كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة الدولة لشوون الدفاع:
 - 2العميد الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري.
 - 1الرائد إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشوون القانونية.
 - 3الســيد أ

ــد أ

ــد ااــاجري املستشــار القــانوني لصــندو التقاعــد 5

العسكري.
 من وزارة شوون جملسي الشورى والنواب:
 - 2عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشوون جملسي الشورى
21

والنواب.
 - 1السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري االدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة العدل والشوون االس مية واألوقاف:

25

 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة املواص ت:
 - 2الشيخ بدر بن ليفة آل ليفة الوكيل املساعد للربيد.
 - 1السيد عباس عبداحلفيظ أ

د املستشار القانوني.

11

كما حضرها الدكتور أ د عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشوون الربملانية ،والسيد أ د عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشوون الع قات واالع م والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين 15
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري االدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتحت النائب الثاني للرئيس اجللسة:
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النائب الثاني للرئيس:
بسم اهلل الر

ن الرحيم ،نفتتح اجللسة االستثنائية الرابعة من دور

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

إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،الس م عليكم ور

ة اهلل وبركاته ،وأسعد

اهلل صباحكم مجيعًا بكل ري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة صاحب
املعالي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس اجمللس للسفر ارج اململكة21 ،
وأصحاب السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :مجال حممد فخرو ،وعبدالر

ن

إبراهيم عبدالس م ،و د مبارك النعيمي للسفر ارج اململكة ،ونوار علي
احملمود للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من اجمللس ،وحممد سيف املسلم
لوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل ابن عمه ،وأ د إبراهيم بهزاد لظرف اص،
و الد عبدالر

ن املويد ،و الد عبدالرسول آل شريف ،وسعود عبدالعزيز 25

كانو ،والدكتور سعيد أ د عبداهلل ،وعلي عبدالرضا العصفور ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل
اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بأ ذ الرأي النهائي على 11
مشروع قانون بتعديل املادة ( )33من املرسوم بقانون رقم ( )78لسنة 1116م
بشأن التأمني ضد التعطل (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب) ،وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة
السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

15

(أغلبية موافقة)
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النائب الثاني للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل إىل البند التالي من جدول
األعمال واخلاص بأ ذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل املادة ()363
من قانون العقوبات ،الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2976م ،وقد
وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق 5
عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

21

النائب الثاني للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبواصلة مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون بشأن الربيد ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )76لسنة

25

1123م.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
هذا املشروع بقانون طويل ،لذا أقرتح أن نبدأ مبناقشة املشروعات
األ رى أوالً.
11

النائب الثاني للرئيس:
ال ميكن ذلك ،ألن هذا املشروع مهم ،وممثلي وزارة املواص ت
موجودون منذ الصباح ،وال نريد تأ ريهم .تفضل األخ الشيخ بدر بن ليفة
آل ليفة الوكيل املساعد للربيد بوزارة املواص ت.
15

الوكيل املساعد للربيد بوزارة املواصالت:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أطلب إعادة املداولة يف املادة  5 :6بعد إعادة
الرتقيم.
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النائب الثاني للرئيس:
مبوجب املادة ( )218من ال ئحة الدا لية جمللس الشورى اليت تنص
على أنه «جيوز للمجلس بناء على طلب احلكومة أو اللجنة أو أحد األعضاء
أن يُقرر إعادة املناقشة يف مادة سبق إقرارها إذا أُبديت لذلك أسباب
5

جديدة ،»...فهل ميكنك شرح األسباب لنا؟

الوكيل املساعد للربيد بوزارة املواصالت:
املادة  5 :6بعد إعادة الرتقيم تتعلق بصورة مباشرة بقانون اخلدمة
املدنية ،وهو الذي يُحدد الع وات اليت تعطى للموظفني ،وكذلك يُنظمها،
لذلك نطلب إعادة مداولتها وسوف نُبدي أسبابنا حينها ،وشكرًا.

21

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على طلب احلكومة بإعادة املداولة يف
املادة  5 :6بعد إعادة الرتقيم؟ األ ت لولوة صاحل العوضي لديها نقطة نظام
25

فلتتفضل بطرحها.

العضو لولوة صاحل العوضي( :مثريةً نقطة نظام)
شكرًا سيدتي الرئيسة ،هناك إجراءات البد من اتباعها ،حيث إن
ال ئحة الدا لية قالت إنه البد من ذكر األسباب ،وأنتم اآلن تطرحون
11

الطلب للتصويت بدون معرفة األسباب!

النائب الثاني للرئيس:
أنا طلبت من الشيخ بدر آل ليفة ذكر األسباب وقد قام بذلك.
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
إذا ذكر األسباب فمن حقنا أن نناقشها ،وشكرًا.
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النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شوون
جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أوالً هذا القانون هو قانون اص بالربيد،
وعندما مت اقرتاح إضافة موضوع صرف ع وة طر ملوظفي الربيد ،بيّنا حنن
يف اجللسة السابقة أن هذا املوضوع سبق حسمه يف قانون اخلدمة املدنية،
وهناك نظام معروف وواضح يف ال ئحة الدا لية لديوان اخلدمة املدنية

بالنسبة إىل صرف ع وات اخلطر ويريها ،لذا أرى أنه بإقحام هذه االضافة 21
يف هذا القانون قد يصبح األمر حقًا عامًا للجميع ،وهذا يري صحيح .هل
معنى ذلك أن كل موظفي الربيد ام احلق يف هذه الع وة؟ طبعًا ال ،فيجب
ترك هذا املوضوع لقانون اخلدمة املدنية ،ال ئحة الدا لية املنفذة لذلك ،ألن
هذا ما يُطبق على مجيع موظفي الدولة ،وشكرًا.
25

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،مع احرتامي ملا تفضل به ممثل إدارة الربيد11 ،
وكذلك ما تفضل به وزير شوون جملسي الشورى والنواب ،فإن هذا املشروع
بقانون تضمن يف أحكامه مواد تتعلق بتعرض موظفي الربيد املتعاملني مع
الطرود البشرية أو املادة الربيدية إىل طر ،والك م الذي تفضل به وزير
شوون جملسي الشورى والنواب مت الرد عليه يف اجللسة السابقة .أنا أود أن
أسأل سعادة الوزير ،هل تتجه الدولة إىل عدم منح هوالء ع وة طر ،ريم 15
أن هذا املشروع بقانون نص على تعرضهم للخطر ،ونص على االتفاقيات
الدولية اخلاصة باملواد املشعة أو املواد اخلطرة أو املواد السامة؟! صحيح أن
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السلطة التشريعية فوضت السلطة التنفيذية ،ولكن ال يعين ذلك حرمان
السلطة التشريعية من حقها األصيل ،فكونها فوضتها يف موضوع مُعني ال
يعين حرمانها من حقها بل عليها إعادة هذا اال تصاص األصيل إليها .هذه
املادة اليت مت تعديلها أو إضافتها مل حتدد هذه الع وة ،إمنا التعديل الذي
اقرتحته الدكتورة عائشة مبارك ووافق عليه اجمللس يف اجللسة السابقة تُرك 5
للتنسيق ما بني الوزير املختص وديوان اخلدمة املدنية ،أي أنه جاء أيضًا
تفعي ً لقانون اخلدمة املدنية ،ومل خيرج عليه ومل يتجاوزه ،وبالتالي هل
اعرتاض الدولة أو احلكومة على هذه االضافة معناه عدم استحقا هوالء
املوظفني ع وة طر؟ وشكرًا.
21

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ عباس عبداحلفيظ أ د املستشار القانوني
بوزارة املواص ت.
25

املستشار القانوني بوزارة املواصالت:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،األ ت لولوة العوضي تتحدث عن أن املسألة
سيتم إقرارها من قبل الوزير .إن إقرار هذا األمر يف القانون يعين أنه أصبح
حقًا ملوظف الربيد ،حبيث يستطيع موظف الربيد أن يلجأ إىل احملكمة
ويقول إن من حقه احلصول على هذه الع وة ،إذن هذا سلب ا تصاصًا

أصي ً من السلطة التنفيذية .ديوان اخلدمة املدنية هو جهة أصيلة يف حتديد 11
احلقو واملزايا الوظيفية ،واملادة  3نصت على أن ديوان اخلدمة املدنية هو
الذي خيتص بتحديد املزايا والع وات الوظيفية ،وهناك قرار من مسو رئيس
الوزراء يُحدد هذه الع وات واملزايا .حتديد أي ع وة جيب دراسته بدايةً من
ديوان اخلدمة املدنية باعتبار أنه جهة مركزية خمتصة بأمور اخلدمة املدنية
يف اململكة .األمر اآل ر هو اخلطر الذي سيتعرض له موظفو الربيد ،فأيضًا 15
هناك نظام يف اخلدمة املدنية متعلق بالس مة والصحة املهنية يف كل اجلهات
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احلكومية ،وهذا يكفل التناسخ بني كل اجلهات احلكومية فيما يتعلق
مبوضوع الس مة ،وهناك الكثري من اجلهات والكثري من املوظفني
يتعرضون لبعض املخاطر ،ولكنْ هناك نظام يف ديوان اخلدمة املدنية يُحدد
ويُنظم مسألة الصحة والس مة املهنية .األمر األ ري هو أن هناك

اية يف

قانون الربيد نفسه وهي جتريم نقل مثل هذه املواد اخلطرة ،ومنذ مخسني 5
عامًا مل يتعرض أي من موظفي الربيد ألي طر يف هذا الشأن ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالر

ن عبداحلسني جواهري.
21

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أضم صوتي إىل احلكومة املوقرة يف طلبها
بإعادة نظر هذا املوضوع ،وعدم إقحام هذه االضافة بهذه الصياية يف
القانون .حنن واجهنا يف القطاع الصناعي والقطاعات األ رى الكثرية هذه
25

األمور ذاتها...

النائب الثاني للرئيس:
للعلم يا إ وان ،أنا طلبت رأيكم يف إعادة املداولة يف هذه املادة ،بينما
أنتم د لتم يف املناقشة بدون التصويت على ذلك ،فأرجو منكم التصويت
أوالً ،فهل يوافق اجمللس على طلب احلكومة إعادة املداولة يف املادة  5 :6بعد 11
إعادة الرتقيم؟

(أغلبية موافقة)
15

النائب الثاني للرئيس:
إذن يقر ذلك .تفضل األخ عبدالر
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،مرة أ رى أكرر أن هذا املوضوع تناول
الكثري من األمور ،حنن نرى أن هناك جزءًا من مواصفات العمل فيه هذه
املخاطر ،وإذا بدأنا بصرف ع وات اصة اذه األمور ،فهناك الكثريون
لنعطيهم هذه الع وة ،منهم :األطباء ،واملمرضات ،الذين يعملون يف 5
الصناعة ،كلهم يتعاملون مع مواد قد تكون طرة أيضًا ،فهناك ع وة
الضوضاء ،وع وة احلرارة ،والكثري من الع وات اليت لن ننتهي منها؛
ولذلك يف القطاع الصناعي قمنا حبل هذه املشكلة ،وناقشنا هذه األمور
حتى مع النقابات ،حيث إن هناك جزءًا من العمل أو من مواصفات العمل البد
أن يعرفه املوظف ويعرف خماطرة .وكما ذكر املستشار القانوني بوزارة 21
املواص ت أن أمور الصحة والس مة والبيئة يف هذه املوسسات تأ ذ
باالجراءات ال زمة للوقاية واحلد من خماطر قد يتعرض إليها املوظف ،فأنا
أؤيد احلكومة يف طلبها وهو عدم إقحام هذه األمور يف القانون وإعطاء
االدارات التنفيذية ــ مث ً ديوان اخلدمة املدنية يف القطاع احلكومي ــ أ ذ
االجراءات الصحيحة بدون ضم هذه الع وة يف القانون ألن هذا هو االجراء 25
الصحيح واملناسب ،وذلك لعدم بدء موضوع قد ال يكون له نهاية يف
املستقبل ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شوون 11
جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،نريد تأكيد نقطة مهمة جدًا وهي أننا ال
نقصد أنه إذا كان هناك موظفون يف الربيد قد يتعرضون خلطر فلن تصرف 15
ام ع وة ،ليس هذا هو القصد أبدًا ،لكن نقول إن هناك آلية واضحة،
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وهناك قانون اخلدمة املدنية ونظام لصرف هذه الع وات ،وهذا النظام
معمول به يف البحرين يف الوزارات كلها ،فلو أ ذنا وزارة الصحة على سبيل
املثال فلن جند هذا النص لكنْ هناك موظفون سواء يف قسم األشعة أو الذين
يعملون يف املختربات الطبية أو الذين يتعاملون مع املواد املشعة بالنسبة لع ج
األمراض اخلبيثة ،وكل هوالء ام ع وات وتقدر ام الع وة حبسب درجة 5
اخلطر ،هذا أسلوب عمل ،وقصدنا هو أال نقحم هذا املوضوع يف هذا
القانون ،ألن هناك آلية ونظامًا معمول بهما يف ديوان اخلدمة املدنية،
وشكرًا.
21

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أتفق مع سعادة الوزير ومع األخ عبدالر ن
جواهري ،وسوالي هو :ما هي األ طار اليت ميكن أن يتعرض اا موظف 25
الربيد؟ مع احرتامي ،قد تكون هناك أ طار ولكن هل توجد املواد املشعة
بشكل دوري ومستمر؟ قد تكون موجودة لكن يف فرتات قليلة ،فليس من
املنطق أن نساوي من يتعرض ملثل هذه األمور مبن يتعرض أل طار بشكل
يومي ،أعين الذي تتطلب وظيفته التعرض لأل طار يوميًا .أعتقد أن يف ديوان
اخلدمة املدنية قانونًا يوضح هذا األمر ،ومن سيتقدم بشكوى فباب القضاء 11
مفتوح ،ومن وجهة نظري ال أرى داعيًا إىل وضع ع وة

طر ملثل هذه

احلاالت ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة 15
املستشارين القانونيني باجمللس.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،للتوضيح سنستعرض نصوص قانون اخلدمة
املدنية يف هذا الشأن ،املادة  25تقول« :الرواتب واملزايا الوظيفية :حتدد
الرواتب واملزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس جملس الوزراء
بناء على اقرتاح الديوان ،ويستحق املوظف راتبه واملزايا الوظيفية املقررة 5
اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل» .واملادة  26تقول« :الرعاية الصحية
واالجتماعية والصحة والس مة املهنية :يضع الديوان بالتنسيق مع اجلهات
احلكومية نظامًا للرعاية الصحية واالجتماعية ،وكذلك نظامًا للصحة
والس مة املهنية وفقًا للضوابط اليت حتددها ال ئحة التنفيذية ،وذلك
مبراعاة التشريعات الصادرة يف هذا الشأن» ،مما يعين أن هناك تفويضًا 21
جلهة معينة يف إصدار كل هذه األمور املتعلقة باحلصول على املزايا الوظيفية
بسبب املخاطر ويريها يف جمال اخلدمة املدنية ،والعاملون يف الربيد اضعون
أيضًا لديوان اخلدمة املدنية وقانونها ،وشكرًا.
25

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،حنن يف اللجنة نتمسك بالنص الذي ذهبت
إليه اللجنة ،وإذا أقررنا التعديل فمعنى ذلك أن هناك موظفني آ رين 11
يستحقون هذه الع وات وليس فقط موظفو الربيد املتعاملون مع الطرود
واملراس ت بل هناك موظفون آ رون يستلمون هذه الطرود واملراس ت بدءًا
من وصواا إىل الب د سواء جوًا أو حبرًا أو برًا ،مثل موظفي املطار ويريهم
يف املوانئ ،وعلى ذلك نوصي برفض هذا املقرتح ،وشكرًا.

15

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالر
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أثين على ك م سعادة الوزير ،وعلى ك م
اال وة األعضاء ،وما قاله سعادة املستشار القانوني للمجلس يوضح أن أنظمة
ديوان اخلدمة املدنية تغطي هذه الناحية ،وال داعي القحام هذه املادة يف هذا
5

القانون اخلاص ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ فواد أ د احلاجي.
21

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،كما أوضح سعادة رئيس هيئة املستشارين
القانونيني باجمللس أن قانون اخلدمة املدنية شامل حيث اشتمل على خماطر
املهن بالنسبة إىل موظفي الدولة ،وأنا أتفق مع ك مه ،وأعتقد أن إقحام
هذا املقرتح باالط

ملوظفي الربيد ،قد حيدث بلبلة يف هذا القانون ،فمن هو

املوظف املستحق؟ ال ئحة التنفيذية هي اليت تنظم ذلك ،وكما شرح سعادة 25
رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس أن قانون ديوان اخلدمة املدنية
وضح بالتفصيل أن ع وة اخلطر تغطيها اللوائح التنفيذية يف قانون اخلدمة
املدنية ،وأتفق مع باقي أعضاء اللجنة يف أنه ال داعي القحام هذا املقرتح،
وشكرًا.
11

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،الك م الذي دار يف اجمللس اليوم يذهب إىل 15
القول باالكتفاء مبا ورد يف قانون اخلدمة املدنية .قانون اخلدمة املدنية وضع
الضوابط العامة ،وهذا القانون جاء بناء على تفويض تشريعي من السلطة
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التشريعية صاحبة اال تصاص األصيل ،وقد حيتاج هذا الك م إىل شرح
مفصل ،ليس مقامه اليوم يف هذه اجللسة لكن ما مسعناه من سعادة الوزير
ومن األخ املستشار القانوني يقول إنه ليس هناك ع وة طر حاليًا للموظفني
يف الربيد ،وسوالي :هل هناك ع وة طر ملوظفي الربيد؟ إذا كانت هناك
ع وة طر فليبينوا لنا ما هو الضرر إذا جاء هذا القانون وقرر هذه الع وة؟ 5
فلنفهم ذلك؛ ألنين فهمت من ك مهما أن هذا املشروع إذا جاء وأعطى
املوظفني ع وة طر فمعنى ذلك أنهم سيلجوون ــ املوظفون ــ إىل احملكمة،
وحاليًا مسعت من األخ الشيخ بدر آل ليفة أن هناك ع وة طر ملوظفي
الربيد .وردًا على األ ت الدكتورة جهاد الفاضل خبصوص هل يتعرض
موظفو الربيد باستمرار اذه املواد؟ مشروع القانون نفسه أشار إىل أن هناك 21
مواد حبكم طبيعتها أو حجمها أو تغليفها تعرض موظفي الربيد للخطر ،فهل
حبسب النظام املتبع ــ وكما مسعت من األخ الشيخ بدر ــ تقرر اذه الفئة
ع وة طر؟ ألنه إذا كانت هناك ع وة طر أريد أن تكون واضحة لنا،
ونعرف ملن تقدم هذه الع وة؟! وإذا كانت هناك بالفعل ع وة طر كما
قال الشيخ بدر فيمكن إعادة النظر يف هذه املادة لكن إذا مل تكن هناك 25
ع وة ــ وأرى أن اآلراء وامل حظات قد تضاربت ــ نقول إن ديوان اخلدمة
املدنية كفى ووفى ،وما مسعته يف البداية من ك م ليس معناه أال نعطيهم
ع وة طر بل نرتك ذلك لقانون اخلدمة املدنية ،ومعنى ذلك أن الدولة
تفكر يف منحهم ع وة اخلطر وفقًا لقانون اخلدمة املدنية ،ثم مسعت أن
هناك ع وة طر فلنحدد املواضيع حتى نستطيع حتديد االجتاه .ثالثًا :وإذا 11
قلنا إن ديوان اخلدمة املدنية ال مينع ،وإذا أقرت هذه الع وة فنريد أن نعرف
ملن متنح هذه الع وة يف الربيد؟ وأن تعدل املادة وفقًا للتنسيق بني الوزير
املختص وديوان اخلدمة املدنية ووفقًا ملا تضمنه قانون اخلدمة املدنية ،لنريح
أنفسنا ولنعطي أصحاب احلقو حقوقهم ،لكن كون وزارة الصحة تعطي
املوظفني يف قسم األشعة واملخترب هذه الع وة فقد جاء ذلك بناء على قانون 15
اخلدمة املدنية ،فهذه الع وة كانت مقررة ام حتى قبل قانون اخلدمة املدنية
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بأنظمة اصة كانت تصدر برئاسة جملس الوزراء ،فلنفر بني مرحلة نظام
اخلدمة املدنية ــ وليس قانون اخلدمة املدنية ــ وقانون اخلدمة املدنية،
فمحكمة االستئناف عندما كانت هي أعلى درجة يف القضاء البحريين
قالت إن نظام اخلدمة املدنية قيمته قيمة قصاصة الور  ،لذلك جاءت الدولة
ونظمت قانون اخلدمة املدنية مرة أ رى مبا يكفل االلزامية للمحاكم5 ،
وكان هناك ا ت ف حول هل هذا النظام ــ بالريم من أنه يري منشور يف
اجلريدة الرمسية وال يطلع عليه املوظفون ــ ملزم أو يري ملزم للمحكمة؟
فاحملكمة قالت قيمته قيمة الور الذي كتبت عليه ،فتم تنظيم قانون ديوان
اخلدمة املدنية ،وكانت هذه الع وة متنح عندما كان القانون نظامًا يطبق
من قبل جهة االدارة ،اليوم نريد أن نعرف ما هي ع وة اخلطر اليت أشار إليها 21
األخ الشيخ بدر؟ وملن حتدد؟ حتى نربئ ذمتنا بالنسبة إىل موظفي الربيد الذين
أشار املشروع إىل تعرض حياتهم للخطر ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

25

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،اقرتحت هذا املقرتح ألن هناك خماطر وال
نستطيع القول إنه ال توجد خماطر ،وما هي نوعيتها؟ املخاطر موجودة
ويتعرض اا املوظفون بشكل يومي ،الطرود ترد إىل اململكة بأشكال 11
وألوان وفئات خمتلفة ،فهناك أ طار جرثومية ،وأ طار كيميائية ،وأ طار
إشعاعية ،وللعلم فإن موظفي الفرز ــ عندما

صصناهم ــ هم موظفون

بسطاء ،يتعاملون مع هذه الطرود بطريقة بدائية ،وقد تكون عشوائية،
حيث ميسك الطرد ويتعرض للخطر ،فمن هذا املنطلق اقرتحت هذا املقرتح،
وإذا وافق جملسكم املوقر على أن ميرر هذا التعديل فخري وبركة ،وأعتقد 15
أنهم أناس حيتاجون إليها ،ويف حالة أن جملسكم املوقر مل يوافق عليه فهذا
قراركم ،واجمللس سيد قراره .أما خبصوص عدم تعييننا للفئة ففي التعديل
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مت تعيينها ،هم موظفو الفرز حتديدًا ،وأرى أنها خماطر موجودة ليس فقط
على مستوى مملكة البحرين بل على مستوى دول العامل ،وهناك أناس تأذوا
من طرود وصلت إليهم ،فأعتقد أن هذا املوضوع البد أن يو ذ على حممل
اجلد ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الشيخ بدر بن ليفة آل ليفة الوكيل املساعد
للربيد بوزارة املواص ت.
21

الوكيل املساعد للربيد بوزارة املواصالت:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أحببت أن أوضح أن هذا املوضوع يتعلق
بقانون ديوان اخلدمة املدنية ،حنن نطالب بعدم إقحام مثل هذه املواد يف
مشروع اص بالربيد .األ ت الدكتورة جهاد الفاضل حتدثت عن االجراءات
اليت يتم مبوجبها التعامل مع الطرود الربيدية ،وكذلك األ ت لولوة العوضي

تكلمت عن نفس األمر ،وأردت أن أوضح أن هناك إجراءات للتعامل مع 25
الطرود اليت حتتوي على مواد مشعة .أوالً :ال تصل إلينا الطرود اليت حتتوي
على مواد طرة من املطار ،ألنها أص ً ال حتمل عرب الطائرات .ثانيًا :يتم
التعامل معها يف املطارات الدولية بإجراءات معينة ،وبالتالي الطرود اليت تصل
بالطريق االعتيادي جملمع الفرز الربيدي يف البحرين كلها طرود سليمة،
واليت تشكل نوعًا من اخلطورة تُتبع معها إجراءات معينة دوليًا بدءًا من 11
املصدر مرورًا باملطارات الدولية ثم يف مطار البحرين الدولي ،فاالجراءات ــ
ا تصارًاــ تتم وفق إجراءات دولية بشأن الطرود اليت تشكل طورة على
س مة األفراد ،وشكرًا.
15

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،ال شك أن األ ت الدكتورة عائشة مبارك
عندما قدمت هذا االقرتاح كانت تستهدف فيه مصلحة ،وحنن كذلك
قدمنا اقرتاحات بع وات من نوع آ ر ،وهذا تقريبًا منذ ث ثة أسابيع،
وكذلك يف الدور السابق ناقشنا بعض الع وات ،وكان التوجه إىل أن هناك 5
تغطية اصة للع وات املتعلقة باألضرار واخلطر وذلك حبسب جماالت العمل.
وعندما أثار اال وان يف االدارة املختصة هذا املوضوع بينّوا أن مثل هذه األمور
وارد حدوثها ،ولكن يف الوقت نفسه هناك إجراءات

اية ووقاية تسبق

تعرض املوظف ملثل هذا اخلطر ،وكنا نتمنى أن نعرف عدد احلاالت اليت
تعرضت اذه االصابات ،وهل سجلت رمسيًا أم ال؟ حنن نعرف أن مثل هذه 21
األمور تقرر بتسجيل حاالت معينة تستدعي التد ل واحلماية من االصابة مبثل
هذه األمور اليت تودي إىل تضرر الشخص ،واليت تستجوب تعويضه وفق
القواعد العامة .اال وة يف الديوان يقولون إنه مل يتم تسجيل أي حالة تعرضت
ملثل هذه األمور ،وأعتقد أنه ــ نظرًا لألسباب اليت مت مبوجبها تقديم هذا
املشروع قانون ــ ال ميكن أن نوقف املشروع على هذه اجلزئية ،على الريم 25
من أنها مهمة من منظور األ ت الدكتورة عائشة مبارك ومن منظور بعض
اال وان ،وحنن نشاركهم هذه األهمية ،ولكن من املمكن الحقًا بعد أن
يتم دراسة هذا املوضوع ،ومدى وجود حاالت تستدعي مثل هذا التد ل؛ أن
يتم تقديم مقرتح بذلك ،حيث إن اجمللس سابقًا رفض منح ع وات يف
جماالت أ رى باعتبار أن املنظومة الرئيسية اليت تنظمها وتنظم استحقاقاتها 11
تكون وفق قانون اخلدمة املدنية ،لذلك ــ طاملا أنه ليس لدينا ما يستوجب
األ ذ به حاليًا ــ أرى أن تتم دراسة هذا املقرتح الحقًا ومعرفة الظروف العملية
وبيئة العمل وما مت التعرض له ،و اصة ــ حبسب ك مهم ــ أنه مل تسجل أي
حالة يف هذا الشأن ،وشكرًا.

15

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ إبراهيم حممد بشمي.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أتذكر أن هذا النقاش دار يف جملسنا املوقر
حول ع وة اخلطر بالنسبة إىل العاملني يف اجلمارك ،وكان النقاش حبضور
املسوولني يف وزارة الدا لية ،وبينوا لنا األسباب وهي أن هناك نظامًا موجودًا
دا ل الوزارة ينظم هذه الع وة للعاملني يف اجملاالت اخلطرة .ال ميكن أن 5
نضع هذه املادة يف كل قانون ولكل وزارة ،فهذا أمر يري صحيح ،وأعتقد
أن منبع وضع أي ع وة هو ديوان اخلدمة املدنية ،وأعتقد أنه إذا كانت هذه
املادة يف ديوان اخلدمة املدنية يري كافية ،فلنتقدم باالقرتاحات املطلوبة
لكي تكون بشكل أوضح ،وشكرًا.
21

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،األ ت لولوة العوضي حتدثتِ مرتني ،واألخ عبدالر ن
جواهري تكلمت مرة وعربت عن وجهة نظرك ،وأعتقد أن األمور أصبحت
واضحة .هناك وجهتا نظر ،وال نريد مناقشة وجهات النظر نفسها ،فاألمور
25

أصبحت واضحة اآلن.

العضو لولوة صاحل العوضي:
عفوًا سيدتي الرئيسة ،الشيخ بدر آل ليفة قال إن هناك ع وة طر،
فليوكد لنا هل هناك ع وة طر أم ال؟

11

النائب الثاني للرئيس:
تفضل الشيخ بدر بن ليفة آل ليفة الوكيل املساعد للربيد بوزارة
املواص ت.
15

الوكيل املساعد للربيد بوزارة املواصالت:
شكرًا معالي الرئيس ،هناك ع وات ،وع وة اخلطر تصرف لبعض
املوظفني ،وليس لكل املوظفني.
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النائب الثاني للرئيس:
مبوجب قانون اخلدمة املدنية؟

الوكيل املساعد للربيد بوزارة املواصالت:
نعم ،مبوجب قانون اخلدمة املدنية ،وأرجع وأقول إن املوضوع ال يتعلق 5
مبوظفي الربيد ،بل يتعلق بإجراءات ديوان اخلدمة املدنية ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

21

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
واآلن سنصوت على املادة  5 :6بعد إعادة الرتقيم بالتعديل الوارد يف

25

التقرير ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وسنستكمل اآلن مناقشة مواد 11
مشروع القانون ،وأرجو أن يكون الك م يف الصميم ،وأن تكون املدا لة
ملرة واحدة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب الثالث :أجور اخلدمات الربيدية لربيد البحرين :املادة (15 22 :21
بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

21

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

25

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 21 :23بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
11

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 31
مقرر اللجنة.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 23 :24بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

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

(أغلبية موافقة)
25

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

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 24 :25بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه 11
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
15

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

(أغلبية موافقة)

5

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

21

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 25 :26بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي 25
هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،يف التعبري عندما نقول« :تنظم بقرار من
الوزير األحكام املتعلقة بإصدار ترا يص بيع الطوابع الربيدية» ،ومن ثم نأتي 11
ونقول« :وحتديد األحكام والشروط اخلاصة بها» ،هل هذا التعبري صحيح؟
هناك تكرار.

النائب الثاني للرئيس:
15

األخ السيد حبيب ،ما هو اقرتاحك؟

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
أقرتح حذف كلمة «األحكام» من العبارة الثانية ،وشكرًا.
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النائب الثاني للرئيس:
ك مك يا أخ سيد حبيب صحيح من الناحية اللغوية ،ومن ناحية
الصياية ،ولكن ال نريد إرجاع مادة على كلمة ال توثر يف جوهر املادة ،هل
هناك م حظات أ رى؟

5

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

21

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

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 26 :27بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة كما جاءت من احلكومة.

11

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

15

النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

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

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 27 :28بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه 5
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت لولوة صاحل
21

العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،لدي م حظة يف الفقرة أ اليت تنص على
التالي« :مع عدم اال

ل بأحكام االتفاقيات الدولية ،ختضع للتفتيش

واالجراءات اجلمركية ،املواد الربيدية اليت حتتوي أو ميكن أن حتتوي على 25
أشياء اضعة لرتا يص استرياد أو رسوم مجركية» ،هنا إط

لسلطة

االدارة ،وال توجد أي ضوابط ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
11

شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب الرابع :مسوولية بريد البحرين :املادة ( 28 :29بعد إعادة
الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
21

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 11
مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادتان ( 29 :12 ،11بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على
15

هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
21

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 11 :11بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
25

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 15
مقرر اللجنة.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب اخلامس :العقوبات :املادة ( 12 :13بعد إعادة الرتقيم) :توصي
اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

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

(أغلبية موافقة)
25

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

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 11 :14بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه 11
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
15

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
21

العضو حممد حسن باقر رضي:
الباب السادس :أحكام تامية :املادة ( 13 :15بعد إعادة الرتقيم):
توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضل األخ الشيخ بدر بن ليفة 25
آل ليفة الوكيل املساعد للربيد بوزارة املواص ت.

الوكيل املساعد للربيد بوزارة املواصالت:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،تصحيحًا ملا ورد يف املادة ( 13بعد إعادة
الرتقيم) ،نص املادة يقول« :ملوظفي اجلهة املختصة» ،والصحيح هو «ملوظفي 11
الوزارة».

النائب الثاني للرئيس:
اجلهة املختصة أليست هي الوزارة؟

15

الوكيل املساعد للربيد بوزارة املواصالت:
سيدتي الرئيسة ،يف املادة  2املتعلقة بالتعريفات مت حذف تعريف اجلهة
املختصة من قبل جملس النواب.
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النائب الثاني للرئيس:
هناك تصحيح من احلكومة؛ ألن تعريف «اجلهة املختصة» حذف من
التعريفات؛ لذا ال جيوز أن نستخدمه يف القانون ،واالقرتاح هو أن نضع كلمة
«الوزارة» مكان عبارة «اجلهة املختصة» .واملشكلة أن القانون سريجع إىل
جملس النواب بناء على هذا التعديل .تفضل األخ عباس عبداحلفيظ أ د 5
املستشار القانوني بوزارة املواص ت.

املستشار القانوني بوزارة املواصالت:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،هو تصحيح لغوي...
21

النائب الثاني للرئيس:
لتسمح لي ،هو ليس تصحيحًا لغويًا.

املستشار القانوني بوزارة املواصالت:
سيدتي الرئيسة ،جملس النواب قام بإلغاء تعريف «اجلهة املختصة» 25
وأحال ا تصاصات اجلهة املختصة إىل الوزارة...

النائب الثاني للرئيس:
أين ذكر ذلك؟ توصية جملس النواب قالت« :حذف تعريف اجلهة
املختصة» ،ومل تذكر إحالة ا تصاصاتها إىل الوزارة .تفضل سعادة األخ 11
السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شوون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أرى أن النص صحيح ،فاجلهة املختصة
معروفة ولن تكون هناك جهة أ رى يري الوزارة ،وشكرًا.
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النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس.
5

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،قد يكون جملس النواب حذف هذا التعريف
اعتمادًا على ما ورد يف تعريفات قانون اخلدمة املدنية الذي ذكر :السلطة
املختصة :الوزير املختص أو رئيس اجلهة احلكومية املختصة ،فقد يكون
هذا هو سبب حذف هذا التعريف ،وشكرًا.

21

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
25

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

(أغلبية موافقة)

11

النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
15

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 14 :16بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة كما جاءت من احلكومة.
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النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

21

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

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 15 :17بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه 25
املادة كما جاءت من احلكومة.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 16 :18بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت لولوة صاحل
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،هل املادة ( 16بعد إعادة الرتقيم) هي 21
اخلاصة بقرار الوزير؟

النائب الثاني للرئيس:
ال ،بل هي اليت تقول« :على األفراد والشركات واملوسسات اليت تعمل
25

يف نشاط اخلدمات الربيدية.»...

العضو لولوة صاحل العوضي:
ألني أرى أن املادة  16اليت أصبحت ( 14بعد إعادة الرتقيم) تقول:
«جيوز بقرار مسبب من الوزير...

11

النائب الثاني للرئيس:
لقد صوتنا على ( 14بعد إعادة الرتقيم) ،وحنن اآلن نناقش املادة (:18
 16بعد إعادة الرتقيم) .لتسهيل األمور لنعتمد ترقيم املواد كما أقرته اللجنة،
ألن هذه مشكلة تواجهنا دائمًا يف اجمللس...

15

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدتي الرئيسة ،لدي م حظة على املادة ( 14بعد إعادة الرتقيم) ألنها
أعطت الوزير حق الغلق االداري...
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النائب الثاني للرئيس:
األ ت لولوة ،لقد صوتنا على هذه املادة...

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدتي الرئيسة ،ولكن كان هناك عدم وضوح يف طريقة عرض 5
املواد .وأعلم أن اجمللس اختذ قراره ولكين سأقول رأيي ألنه حدث لدي سوء
فهم .هذه املادة وردت بشكل مطلق للوزير ،والقانون ليس فيه أي حق
ألصحاب الشأن بالتظلم االداري أو القضائي ،هذا فقط ما أحببت أن
أوضحه.
21

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على املادة ( 16 :18بعد إعادة الرتقيم)؟

(ال توجد مالحظات)
25

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

(أغلبية موافقة)

11

النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
15

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 17 :19بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة كما جاءت من احلكومة.
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النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

21

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

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 18 :31بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه 25
املادة كما جاءت من احلكومة.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 19 :32بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة كما جاءت من احلكومة.
5

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
25

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

(أغلبية موافقة)

11

النائب الثاني للرئيس:
سوف نأ ذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من
اآلن .فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

15

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشوون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون
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بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  54لسنة 1111م بشأن ال ئحة
الدا لية جمللس النواب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  41لسنة 1124م.
وأطلب من األ ت دالل جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة
فلتتفضل.

5

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

النائب الثاني للرئيس:
21

هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
25

إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )39
النائب الثاني للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضلي األ ت 11
مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،تدارست اللجنة مشروع القانون موضوع
الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنه15 ،
وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوني للمجلس.
و لصت اللجنة إىل أهمية اادف الذي قام عليه مشروع القانون وهو
استكمال إجراءات نظر جدية االستجواب من عدمه ،إذ قررت املادة ()245
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مكررًا ( )2عرض تقرير اللجنة املعنية ببحث جدية االستجواب من عدمه
على اجمللس يف أول جلسة تالية العداده ،بدون حتديد ما إذا كان هناك
تصويت على توصية اللجنة ،وما إذا كان التصويت يتم بعد املناقشة أم بدون
مناقشة؛ لذا جاء مشروع القانون لينص صراحة بدون لبس أو يموض على
أسلوب تعامل اجمللس مع التقرير القرار جدية االستجواب من عدمه .وترى 5
اللجنة أن التعديل ال خيالف أحكام الدستور املنظمة آللية االستجواب ،وأن
جمللس النواب احلق يف تعديل الئحته الدا لية وفق ما يراه يف هذا الشأن،
كما أن التعدي ت اليت أد لها جملس النواب تستهدف أن يتم التصويت على
قرار اللجنة اليت تنظر يف جدية أو عدم جدية االستجواب املقدم ،وهذا يف
رأينا يتناسب مع طبيعة االستجواب وما ينتهي إليه من أثر يف حالة ثبوت 21
االدانة ملن وجه إليه االستجواب واملتمثل بطلب طرح الثقة فيه ،وهذا ما يلزمه
التصويت باأليلبية اخلاصة أي ثلثي عدد أعضاء اجمللس بدون مناقشة؛ مما
سيسهم يف عدم التعطيل والتقليل من االستجوابات يري اجلدية .وانتهت اللجنة
إىل التوصيات الواردة يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.
25

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،هل هناك م حظات؟ تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،مسألة االستجواب تعد من أهم 11
اال تصاصات السياسية اليت ميتلكها النواب وهي مستمدة من الدستور،
وبالتالي تعطي الرقابة املباشرة جمللس النواب .ومسألة االستجواب هي أسئلة
توجه إىل الوزراء يف اال تصاصات املتعلقة بعملهم ،وكما أبدى بعض السادة
املستشارين يف جملس النواب أنها آلية طرة ألنها تودي إىل طرح الثقة يف
الوزير من قبل جملس النواب يف حالة إثبات أي جتاوز عليه ،وهي تعترب نوعًا 15
من توجيه االتهام إىل الوزير ذاته يف أمور معينة تكون ضمن ا تصاصاته .ال
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أعرف ملاذا يكون توجه النواب دائمًا إىل تقييد ص حياتهم؟ ال ئحة الدا لية
تصدر بقانون وبالتالي متر باملرحلة التشريعية ،وإذا قلنا إن تعديل الئحة
جملس النواب سيكون على هوى النواب فهذا أمر يري صحيح ويري دستوري
ويري قانوني ،بل هذا من حقنا بصفتنا جملسًا تشريعيًا ،ألننا أوالً مقيدون
بالدستور ،وبالتالي فيما مير علينا من تشريعات وقوانني حنن ملزمون بأن 5
نتقيد بالدستور وما هو منصوص عليه يف الدستور .بالنسبة إىل مسألة
االستجواب يف الدستور ،هناك نص صريح ينص على مسألة مناقشة
االستجوابات وإنْ كانت اال تصاصات حددت يف أمور معينة أو يف مرحلة
أوليّة ،وبالتالي املناقشة هي حق أصيل للنواب وال جيوز ام أساسًا التنازل
عنها حبجة أن هذه الئحتنا وجيوز لنا التنازل عنها ،باعتبار أن ذلك منصوص 21
عليه يف الدستور .وبالتالي أرى ــ صراحة ــ أن جملس النواب أ طأ طأ
كبريًا حول هذا األمر ألنه كانت لديه ص حيات كبرية وإنْ كنت أنا
شخصيًا ال أميل إىل االستجوابات وال إىل التحقيقات ألنها أساسًا تعطل عمل
اجمللس وتعطل عمل الوزارة ،والدميقراطيات العريقة وصلت إىل مرحلة عدم
وجود استجوابات وال حتقيقات أيضًا ،ولكن مادامت هي آلية دستورية فنحن 25
البد أن حنرتمها ،وكان من األوىل أن حيرتم النواب هذه اآللية ،وبالتالي
مسألة املناقشة تعترب أيضًا جزءًا من حرية الرأي والتعبري اليت ال جيوز التنازل
عنها ،لذا أرى أن هذا النص بهذا التعديل فيه شبهة عدم الدستورية،
وشكرًا.
11

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،ردًا على ما أثري اآلن ،ينبغي أن حندد 15
اال تصاصات اليت ميلكها كل جملس فيما يتعلق بالص حيات املمنوحة له.
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التعدي ت اليت حنن بصدد نظرها اليوم ليست مقيدة لعمل جملس النواب،
هل ص حية االستجواب ما زالت قائمة؟ نعم ،ص حية االستجواب ما زالت
قائمة ،إذن ما هو اجلديد يف املوضوع املطروح بالنسبة إىل عملية االستجواب؟
اجلديد هو أن النصاب هنا متعلق بالنصاب العددي خبصوص ما انتهت إليه
اللجنة اليت مت تشكيلها على ضوء التعدي ت الدستورية ،واليت تتكون من 5
الرؤساء والنواب ،واليت تبحث ماذا؟ تبحث موضوع جدية االستجواب من
عدمه بعد االط ع على األدلة واملستندات .جملس النواب عندما اجته إىل
مسألة األ ذ بهذا املبدأ كان القصد منه أن يكون هناك استجواب
موضوعي بالفعل يُنظر يف اجمللس النيابي وليس استجوابًا إع ميًا ،لذلك
القصد من مسألة التحقق من النصاب فيما يتعلق باجلدية هو أن يكون هناك 21
بالفعل أمر ما يستوجب الد ول يف مرحلة االستجواب ،ويكون األساس
القانوني لذلك متوافرًا .األمر الثاني هو أنه ال جيوز هدر وقت اجمللس يف
االستجوابات والتسبب يف تأزيم الع قة مع احلكومة حتديدًا ،يف الوقت
الذي نرى فيه أن هذا التصادم مع احلكومة لعدم اجلدية يف االستجواب
ينتقل أيضًا إىل الشارع البحريين ،ويكون هناك نوع من الفوضى يف مسألة 25
التحدث عن آلية االستجواب أو حتى عن مدى ــ وأعتذر عن ذكر هذا
الك م ــ طبيعة وتشخيص أعضاء جملس النواب يف هذا اجلانب ،ويتم ذكر
بعض األوصاف اليت ال تكون مقبولة أن تصدر من قبل أعضاء السلطة
التشريعية .هذه الص حية مل يكن املراد منها يف هذا املشروع أن الوزراء
حمصنون من االستجواب ،ألن الذي يستخدم هذه اآللية وسيصوت عليها هم 11
أعضاء اجمللس ،فهم الذين سيقررون مسألة املوافقة على االستجواب من
عدمها ،ويف النهاية ليس هناك أي تد ل إال من األشخاص اجلالسني على
هذه املقاعد ويتفقون متامًا باأليلبية اخلاصة املطلوبة على مسألة اجلدية،
فاجلدية تكون فقط يف املرحلة اليت سيقرر اجمللس فيها إما أن يناقش
االستجواب علنًا يف اجللسة وإما يف اللجنة حبسب الظروف آنذاك .من باب 15
العرف الربملاني ،هناك أيضًا نص دستوري ينص على أنه من حق كل جملس
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أن يضع أحكامه التكميلية ،وإنْ كانت هذه األحكام أحكامًا تكميلية
ولكن كل جملس هو الذي يقرر .لو أن جملس النواب مل يقبل اليوم هذا
النصاب باأليلبية اخلاصة ملا وافق عليه بل اعرتض عليه وقال :ال ،أجد أنه ال
يد ل يف مصلحة االستجواب ،ولكن يف الواقع العملي نرى أن هذا األمر
صحيح؛ ألن أعضاء جملس النواب بالفعل يعانون من مسألة االستجواب5 ،
واذا حنن نرى أن هناك توافقًا على مرحلة الد ول يف االستجواب ارج
اجمللس ولكن عند مناقشته دا ل اجمللس حيصل نوع من الرتاجع أو نوع من
إعادة املوقف ،فلذلك أعتقد أنه ال جيوز اليوم ــ بصفتنا أعضاء جملس
الشورى ــ أال نوافق على هذا املشروع بقانون ،ألننا سنسمع يومًا ما أن سبب
عدم جناح مسألة االستجواب هو رفض جملس الشورى ريبة جملس النواب يف 21
املوافقة على هذا األمر ،وسنحمّل يدًا أيضًا موضوع عدم جناح أي
استجوابات أو عدم وجود أي استجوابات .أنا أعتقد أنه يف هذا اجلانب ينبغي
أن ننظر بعني االعتبار إىل أن هذا املشروع جاء نتاج موافقة أعضاء جملس
النواب عليه ،وشكرًا.
25

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،التقرير الوارد يف الصفحة  22من جدول 11
األعمال ذهب إىل القول «وترى اللجنة أن التعديل ال خيالف أحكام الدستور
املنظمة آللية االستجواب» ،يا حبذا لو كان التقرير بيّن لنا ما هي اآلليات
اليت نص عليها الدستور يف االستجواب كي يكون التقرير شافيًا وكافيًا؟
طبعًا عندما نرجع إىل املواد ــ وأنا سأذكر املواد من باب املناقشة العامة
للتقرير ــ فسنجدها تذهب إىل القول :إن اجمللس سيصوت بدون مناقشة15 ،
وعندما نأتي ونتكلم عن االستجواب ــ كما ذكرت األ ت رباب العريض ــ
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فسنجد أنه أهم وسيلة من وسائل الرقابة السياسية اليت متلكها السلطة
التشريعية على السلطة التنفيذية .حنن نعلم علم اليقني أن هناك تأزميًا ما بني
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يتعلق مبواطن االستجواب ،لكن
كيف ميكن حل هذا التأزيم؟ و اصة أن هذا التأزيم قد زاد نتيجة الظروف
اليت طرأت على مملكة البحرين .حنن أمام حتدي استمرارية العملية 5
الدميقراطية ككل ،وأنا عندما آتي وأناقش موضوع االستجواب ال أنظر
إليه باعتباره مفردًا من مفردات الرقابة السياسية ،وإمنا أنظر إليه يف حميط
العملية الدميقراطية ككل .أنا أستغرب من األ ت رباب العريض عندما
قالت :إن هذا املشروع أتى وقلّص من ص حيات االستجواب بالنسبة إىل
النواب ،يف حني أنها ليست مقتنعة باالستجواب وال بالسوال وال بالتحقيق21 ،
يعين كأننا أفرينا السلطة التشريعية وص حياتها من حمتواها ،أيًا كانت
وجهة نظرها فهي حرة يف رأييها ،لكن ما يهمين اليوم هو هل العملية
الدميقراطية يف البحرين حمتاجة إىل أن تصطدم بالقوانني؟ إذا اصطدمت
القوانني بالسياسة فمعنى ذلك أننا وصلنا إىل درجة الفوضى وهناك مشكلة،
على األقل أعاجل هذا األمر بأضعف االميان .ال أريد أن أمسع أن جملس 25
النواب حر وهو سيد قراره ،ال ئحة الدا لية صدر بقانون ،والقواعد
التكميلية اليت ميلكها كل من اجمللسني ختتلف عن ال ئحة الدا لية اليت
صدرت بقانون .حنن أمام مستقبل أجيال قادمة ،ونعرف أن تعديل القوانني
ليس سه ً .اليوم أمامنا نص ،وتقرير اللجنة جاء على عواهنه وقال إنه يتفق
مع الدستور ،كيف يتفق مع الدستور كي أقتنع باملوضوع؟! ولو كانت 11
اللجنة ذكرت هذه التفاصيل يف التقرير لكان من املمكن أن أقتنع وأوفر
ك مي على اجمللس .بالنسبة إىل التصويت على التقرير بدون مناقشة
وبأيلبية ثلثي عدد األعضاء ،أقول هنا إن هناك حتصينًا للوزراء وحتصينًا
أيضًا من املسوولية ،ريم كل ما نراه ويسمعه القاصي والداني من إ

ل

مبوجبات االستجواب .شهدنا يف الفرتة السابقة أن االستجواب أصبح طائفيًا15 ،
أقواا مبنتهى الصراحة ،حبيث إن طائفة تنربي للدفاع عن وزير ينتمي إليها،
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وطائفة أ رى تنربي للدفاع عن وزير ينتمي إليها ،لكن هل هذا يستدعي منا
أن نقتل آليات منحها لنا الدستور الصادر سنة 1111م والدستور السابق
2973م؟! على األقل عندما أضبط وأنظم املوضوع ،وأمنع االستغ ل ،هناك
استغ ل حلق االستجواب ،وال خيتلف على ذلك أحد ،ولكن ما هي اآللية
اليت متكنين من منع هذا االستغ ل ومنع الطائفية يف االستجواب من دون 5
أن أقتل الدميقراطية ومن دون أن أحصّن وزراء؟ هذا هو حتدي االستمرارية
الذي تواجهه مملكة البحرين يف ظل الظروف اليت مرت بها .لدينا اليوم
جملس نواب وكلهم تقريبًا من طائفة معينة ،فهل هناك استجواب مت يف
الفرتة املاضية رج عن نطا الدستور؟! فليتفضل معالي وزير العدل بتوضيح
ذلك لنا ،عندما نقرر قوانني البد أال نُدْ ِل السياسة يف ذلك وإال وصلنا إىل 21
درجة الفوضى يف الواقع؛ السياسة تفرض على القانون شيئًا والقانون ينظمه
مبا ال خيرج عن (أبو القوانني) ،وهو الدستور ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل 25
والشوون االس مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،فيما يتعلق بهذا األمر أود أن أؤكد ما قاله
بعض السادة األعضاء من

ل املبادئ التالية :أن االستجواب من أهم أدوات 11

الرقابة السياسية ،وهو بطبيعته رقابة سياسية ،وهذه الرقابة السياسية تعتمد
على نوع من التوافق بني أعضاء جملس النواب وبني أنفسهم حتى يودي يف
األ ري ــ كما قالت األ ت رباب العريض ــ إىل طرح الثقة يف أحد الوزراء،
هذا من جانب .من جانب آ ر سألت األ ت لولوة العوضي سواالً ــ وهو سوال
مهم ــ مفاده كيف أقضي على طائفية االستجواب من دون القضاء على 15
االستجواب نفسه؟! إذن هذا هو مناط املسألة ،واملسألة يف هذا األمر هي أن
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تتحرك السلطة التشريعية ممثلة يف جملس النواب ككتلة واحدة منذ البداية
فيما يتعلق باالستجواب ،وإال فإني سوف أ تار شخصًا ،والكتلة األ رى
سوف ختتار شخصًا آ ر ،وسوف ينقسم اجمللس فيما بينه ــ وهذا حدث من
قبل وال أحد ينكره فهو تاريخ ثابت ــ ويتعطل عمل احلكومة وعمل اجمللس
ويتفكك الناس يف ارج اجمللس ،فما الطائل من وراء مثل هذا االجراء؟! 5
و اصة أن األ ت رباب العريض نفسها قالت إن الكثري من التشريعات رحلت
عن مسألة االستجواب .وحنن نقول لتبقى مسألة االستجواب موجودة
باعتبارها أداة رقابية نراها الزمة ولكن عندما تأتي ــ مثلما نص الدستور يف
املادة  65منه ــ نقول إن االجراءات تبيّنها ال ئحة الدا لية جمللس النواب،
وهذه املادة الدستورية توضح هذا األمر .ويف هذه املسألة جملس النواب يف 21
إطار دراسة هذا املوضوع كانت فكرته هي كيف نتحرك بتوافق منذ
البداية على موضوع االستجواب؟! وقالوا :لنتوافق على جديته منذ البداية ،أي
أنه ليس فقط البد أن يكون هناك توافق على طرح الثقة بنسبة الثلثني بل
جيب أيضًا أن يكون هناك توافق على جدية االستجواب وإال سوف تكون
لدينا أربعة استجوابات من جهة ومخسة استجوابات من اجلهة األ رى ويف 25
النهاية تكون النتيجة صفرًا ،بل على العكس ستكون النتيجة سلبية وهي
أسوأ من الصفر .والغرض من كل هذا أن يكون هناك توافق بني النواب يف
املضي قُدمًا يف هذا املوضوع ،وما هو معروض على جملسكم املوقر هو
قانون ،والقانون يتطلب موافقة جملسكم ،وهذا صحيح ،وإن كانت هناك
أعراف برملانية فيما يتعلق بعمل ال ئحة الدا لية سواء جمللس الشورى أو 11
جمللس النواب فأنتم أدرى مين بذلك .آليات االستجواب موجودة يف ال ئحة
الدا لية جمللس النواب ،ومبني جزء منها يف الدستور ،وال يوجد أي تعارض
مع هذا .هناك بعض التعليقات قالت إن هناك تأزميًا بني السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية ،ونقول إن أيلب االستجوابات ــ إن مل تكن كلها ــ
كانت تأزميًا بني السلطة التشريعية والسلطة التشريعية .اليوم لدينا املادة 15
 ،46وعندما يتم ا تيار الوزراء وتشكيل احلكومة يُعرض برناجمها على
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جملس النواب ،وهذا يوثر يف تشكيل احلكومة ،ويوثر يف برنامج عملها،
وسوف تكون هناك انقسامات بني أعضاء اجمللس؛ مسألة أن أفصل بني
القانون والسياسة ليست صحيحة ،العملية اليت جتري يف هذا اجمللس
وجملس النواب هي عملية سياسية حبتة ،ثم يف األ ري أنتم بهذا القانون
بالذات تنظمون مسألة سياسية حبتة .ولنحسم األمر ،إذا مل يكن هناك 5
توافق يف جملس النواب للمضي قُدمًا فكيف ميضي االستجواب؟! هذا سوف
يشجع السادة النواب على أن يكون هناك توافق بينهم عندما ميضون قدمًا
يف استجواب أحد الوزراء .وبالنسبة إىل احلكومة يف هذا األمر ،نقول إن
احلكومة مسوولة ومساءلة ،ومل يكن هذا االجراء أبدًا ألنها ال تريد أن
يُستجوب أحد ،ولكن املراد أنه عندما يُستجوب أحد البد أن يكون هناك 21
توافق على جدية االستجواب ،وهناك مكتب جملس اطلع على الشروط
الشكلية ،وعُرض األمر على جلنة لدراسة جدية االستجواب ،وهذه الدراسة
تُعرض على جملس النواب لينظر فيها بدون مناقشة ،ونقول بدون مناقشة
حتى ال تتحول املسألة إىل جمرد االكتفاء بالبقاء يف هذه النقطة وتسود
مسألة اجلدل السياسي .كل اآلليات موجودة ومن أراد أن يناقش موضوعًا 25
عامًا فموجود يف الدستور أنه ميكنك أن تناقش موضوعًا عامًا ،ومن أراد أن
يسأل فبإمكانه أن يسأل ،ومن أن أراد أن يتحقق فيمكن أن يتحقق ،ومن
يريد أن يسحب الثقة عن احلكومة بأكملها بسبب عدم التعاون ميكنه
ذلك .يف اعتقادي أن النواب ــ وقد مسعت هذا الك م يف جملس النواب ــ
يريدون أن يتعاملوا مع مسألة االستجواب بصفتهم جملس نواب موحدًا منذ 11
البداية وأال يكون هناك انشقا فيه ،وإال فمعنى ذلك أن االستجواب لن
ميضي يف األ ري وسيكون ذلك تضييعًا للوقت ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالر
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،جرت األعراف الربملانية املتبعة يف السلطة
التشريعية منذ بداية الفصل التشريعي األول يف سنة 1111م على أال يتد ل
جملس الشورى أو جملس النواب يف شوون اجمللس اآل ر أو يف تنظيم الئحته
الدا لية ،حنن يف جملس الشورى كنا أول من أجرى تعدي ً على الئحتنا 5
الدا لية بإد ال رؤساء اللجان املستحدثة يف هيئة املكتب ومل يعرتض على
ذلك جملس النواب؛ مع العلم أنهم استمروا على الطريقة املعهودة وهي وجود
رؤساء اللجان اخلمس الدائمة الرئيسية يف مكتب اجمللس ،بينما حنن أد لنا
رؤساء اللجان األ رى يف مكتب اجمللس .وأتصور أن هذا تعديل قام به
جملس النواب على الئحته الدا لية لينظم أموره يف شوون االستجواب ،ولن 21
يلغي هذا التنظيم مسألة االستجواب مثلما يشري إىل ذلك بعض الزم ء،
االستجواب سوف يكون موجودًا ،وأتصور أن االرادة السياسية موجودة يف
ثلثي اجمللس ،وهذا سوف يُعطي االستجواب قوة وجدية أكرب ،وعليه أرجو
من اال وة واأل وات األعضاء أن نوافق على ما ذهب إليه جملس النواب،
25

وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
11

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،نظامنا الدميقراطي الوليد قائم على مبدأ
فصل السلطات الث ث ،القضائية والتشريعية والتنفيذية ،مع التعاون بينها
للمصلحة العامة ،والسلطة التشريعية بشقها املنتخب النيابي ،إىل جانب
دورها التشريعي اا دور مهم ليس لنا حنن أي دور فيه بصفتنا جملسًا معينًا،
فنحن فقط نشرّع بينما هم يراقبون من

ل أدوات مهمة ،أهمها 15

االستجواب ،ملاذا؟ ليس عنادًا مع احلكومة أبدًا ،ولكن من أجل املصلحة
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الوطنية العليا ،أي من أجل أن يتحسن األداء احلكومي مع الوقت .واآلن
كون اجمللس النيابي يف العقد األ ري مل يستخدم هذه األداة بشكل
صحيح ،وقد كنت وزيرة من قبل وأذكر أنه كانت هناك حماور اطئة
جدًا وفضفاضة ،فقد وقفنا يف جزء من احلكومة لنوضح أن هذا ليس يف
دمة الوطن أبدًا ،أعين عندما يكون التحقيق يف وزارة الصحة ــ وال ميكن 5
أن يكون التحقيق بهذا الشكل ــ ويعيق هذا التحقيق عمل الوزارة ،ووقفنا
وقفة يف احلكومة ــ وقد كنت جزءًا منها ــ أمام هذه الطريقة ومن ثم تعدّلت
احملاور فيما بعد يف اجمللس النيابي؛ إذن حنن جملس يتعلم مع الوقت ،وهذا
طبيعي ،أعين أن نتعلم بصفتنا جملسًا نيابيًا منتخبًا يتطور مع الوقت إىل
األفضل ،وكون اجمللس النيابي ال يستخدم أدواته وننتقده يف بعض األحيان 21
ــ من اجملتمع على وجه التحديد ــ فهذا جيب أن يتطور ال أن يرجع إىل الوراء،
وأنا شخصيًا أستغرب جدًا عندما يأتي جملس منتخب ويقلل من ص حياته!
والتقليل جاء من منطلق إطالة وتعقيد االجراءات ،حيث إنه ال توجد مناقشة،
مع أن النص يفرتض أنه عندما تذكر عبارة «بدون مناقشة» أال تكون هناك
مناقشة ،وهم قاموا بإزالة هذه العبارة ليمر األمر بدون مناقشة ،ويف األصل 25
كان النص املقرتح يشرتط أيلبية األعضاء وتشددوا وقالوا البد من موافقة
ثلثي األعضاء ،أي أن اجمللس يفكر مبنطق ليس كونه سلطة تشريعية بل
مبنطق كونه سلطة تنفيذية ،إذا كان هذا مسمى التعاون فهو مسمى ليس
يف حمله؛ يُفرتض أن اجملالس اليت على عاتقها الدور الرقابي ترتقي يف الرقابة
وتقلل االطالة وتعمل بشكل صحيح ،وإذا كانت ال تعمل بشكل صحيح 11
فيجب أن تطور نفسها من أجل املصلحة الوطنية .بالنسبة إىل نقطة األخ
عبدالر

ن مجشري زميلي العزيز ،فليسمح لي أن أ تلف معه ،صحيح أن

العرف ــ حتى اليوم ــ يقول أال نتد ل يف اللوائح الدا لية للمجالس األ رى،
فهم ال يتد لون يف ال ئحة الدا لية جمللسنا ،وال حنن نتد ل يف الئحتهم
الدا لية بقدر االمكان ما دام األمر ال يغري وال يوثر سلبًا يف العمل التشريعي 15
والرقابي ،فمث ً إذا كانوا سينشئون جلنة إضافية ،فما املانع ،فليفعلوا ،هم
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أحرار يف ذلك ،ولكن عندما يأتي التعديل ليوثر على عمل مهم جدًا يف
الوطن ،لننظر إىل اادف األبعد ل ستجواب وليس األقرب ،األبعد دمات
حكومية أفضل من أجل دمة جمتمع بشكل أفضل ،وليست االجراءات
البسيطة اليوم مثل أن نعقّد استجوابًا أو نطول استجوابًا أو يريهما .أنا لست
مع هذا التعديل أبدًا ،وليسمح لي إ واني يف جملس النواب ،وأكرر أنين 5
أستغرب أن يقللوا من ص حياتهم! وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ الد بن ليفة آل ليفة.
21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أنا مع معالي وزير العدل يف موضوع أننا يف
هذا اجمللس نشرّع بناء على تطورات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية،
وبذلك نصنع القانون ،والقانون يسري على اجلميع ،ولكن نواة ذلك القانون
تأتي من هذه األبعاد ،هذا أوالً .ثانيًا :جيب أن ننظر إىل هذا االقرتاح من باب 25
أن النواب ــ الذين وصلوا إىل هذا االقرتاح بعد  21سنة من املمارسة ــ مل
يصلوا إىل هذا االقرتاح واالقتناع إال بعد

ربة طويلة وحاالت استجواب

مجيعنا نعرفها .وأريد أن أؤكد شيئًا مهمًا جدًا وهو أننا جيب أال ننظر إىل أن
هذا اجمللس يقلل من ص حياته ،هذه نظرة اطئة ،ألنه يف احلقيقة ال يوجد
أحد يقلل من ص حياته أبدًا ،مهما كان األمر ،ولكن ميكن أن نسميه 11
تنظيمًا لعمله ،بناء على اخلربة املرتاكمة يف السنوات الـ  21املاضية ،وألن
زيادة الص حيات جتعلنا نصل إىل حالة فوضى ،وهذا ما كان جملس النواب
يتخوف منه ألننا مجيعًا عاصرنا هذه احلاالت ،أعين حاالت االستجواب اليت
استخدمت كأداة للضغط أكثر منها أداة واقعية ل ستجواب للوصول إىل
حل ملشكلة يف وزارة ما أو عند وزير ما ،ولذلك أعتقد أن ما وصلت إليه 15
اللجنة هو توصية صحيحة وواقعية ،وجملس النواب أدرى مبا يدور يف فلكه
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أكثر من أي منا ،ألن لديهم ربة كبرية مرتاكمة وهم أعلم مبا وصلوا
إليه ،وهم عندما قالوا بالثلثني مل تكن بدعة ،نسبة الثلثني موجودة يف
دساتري كثرية بالذات يف احلاالت اليت جيب أن تشدد فيها الرقابة على
املمارسة يري الصحيحة .أعتقد أن ما وصلت إليه اللجنة من توصية صحيح
5

ويصب يف مصلحة جملس النواب بناء على علمهم ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوون االس مية واألوقاف.
21

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،فيما يتعلق مبا طرح إىل اآلن ــ امسحوا لي أن
أد ل يف النقاش ــ أود أن أبني التالي :أنه

ل السنوات العشر املاضية

كانت كل سلطة من السلطات الث ث تريد زيادة ص حياتها ،وحتى مفهوم
زيادة الص حيات صار يامضًا ،زيادة الص حيات تأتي بأحد طريقني :إما أن 25
تو ذ بالفعل سلطات أكرب أو أن تعزز طريقة ممارسة هذه السلطة ــ وهذه
أيضًا من زيادة الص حيات ــ لكن ما حيدث هو االنتشار أفقيًا ال رأسيًا ،ويف
اعتقادي أن جملس النواب يف هذا التعديل ــ وليس لي أن أحتدث بامسه،
لكن من واقع املناقشات اليت حدثت يف اللجنة ،واليت أ ذت من الوقت يف
مسألة كيفية التعامل مع هذا األمر ــ أراد أن حيافظ على اجمللس ككتلة 11
واحدة منذ البداية ،وأال يتم انتزاع أهم أداة من األدوات الرقابية لتكون
ملكًا لكتل دا ل جملس النواب وال تكون ملكًا للمجلس ،االجراء املتبع
اليوم سيكون طرًا ،ألنه إذا مت التصويت على اجلدية بنسبة الثلثني فمعنى
ذلك أنه بالفعل هناك شبه إمجاع يف جملس النواب على أن هناك ما يستوجب
املساءلة السياسية ،وأعتقد أن هذه هي الفكرة بالضبط ،وأن جملس النواب 15
بهذا الشكل سيزيد من ص حيته رأسيًا وليس أفقيًا ،وأنه سيقف هنا
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وهناك ألنه يري قادر على احلصول على نسبة الثلثني وبالعكس فقد وجدنا
أنهم يري قادرين حتى على اختاذ أي إجراء ،فأعتقد أن توصيف األشياء جيب
أن يكون توصيفًا صحيحًا و اصة ممن يعلم بكيفية العمل يف جملس
النواب ،وحنن نعلم مبسألة الكتل املوجودة هناك ،ونعلم بطريقة العمل
فيها ،وهم أعلم بها منا .أما خبصوص ما قيل من أن االستجواب هدفه 5
دمات حكومية أفضل ،فأقول إن هدفه ليس تقديم دمات حكومية
أفضل ،ومن يريد

دمات حكومية أفضل فليناقش برنامج احلكومة

ويراقبه ،فاالستجواب هو أداة سياسية بني الربملان واحلكومة يستطيع من
اا جملس النواب أن يطرح الثقة ،ملاذا؟ ألسباب سياسية ،قد ال يكون
من بينها تقديم دمات حكومية مطلقًا ،وهذا األمر موجود يف كل دول 21
العامل وليس يف البحرين فقط ،وللعلم فإن أيلب االستجوابات مل يكن
هدفها دمات حكومية أفضل سواء يف البحرين أو يف ارجها ،بل كانت
كلها ألسباب سياسية حياولون من

اا الوصول إىل نقاط توازن ،وقد

تكون هناك نقطة ضعف فيستغلونها ،ف داعي إىل أن تذهب املسألة إىل
مكان آ ر ألجد نفسي أناقش اخلدمات احلكومية عن طريق االستجواب25 ،
االستجواب يعين أن هناك تقصريًا سياسيًا يف أمر يراه الربملان طأ ،لذلك
أراد التعامل معه ككتلة واحدة منذ البداية ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
11

شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،ما مسعته اليوم من ك م خبصوص أن
القصد من االستجواب هو أن يكون جملس النواب كتلة واحدة هو ك م
طر ،أين التعددية يف السلطة التشريعية؟ فإذا كان ما ميارس حاليًا طرًا 15
فاألكثر طورة هو أن نتجه إىل أن يكون اجمللس كتلة واحدة .شخصيًا
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أرى أن هناك من استغل حق االستجواب ،وما طرح من ك م مبوافقة الثلثني
بدون مناقشة كان على مبدأ االستجواب وليس على نتيجته ،وإنْ كانت
هناك دساتري تأ ذ مبوافقة الثلثني فإن ذلك على النتيجة وعلى طرح الثقة
ولكن ليس على قبول االستجواب .دستور عام 1111م عندما أعطى
ص حيات كبرية جمللس النواب يف االستجواب ،هل كان هذا يدعو 5
للفوضى اليت تكلم عنها األخ الشيخ الد آل ليفة؟ النقطة الثانية :عندما
أمسع أننا باعتبارنا جملس شورى ليس من حقنا التد ل يف ال ئحة الدا لية
جمللس النواب ــ ولن أفرتض هنا وجود خمالفة دستورية لكن يف العموم ــ إذا
الف الدستور ،فما هو الغرض من إنشاء جملس الشورى حبسب ميثا
العمل الوطين الذي صد عليه شعب البحرين؟ فعندما نعود إىل فلسفة ميثا

21

العمل الوطين يف إنشاء السلطة التشريعية من جملسني ،جند أن أعضاء
جملس الشورى هم من أهل احلل والعقد لتعديل أو تصويب أو تصحيح ما قد
يعرتي التشريعات من أ طاء أو خمالفات دستورية أو مواءمة دستورية .معالي
الوزير قال إن أي شخص ميكن أن يطرح الثقة ،فطرح الثقة ال يكون إال
نتيجة استجواب ،ويف املدا لة األوىل قال إن من يريد أن يطرح الثقة أو يعزل 25
فليأتِ ،الواقع أنه ال يكون إال عن طريق االستجواب ،أنا مع تنظيم
االستجواب حبيث خنرج من املأز احلالي ،والذي قد نتوقعه يف املستقبل عند
د ول املعارضة ،ولنقلها بصراحة :نريد التنظيم ولكن ليس التنظيم الذي
يقتل جوهر احلق ،فلو قال التعديل :يُعرض مبوافقة الثلثني ولكن مبناقشة
لكان أوفق من وجهة نظري ،وليعلم الشعب البحريين ما هي موجبات هذا 11
االستجواب ،وهو من يكون الرقيب عليه ،أما أن يصوت عليه بالثلثني بدون
مناقشة فمعنى ذلك أنك حرمت حتى الشعب البحريين من حقه يف مشاركة
السلطة التشريعية يف موجبات االستجواب ،وهذا هو جوهر حق االستجواب.
صحيح أن هناك إ

الً واحنرافًا يف استعمال هذا احلق لكن جيب أال يرتتب

على ذلك أن أهدر جوهر هذا احلق عن طريق التشريع .بالنسبة إىل موضوع 15
زيادة الص حيات أفقيًا أو رأسيًا اليت تفضل به معالي وزير العدل ،أقول إنك
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صعبت االجراءات كوسيلة ،ومتنت جملس النواب فيما يتعلق بنتيجة
االستجواب أو ما يودي إليه ،حيث فرضت قيدًا ــ وهو قيد قاسٍ من وجهة
نظري من حيث قبول االستجواب ــ وحنن يف األول واأل ري نعلم أن توجه
اجمللس إىل إقرار هذا التعديل كان حبجة أننا ال منلك التد ل فيما توافق
عليه جملس النواب ،لكن أمامنا مسووليات وعلى األقل ميكن للواحد منا 5
أن يبدي رأيه فيما هو مقتنع به ،ويف األ ري القرار جمللس الشورى ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
21

والشوون االس مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،من قال إننا نلغي التعددية عندما يتم اشرتاط
موافقة الثلثني يف تقرير جدية االستجواب وأن يتعامل اجمللس يف هذا األمر
ككتلة واحدة؟! فالتعددية يف الرأي والفكر والتنظيم أساسية ،وما ع قة 25
اشرتاط موافقة الثلثني بذلك؟ إذن ملاذا أجرينا التعدي ت الدستورية بأيلبية
الثلثني ،وسحب الثقة من الوزراء بأيلبية الثلثني ،وعدم التعاون مع احلكومة
بأيلبية الثلثني؟ األمر اآل ر هو أن اجمللس ال يقرر يف مبدأ االستجواب بل
يقرر يف جدية االستجواب ،وهل هذا االستجواب جدي أم ال؟ هذا االجراء
قانوني وموجود والبد أن يكون موجودًا من

ل النقاش ،أما مسألة أن 11

تكون هناك مناقشة علنية خبصوص تقرير جدية االستجواب من عدمها
فكأنك يف احلقيقة تستجوب ،فكانت الفكرة أال خيتلف اجمللس يف هذا،
لكن ليس معنى ذلك إلغاء التعددية سواء يف الفكر أو يف التنظيم أو يف
الرأي بل املسألة خمتلفة متامًا .وحتسبًا لد ول ف ن أو يريه فاملوجود حاليًا ال
يسمح بهذا الك م ،واالجراءات املوجودة سابقًا ال تسمح بذلك ،ولكن ما 15
سيحدث هو أن كل كتلة سوف تستغل ذلك ،وهذا النص يف احلقيقة
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سيساعد اجمللس على إجياد توافقات ،وهذا الك م لو قلته يف سنة 1111م
لضحكت عليه الناس ،ولكن لدينا مجيعًا اآلن جتربة سواء من كان
منكم يف احلكومة أو من كان هنا يف اجمللس ،وكلكم تعلمون جيدًا أنه
لن يكون بهذه الطريقة ،وبالتالي هي فرصة ليكون للمجلس رأي يف إجياد
توافق دا لي ،لكن هل ينال من جوهر االستجواب؟ بالتأكيد ال5 ،
فاالستجواب قائم إذا قرر اجمللس جديته باأليلبية ،ألنه يف األ ري يقرر ذلك
بنسبة الثلثني ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،سأكون ممتنة لو أن اال وة الذين سبق ام الك م ــ إن مل 21
تكن لديهم إضافة ــ يكتفون مبا قالوا حفاظًا على الوقت ،وحتى نتمكن
من مناقشة املواد ،فمازلنا يف املناقشة العامة ،ونريد االنتهاء من هذا املشروع
اليوم .تفضلي األ ت مقررة اللجنة.
25

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أردت يف البداية أن أوضح أننا اليوم فخورون
بالدميقراطية اليت وصلنا إليها يف مملكة البحرين ،و اصة فيما يتعلق بعمل
السلطة التشريعية ،وبشكل اص تعدي ت عام 1121م ،فقد شهدت مفهوم
التوسع النيابي .وعندما نسمع اليوم بوجود حتكم يف اجمللس النيابي من

ل التشريع وتقييد الص حية فالسوال أين وضع التقييد الوارد على 11
االستجواب؟ هو ليس يف حمله ،وعندما تشرتط النظام فهذا ال يعين تقييد
ممارسة احلق ،وعودوا إىل حكم احملكمة الدستورية يف الكويت بشأن
االستجواب فستجدونه يقول إن وضع الضوابط والتنظيمات ال يعين تقييد
ممارسة احلق ،فالوضع التنظيمي خيتلف عن التقييد .وبالنسبة إىل اجلدية
فهي معاناة يعانيها أعضاء جملس النواب ،حيث استغرقت وقتًا طوي ً يف 15
الرقابة السياسية ،ولذلك نعاني اليوم من املشاريع بقوانني املرتاكمة اليت
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جاءت يف آ ر الدور ،فهذا القيد العددي القيمي جاء للتأكد من أن هذا هو
توجه اجمللس يف طريقة تفكريه ،وهل هناك خمالفات أم ال؟ خبصوص ما
نسمع عن االطالة والتعقيد أقول إن هذا القانون عندما استوجب جلنة حتقيق
قبل تقرير عدم اجلدية فلم يوافق عليها جملس النواب يف مشروع القانون ،بل
اكتفى بالنصاب العددي فقط ورفض األ ذ مبا ورد يف مشروع القانون فيما 5
يتعلق بأن تكون هناك جلنة حتقيق تسبق االستجواب باعتبار أن ذلك آليتان
يف آلية واحدة .أما خبصوص مسألة االستجواب بدون مناقشة ،فقد نص
عليها حتى يف آلية االستجواب نفسه عندما أ ذت مبا ينتهي إليه موضوع
االحالة إىل اللجنة ،والقول إنه مت التصويت عليها بدون مناقشة ورد يف املادتني
 245و  246ــ ولن أقرأهما وسأكتفى باالشارة إليهما فقط ــ واملادة 21 249
مكررًا اليت تقول :ويبت اجمللس يف االقرتاحات اليت ترفع إىل اللجنة بدون
مناقشة ،فهل جملس النواب اليوم سيبين قراراته على النقاش الذي يتم يف
اجمللس ليبين توجهه خبصوص االستجواب؟ ال ،فالواقع العملي معروف وهو
أن هناك اجتماعات تعقد بني الكتل ارج اجمللس مبجرد نشوء فكرة
االستجواب ،يتم االجتماع لوضع احملاور اليت من املمكن أن يكون 25
االستجواب وفقها ،وبالتالي هناك عمل حتضريي من األعضاء كافة تسبق
هذه املرحلة ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالر

11

ن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أوالً :مل يقل أحد إنه ليس لدينا احلق يف
مناقشة تعديل ال ئحة الدا لية جمللس النواب ،بل قلنا إن األعراف الربملانية
جرت على أن ينظم كل جملس شوونه بنفسه ،وأنا قلت باحلرف إن جملس 15
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الشورى هو أول من أجرى تعدي ً على ال ئحة الدا لية ،ووافق جملس النواب
على التعديل من دون مناقشة .ثانيًا :بالنسبة إىل الشبهة الدستورية ،ال أعتقد
أن ج لة امللك سيوقع قانونًا فيه شبهة دستورية ،كما أن لديه حق الرقابة
ال حقة على القوانني ،وبالتالي يف حالة ما إذا كانت هناك شبهة دستورية،
فسوف حيال إىل احملكمة الدستورية للبت فيه .ثالثًا :بالنسبة إىل هذا 5
التعديل ،حنن مررنا بعدة تعدي ت ،وكان أول استجواب حيدث يف اللجان
ورأينا كيف ــ كما قالت األ ت لولوة ــ كان االصطفاف الطائفي ،وهذا
من جتربة واقعية ،وبعد حوار التوافق الوطين األول أجري التعديل ،ورأينا
االستجواب العلين ،والفوضى اليت حدثت ،واآلن جملس النواب رأى أن
يكون التصويت باملوافقة على االستجواب بثلثي أعضاء اجمللس ،وأعتقد أن 21
نسبة الثلثني سوف متنع االصطفاف الطائفي يف حالة ما إذا كان اجمللس
منقسمًا ،وبالتالي سيتم التصويت بأيلبية الطائفتني على االستجواب ،وبهذا
سيكون االستجواب قويًا ،وسيدعم مبدأ االستجواب .فليس اادف من
االستجواب استجواب الوزير ،وإمنا اادف هو ماذا سنصل إليه بعد
االستجواب؟ هل سنربئ ساحة الوزير أم سنطرح الثقة عنه؟ فطرح الثقة حيتاج 25
إىل موافقة ثلثي أعضاء اجمللس ،واالرادة السياسية جمللس النواب متوافرة
لطرح الثقة يف حالة حصوله على موافقة ثلثي أعضاء اجمللس ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،اآلن الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا ،وحنن ما زلنا يف 11
املناقشة العامة ،لذلك أقرتح قفل باب النقاش ،فهل يوافق اجمللس على قفل
باب النقاش؟

(أغلبية موافقة)
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النائب الثاني للرئيس:
إذن يُقفل باب النقاش .هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث
املبدأ؟
5

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وقبل أن ننتقل إىل مناقشة
مواد املشروع مادة مادة ،سنأ ذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن

الربيد ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )76لسنة 1123م .وقد وافق اجمللس 21
عليه يف جمموعه يف وقت سابق ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانون
بصفة نهائية؟
25

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .ونعود اآلن إىل مناقشة مواد
املشروع الذي حنن بصدده مادة مادة ،تفضلي األ ت مقررة اللجنة.

11

العضو دالل جاسم الزايد:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.
15

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على الديباجة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي األ ت مقررة
اللجنة.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضل األخ الدكتور ناصر

يد 25

املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،لدي أربع نقاط تنطبق على املشروع يف
جممله وتنطبق على هذه املادة ،وهي أربع تساؤالت وم حظات ،التساؤل 11
األول :هل مشروع القانون هذا يصاغ من أجل حاالت اصة؟ مبعنى مبا أننا
نعيش يف وضع اص ،و وفًا من التكت ت وما شابه متت صياية مثل هذه
املواد .التساؤل الثاني :إذا كنا ال نثق جبدية أيلبية جملس النواب ،فكيف
لنا أن نثق يف القوانني كلها؟ هل املشكلة فقط يف جدية االستجواب؟
عشرات القوانني صيغت بهذه األيلبية .التساؤل الثالث :نفس املادة اليت متنع 15
االستجواب إال بأيلبية اصة وهي ثلثي األعضاء ،هي قابلة للتغيري بأقل من
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ذلك ،أي نفس األصل الذي يصوغ أن جنعل االستجواب مبوافقة ثلثي
األعضاء ،من املمكن أن نغريه إىل األيلبية العادية .إذا كان اجمللس يري
مأمون ،فإنه سيصوت لتغيري املادة ،ثم يقوم باالستجواب ،لذلك أعتقد أن
هذه الطريقة يري جمدية .التساؤل الرابع :حتقيق االستجواب حتى بدون شرط
أو بدون مناقشة بقبول الثلثني ،يعين أن األمر وصل إىل حد من االتفا ومن 5
السوء حبيث إن احلكومة لن حتتاج إىل االستجواب لتغيري وزير أو السقاط
الثقة عنه ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل 21
والشوون االس مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،يف عجالة أود أن أقول التالي :هل هذا القانون
يصاغ حلاالت اصة؟ ك  ،القانون مل يصغ حلاالت اصة ،أي أن أي 25
قاعدة تشريعية جيب أن تكون عامة جمردة ،أو أن ختاطب حالة عامة .ما هو
التقدير السياسي يف هذا األمر؟ النواب هم من يقدرون هذا الشيء .فيما
يتعلق باخللط بني الوسائل التشريعية كونها أداة يف يد الربملان وجملس
الشورى ،والوسائل الرقابية ،أعتقد أن هناك لطًا ،وبالتالي أدى إىل توجيه
هذين السوالني ،هذا تشريع والتشريع يقرر فيه ما قرره الدستور خبصوص 11
مسألة التشريعات ،ولكن بالنسبة إىل األدوات الرقابية ،فالدستور أيضًا قال
إن هناك إجراءات ،والرقابة حق فقط للربملان .هل اجمللس يري مأمون؟ من
قال إن اجمللس يري مأمون ،جملس النواب أعتقد أنه عندما أجرى هذا
التعديل ،مل يقصد أن اجمللس يري مأمون ،هل أنتم يري مومتنني على تعديل
الدستور عندما جعلنا تعديل الدستور مبوافقة الثلثني من األعضاء؟ املسألة يف 15
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إجياد التوافق ،وهي مسألة خمتلفة متامًا عما يقال .خبصوص مسألة حتقيق
االستجواب من دون مناقشة ،من قال إن االستجواب يكون من دون مناقشة؟
ما ينظر فيه هو جدية االستجواب من عدمه ،حيث إن اللجنة تنظر فيه
وتعرض تقريرها على اجمللس ،ليقرر فيه دون مناقشة .اجمللس يقرر يف جدية
االستجواب من عدمه فقط ،وهل هذا االستجواب جدي أم ال؟ وهل هناك ما 5
نتفق عليه سياسيًا للمضي به أم ال؟ هذا السوال جيب أن جييب عنه الربملان
بنسبة الثلثني ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
21

شكرًا ،تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أحببت أن أقول إن سلطات الدولة مجيعها
تشرتك مبوجب الدستور يف صنع القرار ،وبالتالي حنن نعرف أن النزاع بني
احلكومة والسلطة التشريعية هو نزاع تارخيي وموجود يف كل الدول25 ،
ولنومن به ألنه موجود ،وما حيدث من أزمات سياسية وأزمات بني هاتني
السلطتني هو موجود أيضًا ومستقر عليه يف كل الدول ،ولكن أن تسعى
احلكومة إىل أن تقلص بعض الص حيات املوجودة يف اجمللس التشريعي،
واجمللس التشريعي بدوره يوافق على ذلك ،فهذه السياسة اليت ال أعتقد أن
بعض الدول تسعى إليها ،و اصة أننا نتكلم أيضًا عن رقابة شعبية على 11
أعمال السلطة التشريعية .لدي سوال موجه إىل سعادة الوزير :لقد قال إن هذه
التعدي ت من أجل أن يعمل جملس النواب ككتلة واحدة ،حنن فهمنا ذلك
يف موضوع الثلثني ،ولكين ال أفهم موضوع عدم املناقشة ،كيف تكون
عدم املناقشة مع العمل ككتلة واحدة؟! أرجو أن يوضح لي سعادة الوزير
هذا املوضوع ولو مبثل .خبصوص موضوع األعراف الربملانية ،األعراف 15
الربملانية تنتهي بوجود القوانني ،وبالتالي ما دام القانون موجودًا فنحن ال
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نتكلم عن أعراف برملانية ،ولنقل هي جمام ت بني اجمللسني من

ل عدم

تد لنا يف الئحتهم وعدم تد لهم يف الئحتنا؛ ألننا إذا تكلمنا يف ظل وجود
تشريع يشرع من اجمللس التشريعي ف توجد األعراف الربملانية ،األعراف
الربملانية تستقر باعتبار عدم وجود نصوص قانونية واضحة .أحببت أن يوضح
لي سعادة الوزير ما الذي سيقومون به يف حالة عدم املناقشة؟ وشكرًا.

5

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشئون االس مية واألوقاف.
21

وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أحببت أن أذكر نقطة قبل االجابة عن
السوال .ذكر موضوع وهو أن احلكومة تكون يف نزاع مع الربملان ،ليس
شرطًا أن تكون احلكومة يف نزاع من الربملان ،و()her majesty’s parliament
ليست له ع قة ،بل على العكس فإنه سينوب عن امللك وهو الذي سيشرع 25
بدالً عنه ،هذا حتى لو نظرنا إىل كيفية تعامل أعر الدول يف جمال
الدميقراطية .وكلمة احلكومة أص ً تعين السلطات الث ث يف سلطة واحدة
تسمى احلكومة ،ولو رجعنا إىل االتفاقيات الدولية فسنجدها ــ عندما تشري
إىل احلكومة ــ تقصد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ،وإذا كان
هناك إ

ل من قبل احلكومة فإنه لو كان هناك حتى حكم خيالف 11

اتفاقية دولية فسيقال إن هذا فيه خمالفة ،ولو كان هناك تشريع فسيقال إن
هذه خمالفة على احلكومة .خبصوص موضوع عدم املناقشة ،الفكرة بكل
بساطة هي التالي :اليوم إذا مل يكن هناك إ طار للوزير وسيعرض تقرير
للجنة على الربملان والربملان سينظره حتى يقرر بشأنه ،فكيف يناقش هذا يف
ظل عدم وجود الوزير املستجوب؟ وإذا أحضرت الوزير املستجوب فإنك قمت 15
باستجواب علين .هو إجراء لتقدير مدى جدية االستجواب ،حيث إن هناك
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جلنة نظرت هذا املوضوع بشكل كامل وعرضت تقريرها على اجمللس ،وال
يشرتط أن يكون الوزير موجودًا ليقرر اجمللس أوالً إن كانت هناك جدية
ومن ثم تتخذ االجراءات األ رى ،وشكرًا.
5

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،لدي م حظة بسيطة استكماالً ملا طرحه
وزير العدل .احلكمة من عدم املناقشة عندما نناقش موضوع اجلدية هي أنه 21
إذا فتح باب املناقشة يف موضوع اجلدية فسيتم الد ول يف املوضوع ،وهذا من
األسباب اليت قيدت فيها أوجه املناقشة .وبالرجوع إىل رأي اال وة يف جملس
النواب أثناء مناقشة تقرير جلنة الشوون التشريعية والقانونية هذا الرأي،
وجدنا أنهم وضعوا مسببات بأن هذا سوف ينظم العمل أمامنا .األمر اآل ر،
هذا التعديل ورد يف ال ئحة الدا لية ،مبعنى أنه ليس تعدي ً موجودًا يف 25
الدستور وله إجراءات اصة وصعبة ،وإذا ارتأى اجمللس القادم أن هذا النص
ال يتواءم مع تطبيقاته يف جمال االستجواب فما عليه إال أن يتقدم باقرتاح
بقانون وإذا كانت لديه أرضية ثابتة يف اجمللس توافق على اقرتاحه بتعديل أي
أمر كان فيكون ذلك من

ل االجراءات العادية املتعلقة بتعديل مشروعات

القوانني ،وهذا ليس أمرًا تعجيزيًا ام .والقصد أيضًا أن جملس النواب مل 11
يأ ذ مبشروع القانون كما جاءهم ،حيث أد لوا عليه التعدي ت اليت
تتناسب مع عملية سري االستجوابات اليت يريبون يف مباشرتها ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة 15
املستشارين القانونيني باجمللس.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أثري موضوع كيف يتم التصويت من دون
مناقشة؟ الئحتا جملسي النواب والشورى فيها عدة نصوص تتعلق بالتصويت
قبل املناقشة ،فلماذا االستغراب يف هذا املوضوع؟ اليوم حتى فيما يتعلق
بطلبات املناقشة العامة اليت تعرض يف جملس النواب ،حينما يقدم الطلب 5
حبسب االجراءات املتفق عليها وقبل اخلوض يف املناقشة العامة يف هذا
املوضوع يو ذ رأي اجمللس بدون مناقشة على الد ول يف حبث هذا املوضوع
أو ال .وعندما تقدم اقرتاحات بالتعديل أثناء اجللسة يو ذ رأي اجمللس ،هل
يفتح املناقشة يف هذا املوضوع أم يستبعد موضوع االقرتاح بدون مناقشة؟
وعندما يستخدم الرئيس ص حيته يف شطب بعض األقوال اليت قيلت يف 21
اجللسة ،إذا حصل االعرتاض على الشطب يتم التصويت بدون مناقشة،
فهناك عدة نصوص موجودة يف ال ئحتني تشري إىل أنه يو ذ التصويت على
موضوعات مهمة من دون مناقشة ،فلماذا االستغراب حاليًا بالنسبة إىل هذا
النص فيما يتعلق باجلدية؟! وموضوع اجلدية تناقشه جلنة مهمة تتألف من
رؤساء اللجان ونوابهم من يري مقدمي االستجواب ،وحتى ال يطول األمر يف 25
هذا املوضوع حيسم موضوع اجلدية ،فلماذا االستغراب من عدم املناقشة يف
موضوعات معينة وال ئحتان زا رتان بنصوص تتعلق بعدم املناقشة؟!
وشكرًا.
11

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هذه االستجوابات مرت عليَّ منذ بداية إنشاء 15
جملس النواب يف عام 1111م وإىل اليوم .البد أن نبني أن اخلربة ترتاكم.
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الكل يعلم أن االستجواب هو أعلى درجة يف الرقابة الربملانية ،ويف عام
1111م وجهت إحدى الكتل ألسباب سياسية استجوابًا إىل أحد الوزراء ،ومل
يكن هناك توافق يف اجمللس على هذا االستجواب ،وأدى ذلك إىل تعطيل
عمل جملس النواب قرابة  5إىل  7جلسات ،حيث حيضرون ثم ينسحبون،
وكان هناك تعطيل ملشاريع كثرية والسبب عدم التوافق يف موضوع 5
االستجواب ،وبعدها أُ ذ املوضوع إىل مناحٍ أ رى ،وأعتقد أنكم تفهمون ما
أقصده .وبهذا التعديل سيكون هناك توافق للمجلس حتى يقوم بدوره
الكامل يف الرقابة ،فإذا اتفق اجمللس على جدية االستجواب فسينتقل إىل
االستجواب ومن ثم إذا متت االدانة فسينتقل إىل طرح الثقة وهكذا ،وهذه
21

هي الرقابة الصحيحة ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟
25

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

11

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر مقدمة هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األ ت
مقررة اللجنة.

15

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي
هاشم.
5

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أعتقد أننا صوتنا على (املادة  245مكررًا
« »2الفقرة الثالثة) ،وجيب أن نصوت على (املادة  246الفقرة الثانية) ،حيث
إن املادة األوىل تتكون من جزأين.

21

النائب الثاني للرئيس:
تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،املادة األوىل تقول« :يستبدل بنص املادة 25
( )245مكررًا ( )2الفقرة الثالثة من املرسوم بقانون رقم  45لسنة 1111م
بشأن ال ئحة الدا لية جمللس النواب النص اآلتي...

النائب الثاني للرئيس:
هذا النص الذي صوتنا عليه .واآلن اال وة يقولون إننا مل نصوت على 11
(املادة  246الفقرة الثانية) املوصى حبذفها.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
سيدتي الرئيسة ،عندما مت تعديل مقدمة املادة معنى ذلك أنه استبعد
موضوع تعديل املادة األ رى؛ ألن التوصية كانت املوافقة على قرار جملس 15
النواب بإعادة صوغ مقدمة املادة ،وأوصت اللجنة باملوافقة على قرار جملس
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النواب ،فموضوع االستبدال حمكوم مبقدمة املادة ،فأصبحت مقدمة املادة
مقتصرة على املادة ( )245مكررًا ( )2الفقرة الثالثة ،هذا هو املوضوع،
وشكرًا.
5

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أتفق مع ما توجه إىل األخ السيد حبيب
مكي ،وحتى نكون على يقني أقرتح أن نصوت على حذف املادة .املادة 21 ،246
الفقرة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب حبذف هذه
املادة ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
25

شكرًا ،هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُحذف هذه املادة .هل هناك م حظات على املادة الثانية؟

11

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

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

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
وسنأ ذ رأيكم نداءً باالسم على أ ذ الرأي النهائي على مشروع
القانون فورًا .تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة

21

املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،هذه االجراءات تستعمل دائمًا عندما يكون
هناك موضوع االستعجال ،ومن املمكن أن يقرر اجمللس أ ذ الرأي النهائي
بعد ساعة من اآلن .فأوالً يو ذ رأي اجمللس حول موافقة اجمللس على أ ذ 25
الرأي النهائي بعد مضي ساعة من اآلن ،وهناك حالة أ رى وهي أ ذ موافقة
اجمللس على أ ذ الرأي النهائي بصفة االستعجال فورًا وليس بعد مضي
ساعة ،ففي هذه احلالة حيتاج األمر إىل موافقة أيلبية اجمللس ،يعين أيلبية
اصة ،وحاليًا يتطلب املوضوع أ ذ موافقة اجمللس بأيلبية اصة ونداء
باالسم على أ ذ الرأي النهائي فورًا ،وهذه االجراءات دائمًا نتبعها يف هذه 11
احلالة على هذا النحو ،ألن األيلبية اخلاصة ينبغي أن تو ذ نداءً باالسم
مبوجب املادة  78من ال ئحة الدا لية.

النائب الثاني للرئيس:
هل معنى ك مك أنه ينبغي علينا اآلن أن نصوت على أ ذ الرأي 15
النهائي...
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
نصوت على موافقة اجمللس على أ ذ الرأي النهائي فورًا.

النائب الثاني للرئيس:
سنصوت اآلن على أ ذ الرأي النهائي على مشروع القانون نداءً 5
باالسم ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
21

النائب الثاني للرئيس:
إذن يقر ذلك .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس بقراءة األمساء أل ذ موافقة اجمللس على مشروع القانون بصفة
نهائية.

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

25

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

11

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
15

موافقة.

العضو الدكتور جهاد حسن بوكمال:
موافق.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 72

1124/6/21م

املضبطة االستثنائية 4

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو خالد حسني املسقطي:
5

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
21

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

25

العضو رباب عبدالنيب العريض:
يري موافقة.
11

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

15

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
5

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
21

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
25

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
11

موافقة.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
يري موافقة.
15

النائب الثاني لرئيس اجمللس الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة .األيلبية موافقة .إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .رجاء يا
إ وان حاولوا أال خترجوا من القاعة كي يكون هناك نصاب ،ألننا سنناقش
اآلن مشروعًا بقانون واحد فقط وسنوجل بقية البنود إىل اجللسة القادمة ،وإن
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شاء اهلل باستطاعتنا أن ننتهي منه سريعًا إذا ا تصرمت مدا

تكم ود لتم

يف لب املوضوع .تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس.
5

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،حاليًا عدد احلاضرين  12عضوًا ،لذا أرى
أنه البد أن يو ذ الرأي بأيلبية أعضاء اجمللس وليس بأيلبية احلاضرين على
أ ذ الرأي النهائي فورًا ،فلذلك يتطلب التصويت حاليًا على أ ذ موافقة
اجمللس بأيلبية األعضاء وندا ًء باالسم على أ ذ الرأي النهائي فورًا.

21

النائب الثاني للرئيس:
أيلبية األعضاء وليس أيلبية احلاضرين.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
نعم ،أيلبية األعضاء وليس أيلبية احلاضرين ،وبعد ذلك يو ذ الرأي 25
النهائي على مشروع القانون باأليلبية العادية ،وهذا ما جرى عليه العمل
دائمًا.
11

النائب الثاني للرئيس:
إذن تصويتنا كان ليس صحيحًا .دكتور عصام :وضح لنا ذلك :هل
االجراء الذي اتبعناه كان صحيحًا أم ال؟

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
التصويت ميكن أن يكون صحيحًا يف حالة حضور  12عضوًا15 ،
فحينما يراد أ ذ الرأي النهائي ينبغي قبله أن يو ذ رأي اجمللس بأيلبية
األعضاء وليس بأيلبية احلاضرين.
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النائب الثاني للرئيس:
لكن يا دكتور عصام ،الذين صوتوا كان عددهم  12عضوًا.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
هذا ليس صحيحًا ،التصويت األول كان بأيلبية أعضاء احلاضرين5 ،
يف حني ينبغي أن يكون بأيلبية أعضاء اجمللس أل ذ الرأي النهائي فورًا،
وإذا مل حتصل موافقة أيلبية أعضاء اجمللس على أ ذ الرأي النهائي فورًا
فسيو ذ الرأي النهائي يف اجللسة القادمة.
21

النائب الثاني للرئيس:
كم كان عدد الذين وافقوا على أ ذ الرأي النهائي فورًا؟

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
األيلبية العادية  24عضوًا.
25

النائب الثاني للرئيس:
هل تقرتحون إعادة التصويت مرة أ رى؟ تفضل سعادة األخ عبدالعزيز
بن حممد الفاضل وزير شوون جملسي الشورى والنواب.
11

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حسمًا للجدل أقرتح أن نصوت على مشروع
القانون بعد مضي ساعة من اآلن ،وإذا مل نستطع سنوجله إىل اجللسة
القادمة ،وشكرًا.

15

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أنه ليس هناك نصاب اآلن ،وإذا اكتمل النصاب
فسوف نعيد التصويت على أ ذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداء
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باالسم .على كلٍ سوف نأ ذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة
القادمة .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن
العام الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2976م .وأطلب من األ ت 5
الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
21

املضبطة.

النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
25

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

11

(انظر امللحق  /2صفحة )101
النائب الثاني للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضلي األ ت
مقررة اللجنة.

15

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،تدارست اللجنة األسس واملبادئ اليت من
أجلها مت تعديل بعض مواد قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط
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وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم  22لسنة
2976م ،ورأت اللجنة أنه من األهمية املوافقة على هذا املشروع بقانون،
وباأل ص يف الوقت الراهن ملا تتعرض له مملكة البحرين بني احلني واآل ر
من أعمال إرهابية بهدف نشر الرعب بني الناس وترويعهم وتعريض حياتهم
وأعراضهم وحرياتهم وأمنهم وحقوقهم للخطر ،وإحلا الضرر باألموال العامة 5
واملمتلكات اخلاصة ،فض ً عن تعرض رجال مكافحة الشغب ألعمال
مسلحة من مثريي العنف والشغب .إن التصدي اذه األعمال االجرامية
ومكافحتها وإجهاضها واحلد من خماطرها ،قد يرتتب عليه استشهاد بعض
ضباط وأفراد قوات األمن العام ويريهم من العسكريني يف سبيل الدفاع عن
اجملتمع وحتقيق األمن والطمأنينة لألهالي واحلفاظ على األموال 21
واملمتلكات ،األمر الذي يقتضي رعاية الدولة ألسر هوالء الضباط واألفراد
ووقايتهم من براثن اخلوف واحلاجة .ويف ضوء ذلك فإن اللجنة توصي مبا يلي:
أوالً :املوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة  .2976ثانيًا :املوافقة على مواد مشروع 25
القانون كما وردت تفصي ً يف اجلدول املرفق ،واألمر معروض على اجمللس
املوقر الختاذ ال زم ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،هل هناك م حظات؟ تفضلي األ ت مجيلة علي سلمان.

11

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،قبل أن أد ل يف موضوع القانون ،أقول إننا
حقيقة مستاؤون جدًا اليوم ،وأنا شخصيًا مستاءة من احلاصل يف اجللسة،
جيب أن يكون هناك احرتام للرئاسة ،واحرتام للجلسة ،واحرتام لألعضاء 15
املوجودين امللتزمني الذين مل يغادروا أماكنهم منذ الصباح ،ولكن الوضع
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احلاصل يري مقبول ،وكل واحد منا البد أن يتحمل املسوولية ،ويكون على
قدر هذه املسوولية ،عندما عقدنا اجللسة االستثنائية كان هناك جدول
طويل من القوانني واملشاريع املهمة وحنن قاربنا على نهاية الفصل وجيب أن
تُنجز ،ولكن ما حصل يف هذه اجللسة ال يليق بنا ــ مع احرتامي للجميع ــ
بصفتنا أعضاء نتحمل مسووليتنا ،فرجاء إما أن نواصل مناقشة القوانني ــ إذا 5
كان لدى األعضاء استعداد ــ وإما أن نرفع اجللسة ،وشخصيًا ليس لدي
استعداد أن أواصل اجللسة مع هذا الوضع احلاصل .الشيء اآل ر بالنسبة إىل
املوضوع الذي أمامنا حنن كلنا ندرك أهمية هذا املشروع ،و صوصًا
بالنسبة إىل عوائل الشهداء وأطفاام ،وما سوف ينتج من أضرار كثرية
بالنسبة إىل أي أسرة تفقد عائلها ،و صوصًا بالنسبة إىل شهداء الواجب .عند 21
قراءتي للمشروع مل أجد هناك نصًا يتكلم عن أن هذا القانون سوف يشمل
شهداء الواجب الذين استشهدوا أو املصابني يف الوقت الراهن ،أي أنه ال
يوجد نص يدل على األثر الرجعي اذا القانون ،وما فهمته أن القانون عند
صدوره لن يشمل شهداء الواجب الذين استشهدوا أو املصابني قبل العمل بهذا
القانون ،وأريد توضيحًا حول ذلك ،هل هذا القانون سوف يشملهم أم سوف 25
يطبق على احلاالت ــ ال مسح اهلل ــ اليت سوف حتصل بعد صدور هذا القانون؟
وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ العميد يوسف راشد فليفل مدير القضاء 11
العسكري بقوة دفاع البحرين.

مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أحب أن أوضح لإل وة األعضاء أن هذا
القانون لن يُطبق بأثر رجعي ،مثلما تفضلت األ ت مجيلة سلمان ،وسيُطبق 15
يف حني صدوره ،وحنن يف القوات املسلحة ــ أعين قوة دفاع البحرين ــ توجد
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لدينا أنظمة دا لية تشمل تعويضات للشهداء ،وأيضًا يف وزارة الدا لية هناك
أنظمة دا لية مشابهة ،وتُصرف لعوائل الشهداء بعض التعويضات وبعض
األمور ،باالضافة إىل التعويضات املنصوص عليها يف قانون التقاعد
العسكري احلالي .وحنن نوكد أن هذا التعديل ال يُطبق بأثر رجعي،
5

وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،البواعث اليت بناء عليها مت توجيه هذا
السوال يف حملها ،ولكن حنن نعلم أن الرجعية ابتداء عند عرض املشروع
يُفضل أن تُدرج فيه ألنها تتطلب تصويت أيلبية اصة من جملس النواب
وبالتالي من جملس الشورى .ال شك أنه سوف تكون هناك أمور تفر باعتبار

أن هذا املشروع استهدف إعطاء مزايا معيشية ومالية فيما يتعلق بأسر شهداء 25
الواجب ،والبد أن يأ ذ هذا املشروع حقه يف االصدار والتطبيق ،وعلى األقل
يُقدر فيه دور الرجال الذين قضوا حياتهم يف الدفاع عن هذا الوطن و

ايته

وتعرضوا ملثل هذه األعمال االرهابية ،على األقل البد أن يوجد ما حيفظ
كرامة أسرهم ومعيشتهم ويليب احتياجاتهم ،و اصة أن عددًا من أسر
الشهداء كان الوضع املعيشي بالنسبة إليهم ضعيفًا جدًا ،وهذا القانون سوف 11
يشكل ام

اية تشريعية يف الوضع الذي ستوول إليه حياتهم بعد وفاة

معيلهم املتكفل بهم ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ العميد يوسف راشد فليفل مدير القضاء 15
العسكري بقوة دفاع البحرين
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مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،بالنسبة إىل أسر الشهداء قبل صدور هذا
القانون ،نقول إن احلكومة مل تقصر يف إعطائهم الكثري من التعويضات،
وهذا مغطى قبل صدور القانون .وحنن اآلن نتكلم عن أنه بعد صدور القانون
ستكون املزايا أكثر ،وهم يستحقون أكثر من أي مزايا تصاغ يف أي 5
قانون ،وحنن ال نعتربها مزايا بل نعتربها حقوقًا ألسر الشهداء توديها الدولة،
وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
21

شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
25

هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة 11
مادة ،تفضلي األ ت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
مسمى املشروع :توصي اللجنة باملوافقة على مسمى املشروع كما جاء
من احلكومة.
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النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على مسمى املشروع؟

(ال توجد مالحظات)
5

النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مسمى املشروع؟

(أغلبية موافقة)
21

النائب الثاني للرئيس:
إذن يُقر مسمى املشروع .وننتقل إىل الديباجة ،تفضلي األ ت مقررة
اللجنة.
25

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب الثاني للرئيس:
11

هل هناك م حظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي
األ ت مقررة اللجنة.
5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
مقدمة املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على مقدمة هذه املادة كما
جاءت من احلكومة.

النائب الثاني للرئيس:
21

هل هناك م حظات على مقدمة هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
25

هل يوافق اجمللس على مقدمة هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر مقدمة هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األ ت 11
مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( :)2توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

21

النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األ ت مقررة اللجنة.

25

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األ ت مقررة
اللجنة.

11

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل :
املادة ( )28الفقرة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما
جاءت من احلكومة.
15

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األ ت مقررة
اللجنة.
21

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل :
مادة ( )28الفقرة الرابعة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما
جاءت من احلكومة.

النائب الثاني للرئيس:
25

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األ ت مقررة 15
اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل :
مادة ( :)12توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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النائب الثاني للرئيس:
أنا لدي طلب ،أمتنى تعديل األ طاء النحوية يف هذه املادة ،بتغيري
عبارة «معاشًا شهريًا» لتصبح «معاشٌ شهريٌ» ،وكذلك عبارة «تعويضًا نقديًا»
لتصبح «تعويضٌ نقديٌ» ،فأرجو تصحيح ذلك ألنه طأ حنوي فادح .هل هناك
5

م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح 21
األ طاء النحوية؟

(أغلبية موافقة)
25

النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األ ت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل :
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 11
احلكومة.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

15

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

31

(أغلبية موافقة)
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النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األ ت مقررة
اللجنة.
5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل :
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

النائب الثاني للرئيس:
21

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األ ت مقررة 11
اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل :
املادة الرابعة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
15

احلكومة.

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)

5

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

21

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
سوف نأ ذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا .فهل يوافق اجمللس
على ذلك؟

25

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

11

العضو إبراهيم حممد بشمي:
15

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
31

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

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
5

موافقة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
21

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

25

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
11

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
15

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
5

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
21

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

25

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
11

موافقة.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
15

النائب الثاني لرئيس اجمللس الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة .األيلبية موافقة ،تفضلي األ ت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،أود أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من
ساهم يف سرعة إجناز هذا القانون من اجلهات املختصة وجملسي النواب 31
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والشورى ،وهذا القانون له ــ كما تعلمون ــ أهمية بالغة يف

اية حقو

األفراد والضباط الذين يسهرون ويعرضون حياتهم للخطر يف سبيل

اية

هذا الوطن ،فجزيل الشكر لكم مجيعًا ،وشكرًا.
5

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر

يد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،يف احلقيقة حنن صوتنا نداءً باالسم على
أ ذ الرأي فورًا على مشروع القانون ،ولكننا مل نصوت على املشروع بصفة 21
نهائية.

النائب الثاني للرئيس:
حنن صوتنا تصويتًا إلكرتونيًا باملوافقة على أ ذ الرأي النهائي نداءً
باالسم ،فكانت النتيجة أيلبية موافقة ،ثم أ ذنا الرأي النهائي نداءً باالسم25 .

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
جيب أن نصوت نداءً باالسم على املوافقة على أ ذ الرأي النهائي وليس
العكس ،وعليه أطلب رأي رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس.
11

النائب الثاني للرئيس:
لدينا أيلبية موافقة بـ  11صوتًا .إن نتيجة التصويت االلكرتوني
كانت املوافقة على أ ذ الرأي النهائي.
15

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
التصويت االلكرتوني السابق يف يري حمله ،وعليه أطلب رأي رئيس
هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وشكرًا.
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النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس
املستشارين القانونيني باجمللس.
5

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،سبق أن كررنا ذلك عشرات املرات ،ففي
املرة األوىل إذا أُريد أن يُو ذ الرأي نهائيًا يف حالة االستعجال يف ذات
اجللسة ،فيجب أن يُو ذ رأي اجمللس بأيلبية األعضاء نداءً باالسم على أ ذ
الرأي النهائي فورًا ،وبعد ذلك يُو ذ الرأي النهائي باأليلبية العادية ،وحنن

21

اآلن قمنا بالعكس.

النائب الثاني للرئيس:
هذا كان بناءً على ك مك.
25

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
بالعكس ،أنا مل أقل ذلك .حاليًا جيب علينا أ ذ الرأي النهائي على
مشروع القانون باأليلبية العادية ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،إذن سنأ ذ الرأي النهائي باأليلبية العادية ،ولكن يبدو أنه 11
ال يوجد نصاب ،وعلى ذلك فسوف نوجل التصويت على أ ذ الرأي النهائي
إىل اجللسة القادمة .تفضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل
وزير شوون جملسي الشورى والنواب.
15

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدتي الرئيسة ،نود أوالً أن نتوجه بالشكر إىل رئيس وإىل
أعضاء اجمللس الذين حضروا هذه اجللسة االستثنائية ،وهي اجللسة الرابعة
يف هذا الدور ،ويف احلقيقة التعاون دائمًا يوتي مثاره ،ومثال على ذلك
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