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 الرابعةمضبطة الجلسة 

 دور االنعقاد العادي األول

 الفصل التشريعي الخامس
 10 

 4الرقـم:    

 هـ1440ربيع الثاني  30 التاريخ:  

 م2019 يناير 6      
 

 15 

من دور االنعقاد العادي األول من  الرابعةعقد مجلس الشورى جلسته 

الفصل التشريعي الخامس بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني 

ربيع  شهر من الثالثين األحد يوم العاشرة من صباح بالقضيبية، عند الساعة

م، وذلك برئاسة صاحب 2019السادس من شهر يناير هـ الموافق 1440الثاني 

 20المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور 

 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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ـــدالل.الـــدرتورة  لعضــــــــو ا ـــد ال  بتســـــــــــام محم

 العضــــــــو الــــدرتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 العضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــمــــــال مــــــحــــــمــــــد فــــــخــــــرو.

ــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.  ال

 الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــا .

 العضــــــــو الــدرتورة جهــاد عبــدا  الفــا ــــــــــل.

 الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا  عــــــبــــــاس.

 مـــــد مـــــبـــــار  الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي.الـــــعضــــــــــــو حـــــ

 الـــعضــــــــــو ســــالــــد حســــــــــيـــن الــمســــــــــقـــطــي.

ــــحــــي. ــــي ــــرم ــــس حــــمــــد ال  الــــعضــــــــــــو ســــمــــي

ـــــاعـــــي. ـــــمـــــن ـــــ  أحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو دروي  ال

 الـــــــعضــــــــــــــو دالل جـــــــاســــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 ر ــــــــــــا  بــــراهــــيــــم مــــنــــفــــردي. الــــعضــــــــــــو

 الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا  فـــــــر .

لفضــــــــــــالــــة. يفــــة ا بيكــــة سل لعضـــــــــو ســـــــــ  ا

 الـــعضـــــــــــو ســـــــــــمـــيـــر صــــــــــــاد  الـــبـــحــــارنــــة.

ـــــة. ـــــد  ل رحـــــم ـــــي ـــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد  ع  ال

 دالـــرحـــمـــن الـــمـــعــــاودة.الـــعضـــــــــــو عــــادل عـــبــــ

 الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.

 العضــــــــو الــــدرتور عبــــدالع ي  حســــــــن أبــــل.

 العضــــــــو الــدرتور عبــدالع ي  عبــدا  العجمــا .

 الــــعضــــــــــــو عــــبــــدا  ســــلــــ  الــــدوســــــــــــري.
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 العضــــــــو عبــدالوهــاب عبــدالحســــــــن المنصــــــــور.

 الــــــعضـــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــبــــــدا  الــــــعــــــرادي.

 العضــــــــو الدرتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

ــــــعضــــــــــــــو فــــــ  ــــــحــــــاجــــــي.ال  اد أحــــــمــــــد ال

ـــمـــي.  ـــي ـــع ـــن ـــيصــــــــــــل راشــــــــــــد ال ـــعضـــــــــــو ف  ال

 العضــــــــو الــــدرتور محمــــد علي حســــــــن علي.

 العضــــــــو الــدرتور محمــد علي محمــد الخ اعي.

 العضــــــــو الــدرتور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــا .

ـــــد. ـــــمـــــ ي ـــــوســـــــــــــ  ال ـــــ  ي ـــــعضـــــــــــــو مـــــن  ال

 الــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديــنــــا  يــلــي سضــــــــــوري.

 الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

 الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .

ـــيــــدا .الـــعضـــــــــــو  يــــاســـــــــــر  بـــر ـــم حـــم ـــي  اه

ـــــم. ـــــت ـــــ  ـــــوســـــــــــــ  أحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو ي  ال

 

 

 المســتشــار أســامة أحمد العصــفورســعادة وقد حضــر الجلســة 

ســعادة الســيد  األمين العام لمجلس الشــورى. ه ا وقد مثل الحكومة

 غانم بن فضل البوعينين وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب.

 5 

 رما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية، وهم: 

  وزارة الداسليةمن: 

الرائد فواز ناصر الجيرا  رئيس شعبة المتابعة األمنية بش و   -1

 الجنسية والجوازات واإلقامة.
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النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجا  الوزارية بإدارة  -2

 الش و  القانونية.

 

 ألش ال وش و  البلديات والتخطيط العمرانيمن وزارة ا : 

 5 .ريل ال راعة والثروة البحريةمحمد أحمد  ل سليفة والسيد  -1

 لمياء يوس  الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية.السيدة  -2

 سعاد محمد حسن رئيس تراسيص وتنظيم البناء.السيدة  -3

بسام محمد الشويخ أسصائي أول موارد بحرية بالثروة السيد  -4

 البحرية.
5-  10 

  :من وزارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

 قانوني.المستشار الالسيد أربر جاسم عاشور  -

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.  -
 

  :15 من وزارة ش و  اإلعالم 

 .يوس  محمد  سماعيل مدير  دارة وسائل اإلعالمالسيد  -
 

  ش و  الشباب والريا ةمن وزارة : 

سالد سليم الحا  الوريل المساعد لش و  الريا ة السيد  -1

 20 والمنشآت.

 فاطمة عبدالحي الكوهجي باحث قانوني.السيدة  -2
3-  

  :من هيئة تنظيم سو  العمل 

 .أسامة عبدا  العبسي الرئيس التنفي يالسيد  -1

 25 محمد أحمد البوسميط المستشار القانوني.السيد  -2

 

ناصر األمين العام  رما حضرها الدرتور أحمد عبدا 
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المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدرتورة فوزية 

يوس  الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد السيد والبحوث، و

 الطوالبة حسن عليلش و  الجلسات واللجا  بالمجلس، والدرتور 

 5وأعضاء  ،رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بأعمال القائم

هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، رما حضرها عدد من مديري 

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

من دور االنعقاد الرابعة سة بسم ا  الرحمن الرحيم، نفتتح الجل

العادي األول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء 

األخ المستشار أسامة تفضل المعت رين وال ائبين عن الجلسة السابقة. 

 أحمد العصفور األمين العام للمجلس. 
 15 

 األمين العام للمجلس:

ا  وبرراته، السالم عليكم ورحمة ، شكرًا سيدي الرئيس 

اعت ر عن حضور ه ه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل سير،

 جواد حبيب الخياط للسفر سار  المملكة،السيد السعادة  صاحب

 20 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبه ا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص بالتصديق عل   اآل وننتقل 
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 فهل هنا  مالحظات عليها؟مضبطة الجلسة السابقة، 
 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

بيا  بمناسبة ال ررى  لدينا  ذ  تقر المضبطة رما وردت  ليكم. 

األخ المستشار أسامة  تفضل ،الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني

 أحمد العصفور األمين العام للمجلس. 
 

 10 األمين العام للمجلس:

بيا  مجلس الشورى بمناسبة ال ررى ، شكرًا سيدي الرئيس 

يسرنا أ  نرفع أسم   يات : الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني

التهاني والتبريكات  ل  المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك 

د بن عيس   ل سليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه، و ل  حم

 15صاحب السمو الملكي األمير سليفة بن سلما   ل سليفة رئيس مجلس 

الوزراء الموقر حفظه ا  ورعاه، و ل  صاحب السمو الملكي األمير 

العهد نائب القائد األعل  النائب األول لرئيس  يسلما  بن حمد  ل سليفة ول

الوزراء حفظه ا  ورعاه، و ل  الفريق الررن سمو الشيخ محمد مجلس 

بن عيس   ل سليفة رئيس الحرس الوطني، وجميع منتسبي الحرس 

 20الوطني، معربين عن عميق فخرنا واعت ازنا بالدور ال ي يضطلع به الحرس 

الوطني، وذلك  ل  جانب الم سسات األمنية والعسكرية العريقة في 

األمن واالستقرار، وحماية مكتسبات الوطن، في  المملكة، في  رساء

  وشكرًا. ،ظل القيادة الحكيمة حفظها ا  ورعاها

 :الرئيـــــــــــــــس
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شكرًا، وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص  

التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع بمناقشة 

م بشأ  تنظيم 2014( لسنة 37قانو  بتعديل بع  أحكام القانو  رقم )

عملية استخرا  الرمال البحرية وبيعها )المعد في  وء االقتراح بقانو  

 5أطلب من األست جميلة والمقدم من مجلس النواب(.  <بصي ته المعدلة>

   مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.علي سلما

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة. 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير في المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 التقرير في المضبطة. ذ  يتم تثبيت  
 

 (81صفحة  /1)انظر الملحق  
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشروع القانو . تفضلي  

 األست مقررة اللجنة. 

 

 25 العضو جميلة علي سلمان:
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تدارست اللجنة التقرير التكميلي للجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

المرافق العامة والبيئة )السابقة( بخصوص مشروع قانو  بتعديل بع  

م بشأ  تنظيم عملية استخرا  2014( لسنة 37أحكام القانو  رقم )

بصي ته >الرمال البحرية وبيعها )المعد بناءً عل  االقتراح بقانو  

 5عد  عادته  ل  اللجنة بناءً عل  المقدم من مجلس النواب(، ب <المعدلة

ديسمبر  23قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

م، بخصوص  عادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم 2018

بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة سالل دور االنعقاد 

د تدارس اآلراء العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبع

 10والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ سلصت اللجنة 

 ل  تبني ما انتهت  ليه اللجنة السابقة بالتوصية بالموافقة من حيث 

المبدأ عل  مواد مشروع القانو  والموافقة عل  نصوص مواده عل  النحو 

ويسمح بنقل >ارة الوارد أدناه: المادة األول : ارتأت اللجنة   افة عب

الرمال البحرية سار  حدود المملكة ألغراض أو مشاريع استراتيجية أو 

 15مشتررة بين دول مجلس التعاو  لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما 

( من المادة األول ، بحيث 2في نهاية البند ) <يقرره مجلس الوزراء

ببع   يكو  نقل الرمال البحرية بما تستدعيه الحاجة  ل  القيام

المشاريع المشتررة مع دول الجوار ممكنًا، ولن يتم ذلك  ال عن طريق 

قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك لضما  الحفاظ عل  ه ه الثروة 

 20الطبيعية من االستن اف رونها موردًا من الموارد المهمة لمملكة 

المادة األول : يستبدل >التالي: عل  النحو البحرين، ليكو  نص المادة 

( من القانو  رقم 6(، و)3( البند )2(، و)2( البند )1وص المواد )بنص

م بشأ  تنظيم عملية استخرا  الرمال البحرية وبيعها، 2014( لسنة 37)

يحظر تصدير الرمال البحرية >(: 2( البند )1النصوص اآلتية: المادة )
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المستخرجة في مملكة البحرين  ل  الخار . ويسمح بنقل الرمال البحرية 

استراتيجية أو مشتررة بين ر  حدود المملكة ألغراض أو مشاريع سا

دول مجلس التعاو  لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس 

مكررًا( من  2أجرت اللجنة تعديالً عل  المادة ) المادة الثانية: .<الوزراء

 5المادة الثانية، بحيث يُل م الوزير المس ول عن تنظيم صيد واست الل 

ماية الثروة البحرية؛ بتقديم تقرير يتضمن المواقع التي يسمح فيها وح

باستخرا  الرمال البحرية ورمية الرمال المستخرجة سنويـًا ومستوى 

تضرر البيئة البحرية في ه ه المواقع، عل  أ  يتم تقديم التقرير سالل 

مدة ال تتجاوز ثالث سنوات أو رلما طُلب منه ذلك عو ـًا عن تقديم 

 10ير سنوي رما هو منصوص عليه في المادة الم رورة، وذلك إلعطاء تقر

المدة الكافية للجهة المعنية لقياس األثر البيئي لعمليات استخرا  الرمال 

رما أجرت اللجنة تعديالً عل  البند الثاني  .وأثرها عل  األحياء البحرية

ة الحبس ( الوارد في المادة الثانية، حيث قررت  ل اء عقوب8من المادة )

( من ه ا القانو ، وذلك لعدم 6في حال تكرار مخالفة أحكام المادة )

 15وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة ال تقل عن شهر وال ت يد 

عل  ثالثة شهور، وبين قيمة ال رامة المنصوص عليها في المادة التي قد 

 :اليلتاعل  النحو أل  دينار، لتصبح المادة  200تصل قيمتها  ل  

يُرفع تقرير رل ثالث سنوات أو  مكررًا(: 2المادة  ) المادة الثانية:>

أقل من ذلك  ذا استدع  األمر من قبل الوزير المس ول عن تنظيم صيد 

 20مجلس الوزراء حول المواقع التي  ل  واست الل وحماية الثروة البحرية 

 يسمح فيها باستخرا  الرمال البحرية، وعدد المرسص لهم، ورمية

ا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في ه ه الرمال المستخرجة سنويً 

 (:2بند )ال( 8المادة ) .<المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها

عاقب بال رامة التي ال تقل عن عشرين أل  دينار وال تجاوز مائة أل  يُ>
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وفي حالة  ( من ه ا القانو .6دينار رل من سال  أحكام المادة )

المخالفة يُعاقب المخال  بال رامة التي ال تقل عن أربعين أل   تكرار

 . توصية اللجنة:<ادينار وال تجاوز مائتي أل  دينار، ويُل   الترسيص نهائيً

 في  وء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة السابقة

 5ة ( لسن37بخصوص مشروع قانو  بتعديل بع  أحكام القانو  رقم )

م بشأ  تنظيم عملية استخرا  الرمال البحرية وبيعها )المعد بناء 2014

عل  االقتراح بقانو  بصي ته المعدلة المقدم من مجلس النواب(؛ فإ  

الموافقة من حيث المبدأ عل  مشروع قانو  بتعديل  اللجنة توصي بما يلي:

م بشأ  تنظيم عملية 2014( لسنة 37بع  أحكام القانو  رقم )

 10را  الرمال البحرية وبيعها )المعد بناء عل  االقتراح بقانو  استخ

الموافقة عل  نصوص و المقدم من مجلس النواب(. <بصي ته المعدلة>

واألمر  مواد مشروع القانو ، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق.

 ، وشكرًا.معروض عل  المجلس الموقر التخاذ الالزم

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

تفضل األخ عبدالرحمن محمد هل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  

 جمشير.

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

 20بداية أشكر اللجنة عل  ه ا التقرير  شكرًا سيدي الرئيس، 

الوافي، رما أشكر رئيس اللجنة عل  تو يحه عملية نقل الرمال سار  

حدود المملكة ال ي أدلت به الصحافة، ألنه و ع النقاط عل  الحروف 

به ا التصريح صراحة، وفي الوقت نفسه أو ح للناس أ  البحرين أساسًا 

لك التصدير أساسًا ممنوع لعدم ليس لديها مخ و  رافٍ من الرمل، ل 
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وجود الكمية الالزمة التي يسمح بها للتصدير، فالبحرين بحاجة  ل  

رل ما تستخرجه من الرمال. بالنسبة  ل  و ع شرط السماح بنقل 

الرمال البحرية سار  حدود المملكة في المشاريع االستراتيجية بين دول 

  حل معضلة من الممكن الجوار بعد موافقة مجلس الوزراء، ه ا أدى  ل

 5دول الجوار.  معأ  تكو  عقبة أمام المشاريع االستراتيجية المشتررة 

فقط ما أريده من الجهات المختصة أ  تحدد مواقع استخرا  الرمال 

بدقة وبعد دراسة علمية بحيث ال ت ثر عل  الحياة الفطرية والبحرية 

ائيًا أو شبه جًا عشوالموجودة؛ أل  ما يحدث اآل  أ  هنا  استخرا

 ل  دمار  ي دياعل  مصائد األسما  من الممكن أ   عشوائي وتعديًا

 10الثروة البحرية، فيجب عل  الجهات المختصة أ  تقوم بدراسة وافية 

ن التي تكو  بعيدة عن المصائد الطبيعية الموجودة اربحيث تحدد األم

 في البحرين، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا، تفضلي األست دالل جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

والشكر موصول  ل  رئيس وأعضاء  شكرًا سيدي الرئيس، 

اللجنة. طبعًا بالنسبة  لينا رانت النقطة األساسية حول ه ا المو وع 

 20هي أ  تقرير اللجنة السابق أت  بحظر مطلق بدو  أي استثناء، ورا  

قرير  ليها في الفصل الما ي، ولكن بعد المناقشات ه ا سبب  عادة الت

التي دارت في المجلس حول  رورة وجود استثناء رما تفضل األخ 

عبدالرحمن جمشير بشرحه أ  األصل هو الحظر، واالستثناء يكو  في 

حالة وجود مشاريع مشتررة بين دول مجلس التعاو . أيضًا و عنا 
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بع  الممارسات التي قد يكو  رصد مالحظة، دائمًا عندما نأتي  ل  

فيها مخالفات سواء من قبل البلديات أو الجهة المختصة أو من قبل 

المجلس األعل  للبيئة؛ تكو  العقوبات هي الرادع لمثل ه ه األمور، 

المشرّع عندما يرغب في التدسل لو ع عقوبة لتلك المخالفات  ما أنه 

 5مارسات، ولكن را  و ما أ  يست يد لمنع الم ه،ذاتالحد يق  عند 

ه ا المشروع، في لدينا تعليق بالنسبة  ل  العقوبة التي رانت محط نظر 

  ا  العقوبتاهات أو  العقوبة المقررة رانت الحبس أو ال رامة  حيث 

، ولكننا وجدنا مع التعديل المقترح ــ ال ي أثرنا الجدل حوله ــ أنه معًا

التكرار أو العود. في ه ا تم االرتفاء فقط بال رامة وساصة في حالة 

 10الجانب ال أعلم حقيقة لماذا لم تأس  اللجنة به ه المالحظة سابقًا؟ ولماذا 

استبعدت مسألة الحبس وساصة في حالة التكرار، وارتفت فقط 

بال رامة؟! نحن نعلم أننا قمنا ب يادة سق  ال رامة،  ذ رانت في السابق 

أل  دينار، ولكن  200ا  ل  أل  دينار ولكننا رفعناه 50 يد عل  تال 

 لم ينص عل  عقوبة الحبس وتم استبعادها واالرتفاء بال رامة، وشكرًا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 20في البداية أود أ  أشكر اإلسوة ال ين  شكرًا سيدي الرئيس، 

لماذا  حول بالنسبة  ل  تساؤل األست دالل ال ايدأثنوا عل  تقرير اللجنة. 

ارتفت اللجنة فقط بال رامة المالية؟ سيدي الرئيس، في تقرير اللجنة 

وجد هنا  نسبة أو تناسب بين ال رامة المالية وعقوبة الحبس، ورد أنه ال ت

فنحن نتكلم عن شررات ذات شخصية اعتبارية، وشررات ذات 
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ماليين، سواء شررات عالمية تقوم رأسمال مهول ومعدات تكل  ال

من  فليسبه ه األعمال أو محلية أو أجنبية من سالل وريلها المحلي، 

ذلك من تأثير  يتبعير الشعب المرجانية وما مالمعقول تدمير البيئة وتد

 ،أصبحوا مهددين ، ال ينعل  حياة أجيال من العوائل التي امتهنت الصيد

 5ثانيًا: سطورته عل  األمن ال  ائي، عندما ه ا أوالً.  ،بل انقطعت أرزاقهم

أل   200أل  دينار رحد أدن  و 40نقول في حالة العود تكو  ال رامة 

 3دينار رحد أقص  أو عقوبة الحبس ومدتها شهر واحد رحد أدن  و

أشهر رحد أقص . نحن نتعامل مع م سسات ذات شخصية اعتبارية، 

قوم بحبس من قام بالعمل بمعن  أننا ال نستطيع حبس الم سسة، بل سن

 10أو من ينوب عن الم سسة؛ ل لك باإلبقاء عل  عقوبة الحبس نكو  قد 

أوجدنا ث رة للتملص من القانو  وااللتفاف عليه، فال رامة التي تصل  ل  

أل  دينار لم سسة بها معدات تكل  ماليين الدنانير أنسب من  200

د حددنا أنه في عقوبة حبس قد تكو  مدتها شهرًا واحدًا. ر لك ق

حالة العود يل   الترسيص نهائيًا، وله ا السبب استبعدنا الحبس حت  ال 

 15المخالفو  ومدمرو البيئة،  من ساللهاتكو  هنا  ث رة يتملص 

وسصوصًا ال ين يمارسو  أعمالهم في غير األمارن التي حددت لهم 

 بقصد وبتعمد وبسبق  صرار، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكرًا، تفضل األخ سميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

والشكر موصول  ل  اإلسوة في اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الموقرة عل  ه ا التقرير الوافي والمتكامل. في الحقيقة أثني عل  ما 
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تفضل به األخ عبدالرحمن جمشير بخصوص تحديد مناطق لشفط الرمال 

م التأثير الكبير ال ي يحدثه شفط الرمال البحرية البحرية، والكل يعل

عل  الشعب المرجانية، ورما تعلمو  أ  البحرين ج يرة يحيط بها 

البحر من جميع الجهات، وحباها ا  بشعب مرجانية في رل الجهات 

 5بها، وأعتقد أ  شفط الرمال هو أحد األسباب الرئيسة في  ةالمحيط

م شكّلت لجنة تحقيق 2008نه في عام تدمير الشعب المرجانية. أت رر أ

في مجلس النواب بخصوص الفشوت وتأثير شفط الرمال عل  الشعب 

المرجانية، ورا  لي الشرف أ  أرأس ه ه اللجنة في ذلك الوقت، 

وسلصت اللجنة في تقريرها  ل  أ  بع  المناطق في فشت الجارم 

 10ية شفط والج ء الشمالي من فشت العظم تأثرت تأثرًا ربيرًا بعمل

الرمال، وه ا شر البد منه طالما أ  البحرين بحاجة  ل  الرمال البحرية 

لمشروعات التعمير، ولكن ــ رما أسلفت وأشرت  ل  النقطة التي أشار 

 ليها األخ عبدالرحمن جمشير ــ يجب تحديد مناطق معينة بعيدة عن 

عتقد أ  الفشوت البحرية والشعب المرجانية حت  ال تتأثر تلك الشُعب. أ

 15الكثير منكم الحظ أثناء الهبوط في مطار البحرين الدولي أ  هنا  

سطوطًا تشبه السحب وهي عبارة عن رمال بحرية سل  منصات شفط 

عل   وت ثرالشعب المرجانية ت ثر عل  الرمال، وه ه في الحقيقة رلها 

بويضات األسما  والكثير من الم ارع والمناطق التي تعي  فيها ص ار 

ما ؛ ل لك أنا أثني عل  تقرير اللجنة مع األس  في االعتبار ما تم األس

 20 ذرره بخصوص تحديد مناطق له ه العمليات، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 . مقررة اللجنةجميلة علي سلما  شكرًا، تفضلي األست  

 جميلة علي سلمان: العضو
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بالنسبة  ل  العقوبات، في التعديل الوارد  شكرًا سيدي الرئيس، 

عن حالة قيام المادة ، تتكلم 6في باب العقوبات فيما يتعلق بالمادة 

الجهة المرسص لها، ومعن  ه ا أ  مرتكب الجريمة شخصية معنوية 

وبالتالي التعديل لم ي فل مضاعفة العقوبة في حالة العود، باإل افة  ل  

 5ال يمكن تطبيق عقوبة أنه  ألنه من الطبيعيأننا أل ينا عقوبة الحبس؛ 

الحبس عل  الشخص االعتباري، ل لك ارتفينا بعقوبة ال رامة وأل ينا 

عقوبة الحبس رو  مرتكب الفعل هو الجهة المرسص لها وهو شخصية 

 اعتبارية، ه ا فقط للتو يح، وشكرًا. 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ جمعة محمد الكعبي. 

 

 العضو جمعة محمد الكعبي:

الكل يعلم أ  المناطق البحرية محدودة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15وهنا  سطر ربير نتيجة التعدي عل  مراعي الروبيا  واألسما  واألحياء 

سم  الحفارات تالبحرية األسرى، ل لك أطالب بمراقبة ه ه السفن أو ما 

التي تجلب الرمال، بحيث تكو  مراقبة من قبل  دارة سفر السواحل 

ه ه المصائد له و دارة البيئة البحرية، وال يخف  عل  الجميع ما تعر ت 

من تدمير بسبب اإلهمال وما  لت  ليه من شح األسما  في البحرين. 

 20رار األسير الق هاأتقدم بالشكر واالمتنا   ل  الحكومة الموقرة إلصدار

المتمثل في الحفاظ عل  البيئة البحرية، والقضاء بعو  ا  عل  الصيد 

الجائر وتقليص العمالة اآلسيوية التي دمرت البحر، راجيًا أ  يطبق 

النوس ة البحريني في أسرع وقت ممكن، حيث    السفن أو الحفارات 

ا من تبحر في المساء عادة وتعود صباح اليوم التالي وجميع بحارته
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األجانب؛ ل ا أطالب مرة ثانية بمراقبتها من قبل الجهات المعنية، 

 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا، تفضل األخ يوس  أحمد ال تم. 

 

 يوسف أحمد الغتم: العضو

أتقدم بالشكر الج يل  ل  أعضاء اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

رو  المناطق البحرية  عل  جهودهم. أرى أ  المو وع سطير ومهم جدًا

 10محدودة وال يمكن االستمرار في ه ا الو ع أرثر. بودي لو تضاف 

عبارة تفيد بأهمية استمرار جهود الجهات المختصة في الحكومة 

الموقرة إليجاد سبل أسرى الستيراد الرمال من دول الجوار؛ أل  المنطقة 

سلبية ت ثر البحرية منطقة مشتررة والحدود متداسلة ورل التأثيرات ال

عل  المنطقة بأرملها، وباإل افة  ل  تأثيره عل  األحياء البحرية والثروة 

 15السمكية سيكو  هنا  تأثير عل  المياه الجوفية في المنطقة، وه ا 

المو وع يهم المنطقة رلها، ويجب أ  تتواصل الجهود مع دول المنطقة 

 كرًا.إليجاد سبل أسرى لحل ه ه المشكلة رما ذررت سابقًا، وش

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

صباح الخير جميعًا. أعتقد أ  ه ا  شكرًا سيدي الرئيس، 

المو وع مهم جدًا رما تفضل اإلسوة. بحسب تقرير مجلس النواب ال ي 
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م تحتا  2008أشار  ليه األخ سميس الرميحي رانت البحرين في عام 

م، و ذا رانت هنا  2020مليو  متر مكعب من الرمال حت   500 ل  

حاجة  ل  مشاريع استراتيجية بين دول الجوار فيمكن للبحرين أ  

تساهم في ذلك. منطقة حدود البحرين محدودة وأعتقد أ  المساهمة في 

 5أ  دفن بع  في ال شك  .البحرين امثل ه ه المشاريع سوف تتضرر منه

 ،ق ساهم في حل مشكلة اإلسكا  وساعد في زيادة اليابسةالمناط

ه ه المشاريع. المالحظ أ  معظم الدفا  اآل  هو  المواطنو  استفادو

 .في شمال ديار المحر  وه ه المنطقة محددة من قبل الجهات المعنية

ــ رما ذرر اإلسوا  ــ أ  الجرافات والردم أثرا عل  أيضًا وال شك 

 10ل ربير، وبحسب تقرير مجلس النواب را  مصائد األسما  بشك

نوعًا فقط، وه ا يعني  50نوع من األسما  بينما اليوم لدينا  400هنا  

نوعًا قد اندثر بسبب األعمال التي تقوم بها بع  الشررات.  350أ  

ذرر التقرير ر لك أ  شررات معينة تدين للحكومة الموقرة بمبلغ 

 :وس الي  ل  سعادة وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب ،مليو  دينار 50

 15وزارة األش ال والبلديات لهل ه ه الشررات فعالً لم تسدد ه ه المبالغ 

والتخطيط العمراني؟ حيث ذرر التقرير أ  المتر المكعب يباع 

، وأعتقد أ  ه ا المبلغ زهيد جدًا مقارنة سمائة فلسلشررات بمبلغ سمل

اع للمواطنين والشررات، المطلوب تعاو  جميع بسعر الرمال التي تب

الجهات في ه ا الشأ  للمحافظة عل  ه ه الثروة لألجيال القادمة وو ع 

 20ليس فقط سطط معينة لالستفادة من ه ه الثروة، حيث    جرف الرمال 

الحياة البحرية بل حت  المجاري التي تصب في البحر في  فيي ثر  ما

 بع  مناطق البحرين، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
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 شكرًا، تفضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 درويش أحمد المناعي: العضو

صبحكم ا  بالخير جميعًا. أشكر  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5اللجنة عل  ما توصلت  ليه بشأ  استخرا  الرمال، ولدي استفسار بشأ  

( بخصوص تكرار المخالفة، مشروع القانو  8من المادة ) 2البند 

ي رر عادة الفترة ال منية بين المخالفة األول  والمخالفة الثانية فأرجو 

يث تحدد الفترة ال منية بين أ  ينتبه اإلسوة  ل  ه ا األمر، بح

 المخالفتين األول  والثانية، وشكرًا.
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين وزير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 15 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

را  بودي االستماع لجميع اإلسوة ولكن  شكرًا سيدي الرئيس، 

أيت أ  القائمة ستطول وقد تتأسر مداسلتي ل لك فضلت تقديمها فربما ر

( من 2يكو  فيها فائدة لي شخصيًا وللجميع. نحن نناق  المادة )

يحظر تصدير الرمال البحرية >: أنه مشروع القانو ، التي تنص عل 

 20 <.... المستخرجة من مملكة البحرين للخار 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ازلنا في المناقشة العامة. مسعادة الوزير   
 

 25 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
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اإلسوة تكلموا عن المواد جميعًا وليس عن  سيدي الرئيسلكن  

 المبادئ واألسس العامة فقط، وه ا ما سلط عليّ األمور. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ا. سعادة الوزير لك أ  تتكلم في المواد جميعًا أيضً  

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

، لكن أعتقد أ  رل ما طرأ اكو  في حينهتمناقشة المواد س 

  ل من تعديل عل  القانو  أو طُلب من سالل مقترح القانو  ال ي تحول 

 10 ،بالكامل، وسوف يأتي رأي الحكومة في حينه  مشروع قانو  مستوف

ورما ذررت أنه حدث نقاش بشأ  ت ليظ العقوبة ومواقع تحديد 

استخرا  الرمال وغير ذلك وأرى أ  تناق  في حينها، نحن نتكلم حاليًا 

عن المبادئ واألسس العامة، وأعتقد أ  القانو  القائم يستوعب رل 

 التعديالت بل وبإحكام أربر مما ورد في ه ا المقترح، وشكرًا. 

 15 

 ــــــس:الرئيـــــــــ

 شكرًا، تفضل األخ الدرتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 20أريد أ  استخدم عبارة سعادة وزير ش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

مجلس الشورى والنواب )المبادئ واألسس العامة( له ا القانو  هي 

القانو  يصط  لحماية البيئة البحرية بالدرجة األول ، باعتبار أ  ه ا 

وبال ات البيئة البحرية  ،مع القوانين األسرى التي تهدف  ل  حماية البيئة

باعتبارها أرثر البيئات تضررًا في البحرين، وه ا القانو  جاء ليحميها 
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من استخرا  الرمال.    ال رض الرئيسي من ه ا القانو  هو منع 

ع  طار يسمح استخرا  الرمال من أجل تصديرها، لكن اللجنة رأت و 

بنقل ه ه الرمال  ذا رانت هنا  حاجة  رورية من أجل مشاريع 

استراتيجية. ه ا ما أردت تو يحه وسأؤجل تعليقي عل  بقية المواد  ل  

 5 حين مناقشتها، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ عبدالرحمن محمد جمشير. 

 

 10 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

أحببت أ  أشكر األخ يوس  ال تم عل   يدي الرئيس،شكرًا س 

مداسلته، فهو يتكلم من سبرته رونه مس والً سابقًا في  دارة سفر 

اطالعه عل  حجم المخالفات التي تحدث عند استخرا  من السواحل، و

الرمال. أرى وجوب و ع  وابط صارمة لعملية استخرا  الرمال سواء 

 15اريع المشتررة بيننا وبين دول الجوار، لمشاريع مملكة البحرين أو للمش

وتكنولوجيا  ،الحدود البحرية لمملكة البحرين هي حدود واسعة جدًا

فال مانع من أ  تحدد مناطق معينة  ،استخرا  الرمال متطورة جدًا اآل 

حت  في المياه العميقة الستخرا  الرمال بحيث تكو  بعيدة عن مصائد 

األسما  التي ت ثر عل  الحياة الفطرية والثروة السمكية، ل لك يجب 

 20عل  الجهات المعنية تحديد مواقع مدروسة جدًا لعملية استخرا  الرمال، 

 وشكرًا.

 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
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 شكرًا، تفضلي األست دالل جاسم ال ايد.  

 
 دالل جاسم الزايد: العضو

عندما ذررت األست مقررة اللجنة أننا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5نتكلم عن الشخص االعتباري، فنحن نعرف أ  الشخص االعتباري 

تفرض عليه ال رامة، ولكن وفق القوانين فإ  الشخص االعتباري عندما 

عته فإنه يُعاقب، لكن القانو  الناف  وساصة في يعمل لمصلحته ومنف

مجال العقوبات فصّلها وحددها بشكل رافٍ ووافٍ، نحن نتكلم أوالً 

عن استخرا  الرمال فإذا سالفت ذلك تُعاقب. و ذا رانت الكمية أرثر 

 10من المصرح لك به أيضًا تعاقب، نحن نتكلم اآل  عن استخرا  وتصدير 

الحظر  .لبوعينين ذرر أ  القانو  الناف  راملالرمال وسعادة األخ غانم ا

موجود )وهو األصل(  ال بموافقة مجلس الوزراء )وه ا هو االستثناء(، 

ال يادة التي جاءت بها اللجنة أنها حددت االستثناء باستثناء  سر، وهو 

أ  مجلس الوزراء لن يصرح به ا االستثناء  ال  ذا را  ألغراض أو 

 15مشتررة بين دول مجلس التعاو  لدول الخليج مشاريع استراتيجية أو 

العربية، فالمشرع الحالي أراد أ  يقيد االستثناء ال ي يمنح من األصل 

العام. عندما نتكلم عن العقوبات فه ا القانو  تحديدًا تناول مسألة 

الشروع وعاقب عليها في مثل ه ه الجرائم واعتبرها جريمة تامة.  تطرقت 

 ذا أردنا  هنا  مخالفات رما ذرر رئيس اللجنة  ل  باب العقوبات أل 

 20في تفعالً معالجة التلوث البيئي أو المخالفات البيئية التي تحدث ال نك

فقط بال رامات في مثل ه ه الجوانب؛ أل  ه ه شررات قد تكو  

ن تخسر شيئًا من دفع ال رامات المالية؛ و نما الرادع عندما ول مقتدرة

عقوبة أساسية باعتباره ه ا العمل بالحبس يحكم عل  من هو عل  رأس 

 القانو ، وشكرًا.بعندها سيكو  هنا  الت ام أرثر 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األست الدرتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 5 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 ذ جاء فيه  ،لدي استفسار حول التقرير شكرًا سيدي الرئيس، 

 ، بينما المادة <... بتقديم تقرير يتضمن المواقع .>..المادة الثانية في 

، وهما نفس <... يرفع تقرير حول المواقع جاء فيها >...مكررًا(  2)

 تفسير ذلك؟ وشكرًا. باإلمكا الشيء، فهل 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

تفضل  عند مناقشة المواد ستتضح رل االستفسارات. شكرًا، 

 سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 15 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

في ستام ه ا النقاش يستفاد أ  هنا   شكرًا سيدي الرئيس، 

تصورًا لدى الكثير من األعضاء بأ  العملية غير منظمة في قضية 

م، 2014ظمة من قَبل قانو  استخرا  الرمال. عملية استخرا  الرمال من

سنة تقريبًا، وتم تحديد منطقة شر  البحرين  30وه ه العملية من  حوالي 

 20ستخرا  الرمال ألنها األنسب ولوفرة الرمال فيها بكثرة العمومًا منطقة 

العملية م تم تنظيم 2014قانو  في أرثر من المناطق األسرى؛ ولكن 

تنظيم في عملية  ر مما را ، ووردت عقوبات ووردببشكل أر

االستخرا  والكميات المستخرجة والرقابة عليها. تفضل اإلسوة 

واألسوات بالكالم عن تحديد العقوبات، وه ه العقوبات سنناقشها في 
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ن أ  هنا  منطقة محددة الستخرا  الرمال ، ولكن أريد أ  أبي8ّالمادة 

الثالثين أصبحت الرمال فيها حاليًا شبه معدومة؛ ألنها استنفدت سالل 

السنة الما ية، والجهات المختصة جميعها أي الوزارة المعنية والمجلس 

األعل  للبيئة وباقي الجهات حاليًا تدرس منطقة بديلة؛ أل  الرمال مادة 

 5استراتيجية في رل المشاريع وليس فقط في مشاريع البناء بل في الردم 

ترات أ  مادة  رورية، وحاولنا في فترة من الف يوسالف ذلك، فه

نستورد الرمال ولكن العملية لم تستمر ألسباب رثيرة، فحاليًا علينا 

ج يرة، فلسنا النموذ  الوحيد في  ناباعتباراالعتماد عل  مواردنا ال اتية 

العالم، الكثير من الدول التي تواجه نفس اإلشكالية تجد أ  الحل هو 

 10ة من البحر مع البحر، و سرها وأقربها لنا سن افورة فمواردها الرملي

الفار  رونها أقل مساحة من البحرين وسكانها أربعة أ عاف عدد 

فر حاليًا، ولكن العملية االمتوهو ه ا هو أ  سكا  البحرين. ما أقوله 

منظمة وهنا  رقابة من الجهات المعنية وهنا  عقوبات من سالل القانو  

مورًا أسرى، القائم. أتمن     شاء ا  عند مناقشة المواد أ  أبين أ

 15 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ علي عبدا  العرادي. 

 

 20 علي عبداهلل العرادي: العضو

والشكر موصول  ل  رئيس وأعضاء  شكرًا سيدي الرئيس، 

ساصة والحالية والسابقة. أعتقد أ  ه ا التعديل تعديل مهم جدًا  تيناللجن

ا في مملكة البحرين مشكلة. بداية أ  مو وع جرف الرمال يشكل لن

ساصة استثناء المشاريع وأتفق مع اللجنة في جملة من التعديالت 
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االستراتيجية ألنها حددت أ  ه ه المشاريع في النهاية سواء رانت 

استراتيجية أو مشتررة مع دول مجلس التعاو  يصدر بتحديدها قرار 

حق. ر لك أتفق مع ن مجلس الوزراء، فأرى أ  ه ا التعديل تعديل مع

الوزير المعني صالحية تحديد تلك المناطق بعد موافقة  في  عطاءاللجنة 

 5أسال  اللجنة في أمرين: األول:  ل اء الترسيص، فاألد  ومجلس الوزراء. 

ساصة أ  تعديل قانو  الشررات قد فصل وهو سحب الترسيص، 

الترسيص عن التسجيل، فسحب الترسيص أد  من الناحية القانونية. 

الثاني: أل ت اللجنة عقوبة الحبس وارتفت بال رامة، و   رانت قد 

شددت عقوبة ال رامة وأعتقد أ  ه ا أمر محق. أود ر لك أ  أحيل 

 10نو  المطبق حاليًا من من القا 8أصحاب السعادة األعضاء  ل  المادة 

يعاقب بالحبس وال رامة > عل : نص في الفقرة األول ت التي هنفسالقانو  

بمعن   <التي ال تقل عن ثالثين أل  دينار وال تجاوز المائة أل  دينار ...

أ  القانو  الحالي لم يلغِ عقوبة الحبس. أيضًا ال أعتقد أ  وقوع عقوبة 

ساصة أنه عبارة عن و ،تحيلالحبس عل  الشخص المعنوي أمر مس

 15مجموعة من األشخاص واألموال، له شخصية قانونية مستقلة، وله سجل 

مستقل، وله شخص يمثله عند تأسيس ه ا الشخص المعنوي، وو عه 

في النظام األساسي الشخص المس ول. أعتقد بإمكاننا ببساطة أ  

ه نطبقه رما هو الحال في رل الجنح التي ترتكب وفق ما نصت علي

من قانو  العقوبات أ  عقوبة الجنح هي الحبس أو ال رامة أو  50المادة 

 20جدًا. الحكومة  مهمالعقوبتا  معًا، فأرى أ   بقاء عقوبة الحبس أمر 

التقارير المرفقة أ  عقوباتها الحالية الوارد في ر لك بينت في ردها 

تالي بالوال رامة، و الحبس تيأشد، بمعن  أ  الحكومة وافقت عل  عقوب

أعتقد أ    افة عقوبة الحبس مهمة وه ا الت يير الشكلي بدالً من 

  ل اء سحب الترسيص، وشكرًا.
 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األست جميلة علي سلما .  
 

 جميلة علي سلمان: العضو

 5لتو يح ما أثاره األخ علي العرادي حول  شكرًا سيدي الرئيس، 

اللجنة ارتأت أقول     سحب الترسيص،   لالترسيص نهائيًا  ت يير  ل اء

أ  السحب يعتبر صفة م قتة وال يتناسب مع رلمة نهائيًا، وغالبًا ما 

يكو  ه ا السحب  داريًا مثل قانو  المرور عند سحب الرسصة، 

تم ولكننا نتكلم عن حكم محكمة وهو  ل اء بصفة نهائية؛ ل لك 

 10؛ أل  السحب غالبًا < وليس >ويسحب<رسيصويل   التاستخدام عبارة >

 ما يكو  عقوبة  دارية، واإلل اء بحكم محكمة، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ علي عبدا  العرادي. 
 15 

 علي عبداهلل العرادي: العضو

أتفق مع األست جميلة سلما  بأ  عقوبة  شكرًا سيدي الرئيس، 

ة السحب، لكن أعتقد أ  سحب الترسيص هو اإلل اء تختل  عن عقوب

ساصة أ  العقوبات التي تطبق عل  الشخص االعتباري تعتبر و ،األد 

 20كو  الحل أو المراقبة أو يعقوبات مختلفة عن الشخص الطبيعي، قد 

ه ه العقوبات ال تتالءم مع طبيعة ه ا الشخص أو غيرها من التصفية 

 ذا رنا سنبقي عل  عقوبة  :أقولفي المداسلة األول  أردت أ   .يوالمعن

األمر اآلسر رما  .أيضًا أ  نصادر اآلليات التي استخدمتفعلينا اإلل اء 

 ذا أل ينا ونعرف أ  السجل التجاري قد يتضمن العديد من األنشطة، 

 25الشررة لمخالفتها في شق واحد فما عالقة بقية األنشطة؟ سحب سجل 

النهاية ال أتمسك ب لك رثيرًا، الترسيص أد ، وه ه نية المشرع. في 
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 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة. 

 5 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

لن أعيد ما ذرره اإلسوة واألسوات  شكرًا سيدي الرئيس، 

ما أحس. أشعر أ  المشروع األصلي والكرام لكن يجب أ  أقول رأيي 

ومنسجم أرثر من التعديالت. التعديالت و   را  فيها شيء متماسك 

 10ساصة في قضية و ،من الفائدة  ال أ  هنا  سلالً ال تطمئن النفس  ليه

عدم فتح الباب لتصدير الرمال؛ ألننا أصالً  هوالعقوبات. األصل في رأيي 

نعاني شحًا في الرمال، و ثار استخرا  الرمال سلبية وربيرة، و   رنا 

ة  ليها. بع  المواد لم أستطع اعتبارها محكمة؛ ألنها تحظر في حاج

ثم تسمح ثم تحدد، فليس فيها اطمئنا . أقول بعد ال ي سمعناه وساصة 

 15رلمة سعادة وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب، اع روني أ  أتجرأ 

وأطلب من األخ رئيس اللجنة  عادة المشروع  ل  اللجنة واألس  في 

 ساصة في مواد العقوبات، وشكرًا.وبع  األعضاء  االعتبار ما ذرره
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات أسرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  مشروع القانو  من حيث المبدأ؟ 
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 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

األخ عادل المعاودة لنناق   القانو  من حيث المبدأ. ذ  يُقر مشروع  

 5المواد مادة مادة فإذا ارتأينا ــ بعد أ  يبين اإلسوة رأيهم في رل مادة 

لم يد من الدراسة، عل  حدة ــ أ  هنا  حاجة  ل   عادته  ل  اللجنة 

ننتقل  .عل  المجلس األمر سنعرضفواألس  في االعتبار ما دار من نقاش 

 اللجنة. ةمقرر تاألس يمادة مادة، تفضل المشروع مناقشة مواد ل  اآل  
 

 10 العضو جميلة علي سلمان:

رما جاءت من  الديباجةتوصي اللجنة بالموافقة عل   :ديباجةال 

 الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟الديباجةهل هنا  مالحظات عل   

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟الديباجةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25. وننتقل اآل   ل  المادة التالية، تفضلي األست الديباجة ذ  تُقر  

 مقررة اللجنة.
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 العضو جميلة علي سلمان:

توصي اللجنة بالموافقة عل  ه ه المادة بالتعديل  المادة األول : 

 الوارد في التقرير.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

سعادة األخ غانم بن  تفضل هل هنا  مالحظات عل  ه ه المادة؟ 

 فضل البوعينين وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 10 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 2النص األصلي في القانو  القائم البند  شكرًا سيدي الرئيس، 

المستخرجة سار  مملكة يحظر تصدير الرمال >يقول:  1من المادة 

، تفضلت األست دالل ال ايد وقالت <البحرين  ال بموافقة مجلس الوزراء

 ننا نقيد المقيد، أي قيد بموافقة مجلس الوزراء ثم قيد بقيد  سر وهو 

 15مجلس التعاو . دول قضية المشاريع االستراتيجية أو المشتررة مع 

رل جوانب  أتصور أ  النص القائم فعالً مختصر ومحكم وي طي

المو وع. أوالً: هل القيد في قضية السماح بتصدير الرمال ألغراض أو 

مجلس التعاو  فقط؟ ربما دول مشاريع استراتيجية أو مشتررة بين 

تكو  هنا  أغراض أسرى، وربما هنا  مصالح أسرى، لِنرَ معالي 

 20، ثم لنقرأ « ال بموافقة مجلس الوزراء»الرئيس القيد القائم وهو 

من الدستور التي تقول في  47ص مجلس الوزراء بحسب المادة استصا

فأينما رانت هنا  « يرع  مجلس الوزراء مصالح الدولة...»البند )أ(: 

مصلحة للدولة فإ  مجلس الوزراء يراعيها،  ذا رانت هنا  مصلحة في 

كن هنا  مصلحة فلن يتم التصدير. تالتصدير فيتم التصدير، و   لم 

 25طة ومثال  سر عل  قضية أ  األمر تم تقييده فقط ولدي ملحوظة بسي
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بالمشاريع، وأقول: لو أ  هنا  رماالً ــ عل  سبيل المثال ــ تلوثت بتسرب 

نفطي أو تسرب نووي ــ ال سمح ا  ــ مستقبالً أو سالف ذلك، فه ا 

النص ال يسمح بإسراجها سار  البحرين، أعني للتخلص منها عل  سبيل 

القيد هو قيد تشوبه في اعتقادي شبهة و شكالية في المثال،  ذ  ه ا 

 5التطبيق مستقبالً لو استجدت حاجات أسرى، ولكن القيد الموجود 

حاليًا هو اشتراط موافقة مجلس الوزراء، والنص الدستوري يقول    

مجلس الوزراء يرع  مصالح الدولة،  ذ  أينما رانت هنا  مصلحة 

راء. أتصور أ  اإلبقاء عل  النص للدولة فسوف يتجه  ليها مجلس الوز

وأرثر رما ورد في القانو  الناف  ــ وه ا تصوري الشخصي ــ أفضل 

 10من ال يادات التي تمت   افتها. طبعًا اإلسوا  حاولوا أ  يتفادوا   حكامًا

قضية الحظر المطلق الوارد في مشروع اإلسوا  في مجلس النواب، 

المشتررة بين دول مجلس وأ افوا ل لك فسحة وهي قضية المشاريع 

التعاو . عندما تكلم اإلسوا  بداية عن األسس والمبادئ، بداية من األخ 

عبدالرحمن جمشير ثم األست دالل ال ايد واألخ سميس الرميحي واألخ 

 15أحمد الحداد، جميعهم في تصورهم أنه يُحظر تصدير الرمال، ألننا 

رمال المطلوبة،  ذ  حاليًا بالفعل لدينا  شكالية في توافر رميات ال

البد أ  يُحظر مُطلقًا، ثم ارتأوا أ  يضيفوا ه ه الفسحة ــ رما قلت ــ 

في المادة، ولكني أتصور أ  القيد الموجود في النص القائم الناف  

وأفضل ويستوفي ال رض المُراد من وراء ه ا التعديل.  أرثر  حكامًا

 20لقيد الوارد في المادة مجلس الوزراء لن يتجه  ال  ل  مصلحة الدولة، فا

ــ أعني بموافقة مجلس الوزراء ــ لم يدسل في تفاصيل ولم يدسل في 

أمثلة ولم يدسل في مشاريع من دو  مشاريع، ولكن أعط  السلطة 

لمجلس الوزراء أينما رانت المصلحة لمملكة البحرين أ  يتجه نحوها. 

لواردة، أتصور أ  اإلبقاء عل  النص األصلي أفضل من التعديالت ا
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 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ الدرتور عبدالع ي  حسن أبل. 

 5 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

أسعد ا  صباح الجميع بكل سير  شكرًا سيدي الرئيس، 

وسرور. أنا لم أشار  في النقاش العام، ولكن فيما يتعلق به ه المادة 

أنا أتفق مع ما جاء به األخ عادل المعاودة من أ  النص ال ي جاء بتعديل 

 10اللجنة الموقرة فيه سلل. وأتفق ر لك مع ما تفضل به سعادة وزير ش و  

وأفضل  أرثر  حكامًاالنص األصلي مجلسي الشورى والنواب من أ  

فيما يتعلق بالتفسير. النص المعدل ينص عل  حظر التصدير، وأفهم أ  

التصدير هو عدم البيع في الوطن و نما التصدير ألغراض التبادل 

التجاري، وبالتالي التصدير هو شيء سارجي، وه ا وا ح، فحظر 

 15قول بحسب التصدير وا ح وليس عليه سالف، ولكن عندما نأتي ون

تعديل اللجنة الموقرة  نه يُسمح بنقل الرمال، فإ  النقل هو  جراء مختل  

عن التصدير تمامًا، أنت يمكن أ  تنقل شيء من مكا   ل  مكا ، 

وبالتالي ما سمحت به هنا هو النقل ولم تتكلم عن التصدير، التصدير 

قد يكو  ألغراض تجارية ويمكن أ  يكو  ر لك ألغراض تبادلية، 

 20ليس دقيقًا في ه ا المو ع، وال يجوز أ  نقول « النقل»واستخدام 

ثم يقول ، ه ا من ناحية منطقية. «النقل»ثم نستثني بـ «الحظر»بـ

سار  حدود المملكة ألغراض أو مشاريع استراتيجية أو »النص: 

فقط فقد « مشاريع استراتيجية»، اآل   ذا قلنا «مشتررة بين الدول

فإنها قد « مشاريع استراتيجية»ألننا  ذا قلنا تكو  للقطاع الخاص، 

 25تكو  للقطاع الخاص، وأنت ب لك تخال  الحظر ال ي و عته في 
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المادة. ولكن لو قلنا المشاريع المشتررة لدول مجلس التعاو  فسوف 

يكو  هنا  منطق أرثر ألغراض استراتيجية تتعلق بالتطور والتنمية 

األمور، ويحتا   ل  تعديل، الخليجية. أعتقد أ  النص تشوبه بع  

ستل  مع اإلسوا  في اللجنة مع رل االحترام والتقدير، وأتفق مع ما أو

 5في تفضل به سعادة وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب من أ  النص 

من حيث المبدأ ويتيحه في حاالت التصدير فعالً يحظر المشروع الناف  

  النص فأصبح ليس معينة يقدرها مجلس الوزراء، وقد عدّل اإلسوا

، أعتقد «بما يقرره مجلس الوزراء»و نما  «وفقًا لقرار مجلس الوزراء»

هو النص األد   «وفقًا لقرار مجلس الوزراء»أ  التعبير واحد ولكن 

 10 واألفضل، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ عبدالرحمن محمد جمشير. 

 

 15 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

التصدير يحدث في حالتين: حالة وجود  شكرًا سيدي الرئيس، 

فائ  في اإلنتا  زائد عن حاجة االستهال  المحلي، وحالة وجود أسعار 

عالية جدًا في الدول المجاورة تُرَغِّب الشررات المصنعة في التصدير 

ين، فنحن لدينا محدودية في تغير موجود الحالتا  وهاتا  ل  الخار ، 

 20األمر اآلسر أ  األسعار في الدول المجاورة أقل بكثير من اإلنتا ، و

أسعارنا الحالية، فنحن نسع  الستيراد الرمل أساسًا، وعليه أعتقد أ  

الفقرة التي و عتها اللجنة في صالح المشاريع االستراتيجية المشتررة 

بيننا وبين دول مجلس التعاو ، أعني أ  يُسمح بنقل الرمل سار  حدود 

في اعتقادي أنهم أصابوا في ه ا التعديل. األمر اآلسر أ   المملكة،
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الرمل والكنكري والحص  وغيرها هي ثروة طبيعية يجب المحافظة 

عليها، وأعتقد أ  الدولة عندما تُعطي تصاريح تصدير فإنها يجب أ  

تضع سعرًا له ه المواد المستخرجة من الدولة. في السعودية هنا  رسوم 

رمال يتم استخراجها يجب أ  تدفع للدولة، عل  رل شحنة من ال

 5ا، فه ه رلها مور لك األمر بالنسبة  ل  الكنكري والحص  وغيره

 ثروات طبيعية يجب المحافظة عليها، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 10 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

و ع ه ه الفسحة ألننا اللجنة ارتأت  شكرًا سيدي الرئيس، 

نعرف أننا مستقبالً ــ    شاء ا  ــ سوف تكو  بيننا وبين العديد من 

دول مجلس التعاو  مشاريع مشتررة، فسمحت بالنقل مثلما تفضل األخ 

 15الدرتور عبدالع ي  أبل، وليس التصدير للبيع، نعني نقل الرمال لمشاريع 

يع تتبع السياسات العُليا، مشتررة بيننا وبين دول مجلس التعاو ، مشار

وهنا رأت اللجنة الموافقة عل  األمر، نعني النقل، وليس باعتبار الرمال 

سلعة تباع، وذلك بحسب االتفا  ال ي يكو  بين الجهات العُليا وبحسب 

طبيعة ه ه المشاريع المشتررة وبعد موافقة مجلس الوزراء، نتحدث 

 20وسمحت بالنقل له ه  عن نقل وليس تصدير. المادة حظرت التصدير

أ ّ النقل ليس للبيع، أعني المشاريع، والبد أ  يتم االنتباه له ه النقطة، 

و نما للمشاريع المشتررة ذات الرأسمال المشتر  بين دول وحكومات 

مجلس التعاو ، ه ه المشاريع هي التي ارتأت اللجنة أ  ترفع القيد عن 

مشير رل مواد البناء التي النقل  ليها. مثلما تفضل األخ عبدالرحمن ج
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لدينا اليوم مستوردة من مجلس التعاو ، سواء الكنكري أو الرمال، 

حت  الرمل ال راعي نستورده من دول مجلس التعاو ، ور لك اإلسمنت 

وغيره من المواد، وعندما نضع حظرًا يتضمن المشاريع المشتررة ف لك 

مجلسي ش و  ر مضر، ولو را  ه ا متحقق ــ مثلما تفضل سعادة وزي

 5الشورى والنواب ــ فال يضر تأريد الم رد، صحيح أ  األمر متحقق، 

ولكن نريد زيادة تأريد الم رد حت  يتبين حجم التعاو  بيننا وبين 

دول الخليج العربي في المشاريع المشتررة، وه ا يحب  في القانو ، 

لتي أعني النص عل  أ  الحظر ال يسري عل  ه ه المشاريع المشتررة ا

 تمثل مصلحة عُليا لجميع دول مجلس التعاو ، وشكرًا.
 10 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األست دالل جاسم ال ايد.  
 

 15 

 العضو دالل جاسم الزايد:

أحب أ  أو ح نقطة في المادة األول .  شكرًا سيدي الرئيس، 

مشروع القانو  عندما را  اقتراحًا من اإلسوا  في مجلس النواب 

رانت ه ه المادة التي نناقشها موجهة  ل  حظر تصدير الرمال البحرية 

 20المستخرجة في مملكة البحرين  ل  الخار ، ه ه هي فكرة وأساس 

ي مجلس النواب. وعندما المشروع بقانو  بناء عل  اقتراح اإلسوا  ف

ناقشنا األمر في مجلس الشورى را  اعترا نا فقط عل  أ  الحظر 

المُطلق هو مسار ساطئ، باعتبار أ  القانو  الناف  حاليًا نصه بالضبط 

يُحظر تصدير الرمال المستخرجة سار  مملكة البحرين  ال »أنه 

 25اللجنة في  ، وهو ال ي عل  أساسه تم رد تقرير«بموافقة مجلس الوزراء
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الفصل التشريعي السابق. نحن رنا مع ه ا النص، ومع احترامي الشديد 

لما تفضل به األخ ف اد الحاجي من أ  ه ا تأريد للتأريد، نحن نعرف 

أنه في مجال العمل التشريعي البرلماني يكو  المشرّع من هًا عن الت يد 

ه ا هو  را «  ال بموافقة مجلس الوزراء»وتأريد الم رد، وقولنا 

 5االستثناء عل  الحظر العام، وبالتالي را  ه ا النص هو أساس رد 

المشروع  ل  اللجنة في السابق، ألننا لم نكن مع الحظر المُطلق، رنا 

مع االستثناء، واالستثناء موجود في النص الحالي، ل لك أنا وعدد من 

 ا النص ال مالء قدمّنا مقترحًا  ل  معاليك من أجل عدم الموافقة عل  ه

 المقترح واإلبقاء عل  النص الناف  في القانو  الساري حاليًا، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ جمال محمد فخرو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:

 15في الحقيقة األست دالل ال ايد أو حت  شكرًا سيدي الرئيس، 

لقانو  األصلي أو ح ما رنت أريد أ  أقوله، وهو أ  النص األصلي في ا

من ناحية حظَر التصدير، ومن ناحية أسرى أعط  فهو وأعم وأشمل، 

مرونة لمجلس الوزراء عبر االستثناء، نحن هنا حددنا االستثناء في مجال 

واحد فقط، بينما النص األصلي يُعطي االستثناء في المجاالت التي 

 20د أ  النص يقررها مجلس الوزراء والتي فيها مصلحة للبحرين. أعتق

األصلي أعم وأشمل وأو ح، وأتمن  عل  ال مالء أ  يقبلوا سحب 

التعديل، ونصوّت  د المقترح المقدّم، ونبقي النص األصلي رما جاء 

 القانو  المعدّل، وشكرًا.مشروع ، وليس ما جاء في الناف في القانو  
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 الرئيـــــــــــــــس:

لتصويت عل  مقدمة بعد ه ا النقاش أعتقد أنه يجب اشكرًا،  

تفضل األخ الدرتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس المادة. 

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

 5 

 ة ــئــيــس هـال رئيــبأعم مــائــالق

 المستشارين القانونيين بالمجلس:

يُفترض أ  نصوّت عل  مقدمة المادة،  شكرًا سيدي الرئيس، 

و ذا رانت مكوّنة من عدة أج اء يمكن االنتظار لحين االنتهاء منها 

 10ثم التصويت عل  المادة بكاملها، وبالتالي يتم تأسير التصويت عل  

المادة ركل حت  االنتهاء من النقاش ألنها مكونة من عدة أج اء، 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15ل لك سألتك، أعني أنه ال يمُكن أ  نصوّت عل  مقدمة شكرًا،  

المادة قبل أ  نطمئن  ل  بقية التعديالت التي سوف تُدسَل عل  المادة. 

لدي س ال لألخ رئيس اللجنة: عندما ناقشتم المو وع في اللجنة هل أيّد 

المس ولو  في الجهات الرسمية التي حضرت اجتماعاتكم ما توصلتم 

تفضل األخ أصروا عل  المادة رما وردت في مشروع القانو ؟!  ليه أم 

 20 ف اد أحمد الحاجي.
 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

في  سر اجتماع لم تحضر الجهات  شكرًا سيدي الرئيس، 

المعنية، و نما حضرت في دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي 

 25ن هنا  اعتراض الرابع، ورا  الشيخ محمد معنا في االجتماع، ولم يك
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رفضته وقد  ،عل  المادة، ألننا نعرف أ  ه ا جاء تأريدًا للم رد

األست دالل ال ايد، وه ا أو ح لنا، حيث    الرمال المستخرجة في 

البحرين هي من منطقة واحدة وهي شمال البحرين، واليوم قربت عل  

ى النفاد، و ل  اليوم تمنح تراسيص جديدة! ليس لدينا مانع، فنحن نر

 5المصلحة العامة، نستعيد المادة ونرى هل األفضل هو النص المقترح من 

األست دالل ال ايد وبقية اإلسوة أم اإلبقاء عل  النص رما جاء من 

 الحكومة؟ وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10قاء عل  النص األصلي رما ورد في التوجه اآل  هو اإلب شكرًا، 

 افق عل  ه ا االقتراح؟ ، فهل اللجنة توالقانو  الناف 
 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

نرى أال نقر المو وع عل  عجالة، فلنستعد المادة  سيدي الرئيس، 

 15 ونناقشها ونرى النص األصلي الوارد في القانو  الناف ، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين وزير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 20 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

را  س الك األول ــ سيدي الرئيس ــ  شكرًا سيدي الرئيس، 

الموجه  ل  رئيس اللجنة: هل تم أس  رأي المس ولين؟ ومن الوا ح أ  

سابق، وتحت يدرم ويد اإلسوة في اللجنة الرأي أت  في الدور الرابع ال

 25رأي الحكومة ال ي يل م جميع الجهات باألس  به، وهو وا ح جدًا،  
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، حيث تقول:    2البند  1ودعني أقتبس ستام المالحظة عل  المادة 

النص المقترح ال يتسم بالمرونة الالزمة ... ما يستجد من أمور أو يطرأ 

من  1من المادة  2النص األصلي للبند من ظروف، ثم يقول: اإلبقاء عل  

القانو  من دو  تعديله لما فيه من الضمانات التي تكفل حماية األموال 

 5العامة للدولة واللتصاقه مع باقي القوانين المعمول بها في المملكة، 

ه ا رأي الحكومة ال ي بينته قبل قليل وال ي را  تحت نظر اإلسوة 

اقتراح األست دالل ال ايد ليس  عادة النص في اللجنة المعنية، وأعتقد أ  

  ل  اللجنة ولكن التصويت عليه بالرف ، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

اإلسوة يريدو  العودة  ل  النص األصلي الموجود في  شكرًا، 

 القانو  الناف ، و ذا رانت اللجنة موافقة عل  ذلك...

  

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 15لنناقشه في اللجنة أوالً، أم أنكم تريدو  أ   سيدي الرئيس، 

نصوت عليه اآل ؟ التعديل تم بحسب المالحظات التي أبديت في الجلسة 

 المنعقدة في دور االنعقاد الرابع، ونحن أس نا برأي المجلس...

 

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

، اآل  االتجاه هو العودة  ل  النص األصلي الوارد في أخ ف اد اي 

من اإلسوة واألسوات،  6انو  الناف  حاليًا، ولدي طلب ب لك مقدم من الق

 وأحببت أ  يكو  لدينا توافق بدالً من أ  نقول  ننا رفضنا...
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 ال مانع لدينا من العودة  ل  النص الناف . سيدي الرئيس، 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ؟أسرىهل هنا  مالحظات  ذ  أنتم متوافقو  مع الطلب.  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10رما وردت في وتبق   ه ه المادةح ف هل يوافق المجلس عل   

 ؟القانو  الناف 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

. رما وردت في القانو  الناف وتبق   ه ه المادة تح ف ذ   

 التالية، تفضلي األست مقررة اللجنة.وننتقل اآل   ل  المادة 
 

 جميلة علي سلمان: العضو

 20توصي اللجنة بالموافقة عل  ه ه المادة  :(3البند ) (2المادة ) 

 بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

تفضل سعادة األخ غانم بن  هل هنا  مالحظات عل  ه ه المادة؟ 

 25 فضل البوعينين وزير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
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من  3التعديل المقترح را  عل  البند  شكرًا سيدي الرئيس، 

(، 2( من المادة )3( و)2، ولكنه مس بالضرورة البندين )2المادة 

لبحرية في المناطق المحمية يحظر استخرا  الرمال ا»لنقرأ التعديل: 

وطبعًا من الم رد أنه لن يتم  ،«...التي تحددها القوانين والقرارات

 5تقترح اللجنة : »2البند  2استخراجها. لنقرأ النص الناف  حاليًا: المادة 

مواقع معينة في البحر الستخرا  الرمال، مع مراعاة المحافظة تحديد 

  الحياة الفطرية والثروة البحرية عل  سالمة البيئة البحرية وعدم تعري

مع ... »، ه ه الج ئية نجدها في نهاية التعديل عندما يقول: «للخطر

مراعاة المحافظة عل  سالمة البيئة البحرية وعدم تعري  الحياة الفطرية 

 10، 2من المادة  2، حسنًا، ه ا موجود في البند «والثروة البحرية للخطر

نأتي  ل  مو وع تحديد مواقع معينة، نجده  ذ  أل ينا العبارة األسيرة. 

تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في »عندما يقول:  2موجود في البند 

،  ذ  ماذا أ فنا؟! لم نعدل شيئًا، ثم    البند «البحر الستخرا  الرمال

يحظر استخرا  الرمال من غير المواقع التي »يقول:  2من المادة  3

 15اه صالحية تحديد مواقع، ثم أرد ذلك ، هنا  أعط«يحددها الوزير

بحظره االستخرا  من مواقع أسرى لم يحددها الوزير. مرة أسرى أقول 

من القانو  ت ني عما تم اقتراحه وأت  في مشروع  2   البنود في المادة 

، ورما توجهنا في 2من المادة  3قانو  من الحكومة بتعديل البند 

النص الوارد في القانو  الناف ؛ أتمن   ل  اإلبقاء عل   2البند  1المادة 

 20 3و 2و 1أ  يتم اإلبقاء عل  النص رما جاء في القانو  الناف  في بنوده 

واألمر للمجلس الموقر،  امًاحكرثر  ، ألنه األفضل واأل2من المادة 

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 شكرًا، تفضلي األست دالل جاسم ال ايد.  
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 الزايد:دالل جاسم  العضو

سبق أ  بينت لألخ ف اد الحاجي أ   شكرًا سيدي الرئيس، 

ألنها أساس المشروع  2البند  1المشروع سقط باإلبقاء عل  نص المادة 

 5استخرا  يحظر »برمته، والنقطة التي و عتها اللجنة حاليًا هي أنه 

، وس الي: «الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين

ما هي القوانين الصادرة التي حددت المناطق المحمية؟  ذا را  هنا  

قانو  فأتمن  أ  ت ودنا اللجنة به. القرارات نعلمها، ولكن هل هنا  

 قانو قوانين؟ ألننا ملت مو  عندما نضع نصًا قانونيًا بأ  يكو  لدينا 

 10، ومعن  «قوانينالمناطق المحمية التي تحددها ال»ناف ، واللجنة أوردت 

ذلك أنه يوجد قانو  في البحرين حدد مناطق بعينها عل  أنها محمية 

في  2بموجب قانو  وليس بموجب قرار. األمر اآلسر بخصوص المادة 

القانو  الناف ، أيضًا ه ه من المواد التي أثرناها في السابق، عندما 

وزارات ننص عل  تشكيل لجنة وأثير أ  عضويتها تتكو  من عدد من ال

 15ذات الشأ ، رل بحسب استصاصه، وه ه اللجنة بحسب ما هو م رور 

في المادة التي تسبق ه ه المادة معنية بتنظيم صيد واست الل وحماية 

الثروة البحرية بكامل المواد المنصوص عليها، وعندما أنص في القانو  

ت عل  أ  اللجنة مس ولة عن التنظيم واالست الل والحماية؛ فإ  ما ذهب

 ليه اللجنة وهو مع مراعاة المحافظة عل  سالمة البيئة البحرية وعدم 

 20تعري  الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر هو  من مهام اللجنة في 

سيدي الرئيس، المشروع  .اإلطار العام ال ي تم تحديده بموجب المادة

اءت را  قائمًا عل  حظر استخرا  الرمال، والمواد التي أتت من بعده ج

بمواد   افية ليست هي األساس، ورما اقترحنا في السابق أ  يتم 

األس  بنص المادة رما ورد في القانو  الناف  ــ هو المنظم واألجدى 

 25واألشمل ــ أل  عدة وزارات في الدولة تشتر  في ه ه اللجنة ومعنية 
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ومس ولة عن الحماية، بحيث تترتب فيها المس ولية الرقابية في حال 

بها؛ ل لك أقترح ــ أعتقد  ةل أي من ه ه الوزارات بالمهام المناط سال

 ب ات المجموعة ــ أ  يتم اإلبقاء عل  النص الناف ، وشكرًا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين وزير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

 10أشكر األست دالل ال ايد عل  مداسلتها.  شكرًا سيدي الرئيس، 

م 2006لسنة  53أحببت فقط أ  أبين أ  الديباجة ت رر القانو  رقم 

باعتبار سليج توبلي منطقة محمية طبيعية، نعم هنا  بع  القوانين 

ولكن األست دالل ال ايد تقصد مجموعة قوانين، وه ا قانو  واحد 

 ين تحمي البيئة، وشكرًا.فقط، ولكن هنا  قوان

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 20أطلب استرداد التقرير لم يد من  شكرًا سيدي الرئيس، 

 الدراسة، وأغني اإلسوة واألسوات عن ه ه اإلطالة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

برأي  اأردنا مناقشة المواد حت  تستنيروالطلب مقدر ولكن  
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 المجلس. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

عندما يعود التقرير مرة أسرى سنستنير برأي  سيدي الرئيس، 

 5المجلس، ألني أرى أ  المشروع بحاجة  ل  دراسة متأنية حت  عندما 

نعيده  ل  المجلس نكو  متفقين عل  رل النقاط بما فيها العقوبات 

 ا، وشكرًا.وت ليظه

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 ذ  رئيس اللجنة يطلب استرداد مشروع القانو  لم يد  شكرًا، 

ل يوافق المجلس عل   عادة مشروع القانو   ل  اللجنة هفمن الدراسة، 

 لم يد من الدراسة؟

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

البند التالي  ننتقل اآل   ل و.  ذ  يُعاد مشروع القانو   ل  اللجنة 

من جدول األعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة 

( من قانو  تنظيم المباني، 20بخصوص مشروع قانو  بتعديل المادة )

 20م، )المعد في  وء 1977( لسنة 13الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

المقدم من مجلس النواب(، وأطلب  «بصي ته المعدلة»االقتراح بقانو  

 من األست من  يوس  الم يد مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.
 

 منى يوسف المؤيد:  العضو
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شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 المضبطة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 في المضبطة؟هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته  

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

 

 (103صفحة  /2)انظر الملحق 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشروع القانو . تفضلي  

 األست مقررة اللجنة. 
 

 منى يوسف المؤيد:  العضو
لجنة ل )السابق(التقرير تدارست اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20( من 20المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانو  بتعديل المادة )

م، 1977( لسنة 13قانو  تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

المقدم من مجلس  «المعدلة بصي ته»بناء عل  االقتراح بقانو   )المعد

النواب(، بعد  عادته  ل  اللجنة بناءً عل  قرار مكتب المجلس في 

، بخصوص  عادة م2018 ديسمبر 23اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

 25النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها 

الفصل  دور االنعقاد العادي الرابع من من قبل اللجنة السابقة سالل



 

  4الجلسة  مضبطة  م6/1/2019       (             44)                1الدور  / 5 الشورى / الفصلمجلس 

لرابع. وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل االتشريعي 

السادة أعضاء اللجنة؛ سلصت اللجنة  ل  تبني ما انتهت  ليه اللجنة 

( 20مشروع قانو  بتعديل المادة )السابقة بالتوصية بعدم الموافقة عل  

( لسنة 13من قانو  تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

 5المقدم من  «المعدلة بصي ته»بناء عل  االقتراح بقانو   د)المعم، 1977

  ال اية من مشروع القانو    -1لألسباب الواردة أدناه:  النواب(مجلس 

متحققة عل  أرض الواقع، ذلك أ  و ع االشتراطات الفنية والتصميمية 

اجتماعية أو صحية  مشروعات سدماتلمشروعات المباني سواء رانت 

نية أو ثقافية يقع  من مس وليات األجه ة الفنية بوزارة أو ريا ية أو دي

 10األش ال وش و  البلديات والتخطيط العمراني وذلك بالتنسيق مع الجهات 

  وزارة أرما  -2. التي تقوم باإلشراف عل  أنشطة تلك المشروعات

ش و  الشباب والريا ة بدورها تتول  التنسيق مع وزارة األش ال وش و  

خطيط العمراني عند  نشاء المنشآت الريا ية بحيث البلديات والت

يرسص بإنشائها وفقـًا لدليل االشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية 

 15عداده من قبل  أنواع المنشآت الريا ية، ال ي تم  لكلوالتصميمية 

الموافقة من . توصي اللجنة بما يلي: عدم وزارة ش و  الشباب والريا ة

( من قانو  تنظيم 20روع قانو  بتعديل المادة )حيث المبدأ، عل  مش

م، )المعد بناء 1977( لسنة 13المباني، الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

 المقدم من مجلس النواب(. «بصي ته المعدلة»عل  االقتراح بقانو  

 20 واألمر معروض عل  المجلس الموقر التخاذ الالزم، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

تفضلي األست الدرتورة جهاد هل هنا  مالحظات؟  شكرًا، 

 عبدا  الفا ل. 
 25 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
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وأشكر اللجنة عل  تقريرها وعل   شكرًا سيدي الرئيس، 

توصيتها بعدم الموافقة عل  ه ا المشروع. من بين غايات أي تشريع هو 

وعند مطالعتي لتقرير  سد الفراغ القانوني أو  يجاد حل لمشكلة قائمة،

اللجنة أسلص  ل  س ال و جابة، الس ال هو: أال يوجد تنسيق بين وزارة 

 5ش و  الشباب والريا ة ووزارة األش ال عند تصميم المالعب 

الحكومية؟ أال يوجد تنسيق بين وزارة ش و  الشباب والريا ة ووزارة 

التي حصلت الصناعة والتجارة عند تصميم المالعب التجارية؟ اإلجابة 

أ  هنا  هي عليها من قبل ربار المس ولين في الوزارات الثالث المعنية 

تنسيقًا دائمًا بينها،  ذ  ال توجد مشكلة وبالتالي ال داعي له ا التعديل 

 10في رأيي، وأرى أنه ت يد تشريعي أل  ال اية منه متحققة عل  أرض الواقع. 

يل نرى أنه يهدف  ل  عندما نرجع  ل  ال اية المرجوة من ه ا التعد

شتراطات تضمن الصحة والسالمة لما لها من السضوع ه ه المنشآت 

سطورة عل  الحياة والصحة،  ذ  المشكلة ليست في المنشآت الريا ية 

سواء الحكومية أو التجارية و نما المشكلة في اعتقادي تكمن في 

 15حيث  قدرة القائمين عل  ه ه المنشآت وباألسص المنشآت التجارية من

االلت ام بمعايير الصحة والسالمة ومدى توفير اإلسعافات األولية والرقابة 

عل  ه ه الصاالت الريا ية. أنا مع تشجيع المجتمع عل  ممارسة 

الريا ة ولكن أعتقد أ  اللجنة وفقت في توصيتها بعدم الموافقة عل  

الصحة  ه ا المشروع أل  المباني ليست لها عالقة بمدى االلت ام بمعايير

 20 والسالمة، وشكرًا. 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ سميس حمد الرميحي. 
 

 العضو خميس حمد الرميحي:
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أتفق تمامًا مع ما ذهبت  ليه لجنة المرافق  شكرًا سيدي الرئيس، 

العامة والبيئة رو  االشتراطات التنظيمية هي من صميم عمل الجهة 

المختصة في وزارة ش و  البلديات والتخطيط العمراني والجهة 

الحكومية المنف ة وهي وزارة األش ال، مع جل احترامي  ل  وزارة ش و  

 5ع التصورات التي تريدها في أي الشباب والريا ة التي عليها أ  تض

مشروع ريا ي فإ  الجهة التي تقوم بالتخطيط والجهة المنف ة للمشروع 

من صميم عملهما مراعاة مثل ه ه االشتراطات. أنا متفق تمامًا مع ما 

 أوصت به اللجنة الموقرة، وشكرًا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

ين وزير ش و  شكرًا، تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعين 

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

 15 ،وأشكر األست الدرتورة جهاد الفا ل شكرًا سيدي الرئيس، 

فكما تفضلت أ  هنا  اشتراطات فنية وتصميمية للمباني يصدرها 

الوزير المختص، ولكن اإلشكالية الكبرى هنا في أ  ه ا التعديل 

( وبينت هيئة التشريع 20فقد جاء بتعديل المادة )جاء في غير محله، 

( ــ من 20رأيها القانوني حيث قالت: لم تتناول المادة )القانوني واإلفتاء 

ـ االشتراطات الفنية والتصميمية، فال عالقة لها بالمو وع   20قريب أو بعيد ـ

ولكن  ،مطلقًا و   رانت لهم نية إل افتها في مكا   سر من القانو 

: يصدر مجلس الوزراء قرارات أ  ( التي تنص عل 20المادة ) لو قرأنا

باالشتراطات التنظيمية، فالقانو  تكلم عن القرارات التنظيمية وتنظيم 

( ليست لها عالقة باالشتراطات 20المناطق بحسب االستصاص. المادة )
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الفنية والتصميمية للمباني رما تفضل اإلسوة، وال عالقة لها بشكل 

المبن  أو استخدام المبن  بل لها عالقة باستخدام األرض  المبن  وحجم

نفسها، أعني مسألة تنظيم االشتراطات التعميرية في المناطق، باإل افة 

 ل  ما ذررته األست الدرتورة جهاد الفا ل وذررته هيئة التشريع 

 5واإلفتاء القانوني والحكومة نقول:    ه ا ليس محل تعديل ه ا 

 المو وع، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أسرىهل هنا  مالحظات شكرًا،  

 10 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

مشروع توصية اللجنة بعدم الموافقة عل  هل يوافق المجلس عل   

 15 القانو  من حيث المبدأ؟

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20البند  ل  اآل  وننتقل  المبدأ.مشروع القانو  من حيث يرف   ذ   

التالي من جدول األعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات 

مكررًا(  ل   23بخصوص مشروع قانو  بإ افة مادة جديدة برقم )

م بشأ  تنظيم الصحافة والطباعة 2002( لسنة 47مرسوم بقانو  رقم )

س النواب(، والنشر، )المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجل

 25وأطلب من األخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه  ل  
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 المنصة فليتفضل.

 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:  العضو

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 5 المضبطة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ومرفقاته في المضبطة؟هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير  

 

 10 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

 

 15 (110صفحة  /3)انظر الملحق 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشروع القانو . تفضل  

 األخ مقرر اللجنة. 
 20 

 عبدالحسن المنصور: عبدالوهاب  العضو

تدارســـت اللجنة تقرير اللجنة الســـابقة  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

ا(  ل  مكررً 23مشـــروع قانو  بإ ـــافة مادة جديدة برقم )بخصـــوص 

بشأ  تنظيم الصحافة والطباعة  م2002( لسنة 47المرسوم بقانو  رقم )

 25م من المقد «بصي ته المعدلة»والنشر )المعد بناءً عل  االقتراح بقانو  

، بعد  عادته  ل  اللجنة بناءً عل  قرار مكتب المجلس مجلس النواب(
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م، بخصوص  عادة 2018ديسمبر  23في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

بل اللجنة  قاريرها من ق النظر في مشــــــــروعات القوانين التي أعدت ت

الســـابقة سالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصـــل التشـــريعي الرابع. 

بعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصــــحاب الســــعادة  و

 5أعضـــاء اللجنة، سلصـــت اللجنة  ل  التمســـك بتوصـــية اللجنة الســـابقة 

القا ــــــي بعدم الموافقة عل  مشــــــروع القانو  من حيث المبدأ، وذلك 

قائمة والقواعد  ية: أوالً: ترى اللجنة أ  النصــــــــوص ال تال بارات ال لالعت

ها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشــــود من مشــــروع القانو  اإلجرائية في

محل الدراســــــة، وأ  القانو  الحالي يمنح الجهة المختصــــــة صــــــالحية 

ــادة رقم  ــث    الم ــة أو الرف  لمنح التراسيص، حي  10من  (23)الموافق

م قد نصــــت في الفقرة األول  2002( لســــنة 47رقم )المرســــوم بقانو  

لم أو  شـــــــــارة  ل  فيلم أو  عال  ال يجوز عرض أي في»منها عل  أنه 

تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترسيص بعر ه من لجنة 

ثانيًا: ومن الناحية العملية . «مراقبة األفالم الســــــــينمائية والمطبوعات

 15هنا  صــــــــعوبة بال ة في تحديد األفالم والمطبوعات التي تنتج بأموال 

ات التي ال تكو  منتجة في  ســــــــرائيلية، ور لك األفالم أو المطبوع

 ســـــرائيل ولكنها ممولة من شـــــررات أو شـــــخصـــــيات تابعة للكيا  

الصهيوني، أو بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير اإلعال  عن الجهة 

الممولة. ثالثـًا:    ما يرمي  ليه مشروع القانو  متحقق عل  أرض الواقع 

 20ارة  ل  أ  مشــروع بما يتســق مع الســياســة الخليجية والعربية، مع اإلشــ

بعين االعتبار الســـــياســـــة العامة التي تلت م بها مملكة   القانو  ال يأس

ــد تحــت مظلــة جــامعــة الــدول  البحرين في  طــار الموق  العربي الموحّ

العربية، ومجلس التعاو  لدول الخليج العربية، والتي تحتم االتســــا  مع 

القضــــــــية  القرارات الصـــــــــادرة في ه ا الشـــــــــأ ، والهادفة  ل  سدمة
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الفلســطينية، ومبادرة الســالم العربية، بما في ذلك مســيرة الســالم في 

الشــــر  األوســــط، والتي قرّرت عل   ــــوئها جامعة الدول العربية  نهاء 

المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع تأريد اســــــــتمرار المقاطعة 

ما توصــــية اللجنة: في  ــــوء ما دار من مناقشــــات و من الدرجة األول .

 5 أبدي من  راء أثناء دراســة مشــروع القانو ، فإ  اللجنة توصــي بما يلي:

الموافقة من بعدم  ةالتمســـك بتوصـــية  لجنة الخدمات الســـابقة القا ـــي

ا( مكررً 23حيث المبدأ عل  مشروع قانو  بإ افة مادة جديدة برقم )

بشــــأ  تنظيم الصــــحافة  م2002( لســــنة 47 ل  المرســــوم بقانو  رقم )

 «لةبصـــي ته المعدّ»ة والنشـــر )المعد بناءً عل  االقتراح بقانو  والطباع

 10واألمر معروض عل  المجلس الموقر التخاذ . المقدم من مجلس النواب(

 وشكرًا. الالزم،
 

 :الرئيـــــــــــــــس

تفضل األخ الدرتور منصور محمد هل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  

 15 سرحا .

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

من المستحيل الموافقة عل  مشروع  شكرًا سيدي الرئيس، 

القانو ، أل  الموافقة عل  ه ا المشروع تعني الموافقة عل  عدم األس  

 20بالمعرفة ــ مثالً ــ واالبتعاد عنها، ومقاطعة الفكر اإلنساني حت     

را  نيرًا، و   را  مصدره م سسة من الم سسات التي تنوي العداء 

بي. عل  سبيل المثال لو صدر رتاب في  سرائيل، وه ا للمجتمع العر

الكتاب متعلق بالطب وبمهنة الطب والتجارب التي نجحت في القضاء 

عل  األمراض المستعصية، فهل يحق لنا أ  نمنع الطبيب البحريني من 

 25قراءة ه ا الكتاب؟! وما ينطبق عل  الطب ينطبق عل  الهندسة، وينطبق 
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 س رم  ل  الفترة التاريخية من القر  الحادي ر لك عل  الفن. دعوني 

عشر  ل  القر  الرابع عشر، في ه ه الفترة را  العداء مستفحالً بين 

الصليبيين ــ أي المسيحيين ــ وبين المسلمين، وحدثت الحروب التي 

سُميت الحروب الصليبية، في ذلك الوقت را  الصليبيو  يريدو  

 5في الوقت نفسه را  هنا  مسار  القضاء عل  المسلمين العرب، لكن

 سر حيث ب لوا جهودًا مضنية من أجل ترجمة الكتب العربية التي 

تتحدث عن الطب والهندسة والفلك  ل  ل اتهم واستفادوا من ذلك. ت رر 

شمس العرب تسطع »المستشرقة األلمانية زي ريد هونكه في رتابها 

في أوروبا سببها األس  أ  الثورة العلمية الموجودة حاليًا  «عل  ال رب

 10بجميع العلوم التي أّلفها العرب من األندلس  ل  الحضارة الفاطمية 

والحضارة العباسية، وت رر براهين رثيرة في ه ا الجانب. أيضًا في 

م تول  ررسي البابوية جربرت دوريا  ال ي سُمي سلفيستر 999عام 

يع العلوم التي الثاني، ه ا الرجل طالب المجتمع األوروبي باألس  بجم

صدرت في الوطن العربي، وقال نحن  د اإلسالم و د الدين اإلسالمي 

 15ولكننا لسنا  د المعرفة، ومن يكو   د المعرفة و د طلب العلم 

فهو جاهل؛ ل لك تحدث في جمع ربير في روما عن مكتبة دار العلم 

ها في القاهرة، وه ه الدار ــ أعني مكتبة دار العلم بالقاهرة ــ ذررت

لويل ديورانت،  «قصة الحضارة»جميع المصادر الموثوقة، مثل رتاب 

. زي ريد هونكه الجرجي زيدا ... وغيرهم «تاريخ التمد  اإلسالمي»و

 20ذررت أ  ه ه المكتبة في أوجها رانت تضم مليونًا وستمائة أل  

رتاب، وه ا ما أثار البابا، حيث قام بسخرية وتهكم عل  المجتمع 

وقال: ال يوجد أحد في روما لديه معرفة رافية ليستحق ال ربي  ن ا  

أ  يعمل بوابًا له ه المكتبة، ثم قال عن نفسه: ري  نعلم الناس ونحن 

في حاجة  ل  من يعلمنا،    فاقد الشيء ال يعطيه؛ له ا نجد أ  األعداء 



 

  4الجلسة  مضبطة  م6/1/2019       (             52)                1الدور  / 5 الشورى / الفصلمجلس 

ــ باعتبار أنهم رانوا يعتبرو  العرب أعداءً ــ اعتبروا العرب أعداءً من 

ة الدين ولكن من ناحية العلم والمعرفة ال يُمكن مطلقًا اعتبارهم ناحي

ر لك، وطبعًا ه ا حدث في القر  الحادي عشر الميالدي، ونحن اآل  

 في القر  الواحد والعشرين وعليكم تقبل ذلك، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

أشكر الدرتور منصور سرحا  عل  ه ه المحا رة شكرًا،  

 فضلي األست دالل جاسم ال ايد. تالطيبة. 

 

 10 العضو دالل جاسم الزايد:

والشكر موصول أيضًا  ل  اللجنة عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

تقريرها. أنا أتفق مع اللجنة في رفضها له ا المشروع بقانو ، ولكن 

طلعت اأسبابي تختل  عما طرحه األخ الدرتور منصور سرحا . عندما 

ت  في األصل في صورة اقتراح من اإلسوا  عل  مشروع القانو  ال ي أ

 15في مجلس النواب، رانت األسس والمبادئ التي بُنيَ عليها المشروع 

تنص عل  تأريد وتع ي  موق  البحرين الراف  ألي تطبيع مع 

 سرائيل، واستمرار المقاطعة مع المنتجات، وحظر التعامل معها عل  

البحرين بالنسبة  ل   جميع المستويات واألصعدة. وقد وجدت أ  موق 

القضية الفلسطينية ال يُخت ل به ا النص المتعلق بج ئية ال تتعدى مسألة 

 20المنتجات والمصنفات الفنية، وساصة أنه تم ربطها بأ  تُنتج وتمول من 

قِبل  سرائيليين، وهنا جاءت اإلشكالية في  ثبات اإلنتا  والتمويل، 

ل المستترة. البحرين حكومة وساصة مع مسألة األموال الظاهرة واألموا

وشعبًا مواقفها تجاه القضية الفلسطينية ومواقفها تجاه الكيا  الصهيوني 

وا حة، وذلك في دستور المملكة، وحت  تعامالتها سواء عل  مستوى 
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المنظومة الخليجية أو جامعة الدول العربية أو األمم المتحدة، حيث 

به ا الشأ . أيضًا اتخ ت مواق  فعلية وصحيحة وصريحة ووا حة 

وما قبلها وما بعدها، ووجدت أنها  23طلعت عل  القانو  المنظم للمادة ا

جاءت بنص عام وا ح فيما يتعلق بعدم جوازية عرض أي فيلم أو  شارة 

 5 أو  عال ، وبيّنت أنه بالنسبة  ل  التداول البد أ  تكو  هنا  

ات والفحص موافقة رتابية مسبقة من اإلدارة، وأ  تخضع لالشتراط

والقرارات الصادرة في ه ا الشأ ؛ واإلدارة المعنية به ا الجانب نرى من 

سالل متابعتنا لألفالم والمطبوعات التي تصدر ــ حت  لو رانت فيها 

تجاوزات ــ أ  لديها سرعة الرقابة وسرعة الترسيص أو عدم الترسيص، 

 10. ل لك ور لك سرعة االستجابة للشكاوى التي تنظر في ه ا الجانب

أجد أ  ما اتجهت  ليه اللجنة صحيح بناء عل  ما  منته من أسباب في 

 تقريرها، وأنا أتفق معها في الرف ، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 .عبدا  العراديشكرًا، تفضل األخ علي  

 

 :عبداهلل العراديالعضو علي 

أشكر رئيس وأعضاء اللجنة عل  و شكرًا سيدي الرئيس، 

تقريرهم المفصل، وأتفق معهم في رف  المشروع من حيث المبدأ. 

 20من قانو  تنظيم الصحافة والطباعة  26و 25و 24و 23أعتقد أ  المواد 

والنشر رفيلة بأ  تعالج ما هدف  ليه ه ا المشروع ابتداءً، ه ا أوالً. 

بحرين وا حة فيما يتعلق ثانيًا: أعتقد أ  السياسة العامة لمملكة ال

بالقضية الفلسطينية، وأعتقد ر لك أ  مملكة البحرين هي الدولة 

ـ يشرفنا فيه جاللة الملك  الوحيدة التي تقوم في افتتاح رل دور تشريعي ـ
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ــ بتخصيص فقرة عن القضية الفلسطينية ت رد موق  مملكة البحرين 

ية ر لك رل من القضية الفسطينية بشكل عام ومن القضايا العرب

عل  حدة، وبالتالي أعتقد أ  ما هدف  ليه ه ا المشروع متحقق عل  

والمشروع بقانو  ال يراعي ر لك السياسة العامة للدولة  .أرض الواقع

 5أس ًا في االعتبار أ  مملكة البحرين لها مواق  معلنة تتسق مع المواق  

الثالثة الدرجة والثانية الخليجية والعربية بإل اء المقاطعة من الدرجة 

و بقاء المقاطعة مع دولة الكيا  المحتل من الدرجة األول ، وبالتالي أنا 

 ذا سمحت لي ــ سيدي الرئيس ــ ونحن نناق  ه ا  .مع قرار اللجنة

التعديل أ  أوجه س االً أو ت ريرًا  ل  سعادة وزير ش و  مجلسي الشورى 

 10 انو  الحالي والنواب: سمعنا رثيرًا من  سنوات طويلة أ  الق

ــ قانو  تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ــ سوف يعدل، وأعتقد أننا 

يجب أ  نعدل ه ا القانو ، وساصة أ  العمل في مجال الطباعة والنشر 

والصحافة عمل مت ير ومتواتر والت يير فيه سريع جدًا، والقانو  ال ي 

معت ر لك أ  أمامنا قديم جدًا ويحتا   ل  العديد من التعديالت، وس

 15هنا  اقتراحًا بقانو  را  من المفترض أ  يقدمه المجلس النيابي في 

األدوار الما ية، وأ  هنا  اقتراحًا  سر تم  عداده را  من المفترض 

أ  يقدمه مجلس الشورى، ولكن الحكومة قالت عند طرح ه ه 

الفكرة    لديها مشروعًا جاه ًا، وأتمن  أ  يطرح ه ا المشروع ه ا 

 عام عل  األقل حت  نتدار  أي قصور في القانو  الموجود، وشكرًا.ال

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ الدرتور محمد علي الخ اعي. 
 

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
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 ل  رئيس وأعضاء موصول والشكر  شكرًا سيدي الرئيس، 

توصلت  ليه ما اللجنة عل  تقريرهم المسهب. ال يمكن  ال أ  نتفق مع 

سياسية وواقعية ومو وعية  :اللجنة في رفضها ه ا المشروع لعدة أسباب

وأتفق مع من  .نحن اآل  في القر  الحادي والعشرين، ااجتماعية وغيرهو

 5ور سرحا  عل  سبقني من اإلسوة وسصوصًا األخ الكريم الدرتور منص

   محا رته المسهبة فيما يتعلق بالفكر اإلنساني والتعاو  بين الدول. 

رل ما ينتج من وسائل اإلعالم في ال رب والواليات المتحدة معروف من 

يموله، ومعروف من يسيطر عل  ه ه الوسائل، ونحن في الوطن العربي 

اطعة ألي والبحرين ال سلطة لنا عليها، رما أ  مو وع الرف  والمق

 10مادة من المواد يمكن أ  يحصل عليها اإلنسا  بطر  أسرى وسصوصًا 

 عن طريق الفضاء المفتوح )اإلنترنت( وغير ذلك، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. شكرًا، 
 15 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

ا والشكر موصول  ل  اللجنة عل  ه  شكرًا سيدي الرئيس، 

التقرير. فقط أحببت أ  أستفسر من األست رئيسة اللجنة: هل تم أس  

رأي الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع  سرائيل. أعتقد أ  له ه 

 20الجمعية رأيًا مهمًا في ه ا الشأ ، فقط أريد أ  أوجه ه ا الس ال  ل  

 رئيسة اللجنة...

 الرئيـــــــــــــــس:

 أي جمعية؟ 

 

 25 مهدي الحداد:العضو أحمد 
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 الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع  سرائيل. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات أسرى؟ 

 5 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

عل  رلٍ، توصية اللجنة قرأها األخ مقرر اللجنة، هل باإلمكا    

 10  عادة قراءتها؟ تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:العضو 

لتمسك بتوصية لجنة ا :لجنةالشكرًا سيدي الرئيس، توصية  

الخدمات السابقة والقا ي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، عل  مشروع 

 15ا(  ل  المرسوم بقانو  رقم مكررً 23قانو  بإ افة مادة جديدة برقم )

شر )المعد بناءً بشأ  تنظيم الصحافة والطباعة والن م2002( لسنة 47)

، المقدم من مجلس النواب( «بصي ته المعدلة»عل  االقتراح بقانو  

 وشكرًا.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟توصية اللجنةهل يوافق المجلس عل  شكرًا،  
 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  البند   ذ  يرف  مشروع القانو  من حيث المبدأ. 

التالي من جدول األعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات 

( 24مشروع قانو  بإ افة بند جديد للفقرة )ب( من المادة ) بخصوص

 5)المعد في  ،بشأ  تنظيم سو  العمل م2006( لسنة 19من القانو  رقم )

. لنواب(المقدم من مجلس ا «بصي ته المعدلة» وء االقتراح بقانو  

مقررة اللجنة التوجه  الدرتورة  بتسام محمد الداللأطلب من األست و

  ل  المنصة فلتتفضل.
 

 10 العضو الدكتورة إبتسام محمد الدالل:

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 المضبطة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ومرفقاته في المضبطة؟هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير  
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 
 

 (118صفحة  /4)انظر الملحق  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشروع القانو . تفضلي  

 األست مقررة اللجنة. 
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 إبتسام محمد الدالل:العضو الدكتورة 

شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة  

( 24بخصوص مشروع قانو  بإ افة بند جديد للفقرة )ب( من المادة )

بشأ  تنظيم سو  العمل )المعد في  م2006( لسنة 19من القانو  رقم )

 5، المقدم من مجلس النواب( «بصي ته المعدلة» وء االقتراح بقانو  

بعد  عادته  ل  اللجنة بناءً عل  قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني 

، بخصوص  عادة النظر في مشروعات م2018ديسمبر  23المنعقد بتاريخ 

القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة سالل دور االنعقاد 

لتمسك سلصت اللجنة  ل  اوالعادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. 

 10بتوصية اللجنة السابقة والقا ي بعدم الموافقة عل  مشروع القانو  من 

أوالً:    ال اية المرجو تحقيقها  حيث المبدأ، وذلك لالعتبارات اآلتية:

وهي الحفاظ عل  أمن المجتمع وسالمته  ــمن سالل مشروع القانو  

 لكة والحد من الجرائم التي تقع من العمالة األجنبية المقيمة بمم

بحسب  م1965متحققة بالفعل من سالل قانو  األجانب لسنة  ــالبحرين 

 15بشأ  تنظيم  م2008( لسنة 76( منه. ور لك القرار رقم )18المادة )

تصاريح عمل األجانب من غير فئة سدم المنازل، وال ي نص في البند 

( منه عل  أال يكو  قد سبق ترحيل العامل األجنبي أو  بعاده من 12)

ملكة ألسباب جنائية بسبب مخالفة ألحكام قانو  تنظيم سو  العمل الم

أو القرارات الصادرة تنفي ًا له رأحد شروط منح صاحب العمل لتصريح 

 20ثانيًا:    التعديل المقترح سيثير بع   العمل باستخدام عامل أجنبي.

الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، وذلك أ  عدد 

ت مملكة البحرين في الخار  وتوزيعها الج رافي ال ي طي الدول سفارا

التي تشكل جملة العمالة الوافدة  ل  المملكة، وهو ما سي يد من 

األعباء المالية لالستقدام التي يتكبدها صاحب العمل في حالة بعد 
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مكا   قامة العامل عن مكا  وجود سفارة مملكة البحرين أو 

ثًا: هنالك تعاو  مشتر  بين األجه ة األمنية في ثال قنصليتها في موطنه.

جميع دول مجلس التعاو  لدول الخليج العربية، وتعميم موحّد عل  جميع 

األسماء غير المرغوب في دسولها مملكة البحرين أو أي دولة من دول 

 5رابعًا: يتعارض مشروع القانو  مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها  المجلس.

تي تعمل عل  تشجيع وج ب االستثمارات للمملكة، وتهيئة االقتصادية ال

، وتبسيط  جراءات استقدام العمالة األجنبية، مما االبيئة الجاذبة له

سامسًا:    العمالة األجنبية في  ينعكس سلبًا عل  االقتصاد الوطني.

القطاعين الحكومي والخاص المقيمة بالمملكة من جنسيات مختلفة 

 10من حيث المستوى العلمي والوظيفي، فمنهم المهندس  تش ل مهنًا متفاوتة

والطبيب والمستشار وعامل البناء وغير ذلك من المهن، األمر ال ي 

يكو  معه   افة التعديل المقترح في شأ  توظيفهم يثير صعوبات 

التمسك ب اللجنة توصيذلك في  وء . ةرثيرة تخال  توجهات المملك

قا ي بعدم الموافقة من حيث المبدأ بتوصية لجنة الخدمات السابقة وال

 15( من 24عل  مشروع قانو  بإ افة بند جديد للفقرة )ب( من المادة )

بشأ  تنظيم سو  العمل )المعد في  وء  م2006( لسنة 19القانو  رقم )

 ، وشكرًا.المقدم من مجلس النواب( «بصي ته المعدلة»االقتراح بقانو  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20تفضلي األست الدرتورة جهاد  هل هنا  مالحظات؟ شكرًا، 

 عبدا  الفا ل. 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 ذا سمحت لي بتو يح الهدف من مشروع  شكرًا سيدي الرئيس، 

القانو  وهو اشتراط تقديم العامل األجنبي قبل قدومه  ل  البحرين شهادة 

 25تقديم »و عل  النحو التالي: ، ونص البند الجديد هةتثبت سيرته الحسن
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شهادة حسن سيرة وسلو  للعامل األجنبي صادرة عن السلطات المختصة 

تثبت عدم صدور في بلده ومصدقة عليها من سفارة مملكة البحرين 

. باإل افة  ل  مبررات اللجنة التي تفضلت <أحكام جنائية  ده

لحفاظ عل  ب ررها األست مقررة اللجنة، ال يختل  اثنا  عل  أهمية ا

 5أمن المجتمع البحريني، ولكن الس ال المنطقي: هل ه ه الشهادة 

ستحقق ال اية المرجوة من ه ا المشروع؟ وهل ه ه الشهادة مضمونة؟ 

أعتقد أننا جميعًا نتفق عل  اإلجابة وهي: ال. بع  العمالة التي يتم 

رنت  بعادهم عن البلد ــ وليصحح لي اإلسوة ممثلو وزارة الداسلية   ْ 

مخطئة ــ سواء من البحرين أو من الدول الخليجية نجدهم بعد مدة 

 10يعودو  مرة أسرى بعد  صدار جواز جديد، فما بالكم بشهادة حسن 

سيرة وسلو ؟! ه ه أسهل بالطبع، ومنطقيًا ه ه الشهادة يمكن 

الحصول عليها بكل سهولة، وه ا السبب الرئيسي ال ي حدا باللجنة 

ع، والسبب اآلسر لرف  اللجنة هو أننا نعتقد أ   ل  رف  ه ا المشرو

ه ا التعديل يختص باألمن وليست له عالقة بتنظيم سو  العمل، والقرار 

 15 النهائي لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األست جميلة علي سلما .  

 

 20 

 العضو جميلة علي سلمان:

مع تقديري لجهود اللجنة واآلراء التي  شكرًا سيدي الرئيس، 

أبدتها رئيسة اللجنة، ومع تقديري واحترامي للعمالة األجنبية أيضًا 

ودورها في دفع عجلة التنمية في البحرين، فإنني أسال  اللجنة في 
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التوصية التي ذهبت  ليها. بالنسبة  ل  شهادة حسن السيرة والسلو  أو 

األمن وأيضًا لمنع دسول مة جدًا لحماية السوابق الجنائية، أرى أنها مه

األشخاص ال ين لهم سوابق وسجل  جرامي  ل  البالد، وه ه ليست 

بدعة ولو أُقر فليست البحرين أول من سيطبقه، فدول الخليج ومنها 

 5 الكويت لديها اشتراطات إلعطاء تصريح للعمل في دولتها، واإلمارات 

 م لبع  2018داية ــ و   رانت قد أوقفته بشكل م قت في ب

األسباب ــ ور لك األرد ، وهنا  الكثير من الدول تعتبر صحيفة 

السوابق الجنائية مهمة جدًا ومن متطلبات الموافقة عل  تصريح العمل. 

بالنسبة  ل  األسباب التي ساقتها هيئة تنظيم سو  العمل والتي ساقتها 

 10وقاعدة بيانات بين  اللجنة، هيئة تنظيم سو  العمل قالت    هنا  تعاونًا

دول مجلس التعاو  الخليجي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة عندما ترتكب 

من الطبيعي أ  تكو  هنا  قاعدة بيانات وتعاو   .جرائم في ه ه الدول

ولكن ه ا المشروع ال يستهدف العمالة األجنبية التي رانت تعمل في 

وسلو ، و نما أتكلم عن تصريح  ةالخليج لكي يأتي بشهادة حسن سير

 15لشخص للعمل ألول مرة في البحرين. بالنسبة  ل  السبب ال ي ذرر 

بخصوص أنه سيكو   عاقة وتعطيالً لالستثمار، ه ا ليس صحيحًا، 

بل    المقترح حماية للمستثمر ولالستثمار، فعندما يطلب المستثمر 

جنائية مثل سيانة  الحصول عل  تصريح وتأتيني عمالة وافدة لديها سوابق

أمانة، سالفات، سرقات في دولها، وستعمل عنده في مواقع  دارية أو 

 20مالية أو تكو  في منصب مس ول أو أعمال بسيطة، أليس ه ا   رار 

بالمستثمر عندما أجلب  اباالستثمار في البحرين؟ أليس هنا    رارً

ف  ه ا عمالة لديها سجالً جنائيًا؟ فه ا السبب أراه غير منطقي لر

المشروع. األمر اآلسر، أي مواطن بحريني في البحرين يريد االلتحا  

بالعمل سواء في القطاع الخاص أو العام فمن متطلبات الحصول عل  
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وسلو  من  دارة األدلة  ةالوظيفة أنه يُل م بإحضار شهادة حسن سير

الجنائية، ه ا يطبق عل  البحريني ال ي يعي  في البحرين، فلماذا 

ثني العامل األجنبي ال ي يعي  في بلد ال علم لي بسلورياته أست

وأسالقياته أو سوابقه الجنائية؟ أليست ه ه أبسط المتطلبات؟ أيضًا من 

 5متطلبات التصريح شهادة طبية تبين سلوه من األمراض، فما المانع من 

طلب  حضار شهادة سلو صحيفته الجنائية من السوابق؟ رل دولة لديها 

بية تعمل بالخار  تعرف اشتراطات الدول، وتعرف المطلوب عمالة أجن

من عمالتها ال ين سيلتحقو  بالعمل في دول أسرى من اشتراطات 

ومتطلبات للعمل في أي دولة. دسلت عل  مواقع دول عربية يعمل مواطنوها 

 10في الخار ، فوجدت لوائح استرشادية مبين فيها المستندات المطلوبة 

األرد  ر ا، وفي السعودية ر ا، فأين تعطيل  في البحرين ر ا، وفي

االستثمار في ذلك؟! رل عامل أجنبي سيلتحق بالعمل في البحرين 

سيعرف ه ه االشتراطات. عندما ندسل عل  موقع وزارة الخارجية 

البحرينية أو موقع رل السفارات ورل وزارات الخارجية نجد  من 

 15ل  أرا يها  ذا رانوا الخدمات التي تقدم لمواطنيها أو المقيمين ع

وسلو ، بمعن  أنها  ةبالخار ، طريقة الحصول عل  شهادة حسن سير

من اإلجراءات المتعارف عليها في وزارات سارجية الدول. أيضًا القرارات 

الصادرة عن وزير العمل بالنسبة  ل  النموذ  االسترشادي للمنشآت  من 

عامل هي صحيفة المتطلبات التي توجب عل  رب العمل طلبها من ال

 20السوابق الجنائية. الخالصة أرى أ  رف  ه ا المشروع من قبل اللجنة 

يجانبه الصواب، و مل أ  يعود ه ا المشروع  ل  اللجنة لبحث ه ه 

األمور، باإل افة  ل  الترري  عل  نقطة محددة، أنا بحريني ويطلب 

 وسلو  لاللتحا  بالعمل في بلدي في وظيفة ةمني شهادة حسن سير

من العامل  احكومية أو في القطاع الخاص، أليس من األجدى طلبه
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 األجنبي؟ وشكرًا.  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األست دالل جاسم ال ايد.  

 5 

 العضو دالل جاسم الزايد:

والشكر أيضًا مقدر  ل  رئيسة وأعضاء  شكرًا سيدي الرئيس، 

تل  مع ما انتهت  ليه اللجنة من لجنة الخدمات. أنا في ه ا التقرير أس

قرار. صحيح أننا نشكر جهود وزارة الداسلية واألستاذ أسامة العبسي 

 10من هيئة تنظيم سو  العمل ووزارة الصحة فيما يتعلق بتنظيم العمالة، 

ولكننا في ه ه الج ئية تحديدًا عندما نشترط الحالة الجنائية بالنسبة 

فال  شكالية في ذلك. رأيت ردًا   ل  العامل األجنبي ال ي سيستقدم،

من بع  الجهات الرسمية حول أين نضع ه ا النص، هل في قانو  هيئة 

تنظيم سو  العمل أم في القانو  المنظم لألجانب لش و  اإلقامة 

 15والهجرة؟ أرى أنه يصلح و ع ه ا النص في رال القانونين. لو و عناه 

فيه فهو صحيح  ذا را  في قانو  اإلقامة والهجرة وفق النص الموجود 

فيه النص ال ي ارتكن  ليه مدير الهجرة سواء رانت الجريمة داسلها 

أو سارجها، لكن ه ا النص جاء مع زًا لمسألة توافر شرط من شروط 

االلتحا  بالبحرين. لو جئنا  ل  هيئة تنظيم سو  العمل فكا  هنا  نص 

 20 3و 2و 1 لبنودا يشترط إلصدار تصريح عمل بشأ  عامل أجنبي ما يلي:

فيشترط أ  يكو  العامل األجنبي الئقًا  4ليس فيها مشكلة، أما البند 

صحيًا وساليًا من األمراض المعدية ويصدر بتنظيم االشتراطات الخاصة 

بلياقة العامل...  ل  نهاية الفقرة، قرار صادر عن وزير الصحة بالتنسيق 

ا يتعلق بالحالة مع مجلس اإلدارة؛ ل لك أستطيع في النص ذاته فيم
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الجنائية هنا وال تستطيع هيئة تنظيم سو  العمل أ  تقول ليس من 

استصاص وزارة الصحة رما أثير في ه ا المشروع بأ  ه ا من 

استصاص وزارة الداسلية. ه ه الج ئية تحديدًا يمكن   افتها  ل  ه ه 

المادة رما نص عليه مع تعديل الصياغة ولكن بالتنسيق مع وزير 

 5نه أما جاء في التقرير  ل  مسألة  سلية. أيضًا عندما نستند بحسبالدا

م، 2008لسنة  76منه ور لك القرار رقم  18م ط  بحسب المادة 

فبقراءة ه ا القرار نجد أنه معني بعمل األجانب من دو  فئة سدم 

المنازل، ال ي نص عل  أال يكو  قد سبق ترحيل العامل األجنبي أو 

ألسباب جنائية أو بسبب مخالفة...  ل  نهاية المادة،  بعاده من المملكة 

 10مسألة ارتكاب العامل األجنبي جناية له ا القرار بصياغته جاء معالجًا 

داسل البحرين، ولكن مشروع القانو  يستهدف من سيتقدم للعمل في  

البحرين، فأنت تطلب الحالة الجنائية له في بلده رما تفضلت األست 

لة التي أوردتها بالنسبة  ل  الدول. بالنسبة  ل  مسألة جميلة سلما  باألمث

التطبيق، أرى أ  الحالة الجنائية أهم من الحالة الصحية سواء عل  

 15مستوى البحرين أو عدد من دول الخليج المجاورة، فأبشع الجرائم التي 

ارتكبت سواء من قتل أو تمثيل بالجثة أو اغتصاب أو تحرش باألطفال 

بسبب أنه بعد القب  عليه وتقديمه للمحارمة يتبين  أو غير ذلك رانت

أ  لديه سجالً جنائيًا حافالً في بلده. نعم هنا   سالالت قد تكو  من 

الدول التي صدّرت ه ه العمالة، ولكن مع تطبيق البصمة والكثير من 

 20األمور المتقدمة التي تبحثها وزارة الداسلية مع هيئة تنظيم سو  العمل 

ل  من غادر وعاد مرة ثانية  ل  البلد سهالً، وه ه أصبح التعرف ع

اإلشكاليات ستظل موجودة. أيضًا عندما تكلمنا عن الحالة الجنائية 

للشخص في دول الخليج تم التطر   ل  أ  لدينا منظومة مشتررة مع 

دول الخليج، لكن لو أنه لم يأتِ  ل  الخليج ورانت البحرين هي الوجهة 
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من سلو سجله الجنائي! ل ا أرى من الضروري  األول  له فكي  نتأرد

 ل  اللجنة واالجتماع مع الجهات المعنية لبحث مشروع القانو  أ  يعاد 

أمامنا اليوم أ  رل الدول ال توجد فيها سفارات،  اه ه األمور. ليس عائقً

الدول المصدرة لمثل تلك العمالة لدينا معها تمثيل دبلوماسي؛ فبالتالي 

 5دئ  بالجهات التي لها تمثيل دبلوماسي. روننا محامين عل  األقل نبت

ونطلع عل  طبيعة القضايا نست رب عندما نرى السجل اإلجرامي 

للشخص، وأل  وقوع الجرائم قليل عندنا فعندما تحدث الجريمة ته نا، 

ولكن األده  عندما نكتش  أ  ه ا الشخص فعالً له سجل جنائي 

نح. أيضًا قد تكو  اللجنة ر لك في ارتكاب الجرائم وليس الج

 10متمسكة بتوصيتها وتطلب التصويت عليها، ولكن نقول    أمن البلد 

مرتبط باالستثمار. البحرين بلد مفتوح لالستثمار أل  االستقرار األمني 

واالقتصادي سواء في الجرائم المتعلقة باالقتصاد أو االستثمار أو عل  

ليات التي تع ز استمرار مستوى األمن الشخصي متوافرة. ه ه من اآل

االستقرار في بلدنا، فأتمن  وألتمس عل  األست الدرتورة جهاد الفا ل 

 15وعل  اللجنة  عادة ه ا التقرير  ل  اللجنة لبحث العوائق التي ذررت، 

وهي عوائق من الممكن التصدي  ليها، وأال نفوت فرصة مرور مشروع 

ريني ور لك  ل  باإلمكا  أ  نحقق منه شيئًا  ل  المجتمع البح

المستثمرين و ل  المقيمين عل  أرض البلد رافة، وتسهيالً لإلسوة في 

وزارة الداسلية وهيئة تنظيم سو  العمل لكي ال يالموا بدسول أي عمالة 

 20 لديها مثل ه ا السجل اإلجرامي، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ علي عبدا  العرادي. 

 

 25 علي عبداهلل العرادي: العضو
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والشكر موصول  ل  رئيس وأعضاء  شكرًا سيدي الرئيس، 

اللجنة. للت رير عندما عرض ه ا المشروع عل  مجلس النواب رفضته 

اللجنة ومن ثم وافق عليه مجلس النواب بأغلبية الحا رين. معالي 

الرئيس، بداية أذرر نفسي قبل اآلسرين بأ  الهدف األساسي إلصالح 

 5العمل أ  تكو  البحرين هي الخيار األمثل، وأعتقد أ  ه ا الهدف سو  

يعمل اإلسوا  واألسوات في هيئة تنظيم سو  العمل وصندو  العمل عل  

تحقيقه، وهم يقومو  بعمل جيد به ا الخصوص. معالي الرئيس، أذرر 

ينظم القانو ، »من الدستور البند )د(  13ر لك نفسي بنص المادة 

دية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية، العالقة بين عل  أسس اقتصا

 10بالتالي أجد نفسي ال أتوافق مع اللجنة فيما  «العمال وأصحاب األعمال

ذهبت  ليه من توصية، وفي عجالة يشير التقرير  ل  توافر الحالة 

المرجوة وتحقيقها من التعديل وذلك باالستناد  ل  قانو  األجانب )الهجرة 

م، وأعتقد أ  ه ا القانو  ال ينظم الحالة أو الهدف 1965لسنة واإلقامة( 

وساصة أ  القانو  في الفقرات المشار  ،ال ي يسع  القانو   ل  تحقيقه

 15 ليها يتحدث عن مو وع ترحيل العامل الجنبي و بعاده عندما يرتكب 

 ةجريمة داسل مملكة البحرين، ونحن هنا نتحدث عن شهادة حسن سير

النقطة الثانية: التعديل المقترح  .ادم من سار  البحرينوسلو  لعامل ق

يتضمن شرطًا أمنيًا يتعلق بقواعد تنظيم سو  العمل، وهنا أيضًا ذهبت 

اللجنة ــ رما ذهبت لجنة مجلس النواب ــ  ل  أ  و ع ه ا الشرط في 

 20القانو  في غير محله، أل  محله يجب أ  يكو  قانو  الهجرة واإلقامة، 

يجب أ  يكو  في ذلك القانو ، وساصة أ  البحرين انتقلت ه ا األمر 

م ــ 2006لعام  19من نظام الكفالة ــ بعد  صدار المرسوم بقانو  رقم 

 ل  نظام تصريح العمل، بمعن  أنه تم  ل اء نظام الكفالة، وأصبح 

تصريح العمل هو ال ي يعطي العامل األجنبي اإلقامة في البحرين، وبناء 
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اشتراطات مطلوبة من العامل لكي يصدر له تصريح  عل  ذلك هنا 

العمل، أول ه ه المتطلبات أ  يعمل لدى صاحب عمل مرسص، لديه 

سجل، ومسجل في الهيئة، ه ا هو الشرط األول؛ والشروط األسرى منها 

أ  يكو  لجهة العمل شخصية اعتبارية ــ قبل  دسال مو وع العمالة 

 5ه ه ل  هنا  شررة، وتكو  المن لية ومن في حكمهم ــ أي تكو

الشررة تصاريح عمل رافية لكي يستطيع العامل أ  يدسل البلد، 

ومن الشروط أيضًا أ  يكو  العامل الئقًا صحيًا، وأ  يكو  هنا  

عقد عمل، وأ  يحدد عقد العمل المدة، وأ  يُحدد العقد األجر سواء 

شروط أ  ماديًا أو عينيًا، وال يوجد أي قيد بأ  يكو   من تلك ال

 10يكو  العامل قد حصل عل  شهادة حسن سيرة وسلو  مختومة من 

 حدى سفارات مملكة البحرين أو مندوبياتها أو الدول التي تمثلنا في 

الخار ؛ عل  سبيل المثال الدول التي ال يوجد بها سفارات ــ رما نعلم 

عربية جميعًا ــ تمثلنا فيها المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات ال

المتحدة أو دولة الكويت، وبالتالي التحجج بعدم وجود سفارات قد 

 15أجابت عنه اللجنة في تقريرها، ور لك ليس محله ه ا القانو ، 

ونستطيع في قانو  الهجرة واإلقامة أ  نُشير  ل  ه ا األمر، وأعتقد أنه 

حت  عدم اإلشارة لن تضر أبدًا. بعد ذلك نجد أ  مشروع القانو  يثير 

شكاالت عملية عديدة في التطبيق، ويضيق عل  أعمال المستثمرين.  

أعتقد أ  أرثر الدول المستقطبة لالستثمار تراعي أمورًا منها العالقة 

 20بين العامل وصاحب العمل، فصاحب العمل عندما يطلب عامالً، يريد 

 ، وأ  يتحقق فيه شرطا  أساسيا : أوالً: اأ  يكو  له ا العامل أمر

وثانيًا: األمانة، وبالتالي أعتقد أ  وجود ه ا الشرط يخدم  المهنية،

مو وع االستثمار أرثر، ألنه سيعلم أ  العامل لديه األمانة باإل افة 

 ل  المهنية والخبرة العملية والتخصص. والس ال اآل : هل ستكو  رل 
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أ  العامل ال ي سيأتي  ل   %100ه ه الشهادات أصلية؟ هل سنضمن 

صدور ه ا القانو  قد حصل عل  شهادة وأ  ه ه الشهادة البحرين بعد 

هي للعامل نفسه أو لعامل  سر؟! ه ا مو وع مختل ، ولكن أ  نقلل 

من حجم ه ه المشكلة أفضل من أال نضع لها حالً. أعتقد أ  المشروع 

 5رما هو يحقق ه ا ال رض. األمر األسير، وأعت ر عن اإلطالة، بالنسبة 

خال  السياسة العامة للدولة وبنيتها االقتصادية  ل  أ  ه ا المشروع ي

في توفير بيئة األعمال المناسبة لج ب االستثمار، أتصور أيضًا أ  أهم 

ما ي رد وجود االستثمار، ويكو  بالفعل مصدرًا وريعًا لمي انية 

 البحرين، هو أ  يكو  االستثمار مستقرًا، وألرو  أرثر صراحة 

 10حدد تصاريح العمل سنجد أ  البحرين تمنح ــ معالي الرئيس ــ عندما ن

دولة، وسنالحظ ر لك أ   100أو  60أو  50تصاريح عمل لعمال من 

دول، وه الء من لهم نصيب األسد،  7أو  6غالبية ه الء العمال يأتو  من 

وأتصور أ  رل ه ه الدول  ما أ  يكو  لنا فيها سفارات أو قنصليات 

ها، وبالتالي وجود ه ا الشرط لن و ما أ  تكو  هنا  دول تمثلنا في

 15ي ثر أبدًا عل  سياسة الدولة في ج ب االستثمار، وبالتالي أطلب من 

رئيسة وأعضاء اللجنة  عادة المشروع  ل  اللجنة لم يد من الدراسة، 

 وأعتقد أ  األمر يستحق، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20ن وزير ش و  شكرًا، تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعيني 

 مجلسي الشورى والنواب. 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

دار الكثير من الكالم وتم االستشهاد  شكرًا سيدي الرئيس، 

ببع  الحاالت وساصة في دول مجلس التعاو ، منها االستشهاد بأ  ه ا 
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األمر موجود في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأقول    ه ا األمر 

را  موجودًا في دولة اإلمارات من سالل قرار من مجلس الوزراء ولم 

فبراير  4ا: قرار مجلس الوزراء صدر في يكن في قانو ، ه ا أوالً. ثانيً

م، أي لم يُطبق  ال شهرًا واحدًا، 2018 بريل  2م وأوق  في 2018

 5والتواريخ موجودة، واإلنترنت موجود لمن يحب التثبت، وأعتقد أ  

اإلسوا  عندما أصدروا ه ا القرار ــ رما قلت ــ لم يكن نصًا في 

ــ صعوبة  اا ــ ال تتعدى شهرًقانو ، وربما أدرروا بعد فترة وجي ة جدً

التطبيق، ل لك أُوق  من أجل عدم  ربا  العملية االستثمارية؛ وأعود 

وأررر العملية االستثمارية التي تستوجب وجود عمالة في مشاريع ت س  

 10عل  أساس العمالة األجنبية. ربما يكو  من المناسب أ  يكو  التعديل 

كو  نصًا في القانو ، أل  القانو  في الالئحة التنفي ية للقانو ، وال ي

يشترط إلصدار »قال في المادة نفسها المراد تعديلها في الفقرة )ب(: 

ــ تقديم رافة المستندات 3تصريح عمل بشأ  العامل األجنبي ما يلي: ... 

، «يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراءوالبيانات والمعلومات التي 

 15وال يكو  في القانو  ذاته لصعوبة تنفي ه، أي أ  يكو  قرارًا تنفي يًا 

نرجع ونقول  نه ال يُمكن الحكومة مبررات صعوبة التنفي .  وقد أوردت

أ  نقار  مستوى التمثيل الدبلوماسي في الخار  بمستوى الدول األسرى، 

سفارة وقنصلية لدى بع  الدول،  100فنحن نتكلم عن أرثر من 

ملكة البحرين. عندما نتكلم عن سفارة وقنصلية لدى م 25ونتكلم عن 

 20دول مكونة من ماليين الكيلومترات المربعة، فربما يكو  العامل في 

أقص  الشر  والسفارة في أقص  الجنوب أو سالف ذلك، مثالً دولة مثل 

الصين ــ لدينا سفارة في بكين ــ لو أردنا أ  نأتي بعامل ليس من 

ب أ  يتكبدها العامل العاصمة فعلينا أ  نتصور التكالي  التي يج

للوصول  ل  السفارة، ونستشعر صعوبة التطبيق. ل لك نقول    قرار دولة 
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اإلمارات العربية المتحدة را  قرارًا من مجلس الوزراء ولم يكن تعديالً 

 4في القانو ، ه ا األمر األول. األمر الثاني: أ  ه ا القرار صدر في 

م. ربما عل  اللجنة الموقرة  عادة 2018 بريل  2م وأُوقِ َ في 2018فبراير 

النظر في المو وع، أعني أ  يكو  التعديل أو اإل افة في القرار 

 5 التنفي ي وليس في القانو  نفسه لصعوبة تطبيقه، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

هيئة الرئيس التنفي ي لشكرًا، تفضل األخ أسامة عبدا  العبسي  

 تنظيم سو  العمل. 

 10 

 التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: سالرئي

علي العرادي را  محقًا فيما قال  األخ شكرًا سيدي الرئيس، 

من أ  األمر نُوق  في اللجنة وتم رفضه، وتمت الموافقة عليه في جلسة 

مجلس النواب، ور لك تمت مناقشته مرتين في لجنة مجلسكم الموقر. 

 15طبيق تتضح استحالة تطبيق حينما يدسل النقاش في التفاصيل العملية للت

ه ا التعديل عل  القانو ، ل لك حينما ندسل في نقاشات مع اللجا  نرى 

سفارة  22أ  اللجا  تتفق معنا. للت رير أقول    مملكة البحرين لديها 

دولة، ومثلما تفضل سعادة وزير ش و  مجلسي  194فقط من أصل 

لن أقول الصين ــ الشورى والنواب اإلشكالية تقع في بلدا  مثل ــ و

 20الهند، حيث تقع السفارة في نيودلهي بينما تأتي العمالة من جميع المد ، 

وقد يحتا  األمر  ل  أيام من السفر لتحقيق ذلك. في الوقت ذاته قارة 

أمريكا الجنوبية ليس لدينا فيها سفارة، وقارة أستراليا ليس لدينا فيها 

قيا العربية ليس فيها سفارات. سفارة، و فريقيا باستثناء دول شمال  فري

عملية التطبيق ال تصعب فقط في عملية التصديق عليها، و نما أيضًا في 
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الل ات التي سوف تكتب بها، فحينما تصدر شهادة حُسن سيرة وسلو  

عن مملكة البحرين فإنه تصدر بالل ة العربية، وه ا يتطلب ممن أراد 

  الل ة المطلوبة، ور لك أ  يستخدمها سار  البحرين أ  يُترجمها  ل

األمر سوف تُكتب ه ه الشهادات بالل ات الصينية والهندية والفرنسية 

 5واأللمانية وغيرها، نحن هنا نتكلم معالي الرئيس عن صعوبات تطبيقية 

جمة، وليس األمر مقصورًا فقط عل  عملية استخدام سفارات الدول 

حرين وهيئة تنظيم الخليجية. تمت اإلشارة  ل  طلب حكومة مملكة الب

سو  العمل شهادة طبيّة، وتمت مقارنتها بشهادة حسن السيرة والسلو ، 

ونقول  نه في حالة الشهادة الطبية هنا  اتفا  بين دول مجلس التعاو  

 10الخليجي من سالل األمانة العامة والمكتب التنفي ي لوزراء الصحة 

ا اعتماد المرار  الخليجيين عل   نشاء منظومة  لكترونية يتم من سالله

الصحية المقبولة، وحينما يتقدم صاحب عمل  ل  هيئة تنظيم سو  العمل 

لطلب تصريح عمل ويُرفق شهادة صحية يُمكن لموظ  الهيئة الرجوع 

 ل  القاعدة والتأرد من صحة ه ه الشهادة، ولكن حين تُقدّم  لينا 

 15 شهادات حسن سيرة وسلو  بل ات مختلفة فال يُمكن التحقق من

صحتها. األمر المهم أننا حين نتكلم عن اإلصدار فإننا نتكلم تلقائيًا 

عن التجديد، وتصريح العمل حينما يُجدّد فهو تصريح عمل جديد وينطبق 

عليه في القانو  ما ينطبق عل  تصريح العمل الجديد، وسوف يسبب 

الكثير من الصعوبات التطبيقية. نحن لسنا  د حماية المجتمع، ولكن 

 20ه ا التطبيق لن ي دي  ل  حماية المجتمع، قد يُعطي  حساسًا زائفًا مثل 

بالحماية، ولكن حين يُطبق سنجد أ  هنا  عشرات اآلالف من الطلبات 

ـ أمام المستثمرين،  ـ وعنق زجاجة ـ التي تُقدّم شهريًا وسوف يُشكل عقبة ـ

 ما بعد في اللوم فييقع علينا ويجب أ  نقول ذلك بكل صراحة لكي ال 

سنق االقتصاد. من جانب  سر، أريد أ  أصحح معلومة لرئيسة اللجنة، 
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ال يُمكن عودة مُرَحَّل من البحرين أبدًا، وذلك ألننا نمتلك قاعدة بيانات 

سنة  11مليو  بصمة أُنشئت من  حوالي  11للبصمة اإللكترونية قوامها 

رين، ونص  السنة، وأي محاولة للدسول يتم اإلمسا  بها في مطار البح

وتقريبًا يتم اإلمسا  بأربع  ل  سمس حاالت أسبوعيًا، وأؤرد لكم أنه 

 5ال يُمكن عودة من تم ترحيله من البحرين، وقبل شهر يونيو من ه ا 

العام بإذ  ا  سوف يتم  دسال جميع بصمات المُرَحَّلين من دول الخليج 

 باإل افة  ل  البصمات البحرينية، وشكرًا.

 

 ــــس:الرئيـــــــــــ

 10 شكرًا، تفضل األخ عبدالرحمن محمد جمشير. 

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

وأشكر اللجنة عل  تقريرها، وأشكر  شكرًا سيدي الرئيس، 

جميع اإلسوة واألسوات ال ين تحدثوا، فجميعهم صب حديثهم في مصلحة 

 15البحرين، وفيما يحفظ أمن واستقرار البحرين و   استلفت األساليب. أنا 

مع تقرير اللجنة، وأتصور أ  شهادة حسن السلو  )دقة قديمة( يمكن 

ألي أحد اليوم أ  يشتريها أو ي ورها ويأتيك بها، األمر اآلسر أنه ستكو  

هنا  زيادة في اإلجراءات البيروقراطية، وقد ذرر األخ أسامة العبسي 

من  أننا سنكو  أمام عملية بيروقراطية ت سر العملية األمنية المبت اة

 20وراء ه ه الشهادة. هنا  أساليب حديثة، ويمكن للجنة بعد  قرار ه ا 

التعديل أ  تجلس مع الجهات األمنية للتعرف عل  األساليب الحديثة، 

فعن طريق التعاو  األمني مثالً بين األجه ة األمنية في دول الخليج والدول 

وأمن الصديقة يُمكن أ  نقضي عل  أي أمور ربما تمس أمن الدولة، 

الدولة يهمنا جميعًا والبد أ  نضع سطًا تحت ه ا األمر. اآل  يُمكن 
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للمجرم أ  يُ ير شخصيته بالكامل، ويمكن أ  يأتي بجواز سفر مختل  

وباسم مختل ، ويُمكن أ  ي هب  ل  بلد  سر ويحصل عل  جنسية 

أسرى، فاألساليب صارت متطورة ويجب أ  نالحقها. أعتقد أ  تطوير 

الحديثة هو السبيل المهم للقضاء عل  أي عمل  رهابي أو التقنيات 

 5 جرامي في مملكة البحرين؛ وحت  من الناحية الطبية ــ مثلما قالت 

ل مال أحد يعتمد الشهادة الطبية التي يجلبها العااألست جميلة سلما  ــ 

األجنبي، بل نقوم نحن بإجراءاتنا الخاصة عبر الفحص في بلده أو حت  

عندما يصل  ل  مملكة البحرين حيث يدسل رأسًا في  جراءات الفحوص 

الطبية الالزمة إلصدار شهادة طبية تثبت أنه سالٍ من جميع األمراض، 

 10و ذا را  يشكو من أمراض فيتم ترحيله حاالً، أي أ  المصلحة الصحية 

لطبية في البلد مهمة مثلما العمل اإلجرامي ال ي يمكن أ  يقوم به وا

اللجنة وفي الوقت نفسه مع التطوير  تقريرالمجرمو  أو اإلرهابيو . أنا مع 

والتعاو  بين األجه ة األمنية حت  يتم القضاء عل  ه ه الظاهرة، 

 وشكرًا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 عيمي.شكرًا، تفضل األخ فيصل راشد الن 

 

 العضو فيصل راشد النعيمي:

 20أنا أشكر رل من أدل  برأيه. نحن لدينا  شكرًا سيدي الرئيس، 

سفارات، والعمالة األجنبية التي نتعامل معها من دول عددها محدود، 

ولدينا في ه ه الدول سفارات، فهل لدى ه ه السفارات ملحق أمني 

للتعاو  مع األجه ة األمنية؟ أل  األمور الطبية يمكن التالعب فيها، 

يقة، فهل يوجد لدى سفاراتنا ولكن األجه ة األمنية قد تكو  دق
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ملحقات أمنية؟ ه ا ال ي سيحل اإلشكال رله، فعندما يكو  تصريح 

العمل مُقدمًا من قبل جهة أمنية فسيحل اإلشكال، ألنه من الصعب أ  

 يحصل ت وير، وشكرًا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

عدد طالبي الكالم ربير، وأود أ  أقول    وجهات شكرًا،  

عنها من عبّر، سواء را  مع أو  د، فإذا أردتم االستمرار  النظر عبّر

في النقاش فأرجو عدم تكرار ما سبق قوله، و ذا را  لديكم أي 

تفضل األخ ف اد أحمد جديد فلنقله، أو فلنكت ِ بما تم اإلدالء به. 

 10 الحاجي.

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

أنا باستصار  د توصية اللجنة، الجميع  شكرًا سيدي الرئيس، 

تكلم عن أ  شهادة حسن السيرة والسلو  قد يتم ت ويرها، ونقول    

 15هنا  مهندسين شهاداتهم م ورة، وليس شهادة حسن السيرة والسلو  

فقط، هنا  من يأتي بجواز م ور من بلده، وأهم من ذلك أ  السجل 

العبسي أو سعادة وزير  الصحي يتم ت ويره أيضًا، وتكلم األخ أسامة

ش و  مجلسي الشورى والنواب عن أننا ليس لدينا سفارات  ال في شمال 

 فريقيا، ونحن ال تأتينا عمالة من وسط  فريقيا، وال تأتينا عمالة من 

 20أمريكا الالتينية، البلدا  التي تصدر لنا العمالة محدودة جدًا، وتقدر 

ت أو فيها من يمثل مملكة دول، وه ه الدول فيها سفارا 6و 4ما بين 

البحرين من دول مجلس التعاو . الس ال ال ي طرحه األخ فيصل النعيمي 

حول هل يوجد في السفارات البحرينية في الخار  ملحق أمني يتحقق 

من شهادة حسن السيرة والسلو ؟ ه ا س ال مهم، فحماية االستثمار ال 
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ماية االستثمار، ألنه تأتي  ال بأمن الوطن، وأمن المواطنين أول  من ح

عندما يستقر البلد أمنيًا حينها سيأتي االستثمار، ولكن عندما ي يب 

األمن فلن نجد االستثمار. ه ه الشهادة لن تفر  عن بقية المستندات التي 

يجب عل  العامل األجنبي توفيرها، فقد تكو  رلها من األل   ل  

 5منها  عان رائم التي الياء م ورة، وربما ه ه الشهادة تخف  نسبة الج

مجتمع البحرين ولم يكن يألفها أو يعلم بها، ورما قالت األست دالل 

ننا مجتمع ص ير، وأي جريمة ته  ريا  المجتمع، وربما تكو   ال ايد 

مثل ه ه الجريمة في بلد العامل األجنبي عادية. هنا  من المجرمين من 

لتي يرتكبها في يتضح في المحارم أنه مشبع بالجرائم، والجريمة ا

 10البحرين تعتبر عادية مقارنة بما ارتكبه في بلده، فهو معتاد عل  ذلك. 

أعتقد أ  عل  اللجنة أ  تسترجع التقرير وتدرسه مع الجهات المس ولة 

حت  تصل  ل  حل وسط بالنسبة  ل  ه ه المادة، مثلما قال سعادة وزير 

ل في الالئحة ش و  مجلسي الشورى والنواب يمكن تضمين ه ا التعدي

الداسلية رقرار، وأ  ينص عليه في اللوائح الداسلية المنظمة له ا 

 15  القانو ، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 20 أحمد مهدي الحداد: العضو

أعتقد أ  أغلبية المتحدثين يتفقو  عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

ولكن أود أ  أدلي بإحصائية بسيطة. العمال في  الموافقة عل  التوصية،

 مملكة البحرين من دول معينة ــ بدو  ذرر أسماء ــ يقدر عدد الخدم 

ألفًا منهم من الفلبين، وليس لدينا سفارة في الفلبين،  20ألفًا،  92بـ 
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أل  سادمة من  20أل  سادمة فلبينية، و 20ه ا عدد الخدم فقط، 

ارة في  ثيوبيا ر لك، رنت أود لو أنه تم  ثيوبيا، وليس لدينا سف

األس  برأي وزارة الخارجية في ه ا الشأ  أل  لهم باعًا طويالً في ه ه 

التي ت ور فقط، بل  الشهاداتالمسائل. أعتقد ــ باستصار ــ أنه ليست 

 5، ويدسلو  به ه الجوازات الكثير العمال نه يتم ت وير جوازات من قبل 

يست شهادة حسن سيرة وسلو  فقط، عندما من الدول، فالمسألة ل

نطلب من سفاراتنا في الخار  أ  يتتبعوا ه ه األمور فكم ستكو  

التكالي  التي ستتحملها الدولة بدو  أي فائدة ت رر. أعتقد أ  

التوصية صحيحة وما تفضل به اإلسوا  في ه ا الخصوص صحيح، 

 10 وسوف نصوت في مصلحة ه ه التوصية، وشكرًا.

 

 ـــــــــــــس:الرئيــ

شكرًا، تفضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين وزير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 15 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

تو يحًا عل  رالم األخ ف اد الحاجي  شكرًا سيدي الرئيس، 

واألخ أحمد الحداد ال ي أشكره عل  اإلحصائيات، أود أ  أقول  نه 

بالنسبة  ل  عدد الخدم في مملكة البحرين صحيح أ  سدم المنازل 

 20أل  عامل،  70ألفًا، ولكن مجموع العمالة الفلبينية حوالي  20الفلبينيين 

بالنسبة  ل  )بنجالدي ( لدينا حوالي  وال توجد سفارة لدينا في الفلبين.

أل  عامل في البحرين وال توجد لدينا سفارة ر لك. عندما نتكلم  130

ــ سيدي الرئيس ــ ليس القصد من الكالم األس  والرد، و نما أنا بيّنت 

أ  اإلمارات العربية المتحدة أصدرت قرارًا ولم يكن هنا  تعديل في 
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 ا القرار تم  يقاف العمل به بعد شهر واحد القانو ، ه ا األمر األول. ه

فقط لي رد أ  هنا  صعوبة في تطبيقه. أقول اآل   نه بالنسبة  ل  

في الخار  وبالخصوص في غرب وشر   فريقيا  والقنصلياتالسفارات 

التي لدينا عمالة منها، حيث تجدها في السو  حاليًا، فهي عمالة 

 5ا سفارات فيها. نحن نرغب بسيطة، وه ه الدول ر لك ال توجد لدين

في و ع نص قابل للتطبيق وليس نصًا تعجي يًا، وأرى أنه رلما يتم 

التضييق عل  شيء نعطي المجال للتحايل والتالعب، فعندما أطلب شيئًا 

صعبًا فالعامل األجنبي البعيد عن السفارة يقول لك  ع أي شيء وزوّر 

عها في المل  لجلبها التوقيع وزوّر ر ا ور ا لكي تنهي األورا  وتض

 10فقط، ل ا أنا أقول    علينا أ  نتكلم به ا المنطق، وأنا أتصور أنني 

رلما أ يّق في أمر معين أعطي مجاالً للتالعب والتهرب من تطبيق 

القانو . وعل  ذلك أرى أ  توصية اللجنة جيدة، و ذا رأى اإلسوا  

 ل  اللجنة التصويت عليها فكا  بها، و   لم يكن فليرجع المو وع 

 وانته  األمر، وشكرًا.
 15 

 الرئيـــــــــــــــس: 

ناقشنا جميع  وأعتقد أننااآل  سوف أقفل باب النقاش، و شكرًا، 

 ل  اللجنة، ورئيسة  عادة مشروع القانو   ما  :األمور، وأمامكم سيارا 

اللجنة تقول ال داعي ل لك، و ما أ  نصوت عل  توصية اللجنة، فهل 

 20 مالحظات أسرى؟  هنا
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25مشروع بعدم الموافقة عل  عل  توصية اللجنة هل يوافق المجلس  

 ؟من حيث المبدأ القانو 
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 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5الكل حريص عل   .من حيث المبدأ يُرف  مشروع القانو  ذ   

أمن واستقرار البحرين فندعو ا  ع  وجل أ  يحمي البحرين من رل 

وهو تقرير وفد المجلس بشأ   شر. أمامكم تقرير واحد للعلم فقط

، <الم تمر الدولي لتطوير النظام البرلماني>المشاررة في أعمال 

 المنعقد في موسكو عاصمة جمهورية روسيا االتحادية، سالل الفترة من

 10أمور أود  3لدي  ، وال أعتقد أ  هنا  مداسالت.م2018يونيو  5 ل   4

، فإذا لم يكن المجلس أ  أقولها: أوالً: من الضروري اجتماع مكتب

لدينا مجال اليوم فيمكن االجتماع غدًا أو اليوم ال ي يليه، أو  ذا أردتم 

فسنجتمع ولن نطيل عليكم، فهنا  بع  القضايا الضرورية. ثانيًا: 

يتم أس  صورة رسمية لكم حت  تتعامل األجه ة اإلعالمية معها، س

 15واألمر مفتوح لمن يحب. ثالثاً: األست سبيكة الفضالة واألخ ر ا 

منفردي، اليوم يدعوانكم  ل  )بوفيه( بمناسبة تشرفهم بثقة جاللة 

الملك والتحاقهم بمجلس الشورى، وأعتقد أننا سوف نتأسر مدة ربع 

، (البوفيه)حت  تتمكنوا من حضور المجلس تب ساعة عن اجتماع مك

وبه ا نكو  قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال ه ه الجلسة، 

 20 شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة. 
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 (ظهرًا 1:00)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

      5 

 علي بن صــالح الصــالح  العصفور أسامة أحمدالمستشار 

 رئيس مجلس الشورى  الشورى األمين العام لمجلس

   

 

  )انتهت المضبطة(


