.0

العضـــــــــــو صيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم ب ــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــو الـــــداتور صيـــــد ســـــا العـــــري .

.0

العضـــــــــــــو صيـــــــــــــد م ـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.4

العضــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــــل البناباــــــــــد.

.5

العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم صيــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .
اـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.2

العضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــال

.7

العضـــــــــــــــو

عـــــــــــة

.8

العضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــ ـ ســــــــــــــلاا .

.9

العضــــو الــــداتورة ج ــــاد عبــــدا

.01

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــ ـ ا يـــــــــــــا .

.00

العضـــــــــــــو يـــــــــــــد مبـــــــــــــار النعياـــــــــــ ـ .

.02

العضــــــــــــــــو ملالــــــــــد حســــــــــ املســــــــــقط .

.00

اــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

اـــــــــــد الكعـــــــــ ـ .

العضــــــــــــــو ملالــــــــــــــد

.04

العضــــــــــــو

.05

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

.02

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

الفا ــــل.

ــــــــــــيس يــــــــــــد الرميبــــــــــ ـ .
صيــــــــــــد املنــــــــــــاع .
فــــــــــــــر .

اــــــــــــد الكــــــــــــواري.

.07

العضــــــــــــو وهــــــــــــوة

.08

العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية ملليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.09

العضــــــــو الـــــداتور ســـــعيد صيـــــد عبـــــدا .

.21

العضــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــاد الببارنــــــــــــة.

.20

العضـــــــــــــو سوســـــــــــــن حـــــــــــــاج

.22

العضــــــــو ســــــــيد

.20

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد ل ريـــــــــــــة.

.24

ال عضــــــــــو عــــــــــادل عبــــــــــدالرين املعــــــــــاودة.

.25

العضـــــو الـــــداتور عبـــــدالع ي حســـــن صبـــــل.

.22

العضــــــــــو عبـــــدالوهاا عبدا ســـــن املنصـــــور.
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املضبطة 02

.27

العضــــــــــــــو علــــــــــــــ عيســــــــــــــ صيــــــــــــــد.

.28

العضـــــــو فا اـــــــة عبـــــــدا بار الكـــــــوه

.

.29

العضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد صيـــــــــــــد ا ـــــــــــــاج .

.01

العضـــــــــــو الـــداتور

اـــد علـ ـ حســـن علـ ـ .

.00

العضــــــو الداتور

.02

العضـــــــــو الـــداتور منصـــور

.00

العضــــــــو نانســــــ ـ دينــــــــا يلــــــ ـ ملضــــــــوري.

.04

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــ ـ ا اـــــــــــــــود.

.05

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــاي .

اد ا

اد عل

اعـ .

اـــد ســـرحا .

وقد حضر ا لسة سعادة السيد عبدا ليل بـراهيم ل ريـا األمـ العـام
ولــس الشــورى .ه ـ ا وقــد مثــل ا كومــة ســعادة الســيد عيس ـ بــن عبــدالرين
ا اادي ووير ش و اإلعثم وش و جملس الشورى والنواا.
ااا حضر ا لسة بع

ممثل ا

5

ات الر ية وهم:

 من ووارة الدامللية:
 - 0النقي

اد يونس اهلرم رئيس شعبة اال صال

لس الشورى

والنواا والل ا الووارية.
اد الطويل املستشار القانون

 - 2السيد وليد

01
 من ووارة املالية:
 - 0السيدة ميا مصطف املربا

نائ الرئيس التنفي ي للش و

التأمينية.
 - 2السيد عبدالكريم
االسرتا ي
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اد بوعثي رئيس الت طيط االقتصادي
05

.
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 من ووارة العدل والش و اإلسثمية واألوقاف:
اد عبداملطل املستشار القانون .

 -السيد سعيد

 من ووارة العال والتناية االجتااعية:
اد ااال الوايل املساعد لش و التناية.

 - 0السيدة حنا

5

 - 2السـيد ة بدريـة يوسـا ا يـ الوايـل املسـاعد للرعايـة والتأهيــل
االجتااع .
 من ووارة ش و اإلعثم وش و جملس الشورى والنواا:
 - 0السيد عبدالعظيم

اد العيد الوايل املساعد لش و جملس

01

الشورى والنواا.
 - 2السيد صامب جاسم عاشور املستشار القانون .
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤسا األقسام وموظف الووارة.
ااا حضرها الداتورة فووية يوسا ا ي األم
لش و العثقات واإلعثم والببوث ،والسيد عبدالناصر

العام املساعد 05
اد الصديق

األم العام املساعد لش و ا لسات والل ا  ،والداتور عصام عبدالوهاا
المبوجن

رئيس هيئة املستشارين القانوني

املستشارين القانوني

باولس ،وصعضا هيئة

باولس ،ااا حضرها عدد من مديري اإلدارات

ورؤسا األقسام وموظف األمانة العامة ،يم افتتح معال الرئيس ا لسة:

21

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرين الرحيم ،صسعد ا

صباحكم بكل مل  ،نفتتح

ا لسة الثانية عشرة من دور االنعقاد العادي الثان من الفصل التشريع
الرابع ،ونبدص بتثوة ص ا األعضا املعت رين والغائب

عن ا لسة السابقة.

فضل األخ عبدا ليل براهيم ل ريا األم العام للا لس.
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25

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السثم عليكم ورية ا
ا

يعًا بكل مل  ،وال عام وصنتم

صباحكم

وبراا ه ،وصسعد

يعًا بألا مل  ،اعت ر

عن حضور ه ه ا لسة ال من صصباا السعادة :دالل جاسم ال ايد،
اد

وعبدالرين

ش للسفر يف م اة ر ية بتكليا من اولس5 ،

والداتور عبدالع ي عبدا
بالصبة والعافية ،وجواد عبدا

الع اا لظرف صب

ارئ منّ ا

عليه

عباس لظرف ملاص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وب ا يكو النصاا القانون
وننتقل اآل

النعقاد ا لسة متوافرًا01 .

ىل البند التال من جدول األعاال وا اص بالتصديق عل

مضبطة ا لسة السابقة ،ف ل هنا

مثحظات علي ا؟ فضل األخ صيد

م دي ا داد.
05

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح ا

معال الرئيس والسادة صعضا

اولس وا ضور الكرام ،يف الصفبة  02السطر  4صرجو ح ف الاة
«وقرارات» من عبارة «هنا

قضايا وقرارات اث ة» ليستقيم املعن ،

وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور صيد سا العري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح ا

يعًا ،يف الصفبة  08الس ال 25

ال ي وج ته يف ن اية اثم اا موج ًا ىل سعادة ووير اإلسكا وليس
ىل الل نة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مثحظات صملرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ قر املضبطة ا س ُي رى علي ا من عديل .ال وجد رسائل واردة،
ومع األسا الشديد من ه ه املنصة صود ص صقول
وال

وّل لينا ش

التشريعات شبيبة جدًا

من اإلملوة يف جملس النواا؛ و عرفو ص جملس النواا

هو املنبع ودورنا هو الشرااة يف التشريع فقط ،وبالتال نعتاد عل مستوى 01
جناوهم بالنسبة ىل التشريعات .وصنا من ه ا املنمب صناشد األخ الع ي الكريم
رئيس جملس النواا ص يُعط التشريع اهتاامًا صامب حت نستطيع ص ن دي
دورنا بصفتنا سلطة شريعية .وحنن نعان شح التشريعات ،وال صعلم

ا نا

سنالك شيئًا للاناقشة عل جدول صعاال ا لسة القادمة .ه ه مناشدة نرجو
ص

صل ــ

شا ا

ــ ىل ص ا وقلوا اإلملوة يف جملس النواا الع ي 05 ،

شراائنا يف التشريع ،وصرجو

شا ا

ص نستلم الكث من التشريعات

اليت ماوالت مكدسة يف الل ا يف جملس النواا .وننتقل اآل
التال من جدول األعاال وا اص
والدفا واألمن الو
بتعديل بع

ناقشة قرير

ىل البند

نة الش و ا ارجية

خبصوص املرسوم بقانو رقم ( )28لسنة 2104م

صحكام القانو رقم ( )58لسنة 2112م بشأ ياية اوتاع من 21

األعاال اإلرهابية .وص ل من األملت سوسن حاج

قوي مقررة الل نة التوجه

ىل املنصة فلتتفضل.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً ص ل

ثبيت التقرير ومرفقا ه يف 25

املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )11

01

الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األملت مقررة الل نة.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،دارست الل نة املرسوم بقانو رقم (05 )28
لسنة 2104م ،بتعديل بع

صحكام القانو رقم ( )58لسنة 2112م بشأ

ياية اوتاع من األعاال اإلرهابية ،وقد مت بادل وج ات النظر بشأنه من
قبل صصباا السعادة صعضا الل نة ،وممثل ووارة الدامللية ،واملستشار
القانون لش و الل ا باولس ،وا لعت الل نة عل قرار جملس النواا
ومرفقا ه بشأ املرسوم بقانو  ،وعل رصي

نة الش و التشريعية والقانونية 21

لس الشورى ال ي جا م ادًا سثمة املرسوم بقانو من الناحيت
الدستورية والقانونية .ويتألا املرسوم بقانو فضثً عن الديباجة من صربع
مواد ،نصت املادة األوىل منه عل

حثل نصوص جديدة

ل نصوص املواد

( )28،27،22،05،8من القانو رقم ( )58لسنة 2112م بشأ ياية اوتاع
من األعاال اإلرهابية ،واملادة الثانية ضانت حثل عبارة «نيابة ا رائم 25
اإلرهابية»

ل عبارة «النيابة العامة» صيناا وردت يف القانو ذا ه ،واملادة

الثالثة نصت عل
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صما املادة الرابعة ف

مادة نفي ية .ورصت الل نة ص الضرورة اليت دعت ىل

صدور املرسوم بقانو ه ما لل رائم اإلرهابية من ملطورة اب ة عل
اوتاع وعل صمن املوا ن  ،وص هل ه ا رائم بيعة ملاصة استدعت
و ع نظيم شريع ملاص ينظم مواج ت ا ،خيتلا يف بع
قوان

رورة

صحكامه عن

العقوبات واإلجرا ات ا نائية اليت حتكم ا رائم العادية ،ومن 5

ملثل التطبيق العال ملثل الفرتة السابقة بيّن عدم افاية نصوص القانو
رقم ( )58لسنة 2112م بشأ ياية اوتاع من األعاال اإلرهابية ،اليت
ت ايد يومًا بعد يوم يف املالكة بل يف العا ص ع ،وهو ما يتطل
بع

عديثً يف

األحكام اليت ضان ا القانو القائم ملواج ة الوسائل اإلجرامية

ا ديثة وياية املوا ن من يارها الضارة .واقتنعت الل نة مبرات صدور 01
املرسوم بقانو  ،اليت استدعت صدوره ملثل فرتة ما ب انت ا دور االنعقاد
العادي األول ،ودور االنعقاد الثان من الفصل التشريع الرابع ،مما استوج
اإلسرا يف اختاذ داب ال حتتال التأمل وفقًا لنص املادة ( )08من الدستور،
واليت جا في ا« :وجي عرض ه ه املراسيم عل ال من جملس الشورى
وجملس النواا ملثل ش ر ذا اا اولسا قائا صو ملثل ش ر من صول 05
اجتاا لكل من اولس
التشريع  ،فإذا

ا ديدين يف حالة ا ل صو انت ا الفصل

عرض وال ما اا هلا من قوة القانو بغ حاجة ىل

صدار قرار ب لك ،و ذا عر ت و يقرها اولسا وال ا لك ما اا هلا
من قوة القانو » ،واملرسوم بقانو امل اور قد استوف

شر

العرض

املنصوص عليه ،حيث صدر بتاريخ  22نوفامب 2104م ،ومت عر ه يف 21 20
ديسامب 2104م ،وب لك استوف

يع الشرو املنصوص علي ا يف الدستور

لصدوره .وجتدر اإلشارة ىل ص املادة ( )020من الثئبة الدامللية ولس
الشورى نص عل ص  « :سري بشأ املراسيم بقوان
ناقشة مشروعات القوان

اإلجرا ات ا اصة

املنصوص علي ا يف ه ه الثئبة ،ويصوت

اولس عل ه ه املراسيم باملوافقة صو بالرف » .ويف

و ما قدم رى الل نة 25

صهاية املوافقة عل املرسوم بقانو رقم ( )28لسنة 2104م ،بتعديل بع
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صحكام القانو رقم ( )58لسنة 2112م بشأ ياية اوتاع من األعاال
اإلرهابية؛ واألمر معروض عل اولس املوقر الختاذ الثوم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
مثحظات؟ فضل األملت سوسن حاج

شكرًا ،هل هنا

قوي 5

ولكن من مكانك العادي وليس من عل املنصة.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،معال الرئيس ،السادة صعضا جملس الشورى
األفا ل ،السثم عليكم ورية ا

وبراا ه.

01

اإلرهاا ي دد العا

ومملكتنا ا بيبة الببرين ،واا من نتائ ه وها الكث من األرواح،
وهو مدعوم من دول معروفة ومنظاات رهابية معروفة والبد من جرا ات
مشددة .ودول العا

واجه اإلرهاا ال ي ال ال الدول ،والببرين عانت

و عان ه ه األومة ،وهنا من ميارسه يف الببرين وملارج ا ،وه ا املرسوم
بقانو يعاجل ه ه الظاهرة اليت فتك بالعا  ،و
من ه ه اآلفة .و صدور ه ا املرسوم

يصدر ال

ا املوا ن

ااية الو ن 05
عل صرض

واملقيا

الببرين ا بيبة ،و ا الو ن من ا ااعات اإلرهابية ،ل لك شدد املشرّ
العقوبة ،فوجود السب

يضع املشرّ صمام حتدي جماب ة اإلرهاا .وااا

علاو يا صصباا السعادة ص ه ا املرسوم بقانو يتعلق با رائم اإلرهابية
فقط ،صما ا رائم العادية فتتم معا ت ا من ملثل قانو العقوبات ،ل ا جا 21
بنصوص ملاصة تفق مع جسامة وملطورة ه ه ا رائم اليت دعت ا كومة
ممثلة جبثلة امللك حفظه ا

ورعاه ىل صداره ،وال يفو نا اإلشارة ىل ص

ه ا املرسوم هو صحد نتائج وصيات اولس الو

ال ي عقد يف عام 2100م.

وفياا يتعلق حبقو اإلنسا فإ مملكة الببرين حافظت عل حقو اإلنسا
بش ادة ا ايع ــ ال من اانت له صهداف مشبوهة ــ ذ

ورت قوان

و شريعات حقو اإلنسا وواابت الدول األملرى .واملرسوم يُطبق
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ان

25
ار
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الدستور وحقو اإلنسا  ،ويبق املت م بري حت
ن ائ من

ثبت دانته وج حكم

كاة خمتصة .و جرا ات التبقيق بق حتت رقابة القانو

ومعاقبة املت اوو من منف ي القانو  .و ياية الببرين من اإلرهاا واج
و

رورة

وصمانة تبال ا السلطة التشريعية ،واملوافقة عل ه ا املرسوم

5

لقطع دابر اإلرهاا .وه ا ما فعله جملس النواا املوقر ،واآل واجبنا الو
تم علينا مواج ة اإلرهاا من ملثل مترير ه ا املرسوم امل م وا ط يف
ع .صود ص صُبيّن لكم

مرحلة من صملطر املراحل اليت متر ب ا املنطقة والعا ص

يا صصباا السعادة صنه مت جرا عديثت يف الفقرة األوىل بإ افة التال  :يف
املادة (« :)8يعاق بالس ن امل بد صو الس ن ال ي ال يقل عن سبع سنوات،
صنيع صو استعاال األسلبة واملفرقعات 01

ال من درا ش صًا صو صاثر عل

صو غ ها صو عل األعاال املس لة صو او ة الستعااهلا ،بقصد االستعانة به
يف ار كاا حدى ا رائم املنصوص علي ا يف ه ا القانو » .ومت شديد
عقوبة الس ن برفع حدها األقص حبيث ال قل عن
الثانية،

افة ىل املساواة ب

س سنوات يف الفقرة

يبات األفعال املادية واملتاثلة يف ال من

درا صو درا ش صًا صو صاثر عل

صنيع صو استعاال األسلبة صو املفرقعات 05

وغ ها يف ار كاا ا رائم املنصوص علي ا يف ه ا القانو  ،وب

من ص

من األعاال املس لة صو او ة الستعاال األسلبة صو املفرقعات وغ ها،
حبيث صصببت دائرة الت ريم صوسع نطاقًا من ذي قبل وذلك ملواج ة األمور
املستبدية اليت

كن قائاة من قبل ،فأصبح النص عل النبو التال :

«ويعاق بالس ن ال ي ال يقل عن ــ بدالً عن «مدة ال
سنوات ،ال من درا عل

يد عل » ــ

س 21

صنيع صو استعاال األسلبة صو املفرقعات صو

غ ها صو عل األعاال املس لة صو او ة الستعااهلا ،بقصد ار كاا صي من
ا رائم املنصوص علي ا يف ه ا القانو » .صما بالنسبة ىل الفقرة الثالثة ،ف
فقرة

افية و نص عل « :ويعاق ب ات العقوبة املنصوص علي ا يف الفقرة

السابقة ال موا ن ار ك

يف ا ار صعاال عنا

اعية صو عاليات 25

قتالية غ موج ة ىل املالكة صو شار في ا بأي صورة اانت» ،وقد وصف ا
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بع

األعضا يف جملس النواا بأن ا فقرة تصا بالغاوض ،وصن ا ال حتقق

التواو  ،وصن ا ختالا مبدص (ال جرمية وال عقوبة ال بنص) ،وصود ص صو ح
لسعادة األعضا ص النص وا ح وال شوبه صي شائبة وفقًا للنقا
0ــ بدصت الفقرة بعبارة «ويعاق

اآل ية:

ب ات العقوبة املنصوص علي ا يف الفقرة

السابقة» ،صي صن ا عود ىل الفقرة الثانية2 .ــ يف قانو العقوبات وحتديدًا يف 5
املادة  047ينص عل ص « :يعاق باإلعدام ال من اعتدى عل حياة صم
البثد صو عل حريته ،ويعاق باإلعدام صو الس ن امل بد ال من اعتدى عل
األم

اعتدا ال ي دد حيا ه ،و كم بتلك العقوبات نفس ا ذا اا

االعتدا عل ول الع د»0 .ــ نصت املادة  070عل التال « :يعاق بالعقوبات
املنصوص علي ا يف املادة السابقة من حرض غ ه بإحدى ر العثنية عل

01

عدم االنقياد للقوان صو حسّن صمرًا يعد جرمية»4 .ــ وا لك نصت املادة 247
عل التال « :يعاق بالعقوبات الواردة يف املادة السابقة من نشر بإحدى ر
العثنية ما جرى يف التبقيقات صو اإلجرا ات املتعلقة جبرائم الق ف والس
و فشا األسرار»5 .ــ وا لك املادة  248نصت عل ص « :يعاق بالعقوبات
املتقدم ذارها من نشر بإحدى ر العثنية بغ صمانة وبنية اإلسا ة ما جرى 05
يف ا لسات العلنية» .ال ه ه صمثلة من نصوص مواد موجودة يف قانو
العقوبات من عام 0972م ىل اليوم ،و ذا اانت في ا شب ة عدم دستورية،
فكا البد من الطعن في ا صيضا .يف املادة ( )05مت جرا  0عديثت وه :
0ــ استبدال عقوبة ا بس بعقوبة الس ن بالنسبة ىل ال من عدى عل صحد
القائا عل

نفي صحكام ه ا القانو صو قاومه بالقوة صو العنا صو الت ديد 21

صينا أدية وظيفته صو بسبب ا2 .ــ استبدال عقوبة الس ن مدة ال قل عن

س

سنوات بعقوبة الس ن ال ي ال يقل عن سبع سنوات وذلك ذا صفض التعدي صو
املقاومة ىل عاهة مستدمية من دو ص يقصد من ذلك حداي ا ،صو اا
ا ان

ال سثحًا صو قام خبطا صو احت او صي من القائا

عل

نفي

صحكام ه ا القانو صو ووجه صو صحد صصوله صو فروعه صو صحد صقاربه حت
الدرجة الرابعة .وحبس
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25

حتديد الفعل اورّم وعناصره وفقًا للقواعد الواردة يف الفصل األول (املساس
حبياة اإلنسا وسثمة بدنه) من الباا الثامن ،ذ ف ّر ب
بدو القصد وب

حداث العاهة

حداي ا بقصد ،وا لك ذا نشأ عن االعتدا حدوث وفاة

بدو قصد ،وه ا ما ملث منه نص املادة  05من القانو رقم  58لسنة 2112م
بشأ ياية اوتاع من األعاال اإلرهابية ،ه ا ما ل م ذاره ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فصل األخ

عة

اد الكع .
01

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،الكل يعلم ص اإلرهاا فش يف صحنا
سلم منه فاا بالكم بالدول الفق ة

العا  ،حت

الدول العظا

والصغ ة؟!

اإلرهاا صمل يسري ااا يسري السم يف الدم ،والبد من

عثجه وذلك بالتعاو ما ب ا ايع وباملوافقة عل

صدار قوان وعقوبات

حتد من ه ه األعاال اليت دد حياة املوا ن  ،واألمل بيد من حديد عل

05

ال من سول له نفسه ديد اوتاع .لقد جا ه ا املرسوم مكاثً ملا قبله
من قوان وعقوبات حتا اوتاعات من ه ه الفئة الضارة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،هل هنا مثحظات صملرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ سوف نأمل رصيكم عل املرسوم بقانو ندا ً باالسم ،فضل األخ 25
عبدا ليل براهيم ل ريا األم العام للا لس.
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(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
5

موافق.

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافق.
01

العضو أمحد مهدي احلداد:
موافق.

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موافق.

05

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافق.

العضو جـمال حممد فـخـرو:
21

موافق.

العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موافق.
25

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

01

العضو جواد حبيب اخلياط:
موافق.
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العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خالد حممد املسلم:
5

موافق.

العضو مخيس محد الرميحي:
موافق.
01

العضو درويش أمحد املناعي:
موافق.

العضو رضا عبداهلل فرج:
موافق.

05

العضو زهوة حممد الكواري:
موافقة.

العضو سامية خليل املؤيد:
21

موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
25

العضو مسري صادق البحارنة:
موافق.

العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.

01

العضو سيد ضياء حيي املوسوي:
موافق.
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العضو صادق عيد آل رمحة:
موافق.

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
5

موافق.

العضو عـلي عيسى أحــمد:
موافق.
01

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موافقة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
موافق.

05

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
موافق.

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
21

موافق.

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافق.
25

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو نوار علي احملمود:
موافق.

01

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
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رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .موافقة باإل

ا  .ذ يُقر املرسوم بقانو  .وننتقل اآل ىل البند

التال من جدول األعاال وا اص ناقشة قرير
مشرو قانو بتعديل بع
صندو

نة ا دمات خبصوص

صحكام القانو رقم ( )02لسنة 2119م بإنشا

معاشات ومكافآت التقاعد ألعضا جملس

واوالس البلدية و نظيم معاشا م ومكافآ م .وص ل
عبدا بار الكوه

الشورى والنواا 5
من األملت فا اة

مقررة الل نة التوجه ىل املنصة فلتتفضل.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة ص ل

ثبيت التقرير يف املضبطة.

01

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل ثبيت التقرير يف املضبطة؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

21

(انظر امللحق  /2صفحة )11
الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األملت مقررة الل نة.

25

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلات

نة ا دمات اتاا معال رئيس

جملس الشورى ال ي مت وجبه كليا الل نة بإعادة دراسة مشرو القانو
امل اور ،وذلك بعد ص
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السابعة املنعقدة بتاريخ  21نوفامب 2105م ،عل

تم دراسته و بدا

ص

املثحظات و عداد قرير يتضان رصي الل نة بشأنه ليتم عر ه عل اولس
يف موعد صقصاه يثية صسابيع من ارخيه .وعليه فقد دارست الل نة مشرو
القانو واستعر ت وج ات النظر اليت دارت حوله من قبل صعضا الل نة
واملستشار القانون لش و الل ا واملستشار القانون املساعد باولس5 ،
اد عل ا

واستاعت ىل رصي سعادة الداتور

اع  ،عضو جملس

الشورى ،وا لعت الل نة عل مواد مشرو القانو وم ار

ا كومة

وهيئة التشريع واإلفتا القانون بشأنه ،ااا ا لعت الل نة عل مرفقات
قريرها السابق املشتالة عل رصي

نة الش و التشريعية والقانونية باولس

ال ي جا م ادًا سثمة مشرو القانو من الناحيت الدستورية والقانونية01 ،
ورصي

نة الش و املالية واالقتصادية باولس ،ورصي اهليئة العامة للتأم

االجتااع  .وبعد مناقشة مشرو القانو مرة صملرى واال ث عل امل ارات
واملرئيات املقدمة ،فإ الل نة تاسك برصي ا السابق و ثحظا ا السابقة اليت
صورد ا يف قريرها السابق وه 0 :ــ ص

صي عديل يف حتديد االشرتااات

التقاعدية وقواعد احتساا املعاش ،جي ص يبن عل دراسات ااتوارية 05
مت صصة وذلك لغرض معرفة كلفت ا املالية ،واملرا املال للصندو ،
ومدى قدر ه عل الوفا بالت اما ه املستقبلية ،حيث صفادت اهليئة العامة
للتأم

االجتااع بأن ا الفت ا ب االاتواري بدراسة و قييم النتائج

املتوقعة حال قرار مشرو القانو  ،وقد مللص ىل ص التعديل ي ير عل
النفقات صاثر من الدملل ،مما ي ير سلبًا عل الو ع املال للصندو  ،حيث 21
نه من املتوقع ص ي يد

ال النفقات ملثل سنة عل جماو الدملل قدار

مثان سنوات ،مما يرت

عليه استنفاد عار الصندو  ،وي دد استاراريته2 .ــ

نص املادة الثالثة عشرة من قانو صندو معاشات ومكافآت التقاعد
ألعضا جملس الشورى والنواا واوالس البلدية عل ص
العامة للدولة بتغطية صي ع

تكفل املي انية

مال يطرص عل ه ا الصندو نتي ة طبيق 25

صحكام القانو  ،وحيث نه قد مللت املي انية العامة للدولة من االعتاادات
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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امل صصة لتاويل ه ه التكاليا اإل افية ،فإ األمر يتطل
ىل االقرتاض من امل سسات املالية لتغطية الع

و الدولة

يف املي انية العامة ،مما

ال ه ه املي انية صعبا ً جديدةً تاثل يف القروض والفوائد املالية املرت بة
علي ا0 .ــ و ا ص املي انية العامة للدولة عان ع ًا ماليًا اب ًا ،فضثً عن
ار فا ح م الدين العام وفوائده ،فإنه يكو من الصع معه حتايل املي انية 5
العامة للدولة امل يد من األعبا املالية اإل افية اليت جا ب ا مشرو القانو .
4ــ ص

بيعة صندو معاشات ومكافآت التقاعد ألعضا جملس الشورى

والنواا واوالس البلدية ،ختتلا عن بيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية
األملرى ،حيث
عل عا ق ا

التبعات املالية الناجتة عن طبيق صحكام ه ا القانو قع
انة العامة للدولة ،حيث تبال ا كومة كلفة القياة 01

الرص الية لفرو

االشرتااات ب

مدة ا دمة الفعلية ومدة ا دمة

االعتبارية ا سوبة عند التقاعد .وعليه ،تاسك الل نة بتوصيت ا السابقة
بعدم املوافقة من حيث املبدص عل مشرو قانو بتعديل بع

صحكام القانو

رقم ( )02لسنة 2119م بإنشا صندو معاشات ومكافآت التقاعد ألعضا
جملس الشورى والنواا واوالس البلدية و نظيم معاشا م ومكافآ م05 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مثحظات؟ فضل األخ

ال

اد ف رو.
21

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً ص وجه بالشكر ىل

نة ا دمات عل

ج ودها وعل متسك ا برصي ا الثاق والثابت من ص عرض ه ا املشرو
عل الل نة وعل اولس .صعتقد ص ما وصلت ليه الل نة من رصي يف
قاريرها الثثية السابقة هو رصي صبيح ،وجي عل اولس ص يساند الل نة 25
يف رصي ا برف

ه ه التعديثت من حيث املبدص .هنا عدة صسباا ذارت يف

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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التقرير لرف

ه ه التعديثت من حيث املبدص ،وصعتقد صنه من ا طأ وليس

من مصلبة ه ا اولس وليس من مصلبة صعضائه ــ اون م ميثلو سلطة
شريعية ــ ص يناقشوا يف ظل ه ه الظروف االقتصادية السيئة ،حتس
مدامليل قاعد صعضا السلطة التشريعية (الشورى والنواا) ،صعتقد ص
الظروف االقتصادية حتتم علينا ص نكتف بالو ع ا ال  ،و ذا حتسنت 5
الظروف مستقبثً فياكننا مناقشة مثل ه ا األمر ،صما ص نأ
ظرف اقتصادي يبلغ فيه ع

املواونة  %51من امل صص ،ىل جان اخنفاض

صسعار النفط ىل  01دوالرًا ور ا ن ف
السلطة التشريعية لنطال بتبس
يص

اآل يف ظل

ىل صقل من ذلك ،نأ

حنن صعضا

قاعد النواا والشورى! صرى ص ذلك ال

يف مصلبة السلطة التشريعية .يتقا

عضو الشورى والنواا بعد 01

ملدمة  4سنوات  %51من مكافآ ه ،وبعد ملدمة  8سنوات يتقا
بيناا املوظا يف القطا ا كوم حت يتقا
سنة عال ،وحنن قانا بت في
اآل لنطال بتبس

،%81

الـ  %81من را به يقض 41

ه ه املدة من  41سنة ىل  8سنوات ،ونأ

املدامليل صيضًا! بعالية حسابية بسيطة هل ا املو و ،

عندما يُستقطع اليوم من عضو جملس الشورى  411دينار ش ريًا

ه

ىل 05

صندو التقاعد فإ ا كومة ضع مقابل ا  811دينار ،صي يف السنة الواحدة
يدفع عضو السلطة التشريعية  4الف و 811دينار بيناا ا كومة دفع 9
الف و 211دينار ،ويدفع العضو يف الفصل التشريع  09صلفًا و 211دينار ،يف
ح

دفع ا كومة  08صلفًا و 411دينار ،فااذا يع

ذلك؟ ذا احتسبنا ص

عضوًا قض فصثً شريعيًا واحدًا فإ جماو ما مت حتصيله من العضو 21
وا كومة معًا هو  57صلا دينار ،والعضو بعد  4سنوات من قاعده سوف
يتقا

ما جماوعة  92صلا دينار ،وه ا يع

ص ما دفعه العضو مع

ا كومة ملثل  4سنوات سوف يسرتده ملثل  29ش رًا ،و ذا قض العضو 8
سنوات يف السلطة التشريعية فسوف يسرتد ما استقطع منه ملثل  02ش رًا،
وال املدة املتبقية سوف سدد من املي انية العامة للدولة ،فت يل بنفسك 25
سيدي الرئيس ح م الع
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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ما

املضبطة 02

وصل

ــ ور ا اإلملوة يف اهليئة العامة للتأم

صاثر دقة ــ ص الع

االجتااع لدي م معلومات

االاتواري حاليًا يف صندو جملس الشورى والنواا

واوالس البلدية يرتاوح ب  21و 71مليو دينار ،وهنا من يقول

العدد

ال ي ملر من السلطة التشريعية قليل ،وه ا غ صبيح ،وبعالية حسابية
بسيطة فإ عدد صعضا السلطة التشريعية واوالس البلدية
عضوًا ،واألعضا املتقاعدو

يف اودياد ،ه ا خبثف ال الصناديق

األملرى ،حيث ي داد عدد املشرتا
بعًا ل يادة السكا

دد وهو 5 021

وويادة املنضا

يف الصناديق األملرى سنة بعد صملرى
ىل سو

العال وويادة موظف

ا كومة وغ ذلك ،باملقابل صيضًا ي داد عدد املستفيدين ولكن ليس ب ه
الو ة .يف ن اية عام 2104م سيستفيد  024متقاعدًا من ه ا الصندو مقابل 01
اشرتااات  021عضوًا ،ولو افرت نا ص يف ال فصل شريع سي ر
نصا العدد من اوالس البلدية ومن جملس الشورى والنواا فسوف ي يد
سنويًا حبوال  51صو  21عضوًا ىل ه ا العدد ،وسيصبح عدد من يصرف هلم
ه ا الصندو يف

ايد ،يف ح

فيه يف يبات ،فان

ص عدد املشرتا

يتبال ه ا الفر ؟! ا كومة ه اليت تبال الفر  ،و ذا قلنا نه بعد 05 0
سنوات من قاعد العضو ال ي قض  8سنوات يف السلطة التشريعية فإنه
سيستنف ال ما سدده وما سدد ه ا كومة من حصته يف التقاعد ،و بدص
قاعده سوا بالوفاة

ا كومة بتبال مبلغ التقاعد بنسبة  %011ىل ص ينت

صو غ ذلك .حنن نتكلم عن صعبا حقيقية اب ة ،وصي عديل يف ه ه امل ايا
سيعتمب ويادة صعبا عل ا كومة صو عل صندو الدولة ،وصعتقد صنه من 21
ا طأ مناقشة ه ا املو و يف ظل ه ه الظروف االقتصادية ،ل ا صمتن عل
اإلملوة األعضا ص يكونوا ش عانًا وص يقولوا
الببرين

الظرف االقتصادي يف

تم علينا أجيل النظر يف ه ا املو و ىل ص يأ

صما اليوم ويف ظل الظروف االقتصادية السيئة نطال

الوقت املناس .

بتبس

صو ب يادة

مكافآت التقاعد! فأعتقد ص ه ا األمر غ صبيح .بالنسبة ىل اإلملوة 25
األعضا ال ين قضوا سنت
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ايا نأ

اآل ونقول هلم :اشرتوا املدة املتبقية؟! ه ا معناه ص العضو يدفع

 9الف و 211دينار

افية ــ را

ليستفيد من التقاعد صسوة

ــ و دفع ا كومة باق املبلغ

سنت

ن قض  4سنوات! ه ا العضو ال ي قض
يع ــ

سنت شأنه شأ صي عضو قض  4سنوات و يعد انت ابه ــ وهو

ااا صنه يعال يف جمال ملر سوا عال يف اوال االقتصادي صو الت اري 5
باإل افة ىل قاعده السابق ،فبإمكانه شرا مدد ملدمة
صندو التقاعد ،فدملولك ىل السلطة التشريعية ال يع

افية من

صنه جي ص عامل

معاملة عضو السلطة التشريعية مدى ا ياة ،منا عامل اإنسا متقاعد
دمللت ه ا اوال ااا دمللت وغامرت يف صي جمال اقتصادي وجنبت صو
التقاعد ،وااا غامرت يف وظيفة حكومية 01

فشلت ويف املقابل لديك را

ولديك قاعد ف ا هو ا ال عند دملولك السلطة التشريعية ولكن
انت ابك مرة صملرى ،فأعتقد ص املشكلة ه يف

يعد

اولة عديل ه ا القانو ،

حيث لن كو نظرة الناس يف الببرين ىل السلطة التشريعية عل صن ا
سلطة شريعية تم صا
ومثئ

صال يوافقوا عل

العامة قبل مصا
ه ا القانو

ا ا اصة ،وصنا صمتن عل

اآل  ،وعندما تبسن الظروف 05

االقتصادية بإمكان م ص يأ وا بتعديثت صملرى
ا لسة قبل املا ية رفضنا  0قوان
صبيح صن ا قدمية ولكن يف

متعلقة بتبس

روا

املتقاعدين،

يع األحوال يعتقد الناس صننا رفضناها بسب

الظروف االقتصادية السيئة فكيا نأ
عل حتس

اا هلا مكا  .حنن يف

اليوم ونطل من اولس ص يوافق

ظروف صعضا السلطة التشريعية؟! صعتقد ص ما

صل عليه 21

األعضا بعد ملدمة  4صو  5صو  02سنة ــ صيًا اا عدد السنوات ــ هو مبلغ
اافٍ وصاثر من الثوم .املالكة املغربية ش د صراعًا سياسيًا اب ًا ب
األح اا السياسية والقواعد الشعبية بسب

مو و

قاعد النواا ،ل لك

صصدر امللك قرارًا بوقا قاعد النواا والسلطة التشريعية ،ملاذا؟ أل الظروف
االقتصادية صيضًا ال ساح ب لك .صيضًا لو ص ينا ىل القوان املقارنة يف

يع 25

الدول فسن د صن ا عط التقاعد حبس مدد ا دمة ،وال وجد دولة عط
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قاعدًا

دمة سنة صو سنت

فقط ااا هو م اور يف ه ا املشرو  ،ف و

صل قياة ما دفعه ،بيناا يف الببرين
قياة اشرتااه خبصم  %05يم

صل عضو السلطة التشريعية عل

صل عليه اامثً ،ااا بإمكانه ص

يشرتي مدد ملدمة من قاعده السابق صو من ج ة صملرى .ل ا صرجو من ال مث
األعضا ص ينظروا ىل ه ا األمر من منظور صامب من مصلبت م ا اصة صو 5
مصلبة ومثئ م ممن ملرجوا من اولس ،وص ينظروا ىل مصلبة الببرين
أل الو ع االقتصادي ال يتبال صي صعبا

افية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،فضل األخ صيد م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ىل األملت الداتورة ج اد
الفا ل رئيسة

نة ا دمات وال مث يف الل نة عل ه ا التقرير ا يد

واملاي  .يف الواقع صنا صوافق متامًا عل ال ما جا يف ه ا التقرير ولكن من 05
ا يد صال ن ضم حق ال ين التبقوا

لس النواا ملثل فرتة السنت

الدور السابق ،صعتقد صنه من واج ا

ات امل تصة يف الدولة جياد حلول

وسط هل ه اإلشكاالت ،األخ جواد عباس يف جلسة سابقة طر

من

ىل ه ا

املو و بإس اا ،وصعتقد صنه جي ص نأمل يف االعتبار ه ه النقطة امل اة؛
ألن م يف الواقع

بّوا وساهاوا ملثل لك الفرتة ــ اليت ر ا

كن مر ة 21

لل ايع ــ فأعتقد صنه من اإلنصاف من جملسنا ص أمل الدولة بع االعتبار
ه ه النقطة امل اة .وصود من سعادة ووير ش و اإلعثم وش و جملس
الشورى والنواا ص يأمل يف االعتبار ه ه النقطة نسانيًا يف الواقع ،وصعتقد
ص ا كومة املوقرة لن ألوا ج دًا يف جياد حلول ملثل ه ه األمور ااا
عود نا .صعتقد ص يف ه ا القانو شب ة دستورية تاثل يف التايي ب صعضا 25
اولس الو

وموظف الدولة ،فعندما نعط حقوقًا صاثر فياا خيص
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التقاعد ون ال شر ة اب ة من املوظف

ف ا ال جيوو ااا ذارت يف

مداملثت سابقة ،بل جي ص نكو قدوة لآلملرين ،وجي ص نبادر ىل
رف

ال ف رو ص الو ع

ه ا القانو  ،وااا ذار قبل قليل األخ

االقتصادي ال يساح بتارير مثل ه ه التعديثت يف الوقت ا ال  ،فف صول
صسبو من يناير وصل سعر النفط يف الببرين ىل  29,21دالرًا ،وال نعلم ما 5
دث بعد ذلك ،فف منتصا يوليو 2104م اا سعر النفط 041

ال ي

دوالرًا ،بيناا اليوم وصل السعر ىل  29,21دوالرًا ،فاألو ا ال ساح ب لك،
ااا ص

نة الش و املالية واالقتصادية دارست ه ا املو و وصبدت

املثحظات نفس ا وا لك ا ال بالنسبة ىل اهليئة العامة للتأمينات ،ااا
من ا كومة وليس 01

ص ه ه املي انية اليت يُستقطع من ا قاعد النواا أ

من االشرتااات ،وه ا صيضًا يضيا عبئًا اب ًا ىل مي انية الدولة ،صعتقد
ــ يف رصي املتوا ع ــ صنه جي رف

ه ا التعديل لنكو حنن صعضا جملس

الشورى والنواا قدوة للاوا ن  ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور عبدالع ي حسن صبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،وصسعد ا

صباحك وصباح

يع اإلملوة

بكل مل  .صعتقد صننا يف اولس هنا ال نتبدث عن عوا ا بل نتبدث عن 21
منطق وعدالة ،فأعتقد ص

خ الكث من العوا ا ليس مناسبًا مطلقًا،

لسنا ممن يتأيرو بالعوا ا وال ينبغ هل ا اولس ص

كو قاعد ه ه

العوا ا ،فالقاعدة األساسية ه املنطق والعدالة يف احتساا را

التقاعد.

ه ا املشرو هو يف األصل مقرتح بقانو مقدم من جملسكم املوقر يف الدور
الرابع من الفصل التشريع الثالث ،ومن

نة ا دمات حتديدًا ،وبالتال

عندما وافق اولس عليه فقد قبله بقياته باعتباره فكرة حبس نص املادة،
وقد وافق عليه من حيث املبدص وصحاله ىل ا كومة لك
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25

مشرو قانو  ،املشرو مكو من ماد
صو النقصا  ،وعندما صحيل املشرو
ماد

كن له عثقة بال يادة

فقط و

ىل اإلملوة يف جملس النواا و عوا

افيت وعدلوا مادة ووافقوا عل األملرى ،فا ديث هنا بعيدًا عن

العوا ا صو ال يادة وغ هاا .حنن هنا نتبدث عن قاعد فقط ،ومو و
التقاعد ميتد صيره ىل املستقبل ،ا اصل اآل صننا نتكلم عن لية احتساا 5
التقاعد ،ه ا صوالً .ويانيًا عن سقا

دد ،ومراا قانونية متاايلة ب

سلطة شريعية وسلطة نفي ية ،وال نتبدث عن اإلملوة يف الصناديق األملرى.
هنا

 4صناديق :صندو جملس الشورى والنواا وصعضا اوالس البلدية،

وصندو

قاعد العامل

يف القطا ا اص (التأمينات) ،وصندوقا

ابعا

للبكومة :صندو ملاص باملوظف املدني  ،وصندو ملاص بالعسكري 01 ،
وه ه الصناديق األربعة ليست مرتابطة ،وا داول غ مر بطة ببعض ا صيضًا،
وليس هنا صي معن للبديث عن ع

ااتواري يف صندو ينسب عل

اآلملر .اآل صول مو و نناقشه هو صنه ذا صقر جملسنا املوقر الفكرة من
ه ه الفكرة؟ نق

حيث املبدص فكيا يكو نق

بالدرجة نفس ا وال باألغلبية نفس ا ،و منا

تا

املو و ال يكو

ىل صغلبية صملرى ،وه ه 05

املسألة فنية جي البت في ا صوالً ،وبالتال فإ صعضا الل نة املوقرة اليوم
ــ مع ال االحرتام والتقدير لكل صعضائ ا ورئيس ا ــ عندما نظروا ىل
املو و

ينظروا فيه من الناحية الفنية ،فوافق اولس ووافقت الل نة

نفس ا ــ ليس بتكوين ا البشري و منا باملتثف اآلرا ولكن املبدص واحد ــ
عليه من حيث املبدص ،ذ ايا نرفضه هنا من حيث املبدص؟! ه ه نقطة 21
م اة ،أل اولس وافق علي ا في
عتمب مسألة فنية .نق

القرار يف صي عال برملان يكو بأغلبية عل نق

قرار اهليئة نفس ا ،بعًا ذا
ااا

عل الل نة النظر يف ه ه املسألة اليت
كن اهليئة نفس ا فسرتفع ىل هيئة صعل

صل يف ا اام اليت رفع القرار ىل

اام صعل  ،ه ه نقطة.

املو و ال ي نتبدث عنه اليوم ليس له عثقة بال يادة ،وليست له عثقة 25
ي انية 2105م اليت انت ت صو 2102م اليت بدصت ،بل نه يتبدث عن قاعد
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 01

2102/0/01م

املضبطة 02

بع

اإلملوة األعضا املوجودين يف ه ا الفصل ــ سوا من اا موجودًا

ملثل الفصول األول صو الثان صو الثالث صو الرابع ــ ال ي لن

ل ال يف عام

2108م ،ذ حنن ال نتبدث اليوم عن صي مي انية من حيث املبدص ،واألمر
ليس له عثقة بأسعار النفط وال بأرقام املي انية لسنة 2102م مطلقًا ،ه ه
النقطة م اة جي ص كو يف األذها  .حنن نتبدث عن املساواة والعدالة5 ،
انظر ىل لية االحتساا اليت عدهلا اولس ــ وليس السقا ــ اليت شال من
بدص العال يف اولس ملثل الفصل
قاعديًا صقل ممن بدص يف الفصل

را بًا

األول والثان حبيث يتقا

الثان والثالث ،وصقل حت ممن دملل

اولس صينا الفصل الثالث ،فنسبة الـ %51ملن دملل الفصل الرابع و صل
عل  0751دينارًا ،وال ين بدصوا العال يف الفصل

الثان والثالث يتقا و

01

 2151دينارًا ،صما ال ين بدصوا يف الفصول األول والثان والثالث والرابع
فيتقا و را بًا قاعديًا مقداره  0211دينار ،صين العدالة هنا؟ ليس هنا
عدالة ،ملاذا؟ أل اآللية اليت اُ بعت قول نه من التبق ملثل الفصل األول
يم الفصول األملرى يُبس هلم املبلغ املقطو فقط ،ه ه اآللية غ عادلة يا
سيدي الرئيس ،وحنن نتبدث عن ليات وال نتبدث عن مبالغ سوف

ه

ىل ش ص صو ملر .لدينا عدد من األعضا ال ين اانوا يف الفصل

األول

والثان ملار اولس يتقا و صقل ممن دملل يف الفصل

05

الثان والثالث،

وسوف يتقا و صقل من صعضا الفصل الرابع ،هل ه ه عدالة؟ ه ه ليست
عدالة

بعًا ،فنبن نتبدث هنا عن مبدص العدالة يف احتساا الرا

التقاعدي ،وليس ل لك عثقة بأي صناديق صملرى ،وليس هنا صي مل ل يف 21
ا ديث عن ه ا املو و  ،حنن ال نتبدث عن مصا نا وال مصا
اآلملرين ،صعتقد صننا دافعنا عن مصا
مما دافعنا عنه يف املصا

املوا ن يف صناديق التقاعد صاثر

األملرى ،فأمتن عل بع

اإلملوة عدم و ع ه ه

النقا للتأي عل اآلملرين حت يصوت هنا صو هنا  .صنا صقول لإلملوة ــ حت
ال ص يل عليكم ــ ليس صبيبًا ص نرف

يف ه ا اولس التوصية من حيث 25

املبدص ،لو جا ت املادة بأسباا وقالت صوافق عل املادة  2وصرف

املادة 0

2102/0/01م

املضبطة 02
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لكا الكثم منطقيًا ،لكن صرف
ويتعارض مع العال المبملان ؛ ألنه

من حيث املبدص ف و اثم غ منطق
تا

ىل صغلبية خمتلفة متامًا ،وليس من

املنطق ص يُقر اولس مشرو قانو صو اقرتاح بقانو من حيث املبدص يم
ينقضه يف اولس نفسه من حيث املبدص ،ال ذا اا هنا
التفك  ،وصنا ص رفع عن قول ذلك ،ف ا اولس ال ينتا

مللل يف

ىل ذلك ،وصنا 5

صقول لو انت يف ه ا املكا ملا فكرت ب ه الطريقة .قبل ص صن

اثم

حت ال ص يل عليكم وصفسح اوال لإلملوة للاناقشة ،صرجو من اإلملوة يف
وصية الل نة ،وصال يُعاد التقرير ىل الل نة املوقرة ألنه لن يتغ

اولس رف

فيه ش  ،وصنا صرى ص الل نة ــ من ملثل ما استعرض ملثل الفصل الثان ــ
تطر ىل مداوالت ه ا اولس املوقر يف ا لسة اليت انعقدت بتاريخ 01 29
نوفامب ،حيث قلنا
سعادة األخ

يعًا

املو و يتعلق بتعديل ،واا يرصس ا لسة

ال ف رو ،وهو من اقرتح استعاد ه أل املسألة اانت تبدث

عن عديل وليست عن صرقام صو عن الفة مالية ،وبالتال صدعو اإلملوة ىل
د التوصية حت ال نناق

التصويت

صنفسنا بقبولنا مرة من حيث املبدص ومن

يم رفضه من حيث املبدص مرة صملرى ،وص يُبال ه ا التقرير ىل
حت

نة صملرى 05

نظر فيه و أ ينا برصي ا بشأ املواد املر بطة به ،لدي مواد ص فق مع ا

ومواد صملالف ا ،ولكن جي

ص يكو هنا

منطق وعقثنية بعيدًا عن

العوا ا ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ

يس يد الرميب .

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ىل اإلملوة يف الل نة
املوقرة ،بغ

النظر عاا ذه

ليه اإلملوا يف الل نة املوقرة ،وااا صشار 25

وميل الداتور عبدالع ي صبل ىل ص هنا
املوا ن

حقيقة غائبة عن الكث من

وه ص اهليئة العامة للتقاعد تكو من  4صناديق ،و
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صفلس ــ ال
عل

حا

ــ صيًا من ه ه الصناديق فليس بالضرورة ص ينسب ذلك

الصناديق األملرى .صيضًا هنا

بع

املواد ناولت سقا الرا

التقاعدي ،فكاا علاو ص متوسط دملل املوا ن الببري

قبل  01سنوات

اا يف حدود  011ىل  411دينار ،وبالتال فإ القياة الشرائية ملبلغ الـ 411
دينار اانت اب ة .خبصوص ثبيت ه ا السقا فأنا لست مع رفعه و منا 5
ص كلم عن ذلك بنظرة مو وعية ،وهو ص مبلغ الـ  4111دينار قد كو
قيات ا الشرائية ملثل السنوات ا اس صو العشر القادمة صقل من اآل
بكث  ،فأعتقد ص ما فضل به وميل الداتور عبدالع ي صبل فيه من
الوجاهة وله ما يمبره .األخ

ال ف رو ذار ص الرا

بالوفاة ،وصنا صعتقد ص الرا

التقاعدي لعضو جملس الشورى صو النواا ال 01

ينت

التقاعدي ينت

بالوفاة ،ه ا ما ف اته ،حيث نه ذار املادة  02من قانو اولس

واوالس البلدية ،واملادة  02قالت نه مع عدم اإلملثل باألحكام الواردة يف
القانو

سري بشأ عضو جملس الشورى وعضو جملس النواا واولس

البلدي صحكام املواد  22و 24و 25و 22و 27و 28و 29و 01ىل املادة  ،07وه
متعلقة حبالة الوفاة .ااا علاو ص ه ا القانو هو قانو ملاص ،والقانو

05

ا اص يُقيّد العام ،و ذا سكت القانو ا اص عن صي مادة فتسري يف ذلك
نصوص القانو العام ،والقانو العام يف ه ه ا الة هو القانو رقم  00لسنة
0975م ،املتعلق بتوريث الرا

التقاعدي لعضو جملس الشورى وعضو جملس

النواا ىل وريته وهم ووجه وص فاله القصّر ااا نصت عليه املادة  02من
قانو جملس الشورى والنواا ،ول لك صنا ص فق متامًا مع ما ذه

ليه وميل

21

الداتور عبدالع ي صبل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هل تفق اليًا معه؟

25

العضو مخيس محد الرميحي:
ص فق معه ج ئيًا سيدي الرئيس.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ الداتور عبدالع ي صبل قال
السابقة اليت نوق

في ا ه ا املشرو رف

اولس ملثل ا لسة
املشرو من

وصية الل نة برف

حيث املبدص...
5

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
صنا

صقل ه ا الكثم.

الرئيـــــــــــــــس:
01

ماذا قلت؟

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
صنا قلت يف ا لسة املا ية

هنا نقاشًا حول مو و التعديل .ملثل

الدور الرابع من الفصل التشريع الثالث ،اانت هنا
املبدص عل الفكرة ،وصحيل ىل ا كومة لك
قانو  ،ه ا ما قلته ،و

صقل

موافقة من حيث

ضعه يف صيغة مشرو

اولس رف  ،ألنه

05

يُعرض صصثً عل

اولس للتصويت.

الرئيـــــــــــــــس:
فلتع رن يا داتور عبدالع ي  ،اإلملوة
صيضًا ،صنت قلت

عوا

يعًا وصنا

عتك 21

اولس وافق يف جلسته عل مشرو القانو من حيث

املبدص وصحاله ىل الل نة إلعادة دراسته فث جيوو لل نة ص أ

اآل و رفضه

من حيث املبدص ،صليس ه ا الكثم ال ي قاله؟ صنا ااا ف ات ــ وصمتن ص
صاو خمطئًا ــ صنك قلت ايا يوافق اولس عل مشرو القانو من حيث
املبدص يم أ

الل نة و رفضه من حيث املبدص؟! ه ا الكثم ال ي قلته ،صود 25

فقط و يح اثمك وصمتن ص صاو خمطئًا ،صنت قلت ايا رف
الل نة مشرو القانو من حيث املبدص بيناا اولس وافق عليه من حيث املبدص.
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اولس يف ا لسة اليت نوق

في ا مشرو القانو

القانو من حيث املبدص و يصوت عليه ،و منا ل

يوافق عل مشرو
عادة مشرو القانو ىل

الل نة مرة صملرى مل يد من الدراسة فقط ،ولو صوت اولس حين ا عل
مشرو القانو من حيث املبدص فث جيوو لل نة رف

املشرو من حيث

املبدص ،أل ذلك يتعارض مع قرار اولس واولس هو سيد قراره ،صنا صردت 5
فقط و يح ذلك لإلملوة ،و ذا اا اثمك ملثف ما قلته فأنا صعت ر
منك ،وليعلم اإلملوة صيضًا ص الل نة يف وصيت ا
رف

كن خمطئة جرائيًا يف

مشرو القانو من حيث املبدص .فضل األخ الداتور عبدالع ي حسن

صبل.

01

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما حتديت عنه هو صنه يف الدور الرابع من
الفصل التشريع الثالث قُدّم اقرتاح بقانو وليس مشرو قانو ــ وصنا صمي
ب

االقرتاح بقانو وب

مشرو القانو ــ من الل نة اليت اا يرصس ا األخ

عبدالرين عبدالسثم ووقع عليه جماوعة من األعضا
عبدالسثم وعبدالرين

ش

وهالة فاي واينا

ن في م عبدالرين 05
ملرا من األعضا

السابق  ،وملثل لك ا لسة اليت عُقدت ملثل الدور الرابع من الفصل
التشريع الثالث وافق اولس من حيث املبدص عل ص فكرة املشرو مقبولة
وصُحيل يف ذلك الفصل ىل ا كومة لو عه يف صيغة مشرو قانو  ،وجا
مشرو القانو وصحيل ىل جملس النواا ــ و يأت بعد ــ وصجريت عليه عديثت 21
يف بع

املواد بدو صي ويادة ،وعندما جا ىل اولس رفضته الل نة من حيث

املبدص ،ولكن ما صراه هو موافقة اولس عل االقرتاح بقانو من حيث املبدص
وذلك يتعارض مع اقرتاح الل نة برفضه من حيث املبدص ،ه ا ال ي صحتدث
عنه ،وهو مو و اقرتاح بقانو ومشرو قانو  ،وه ه ه اآللية ،حيث
مشرو القانو

يُطرح صساسًا ملثل ا لسة املا ية ،و منا ُرح للنقاش 25

ودفعنا باجتاه الرتاي عل التعديل وليس عل ال يادة ،فاسرتد ه الل نة للنظر
يف التعديثت ،و
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ال ش ما عدا اآلرا اليت وردت يف جلسة  29نوفامب 2105م ،ه ا ما صحتدث
عنه حت يكو األمر وا بًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،صنا ال صريد ص صدملل يف جدل قانون و جرائ  ،ولكن 5
للتو يح ،عندما ينت
اولس حالة

فصل شريع ويأ

فصل شريع

يع مشاريع القوان اليت سبق ص رُفعت من

ملر فعل رئاسة
ا اانت يف

اولس التشريع السابق ىل الل ا يف اولس التشريع الثحق ،وبالتال
فإ الل ا هلا ا ق يف اختاذ القرار ما باملوافقة عل ما ورد يف قرير الل نة
السابقة و ما بالرف  ،و بدا الرصي هو حق من حقو الل نة ،فإذا اانت 01
هنا

نة سابقة وافقت من حيث املبدص في وو صال وافق الل نة الثحقة عل

رصي الل نة السابقة ،أل الظروف غ ت واألعضا غ وا واولس السابق ال
ميل قراره عل اولس الثحق ،فل لك من حق الل نة بدا رصي ا حت و
وافقت الل نة السابقة ،و ال فاا معن ص حنيل مشرو القانو ىل الل نة بعد
شكيل ا ا ديد يف فصل شريع جديد ونقول هلم :اعطونا رصيكم ،ما 05
باملوافقة عل ما سبق ــ

وافقت عليه الل نة السابقة ــ و ما بغ ذلك،

وبالتال من حق الل نة ص

بدي رصي ا وختتلا مع الل نة السابقة صو تفق

مع ا ،واإلملوة يف الل نة املتلفوا مع ما سبق ،وال ا وج ات نظر ،ويف
األمل

الرصي األول واألمل

التو يح .فضل األخ الداتور

هو ولسكم املوقر ،وا ح ل

عل

ه ا
21

اد عل حسن عل .

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صعتقد ص مشكلة ه ا القانو امل م ال ي
عرض صمام اولس يف فرتة سابقة وعرض اآل ه صنه جا يف ظروف مالية
واقتصادية صعبة ،وه ا ما يدعو ىل القول نه ر ا ص
النظر عن مسائل العدالة واملساواة اليت جي ص
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 02

يف غ وقته ،بغ
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25

ص مشرو القانو ا ال ميس فئات متعددة من النواا والشوري والبلدي .
الفئة األوىل اليت ميس ا ه ا القانو هم الشوريو صو النواا ال ين بدصوا من
الفصل التشريع األول وماوالوا مستارين يف اولس ا ال  ،صي صمضوا
صربعة فصول ،فر ا معاش م التقاعدي خيتلا عن معاش من ص
الثالث صو الفصل الرابع ،وه ا
صو النواا ال ين

عوا ب

يف الفصل

تا ىل عث  .والفئة األملرى هم الشوريو

5

عضويت م يف اولس والعضوية يف اوالس

البلدية ،وه ال صيضا يعانو عدم حتقيق العدالة واملساواة من ملثل مشرو
القانو املوجود .والفئة الثالثة هم نواا االنت ابات التكايلية ال ين ر ا هم
املسلط علي م الضو بشكل صامب يف النقاش ،واملبدص هو صنه ذا اا غ
مقبول ص يكال ه ال السنوات األربع باعتبار ص قانو التقاعد ا ال ال 01
يساوي م

وظف ا كومة فر ا من املاكن ص يقال

صربع سنوات

بالنسبة ىل صعضا جملس الشورى صو النواا ال ميكن مساوا ا بسنوات
ملدمة موظف ا كومة ،صي ص السنت صو السنوات األربع قد ينطبق علي ا
املبدص نفسه .والفئة الرابعة اليت ميس ا ه ا القانو هم ال ين يصطدمو
بالسقا األعل للاعاش التقاعدي ،فنبن ال نتكلم عن مو و الظروف 05
االقتصادية الصعبة وه ا ر ا ي دي ىل رف
ليات جي ص يعا

مشرو القانو  ،بل نتكلم عن

ا املشرو  ،ومو و وقيت طبيق ا صمر ملر ،ل لك

صعتقد ص ه ه الفئات حباجة ىل مشرو قانو و ليات و ح ايفية احتساا
املعاش التقاعدي يف ظل القانو املوجود

ا

قق العدالة واملساواة،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور منصور

اد سرحا .
25

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأعود ىل جلسة سابقة حيث مت عرض يثية
مشروعات ل يادة معاشات املتقاعدين ومت رفض ا ،وما اا لنا مليار ال ص
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نرفض ا باعتبار ص ه ه املشروعات رجع ىل عام 2117م ومت حتقيق ا يف
عام  2100و2100م ،ولكن حسباا ص ار ــ وصريد ص صذار
األعضا ــ صننا يف لك ا لسة طرقنا ىل يثية صمور ،ولو
األمور ال صمر واحد لتم رف

يع

يكن يف ه ه

صي ويادة .األمر األول هو الدين العام املر فع

وهو يف حالة صاعد ،وهو ما يتطل من حكومتنا الرشيدة ص ضع ا طط 5
االسرتا ي ية من صجل ختفيا الدين العام .األمر الثان
االاتوارية اليت ب
تساوى ،وعندما

هو الدراسات

ص اإليرادات واملصروفات قاا قوس
يد املصروفات عل

اإليرادات فإ

صو صدن من ص
و ع الصناديق

التقاعدية سيكو و عًا سيئًا وستثق مصاع اب ة جدًا ،وصعتقد ص
عل حكومتنا الرشيدة من اآل ص
لكيث يأ

ضع ملططًا قوية ملعا ة ه ا األمر 01

ذلك اليوم .األمر الثالث هو هبو

سعر برميل النفط ،فسعر

المبميل وصل ىل  41يم ىل  01دوالرًا ،حت (بلوممبغ) صشارت ىل صنه سيصل
ىل  21دوالرًا وسيبق عل ه ا السعر مدة ويلة ،وما صستغربه يف ه ه
ا لسة هو صنه عندما يأ
ختتف

األمر ىل مصا

صعضا جملس الشورى والنواا

لك اهلواجس وامل اوف واملشاال والصعاا ،واأ ال صمورنا 05

يبة وجيدة واأنه ال يوجد دين عام وال وجد دراسات ااتوارية د جرس
ا طر بأ ه ه الصناديق سوف تعرض ىل مشاال اب ة و

ة .ولدينا

مو و صسعار النفط ،اليوم نطال ب يادة معاشات قاعد صعضا جملس
الشورى والنواا واأننا نرى ص سعر برميل النفط يف قاة االودهار ،صي 011
دوالر فاا فو  ،وص ل من صعضا اولس املوقر املوافقة عل
حت نضرا مثثً رائعًا يف نكار ال ات ،ونغل

وصية الل نة؛ 21

ــ وه ا ما ص ال

به ــ

مصلبة الو ن واملوا ن عل مصا نا الش صية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األملت وهوة
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العضو زهوة حممد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية صشكر الل نة عل ما وصلت ليه.
وصح ص صب

صن

ص فق متامًا مع ما بينه األخ

ال ف رو ،وصمتن عل

اإلملوة ال مث عدم املوافقة عل ه ا املقرتح ،الكل يعلم ص اهلدف من
العضوية يف صحد ه ه اوالس هو ملدمة البلد و أدية واج
وملصوصًا يف ظل ه ه الظروف ،وااا ذار األخ

هل ا البلد5 ،

ال ف رو ص ه ه

الظروف ال ساعد عل ص نطل صاثر مما هو موجود ،وبالتال صمتن عل
اإلملوة املوافقة عل وصية الل نة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ

ال

اد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،ذا
صملتلا معه يف الكث مما ذاره .صنا

ح ل الداتور عبدالع ي صبل صنا
ص كلم من ناحية عا فية ،ولن 05

صدغدغ مشاعر ال مث األعضا ف م صامب من ذلك ،ولكن ص كلم من ناحية
منطقية وعقثنية ،و عنا االقتصادي ال يساح بصرف صي (مليم)
قو

ايف

قاعد األعضا يف جملس الشورى والنواا اآل  ،ه ا هو الكثم

ال ي ذار ه ،وقلت نه ذا حتسنت الظروف فان املاكن دراسة املو و يف
وقت الحق .العدالة يف احتساا ا قو جي ص نطبق ا عل ا ايع ،اآل
سنة واحدة يف عضوية سلطة شريعية عادل

21

س سنوات يف وظيفة

حكومية ،هل ه ه عدالة اجتااعية يف احتساا ا قو صو عدالة حقيقية؟!
اليوم عضو جملس الشورى بعد قضا مثا سنوات سوف يستلم را بًا قاعديًا
قدره  0211دينار ،وهو ي يد عل الرا

التقاعدي لوايل ووارة قد يكو

صمض يف ا دمة ا كومية  41سنة! ذا اا املو و مو و عدالة 25
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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اجتااعية فلننظر ىل القانو برمته ،صنا صقول

الظرف ا ال ال يتبال ص

نقوم بالتعديل ملصلبة األعضا  ،وااا ذار الداتور منصور سرحا
وبع

اإلملوة صنه جي ص ننأى بأنفسنا عن ذلك ،وسوف أ ينا من اآل ىل

ن اية السنة والسنوات القادمة لبات بتبس
وع ة ومعاق

م ايا ألش اص ومتقاعدين

و ىل ملره وسوف رفضون ا حب ة عدم وجود صموال ،نأ

اليوم ونوافق عل حتس

5

قاعد  4صو  5صو  01من األش اص ال ين ميس م

ه ا البند! صعتقد ص املو و صامب من مو و عا فة ،املو و مو و
مبدص ،هل حنن فعثً نريد ص نستغل ه ا اولس لتبس امل ايا التقاعدية لنا
صم ال؟ األمر اآلملر هو ص الداتور عبدالع ي صبل ر ا

ول مثئنا السابق

يوافق من حيث املبدص عل االقرتاح بقانو 01 ،

مللط ب مو وع  ،اولس

عندما قُدم اقرتاح بقانو يف الفصل السابق فاولس وافق عل فكرة
االقرتاح بقانو  ،وه ا جرا حبس
لصياغته وذه

ىل النواا وص

الدستور ،وصحيل ىل ا كومة

اآل ملناقشته للارة األوىل ،ويف ه ا الفصل

ــ وحت يف الفصل السابق ــ

اولس املو و يف صورة مشرو

يناق

قانو  ،بل نه ملر من ه ا اولس يف صورة اقرتاح بقانو  ،وبالتال حنن 05
اآل نناق

للارة األوىل ه ا املشرو  .وال صعلم من صين ص

و و النسبة

األعل صو نسبة صصوات صعل ! الدستور وا ح والثئبة الدامللية وا بة،
هنا بع

ا االت تطل

صويتًا ملاصًا ،وه ا املو و ليس

ا االت .وصود ص صب لإلملوة صن
الصناديق و

صقل

هنا ع ًا ااتواريًا يف

صربط ذلك باملو و  ،صنا ص كلم عن ع

الصندو  ،وحبس

ع

يف

ه ا الصندو  ،مقابل ص ما دفعته

ا كومة اآل هو ما ب  21و 71مليو دينار ،ومن يقول
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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االلت امات املستقبلية الواقعة عل

ان لك

( ) 41

صي عديل
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يف امل ايا التقاعدية لن يكو له أي سل

عل الصندو ر ا

العالية ا سابية بشكل صبيح ،ال دينار

يف م

ايف يدفع لعضو جملس

الشورى صو جملس النواا صو اوالس البلدية سوف ينعكس سلبًا عل قدرة
ه ا الصندو عل الوفا بالت اما ه ،وجي
القانو قول

مادة يف

صال ننس ص هنا

عل ا كومة االلت ام بسداد ذلك الع  ،صي ص ه ا الت ام 5

عل ا كومة ،وجي عل ا كومة سنويًا صو يف ن اية ال فصل ــ حبس
ما جا يف القانو ــ النظر ىل ح م االلت امات وعلي ا ص

سدد الع  ،صي

يفرتض ص ا كومة يف ن اية عام 2104م سددت للصندو مقدار الع
ب

وهو

 21و 71مليو دينار ،وهلم جرا يف السنوات القادمة ،فأي حتس

امل ايا سوف يرت

عليه ع

ايف يف املستقبل .صعود وصقول

يف
ه ا 01

الصندو خيتلا عن الصناديق األملرى ،والدملل من ه ا الصندو يأ

من

 021ش صًا ،واإلنفا لعدد يت ايد فصثً بعد ملر ،أل هنا من األعضا
البلدي والشوري والنواا من ال يعاد انت ابه صو عيينه ،فاا يتعلق ن اا
عضوًا يف السلطة التشريعية مدة سنت  ،عندما نت

يدفع له

مدة السنت

ما دفعه هو وحصة ا كومة دفعة واحدة قدر بـ  %05من ا صة السنوية05 ،
وبالتال

صل عل ما دفعه باإل افة ىل حصة ا كومة ونسبة

افية

عادل العائد املرتاام عل استثاار ذلك املبلغ ،وبالتال لن خير من غ
مبلغ يف حوو ه ،سي ر بدفعة واحدة وبإمكانه ص ي ه

ب ه الدفعة

ويشرتي مددًا صملرى ذا اا موظفًا سابقًا صو موظفًا حكوميًا صو متقاعدًا،
وما يطال به اإلملوة اآل هو ص يدفع ه ا العضو ا رتم ال ي ملدم وعال 21
ــ و يعنا ملدم وعال يف ال الظروف ــ  9الف دينار مقابل ا صول عل
قاعد مقداره  %51مدى ا ياة ا يف ذلك صوالده ووريته وووجته حبس نص
القانو  .من سيدفع الفر ؟! تباله املي انية العامة للدولة .يف صندو التأم
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االجتااع والصندو العسكري والصندو املدن هنا ما يسا التعا د
االجتااع حبيث حتول املبالغ الفائضة من ش ص ىل ملر ،وهنا ليس لدينا
مبالغ فائضة صيضًا .حنن بدصنا ه ا الصندو بتاويل من ا كومة ألنه عندما
صدر ه ا القانو صدر بأير رجع بد ًا من عام 2112م وليس من عام
2119م .ص ت ا كومة حبس نص القانو وسددت املدة السابقة ال ا و
يدفع األعضا السابقو صي ش ،

5

يسدد صي عضو من سنة 2112م ىل

2119م صي ج من نصيبه بل بدصوا بالدفع من سنة 2119م؛ ل لك صقول ننا
قد يلنا املو و صامب من ح اه .صرجع وصقول ظرفنا االقتصادي من غ
صي جان عا ف بل من جان عقثن ومنطق ال يتبال مصاريا
وصمل وصديق الداتور عبدالع ي صبل صافأ م
ملب اقتصادي ويعلم صاثر م

افية،

يف ه ا ا ان  ،وهو 01

ص و عنا االقتصادي ال يتبال ه ا الش ،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
05

شكرًا ،فضل األخ الداتور عبدالع ي حسن صبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،صحببت ص صشكر صديق الع ي

ال

ف رو فا ديث ليس موج ًا ىل ش ص و منا نتداول األفكار فقط .املع ة
واالحرتام قائاا ملعاليك ولخأخ

ال .سيدي الرئيس ،لنأمل املثال بعيدًا عن 21

مو و جملس الشورى والنواا ألنه فعثً قد يكو صمام املخأ فيه حساسية.
لنأمل املو و بنفس األفكار وبنفس مو و صسعار النفط اليوم وغ ه،
لننظر ىل صندو
ال صش

ىل ش

قاعد الوورا الكرام مع ال االحرتام والتقدير هلم وصنا
و منا للاقارنة فقط .منص
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وايل الووارة ،فإذا ع
باعتباره وويرًا ألنه عي

مكانته

اليوم ووير و غ ت ا كومة نتف

سياس  ،فف صندو الوورا سابقًا ذا ع

يومًا

واحدًا واحنلت الووارة صو غ ت يكو له قاعد باستارار وليس هنا صدن
مشكلة ىل ص رصت ا كومة ص ه ا املو و
حدًا صدن وهو ذا اا الووير يف منصبه ملدة سنت

تا ىل عديل فو عت
يسري عليه ما يسري 5

عل بقية الوورا  ،وبالتال التقاعد يستار وصيضًا من املي انية العامة وليس
هنا

صدن مشكلة؛ وصنا ال صعتقد ص صحدًا جيادل يف ه ا الو ع .ه ا

صندو الوورا  ،ه ا ال ي جا يف الفصل التشريع املا

يف صورة مقرتح

وصار مشروعًا بقانو من قبل اإلملوة يف النواا لو ع سقا وحنن يف جملس
الشورى صو نا
جي

ده وقلنا ال ميكن ص يفرض علي م سقا ،ه ه نقطة م اة 01

دراا ا .حنن صو نا بنفس االجتاه الداعم لإلملوا الوورا  .نقطة

صملرى ،السنتا اللتا نتبدث عن اا موجود ا يف قانو  ،وحنن نتبدث
بكل صر ية ،ونعتقد ص مدة السنت غ منطقية وجي ص نضع هلا
خمتلفة وليست ه ه املادة مو ع

وابط

ا يف ه ا اولس .سيدي الرئيس ،يف

مو و السقا ملواننا الوورا ليس هلم سقا جياع ما اا سابقًا وما 05
اا الحقًا ويت اوو  4الف ،هنا هنالك سقا وحنن نناقشه وبع

اإلملوة

يف الل نة ويف اولس من املتضررين من مو و السقا ،وعندما نقول
السقا ال نقوله مطلقًا وال نفتبه و منا نقول عادة النظر يف ه ا املو و .
صمتن لو ص الل نة نظرت يف املواد وص ت بالتعديثت بشكل منطق لنناقش ا
بشكل يأمل يف ع االعتبار ال الظروف سوا املالية صو ظروف األعضا 21
صو حت الصياغات ،فنبن ننظر يف ه ه املوا يع ال ا .ملاذا هنا ال نظر
الل نة يف التعديثت و رفض ا من حيث املبدص؟ قارنوا ذلك بالوورا  .املراا
القانونية ب

صعضا السلطت
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الدستور ،ف

مراا قانونية متعادلة .فلااذا هنا

وهنا ال

ينطبق ش

ينطبق؟ ه ا ص راه لتفك اإلملوا  .صنا ال صدفع باجتاه صي ش

يف

سل

ذلك الصندو مطلقًا ،صنا صقول ملاذا ال كو هنا عدالة بين م وبيننا؟ صنا
ش صيًا من ال ين يستفيدو استفادة صفضل ممن اانوا موجودين يف
الفصل

األول والثان ألن واألخ

يس الرميب انا يف الفصل

5

الثان

والثالث وو عنا خمتلا وصفضل بكث من م ،وصفضل ممن ميض فصثً
واحدًا يف اولس ا ال  ،صي يف الفصل الرابع .ليست لدي صنا ش صيًا
مشكلة ولك ال صرى في ا عدالة وليس من املنطق ص ندافع عن ال الناس
ونطال

بالعدالة ال صعضا اولس ا الي

والسابق

ال ين يعانو اآل

ويتصلو بنا ليقولوا لنا انظروا يف التعديل ،وقد جا نا صحد من جملس النواا 01
للدفع ب ا االجتاه .حنن ننظر يف مو و العدالة ال ي صعتقد صنه جي ص
ينظر ليه يف ه ا اولس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ سيد يا

05

ي املوسوي.

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
شكرًا سيدي الرئيس،رغم صن
فإن

مع وصية الل نة العتبارات اث ة

ال صدع ا قيقة يف ه ا األمر صو صواا الرصي ولكن ه ا ما وصلتم

ليه .وصنا م من صيضًا صننا منر بظروف اقتصادية استثنائية ولكن مثحظيت 21
قد كو فنية ،فليس من حق صحد ص يت م من ليس مع وصية الل نة بأنه
ر ا ملر من العدالة صو ما شابه ذلك .صنا صعتقد صنه حتت قبة اولس
لكل ش ص ص يتكلم برصيه وليس معن صنه عندما يطرح البع
التوصية بتبس

ق

عن قضية

الصندو بأنه نس الناس واوتاع والعكس بالعكس؛
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ألنه يف اعتقادي ه ا ا طاا يع و صورة سوداوية لدى الرصي العام عن
جملس الشورى؛ فلخأسا الشديد بع

من هم موجودو بالصبافة ــ وال

صقول ا ايع ــ يطرحو ص روحات واأمنا جملس الشورى ليس مع الناس،
وعندما نأ

حنن صيضًا باعتبارنا صعضا يف ه ا اولس ونتبادل عبارات
5

وندملل يف فاصيل يف ه ا االجتاه ــ و اا حبسن نية ــ سنع و صورة وح
بأ جملس الشورى يفكر يف مصا ه .وه ا خمالا للواقع ،فا لس
الشورى صيبت يف نقا جوهرية ويف مسائل استثنائية مرت ب ا البلد ص موقفه
دائاًا يف صا
من صجل مصا

البلد ،بل هنا

شريعات اث ة انطلقت من جملس الشورى

الناس ومن صجل اوتاع صيضًا ،ولكن أل هنالك

لتغلي حقائق عل صملرى صو غليا بع

اوالت

الصور السوداوية ولس الشورى؛ 01

ل لك كرس ه ه الصورة وه ص اولس ال يفكر ال يف نفسه؛ هل ا صرى
ــ اتوصية فنية فقط لخأعضا وال م صسا

ــ صنه جي عندما نطرح

ملطابًا صال منعن يف التصوير واأمنا جملس الشورى هو ال ي يريد مصلبته
و ملر ال يريد مصلبته .حنن هنا ننطلق من صجل مصلبة اوتاع ،ول لك صقول
من هم ليسوا مع وصية الل نة ومن يدعو ىل حتس
بع

املواد صو حتسين ا يف ه ا القانو ال يع

الصندو و عادة 05

صن م يفكرو يف مصا

م

والعكس بالعكس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،فضل األخ صيد براهيم ب اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ىل الل نة ورئيسة الل نة
عل او ود واالجت اد ال ي ملرجت به وه قادرة عل اختاذ مثل ه ا القرار
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يف الوقت ال ي اا هنا عدد اب من اإلملوة األعضا

د قرار الل نة

وصنا واحد من م .سيدي الرئيس ،عندما نتكلم عن ص هنا

ع ووات

و ائقة مالية وص ا كومة واجه ع ًا ،ال الكثم جيد ون من به
ىل قانو صو مشرو قانو مثل ال ي صمامنا

ونوافق عليه ولكن عندما نأ

اآل  ،عندما يقر من قبل اولس فات سوف يطبق؟ قد يطبق وقد يستفاد من 5
املكافآت التقاعدية بعد

س صو ست صو عشر سنوات وقد ال يتضرر

الصندو ولن تضرر ا كومة الداعاة للصندو  ،أل طبيقه سيأمل وقتًا.
الش

الثان من ناحية اإلنصاف هل يعقل ص يتقا

من يعال يف السلطة

التشريعية يثية صو صربعة فصول را بًا قاعديًا قدره  0211دينار ،ومن يدملل يف
الفصل الثان والثالث صو الفصل الثالث والرابع
هل جيوو؟! صين العدالة؟ الش

اآلملر حبس

صل عل  2811دينار01 ،
قانو

نظيم معاشات
ملر را

ومكافآت التقاعد ،ه ا القانو يعط مكافآت التقاعد حبس

يستلاه املوظا ،فاآل من عال يف اولس ملدة يثية صو صربعة فصول ال صعلم
ما هو السب صو ا كاة من قسيم الفرتة ىل  %51من قياة املكافأة يف
الفصل األول و%01؟ ملاذا نفصل  %51لوحدها و %01لوحدها؟ أل  %51عل

05

مبلغ مع و %01عل املبلغ بعد ال يادة ،يف ح ص قانو مكافآت التقاعد
يقول :ي مل بآملر را

يستلاه املوظا حبيث كو نسبة التقاعد  %81حبد

صعل  .حنن نقدر صو ا الصناديق ونف م صنه قد كو هنا
ااتوارية للصناديق فياا لو وادت ه ه املكافأة لعدد مع
األعضا  .صنا ال ص صور ص

فثسات
و دود من

أي ها يف املي انية وا كومة أي

اب 21 ،

وملاصة ص األعضا ب لوا من او ود ما يستبقو الشكر عليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ ف اد صيد ا اج .
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النا يعرف ص األومات االقتصادية واملالية
اليت عان من ا مملكة الببرين يعان من ا العا اله .صومة تبع ا صومة من
2118م والعا

يت لص من األومات ،صامب وصعظم اقتصاديات العا

اليوم مدانة برتيليونات الدوالرات ،صمريكا قرتض من الص

لك

غط

5

ع ها .وما انا نتان ذلك لكن ه ه ه الظروف علينا وعل العا
اله ،ويف ظل ه ه الظروف ميكن اليوم ص ينظر ىل ه ه املطالبة ــ وصنا
د وصية الل نة ــ عل ص صعضا ه ا اولس صو اولس الو
ه ه األومات يعالو عل

يف ظل

عديل صو اع م ا اصة يف ظل ص ما يتدوال ب

الناس هو رفع الدعم عن اللبوم ،ورفع الدعم عن الك ربا قادم يف الطريق01 ،
وا لك رفع الدعم عن ا روقات ،ف ال ال ينظرو
ويقرتحو
وقالوا

عديثت عل القانو

ص

يف صا

م .سبق

ال ملصلبت م،
بع

اإلملوا

عضو اولس التشريع يأمل معاشًا قاعديًا يف السنة يعادل ما

يأمل ه املوظا يف

س سنوات يف نظام التقاعد ا ساب  ،وه ا األمر ليس

ابتداعًا ابتدعته مملكة الببرين ،ف ا األمر معاول به يف

يع دول العا 05 ،

فعضو السلطة التشريعية لديه حصانة ولديه ممي ات منصوص علي ا يف
الثئبة الدامللية للا لس ويف الدستور .ال صعرف ايا مر مشرو القانو
ه ا؟ فث

ق للعضو ص يتكلم صو يتناق

يف مو و له مصلبة فيه صو ألحد

صقاربه حت الدرجة ا امسة وذلك وفقًا لثئبة الدامللية للا لس .ويف ا تام
ويف ظل ما دار من نقاش نطال باإلنصاف ل مث اانوا معنا يف ه ا اولس 21
ويف جملس النواا املوقر ،فالنظام ا ال املعاول به

ينصف م ،فبعد ص

صمضوا يف عضوية اولس يثية فصول اا مستبق م من نظام التقاعد
 0211دينار فقط ،بيناا من ص
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دينار ،صين اإلنصاف يف ه ا األمر؟ صين اإلنصاف ل مث اانوا معنا وقاموا
بالتشريع واانوا من صشد املدافع عن املصلبة العامة؟ جي النظر يف ه ا
الشأ و نصاف من اانوا معنا سوا يف جملس النواا صو يف جملس الشورى،
وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل

األملت ميا

مصطف

نائ

املربا

الرئيس

التنفي ي للش و التأمينية بووارة املالية لبيا وج ة نظر الووارة يف ه ا
املشرو ليستن اإلملوا األعضا ب ا.
01

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
التأمينيـــة بــــوزارة املاليــــــــــة:
شكرًا معال
عبدالع ي صبل،

الرئيس ،بدايةً صحببت ص صرد عل األخ الداتور
قانو الوورا ليس صندوقًا لوحده ،فقانو الوورا هو

مادة يف القانو رقم  ،00وعندما صصرف معاشًا قاعديًا للووير فسيكو
استكااالً ملدة ملدمته السابقة ،وبالتال لن جياع ب

05

معاش قاعدي عن

مدة ملدمته يف غ منص الووارة ومعاشه اونه وويرًا ،ه ه النقطة صحببت
ص صو ب ا خبثف املو و ا اص بصندو النواا .املشرو ال ي نناقشه
اآل به صربع نقا مطروحة ،والبد ص يتم النقاش في ا اوحدة واحدة ،وصال
يتم جت ئة املو و عل صساس ما مت صرفه يف الفصل التشريعي األمل ين 21
بالنسبة ىل النواا ،و منا البد ص نناق

املشرو بشكل عام ،وما ير به من

صعبا مالية عل املي انية العامة للدولة .بالنسبة ىل املو و التكايل  ،حنن
نناق

مو و العار ال م

للفرتة ،صبيح ص

اشرتااات  4سنوات ،ولكن ها
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معاشات غ املعاش االعتيادي عن األربع سنوات ،أل عار اإلنفا غ عار
التاويل ،فتاويل صربع سنوات سيكو لسنت  ،وه ا يع
صرف املعاشات سنت

صن

ص فت ىل

افيت  .قد يطرح مو و املتوسط بشكل ميكن

دراسته ،فبدالً من صمل املتوسط عن السنت
ال فصل شريع لوحده ،ألنه ص
الفصل التشريع األول

س

األمل

 ،ص يتم صمل ه عل

يف القانو ب ه الطريقة ،حيث

5

ع ل عن الفصل التشريع الثان  ،و ذا

استار العضو صاثر من فصل فثبد ص

تم مراجعته بشكل صفضل من

الطريقة ا الية ،ألنه لو حدث يف صي مادة عديل فسيأ يك العضو المبملان
األمل ال ي دملل الفصل التشريع األول و

يدملل الفصل التشريع الثان

ودملل الفصل التشريع الثالث ،وه ا األمر سيكو به صرف معاشات قد 01
ير يف املو و  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ صيد براهيم ب اد.

05

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار بالنسبة ىل ما فضلت به
األملت ميا املربا

 ،ذا صردنا ص جناع الفرت

مع بع

وباإلمكا

مراجعة ذلك مستقبثً ــ ه ا حبس ما ف ات ــ فلااذا نقسم صربع سنوات
لوحدها ،و مل نسبة معينة ،والفرتة الثانية يكو هلا نسبة معينة؟ هل 21
ستدمج ها ا الفرت ا  ،صم صن ا ست مل حبس

ملر را ؟ هل هم من

سيقومو بالتعديل عل القانو صم اولس؟

الرئيـــــــــــــــس:
حنن السلطة التشريعية وحنن من نعدل عل القانو وليس هم.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
صقصد صنه بإمكان م ص يتقدموا باقرتاح بقانو .

الرئيـــــــــــــــس:
ال ميكن م ص يتقدموا باقرتاح بقانو  ،و منا بإمكان م قديم مشرو

5

بقانو  ،وصنت قدم االقرتاح بقانو  ،ولكن يف األمل اولس هو من يقر
املشرو ومن يقر االقرتاح.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
ص صقدم اقرتاح ويصد عليه اولس ويرجع مرة يانية وي ه
ا كومة ومن يم يأ

ىل 01

ىل النواا قد يستغر ذلك وقتًا.

الرئيـــــــــــــــس:
عل الٍ بعد ه ا النقاش الطي ومع املتثف وج ات النظر ال صن
صعتقد صن ا ال ا ص يف املصلبة العامة ،فكل من صدىل برصيه باملوافقة صو 05
باالملتثف مع وصية الل نة لديه وج ة نظر فياا رحه ،وصح ص صقول
الاة لخأخ الع ي الداتور عبدالع ي صبل نه عندما يأ

مشرو قانو يف

ظروف ،و تغ ه ه الظروف جي ص يعاد النظر بالنسبة ىل ما است د من
ظروف حتتم علينا عادة النظر فيه ،ول لك ه ا القانو ص
فيه ا اد

صو اعنا يبة ،وصحببت ص صقول

الوورا و و ول الع د ــ حفظ م ا

ورعاهم ــ

يف فرتة اانت

جثلة امللك و و رئيس 21
يقصروا ،واانوا ارما

مع صعضا السلطة التشريعية صاثر مما هم ارما مع صنفس م ،ل لك ال
نقيس األمر عل ص هنا مشرو قانو جا يف ظروف معينة ونب

عليه ذا

اانت الظروف قد غ ت .النقطة األملرى خبصوص ما فضل به األخ صيد
ب اد ،حيث نه قال
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قضوا الفرتة الثانية يف حياة ه ه املس ة التشريعية ،صقول له

ه ا هو

التقاعد ،ف نا الكث ممن قاعد قبل  01و 05سنة واليوم روا ب م متدنية،
وال يستطيعو ص يقولوا ساوونا ن ص
ه ا هو التقاعد ،صبيح ص البع

بعدنا بأير رجع  ،ف ا ال جيوو،

من م قد يكونو متضررين من ص القوة

الشرائية للنقود قد فقدت ج ًا اب ًا من قيات ا ،ولكن ه ا هو التقاعد5 ،
عندما ص

اإلملوا يف الفصل التشريع األول والثان اانت املكافأة شيئًا،

وعندما جا وا يف الفصل التشريع الثالث اانت املكافأة شيئًا ملر ،ول لك
ال نستطيع ص نقول

يستفيدوا ،وصحببت ص صقول

ه ال استفادوا وه ال

الظروف صعبة ،وصنا متأاد صنكم مدراو هل ا األمر ،ولقد التقطت
اثمًا قاله األخ صيد ا داد ،حيث قال نه عل الرغم من الظروف 01
الصعبة ولكن لنتفاهم مع ا كومة إلجياد خمر ينصا ه ال  ،ويف الوقت
نفسه ال ير

صعبا مالية عل مي انية الدولة يف ه ه الظروف ،و ذا اا

ه ا رصيكم ،فأعتقد صنه من املاكن ص جند خمرجًا إلنصاف من نسع ىل
نصاف م من دو ص نر

الت امات وصعبا مالية عل املي انية العامة للدولة،

ذا وافق جملسكم املوقر عل ه ا املقرتح ننت

ىل وصية فيد بإجياد 05

صيغة مقبولة مع ا كومة ــ ذا استطعنا ــ حبيث نصل ىل وافق من دو ص
نر

الت امات وصعبا مالية عل املي انية وص حنقق صغراض الطرف  ،و ذا
يوافق جملسكم املوقر عل ه ا املقرتح ،فليس صمامنا ال التصويت عل

املشرو  ،وستعود ا ولة مرة صملرى ،فإذا رفضت وصية الل نة سنعود من
جديد ىل حبث املشرو  ،و ذا وافقتم عل

وصية الل نة ،فسيبق هنا

ملثف مع اإلملوا يف جملس النواا ألن م وافقوا عل مشرو القانو ،
وبالتال سيدملل صيضًا مرحلة جديدة من األمل والرد ،ول لك صقرتح ص يت
اولس قرارًا نكو مدرا
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والظروف االستثنائية اليت متر ب ا األو ا املالية للبلد ،وبالتال صرجو ص يتم
التفاهم مع ا كومة املوقرة عل

جياد صيغة إلنصاف ه ال من دو ص

ي ير ذلك يف و ع الصندو  ،ومن دو ص كو هنا الت امات مالية بعيدة
املدى حبيث يد من ع

الصندو صاثر مما هو يعان من ع ؛ صمتن ص

كو هنا صيغة فاهم ودي ،وال صملفيكم سرًا صن

ب لت ج دًا يف ه ا 5

االجتاه وصحسست ص هنا است ابة ،فإذا اا هنا قبول هل ا األمر ف ا
صفضل من ص نلا يف حلقة مفرغة ليس هلا ن اية ،وحنن نسع وليس عل من
يسع ص ينال ما يطل  ،وال صقول لكم ننا سنسع وسنبصل عل ما نريد،
و منا صقول ر ا نصل ىل حل ،لكن يف الن اية سأ ر األمر لكم ،وصنتم
01

صصباا القرار صو ًال وصمل ًا.

العضو سوسن حاجي تقوي:
سيدي الرئيس ،صرى ما ص نوافق عل
التصويت عليه ،فإ

أجل التصويت عليه يع

وصية الل نة و ما ص ن جل
ص يبق لدى الل نة حت
05

تعدل الظروف االقتصادية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،صرى صال ت

وا قرارًا بشأنه اليوم ،وص نرت املو و ونسع

إلجياد ريق يالث ،فقد نتاكن من الوصول ىل حل بدالً من اختاذ قرار
بالقبول صو بالرف  ،حبيث نعط صنفسنا مساحة من الوقت ،ونتان ص
يكو هنا

21

ف م ل لك .فضل األخ الداتور عبدالع ي حسن صبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،صعتقد ص اقرتاحك ــ سيدي الرئيس ــ يف قاة
ا كاة وهو مناس جدًا ،لكن اآللية اآل ليست يف التصويت عل
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الل نة بالرف

صو بالقبول ،فإذا صو نا اآل نكو قد صن ينا املو و  ،ل ا

صرى ص يعاد ىل الل نة ،والل نة املوقرة تباحث مع معاليكم ومع ا كومة
بتوصية صو عديل...

إلجياد خمار هل ا الو ع ،ومن يم أ

5

الرئيـــــــــــــــس:
صرى صال يعاد ىل الل نة ،وصال نت

قرارًا بشأنه اآل بل يبق املو و

معلقًا عل ص نبدي مسا ٍ صملرى ،فإ وصلنا ىل حل حين ا ميكننا عاد ه
ىل اولس مرة صملرى ،وعندما يعود ىل الل نة في

ص

ببثه من جديد.

فضل األخ الداتور عصام عبدالوهاا المبوجن رئيس هيئة املستشارين
01

القانوني باولس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،صعتقد ص ما يتفق مع صحكام الثئبة هو ص
يقدم اقرتاح بإعادة مشرو القانو

ىل الل نة مل يد من الدراسة ،ويف ه ه

ا الة تاح الفرصة لببث اقرتاح معاليك فياا يتعلق بالتوافق مع ا
ا كومية امل تصة يف معا ة ه ا املو و بشكل صو بآملر ،صما اآل
ص التقرير قد رُفع وهنا

ة 05
املا

وصية واملو و قد بُبث من قبل األعضا فأعتقد

ص ليس هنا حل سوى ص سرتد الل نة مشرو القانو مل يد من الدراسة صو
ص يقدم اقرتاح بإعادة مشرو القانو
بالنسبة ىل مو و

ىل الل نة مل يد من الدراسة .صما

رجا التصويت فث صعتقد ص له

ثً فياا يتعلق 21

بأحكام الثئبة يف ه ا اوال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األملت الداتورة ج اد عبدا
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال ميكننا اسرتداد مشرو القانو وال عادة
دراسته ،و اا سيعاد فليعاد ىل

نة صملرى ،و ذا صعيد مرة صملرى ىل

الل نة فث صعتقد ص لدينا صي رصي ملر بشأنه ،وصرى ص يعود ىل

نة صملرى
5

اا األمر ال خيالا الدستور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اولس سوف يت
الدراسة .فضل األخ

قرارًا بإعاد ه ىل الل نة مل يد من

يس يد الرميب .

01

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حبس
القانو

ىل

نص املادة  019ذا صحيل مشرو

نة صملرى فليس للا لس ا ق يف مناقشة مواده مادة مادة،

و منا يصوت عليه يف اولس ااا جا من الل نة ،ف ه املادة نص عل :
«للا لس قبل صمل الرصي عل مشرو القانو بصفة ن ائية ،ذا اانت قد 05
صدمللت عل نصوصه عديثت با لسة ،ص
رصي ا باالشرتا مع

يله ىل الل نة امل تصة لتبدي

نة الش و التشريعية والقانونية صو مكتب ا يف صياغة

و نسيق صحكامه ،وعل الل نة ا ال لي ا املشرو ص
املوعد ال ي

قدم قريرها يف

دده هلا اولس .وال جيوو بعدئ جرا مناقشة يف املشرو ال
21

فياا يتعلق بالصياغة» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا صخ

يس حنن نتكلم عن مو و

ملر ،ولتو يح

املو و بشكل صامب فضل األخ الداتور عصام عبدالوهاا المبوجن
رئيس هيئة املستشارين القانوني باولس.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،مو و اإلحالة ىل

نة صملرى عندما طل

الل نة اليت صحيل لي ا املشرو مددًا متكررة إلن ا قديم قريرها ىل
اولس فف ه ه ا الة جيوو للا لس ص

يل مشرو القانو

ىل

صملرى لببثه و قديم قرير بشأنه ،ه ا هو ا كم املتعلق باإلحالة ىل
صل ،ل لك ال ميكن حالته ىل

صملرى ،وه ا يف ا قيقة

نة
نة 5

نة صملرى،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،فضل األخ صيد براهيم ب اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،صرى ص علينا اآل ــ بعدما استاعنا ىل ما قاله
سعادة رئيس هيئة املستشارين القانوني باولس ــ ص نوافق عل
الل نة ،ولكن رف

عاد ه ىل

الل نة استثمه مرة صملرى هو املشكلة .فالل نة رفضت 05

اسرتداده و لبت حالته ىل

نة صملرى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مثحظات صملرى؟
21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل عادة التقرير ىل الل نة مل يد من الدراسة؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ذلك .وننتقل اآل ىل مناقشة قرير

نة ا دمات خبصوص

مشرو قانو بتعديل املادة ( )7من القانو رقم ( )74لسنة 2112م بشأ رعاية
و أهيل و شغيل املعاق ( ،املعد يف

و االقرتاح بقانو املقدم من جملس

النواا)؛ وللظروف الصعبة اليت متر ب ا املي انية لبت ا كومة أجيل 5
مناقشة مشرو القانو مل يد من الدراسة ،ومل يد من التشاور ب
الل نة وووارة العال يف ه ا الشأ  ،ف ل يوافق اولس عل

صعضا

أجيل النظر يف

مشرو القانو ه ا؟
01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ذلك .وننتقل اآل ملناقشة قرير
االقرتاح بقانو بتعديل بع

نة ا دمات خبصوص

صحكام القانو رقم ( )74لسنة 2112م ،بشأ

رعاية و أهيل و شغيل املعاق  ،واملقدم من صصباا السعادة :الداتورة ج اد 05
الفا ل ،والداتور سعيد صيد عبدا  ،ونوار عل ا اود،

عبدا

وفا اة عبدا بار الكوه

 ،وهالة رم ي فاي  .وه ا االقرتاح يف الواقع

متعلق بالتساية فقط؛ ليكو مسا املشرو هو مشرو قانو بشأ رعاية
و أهيل و شغيل «ذوي اإلعاقة» بدالً من «املعاق »؛ وذلك انس امًا مع صحكام
اال فاقيات الدولية .وص ل من األخ نوار عل ا اود مقرر الل نة التوجه ىل 21
املنصة ،فليتفضل.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً ص ل

ثبيت التقرير ومرفقا ه يف

املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اولس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )11

01

الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر الل نة.

العضو نوار علي احملمود:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،دارســت الل نــة االقــرتاح بقــانو  ،وا لعــت 05
علــ رصي مقـــدم االقـــرتاح ،وعلــ رصي

نــة الشــ و التشـــريعية والقانونيـــة

باولس ،وعل رصي ووارة العال والتناية االجتااعيـة ،ومتّ اسـتعراض وج ـات
النظــر الــيت دارت حولــه مــن قبــل صعضــا الل نــة واملستشــار القــانون لش ـ و
الل ــا واملستشــار القــانون املســاعد بــاولس ،حيــث ب ـيّن صصــباا الســعادة
صعضا الل نة ص القانو رقم ( )74لسنة 2112م بشـأ رعايـة و أهيـل و شـغيل 21
املعاق و عديث ه ،ينص يف عنوانه وصحكامه عل است دام الايت «املعـا »
و«املعــاق » ،وهــ الكلاــات الــيت حتاــل معــان ســلبية لــ وي اإلعاقــة .وملــا
اانـــت مملكـــة الببـــرين قـــد صـــدقت علــ ا فاقيـــة األمـــم املتبـــدة

قـــو

األش ـ اص ذوي اإلعاقــة ،وج ـ القــانو رقــم ( )22لســنة 2100م بالتصــديق
علـ ا فاقيــة حقــو األشـ اص ذوي اإلعاقــة ،الــيت اســت دمت مصــطلح «ذوي 25
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اإلعاقة» بدالً عن «املعاق » ،األمر ال ي يتطل

عديل القانو رقم ( )74لسـنة

2112م بشأ رعاية و أهيل و شغيل املعاق و عديث ه ،باستبدال عبـارة «ذوي
اإلعاقة»

ل الايت «املعا » و«املعاق » من عنـوا القـانو وصحكامـه ،ـا

يصبح من املعن السل للاصطلح ،و ا يتسق مـع ا فاقيـة حقـو األشـ اص
ذوي اإلعاقــة .وحيــث

ه ـ ه اال فاقيــة قــد حبثــت ســبل والــة

يــع صشــكال 5

التايي عـن فئـة «ذوي اإلعاقـة» ،واال فـا علـ التوقـا عـن اسـتعاال الاـيت
«معــا » صو «معــو » جبايــع اللغــات ،أل منظاــات يايــة حقــو ذوي اإلعاقــة
بيّنـت صن ـا الاـات سـلبية ـ اإلنسـا و ـمبو فيـه مـوا ن الـنقص والضـعا
وحصــره يف قال ـ الشـ ص املعــا  ،واأنــه الشـ
فيه ،متناس ص الش ص من ذوي اإلعاقة له جوان

الوحيــد الـ ي يــراه النــاس
جيابية وقدرات اـث ة01 .

ويف ــو اــل ذلــك ــرى الل نــة التوصــية باملوافقــة عل ـ جــواو نظــر االقــرتاح
بقانو  ،واألمر معروض عل اولس يف اختاذ ما يراه مناسبًا،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،هل هنا مثحظات؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق اولس عل وصية الل نة جبواو نظر ه ا االقرتاح؟

(أغلبية موافقة)
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