة إىل الطفل ،وأن الفقرة األخرية تشمل بالتجريم كل من له
سلطة على الطفل ،أو املكلف حبفظه ،أي األشخاص املعنيني يف دور احلضانة
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أو الروضة أو غريهم .ويف ضوء ذلك توصي اللجنة جبواز نظر االقرتاح بقانون
بشأن تعديل املادة ( )320من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )15لسنة 1976م ،واملقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري،
وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل
مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أتقدم بالشكر إىل مقدمة االقرتاح األخت

10

نانسي دينا إيلي خضوري على هذا االقرتاح اجليد الذي مقصده نبيل جدًا،
وخاصة أن البحرين يف اآلونة األخرية أو يف السنوات األخرية كثرت فيها
احلوادث وخباصة يف األماكن املغلقة وهي احلضانات ورياض األطفال،
فأعتقد أن هذا االقرتاح جاء فعالً ليسد ثغرة موجودة يف القانون احلالي ،وأنا

15

أشكرها على ذلك ،وأمتنى على جملسكم املوقر أن يوافق على جواز نظر
هذا االقرتاح ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
20

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدوري أشكر األخت نانسي دينا إيلي خضوري
على جهودها ،ولكن لدي مالحظة على االقرتاح .أعتقد أن اجلرائم يفرتض أن
تكون حمددة وواضحة وليس فيها أي لبس أو غموض ،فعبارة «من عرض
للخطر» أعتقد أنها واسعة جدًا ،وبالنسبة إىل كيفية تعريض الطفل للخطر،
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من الذي سيقدر أو يقيس هل هذا خطر أم ال؟ ألن هناك عقوبات أعتقد أنها
قد ال يكون هلا موجب ،وبالتالي أرى أن هذا املقرتح حيتاج إىل إعادة صياغته
وجدولته مرة أخرى حبيث يتم توضيح اخلطر الذي ميكن أن نعتربه جرمية.
األمر اآلخر ،ال أعرف ملاذا مت تشديد العقوبة بالنسبة إىل اجلرائم اليت تقع يف
األماكن اخلالية من الناس أو يف دار احلضانة أو روضة األطفال؟ ال أفهم ما

5

سبب وضع الظرف املشدد يف هذه احلالة ،يف حني أنها جرمية واحدة فقط؟
فلماذا وضع هذا الظرف؟ أعتقد أن تطبيق هذا االقرتاح بهذه الطريقة سيكون
خطريًا جدًا ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

10

شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أتقدم بالشكر اجلزيل إىل مقدمة
االقرتاح األخت نانسي دينا إيلي خضوري على اقرتاحها ،وهو اقرتاح جيد ومهم

15

جدًَا ،ألنه حيمي ويشدد ــ يف الواقع ــ العقوبة لكل من يتجرأ ويُعرض الطفل
دون السابعة من عمره أو العاجز عن محاية نفسه للخطر ــ العاجز قد يكون
مسنًا أو مريضًا صحيًا وعقليًا ــ وكل هذه الفئات تشمل يف الصياغة املطروحة،
وهي فئات أكثر عرضة للخطر ألنها ال تستطيع أن تدافع عن نفسها .فشكرًا
على هذا االقرتاح يا أخت نانسي ،والشكر موصول أيضًا إىل جلنة الشؤون

20

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين على موافقتها على جواز نظر هذا االقرتاح.
وللعلم ــ مع األسف الشديد ــ أن سوء املعاملة موجود يف كل دول العامل ،وجيب
أال خنبئ رؤوسنا حتت األرض وكأن دولتنا ختتلف عن دول العامل .حبسب
دراسة أجرتها الدكتورة فضيلة احملروس يف مستشفى السلمانية من سنة
2000م إىل 2009م ــ أي عشر سنوات ــ أظهرت النتائج أنه كان هناك زيادة
سنويًا يف عدد احلاالت اليت تتعرض لإليذاء اجلسدي والنفسي واجلنسي مع
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األسف الشديد .بالنسبة إىل نتائج الدراسة فإن متوسط العمر هو  7سنوات ــ
رغم أن الدراسة أجريت على كل من كان دون  18سنة ــ ونسبة  %58من
الضحايا كانوا من الذكور وليسوا من اإلناث ،ونسبة اإليذاء اجللدي
كاحلرق وغري ذلك كانت  ،%59وإصابات يف الرأس نسبتها  .%9.7اخلطر
يف املوضوع أن الضحية بالنسبة إىل الشخص املعتدي نسبته خميفة وهي ،%98

5

أي أن  %98من األطفال أو العاجزين يعرفون الشخص املعتدي ،وهذا حبسب
الدراسة اليت أجريت على أطفال الدراسة .والقلق هو أن احلاالت اليت تتم
إحالتها إىل احملاكم وتثبت القضية على املعتدي نسبتها قليلة جدًا .إذن تشديد
العقوبة بالنسبة إىل موضوع «يف مكان خال من الناس» أرى أنه يف حمله متامًا،
ألن القصد من عبارة «يف مكان خال من الناس» هو أن املعتدي خطط وأخذ

10

الطفل أو العاجز إىل مكان خالٍ من الناس حتى يستطيع إيذاءه ويف الوقت
نفسه ال تثبت القضية عليه ،إذن تشديد العقوبة هنا يف حمله متامًا .وكذلك
بالنسبة إىل دور احلضانة ورياض األطفال ــ مثلما ذكرت الدكتورة عائشة
مبارك وسبقتين يف الكالم ــ مع األسف الشديد مسعنا مؤخرًا عن بعض
القضايا اليت ال تناسب جمتمعاتنا وال نقبل بها .لذا أمتنى موافقة اجلميع على

15

هذا االقرتاح اجليد ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
20

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل مقدمة االقرتاح املهم
الذي يسد ثغرة قانونية ويشدد عقوبة االعتداء على األطفال ،وأود أن أؤكد
أن اللجنة وافقت على ذلك ،وحنن اآلن بصدد املناقشة واملوافقة على جواز نظر
هذا املقرتح ،وعندما يأتي يف صورة مشروع بقانون فسندخل يف هذه التفاصيل،
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لذا أرجو من جملسكم املوقر أن يوافق على توصية اللجنة جبواز نظر هذا
االقرتاح ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،استكماالً ملا تفضلت به الدكتورة ندى حفاظ
بالنسبة إىل األماكن املغلقة واألماكن اليت ذكرتها مقدمة املقرتح يف
اقرتاحها ،أنا أعتقد أن من هذه األماكن هي دور احلضانة وهي األوىل

10

بالرعاية ،ألن العوائل تؤمن على أطفاهلا فالبد من تشديد العقوبة عليها ،لذلك
أعتقد أن تغليظ العقوبة يف حمله ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
15

شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن موضوع من عرض الطفل للخطر
واضح وليس فيه أي خالف ،ألن الطفل من سن كذا إىل كذا هناك من
يكون مسؤوالً عنه ،وتعريضه للخطر سواء كان متعمدًا أو عن طريق اإلهمال

20

أمر وارد حتى يف حالة وجوده يف بيته بني أبويه ،ولكن إذا عرض الطفل للخطر
عن طريق اإلهمال يف دور احلضانة فهي مسؤولة عنه ،ألن ما حدث يف السنتني
املاضيتني يف البحرين ــ ورأينا اإلهمال املوجود يف دور احلضانة ــ أدى إىل وفاة
أطفال بسبب إهمال املسؤولني فيها ،مثالً أحد احلوادث اليت حدثت يف
احلضانة :ترك الطفل يومًا كامالً يف احلضانة ومل يستطع هذا الطفل أن
يطلب جندته .إذن هناك سببان لتعريض الطفل للخطر :إما التعريض املتعمد
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وإما باإلهمال الذي يعرّض الطفل للخطر .والقصد من عبارة «يف مكان خالٍ
من الناس» هو التخطيط ــ حتى نكون واضحني ــ جلرمية االعتداء جنسيًا على
عرض طفل من شخص مؤمتن عليه واستطاع أن يأخذه إىل مكان بعيد خالٍ
من الناس ،فتم تشديد العقوبة هنا ألن الطفل ال يذهب إىل األماكن اخلالية
من الناس إال مع الشخص املؤمتن عليه ،وتشديد العقوبة يف دور احلضانة

5

ورياض األطفال له مربراته ،وأنا أشكر مقدمة االقرتاح على مقرتحها،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
10

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة جبواز نظر هذا املقرتح؟

15

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر توصية اللجنة .وننتقل إىل البند التالي من جدول األعمال

20

واخلاص مبناقشة التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص االقرتاح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون
العقوبات الصادر باملرسوم رقم ( )15لسنة 1976م ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :مجيلة علي سلمان ،والدكتور الشيخ خالد بن خليفة
آل خليفة ،والدكتورة عائشة سامل مبارك ،وأمحد إبراهيم بهزاد ،والدكتورة
جهاد عبداهلل الفاضل .وأطلب من األخت مجيلة علي سلمان مقررة اللجنة
التوجه إىل املنصة فلتتفضل.
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العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

النائب األول للرئيس:

5

هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:

10

إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر الملحق  /9صفحة )279
النائب األول للرئيس:

15

شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،تسلمت اللجنة خطاب معالي السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى بناء على قرار اجمللس يف جلسته الثامنة

20

عشرة باسرتداد االقرتاح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
بإضافة مادة رقم  316مكررًا إىل الفصل الثاني من الباب السابع من قانون
العقوبات بشأن زنا احملارم ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير
تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على جملسكم املوقر .رأت
اللجنة أهمية االقرتاح بقانون لسد فراغ تشريعي يف قانون العقوبات البحريين
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لتجريم الصالت اجلنسية بني احملارم ،حيث إنه باالطالع على قانون العقوبات
البحريين يتضح أن النصوص العقابية خلت من جتريم زنا احملارم ،وأن هناك
نصًا وحيدًا اعترب أصل اجملين عليه ظرفًا مشددًا يف جرائم االغتصاب واالعتداء
على العرض ،وإعماالً للمبدأ الدستوري بأن (ال جرمية وال عقوبة إال بناء على
قانون) ،فقد مت تقديم هذا االقرتاح لسد هذا الفراغ التشريعي لتجريم الصالت

5

اجلنسية بني احملارم .ورأت اللجنة أن إضافة املادة إىل اجلرائم املاسة باألسرة
لعدم احنصار الضرر مبرتكيب اجلرمية بل يتعداها إىل امتهان شرف األسرة
بكاملها ،وعليه كان البد من أن تكون العقوبة متناسبة مع بشاعة اجلرم،
فالزنا املؤثّم باملادة ( )316عقوبته القصوى احملددة يف املادة سالفة الذكر هي
احلبس مدة ال تزيد على سنتني ،أما زنا احملارم ــ بناء على االقرتاح بقانون ــ

10

فهو جناية تصل عقوبتها إىل السجن سبع سنوات لكال مرتكيب اإلثم ،كما
أن قانون أحكام األسرة الصادر بالقانون رقم ( )19لسنة 2009م يف املطلب
الثاني من الباب الثاني قد نص على احملرمات بالتفصيل ،وعليه مت االستناد
إىل هذه األحكام يف هذا املقرتح .إضافة إىل أن املشرّع ال يعاقب على االتصال
اجلنسي بني البالغني مهما كانت درجة قرابتهما مادام كالهما غري متزوجني

15

واالتصال كان من غري عنف أو إكراه ،ويف هذا الصدد ال يوجد تربير للمشرّع
البحريين بعدم تأثيم زنا احملارم على الرغم من تأثيم عدد من القوانني الغربية
هلذا الفعل املشني فقد جرمته القوانني األملانية والسويسرية واإلجنليزية،
وجرمته القوانني التالية :العراقي ،واجلزائري ،والقطري ،واألردني،
والكوييت ،والسوداني .وانتهت اللجنة إىل التوصية جبواز نظر االقرتاح بقانون

20

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما
أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :جواز نظر االقرتاح بقانون بشأن
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم رقم ( )15لسنة
1976م ،واألمر معروض على جملسكم املوقر ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

25

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟
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(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة جبواز نظر االقرتاح بقانون

5

املذكور؟

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

10

مبناقشة التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص
االقرتاح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارين القانونيني
البحرينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية
والبلدية ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :رباب عبدالنيب العريض ،دالل

15

جاسم الزايد ،الدكتورة ندى عباس حفاظ ،خالد حسني املسقطي ،هالة
رمزي فايز .وأطلب من األخت رباب عبدالنيب العريض مقررة اللجنة التوجه إىل
املنصة فلتتفضل.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

20

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

25

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر الملحق  /10صفحة )286
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة االقرتاح بقانون بشأن عالوة

10

طبيعة العمل الفين للمستشارين القانونيني البحرينيني العاملني يف الوزارات
واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية ،ومذكرته اإليضاحية،
واطلعت على املناقشات واآلراء اليت أبداها سعادة أعضاء اجمللس يف اجللسة
الرابعة والعشرين خبصوص االقرتاح بقانون .وقد انتهت اللجنة إىل اآلتي :إن
اهلدف من تقديم االقرتاح بقانون املشار إليه هو حتقيق املساواة بني املستشارين

15

القانونيني البحرينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس
التشريعية والبلدية ونظرائهم العاملني يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوني الذين
يؤدون العمل ذاته .كما يسعى االقرتاح بقانون لتشجيع البحرينيني على شغل
الوظائف االستشارية القانونية يف وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها،
وإحالهلم حمل األجانب ،وهو األمر الذي ال ميكن حتقيقه يف ظل وجود تلك

20

الفروقات ،وخصوصـًا أن قلة املميزات املمنوحة هلؤالء املستشارين القانونيني،
والتمييز بني البحرينيني العاملني مستشارين قانونيني حبسب املوقع الذي
يعملون فيه أسهما بشكل واضح يف عزوف البحرينيني عن تولي وظيفة
املستشار القانوني يف اهليئات احلكومية اخلاضعة ألحكام قانون اخلدمة
املدنية واليت يشغلها األجانب بنسبة تصل إىل %90؛ لذا جاء هذا االقرتاح ملنح
املستشارين القانونيني البحرينيني عالوة طبيعة العمل الفين املقررة للمستشارين
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

( ) 115

2014/6/19م

املضبطة االستثنائية

25

القانونيني العاملني يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة،
بإجياد حوافز مالية مناسبة تدفع الكفاءات البحرينية للعمل يف هذه الوظائف.
إن فكرة االقرتاح قائمة على مبدأ املساواة يف املراكز القانونية بني القائمني
بأداء عمل له طبيعة قانونية واحدة ،ومعاجلة التفاوت والتمييز بني منتسيب
الوظيفة الواحدة .إن االقرتاح بقانون ليس له عالقة بأعضاء السلطة القضائية

5

واملزايا املقررة هلم ،نظرًا إىل استقالهلا بصفتها سلطة قضائية ،وطبيعة العمل
القضائي ،كما أن اعتبار هيئة التشريع واإلفتاء القانوني هيئة ذات طبيعة
قضائية ال يعين أنها جزء من القضاء أو أنها متاثل اجلهاز القضائي .إضافة إىل
أن أداة التعيني يف جهاز قضايا الدولة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني بأوامر
ملكية ال تعترب مربرًا لتمتع موظفيهما مبزايا وعالوات متيزهم عن نظرائهم يف

10

اجلهات األخرى .إن أي نظام أو قانون يعترب قابالً للتعديل والتغيري يف ظل
املستجدات واملتغريات .إن املهام الوظيفية للمستشارين القانونيني العاملني يف
احلكومة واجملالس التشريعية ال تقل عن املهام الوظيفية للعاملني يف هيئة
التشريع واإلفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة ،حيث إن املستشار القانوني يف
احلكومة واجملالس التشريعية يقوم جبميع املهام احملددة له ،بينما يوزع

15

املستشارون القانونيون واملستشارون املساعدون يف هيئة التشريع واإلفتاء
القانوني وجهاز قضايا الدولة على اإلدارات اليت تتكون منها اهليئة واجلهاز،
وتكون مهام املستشار القانوني واملستشار املساعد حمددة مبهام إدارة واحدة
من دون بقية اإلدارات ،وعليه فإن طبيعة العمل يف إدارات هيئة التشريع واإلفتاء
القانوني ليست واحدة .ال يوجد أي متايز يف نظام اخلدمة املدنية بالنسبة إىل

20

بقية التخصصات االستشارية األخرى ،يف حني جند هذا التمايز واضحًا يف
العمل االستشاري القانوني بني هيئة التشريع واإلفتاء القانوني واملؤسسات
احلكومية والتشريعية األخرى .إن االقرتاح بقانون يستهدف فئة املستشارين
القانونيني البحرينيني فقط العاملني يف املؤسسات احلكومية بعينهم والذين ال
يتجاوز عددهم أربعة عشر مستشارًا قانونيًا ،ومل يتطرق إىل الباحثني
القانونيني ،وال عالقة له بهذه الفئة .إن وجود ( )14مستشارًا قانونيًا حبرينيًا
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فقط ــ كما ورد يف مرئيات ديوان اخلدمة املدنية ــ يعملون يف وزارات الدولة
ومؤسساتها هلو داللة واضحة على التمييز احلاصل والعزوف عن شغل تلك
املناصب من قبل الكوادر البحرينية .وجود متييز بني املستشارين القانونيني
واملستشارين املساعدين من البحرينيني العاملني يف الوزارات احلكومية
والعاملني يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة ،على الرغم

5

من اختالف مدد اخلدمة واخلربة السابقة .يشرتط لشغل وظيفة املستشار
القانوني املساعد الذي حيصل على عالوة مقدارها ( )1000دينار سنتني مع
شهادة البكالوريوس ،يف حني أن وظيفة الباحث القانوني يف جملسي الشورى
والنواب تتطلب خربة عملية تزيد على أربع سنوات مع شهادة البكالوريوس،
وحيصل املستشارون القانونيون املساعدون على رواتب مضاعفة نظرًا إىل

10

حصوهلم على عالوة طبيعة العمل الفين ،تفوق رواتب املستشارين القانونيني
العاملني يف وزارات الدولة .فأغلب املستشارين القانونيني العاملني يف الوزارات
واجملالس التشريعية من محلة الشهادات العليا وممن ميلكون خربات تفوق
خربات العاملني يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة .متنح
بعض الوزارات أو اهليئات املستقلة عالوة طبيعة العمل الفين أو العالوة القانونية

15

للمستشارين القانونيني ومجيع العاملني يف الشؤون القانونية بقرارات إدارية
خاصة بهذا األمر الذي يتطلب التدخل التشريعي لوضع قواعد عامة تنطبق على
اجلميع .إن املربر بعدم القدرة املالية على تغطية مصروفات االقرتاح بقانون ال
حمل له وخاصة أن هناك ميزانية عامة جديدة للسنتني املاليتني  2015ــ
2016م ،والكلفة املالية لتنفيذ هذا االقرتاح حمدودة جدًا .مل ترَ اللجنة أي

20

موجبٍ أو مسوغٍ لوجود التفريق والتمايز بني املواطنني من ناحية ،وعدم مساواة
البحرينيني باألجانب من ناحية أخرى ،فليس من املقبول أن يعطى املستشار
القانوني األجنيب يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوني عالوة طبيعة العمل الفين
مبقدار ( )1000دينار وحيرم منها املستشار القانوني البحريين يف وزارات
الدولة وجمالسها التشريعية وهيئاتها العامة ،والذي ميارس عمالً مماثالً لعمل
املستشار القانوني يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوني .وعليه رأت اللجنة بأغلبية
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25

أعضائها وجاهة هذا االقرتاح بقانون ومربراته واألسباب اليت ُبينَ عليها ،واليت
من أهمها املساواة يف املراكز القانونية لألفراد املتساوين يف األوضاع وطبيعة
العمل القانوني ،ومنح الفرصة واحلوافز للكوادر البحرينية لشغل هذه
الوظائف؛ لذا انتهت اللجنة بعد املناقشة إىل جواز نظر االقرتاح بقانون،
5

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات واألجور
بديوان اخلدمة املدنية.
10

مدير عام السياسات واألجور بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم .كما تعلمون مجيعًا
أن مهام هيئة التشريع واإلفتاء القانوني متت اإلشارة إليها ألهميتها ــ حبسب ما
أعتقد ــ فيما نصت عليه أحكام الدستور يف املادة  104حتديدًا إذا مل ختين
الذاكرة؛ ومهام هيئة التشريع واإلفتاء القانوني واملستشارين يف هذه اهليئة

15

نعتقد أنها أكرب بكثري من مهام املستشارين القانونيني يف اجلهات احلكومية
األخرى ،لذلك مت النص عليها يف الدستور؛ فعلى سبيل املثال :املستشارون
يقومون بوضع التعديالت على الدستور وعلى القوانني اليت حتال
ــ مثالً ــ من السلطة التشريعية ،فلذلك املقارنة بني املستشارين القانونيني يف
اجلهات احلكومية وبني هيئة التشريع واإلفتاء القانوني قد تشوبها شائبة .يف

20

الوقت احلالي الذي ينظم عمل مجيع موظفي ديوان اخلدمة املدنية هو قانون
اخلدمة املدنية رقم  48لسنة 2010م ،بينما لو صدر قانون آخر فسوف ينظم
عمل موظفي اخلدمة املدنية أكثر من قانون ،وهذا جيب أن ننتبه إليه .صحيح
أنه يف الوقت احلالي ــ وحبسب مقرتح القانون ــ عدد املستشارين القانونيني 14
بكُلفة حوالي  200ألف دينار ،ولكن نتوقع من واقع خربة ديوان اخلدمة
املدنية يف هذا األمر أن يطالب باقي شاغلي وظائف املستشارين والباحثني
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25

القانونيني بالعالوة نفسها ،وبالتالي نتوقع أن يصل العدد إىل أكثر من 300
موظف بكُلفة تبلغ حوالي أربع ماليني دينار ،وهي كُلفة كبرية نسبيًا.
تكلمتم عن أن مزايا املستشارين احلاليني قليلة ،ويف احلقيقة أن املستشارين
يف اخلدمة املدنية نوعان ،نوع على درجات ختصصية ،وتصل درجاتهم إىل
الدرجة الثامنة التخصصية ،ويصل إمجالي الراتب إىل  2200دينار ،وهناك

5

بعض املستشارين القانونيني على الدرجات التنفيذية ويصلون إىل الدرجة
السادسة التنفيذية ،وهي درجة وكيل وزارة ،ويصل الراتب اإلمجالي إىل
حوالي  3400دينار ،مما يعين أن املزايا املمنوحة هلذه الفئة من وظائف
املوظفني مزايا طيبة .باإلضافة إىل ذلك أنين تكلمت بالصدفة عن أنه توجد
حاليًا شركة عاملية يف ديوان اخلدمة املدنية تقوم بتطوير أحد مشاريع اخلدمة

10

املدنية اليت سوف تؤثر يف مجيع موظفي اخلدمة املدنية ،هذه الشركة
متخصصة يف جمال تقييم الرواتب ووضع املزايا وجداول الرواتب ،وهي شركة
عاملية .تكلمت مع مستشاري هذه الشركة عن مثل هذا املقرتح ،وما تأثريه
علينا ،فأبدوا ــ حقيقة ــ رأيًا سلبيًا حول هذا املوضوع ،وقالوا إن مثل هذا
التعديل سوف يؤثر يف الوضع العام وسوف ينسحب على العديد من الوظائف

15

األخرى ،هذا ما لزم بيانه ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
20

جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن نناقش هذا املوضوع للمرة الثانية ،وأنا
أتذكر أننا بينا يف املناقشة السابقة أن األسس اليت مت االستناد إليها يف هذا
االقرتاح حتتاج إىل تدقيق .الكالم خبصوص أننا منلك  10أو  14مستشارًا
حبرينيًا ،ومن أجل ذلك جيب إعطاؤهم عالوات من أجل إقبال البحرينيني على
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هذه الوظائف هذا األمر غري صحيح .هناك خطة يف ديوان اخلدمة املدنية
إلحالل البحرينيني حمل املستشارين القانونيني ،فلدينا املئات من الباحثني
القانونيني وخرجيو كلية احلقوق ،وهناك بعثات لدراسة املاجستري
والدكتوراه يف اجلامعات هلذا الغرض .فالقول إن لدينا  14مستشارًا فلنعطهم
عالوات لكي يُقبل البحرينيون على هذه الوظائف هذا غري صحيح ،هذا أوالً.

5

ثانيًا :قضية املقارنة مع هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،الوظيفة ختتلف متامًا،
وال ميكن أن تُقارن مستشارًا خمضرمًا جاء لكي يضع لك تشريعات وقوانني
ويُعدل يف القوانني ويف الدستور ويف أمور كثرية ،وتقول إنين سوف أقارنه
وأعطيه ذات املزايا اليت سيحصل عليها حديثو التخرج من املوظفني
البحرينيني ،أو قاضي احملكمة ،ال جيوز ذلك ،دائمًا تُقاس العالوة نسبة إىل

10

مقدار العمل املُقدم .النقطة الثالثة واملهمة حقيقة هي أن قانون ديوان اخلدمة
املدنية قد فوض احلكومة يف موضوع الرواتب وجداول الرواتب والبدالت وما
شابه ذلك ،ملاذا؟ لسبب مهم جدًا ،وهو أننا جيب أن نوازن بني كل
التخصصات ،وال ميكن أن نأخذ شخصًا ونقول له لك  1000دينار ،فقد
يكون هناك شخص أكفأ منه يف وظيفة أخرى ،فال تكون هناك عدالة؛

15

ولذلك جيب أن يُرتك هذا املوضوع لديوان اخلدمة املدنية ،ألن إعطاء أي وظيفة
معينة عالوة قد تتضرر منه باقي الوظائف يف الكادر الوظيفي ،ولذلك يف
معظم الدول يرتك هذا املوضوع إىل السلطة التنفيذية ،ألنها هي األعلم بتضمني
وتعديل هيكل الرواتب بالكامل .النقطة األخرية :يف جلسة يوم اخلميس
املاضي كان هناك اقرتاح مقدم من األخت الدكتورة عائشة مبارك بشأن

20

إعطاء قانون الربيد عالوة خطر وبينا أن ذلك قد يؤسس ملبدأ غري صحيح،
واقتنعتم بذلك ،وألغيتم هذا التعديل .فمبدأ أن كل جملس يقول أعطوا هلذا
بدالً ،وأعطوا لذاك بدالً ،هذا املوضوع حيتاج إىل دراسة متأنية من قبل اجلهة
املختصة وهي ديوان اخلدمة املدنية .يف احلقيقة حنن نتفهم ما أراده مقرتحو
هذا االقرتاح ،ولكن تأكدوا أن إحالل البحرينيني يف الوظائف املوجودة هو
سياسة مستمرة يف ديوان اخلدمة املدنية والوزارات ،ولكن هذا األمر ال يتم
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بني يوم وليلة .منذ متى مت افتتاح كلية احلقوق يف البحرين؟ أنا ساهمت يف
إنشاء هذه الكلية حينما كنت وزيرًا للرتبية والتعليم ،رمبا مرّ على افتتاحها
 14سنة وليس أكثر ،بينما نتكلم عن رغبتنا يف إجياد خربات حتى نُوصل
الناس إىل مستوى املستشارين .يف احلقيقة حنن نوصي بتأجيل املوضوع والقرار
5

جمللسكم املوقر ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املرة الثانية اليت يُناقش فيها هذا املُقرتح،

10

وهو ال يتعدى كونه مقرتحًا بفكرة للمجلس أن يُقرها بأن ترجع مرة أخرى
إىل اجمللس يف صورة مشروع قانون .حينما أتينا حنن بالفكرة كان لدينا
هدف ،وأنا أعتقد ــ يف ذات الوقت الذي أشكر فيه اللجنة على التقرير الوايف
الذي جاءت به ــ أن اللجنة أخذت يف االعتبار مداخالت األعضاء يف اجللسة

15

السابقة ،وأيضًا ليسمح لي اإلخوة يف احلكومة حيث إنين مل أستمع إىل ما
أضافوه يف هذه اجللسة خبصوص ما تفضلوا به يف اجللسة املاضية حينما
ناقشنا ذات املوضوع .حنن يف السلطة التشريعية لسنا حباجة إىل أن نستمع إىل
رأي شركة استشارية فيما نعتقد أنه سيكون هناك هدف لتأدية الغرض منها.
حنن ال نهدف إىل سن قانون لغرض خدمة احتياجنا هلذا اليوم ،وإمنا

20

الحتياجات املستقبل أيضًا .اليوم يف هذا اجمللس ــ وهلل احلمد ــ كان هناك
قرار خبصوص عدم وجود أي نوع من التمييز بني موظفي القطاع اخلاص
وموظفي القطاع العام ،ونأتي اليوم ونتكلم عن وجود متييز بني املوظفني
املوجودين يف ذات القطاع ،وهو القطاع العام ،ونقول إنه جيب أال يكون هناك
هذا النوع من املعاملة املغايرة .مع احرتامي الشديد ملا تفضل به سعادة الوزير،
وأيضًا ديوان اخلدمة املدنية ،كنا نتمنى أال تكون احلكومة وباألخص ديوان
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اخلدمة املدنية عائقًا يف وجود قاعدة أفضل هلؤالء املعنيني ،والذين نتكلم عنهم
هم املستشارون .أنا أعتقد أننا نهدف إىل وجود نوع من املساواة بني املستشارين
يف اهليئات والوزارات احلكومية ،وهذا فقط كفكرة ،ومن ثم نأتي ونتكلم
يف مواد القانون عندما نناقش مواد القانون إن شاء اهلل يف هذا اجمللس ،ونتمنى
على اإلخوة واألخوات أعضاء اجمللس املوافقة على فكرة هذا املقرتح والسعي

5

إىل صياغته يف صورة مشروع قانون ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

10

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نناقش يف هذا املقرتح الفكرة أساسًا،
واألصل أننا ــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ من املفرتض أن نضع النصوص القانونية،
وكذلك بالنسبة للمزايا واملرتبات والعالوات فهي من املفرتض أن تصدر بقانون
وليس بقرارات أو لوائح أو جداول من قبل السلطة التنفيذية ،وبالتالي فإن

15

األصل هو للسلطة التشريعية .حنن نتكلم عن مستشارين ،وال نتكلم عن
قانونيني يف درجات بسيطة ،بل مستشارين يضاهون املستشارين املوجودين يف
هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،ودرجاتهم الوظيفية وحتى خربتهم من املمكن
أن تُضاهي هؤالء وأكثر ،وحنن نعلم من هم املوجودون يف هيئة التشريع
واإلفتاء القانوني ،فهناك خربات كبرية ،وخربات صغرية ،ويوجد موظفون

20

عاديون ومع ذلك يستلمون عالوة طبيعة عمل ،وبالتالي هدفنا أساسًا من هذا
املشروع هو إعطاء املوظفني املوجودين يف هذه املواقع والذين مل يتم االلتفات
إليهم من قبل ديوان اخلدمة املدنية هذه املزايا اليت هي أساسًا من حقهم،
وشكرًا.

25

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

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أكرر مرة أخرى اختاليف مع اللجنة اليت
أنتمي إليها يف هذه اجللسة ،وأتفق مع ما جاء من قبل ممثلي ديوان اخلدمة

5

املدنية يف األسباب اليت أدت إىل رفضهم هذا املقرتح ،وأنا أيضًا أرى ذات الرأي
الذي تقدم به ديوان اخلدمة املدنية ،إن مقدمي االقرتاح يقولون إن هدف هذا
املقرتح هو القضاء على التمييز بني املستشارين القانونيني يف اجلهات
احلكومية ،ويف احلقيقة إذا نظرنا إىل هذا املقرتح فهو حيدث متييزًا بشكل
ومنط أوسع من التمييز إذا كان يوجد متييز حاليًا ،وهذا املقرتح سوف يُساوي

10

بني املستشارين يف أي جهة حكومية كانت مع القضاة .هم يقولون إننا ال
نتكلم عن القضاة ،بل نتكلم عن هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،لكن هذه
اهليئة متت مساواتها مع القضاة ،فإذا قلنا أن (أ) تساوي (ب) ،وأن (ب) تساوي
(ج) ،فإن (أ) تساوي (ج) ،ومعنى ذلك أن ميزة القضاة سنفقدها ،وسيكون
متساوٍ مع أي مستشار قانوني يف أي جهة من اجلهات احلكومية ،وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية ،من منّا يف هذا اجمللس ضد البحرَنة ،أو

20

إحالل البحرينيني كما تفضل سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب،
كلنا مع البحرنة ،وكلنا مع إحالل البحرينيني ،ولكن هناك وظائف
متخصصة مثل وظيفة مستشار يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،يف هذه
الوظائف خربات تراكمية جاءت بعد ممارسة عملية لسنوات طويلة ،حنن
نتكلم عن قانونيني مفتني يف املواد الدستورية ،هؤالء نرجع إليهم عندما خنتلف
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يف داخل هذا اجمللس ،وحتى عند اختالفنا مع هيئة املستشارين القانونيني يف
هذا اجمللس نرجع إليهم حتى يكون كالمهم هو الكالم الفصل يف موضوع
االختالف .إذن حنن ال نقارن بني خربات معارة إلينا بعقود وسوف تعود بعدما
تُكمل مهمتها ،وهلا جزيل الشكر على ما تُقدمه ،ليس بالنسبة إلينا ،بل كل
الدول العربية تستعني بهذه اخلربات ،وخاصة دول جملس التعاون ،وكلها

5

لديها كما لدينا ،قانونيون وخرجيو كليات احلقوق ،وحمامون ومستشارون،
إمنا طبيعة عمل هؤالء اخلرباء ميزتهم .خبصوص التفاوت ،حينما قال األخ
حممد السرتي إن ضم هذا املقرتح سيساوي أي مستشار أو أي باحث قانوني
مع القضاة ،فألن املستشارين القانونيني متت مساواتهم بدرجات عالية تعادل
درجات القضاة ،هذا القانون البد من دراسته ،بل اإلمعان يف دراسته ،ألننا

10

تكلمنا للتو عن إقرار امليزانية ،وواجهه اجلميع بالكالم عن الدين العام
وختفيضه ،وعن مصادر الدخل وتنويع مصادره .أعين بذلك أن الفارق حينما
تكلم ممثل هيئة وزارة املالية قال إن الفارق هو  200ألف دينار ،أو  210آالف
دينار ،فحينما ينضم إليهم الباقي مجيعهم سنصل إىل  3ماليني ،إذن حنن ال
نتكلم عن مبلغ بسيط يا سيدي الرئيس .أنا أرى أن نصرف النظر عن هذا

15

املقرتح حاليًا ،ألنه ليس عمليًا يا سيدي الرئيس ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

20

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أضم صوتي إىل صوت اإلخوة الذين عارضوا
هذا االقرتاح بقانون وذلك ألسباب كثرية تدعونا إىل رفض هذا املقرتح ،ومن
أهم هذه األسباب أن ديوان اخلدمة املدنية هو اجلهة املختصة متامًا بذلك،
واليت تتعامل مع كل املستشارين املوجودين يف البلد ،وليس مع املستشارين
القانونيني فقط ،بل هناك املهندسون ،واملستشارون يف اهلندسة ،ويف جماالت
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الكيمياء واألحياء والكهرباء ،وغريهم .سؤالي هو :ملاذا يف هذه اجلزئية
فقط ،ثم إذا أردنا أن نرفع من شأن املستشارين فيجب أن نضع معيارًا لكل
املستشارين ،وليس لبعض منهم .اخلوف هنا أننا سنرفع من شأن بعضهم ونؤثر
يف البعض اآلخر يف ديوان اخلدمة املدنية الذين عملوا على بنائه على مدى
سنوات طويلة وخبربة مرتاكمة .وحنن اآلن ليس فينا واحد لديه هذه اخلربة

5

اليت يتمتع بها ديوان اخلدمة املدنية ،ونأتي ونغري يف جزئية بسيطة قد ختل
بكل النظام املعمول به يف الدولة .هذه نقطة واحدة ،وقد ذكر اإلخوان
الكثري من السلبيات اليت تشوب هذا املقرتح ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

10

شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أؤيد ما ذهب إليه اإلخوة يف ديوان اخلدمة
املدنية .وأتفق مع ما ذهب إليه الزميل حممد السرتي .حقيقة الوضع فعالً قد

15

يسبب لدينا متييزًا وعدم مساواة ،فعندما يكون عندي مستشار يف ختصص
قانوني وهناك استشاريون فنيون يف جمال آخر ،فهؤالء سيطالبون مستقبالً
باالمتيازات نفسها ،كما حصل يف الكويت .ففي الكويت عندهم نظام
البحرين نفسه ،أعضاء هيئة الفتوى والتشريع القانوني يتساوون مع القضاة،
ولكن هناك قانون قديم مل يكن مفعّالً ينص على أن موظفي البلدية يف

20

الكويت وموظفي إدارة التحقيقات اجلنائية يستحقون أن يستلموا عالوات
كما يستلمها أعضاء هيئة الفتوى والتشريع .وهذا ما حصل ،وفعالً أُعطي هلم
هذا احلق وبأثر رجعي .وبعد ذلك املستشارون يف جملس األمة وأعضاء جملس
األمة قاموا يطالبون مبساواة املستشارين القانونيني يف اجمللس بأعضاء هيئة
الفتوى والتشريع بهذه العالوة ،ثم طالبت جهات أخرى بهذه العالوة نفسها.
وحنن إذا فتحنا هذا الباب فلن ننتهي ،وسيأتي يف كل دور أو يف كل فصل
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تشريعي من يطالب بعالوات ملستشارين يف جماالت أخرى .لذا أنا ضد هذا
االقرتاح بقانون ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،رحم اهلل أستاذنا إبراهيم كانو ،عندما ُعيّن
مستشارًا قال :يف حكومة البحرين مستشاران :بلجريف وإبراهيم كانو.
سيدي الرئيس ،ديوان اخلدمة املدنية تطور ،وتشريعاته تطورت ،وعلى سبيل

10

املثال :كان عندنا مهندسون يف التلفزيون ،وكانوا يعتربونهم أدنى مستوى من
املهندسني املعماريني واملهندسني اإللكرتونيني واملهندسني الكهربائيني
وغريهم ،وكان ذلك متييزًا ،أنت اليوم ليس من السهولة أن جتد مهندسًا يف
التلفزيون ،وخاصة مع التطور التقين وغريه .ديوان اخلدمة املدنية استجاب،
ألنه فهم أن هذا املهندس الذي يتعامل مع هذه األجهزة ال يقل عن أي مهندس

15

آخر .ملا جئنا مثالً إىل مدققي احلسابات ــ وأنت سيد العارفني سيدي
الرئيس ــ يف الشركات واملؤسسات الكبرية وجدناهم هلم مكانتهم اخلاصة،
وملا جئنا إىل مدققي احلسابات يف احلكومة وجدناهم يُنظر إليهم نظرة دونية،
وهم ال يقلون أهمية عن أي مدقق حسابات يف الشركات العاملية .وحنن اليوم
نتكلم عن الرقي يف مستوى اخلدمات احلكومية .وأنا أتكلم اآلن عن

20

املوضوع كفكرة .وملا نتكلم عن احملاسبني يف ديوان اخلدمة املدنية فإنهم
على الدرجات التخصصية ،ومعنى ذلك أن ديوان اخلدمة املدنية طور نفسه من
خالل مقرتحات الواقع العملي .وحنن اليوم إذا جئنا إىل املستشارين مثالً ،فال
خيفى عليك ــ سيدي الرئيس ــ أننا يف فرتة من الفرتات تراجعنا كثريًا عن أن
يكون عندنا قانونيون حمرتفون ،وقد كانت عندنا وزارة امسها وزارة الدولة
للشؤون القانونية وفيها وزير وثالثة من القانونيني ،واليوم وهلل احلمد كل وزارة
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من وزاراتنا ال ختلو من مستشار أو مستشارين .طبعًا منهم إخواننا العرب الذين
نعتز بهم ونفتخر خبرباتهم باعتبارهم أصحاب خربة وسابقني يف هذا اجملال،
ولكن شبابنا اليوم يشقون طريقهم يف هذا اجملال .وإذا مل نرفع من مستوى
هذه املهنة ونرتقي بها فسيكون املستوى متدنيًا ،وحنن ال نريد ذلك ،هذا من
ناحية .ومن ناحية ثانية ــ سيدي الرئيس ــ أن هؤالء املستشارين قد يتقلدون

5

مناصب يف غاية األهمية .وسأضرب لكم مثاالً :اآلن ديوان الرقابة املالية
واإلدارية يصدر التقارير السنوية ،وإذا كان املستشار ضعيفًا ومستواه متدنٍ
فقد ختسر املؤسسة أشياء كثرية .فنحن نريد أن نرتقي مبستوى مستشارينا،
والرقي ال يأتي إال حبوافز وتشجيع هلم .فأنا أعتقد أن اإلخوان ملا اقرتحوا هذا
املقرتح كان هدفهم هذا الشيء وهو االرتقاء بهذه املهن وإجياد احلوافز .ويبقى

10

أن على ديوان اخلدمة املدنية واحلكومة املوقرة أن تفكر مليًّا بكيفية االرتقاء
مبستشارينا يف الوزارات ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
15

شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،حقيقة النقاش واحلوار يف هذه النقطة مثرٍ جدًّا
ومفيد ،واحلديث يدور حول العالوة املخصصة للقضاة .عندما كنت يف ديوان
اخلدمة املدنية أُقرت هذه العالوة يف التسعينيات تقريبًا ،وكانت الغاية من

20

تشريعها هي طبيعة عمل القضاء ،ألن القاضي قد يتعرض العتداء أو لكلمات
بذيئة أو غريها ،وعليه ضغط العمل ،حيث يأخذ أحيانًا عمله إىل البيت ،حتى
يأتي باحلكم يف اليوم الثاني .فطبيعة العمل هي السبب يف العالوة .أنا ال أعرف
كيف مُنحت هذه العالوة ألعضاء هيئة التشريع واإلفتاء القانوني! ما هي
فلسفة ديوان اخلدمة املدنية؟! ولو أنهم جعلوا درجات خاصة ألعضاء هيئة
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التشريع واإلفتاء القانوني لكان ذلك أفضل من أن مينحوهم عالوة القضاة.
وما داموا مُنحوا عالوة القضاة فليس احلل أن نسعى إىل تعميم هذه العالوة
خارج اهليئة ،بل نبقيها يف حدود اهليئة ونقر بأن منحها للهيئة بهذه الطريقة هو
أمر خاطئ .ارفع الدرجات ،واعمل درجات خاصة ألعضاء هيئة التشريع
واإلفتاء القانوني ،لكن ال تعطهم العالوة نفسها اليت أعطيتها للقضاة ،ألن

5

طبيعة عملهم خمتلفة متامًا .هذا أوالً ،األمر الثاني :املستشارون يف الوزارات
ختتلف طبيعة عملهم عن القضاة .فاألصل أن نقارن طبيعة العمل بطبيعة عمل
القضاة وليس بطبيعة عمل أعضاء هيئة التشريع واإلفتاء القانوني .وأعتقد أنه
رمبا من يفكر يف احلكومة من املوظفني بأن تُقر هذه العالوة له ،فبسبب
بعض التجاوزات ،فهناك بعض اجلهات يف احلكومة أعطت هذه العالوة،

10

ورمبا األخ عادل احلجي يعلم بذلك .فوجود هذه التجاوزات واالستثناءات يدفع
اآلخرين إىل التفكري يف هذه العالوة .وأنا أرى أنه ميكن تعديل درجات
املستشارين أفضل من إعطائهم هذه العالوة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

15

شكرًا ،تفضل األخ عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف تقديري هذا املوضوع مهم جدًّا ،ألننا نتحدث
عن مبدأ أساسي وهو إرساء مبدأ العدالة .واليوم نستمع لبعض اإلخوان ــ مع

20

احرتامنا وتقديرنا هلم ــ بأنه نتيجة لعمل اإلخوان يف هيئة التشريع واإلفتاء
القانوني البد أن جنعلهم يف موقع معني ،والقضاة كذلك .أنا أعتقد أن بعض
القضاة يعانون ،فبعضهم عليه ضغط عمل ال يتساوى مع الراتب الذي يستلمه.
وأحيانًا نتحدث عن اخلشية من الفساد ــ مع كل االحرتام والتقدير واإلجالل
للقضاء يف البحرين ــ فقد يكون بعض القضاة معرضني لنوع من التأثر بسبب
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أن ظروفهم املالية ليست مناسبة هلذا الدور اجلليل الذي يقومون به .واليوم
نتحدث عن تصحيح وضع املستشارين البحرينيني لتشجيعهم ــ كما تفضل األخ
خليل الذوادي ــ لتوفري فرص عمل أفضل ،وأيضًا لتوفري خربات .اليوم حنن
نتحدث عن اخلرباء واملستشارين وكلهم إخوة عرب أعزاء ،ولكن البد أن
يكون هناك مستشار حبريين متخصص يف الشؤون الربملانية أو الشؤون

5

الدستورية ،وليس هناك أي تقليل من شأن اإلخوة العرب العاملني يف هيئة
التشريع واإلفتاء القانوني ،لكن نود أن نرسي مبدأ العدالة من خالل هذا
التعديل .وعندما نطرح موضوع الكلفة ،إذن لنوقف موضوع التطور كله يف
البحرين ألن هناك كلفة! حتى عندما نبين جسورًا أو أنفاقًا فهذه فيها كلفة
إذن لنستغن عنها! أعتقد أن موضوع الكلفة جيب أال يناقش هنا ،جيب أن

10

يناقش مبدأ هل هناك عدالة فيما يتعلق مبساواة البحرينيني املستشارين أم ال؟
معالي الرئيس ،حنن اليوم نقيس العمل بالشهر ،ويف الغرب يقيسونه بالساعة،
وبالتالي هناك مهندس قد تكون قيمة عمله يف الساعة خمتلفة ،وقاضٍ
كذلك ،وبالتالي هنا تُعطى القيمة احلقيقية للعمل ،أما أن نتحدث عن الكلفة
فقط 4 ،ماليني دينار! من يتحدث عن  4ماليني دينار يف البحرين؟! الناس تنفق

15

ماليني املاليني ،أبسط شيء :طريان اخلليج كم أنفقنا عليها يا إخوان؟!
باألمس كنا قادمني يف طريان اخلليج واملقاعد ال تتحرك! ويقولون إن اهليكلية
حتسنت ،واهلل مل تتحسن اهليكلية! فاألموال البد أن تنفق يف املكان
الصحيح ،أنا أعتقد أن املستشارين البحرينيني يستحقون إحقاق مبدأ العدالة
لصاحلهم .ثم إن هذا اقرتاح بقانون ،لنوافق عليه ثم نناقشه عندما يأتي يف

20

صيغة مشروع قانون ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،ولكن أود أن أوضح أن االقرتاح بقانون ال يقتصر على
البحرينيني فقط ،املقرتح ينص على أنه «يُمنح املستشارون القانونيون العاملون
يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية عالوة طبيعة
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العمل الفين املقررة للمستشارين القانونيني يف هيئة التشريع واإلفتاء» فهو ليس
للبحرينيني فقط ولكن جلميع املستشارين .تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أود أن أؤكد ما قاله الدكتور عبدالعزيز
أبل ،فما طرحه األخ الشيخ عبدالرمحن عبدالسالم أن هذه العالوة أساسًا

5

للقضاة؛ حنن عندما اقرتحنا هذا القانون قسنا املوضوع بهيئة التشريع واإلفتاء
القانوني .وهي تارخييًا مل يكن امسها طبيعة عمل ،بل كان امسها طبيعة
خطر ،على أساس املخاطر اليت يتعرض هلا القاضي ،وبالتالي أعتقد أنها
سُميت طبيعة العمل وساووا فيها .حنن ال نقول إننا سنحدث نوعًا من التمييز،
أبدًا لن حندث نوعًا من التمييز ،فهي مراكز قانونية واحدة بني املستشارين

10

وذات الدرجات وذات الرُتب للذين يعملون يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوني،
مبعنى أننا مل حندث نوعًا من التمييز .وحتى لو اعترب هذا متييزًا فهو متييز
إجيابي ،مبعنى أن هناك مطالبات وتقدميات أخرى سوف نقدمها إىل أشخاص
آخرين بهدف رفع مستواهم ،وهذا ليس خطأ ،فمن املفرتض أن يكون لدينا
مبدأ ،فهل لدينا فكرة رفع هذه الوظائف املهمة من حيث املزايا املادية؟ هذه

15

هي فكرتنا من هذا املقرتح ،وبالتالي أنا أطلب من اإلخوان املوافقة على هذا
املقرتح ،وحينما يأتي يف صورة مشروع قانون حينها ميكننا تعديله وإعادة
صياغته ،وإضافة فئات أخرى ،ولكن ال نرفض تعديل أوضاع فئة مهمة مثل
فئة املستشارين القانونيني .وأعتقد أنه ال يوجد أي متييز ،ألننا نتكلم عن
20

مراكز قانونية خمتلفة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
25

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
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شكرًا معالي الرئيس ،امسح لي أن أتكلم مرة أخرى ،ولكنين مسعت
كلمة العدالة أكثر من مرة .االقرتاح بقانون ــ كما تفضلت ــ هو لكل
املستشارين ،اليوم أعلى الرواتب يأخذها مستشارو السلطة التشريعية ،فهل
ستقومون بتخفيض رواتبهم ملساواتهم مع مستشاري احلكومة؟ فرواتبهم أعلى
حتى من رواتب مستشاري هيئة التشريع واإلفتاء القانوني .النقطة املهمة هي

5

حينما قالوا عن هيئة التشريع واإلفتاء القانوني إن الذي سيقوم بصياغة
تعديالت دستورية وقوانني تُرفع سواء من احلكومة أو من السلطة التشريعية
جيب أن يكونوا على مستوى عالٍ جدًا يف قضايا التشريع ،وجلذب هذه
الكفاءات جيب أن تكون رواتبهم ومكافآتهم فيها مميزات إضافية على
أساس هذا الغرض ،وال ميكن أن نوازن بني العمل املطلوب من املستشارين يف

10

هيئة التشريع والعمل املطلوب من املستشارين يف الوزارات ،ال توجد معادلة،
هذه املقارنة غري صحيحة ،وجيب أن نفهم هذه النقطة .الشيء املهم اآلخر هو
أنه ليس لدينا يف الوزارات مستشارون قانونيون فقط ،إمنا لدينا مستشارون
اقتصاديون ومستشارون يف شؤون البيئة وغري ذلك ،فإذا ميزت يف القانون
وأعطيته  1000دينار ،والبحريين مل تُعطه ،فما وضعه حينها؟ هل سيأتي

15

ليعمل يف احلكومة؟ القصد من كالمي أن هناك نظامًا يف ديوان اخلدمة
املدنية وهو أن الراتب والبدالت على قدر العمل والوصف الوظيفي للعمل ،وبعد
ذلك تعديل الدرجات هو عملية مستمرة يف ديوان اخلدمة املدنية .القانونيون
عُدّلت درجاتهم ،وآخرون كثريون عُدّلت درجاتهم أيضًا ولو نتكلم عنهم فلن
ننتهي ،مثل موظفي احلاسب اآللي واحملاسبني وغريهم ،وكل ذلك من أجل

20

جذب البحرينيني للعمل يف احلكومة واالستفادة من خرباتهم .القصد من ذلك
أننا لسنا خمتلفني يف أننا جيب أن نهتم بقضية املستشارين البحرينيني ،ولكن
أن نقول :جيب أن نوازي بني كل الناس والقضاة! أعتقد هكذا سوف نظلم
القضاة .وخبصوص القضاة اآلن يوجد مشروع يف جملس القضاء األعلى لزيادة
أعداد القضاة البحرينيني ،ويوجد برنامج تدرييب هلم ،وهناك أمور كثرية.
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25

القصد من ذلك هو أن يُرتك هذا املوضوع لديوان اخلدمة املدنية ،وذلك حتى
يستطيعوا حتقيق مبدأ العدالة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مداخلة بسيطة .أعتقد أن ما ذهب إليه
معالي وزير شؤون جملسي الشورى والنواب يف نهاية مداخلته هو لُب املوضوع.
أعتقد أن املخصصات والعالوات أمر إداري ،وال ميكن أن نصوغ قانونًا نستثين

10

فيه فقط إعطاء عالوة لفئة ،فهناك قانون اخلدمة املدنية ،وخصوصًا أن هذا
القانون يُشري إىل اجلهاز التنفيذي ،فهناك نظام يف مجيع الشركات ومجيع
املؤسسات وقانون املوارد البشرية يكون بالتساوي مع اخلدمة املدنية وهو
املكان الصحيح إلعطاء العالوات واملميزات والبدالت وحتديد املعاش األساسي
وما شابه ذلك .فأنا أرى إداريًا أنه من اخلطأ أن نشرّع تشريعًا إلعطاء عالوة

15

ألي فئة كانت مهما كانوا يستحقونها ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

20

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مداخلة بسيطة على كالم األخ
عبدالرمحن جواهري .املسألة ليست إدارية ،جيب أن نفهم أن األصل هو للسلطة
التشريعية ،والنص الدستوري واضح وهو يقرر أن أي أمر على خزانة الدولة
البد أن يصدر بقانون ،وبالتالي حنن ملزمون بذلك بصفتنا سلطة تشريعية ،وما
هو معمول به يف ديوان اخلدمة املدنية غري صحيح ،ومن املفرتض أن تصدر
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اجلداول أيضًا من السلطة التشريعية ،ألنها أمور تدخل يف ميزانية وخزانة
الدولة ،وبالتالي من املفرتض أننا األصل يف ذلك ،فاملسألة ليست مسألة إدارية،
إمنا هي مسألة قانونية أصيلة للسلطة التشريعية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
اآلن سنصوت على توصية اللجنة جبواز نظر هذا االقرتاح بقانون ،فهل

10

يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية غير موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
إذن يُرفض االقرتاح بقانون .وبهذا ننهي أعمال هذه اجللسة ،شكرًا
لكم مجيعًا ،وإىل اللقاء إن شاء اهلل يف اجللسة القادمة ،وأرفع اجللسة.
20

(رفعت الجلسة عند الساعة  2:30ظه ًرا)

عبدالجليل إبراهيم آل طريف
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
5

( ) 133

علي بن
2014/6/19م
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صالح الصالح
األمين العام لمجلس الشورى
رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)
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