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ـــــــ اد. ــــــــ ــــــــ ـــــــم بهـ ــــــــ ـــــــد  براهيـ ــــــــ  العضو أحمـــــــــ

 الــــد تور أحمــــد ســــــــــــالم العري .العضـــــــــو 

ــــــحــــــداد. ــــــدي ال ــــــه ــــــد م ــــــعضــــــــــــــو أحــــــم  ال

بنمحمــــد. ل لعضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعيــــل ا  ا

ـــــمـــــهـــــ  . ـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد ال  ال

ــــــعضــــــــــــــو جــــــمــــــال مــــــحــــــمــــــد فــــــخــــــرو  .ال

ــــي. ــــب ــــكــــع  الــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد ال

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــيـــــلـــــة عـــــلـــــي ســــــــــــلـــــمـــــا .

 العضــــــــو الـــد تورة جهـــاد عبـــدا  الفـــا ـــــــــــل.

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــواد حــــــبــــــيــــــب الــــــخــــــيــــــا .

 الـــــــعضــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــبـــــــدا  عـــــــبـــــــا .

 الـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار  الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي.

ـــعضـــــــــــو قــــالــــد حســـــــــــيـــن الـــمســـــــــــقـــطـــي.  ال

 الـــــعضــــــــــــو قـــــالـــــد مـــــحـــــمـــــد الـــــمســــــــــــلـــــم.

 الـــــعضــــــــــــو قـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمــــيـــــحــــي.

ـــــاعـــــي. ـــــن ـــــم ـــــد ال ـــــ  أحـــــم ـــــعضـــــــــــــو دروي  ال

ـــــــد. ـــــــ اي ـــــــعضـــــــــــــــو دالل جـــــــاســـــــــــــــم ال  ال

ـــــــر . ـــــــدا  ف ـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا ع  ال

 الــــــعضـــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد الــــــكــــــواري.

 الـــــعضــــــــــــو ســــــــــــامــــيــــة قــــلــــيــــل الــــمــــ يــــد.

 العضــــــــو الــــد تور ســــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

ـــحــــارنــــة.ا ـــب ـــر صــــــــــــاد  ال ـــي ـــعضـــــــــــو ســـــــــــم  ل

ــــد تورة ســــــــوســــــــن حــــاجي  قوي.  العضــــــــو ال

 الــــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد  عــــــيــــــد  ل رحــــــمــــــة.



 

 36المضبطة       م9/7/2017 ( 13)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 عبدالجليل  براهيم  ل طريف سعادة السيد الجلسةوقد حضر 

األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد 

 غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب.

 

 5  ما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 ة الخارجيةو ار من: 

 السيد محمد عبدالرحمن الحيدا  رئيس قسم اال فاقيات.  -

 

 ة الماليةو ار من: 

 10 السيدة ندى صالح الشبعا  أقصائي ش و  جلسات أول.  -

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

 العضــــــــو الســــــــيــــد  ــــــــيــــاء يحي  الموســــــــوي.

ـــعــــاودة. ـــم ـــن ال ـــرحـــم  الـــعضـــــــــــو عــــادل عـــبــــدال

ــر. ــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــي  ال

 العضـــــــــو الــــد تور عبــــدالع ي  حســـــــــن أبــــل.

 العضــــــــو الــد تور عبــدالع ي  عبــدا  العجمــا .

 هــاب عبــدالحســــــــن المنصــــــــور.العضــــــــو عبــدالو

ــــــي عــــــيســــــــــــــ  أحــــــمــــــد. ــــــعضــــــــــــــو عــــــل  ال

 العضــــــــو الد تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

ــــــحــــــاجــــــي. ــــــد ال ــــــ اد أحــــــم ــــــعضــــــــــــــو ف  ال

 العضــــــــو الــــد تور محمــــد علي حســــــــن علي.

 العضــــــــو الــد تور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــا .

 الــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديــنــــا  يــلــي قضــــــــــوري.

ــــــمــــــحــــــمــــــود. ــــــي ال ــــــوار عــــــل ــــــعضــــــــــــــو ن  ال

 الــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــالــــــــة رمــــــــ ي فــــــــايــــــــ .
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 ة المواصالت واال صاالتو ار من: 

بتسام محمد الشمال  مدير  دارة النقل الجوي بش و   السيدة  -

 الطيرا  المدني. 

 

 5 :بمن و ارة ش و  مجلسي الشورى والنوا 

الســـــــيد عبدالعديم محمد العيد الو يل المســـــــاعد لشـــــــ و   -1

 مجلسي الشورى والنواب. 

 السيد أ بر جاسم عاشور المستشار القانوني. -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة.ــ 

 10 

 : من و ارة ش و  الدفا 

العميد حقوقي الد تور يوســـــف راشـــــد فليفل رئيس القضـــــاء  -1

 العسكري رئيس محكمة التميي  العسكرية. 

المقدم حقوقي الد تور  براهيم جوهر  براهيم رئيس الشـــ و   -2

 15 القانونية.

المقــــدم حقوقي مــــا   عبــــدالقــــادر بوحمود المحــــامي العــــام  -3

 العسكري.

 

 الصناعة والتجارة والسياحة: من و ارة 

 20م علوي الســـــــــا ن مدير المرافق والخدمات الســـــــــيد هشـــــــــا -1

 السياحية.

 السيد قالد محمد ليلة المستشار القانوني. -2
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 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي من: 

السيدة  يما  مصطف  المرباطي نائب الرئيس التنفيذي  -1

 للمستحقات.

السيد عبدالع ي  عبدا  العيس  المدير التنفيذي للش و   -2

 5 القانونية.

 

 هيئة البحرين للسياحة والمعارض من: 

 الشيح قالد بن حمود  ل قليفة الرئيس التنفيذي للهيئة.  -

 

 10 ما حضرها الد تور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والد تورة فو ية 

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

وث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد والبح

لش و  الجلسات واللجا ، والد تور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 15تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

المستشارين القانونيين بالمجلس،  ما حضرها عدد من مديري 

سعادة العامة، ثم افتتح  اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة

 الجلسة:النائب األول للرئيس 

 

 20 النائب األول للرئيس:

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل قير، نفتتح 

ن من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل يالجلسة السادسة والثالث

التشريعي الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن 

الجلسة السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم  ل طريف األمين العام 

 25 للمجلس. 



 

 36المضبطة       م9/7/2017 ( 16)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل قير،

صاحب السعادة الد تور محمد علي محمد الخ اعي للسفر قار  

 5 المملكة، وشكرًا.

 

 النائب األول للرئيس:

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

والخاص بالتصديق عل   ل  البند التالي من جدول األعمال  اآل وننتقل 

 10 هل هنا  مالحدات عليها؟ف مضبطة الجلسة السابقة،

 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 النائب األول للرئيس:

 15 ل  البند التالي  اآل وننتقل  . ما وردت  ليكم ذ   قر المضبطة  

 فضل األخ عبدالجليل  بالرسائل الواردة، من جدول األعمال والخاص

  براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس. 
 

 األمين العام للمجلس:

 20الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد  شكرًا سيدي الرئيس، 

أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب بخصوص ما انته   ليه 

مجلس النواب حول التالي: مشرو  قانو  بشأ  الدين العام المرافق 

م برد مشرو  قانو  الدين العام  ل  مجلسي 2016( لسنة 8لمرسوم رقم )ل

الشورى والنواب إلعادة الندر فيه. وقد  مت  حالته  ل  لجنة الش و  

 25( من المرسوم 47التشريعية والقانونية. ومشرو  قانو  بتعديل المادة )

م بشأ  المي انية العامة )المعد في  وء 2002( لسنة 39بقانو  رقم )
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االقتراح بقانو  ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب(. وقد  مت 

 حالته  ل  لجنة الش و  المالية واالقتصادية مع  قطار لجنة الش و  

 التشريعية والقانونية، وشكرًا.

 

 5 النائب األول للرئيس:

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص شكرًا،  

( من المرسوم 31بتعديل المادة ) النهائي عل  مشرو  قانو بأقذ الرأي 

م بشأ  مجلسي الشورى والنواب، )المعد 2002( لسنة 15بقانو  رقم )

وقد وافق المجلس  .في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس الشورى(

 10عل  هذا المشرو  في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس 

 ؟عليه بصفة نهائية

 

 )أغلبية موافقة( 

 

 15 النائب األول للرئيس:

وننتقل اآل   ل  البند التالي   ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية. 

من جدول األعمال والخاص بأقذ الرأي النهائي عل  مشرو  قانو   

م بشأ  2006( لسنة 74بخصوص  عديل بع  أحكام القانو  رقم )

)المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم رعاية و أهيل و شغيل المعاقين، 

 20وقد وافق المجلس عل  هذا المشرو  في مجموعه  من مجلس الشورى(.

 في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

 

 )أغلبية موافقة( 
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 النائب األول للرئيس:

وننتقل اآل   ل  البند التالي   ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية. 

 قرير لجنة الخدمات بخصوص بمناقشة  من جدول األعمال والخاص

م بشأ  وقف الحقو  والم ايا 2015( لسنة 36المرسوم بقانو  رقم )

 5التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو  سقاطها أو 

نوار علي المحمود  وأطلب من األخ دو   ذ .بالتجنس بجنسية دولة أجنبية 

 .ة التوجه  ل  المنصة فليتفضلمقرر اللجن

  

 العضو نوار علي المحمود:

 10شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.

 

 النائب األول للرئيس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 النائب األول للرئيس:

 التقرير ومرفقا ه في المضبطة. ذ  يتم  ثبيت  

 20 

 (104صفحة  /1)انظر الملحق 
 

 النائب األول للرئيس:

  فضل األخ مقرر اللجنة.  

 25 
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 العضو نوار علي المحمود:

 دارست اللجنة المرسوم بقانو  وقرار  شكرًا سيدي الرئيس، 

مجلس النواب بشأنه،  ما  م استعراض وجهات الندر التي دارت حوله 

السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لش و   من قبل أصحاب

 5اللجا  والمستشار القانوني المساعد، مع ممثلي صندو  التقاعد 

اطلعت اللجنة عل  رأي و العسكري والهيئة العامة للتأمين االجتماعي.

لذي جاء م  دًا سالمة الجنة الش و  التشريعية والقانونية بالمجلس 

عل  رأي لجنة تين الدستورية والقانونية، ومن الناحي المرسوم بقانو 

يتألف  حقو  اإلنسا  بالمجلس، والم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا .

 10مواد،  ناولت المادة األول  في فقر يها  أربعالمرسوم بقانو  من ديباجة و

األول  والثانية حاالت وقف الحقو  والم ايا التقاعدية سواء المستحقة 

للمواطن البحريني وذلك عند فقده الجنسية  أو التي  ستحق مستقبالً

البحرينية أو  سقاطها أو سحبها منه، و ذلك في حالة قيامه بالتجنس 

ا لما نص دو  أقذ  ذ  من و ير الداقلية وفقًمن بجنسية دولة أجنبية 

 15دو  أقذ من أو و عديال ه، م، 1963عليه قانو  الجنسية البحريني لسنة 

ا لما نصت عليه المادة وة دفا  البحرين وفقً ذ  الجهات المختصة في ق

فيما يتعلق م 2002( لسنة 34( من قانو  القضاء العسكري رقم )133)

ويشمل  بالعسكريين والمدنيين المنتهية قدما هم من قوة دفا  البحرين.

المستحقين للحقو  والم ايا التقاعدية في  جميعوقف الحقو  التقاعدية 

 20بشأ   نديم معاشات م 1975( لسنة 13القانو  رقم ) القوانين التالية:

قانو   نديم معاشات و ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

ومكافآت التقاعد لضبا  وأفراد قوة دفا  البحرين واألمن العام الصادر 

قانو  التأمين االجتماعي و .م1976( لسنة 11بالمرسوم بقانو  رقم )

( 32القانو  رقم )و .م1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )
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بإنشاء صندو  معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسي م 2009لسنة 

وجاءت  الشورى والنواب والمجالس البلدية و نديم معاشا هم ومكافآ هم.

الفقرة الثالثة، من المادة األول  من المرسوم بقانو ، بتقرير  عادة صرف 

أقرى عند  وال سبب الوقف، وذلك برد الحقو  والم ايا التقاعدية مرة 

 5أو سحبها  عنه الجنسية البحرينية مرة أقرى لمن فقدها أو  م  سقاطها

منه، أو قيام المواطن البحريني بتصحيح و عه القانوني  ثر  جنّسه 

دو   ذ  من الجهات المختصة في مملكة من بجنسية دولة أجنبية 

ايا التقاعدية من  اريخ  وال البحرين، عل  أ  يكو   رجا  الحقو  والم 

 و  المرسوم بقانو  يأ ي  ل  ا سبب الوقف وليس بأثر رجعي، وندرً

 10 عديالً لعدد من القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، فقد نصت 

المادة الثانية عل   لغاء أي نص يتعارض مع المرسوم بقانو ، ومنحت 

حرين )فيما يتعلق بصندو  التقاعد المادة الثالثة القائد العام لقوة دفا  الب

 صالحيةالعسكري(، وو ير المالية )فيما يتعلق بباقي صناديق التقاعد( 

الحاالت المتعلقة بتطبيق   ل صدار القرارات الال مة في معالجة 

 15ويهدف المرسوم بقانو   .القانو ، فيما جاءت المادة الرابعة مادة  نفيذية

البحرين وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ صو  المصلحة العليا لمملكة  ل  

ا بعد قصوصًوا في قوانين مملكة البحرين، التشريعي الحاصل حاليً

صدور عدد من المراسيم واألحكام القضائية بإسقا  الجنسية 

القانو  المر كبين لجرائم مخلة  ل البحرينية عن عدد من الخارجين ع

 20خاص سواء من باألمن العام،  ل  جانب ثبوت قيام عدد من األش

المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية 

في  بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، و قامتهم فعالً 

 لك الدول األجنبية وقضوعهم لقوانينها مما ال يبرر استمرارهم في 

  الحقو    االستفادة من أندمة التكافل االجتماعي في مملكة البحرين.
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لذا  ا  من الضروري  ؛التقاعدية من الموا يع التي ال  حتمل التأقير

االستعجال بإصدار األحكام التي  ندم وقف صرفها بسبب فقد الجنسية 

أو  سقاطها أو سحبها من قالل مرسوم بقانو ، حيث يتعلق األمر 

 عن  رورة سد بالمصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، فضالً

 5ا بعد صدور عدد من المراسيم الفراغ التشريعي الحاصل قصوصً

 األشخاص منواألحكام القضائية بإسقا  الجنسية البحرينية عن عدد 

 أجنبية دول بجنسية بالتجنس األشخاص من عدد قيام ثبوت جانب  ل 

 في فعالً  و قامتهم البحرين، مملكة في بها المعمول للقوانين بالمخالفة

 بطلبات منهم العديد و قدم لقوانينها، وقضوعهم األجنبية الدول  لك

 10 من االستفادة في استمرارهم    وحيث التقاعدية، مستحقا هم صرف

 مما الصلة ذات للتشريعات مخالفًا أ ح  االجتماعي التأمين أندمة

 من القانونية المرا   معه  ستقر صريح قانوني نص وجود استوجب

 الجنسية فقد حالة في التقاعدية المستحقات صرف أحكام ويعالج جهة،

 المعنية للجهات يتسن  بحيث أقرى، جهة من سحبها أو  سقاطها أو

 15 بصرف الحق بتقرير المتعلقة اإلجراءات و حديدًا الال مة، التدابير ا خاذ

 .بقانو  المرسوم هذا صدر عليه وبناء عدمه، من التقاعدية المستحقات

 بقانو  المرسوم عل  الموافقة  رورة  رى اللجنة فإ   قدم، ما عل  وبناء

 حالة في التقاعدية والم ايا الحقو  وقف بشأ  م2015 لسنة( 36) رقم

 دولة بجنسية التجنس أو  سقاطها أو فقدها أو البحرينية الجنسية سحب

 20 لمملكة العليا المصلحة صو  في أهمية من له لما  ذ ، دو ب أجنبية

 قوانين في حاليًا الحاصل التشريعي الفراغ وسدّ الوطني، وأمنها البحرين

الال م،  ال خاذ الموقر المجلس عل  معروض واألمر .البحرين مملكة

 وشكرًا.
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 النائب األول للرئيس:

 فضلي األقت الد تورة جهاد  هل هنا  مالحدات؟ شكرًا،

 عبدا  الفا ل. 

 

 5 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

سأبدأ بما انته   ليه األخ المقرر.    هذا  الرئيس،شكرًا سيدي  

المرسوم بقانو  مهم، وجاء لسد فراغ  شريعي، وأيضًا لحماية المصلحة 

العليا واألمن الوطني لمملكة البحرين، وليكو  رادعًا لمن  سول له 

وقف الحقو  والم ايا »نفسه اإل رار بوطنه. مسم  المرسوم بقانو  هو: 

 10لة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو  سقاطها أو التقاعدية في حا

د  وال  في «وقف» لمة  ،«دو   ذ بالتجنس بجنسية دولة أجنبية 

الحرما   ما هو متبع في جميع دول الشيء ب وال السبب، وليس 

المنطقة  ما أشار  ليه اإلقوة في و ارة ش و  الدفا  أثناء اجتما  

وقف الحقو  والم ايا اللجنة. الوقف عن من؟ ومت  يتم الوقف؟ يتم 

 15التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو  سقاطها أو 

لوقف ال يتم عل  المواطن . ادو   ذ بالتجنس بجنسية دولة أجنبية 

البحريني المخلص الشريف المحب لهذه األرض، الذي يعت  بوطنه ويقول 

أنا بحريني، وال يتم سحب الجنسية أو فقدها أو  سقاطها  ال عند 

ار كاب الخيانة العدم  واإلقالل باألمن العام، والقيام باألعمال 

 20لألسف قام البع  اإلرهابية، وأيضًا يكو  بالتجنس بجنسية أجنبية، و

بالتخلي عن أصلهم وعن أر هم وعن  ونهم بحرينيين في سبيل 

الحصول عل  امتيا ات ومغريات، فهل من العدالة واإلنصاف أ  نساوي 

المواطن الشريف البحريني الذي يفتخر بكونه بحريني مع من فقد 

صرف الحقو  فإنه يتم جنسيته؟ طبقًا ألحكام قانو  الجنسية و عديال ه 
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 متع المستحق لها بالجنسية البحرينية، أما من ال يتمتع حال لتقاعدية ا

فمن البديهي أال يطالب بحقوقه التقاعدية. لمن يقول  ةبالجنسية البحريني

   المعاش التقاعدي من حق أسر من فقد الجنسية، نقول لهم    هذا 

غير صحيح؛ أل  الحقو  التقاعدية هي حق شخصي، وال ينتقل هذا 

 5 ل  األسرة  ال في حالة وفاة المستحق، وعل  الرغم من  ل ما  الحق

سبق جاءت المادة الثالثة من هذا المرسوم لتحل أي حاالت استثنائية، 

وبالتالي أ   المرسوم متكامالً، ونحن بحاجة  ليه، ولم يتبق سوى 

 صويت مجلسكم الموقر بالموافقة عليه، وأ من  من جميع اإلقوة 

 بالموافقة عليه، وشكرًا. األعضاء التصويت

   10 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضلي األقت دالل جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 15   هذا المرسوم بقانو  يأ ي مكمالً  شكرًا سيدي الرئيس، 

لسلسلة التشريعات التي استثمرنا فيها، وطبقنا فيها مبدأ األسس التي 

ولة. هذا المرسوم  ما ورد في  قرير اللجنة  علو فيها سيادة وأمن الد

من التشريعات المقارنة ما هو مثيل له، هنا  أحكام قد  يوجدقد 

 كو  أشد أو أقف، ولكن في مملكة البحرين  وننا سلطة  شريعية 

 20التشريعات التي فيها مثل هذه االمتيا ات للعمل   ليجب أ  نراجع 

البحرينية أو من أسقطت بذات المبدأ، حت   حدد من فقد الجنسية 

جنسيته أو من سحبت جنسيته، ولقد وردت مثل هذه األلفاظ في عدد 

من اآلراء التي رأت أ  هنا  شبهة عدم دستورية والتي  ستوجب الرد 

عليها. بالنسبة  ل  من طرح مسألة السحب والفقد و سقا  الجنسية، 
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تمرار  متع جميعها  نتهي باقتالف أسبابها  ل  أثر واحد وهو عدم اس

الشخص بالجنسية البحرينية، وهي الشر  األساسي لتمتعه بالم ايا 

التقاعدية.  مت مقارنة المرسوم بقانو  بالدستور الذي نص عل  أ  

الحقو  التقاعدية هي حق للمواطن،  ذلك الدستور نص عل  أ  

 5المواطنة هي أسا  الضما  االجتماعي، وبالتالي في حالة عدم  متعه 

ة البحرينية ال يستحق هذه الم ايا وذلك لفقده ألحد الشرو  بالجنسي

الواجب  وافرها للتمتع بالمعاش التقاعدي. أستغرب مما ورد في رد 

الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا  في هذا الجانب عندما عولت عل  

محكمة التميي  )محكمة النق  المصرية( وو عت  عنحكم صادر 

 10ل  أ  محكمة النق  المصرية عندما هذا الحكم، ولكن لم  نتبه  

 الشخص أشارت  ل  هذا الحكم أشارت  ل  المعاش التقاعدي باعتبار

مواطنًا مصريًا وحرم من المعاش التقاعدي، وهذا ال قالف فيه، لكونه 

ال يجو  نهائيًا حرمانه من المعاش ومواطنًا مصريًا  ةفي هذه الحال

لنص عليه طرح مو و  التقاعدي، ولكن في ذات الحكم الذي  م ا

 15 ذا  وافر أصل استحقاقه، ونص المحكمة وا ح، مت  ما  وافرت 

الشرو  ال يجو  حرما  المستحق من المعاش التقاعدي. يقتضي عدم 

ة الحرما  من المعاش التقاعدي وذلك لعدم يالتمتع بالجنسية البحرين

  وافر أحد الشرو  وبالتالي يجو  ا خاذ مثل ما ا خذ في مثل هذا

المرسوم. بالنسبة  ل  التطر   ل  مسألة العهد الدولي الخاص بالحقو  

 20وجود شبهة ستناد  ليها في مسألة االقتصادية واالجتماعية التي  م اال

عدم الدستورية،    ما ورد في حقو  العهد الدولي هي حقو  ذات مبادئ 

 وجيهية وال يجو  فرض أي قيد عل  ممارسة الحقو  االقتصادية 

في القانو  الوطني،  ذًا نحن  عل  ذلكجتماعية والثقافية ما لم ينص واال

أمام نص في القانو  الوطني بيّن حاالت استحقاقه ومت  يتم وقف 
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استمراره. الج ئيتا  الرئيسيتا  اللتا   م االستناد  ليهما للتعبير عن وجود 

ة ذلك نحن دائمًا ندعو في مسألشبهة عدم الدستورية غير سليمتين، ل

بقدر ما ينص  ال وجود شبهة عدم دستورية أال  طلق النصوص بدعاء اال

أيضًا أين  كمن  لك المعار ة أو ذلك االقتالف. بالنسبة  ل  ما  م 

 5التطر   ليه حول أ  هذه حقو  أفراد العائلة، أفراد العائلة لن  ستلم 

 معاشًا  قاعديًا  ال في حالة وفاة صاحب المعاش التقاعدي، و ما  م

التو يح في اللجنة هنا  استثناءات يتم الندر فيها فيما يتعلق بالقرارات 

الصادرة، و ذا سقط عن صاحب الحق هذا الحق فأيضًا يسقط عمن 

بموجب  متع صاحب الحق. اليوم نحن لدينا عدد من األمور به يتمتع 

 10المتعلقة باإلسكا  وبالصحة، ونواجه فيها ذات األمر، حيث     ثيرين 

حملو  الجنسية البحرينية وأيضًا يكتسبو  جنسية أجنبية ي احمو  ممن ي

المواطن البحريني في هذه االستحقاقات، وبالتالي البد من وقف هذه 

يحتفظ بجنسيته البحرينية ويمتنع  بحيثاالستحقاقات و حديد مصيره، 

ذ  عل   دو  بدو  علم وبنها  مت أقاصة و ،عن أقذ أي جنسية أقرى

 15ومي وعل  المستوى الخاص، وهو من و ع نفسه في المستوى الحك

هذا المأقذ القانوني والشر  الذي بموجبه يتم وقف  لك الم ايا 

والحقو ، ونحن نعلم أ   متعهم بالم ايا مساواة بالمواطن البحريني الذي 

يحتفظ بجنسيته البحرينية يشكل عبئًا ماليًا وهو ما أوصلنا  ل  ار فا  

قاصة في مجال الصحة واإلسكا  وبمنح هذه الم ايا األرقام فيما يتعلق 

 20والتعليم، ونحن طرحنا نفس األمر في قانو  اإلسكا ، و   شاء ا  

قاصة في و وننا سلطة  شريعية سن دي دورنا بأ  نرسخ هذا المبدأ 

ظل الحقو  المتعلقة بسيادة وأمن الدولة، التي  علو عل  المصالح 

الندرة السائدة بأ   ل  شريع نضع  والحقو  الشخصية ألي شخص.   

 جراءات حقيقية في هذا الجانب  ثار  ونتخذفيه  نديمًا لمثل هذه األمور 
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مسألة حقو  اإلنسا  طويناها ولن نعمل بموجبها؛ أل  أمن الوطن  فيه

علوا  عل    ل مصلحة، ولن  نفعنا مراعاة حقو  اإلنسا   ذا يوسياد ه 

ه الدولة من التشريعات التي  كو  لم نكن باألصل نستمد  يا  هذ

 وال الوقف دائمًا يأ ي مع  أ واردة في هذا الجانب. أ يف  ل  ذلك 

 5 صحيح األو ا  وهذا أيضًا وفق القانو  الدولي العام في شأ  من حرم 

من الجنسية، ويتم  رجا  الحق لصاحبه بأثر رجع من  اريخ ا خاذ القرار، 

األمور التي نص عليها في  لجميعوبالتالي هذا المرسوم جاء مراعيًا 

 حديثًا، وشكرًا. المبادئ واألسس والتشريعات التي أقرت

 

 10 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ قميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

والشكر موصول  ل  اإلقوة ال مالء في  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15لجنة الخدمات عل  سرعة  عداد هذا التقرير.  ما أشارت األقت رئيسة 

، وهي  لمة «وقف»لمة اللجنة  ل  أ  المشر  البحريني استخدم  

. «حرما » لمة أو  «قطع»لها مدلوالت لغوية، ولم يستخدم  لمة 

  افة  ل  ذلك أجا ت المادة الثالثة من المرسوم بقانو  لمعالي القائد 

و ير المالية مراعاة بع  الدروف المحيطة بالحاالت معالي العام و

 20هذا اال جاه،  سات المقارنة لدى دول الخليج  صب فياالخاصة.    الدر

شك أ  هذا المرسوم يساعد عل  المحافدة عل  أموال الصندو   وال

في ظل االستن اف الهائل الذي يحدث لصندو  الضما  االجتماعي، وال 

شك أ  من  جنّس بجنسية دولة أقرى مختارًا هو من يتحمل مس ولية ما 

 يقدم عليه، وال شك أ  الجنسية البحرينية لكل مواطن بحريني هي
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شرف وع  له، وال يمكن له بأي حال من األحوال أ  يتخل  عن جنسيته 

وطالما أنه قد  خل  عن جنسيته مختارًا فعليه أ  يتحمل عواقب  ،مختارًا

من سبقني في هذا الجانب، فمرسوم القانو    ل ذلك، ال أريد أ  أ يف 

أشارت األقت  وقدهذا ال شك أنه يتوافق مع  شريعات حقو  اإلنسا ، 

 5رئيسة لجنة الش و  التشريعية والقانونية  ل  أ  سيادة وأمن ومصلحة 

الوطن  علو عل   ل المسائل األقرى، لذا  لي أمل أ  يوافق 

 مجلسكم الموقر عل  هذا المرسوم بقانو ، وشكرًا. 

 

 النائب األول للرئيس:

 10 شكرًا،  فضلي األقت جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

أ فق مع ما ذهب  ليه  مالئي الذين  سيدي الرئيس، شكرًا 

سبقوني في الكالم، ولن أ رر ما قيل. أ وافق مع أهداف مشرو  

 15القانو  بما  ضمنه من أهداف عليا  تمثل في صيانة أمن الوطن. لدي 

س ال موجه  ل  الجهات المختصة، حيث  كرر من قالل مداقالت 

قد جنسيته أو أسقطت أو سحبت اإلقوة بالنسبة  ل  أفراد عائلة من ف

جنسيته في حالة وفا ه، حيث يمكن ألفراد عائلته أ  يستفيدوا منها 

من قالل صرف المعاش التقاعدي لهم، لكن مادام السبب لم ي ل لحين 

 20وفا ه؛ ففي رأيي الخاص أ  استحقا  الرا ب التقاعدي مشرو  ب وال 

ولكن لكونه قد سبب فقد الجنسية أو سحبها أو غيرها من األمور، 

 وفي ولم ي ل السبب فأريد هنا  جابة بشأ  هل فعالً سيستحق أفراد 

عائلة المتوف  ممن فقد أو أسقطت عنه الجنسية الرا ب التقاعدي بعد 

 وفا ه أم ال؟ وشكرًا. 

 25 
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 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ جمعة محمد الكعبي. 

 

 العضو جمعة محمد الكعبي:

 5بسم ا  الرحمن الرحيم، والحمد    الرئيس،شكرًا سيدي  

رب العالمين والصالة والسالم عل  قير المرسلين نبينا محمد عليه وعل  

 له أفضل الصالة والسالم. المرسوم بقانو  الماثل أمام مجلسكم الموقر 

يتضمن وقف الحقو  والم ايا التقاعدية المستحقة للمواطنين البحرينيين 

عد سواء في القطا  العسكري أو القطا  المدني أو من صناديق التقا

 10القطا  الخاص أو المتقاعدين من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى 

والمجالس البلدية، وذلك في حالة فقد الجنسية البحرينية أو  سقاطها 

أو سحبها أو القيام بالتجنس بجنسية دولة أجنبية بدو  موافقة الجهة 

رين عل  أ  يعاد صرف الحقو  والم ايا المختصة في مملكة البح

التقاعدية مرة أقرى في حالة رد الجنسية البحرينية لمن فقدها أو  م 

 15 سقاطها أو سحبها أو قيام المواطن البحريني بتصحيح و عه القانوني 

من قالل  جنسه بجنسية دولة أجنبية بدو   ذ  الجهات المختصة في 

لمرسوم بقانو  قد أ   لسد الفراغ شك فيه أ  ا مملكة البحرين. مما ال

التشريعي الحاصل حاليًا في قوانين مملكة البحرين وباألقص بعد ثبوت 

أو المدنيين  قيام عدد من األشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين

 20أجنبية بمخالفة القوانين المعمول بها في مملكة  بالتجنس بجنسية دول

البحرين، من قالل  قامتهم فعالً في  لك الدول األجنبية وقضوعهم 

لقوانينها مما ال يبرر استمرارهم في االستفادة من أندمة التكافل 

االجتماعي في مملكة البحرين، وبناء عل  ما  قدم وحيث    المرسوم 

ت دستورية أو  قالل بأي من الحقو  بقانو  ال يتضمن أي مخالفا
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والضمانات، حيث جاء متجانسًا مع ما هو معمول به في دول مجلس 

  ل التعاو  الخليجي، لذا فإنني أدعو  ل أعضاء مجلسكم الموقر 

 لموافقة عل  هذا المرسوم بقانو ، وشكرًا.ا
 

 5 للرئيــس: األولالنائب 

  .شكرًا،  فضل األخ الد تور أحمد سالم العري 
 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

والشكر موصول  ل  األقت رئيسة لجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10الش و  التشريعية والقانونية و ل  األقت رئيسة لجنة الخدمات لتبني هذا 

المرسوم بقانو  الذي ناقشناه بدقة في لجنة الش و  التشريعية والقانونية. 

قرى في هذه المداقلة، في  ثير من سأندر  ل  المو و  من ناحية أ

بية  ذهب المعاشات التقاعدية  ل  شر ات  أمينية، ونحن والدول األور

عملنا في مثل هذه الدول، حيث  ا  يخصم من را بنا ويذهب  ل  هذه 

 15الشر ات التأمينية مثل )أليكو( وغيرها من الشر ات، س الي هذا 

هل سيعط  أي  :لنوابموجه  ل  سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى وا

موظف في الدولة الحق في اقتيار شر ة التأمين أو مر   التقاعد 

بية، حت  ومنذ بداية التحاقه بالعمل  ما هو حاصل في الدول األور

 حفظ حقوقه في حالة أسقطت عنه الجنسية أو  جنس بجنسية أقرى؟ 

 20وجودة والس ال اآلقر، هل ستتأثر هذه الصناديق التقاعدية الوطنية الم

حاليًا بعدم رغبة الموظف في المساهمة فيها في المستقبل سواء في 

التأمينات أو في التقاعد، وهل سيعط  الحق لهذا المواطن أ  يختار من 

بين هذه الشر ات التأمينية أو الصناديق التقاعدية الموجودة في الدولة؟ 

ا مثل هذه األمور في رأيي يجب أ   و ح  ذلك عند مناقشتنا لهذ

 25 المرسوم بقانو ، وشكرًا.
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 للرئيــس: األولالنائب 

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 5والشكر موصول  ل  لجنة الخدمات عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

هذا التقرير الجيد، لجنة الخدمات ذ رت رأي لجنة الش و  التشريعية 

لكرام عل  رأي الم سسة الوطنية والقانونية، ولكنها مرت مرور ا

لحقو  اإلنسا  ولجنة حقو  اإلنسا  في المجلس، و ا  بودنا لو 

ذ رت األسماء التي ذ ر ها ها ا  اللجنتا ، حيث    لهما رأيًا مهمًا 

 10ولو  ا  بذ ر بسيط إليجاد نو  من التوا    ،في هذا الشأ 

عام المرسوم  والمو وعية فيما يخص التقرير الذي قرئ أمامنا. بشكل

بقانو  صحيح  مامًا، ولكن بحسب رأي لجنة حقو  اإلنسا  في 

المجلس والم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا  هنا  ج ئية فيها شبهة 

دستورية في هذا المو و  وسوف أذ رها، فليس لدينا اعتراض عل  

 15من أسقطت جنسيتهم أو سحبت أو غير ذلك ولكن الشبهة الدستورية 

ا ل طوعًا عن حقه في المواطنة البحرينية، فلو  نا ل فال   تمثل فيمن  ن

بشكل طوعي بدو  أي سبب، فلربما  ا  ذلك ألسباب صحية،  أ  

م ايا صحية يمكن من قاللها أ  يتعالج  لوجودبية ويسافر  ل  دولة أور

 ،بكل سهولة وبدو  أي  كاليف لذلك مثالً  نا ل عن الجنسية البحرينية

 20مخصصا ه؟! لو فر نا أ  لديه قمسين ألف دينار فلماذا نحرمه من 

فلماذا نحرمه منها؟ ليست لديه أسباب أجبر ه عل  التنا ل، بل  نا ل 

عنها طواعية، هنا  وجد شبهة دستورية في رأيي، وهنا نختلف في لجنة 

حقو  اإلنسا  مع  قرير لجنة الخدمات في هذا الشأ ، فنحن نرى أ  

ربما يعود بعد قمسين سنة ويطلب استرجا  يأقذ حقه )ومع السالمة(، ف
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جنسيته، فأين  ذهب هذه الحقو  والفوائد؟  ل هذه األسئلة يجب 

اإلجابة عنها. بخصوص ما ذ ر ه األقت دالل ال ايد رئيسة لجنة الش و  

التشريعية والقانونية بخصوص العهد الدولي للحقو  االقتصادية 

ي  وجيهات، هذا ليس واالجتماعية، حيث قالت    هذه الحقو  ه

 5صحيحًا بل هي واجب، والدولة التي  وقع عل  مثل هذه المعاهدات هي 

ملت مة بذلك  من القانو  الوطني، حيث    الصكو  الدولية  جبر 

الدولة عل   نفيذ ما جاء في  لك اال فاقيات الدولية، أنا هنا أقتلف مع 

ع هذا المرسوم األقت دالل ال ايد في هذا األمر. بشكل عام سأصوت م

و لي أمل أ  نقوم في الفصل الرابع بتعديله فيما يخص الشخص الذي 

 10يتنا ل طواعية عن جنسيته، بحيث يعط  حقوقه من قبل الجهات 

 المس ولة في الدولة، وشكرًا. 

 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة. 

 15 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

بسم ا  والحمد   والصالة والسالم  شكرًا سيدي الرئيس، 

عل  رسول ا . أوالً: سأرد عل  س ال األخ أحمد الحداد، وسأ في 

اللجنة واألخ مقرر اللجنة الم ونة، فلو قرأنا القانو  بشأ  وقف الحقو  

 20والم ايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو 

دو   ذ ، فالمواطن الذي يريد بالتجنس بجنسية دولة أجنبية   سقاطها أو

أ  يتجنس بجنسية دولة أجنبية فليأقذ اإلذ  وسيعط  اإلذ ،  ذا  ا  

لديه عذر مبرر فأعتقد ليس عليه  رر في مثل هذه الحالة، وبالتالي 

سيأقذ حقوقه  املة، أما في حالة التجنس بدو   ذ  فال يخر  ــ في 
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صالً مخالفة قانونية أو ألتين:  ما أ  يكو  في التجنيس رأيي ــ عن حا

  وير أو نقص معلومات أو  ضليل أو غير ذلك، فالمسألة حينئذ ليست 

و ما أ   كو  هنا  مخالفة وطنية مثل اإل رار بالبلد أو قيانة  ،قانونية

البلد أو غيرهما. ها ا  الحالتا  هما اللتا  يندر   حتهما سحب الجنسية 

 5دها أو غيرهما، وأعتقد أنه في الحالتين ال ينبغي أ  يدفع المواطن أو فق

البحريني الثمن، بل يجب أ  يدفع هو الثمن، فهذه الم ايا أعطيت عل  

أنه مواطن ــ ومواطن صالح ــ له حقوقه، و و  المواطنة فقدت واألمانة 

 للوطن فقدت فكيف يدفع الوطن الثمن؟! قد يقول قائل:  نه أيضًا ساهم

في ذلك وله الحق في التقاعد، فهي أموال دفعها من را به! نعم، لكن 

 10في المقابل هنا  عقاب عل  الخيانة، وعقاب عل  الغ ، مثل الذي 

بمعلومات غير صحيحة مثل الت وير أو غيره، وهو أيضًا حصل عل   يدلي

حقو   ثيرة، حصل قدمة اجتماعية، وحصل عل  معونة وغيرهما 

موظفًا، و ل هذه الحقو  أقذها بغير حق بل  الكثير عندما  ا 

من أقذ شيئًا بغير حق، لذا مربما  كو  هنا  مطالبة بحقو  للدولة 

 15بدو  »أعتقد أنه ال يوجد  جنٍ في ذلك أل  القانو  وا ح، فهو يقول: 

، ومن لديه ظروف وأراد التخلي عن الجنسية طواعية وبدو    رار « ذ 

من سيجبره عل  ذلك، أرجو أ   كو  هذه بالبلد، فال أعتقد أ  هنا  

اإلجابة  افية. أما في الحالتين األقريين فأقول    المواطن هو الذي 

يدفع التقاعد والدعم الحكومي وغير ذلك، فهي أموال الدولة التي هي 

 20 حق المواطن نفسه، فكيف يأقذها من ال يستحقها؟! وشكرًا.

 

 األول للرئيس: النائب

 شكرًا،  فضلي األقت الد تورة سوسن حاجي  قوي.  
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 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

أعتقد ــ وليس اعتقادي لوحدي بل اعتقاد  شكرًا سيدي الرئيس، 

أغلب النا  ــ أ  الموافقة عل  هذا المرسوم بقانو  مهمة جدًا، وأعتقد 

رض أ  أننا  أقرنا في  صدار هذا المرسوم بقانو ، و ا  من المفت

 5يت امن صدوره مع  قرار السلطة التشريعية القانو  المتعلق بإسقا  

الجنسية. سيدي الرئيس، من با  وقا  وطنه ألجل حفنة من الدنانير 

بوقف ليس فقط ، بل يجب أ  نعاقبه أشد العقاب، يجب أال ندافع عنه

الم ايا التقاعدية، بل يجب أ  يمتد األمر  ل  أ ثر من ذلك. نريد أ  

طمئن من يسمعنا بأ  هذا المرسوم بقانو  ليست فيه شبهة دستورية ن

 10ألنه ال يمتد  ل  الغير، فالعقوبة فردية، والتقاعد فردي عن سنوات قدمة 

أداها، والوطن  افأه وأعطاه وسانده بإصدار  شريعات  حفظ له  معينة

حقوقه، وما جاء في  قرير الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا  يتناف  مع 

لك؛ أل  من قا  الوطن وأثر عل  أمنه وأمن شعبه  يف نطالب له ذ

ونعطيه؟ أعتقد أ  األمر يجب أ  يتجاو  الم ايا التقاعدية، فإذا  ا  

 15يعي  في البلد ال  قدم  ليه الخدمات الصحية والخدمات األقرى؛ ألنه 

ال يستحقها وال يستحق أ   قدم  ليه الدولة هذه الخدمات، ندير ماذا؟ 

وقبل الوطن با  دينه، وهذه الخيانة يحاسب  ،الشخص با  وطنههذا 

عليها حت  الدين، با  الدين، وبا  الوطن، والوطن غالٍ، والبد أ  نوافق 

 باإلجما  عل  هذا المرسوم بقانو ، وشكرًا.

 20 

 النائب األول للرئيس: 

 شكرًا،  فضلي األقت الد تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  
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 ورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:العضو الدكت

ما يطمئن ــ  ما ذ رت الد تورة  شكرًا سيدي الرئيس، 

سوسن  قوي ــ هو أ  العقاب فردي وال ينتقل  ل  أبناء الشخص، وهذا 

سيحصلو  عل  الم ايا نفسها. من فمعناه أ  أبناءه  ذا عملوا مستقبالً 

 5ي عمل فيها نقول يطالب صندو  التقاعد بما دفعه له قالل السنوات الت

له: ال؛ أل  صندو  التقاعد ليس بنكًا، هذه قدمة  كافلية مجتمعية، 

أنت  دفع في مقابل حصولك عل   ل الخدمات، ومستقبالً هذا 

التكافل يذهب  ل  أفراد  قرين في المجتمع،  يف أرجع  ليك المبلغ 

ها الذي هو أساسًا لم  ضعه في بنك؟ هو مقابل الخدمات التي  حصل علي

 10طوال هذه السنوات، سواء قدمات  عليمية أو صحية أو اجتماعية. نشكر 

اإلقوة من قوة دفا  البحرين، حيث أو حوا لنا أ  المادة الثالثة  ساند 

الفرد، ونحن لم نقل: يسري العقاب حت  عندما  نتهي المشكلة، بل 

 العقاب يكو  فقط في حالة وجود القضية نفسها، أما  ذا انتهت القضية

 فالخدمات  رجع  ليه، ويسجل مرة أقرى في صندو  التقاعد، وشكرًا.

 15 

 النائب األول للرئيس: 

 شكرًا،  فضلي األقت دالل جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 20بخصوص ما  فضل به األخ أحمد الحداد  شكرًا سيدي الرئيس، 

قد ناقشنا هذا ــ وهو عضو معنا في لجنة الش و  التشريعية والقانونية و

أجمعنا عل  دستورية هذا المرسوم بقانو  ــ أحب أ  أذ ر والمو و  

بأننا عندما ناقشنا حاالت اإلسقا  والسحب في القانو  المتعلق 

بالجنسية  ناولنا اآلثار ذا ها التي نتكلم عنها اليوم فيما يتعلق بالحقو  
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ا في مرسوم والم ايا، وهذه األمور لن  نفرد بها الدولة بأ   ضعه

و عر ها عل  السلطة التشريعية، والمتابع للحالة المجتمعية ومطالب 

الشعب في هذا الجانب يرى أنهم بادروا بالمطالبة بوقف مثل هذه الم ايا 

والحقو  التي ي احمو  فيها المواطن البحريني، و أنه يتكسب من 

 5لندر عن دولتين في هذا الجانب، يأقذ من م ايا دولة ذهب  ليها بغ  ا

بواعثه سواء دنيئة أو غير ذلك، وي احم المواطن البحريني الذي يتأثر 

عندما  قرر مي انيات عامة للدولة، أو عندما يطرح مو و  عدم  يادة 

النسبة في جانب معين، أو مو و  التضخم في الديو ، والمواطنو  

ات البحرينيو  ــ حيث  بودلت وجهات الندر معهم سواء عل  مستوى لقاء

 10 شاورية مع السلطة التشريعية أو لقاءات مجتمعية ــ  انوا دائمًا 

يتساءلو : لماذا ما  ال يتمتع ه الء األشخاص بتلك الم ايا؟ اآل  ينبغي 

أ   أقذ الدولة بما يدور في الشار  عند التشريع، وهذا ما  م في هذا 

أو المرسوم، ونأمل في الم يد، يجب أال يخر  من يقول  نه مسكين، 

سر، هو أساسًا لم يرا ِ وطنًا بأ مله عندما مس  قر يقول: األُ

 15مكتسبات وحياة مجتمع مستقر، اندر  ليه هو أو أسر ه! ال، لماذا 

يغادرو  ويتر و  أسرهم هنا في البلد؟ بناء عل  هذه الندرة، يدقل 

من مدقل حقو  اإلنسا ، هذه الندرة  م استيعابها و م االستعداد لها، 

لم عن لجنة حقو  اإلنسا ، فمن حقها أ   تخذ موقفًا معينًا، ولن أ ك

ولكني  كلمت عن الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا  عندما  ضع  قريرًا 

 20و قول    هذا معارض لحقو  اإلنسا ، لنقرأ هذه األلفاظ والمفرادت 

بحذافيرها التي  صدر عل  مستوى المحا م الدستورية، حت  األوروبية 

طلعوا عليها، عندما  أ ي حقو  اإلنسا  مع األمن الوطني والغربية، ا

القومي  كو  األولوية لألمن الوطني القومي، وهذا موجود في 

محا مهم الدستورية العليا ولم يطعن عليه، صُودرت الممتلكات 
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الخاصة، اليوم يكتسب جنسية ثانية ويستطيع أ  يأقذ أمال ه الخاصة 

غربية  صادر  لك الممتلكات، يجب أ  ويأقذ معه المنقوالت، في دول 

ودول الخليج بالذات انتهجت هذا النهج في  ،نعرف السقف و يف أ  

 عاني من هذه األمور وهذه المداقل. باإل افة  امثل هذا التشريع ألنه

 5 ل  أنني ذ رت العهد الدولي، نعم هي مبادئ  وجيهية  قر و راعي 

و ستوعب، ما هي الج اءات المتخذة بشأنها؟ ما ا خذ ه صحيح، 

المجلس االقتصادي والمجلس الثقافي ولجنة حقو  اإلنسا   ضع 

نية؟ غيرنا متشدد بشكل  وصيا ها في هذا الشأ ، هل  تخذ  دابير أم

أ بر في مجال حقو  اإلنسا ، ودفاعنا عن وطننا في  ل المجاالت 

 10مطلوب، ولنندر  ل  اإلعال  العالمي لحقو  اإلنسا ، فقد جعل حق 

الشخص في أمنه أعل  مستوى من الحق الشخصي، وللدول أ   تخذ أي 

هذا   دابير في قوانينها الوطنية  كو  وا حة، هل من نهجوا قبلنا

التشريع و عت عليهم  وصية في مجلس حقو  اإلنسا ؟ هذا العمل 

وهو أ  نستعلم. قد أ فق معه في أنه لم يتم  ،الم سسي لحقو  اإلنسا 

 15الرد عل  جميع النقا  التي طرحها من قبل لجنة الخدمات، ولكن هذه 

حرية شخصية للجنة، فبإمكانها أ   رد بشكل عام أو بشكل 

 وبا  أ  أ بر همّ لنا هو حقو  اإلنسا ، نحن  فصيلي، ولكن وا 

دولة نراعي حقو  اإلنسا ، نحن دولة سواء عل  مستوى ا فاقية سيداو 

أو لجنة حقو  اإلنسا  انخفضت التوصيات علينا، هذا يعني أننا  قدمنا 

 20في مواقعنا وفي مرا   حقو  اإلنسا ، وهذا  افٍ بالنسبة  لينا، 

بحقو  اإلنسا ، أل   لك الحقو  لن  حمينا  ذا يجب أال نتمسك  ثيرًا 

  عرض أمننا الوطني للخطر، وشكرًا.   
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 النائب األول للرئيس:

 . الد تور أحمد سالم العري شكرًا،  فضل األخ  

 

 :الدكتور أحمد سالم العريضالعضو 

 5لن ننس  أ  في البحرين ما ال يقل عن  شكرًا سيدي الرئيس، 

ألف موظف أجنبي، فقط في و ارة الصحة االستشاري ال  40أو  30

يدقل في صندو  التقاعد، ومعاشا هم أ ثر من معاشات االستشاري 

البحريني، نحن ندقل في صندو  التقاعد ولنا حقو  بعد انتهاء فترة 

نتين بوظيفة أقصائي، الخدمة. بالنسبة  ل  أوروبا، عملت هنا  مدة س

 10 نت أدفع لشر ة التأمين، وبعدما وصلت  ل  سن التقاعد دفعوا لي 

أستراليا، فهنا  ندام هذه األموال التي قاموا باستثمارها في بريطانيا أو 

لمواطن البريطاني الذي يعمل في أوروبا في اقتيار الم سسة يعطي الحق ل

هو: هل سنعطي الحق التي يضع فيها حقوقه التقاعدية. استفساري 

لمواطن البحريني في اقتيار الم سسة التي يضع فيها حقوقه التقاعدية؟ ل

 15 وشكرًا. 

 

 النائب األول للرئيس:

سوف ن جل اإلجابة عن  ساؤالت األعضاء  ل  نهاية شكرًا،  

 .قالد محمد المسلم فضل األخ النقاش. 

 20 

 :خالد محمد المسلمالعضو 

 صدار الجنسية و سقاطها سياسة  :أوالً شكرًا سيدي الرئيس، 

دولة في جميع أنحاء العالم، ال  تمي  هنا و ختلف هنا ، و ل دولة 

اآلقرين، ونحن في دول مجلس التعاو  مت  ما  منأدرى بمواطنيها 
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أسقطت جنسية أي مواطن قليجي في الخليج  سقط عنه  ذلك 

عاو  المواطنة الخليجية عمومًا، وهذا مذ ور في دستور مجلس الت

الخليجي،  ذ  الجنسية لها أهمية  برى بحيث  نه يجب عل  اإلنسا  

أ  يحترم بلده والمواطنين الذي هو منهم، فهذا العقاب واحد وال يختلف 

 5 من مكا   ل   قر، وشكرًا.

 

 النائب األول للرئيس:

 .أحمد  براهيم به ادشكرًا،  فضل األخ  

 

 10 :أحمد إبراهيم بهزادالعضو 

في الحقيقة ليس لدي ما أ يفه أ ثر  الرئيس،شكرًا سيدي  

مما ذ ره اإلقوة، و نما أؤ د وأ بن  ما جاء عل  لسا  األقت دالل 

ال ايد وأثني عل   المها، وأطلب الموافقة عل  المرسوم بقانو ، 

 وشكرًا.

 15 

 النائب األول للرئيس:

 .الد تورة سوسن حاجي  قوي تاألق يشكرًا،  فضل 

 

 :سن حاجي تقويالدكتورة سوالعضو 

 20 ا  لدي مقترح في المداقلة األول   شكرًا سيدي الرئيس، 

ولكن أقذني الحما  ونسيت أ  أذ ره. أوالً أرفع القبعة لألقت دالل 

ال ايد عل  ما  فضلت به، وأعتقد أ  هذا الكالم ينبع من داقلنا فال 

أمن مع حقو  اإلنسا ، وال حقو   نسا  مع األمن، فهما عبارة عن  

عادال ين يعمال  بشكل عكسي. ثانيًا: من أسقطت جنسيته هو م
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مر كب جريمة جنائية، قد  كو  قتالً أو  فجيرًا أو أي من األمور التي 

 مس األمن الوطني داقل البحرين أو قارجها، لذا أقترح أنه من  سقط  

جنسيته ولديه هذه الم ايا التقاعدية أ    قذ هذه الم ايا بقوة القانو  

ه وجهة أقرى، بحيث     ا  قد قتل فتوجه هذه الم ايا  ل  أهل و وج

 5المقتول ويتكسب أوالده وعائلته ألنه قسر حيا ه، و    انت الجريمة 

متعلقة بالممتلكات الخاصة بالدولة فهذه الم ايا  وجه  ل  ممتلكات 

 الدولة. هذا اقتراحي، وشكرًا. 

 

 النائب األول للرئيس:

 10 .أحمد مهدي الحدادشكرًا،  فضل األخ  

 

 :أحمد مهدي الحدادالعضو 

أعتقد أننا جميعًا متفقو  عل  أمن  شكرًا سيدي الرئيس، 

البحرين وسالمتها، وال يمكن ألي شخص أ  يختلف مع هذا المبدأ، 

 15فال نريد أ  ن ايد عل  بعضنا البع ، هذه نقطة. النقطة األقرى، أنا 

قلت    لجنة الخدمات ذ رت رأي لجنة الش و  التشريعية والقانونية 

 و  اإلنسا  في المجلس...أ   ذ ر  ذلك رأي لجنة حقمن  فما الضرر

 

 األول للرئيس: النائب

 20 أخ أحمد.الرأي مذ ور يا  

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

الرأي موجود، ولكن لم يُذ ر ما هو السبب، هنا مالحدا ي.  

لجنة الش و  التشريعية والقانونية قالت  نه ليس هنا  شبهة أو ما يخالف 
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إلنسا  في المجلس والم سسة الدستور، بينما  جاهلت رأي لجنة حقو  ا

ي أقول    لجنة نالوطنية لحقو  اإلنسا ؛ هذا ليس الجوهر، ولكن

الخدمات لها  ل الحرية ــ  ما  فضلت األقت دالل ال ايد ــ ولكن ما 

الضرر من أ   شير  ل  األمر ولو بجملة بسيطة ليكو  في التقرير نو  

 5  بع  اإلقوا   ل  من المو وعية، هذه نقطة. النقطة األقيرة،  طر

رأي الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا ، رأي الم سسة ليس مُل ِمًا للجنة 

الخدمات وال المجلس الموقر، و نما هو رأي،    أراد المجلس أقذ به، 

و   أراد عدم األقذ به فليس هنا   جبار، ولكن في اعتقادي أ  رأي 

يس فقط داقل الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا  له أهمية  بيرة ل

 10البحرين، و نما قار  البحرين أيضًا، جاللة الملك أصدر أمره األقير 

وأعط  هذه الم سسة صالحيات مطلقة، وهو القائد العام، وهو عل  

رأ  الدولة، فليقرأ الذين لم يقرأوا األمر ويروا ما هي الصالحيات التي 

 ع ي   أعطيت لهذه الم سسة، الم سسة لها دور  بير في العمل عل 

حقو  اإلنسا  سواء في الداقل أو الخار ، ونحن منذ أسبوعين  قريبًا 

 15نتابع ما يقوم به رئيس الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا  مشكورًا في 

جميع دول العالم التي  ارها، وقاصة في جنيف في المفو ية السامية 

في لحقو  اإلنسا ، من أجل ماذا؟ من أجل  طال  العالم عل  ما يجري 

البحرين في هذا المجال، و ع ي  حقو  اإلنسا ، وجاللة الملك ــ حفده 

ا  ــ أعط  هذه التوجيهات، فليس هنا   ناق ، بل عل  العكس، 

 20 وشكرًا.

 

 األول للرئيس: النائب

 شكرًا،  فضلي األقت الد تورة جهاد عبدا  الفا ل.  

 

 25 
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 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

رَدي عل  األخ أحمد الحداد هو أنه وفق  ي الرئيس،شكرًا سيد 

األقذ أو عدم األقذ بمرئيات الجهات  ي لجنةأل يحقالالئحة الداقلية 

األقرى، هذه نقطة. النقطة الثانية، في  قرير اللجنة هنا  مرفق لمرئيات 

 5لجنة حقو  اإلنسا  ومرئيات الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا ، وبالتالي 

 لست أفهم ما هو طلب األخ أحمد الحداد! وشكرًا.

 

 األول للرئيس: النائب

 ام  سماعيل البنمحمد.شكرًا،  فضل األخ بس 

 10 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 ثير من الكالم الذي أريد قوله  م  شكرًا سيدي الرئيس، 

ذ ره من قبل اإلقوا  في المجلس، وبالذات نقطة أولوية المصلحة 

الوطنية واألمن الوطني عل  مسألة حقو  اإلنسا  وحرية الفرد؛ حرية 

 15الفرد أبدًا ال يُمكن أ   كو  لها األولوية عل  حساب المجتمع 

 رر الكالم الذي قيل ومصلحته وحريته. النقطة األقيرة، وحت  ال أ

من قبل، المواطنة هي حقو  وواجبات، مت   وافرت الواجبات والت م 

له  تليسفالمواطن بواجبا ه ا تسب الحقو  المقررة له، ومت  لم يلت م 

أي حقو  يطالب بها، فما بالكم بغير المواطن الذي فقد جنسيته! هذا 

 20 المو و  يفترض أال نناقشه أصالً، وشكرًا.

 

 األول للرئيس: النائب

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 25 
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

أعتقد أ  المو و  أقذ ا جاهًا ومنح   شكرًا سيدي الرئيس، 

 قر، من مناقشة مرسوم بهذه األهمية  ل  التساؤل عن دور الم سسة 

الوطنية لحقو  اإلنسا ، و أ  هنا  من انتقص من دورها في هذا 

 5س، وهذا غير صحيح، رأيها مُضمَّن ومُرفق في التقرير، المجل

والم سسة في التعيين األقير من جاللة الملك ــ حفده ا  ــ سبقتها 

 عيينات وأفراد  قرو   لهم عملوا ــ ومنهم أعضاء  مالء في هذا 

المجلس ــ لم نر في أي يوم أحد ذ ر أو أشار  ل  أ  دور هذه الم سسة 

حن مع حقو  اإلنسا ، ومع هذه الم سسة، وجهودها انتقص، أبدًا، ن

 10السابقة التي عملت فيها بجهد عل  مستوى العالم لمواجهة دعايات 

مغر ة، ووقفت موقف المدافع، و ا  من بين أعضائها أعضاء الي الو  

معنا في المجلس، و ذلك أعضاء محترمو  وموقرو  من مجلس النواب 

دفا  في المحافل الدولية عن المملكة الموقر، دافعوا واستما وا في ال

عندما  انت مملكتنا مستهدفة بكل أنوا  الت وير والتشوي  لقلب 

 15الرأي العام العالمي  دنا، وهذه جهود يُشكرو  عليها؛ ولكن ال ينبغي 

أ  نأقذ بحقو  اإلنسا  و أنها مُسلّطة علينا، والبد أ  نعرف أ  

قالوا  نه عندما  صل المسألة  ل   الكثير من الو راء في الدول األوروبية

األمن الوطني هو األهم.    األمن الوطني فال اعتبار لحقو  اإلنسا ، و

 أنا مع رأي اللجنة، ومع المرسوم بقانو ، وشكرًا.

 20 

 األول للرئيس: النائب

الد تور يوسف راشد فليفل حقوقي شكرًا،  فضل األخ العميد  

و ارة تميي  العسكرية برئيس القضاء العسكري رئيس محكمة ال

 الدولة لش و  الدفا . 

 25 
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 رئـيــس محـكمـة ري ـكـسـاء العــضـقـال رئـيــس

 بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:التمييز العسكرية 

في البداية أحب أ  أشكر رئيسة لجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الخدمات وأعضاء اللجنة،  ما أشكر رئيسة لجنة الش و  التشريعية 

 5والقانونية، وأعتقد أ  المو و  يحتا   ل  بع  التو يح، وأستميحكم 

عذرًا أ   قذ القليل من وقتكم. في البحرين  ا  هنا  الكثير من 

ن اإلقوة األعضاء في الكالم عن حقو  اإلنسا ، وسمعنا اليوم م

المجلس عن مو و  حقو  اإلنسا  ووجود شبهة دستورية، وأنا أقول    

البحرين هي أ ثر دولة  راعي حقو  اإلنسا ، وأ ثر دولة يُ قذ 

 10بتشريعا ها من قبل الدول األقرى، فنحن في البحرين سباقو  في 

لحمد، التشريع في جميع أنوا  القوانين، نحن نسبق جميع الدول و  ا

 ، حيثالفكر القانوني البحريني أعتقد أنه وصل  ل  مرحلة من النضو 

ي قذ به في جميع الدول؛ ليست هنا  أي شبهة دستورية، ونحن  نا 

نتمن  ممن أثار مسألة وجود شبهة دستورية أو مسألة حقو  اإلنسا  أ  

 15يناقشنا في اللجا ، ألنني أعتقد أ  مجلسكم الموقر وقته ثمين، 

ا ن  د أنه ال  وجد أي شبهة دستورية أو أي  عارض مع حقو  ولكنن

اإلنسا ، بدليل أ  مُعدم الدول في هذا القانو  بالذات أقذت بمنح  

من الحقو  التقاعدية، بينما نحن في البحرين مراعاة « حرما » لمة 

لحقو  اإلنسا  ومراعاة لهذا الجدل الذي قد يُثار قلنا في بداية المرسوم 

 20والوقف عادة ي ول « وقف» .«حرمانًا»وليس « وقف»   األمر بقانو  

ب وال السبب، وفي حالة وفاة من  سقط جنسيته ستناق  هذه الحالة 

الالئحة التنفيذية التي نحن في طور  عدادها اآل  بموجب المادة الثالثة 

التي  خول لمعالي القائد العام أو معالي و ير الداقلية  صدار اللوائح 

ية التي ستعالج بع  المشا ل التي  تطر   ل  األسرة، هذه التنفيذ
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المشا ل سوف  حلها الالئحة التنفيذية    شاء ا . البحرين دائمًا 

قياد ها السياسية  راعي ش و  األسرة؛ صحيح أننا اآل  في منعطف أمام 

بع  القضايا، ولكن في النهاية  ذا  عارض ذلك مع أمن البحرين 

د سيكو  األمن هو األول . بالنسبة  ل  ما أثار ه الوطني فبالتأ ي

 5األقت جميلة سلما ، أعتقد أ  وفاة المُسقطة عنه الجنسية أو المقصود 

في هذا المرسوم بقانو ، في هذه الحالة  كو  الوفاة في حكم  وال 

السبب، وستأ ي الالئحة التنفيذية  راعي ذلك. بالنسبة  ل  ما أثاره األخ 

لعري ، أعتقد أ  الندام مختلف في الدول األوروبية، الد تور أحمد ا

هنا  عدة قيارات،  ما أ  التأمين هنا  قاص وليس حكوميًا مثل 

 10البحرين، فنحن في البحرين ندامنا أ  التأمين ندام حكومي مُل م، 

وال يوجد أي قيار للمواطن، وأيضًا في البحرين الصناديق التأمينية  لها 

ستور، المادة الخامسة الفقرة ) (، التي  نص  كافُلية بحكم نص الد

 كفل الدولة  حقيق »عل  التكافل بين المواطنين، حيث  قول: 

الضما  االجتماعي الال م للمواطنين في حالة الشيخوقة أو المرض أو 

 15، والشاهد أ  هذه المادة  تكلم عن «العج  عن العمل أو اليُتم...

مواطنًا، فالمواطنة شر  التكافل االجتماعي، وأ  يكو  الشخص 

أساسي لتمتع الشخص بحقوقه التقاعدية، فمت  ما الت عنه المواطنة، 

بحيث فَقَدَ جنسيته أو أُسقطت أو سُحبت منه فإنه  الت عنه صفة 

المواطنة، وبالتالي هو ال يستحق المعاش التقاعدي، ومع ذلك  مت 

 20ما أثاره األخ أحمد مراعاة األمر ألسر ه في المادة الثالثة. بالنسبة  ل  

الحداد أقول  ننا نحترم حقو  اإلنسا  دائمًا، و ذلك جميع من في 

المجلس، جميعنا نحترم مو و  حقو  اإلنسا ، وقبل ذلك نحترم 

مو و  عدم مخالفتنا للدستور، ولكن أمن البحرين يأ ي أوالً دائمًا 

القيادة  وأبدًا؛ وأعتقد أ  الفراغ التشريعي الحاصل هو الذي دعانا في
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العامة لقوة دفا  البحرين  ل   بني هذا المرسوم بقانو ، والقصد أ  

هنا  فراغًا  شريعيًا في البحرين بدو  هذا المرسوم، وهذا األمر هو 

أحد أسباب  رورة االستعجال في  صداره، وذلك أل  هذا المرسوم أ   

ليسد الفراغ التشريعي في مسألة صدور األحكام عن المحا م 

 5بالفعل المحكمة سوف  .ضائية  د المتهمين في األعمال اإلرهابيةالق

 حكم بإسقا  الجنسية ولكن أيضًا هذا الحكم مرهو  بموافقة 

صاحب الجاللة الملك عل   سقا  الجنسية.  ذلك مو و  من يتجنّس 

بجنسية دولة أقرى ويأ مر بأوامرها وينفذ قوانينها بالحرف ثم يأ ي 

قا ه التقاعدية، نقول له: ال، مادمت قد  خليت ويطالب البحرين بمستح

 10عن الجنسية البحرينية فعند هذا الحد  قف حقوقك التقاعدية، وال 

 ستحقها. في مو و  المراسيم التي صدرت بخصوص  سقا  الجنسية 

عن عدد  بير من اإلرهابيين، قار  مملكة البحرين، الذين التحقوا 

د فراغ  شريعي والبد أ  يُسد، بمندمات  رهابية، هنا أيضًا  ا  يوج

هذا المرسوم بقانو  يسد هذا الفراغ التشريعي، ونحن دائمًا نقول    

 15هذه اإلجراءات التي  سد الفراغ التشريعي هي ألمن البحرين، دائمًا أمن 

البحرين هو الفيصل في قرارا نا. العهد الدولي الذي  حدث عنه اإلقوا  

تماعية واالقتصادية والثقافية، فيه  فصيل  بير حول الش و  االج

ونحتا   ل  جلسة طويلة لنتكلم عن العهد الدولي، حيث  نه أ   

السالمة الوطنية جاء في حالة بالكثير من التفاصيل، وحت  في أثناء 

 20العهد الدولي أنه يجو  أ   ُشكَل محا م طوارئ؛ المو و   لٌ 

مع  ا   ناقضًمتكامل وال ي قذ فقط بكلمة أو  لمتين ونقول    هنا

العهد الدولي، أو وجود شُبهة دستورية في المرسوم، أين عدم 

الدستورية؟!  من النقا  التي أثاروها حول عدم الدستورية أ  هذه 

مُلكية قاصة، فمن قال    مستحقات التأمين مُلكية قاصة؟! صندو  
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التأمين أساسًا هو صندو   كافلي، ا فقنا جميعًا عل  أ  هذا الصندو  

و صندو   كافلي لنا جميعًا، ولم نتفق عل  أ  هذا صندو  للتوفير، ه

أو هو حساب بنكي، هذا للرد عل  مسألة المُلكية الفردية. و من 

النقا  التي أثارها اإلقوة األعضاء حول الشبهة الدستورية أ  مو و  

 5الملكية الفردية ليس له أي عالقة بالصندو  نهائيًا. لدي نقا   ثيرة 

ألهم من  ل ذلك هو أ  نضع نصب أعيننا مملكة البحرين ولكن ا

وأمنها الوطني عند  قرار هذا المرسوم بقانو ،  ما أطلب من أصحاب 

 قرار هذا المرسوم بقانو ، وأ  يراعوا عند التصويت األعضاء السعادة 

 عليه أمن مملكة البحرين الوطني، وشكرًا.

 10 

 النائب األول للرئيس:

 جاسم أحمد المه  .شكرًا،  فضل األخ  

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 15الجنسية البحرينية مصانة، فهي  يا   شكرًا سيدي الرئيس، 

وأرض ووطن ينتمي  ليه المواطن البحريني، الجنسية البحرينية لم  ُسحب 

 ال ممن قا  الوطن أو من أجرم بجرمٍ يستحق أ   ُسحب من أجله. نحن 

لتقاعدي أو الم ايا التقاعدية، حيث  نها نناق  ج ءًا معينًا من المعاش ا

من اآلثار المتر بة عل  سحب الجنسية البحرينية. هنا  قوانين و وابط 

 20وُ عت للمتقاعد، بناء عل  ذلك يستحق المتقاعد را بًا  قاعديًا يستمر 

لسنوات معينة من عمره ويُورث هذا الرا ب ألبنائه  ذا  انوا قُصّرًا. نحن 

نو  من الم ايا، فيحرم منها من  ُسحب منه الجنسية نتطر   ل  هذا ال

البحرينية، لم  ُسحب الجنسية البحرينية من فئة دو  أقرى، سُحبت 

ممن يستحق أ   ُسحب منه الجنسية. نحن مع هذا القانو  الذي يستحق 
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أ  يصوت عليه جميع األعضاء لحماية صندو  التقاعد وم اياه، وحت  

 ة منه، وشكرًا.يستفيد من يستحق االستفاد

 

 النائب األول للرئيس:

 5 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

النقطة األول : أمن البحرين هو األهم  شكرًا سيدي الرئيس، 

أوالً وأقيرًا، وقلت في  لمتي ال نريد أ  ي ايد أحد في هذا المو و . 

 10النقطة الثانية: قلت    من حق اللجنة والمجلس الموقر األقذ برأي 

الم سسة الوطنية أو عدم األقذ به. النقطة الثالثة: البحرين عضو فعال 

 بير في هذا الشأ ، ونحن ج ء من العالم،  في األمم المتحدة ولها دور

والبحرين موقعة عل  ا فاقيات عديدة من  منها ا فاقية حقو  اإلنسا ، 

 فال يمكن أ  نفصل عالقة البحرين بالعالم في هذا المو و ، وشكرًا.

 15 

 النائب األول للرئيس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا،  فضل سعادة  

 رى والنواب. مجلسي الشو

 

 20 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

بخصوص مالحدة األخ أحمد الحداد  شكرًا سيدي الرئيس، 

األقيرة وهي أننا ج ء من العالم، ربما معن  ذلك هو أال نمار  ممارسات 

 ختلف عن ممارسات العالم، طبعًا مملكة البحرين ــ و  الحمد ــ في 
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اثيق والمعاهدات الدولية، وما نناقشه اليوم طليعة الدول التي  لت م بالمو

ال يخر  مطلقًا عن هذه الممارسة، فهنا  حقو  سيادية للدول، وهنا  

نصوص قانونية في القوانين الوطنية في البحرين ال  تعارض مع القوانين 

الدولية، وهنا  دستور لمملكة البحرين ال يتعارض مع المواثيق الدولية. 

 5عندما أراد أ   الحداد حدة التي طرحها األخ أحمدلفتت انتباهي المال

يماي  ويفر  ما بين من يتنا ل عن جنسيته طوعًا وبين من  ُسحب منه أو 

 سقط عنه الجنسية بحكم قضائي، طبعًا في الحالتين سواء  نا ل عنها 

طوعيًا أو سقطت عنه الجنسية بحكم قضائي فالعبرة في النهاية أ  

لشخص، وهنا  نطبق عليه المواد القائمة في الجنسية سقطت عن هذا ا

 10القانو  وهي أ  من يخضع لهذا القانو  ومن يستفيد من القانو  هم 

البحرينيو  فقط،  ذ  طالما أ  الشر  األسا  انتف  عنه وهو شر  

المواطنة أي أ  يكو  بحرينيًا،  ذ  ال ينطبق عليه القانو ، ومنها الم ايا 

األول. األمر اآلقر بخصوص ما  كلم عنه األخ التقاعدية، هذا هو األمر 

ممثل و ارة الدولة لش و  الدفا ، حيث  كلم عل  عجالة بخصوص 

 15اللفظ الذي ورد في هذا القانو ، و ذلك األلفاظ التي وردت في قانو  

دول مجلس التعاو  الخليجي، وهي موجودة في المرفقات. اللفظ في 

البحرينية أو فقدها و سقاطها  يتر ب عل  سحب الجنسية»النص اآل ي: 

ينتفي مبرر الوقف يعود ليحصل عل  ،  ذ  عندما « افة الحقو وقف 

يُحرم العسكري »هذه الم ايا. عل  عجالة، النص في دولة الكويت هو: 

 20من المعاش التقاعدي في الحاالت اآل ية: ...   ــ سقو  الجنسية الكويتية 

فإنه يُحرم من المعاش  أي أنه سواء سقطت أو سُحبت« أو سحبها

حوال اآل ية  كو  األ»التقاعدي. وفي نص المملكة العربية السعودية: 

 جنس   ذاش: أــ المعا عن المستحق أو المعاش صاحب حرما  في سببًا

غير  وال يسري هذا الحكم عل  ال وجة الجنسية السعودية، بغير



 

 36المضبطة       م9/7/2017 ( 49)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

ال »سلطنة عما : وفي نص «. أو ال وجة التي  عود لجنسيتها السعودية

فقد   ا  انتهاء الخدمة بسبب ا  ذايستحق الموظف معاشً

أي  ذا فقد « الجنسية المعاش  ذا فقد في  ما يسقط الحق الجنسية،

الجنسية بأي طريقة من الطر  أو بأي سبيل من السبل، وفي  ل 

 5األحوال يسقط عنه هذا الحق، ونحن نقول يُوقف هذا الحق، وهو وقف 

ا لحين انتفاء األسباب. وفي نص اإلمارات العربية المتحدة: يعتبر م قتً

 ذا  أو الم مّن عليهيُحرم من المعاش أو مكافأة صاحب المعاش »

، أعتقد أننا في هذا القانو   ذا «الدولة جنسية نهع سقطت أو فقد

 كلمنا عن حقو  اإلنسا  فسنجد أنه يراعي هذا األمر، و ذا  كلمنا 

 10واثيق والمعاهدات الدولية فهو يتواءم مع هذا األمر. عن المواءمة مع الم

قانوننا هذا متقدم ــ و  الحمد ــ بجهود اإلقوا  في الجهات المختصة 

سواء في الجانب العسكري أو في الجانب المدني، و ما طلب اإلقوا  

قانو  واالنتهاء منه اليوم، بمرسوم السابقًا، نتمن  التصويت عل  

 وشكرًا.

 15 

 األول للرئيس:النائب 

 ؟شكرًا، هل هنا  مالحدات أقرى 
 

 (ال توجد مالحظات) 

 20 

 النائب األول للرئيس:

.  فضل األخ نداءً باالسم المرسوم بقانو سوف نأقذ رأيكم عل   

 عبدالجليل  براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس.
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)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألقذ رأيهم  

 نداءً باالسم( المرسوم بقانو عل  

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 5 موافق. 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 موافق. 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 موافق.  

 10 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 موافق.  

 اسم أحمد المهزع:العضو ج

 موافق.  

 العضو جمعة محمد الكعبي:

 15 موافق.  

 العضو جميلة علي سلمان:

 موافقة.  

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موافقة.  

 20 العضو جواد حبيب الخياط:

 موافق.  

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 موافق.  
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 العضو حمد مبارك النعيمي:

 موافق.  

 المسقطي:العضو خالد حسين 

 موافق.  

 5 العضو خالد محمد المسلم:

 موافق.  

 العضو خميس حمد الرميحي:

 موافق.  
 

 10 العضو درويش أحمد المناعي:

 موافق.  

 العضو دالل جاسم الزايد:

 موافقة.  

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 15 موافق.  

 العضو زهوة محمد الكواري:

 موافقة.  

 العضو سامية خليل المؤيد:

 موافقة.  

 20 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 موافق.  

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موافقة.  
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 العضو صادق عيد آل رحمة:

 موافق.  

 العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

 موافق.  

 5 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 موافق.  

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

 موافق.  

 عبدالعزيز حسن أبل:العضو الدكتور 

 10 موافق.  

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 موافق.  

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 موافق.  

 15 العضو علي عيسى أحمد:

 موافق.  

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 موافقة.  

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 20 موافق.  

 حسن علي: العضو الدكتور محمد علي

 موافق.  
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 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 موافق.  

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 موافقة.  

 5 العضو نوار علي المحمود:

 موافق.  

 العضو هالة رمزي فايز:

 موافقة.  

 

 10 النائب األول للرئيس جمال محمد فخرو:

وننتقل اآل   ل    ذ  يُقر المرسوم بقانو .جما . موافق. موافقة باإل 

التقرير التكميلي األول  من جدول األعمال والخاص بمناقشة البند التالي

للجنة الخدمات بخصوص مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام المرسوم 

م بشأ   نديم السياحة )المعد في  وء 1986( لسنة 15بقانو  رقم )

 15ار علي االقتراح بقانو  المقدم من مجلس النواب(. وأطلب من األخ نو

 .التوجه  ل  المنصة فليتفضل مقرر اللجنةالمحمود 
 

 العضو نوار علي المحمود:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 
 20 

 النائب األول للرئيس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 

 25 
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 النائب األول للرئيس:

 ثبيت التقرير في المضبطة. ذ  يتم   

 

 (120صفحة  /2)انظر الملحق 

 5 

 النائب األول للرئيس:

  فضل األخ مقرر اللجنة.  

 

 العضو نوار علي المحمود:

 10 دارست اللجنة المواد المعادة من مشرو   شكرًا سيدي الرئيس، 

القانو  واستعر ت وجهات الندر التي دارت حولها من قبل أعضاء اللجنة 

والمستشار القانوني لش و  اللجا  والمستشار القانوني المساعد، 

واطلعت عل  رأي و ارة الصناعة والتجارة والسياحة وعل  رأي هيئة 

ن دعتهما اللجنة الجتماعها، وعل  البحرين للسياحة والمعارض واللتي

 15بتعديل بع  أحكام القانو  رقم  2015( لسنة 31المرسوم بقانو  رقم )

بإنشاء و نديم هيئة البحرين للم  مرات والمعارض  2006( لسنة 62)

بشأ   نديم السياحة، وعل   1986( لسنة 15والمرسوم بقانو  رقم )

م. وقد 2017يونيو  11يخ ( المنعقدة بتار33مضبطة جلسة المجلس رقم )

قلصت اللجنة، بعد  عادة  دارسها للمواد المعادة من مشرو  القانو  

 20( من مشرو  2المذ ور  ل  التوصية بالموافقة عل   عادة صياغة المادة )

و ارة »القانو  باستبدال الجهة المخولة بإصدار التراقيص بالقانو  من 

البحرين للسياحة هيئة »،  ل  «الصناعة والتجارة والصياحة

( 31، وذلك لتتوافق مع ما نص عليه المرسوم بقانو  رقم )«والمعارض

بإنشاء  2006( لسنة 62بتعديل بع  أحكام القانو  رقم ) 2015لسنة 
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( 15و نديم هيئة البحرين للم  مرات والمعارض والمرسوم بقانو  رقم )

وافقة عل  بشأ   نديم السياحة.  ما أ  اللجنة  وصي بالم 1986لسنة 

مكررًا( من مشرو  القانو  وذلك حسب  11 عادة صياغة المادة )

الجدول المرفق بتقرير اللجنة. وعليه  وصي اللجنة بالموافقة عل  المواد 

 5المعادة من مشرو  القانو   ما وردت  فصيالً في الجدول المرفق. 

للجنة  وصي ا :المادة األول  بعد  عادة الترقيم المادة الثانية:مقدمة 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.مقدمة بالموافقة عل  

 

 النائب األول للرئيس:

 10 هذه المادة؟ مقدمة هل هنا  مالحدات عل  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 النائب األول للرئيس:

 15 هذه المادة بتعديل اللجنة؟مقدمة هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 للرئيس:النائب األول 

 20هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة مقدمة  ذ   ُقر  

 التالية،  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو نوار علي المحمود:

حذف الموافقة عل   وصي اللجنة ب :مكررًا( المضافة 1المادة ) 

 25 هذه المادة.
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 النائب األول للرئيس:

 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 النائب األول للرئيس:

 هل يوافق المجلس عل  حذف هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 النائب األول للرئيس:

 ذ   حذف هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 15 العضو نوار علي المحمود:

افقة عل  هذه المادة  وصي اللجنة بالمو :المضافة (2المادة ) 

 بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 النائب األول للرئيس:

 20 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 النائب األول للرئيس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 النائب األول للرئيس:

بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  ذ   ُقر هذه المادة  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 10 العضو نوار علي المحمود:

حذف بالموافقة عل   وصي اللجنة  :المضافة (مكررًا 9المادة ) 

 هذه المادة.
 

 النائب األول للرئيس:

 15 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 للرئيس:النائب األول 

 20 هل يوافق المجلس عل  حذف هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 النائب األول للرئيس:

 25 ذ   حذف هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
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 العضو نوار علي المحمود:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه  :المضافة (مكررًا 11المادة ) 

 تعديل الوارد في التقرير.المادة بال
 

 5 النائب األول للرئيس:

 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 النائب األول للرئيس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 النائب األول للرئيس:

 ل  المادة التالية،   ذ   ُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو نوار علي المحمود:

 20 وصي اللجنة بالموافقة  :: الثانية بعد  عادة الترقيمالمادة الثالثة 

 عل  هذه المادة  ما جاءت من الحكومة.
 

 النائب األول للرئيس:

 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 

 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 ول للرئيس:النائب األ

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 النائب األول للرئيس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 النائب األول للرئيس:

 مشرو  القانو  في الجلسة القادمة. سوف نأقذ الرأي النهائي عل  

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص بمناقشة  قرير 

 15مشرو  قانو  لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني بخصوص 

بالتصديق عل  ا فاقية التعوي  عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة 

المشرو  التي  شمل الطائرات، المرافق والنا ج عن أفعال التدقل غير 

. وأطلب من األقت نانسي دينا  يلي م2017( لسنة 8للمرسوم رقم )

 قضوري مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل. 

 20 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.

 



 

 36المضبطة       م9/7/2017 ( 60)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ئيس:النائب األول للر

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 

 5 

 النائب األول للرئيس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (148صفحة  /3)انظر الملحق 

 10 

 النائب األول للرئيس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضلي  

 األقت مقررة اللجنة. 

 

 15 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

مشرو  قانو  بالتصديق   دارست اللجنة شكرًا سيدي الرئيس، 

عل  ا فاقية التعوي  عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والنا ج عن 

 شمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم  أفعال التدقل غير المشرو  التي

و ارة المواصالت واال صاالت وو ارة ، بحضور ممثلي م2017( لسنة 8)

 20الخارجية والمستشار القانوني لش و  اللجا  بالمجلس، واطلعت اللجنة 

عل  رأي لجنة الش و  التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء 

الناحيتين الدستورية والقانونية،  ما م  دًا سالمة مشرو  القانو  من 

و تألف . اطلعت عل  قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشأ  مشرو  القانو 

( مادة ، مو عة عل  ثمانية 47من ) ــفضالً عن الديباجة  ــاال فاقية 
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فصول،  ضمن الفصل األول أهم التعاريف والمبادئ، الفصل الثاني  ناول 

ئل ذات الصلة، أما الفصل الثالث فيختص حدود مس ولية المشغل والمسا

بقرار  نشاء هيئة  سم  الصندو  الدولي للطيرا  المدني للتعوي  عن 

األ رار، و ناول الفصل الرابع و ع  لية دفع الصندو  ومسائل 

 5التعوي ، وجاء الفصل الخامس متضمنًا أحكام قاصة بشأ  التعوي  

و   قديم المساعدة وحق الرجو ، في حين  ناول الفصل الساد  شر

في حالة األحداث التي  قع في دول غير أطراف، فيما جاء الفصل السابع 

بشأ  األحكام المتعلقة بالتقا ي لطلب التعوي  عن األ رار  

 واألحكام ذات الصلة، وأقيرًا اقتص الفصل الثامن بالبنود الختامية.

 10األطراف  و رى اللجنة أهمية اال فاقية في حماية مصالح الضحايا من

الثالثة، بتقديم  عوي  عادل لهم عن األ رار النا جة عن التدقل غير 

المشرو  في الطائرات، وحماية صناعة الطيرا  من نتائج األ رار التي 

وباستعراض أحكام اال فاقية  يسببها التدقل غير المشرو  في الطائرات.

أ   صدر  بين أنها ال  تعارض وأحكام الدستور، وأنه يل م لنفاذها 

 15 وعليه ( من الدستور،37بقانو   عماالً لحكم الفقرة الثانية من المادة )

فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني مشرو  قانو  بالتصديق عل  

من ماد ين،  ــ فضالً عن الديباجةــ اال فاقية المذ ورة، والذي يتألف 

وعل   نية مادة  نفيذية. ضمنت المادة األول  التصديق عل  اال فاقية، والثا

قانو  الذلك  وصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  

 20، والموافقة عل  مواد المشرو   ما وردت في الجدول المذ ور

 ، وشكرًا.المرفق

 

وهنا تولى معالي الرئيس السيد علي بن صالح الصالح )

 (رئاسة الجلسة
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 الرئيـــــــــــــــس:

 الد تور منصور محمد سرحا . شكرًا،  فضل األخ 

 
 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 5بداية أود أ  أ قدم بالشكر الج يل  ل   شكرًا سيدي الرئيس، 

اللجنة عل  هذا التقرير المتمي . لدي ثالثة استفسارات، االستفسار 

 يلحق بأطراف ثالثة والنا ج عن الذيالضرر »األول: وردت جملة  قول 

 حمل « التدقل غير المشرو »، عبارة «غير المشرو التدقل  أفعال

عدة أوجه، أي باإلمكا  أ   ضع عليها أي معن ، أي ال حدود لمعناها 

 10التدقل »و فسيرها، فهل هنا   جما  دولي عل   حديد هذه العبارة 

بأشياء معينة ومعايير محددة ليتم  طبيقها  نو  من « غير المشرو 

؟ النقطة الثانية بخصوص  مويل  نشاء الحماية أو في القضاء أيضًا

الصندو  الدولي للتعوي ، الس ال هنا هو أ  هذا التمويل يجب أ  

يكو  من قبل المسافرين، فما هو ذنب المسافرين؟ المسافر أوالً اشترى 

 15 ذ رة، وأقذ  أشيرة من السفارات، وجمع له مبلغًا من المال، فلماذا 

لمسافرين؟ نقطة أقرى،  ذا  ا  هذا الصندو  يتم  مويله عن طريق ا

هنا  مسافر يريد أ  يتجه  ل  جهة معينة، ولكنه سيمر ) ران يت( 

بجهة أقرى، فهل   قذ منه هذه الضريبة مرة أم مر ين؟ مثال للتو يح: 

بحريني أراد أ  يسافر  ل  لند  عن طريق الكويت، اشترى  ذ رة 

 20في البحرين، وصل سفر من شر ة طيرا  الخليج، وطبعًا دفع الضريبة 

 ل  الكويت، وهنا  حول  ل  الخطو  الجوية الكويتية، فهل يدفع 

هنا  مرة أقرى؟ نقطة أقرى، هنا  شر  من الشرو  وهو أ  أي دولة 

 ل  هذه اال فاقية البد أال يقل عدد المسافرين من مطار ها   نضم ريد أ  
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في العام مليونًا، وس الي:  م عدد المسافرين من البحرين  750عن 

 الما ي حت  نعرف هذه المعادلة؟ وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضلي األقت جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

طر الد تور منصور سرحا  اأش شكرًا سيدي الرئيس، 

التساؤالت نفسها. بخصوص االشترا ات، ما  الت اال فاقية غامضة 

 10سيكو  من المسافرين وأ  م  مر األطراف وذ رت أ   حصيلها 

سيحدد قيمة االشترا  وسيضع  لية  حصيل االشترا ات، وس الي 

للحكومة: هل ا تمل العدد المطلوب لتفعيل اال فاقية؟ وهل  م اال فا  

عل   لية لتحصيل االشترا ات؟ هل ستتم   افة قيمة االشترا  في 

األمر اآلقر هو التساؤل   ذ رة السفر أم سيتم  حصيلها من المطارت؟

 15ره الد تور منصور سرحا ، مو و  دقول اال فاقية حي  انفسه الذي أث

مليو  مسافر من الدول الموقعة عل  اال فاقية، هل  750النفاذ، ذ روا 

مليونًا من الدول الموقعة  750حجم حر ة المسافرين عند المغادرة هو 

قق هذه النسبة منفردة عل  اال فاقية مجتمعة أم  ل دولة يجب أ   ح

حت   دقل اال فاقية حي  التنفيذ بالنسبة  ل  الدولة التي ستصبح طرفًا 

 20 في هذه اال فاقية؟ وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بتسام محمد الشمال  مدير  دارة النقل شكرًا،  فضلي األقت  

 . الجوي بو ارة المواصالت واال صاالت

 25 
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 وزارة المواصالت واالتصاالت:مدير إدارة النقل الجوي ب

، «التدقل غير المشرو »بخصوص  شكرًا سيدي الرئيس، 

من ا فاقية التعوي  عن الضرر  1فبحسب التعاريف الواردة في المادة 

التدقل غير المشرو  التي  الذي يلحق بأطراف ثالثة والنا ج عن أفعال

 5عمل مُعرّف بأنه أي « التدقل غير المشرو » شمل الطائرات،  م  عريف 

عل  أنه جريمة في ا فاقية قمع االستيالء غير المشرو  عل  الطائرات، 

م، ووقعت عليها البحرين في عام 1970الموقع عليها في الهاي في عام 

م، أو في ا فاقية قمع األفعال غير المشروعة الموجهة  د سالمة 1984

ل نافذ وقت م أو أي  عدي1971الطيرا  المدني الموقع عليها في سبتمبر 

 10سبب  نشاء هذه اال فاقية هو وقو  أي جريمة عل  أطراف  .وقو  الحادث

ثالثة، ونود اإلفادة بأ  التصديق عل  هذه اال فاقية أمر بالغ األهمية 

بشأ  التعوي  عن الضرر الذي  ُحدثُه الطائرات بأطراف ثالثة والنا ج 

ب، لذلك  م عن  دقل األفعال غير المشروعة، والمقصود بها اإلرها

 نشاء الصندو  الدولي للتعوي  ودفع الضرر لألطراف الثالثة غير 

 15المشغل وغير المسافرين عل  متن الطائرة، مثالً المنشآت والممتلكات 

أو النا  الذين يعبرو  الشوار  وغيرها من األمور، حيث  كفل لهم 

 اال فاقية الحصول عل  التعويضات المناسبة أسوة بالتعويضات التي

 ، وهو أمر بالغ األهمية حرصًا عل  ويحصل عليها الضحايا المسافر

حقو  هذه الفئة في حالة حدوث حادث. بالنسبة  ل  الس ال اآلقر المتعلق 

 20بإجمالي عدد المسافرين ودقول اال فاقية حي  النفاذ، مثلما  فضلت 

 يومًا من 180األقت جميلة سلما   دقل اال فاقية حي  النفاذ بعد مُضي 

دولة باإلجما ، وليس  ل دولة عل  حدة، بحيث يبلغ عدد  35 صديق 

مليو  مسافر في العام  750حر ة المسافرين المغادرين ألقاليمها 

باليين وحدة  3السابق لدقول اال فاقية حي  النفاذ، لماذا؟ لضما   جميع 
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دوالر حت  يضمنوا  1.5حقو  سحب، و ل وحدة حقو  سحب  عادل 

دث  عوي  المسافرين والممتلكات والمنشآت التي ليس في حالة الحا

باليين دوالر، ولن  دقل  3لها أي ذنب، وحت  يكو   جمالي التعوي  

اال فاقية حي  النفاذ حت  يتم بلوغ عدد المسافرين المطلوب لضما  

 5استكمال  جمالي المبلغ الذي سوف يتم  عويضه. ما هو عدد الدول التي 

دول منها  8دولة،  17 فاقية؟ حت  اآل  بلغ العدد قامت بالتوقيع عل  اال

قامت بالتصديق عل  هذه اال فاقية، منها دولة الكويت؛ فاال فاقية  ُعتبر 

ا فاقية بالغة األهمية. بالنسبة  ل  االشترا ات، المسافرو  والشحن 

سوف يقومو  بدفع ثمن هذا النو  من الضرر الذي سوف يلحق باآلقرين، 

 10ع   نهم ليس لهم ذنب في ذلك، سوف يتم  مويل الصندو  وقد يقول الب

من قالل اشترا ات يتم  حصيلها من المسافرين المغادرين وليس 

، مثالً: مسافر مغادر من البحرين، والوجهة األقيرة هي (التران يت)

اليونا ، مرورًا بمطار الكويت، سوف يتم فرض  ريبة عليه مرة واحدة 

في الوجهة النهائية؛ قيمة االشترا  سوف لن أو  (التران يت)وليس في 

 15دوالر، سواء  1.5 قل عن وحدة حقو  سحب، وهي مثلما أو حنا  عادل 

 ا  هذا المسافر عل  شر ة طيرا  وطنية  ابعة للدولة الطرف أو 

عل  شر ة طيرا  أجنبية، فضالً عن اشترا  عن  ل طن من البضائع 

المثال: لو افتر نا أ   المصدّرة من الدول األطراف، وعل  سبيل

المملكة المتحدة قامت باالنضمام  ل  هذه اال فاقية، فإ  أي شر ة 

 20طيرا  ستغادر من مطارات المملكة المتحدة سوف يتم  حصيل هذه 

 االشترا ات منها، حت  و    انت دولها لم  نضم  ل  ــ أو  صد  

اقل الوطني عل  ــ اال فاقية؛ ولنعطي مثاالً عل  مملكة البحرين، الن

عندنا هو طيرا  الخليج، لو افتر نا أ  مملكة البحرين لم  نضم  ل  

اال فاقية فإ  طيرا  الخليج سوف  ُحصّل اشترا ات من المسافرين أو 
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عن أطنا  الشحن من أي مسافر أو مصدّر  ل  الواليات المتحدة، أل  

رئيسي الواليات المتحدة األمريكية عضو في هذه اال فاقية. الهدف ال

من هذه اال فاقية هو  غطية أي حوادث  قع لشر ات الطيرا  األجنبية 

باليين  3في  قليم  ابع لدول طرف بموجب المستوى الثاني الذي هو 

 5 وحدة حقو  سحب، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت جميلة علي سلما .  

 

 10 جميلة علي سلمان: العضو

أعتقد أ  ممثلة الحكومة ما الت لم  رد  س،شكرًا سيدي الرئي 

عل  أسئلتنا، بل قرأت بنود اال فاقية، ونحن قرأنا هذه البنود لذلك 

جاءت أسئلتنا بناء عل  المواد الواردة في هذه اال فاقية، أسئلتنا  انت 

من  40محددة، وقصوصًا فيما يتعلق بمو و  سريا  اال فاقية، المادة 

 15دولة،  35 فاقية  دقل حي  النفاذ عند  صديق اال فاقية  قول    اال

مليو  مسافر في العام  750وبحجم حر ة مسافرين مغادرين ألقاليمها 

مليو  هل لكل دولة  750السابق لدقول اال فاقية حي  النفاذ، والس ال: 

عل  حدة أم لمجمو  الدول؟! هذا  ا  س النا. والس ال الثاني: مو و  

و  عل  التذا ر أم عن طريق رسم سوف  حصيل الرسوم هل سوف يك

 20يُحسب في المطار؟ أعني بالنسبة  ل  رسوم االشترا ات، ألنها سوف 

 ُحصّل من الطيرا ، وبالتالي يُفترض أ   قوم الناقلة بأقذ هذه 

اإلجراءات، والس ال: هل الرسم سي قذ في المطار أم سيُضاف  ل  

 قيمة التذا ر عل  المسافرين؟
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ما هو الفر ؟ 
 

 العضو جميلة علي سلمان:

 5ليس هنا  فر  معالي الرئيس، ولكن هذا هو الس ال، ونريد  

  و يحًا لهذه المسألة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا،  فضل سعادة  

 10 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب:وزير 

بتسام  سوف أ ر  قضية الرسوم لألقت  شكرًا سيدي الرئيس، 

الشمال ، ولكن بالنسبة  ل  قضية العدد أعتقد أ  النص وا ح، 

 15ومعاليك عقّبت رأسًا عل  ذلك، حيث يقول النص: شريطة أ  يكو  

ل العدد الكلي للر اب المغادرين في السنة السابقة من مطارات الدو

 750التي صدّقت عليها ووافقت عليها أو انضمت  ليها يبلغ عل  األقل 

مليو  مسافر،  ما يدهر من القرارات الصادرة عن الدول التي صدّقت 

عل  اال فاقية، ومن النص يتضح أ  العدد لمجمو  الدول وليس لكل 

 20الشمال  أجابت  بتسام دولة عل  حدة. أما الس ال الثاني أعتقد أ  األقت 

  جيب عنه مرة أقرى، وشكرًا.ــ    شاء ا  ــ عنه ولكنها 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

محمد الشمال  مدير  دارة النقل  بتسام شكرًا،  فضلي األقت  

 25 . الجوي بو ارة المواصالت واال صاالت
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 مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصالت واالتصاالت:

الرسوم سوف  ُفرض عل  التذا ر  شكرًا سيدي الرئيس، 

 وليست رسوم مغادرة أو من قالل المطارات، وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األقت  هوة محمد الكواري.  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

بناء عل   ساؤالت اإلقوة واألقوات، عادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10عندما  وقع البحرين ا فاقية فإنها  و ح الم ايا وسبب التوقيع عل  هذه 

م، وحت  اآل  لم 1970اال فاقية، وقصوصًا أ  هذه اال فاقية منذ عام 

 دقل حي  التنفيذ، وهذا معناه أ  هنا  عددًا  بيرًا من الدول لم  وقع 

ومثلما ذ رت األقت ابتسام الشمال  عندما يسافر  عل  هذه اال فاقية،

شخص فَرَ ًا من البحرين  ل  الواليات المتحدة األمريكية، والواليات 

 15أ  سوف  ُفرض عليه الرسوم، فهل معن  ذلك فالمتحدة وقعت اال فاقية 

 حصيل حاصل؟! ال، الفكرة في اال فاقية أ  يكو  هنا   جما  األمر 

عينة  تفق عليها،  ذ  ما هي الم ايا الموجودة في دولي، وهنا  أقاليم م

حالة  وقيعنا اال فاقية؟ ما هي الم ايا التي سوف  حصل عليها البحرين 

عندما نوقع عل  هذه اال فاقية؟ وما هي المساوئ أو السلبيات في حال 

 20عدم التوقيع؟ ونجري مفا لة، وبعد ذلك يُصبح المو و  أو ح بغ  

و عدم وجودها، ولكن ما هي األمور العامة الندر عن وجود رسوم أ

 وشكرًا. ؟المفيدة للبحرين في حالة انضمامها لهذه اال فاقية
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األقت دالل جاسم ال ايد.  
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 5 ل  ما  فضلت به األقت  أ م صو ي شكرًا سيدي الرئيس، 

لكثير من األمور التو يحية بخصوص أي  هوة الكواري، فهنا  ا

ا فاقية دولية، وقاصة هذه اال فاقية التي لها أهميتها، وأنا أشكر 

الشمال  أيضًا  بتسام األقت مقررة اللجنة، وأشكر اللجنة، واألقت 

عل  الشرح، ولكن لي طلب من الحكومة في هذا الجانب ندرًا  ل  

 10المكتسبة لر اب  أ  هذه اال فاقية فيها مسا  ببع  الحقو 

الطائرات ولتعلقها بمسألة التعوي  ولتعلقها بمدة  قادم مد ها سنتين، 

أعني الحق في المطالبة بالتعوي ، وبعد هذه المدة يسقط الحق في 

المطالبة، هنا   جراءات لرفع أمر الن ا  أمام المحكمة، وهنا  شرو  

والتبليغ  مثل عدم جوا  الندر أمام المحكمة من ناحية المطالبات

 15واإلعال  وما  ل  ذلك، هنا  عبء  بير اآل  عل  و ارة المواصالت 

 حديدًا في أ   قوم بالترويج والنشر عن هذه اال فاقية فيما واال صاالت 

يتعلق بتلك الحقو  والواجبات، وفيما يتعلق بجانب التقا ي ورفع 

الدعاوى واالقتصاص حت  ال يضيع حق ألحد؛ صحيح أننا نقول    

الجهل بالقانو  ال يشفع، ولكن ينبغي أ  يتم الترويج لتلك األمور، ندرًا 

 20 ل  ما  فضلت به األقت جميلة سلما  من طرح عدد من األمور التي 

استفسرت بشأنها، وقاصة فيما يتعلق بتحصيل المبالغ وغيرها من 

األمور، وذلك حت  يعلم الشخص  مامًا ما هو االلت ام المفروض عليه 

كو  مردود ذلك في حالة وقوعه في أي من الحاالت التي يجو  وما سي

له بموجبها المطالبة بالتعوي . بحسب ما قرأ ه في اال فاقية أ  سريا  

 25يومًا، وبعد  يدا   قر  180مفعول اال فاقية يكو  بعد اإليدا  بمدة 
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هي التي احتكمت  ليها بشأ  سريا   40يومًا، والمادة  90وثيقة بمدة 

 ه اال فاقية، وشكرًا.نفاذ هذ

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5عل   لٍ يا  قوا ، نتيجة الشرح الذي  فضلت به األقت شكرًا،  

م و تطلب لتفعيلها 1970ابتسام الشمال  أ  هذه اال فاقية موجودة من عام 

مليو  مسافر ما بين هذه الدول،  750دولة بحر ة مسافرين  35 وقيع 

دولة فقط، أي من  17ضمت  ل  اال فاقية هي وحت  اآل  الدول التي ان

 ال  ل  نصف العدد  قريبًا، وأمامنا مشوار  لم نصلم  ل  اآل  1970عام 

 10حت  يتم  عدد المسافرين المطلوبطويل وسنوات طويلة حت  يتحقق 

 فعيل هذه اال فاقية، وبالتالي المو و  هو أ  حكومة البحرين  تخذ 

 جراءات لالنضمام  ل  هذه اال فاقيات الدولية، والحكومة  حرص دائمًا 

عل  االنضمام  ل  هذه اال فاقية، وأعتقد أنه في حالة استكمال عدد 

 فاقية الدول وعدد المسافرين المطلوب بالتأ يد سوف يكو  لهذه اال

 15  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد.عل  المسافرين.  عود فائدة  بيرة 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

لدي استفسار: هل سوف  كو  هنا   شكرًا سيدي الرئيس، 

 أي الت امات مادية بناء عل   وقيع هذه اال فاقية؟ وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

محمد الشمال  مدير  دارة النقل  بتسام األقت شكرًا،  فضلي  

 . الجوي بو ارة المواصالت واال صاالت
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 :بوزارة المواصالت واالتصاالتر إدارة النقل الجوي مدي

لن  كو  هنا  أي الت امات مادية،  شكرًا سيدي الرئيس، 

الهدف الرئيسي من التوقيع واالنضمام  ل  هذه اال فاقية هو الحرص 

عل  حقو  الضحايا من غير المسافرين، الذين هم األطراف الثالثة؛ 

 5سبتمبر، حيث لم  كن القوانين قبل ذلك  11وأ ت أهميتها بعد أحداث 

متلكات والنا  الذين  حوي التعوي  عن الضرر عل  المنشآت والم

في الشوار ... و لخ. التصديق عليها واالنضمام  ليها مو و  بالغ  يسيرو 

 وقيع أي دولة عليها،  جراءيست هنا  الت امات مالية لاألهمية، و

 وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 بهـــزاد:العضو أحمـــد إبراهيــم 

 15أليس لدى شر ات الطيرا  بوليصات  شكرًا سيدي الرئيس، 

 أمين عل  الر اب والطائرة وعل  الطرف الثالث؟ البد أ  يكو  لكل 

شر ات الطيرا  بوليصات  أمين، فهل بتحصيل هذه المبالغ سنرى 

 التأمين عل  الطرف الثالث في شر ات الطيرا ؟ وشكرًا.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

قت  بتسام محمد الشمال  مدير  دارة النقل األ يشكرًا،  فضل 

 .الجوي بو ارة المواصالت واال صاالت

 



 

 36المضبطة       م9/7/2017 ( 72)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصالت واالتصاالت

ما هو نطا  مس ولية هذه اال فاقية؟ هنا   الرئيس، سيديشكرًا  

ما  فضلت ثالث مستويات لنطا  مس ولية اال فاقية: المستوى األول  

سعادة العضو وهو المستوى التأميني الذي يتم بموجبه دفع التعويضات 

 5فر حاليًا للتغطية التأمينية في امن قالل التأمين عل  الطائرات، وهو متو

سو  التأمين بحسب و   الطائرة، وهو مقسم عل  عشر فئات ابتداء من 

ى مليو  وحدة حقو  سحب. المستو 700وحدة حقو  سحب حت   750

الثاني من نطا  مس ولية اال فاقية يتعلق بدفع التعويضات التي   يد عل  

المبالغ الواردة في المستوى األول وهو الغطاء التأميني  ما بينته 

 10اال فاقية، وهو ما  قرره المحكمة المختصة من قالل الصندو  الدولي 

لتعوي  الطيرا  المدني جراء اإلرهاب، فإذا  ا  التعوي   بيرًا 

من المبالغ التي  سوف يتم  عوي  المتضررين من هذا الحدث اإلرهابيف

 الف مليو  وحدة  3. فلكل حادث بموجبه جمعت من الدول األطراف

بليو  دوالر أمريكي. المستوى  4.5حقو  سحب قاصة أي ما يعادل 

 15الثالث  حدد هذه اال فاقية نطاقه بما يتم التعوي  بموجبه من قالل 

 ذا أثبت الطرف الثالث أو المتضرر أ  اإلدارة العليا  المشغل في حالة

للشر ة قد أهملت أو  صرفت برعونة أدت  ل  وقو  الحادث، فالتعوي  

سيكو  أ ثر من الموجود بالصندو  وأ ثر من الغطاء التأميني 

 بحسب و   الطائرة، فكل و   له غطاء  أميني محدد، وشكرًا.
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخ فضل سعادة  شكرًا، 

 مجلسي الشورى والنواب. 
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

األخ أحمد عن س ال إلجابة لاقتصارًا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 ذ  سلم ــ  تكلم عن »به اد، أُحيله  ل  صدر اال فاقية، حيث  قول 

نهائيًا والبحرين من  منهم ــ بالنتائج األطراف الموقعة عل  اال فاقية 

 5الوقيمة ألفعال التدقل غير المشرو  في الطائرات التي  تسبب في 

أي هنا  أ رار  «الضرر لألطراف الثالثة وأ رار  لحق بالممتلكات...

و ذ  سلم بأنه ال »لطرف ثالث وأ رار  لحق بالممتلكات، ثم يقول 

، (اإليكاو)ا فاقية «. ذه النتائج وجد حاليًا أي قواعد متسقة  ر بط به

 قول  نه ال  وجد حاليًا قواعد متسقة مر بطة بنتائج  (اإليكاو)ومندمة 

 10العمل غير المشرو  الذي يسبب أ رارًا بأطراف ثالثة أو أ رارًا 

هذا الجانب لذلك ار أوا المضي  فيممتلكات؛  ذ  هنا  فراغ  شريعي ب

يكم منذ قليل أ  هذه اال فاقية في هذه اال فاقية، و ما  فضلتم معال

م وأنا أ وقع أ  هذا الحوار نفسه  كرر في الكثير 16/12/1970منذ 

من الدول لذلك ربما  ا  هنا   بطاء من بع  الدول في التوقيع 

 15والتصديق عل  هذه اال فاقية. لكن  ما  فضلت األقت  بتسام الشمال  

من الضروري االنضمام أنه  مدير  دارة النقل الجوي  ننا في البحرين رأينا

 ليها؛ أل  النتائج اإليجابية المتوقاة من ورائها  تمثل في حماية األطراف 

الثالثة في عملية الطيرا : الرا ب وشر ة الطيرا  والمتضرر  ونه 

نتائج أفضل من أ  يتم الو ع  ما هو اآل ، الستكو  و ،طرفًا ثالثًا

 20 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

س ال  ذهنيعل   لٍ بعد هذا النقاش فقد ورد  ل  ا، شكرً 

دولة قد  حقق وأ   35وأراه يحتا   ل   جابة. اآل   ذا افتر نا أ  عدد 

 25ستل م المسافرين  35مليو  را ب قد  حقق، فالدول الـ 750الـعدد 
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دولة غير  165أو  160بدفع هذه الرسوم، ودول العالم غير الموقعة وهي 

ال فاقية ستستفيد من هذه الدول، هل من العدالة أ  منضمة  ل  هذه ا

دولة أقرى غير منضمة  ل  هذه  160دولة  عويضات  ل   35 دفع 

قت  بتسام محمد الشمال  مدير  دارة النقل الجوي األ ي فضلاال فاقية؟ 

 5 .بو ارة المواصالت واال صاالت

 

 :المواصالت واالتصاالت  بوزارةرة النقل الجوي مدير إدا

أ  فلو افتر نا  ،أعطيت مثاالً مسبقًا الرئيس، معاليشكرًا  

الواليات المتحدة منضمة  ل  هذه اال فاقية ومملكة البحرين غير منضمة 

 10 ليها، وهنا  رحلة طيرا  ستنطلق من البحرين  ل  الواليات المتحدة، 

فعل  مسافري طيرا  الخليج أ  يدفعوا هذه الضريبة ألنها ستذهب  ل  

ت المتحدة، فلو حدث حادث أو  رر فهم يضمنو  أ  يعوض الواليا

 الطرف الثالث في أجوائهم، هذا هو الهدف منها وهو  ما  الضرر.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

عفوًا، هل ستطبق اال فاقية لو  انت الرحلة بين دولتين منضمتين  

  ل  هذه اال فاقية؟ 

 

 :واالتصاالتمدير إدارة النقل الجوي بوزارة  المواصالت 

 20ليس شرطًا، باإلمكا  أ   كو  بين دولتين  حداهما منضمة  

واألقرى غير منضمة. فكما قلت لو أ  هنا  رحلة ستنطلق من البحرين 

 ل  الواليات المتحدة والبحرين غير منضمة  ل  اال فاقية والواليات 

المتحدة منضمة  ليها، فسوف يتم فرض رسوم عل  مسافري طيرا  

ن البحرين  ل  الواليات المتحدة؛ ألنهم  منوا أنه لو حدث أي الخليج م
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أي  رر يتعر و   ليه. ال  وجد عن حادث أ  يحصلوا عل   عويضات 

الت امات مالية عل  الدول بل بالعكس هو  ما  حقو  الطرف الثالث 

 من منشآت أو مسافرين أو ممتلكات ... لخ، وشكرًا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت  هوة محمد الكواري.  
 

 زهوة محمد الكواري: العضو

أعتقد أ  فكرة اال فاقية  تمثل في أنه  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10 ذا  ا  بلد منضم  ل  اال فاقية وبلد  قر غير منضم  ليها وعندما 

يحصل حادث  ــ ال سمح ا  ــ في البلد غير المنضم ال  كو  هنا  

 عويضات للطرف الثالث، واآل  وصلنا  ل  النقطة نفسها. معن  ذلك أنها 

 فاقية أو لم أوقع. هنا   حصيل حاصل سواء وقعت عل  اال

(Destination)  معينة وهي  ل امية دفع الضريبة؛  ذ  ما فائدة البلد

 15أو م سسات الطيرا  التي ستستخدم مطار البحرين؟ فبحسب الذي 

 أ  شر ة الطيرا  هي المس ولة الشمال  بتسام  فهمته من األقت 

 من عن دفع هذه الضريبة سواء طيرا  الخليج أو غيرها ابتداء 

، فهذا يحتا   ل   و يح، (Destination) ل   (Departure)الـ 

 وشكرًا.
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 
 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 25من دولة غير منضمة  ل  سافرت  ذا  شكرًا سيدي الرئيس، 

منضمة  ذلك وأثناء الطيرا  حدثت اال فاقية و وجهت  ل  دولة غير 
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أ رار عل  طرف ثالث، من الذي يتحمل التعوي  هل  تحمله شر ة 

 أمين الطيارة أم دولة أقرى أم صندو  جماعي؟ البد من  و يح ذلك، 

 وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األقت دالل جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

في ــ معاليك ــ أ فق مع ما لمحت  ليه  ي الرئيس،شكرًا سيد 

 10س الك وأيضًا مع ما فصلته األقت  هوة الكواري في هذا الجانب. 

فبدالً من أ   دفعه شر ة الطيرا  يدفعه  ،العبء  أنه انتقل

األشخاص. هذه اال فاقية  سري عل  مَن وفق نص المادة الثانية؟ مجال 

اال فاقية نص عل  أ   نطبق هذه اال فاقية عل  األ رار التي  لحق 

باألطراف الثالثة في  قليم دولة  سبب فيها، و نطبق أيضًا عل  األ رار 

 15، فعندما نقول طرفًا أي أنها مصدقة وموقعة التي  قع في دولة غير طرف

عليها، وغير طرف أي أنها لم  صد  أو  وقع عليها أي لم  رغب في 

االنضمام  ليها. المراد من ذلك أ  المشغل هنا باالنضمام  ل  اال فاقية 

بدالً من أ   تحمل شر ة الطيرا  هذا المبلغ الذي  كلمت عنه األقت 

 ر منصور سرحا  انتقل  ل  األفراد، وشكرًا.جميلة سلما  واألخ الد تو

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

قت  بتسام محمد الشمال  مدير  دارة النقل األ يشكرًا،  فضل 

 .الجوي بو ارة المواصالت واال صاالت
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 :المواصالت واالتصاالت مدير إدارة النقل الجوي بوزارة

القصد هو أنه  ذا حدث أي حادث  رهابي  الرئيس، معاليشكرًا  

  األطراف الثالثة في مملكة البحرين ستعوض عندما فإأو أي جريمة 

ننضم  ل  هذه اال فاقية، فهي  ما  لحقو  هذه الفئة من النا  أو 

 5 المجتمع أو المنشآت أو الممتلكات.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 أم بأي حوادث طيرا ؟ هذه اال فاقية  تعلق باألعمال اإلرهابية  

 

 10 :المواصالت واالتصاالت مدير إدارة النقل الجوي بوزارة

 تعلق باألعمال اإلرهابية، أنشئ هذا الصندو  ألي عمل  جرامي  

 رهابي، والهدف منه المحافدة عل   عوي  المنشآت أو الممتلكات 

... لخ نتيجة أي عمل  رهابي يحصل عل  متن أي رحلة. فالنص يقول: 

 اء الصندو  الدولي للتعوي  في مجال الطيرا  المدني، وشكرًا. نش

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

األخ عادل  م لم نسمع عن أعمال  رهابية.  فضل1970في سنة  

 عبدالرحمن المعاودة. 

 

 20 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

أعتقد أنها لعب  جارية ومص ألموال  شكرًا سيدي الرئيس، 

لسياسة موجودة في التجارة بحيث يخوفونك مرارًا ومن النا ، وهذه ا

ثم  دفع لكي  بلغ مأمنك. فلو قسنا الحوادث اإلرهابية عل  الطائرات 
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اآل  فيجب أ  يكو  اإلرهابي جنيًا لكي يستطيع دقول الطائرة. ما 

الذي بق ؟  فتي  دقيق حت  أ  مقراض األظافر ال  ستطيع  دقاله 

قوفًا من انفجارها، فلم يبق شيء، فهي فقط  الطائرة، والعطور ممنوعة

، و أنه  ما يقال مرض سيقضي عل  رسومًالكي نضع عل  النا  

 5الذي اشتر ه الدول بالماليين حماية  (Mask)ـ النا ، و لنا نذ ر ال

من الكيماوي، والتعقيم عن المرض الفالني، وشر ات  لعب. اآل  

 أمين  د اإلرهاب عل  الطائرات بين دولة ودولة وعليك أ   دفع، عل  

ماذا؟! عل  األجه ة التي نعبرها أثناء التفتي ، والطوابير التي نقف 

ين، الحمد   أ  )عقالنا( ليس فيها، وال ندقل  ال ونحن حفاة القدم

 10ستمع  ل  هذا النقاش أقول أمصنوعًا من حديد. معالي الرئيس، وأنا 

في قرارة نفسي    هذا هو اإلرهاب، يرهبوننا لكي ندفع لألما ، 

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

ما فهمناه من اال فاقية هو أ  يكو   شكرًا سيدي الرئيس، 

هنا   أمين  د األعمال اإلرهابية، ومن المعروف أ  األعمال اإلرهابية 

 20ال  غطيها شر ات التأمين العادية، بل  فرض رسومًا أ ثر في قيمة 

اودة ــ يجب أ  نرى بوليصة التأمين، لذلك ــ  ما قال األخ عادل المع

 قر نُخر  منه المال للتعوي  بدالً من  حميل شر ات النقل  مدقالً

 أمينًا باهظ الثمن وال يكو  ذلك  ال عن طريق أقذ المال من المسافر، 

وال أ صور أ  هذا سيكو  في صالح المواطن أو المسافر، بدليل أ  

 25 35ر ت عليهم م، وعدد األعضاء الذين ع1970هذه اال فاقية منذ عام 
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أعضاء     8عضوًا، والذين صدقوا عليها  17عضوًا، الذين وقعوا عليها 

م لم 1970لم أ ن مخطئًا، هل هذا يعني أ  الدول األقرى منذ عام 

 كن مقتنعة بها أم لم  عرض عليهم؟ المسألة فيها شك، وال أعلم    

 لن يوافق، وشكرًا. و ا  المجلس سيوافق عليها أ

 5 

 :ـــــــــــسالرئيــــ 

 شكرًا،  فضل األخ قالد محمد المسلم. 

 

 خالد محمد المسلم: العضو

 10مملكة البحرين ال  توان  عن الدقول  شكرًا سيدي الرئيس، 

 من أي ا فاقية دولية، ودائمًا ما  كو  سباقة وليست الحقة، نحن 

ا نبدأ وال نقلد، وهذه اال فاقية لم  كتمل بعد، ونحن في اللجنة ناقشناه

باستفا ة، ولكننا ال نُعلِّم اآلقرين أعمالهم، ونحن لسنا بمكا  أ  

بما نقول نحن، و ذا وافقنا عل   انعلم ونفهم من هم مس ولو  عنه

 15وقع عليها تاال فاقية فهذا ال يعني أننا سندلم أحدًا، هذه ا فاقية دولية وس

الدول أغلب دول العالم، مثل ا فاقية التجارة الحرة، ورأينا  يف أ  

التي لم  وقع عليها قسرت، ولو لم نوقع عل  ا فاقية التجارة الحرة لكنا 

قسرنا نحن أيضًا. لماذا ال نكو  سباقين؟ نحن لدينا الخبرة 

والتخصصات، ونحن ناقشنا اال فاقية باستفا ة ولكن ليس من حقنا 

 20 أ  نُعلِّم اآلقرين عملهم، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

بتسام محمد الشمال  مدير  دارة النقل  فضلي األقت شكرًا،   

 الجوي بو ارة المواصالت واال صاالت. 

 25 
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 :مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصالت واالتصاالت

اال فاقية وهو:  مسم أحببت أ  أؤ د  الرئيس،معالي شكرًا  

ل أفعا ا فاقية التعوي  عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والنا ج عن»

، وهي معروفة با فاقية «التي  شمل الطائرات التدقل غير المشرو 

 5المخاطر اإلرهابية ولكنها ليست معنية فقط باألعمال اإلرهابية، 

 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحدات أقرى؟شكرًا،  

 10 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 القانو  من حيث المبدأ؟هل يوافق المجلس عل  مشرو   

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 20 اللجنة. ةمقرر تاألق يمادة مادة،  فضل

 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

مشرو   عنوا  وصي اللجنة بالموافقة عل   :مشرو  القانو  عنوا  

 بالتعديل الوارد في التقرير. القانو 

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مشرو  القانو  عنوا هل هنا  مالحدات عل   
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟ مشرو  القانو عنوا  هل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل   مشرو  القانو عنوا  قر يُ ذ   

 اللجنة. ةمقرر تاألق ي،  فضلالديباجة
 

 15 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 ما جاءت من  الديباجة وصي اللجنة بالموافقة عل   :الديباجة 

 الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟الديباجةهل هنا  مالحدات عل   

 

 مالحظات()ال توجد 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 ؟الديباجةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 



 

 36المضبطة       م9/7/2017 ( 82)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضلي األقت األول . وننتقل اآل   ل  المادة الديباجة ذ   ُقر  

 مقررة اللجنة.

 

 5 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة بالتعديل  المادة األول : 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ذ   ُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

  فضلي األقت مقررة اللجنة.
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  المادة الثانية: 

 25 من الحكومة.

 



 

 36المضبطة       م9/7/2017 ( 83)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   ُقر هذه المادة. وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 سوف نأقذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  في الجلسة القادمة. 

 قرير بمناقشة  وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص

 20لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني بخصوص مشرو  قانو  

ا فاقية قمع األفعال غير بالموافقة عل  انضمام مملكة البحرين  ل  

( 9المشروعة المتعلقة بالطيرا  المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم )

 .م،  فضلي األقت نانسي دينا  يلي قضوري مقررة اللجنة2017لسنة 
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 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.
 

 5 ــــــــــــس:الرئيـــ

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (164 صفحة /4 )انظر الملحق 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 يالقانو .  فضلسنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو   

 اللجنة.  ةمقرر األقت
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 20 دارست اللجنة مشرو  قانو  بالموافقة  شكرًا سيدي الرئيس، 

عل  انضمام مملكة البحرين  ل  ا فاقية قمع األفعال غير المشروعة 

( لسنة 9المتعلقة بالطيرا  المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم )

لجهات المعنية، والمستشار القانوني لش و  اللجا  مع ا م2017

بالمجلس، واطلعت اللجنة عل  رأي لجنة الش و  التشريعية والقانونية 

 25بمجلس الشورى الذي جاء م  دًا سالمة مشرو  القانو  من الناحيتين 

الدستورية والقانونية،  ما اطلعت عل  قرار مجلس النواب ومرفقا ه 
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عل  رأي  ل من: و ارة المواصالت بشأ  مشرو  القانو ، و

 فضالً عن  ــويتألف البرو و ول  واال صاالت، وو ارة الخارجية.

 هدف  ل   ع ي  اإلطار القانوني  من قمس وعشرين مادة ــالديباجة 

للتعاو  الدولي في منع وقمع األفعال غير المشروعة  د الطيرا  

 5ال  تعارض وأحكام المدني، وباستعراض أحكام اال فاقية  بين أنها 

الدستور، وأنه يل م لنفاذها أ   صدر بقانو   عماالً لحكم الفقرة الثانية 

أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني  وعليه( من الدستور، 37من المادة )

مشرو  القانو  بالموافقة عل  انضمام مملكة البحرين  ل  اال فاقية التي 

عل  ماد ين، نصت المادة األول   من ــ فضالً عن الديباجةــ  تألف 

 10( منها، 20الموافقة عل  االنضمام  ل  اال فاقية مع التحفظ عل  المادة )

وعل  ذلك  وصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ  والمادة الثانية  نفيذية.

عل  مشرو  قانو  بالموافقة عل  انضمام مملكة البحرين  ل  ا فاقية 

المتعلقة بالطيرا  المدني الدولي، المرافق  قمع األفعال غير المشروعة

والموافقة عل  مواد المشرو   ما م، 2017( لسنة 9للمرسوم رقم )

 15 ، وشكرًا.وردت في الجدول المرفق

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات؟شكرًا،  
 

 20 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 و  من حيث المبدأ؟هل يوافق المجلس عل  مشرو  القان 
 

 25 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 اللجنة. ةمقرر تاألق يمادة مادة،  فضل

 

 5 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 ما جاءت من  الديباجة وصي اللجنة بالموافقة عل   :الديباجة 

 الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 ؟الديباجةهل هنا  مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟الديباجةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20،  فضلي األقت األول . وننتقل اآل   ل  المادة الديباجة ذ   ُقر  

 مقررة اللجنة.
 

 نسي دينا إيلي خضوري:العضو نا

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  المادة األول : 

 25 من الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضلي األقت  

 مقررة اللجنة.
 

 15 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  المادة الثانية: 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 المادة؟ هل هنا  مالحدات عل  هذه 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 سوف نأقذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  في الجلسة القادمة. 

 قرير بمناقشة  وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص

 10مشرو  قانو   لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني بخصوص

الطائرات باألطراف لحقه بالتصديق عل  ا فاقية  عوي  الضرر الذي  ُ

 فضلي األقت نانسي  م،2017( لسنة 16الثالثة، المرافق للمرسوم رقم )

 .دينا  يلي قضوري مقررة اللجنة
 

 15 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 بيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟هل يوافق المجلس عل   ث 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 
 

 (182 صفحة /5 )انظر الملحق 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 يسنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضل 

 اللجنة.  ةمقرر األقت

 

 5 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 دارست اللجنة مشرو  القانو  المذ ور  شكرًا سيدي الرئيس، 

مع الجهات المعنية، والمستشار القانوني لش و  اللجا  بالمجلس، 

واطلعت اللجنة عل  رأي لجنة الش و  التشريعية والقانونية بمجلس 

الدستورية  الشورى الذي جاء م  دًا سالمة مشرو  القانو  من الناحيتين

 10والقانونية،  ما اطلعت عل  قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشأ  مشرو  

القانو ، وعل  رأي  ل من: و ارة المواصالت واال صاالت، وو ارة 

قمسة فصول، من  ــفضالً عن الديباجة  ــو تألف اال فاقية  الخارجية.

اقية،  ضمن الفصل األول التعاريف ألهم المصطلحات الواردة في اال ف

مع بيا  مجال  طبيق اال فاقية حيث  طبق في حال حدوث أ رار  لحق 

 15باألطراف الثالثة في  قليم دولة طرف،  تسبب بها طائرة في حالة الطيرا  

 في رحلة جوية دولية بخالف الضرر النا ج عن فعل  دقل غير مشرو .

غل أما الفصل الثاني فقد بيّن األحكام الخاصة بتقرير مس ولية المش

وحدود مس وليته، مع  عطاء حاالت الوفاة واإلصابة الجسدية والعقلية 

أولوية في التعوي ، و ناول المس ولية عن األحداث التي يشتر  فيها 

 20اثنا  أو أ ثر من المشغلين، و حديد  كاليف المحكمة والنفقات 

هذا وقد  ناول الفصل الثالث  قرى، والدفع  حت الحساب والتأمين.األ

 عفاء المشغل من المس ولية وحقه في الرجو  عل  غيره، أما شرو  

الفصل الرابع فقد بين األحكام الخاصة بالتقا ي، و عفاء المالك أو 

الم جر أو الممول صاحب سند ملكية أو الحائ  عل  حصة في الطائرة 



 

 36المضبطة       م9/7/2017 ( 90)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

   لم يكن هو المشغل أو أحد موظفيه أو و الئه من المس ولية، 

م الخاصة بتحويل حقو  السحب الخاصة، ومراجعة باإل افة  ل  األحكا

حدود المس ولية، والمحكمة المختصة، واالعتراف باألحكام 

و نفاذها، واال فاقيات اإلقليمية والمتعددة األطراف بشأ  االعتراف 

 5باألحكام و نفاذها ومدة التقادم ووفاة الشخص المس ول.  ما  ناول 

علقة بتوقيع اال فاقية والتصديق الفصل الخامس األحكام الختامية المت

عليها أو القبول بها أو الموافقة عليها أو االنضمام  ليها، و صديق 

مندمات التكامل االقتصادي عليها، وسريا  مفعولها ونقضها، وعالقتها 

بالمعاهدات األقرى، والدول التي لديها أ ثر من ندام قانوني واحد، 

 10المتعلقة بها، ووظائف جهة اإليدا ،  عالناتوالتحفدات عل  اال فاقية واإل

 ما  دفع  عويضات  ورأت اللجنة أ  اال فاقية  هدف  ل  ولغات اال فاقية.

مالئمة لألطراف الثالثة التي  لحق بها أ رار نتيجة أحداث  شمل الطائرة 

أثناء الطيرا  بخالف الضرر النا ج عن فعل  دقل غير مشرو ،  ما 

اال فاقية المتعلقة باأل رار التي  حدثها   تضمن هذه اال فاقية  حديث

 15الطائرات األجنبية لألطراف الثالثة عل  األرض الموقع عليها في روما 

م لضما  1978م، والبرو و ول المعدل لها والموقع عليه عام 1952سنة 

مصالح الضحايا من األطراف الثالثة، والحاجة  ل   عويضهم  عويضًا 

تقرار صناعة الطيرا . وباستعراض أحكام عادالً، و ما  استمرار واس

أ   هانه يل م لنفاذأواال فاقية  بين أنها ال  تعارض وأحكام الدستور، 

 20( من الدستور، 37عماالً لحكم الفقرة الثانية من المادة ) صدر بقانو   

مشرو  قانو  بالتصديق عل   أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني وعليه

 ،من ماد ين ــ فضالً عن الديباجة ــ لفأيتالذي ، ية المذ ورةاال فاق

وعل   والثانية مادة  نفيذية.ية،  فاقاالاألول  التصديق عل   ضمنت المادة 

قانو  المشرو  ذلك  وصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ عل  
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المذ ور، والموافقة عل  مواد المشرو   ما وردت في الجدول 

 المرفق، وشكرًا.

 

 ـــــــــــــس:الرئيــ

 5 ؟هل هنا  مالحداتشكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 اللجنة. ةمقرر تألقا يمادة مادة،  فضل

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

عنوا  مشرو   وصي اللجنة بالموافقة عل  عنوا  مشرو  القانو :  

 20 بالتعديل الوارد في التقرير.القانو  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟عنوا  مشرو  القانو هل هنا  مالحدات عل   

 

 25 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟عنوا  مشرو  القانو  هل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  عنوا  مشرو  القانو  قر ي ذ   

 ،  فضلي األقت مقررة اللجنة.الديباجة
 

 10 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 ما جاءت من الديباجة ل   وصي اللجنة بالموافقة ع :الديباجة 

 الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟الديباجةهل هنا  مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟الديباجةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 فضلي األقت ، األول . وننتقل اآل   ل  المادة الديباجة  ذ   ُقر 

 مقررة اللجنة.
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة بالتعديل  المادة األول : 

 الوارد في التقرير.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

   هذه المادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق المجلس عل 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  بتعديل اللجنة.  ذ   ُقر هذه المادة 

 . فضلي األقت مقررة اللجنة
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  المادة الثانية: 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد   ذ   ُقر هذه المادة. 

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 سوف نأقذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  في الجلسة القادمة. 

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص بمناقشة  قرير 

 15لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني بخصوص مشرو  قانو  

بالموافقة عل  انضمام مملكة البحرين  ل  البرو و ول المكمل 

ال فاقية قمع االستيالء غير المشرو  عل  الطائرات، المرافق للمرسوم 

م،  فضلي األقت نانسي دينا  يلي قضوري مقررة 2017( لسنة 17رقم )

 اللجنة.

 20 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (199صفحة  /6)انظر الملحق  
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضلي  

 األقت مقررة اللجنة. 

 

 15 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

قانو  بالموافقة المشرو   دارست اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

ل ال فاقية قمع عل  انضمام مملكة البحرين  ل  البرو و ول المكمّ

( لسنة 17االستيالء غير المشرو  عل  الطائرات، المرافق للمرسوم رقم )

 وو ارة الخارجية،  بحضور ممثلي و ارة المواصالت واال صاالت، م2017

 20اطلعت اللجنة عل  رأي  للجا  بالمجلس.والمستشار القانوني لش و  ا

الذي جاء م  دًا  لجنة الش و  التشريعية والقانونية بمجلس الشورى

،  ما اطلعت قانو  من الناحيتين الدستورية والقانونيةمشرو  السالمة 

 تألف. يعل  قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشأ  مشرو  القانو 

( مادة، حيث يهدف 25) من ــفضالً عن الديباجة  البرو و ول ــ

 25البرو و ول  ل   عديل ا فاقية قمع االستيالء غير المشرو  عل  
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م، وباستعراض 1970ديسمبر  16الطائرات، الموقعة في الهاي في 

نه يل م أوأحكام البرو و ول  بين أنه ال يتعارض وأحكام الدستور، 

( من 37دة )عماالً لحكم الفقرة الثانية من الما صدر بقانو  يأ   هلنفاذ

قانو  المشرو   أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني وعليهالدستور، 

 5بالموافقة عل  انضمام مملكة البحرين  ل  البرو و ول المكمل 

ــ فضالً  لفأيتالذي ال فاقية قمع االستيالء غير المشرو  عل  الطائرات، 

 عل  الموافقةعل  األول  نصت المادة  ،من ماد ين عن الديباجة ــ

وعل  ذلك  وصي  الثانية  نفيذية.المادة والبرو و ول،  االنضمام  ل 

اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  القانو  المذ ور، 

 10 والموافقة عل  مواد المشرو   ما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟هل هنا  مالحداتشكرًا،  

 

 15 مالحظات()ال توجد 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 

 

 20 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 اللجنة. ةمقرر تاألق يمادة مادة،  فضل

 25 
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 ما جاءت من الديباجة  وصي اللجنة بالموافقة عل   :لديباجةا 

 الحكومة.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةهل هنا  مالحدات عل   
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضلي األقت ول وننتقل اآل   ل  المادة األ. الديباجة  ذ   ُقر 

 مقررة اللجنة.
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  المادة األول : 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 

 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضلي األقت  

 مقررة اللجنة.

 

 10 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة بالتعديل  المادة الثانية: 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هنا  مالحدات عل  هذه المادة؟ 

 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 
 

 )أغلبية موافقة( 
 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

. وبهذا نكو  قد انتهينا من بتعديل اللجنة  ذ   ُقر هذه المادة 

 مناقشة مواد مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 
 5 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 سوف نأقذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  في الجلسة القادمة. 

 10 ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص بمناقشة  قرير  اآل وننتقل 

وفد مجلس الشورى بشأ  المشار ة في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس 

الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في  فريقيا والعالم العربي، المنعقد 

م، 2017مايو  21 ل   20بأديس أبابا عاصمة أثيوبيا، قالل الفترة من 

 هنا  مالحدات عليه؟  فهل

   15 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، نأمل في الجلسة القادمة أ  يدر  مشرو  مي انية الدولة  

 20م، المشرو  اآل  عند اإلقوة النواب 2018ــ  2017للسنتين الماليتين 

ل  وبحسب التوقعات نأمل أ  يتم االنتهاء منه يوم الثالثاء عل  أ  يحال  

المجلس فيما بعد، واللجنة مشكورة وعدت أ  يكو  التقرير جاه ًا 

حالما يتم استالمه من اإلقوة النواب لمناقشته  من جدول أعمال 

يوليو، أحببت هنا أ  أنوه  ل  أ  مو و  الدين  16الجلسة القادمة بتاريخ 

 25 نه العام قد حولناه قطأً  ل  لجنة الش و  المالية واالقتصادية، في حين 
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من المفترض أ  يحال  ل  لجنة الش و  التشريعية والقانونية  ونه 

مشرو  قانو  جاء من قبل جاللة الملك بعد أ  رُفِ َ المشرو  السابق، 

من الالئحة الداقلية يجب  حالته  ل  لجنة الش و   120وبحسب المادة 

هذا التشريعية والقانونية، وستصل اللجنة رسالة اآل ، ونتمن  أ  يأ ي 

 5المشرو  مع مشرو  المي انية العامة  ونهما مر بطين معًا، وعليه 

سيكو  جدول أعمال الجلسة القادمة متضمنًا مشرو  قانو  بشأ  

المي انية العامة للدولة ومشرو  الدين العام، لكن قد نضيف  ل  جدول 

األعمال بع  المشروعات المستعجلة مثل مرسوم قانو  بخصوص العهد 

ة في لجنة الش و  االقتصادية والمالية، الذي  أجل سابقًا عند اإلقو

 10و ذلك لدينا أحد القوانين المهمة ــ     م االنتهاء منها ــ و ال سنضطر 

 ل  عقد جلسات استثنائية لالنتهاء من بع  الموا يع المهمة، ونأمل 

أ  يف  دور االنعقاد في أقرب فرصة ممكنة حت   تمكنوا من السفر 

قليالً هذا العام.  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين  الذي  أقر

 و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب.

    15 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أشكر  وجيهكم في قتام الجلسة  شكرًا سيدي الرئيس، 

بخصوص بع  الموا يع التي سنحاول االنتهاء منها قالل هذا األسبو  

قانو  المعاد من الدمة بإذ  ا ، و ذلك مشرو  أو األيام العشرة القا

 20قبل جاللة الملك  ما  فضلتم معاليكم أيضًا. بالنسبة  ل  مرسوم 

القانو  بخصوص العهد فهو الوحيد المتبقي لدى السلطة التشريعية، 

و ما  فضلتم معاليكم في الجلسة القادمة سننتهي منه    شاء ا . 

ت الحكومية فهو مر بط بمشرو  السندامشرو  أما بالنسبة  ل  

المي انية العامة، وبالتالي لن  ستطيع الحكومة االقتراض  ال بعد  قرار 
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السقف الجديد من قالل هذا القانو ، ومن المهم أ  يسير بالتوا ي مع 

 قانو  المي انية العامة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:  

 5ال يسعني قبل رفع هذه الجلسة  ال أ  أ قدم بالشكر شكرًا، 

الج يل باسمكم وباسمي  ل  حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المفدى 

عل  دعمه للسلطة التشريعية وللمواطنين بالموافقة عل  الحفاظ عل  

حقو  المواطنين ومكتسبا هم في مشرو  المي انية العامة القادمة، 

مجلس   صاحب السمو الملكي رئيس  ما أقدم الشكر الج يل  ل

 10الو راء الذي  ا  لديه اليوم صباحًا اجتما  مع رئيسي السلطة التشريعية 

ورئيسي لجنتي الش و  المالية واالقتصادية بالمجلسين، حيث أ د لنا 

أيضًا دعمه ومساند ه للحفاظ عل  حقو  المواطنين، وهذا هو ديد  

شأنه أ  يحفظ حقو  المواطن،  القيادة دائمًا المبادرة في  ل ما من

 ما نتقدم بالشكر أيضًا  ل  صاحب السمو الملكي األمير سلما  بن 

 15حمد  ل قليفة ولي العهد األمين عل  دعمه ومساند ه المستمرة للوصول 

 ل  مي انية متوافق عليها بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، و ل 

مناقشة المي انية العامة للدولة.  الدعم الذي حصلنا عليه من سموه قالل

قتامًا نأمل أ   أ ي هذه المي انية ــ بالرغم من الدروف المالية 

واالقتصادية الصعبة التي  مر بها مملكة البحرين ــ ملبية لطموحات 

 20المواطنين، وأ   كو  فرصة لتجاو  هذه الصعوبات في أقرب فرصة 

وبالذات اإلقوة  ممكنة    شاء ا ،  ما أشكر م عل  جهود م

في لجنة الش و  المالية واالقتصادية عل  جهودهم إلنجا  هذا المشرو  

بقانو ،  ما أشكر اإلقوة في مجلس النواب رئيسًا وأعضاءً عل  

 عاونهم مع مجلس الشورى إلنجا  هذه المي انية االستثنائية المهمة التي 
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