.1

العضو أحمــــــــــــــــــــــــد اراهيــــــــــــــــم اهــــــــــــــــــــــــ اد.

.2

العضــــــــو الــــدلتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

.3

الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

.4

العضـــــــــو اســــــــــــام ســـــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

.5

الـــــعضـــــــــــــو جـــــ اســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ .

.6

الــــــعضـــــــــــــو جــــــمــــــا

مــــــحــــــمــــــد ــــــ ــــــرو.

.7

الــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــ ــــعــــبــــ .

.8

الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــ ســــــــــــلــــمــــا .

.9

العضــــــــو الــدلتورة جهــاد عبــدا

الفــا ــــــــــل.

.10

الـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــبـــــيـــــب الـــــ ـــــيـــــا .

.11

الـــــعضــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار

الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــ .

.12

الـــعضــــــــــو خــــالــــد حســــــــــيـــن الــمســــــــــقــطـــ .

.13

الــــعضــــــــــــو خــــالــــد مــــحــــمــــد الــــمســــــــــــلــــم.

.14

الـــــعضـــــــــــــو درويـــــ

أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــ .

.15

الـــــــعضــــــــــــــو دال

جـــــــاســــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

.16

الـــــعضـــــــــــــو هـــــوة مـــــحـــــمـــــد الـــــ ـــــواري.

.17

الــــعضــــــــــــو ســــــــــــامــــيــــة خــــلــــيــــل الــــمــــ يــــد.

.18

العضــــــــو الــــدلتور ســــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

.19

الـــعضـــــــــــو ســـــــــــمـــيـــر صــــــــــــاد الـــبـــحــــارنــــة.

.20

قوي.

.21

العضــــــــو الـــدلتورة ســــــــوســــــــن حـــاج
الـــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد

عـــــيـــــد

رحـــــمـــــة.

.22

العضــــــــو الســــــــيـــد

.23

الـــعضـــــــــــو عــــاد عـــبــــدالـــرحـــمـــن الـــمـــعــــاودة.

.24

الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.
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.25

العضــــــــو الــــدلتور عبــــدالع ي حســــــــن أاــــل.

.26

العضــــــــو الــدلتور عبــدالع ي عبــدا

العجمــا .

.27

العضــــــــو عبــدالوهــاب عبــدالحســــــــن المنصــــــــور.

.28

الــــــعضـــــــــــــو عــــــلــــــ

أحــــــمــــــد.

.29

العضــــــــو الدلتورة اطمة عبدالجبار ال وهج .

.30

العضــــــــو الــــدلتور محمــــد عل حســــــــن عل .

.31

العضــــــــو الــدلتور محمــد عل محمــد ال اع .

.32

العضــــــــو الــدلتور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــا .

.33

الــعضــــــــــو نــــانســــــــــ ديــنــــا يــل ـ خضــــــــــوري.

.34

الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــ

الــــــمــــــحــــــمــــــود.

.35

الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي

عــــــيســـــــــــــ

ـــــــايـــــــ .

وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل اراهيم

طريف األمين

العام لمجلس الشورى .هذا وقد مثل الح ومة سعادة السيد غانم ان ضل
البوعينين و ير ش و مجلس الشورى والنواب.
لما حضر الجلسة اع

ممثل الجها الرسمية وهم:

5

 من و ارة ال ارجية:
 -1السيد محمد عبدالرحمن الحيدا المستشار القانون .
 -2السيد يوسف يعقوب العباد ملحق دالوماس .
 من و ارة األشغا وش و البلديا والت طيط العمران :
-

10

الدلتور الح صالح ال بيس مستشار التطوير.
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 من و ارة المواصال واال صاال :
ــ السيد لما حنف رياض مستشار الطيرا المدن .
 من و ارة ش و مجلس الشورى والنواب:
 -1الســـيد عبدالع يم محمد العيد الوليل المســـاعد لشـــ و

5

مجلس الشورى والنواب.
 -2السيد ألبر جاسم عاشور المستشار القانون .
ــ وعدد من مديري اإلدارا ورؤساء األقسام وموظف الو ارة.
 من و ارة الصناعة والتجارة والسياحة:

10

 السيد نادر خليل الم يد وليل الو ارة لش و التجارة. من الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا :
 .1السيد عبدا

أحمد الدرا ي نائب الرئيس.

 .2الســيد ريد غا ي جاســم رئيس لجنة الحقو االقتصــادية

15

واالجتماعية.
لما حضـــــــرها الدلتور أحمد عبدا

ناصـــــــر األمين العام

المســــــاعد للموارد البشــــــرية والمالية والمعلوما  ،والدلتورة و ية
يوســــــف الجيب األمين العام المســــــاعد لشــــــ و العالقا واإلعالم

20

والبحوث ،والسيد عبدالناصر محمد الصديق األمين العام المساعد
لشـــ و الجلســـا واللجا  ،والدلتور عصـــام عبدالوهاب البر نج
رئيس هيئة المســــــــتشــــــــارين القانونيين االمجلس ،وأعضــــــــاء هيئة
المســــتشــــارين القانونيين االمجلس ،لما حضــــرها عدد من مديري
اإلدارا ورؤســــــاء األقســــــام وموظف األمانة العامة ،م ا تتح معال
الرئيس الجلسة:
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25

الرئيـــــــــــــــس:
اســـــم ا

الرحمن الرحيم ،أســـــعد ا

صـــــباح م ا ل خير،

نفتتح الجلســــــــة العشــــــــرين من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصــــــــل
التشـــريع الرااع ،ونبدأ اتالوة أســـماء األعضـــاء المعتذرين والغائبين عن
طريف األمين العام

الجلســـة الســـااقة .فضـــل األي عبدالجليل اراهيم

5

للمجلس.

األمين العام للمجلس:
شــــ ريا ســــيدي الرئيس ،الســــالم علي م ورحمة ا
وأسعد ا

وارلا ه،

صباح م جميعيا ا ل خير ،اعتذر عن حضور هذه الجلسة

لل من أصــحاب الســعادة :ر ــا عبدا
من المجلس ،وجواد عبدا

عباس

ره

10

مهمة رســمية ات ليف

مهمة رســـــــمية ات ليف من جهة

أخرى ،و اد أحمد الحاج وخميس حمد الرميح ل رف صح طارئ
منّ ا

عليهما االصحة والعا ية ،وش ريا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شــ ريا ،واهذا ي و النصــاب القانون النعقاد الجلســة متوا ريا.
وننتقل اآل

ل البند التال من جدو األعما وال اص االتصــــــديق عل

مضبطة الجلسة السااقة ،هل هنا مالح ا عليها؟
20

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

قر المضــــــــبطة لما ورد

لي م .وننت قل اآل

ل الب ند

التال من جدو األعما وال اص االرســـــــــائل الواردة .فضـــــــــل األي
عبدالجليل اراهيم
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25

األمين العام للمجلس:
شــ ريا ســيدي الرئيس ،الرســائل الواردة :رســائل معال الســيد
ليه

أحمد ان اراهيم المال رئيس مجلس النواب ا صــــــــوص ما انته

مجلس النواب حو التال  :المرســـــــوم اقانو رقم ( )22لســـــــنة 2016م
اشــــر شــــرلا ال اليا المحمية .وقد مت حالته ل لجنة الشــــ و

5

المالية واالقتصـــــــادية مع خطار لجنة الشـــــــ و التشـــــــريعية والقانونية.
والمرســــوم اقانو رقم ( )23لســــنة 2016م

شــــر العهد ،وقد مت

حالته ل لجنة الشـــ و المالية واالقتصـــادية مع خطار لجنة الشـــ و
التشريعية والقانونية ،وش ريا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
ش ريا سيدي الرئيس ،لما علمو أننا

األسبو الما

15

أقررنا عديال دستورية مهمة لم ا حة اإلرهاب ،ول ن المالحظ
اإلعالم ال ارج وخصوصيا

ذاعة الــ  BBCوالمحطا

األخرى أ االنطبا الذي رله هذا التعديل هو أ هنا

اإلذاعية
محالمة

للمدنيين أمام المحالم العس رية ،وهذا غير صحيح؛ أل التعديال
مس رهاايين دراوا دريبيا عس رييا .والمالح ة الت أراها أ

عالم

المجلس مقصر من هذه الناحية ،يجب عليه أ يو ح للرأي العام من
خال

اإلعالم الداخل

وال ارج

ماهية هذه التعديال

ومغ اها

وأهدا ها ،وش ريا.
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20

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،أعتقد ــ يا أي عبدالرحمن ــ أ ال الم الذي قيل
الت

الجلسة السااقة والمداخال

طرحها األعضاء و حت األمور،

ولانت عالي جلسة اري ية ،و ذا لا اإلعالم ال ينقلها االصورة الت
مّت

هذا ذنب اإلعالم وليس المجلس؛ ولو رجعت ل

السااقة ــ وه موجودة ومسجلة ــ ستجد أ المداخال
وع

الجلسة

5

للها قوية

ال الم الذي فضلت اه؛ ول ن أنت عرف ومتعود عل أجه ة

اإلعالم الموجودة ،وهذا ليس شيئيا جديديا االنسبة لينا ،ه
قلب الحقائق

اع

األوقا

حاو

و ستضيف أناسيا لهم أغراض أخرى،

رعتقد أ المجلس وأغلبية األعضاء قاموا االدور المفترض منهم القيام

10

اه ،أما قضية اإلعالم وهل ينشر لل ما لُتب أو ال ينشره هذا ش ء
ال نمل ه .فضل األي عاد عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شــــــــ ريا ســــــــيـــدي الرئيس ،عليقيـــا عل لالم أخ الع ي

15

عبدالرحمن جمشير وقد ذلر حدى القنوا  ،أقو ه الء مت أنصفوا
البحرين؟ هذه أجه ة معادية ،وه متعاونة عاونيا و يقيا مع أعداء البلد
و برر لل الجرائم الت يقومو اها ،ووجهة ن ري ه أنه ليس معن
ذلك أال نجتهد عالمييا وال نوصـــــل وجهة ن رنا ،و نما أقو  :ال نشـــــغل
أنف سنا اهم ،العداء متر صل يهم ،ومهما علنا ق صدهم

رر البلد،

20

ل ن نحن عل الجادة وعملنا صــــــــحيح ونر ــــــــ رانا أوالي م العد ،
ولل ما ذلر

الجلسة وا ح واحسب القانو ؛ وأقو أي ضيا :ه الء

مت قالوا عن جراء صحيح نه صحيح ،ال نشغل أنفسنا اهم والقا لة
سير

طريقها اإذ ا

ع وجل ،وش ريا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شـــــ ريا ســـــيدي الرئيس ،لالم األي عاد المعاودة صـــــحيح،
ول ن أ

5

لم عن عالم المجلس اـال صــــــــوص الـذي يجـب أ يقوم

اواج به لامالي وأ يو ــــــــح ذ لك للرأي ال عام ،وا عد ذ لك أي مواقف
ســــــــيت ذها اإلعالم المعادي هم يقومو اما يقومو اه ،ول ن علينا
واجب و ــــــــيح هدف هذه التعديال لإلعالم وللرأي العام ال ارج ،
وش ريا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:

15

ش ريا سيدي الرئيس ،صباح ال ير جميعيا .أعتقد أ ما فضل
اه األي عبدالرحمن جمشير يه نو من الصواب ،ول ن
أعتقد أ

عالم مجلس الشورى لن يقصر

الوقت نفسه

هذا اال جاه .نحن نعلم

ونتااع لمدة شهرين قريبيا هذا المو و ولُتب عنه ال ثير
الصحا ة ووسائل التواصل االجتماع ولا إلعالم المجلس مش وريا

20

دور مهم ولنا دائميا نتواصل وقد أرسلوا ل قبل يومين ملفيا لامالي عن
هذا المو و  ،رلف ش ر ل

دارة اإلعالم االمجلس ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــــــ ريا ،يســــــرن أ أرحب ابنا نا طالبا مدرســــــة جدحف
الثانوية للبنا ومعلما هن
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النو من ال يارا الت
ســهم

راط ال جا نب الن ري اال جا نب العمل  ،والت

الوقوف عل ســير العملية التشــريعية االممل ة ،معبرين عن

ج يل شــــــ رنا لما قوم اه و ارة التراية والتعليم و دارة المدرســــــة من
نســــــيق لتســــــهيل مثل هذه ال يارا  ،رهالي وســــــهالي ا ن
الشــــــــورى .وننتقــل اآل

مجلس

ل البنــد التــال من جــدو األعمــا وال ــاص

5

امناقشــــة قرير لجنة حقو اإلنســــا ا صــــوص المرســــوم اقانو رقم
( )20لســــــــنة 2016م اتعديل اع

أح ام القانو رقم ( )26لســــــــنة

2014م اإنشـــــاء الم ســـــســـــة الوطنية لحقو اإلنســـــا  .وأطلب من األي
عبدالوهاب عبدالحســـــــن المنصـــــــور مقرر اللجنة التوجه ل المنصـــــــة
ليتفضل.

10

العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
ش ـ ريا ســيدي الرئيس ،ادايةي أطلب ثبيت التقرير ومر قا ه
المضبطة.
15

الرئيـــــــــــــــس:
ثبيت التقرير ومر قا ه

هل يوا ق المجلس عل

المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

20

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومر قا ه

المضبطة.

(انظر الملحق  /1صفحة )120

25

الرئيـــــــــــــــس:
فضل األي مقرر اللجنة.
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العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
شـــ ريا ســـيدي الرئيس ،دارســـت اللجنة المرســـوم اقانو رقم
( )20لســــــــنة 2016م اتعديل اع

أح ام القانو رقم ( )26لســــــــنة

2014م اإنشـــاء الم ســـســـة الوطنية لحقو اإلنســـا  ،واطلعت عل قرار
مجلس النواب ومر قا ه اشــــــــر المرســــــــوم اقانو  .واعد االطال عل

5

المرســـــوم اقانو المذلور ومذلر ه اإليضـــــاحية ،واعد االطال عل
قرار مجلس النواب ،والرأي القانون للجنة الش و التشريعية والقانونية
الذي جاء م لديا ســـــالمة المرســـــوم اقانو من الناحيتين الدســـــتورية
والقانونية ،واعد دارس اآلراء والمالح ا الت أاديت من قبل الســـادة
أعضـــــاء اللجنة ،واالســـــتئناس امالح ا الم ســـــســـــة الوطنية لحقو

10

اإلنســــا  ،واالســــتما لمالح ا المســــتشــــار القانون المســــاعد؛ رأ
اللجنـــة أ من األهميـــة الموا قـــة عل قرار مجلس النواب .ويتبين من
خال التعديال الت أجريت عل القانو النا ذ أ الهدف هو المواءمة
اين ما ضــــمنه قانو نشــــاء الم ســــســــة الوطنية لحقو اإلنســــا من
أح ام وما ناوله قرير (ايا االمتثا لمبادئ ااريس – اللجنة الفرعية

15

ااالعتماد التااعة للتحالف العالم للم ســســا الوطنية لحقو اإلنســا )
من مالح ـــا

عل هـــذا القـــانو  ،حيـــث نـــاو هـــذا التقرير عـــدة

مالح ا انتهت اتصــنيف الم ســســة الوطنية لحقو اإلنســا اممل ة
البحرين اتصــــــــنيف (ب) ،األمر الذي

و معه عضــــــــوية ممل

ة

البحرين مقتصرة عل المراقبة من دو التصويت والمشارلة .وحر صيا
عل الحفاظ عل دور ممل ة البحرين البار
حقو اإلنســـــا  ،جاء

مسيرة اإلصالح ودعم

ـــــرورة دخا التعديال المقترحة عل قانو

ن شاء الم س سة الوطنية لحقو اإلن سا  ،وذلك من أجل الح صو عل
صـــنيف (أ) ونيل حق المشـــارلة والتصـــويت ،و ع ي م انة ممل ة
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البحرين

مجا حقو اإلنســـــــا من خال دعم الم ســـــــســـــــة لتتبوأ

م ــانتهــا الطبيعيــة

المجتمع واين ن يرا هــا

الدو الت يتم صــــنيفها
مراجعة صــــــــنيفها

العــالم ،حيــث

ــــمن الفئتين (ب) و(ه) ســــتطيع أ

طلب

أقرب موعد للمراجعة ،واما أ المراجعة تم

خال شهري مايو ونو مبر ،لذلك صدر المر سوم اقانو محل الدرا سة
اتعــديــل القــانو النــا ــذ ليتم قــديم المراجعــة

5

أقرب وقــت مم ن.

ويترلف المرسوم اقانو ـــــ ضالي عن الديباجة ـــــ من خمس مواد :جاء
المادة األول اا ستبدا ( )8مواد ضمن اع ضها ا ستبدا اع
والبع

اآلخر اســــــــتبــدا اع

األح ام المســــتبدلة الن

البنود

المواد،

هــذه المواد ،وقــد نــاولــت

عل جوا اختيار أعضــــاء مجلس مفو ــــ

10

الم ســســة الوطنية لحقو اإلنســا من اين أعضــاء الســلطة التشــريعية
عل أال

و لهم األغلبية

مجلس المفو ـــين ،ولهم أ يشـــارلوا

النقاش من دو أ ي و لهم صــــــــو معدود ،وأ يصـــــــــدر أمر
اتحــديــد ليــة و جراءا و ــــــــوااط اختيــار أعضــــــــــاء مجلس

مل

المفو ــــــــين ،لمــا م الن

عل أ ي و

عضــــــــويــة مجلس

15

المفو ــين أعضــاء متفرغين وأعضــاء غير متفرغين ،وعل منح أعضــاء
مجلس المفو ـــــــين الحق
أو ــــا حقو اإلنســــا

القيام ا يارا معلنة وغير معلنة لرصـــــــد
أمالن االحتجا  ،ضــــالي عما ناولته لك

األح ام من ل ام الجها الرســــــــمية اإعداد الردود والمالح ا عل
قرير الم سسة .أما المادة الثانية قد استبدلت عبارة الالئحة الداخلية
اعبارة الالئحة التنفيذية .وجاء المادة الثالثة اإ ـــــا ة اندين ل المادة
األول

ضــمنا عريف العضــو المتفرل والعضــو غير المتفرل ،لما مت

ــــا ة عبارة «أ يهير المبن لألشــــ اص ذوي اإلعاقة »...ل نهاية
المادة ( ،)2ضالي عن
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ح ر ضــارب المصــالح ألعضــاء مجلس المفو ــين ،و قرة أول للمادة
( )10ن

عل أ أعضاء مجلس المفو ين غير قاالين للع

ال و قيا

ألح ــام هــذه المــادة ،وانــد ارقم (ي) ل المــادة ( )12يتعلق اعقــد
الم ســـســـة للقاءا والفعاليا المشـــترلة ،والتواصـــل المباشـــر مع من
يدّع التعرض ألي ش ل من أ ش ا االنتها  .أما يما يتعلق االمادة
الرااعة قد نصـــــــت عل

5

ـــــــا ة عناوين ل مواد القانو وذلك لجعل

القانو ألثر يضــاحيا ،وأخيريا جاء المادة ال امســة نفيذية .وصــية
اللجنة :وصـــ اللجنة االموا قة عل المرســـوم اقانو رقم ( )20لســـنة
2016م اتعديل اع

أح ام القانو رقم ( )26لســــــنة 2014م اإنشــــــاء

الم ســـــســـــة الوطنية لحقو اإلنســـــا  .واألمر معروض عل مجلســـــ م

10

الموقر للتفضل االن ر يه وا اذ ما رونه اشرنه ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،هل هنا مالح ا ؟ فضل األي أحمد مهدي الحداد.
15

العضو أحمد مهدي الحداد:
ش ريا سيدي الرئيس ،ادايةي أ قدم االش ر الج يل واالمتنا
ل عاهل البالد المفدى ــ حف ه ا
اقانو .
ــ حف ه ا

ورعاه ــ عل

صدار هذا المرسوم

صدار مثل هذا المرسوم اقانو يمثل رؤى اقبة لجاللة الملك
ورعاه ــ ليس قط لألجيا الحالية ال أيضيا لألجيا القادمة.

هذا المرسوم اقانو

صدر

الوقت المناسب ،ومن أهدا ه

األساسية :أوالي :قوية من ومة حقو اإلنسا داخل ممل ة البحرين.
انييا :قوية من ومة حقو اإلنسا االنسبة ل ممل ة البحرين
المحا ل الدولية وا اصة لدى األمم المتحدة .لدي لتاب مبادئ ااريس،
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والمرسوم احتوى عل جميع األمور الت ذلر
و اد عليها

«مبادئ ااريس»،

الواقع ،عل سبيل المثا  :االنسبة ل اختيار األعضاء

المفو ين ،ألد المرسوم أهمية أ ي و المفوض حاصالي عل درجة
عالية من الترهيل العلم  ،ااإل ا ة ل ذلك يجب أ ي و ملميا اإحدى
لغا األمم المتحدة ااإل ا ة ل اللغة العراية ،و

هذه اإل ا ة مهمة

5

جديا و حسب لجاللة الملك .أعتقد أ هذا المرسوم مهم جديا ،وسوف
يعط

ممل ة البحرين

مصداقية البالد

ال اره والداخل صورة مشرقة ،وسيع

مجا حقو اإلنسا  .و

هذه العجالة ال أنس ما

قوم اه الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا من جهود مضنية

عي

مبادئ حقو اإلنسا  ،والحفاظ عل حقو المواطن ،هنا أمور قوم
الم سسة احلها ا ل هدوء اينها واين المس ولين
هذا المرسوم سي يد من مصداقية هذه الم سسة ،و
مناقشة اللجنة الفرعية المعنية ااالعتماد ــ الت

الدولة .أعتقد أ
شاء ا

خال

قوم اتصنيف الم سسا

الوطنية لحقو اإلنسا ــ رخذ

االعتبار ما احتوى عليه هذا المرسوم

مقترحة عل قانو

نشاء الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا ،

من عديال

وذلك من أجل الحصو عل
ول

15

صنيف (أ) ونيل حق المشارلة والتصويت،

ي و لها دور لبير من خالله ستطيع أ

ممل ة البحرين من أمور ع

10

نقل ما قوم اه

و قوي مبادئ حقو اإلنسا  ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

ش ريا ،فضل األخت جميلة عل سلما .

العضو جميلة علي سلمان:
ش ريا سيدي الرئيس ،أ قدم االش ر الج يل ل
الجاللة الملك ــ حف ه ا
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الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا  ،وأيضيا إلصداره األمر المل
( )7لسنة 2017م المتعلق اتحديد

رقم

وااط عيين أعضاء الم سسة الوطنية

لحقو اإلنسا  ،اللذا أ يا لمواءمة قانو الم سسة الوطنية لحقو
اإلنسا وأو اعها مع مبادئ ااريس ،وأيضيا و قيا للتوصيا الصادرة عن
اللجنة الفرعية لالعتماد .أؤلد أ هذه التطورا واإلنجا ا الحقوقية

5

ادايةي من رسيس الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا والمن وما الحقوقية
األخرى من م سسا وهيئا حقوقية وانتهاءي اهذه التعديال الت أجريت
عل

حدد اختيار أعضاء الم سسة

قانو الم سسة والضوااط الت

الوطنية لحقو اإلنسا  ،هذه التطورا

واإلنجا ا

دلت عل ش ء

إنها د عل عناية جاللة الملك والقيادة الح يمة امسرلة حقو
اإلنسا  ،و

اإلنسا البحرين

ير

احقو اإلنسا سواء لا الش

10

أوالي ،وأيضيا االهتمام والعناية
مواطنيا أو مقيميا عل هذه األرض

الطيبة .ادايةي أحببت أ أعط أعضاء المجلس نبذة عن اللجنة الفرعية
لالعتماد ،ولماذا م جراء هذه التعديال عل قانو الم سسة الوطنية
لحقو اإلنسا  ،اللجنة الفرعية لالعتماد منبثقة من التحالف الدول

15

لم سسا حقو اإلنسا عل مستوى العالم ،ودورها هو القيام اتصنيف
الم سسا

الوطنية لحقو

اإلنسا

احسب أو اعها ،قد عطيها

صنيف (أ) أو (ب) أو (ه) أو صنيف أدن من هذا التصنيف ،و رأسها
حالييا لندا ،واألعضاء الحاليو

هذه اللجنة الذين ين رو طلبا

االعتماد هم :موريتانيا و رنسا والفلبين ارئاسة لندا .التصنيف (أ)،
هو التصنيف الذي يمنح للم سسا
مصو يا

اجتماعا التحالف و

الوطنية وي ولها أ

و عضويا

جلسا حقو اإلنسا  .أما االنسبة

ل التصنيف (ب) ،الم سسا الوطنية المصنفة اهذا التصنيف ال يحق
لها التصويت ول ن دورها يقتصر عل المراقبة ،واإم انها خال أي
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تقدم ل اللجنة الفرعية لالعتماد اطلب عادة التقييم ،وين ر

ترة أ

التقييم خال شهري مايو ونو مبر .أما االنسبة ل التصنيفا

األدن

يم ن التقدم اطلب عادة التقييم اعد مرور خمس سنوا  .االنسبة ل
ممل ة البحرين ،قدمت الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا

ل اللجنة

الفرعية لالعتماد اطلب التصنيف ،ولألسف جاء التصنيف غير منصف

5

العتبارا لثيرة ال داع لذلرها اآل  ،ول ن من المم ن أ نذلر
أ منها ر يرا م تلفة من اع

الدو األعضاء ،ااإل ا ة ل الهجوم

الشرس ــ اشر الو ع الحقوق
ممل ة البحرين

اع

ممل ة البحرين ــ الذي القيه

المحا ل الدولية .هنا ست مالح ا صدر

عن اللجنة الفرعية لالعتماد االنسبة ل ممل ة البحرين ،المالح ة
األول

10

تعلق اآلية االختيار والتعيين ،وجاللة الملك أصدر األمر المل

رقم ( )7لسنة 2017م وحدد اآللية والضوااط ،وهذه الضوااط الت
حديدها

األمر المل

م

جاء متوا قة مع مبادئ ااريس ،و جاو

هذه الشرو والضوااط والمبادئ .أما االنسبة ل المالح ة الثانية :ه
تعلق االممثلين السياسيين ،واحسب فسير مبادئ ااريس هم البرلمانيو

15

وأعضاء الح ومة ،واالنسبة ل ممل ة البحرين ال يوجد لدينا أعضاء
مجلس المفو ين من أعضاء الح ومة مثل الم سسا األخرى
دو العالم .االنسبة ل أعضاء السلطة التشريعية ،و قيا لمبادئ ااريس
ه

عتبرهم من السياسيين االنسبة ل ما هو معمو اه

دو العالم ،حيث

ارلمانا

البرلمانيين يمثلو أو ااعين ألح اب سياسية ،لذلك

يعتبرو أي ارلمان هو ممثل سياس  ،لذلك جاء المالح ا أنه من
المم ن أ ي ونوا

من ش يلة الم سسا

يمل و حق التصويت ،وهذا ما أ
مبادئ ااريس .أما المالح ة الثالثة ه
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اين أعضاء الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا أعضاء متفرغين وذلك
ألهداف لثيرة منها أ
ضارب

هنا

و الم سسة لها استقاللية ،وأال ي و

المصالح مما يحقق االستقرار للم سسا

لحقو اإلنسا  ،وأ ي و هنا
الم سسا
امتطلبا
االنسبة ل

وجيه مستمر ومنت م ل العاملين

الوطنية لحقو

دور الم سسا

الوطنية

اإلنسا  ،والو اء المستمر والفعا

الوطنية ،لذلك لا هنا

المالح ة الرااعة ه

5

طلب للتفرل.

الوالية المتعلقة احقو

اإلنسا .

المالح ة ال امسة تعلق ارصد أمالن الحرما من الحرية ،وذلك ار
ي و للم سسة الوطنية لحقو اإلنسا

يارا

غير معلنة ألمالن

االحتجا  .والمالح ة السادسة تعلق االتعاو مع هيئا حقو اإلنسا .
جاء المرسوم اهذه التعديال

لمواءمة هذه التوصيا

10

والمالح ا

الصادرة عن اللجنة الفرعية لالعتماد مع قانو الم سسة الوطنية لحقو
اإلنسا

ممل ة البحرين .وسر يف أ هذه المالح ا ه ليست

مالح ا موجهة قط ل ممل ة البحرين ،ال ه مالح ا لانت
موجهة ل ال ثير من الدو منها ألمانيا واريطانيا واألرد والمغرب

15

و لسطين وقطر وغيرها من الم سسا الوطنية عل مستوى العالم الت
م صنيفها ،وه المالح ا

ذا ها ،واعضها جاو هذه المالح ا

ا ثير .لو رجعنا ل و ع الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا وقانونها
ودورها سنرى أنها أ ضل من الم سسا
خال

الوطنية األخرى ،نحن من

يارا نا الميدانية للم سسا الوطنية ،وعل سبيل المثا ال يارة

الت قمنا اها

عام 2014م للم سسة الوطنية لحقو اإلنسا

ألمانيا ،الت لانت عبارة عن جمعية ال يوجد لها قانو  ،وال ستطيع
أ

قوم االدور الذي قوم اه الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا

ممل ة البحرين ،لانت لو ارة ال ارجية األلمانية مالح ة حو أ
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ممل ة البحرين متطورة والجيد

الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا

أنها صادرة اقانو من قبل السلطة التشريعية .أيضيا هنا

مالح ا

لثيرة عند قييم الدو  ،عل سبيل المثا اريطانيا ــ وهذه المالح ا
قد

رر

المالح ا

ــ من الدو الت لم قم اتصحيح أو اعها أو استيفاء
ورغم ذلك مت عادة صنيفها ل التصنيف (أ) ،وهذا

5

الش ء لا محبطيا ومستغرايا؛ عندما قارنا و ع الم سسة الوطنية
البحرين من ناحية ال ادر والدور الذي قوم اه

لحقو اإلنسا

والتمويل وغيرها من االشتراطا
وجدنا أ هنا

جحا يا

الت لانت مستو ية لمبادئ ااريس

هذا التقييم ،اينما هنا

رر

دو

المالح ا عليها ولم صحح أو اعها وأعيد قييمها ل (أ) ،هنا
اعتقادنا ر وعدم نصاف

10

مو و التقييم ،ول ن عل الرغم

من ذلك ورغم التقييم الذي مُنح للم سسة الوطنية لحقو اإلنسا

إ

هذا لن يحبطها ،ولن ي دي ل عدم قيامها ادورها ال هو دا ع لها،
وسنستمر

ع ي وحماية حقو اإلنسا

البحرين .الجدير االذلر

هذه المناسبة أ الم سسة الوطنية قامت اجهد لبير وجبار،

15

واالنسبة ل مو و المصداقية والتعاط مع الم سسة لا هذا حدييا
لبيريا استطاعت الم سسة الوطنية حقيقه احيث أصبحت الملجر
المباشر والوحيد ل ل من يعتقد أو يدع

عر ه ألي انتهالا لحقو

اإلنسا  ،حيث قمنا احل ال ثير من الش اوى ،ول ن لمبدأ السرية
الذي يجب أ تمتع اه الم سسة وأعضائها ال يم ننا اإل صاح عما نقوم
اه عالمييا ،لما ال يم ننا ايا نوعية القضايا الت قامت الم سسة
االتعاط معها أو حلها لدرجة أ الم سسة الوطنية حققت نجا ا  ،ه
تااع و رصد لل ادعاء اانتها لحقو اإلنسا سواء ما يُنشر عن طريق
وسائل التواصل االجتماع أو ما ير ينا مباشرة من ش اوى أو ما ينشر
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الجرائد المحلية أو غيرها من وسائل اإلعالم ادو أ يطلب من
الم سسة أ
المس ولين

قوم امباشرة التحقق من هذه االدعاءا
الدولة والجها

الم تصة اهذا المو و  ،وقد وصلنا

ل حلو لثيرة .دور الم سسة
لتع ي وحماية حقو اإلنسا

والتواصل مع

شاء ا

سيستمر لت و منارة

البحرين ،وش ريا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي الدلتور عبدالع ي حسن أال.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ش ريا سيدي الرئيس ،أسعد ا
خير وسرور ،قبل أ ندل

10

صباحك وصباح الجميع ا ل

المو و أود أ أر ع ااسم ش صييا

وااسم الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا من هذا المقام الرائع والمشرف
أسم

يا الش ر والتقدير ل المقام السام لجاللة الملك المفدى،

و ل القيادة السياسية الرشيدة عل الدعم الذي ح
الوطنية لحقو اإلنسا
المس ولين

اه الم سسة

15

يما يتعلق ا ل أنشطتها وعملها ،وأيضيا ل
صدار

البحرين .االنسبة ل هذا المو و ــ مو و

التعديال ــ أود أ أو ح لإلخوة الفترة الت مر اين استالم الم سسة
الوطنية لحقو اإلنسا للمالح ا والفترة الت صدر

يها التعديال

ارمر من جاللة الملك دام ع ه و و يقه ،قد استلمنا المالح ا رسمييا

20

منتصف أغسطس وادأنا العمل عليها االتواصل مع الجها المعنية
البحرين ،و

شهر ألتوار صدر المرسوم اهذه التعديال

الت

تجاو اتقديرنا جميع القوانين الت أنشئت عل أساسها الم سسا
الوطنية لحقو اإلنسا

الوطن العرا  ،نحن نعت ونف ر ارننا

البحرين و حت قيادة جاللة الملك واتوجيها ه مت هذه التعديال ،
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قد جعلت هذا القانو

القانو الذي لا لدينا متقدم أما التعديال

نموذجييا ،هذه حقيقة األمر وليس ادعاء ،لذا أدعو اإلخوة جميعيا ل
مقارنة هذا القانو اعد التعديال
االمرسوم ــ والت أ من عل
عراية شقيقة سواء

الت

أصدرها جاللة الملك اآل

خوان الموا قة عليها ااإلجما ــ ادو

سيا أو ريقيا .لن أطيل

الفرصة لإلخوة للتعليق ،ول ن أود القو
لالنتماء والوقوف جندييا خلف جاللة الملك
احقو اإلنسا

التفاصيل حت أ ر

5

نن أشعر االف ر واالعت ا
هذا المو و  .يما يتعلق

عالي نحن الم سسة الوحيدة الت يستقبلها رأس الدولة

الستالم التقرير ،والم سسة الوحيدة الت

يستقبلها رئيس الو راء

وصاحب السمو ول العهد وأيضيا معالي م ومعال رئيس مجلس النواب

10

ومعال و ير الداخلية لتسلم التقرير ومناقشة ما يحتويه أو نقل ــ عل
األقل ــ اع

ما نشعر اه من اهتمام نحو قضايا مهمة ل أصحاب

المعال والسمو وأيضيا سمو الشيخ محمد ان مبار
األمور ال ت رر

أي منطقة ،ال

أ أقو مَن مِن الم سسا

ال ليج وال

خليفة ،هذه
الوطن العرا  .أود

الوطنية لق هذا الدعم اهذا المستوى

15

ويُستمع ل رأيها ومالح ا ها؟ لن أ يف ولن أشرح المالح ا الت
ورد نا عل لجا أخرى ح

اتصنيف (أ)

اتصنيف (أ) ،ل ننا نح

وهذا ي ف  ،ولل ذلك اسبب قدير القيادة السياسية و قدير جاللة
الملك ،وأعتقد أ هذا التصنيف هو الذي ير عنا ،وهذا التصنيف هو
الذي سير ع شر البحرين وشر الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا ،

20

وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت الدلتورة جهاد عبدا

الفا ل.
25
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شــــــــ ريا ســــــــيدي الرئيس ،يت امن ن ر المجلس اليوم
المرســــوم اقانو مع وجود ضــــامن عرا وخليج

هذا

ــــد حملة مبرمجة

ومسيئة ستهدف المشهد الحقوق البحرين و خرها ادعاءا المفوض
الســـــــــام المجا ية للحقيقة والواقع ،وموا قة مجلســــــــ م اليوم عل

5

المرســـــــوم اقانو ســـــــت و أال رســـــــالة رد عل من يريد أ ي وض
معرلة ســــــــتنتصــــــــر يها البحرين اإذ ا  ،وذلك أل البحرين الد
م ســســا والد قانو وواحة للحقو والحريا  .المطلوب من الم ســســة
الوطنية لحقو اإلنســـا اعد قرار هذا المرســـوم اقانو أ

طلق حملة

واســــــعة للتوعية ااختصــــــاصــــــا ها ال ثيرة ،لما يجب العمل عل أ

10

ي و المواطن البحرين ســفيريا للحقو والواجبا الدســتورية ،واألهم
أ

نتقل م ســـــــســـــــا نا من مرحلة الد ا عند وجيه أي انتقاد لها ل

مرحلة الشرالة مع المواطنين احيث ي و المواطن مدا عيا صلبيا عن
الم سسا الدستورية ،وش ريا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
ش ريا سيدي الرئيس ،يما يتعلق اهذا المرسوم اقانو نتوجه
االش ر ل
المر قا

لجنة حقو اإلنسا عل

قد

قريرها .يما يتعلق امجا

لم من لانوا أعضاء

الم سسة الوطنية ،حيث

لم رئيس الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا لما
جميلة سلما

يما يتعلق االتعديال
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البحرين

مسرلة االعتمادية هو شرنها

مجا حقو اإلنسا  ،والت
ودو ال ليج ،وااألخ

عدد من األمور الت

مس

و مستهد ة يها عدد من الدو العراية

مسرلة االعتمادية الت

طرقت ليها االتفصيل

األخت جميلة سلما و ق التقرير الصادر ،قد نجد أ االمتثا لمسائل
التصنيف من عدمها لألسف الشديد ــ و لانت هذه لجنة حقو نسا

5

اينما لك لجنة ُعن االم سسا الوطنية ــ عتريها منهجية سياسية ،ألنه
احسب التصنيفا الموجودة لديهم ه

و (أ) أو (ب) أو

ما أ

(ه) ،الدو المصنفة اتصنيف (أ) ي و لها حق التصويت ،و(ب)
ي و لها قط حق الرقااة وال ُمنح حق الوجود
اإلنسا وي ص

مجلس حقو

لها المقعد ال اص االمشارلة ،أما (ه) ه الت ال

10

ملك ال ما منحه لها لك اللجنة .اليوم نتساء مَن يراقب؟ وهل األمم
مراقبة لك اللجنة المعنية ااالعتماد من عدمه،

المتحدة قوم ادورها

وهل حرلت أيضيا الدو لالستفادة من الن ام الداخل
مثل هذه األوقا

ولالعتماد والطعن؟ ألنه

للتش يل

و األهواء الش صية

لمن يتول عضوية لك اللجا أو يرأس لك المفو ية خا عة ألهواء
ش صية سياسية ممنهجة

د دو اعينها .الدو الت

15

لمت عنها

األخت جميلة سلما لونها ح يت اامتيا (أ) لثير منها ح يت اذلك
قوم امسرلة

ل نها عقيمة سياسييا و شريعييا وقضائييا أيضيا .المبادئ الت

التقييم لها معايير ااتة ول ن مسرلت المراقبة والتطبيق يما ي
االعتماد نجد أ التوجه يهما هو أ
ال ستو

الشرو

و هنا دو

الت يجب وا رها ما اسبب قواها السياسية و ما

اسبب قو ها المالية و ما اح م سيطر ها
البحرين نعمل منذ أ

هذا المجا  ،ل ننا

ول جاللة الملك حيث أرس حقوقيا نوعية

المنطقة ،عندما نُ َّ عليها سواء
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لنا نت وف هل يم ننا مسايرة لك الحقو أم ال ،ول ن عل
الع س لنا الرواد

المنطقة احيث صار اع

المنطقة

الدو

عند و ع شريعا ها ال اصة سترشد انا ،االتال حقو اإلنسا اآل
ورغم أ هذا المرسوم اقانو يهدف ل أ نصل ل المعايير المطلواة
حت نع
نر

من دور الم سسة الوطنية وم انتها ال أننا

ن ليها إلرساء مسرلة حقو اإلنسا

و حساسه االعدالة ي و االتشريعا الت

األساس

5

البحرين؛ ر ا المواطن
الوقت نفسه من

حاليه

خال وجود وسائل االنتصاف ،الم سسة الوطنية اليوم ه ج ء من
البلد ،لما يُن ر ل معيار خر وهو:

أعمدة لفالة حقو اإلنسا

ما ه معايير االنتصاف الت يم ن للفرد اللجوء ليها؟ وه القضاء،
لذلك ين ر ل اال فاقيا الت انضمت ليها الدولة
وما ه

هذا المجا ،

حف ا ها عل عدد من اال فاقيا  ،وليف قامت اتنفيذ لك

اال فاقيا  ،هذه المعايير ه الت

ح م مدى قدم الدولة أو رديها

مسرلة حقو اإلنسا  ،نحن ال ندع ال ما

وجود هذه المعايير

لل دو

العالم ،ل ننا نعمل

البحرين شرننا
عل

10

ذلك شر

رسائها و ع ي ها واالست ادة منها ،قد اطلعت عل

15

عدد من

القوانين الت أنشر الم سسا الوطنية لحقو اإلنسا ــ مهما اختلفت
مسميا ها ــ ووجد أنها فتقر ل اع
قانو الم سسة

النصوص النوعية الموجودة

البحرين ورغم ذلك قد حصلت عل

صنيف (أ)،

هل راعت مسرلة التقييم لم ش وى رصد ها الم سسة الوطنية لحقو
اإلنسا ؟ هل هو مجرد رقم أم أنها مجرد ش وى استلمتها وعملت عل
حل هذه الش وى أو حرّلت األمور وحسّنت من مستوى السجو
والمرال وأمالن االحتجا  ،ولفلت حقو المتهم من عدمه؟ ينبغ
أيضيا أ يضاف ذلك ويُن ر ل
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و الش اوى مجرد أرقام باإلم ا أ يتم ر يب ذلك

أ

أي

دولة لانت ،ول ن األهم من ذلك هو ما ه اآل ار الت استطاعت
الم سسة غييرها؟ نحن نعلم أ هنا عدديا من األمور المتعلقة ارمالن
االحتجا اش ل عام وأمالن التوقيف والحبس االحتياط  ،وأ
الم سسة الوطنية شرعت اتحسين األو ا
ش اوى ،ول ن ااشر ها اموجب اللجا الت

و هنا

يها ادو أ

5

م ش يلها والت ادأ

اتحسين األو ا يها .أنا أرى أننا ــ لما فضل األي عبدالرحمن جمشير
وعقب عليه األي عاد المعاودة ــ أمام حقيقة ال ينبغ أ نستهلك لل
طاقتنا يها ،ف

مجا حقو اإلنسا

ممل ة البحرين وجد
التقارير الت

أهداف سياسية خلف عدم االعتماد وعدم نصا ها

جاه البحرين ،واالتال علينا المحا ة عل لفالة هذا الحق

ُر ع

10

الدنا،

رغم أ البحرين حترم دائميا الشر الدول و حترم المجتمع الدول ،
لما حترم أجه ة الدو
المتعلقة ام ا حة التميي

هذا الشر  .عند مناقشة ا فاقية (السيداو)
د المرأة نجد

التقرير السااق أ عل

ممل ة البحرين  28مالح ة ،وألننا ناقشنا ذلك اجدية ان فضت
المالح ا
ال أ

خر قرير ل  19وصية ،االن فاض لم ير ِ من رال،

من جهد حقيق اذلته الدولة .هنا عدد من الدو الت ُذلِرَ

أنها ح

اتصنيف (أ) ما الت لم صدر أاسط ن يم لمسائل االحتجا

والحبس االحتياط وحق المحالما
االتشريعا

ــ صدر شريعا

العادلة ،وما الت ــ يما يتعلق

ماسة احقو اإلنسا وحريته اش ل

مباشر من الجهة التنفيذية ادو الرجو ل البرلما  ،وهنا من يملك
حق ع

15

أعضاء المفو ية

مجلس حقو اإلنسا

أي وقت يشاء

وادو سبيب .وجد لديهم شريعا و ليا ول ن التطبيق سيئ ،ورغم
ذلك م منحهم هذا التصنيف.
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وهو أ المن ومة الوطنية للبلد عتبر الم شر رقم واحد ،وا اذ التدااير
التنفيذية يعتبر الم شر الثان  ،والم شر الثالث هو قدرة وصو الجمهور
ل

لك الم سسا الوطنية وحقهم

قديم الش اوى .نحن لنا نتااع

أيضيا عمل الم سسة الوطنية وخاصة اشر هل ه قريبة من مسرلة حق
األ راد

التقدم اري ش وى ومتااعتها ،وأيضيا حق المباشرة و قديم
التقرير السنوي الذي صدره؟ اع

قرير اشرنها وو عه

5

الم سسا

لم صدر حت اآل أي قرير ،ورغم انقضاء المدة المقررة أدخلت

من

التصنيف (أ) ،وا صوص قريرها الذي يُر ع ل مجلس حقو اإلنسا
قديم ملفها ،ورغم ذلك لم وجه ليها أي

ما الت لم ر عه و رخر

أسئلة ،أو أي نموذه .ومثا ذلك ،سمعنا م خريا عن أحد األقاليم اح م

10

الديانة لديهم م منع النساء من القيادة ،لنا نتوقع أ يُثار مو و اهذا
الشر ول ن لم يتم التطر من أي جهة حقوقية أو نسانية ل هذا
الجانب ألنها دولة غراية ،اينما أ ير هذا األمر جاه المرأة السعودية
ولر المرأة السعودية اُخت لت
أعطت المرأة مجاالي

مو و السياقة قط ،رغم أ الدولة

التمثيل عل مستوى مجلس الشورى االستشاري،

وعندما و عت النساء

15

هذا المجلس حققت أعل نسبة لتواجد النساء

المجالس التشريعية

المنطقة ،حيث وصلت نسبة النساء ل أعل

من  ،٪30وحققت اذلك شيئيا لم حققه الدو الت

لانت تشد

االديمقراطية ،حيث لم حصل هذه الدو عل هذه النسبة المشر ة
الت شر ت اها الممل ة العراية السعودية المرأة .لذلك نحن
ال ليج وأيضيا

دو عراية معينة نعلم أننا

دائميا مستهد ين ،ومهما ر عنا
المستوى الوطن و
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من التواجد

مجلس حقو اإلنسا ،

أمالن نستطيع أ نغير يها

وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي جما محمد

رو.

5

العضو جمال محمد فخرو:
ش ريا سيدي الرئيس ،أ م صو
الش ر ل
والتعديال

جاللة الملك عل

مالئ

متااعته المستمرة ألعما الم سسة

المستمرة عل القانو الت

حسين ذلك القانو حت

ل

قديم

يتماش

فل ــ من وقت ل

خر ــ

10

مع مبادئ ااريس ومع األعراف

والقوانين الدولية .ال مالء الذين سبقون

ال الم أ ا وا

الشرح

يما يتعلق االتعديال الت أدخلت واألسباب الت من أجلها م دخالها،
وأنا أود أ أذلر عدديا من النقا  ،أوالي :ما وصلت ليه البحرين عالي
من الناحية العملية يما يتعلق اتع ي مبادئ حقو اإلنسا لم صل ليه
دو سبقتنا

15

العمل السياس والديمقراط اسنوا  ،ولقد ادأنا مرحلة
المشرو اإلصالح الذي مض عليه 15

ع ي مبادئ حقو اإلنسا
سنة ،وأصبحت لدينا م سسا
مجتمع مدن

وطنية وم سسا

نفع عام وم سسا

ُعن اهذا العمل و صل أصوا ها ل العالم و ُسمع ،و ُعبر

اش ل واقع

وصحيح وصريح ومتوا

عن مستوى حقو اإلنسا

20

و ع ي ه ،وما رسيس الم سسة الوطنية ال ع ي ل ل ما م قبل ذلك.
انييا :أعتقد أ التقييم مهم ،ول ن ما نقوم اه اآل ال يقل عما قوم اه
الم سسا

المصنفة دولييا

ال مالء ــ أ هنا اعدين

التقييم (أ) .نحن نعلم ــ لما ذلر
التقييم ،اعد قانون واعد سياس  ،والبعد

القانون نحن نستجيب له ااستمرار أل هذا هو التعديل الثان أو الثالث
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عل مرسوم نشاء الم سسة ،واالتال لل ما يُقترح علينا نقوم اتعديله،
ول ن الش ء ال اره عن رادا نا هو البعد السياس  ،وأنا أعتقد أ هذا
المو و قد يستمر مدة طويلة ،وأرجو أال ي ر ذلك عل جهد الم سسة
أو جهد ممل ة البحرين اش ل عام
اآل قد ي و هنا

مجلس جديد ،وسوف يُنا

االر قاء اعمل الم سسة حت
الدولية ذا لا هنا
أصحاب القرار

ع ي مبادئ حقو اإلنسا .

تماش

اهذا المجلس عملية

5

اش ل أ ضل مع المستويا

مجا للتعديل ،ول ن المهم هو أ نصل ل

اللجا الدولية حت نقنعهم ار ما نقوم اه هو عمل

حقوق احت وليس عمالي سياسييا لما يتم قييمه .أحيانيا ــ مع األسف
الشديد ــ ير يك الوجع منك،
وقفت دولتا شقيقتا

اللجنة الدولية ــ مع األسف الشديد ــ

دنا ولم ساندانا

10

التصويت مع اللجنة،

حين أ دوالي أجنبية أيد نا ،الموقف هو موقف سياس ألثر من لونه
موقفيا حقوقييا ،أو موقفيا يتعلق اتعديل مواد

هذا القانو أو ذا .

المفوض السام لحقو اإلنسا ــ مع األسف الشديد ــ أيضيا لديه مواقف
وا حة و وح الشمس
ألقاه

مجلس حقو اإلنسا  .سوف

لك الم سسا
ل ننا

د البحرين ،وألبر دليل ال طاب األخير الذي

والمن ما

ار ما نقوم اه

ل البحرين عان لثيريا من

ولذلك من األ راد ومن اع

المقاال يجب أ نستمر

الدو ،

أداء عملنا للنهوض وإلقنا العالم

البحرين ال يحتاه ل شهادة دولية ،و نما شعب

البحرين هو القادر عل أ يقو للعالم ارجمعه نعم هنا مراحل متقدمة
من عمليا

ع ي حقو اإلنسا

تم

ا صوص طبيعة الش اوى الت

قدم

البحرين .حدث اع

ال مالء

البحرين وأنه ال وجد أي

ش وى لم يتم الن ر يها من قبل الم سسة ور عها ل الح ومة ال اذ
القرار المناسب اشرنها .التقرير السنوي للم سسة ي بر لل نسا ن يه
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العالم عن الجهد الذي نقوم اه

لل م ا

و ع ي حقو اإلنسا  ،واالتال نحن سنستمر

عملنا ،ويجب أ

نستمر ،وعل المجلس الجديد ،وعل لل الهيئا
هيئا ح ومية أو شريعية ــ أ

البحرين لحماية
البحرين ــ سواء

قوم اإقنا العالم ار ما نقوم اه

البحرين هو عمل حقوق احت ،وأ ما يتم عمله هنا هو عمل سياس
احت .سوف نستمر
ح

شاء ا

عملنا ،ومع مرور الوقت ــ

5

ــ سوف

ممل ة البحرين االمرال المتقدمة وسوف ُصنف صنيف (أ)

وسوف ستمر

هذا التصنيف ألننا ملت مو

الدولة امبادئ حقو

اإلنسا  ،وش ريا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي اسام سماعيل البنمحمد.

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
ش ريا سيدي الرئيس ،من الم سف أ قيميا ومبادئ سامية مثل

15

حقو اإلنسا يتم استغاللها أداة سياسية لالات ا السياس  ،سواء من
أطراف دولية أو من الداخل .قيم مثل حقو اإلنســـــــــا يجب أ
قيميا نســـــانية وأر ع من أ
أهداف ســـياســـية .التناق

و

ســـــتعمل أداة اات ا لتحقيق م اســـــب أو
الصـــاري

اع

الم ســـســـا والمن ما

الــدوليــة وحت األهليــة المعنيــة احقو اإلنســــــــــا أ قــدهــا ال ثير من

20

مصداقيتها ،وقد سبقن ال ثير من ال مالء وال ميال اقولهم ننا
البحرين يجب أ نواصـــــــل المســـــــير
المجـــا وعـــدم االلتفـــا

طريق التطور والتقدم

هذا

لثيريا وعـــدم اـــذ الجهـــد ال بير إلقنـــا

م ســســا أ بتت مواقفها و صــريحا ها ناقضــها ،حينما قوم جمهورية
يرا اإعدام ألثر من  600شـــــــ
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ُصـــــر ،اينما نرى الترلي ينصـــــب عل ممل ة البحرين،
المعدومين ق َّ
هذا األمر يجعلنا نقف أمام مصـــــــداقية هذه الم ســـــــســـــــا ومراجعة
م ــانتهــا قبــل أ
مجا ر

و هنــا

راجع ه م ــانــة البحرين .عنــدمــا

ســـــوريا وال نرى الترلي عليها مثل الترلي الذي يحصـــــل

عل ممل ة البحرين؛ ذ أي مصـــداقية بق لدى هذه الم ســـســـا ،
ممل ة البحرين قطعنا شــــوطيا لبيريا

أعتقد أننا

5

هذا المجا ،

والنجــاح الــذي حققتــه ممل ــة البحرين راجع ل أمور لبيرة ،ومنهــا
طنة جاللة الملك

هذا المجا  ،والتعديال الت أدخلها عن طريق

مرســــوم اقانو دليل عل نجاح المســــيرة .أاناء البحرين أنفســــهم جبلوا
عل هذه القيم وأصــــــــولها ومبادئها من عادا هم و قاليدهم ومن ديننا

10

الحنيف ،وهذا يبيّن مدى النجاح الذي حققته البحرين ،وســـرعة حقيق
هــذا النجــاح ه الســــــــبيــل ،علينــا أال نبــذ جه ـديا لبيريا

قنــا

م سسا أهدا ها السياسية وا حة ،و نما علينا الترلي عل أنفسنا
وعل مــا نســــــــتطيع القيــام اــه ،والحمــد

حققنــا ال ثير ،ونجــاح

الم ســــســــة الوطنية لحقو اإلنســــا ونجاح المجتمع البحرين ذا ه

15

التعامل مع ذلك هو ألبر دليل .يجب علينا أ نســـــتمر وأال نبذ جهديا
لبيريا

هذا المجا  ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي عبدا

أحمد الدرا ي نائب رئيس الم سسة

20

الوطنية لحقو اإلنسا .

نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان:
ش ريا سيدي الرئيس ،أوالي أ قدم االش ر الج يل ل المقام
السام لجاللة الملك المفدى عل الدعم ال بير الذي لقاه الم سسة
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الوطنية لحقو اإلنسا منذ ش يلها

سنة 2009م ااعتبارها ج ءيا

من المشرو اإلصالح لجاللته ،وأيضيا الش ر ل القيادة السياسية
عل

دعمها المت رر للم سسة الوطنية ،والش ر موصو
معال

مجلس م الموقر ،و ل

رئيس المجلس عل

ل

دعم الم سسة

الوطنية منذ نشائها حت اليوم ،ولذلك الش ر ل اللجنة المعنية
امجلس م الموقر عل
والش ر أيضيا ل

5

قريرها ودعمها للمرسوم رقم  20لسنة 2016م،
أعضاء مجلس م الموقر الذين حد وا

المو و  ،ودعموا المشرو والم سسة الوطنية لحقو اإلنسا  .الم سسة
الوطنية لحقو اإلنسا منذ نشائها قاالت حديا
حدي االعتمادية ،حيث قدم الم سسا

لبيرة ،وخاصة

قارير ــ اناء عل طلب اللجنة

الفرعية لما ذلر األخت جميلة سلما ــ حو

سع نقا

10

م تلفة،

واالتال يتم قييم الم سسة حو مدى ع ي وحماية حقو اإلنسا .
االنسبة ل
ااالعتمادا

الم سسة الوطنية لم عطِ اللجنة الفرعية ال اصة
أي مالح ا

عن أدائها ،رداء الم سسة لا ممتا يا

ومتمي يا ،والمالح ا الت سمعتموها ورأيتموها متعلقة اتعديال لقانو
رقم  26لعام 2014م لما جاء

المرسوم ،واالتال المرسوم متقدم

جديا مقارنة ا ثير من الدو الت

قع

الم سسة الوطنية ليس معن أ

و

من صنيف (أ) .االنسبة ل
صنيف (ب) أي أمر سلب ،

ال عل الع س ،الم سسة لها الحق ،وقد قدمت
الما

اريخ  20سبتمبر

اتقريرها الموا ي للمراجعة الدورية الشاملة الت ست و

شهر مايو القادم االنسبة ل ممل ة البحرين؛ ولذلك
القادم سوف يُناق

قرير ممل ة البحرين الثان

20

شهر اريل

ل لجنة التعذيب،

الم سسة الوطنية أيضيا سوف تقدم اتقرير ل لجنة التعذيب

30

مارس ،وهو خر يوم لتقديم التقرير ،واالتال الم سسة نشطة

هذا
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المجا  .وأحب هنا أ أو ح نقطة

مسرلة التصنيف ،وه أ المسرلة

ال قتصر قط عل مبادئ ااريس ،أل مبادئ ااريس منذ عام 1993م
واعد ذلك جاء

عديال و طويرا لثيرة طرأ عل هذه المبادئ،

وخاصة المالح ا العامة لمبادئ ااريس ،واآل ال ثير من المالح ا
و عن طريق المالح ا العامة

الت

ُقدّم ل الم سسا الوطنية

الت

شرح مبادئ ااريس .مرة أخرى أ قدم ل معالي م و ل مجلس م

5

الموقر و ل األعضاء ال رام و ل اللجنة المعنية االش ر عل الدعم
ال بير للم سسة الوطنية ،وأرجو من م أ صو وا ااإلجما عل

قرار

المرسوم رقم  20لسنة 2016م ،وش ريا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
ش ـ ريا ،قبل أ نســترســل

النقاش يســرن أ أرحب ارانائنا

وانا نا طلبة وطالبا مدرســــة اان خلدو الوطنية ومرا قيهم

مجلس

الشـــــــورى ،مشـــــــيدين االدور الذي قوم اه و ارة التراية والتعليم و دارة
المدرســـة من رعاية واهتمام ارانائنا وانا نا الطالبا والطلبة ،و ســـ ير
لل اإلم انيا لهم اما يعود عليهم االنفع من خال

15

يارا هم الميدانية

الت يســـــتهد و من خاللها التعرف عل ســـــير العملية التشـــــريعية
مجلس الشــورى ،متمنين لهم دوام التو يق والنجاح ،وأهالي وســهالي ا م
مجلس الشــورى .فضــل األي محمد عبدالرحمن الحيدا المســتشــار
القانون او ارة ال ارجية.

20

المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
شـــ ريا ســـيدي الرئيس ،أحب أ أو ـــح موقف و ارة ال ارجية
حو المرســوم اقانو رقم  20لســنة 2016م اتعديل أح ام القانو رقم
 26لسنة 2014م اإنشاء الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا  .موقف و ارة
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ال ارجية هو دعم لل ما من شـــرنه أ يُســـاند دور الم ســـســـة الوطنية
لحقو اإلنســـــا

طار األدوا القانونية الت أنشـــــر الم ســـــســـــة

وحدد اختصاصها ،لما أ المرسوم اقانو قد صدر مُراعييا عنصر
االســـــــتعجا  ،وذلك احســـــــب ما أو ـــــــح اع

الذين حد وا

هذا

المو ــــــــو من الم تصــــــــين أمــام مجلس النواب الموقر لــدعم جهود
الم سسة لتر يع ئة اعتمادها من ئة (ب) ل

5

ئة (أ) ،واما يتفق مع

مبادئ ااريس للم ســســا الوطنية لحقو اإلنســا  ،األمر الذي ينســجم
مع جهود الح ومة

الحفاظ عل دور الممل ة

مسيرة اإلصالح

ودعم حقو اإلنســـا والحفاظ عل الســـمعة والم انة الدولية

هذا

المجا  ،وش ريا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي الدلتور عبدالع ي حسن أال.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

15

شـ ريا سـيدي الرئيس ،اشـ ل م تصـر ل
أحب أ أشـــير ل ظروف أو شـــرو

ال يضـيع الوقت

عمل حدى الم ســـســـا

متقدمة جديا ،ولن أذلر اســــمها ،و نما أقو

دولة

االختيار والتعيين يها

يتم عبر و ير ال ارجية الذي يقوم اتعيين أعضـــــاء الم ســـــســـــة

لك

البلد ،يتم التعيين من و ير ال ارجية أي من الســــــــلطة التنفيذية؛ و
قانونهم يجو لو ير الدولة قالة المفوض ذا لا
غير قادر أو غير صالح أو غير راغب

20

رأي و ير الدولة

أداء مهامه ،أي أ و يريا يُعيّن

األعضــــاء وو ير أدن اإم انه ع لهم ادو أي أســــباب مثلما فضــــلت
األخت دال ال ايد ،واألده واألمر ما جاء يما يتعلق االتمويل حيث
جاء

اند التمويل ال ا
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األموا الت يعتبرها لا ية اشــ ل معقو ألغراض م ينها من أداء
وظائفها ،و قو هيئة االعتماد :و شــعر اللجنة الفرعية لالعتماد أ لدى
و ير الدولة ســـلطة لبيرة عل
من شرنه التر ير عل

صـــي

األموا للمفو ـــية ،وأ هذا

عاليتها واستقالليتها .نحن يقر مجلسنا المي انية،

أي الســـلطة التشـــريعية قرها ،والتعيين من قبل المقام الســـام لجاللة
الملك أدام ا

وأيضــــــــا ال يتم ع
ي
ع ه وأاقاه،

صنيف (ب) ،وهم

5

أحد ،ورغم ذلك نحن

صنيف (أ) ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت الدلتورة اطمة عبدالجبار ال وهج .

10

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
ش ريا سيدي الرئيس ،لن أ يف ل ما فضل اه مالئ ،
ول ن ل طلب وهو ليف نترجم هذا المرسوم عل أرض الواقع؟ نحن
نعي

الد القانو  ،وهذا يعن أ أي ش

عل أرض البحرين الاد

15

أ يعرف حقوقه وليف يحم هذه الحقو ؛ نبدأ من المدرسة ،وخاصة
المرحلة الثانوية ،يا ليت لو أ أعضاء من المفو ية أو من لجنة حقو
اإلنسا يقومو ا يارا للمدارس ،وخاصة

المرحلة الثانوية ،و قام

الحلقا النقاشية مع الطلبة ،وليس مجرد م مر أو دورة أو محا رة،
و نما حلقة نقاشية يُسمح يها للطالب االمناقشة و اداء رأيه ،واعد ذلك

20

النهاية أنا مترلدة أ الطالب سوف يعرف ما معن حقو اإلنسا ،
ليس حقوقه هو قط و نما حقو الناس لذلك والبلد الذي نعي
أر ه؛ لذا الاد أ نقوم اتثقيف الشار البحرين
الموجود حالييا .نحن ا ل
مستوى قليل ،واإذ ا
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لهذا المرسوم .رجائ أ ي و هنا
والمدارس ،و
مثل الحلقا

و هنا

يارا عل أرض الواقع و قام حلقا نقاشية

النقاشية الت

قام لشهادا

( )Theory of knowledgeو
خال هذه الحلقا

واصل اين لجنة حقو اإلنسا
الدالوما الدولية

TOK

هذا النو يقوم الطالب االنقاش

النقاشية مع أعضاء من لجنة حقو اإلنسا ومع

5

الم تصين ،ويصل ل درجة أنه يعرف ليف ينقل محتوى هذا المرسوم
ل األجيا القادمة ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي أحمد مهدي الحداد.

10

العضو أحمد مهدي الحداد:
ش ريا سيدي الرئيس،
ال وهج

طرقت األخت الدلتورة

ل مالح ة مهمة متعلقة اتثقيف الطلبة ،ونحن

نتشرف ار

و أو

اطمة
اللجنة

يارة لمدرستها ،هذه نقطة .النقطة األخرى،

15

معهد البحرين للتنمية السياسية يقوم اجهود جبارة لتثقيف طلبة البحرين،
ليس قط عل مستوى االاتدائ واإلعدادي والثانوي ،ال حت عل
مستوى الجامعة؛ وخال الصيف الما
السياسية اـ 72عالية ،من

منها ما فضلت اه األخت الدلتورة اطمة

ال وهج  .سيدي الرئيس،
أ قدم االش ر ل

معال

قام معهد البحرين للتنمية

هذه العُجالة واهذه المناسبة أود أ

20

و ير ال ارجية الشيخ خالد ان أحمد

خليفة ،و ل جميع منتسب الو ارة ،ف الواقع هم يقومو االد ا
عن حقو اإلنسا
األو
ــ

المحا ل الدولية ،وهم خط الد ا

البحرين

هذا الشر  .عندما لنت أعمل
عام 1991م ونحن اآل
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عاد سا ر وهو اآل سفيرنا
هنا

نقطة مهمة الاد أ

ايالند ،يقو ل  :يا سعادة السفير

عر ها ،وه أ مسرلة حقو اإلنسا ه

( ،)Never ending storyأي مثلما فضل األي جما

رو هذه

المسرلة متواصلة وسوف تواصل مادام اإلنسا عل هذه المعمورة،
ول ن النقطة المهمة

هذه المسرلة ه أ قوم البحرين امتااعة هذه

األمور ،ونحن يجب أال ن جل

5

الد ا عن هذه األمور ،البحرين خطت

خطوا لبيرة منذ عام 1991م ،و نشاء هذا المجلس الموقر جاء من
جنيف ،جاء خال التواصل مع الجها المعنية ،ومع الح وما الت
لنا نتصل اها ،ولا هذا المجلس هو الثمرة لما لا يُطرح
جنيف حو حقو اإلنسا  ،وش ريا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي دروي

أحمد المناع .

العضو درويش أحمد المناعي:

15

ش ـ ريا ســيدي الرئيس ،صــبح م ا
عمر الم ســـــســـــة الوطنية لحقو اإلنســـــا

اال ير .أوالي :رغم قصــر
إنها عملت ال ثير واذلت

جهديا لبيريا ،وامســـاندة ملك ممل ة البحرين ،هذا التصـــنيف ما هو
ال صــــنيفيا ســــياســــييا وليس حقوقييا ،ونحن اعتدنا المعاملة الم دوجة،
لذلك أقو إلخواننا

الم ســســة الوطنية لحقو اإلنســا نه يجب أ

سير القا لة ل األمام وال نن ر ل الوراء ،و شاء ا
عل

20

سوف نحصل

صنيف (أ) رغم أنف اآلخرين ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي خالد محمد المسلم.
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العضو خالد محمد المسلم:
ش ريا سيدي الرئيس ،أود أ
الدلتورة جهاد الفا ل واألي جما
اإلنسا

لحقو

حو

أ يف ل

مداخلة األخت

رو االنسبة ل المفوض السام
د ممل ة البحرين .سيدي

التقرير األخير

الين وال مضللين ،ال هم

الرئيس ،ه الء يعر و الطريق ،غير

5

يعتمدو استرا يجية وظيفة دولة ،هم ال يتقا و روا ب ،ول ن هنا
خريطة جغرا ية

وعود ار يحققوا أشياء ،هم يعر و أنهم يقرأو

حدودها ومالمحها ال تغير ،ومع ذلك هم مستعدو إلسقا دولة مقاال
واحد ادعوى حقو اإلنسا ؛ لذلك هم مستعدو أ يوقفوا

ش

صفقة سالح اماليين أو مليارا

الدوالرا

واحد قط ال غير ،من هنا ر

لدولة مقاال حقو

المفارقة ،والسياسيو يعر و ذلك

جيديا ــ واآلخرو يعر و ذلك ــ ألنهم من يتعاط ويقرر
وما قدمته ممل ة البحرين

نسا

10

هذا الشر ،

ميثا العمل الوطن دليل اات وقوي

عل أ البحرين حا ظ عل حقو اإلنسا اش ل ألبر من لثير
من الدو  ،وألنهم يعر و أ ممل ة البحرين سوف صل ــ
ــ ل التنمية المستدامة
نصل ل

األمم المتحدة 2030م وهذا ما يغي هم ،أي

لك التنمية الت

وانت ااا  ،واع

شاء ا

15

طلبها األمم المتحدة ،دولة م سسا وقانو

اإلخوة األعضاء

المجلس وصلت ليهم معلوما

وسرلونا ماذا سوف قدمو ذا أرد م أ نعد ل م التقارير؟ وطبعيا ليس
ل حق

الدخو

هذا المو و  ،وش ريا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت الدلتورة سوسن حاج
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العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شـــ ريا ســـيدي الرئيس ،اداية أود أ أشـــار
المجلس

مالئ و ميال

هنئة ســــيدي صــــاحب الجاللة الملك حمد ان عيســــ

خليفة حف ه ا

عل

عديل أح ام القانو رقم  26لســــــنة 2014م

اإنشاء الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا  .نعم أقو ألخ جما
البحرين عمل عل

رو،

5

و ير ودعم حقو اإلنســــا و و ير لل الضــــمانا

لذلك ،ول نَّ الموجودين

العالم معصـــــــواو األعين ومفتوحو اآلذا ،

ال يرو ول ن يســـــــمعو  ،وال يفقهو وال يترلدو مما يتم رســـــــاله
ليهم .أود أ أاين أ البحرين قوم ا ــــل اإلجراءا
الضمانا
عملها

و و ر لــــل

مجا حقو اإلنسا  ،ال أ هذا المرسوم اقانو ي مل

10

و ير صـــالحيا ألبر لتحقيق األهداف ونقلها من صـــنيف

الفئة (ب) ل الفئة (أ) ،أي أ

صــــــــنيفها ير فع دولييا لتنســــــــجم مع

مبادئ ااريس ،ولذلك عطاؤها صــــــــالحيا ألبر

مثيلها دولييا

مجالس حقو اإلنســــــــا  .المرســــــــوم اقانو جاء متفقيا مع أح ام
الدســـــتور وميثا العمل الوطن  ،وهو ير ع صـــــنيف الم ســـــســـــة عل
المستوى الدول

15

مجا حقو اإلنسا من الفئة (ب) ل الفئة (أ)،

أي ل األ ضــل عل المســتوى الدول  ،لما يضــمن أ ي و أعضــاء
الم ســســة من المهتمين امجا حقو اإلنســا من م ســســا المجتمع
المدن ولذلك الســلطة التشــريعية ،والفئا الت
اإلنســــــا

هتم امجاال حقو

ممل ة البحرين ،ولذلك ديوا الرقااة اإلدارية والمالية

يقوم اعمله الرقاا عل الشـــــ و المالية

الم ســـــســـــة ،وهذا لله

( )Total packageمشـــرو مت امل ومناســـب للم ســـســـة ،وأعتقد
ــــــــ لما فضل اع

األعضاء ــــــــ أنه الاد أ نوا ق عل هذا المرسوم

اقانو ااإلجما  ،وأ فق مع األي عبدا
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مصــلحة ممل ة البحرين والم ســســة الوطنية لحقو

اقانو يصــب

اإلنسا  ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت جميلة عل سلما .

5

العضو جميلة علي سلمان:
شـــ ريا ســـيدي الرئيس ،عطفيا عل مداخال
الت

صب

مالئ األعضـــاء

مسرلة نشر قا ة حقو اإلنسا ودور الم سسة الوطنية

لحقو اإلنسا أحببت ااختصار أ أذلر أ الم سسة الوطنية لحقو
اإلنســا لها دور لبير
عدة عاليا

10

ع ي ونشــر قا ة حقو اإلنســا من خال

ســتهدف ئا لثيرة من المجتمع ،منها :القضــاة ورجا

األمن وطلبة الجامعا والمدارس والمحامو الجدد والشــــــــباب ،هنا
ال ثير من الفعاليا المتعلقة انشــــــــر قا ة حقو اإلنســـــــــا  ،وطبعيا
الم سسة عل استعداد ام ولامل للتعاو مع أي و ارة وااألخ

و ارة

15

التراية والتعليم من أجل نشـــــر هذه الثقا ة الحقوقية اين طلبة المدارس
االتنســـــيق مع و ارة التراية والتعليم أو المدارس ال اص .ا صـــــوص ما
أ ير حو طال حملة عن دور الم سسة،
ابرامج لثيرة ومتنوعة

الحقيقة الم سسة قامت

لل الفعاليا ســـواء الوطنية أو غيرها؛ من

أجل التعريف ادور الم ســـــــســـــــة وطريق الوصـــــــو ليها وطريقة قديم

20

الشــ اوى ،ولدينا ارنامج ل ترون متطور جديا يشــرح اشــ ل دقيق
ومبســــط جديا ليفية قديم الشــــ اوى ،ســــواء عن طريق اإلنترنت أو
ال يارة المباشرة ،وه

موقع يسهل الوصو ليه ومتوا رة يه لل

اإلم انيا ومنها المواقف الم صصة لذوي االحتياجا ال اصة ،أي
الم ســـســـة مهيرة من لل النواح  ،ســـواء من ناحية ال ادر أو المبن
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أو الفعاليا والبرامج لتحقيق هذا الهدف المتعلق انشــــــــر و ع ي قا ة
حقو اإلنسا  ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي الدلتور عبدالع ي عبدا

العجما .

5

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
ش ريا سيدي الرئيس،

المرسوم اقانو اتعديل اع

نشاء الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا  ،ير
صـــــل ما جاء
لي ِ

من المساواة

10

الم سسا الحقوقية المسيسة والمعرو ة

لتشــويه حقيقة ما يتمتع اه المواطن
الحقو والواجبا .

اإلنســـا أوالي وقبل لل شـــ ء،

ممل ة البحرين

المفوض السام لحقو اإلنسا

ينســـــــا ســـــــياســـــــييا وراء أجندة معادية ،ه
اع

ــ هذا المرسوم السام ــ

المشـــــرو اإلصـــــالح لجاللة الملك المفدى ،و

الحملة الشعواء من قبل اع
األســباب ر

أح ام

الواقع معادية لحقو

حقو اإلنســـا المســـلواة والم لومة

15

الدو العراية مثل لســطين وســوريا والعرا واالعتداء الغاشــم

عل المواطن اليمن ؛ ال نجد المفوض قد دا ع عن هذه الحقو لما
يمل عليه واجبه المهن  .ننا نقو للمفوض
حقو اإلنســا
المواطن

مثل هذه اإلســـــــــاءة ل

البحرين ه مجرد ا تراء ال يســتحق الوقوف عنده،
البحرين حفظ له اعد ا

ســـبحانه و عال جاللة الملك

المفــدى حقوقــه لــاملــة ومصـــــــــانــة

ظــل حريــة الرأي الت لفلهـا

الدســــــــتور والتشــــــــريعا القانونية،

الديا مثل ممل ة البحرين ير

ســــــــباق يا

ظل نور العلم الذي رســــــــس

العلم والمعر ة

20

عام

1919م؛ ال نجد يه جاهالي أو نسانيا م لوميا ،عل رسلك أيها المفوض
إنك رعد ما اه مطر ،وش ريا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
ش ريا سيدي الرئيس ،لل اإلخوة واألخوا الذين سبقون
ال الم ألدوا أننا ســوف نســتمر

5

عملية طوير من ومتنا الحقوقية

ادعم ومســــاندة من جاللة الملك حف ه ا
وذلك لالر قاء احقو اإلنســــا

ومن ح ومتنا الرشــــيدة،

البحرين ،وأننا ســــوف نحصــــل عل

التصــــــــنيف الذي نطمح ليه وهو التصــــــــنيف (أ) اجدارة واعيديا عن
المساوما والضغو
وطورا عمل م

الم سسة استمروا

السياسية ،وأقو لإلخوة

10

الم سسة و جهدلم لن يضيع ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي جاسم أحمد المه .
15

العضو جاسم أحمد المهزع:
شـ ريا ســيدي الرئيس ،ال ل فضــل و
ممل

اإلنســـــــــا  ،والملف الحقوق

لم عن مســرلة حقو

ة البحرين يح

القيادة ام تلف درجا ها ،وجاللة الملك حف ه ا

وأطا عمره أرســــ

مبادئ أســـاســـية واســـترا يجية للملف الحقوق  ،و
الوطنية لحقو اإلنســــا
علم

ااهتمام من

الحمد الم ســـســـة

يها من ال فاءا الت نفت ر اها ،واحســــب

إنه تم االستعانة اهم من قبل دو المنطقة ،حيث تم االستعانة

ا برا هم ولفاءا هم وقدرا هم عل

داير األمور الصـــــحيحة والحقوقية

القانونية المتر ب عليها عطاء اإلنســــــــا حقه .ما أريد قوله هو أنه
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الملف الحقوق

ممل ة البحرين هنا أناس يد ع لهم أجر لإلساءة

ل هذا الوطن وأهله ،ولل ذلك

شــــــــاء ا

لن يتحقق وســــــــيند ر

وســينته ات ا ف أهل البحرين حو قيادا هم ام تلف درجا هم ،وهذا
بــا للعــالم أ البحرين منســــــــجمـة ومترااطــة ،وأي دخيــل ذا حــاو
اإلســــــــاءة ليها و ل مواطنيها إ مواطنيها ســــــــوف يحمو أنفســــــــهم
ارنفســهم ،و شــاء ا

ســوف ع الم ســســة الوطنية

5

ال اره هذا

األمر ،ونحن ســـائرو عل الدرب الصـــحيح ،وال ل قا ننا ســـنصـــل
ل

صنيف الفئة (أ) وسنصل ل ذلك احب اعضنا البع  ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

ش ريا ،فضل األي عاد عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شــــ ريا ســــيدي الرئيس ،ســــمعت التبريك لجاللة الملك ،ونحن
أول اــالتبريــك ،جاللــة الملــك يشــــــــ ر عل مــا قــدم وأعط ونحن
المســــــــتفيدو  ،و

15

لا هذا العد وهذه الرحمة وهذه الحقو ه

حقو لإلنســـا  ،وليســـت عطية وليســـت يها منة ،الحق ا

ســـبحانه

و عــال قــد خلقنــا أحراريا ،وديننــا لفــل لنــا الحقو  ،ول ن ذا قــام
أصــــــــغر موظف اواجبه وجب له الشــــــــ ر
التبريك لنا عل أننا نســــع

يف ارعل الهرم هذا

هذا الطريق الصــــحيح ،وعل المواطن

20

أ يفرح احقه و رصــــــــيله و قنينه .أما ال الب حو القا لة هذه ال
ستطيع التوقف عن النباح أصالي،
ف السماء طيور اسمها البقع

الطيور عل أش الها قع

هذه سنن معرو ة ونقو أين هذه الحقو من مندوب حقو اإلنسا
اليمن؟ سنة لاملة لم يدخل المناطق المحررة من قوى اإلرهاب
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واالنقالب ،ذ ه ليست

د منطقتنا ارمتها ،لماذا

د البحرين ه

ال ينشغلو اه الء المشردين والالجئين الذين ال يجدو طعاميا وماء
ولساء؟ ونحن الحمد
ضييعيا للوقت ،لف

 ،ال نحن نقو حت لمن ي الفنا :لف
البلد ،لف

ضييعيا لمقدرا

البلد ،البلد بن اال يّرين والطيبين ،وسمعنا الحمد

ضييعيا لعاطفة
اإلخوة واألخوا

5

من جميع اال جاها وقد أجمعوا عل اناء هذا البلد عل الحق وال ير
والتنمية ،ول نْ هنا

س ا يجب أ نسرله :هذا التصنيف الذي هو

ليس حق البحرين ،وال شك أ حقها أعل الدرجا  ،ل ن أقو لنراجع
أنفسنا أيضيا لعلنا قصّرنا ،ال يجب أ نجلس لنمدح اعضنا ونمدح
الم سسة الوطنية والمس ولين وو ارة ال ارجية لخ ،لنراجع أنفسنا

10

ونتساء هل أوصلنا رسالتنا؟ هل واصلنا و واصلنا؟ أذلر أنن دخلت
عل أمين عام الـــ  ،IBUوقد سبقن
لما أرد

اريام ل يار ه أحد رمو المعار ة،

أ أشرح له قا  :ال شرح ،قد جاءوا قبلك و

لموا،

ولدي م اآل لجنة حقيق ،وهذا ألبر دليل عل الثقة االنفس ،لجنة
التحقيق مت جاء
الصالحيا

أي الد متهمة الجنة مستقلة دولية وأعطتها لل

اانتقادها و خراه أخطائها .هنا

15

من يتساء  :هل قمنا

االواجب؟ أقو  :لماذا ال نراجع أنفسنا؟ نحن وا قو جديا ارنفسنا .جاء
و د من النا و ل البحرين ــ وهم من المتقاعدين ــ وجلست معم ولانوا
منته العد واإلنصاف ،قلت لهم :مش لت م أن م
عمل م قلتم الصد والحق ،أما عندما

ونو

رلتم

مناصب م رنتم

سيرو عل سياسا

دول م .ليس عيبيا أ نراجع أنفسنا ،لنراجع

أنفسنا لعلنا قصّرنا

هذا الجانب أو ذا  ،لماذا نقو ننا قد ن و

قصرنا؟ راما ن و قد قصّرنا ،و

لا هنا

قصير لنتعاو من

أجل الدنا ،صحيح أننا وا قو من قيامنا اواجبنا ولو التشفنا أننا
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مقصرو

يجب أ نعد أداءنا ،وحت

التشفنا أننا نحتاه ل
أولئك ال إلر اء ا

هذا المرسوم اقانو لو

حسين أدائنا لنحسنه ،ل ننا ال نعمل إلر اء
ع وجل ،وهذا من ااب الحقو الت أوجبها ا

لناسنا وشعبنا ،وش ريا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت جميلة عل سلما .

العضو جميلة علي سلمان:
شـــــ ريا ســـــيدي الرئيس ،أحببت قط رليد ج ئية ســـــبق أ
طر

ليها األي الدلتور عبدا

10

الدرا ي عضـــــو الم ســـــســـــة الوطنية

لحقو اإلنســــــــا  ،لو المالح ا الصــــــــادرة عن اللجنة المعنية لم
تطر أو نتقد أداء الم ســــســــة الوطنية لحقو اإلنســــا
قيامها ادورها ،ول ن المالح ا انصــــــبت عل اع
اقانو صدارها ،وهذه المالح ا
اينها ألمانيا واريطانيا ،ورغم أ اع

أدائها أو
األمور المتعلقة

طرقت ل ال ثير من الدو ومن

15

الدو أ ير حولها مالح ا

اشر أدائها ال أنه م صنيفها االتصنيف (أ) ،الج ئية المهمة ه أ
أداء الم سسة وقيامها اواجبها الحقوق المنصوص عليه
تطر

قانونها لم

ليه اللجنة المعنية ،وش ريا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،هل هنا مالح ا أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
25
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الرئيـــــــــــــــس:
فضل األي مقرر اللجنة اقراءة وصية اللجنة.

العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
شـــ ريا ســـيدي الرئيس ،وصـــ اللجنة االموا قة عل المرســـوم
اقانو رقم ( )20لســنة 2016م اتعديل اع

5

أح ام القانو رقم ()26

لسنة 2014م اإنشاء الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا  ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــــ ريا ،فضــــل األي عبدالجليل اراهيم

طريف األمين العام

10

للمجلس اتالوة أســــماء األعضــــاء ألخذ موا قتهم عل المرســــوم اقانو
نداء ااالسم.

(وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أســـــماض األعضـــــاض ألخ
رأيهم نداضً باالسم على المرسوم بقانون)

15

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موا ق.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

20

موا ق.

العضو أحمد مهدي الحداد:
موا ق.
25

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موا ق.
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العضو جاسم أحمد المهزع:
موا ق.

العضو جـمال محمد فـخـرو:
موا ق.

5

العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
موا ق.

العضو جميلة علي سلمان:

10

موا قة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موا قة.
15

العضو جواد حبيب الخياط:
موا ق.

العضو حمد مبارك النعيمي:

20

موا ق.

العضو خالد حسين المسقطي:
موا ق.
25

العضو خالد محمد المسلم:
موا ق.
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العضو دالل جاسم الزايد:
موا قة.

العضو زهوة محمد الكواري:
موا قة.

5

العضو سامية خليل المؤيد:
موا قة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

10

موا قة.

العضو سيد ضياض يحيى الموسوي:
موا ق.
15

العضو صادق عيد آل رحمة:
موا ق.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موا ق.

20

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موا ق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

25

موا ق.
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العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موا ق.

العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موا ق.

5

العضو عـلي عيسى أحــمد:
موا ق.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

10

موا قة.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موا ق.
15

العضـو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موا ق.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موا ق.

20

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موا قة.

العضو نوار علي المحمود:

25

موا ق.
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العضو هالة رمزي فايز:
موا قة.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موا ق .موا قة ااإلجما  ،ذ يقر المرســــــــوم اقانو  .وننتقل اآل

5

ل البنـد التـال من جدو األعمـا وال ـاص امنـاقشـــــــــة قرير لج نة
الشــــــ و ال ارجية والد ا واألمن الوطن ا صــــــوص مشــــــرو قانو
االتصـــــــــديق عل ا فاقية النقل الجوي اين ح ومة ممل

ة البحرين

وح ومة جمهورية التشيك ،المرا ق للمرسوم رقم ( )50لسنة 2016م.
وأطلــب من األي الــدلتور محمــد عل محمــد ال اع مقرر اللجنــة

10

التوجه ل المنصة ليتفضل.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
ش ـ ريا ســيدي الرئيس ،ادايةي أطلب ثبيت التقرير ومر قا ه
المضبطة.

15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل

ثبيت التقرير ومر قا ه

المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

20

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومر قا ه

المضبطة.

(انظر الملحق  /2صفحة )129
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25
المضبطة 20

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ امناق شة المبادئ واأل سس العامة لم شرو القانو  .ف ضل
األي مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

5

ش ريا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة مشرو القانو المذلور
مع الجها

المعنية ،والمستشار القانون

واطلعت اللجنة عل

لش و اللجا االمجلس،

رأي لجنة الش و التشريعية والقانونية امجلس

الشورى الذي جاء م لديا سالمة مشرو القانو من الناحيتين الدستورية
والقانونية ،لما اطلعت عل قرار مجلس النواب ومر قا ه اشر مشرو
القانو  ،وعل رأي لل من :و ارة المواصال

10

واال صاال  ،وو ارة

ال ارجية .و ترلف اال فاقية ــ ضالي عن الديباجة ــ من ( )25مادة وملحق
واحد ،ضمنت المادة ( )1أهم المصطلحا الواردة ااال فاقية ،واينت
المادة ( )2األح ام المتعلقة االحقو المنصوص عليها لغرض شغيل
ال دما

الجوية الدولية عل الطر المحددة

أو حت الماد ا ( )3و( )4لية عيين و رخي

جدو الطر  ،يما

15

التشغيل لم سسا

النقل الجوي ووقف ممارسة الحقو  ،و ناولت المادة ( )5نطا

طبيق

القوانين واألن مة واإلجراءا  ،يما ناولت المواد من ( )6حت ()19
األح ام المتعلقة ارمن الطيرا

وسالمة الطيرا  ،واألح ام

الجمرلية ،واست دام المطارا  ،ومرا ق الطيرا  ،والعبور المباشر،

20

وايع ال دما  ،و حويل اإليرادا  ،والتعر ة ،والسعة ،والرم المشتر ،
وجداو الرحال  ،وال دما

البيئية ،و مثيل م سسا النقل الجوي،

والمناولة األر ية ،و و ير المعلوما  ،يما نصت المادة ( )20عل
التعاو

اين الطر ين من خال

التشاور سواء عبر المناقشا

و يق
أو

المراسال  ،أما المادة ( )21قد ناولت أح ام جراء التعديال عل
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25

اال فاقية ،و ضمنت المادة ( )22أح ام سوية المنا عا الت قد نشر
اين الطر ين حو

فسير أو طبيق اال فاقية ،و ناولت المادة ()23

سجيل اال فاقية وأي عديال عليها لدى من مة الطيرا المدن الدول ،
ونصت الماد ا ( )24و( )25عل أح ام نهاء اال فاقية ،وأح ام
دخولها حي النفاذ .وحدد ملحق اال فاقية الطر المسموح شغيلها من

5

قبل م سسا النقل الجوي المعينة من قبل لال الطر ين المتعاقدين.
و رى اللجنة أهمية اال فاقية

طوير خدما النقل الجوي اين ح ومة

ممل ة البحرين وح ومة جمهورية التشيك ،وااستعراض أح ام
اال فاقية بين أنها ال تعارض وأح ام الدستور ،وأنه يل م لنفاذها أ
صدر اقانو عماالي لح م الفقرة الثانية من المادة ( )37من الدستور،

10

وعليه قد أعد هيئة التشريع واإل تاء القانون مشرو قانو االتصديق
عل اال فاقية المذلورة ،الذي يترلف ــ ضالي عن الديباجة ــ من ماد ين،
ضمنت المادة األول التصديق عل اال فاقية ،والثانية مادة نفيذية .وعل
ذلك وص اللجنة االموا قة من حيث المبدأ عل مشرو قانو االتصديق
عل

ا فاقية النقل الجوي اين ح ومة ممل ة البحرين وح ومة

15

جمهورية التشيك ،المرا ق للمرسوم رقم ( )50لسنة 2016م  ،والموا قة
الجدو المر ق .وصية اللجنة:

عل مواد المشرو لما ورد

وء ما دار من مناقشا وما أادي من راء أ ناء دراسة مشرو القانو ،
إ اللجنة وص اما يل  :الموا قة من حيث المبدأ عل مشرو قانو
االتصديق عل

ا فاقية النقل الجوي اين ح ومة ممل ة البحرين

20

وح ومة جمهورية التشيك ،المرا ق للمرسوم رقم ( )50لسنة 2016م.
والموا قة عل نصوص مواد مشرو القانو لما ورد

فصيالي

الجدو المر ق ،واألمر معروض عل المجلس الموقر ال اذ الال م،
وش ريا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،هل هنا مالح ا ؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل مشرو القانو من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشـــــــرو القانو من حيث المبدأ .قبل أخذ رأي م عل
مواد مشــرو القانو مادة مادة نود أ نرحب امجموعة من شــباب نادي
الصـــم البحرين الريا ـــ ؛ يســـرن ااســـم وااســـم م أ نرحب اهم
جميعيا

مجلس الشــــورى مشــــيدين االبرامج واألنشــــطة الت يقوم اها

النادي ،م لدين أ نجا ا

ئة الصــم

15

الممل ة ســجلت نجا ا

متمي ة ،ور عت اسم البحرين عالييا وذلك افعل راد هم وطموحهم العال
المشـــــــــارلة
ال يارا الت

ع

اناء الوطن ،ل ما ن لد أهمية هذا النو من
مشـــــــارلة جميع أ راد المجتمع للتعرف عل

ليا

مجلس الشـــــــورى واالطال عل ســـــــير العملية التشـــــــريعية االممل ة،
متمنين لهم دوام التو يق والنجــاح ،ــرهالي وســــــــهالي ا م

مجلس

الشورى .وننتقل اآل ل مناقشة مواد مشرو القانو مادة مادة ،فضل
األي مقرر اللجنة.
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20

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
الديباجة :وصــــ اللجنة االموا قة عل الديباجة لما جاء من
الح ومة.

الرئيـــــــــــــــس:

5

هل هنا مالح ا عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:

10

هل يوا ق المجلس عل الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

15

ُقر الديباجة .وننتقل اآل

ل المادة األول  ،فضـــــــــل األي

مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
المادة األول  :وصــــــــ اللجنة االموا قة عل هذه المادة لما

20

جاء من الح ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالح ا عل هذه المادة؟
25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقر هذه المادة .وننتقل اآل ل المادة التالية ،فضـــــــل األي

مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

10

المادة الثانية :وصــــــــ اللجنة االموا قة عل هذه المادة لما
جاء من الح ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالح ا عل هذه المادة؟

15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل هذه المادة؟

20

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقر هذه المادة .واهذا ن و قد انتهينا من مناقشـــــــــة مواد

مشرو القانو  ،هل يوا ق المجلس عليه

مجموعه؟

(أغلبية موافقة)
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25

الرئيـــــــــــــــس:
وســــــوف نرخذ الرأي النهائ عل مشــــــرو القانو
القــادمــة .وننتقــل اآل

الجلســــــة

ل البنــد التــال من جــدو األعمــا وال ــاص

امناقشة قرير لجنة ال ارجية والد ا واألمن الوطن ا صوص مشرو
قانو االتصـــــــــديق عل ا فاقية ال دما الجوية اين ح ومة ممل ة

5

البحرين وح ومة المجر ،المرا ق للمرســــوم رقم ( )51لســــنة 2016م.
فضل األي الدلتور محمد عل محمد ال اع مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
ش ـ ريا ســيدي الرئيس ،ادايةي أطلب ثبيت التقرير ومر قا ه

10

المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل

ثبيت التقرير ومر قا ه

المضبطة؟
15

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومر قا ه

المضبطة.
20

(انظر الملحق  /3صفحة )142

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ امناق شة المبادئ واأل سس العامة لم شرو القانو  .ف ضل
األي مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شـــــــ ريا ســـــــيدي الرئيس ،دارســـــــت اللجنة مشـــــــرو القانو
المذلور مع الجها المعنية ،والمســــــتشــــــار القانون لشــــــ و اللجا
االمجلس ،واطلعت اللجنة عل رأي لجنة الشـــ و التشـــريعية والقانونية
امجلس الشورى الذي جاء م لديا سالمة مشرو القانو من الناحيتين

5

الدســــــــتورية والقانونية .لما اطلعت عل قرار مجلس النواب ومر قا ه
اشـــــــــر مشــــــــرو القانو  ،وعل رأي لل من :و ارة المواصــــــــال
واال صاال  ،وو ارة ال ارجية .و ترلف اال فاقية ـــــ ضالي عن الديباجة ــــ
من ( )22مادة وملحق واحد ،و ضـــــمنت المادة ( )1أهم المصـــــطلحا
الواردة اــاال فــاقيــة ،واينــت المــادة ( )2األح ــام المتعلقــة اــالحقو

10

المنصــــــوص عليها لغرض شــــــغيل ال دما الجوية الدولية عل الطر
المحددة

جدو الطر  ،و ناولت المادة ( )3القواعد والشــــــــرو

المتعلقة اتعيين م ســــــســــــا النقل الجوي من قبل الطر ين المتعاقدين
جدو

لتشــــــــغيل ال دما المتفق عليها عل أي من الطر المبينة

الطر والمحــددة املحق اال فــاقيــة ،وعــدد المــادة ( )4الحــاال الت
يجو
راخي

يهـــا للطرف المتعـــاقـــد ر

15

أو لغـــاء أو عليق أو الحـــد من

التشغيل أو التصاريح الفنية لم سسة النقل الجوي المعينة من

قبــل الطرف المتعــاقــد اآلخر ،لمــا عــدد المــادة ( )5المبــادئ الت
ح م شــــــــغيل ال دما المتفق عليها ،أما المادة ()6

ه

تعلق

االرســــــــوم الجمرلية وغيرها من الرســــــــوم ،واينت المادة ( )7نطا

20

طبيق القوانين واألن مة ال اصــــــــة االطر ين المتعاقدين ،يما ناولت
المواد من ( )8حت ( )16شــــــــهادا صــــــــالحية الطيرا وال

فاءة،

وســــالمة الطيرا  ،وأمن الطيرا  ،ورســــوم أجور اســــت دام المطارا ،
واألنشــــــــطة التجارية ،و حويل اإليرادا  ،وجداو مواعيد الرحال ،
والتعر ة ،و باد المعلوما  ،وقد ناولت المواد من ( )17حت ()19
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25

المتعاقدين ،وأح ام ســـــــوية المنا عا الت قد نشـــــــر اين الطر ين
حو

فســــــــير أو طبيق اال فاقية ،وأح

ام عديل اال فاقية ،وأخيريا

ناولت المواد من ( )20حت ( )22األح ام ال تامية المتعلقة اتسجيل
اال فــاقيــة و نهــائهــا ودخولهــا حي النفــاذ .وحــدد ملحق اال فــاقيــة الطر
المسموح شغيلها من قبل م سسا النقل الجوي المعينة من قبل لال
الطر ين المتعـــاقـــدين .و رى اللجنـــة أ اال فـــاقيـــة هـــدف ل
ال ــدمــا

5

ن يم

الجويــة اين ح ومــة ممل ــة البحرين وح ومــة المجر،

وااســتعراض أح ام اال فاقية بين أنها ال تعارض وأح ام الدســتور،
وأ نه يل م لنفاذ ها أ

صـــــــــدر اقانو

عماالي لح م الفقرة الثانية من

المادة ( )37من الدســــــــتور ،وعليه قد أعد هيئة التشــــــــريع واإل تاء

10

القانون مشرو قانو االتصديق عل اال فاقية المذلورة ،الذي يترلف
ــ ضالي عن الديباجة ــ من ماد ين ،ضمنت المادة األول التصديق عل
اال فاقية ،والثانية مادة نفيذية .وعل ذلك وصـــــ اللجنة االموا قة من
حيث المبدأ عل مشرو قانو االتصديق عل ا فاقية ال دما الجوية
اين ح ومة ممل ة البحرين وح ومة المجر ،المرا ق للمرســـوم رقم

15

( )51لســــــــنة 2016م ،والموا قة عل مواد المشــــــــرو لما ورد
ـــوء ما دار من مناقشـــا وما أادي من راء أ ناء

الجدو المر ق.

دراســـة مشـــرو القانو  ،إ اللجنة وصـــ اما يل  :الموا قة من حيث
المبدأ عل مشـــرو قانو االتصـــديق عل ا فاقية ال دما الجوية اين
ح ومـة ممل ــة البحرين وح ومـة المجر ،المرا ق للمرســــــــوم رقم

20

( )51لســنة 2016م .والموا قة عل نصــوص مواد مشــرو القانو لما
ورد

فصيالي

الجدو المر ق .وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،هل هنا مالح ا ؟

25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل مشرو القانو من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشــــــــرو القانو من حيث المبدأ .وننتقل ل مناقشــــــــة
مواده مادة مادة ،فضل األي مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

10

الديباجة :وصــــ اللجنة االموا قة عل الديباجة لما جاء من
الح ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالح ا عل الديباجة؟

15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل الديباجة؟

20

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقر الديباجة .وننتقل اآل

ل المادة األول  ،فضـــــــــل األي

مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
المادة األول  :وصــــــــ اللجنة االموا قة عل هذه المادة لما
جاء من الح ومة.

الرئيـــــــــــــــس:

5

هل هنا مالح ا عل هذه المادة؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:

10

هل يوا ق المجلس عل هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

15

ُقر هذه المادة .وننتقل اآل ل المادة التالية ،فضـــــــل األي

مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
المادة الثانية :وصــــــــ اللجنة االموا قة عل هذه المادة لما

20

جاء من الح ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالح ا عل هذه المادة؟
25

(ال توجد مالحظات)
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المضبطة 20

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقر هذه المادة .واهذا ن و قد انتهينا من مناقشـــــــــة مواد

مشرو القانو  ،هل يوا ق المجلس عليه

مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
وســــــوف نرخذ الرأي النهائ عل مشــــــرو القانو
القــادمــة .وننتقــل اآل

الجلســــــة

ل البنــد التــال من جــدو األعمــا وال ــاص

امناقشة قرير لجنة ال ارجية والد ا واألمن الوطن ا صوص مشرو

15

قانو االتصـــــــــديق عل ا فاقية ال دما الجوية اين ح ومة ممل ة
البحرين وح ومة جورجيا ،المرا ق للمرســوم رقم ( )60لســنة 2016م.
فضل األي الدلتور محمد عل محمد ال اع مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

20

ش ـ ريا ســيدي الرئيس ،ادايةي أطلب ثبيت التقرير ومر قا ه
المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل

ثبيت التقرير ومر قا ه

المضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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25

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومر قا ه

المضبطة.

(انظر الملحق  /4صفحة )155
5

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ امناق شة المبادئ واأل سس العامة لم شرو القانو  .ف ضل
األي مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

10

ش ريا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة مشرو القانو المذلور
مع ممثل الجها المعنية ،والمستشار القانون لش و اللجا االمجلس،
واطلعت اللجنة عل

رأي لجنة الش و التشريعية والقانونية امجلس

الشورى الذي جاء م لديا سالمة مشرو القانو من الناحيتين الدستورية
والقانونية .لما اطلعت عل قرار مجلس النواب ومر قا ه اشر مشرو
القانو  ،وعل رأي لل من :و ارة المواصال

15

واال صاال  ،وو ارة

ال ارجية .ترلف اال فاقية ـ ضالي عن الديباجة ــ من ( )23مادة وملحق
واحد ،و ضمنت المادة ( )1أهم المصطلحا الواردة ااال فاقية ،واينت
المادة ( )2األح ام المتعلقة االحقو المنصوص عليها لغرض شغيل
ال دما

جدو الطر  ،يما

الجوية الدولية عل الطر المحددة

ناولت الماد ا ( )3و( )4لية التعيين والترخي
والحد منها ،واينت المادة ( )5المبادئ الت

20

و لغاء التراخي

ح م شغيل ال دما

المتفق عليها ،يما أو حت المواد من ( )6حت

( )17األح ام

المتعلقة االرسوم الجمرلية وغيرها من الرسوم ،و طبيق ن ام القوانين
واألن مة الوطنية ،وشهادا
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األهلية،
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25

والسالمة ،وأمن الطيرا  ،ورسوم أجور است دام المطارا  ،واألنشطة
التجارية ،و حويل األموا  ،والموا قة عل الجداو ال منية ،والتعر ة،
و باد المعلوما  ،وقد نصت المادة من ( )18عل المشاورا الت
اين سلطا الطيرا التااعة ل ال الطر ين المتعاقدين حو

عقد

طبيق أو

فسير أو نفيذ أو عديل هذه اال فاقية ،و ضمنت المادة ( )19أح ام
سوية المنا عا

الت قد نشر اين الطر ين حو

اال فاقية ،و ناولت المادة ( )20أح ام جراءا

5

فسير أو طبيق

غييرا و عديال عل

اال فاقية ،ونصت المواد من ( )21حت ( )23عل أح ام التسجيل لدى
من مة الطيرا المدن الدول  ،وأح ام اإلنهاء ،ودخولها حي النفاذ.
وحدد ملحق اال فاقية الطر المسموح شغيلها من قبل م سسا النقل

10

الجوي المعينة من قبل لال الطر ين المتعاقدين .و رى اللجنة أ
اال فاقية هدف ل

ن يم ال دما الجوية اين ح ومة ممل ة البحرين

وح ومة جورجيا ،وااستعراض أح ام اال فاقية بين أنها ال تعارض
وأح ام الدستور ،وأنه يل م لنفاذها أ

صدر اقانو

عماالي لح م

الفقرة الثانية من المادة ( )37من الدستور ،وعليه قد أعد
التشريع واإل تاء القانون

مشرو

قانو

االتصديق عل

هيئة

15

اال فاقية

المذلورة ،والذي يترلف ــ ضالي عن الديباجة ــ من ماد ين ،ضمنت
المادة األول التصديق عل اال فاقية ،والثانية مادة نفيذية .وعل ذلك
وص اللجنة االموا قة من حيث المبدأ عل مشرو قانو االتصديق
عل ا فاقية ال دما

الجوية اين ح ومة ممل ة البحرين وح ومة

20

جورجيا ،المرا ق للمرسوم رقم ( )60لسنة 2016م ،والموا قة عل مواد
المشرو لما ورد

الجدو المر ق.

وء ما دار من مناقشا

وما أادي من راء أ ناء دراسة مشرو القانو  ،إ اللجنة وص اما
يل  :الموا قة من حيث المبدأ عل مشرو قانو االتصديق عل ا فاقية
ال دما

الجوية اين ح ومة ممل ة البحرين وح ومة جورجيا،
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25

المرا ق للمرسوم رقم ( )60لسنة 2016م .والموا قة عل نصوص مواد
مشرو القانو لما ورد

فصيالي

الجدو المر ق ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،هل هنا مالح ا ؟

5

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل مشرو القانو من حيث المبدأ؟

10

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشــــــــرو القانو من حيث المبدأ .وننتقل ل مناقشــــــــة

15

مواده مادة مادة ،فضل األي مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
الديباجة :وصــــ اللجنة االموا قة عل الديباجة لما جاء من
الح ومة.

20

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالح ا عل هذه المادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقر الديباجة .وننتقل اآل

ل المادة األول  ،فضـــــــــل األي

مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

10

المادة األول  :وصــــــــ اللجنة االموا قة عل هذه المادة لما
جاء من الح ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالح ا عل هذه المادة؟

15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل هذه المادة؟

20

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقر هذه المادة .وننتقل اآل ل المادة التالية ،فضـــــــل األي

مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
المادة الثانية :وصــــــــ اللجنة االموا قة عل هذه المادة لما
جاء من الح ومة.

الرئيـــــــــــــــس:

5

هل هنا مالح ا عل هذه المادة؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:

10

هل يوا ق المجلس عل هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

15

ُقر هذه المادة .واهذا ن و قد انتهينا من مناقشـــــــــة مواد

مشرو القانو  ،هل يوا ق المجلس عليه

مجموعه؟

(أغلبية موافقة)
20

الرئيـــــــــــــــس:
ســـــــوف نرخذ الرأي النهائ عل مشـــــــرو القانو
القــادمــة .وننتقــل اآل

الجلســـــــة

ل البنــد التــال من جــدو األعمــا وال ــاص

امناقشـــــة قرير لجنة المرا ق العامة والبيئة ا صـــــوص االقتراح اقانو
اتعديل المرســـــوم اقانو رقم  3لســـــنة 2002م اشـــــر انت اب أعضـــــاء
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المجالس البلدية ،والمقدم من أ صحاب ال سعادة األع ضاء :خميس حمد
الرميح والـدلتورة جهــاد عبــدا
وجاسم أحمد المه

الفــا ـــــــــل وأحمــد مهــدي الحــداد

والدلتور محمد عل محمد ال اع  .وأطلب من

األي عل عيس أحمد مقرر اللجنة التوجه ل المنصة ليتفضل.
5

العضو علي عيسى أحمد:
ش ريا سيدي الرئيس ،ادايةي أطلب ثبيت التقرير

المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
ثبيت التقرير ومر قا ه

هل يوا ق المجلس عل

المضبطة؟

10

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومر قا ه

المضبطة.

15

(انظر الملحق  /5صفحة )168

الرئيـــــــــــــــس:
فضل األي مقرر اللجنة.

20

العضو علي عيسى أحمد:
شــــــــ ريا ســــــــيدي الرئيس ،دارســـــــــت اللجنة االقتراح اقانو
ومذلر ه اإليضــــاحية ،واســــتمعت ل مالح ا الم ســــســــة الوطنية
لحقو اإلنسا ااإل ا ة ل مالح ا و ارة األشغا وش و البلديا
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والت طيط العمران  ،واطلعـــت عل الرأي القـــانون للجنـــة الشــــــــ و
التشـــــــريعية والقانونية والذي جاء م لديا ســـــــالمة االقتراح اقانو من
النــاحيتين الــدســــــــتوريــة والقــانونيــة ،لمــا اطلعــت عل المــذلر ين
القانونيتين للمســــــتشــــــار القانون لشــــــ و اللجا  .وقد رأ اللجنة أ
االقتراح اقانو جاء مُشــدديا للعقواا اشــ لا مبال ا يه مما يســهم

5

انتفاء الهدف األســــاســــ من لســــفة العقواة أال وه الرد االجتماع
و صـــــــالح الفاعل و رديبه ،فيما يتعلق االعقواة المنصـــــــوص عليها
المـادة ( )30الواردة

المـادة األول منـه ،م ر ع ح م العقواـة من

ال ة أشـــهر حبس ليصـــبح ســـنتين حبس ،والغرامة من مائت دينار ل
ألف دي نار ،قد جاء التعد يل امســـــــــاواة العقو اا

ن ام انت اب

أعضـــــــاء المجالس البلدية اتلك العقواا المنصـــــــوص عليها

10

قانو

مباشــــــرة الحقو الســــــياســــــية والمتعلق ان ام انت اب أعضــــــاء مجلس
النواب ،حيث ن
اتعديل اع

المادة األول من قانو رقم ( )14لســــــــنة 2016م

أح ام المرســــوم اقانو رقم ( )14لســــنة 2002م اشــــر

مباشــرة الحقو الســياســية عل التال « :المادة األول  :يُســتبد انص ـ

15

ال ماد ين الثال ين والحادية والثال ين من المرســــــــوم اقانو رقم ()14
لســنة 2002م اشــر مباشــرة الحقو الســياســية ،النصــا اآل يا  :المادة
الثال و  :مع عدم اإلخال ارية عقواة أشـــــد ين
أو أي قانو

عليها قانو العقواا

خر ،يُعاقب االحبس مدة ال يد عل ســـــــنتين واغرامة ال

جاو ألف دينار أو اإحدى ها ين العقواتين لل من ار

ب عالي من

األ عا اآل ية ،»...:االرغم من اختالف طبيعة وواجبا مترشح المجلس
ــرعــــــــــــا وممثالي
النياا عن المترشـــح للمجلس البلدي ،لو األو مشـ ي
ومراقبــــــــــا ألعما السلطة
ي
ل ل ئا المجتمع ول ل مناطق البحرين
التنفيذية،

حين أ عضـــو المجلس البلدي يمثل منطقته قط وين ر
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أعما ومصالح المنطقة الت يمثلها وليس الشعب ارسره .وااإلشارة
ل التعديل الذي جاء اه االقتراح اقانو والذي ن

عل التال « :وال
هذه

يجو الح م اوقف نفيذ عقواة الغرامة المنصــــــــوص عليها

وانطالقـ ـا من مبدأ استقال القضاء ااعتباره سلطة دستورية
ي
المادة،»...
مســـــتقلة عن ااق الســـــلطا ؛ رى اللجنة أ التعديل المذلور ينطوي
ضييق

عل

صالحيا القا

5

الذي يجب أ يمتلك حرية الح م

الجرائم المعرو ــة عليه اموجب القانو الذي يعطيه الحق

وقف

نفيذ العقواة لمدة محددة أال وه مدة الث ســـــنوا من التاريخ الذي
نهائيـــــــا ،إذا قام خال هذه الفترة اري جريمة ما،
ي
يصبح يه الح م
تطبق عليه العقواتا الما ــــية والحالية ،حيث يعد هذا امثااة راد له
ل

ال يعود الر

10

اب أي جريمة أخرى م الفة للقانو  .واســــتناداي ل

لل ما سـبق وصـ اللجنة االتمسـك اقرارها السـااق ،القا ـ ار
االقتراح اقانو اتعديل المرســــوم اقانو رقم ( )3لســــنة 2002م اشــــر
انت اب أعضــــــــاء المجالس البلدية ،والمقدم من أصــــــــحاب الســــــــعادة
األعضــــاء :خميس حمد الرميح  ،والدلتورة جهاد عبدا

الفا ــــل،

15

وأحمد مهدى الحداد ،وجاســــــــم أحمد المه  ،والدلتور محمد عل
محمد ال اع .

ــوء ما دار من مناقشــا وما أادي من راء ،إ

اللجنة وصـــــ اما يل  :ر

االقتراح اقانو اتعديل المرســـــوم اقانو

رقم ( )3لسنة 2002م اشر انت اب أعضاء المجالس البلدية ،والمقدم
من أصحاب السعادة األعضاء :خميس حمد الرميح  ،والدلتورة جهاد
عبدا

الفا ـــــــــل ،وأحمد مهدى الحداد ،وجاســــــــم أحمد المه ،

والــدلتور محمــد عل محمــد ال اع  .واألمر معروض عل المجلس
الموقر ،وش ريا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،هل هنا مالح ا ؟ فضل األخت جميلة عل سلما .

العضو جميلة علي سلمان:
ش ريا سيدي الرئيس ،ال أ فق مع وصية اللجنة ار
عديل اع

اقانو  .ســبق أ ن ر المجلس

أح ام المرســوم اقانو

رقم  14اشــر مباشــرة الحقو الســياســية ،ولا من
الت

األعضــــــــاء أ

قدم اها اع

االقتراح

5

ــمن التوصــيا

ُجرى عديال عل القانو المتعلق

ان ام انت اب أعضــــــــاء المجالس البلدية ،وقد وا قت الح ومة عل
ذلك عندما عرُض عديل قانو مباشـــرة الحقو الســـياســـية ،واناء عل
ذلك قدم اع

األعضاء ااقتراح عديل قانو انت اب أعضاء المجالس

البلدية ،احيث تساوى العقواا الموجودة
الموجودة

10

هذا القانو مع العقواا

قانو مباشـــرة الحقو الســـياســـية .الجرائم االنت ااية ه

نفســــها ،الجرائم االنت ااية ه اعتداء عل الحق األصــــيل للشــــعب
ممارســـــة حقه ،ســـــواء
المجرمــة

انت ااا الدية أو انت ااا نيااية ،واأل عا

القــانونين واحــدة ،ول ن االختالف

15

العقواــا  ،وأرى

أنه ذا رلنا قانو البلديا ادو التعديل الذي أجراه اإلخوة ال مالء
ســت و هنا م الفة دســتورية وه عدم المســاواة؛ أل هنا
اين االنت ــااــا البلــديــة واالنت ــااــا النيــاايــة ،ولو ار
االنت ااا البلدية وار
المعقو أ

ب الفعل نفســـه

امنيا

ــب عــل

االنت اب النيااية من غير

طبق عقواتا م تلفتا  ،هنا ســـن و أمام عدم مســـاواة،

رغم أ األ عا واحدة ويفترض أ

و العقواة واحدة .هنا ج ئية

أخرى وقــد أختلف يه ـا مع االقتراح اقــانو وه متعلقــة اــالبنــد الــذي
يقو « :وال يجو الح م اوقف نفيذ عقواة الغرامة المنصــــوص عليها
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 75

2017/3/12م

المضبطة 20

20

هــذه المــادة» ،ال أ فق مع هــذه الج ئيــة ألن أرى أ

يهــا قييـديا

واســــــــتثناء لألصـــــــــل العام ،أل المادة  81من قانو العقواا
«للقا ـ عند الح م

قو :

جريمة االغرامة أو الحبس مدة ال يد عل

ســـــــنة أ يرمر اوقف نفيذ العقواة» ،ونحن هنا ســـــــنضـــــــع قيديا عل
القا

هذا التقدير ،ررى أ هذه اإل ا ة ليس لها دا و

محلها .أما اقية أج اء االقتراح اقانو

ر فق معها .اللجنة قو

غير

5

هذه

العقواا شـــــديدة ،ول ننا لو رجعنا ل قانو العقواا  ،ســـــنجد أ
عقواة جريمة الت وير ــــ ـ ذا لانت
ســــــــنوا  ،و

المحرر ال اص

محررا رسمية ــــ ـ صل ل 10
و العقواة الحبس ،و ذا جئنا ل

البند  2الذي يقو « :من ور أو حرف أو شــــــــوه أو أخف أو أ لف أو

10

سـر جدو الناخبين» ،هذه األورا سـوف قدم ل لجنة االنت ااا ،
أي ســوف صــبح أوراقيا رســمية ،و
الســــجن  10ســــنوا  .و

قانو العقواا عقواة هذا الفعل

اداية الفقرة المعدّلة ورد« :مع عدم اإلخال

ارية عقواة أشد »...حت لو لم يُن

وا ح

عل هذا التعديل إ الن

ارنه مع عدم اإلخال اري عقواة أشـــــــــد ،ول ن طالما أ هد نا هو

15

مســــــــاواة و وحيد القوانين عل األ عا المجرمة نفســــــــها ،ال أرى أ
هنا

ــــــيريا .أما االنســــــبة ل ما طرقت ليه اللجنة اشــــــر التقرير

الصادر عن الم سسة الوطنية لحقو اإلنسا
وا ــــــــح يا ،ع ندما

يد العقو اا

إنه ليس

إ الم سسة لا رأيها
ذلك أي انت ها ألي

حقو  ،وهذا قدير المشرّ  ،ومسرلة التشديد أو غليظ العقواة

و

احســـــب الحاجة المجتمعية ل التغليظ والتشـــــديد أو الت فيف ،وعل
الع س عندما نشـــــــــدّد العقواة ن و قد حمينا الحق ،وما هو الحق
هذا القانو ؟ هو حماية العملية االنت ااية ،أي الحق

االنت اب،

وحق الدســــــــتوري

أ ألو ناخبة أو مرشــــــــحة ،وعندما أغلظ
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العقواا عل هذه الجرائم إنن أحيط هذا الحق اسياه راد وحصين
وال يم ن ألحد أ ي ر
ليس له ر ير

ن اهة وســــــــالمة العملية االنت ااية ،وهذا

الحقو ال هو صــــــــيانة للحق نفســــــــه ،وهو
أ يمارس حقه االنت اا ادو ار

القانو حق المواطن

هذا
اب هذه

الجرائم ،وش ريا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

10

شـــــــ ريا ســـــــيدي الرئيس ،أختلف جديا مع ما انته
اللجنة ،وأنا

رة أ يُر

ـــد

ليه قرير

مثل هذا االقتراح لألســـباب التالية:

أوالي :عندما يُحا مو ـــــــو اقتراح معين أو مشـــــــرو ل اللجنة إلعادة
الن ر يه اقرار من المجلس ،هذا يعن أ اللجنة ما أ
ن رها اناء عل ما أ ير

المناقشـــــــــة العامة ،و ما أ

غيّر وجهة
ر

امبررا

15

قنع المجلس اتمســـ ها اهذا الرأي ،ول ن لألســـف الشـــديد لم أجد
مســــــــرلة ر

أييا من اال جاهين

هذا االقتراح .لما أورد األخت

جميلة سلما ــــــــــ ولن ألرر النقا الت

لمت يها ــــــــــ اللجنة انت

أســـــــباب ر ضـــــــها عل حجة أ طبيعة العمل النياا
العمل البلدي،

حين أ التعديال

تلف عن طبيعة

نصـــــب عل جرائم معينة أورد ها

20

صـــــلتها األخت جميلة ســـــلما  ،ولن ألررها ،ول ن ســـــوف أ طر
و ّ
ليها من مبدأ خر .هذه الجرائم الت
مباشرة الحقو السياسية
الرغبة

م شـــــــــديد عقواا ها ،حت

مجا االنت ااا النيااية ،لم ر ِ لمجرد

شـــــــــديد عقواا  ،ه لانت أ عاالي رائجة جديا

العملية االنت ااية ،والعملية االنت ااية
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ضـــــــع لها شـــــــريعا معينة حم من يترشـــــــح لالنت ااا النيااية أو
البلدية ،وهنا ال ثيرو ممن يســـتهد و المترشـــحين
من خال نشـــر أو لفيق أمور معينة أو رويج اع

هذه الفترة

األلاذيب الت يُراد

منها ما أ يفقد المترشــح القاعدة االنت ااية الت لديه و ما أ يتضــرر
سـ معته أو شــر ه أو عر ــه ،و ما أ يُقلل من نســبة المقبلين
من ناحية ـُ
عل مسرلة االنت اب ي ر

حرية الناخب ويُش ل عامالي من عوامل

الع وف؛ و ذا لانت هذه الممارســا

ُرصــد من قبل المترشــحين ومن

قبل الناخبين أي ضيا ،إ الناخبين يتضررو من هذا التدخل
و

5

شرنهم

حرية االختيار ،ولذلك لا المترشــحو يتضــررو منها ألنها ال

مس طبيعة األ

ار الت يحملها أو التوجها و نما أصــــــــبحت متد

10

ألشــــــــياء خاصــــــــة مر بطة االســــــــمعة ،وقانو العقواا البحرين جاء
االتشــــــديد يما ي

ســــــمعة وشــــــرف العائال  ،وخاصــــــة ذا لا
ُ

المتر شحو من العن صر الن سائ ؛
لنا نرصـــــــــد وجدنا أ اع
االســتمرار

مجا التم ين ال سيا س عندما

األســــــــباب الت

جعل المرأة ع ف عن

الترشــح ه مثل هذه الجرائم االنت ااية الت

أوه المرحلـــة االنت ـــاايـــة ،ومن هنـــا يـــر

ُمارس

15

التـــدخـــل لمنع مثـــل هـــذه

الممارســـــا  ،وخاصـــــة أ العقواا للما لانت خفيفة أل عا أ رها
جســيم لا من المم ن أ

ُمارس ااعتبار أنها نقضــ اغرامة معينة

أو عقواة معينة .أيضــــــــيا التوجه

الدو المجاورة هو أ لثيريا منها

ر عت العقواا  ،وهنا مشـــــاريع ل يادة مدة الحبس المقررة أو الغرامة
المالية المقررة ،واالتال هذا االقتراح هو اقتراح وجيه وخاصـــــــــة أننا
مقبلو عل انت ـــااـــا

عـــام 2018م ،وعليـــه ينبغ أ نضــــــــمن

للمترشــــحين حقوقهم حت ال ي و هنا ع وف اســــبب ال شــــية من
أيضــــا نحن نتناو مســــرلة العمد
ي
عر ــــهم لمثل هذه الممارســــا .
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الت وير

البيانا  ،وهذه المسـرلة أيضـي ا

االنت ااا وصـحتها

ر

يما يتعلق االمترشــــح عندما يعط معلوما غير صــــحيحة عن نفســــه؛
وهذه األمور مجتمعة نرى معها أ ما انتهت ليه اللجنة من قرار اهذا
الشــــر غير صــــحيح ،وأنا عالي أ من عل المجلس عدم الموا قة عل
قرار اللجنة ،وأ

تم الموا قة عل

رة االقتراح اقانو  ،وش ريا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت الدلتورة جهاد عبدا

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

10

شـــــ ريا ســـــيدي الرئيس ،أنا أحد مقدم هذا االقتراح ،واداية
أشــــ ر األختين جميلة ســــلما ودال ال ايد عل دعمهما لهذا المقترح
وما فضــــــــلتا اه ،وأختلف ماميا مع ما وصــــــــلت ليه اللجنة وأقو
شـــديد العقواة المنصـــوص عليها
الرد العام وال اص عند ار
أال

هذا المقترح جاء من أجل حقيق

اب مثل هذا النو من الجرائم ،ويجب

15

و العقواة البلدية م تلفة عن العقواة النيااية ،وخاصـــــــــة أ

االنت ااا البلدية والنيااية
المنطق والبداهة أال

و

الوقت والم ا نفســــيهما ،ومن

و العقواة م تلفة عند ار

اب الجريمة

الم ا والتوقيت نفســــيهما ،هذا أوالي .انييا :أ مّن مرئيا الم ســــســــة
الوطنية لحقو اإلنســـــــــا الت اعتبر أ هذا التغليظ

العقواة ال

يمثل أي انتها لحقو اإلنســا  ،وال ي الف الصــ و الدولية لحقو
اإلنســـــــــا  ،وهذا رأي حقوق وقانون مهم يدعم أهمية هذا االقتراح
اقـــانو  .لـــدي عتـــب عل اللجنـــة وهو أنهم لم يقوموا اـــدعوة مقـــدم
االقتراح ل حضــــــــور االجتما واألخذ ارأيهم ،هم طبعيا غير مل مين،
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لجنــة ال ــدمــا عــادة عنــدمــا يــر ينــا مقترح من اإلخوة

ول ن نحن

األعضـــــاء نســـــتمع لرأيهم ونرى ما ه وجهة ن رهم ،ولنت أ من أ
تم دعو نا ل اجتماعهم ويســــــــمعو منا ويرخذو رأينا؛ وأ من عل
د رأي اللجنة ،ول م لل الش ر ،وش ريا.

المجلس أ يصوّ

5

الرئيـــــــــــــــس:
شــ ريا ،يا خوا قبل أ نســتمر أرجو عدم الت رار ،ما قالته
األ خت جمي لة ســــــــل ما واأل خت دال ال ا يد واأل خت ا لدلتورة ج هاد
الفا ــــــل أعتقد أنه ل

المو ــــــو  ،ومن لديه

ــــــا ة ل ما قيل

ليتفضل ،فضل األي الدلتور منصور محمد سرحا .

10

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شـــ ريا ســـيدي الرئيس ،نحن اليوم أمام اقتراح اقانو يبال
العقواة ويُغل ها ،والس ا الذي يطرح نفسه :هل عل المشرّ أ يقترح
العقواة من أجل العقواة أم عليه أ يقترح العقواة من أجل اإلصــــــــالح؟

15

لانت العقواة من أجل العقواة إ هذا االقتراح اقانو الذي أمامنا
صـــــــالح اامتيا  ،و لا اقتراح العقواة من أجل اإلصـــــــالح إ هذا
االقتراح الــذي أمــامنــا مر وض اــامتيــا ؛ م دعون أطرح ســــــــ االي عل
اإلخوة واألخوا الــذين قــدموا اهــذا االقتراح :مــا ه المســــــــتنــدا
القانونية الت

م االعتماد عليها لتغليظ هذه العقواة؟ م هل من المنطق

ومن الح مة أ

20

ر فع عقواة الحبس من  3شــــــــهور ل  24شــــــــهريا؟

أليســـــت هذه عقواة قاســـــية وار فاعيا حاديا؟ هل علمو ما ه النســـــبة
المئويــة

ار فــا هــذه العقواــة؟  ٪700الغرامــة ه أيضــــــــيــا ار فعــت

ار فاعيا حاديا ،ه
قادر

القانو النا ذ  200دينار اينما أصـــــــبحت اقدرة

هذا االقتراح اقانو  2000دينار أي ا يادة  ،٪900هل ارا م
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نحن أمام اقتراح اقانو لمحاراة اإلرهاب من أجل غليظ العقواة للقضاء
عل اإلرهاب واجتثا ه؟ هذا ســــــــ ا

خر أوجهه ل مقدم االقتراح.

مالح ت األخيرة ه أ هذا االقتراح يمس القا ــــــ  ،ال يعتدي عل
صـــالحيا ه ويســـلبه صـــالحيا لا قد و رها له القانو النا ذ ،لهذا
أطالب اعدم الموا قة عل هذا االقتراح ور ضــــــه ماشــــــييا مع وصــــــية

5

اللجنة ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي جمعة محمد ال عب .
10

العضو جمعة محمد الكعبي:
شـــ ريا ســـيدي الرئيس ،والشـــ ر موصـــو ل اإلخوة مقدم
االقتراح ،ل ن يــا معــال الرئيس لقــد مــت المبــالغــة
المنصــوص عليها

العقواــا

االقتراح ،واللجنة ر ضــت االقتراح أل هنا ر عيا

لعقواة الحبس من  3أشـــــــهر ل ســـــــنتين ،والغرامة من  200دينار ل
 2000دينار؛ و ن أرى أ هذه العقواا يجب أ
العقواا الســــااقة.

اللجنة ن ر

15

فف أو أ نعود ل

هذا االقتراح ول ن م ر ضــــه

من قبل أعضاء اللجنة ارغلبية ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

ش ريا ،فضل األي عاد عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
ش ريا سيدي الرئيس ،السالم علي م ،سرلت م اتوجيه معال
الرئيس اعدم الت رار ،لهذا سر طر
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غرامة  200دينار لش

1« :ــ أورد ايانيا لاذايا وهو عالم اذلك

أي

و يقة قدمها ألمر يتعلق اجدو الناخبين ،أو عمد اري وسيلة أخرى
دخا اسم يه أو حذف اسم منه خال يا ألح ام القانو 2 .ــ وّر أو
حرّف أو شوّه أو أخف أو أ لف أو سر جدو الناخبين أو ورقة رشيح
أو ورقة اقترا أو أي و يقة أخرى تعلق اعملية االنت اب3 ...ــ أخلَّ احرية
االنت اب أو ان ام جراءا ه ااستعما القوة أو التهديد أو التشوي
ااالشترا

التجمهر أو الم اهرا 4 .ــ استعمل حقه

5

أو

االنت اب

ألثر من مرة واحدة »...لل هذه الجرائم اـ 200دينار قط( ،يا
االش) ،اإم ا الش

أ ي رّب ويتلف ويسر

م يد ع  200دينار

هذا أوالي .انييا :هل المجلس البلدي واالنت ااا البلدية اهذه الدرجة من

10

الن و عن االنت ااا النيااية؟ االطبع ال ،هذا جانب وهذا جانب ،النياا
مهم وأساس  ،ول ن البلدي يعي

معه الناس يومييا ،وقائم ادور لبير،

وأعضاء المجالس البلدية ملتصقو االناس ويعملو  ،ولل ذلك اـ 200
دينار قط (يا االش) .أ من عل اللجنة مراجعة األمر ،وش ريا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت جميلة عل سلما .

العضو جميلة علي سلمان:
ش ريا سيدي الرئيس ،أنا سررد عل من يقو

العقواا مبال

20

يها ومغل ة ،ونشعر لر ــ لما فضل األي عاد المعاودة ــ هنا
رقيا ما اين االنت ااا البلدية واالنت ااا النيااية .لنرجع هنا ل قانو
مباشرة الحقو السياسية ،ولن أطيل علي م ول ن سوف أذلر عل
األقل اندين من المادة ( ،)30البند رقم (« :)1أورد ايانيا لاذايا وهو
عالم اذلك

أية و يقة قدمها ألمر يتعلق اجدو الناخبين ،»...ولو جئنا

ل قانو البلديا لوجدنا األمر نفسه ،وهو« :أورد ايانيا لاذايا وهو
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أية و يقة قدمها ألمر يتعلق اجدو الناخبين ،»...أي أ

عالم اذلك

الفعل المجرم نفسه ،ال يجو أ ي و هنا
وسوف ندخل

هذا المو و ام الفا

اختالف

دستورية وه عدم مساواة

المواطنين أمام القانو رغم أ الفعل واحد،
أقم اتعديله ــ للعلم ــ ي فين وجود اند
نفسه ين

ا ة ل ذلك حت لو لم
المادة من القانو المعد

عل «مع عدم اإلخال ارية عقواة أشد ين

العقواا أو أي قانو

خر» ،أنا

ل قانو العقواا لوجد
األمر اآلخر،

يد عل سنتين» ،ذلر
للحبس ،أي أنه قد

عليها قانو

أشد من هذا التعديل أساسيا.

هذا التعديل أنا لم أقيد القا

العقواة ،ال رلت الن

5

هذه األ عا المذلورة لو رجعت

أ العقواا
مرنيا ،والن

العقواة،

شديد

ولم أجبره عل

يقو « :يعاقب االحبس مدة ال

10

للمة «االحبس» ،ولم أ ع حديا أدن

و عقواة الحبس  10أيام ،القا

عندما

ُعرض عليه القضية سي و لل عل ولل واقعة محل قييم االنسبة
ليه ،ويم ن أ يح م امدة  10أيام قط ،ويم ن له أ يح م
االعقواة احدها األقص

ذا ال الفعل ال روف المحيطة من الجسامة.

15

االنسبة ل الغرامة أيضيا قا « :وال جاو ألف دينار» أي أ الحد
األعل  2000دينار ول ن يم ن أ يح م اغرامة  5دنانير قط ،أي
أ القانو هنا أعط القا
لدي ن
وأيضيا
ن

مرونة ،حت لو عدلت أو لم أعد

يشدد العقواة ،ااإل ا ة ل أ الن

يه

الذي و عه مر ،

هذا التعديل سوف نساوي ما اين الناس لنحقق المساواة الت

20

عليها الدستور ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــــــ ريا ،ا صــــــوص ال الم الذي فضــــــلت اه األخت جميلة
ســـلما  ،نحن ســـاوينا
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3
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االمتيا ا .
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25

أرجو من اإلخوا الــذين قــدموا هــذا االقتراح أ يقــدموا اقتراحيــا خر.
فضل األخت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
ش ريا سيدي الرئيس ،التعديل يستهدف العقواا وال يستهدف

5

األو ا  .ا صوص مداخلة الدلتور منصور سرحا اشر العقواا
المتعلقة امباشرة العملية االنت ااية ،من المهم جديا أ
مجا التم ين السياس

رجع ليها

حديديا ،حيث نجد ذلك دائميا

حصل يه العملية االنت ااية ،واآل أصبحت طلب
ذلر ما ه

شريعا ك الت

البلد الت
قاريرها أ

حفظ للناس حق المشارلة .لما قا

10

األي عاد المعاودة عل مستوى اإلنسا العادي يم ن أ يقو (يا
طبيقا ه

االش) ،وعل مستوى القضاء

و عقواته غير لا ية

للرد  .راما لا لدينا لقاء قبل ترة مع عدد من القضاة

مجلس

الشورى للتباحث حو قانو العقواا  ،ولا من أهم ما سمعناه من
القضاة أ هنا أ عاالي ر
القا

حق أش اص ستف الناس ،ول ن

ب

ال يستطيع و ع عقواة رادعة أل ن

15

المشر يقيده ،واالتال

المبال المالية اد وسقف مدة الحبس اد ،وللقا

أ يرخذ االحد

األدن أو الحد األعل احسب الوقائع وال روف .سرلَنَا أحد القضاة ما
ه األسانيد؟ األسانيد وا حة ،هنا عدد من الجرائم االنت ااية الت
سجل عند لجنة االنت ااا من المترشحين ذا هم ،ألنه و قيا للقانو ذا
عرض أحدٌ ألي مترشح خال
الحق
الحق

20

ترة مباشرة العملية االنت ااية لا له

اللجوء ل لجنة االنت ااا لتقديم ش وى اذلك ،وأيضيا له
التقدم مباشرة اش وى عند ار

اب أي من هذه الممارسا

مواجهته .ذ هنا جرائم انت ااية قُيّد  ،وهنا قضايا اعد عال
النتائج ،أيضيا م الطعن
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25

للترشح؛ لذلك هذه األمور ليست قائمة ،وأنا ال أعرف لماذا ُه امو و
اإلرهاب ،ليس لمو و اإلرهاب أي عالقة ااألمر ،وما طر
أنه ذا لا هنا

ليه هو

جمهر أو قوة أو هديد تعتبر من حدى الجرائم

االنت ااية ول ن ليس لها عالقة ااإلرهاب .ذا لا الس ا لماذا غليظ
العقواا ؟ لم ال؟ لم ال نغلظ العقواا

جاه من يتدخل ويحاو التر ير

العملية االنت ااية؟ وخاصة أ القا

م ير ،إما أ يرخذ اعقواة

5

الحبس وعقواة الغرامة ،و ما أ يرخذ اإحدى ها ين العقواتين ،واالتال
الاد أ نضع شريعا  .ال نستهدف اليوم ــ نحن ااعتبارنا مشرعين ــ
غليظ العقواا  ،ول ن لنرجع ل معهد التنمية السياسية
الصادرة عنه ،ولنرجع

لـUNDP

التم ين السياس

مسرلة عاونها معهم

للرجا والنساء

التحديا والصعواا الت رصد

عدة جها

10

البحرين؛ سنجد أ من

هذا الجانب لانت األ عا الت

مارس و عد من الجرائم االنت ااية ،هذه ه
ول ن لمن ير

التقارير

األسانيد والمبررا ،

هذا االقتراح نحن نسر هنا ما ه مبررا عدم

الموا قة عليه؟ وش ريا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:

20

ش ريا سيدي الرئيس،

الواقع

البحرين ــ مع احترام لإلخوا
راما يفو ما يقوم اه اع

أعضاء المجالس البلدية

مجلس النواب ــ يقومو ادور لبير

اإلخوا

مجلس النواب لما فضل األي

عاد المعاودة ،وهذه حقيقة نلمسها من خال قارير الصحف ومن خال
اال صا  ،ومن خال نشر المشالل الت
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دوريا لبيريا و عاالي

هذا الشر  ،هذه نقطة .النقطة الثانية :فضلت

الدلتورة جهاد الفا ل وقالت لا اودنا لو أ لجنة المرا ق العامة
والبيئة دعو أصحاب هذا االقتراح حت ي و لنا رأي ما ،ما هو
الضرر من ذلك؟ أ من عل اللجنة الموقرة ــ مستقبالي ــ دعوة مقدم
هذه المقترحا

مثالي ،أل ذلك سوف يثري المو و  .لنا نتمن لو

لا لديهم اقتراح اشر

5

قليل العقواا  ،لماذا لم يقترحوا ذلك؟ لا

عليهم أ يقدموا اقتراحا هم حت نستفيد منها .هنا حاال لثيرة لهذه
اللجنة ــ مع احترام لما يقومو اه ــ هم ال يقومو ااستدعاء من يهمهم
األمر

هذا الشر  .هنا

منصور سرحا وهو أ

نقطة أخرى االنسبة ل ما قاله الدلتور

غليظ الغرامة من  200ل  2000دينار لثير

10

جديا .لدي س ا  ،لو ا تر نا أنن اشتريت سيارة جديدة امبل  10الف
دينار ،ورُشحت نفس للمجلس البلدي ،وجاء أحد األش اص

الليل

وحطم السيارة ،وقالت شرلة الترمين سوف أصلحها امبل  4000دينار؛
هل ست ف غرامة الـ 200دينار؟ هذا ما حدث ،وراما يحدث ،وش ريا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي جاسم أحمد المه .

العضو جاسم أحمد المهزع:
شـــ ريا ســـيدي الرئيس ،أود أ أرد عل األي الدلتور منصـــور
ســــــــرحــا  .خال مــداخلتــه ال ريمــة لــا يرى أ هنــا

20

غلي يــا

العقواة ،مثال غلي ها انســبة  ،٪700أو  ،٪900راما شــد ه هنا مســرلة
حجم العقواة و قدير العقواة الت و ــــــــعناها ،ول ن أود أ أطمئنه
وأقو

هذا النو من الجرائم المر

بة من قبل مترشــــــــحين عندما

ُن ر أمام المح مة الم تصـــة للقا ـــ المســـاحة
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ومواءمتها مع ال روف المناسبة ،رحيانيا نتر مساحة معينة للقا
ومن حق القا ـــــــ الجنائ
اطمئن لذلك ،حيث
الم شر

،

عديل وصـــــــف التهمة أ ناء ن ره الدعوى،

أســــــاس العقواة ليس و ــــــعها لما و ــــــعها

المجلس أو لما و عتها اللجنة ،عل الع س من ذلك،

نحن رلنا للقا

مساحة لتقدير حجم العقواة المناسبة ل ل جرم،

5

ولمــا ذلر األي عــاد المعــاودة واألخــت دال ال ايــد أ ل ــل همــة
ظرو يا ،ويم ن للقـــا ــــــــ أ يوائم عقواـــة معينـــة ل ـــل من هـــذه
ال روف ،اطمئن لذلك ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

ش ريا ،فضل األي عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شــــــ ريا ســــــيدي الرئيس ،أنا أ صــــــور أ اإلجراءا الت

مت

لمعــالجــة القــانو خــاطئــة ،ولــا من المفترض دعوة مقــدم االقتراح

15

ومناقشـــــته معهم .صـــــحيح أ العقواا المقترحة شـــــديدة جديا ومغال
يها،

ا يفترض عليهم عديل هذه العقواا اعد مناقشــــــــتها مع

مقدم االقتراح و عديلها اطريقة مقبولة للجميع ،أنا أ صـــور أ ســـحب
االقتراح و عديله قد ي ونا حالي لهذا المو و  ،وش ريا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
ش ـ ريا ،فضــل األي الدلتور الح صــباح ال بيس ـ مســتشــار
التطوير او ارة األشغا وش و البلديا والت طيط العمران .
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مستشار التطوير بوزارة األشغال وشؤون البلديات:
هتم االجوانب الفنية

شــــ ريا ســــيدي الرئيس ،شــــ و البلديا

ويصـــل المترشـــحو للمجالس البلدية ليها .وا صـــوص شـــديد العقواة
هو شر مترو للمجلس الموقر ،وش و البلديا ال يم ن أ
اعمل خر

مجا

قائم والتعديال الت

تدخل

شـــــــــديد العقواة أو غيير القانو  ،و نما القانو

5

تم ما عن طريق القائمين عل االنت ااا و ما

عن طريق هيئة التشريع واإل تاء القانون  ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،هل هنا مالح ا أخرى؟

10

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
فضل األي مقرر اللجنة اقراءة وصية اللجنة.

15

العضو علي عيسى أحمد:
جوا ن ر االقتراح

ش ريا سيدي الرئيس ،وص اللجنة ار

اقانو اتعديل المرســـــــوم اقانو رقم  3لســـــــنة 2002م اشـــــــر انت اب
أعضاء المجالس البلدية.

20

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا ق المجلس عل

جوا ن ر االقتراح

وصـــية اللجنة ار

اقانو ؟
25

(أغلبية غير موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ل البند التال

ذ يقر جوا ن ر االقتراح اقانو  .وننتقل اآل

من جدو األعما وال اص امناقشـــــــــة قرير لجنة الشــــــــ و المالية
واالقتصـــادية ا صـــوص االقتراح اقانو اتعديل اع

أح ام المرســـوم

اقانو رقم ( )27لســـــنة 2015م اشـــــر الســـــجل التجاري ،والمقدم من

5

أصـــــحاب الســـــعادة األعضـــــاء :خالد حســـــين المســـــقط  ،والدلتور
أحمد المناع  ،وصــاد عيد

عبدالع ي حســن أال ،ودروي

وجميلة عل ســــــــلما  .وأطلب من األي جواد حبيب ال يا

رحمة،

مقرر اللجنة

التوجه ل المنصة ليتفضل.
10

العضو جواد حبيب الخياط:
ش ـ ريا ســيدي الرئيس ،ادايةي أطلب ثبيت التقرير ومر قا ه
المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:

15

هل يوا ق المجلس عل

ثبيت التقرير ومر قا ه

المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:

20

ذ يتم ثبيت التقرير ومر قا ه

المضبطة.

(انظر الملحق  /6صفحة )180
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الرئيـــــــــــــــس:
فضل األي مقرر اللجنة.

العضو جواد حبيب الخياط:
شــ ريا ســيدي الرئيس ،دارســت اللجنة االقتراح اقانو اتعديل
اع

5

أح ام المرســـوم اقانو رقم ( )27لســـنة 2015م اشـــر الســـجل

التجاري ،والمقدم من أصـــــــحاب الســـــــعادة األعضـــــــاء :خالد حســـــــين
المســـقط  ،والدلتور عبدالع ي حســـن أال ،ودروي
وصــــــاد عيد

أحمد المناع ،

رحمة ،وجميلة عل ســــــلما  ،واطلعت عل مذلر ه

اإليضــاحية .واعد دارس اآلراء والمالح ا الت أاديت من قبل الســادة

10

أعضــــــاء اللجنة ،ومالح ا الســــــادة أعضــــــاء المجلس أ ناء مناقشـــــة
المجلس للمرسوم اقانو رقم ( )27ل سنة 2015م اشر السجل التجاري
الجلســـة العشـــرين ( )20من دور االنعقاد العادي الثان من الفصـــل
التشــــــــريع الرااع اتـــاريخ  13مـــارس 2016م ،ولـــذلـــك مالح ـــا
المستشار القانون والمستشار االقتصادي والمال والمستشار القانون

15

المســـاعد؛ بينت أهمية االقتراح اقانو اشـــر الســـجل التجاري ،حيث
أار

العديد من المالح ا من قبل األعضـــــــــاء خال المداولة

المجلس والمتعلقة االصــــعواا المرا قة للحصــــو عل موا قة الجها
الم تصة لم اولة النشا  .حيث

المادة ( )8من المرسوم اقانو رقم

( )27لســنة  2015اشــر الســجل التجاري قد أوجبت عل مقدم الطلب
اســـــــتحصـــــــا الموا قا من الجها الم تصـــــــة .و رى اللجنة أ من
عناصــر ســهيل و شــجيع االســتثمار أ

و جراءا اســتحصــا

لك

الموا قا من مســـــ ولية و ارة الصـــــناعة والتجارة والســـــياحة ،لونها
و ارة مما يســــــــهل عليها التعامل مع و ارا الدولة و دارا ها الم تلفة،
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20

االمقارنة امقدم الطلب الذي ال تو ر له مثل لك العالقة .و قتنع اللجنة
شــــــجيع االســــــتثمار و طوير و ســــــهيل اإلجراءا وو ــــــوحها أمام

أ

المستثمرين والراغبين

است راه السجال التجارية؛ يستوجب قانونيا

حديد الجهة الرســـــــمية الم تصـــــــة امتااعة اســـــــتحصـــــــا الموا قا
المطلواة ،و ل امها افترة محددة ل ال ترخر اإلدارة المعنية
مقدم الطلب الترخي

منح

5

النهائ لم اولة النشـــــــــا  .ويتطلب شــــــــجيع

االستثمار و يسير جراءا ه أي ضيا حديد االشتراطا ال اصة ااألنشطة
التجارية الت ينوي األ راد أو الشــــــــرلا ممارســــــــتها
البحرين ،وعرض هــذه االشــــــــتراطــا

ة

ممل

عل موقع الو ارة اإلل ترون

ليتســــن للمســــتثمرين االطال عليها مســــبقيا والعمل عل

و يرها .ومن

10

ناحية أخرى إ اللجنة قد أوصـــــــــت لمقدم االقتراح اقانو ابع
التعديال عل االقتراح اقانو  ،وقد وا ق مقدمو االقتراح عل
لك التعديال لما هو مو ــــــــح

جراء

االقتراح المعد المر ق .و ي ما

يتعلق ارأي لجنة الش و التشريعية والقانونية ـ المر ق ـ الذي انته

ل

وجود شبهة عدم دستورية المادة ( )20البندين ( )2 ،1من الفقرة (أ)،
حيث اينت عارض ن
الن

15

المادة مع مبدأ فريد العقواة .ااإل ـــــــــا ة ل

المقترح للبند ( )2الذي رى لجنة الشــــئو التشــــريعية والقانونية

أنه ي الف مبدأ التناســــــــب.

إ اللجنة قد اســــــــترنســــــــت ارأي هيئة

المســـــــتشـــــــارين القانونيين االمجلس الت
الدســـــتورية

االقتراح اقانو اتعديل اع

رى عدم وجود شـــــــبهة عدم
أح ام المرســـــوم اقانو

رقم ( )27لسنة 2015م اشر السجل التجاري .مر ق رأي لجنة الش و
الت شريعية والقانونية ورأي هيئة الم ست شارين القانونيين االمجلس .ل ل
ذلك إ اللجنة وصــــــــ االموا قة عل جوا ن ر االقتراح اقانو .
ـــــــوء ما دار من مناقشـــــــا وما أادي من راء أ ناء دراســـــــة االقتراح
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اقانو  ،إ اللجنة وصــــــــ اما يل  :الموا قة عل جوا ن ر االقتراح
أح ام المرســــوم اقانو رقم ( )27لســــنة 2015م

اقانو اتعديل اع

اشــر الســجل التجاري ،والمقدم من أصــحاب الســعادة األعضــاء :خالد
حســـــين المســـــقط  ،والدلتور عبدالع ي حســـــن أال ،ودروي
المناع  ،وصــــاد عيد

أحمد

رحمة ،وجميلة عل ســــلما  .واألمر معروض

5

عل المجلس الموقر ال اذ الال م ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،هل هنا مالح ا ؟ فضل األخت دال جاسم ال ايد.
10

العضو دالل جاسم الزايد:
شـــــ ريا ســـــيدي الرئيس،
جديا ،ومنذ قليل لنت

هذا االقتراح اقانو اه مي ة مهمة

حوار مع األي اسام البنمحمد وألد أهميته

والغاية والهدف منه .االنســــــــبة ل الفقرة األول من االقتراح المتعلقة
امســـــــرلة ن يم ليا

و

صـــــــدار الســـــــجال التجارية ،يجب أ

15

االشــتراطا واألح ام ااتة ومعرو ة س ـلفيا ،واختصــاصــا الو ارة
هيئة هذا األمر اقصــد نمية ودعم المتقدمين للحصــو عل الســجال
التجــاريــة ،وهــذا األمر ال خالف عليــه .يمــا يتعلق اــالج ئيــة المتعلقــة
اانصــراف الم الفة قط عل الســجل الم الف من دو ســواه
ذا لا ال ش

حالة

الم الف يمتلك ألثر من سجل جاري ،أي ضي ا هذا

20

األمر ال خالف عليـــه ،ونحن نتفق مع هـــذا التوجـــه .قبـــل أ أذلر
ال الف معهم ،أود أ أايّن أ و ارة التجارة والصــــــــناعة والســــــــياحة
و حديديا ســـــعادة الو ير األي ايد ان راشـــــد ال يان أحدث حوالي نوعييا
أمور عدة

عمل التجارة ،احيث أصــبحت متقدمة ومتطورة جديا،

واها ال ثير من التيســـــــير ،و
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عليها ،وأ ي و
قرارا

حد من المســـــاحة الت

ممن يرغب

عط ســـــواء للمواطن أو غير المواطن

التقدم للو ارة للحصــــو عل ســــجل جاري

البحرين ،وأ
التطبيق

يها يســــــــير و ســــــــهيل ألثر ،وأ

و هنا

و هنا منطقية

مسرلة االشتراطا و

ممل ة
مسرلة

حالة الم الفة .يما يتعلق االمادة  ،20البندا ( )2 ،1من

الفقرة (أ) ،صــــــــحيح أننا

5

لجنة الشــــــــ و التشــــــــريعية والقانونية

اســـترشـــدنا ارأي هيئة المســـتشـــارين القانونيين االمجلس حو أ هذه
المادة لانت موجودة
نشــيطيا للذالرة نحن

المرســــوم ال اص االســــجل التجاري ،ول ن
الجلســة ال اصــة امناقشــة المرســوم ناقشــنا

مســــرلة األح ام الهامة الت لها أولوية والت ن مها المرســــوم ،ولا

10

هنا عدد من النقا الت لم نجدها صــحيحة ،ول ن لم ي ن مبرريا
لنا ر

المرســــوم ذا ه ااعتبار أننا غلبنا المصــــالح الموجودة

عدد

من المواد للموا قة عل هذا المرســــــوم ،عل أ يتم عديل األمور الت
نحتاه ل

عديلها .ســـاقرأ ل م نصـــ البندين ( )2 ،1من المادة ،20

الت وجدنا يها اجحا يا ،وشــــــــبهة عدم الدســــــــتورية -1« :وقف قيد
الم الف

الســجل التجاري لمدة ال يد عل

15

ال ة أشــهر» ،ال غبار

عل هذا األمـــــــــر2« .ـ ـ ــــ ـوقيع غرامة دارية حتسب عل أساس يوم
لحمل الم الف عل التوقف عن الم الفة و الة أســــــــبااها أو ارها،
ــااــه الم ــالفــة أو

وامــا ال يجــاو ألف دينــار احرين يومييــا عنــد ار

مرة ،»..هل يجو أ نفتح سقف الغراما اإلدارية احيث حسب اما ال
يجاو ألف دينار احرين يومي يا؟ قد يت لم أحد من اعدي ويقو «اما
ال يتجاو » ،واالتال قد

و الغرامة أقل من ألف دينار ،صحيح قد

و الغرامة أقل من ألف دينار ول ن من المم ن أ
دينار حســــــــب يومييا ،هل هذا معقو ؟ لن مل ن
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حالة ار

يجاو ألف دينار احرين يومي يا
الث ســنوا من اريخ صــدار قرار

حقه عن الم الفة الســااقة،»..

فرض غرامة دارية اما ال يتجاو ألف دينار
الث سنوا

ألو مرة ،وخال

ااه ذا الم الفة خال

ذا عاود ار

حالة ار

اب الم الفة

اب الم الفة ذا ها فرض

عليه غرامة دارية اما ال يجاو ألف دينار قد نباشــر أنا وأنت النشــا

5

نفســـــــه ون ضـــــــع للم الفة ذا ها ول ن ال وجد معايير موحدة نطبق
علي نا ،قد غرم أ نت داري يا امبل  500دي نار ،وأغرم داري يا امبل 900
دينـار ،ومـا نعر ـه

مجـا العمـل القـانون

هـذا الجـانـب أنـه ذا

صــــحح الم الف م الفته وأ ا أســــبااها الت الم الفة،
الن

هنا عل أ

يف ين

ل الم الفة معلقة عل الم الف لمدة  3ســــــــنوا

اســـــــبب احتما أ يعود الر

10

اب الم الفة مرة أخرى ،مع مضـــــــاعفة

الغرامــة اإلداريــة عليــه؟ لن مــل اــاق الن « :و

جميع األحوا ال

يجو أ يتجاو مجمو الغرامة عشــرين ألف دينار احرين » ،ذا لا
هنا

وجه ارال يتجاو مجمو الغرامة اإلدارية عشــــــــرين ألف دينار،

امعن أننا نحتســــــــب الغرامة اإلدارية عل الم الفة الواحدة ،وقد يغرم
الشــــ

15

نفســــه اذا الغرامة ول ن الم الفا م تلفة؛ هذا التوجه

االنســــــــبة ل ّ أعتبره وجهيا غير صــــــــحيح .دار يما ايننا واين اللجنة
الموقرة حوار ا صـــوص مســـرلة التطبيقا  ،وأطلب من و ارة الصـــناعة
والتجارة والسياحة أ

ر

اعدد الغراما الت

ر ت

هذا الجانب

منذ طبيق المرســـــــوم اقانو ال اص االســـــــجل التجاري ،و يمَ لانت
الم الفة؟ هل الغرامة الجســيمة ه المبرر لحمل الم الف عل التوقف
عن ار

اب الم الفة؟ لال ،ليســــــت الغرامة الت ســــــتجعل الم الف

يتوقف عن ار

اب الم ال فة .نحن نت لم عن الق طا ال اص ،وهو

قطا داعم ومســاند للدولة
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الع مالة الوطنية ،واالتال
أرا ه

ذا و ــــــــع نا هذا النو من الم ال فا

قد

عمله ،وقد يضــــطر ل التوقف وذلك لترالم الديو عليه.

صـــحيح أنها ســـلطة جوا ية ،ول ن طالما أنن قبلت امبدأ المغاالة
الغرامة اإلدارية ،هذا وجه غير جيد ،خاصــة مع جهود و ارة الصــناعة
والتجارة والســــياحة اآل  .و ير الصــــناعة والتجارة والســــياحة منذ يومين
أصــــــــدر قراريا اشــــــــر الحا ال الت

5

قدم األطعمة ،حيث اعتبر هذه

ال حا ال ام ثااة الم حل الت جاري الذي مارس الت جارة يه ،واال تال
صاحب الحا لة غير مل م اترجير محل .هذه ه القرارا الت نحتاجها
عالي ،وهذا وجه حميد جديا ،ونتفق معه ماميا ،ول ن قرير مثل لك
الم الفا المبالغة ال نتفق معها .ا صــــــــوص من يقو ننا وا قنا عل
المرســــوم ســــااقيا ،نعم نحن وا قنا عليه

المرســــوم ،أنا أ

10

لم عن

لجنة الشـــــــ و التشـــــــريعية والقانونية وأعضـــــــائها ،نحن وا قنا وغلّبنا
مصــــــــلحة عل مصــــــــلحة ،وغلّبنا مواد قانو لثيرة عل

لك المواد،

ول ننا نتمســــــــك اذلك ،ســــــــواء ا فق المجلس أم لم يتفق هذه حرية
المجلس ،ول ن األمر يحتاه ل أال يرخذ المشر امسرلة المغاالة

15

الغراما اإلدارية ،أل أولها يبتدئها لونها جراءا مع التجارة ول ن
لتوقف أعماله التجارية وقضايا شي ا ادو رصيد وقضايا أخرى ل
النيــااــة العــامــة و صــــــــبح اإلشــــــــ ــاليــة الواحــدة الت يواجههــا عــدة
شــــــــ اليا  ،هذا ما أحببت و ــــــــيحه ،ولنت أ من
ارأينا

عالي لو أُخذ

لجنة الشــــ و التشــــريعية والقانونية .لو عُدّ هذا البند وقُدّم

20

االقتراح ل ُنّا أو من يساند ويدعم هذا االقتراح ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي خالد حسين المسقط .
25
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العضو خالد حسين المسقطي:
ش ريا سيدي الرئيس ،وأش ر األخت دال ال ايد عل مداخلتها
الت جاء

جانب واحد قط يرل عل عدم الدستورية .اما أنها

حد ت عن جانب عدم الدستورية ،رنا سر حدث عن المو و ل ل.
أود أ أذلّر المجلس ارنه قبل مدة عندما صدر المرسوم ناقشه المجلس

5

شهر مارس 2016م ،وحصل المرسوم اقانو عل موا قة أعضاء
المجلس .جاء هذا المرسوم ألهداف معينة سوف أ
الثان  .ول ن اسمح ل

سيدي الرئيس ،لون

الشورى اليوم ال أقبل اتا يا أ ي و هنا

لم عنها

الج ء

عضويا

مجلس

مس و عن لجنة الش و

التشريعية والقانونية يعط رأييا اعدم وجود أي شبهة دستورية عندما

10

ي و المو و المعروض اصورة مرسوم اقانو  ،وعندما ي و هنا
مقترح اتعديل هذا المرسوم لي و اصورة أ ضل مما لا عليه عندما
صدر نرى ع س ذلك ،التعديل المعروض المعروض أمام م يع س
ماميا لل ما جاء من نقاش ومداخال
هذا المجلس .اليوم أقو
أ

نقاشنا لهذا المرسوم

لدينا نوعيا من المصلحة هنا و وح ،إما

15

وجد شبهة دستورية أو عدم وجود شبهة دستورية .من خال عمل
هذه اللجنة ليس لدي ما يستوجب أ أرجع ل

لجنة الش و

التشريعية والقانونية الت أعطت رأيها اوجود شبهة دستورية

أراع

أسطر وأرجع آلخذ منهم جااا عن أي استفسارا  ،وا اصة أ هذا
الرد لم يتطر
المقترح .لدينا

ل أي مادة

الدستور م عدم االلت ام اها

هذا

هذا المجلس هيئة مستشارين قانونيين ،وأش ر رئيس

وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين عندما جاؤوا ارأي م الف ااإلجما
عما جاء اه لجنة الش و التشريعية والقانونية ،وهذا غير مقبو  ،أي
أنهم ردوا اتعديل اسيط جديا ،قد أخذوا للمتين
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وجود شبهة عدم دستورية يها ،نحن غير قانونيين ونرى أ ذلك غير
منطق  ،رخذنا المو و ااعتبارها
وأخذنا

رة موجودة وطورنا المرسوم

االعتبار ما جاء من مداخال ومالح ا من أعضاء المجلس
البحرين ،وحت نطور دور هذا المرسوم.

حت نطور عملية االستثمار

اصراحة يا سيدي الرئيس ،أنا مسرور جديا اال يارة الميمونة الت قام
األمير سلما ان حمد

اها صاحب السمو المل

العراية السعودية ،حيث جاء
انتائج ،و يها م التطر

المحاد ا

الت

5

خليفة ل الممل ة
اين الجانبين

عقد

ل ما نناقشه نحن اليوم ،تح ااب االستثمار

مع المستثمر السعودي ،و

الوقت نفسه جاء صريح من و ير الصناعة

والتجارة والسياحة اشر

سجيل

ا تتاح م تب لتسهيل جراءا

10

المستثمرين السعوديين .لدي المستثمر البحرين وال ليج واألجنب ،
ولل هذه التعديال
المقترح صب

الت نت لم عنها اليوم

هذا المرسوم وهذا

وجوب طوير اإلجراءا  ،شجيع و سهيل أساس عطاء

المجا للبحرين لتستفيد من القطا ال اص ،وليس أ نر
لدينا موا نة اين ما ه المصلحة ،المصلحة ه

اليوم ونقو
عطاء القطا

15

ال اص دوره ،وال نعتمد قط عل المواطن المس ين غير المقتدر لسد
هذه العجو ا  ،القطا ال اص يجب أ يساهم منذ البداية ،وأنا اليوم
أساعد القطا ال اص منذ ال طوة األول  ،أي منذ اليوم الذي يتقدم
يه اطلب الحصو عل السجل التجاري وهذه الورقة ال عن شيئيا ال
اعد الحصو عل الموا قا واألنشطة ...لخ .أ من عل اإلخوة ــ الذين
سنستمع ل مداخال هم ــ أ يرخذوا ذلك اعين االعتبار عند التصويت
عل هذا المقترح ،وش ريا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت جميلة عل سلما .

العضو جميلة علي سلمان:
مو و شبهة

ش ريا سيدي الرئيس ،االنسبة ل ما أ ير

5

عدم الدستورية ،أنا ال أ وا ق مع رأي لجنة الش و التشريعية والقانونية،
حيث

الدستور ــ أساسيا ــ لم يضع قيديا دستورييا عل المشر يحدد

مدى أو أسباب التفريد ،أي لم يضع عل المشر قيديا لاللت ام ا ذا
أو لذا ،واالتال أين ه الم الفة الدستورية؟ نحن نريد حديديا دقيقيا
مسرلة الم الفة الدستورية ،أين الن

لما ذهبت ليه اللجنة

الدستوري الذي خالفته المادة هنا ،أنا ال أرى الن
خالفته المادة ،رين هو الن

10

الدستوري الذي

الم الف؟ هذا من جانب .من جانب خر

أرى أ هذا التعديل أخذ امبدأ فريد العقواة وطبق مبدأ العود،
وخصوصيا أنه لم يتر المجا مفتوحيا لجهة اإلدارة ار عتبر أي م الفة
عوديا أو أي م الفة يم ن أ أ اعف اشرنها العقواة ،ال
عل الم الفة ذا ها ذا ار
اه

القوانين ،أي أ

بت خال

أ

و

15

الث سنوا  ،وهذا هو المعمو

شريع (العود) ي و اهذه الطريقة .أرى أ

مالح ا لجنة الش و التشريعية والقانونية غير محددة وغير وا حة،
ولم حدد الن

الدستوري للمادة الدستورية الت

خالفها التعديل،

ااإل ا ة ل أنن أشاطر األي خالد المسقط اعترا ه عل رأي رئيسة
لجنة الش و التشريعية والقانونية يما ذهبت ليه وهو أننا مررنا القانو
ألننا حاولنا أ

و هنا

موا نة أل أغلب ما

القانو يحم

المصلحة العامة ،وهذا األمر غير مقبو من قبل السلطة التشريعية يا
سيدي الرئيس .سبق أ قلنا نه ذا لا هنا
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قانو أو أي مقترح يه م الفة أو شبهة دستورية اللجا الم تصة
وخصوصيا لجنة الش و التشريعية والقانونية ه المس ولة عن الن ر
مو و دستوريته أو عدم دستوريته ،وذلك ألنه اناء عل رأيها سوف
يت ذ المجلس قراره ،وال يم ن لنا ــ ااعتبارنا مشرعين ــ مسايرة اللجنة
ش ء قالت

يه عدم م الفة دستورية واناء عليه نحن ا ذنا

5

قرارنا ،واآل نحن نرى أ هنا رأييا م تلفيا ،وهو أننا مررنا المرسوم
عل أساس أ هنا مصالح جاء لحمايتها ،وهذا غير مقبو  ،إذا لا
هنا مرسوم يه شبهة دستورية يُر

 ،هذا ما همته.

الرئيـــــــــــــــس:

10

األخت دال ال ايد لديها نقطة ن ام لتتفضل اطرحها.

العضو دالل جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شـــــ ريا ســـــيدي الرئيس ،موقف األي خالد المســـــقط واألخت
جميلــة ســــــــلمــا من

رار عبــارة «عــدم قبو » والتقو علينــا أننــا

15

ا ــــــــطررنــا ل الموا قــة أمر غير مقبو  ،وهــذا ال الم مر وض،
محا ـــر اجتماعا لجنة الشـــ و التشـــريعية والقانونية موجودة ،و يها
صــــويت األعضــــاء ،نحن نمرر ما صــــو عليه األعضــــاء وليس ل أ
أ صــــــــح عمن عارض وعمن وا ق وعمن حا ارغلبية التصــــــــويت عل
المرســـوم ،االتال يجب التوقف عن عليمنا ما يجو وما ال يجو قوله،
نحن نُحاســب عل لالمنا ول ن ال نحاســب عل مواقفنا

20

الســلطة

التشــــــــريعية ،ررجو أال يتم الترلي عل ألفاظ معينة .حت عندما
قالوا عن قرير اللجنة نه لم يشر ليه رنا أقو نه مت اإلشارة ليه،
وهو موجود االتفصــــــــ يل ،هذا رأي  ،إ قبلوا اه أو لم يقبلوا هذا
شـــــــــرنهم مع احترام  ،ول ن ال يجب التطر
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وللمـــة «مر وض» ،حيـــث
اضرورة الو وح

ألثر من نـــادى

هـــذا المجلس

المراسيم معروف ،ال يجب أ نسمع عبارة «من

المفترض» ولرننا نتعلم منهم أ صو العمل الت شريع  ،هذا األمر غير
مقبو  ،جادلونا

الرأي ل ن ال جادلونا

مســرلة التطر  .وســوف

أرد ا صوص المو و عندما يحين دوري ،وش ريا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت جميلة عل سلما .

العضو جميلة علي سلمان:

10

ش ريا سيدي الرئيس ،و

لنت ال أعتبر هذه النقطة نقطة

ن ام ،و نما هو رد عل رأينا ،وهذا نقاش ،نحن للمانا جاء مما همنا
من خال رد رئيسة لجنة الش و التشريعية والقانونية ،ول نن ال أعتبر
أ هذه النقطة نقطة ن ام ،ويُفترض أ ي و رديا .أرى أال وجود لشبهة
عدم دستورية ،وأيضيا حت لو لا هنا ــ احسب لالم اللجنة ــ يجب

15

أ ي و محدديا ادقة واالتفصيل عل أساس أنه يم ن للجنة نفسها
مراجعته ومناقشته ،ولتقارنه مع الن

الدستوري الم الف له حت

حدد

وجود شبهة عدم دستورية من عدمه ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

ش ريا ،فضل األي الدلتور عبدالع ي حسن أال.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ش ريا سيدي الرئيس ،حت نعيد األمور ل نصااها ،أوالي نحن
نناق

مقترحيا اقانو  ،واالقتراح اقانو ُناق
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رة جوا ن ره أو عدم ن ره ،أعتقد أ

التفاصيل يه ،أي ناق

الف رة الرئيسية هنا ه أننا نريد القيام اتعديل اسيط وهو أ نسر
أين ترل مس وليا و ارة الصناعة والتجارة والسياحة ،وأين ترل
مس وليا ها يما يتعلق االعالقة مع المستثمرين .الف رة ه

أنهم

يستندو ــ مع لل االحترام والتقدير ــ ل أ دورهم ينته عندما صدر
الورقة الت

هذا سجل جاري انته و عه .نحن ن تلف

قو

5

هذه
 93انية

الج ئية ونقو

مس وليتهم ال نته هنا اإصدار ورقة

قو للمستثمر

لديك سجالي جارييا ،م يذهب هو ليتااع متطلبا

الممارسة والعمل الفعل .

ر نا الرئيسية ه أ الو ارة ال تحمل قط

مس ولية صدار الترخي

 93انية و نما متااعة الحصو عل لل

10

المتطلبا  .الف رة الرئيسية ه هذه يا معال الرئيس ،وليست هنا
رة يما يتعلق اتفريد العقواة أو عدمه .أنا أقو  :هل مس ولية الو ارة
نته

أست دم عبير «ال يجو

قط اإصدار هذه الورقة؟ أنا ش

التحلل من المس ولية» ،امعن أنه ليست هنا أي ساءة ألحد ،وأقو
لو لانت مس وليت أ أ ااع سوف أ ااع ذلك حت يستلم المستثمر
صالحية العمل والبدء

المشرو  ،وليس قط حت يرخذ الورقة م

ر

قيامه اعمله .ليعذرن اإلخوا  ،ومع لل

تعدد الجها

الت

15

االحترام للجميع ،اإلدارة العامة للد ا المدن لها رأي ،وو ارة األشغا
وش و البلديا

والت طيط العمران لها رأي ،ولذلك و ارة الصحة

لها رأي ،وأحيانيا قد ي و للمجلس األعل للبيئة رأي خر ،وها هنا
المعوقا  ،وأنا اآل أقو
المل

ما حدث

األمير سلما ان حمد

خليفة ول العهد نائب القائد األعل

النائب األو لرئيس مجلس الو راء ل
ول ونهم يدرلو
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االمستثمرين السعوديين ،وهذا أمر ممتا  ،ذ لماذا ال ن رر هذه
ال طوة ل
عل

صبح ل ل المستثمرين ،وحت نقو

يما اعد ننا نعمل

حسين األداء االقتصادي و يجاد مصادر مويل لالقتصاد من مصادر
وجه

م تلفة ،نتحدث عن نويع مصادر الدخل م نقفل األاواب

المستثمرين؟ عندما نُعِ األشقاء األع اء من الممل ة العراية السعودية
ون رمهم ــ وليس

ذلك أي قصير ــ ونفتح لهم م تبيا و وا ق عليه

الو ارة المعنية ،و

أ ي و الفعل نفسه لغيرهم

الوقت نفسه ر

من المستثمرين ،رين العدالة

ذلك؟ وليف يم ن أ نقنع مستثمريا

أمري ييا أو أورواييا ااالستثمار

البحرين؟ واالمناسبة يوم أمس أصدر

الو ارة سجالي اعدد المستثمرين من م تلف الجنسيا

لا أعالها

5

10

الهنود م اإلنجلي  ،وما نريده هو وجود مستثمرين خرين ،هذه المسرلة
رورية جديا لتنويع مصادر الدخل و ع ي الو ع االقتصادي وعدم
االعتماد عل النفط قط ،ذ الف رة ــ ولن أطيل
أ

دعموا

نر

رة هذا المقترح ل

لمناقشة التفاصيل لما ذلر

الف رة و تلف

الج ئية ــ ولنتر

التفاصيل ــ ه

ذهب ل الح ومة و صال م
األخت دال ال ايد ــ ه

دعم

15

التفاصيل ل حين ،لما قلنا

االنسبة ل المقترح السااق ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي أحمد مهدي الحداد.

20

العضو أحمد مهدي الحداد:
ش ـ ريا ســيدي الرئيس ،من خال قراء
أنه ذُلر
أ ير

قرة قو

لتقرير اللجنة الح ت

األجنب عندما يُصـــدر له ســـجل جاري يجب

اشــهادة حســن ســيرة وســلو  ،وقد اســتثن من ذلك البحرين ،
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ذا لا هذا األمر صـــحيحيا هو ميي و ـــد مبادئ حقو اإلنســـا ،
نحن نطلب من األجنب أ ير
مطالب راما

اهذه الشـــــهادة والمواطن البحرين غير

أيضـ ا أو مشــالل مع البنو ،
ـي
و له ســوااق

لا

هذا صحيحيا هو غير جائ  ،وش ريا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي جما محمد

رو.

العضو جمال محمد فخرو:
ش ريا سيدي الرئيس،

الحقيقة لن ألرر ما ذلره مالئ

10

ا صوص رأي لجنة الش و التشريعية والقانونية ،الذي أختلف معه
ماميا ،وأعتقد أنه ال وجد شبهة عدم دستورية

هذا المقترح ،ول ن

أريد أ أؤلد أمريا أساسييا ،هذا التعديل أساسيا
وهو يناق

المادة الثامنة،

مش لة عملية يواجهها لل من يتعامل مع اإلخوة

السجل

التجاري لتسجيل شرلة جديدة أو عديل أو ا شرلة قائمة،
من

والمش لة

مراجعة الجها

عل الموا قا  ،واالقتراح

15

الح ومية الم تلفة للحصو

الحقيقة يحمّل و ارة الصناعة والتجارة

والسياحة مس ولية المتااعة ال ألثر وال أقل ،وأعتقد أ هذا االقتراح
أهداف ممل ة البحرين

يصب

شجيع و سهيل االستثمارا

المحلية واألجنبية ،صوروا أ البحرينيين أحيانيا يع و عن سجيل
شرلا هم

البحرين أل اإلجراءا معقدة وطويلة ويذهبو

20

ل دو

أخرى؛ والمقترح لله يدور حو المادة الثامنة ،أما التعديال األخرى
ه

عديال

صغيرة وش لية وال حتاه ل االختالف عليها ،ل ن

المطلوب من هذا المجلس هو أ يوا ق عل المقترح ألنه يصب
مصلحة البحرين
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي الدلتور منصور محمد سرحا .

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شـــــ ريا ســـــيدي الرئيس ،أنا مع االقتراح اقانو ول ن ما أ ار
انتباه هو ما جاء

رأي و ارة ال صناعة والتجارة والسياحة من حيث

المرونة والســــرعة

صــــدار الســــجال  ،وهذا جدير ااالهتمام ،قد

ورد أ الو ارة اســـتطاعت نجا صـــدار الســـجال

5

وقت قياســـ ال

يتجاو  93انية ،أعتقد أننا يجب أ نبن عل ذلك ،هو دليل عل أنه
ال و جد ايروقراط ية موغ لة ع ندهم ،هذا أوالي .اني يا :ذُلر أ الو ارة

10

ضـــع مدديا محددة للجها األخرى للرد عل متطلبا الســـجل التجاري
لحد أقصـــ ســـتة أيام ،اينما االقتراح اقانو وســـع هذه المدة لتصـــل
ذلك عارض؟ الو ارة قل

المدة ل ســـتة

ل

ال ة شـــهور ،أليس

أيام اينما االقتراح يطالب اثال ة شــــــــهور؟ أعتقد أ

هذا نوع يا من

التعارض ،وهو يدخل يما يســــم البيروقراطية ،حت

ترخر األمور وال

نج  ،وهذا يعن أ القانو النا ذ أ ضــــــل
وأعتقد أنه

أخذنا ااإليجاايا الت

ااإليجاايا الموجودة

15

هذا الجانب وأســــــر ،

قدم اها المقترح علينا أ نرخذ

قوانين و ارة الصــــــــناعة والتجارة والســــــــياحة

أيضيا ،وش ريا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شـــــ ريا ،فضـــــل األي نادر خليل الم يد وليل و ارة الصـــــناعة
والتجارة والسياحة لش و التجارة.
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وكيل وزارة الصناعة والتجارة
والـسـيـاحــة لـشـؤون الـتـجــــارة:
ش ريا سيدي الرئيس ،اداية يسعدن

واجدي مع م اليوم

لمناقشة مو و مقترح اقانو اشر السجل التجاري ،وأ قدم االش ر
ل مقدم االقتراح الهتمامهم االشر التجاري مقترح القانو يتحدث
عن عدد من التغييرا
ش لية ول ن هنا

المطلواة ،قد

التغييرا

و اع

غييرا أساسية وخصوصيا

5

غييرا

الماد ين السادسة

والثامنة اللتين تعلقا اصلب لسفة القانو  ،ف الفلسفة الجديدة
للقانو

صلنا اين السجل التجاري و

التجاري نحن مل مو

ليه،

الو ارة اإصدار السجل التجاري خال

معينة ،ولذلك الحا االنسبة ل
ول ن

ا ة النشا

السجل

ا ة النشا

ترة

ل السجل التجاري،

ا ة النشا مر بطة اعدة جها أخرى رخ

ــ لو الو ارة

ال ثير من القوانين الت

ح م صدار

جهة مسجلة قط ــ وهنا

التراخي  ،وهنا ال ثير من اإلجراءا والقواعد والقرارا الت
العملية نفسها ،مسرلة أ

10

ن م

و الو ارة ه المس ولة عن لل ذلك

15

صعبة جديا ،أما ذا لا هاجس مجلس م ومقدم االقتراح هو متااعة
المدة ال منية إلصدار التراخي

و سهيلها؛ هذا األمر موجود حالييا،

هنا هدف معلن لجميع الجها الرسمية وه ملت مة اه ،ويُقدَّم اشرنه
قرير أسبوعييا ل اللجنة الو ارية للش و المالية ،الت يرأسها نائب
رئيس مجلس الو راء ،ويُقدم لذلك ل اللجنة التنسيقية الت يرأسها
صاحب السمو المل
المناسب التريث
ش اال

20

ول العهد لل ال ة أشهر؛ قد رو أ من
الموا قة عل مثل هذا المقترح اقانو ألنه سيسبب

أساسية ذا حُمّلت الو ارة مس ولية استصدار التراخي

والترلد من صدار جميع التراخي

المس ولة عنها و ارا

أخرى،

وش ريا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األخت دال جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
ش ريا سيدي الرئيس ،قد
مالح ا

و لدى األي نادر الم يد والو ارة

5

تلف عن الموا قة عل هذا االقتراح ــ رغم أنن لنت أنت ر

اإلجااة عن ساؤل ــ ل ن لدي نقطة يجب أ نرسيها
مسرلة محاسبة اآلراء السااقة ألي عضو يت لم

هذا المجلس،
أي مو و  ،لدي

اليوم مضبطة الجلسة السااقة ،الت وا قنا يها عل المرسوم اقانو ،
وقد طرقت األخت جميلة سلما ل عدد من األمور الت لانت ش ل
مساسيا االضمانا

االنسبة ل األ راد ،حيث ختمت حديثها االقو :

«وهذا القانو جدير ار يجرى عليه عديل
التساؤال الت ذلر ها
عنه ،عندما نغلب
مسرلة قبوله

10

المستقبل ألنه

من

حاال لذا ولذا» ،هذا ما لنا نت لم

المرسوم ــ وألهميته
غر ة وعدم قبوله

مواد مهمة االنسبة لينا ــ
غر ة أخرى قد نر ب عليه

15

عطيل ،والتعطيل يضر المصالح لذلك نن ر ــ لوننا مشرعين ــ ل
المصالح ،أل من سياسة المشرّ الن ر ل المصالح األول االرعاية.
واالرجو ل المداخال السااقة المتعلقة االمرسوم نجدها دائميا نحصر
مسرلة الحقو المتر بة عليه ،واليوم األمر م تلف،

ل عضو من

أعضاء المجلس عندما يتقدم ارأي أو مقترح ما إنه يستهدف منه خدمة
مصلحة معينة ،منها خدمة الم سسا

التجارية وخدمة و ارا

20

الدولة

والمواءمة اين المستفيدين وخدمة المستثمرين ،وخدمة القطا ال اص
وغيرها ،حيث يواءم اينها ،عندما
مع

رة االقتراح اقانو

لمت

اداية مداخلت قلت نن

عدد من البنود ،وقد ذلر ها ،ل ن

اليوم حت لو قلت عن ألف مرسوم ومرسوم أنه سليم قانونييا وال شواه
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منعن

أي وقت من التشاف خطر ما ،من

شائبة ال يم ن أ

ال طر أ أصر عليه وهو رأي

النهاية .االمناسبة عند مناقشة المرسوم

اقانو ــ وأعتقد أ أعضاء اللجنة يتذلرو ــ ناقشنا عدديا من األمور،
ومع احترام الشديد لهيئة المستشارين القانونيين ه
و ضع رأيها القانون احسب ف يرها ،نحن

رى ما راه

لجنة الش و التشريعية

5

والقانونية لم نضع أراعة أسطر لما ذلر األي خالد المسقط  ،نحن
نتر ع عن و ع أراعة أسطر قط مثل رأي اللجنة ،و ذا لنا قد أشرنا
ل مبدأ فريد العقواة والنسبة والتناسب

الم الفة و

الج اء ال

يم ن اصفت سلطة شريعية أ أشرح مفهوم فريد العقواة ،وأين
من
و عنا الن

المبادئ الدستورية ،أعتقد أ جميعنا نعلم ذلك ،ول ننا

10

وو عنا المبدأ وو عنا المواد وو عنا الفقرا  ،نحن

لجنة الش و التشريعية والقانونية لسنا متعسفين ،نحن قلنا رأينا ونتر
للمجلس أ يقرر ما يراه ،لل ما يهمه
لجنة الش و التشريعية والقانونية موجوديا

األمر هو أ ي و رأي
المضبطة ومثبتيا يها حت

ذا ما أعيد المقترح اعد من وأرادوا معر ة اآلراء يم نهم معر ة رأينا
سواء االموا قة أو االر

أو غير ذلك .أش ر األي نادر الم يد عل

و يحه ،و عالي نحن نحتاه ل
أ ي و هنا

15

رة االقتراح

نواحا لثيرة ،منها

نسيق لهذا المقترح ،ال أ نلحق عديالي اآخر ونر

اتعديال متوا رة .األي اسام البنمحمد ي برن للتو أ نوا ق عل الموجود
م نعدّ عليه ،هذا التعديل الترقيع هو المر وض لدي ،ذا لنا نريد

20

التعديل لنعد و ق ما نتفق عليه جميعيا ،هل من الجيد أ ن تلف اليوم
مع مالئنا حو اقتراح له مصلحة؟ ال وا  ،ال يوجد عقل شريع
سيصنع شريعيا ونقف

ده ،ول ن ــ يا معال الرئيس ــ سمعنا من عدد

من األش اص أ الم الفة

و يومية ،ليف

و الم الفة يومية؟

لذلك سرلت األي نادر الم يد لم عدد األش اص الم الفين؟ وأنا أعلم
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أ النسبة ست و قليلة جديا أو معدومة ،لماذا نضع نصيا ملو يا
قانوننا ونقو خا وا من تح سجال

جارية أل أي م الفة سنرصدها

عليك ستفرض عليك غرامة يومية الاد أ ننتق

نصوصيا جذااة،

نصوصنا العقااية أهم من نصوص التراخي

االنسبة ل المستثمرين،

ال يرى اإلجراءا

الممنوحة ،ال

المستثمر يقلب القانو

والتسهيال

5

أو ما يراه هو النصوص العقااية ومن م يرى جراءا ك و سهيال ك وغير
ذلك ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،يا أي خالد ،قبل أ

ت لم اودي أ نحصر النقاش

10

المو و األساس  ،مسرلة دستورية المقترح وعدم دستوريته حولها
خالف ،وهنا

جهة

األخير ه الت

ح م االدستورية أو عدمها

ذا حدث ال الف .النقطة األساسية ه اقتراح م الذي يريد أ يحمّل
و ارة الصناعة والتجارة والسياحة مس ولية التسجيل التجاري ،منذ أ
يتقدم الش

ل التسجيل التجاري حت الحصو عل التراخي

15

النهائية ،وه المس ولة عن متااعة األمور مع لل الجها المعنية سهيالي
عل المستثمر و شجيعيا عل االستثمار ،هذه ه الف رة األساسية .اآل
األي نادر الم يد يقو  :ال حمّلوا الو ارة ألثر مما حتمل ،وهنا جها
عدة ولل جهة لها متطلبا ها ،واالتال نرجو أ ي و هذا المو و
مو ع دراسة ،مو وعنا هو :هل نسير
وجها

هذا المقترح ـ وأنتم

م حقيقة وجها سليمة سير مع وجها الدولة

20

التسهيل

عل المستثمر ـ والذي من خالله صدر و ارة الصناعة والتجارة والسياحة
التسجيل خال

وا ا وي ل المستثمر يلف ويدور عل الجها الم تلفة

ل أ يحصل عل الترخي ؟ هذا هو الس ا  .لذلك أرى أ
المو و اآل

حصروا

مو و الف رة األساسية من المقترح ،وطبعيا المقترح

ذا مت موا قت م عليه سيصال ومن م سيحا
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ل مجلس م وااإلم ا التعديل والتغيير يه احسب ما رونه مناسبيا.
ل

نعط وقتيا ألمور أخرى أرى أ

رل وا عل الهدف األساس

من المقترح .فضل األي خالد حسين المسقط .

العضو خالد حسين المسقطي:

5

ش ريا سيدي الرئيس ،نتفق معك ماميا عل التوجه الذي فضلت
اه .نحن اليوم مع

رة المقترح وال نعتقد أ هنا شبة عدم الدستورية،

واسمحوا ل لنت أ من عل ال ل أ يقرأ المقترح وخاصة اإلخوا
و ارة الصناعة والتجارة والسياحة المادة  6لم عد  ،نحن جلسنا
معهم وأخذنا امرئيا هم ول ننا غير مجبرين ااال فا معهم ذا لم نرَ أ
هنا

عدم مس ولية من جهة معينة .أخذنا امرئيا هم

اع

10

األمور

الت طرحوها ول ن جاء ردهم مبنييا ليس عل الصيغة النهائية .الش ء
اآلخر ،أنا أسر

صلب الهدف من هذا المقترح ،ادأ الو ارة

لك األيام الت لنتم يها سيدي الرئيس و يريا لو ارة التجارة والصناعة،
حيث لا هنا م تب خاص للمستثمرين ،وهذا الم تب احد ذا ه

15

يعالج ال ثير من المسائل واإلش اليا الموجودة لونهم حت م لة
الو ارة ،ولل و ارة لها ممثل لحل لك اإلش اليا  .اليوم أستغرب
عندما ر ين الو ارة المعنية و قو أنت عليك المتااعة للحصو عل
الموا قا  .نعم ،يجب عل ّ لون مستثمريا أ أحصل عل الموا قا
ل ن المتااعة ـ وهذه الترجمة الصحيحة ـ تم عن طريق الو ارة المعنية.
الو ارة صدر السجل و رخذ عليه الرسوم و
ل

20

الوقت نفسه عليها المتااعة

يتم سجيل األنشطة .ذا لانت الو ارة ال ستطيع ذلك هذا

الش ء محير صراحة لدي مرل مستثمرين ون ام ل وهو (سجال )،
ولديها رسوم ،ألن لل االحترام والتقدير لألي ايد ان راشد ال يان
هو و ير محترم ويُلجر ليه وقت الحاجة ودائميا لديه حب التطوير
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والتسهيل .ذا لانت هنا

أي متطلبا وعليها للفة معينة يجب أ

أؤديها ل المستثمر وال أعتقد أ المستثمر سيمانع ،ول ن أ أ رله
(حوسة) ليحصل عل هذه الورقة الت ال عن شيئيا والت
أو سنتين للحصو عل الموا قا  ،غير صحيح أ
الحصو عل الموا قا عل المستثمر ،وذلرنا

رخذ سنة
و مس ولية

المقترح أنه يجب

5

عل الو ارة المعنية أ بين ـ او وح لو وح الشمس ـ ما ه الشرو
الت يجب وا رها والت يم ن من خاللها التقدم للحصو عل نشا
حت السجل ،والمتااعة تم من قبل موظف رسم  ،ولم نشتر
و هذه المتااعة ه
الموا قة

الحصو عل

أ

الموا قة ،ال الحصو عل

و عل المتقدم للسجل .سيدي الرئيس ،لما فضلتم

البداية أ الهدف من هذا المقترح هو أ نتقدم ونتطور
االستثمار ،وعندما ير

10

سهيل عملية

صورة مشرو قانو ي و ذا الوقت هو

الوقت المناسب لمناقشة لل المواد الت سير

اها القانو مصاغيا من

قبل الح ومة ،وش ريا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شــ ريا ،لنت حا ــريا عند دشــين الموقع

و ارة الصــناعة

والتجارة من قبل صـــاحب الســـمو األمير ســـلما ان حمد

خليفة ول

العهد ،وعندما جاء أحد الفنيين أصدر سجالي جارييا خال

وا  ،سر

و ير الصــــــــناعة والتجارة :ماذا اعد ذلك؟ أجااه :ذهب ل الجها
المعنية األخرى وهنا ر
والبع

الموا قا

اآلخر يترخر ،سمعته يقو ان

بعضــــهم يجيب

20

الوقت نفســــه

العبارة :أخبرونا عن أي رخير

ل نس ـرّ من عملية الحصــو عل التراخي  .أي أ ســمو ول العهد
مهتم اهذا المو ـــو ومهتم ااالســـتثمار ،مثلنا وراما ألثر منا ،وأعتقد
أ ما مر اه البحرين من أ مة مالية واقتصــــــــادية نحن أحوه ما ن و
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ســـــهيل هذه اإلجراءا  .وأعتقد أنه ذا مر هذا االقتراح أو لم

يها ل

يمرر هنا اهتمام من أعل الســلطا  ،من ســمو رئيس الو راء وســمو
ول العهد ااســتقطاب هذه االســتثمارا  ،و فضــلتم وقلتم نه ســي و
هنا م تب للمستثمر السعودي ،لماذا ال ي و هذا الم تب لجميع
المســـــتثمرين؟ وأعتقد أ هذا ســـــيحل لل اإلشـــــ اال  .عل للا،
أعتقــد أننــا اآل ننــاق

5

رة االقتراح ،وأقو لألي نــادر الم يــد :ال

قلقو لثيريا رنتم أهل لذلك .فضل األي جما محمد

رو.

العضو جمال محمد فخرو:
ش ريا سيدي الرئيس ،أخذ ال الم الذي لنت سرقوله .أوالي

10

المادة  6ليس عليها أي عديل ،والمادة  6ت لم عن السجل الذي يعط
لما ذلر

 90انية ،وهذا ال الم أيضيا غير صحيح .الهدف 90

انية والجانب العمل ألثر من ذلك ا ثير .واإم ان أ أذهب مع م
ونقدم طلبيا ويم ن الحصو عليه صباح اليوم التال  ،وهذا الترخي
ال يفيدن

ش ء .أ تح حساايا ان ييا ،اإم ان

الورقة لن عطين قيمة
الورقة قو

ا ية

تحه اآل  ،هذه

العمل االقتصادي االبحرين .هذه

لديك سجالي أولييا قط ال ألثر وال أقل ،ال أستطيع أ

أجلب عماالي وال أمارس عمالي وال الحصو عل رخصة،
اإلجراءا ال ر

15

ل هذه

ال اتطبيق المادة  ،8والمادة  8ال ضيف أعباء خطيرة

عل دور و ارة التجارة ،ال عطيها دوريا نسيقييا ،المادة قو « لت م

20

اإلدارة المعنية امتااعة واستحصا  ،»...اليوم عندما يذهب أي مواطن
ل الو ارة قد يستغر األمر منه أياميا ،اينما عندما تااع الو ارة مع
و ارا أخرى ــ واالذا أ العمل الذي قوم اه الو ارة اليوم حت سلطة
مباشرة ومتااعة من نائب رئيس مجلس الو راء أسبوعييا ،ومتااعة لل 3
شهور من سمو ول العهد ــ هذه الو ارا حتميا ست و ألثر جاوايا
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ذا لانت المتااعة من قبل الو ارة وليس رديا ،واالتال ما طالب اه
المقترح هو عملية نسيق و سهيل جراءا ال ألثر

اللجنة أو اإلخوا

وال أقل .وأعطت المادة مدة  30يوميا ،ذا لنا نت لم عن  90انية
المادة قو  30 :يوميا للحصو عل الموا قا وغيرها ،اللجنة قبل
اـ  30يوميا وليس يوميا أو يومين أو ال ة أيام لما هو الحا أو لما
يشا اآل ار الموا قا
واالتال اللجنة ال

5

نعطيها خال يومين أو ال ة أو أراعة أيام،

يد من األعباء عل الو ارة نما ن م العمل و ضع

مس ولية المتااعة عل الو ارة وليس عل المواطن أو الم تب التااع
للتسجيل ،وسوف ألرر ما ذلر ه ،ذا لانت الو ارة اآل قد قبلت
رغبة من سمو ول العهد اتش يل م تب لتسهيل استثمار السعودي،
معن ذلك أ هذا الم تب سيتول المتااعة مع الو ارا
لماذا ال يشمل هذا التسهيل جميع مقدم

الطلبا

10

األخرى،

سواء لانوا

احرينيين أو أجانب أو سعوديين؟ نحن نقدر قرار سمو ول العهد اتسهيل
استثمار السعودي ،ونتمن أ يشمل هذا التسهيل جميع المستثمرين
البحرين ،وش ريا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،األي نادر الم يد ،ما سيحدث هو أ ما قومو اه اليوم
سوف يقنن

قانو

قط ولن ي يد شيئيا عل ما قومو اه .اآل أنتم

تااعو و رصدو هذه األشياء .و

شاء ا

ست و مساحة اال فا

20

ألبر من االختالف ،وهمّنا األو واألخير هو المصلحة العامة .فضل
سعادة األي غانم ان ضل البوعينين و ير ش و مجلس الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
ش ريا معال الرئيس ،جلستنا مثمرة وأعتقد أ االقتراح اقانو
األخير خرجت منه ــ من خال النقاشا
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 112

ــ أ

ار لثيرة واإم اننا
2017/3/12م

المضبطة 20

25

وين رأي اعد سماعها .سمعت من األي خالد المسقط ــ وليصحح ل
ذا لنت م طئيا قد لررها مر ين ــ أ صاحب الطلب هو الذي
يستحصل الموا قا  ،والمطلوب من الو ارة المتااعة .المادة قو « لت م
اإلدارة المعنية امتااعة واستحصا موا قة الجها » حملت الو ارة هذه
المس ولية وليس المتااعة قط ،ه حالييا قوم االمتااعة والطلبا حالييا

5

ليست لما لانت سااقيا ،حالييا قديم الطلب  On lineونحن اسميناه
المستثمر ،والسجل التجاري ليس قصريا عل المستثمر انشا
امعن لل عمل جاري

البحرين يستل م سجالي جارييا نطبق عليه

هذه المادة ،سواء لا م جر سيارا
األنشطة.

معين،

ليست القضية أ

ي و

أو مطعميا أو أي نشا
هنا

م تب للمستثمرين

السعوديين ،يوجد مرل المستثمرين واه جميع الجها
الم تصة ااألنشطة المعينة.

من
10

الح ومية

لمنا عن  90انية ،الو ارة لانت وا حة

وقالت استصدار السجال التجارية ولم قل النشا ل ل ،وهذا عمل
جديد ،ومس وليت لو ارة صدار السجل ،وسرعطيك ياه خال 100
انية .األمر الذي أراه ــ وراما يوا قن البع
صعواة

أو ال يوا قن ــ أ هنا

عملية طبيق هذه المادة ،وهذا ليس من (انا

ول ن لون عضويا

أ

15

اري)

اللجنة المالية و رشيد اإلنفا  ،اإلخوا أسبوعييا

يعر و عل اللجنة ــ لما فضل األي نادر الم يد ــ قرير المتااعة.
نعم ،هنا جها ح ومية لديها رخير عن المدة المحددة وه  6أيام
الت

سم  ،Targetول ن هذه الجها لها مبررا ها ،ما لنا نحن

20

مرحلة انتقالية ما اين و ع سااق وو ع مستهدف نحتاه ل وقت
ل

نصل ليه .أ صور ــ معال الرئيس ــ قبل أ أاين اإلش الية العملية
نفيذ هذه المادة ،ولما فضلتم معالي م أ سمو ول العهد دشن

مشرو سجل أو مواقع سجل  ،أقو  :لدينا ن ام جيد ل ن ل اآل
يحتاه ل

طوير ،وال أعتقد أ هذه المادة ستطور الن ام لسبب واحد
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وسوف أاينه ،اإلش الية العملية ،حالييا ــ لما ايّن األي الدلتور
عبدالع ي أال ــ أننا نت لم عن مبدأ وليس عن مواد ،ول ننا مضطرو
ل ذلر المادة أل لها عالقة االمبدأ ،والمبدأ هنا هو حالة المو و
ارمته ــ لما يقا ــ من استحصا التراخي

والمتااعة ل الو ارة

المعنية ،ومعن ال الم أ ي و المستثمر أو التاجر أو صاحب الطالب
ينت ر ولرنه يُقا له اذهب وسدّد الرسوم؛ الرسوم متعددة

5

مراحل

است راه النشا  ،امعن أنه عندما ي و صاحب الطلب صيدلية إنه
يحتاه ل

الهيئة الوطنية لتن يم المهن وال دما

الصحية (نهرا)،

ويحتاه ل و ارة التجارة ،و ل البلدية ،و ل الد ا المدن  ،ولل هذه
الجها ــ

حينها ــ ل

ينه المعاملة معها يجب أ يد ع الرسم،

10

هل هذه المادة فوّض و وّ و ارة أ قوم اد ع الرسوم ل ل جهة من
الجها

أ ناء هذا العمل؟ هذا أوالي .انييا :عندما يحتاه األمر ل

موا قة و ارة الداخلية ،هنا يحتاه األمر ل عالقة مباشرة ما اين صاحب
الطلب والو ارة المعنية ،وو ارة التجارة ال ستطيع أ

قوم مقام صاحب
يارة ميدانية

الطلب ،أل هنا متطلبا  ،مثالي عندما يحتاه األمر ل

15

لموقع المشرو  ،وهذا ما ايّنته و ارة المواصال عندما لوحظ أ هنا
رخيريا

الردود عل الو ارة المعنية ،حيث قالوا

وراما مئا طلبا

سجال

لديهم عشرا

رجير السيارا  ،والو ارة حتاه ل

ميدانية راما مرة ومر ين ،ه

يارة

جدو هذه األعما ؛ العالقة الش صية

ــ لما قلت ــ ما الت مطلواة عند است راه السجال  ،وهذه ه
اإلش الية ،أعن
الطلب

ش الية أ الو ارة ال ستطيع أ

أمالن ومهام معينة ومع و ارا

أايّنه ،من وجهة ن ري أ هنا صعواة

20

قوم مقام صاحب

معينة؛ هذا ما أحببت أ
طبيق هذه المادة

حاال

معينة ،وش ريا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
شــــ ريا ،عل للا يا ســــعادة الو ير لالمك مقدر ول ن هذا
دو أخرى ،الجميع مهتمو اهذا المو ــــو  ،وأنا ال

الشــــ ء مُطبق

الهدف .فضل األخت هوة محمد ال واري.

أعتقد أننا م تلفو

5

العضو زهوة محمد الكواري:
ش ريا سيدي الرئيس ،أريد أ أ يف ل ما فضل اه اإلخوة
رة المقترح ول ن أعتقد أنها حتاه ل دراسة

واألخوا  .أنا مع

ألثر ،أل المعمو اه اآل هو ما يطمح ليه مقدمو المقترح نفسه،
ول ن هنا

هنا

ج ئية تعلق ار

م تلفة للمشاريع

صنيفا

وللمستثمرين ،أي ليس لل استثمار يم ن أ ينته
أو ال ة ،هنا

اع

موارد شحيحة

االستثمارا

و هنا دراسا مترنية،

أي يرخذ المستثمر السجل ــ الذي يصدر
المشرو

يوم أو يومين

حتاه ل دراسة ألنها حتاه ل

البلد ،ولذلك الاد أ

مر

10

 90انية ــ ول ن بعا

مراحل ،المرحلة األولية الت

ه

سجيل و ثبيت

15

المشرو  ،ول ن التنفيذ يحتاه ل دراسة بعا هذا المشرو  ،وأعتقد
أ

المطلوب أ

التراخي

الت

و

هنا

ذلك

دراسة مترنية للمقترح اما

حتاه ل مبال و حتاه ل أوقا  ،بع

واإلجراءا المن مة إلصدار التراخي

لها مدد معينة

القوانين

جها م تلفة،
لل الجها

ومن المم ن من أصحاب المقترح الن ر ل هذه المدد

20

المعنية االترخي  ،واناء عليها يتم صنيف المشاريع وأخذها .وهنا
أيضيا نقطة الغراما  ،أعتقد أ الو ارة سوف ن ر
ألن أشعر ار الغراما

هذا المو و ،

لبيرة عل مشاريع استثمارية راما

و

صغيرة ،وش ريا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي الدلتور أحمد سالم العري .

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
ش ريا سيدي الرئيس ،أنا ليست لدي مش لة ،وأنا مع الجميع،

5

وخصوصيا مع سعادة و ير ش و مجلس الشورى والنواب ،واألي نادر
الم يد ،وأرى التريث أل االستثمار

العامل الصح

والطب

البحرين ــ مثالي ــ وصلنا يه ل مرحلة من ال وف أل ال ثير من
االستثمارا أُجي

وااط ،وهنا اآل  30مستشف من الهند

من دو

والسعودية ومن غيرهما ،هذا عدا العيادا  ،وأعتقد أ رأي األي نادر
الم يد االتريث

10

أخذ القرار ــ ولذلك سعادة الو ير ــ ومراجعة هذا

المو و هو لحماية االستثمار

البحرين ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،فضل األي الدلتور عبدالع ي عبدا

العجما .

15

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شــــــ ريا ســــــيدي الرئيس ،طالما أننا اآل اصــــــدد تح م تب
أيضـــــا
ي
لإلخوا الســـــعوديين لتســـــهيل معامال هم لماذا ال ي و لدينا
م تب لدو مجلس التعاو ادالي من أ نفتح لل ترة م تب لدولة
من دو مجلس التعاو ؟ ون و نحن البحرينيين من

ــمنهم ،أعن أ

اإلخوة طالما أنهم ســيســهلو مهما الســعوديين ليســهلوا مهما نا نحن
البحرينيين لذلك ،وال ن يل ام يالين ،وش ريا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش ريا ،هل هنا مالح ا أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
فضل األي جواد حبيب ال يا

اقراءة وصية اللجنة.

العضو جواد حبيب الخياط:
وء ما دار من مناقشا وما أادي

ش ريا سيدي الرئيس،

10

من راء أ ناء دراســـــــــة االقتراح اقانو  ،إ اللجنة وصــــــــ اما يل :
الموا قة عل جوا ن ر االقتراح اقانو اتعديل اع

أح ام المرســـوم

اقانو رقم ( )27لســـــنة 2015م اشـــــر الســـــجل التجاري ،والمقدم من
أصـــــحاب الســـــعادة األعضـــــاء :خالد حســـــين المســـــقط  ،والدلتور
أحمد المناع  ،وصــاد عيد

عبدالع ي حســن أال ،ودروي

رحمة،

15

وجميلة عل سلما  ،وش ريا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــــــــ ريا ،هل يوا ق المجلس عل

وصــــــــية اللجنة اجوا ن ر

االقتراح اقانو ؟

20

(أغلبية موافقة)
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