كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0ال سيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي
الشورى والنواب.
 - 4السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني األول.

5

 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:
 - 0املالزم أول أمحد حممد اخلياط من إدارة الشؤون القانونية.

01

 - 4املـــالزم أول فـــواز حســـن الصـــميم مـــن إدارة مكافحـــة اجلـــرائم
اإللكرتونية.
 - 3املالزم أول حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية.
 - 4الســــيد عــــامر صــــاحل إبــــراهيم مــــن إدارة مكافحــــة اجلــــرائم
05

االقتصادية.
 من وزارة التنمية االجتماعية:
 - 0السيد سلطان عبداهلل احلمادي املستشار القانوني.
 - 4الســـيدة

ـــوى عبـــداللطيف جنـــاحي مـــدير إدارة دعـــم املنظمـــات
41

األهلية.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من اجلهاز املركزي للمعلومات:

45
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كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربز ي رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين 5
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
01

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتتح اجللسة الثانية والعشرين من دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،أسعد اهلل صباحكم
بكل خري ،نبدأ بتالوة أمساء األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة.
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

05

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة أصحاب السعادة
األعضاء التالية أمساؤهم :الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،ومجيلة
علي سلمان ،وفؤاد أمحد احلاجي للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من 41
اجمللس ،ولولوة صاحل العوضي ،وعبدالرمحن عبداحلسني جواهري للسفر يف
مهمة رمسية بتكليف من جهة أخرى ،وحممد حسن باقر رضي إلجراء
فحوصات طبية خارج اململكة ،وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج
اململكة ،وهالة رمزي فايز لظرف صحي طارئ ،وسعود عبدالعزيز كانو
لظرف طارئ ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟

5

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم .وننتقل اآلن إىل البند التالي من

جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ،تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم 01
آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسـائل الـواردة :رسـائل معـالي السـيد خليفـة
بــن أمحــد الظهرانــي رئــيس جملــس النــواب اصــوص مــا انتهــى إليــه جملــس 05
النــواب حــول التــالي :مشــروق قــانون بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم ()09
لسنة 4112م بشأن تنظيم سوق العمل ،ومشـروق قـانون بتعـديل الفقـرة (أ) مـن
املـــادة ( )32مـــن القـــانون رقـــم ( )09لســـنة 4112م بشـــأن تنظـــيم ســـوق العمـــل
(املعدان يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من جملـس النـواب) ،وقـد تـ
إحالتهمــا إىل جلنــة اخلــدمات مــع إخطــار جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة41 .
وقرار جملس النواب حول قرار جملس الشـورى بشـأن مشـروق قـانون باملوافقـة
على قانون (نظام) املستحضرات البيطريـة بـدول جملـس التعـاون لـدول اخللـي
العربية ،املرافق للمرسـوم امللكـي رقـم ( )45لسـنة 4103م ،وقـد تـ إحالتـه
إىل جلنة املرافق العامة والبيئة .وقرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى
بشأن مشروق قانون باملوافقة علـى قـانون (نظـام) مزاولـة املهـن البيطريـة لـدول 45
جملس التعاون لدول اخللي العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )42لسـنة
4103م .وقد ت إحالته إىل جلنة املرافق العامة والبيئة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات اصوص املرسوم بقانون رقم ( )40لسنة
4103م بشأن تنظيم مجع املال لألغراض العامة .وأطلب من األخ نوار علي
5

احملمود مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبي

التقرير ومرفقاته يف

املضبطة.

01

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبي التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبي التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )49

41

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،اطلع اللجنة على املرسوم بقانون رقم (45 )40
لسنة 4103م بشأن تنظيم مجع املال لألغراض العامة وباألخص األهداف
واألسباب اليت صدر املرسوم بناءً عليها ،وهي ما شهدته اململكة مؤخرًا ،من
تطور نوعي خطري يف أعمال العنف والتخريب ،ونشر الرعب والفوضى ،طال
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املدنيني ورجال األمن واملنشآت العامة واخلاصة ،مما شكل تهديدًا حقيقيًا
للسلم األمين واجملتمعي ،لذا جاء مرسوم القانون ملكافحة اإلرهاب،
والقضاء على مصادر وجوده وعوامل بقائه واستمراره .وتدارس

اللجنة

املرسوم بقانون املذكور ،ومت استعراض قرار جملس النواب بشأنه ،كما مت
استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة واملستشار 5
القانوني لشؤون اللجان ،ورأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس
اليت أشارت إىل وجود شبهة عدم الدستورية يف املرسوم بقانون ،كما
استمع اللجنة إىل آراء اجلهات اليت حضرت وهي :وزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف ،ووزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة الداخلية ،ومصرف
البحرين املركزي ،واطلع على مرئياتها املرفقة بهذا التقرير ،اليت أكدت 01
عدم وجود شبهة دستورية باملرسوم بقانون .وقد ناقش أعضاء اللجنة مع
املستشار القانوني للجنة بالتحليل رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
باجمللس املوجّهة إىل اللجنة من أن املرسوم بقانون تشوبه شبهة عدم
الدستورية ،وعليه طلب اللجنة من املستشار القانوني تقديم مذكرة بالرأي
القانوني بشأن املادة ( )00واملادة ( )04فقرة ( )3من املرسوم بقانون املذكور05 ،
ومدى توافقهما مع أحكام املادة ( )9فقرة (د) واملادة ( )41فقرة (أ) من
الدستور ،حيث بيّن أن املادة ( )9فقرة (د) من الدستور تنص على أن
«املصادرة العامة لألموال حمظورة ،وال تكون عقوبة املصادرة اخلاصة إال
حبكم قضائي يف األحوال املبينة بالقانون» ،وعليه ال جيوز مطلقًا املصادرة
العامة لألموال اخلاصة ،أما املصادرة اخلاصة فتكون مبوجب حكم 41
قضائي يف األحوال املبينة يف القانون ،وتؤول ملكية األموال اخلاصة املصادرة
إىل ملكية الدولة .وبالرجوق إىل املادة ( )00من املرسوم بقانون ،سنجد أنها
نص على أنه «حيظر على املرخص له خمالفة شروط الرتخيص ،ويف حالة
املخالفة جيوز للوزارة أن تصدر قرارًا بإلغاء الرتخيص ووقف عمليات مجع
املال وسحب حصيلة اجلمع وإنفاقها يف وجوه النفع العام اليت تراها» .ومن 45
الواضح أن سحب حصيلة اجلمع من قبل الوزارة املختصة وإعادة توزيعها يف
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وجوه النفع العام ال يتضمن أي مصادرة هلذا املال؛ ألن املصادرة تقع على
األموال اخلاصة وال تقع على األموال العامة ،حيث إن املادة ( )04من املرسوم
بقانون تنص على أنه «تُعتبَر األموال اليت تُجمع وفقاً ألحكام هذا القانون يف
حكم املال العام يف تطبيق أحكام قانون العقوبات ،ويُعتبَر املرخَّص هلم من
األشخاص الطبيعية والقائمني على األشخاص االعتبارية يف حكم املوظفني 5
العموميني يف تطبيق أحكام القانون املشار إليه ويتوىل ديوان الرقابة املالية
واإلدارية بناءً على طلب الوزير مراجعة تلك األموال ،وعلى املرخَّص له
تكني الديوان من ذلك» .وخلُص رأي املستشار القانوني إىل أن قيام الوزارة
املعنية بسحب حصيلة اجلمع وإنفاقها يف وجوه النفع العام ال تنطبق عليه
أحكام املصادرة ،وبالتالي ال توجد شبهة عدم الدستورية يف هذه املادة .أما 01
بالنسبة إىل املادة ( )04فقرة ( :)3فاملادة (/41أ) من الدستور تنص على أنه «ال
جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون ،»...وتنص املادة ( )04فقرة ( )3من
املرسوم بقانون على أنه «ويعاقَب على خمالفة باقي أحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذًا له باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال
تتجاوز مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني» .وبالرجوق إىل هذا النص 05
سنجد أن املشرق وضع عقوبة على خمالفة األفعال األخرى الواردة يف هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ،ومل ترتك إلرادة القاضي .ومما جيدر
ذكره أن السلطة التشريعية قد أقرت الكثري من القوانني اليت تتضمن مثل
نص هذه الفقرة الثانية من هذه املادة ،ومن هذه القوانني :املرسوم بقانون رقم
( )4لسنة 4110م بشأن حظر ومكافحة غسل األموال .والقانون رقم (41 )32
لسنة 4104م بإصدار قانون العمل يف القطاق األهلي .والقانون رقم ( )37لسنة
4104م بإصدار قانون الطفل .والقانون رقم ( )24لسنة 4112م بإصدار قانون
مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية .وبعد دراسة اللجنة للمرسوم
بقانون رقم ( )40لسنة 4103م بشأن تنظيم مجع املال لألغراض العامة؛
خلص اللجنة إىل أنه ال يتضمن شبهة عدم الدستورية ،وتوصي باملوافقة على 45
إقرار املرسوم بقانون لألسباب اآلتية :أوالً :يأتي املرسوم بقانون منسجمًا مع
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توصيات اجمللس الوطين يف جلسته االستثنائية ،بشأن ضرورة مكافحة
األعمال اإلرهابية ،واحلد من آثارها السلبية اليت تس األمن والسلم
واالقتصاد الوطين .ثانيًا :يعمل املرسوم بقانون على جتفيف مصادر تويل
اإلرهاب ،ووضع عقوبات رادعة حبق كل من جيمع األموال ألغراض
إرهابية ،وتشديد عقوبة مجع املال بدون ترخيص من اجلهات املختصة .ثالثــًا5 :
يعاجل املرسوم بقانون الفرا التشريعي بشأن مجع األموال لألغراض العامة،
حيث إن قانون مجع التربعات اخلريية لعام 0952م ،مض عليه فرتة طويلة
تفوق اخلمسني سنة .رابعًا :يضع املرسوم بقانون شروط الرتخيص جلمع املال
لألغراض العامة ،واعتبار األموال اجملموعة وفقًا ألحكام املرسوم بقانون
حبكم األموال العامة .وعليه ،وبعد مناقشة اللجنة هذا املرسوم بقانون 01
واقتناعها مبربرات إصداره ،واألهداف اليت يُراد حتقيقها منه ،ويف ضوء ما
تقدم؛ توصي اللجنة باملوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )40لسنة 4103م
بشأن تنظيم مجع املال لألغراض العامة ،واألمر معروض على اجمللس املوقر
الختاذ الالزم ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخ دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أتقدم بالشكر إىل اللجنة على تقريرها 41
الذي أوردت فيه أهم املشاريع اليت نتكلم عنها ،وقبل أن يسبقين أحد يف
احلديث عن أن هذا املرسوم متعلق بتوصية صدرت عن اجمللس الوطين،
وحنن نعلم أن مجيع التوصيات اليت صدرت عن اجمللس الوطين حمل اعتبار
لدى مجيع أعضاء السلطة التشريعية من حيث املبدأ؛ لذلك أتفق مع مضمون
هذا املرسوم تامًا بدون أي شك ،نظرًا ألهمية املوضوق واألمور اليت اختذ 45
اجمللس الوطين بسببها هذه التوصية ،وبناء عليه مت تفعيلها إىل تدبري تشريعي
وهو املوجود أمامنا اآلن على هيئة مرسوم بقانون ،إال أنين أختلف مع ذلك،
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بصفيت أحد أعضاء هذا اجمللس بشكل عام ورئيسة جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية بشكل خاص ،ونيابة أيضًا عن زمالئي أشعر باألسف الشديد
حينما اختذنا هذا القرار يف جلنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ وذلك بسبب
تضمني هذا املرسوم مادتني وجدنا فيهما شبهة عدم الدستورية .حنن نقول
دائمًا إن الرأي القانوني قد يُصيب وقد يُخطئ ،ولكن عندما تتعدد اآلراء 5
القانونية اليت تُشري بالنظر إىل مسألة وجود أمر ما أو شبهة ما يف نص قانوني
معني فهو أمر يستحق التوقف عنده والبحث فيه .منذ صدور هذا املرسوم
وحنن نستمع إىل بعض الردود حول بعض املواد اليت تضمنها هذا املرسوم،
وهي كان بالنسبة إليّ ــ وأتكلم نيابة عن زميليت األخ رباب العريض ــ
موضع حبث قانوني ،ونأخذ أيضًا آراء من هلم باق طويل أيضًا يف جمال 01
القانون ،وانتهينا إىل هذا الرأي .إضافة إىل أنين أتفق تامًا مع ما اجته إليه
اإلخوان يف هيئة املستشارين يف جملس النواب ،وكذلك ما انتهى إليه األخ
الدكتور عصام الربز ي ــ بصفته مستشارًا قانونيًا للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ورئيس هيئة املستشارين باجمللس ــ وهو أن هناك عيبًا يشوب هذا
املرسوم .حنن دائمًا ملنع أمر ما أو األمر بالقيام به ــ سواء كان يف اجلهة 05
اإلدارية أو يف اجلهة التشريعية ــ نضع نصًا معينًا يف موضوق معني يكون
احلق املقرر فيه له موضع اعتبار ،وكذلك احلماية والضمانات القانونية
تكون أيضًا حمل اعتبار .حنن نتكلم اليوم عن مصادرة تتعلق جبمع األموال
اليت تتم من خالل جهتني :إما من جهات معينة تتمثل يف األشخاص الطبيعيني
أو األشخاص االعتباريني ،وإما تأخذ طابع الوضع املدني وختضع لوزارة 41
التنمية االجتماعية أو ختضع للطابع السياسي وختضع لوزارة العدل .وما
يسرتعيين هو تلك اجلهتان املعنيتان حتى يف التقارير اليت ترفع إىل الدولة أو
اجلهات اخلارجية .ماذا تنح تلك اجلمعيات؟ وكيف تقيد حقوقها؟ وما هي
الضمانات القضائية؟ بالتالي بالنسبة إىل املصادرة العامة فإنها حمظورة وفقًا
للدستور البحريين ،واملصادرة اخلاصة أيضًا مت النص عليها .فاألصل أن 45
األموال بصفة عامة تكون موضع محاية وملكًا للشخص الطبيعي أو
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االعتباري .االستثناء هنا هو موضوق املصادرة ،لذلك البد أن يصدر حكم
قضائي باملصادرة اخلاصة كما هو وارد يف النص ،إال أن املرسوم تضمن
املادة ( )00ــ وهي موضع احتجاج اللجنة التشريعية ــ وال أعرف أساسًا ملاذا
أُقحم هذه املادة يف املرسوم؟ كان من األجدى أنه متى ما تبني أن مجع
األموال مت بطريقة غري مشروعة سواء من الشخص الذي يستهدف عملية 5
اجلمع أو اصوص كيفية صرف هذه األموال فتكون يف هذه احلالة موضع
مساءلة ،والبد أن تكون حت رقابة القضاء .ألن مفهوم املصادرة العامة أن
يتم نقل ملكية كل أموال الشخص إىل الدولة وتصبح حت تصرفها .أما
املصادرة اخلاصة فتكون بنقل ملكية جزء من أموال الشخص إىل الدولة
وتصبح حت تصرفها .لذلك فإن املصادرة ــ يف مجيع أنواق األحكام القضائية 01
وما رس عليه احملاكم الدستورية ــ تقتضي أن يكون هناك مال موضوق
اجلرمية ،وارتكاب جرمية جيرمها القانون ،وأن تصدر بناءً على أحكام
قضائية .وهناك عدد من القوانني اليت مت النص فيها على ذلك ــ وسأطلب من
اللجنة الحقًا تفصيالً للمواد وليس النص بشكل عام على أي قانون يتم
ذكره ــ حتى قانون العقوبات عندما أعطى لالدعاء العام اختصاص ضبط 05
األموال كان البد أن يعرض األمر على القضاء ،إما أن يوافق وإما أن يرفض.
فالغرض من وجود الرقابة القضائية هو ضمان مشروعية اإلجراء وبيان
مربراته وأسبابه .هذه هي اجلزئية األوىل اليت استندنا إليها .فيما يتعلق بنص
املادة الدستورية اليت تالها األخ نوار احملمود املتعلقة مبصادرة األمالك ،وهي
املادة األخرى اليت كان موضع رفض اللجنة؛ فهي متعلقة باملادة ( )04وهي 41
منبثقة من مبدأ شرعية اجلرائم ،فعندما تقررت اإلحالة فيما يتعلق باجلرائم،
تقررت هلا عقوبات بناءً على القانون وفق الالئحة الداخلية فهناك نصوص
حمددة ،وحنن دائمًا نكرر أن النص العقابي جيب أن يكون حمددًا ويوضح
ما هو الفعل؟ وماهي عقوبة ارتكاب هذا الفعل؟ لذلك هذا النص أيضًا هو
موضع نظر يف وجود شبهة عدم الدستورية من قبل املستشارين يف جملس 45
النواب واللجنة التشريعية مبجلس الشورى .ملاذا هو موضع شبهة؟ ألن لدينا
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نصًا دستوريًا «ال جرمية وال عقوبة إال بنص يف القانون» .وحتى القرار الذي مت
االستناد إليه وهو قرار وزارة التنمية االجتماعية ــ اليت ألغ القرار يف سنة
4112م وأصدرت قرارًا يف 4104م ــ فإنه جاء لينظم شؤون اجلمع ،ولكنه
أحال فيما يتعلق بالعقوبات إىل ما نص عليه أحكام القانون املنفذ له  .إذن
موقف اللجنة قد

د من يعقّب عليه بأن هذا من توصيات اجمللس الوطين 5

والبد من املوافقة عليه ،بل على العكس ،فنحن دائمًا نكرر أن التوصية
جيب أن تصا وفقًا للضمانات القضائية والضمانات اليت تكون حت رقابة
التشريع ،حتى يف القرار الذي يعاقب من خيالف القرار فمضمونه أنه هل
سيوجد قرار ينص على فعل ما مل يتضمنه القانون ويعاقب عليه؟ بالتالي هنا
مل يكن للمشرق دور يف النظر يف كون هذا الفعل يعد يف حكم اجلرائم أم 01
ال؟ هل يوافق على هذه العقوبة أم ال؟ إنه ليحزنين أن املراسيم تر عرب عدد
من املستشارين القانونيني ذوي اخلربة ،ويتم إحراج املشرق يف هذه املراسيم
اليت ال تراعي الضوابط الدستورية ،هذا هو القيد واملانع على املشرق عندما
يرفض املرسوم ليس ملضمونه بل لوجود مادة تر .وأكرر ــ كما ذكرت
اللجنة ــ أن السحب ال يعين املصادرة ،فعندما ننظر إىل النص «تسحب 05
األموال» فهذا يعين املصادرة؛ ألنه مت نقل ملكيتها إىل الدولة لتنفقها على
النحو الذي تقرره وهذا تصرف مباشر ،ومع اختالف املسميات بني السحب
واملصادرة إال أنين انتهي

إىل األثر ذاته وهو انتقال امللكية إىل الدولة

والتصرف املباشر فيها بتقرير أوجه اإلنفاق .وال حتمل املادة ( )00ما يفيد
ارتباطها باملادة ( )04ألنها أعطتها التصرف املباشر ومل ترتب عليها بعبارة «مع 41
مراعاة نص املادة ( »)04مثالً أو بعد صدور حكم يقضي باملصادرة .فالنص
مباشر التنفيذ ،فهل ميكن بعد تنفيذ املصادرة أن نقول لإلدارة إن اإلجراء
غري صحيح ألن اجلرمية مل تثب ؟! ما هي آليات إرجاق األموال بعد أن مت
إنفاقها؟ فال ميكن للتشريع أن يتحمل مثل هذه األمور .أما بالنسبة لبعض
التشريعات اليت جلأت إىل هذا األسلوب فقد ال تكون هناك أدلة قائمة 45
لتكوين الدعوى اجلنائية ومع ذلك ربط مسألة الضبط أو السحب مبسألة
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القضاء وما يقرره بهذا الشأن .لذلك إن أردنا أن نضع قيودًا على األعمال غري
املشروعة فينبغي صياغة النصوص بشكل واضح وحمدد حبيث ال تدق جماالً
للبس وال للتصيّد هلذا النص التشريعي فهو نص وضع حلماية اجملتمع .الدولة
اليوم مبؤسساتها الرمسية والدستورية تستهدف محاية اجملتمع من مسألة
مجع األموال الذي قد يوجه إىل اإلرهاب أو العبث بأمن الدولة أو أي من 5
املسائل األخرى .يف املقابل والتزامًا منا باألصول والثواب

التشريعية عند

وضعنا ألي قيد أو منع أو سلب فنحن نضع الضمانات القضائية ملن يوجه هذا
اإلجراء يف حقه .هذا هو موقفنا يف اللجنة التشريعية ،وحنن مع املضمون
ولكين مضطرة للقول إني أرى يف املرسوم هذه الشبهة وهذا الرأي جاء نتيجة
01

لعدة آراء وليس رأيًا واحدًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما قال

أخيت دالل الزايد أنا مع هذا

القانون مضمونًا ،وأعتقد أن مملكة البحرين قد تأخرت كثريًا يف إصدار
هذا النوق من القوانني ،فدولة الكوي أصدرت هذا القانون منذ عام 0959م
وبالتالي ال ميكن ربط هذا القانون باألحداث اليت كان

موجودة يف

البحرين ألن القانون كان ضروريًا وحنن تأخرنا يف إصداره .ومع ذلك حنن يف 41
اللجنة وجدنا أن هناك مادتني بهما شبهة عدم الدستورية ،أعتقد أن تفسري
اللجنة واملستشار القانوني للجنة للمادة ( )00كان خاطئًا فيما يتعلق مبفهوم
املصادرة العامة واملصادرة اخلاصة ألني وجدت يف الفقه تعريفًا للمصادرة
العامة واملصادرة اخلاصة ،فاملصادرة العامة ال تعين مصادرة األموال العامة
للدولة ،فنص املادة «حتظر املصادرة العامة» يقصد به أن تتناول العناصر 45
اإلجيابية لكامل الذمة املالية لشخص معني أو حصة على الشيوق فيها ،وهذا
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ال جيوز توقيعه على اإلطالق ،أما املصادرة اخلاصة فهي اليت يكون حملها
شيئًا أو أشياء معينة بذواتها ،وهي اليت ال جيوز توقيعها إال حبكم قضائي
ولو كان جزاءً مدنيًا .إذن يقصد باملصادرة العامة كل الذمة املالية لشخص
معني وهي احملظورة ،واملصادرة اخلاصة هي مصادرة جزء معني من الذمة
املالية لشخص معني وبالتالي البد أن تكون حبكم قضائي .لذلك فأنا أعتقد 5
أن تفسري اللجنة واملستشار القانوني غري صحيح ،وأن املادة ( )00فيها شبهة
عدم الدستورية ألن الدولة ستصادر املال جملرد خمالفة شروط الرتخيص،
وكان من املفرتض أن يتم هذا السحب حبكم قضائي .كما أجد أن هناك
تناقضًا رهيبًا بني املادة ( )00واملادة ( )04وال أعلم كيف سيتم تطبيق هذا
النص؟ كيف ستسحب الدولة هذا املال واملادة ( )04تنص على أن تكون 01
املصادرة حبكم قضائي؟! أما بالنسبة لشخص غري حسن النية ــ وأعتقد أن
اللجنة مل تنتبه هلذه املسألة املهمة ــ مثالً شخص مجع ماالً لغرض معني وملنفعة
معينة ومن دون ترخيص أو لغرض إرهابي ،ماذا عن الذي تربق حبسن نية
مببلغ مليون دينار وتسحبه الدولة وحتدد هي املنفعة؟! أعتقد أن على اللجنة أن
تنتبه هلذه املسألة ،حيث إن حق األفراد ــ الغري ــ منتهك يف نص هذه املادة05 .
أيضًا بالنسبة للمادة ( )04كما تطرق إىل ذلك األستاذة دالل الزايد .حنن
باعتبارنا مشرعني نعلم أن بعض الدول أخذت مبسألة إعطاء اختصاص
التجريم والعقاب للسلطة التنفيذية لكننا مل نصل إىل هذه املرحلة ،لذا
حرصًا على اجملتمع وعلى األفراد وعلى أن يكون حق الدفاق موجودًا وأن
املتهم بريء حتى تثب إدانته ،علينا باعتبارنا مشرعني أن حندد النصوص 41
العقابية وجترميها مبوجب القانون .هلذا أعتقد أن املادة ( )04بها شبهة عدم
الدستورية ملخالفة شرعية اجلرائم والعقوبات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة 45
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 09

4104/4/7م املضبطة 44

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أنقل إىل معاليك وأصحاب السعادة
اعتذار معالي وزير العدل عن احلضور اليوم على الرغم من أنه كان مقررًا له
احلضور ولكن حال دون ذلك ظرف طارئ فأرجو قبول االعتذار .بالنسبة
للمادة ( )00اليت طُعن فيها بشبهة عدم الدستورية نوضح التالي :املادة ( )9من 5
الدستور الفقرة (د) قال «املصادرة العامة حمظورة وال تكون عقوبة املصادرة
اخلاصة إال حبكم قضائي يف األحوال املبينة يف القانون» .املصادرة سواء
كان

عامة أو خاصة وفقًا ملا استقر عليه القضاء الدستوري سواء يف

البحرين أو القضاء املقارن هو «نزق مُلكية املال جربًا من مالكه ،وإضافته
إىل ملك الدولة من دون مقابل» ،إذن من أجل أن أقول إن هذا الفعل يُشكل 01
مصادرة البد من توافر شرطني ،الشرط األول :أن يكون هذا املال مملوكًا
للشخص ،والشرط الثاني :أن تُنقل هذه األموال إىل خزانة الدولة أو إىل ذمة
الدولة .بإنزال التعريف املستقر عليه على املادة  00من القانون يتضح ما يلي:
املال ليس مملوكًا للشخص الذي ــ صودرت أو ــ سُحب

منه األموال؛

وبصريح نص املادة  04من هذا القانون يُعد هذا املال يف حكم املال العام ،أي 05
أنه ليس ملكًا هلذا الشخص ،هذا من ناحية .من الناحية األخرى ،هذا املال
ال تضعه الدولة يف ذمتها ،أي ال يدخل ذمة الدولة املالية ،ولكن تقوم الدولة
بعملية إنفاقه على ما كان مقررًا له اإلنفاق فيه ،وبالتالي ال يدخل ذمة
الدولة .إذن الشرطان األساسيان اللذان تطلبهما تعريف املصادرة ال ينطبقان
على احلالة اليت حنن بصددها .ورمبا يسأل سائل ما موضوق كلمة «سحب»؟ 41
وما هو االختالف بني «سحب» واملصادرة؟ السحب هنا هو عبارة عن شيء يف
القانون املدني يسمى «احللول القانوني» أي أن الدولة حتل نفسها مكان هذا
الشخص يف القيام بعملية اإلنفاق املقررة هلذا املال ،وبالتالي ال وجود لفكرة
املصادرة يف هذا النص .أما بالنسبة إىل املادة  ،04فال أستطيع أن أقول إن
فيها شبهة دستورية أو إنها خمالفة للدستور ،وإمنا أقول إن هذا منه
تشريعي ،واملشرّق له منهجه ،قد يقرر لكل جرمية حمددة النص عليها
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45

بعقوبتها ،وقد يضع حمظورات ويضع التزامات على الشخص ويف حالة
خمالفتها يقول املشرّق إنه يف حالة خمالفة هذه النصوص يعترب ذلك جرمية
وتتم املعاقبة عليها ،وهذا منه تشريعي وليس خالفًا للنص الدستوري الذي
ينص على أنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص ،اجلرمية والعقوبة مت إقرارهما
والنص عليهما موجود يف القانون ،إذن ال خمالفة يف نص املادة  04للدستور5 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار
01

القانوني لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أريد أن أوضح نقطة قبل أن أدخل
يف املوضوق ،وهي أنه ورد ــ مع كل احرتامي للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية واألخ دالل الزايد ومجيع أعضاء اللجنة ــ يف املذكرة القانونية أن 05
هذا رأي هيئة املستشارين القانونيني يف جملس النواب ،واللجنة أيدت هذا
الرأي ،واحلقيقة أن املشار إليه هو رأي املستشار القانوني لشؤون اللجان
مبجلس النواب ،ومل يؤخذ بهذا الرأي من قبل اللجنة التشريعية يف جملس
النواب ،وكذلك من قبل هيئة املستشارين القانونيني يف جملس النواب،
وأيضًا جلنة اخلدمات يف جملس النواب ،وحتى جملس النواب نفسه مل يأخذ 41
بهذا الرأي ،فهو رأي املستشار القانوني لشؤون اللجان مبجلس النواب .وقبل
أن نتطرق إىل املوضوق أيضًا نوضح أننا يف اللجنة جلسنا مع اجلهات املعنية
حبضور املستشار القانوني لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،
واملستشار القانوني لوزارة التنمية االجتماعية ،ومصرف البحرين املركزي،
واملستشار القانوني لوزارة الداخلية ،وناقشنا هذا املوضوق ،وخلصنا إىل 45
نتيجة أنه ال توجد شبهة دستورية يف هذا املرسوم بقانون؛ وسوف أوضح اآلن
املربرات اليت يقوم عليها هذا الرأي .ابتداءً ــ معالي الرئيس ــ البد أن نعرّف
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املصادرة حتى نرى هل ينطبق مفهوم املصادرة أو تعريف املصادرة على هذا
النص أم ال؟ املصادرة وفقًا ملا استقر عليه القضاء ــ يف حمكمة النقض
املصرية وحمكمة التمييز البحرينية والقضاء الدستوري يف مصر ويف
البحرين ــ هي« :إجراء الغرض منه تليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة
باجلرمية قهرًا عن صاحبها وبغري مقابل» ،إذن املصادرة تقع على أشياء 5
كمَ عليه بعقوبة أصلية ،وقد
مضبوطة متحصلة من جرمية ،وعلى شخص حُ ِ
تكون املصادرة عامة ،وقد تكون خاصة ،يف حال كونها عامة فإنين ال
أختلف مع األخ رباب العريض يف أنه ال يقصد باملصادرة العامة األموال
العامة ،وإمنا املقصود بها أن تشمل ذمة احملكوم عليه ،أي كل أموال
01

احملكوم عليه...

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس ،أنا مل أقل هذا الكالم.
05

الرئيـــــــــــــــس:
األخ رباب مل تقل هذا الكالم.

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
األخ رباب العريض قال إن املستشار القانوني لشؤون اللجان قال
ذلك .املصادرة العامة تقع على كل ذمة احملكوم عليه ،واملصادرة اخلاصة 41
تقع على جزء من ذمة احملكوم عليه ،وأنا أتفق يف ذلك مع األخ رباب
العريض .إذن شروط املصادرة هي :أن تكون هناك جرمية ،وأن يصدر
حكم قضائي باملصادرة ،أي أن تكون هناك جرمية أدين فيها شخص معني
ولديه أموال قد تكون متحصلة عن هذه اجلرمية وصدر حكم مبصادرتها
من قبل اجلهة القضائية املختصة .لو أتينا إىل املوضوق الذي حنن بصدده45 ،
أعين املرسوم بقانون ،سنجد أن املادة  00ــ اليت أشارت جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية إىل أن بها شبهة دستورية ــ تنص على أنه« :حيظر على
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املرخص له خمالفة شروط الرتخيص ،ويف حالة املخالفة جيوز للوزارة أن
تصدر قرارًا بإلغاء الرتخيص ووقف عمليات مجع املال وسحب حصيلة اجلمع
وإنفاقها يف وجوه النفع العام اليت تراها» ،وهذا يعين أنه جيب أن تكون
هناك خمالفة لشروط الرتخيص ،هذه املادة مرتبطة باملادة اليت حتدد شروط
الرتخيص ،فهذه املادة ال جرمية فيها ،واملادة  4من املرسوم حتدد ما هي 5
شروط الرتخيص ،وتقول« :يشرتط ملنح الرتخيص للشخص االعتباري أن
يكون مسجالً أو مرخصًا له طبقًا للنظام القانوني اخلاضع له ،وأن يتفق
الغرض من مجع املال مع اهلدف الذي أنشئ من أجله هذا الشخص ،وبالنسبة
للشخص الطبيعي أن يكون حبرينيًا كامل األهلية حسن السرية ومل تصدر
ضده أحكام نهائية يف جناية أو جنحة خملة بالشرف أو األمانة أو اآلداب 01
العامة» ،وطبقًا هلذا النص فإن من تتوافر فيه هذه الشروط ميكن أن حيصل
من الوزارة على ترخيص جلمع املال؛ وألفرتض أنه جاء شخص طبيعي حبريين
وقدّم طلبًا إىل وزارة التنمية االجتماعية جلمع املال حتى ينفقه يف اإلطار
احملدد يف القانون للنفع العام ،ألن املادة األوىل حددت أوجه إنفاق األموال،
وهذا البحريين فقد اجلنسية البحرينية ،ألي سبب كان ،هو يف هذه احلالة 05
مل يرتكب أي خمالفة هلذا القانون ،ولكنه فقد شرطًا من شروط
الرتخيص ،فهو مل يرتكب جرمية ،ومثال آخر :كان

هناك شركة

ضعَ
مسجلة ،وت تصفية الشركة ،فلم يعد من حقها أن جتمع املال ،فهنا َو َ
القانون حكمًا خاصًا بهذه املادة فقط ،ألن هذه احلاالت ال تعترب جرمية
مبوجب هذا القانون ،وال مبوجب قانون العقوبات ،شخص َفقَ َد جنسيته نتيجة 41
تطوعه يف القوة العسكرية التابعة لدولة أخرى ــ وبالتالي َفقَدَ جنسيته ــ ليس
عليه عقوبة يف القانون ،ال يف قانون العقوبات ،وال يف قانون اجلنسية ،لكن
القانون هنا ال يسمح له بأن يستمر يف مجع املال؛ أو شخص فقد أهليته ،مثالً
شخص كان سليمًا ولديه أهلية كاملة ،ثم اعرتاه شيء من عوارض األهلية،
كأن صار مثالً معتوهًا أو جمنونًا ،فإنه ال يستطيع هو اآلخر أن يستمر يف 45
مجع املال ألنه َفقَدَ شرطًا من الشروط ،ولكنه مل يرتكب جرمية إذا َفقَدَ
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أهليته ،لكن القانون ال يسمح له جبمع املال .والقانون هنا أورد نصًا خاصًا
فقط فيما يتعلق بشروط منح الرتخيص ،والنص بهذه احلالة ال يُصادر املال،
ألنه ال توجد جرمية حتى يُصادر املال ،املصادرة تقع على مال له عالقة
جبرمية ،وإذا مل أرتكب جرمية فكيف ستتم مصادرة أموالي؟! وقد وضع
القانون نص املادة  00اليت أثري حوهلا موضوق شبهة عدم الدستورية ،واملادة 5
تقول« :حيظر على املرخص له خمالفة شروط الرتخيص ،ويف حالة املخالفة
جيوز للوزارة أن تصدر قرارًا بإلغاء الرتخيص »...ألنها هي من منحة
الرتخيص ،وبالتالي هي من تقوم بإلغائه ،ما هو مصري هذه األموال؟ على
الوزارة أوالً أن تأمر بوقف مجع املال ،فهذا الشخص مل يعد مؤهالً جلمع
املال ،وثانيًا :تقوم بسحب حصيلة مجع األموال وتنفقها يف وجوه النفع العام01 ،
والنفع العام حمدد بالقانون ،وجاءت وزارة التنمية هنا وحل حلوالً قانونيًا
ــ مثلما أوضح األخ املستشار القانوني لوزارة العدل ــ حمل هذا الشخص الذي
فقد شرطًا من شروط الرتخيص ،وأعادت توزيع املال ،فأين املصادرة؟! مل
تدخل هذه األموال ميزانية الدولة ،وعليه ال توجد أي مصادرة يف هذا النص،
بدليل أن املادة  04من املرسوم نفسه وضع

نصًا على املصادرة يف حالة 05

ارتكاب جرمية ،فاملادة تقول« :يعاقب بالسجن املؤبد أو السجن الذي ال يقل
عن عشر سنوات وبالغرامة اليت ال تقل عن مائة ألف دينار وال جتاوز مخسمائة
ألف دينار ،كل من مجع أمواالً لغرض إرهابي »...فهذا مجع املال لغرض
إرهابي ،واآلخر مجع املال بدون ترخيص ،وهذه هنا صارت جرمية ولذلك
ترتب عليها عقوبة ،سجن أو غرامة ،ويف آخر نص املادة جاء« :ويف مجيع 41
األحوال تقضي احملكمة مبصادرة األموال اليت مت مجعها أو أية أموال
مساوية هلا يف القيمة تكون مملوكة ملرتكب اجلرمية »...ألن هذه األفعال
مبوجب القانون تعد جرمية ،فجمع األموال بدون ترخيص جرمية ،ومجع
األموال ألغراض إرهابية أيضًا جرمية ،وطبقًا هلذا القانون مرتكب أي من
الفعلني السابقني سوف حيال إىل احملكمة ،وبالتالي من حيال إىل احملكمة 45
سوف يُدان ويُحكم عليه وبعد ذلك سيكون هناك حكم مبصادرة هذه
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األموال ،فاملادة  00ليس بها أي شبهة عدم دستورية ،كما أن نص املادة 04
بيّن أن األموال اليت جتمع وفقًا ألحكام هذا القانون تتمتع بوصف األموال
العامة ،واألموال العامة ال تقع عليها املصادرة إطالقًا ،فاألموال العامة
مملوكة للدولة ،وعليه فإن األموال اليت جيمعها أي شخص غري مملوكة له،
وإمنا هي أموال عامة ،فمثالً شخص جيمع املال حتى يعطيه لأليتام أو 5
خيصصه للفقراء ،هذا املال ليس ملكًا خاصًا له ،فاملادة  04من القانون
تقول إن هذا املال يأخذ حكم املال العام ،واألموال العامة ــ وهي مملوكة
للدولة ــ ال تقع عليها املصادرة مطلقًا ،هذا بالنسبة إىل هذه املادة .فيما يتعلق
باملادة  04اليت وردت عليها أيضًا شبهة دستورية ،وبالذات الفقرة الثالثة اليت
تقول« :ويعاقب على خمالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة 01
تنفيذًا له باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز مخسمائة
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني» ،هذه الفقرة ليس بها أي شبهة دستورية
أيضًا .اجمللس املوقر وافق على قانون العمل وفيه هذا النص نفسه؛ قانون
العمل أمامي اآلن ،واملادة  089منه تنص على اآلتي« :يعاقب كل صاحب
عمل أو من ميثله خيالف أيًا من أحكام األبواب التاسع والعاشر واحلادي 05
عشر والقرارات الصادرة تنفيذًا هلا بالغرامة اليت ال تقل عن ...وال تزيد على»...
مبا يعين أن املشرّق العادي فرض عقوبة واحدة على خمالفة  47مادة يف قانون
العمل ،وهذه النصوص تكررت أكثر من مرة يف قانون العمل ،فاملادة 082
منه تقول« :يعاقب بالغرامة اليت ال تقل عن مائيت دينار وال تزيد على
مخسمائة دينار كل من خالف أيًا من أحكام الباب الرابع ،»...واملادة 41 087
أيضًا مشابهة .وهذه النصوص موجودة أيضًا يف قانون آخر أقره اجمللس يف
سنة 4104م وهو قانون الطفل ،الذي يقول «بدون اإلخالل بأي عقوبة أشد
منصوص عليها يف أي قانون يعاقب كل من خيالف أي من أحكام املادتني
 41و  40من هذا القانون بغرامة  311دينار» ،وأيضًا املادتان  24و ،25وأيضًا
قانون مصرف البحرين املركزي ،إذن لدينا قوانني كثرية أقرها اجمللس 45
وذُكرت فيها هذه النصوص ،مبعنى أن املشرّق هنا مل يرتك للقاضي حتديد
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الفعل والعقوبة ،بل املشرّق حدد الفعل .ولو نظرنا إىل األفعال اليت حددها
املشرق يف هذا املرسوم فقط فسنجد أنها كثرية ،منها املادة  2من هذا
املرسوم اليت تنص على أنه «يلتزم املرخص له بفتح حساب يف أحد املصارف
املعتمدة من مصرف البحرين املركزي تودق فيه املبالغ احملصلة ،وأن خيطر
الوزارة برقم هذا احلساب» ،مبعنى أنه إذا مل يلتزم بهذا الشرط أصبح 5
خمالفًا للقانون .وأيضًا املادة  7تنص على أنه «جيب على كل شخص طبيعي
أو اعتباري تلقى تربعًا لألغراض العامة بغري ترخيص أن يبلغ الوزارة خالل
سبعة أيام »...أي البد أن يبلّغ الوزارة .وأيضًا املادة  9تنص على أنه «ال جيوز
للمرخص له حتويل أية مبالغ مالية مما مت مجعه إىل شخص أو جهة خارج
اململكة إال مبوافقة الوزير ،»...مبعنى أنه إذا مل يأخذ املوافقة من الوزير 01
فمعنى ذلك أنه ارتكب خمالفة ،إذن األفعال اليت سيعاقب عليها القاضي
حمددة يف هذا املرسوم ،وستحدد الحقًا يف القرار التنفيذي الصادر هلذا
املرسوم ،وكما ذكرت أن السلطة التشريعية وافق على قوانني كثرية فيها
نصوص مشابهة تامًا هلذا النص ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أرجو من اإلخوة القانونيني أن خيتصروا يف الكالم
ويركزوا يف مداخالتهم ،ألنه كلما طال املداخلة تشت اآلراء ،لذا أرجو
أن تكون املداخالت يف صلب املوضوق حتى نستطيع الوصول إىل القرار

41

الصحيح .تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف أختصر كالمي وخاصة بعد مداخلة
األخ الدكتور حممد الدليمي .حنن نعلم أن رأي جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية بين على أساس أن السحب هو املصادرة ،ولكنين أرى ــ واإلخوة يف 45
اللجنة واملستشارين القانونيني واجلهات املختصة ــ أن السحب خيتلف عن
املصادرة ،وهذا هو االختالف .أوالً :جيب أن يكون املال املصادر وقع عليه
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جرمية ،وهذا ما ذكره اإلخوة .ثانيًا :أن يكون مملوكًا ملكًا خاصًا ،بينما
هذا املال مل تقع عليه جرمية وليس مملوكًا ملكًا خاصًا .بالنسبة إىل
اجلمعيات اخلريية اليت جتمع املال ،ال يعين أن هذا املال هو مملوك للجمعية،
بل اجلمعية مرخص هلا وفقًا للقانون وهلا مهام معينة ،حيث إنها جتمع املال
وتوجهه إىل أوجه اخلري ،وإن كان قادرة على ذلك ومل ختالف القانون فهي 5
ترتك لتمارس نشاطها ،أما إذا خالف أو كان غري قادرة فيجوز ملن رخص
هلا ــ وهي الدولة ــ أن تضع يدها على هذه اجلمعية وتوجهها توجيهًا صحيحًا،
وإال ما هي قيمة الرتخيص؟ وما قيمة قانون اجلمعيات؟! الدولة مسؤولة
أساسًا عن هذه اجلمعيات وعن أعماهلا مبا يف ذلك مجع األموال وتوزيعها
وغري ذلك ،فاملال هنا ليس ماالً خاصًا ،وهذا هو الفرق .بينما املصادرة 01
تكون على املال اخلاص أو اململوك لشخص أو لشركة وغري ذلك ،وهنا
ليس مملوكًا ملكًا تامًا أو خاصًا هلذه اجلمعية أو هلذه املؤسسة .وأوجه
اخلالف بني رأينا ورأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية أن املصادرة ال
تكون إال بعد قرار من احملكمة ،والسحب ال يكون إال بعد أن خيالف
املصرح له القانون ،مبعنى أنه إذا خالف القانون فمن حق الدولة اليت أعطته 05
الرتخيص أن تضع يدها على هذا املال وتوجهه إىل أوجه اخلري ،أما هناك
فالدولة ال تضع يدها لكي تصادر املال حبكم من احملكمة ،وتدين
الشخص باجلرمية اليت ارتكبها وبعد ذلك تصادر املال وال توجهه إال إىل
األعمال اخلريية ،إمنا تصادره مصادرة تامة حبيث يدخل يف ذمة الدولة،
بينما هنا ال جيوز للدولة أن تدخله يف ذمتها بل توجهه إىل أوجه النفع العام41 ،
فهناك اختالف بني املصادرة وسحب املال الوارد يف هذا املرسوم .من أجل ذلك
حنن نقول إن املرسوم مطابق وسليم ومل خيالف الدستور وال توجد هناك أي
خمالفة فيه ،وأرجو من اجمللس أن يوافق عليه ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخ دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أجادل يف اآلراء القانونية ألنين عندما
ابتدأت مداخليت قل

إن اآلراء القانونية مهما اختلف

فهي حمل اعتبار.

عندما أشرت إىل رأي هيئة املستشارين يف جملس النواب فألن أمامي مرفقات
مكتوب عليها أن النائب الدكتور علي أمحد طلب الرأي القانوني حول هذا 5
املوضوق ،وبناء عليه أتى الرأي القانوني وطُبع على أوراق مكتوب عليها رأي
هيئة املستشارين ،هذا للتوضيح .اإلشكالية ليس يف األسباب ،حنن ليس
لدينا اختالف حول مربرات هذا املرسوم القائمة على املخالفة الصرحية جلمع
األموال ،هذا املوضوق ليس لدينا اعرتاض عليه ،بل اعرتاضنا على عدم وجود
الضمانة القانونية .ذكر األخ عبدالرمحن عبدالسالم :متى يتم السحب؟ إذا 01
خالف املصرح له القانون ،فهذا يعنى أنه انتهى إىل مفهوم املصادرة ذاته،
واملشكلة هنا يف املادة  00ملاذا مل تتم وفق الضمانة واحلماية القضائية؟ أنا ال
أتفق مع ما أشار إليه األخ الدكتور حممد الدليمي بشأن القوانني اليت
ذكرها ،عندما ذكر قانون العقوبات فقد ذكر :يعاقب كل من خيالف
املواد كذا وكذا ،هنا ال توجد خمالفة ألن األخ الدكتور حممد الدليمي 05
ذكر املادة املوجودة يف باب العقوبات اليت حتظر أفعاالً معينة ،وباب
العقوبات قرّر ما هي العقوبة؟ فهذا النص حمدد وليس هناك أي كالم عليه،
لكن لدي إشكالية يف القرار املتضمن مسألة املادة  .00فيما يتعلق بالقوانني
اليت ت اإلشارة إليها ــ واليت كن أتنى أن أمسع شيئًا عن املصادرة فيها ــ
ومت تنفيذها بشكل مباشر بدون أي حكم قضائي ،أمامي اآلن  05قانونًا 41
ولكن حرصًا على وق اجمللس سوف آخذ بالقوانني األخرية ،قانون الطفل،
املادة  24تنص على التالي «دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ...يعاقب كل من
خيالف أيًا من أحكام املادتني  02و ...07ويف مجيع األحوال حيكم مبصادرة
املواد الغذائية واألوعية» أي حت صدور حكم قضائي .املادة  3من قانون
حظر ومكافحة غسل األموال تقول «مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن 45
النية حيكم على كل من ارتكب جرمية من جرائم غسل األموال وتويل
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اإلرهاب ...كما يقضى مبصادرة هذه األموال واألمالك يف حالة انقضاء
الدعوى» معنى ذلك أن هناك حكمًا قضائيًا .بالنسبة إىل قانون املواد املخدرة
واملؤثرات العقلية ــ طبعًا أنا أذكر القوانني اليت قالوا عنها إن املشرّق أجازها
سابقًا ــ املادة  50منه تقول «مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية حيكم
يف مجيع األحوال مبصادرة املواد املخدرة أو املؤثرة أو العقلية أو السالئف»5 ،
معنى ذلك أن هذا ما نستهدفه ،وأنا ال أجادل الدولة وأقول هلا ال تقومي
باملصادرة بل أقول هلا قومي باملصادرة ولكن اجعليها حت رقابة القضاء،
هنا االختالف ،عندما نقول :هذا ما انتهجه املشرّق البحريين ،فأنا أقول :ال،
بل املشرّق البحريين ــ وخاصة يف التشريعات احلديثة ــ جعل كل إجراء حت
رقابة القضاء إذا كان يستهدف هذا التقييد ،والقضاء هو من يقرر وليس

01

اجلهة التنفيذية ،وهذا ليس طعنًا يف اجلهة التنفيذية وإمنا حتى يستشعر
األفراد أن ما سلب منهم جاء بناء على حكم قضائي ،ويستطيع أن يستأنف
احلكم ويطعن فيه ،إىل أن يصل إىل آخر درجة من درجات التقاضي ،فلماذا
وضع

حمكمة درجة أوىل وحمكمة درجة ثانية وحمكمة التمييز؟!

حمكمة درجة أوىل تصدر احلكم ،وحمكمة االستئناف تأتي وتراجع 05
حكم حمكمة درجة أوىل هل أصاب أم أخطأت؟ وحمكمة التمييز تراقب
إجراءات احملكمة ،هل احملكمة التزم بنصوص القانون أم ال؟ وهل هناك
خمالفة؟ هذا هو االختالف ،فنحن لسنا ضد هذه املمارسات بل اعرتاضنا
على عدم وجود الرقابة القضائية وعدم حتديد النصوص العقابية يف هذا
41

املرسوم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.
45

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما اجته إليه اللجنة هو أن السحب ال يعين
املصادرة وهذا غري صحيح ،ألن مفهوم النص املوجود هنا هو سحب حصيلة
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اجلمع ،وهذه هي املصادرة ،ألنه ليس من الضروري أن تكون هذه األموال
ملكًا له ،رمبا تكون يف حوزته ،وبالتالي أعتقد أن وضع الشخص ــ يف هذا
النص احلالي ــ الذي يرتكب جرمية وخالف الرتخيص أو مجع األموال لغرض
إرهابي أفضل من الشخص الذي خالف الشروط ،ألنه سوف تسحب أمواله
بدون حكم قضائي .حنن قلنا إن القصد من احلكم القضائي هو أنه ليس 5
من الضروري أنه ارتكب جرمية فقط مبجرد خمالفته ألي أمر حتى وإن
كان

خمالفة مدنية .وكما ذكرت األخ

دالل الزايد أن مسألة وجود

رقابة القضاء هي عبارة عن ضمانة للدولة وضمانة أيضًا للمتقاضني ،لذلك
أعتقد أن هناك شبهة دستورية موجودة حاليًا .بالنسبة إىل موضوق املادة 04
اليت تتكلم عن اجلزاءات ،أعتقد أن اجلزاءات لو ترك

بهذه الطريقة 01

حتددها السلطة التنفيذية ،فإن فيها إساءة إلينا بصفتنا مشرعني ،ألننا من
املفرتض أن حنمي احلقوق واحلريات ،وبهذه الطريقة أعتقد أننا تركنا
للسلطة التنفيذية أن تضع اجلزاءات والعقوبات بدون أي رقابة من السلطة
التشريعية ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

41

شكرًا سيدي الرئيس ،ليس لدينا خالف مع األخ دالل الزايد على
أن املصادرة البد أن تكون حبكم قضائي ،ألن كل القوانني اليت نظم
املصادرة اشرتط أن تكون املصادرة حبكم قضائي ،بل اخلالف على أننا
لسنا يف حالة املصادرة ،ولكي أصف الفعل باملصادرة البد أن تتحقق شروط
املصادرة املطبقة قضائيًا وهي :أن يكون املال مملوكًا لشخص ونزق منه 45
جربًا بدون مقابل ،وأن يدخل يف ملكية الدولة ،وإذا مل تتحقق هذه الشروط
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فنحن لسنا بصدد املصادرة ،بل وصفناها قانونيًا بأن الدولة حتل قانونًا حمل
هذا الشخص املخالف يف إنفاق املال الذي مجعه للنفع العام .أما اجلزئية
الثانية وهي خاصة مبوضوق املادة  ،04فلكي أقول إن فيها شبهة دستورية
البد أن يكون هناك نص قانوني خيالف النص الدستوري ،أين خمالفة النص
الدستوري هنا؟ النص الدستوري يقول« :ال عقوبة وال جرمية إال بنص 5
قانوني» ،وعندما أضع يف القانون كلمة «حيظر» أو «جيب» أو «يلتزم» ومن ثم
آتي يف نهاية النص وأقول :كل من خيالف ذلك يعاقب بهذا العقاب ،فإن هذا
أسلوب ونه تشريعي وليس فيه خمالفة لنص دستوري لكي أقول إن هناك
شبهة دستورية! حنن نرى أن هذا القانون مهم ،ونتمنى على جملسكم املوقر
01

املوافقة عليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.
05

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،النقاش حتول إىل نقاش لفظي حول هل
السحب هو املصادرة أم ال؟ واملشكلة ليس يف ذلك بل أن هناك انتزاق مال
من حت يد شخص يتصرف فيه ،قد يكون الشخص اعتباريًا أو قد تكون
مجعية أو مؤسسة مرخصة بامتالك األموال ،ونقصد من امتالك األموال هو

التصرف بها ،وبالتالي تسحب هذه األموال باعتبار أنها أموال عامة وال تقع 41
عليها املصادرة ،فاملؤسسة أو اجلمعية تعترب وكيالً لتوزيع املال على جهة
أعلن عنها ،وبالتالي هي وكيل عن تلك اجلهة .بالنسبة إىل املشكلة اليت
طرحها املستشار القانوني حول أن األموال تسحب إذا مل تكن هناك جرمية،
بينما تصادر األموال إذا كان هناك جرمية ،واملصادرة تتم حبكم قضائي،
بينما السحب من دون حكم قضائي؛ أعتقد أن اجملرم يكون وضعه أفضل 45
من غريه ،ألنه إذا مل يكن جمرمًا ومبجرد سقوط أهليته وهو جيمع املال
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لغرض معني ،سواء كان شخصًا اعتباريًا أو مؤسسة ،تسقط قدرته على
التصرف بهذا املال قانونيًا ،ويصبح أسوأ شأن وحال من اجملرم الذي يصدر
عليه حكم قضائي بانتزاق أمواله .أعتقد أن هذا التناقض حيتاج إىل شرح،
لذا حنن نطلب رأي األخ الدكتور عصام الربز ي رئيس هيئة املستشارين
5

باجمللس ،ألنه كان له رأي يف اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،املستشار القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية له رأي
آخر يصب يف الرأي الذي تفضل

به األخ

رباب العريض واألخ

دالل

الزايد .واألخ سعيد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل يتفق مع رأي 01
األخ حممد الدليمي املستشار القانوني بشؤون اللجان ،لذا أود أن أقول لكم.
أوالً :إن هذا املرسوم صدر وهو ساري املفعول .ثانيًا :مررنا قبل فرتة قانون
الغش التجاري ،والديوان امللكي كان لديه مالحظة حول املصادرة ،واعترب
أن يف هذه املادة شبهة دستورية ،وهم ال يريدون أن يوقع جاللة امللك ــ حفظه
اهلل ــ ويصدق على هذا املشروق إذا كان هذه املادة تعرتيها شبهة دستورية05 ،
ومت لومنا ألننا مل ننتبه إىل هذه النقطة ،وطلبوا منا رأي املستشارين
القانونيني حول هذا األمر ،وكلفنا املستشارين القانونيني بدراسة املوضوق،
وبالفعل انتهى الرأي إىل أن هناك شبهة دستورية يف هذا القانون الذي مُرر من
قبل جملس النواب وجملس الشورى ،واآلن قد ال يصدق على هذا القانون
نظرًا لوجود هذه الشبهة الدستورية .أرى اآلن ــ ومع تقديري لكل اآلراء اليت 41
وردت ــ أن نعيد دراسة هذا املرسوم مرة أخرى ،وأن نأخذ استشارة اجلهة
اليت أصدرت هذا املرسوم ،والتأكد من سالمة هذا املرسوم من الناحية
الدستورية ،وأعتقد أن تأجيله ملدة أسبوق أو أسبوعني ليس بالكثري ،وإن
شاء اهلل سننتهي منه قبل نهاية هذا الدور ،لذلك أرجو أن يوافق اجمللس على
دراسة مرسوم القانون بشكل أكرب كي يأتي إلينا هذا املرسوم يف اجللسة 45
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القادمة أو اجللسة اليت تليها بشكل مدروس .تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن
حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إىل قانون الغش التجاري ،هناك 5
موافقة على إعادة املادة العاشرة من هذا القانون مرة ثانية إىل السلطة
التشريعية للنظر فيها ،فقط أحبب أن أبيّن هذه النقطة .بالنسبة إىل هذا
املرسوم ،جيب أن نفرق ما بني املادة  00واملواد األخرى ،املادة  00تتعلق
بشخص تقدم بطلب الرتخيص جلمع األموال سواء كان

مجعية أو غري

ذلك ،وهناك شروط لطالب الرتخيص ،وفقد هذا الشخص أحد شروط 01
الرتخيص ،وهناك أموال لديه ،ففي هذه احلالة جيوز للوزارة أن تنفق هذا
املال يف الغرض نفسه الذي مجع من أجله ،هذا بالنسبة إىل املادة  .00املادة
 ،04هي املادة املهمة يف املوضوق ،حيث إن هذه األموال هي أموال عامة،
والقائمون عليها يف حكم املوظف العام ،وهذه األموال خاضعة لرقابة ديوان
الرقابة املالية ،وتصبح يف حكم املال العام ،وعندما تسحب فإنها تنفق يف 05
الغرض نفسه الذي مجع من أجله ،وال تدخل يف ميزانية الدولة .هناك فرق
جوهري يف الكالم الذي يدور عن املصادرة ،حيث إن املصادرة تكون
حبكم قضائي بالنسبة إىل األموال اخلاصة ،وإذا كان الشخص ميلك هذا
املال ،فال جيوز مصادرة أمواله إال حبكم قضائي .وأنا أتفق مع معاليك إذا
كان هنالك اختالف يف الرأي فمن املمكن أن نطلب رأي هيئة التشريع 41
واإلفتاء القانوني اليت قام

بصياغة هذا املرسوم إليضاح مجيع األمور،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
45

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تأجيل مناقشة مرسوم القانون ملدة أسبوعني؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .تفضلي األخ الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي وجهة نظر ،بدالً من إحالة مشروق 01
القانون إىل اللجنة واالنتظار ملدة أسبوعني ،ملاذا ال نأخذ رأي احملكمة
الدستورية اليت من دورها الرقابة على القوانني الصادرة ،وخاصة أن هذا
املرسوم بقانون صادر ومت تنفيذه؟! فهل حيق لنا ــ بصفتنا جملسًا تشريعيًا ــ يف
هذه املرحلة أن نأخذ رأي احملكمة الدستورية اليت من دورها الرقابة على
05

القوانني الصادرة حول هذا املرسوم؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ حنن مل نقل إننا سنعيده إىل اللجنة ،وإمنا مت
تأجيله حتى يكون هناك وضوح يف الرؤية قبل أن تتخذوا قراركم ،واآلن
هناك وجهتا نظر ،وكل وجهة نظر هلا اعتبارها ،لذا حنن طلبنا التأجيل ملدة 41
أسبوعني ،وإن شاء اهلل سنوافيكم بالرأي .على كلٍ أتوجه بالشكر إىل
كل من أدىل بدلوه ،وما دار من نقاش كان نقاشًا طيبًا وجيدًا .وننتقل اآلن
إىل البند التالي من جدول األعمال اخلاص بتقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاق واألمن الوطين اصوص مشروق قانون باملوافقة على النظام األساسي
للمركز اإلحصائي لدول جملس التعاون لدول اخللي العربية ،املرافق 45
للمرسوم امللكي رقم ( )85لسنة 4103م .وأطلب من األخ عبدالرمحن حممد
مجشري مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبي

التقرير ومرفقاته يف

املضبطة.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبي التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبي التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )111
05

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروق القانون .تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارس اللجنة مشروق قانون باملوافقة على 41
النظام األساسي للمركز اإلحصائي لدول جملس التعاون لدول اخللي
العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )85لسنة 4103م ،وقد مت تبادل
وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي اجلهاز
املركزي للمعلومات ،واملستشار القانوني للجنة ،واطلع اللجنة على قرار
جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروق القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون 45
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروق
القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن هذا املشروق
يهدف إىل أن يكون النظام األساسي للمركز اإلحصائي لدول جملس
التعاون لدول اخللي العربية هو املرجع الرمسي الوحيد لدول جملس التعاون
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ومصدر بياناته اإلحصائية الرمسية حتقيقًا للمزيد من التنسيق والتكامل
والرتابط بني الدول األعضاء جبميع اجملاالت .ويتألف مشروق القانون فضالً
عن الديباجة من مادتني ،حيث تضمن املادة األوىل النص على املوافقة على
النظام األساسي املرافق للمشروق .أما املادة الثانية فقد جاءت تنفيذية .ولنفاذ
هذا النظام البد أن يصدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة (5 )37
من الدستور ،كما أن أحكامه ال تتعارض مع الدستور ،أو القوانني النافذة
يف اململكة .ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية املوافقة على مشروق القانون
املذكور من حيث املبدأ ،واملوافقة على مواد املشروق كما وردت تفصيالً يف
اجلدول املرفق ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟
05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروق القانون من حيث املبدأ؟

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروق القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

45

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 05
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

41

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

45

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

31
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروق
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

41

الرئيـــــــــــــــــس:
سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروق القانون فورًا.
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

45

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو مجال حممد فخرو:
5

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

05

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

41

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
45

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
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العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
5

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.
01

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

05

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
41

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
45

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
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العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
5

موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

05

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

41

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،هل يوافق اجمللس على مشروق القانون بصفة
نهائية؟

(أغلبية موافقة)
45

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروق القانون بصفة نهائية .تفضل سعادة األخ السيد
عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أحبب أن أشكر اجمللس واللجنة على سرعة
إ از هذا املشروق وهو من مشروعات جملس التعاون اخلليجي .يف بداية
اجللسة أعاد إليكم جملس النواب مشروعي قانونني وهما مشروق قانون
املهن الطبية البيطرية ومشروق قانون املستحضرات البيطرية ،وجملس النواب 5
توافق مع جملس الشورى يف مجيع املواد باستثناء املادة  5واخلالف ليس
جوهريًا ،فنتمنى على جلنة املرافق لعامة والبيئة أن تنظر يف هذه املادة بسرعة
ليدرج املوضوق على جدول أعمال اجللسة القادمة لننتهِ منه ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبواصلة مناقشة التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاق
واألمن الوطين اصوص مشروق قانون يف شأن جرائم احلاسب اآللي،
املرافق للمرسوم امللكي رقم  47لسنة 4119م ،ومشروق قانون بشأن جرائم

احلاسب اآللي ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب05 .
تفضلي األخ نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الفصل األول :العقوبات اخلاصة جبرائم احلاسب اآللي :الفرق األول:
اجلرائم الواقعة على أنظمة وبيانات احلاسب اآللي :توصي اللجنة باملوافقة 41
على مسمى الفصل بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على مسمى الفصل؟
45

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة ( ،)4تفضلي
األخ مقررة اللجنة.

01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخ رباب عبدالنيب 05
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة تعاقب الشخص يف حالة الدخول
من دون مسو قانوني إىل نظام تقنية املعلومات ،وهذه املادة ترتب عقوبة وهي 41
موجودة أيضًا يف اتفاقية (بودابس ) ،ولكن ال أفهم ملاذا أدخل اللجنة على
املادة عبارة «دون مسو قانوني»؟ وحنن أصالً ال نستخدم هذا اللفظ يف
صياغة القوانني ،حنن نقول :غري مشروق ،أو بدون وجه حق ،أما هذه العبارة
فنكتبها يف مذكراتنا ،ولكن ال تستخدم باعتبارها صياغة قانونية .كما
أننا نتكلم عن تقنية معلومات ،وحتى اتفاقية (بودابس ) وضع يف جتريم 45
هذا النص أمرين وهما أن يكون الدخول عمدًا ومن دون وجه حق ،ألننا
نتكلم عن نظام تقنية املعلومات ومن املمكن أن يدخله أي شخص بطريق
اخلطأ ،ومن املمكن أن تدخل حسابات على بعضها البعض من دون قصد،
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حيث إن املادة تعاقب جملرد الدخول فقط .كما أن اتفاقية (بودابس ) وجدت
فيها عدة أمور وشددت على الدولة يف جتريم العقاب الداخلي عندما يكون
هذا الدخول بقصد اإلخالل بأمن هذه البيانات ،وبالتالي جمرد الدخول بهذه
الطريقة سيرتتب عليه عقاب ،ومن املمكن أن أي طفل وهو يستخدم اإلنرتن
يدخل إىل أي مكان ،فهل أعاقبه؟! أعتقد أن صياغة هذه املادة بهذه الطريقة 5
غري صحيحة .الفقرة الثانية املضافة من اللجنة تقول «وتضاعف العقوبة إذا نت
عن الدخول إفشاء للبيانات املخزنة يف وسيلة أو نظام تقنية املعلومات،»...
وحنن اعتدنا ــ وما هو متعارف عليه ــ أن تكون املضاعفة يف حالة العود ،ويف
هذا النص جاءت املضاعفة جلرمية مستقلة وهي إفشاء البيانات ،وأعتقد أن
صياغة هذه املادة كلها خطأ ،كيف نضاعف العقوبة جلرمية مستقلة عن 01
جرمية الدخول؟! من املقبول أنه إذا دخل

وقم

بإفشاء هذه املعلومات

تضاعف العقوبة ،ولكن من غري الصحيح أن تضاعف العقوبة جلرمية
مستقلة وهي اإلفشاء .أعتقد أنه من املفرتض أن تعاد صياغة هذه املادة ،حتى
إن بها شبهة عدم دستورية ألننا سنعاقب على جرمية هي أساسًا ليس واقعة،
وحنن نتكلم عن جرائم تقنية املعلومات ،وبالتالي حنن سنصادر حق اآلخرين 05
يف احلصول على املعلومات ،وهذا خمالف أيضًا ملوضوق حرية الرأي والتعبري،
واحلق يف احلصول على املعلومات حق أصيل وعلى أساسه من املفرتض أن
نراعي يف مسألة التجريم والعقاب ،وإذا وافقنا على هذه املادة بهذه الصياغة
ستحدث مأساة كبرية ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخ دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أكرر ما قيل ،وأتفق تامًا مع ما تفضل
به األخ رباب العريض وباألخص يف موضوق «دون مسو قانوني» ،وكذلك
التوضيح الذي ذكرته بشأن مضاعفة العقوبة؛ ولذلك أقرتح األخذ بنص
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45

سوف أرسله إليكم ــ سيدي الرئيس ــ ومفاد هذا النص أن يتم أخذ ذات
العقوبة املتفق عليها بني جملس النواب وجملس الشورى مع وضع عبارة «دون
وجه حق» وهي العبارة اليت تستخدم دائمًا ألنها شاملة يف مسألة بيان أن
الشخص الذي استخدم هذه املعلومات مل يكن له ما يسنده ــ سواء من ناحية
وظيفته أو مهنته أو طبيعة عمله ــ ليطلع على املعلومات ،وتغيري مسألة الدخول 5
إىل «نظام حاسب آلي» إىل «نظام تقنية املعلومات» وفق ما مت التوافق عليه مع
اجلهات يف هذا الشأن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما تفضل به األخ رباب العريض وهو عبارة
«دون مسو قانوني بالدخول إىل نظام تقنية املعلومات» ينفي موضوق العفوية أو
عدم الدراية ،فعندما نقول «دون مسو قانوني» فمعنى ذلك أن الشخص يعلم 05
أن ليس له احلق ــ ابتداءً ــ يف الدخول إىل نظام تقنية املعلومات ،واملوضوق
واضح ،ولكن اإلشكالية ــ كما تفضل األخوات ــ يف موضوق مضاعفة
العقوبة ،فلو دخل شخص وهو يعلم أن ليس له حق وأن دخوله خمالف للقانون
فمن املؤكد أنه سيسرب هذه املعلومات أو سيستفيد منها لصاحله ،ففي
كل األحوال العقوبة مل تضاعف بسبب دخوله مرتني ،بل تضاعف

ألن 41

دخوله كان غري قانوني ،وبالتالي سواء استخدم املعلومات لصاحل الغري أو
استخدمها لصاحله ،فأنا معهم يف عملية فك االرتباط بني الصياغة األوىل
والصياغة الثانية ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد جابر الدوسري املستشار القانوني باجلهاز
املركزي للمعلومات.
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املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أشكر سعادة األعضاء على اآلراء اليت
تفضلوا بها ،حيث إنها يف حملها وبليغة .وأود أن أوضح األسباب اليت وصلنا
من خالهلا يف اللجنة إىل بعض القرارات ،ومنها اختيار املسميات ،وماذا لو
كان الفاعل طفالً؟! وغريه من هذا القبيل .النقطة األوىل هي مسألة هل 5
نستخدم عبارة «دون وجه حق» أو مسألة املسو القانوني .نقطة البداية كان
فيها أن مجيع األفعال مباحة إال إذا كان هناك نص جيرمها أو مينعها،
وشاهدنا يف القوانني املقارنة أنهم استخدموا أكثر من لفظ ،أحد هذه
األلفاظ هو «عمدًا ودون وجه حق» ،ويف تشريعات أخرى كان «بدون وجه
حق» أو «بدون العمد» ،ويف تشريعات أخرى استخدم عبارة «بدون سبب 01
مشروق» ،فنحن لكي نتسق مع املبادئ العامة يف قانون العقوبات حبيث ال
نقول عمدًا أو غري عمد ،إذا كان اجلرمية جنحة فإن قانون العقوبات يقول
جيب أن تكون عمدًا .بالنسبة إىل مسألة هل هو وجه حق أم ال؟ قلنا هنا ما
هي احلقوق ودخلنا يف تعريفها ،وقلنا إن القانون هو أساس الدخول املشروق،
وهنا حنن نتكلم عن الدخول على نظام أو موقع أو غريه نستطيع مقارنته 05
بالدخول إىل موقع يف احلياة العملية ،مبعنى هل هذا املكان ممنوق أم ال؟
وكيف سنعرف؟ عادةً نرى حارسًا كمثال ،وهذا احلارس يف العامل الفين
هو ) ،(User name & passwordأي أنك غري مسموح لك بالدخول ،أو أن
يضعوا عالمة مفادها أنك ممنوق من الدخول ،هذه النقطة األوىل .ومن خالل
تواصلنا مع أعضاء اللجنة توصلنا إىل أن نستقر على عبارة «بدون مسو

41

قانوني» باعتبارها أفضل اخليارات املوجودة .النقطة األخرى هي مسألة
التوسع يف اجلرمية ،كان هذه النقطة مهمة جدًا وهي أال

رّم أفعاالً زيادة

عن الالزم ،ولكننا تكلمنا بشكل تفصيلي عن مسألة إذا قام طفل بإساءة
االستخدام حبسن نية ،واتفقنا مع اللجنة على أال نعيد تعريف املواد القانونية
على أساس أن هذا الطفل قام بعمل خطأ أو ما شابه ،واألمر ذاته بالنسبة إىل 45
اجلرائم األخرى .إذن لو كان لدي طفل وقتل آخر باخلطأ ،أو سرق باخلطأ،
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وكذلك لو دخل إىل موقع باخلطأ ،أو بدون نية بشكل عام ،فإن ما ينطبق
على تقنية املعلومات ينطبق على باقي القوانني ،وحنن مل نأتِ بشيء جديد،
والوضع قائم كما هو .لكي ال أطيل عليكم ــ سيدي الرئيس ــ فإن مسألة
اإلفشاء ت إضافتها إىل هذه املادة ،وإىل مواد أخرى ،ألن اإلفشاء قائم
باعتباره جرمية حبد ذاته ،وشاهدناه يف قانون محاية وثائق الدولة ،وهو أن 5
الشخص مؤتن مسبقًا على هذه املعلومات وجيب عليه عدم إفشائها ،ويف
هذه احلالة رأينا أنه سيحصل دخول غري مشروق ،وسيحصل إتالف وما شابه
يف املواد حبسب ما سرتونه ،لكن اإلفشاء لن يتم إال نتيجة جلرمية مسبقة،
أي كيف وصل املعلومات إليه يف البداية ،إما عن طريق دخول غري مشروق
أو اعرتاض للبيانات غري مشروق ،أو أي شيء من هذا القبيل ،أي أنه قام 01
جبرمية أوالً وصارت لديه املعلومات فأفشاها ،وهذا هو اهلدف من جتديد
العقوبة .آخر نقطة ــ كما تفضل األخ خليل الذوادي ــ أنه ال يساوي العود ،بل
مبجرد أننا شاهدنا نتيجة الدخول غري املشروق سترتتب عليه أمور ،ولذلك
ت إضافتها ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل مضاعفة العقوبة

د أنها مل تشر 41

إىل قيمة املعلومات أو البيانات اليت قد يُفشيها .لعل شخصًا دخل مثالً على
حساب إدارة املرور ،واستخرج رقم سيارة ،أو على موقع وزارة الصحة وعرف
مرض شخص معني ،وأفشى ذلك ،وطبعًا هذا العمل يعترب خمالفًا للقانون،
ولكن هل يُغرم مببلغ  31ألف دينار إلفشائه أي معلومة؟! مبعنى أن العقوبة
ستُضاعف ،وقد يكون احلبس ملدة سنة باإلضافة إىل  31ألف دينار من دون 45
التمييز بني قيمة البيانات اليت أفشاها ،وهنا ال يوجد تفريد للعقوبة،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،النص يقول «ال جتاوز» ،أي أن التقدير للقاضي .تفضل سعادة
األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،اجلرمية اليت نتحدث عنها يف هذه املادة هي
من أكثر اجلرائم شيوعًا بالنسبة إىل جرائم احلاسب اآللي ،وهي حتدث
التشريعات حلماية أنظمتها ومحاية

بشكل يومي ،ومجيع الدول وضع

البيانات ،فالبيانات الشخصية وبيانات الدولة كلها موجودة يف النظام اآللي
يف كل دولة ،ونص املادة كما صيغ من احلكومة ــ اصوص قضية احلد 01
األدنى واحلد األعلى ــ كان على أساس أال تزيد على سنتني وال تتجاوز مائة
ألف دينار ،والسبب أن األضرار ختتلف ،ومثاله أن شخصًا دخل وكشف سر
مريض أو سر شخص أو أمواله وهكذا ،وقد يدخل أيضًا شخص على أسرار
دولة ،فال نأخذ فقط بكون اجلرمية تتعلق بكشف بيانات شخصية ،فحني
تصل إىل كشف أمور كثرية تضر حتى الدولة من املفرتض أن يرتك اجملال 05
للقاضي للتقدير ألن اجلرائم خيتلف حجمها ،والقرار يعود إليكم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.
41

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا فقط أود أن أوضح أن وصف اجلرمية
املوجود حاليًا يُعاقب على جمرد الدخول ،وحنن ال نتكلم عما هي نوعية
البيانات ،سواء كان

بسيطة أو كان

متعلقة بأمن الدولة ،فهذه املادة

فقط تعاقب على جمرد الدخول .أنا أرى أن عبارة «مسو قانوني» غري 45
صحيحة وال تستخدم ،وإنْ كان
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النهاية لن يصدر باسم اللجنة وإمنا سيصدر باسم السلطة التشريعية .بالنسبة
إىل مسألة مضاعفة العقوبة ،كيف ستضاعف العقوبة؟ ما هو متعارف عليه
يف املضاعفة أنها تكون يف حالة العود ،ومسألة جرمية إفشاء البيانات هي
جرمية مستقلة ،حيث كان من املفرتض وضع بند آخر ينص على معاقبته
بكذا وكذا يف حالة إفشاء البيانات .األمر اآلخر أن هذا القانون ليس قانون 5
إفشاء بيانات ،فنحن لدينا قوانني أخرى وهي قانون العقوبات وقانون وثائق
الدولة أيضًا الذي وافقنا عليه مؤخرًا ،هذا كله متعلق مبسألة إفشاء
البيانات ،وهذا القانون متعلق باجلهاز نفسه ،وباجلرائم اليت ترتكب داخل
اجلهاز ،فيجب أال نوسع هذا القانون .لدي اقرتاح :إن هذه املادة مهمة جدًا،
حيث إنها تتكلم عن جمرد الدخول ،أي حتى الدخول اخلاطئ وفق رأي 01
اللجنة سوف أُعاقب عليه ،ومسألة أن طفالً سيدخل أو سيسرق ،أعتقد أن
هذا املثال ليس يف مكانه ،حيث إن السرقة ختتلف عن مسألة املعلومات،
وحنن نتكلم حاليًا عن مسألة فضاء معلوماتي ،أي أن املعلومة تسهل لي
للحصول عليها ،وبالتالي أن ستُعاقبين على جمرد الدخول بغرامة  31ألف
دينار! حنن ال نقول ال تُعاقب ،ولكن من املفرتض أن تتناسب العقوبة مع 05
اجلرمية ،فهي جمرد دخول ،وبالتالي لو أخذ بيانات مثالً فإن هناك مواد
تالية تُعاقب على موضوق البيانات ونوعية هذه البيانات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور علي حسن الطوالبـة املستشار القانوني 41
لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة إن النص الذي جاء من احلكومة
كان يتكلم عن الدخول بدون وجه حق ،ثم قام جملس النواب بإزالة عبارة 45
«دون وجه حق» واستبدهلا بعبارة «الدخول عمدًا» ،فكان

هناك نقاط

خمتلفة يف املوضوق بني الدخول إىل املوقع بصورة جمردة ،وبني الدخول
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املتعمد .يف بعض التشريعات العربية استخدم تعبري «دخل عمدًا» أو «من دون
وجه حق عمدًا» ،استخدموا العبارتني معًا ،فاللجنة رأت أن عبارة «مسو
قانوني» هي اإلجازة اليت يبيح بها القانون لبعض األشخاص الدخول إىل هذه
املواقع ،ولذلك ارتأت اللجنة يف ذلك الوق األخذ بتعبري «دون مسو قانوني».
يف احلالة األوىل إذا قام شخص بالدخول إىل هذا املوقع فيُعاقب على هذا 5
الدخول اجملرد من دون مسو قانوني ،لكن إذا نت عن هذا الدخول إفشاء
للبيانات اليت دخل عليها قاصدًا تضاعف العقوبة عليه ،هذا هو اهلدف من
تغيري النص ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد يكون املوقع الذي دخله هذا الشخص
موقعًا خطريًا ،فهنا هو يستحق أن يُعاقب باحلبس مدة سنة باإلضافة إىل دفع 05
مبلغ  31ألف دينار ،ولكن أحيانًا املعلومة اليت أفشاها ال تتساوى مع هذا
اجلرم األول ،فعلى أي أساس يُضاعف العقاب من دون تفرقة؟! جيب أن
يُراعى أو يُميز بينهما ،مبعنى أنه ال توجد إشارة واحدة ألي قيمة للمعلومة
اليت أفشاها ،هذا أوالً .ثانيًا :إن هذه املعلومات أو املواقع قد تكون حكومية
أو غري حكومية ،وهنا أيضًا ال توجد إشارة إىل طبيعتها ،فهناك مواقع 41
البنوك مثالً أو املؤسسات اخلاصة أو غري ذلك ،فهل هي سواء يف ذلك؟ هذا
السؤال موجه إىل من صا املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
أن يا دكتور ناصر ال تريد ترك أي جمال للقاضي للتصرف ،املادة 45
واضحة ،حيث تنص على أال تزيد على سنة وبغرامة ال جتاوز كذا ،أو
بإحدى هاتني العقوبتني...
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العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
املضاعفة الزمة...

الرئيـــــــــــــــس:
لو حكم عليه القاضي بدينار واحد ثم ضاعفها إىل دينارين فهل هذا 5
كثري؟

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
لو حكم عليه بـ 31ألف دينار ألن املكان الذي دخل إليه يستحق هذه
01

الغرامة ،لكن املعلومة اليت أفشاها ال تساوي...

الرئيـــــــــــــــس:
أن

تفرتض أنه دخل بشكل خاطئ والقاضي جتاوز وحكم عليه

بالعقوبة القصوى ،وهذا افرتاض فقط.
05

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
ال ،أنا أفرتض أنه متعمد وجمرم ودخل موقع ال جيوز له الدخول إليه.

الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ يا إخوان ،بعد هذا النقاش أرى أن هذه املادة مهمة ،وأنا 41
أقرتح أن يسرتد اإلخوان يف اللجنة هذه املادة إلعادة صياغتها بشكل سليم
يضمن أيضًا سالمة املعلومة أو سريتها ،ويف الوق نفسه يضمن حق احلصول
على املعلومة ،ويؤخذ بعني االعتبار كل ما ورد من اإلخوان ،فهل توافق
اللجنة على ذلك؟ تفضلي األخ مقررة اللجنة.

45

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،نوافق على اسرتداد هذه املادة ملزيد من
الدراسة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على إعادة هذه املادة إىل اللجنة ملزيد من
الدراسة؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخ مقررة اللجنة.

01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخ رباب عبدالنيب 05
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف هذه املادة أنا أعتقد أن نص احلكومي هو
األفضل ،ألن الفقرة األوىل من املادة تتكلم عن جمرد اإلتالف ،أي مبجرد أن 41
يتلف سوف تُوقع عليه عقوبة احلبس والغرامة ،الغرامة اليت ال جتاوز  51ألف
دينار ،وسوف أرجع مرة أخرى إىل اتفاقية بودابس اليت وضع يف مسألة
اإلتالف نصًا مهمًا مفاده أن للطرف أن حيتفظ باحلق يف استلزام حدوث ضرر
جدي خطري لتجريم السلوك ،مبعنى أنه البد أن يكون اإلتالف قد أدى إىل
حدوث خطر جدي ترتب عليه ،وبالتالي نعاقبه باحلبس وبغرامة تصل إىل 45 51
ألف دينار أو أحدهما مبجرد أنه أتلف بيانات .أنا لس أفهم ملاذا وضع
اللجنة يف الفقرة اليت بعدها مضاعفة العقوبة جلرائم هي مستقلة أساسًا؟!
وأعتقد أنه من املفرتض أن يكون لإلتالف عقوبة منفصلة ،وبالنسبة إىل
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مسألة نوعية اإلتالف سوف نأتي للنص الذي بعده الذي يعد إتالفًا خطريًا ألنه
متعلق بإعاقة سري أي من املرافق العامة أو تهديد حياة الناس أو املساس
بسالمة بدن إنسان ،وحنن قلنا إن مضاعفة العقوبة تكون دائمًا عند العود،
وأنا أعتقد أن هذه جرائم مستقلة وما هو موجود يف أصل املشروق هو األصح،
ومع ذلك أقول أيضًا إنه البد أن تكون مسألة اإلتالف فيها أمر خطري يرتتب 5
عليها ،فقد تكون املعلومات غري ذات أهمية وأتلفها الشخص عن قصد أو
عن غري قصد ،فهل أعاقبه باحلبس مدة تصل إىل ثالث سنوات؟! هلذا نقول
إننا البد أن حنافظ على حرية الشخص يف احلصول على أي معلومات ،فقد
يكون اإلتالف غري متعمد ،وليس هناك أهمية للمواد اليت قام بإتالفها،
01

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد جابر الدوسري املستشار القانوني باجلهاز
املركزي للمعلومات.

05

املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي نقطتان يف هذا الصدد .أوالً :النص
احلكومي األصلي جتاوز حد املضاعفة ،فالنص األصلي يقول« :وتكون
العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سبع سنني »...وحنن هنا جتاوزنا حد
املضاعفة ،وعلى العكس وصلنا إىل حد أن هذه اجلنحة صارت أشد من 41
اجلناية ،وكان من األنسب أن نقول إنه إذا كان هناك أي ظرف مشدّد ــ وال
يقتصر ذلك على العود فقط ــ فإن العقوبة تكون مضاعفة ،ونعين مضاعفة
احلدود القصوى ،واجملال مرتوك للقاضي .ثانيًا :حنن ال نتفق مع اتفاقية
بودابس يف هذا الصدد ،ألنها تقول إنه البد أن يكون هناك خطر جدي
وليس جمرد تلف ،ألننا هنا سوف ندخل يف مسألة قياس أهمية املعلومات45 ،
وكيف سوف نقيس هذا املوضوق؟! ومثاله إذا ارتكب شخص جرمية حبق
شخص آخر ،فهل سنقول إن هذا اجلرم البد أن يكون شيئًا جديًّا أم أن
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جمرد ارتكاب اجلرمية يستوجب العقوبة؟! وعلى هذا األساس نقول إن
اإلتالف إذا حصل ــ وهو له تعريف واسع أقره جملسكم املوقر يشمل التعييب
والتغيري وغريها ــ فإن هذا اإلتالف يعدّ جرمية ،ومثاله قيام شخص بالذهاب
إىل جهة معينة ــ خاصة أو عامة ــ وأخذ دفاترهم وأوراقهم وأتلفها ،فهل نسأل
إذا كان هناك أهمية يف املوضوق أم ال؟! حنن ال نفضّل أن ندخل يف موضوق 5
القياس غري املوضوعي ملسألة التلف ،وإمنا نقول إذا حدث التلف فهذا مُعاقب
عليه .بالنسبة إىل مسألة تشديد العقوبة ــ مثلما هو األمر يف مواد كثرية
أخرى ــ ال تقتصر على مسألة العود فقط ،فاألمر يعدّ ظرفًا مشددًا مثلما هو
مذكور هنا يف حالة كان فيه تهديد حلياة الناس أو أمنهم أو صحتهم ــ وهو
أمر مرتوك تقديره للقاضي ــ أو كان فيه مساس بسالمة بدن اإلنسان ،مثل 01
أن يدخل شخص ما نظام املستشفى ويطفئ أجهزة الكهرباء بينما هناك
شخص آخر موصل بأجهزة الـ ( )peacemakerأو أجهزة أخرى ونت عن ذلك
وفاته ،هذا إتالف ،فهل أقف هنا للقياس؟! القانون حدد لي حاالت مشددة
وموضوعية ،أتنى أن أكون قد أوضح مسألة تغليظ العقوبة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أوضح أنه يف الفقرة الثانية مسألة أن 41
احلبس ال يزيد على سبع سنوات فإن هذا يعد جنحة ،فأقل عقوبة ثالث
سنوات وأقصاها سبع سنوات ،وال أعتقد أن هذا نوق من التشديد ،ولكننا
نتكلم عن املضاعفة ،نتكلم عما تعارفنا عليه وما هو موجود يف القوانني
األخرى ،املضاعفة تكون لذات اجلرمية ،ولكن هنا حنن نتكلم عن جرائم
أخرى ،فكيف نضاعف فيها العقوبة؟! وعليه أعتقد أن نص احلكومة هو 45
األفضل ،وإن كان نص احلكومة مشددًا ولكنه اعترب األمر جنحة ،وذلك
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حتى نلتزم مبسألة تفريد العقوبة بالنسبة إىل القاضي يف تقدير قيمة املعلومة
نفسها .وأعتقد كذلك أن الصياغة بهذه الطريقة غري صحيحة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى على هذه املادة؟

5

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 05
األخ مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
41

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ الدكتور ناصر محيد
املبارك.

45

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة الثالثة ــ وال أعرف ملاذا؟! ــ اليت
تستخدم فيها كلمة «وتضاعف» ،هذه عقوبة باجلملة! وال أعتقد أنه من
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املوفق أن نستخدم كلمة «وتضاعف» .هما جرميتان خمتلفتان ،قد تكون
واحدة أكرب من األخرى ،فهل مبجرد ثبوت اجلرمية الثانية نستخدم كلمة
«وتضاعف»؟! البد من إعادة الصياغة ونقول مثالً «يعاقب مبثل هذه العقوبة»
أو «بنفس احلد» ،أما استخدام كلمة «وتضاعف» فإن فيه إلزامًا للقاضي،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن أعدنا املادة السابقة ،وأعتقد أن هذه
املادة أيضًا من املفرتض أن تعود إىل اللجنة ،وكذلك فإن استخدام عبارة
«دون مسو قانوني» غري مالئمة ،ونص احلكومة استخدم عبارة «دون وجه
حق» ،وبالتالي فإن التوسع يف هذا املفهوم مسألة خاطئة .بالنسبة إىل مسألة

املضاعفة مازل حتى اآلن مل أفهم مسوغها ،ويا حبذا لو قام أحد املستشارين 05
القانونيني بشرح مسو مضاعفة العقوبة جلرمية هي أساسًا جرمية مستقلة
عن اجلرمية األصلية ،وهل هذا صحيح؟! حنن مل نعتد على هذا أبدًا ،وهذا
فيه (شقلبة) للقوانني ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخ مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن ليس لدينا مانع من اسرتداد املادة ملزيد
من الدراسة ،ولكن آمل من األخ

رباب العريض أن تشارك يف اجتماق 45

اللجنة عندما نناقش هذه املواد حتى توضح وجهة نظرها ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات أخرى على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على إعادة هذه املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخ مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)5توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 05
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

41

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

45

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخ

مقررة

اللجنة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)2توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخ رباب عبدالنيب
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة رأيتها موجودة نصًا يف اتفاقية 01
بودابس  ،ولكننا نتكلم عن الدول األوروبية وأمريكا وغريها اليت تعاقب
على األعمال التحضريية ،أنا ال أفهم هنا أنه إذا وُجدت لدى الشخص الوسائل
اليت سيستخدمها يف ارتكاب اجلرمية فسوف يعاقب ،هنا هو مل يرتكب
اجلرمية وليس هناك فعل أساسًا الرتكاب اجلرمية ،بل هو فقط لديه
األدوات ،بينما ما اعتدنا عليه يف قانون العقوبات أن األعمال التحضريية 05
أساسًا ال يُعاقب عليها ،ويف معاقبته هنا عليها سيكون ذلك مُخالف ملبدأ
أصل الرباءة ،وال أعلم كيف سيُثب الشخص أن هذه املواد سوف يستخدمها
أساسًا الرتكاب اجلرمية؟ أعتقد أن هذه املادة حبد ذاتها ــ وإن كان
موجودة يف بعض االتفاقيات الدولية ال تناسبنا ــ بصفتنا دولة ــ هذه املادة ألنها
ختالف مبادأنا الدستورية ،وهذا الفعل ال يعترب شروعًا ،ألن الشروق هو البدء 41
يف فعل اجلرمية ولكن اجلرمية خاب  ،على سبيل املثال :ذهب الشخص
لكي يطلق رصاصة على أحد األشخاص ولكن مل تصبه هذه الرصاصة،
بينما إذا قم

بالتحضري للسم كي أقتل به أحد األشخاص ولكنين مل

أعطه هذا السم وظل موجودًا عندي فهذا يعترب عمالً حتضرييًا ،وبالتالي حنن
ال نعاقب أساسًا على األعمال التحضريية ،ألن هناك فرقًا بني األعمال 45
التحضريية والشروق يف اجلرمية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أخ رباب هذه األمور التفصيلية من املفرتض أن تناقش
أثناء مناقشة مشروق القانون يف اجتماعات اللجنة ،وأن تقومي بشرحها بدالً
من أن نأتي إىل اجمللس ونثري هذه املواضيع من جديد ونعيد املواد أو نوافق
عليها ،هذا أوالً .ثانيًا :اعرتض ِ على مواد وقل ِ إنها غري موجودة يف اتفاقية 5
بودابس  ،وأيضًا اعرتض على هذه املادة وقل إنها موجودة يف االتفاقية
ولكنها ال تتفق مع نظامنا الدستوري ،فهذا األمر يعترب ازدواجية وانتقائية يف
ك هذا املوضوق.
االختيار ،فقط أحبب أن أوضح ل ِ
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
لدي رد على كالمك.

الرئيـــــــــــــــس:
ما ذكرته هو كالمك بالضبط ،فهل كالمي غري صحيح؟! ال أريد
05

أن أطيل يف املوضوق فقط أحبب أن أشري...

العضو رباب عبدالنيب العريض:
أنا لس عضوًا يف هذه اللجنة اليت تناقش هذا املشروق ،ومعاليك تقول
لي أن أحضر اجتماعات اللجنة وكأنين أستطيع أن أحضرها ،حنن مل نعتد
أن حنضر اجتماعات اللجان إال إذا طلب منا ذلك ،أما بالنسبة إىل موضوق 41
االنتقائية فأنا مل أنتقِ بل على العكس كن واضحة وشفافة وقل إن هذا
النص موجود يف االتفاقية ولكن ال يتفق مع دستورنا ،بالتالي أعتقد أنه ليس
هناك تناقض يف كالمي ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،من الناحية اإلجرائية بالنسبة إىل هذا
املوضوق ،حنن نناقش النص الذي له عالقة باملواد  4و 3و 4و 5من القانون،
واملادتان  4و 4ت إعادتهما إىل اللجنة ،لذا أعتقد أننا ال نستطيع أن نصوت
5

على هذه املادة حاليًا.

الرئيـــــــــــــــس:
وهل هذا يتعارض مع املوضوق؟

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

01

نعم ،ألنه ت إعادة املادتني  4و 4إىل اللجنة ،ومن املمكن أن تتم
إعادة صياغتهما وغري ذلك ،فهل املواد املتعلقة بالتجريم اليت ذكرت يف هذه
املادة ستبقى على حالتها إذا حصل عليها أي تعديل أو غري ذلك؟ وإذا وافقنا
على هذه املادة فهل ستنطبق على املادتني املعادتني أم ال؟ األمر مرتوك
05

جمللسكم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخ مقررة اللجنة.
41

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،نطلب اسرتداد هذه املادة أيضًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على إعادة هذه املادة بناء على طلب اللجنة؟
45

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخ مقررة
اللجنة.
5

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الفرق الثاني :اجلرائم ذات الصلة باحلاسب اآللي :توصي اللجنة
باملوافقة على مسمى الفرق بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات على مسمى الفرق؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مسمى الفرق بتعديل اللجنة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفرق بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 41
األخ مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)7توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
45

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخ مقررة اللجنة.
01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)8توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخ رباب عبدالنيب 05
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ذكرت عبارة «مسو قانوني» يف هذه املادة
أيضًا ،لذا أرى أن نعيد هذه املادة أيضًا إىل اللجنة كي ال يكون هناك طلب 41
إعادة مداولة فيها ،واألمر راجع للمجلس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ هل هناك مالحظات أخرى؟
45

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخ مقررة اللجنة.
01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)9توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخ رباب عبدالنيب 05
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نتكلم عن أشياء تقنية واللجنة مل توضح
لنا ملاذا غريت عبارة «بتشفري بيانات حاسب آلي» إىل عبارة «باستخدام 41
التشفري»؟ هل هناك فرق بني العبارتني؟ لذا نود أن نعرف سبب التغيري كي
نعرف هل نوافق على املادة أم ال؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد جابر الدوسري املستشار القانوني باجلهاز 45
املركزي للمعلومات.
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املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس ،استخدم النص األصلي عبارة «بتشفري بيانات
حاسب آلي» ولكنها مل تضف التعبري املقصود مبسألة التشفري ،ألن مسألة
التشفري عبارة عن عملية فنية دقيقة ،والقصد منها حتويل شيء مفهوم إىل
حروف وأرقام ورموز مبعثرة ،أما العبارة األصلية فيقصد بها بداهة حتويل 5
شيء إىل رقم سري أو غري ذلك ،لذا عرّفنا التشفري يف بداية املشروق يف
املادة  0وبعد ذلك قمنا بتغيري العبارة هنا بناء على هذا التعريف وعدلناها
حبيث ال حيصل التشفري فقط على بيانات احلاسب اآللي بل يشمل مجيع
صور التقنية ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

41

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخ مقررة اللجنة.
45

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الفرق الثالث :اجلرائم ذات الصلة باحملتوى :املادة ( :)01توصي اللجنة
باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخ دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل البند (ب) من هذه املادة فيما 5
يتعلق بالطفل ،على ضوء قانون الطفل ــ فيما يتعلق باستخدام األطفال
وخاصة يف املواد اإلباحية ــ كان العقوبة املوجودة يف قانون الطفل أشد من
العقوبة املقررة مبوجب هذا النص ،والكل يعلم أننا استهدفنا محاية
األطفال ،لذلك أقرتح أن نضيف عبارة إىل صدر هذه املادة وهي «مع عدم
اإلخالل بأي عقوبة أشد» ،ألنين ال أريد أن أوفر اليوم محاية للطفل 01
واستغالله يف هذا اجلانب ،وآتي هنا وال أضع هذه احلماية! ألن هذه املادة
أعط احلق للقاضي يف األخذ بإحدى العقوبتني :احلبس أو الغرامة ،أما يف
قانون الطفل فهو استوجب عقوبة احلبس بدون اخليار بني عقوبة احلبس
والغرامة ،أي أن التشريع نص على تطبيق عقوبة احلبس ،فاملادة  57من قانون
الطفل نص

على التالي «تعترب أعمال استدراج األطفال عرب الشبكة 05

اإللكرتونية ــ اإلنرتن ــ وغريها من وسائل االتصال يف أمور منافية لآلداب
العامة والنظام العام أو ال تتناسب مع أعمارهم ،أعماالً جمرّمة» ،ثم جاءت
املادة يف باب العقوبات ونص على عقوبة احلبس ،لذلك ال أريد أن ننتقص
من العقوبات اليت شهدنا عليها يف قانون الطفل ،وأقرتح أن نضيف عبارة إىل
صدر هذه املادة وهي «مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد» ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانونـي
لشؤون اللجان باجمللس.

45

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،النصوص الواردة يف قانون الطفل تعاجل
نقطتني أساسيتني ،النقطة األوىل هي استدراج األطفال عرب شبكة اإلنرتن ،
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وذلك يتم بطرق كثرية مثل التمويه وغريها ،وبالتالي يقع الطفل حت طائلة
استغالل هذا الشخص ،والنص كان ينص على عقوبة احلبس والغرامة أو
بإحدى هاتني العقوبتني .النقطة الثانية متمثلة يف املادة  27وينص على «كل
من حترش بطفل عن طريق املداعبة أو إظهار العورة أو غرر به ملشاهدة الصور
أو األفالم اإلباحية بأي شكل من األشكال مبا فيها اإلنرتن » ،هذا موضوق 5
آخر يتعلق بالتحرش اجلنسي بواسطة شبكة اإلنرتن  ،بينما النص املوجود
يف املادة  01يتعلق حبيازة الشخص صورًا إباحية ختزن على جهاز احلاسب
اآللي أو أي وسيلة إلكرتونية أخرى ،ومن ثم توجه إىل األطفال ،وبكل
احلاالت هذا النص جديد ويعاجل نقطة أخرى قد تضاف إىل النقاط السابقة،
ورأت اللجنة أن تكون فيها عقوبة احلبس والغرامة ،وأرى أن النص الذي 01
تفضل

به األخ

دالل الزايد من املمكن إضافته يف بداية نص املادة

كحماية إذا كان هناك نص آخر موجود يف قانون االتصاالت أو قانون
الصحافة يتعلق باآلداب ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اإلخوان يف اللجنة هل تقبلون إضافة عبارة «مع عدم اإلخالل
بأي عقوبة أشد يف أي قانون آخر»؟ تفضلي األخ مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،نعم نقبلها ،ونشكر األخ دالل الزايد على 41
هذه اإلضافة،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
45

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت على التوصية مع إضافة هذا التعديل ،هل يوافق اجمللس
على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ بتعديل األخ دالل الزايد؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخ مقررة اللجنة.

01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الفصل الثاني :اإلجراءات اخلاصة جبرائم احلاسب اآللي :توصي
اللجنة باملوافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك مالحظات على مسمى الفصل؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 45
األخ مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)00توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .واآلن أرفع اجللسة لالسرتاحة.

(رفعت اجللسة مدة ساعة ثم استؤنفت)
(وهنا توىل سعادة النائب األول للرئيس رئاسة اجللسة)
النائب األول للرئيس:

05

بسم اهلل نستأنف اجللسة .تفضلي األخ مقررة اللجنة.
41

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)04توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
45

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
31

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخ مقررة اللجنة.
5

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)03توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
01

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 41
األخ مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)04توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
45

التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخ دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس لدي مالحظة على نص املادة ولكنْ
لدي استفسار :ملاذا مل يتم ربط إصدار القاضي هلذا األمر بتسبيبه؟ وحنن يف
الظروف التشريعية احلالية دأبنا على مراعاة أن تكون القرارات مسببة ،هذا
يعطي ضمانة ملن اختذ يف مواجهته احلق ،وأيضًا بالنسبة إىل القاضي بأن 5
يذكر األسباب ،وأقرتح أن تضاف بعد عبارة «أي قانون آخر» العبارة التالية:
«ويصدر القاضي أمره يف هذه احلالة مسببًا» ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد جابر الدوسري املستشار القانوني باجلهاز 01
املركزي للمعلومات.

املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس ،اصوص ما تفضل به األخ دالل الزايد،
الضمانة املوجودة هنا هي أن النيابة العامة ليس هلا احلق من تلقاء نفسها بل 05
عليها الذهاب إىل القاضي ،والقاضي هو من يقدر أهمية هذا األمر وجديته؛
ولذلك رأينا أن إصدار مسبب لألمر الذي يصدر عن القاضي ليس له حمل،
وهذا هو األساس ،والنيابة العامة ليس

لديها صالحية؛ لذا حذفنا هذا

املتطلب ،وشكرًا.

41

العضو دالل جاسم الزايد:
عفوًا سيدي الرئيس ،حنن نناقش املادة 04؟

النائب األول للرئيس:
45

نعم.

املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
أعتذر سيدي الرئيس.
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هناك اقرتاح من األخ

دالل الزايد وسوف أقرأه عليكم ومن ثم

سنصوت عليه من حيث املبدأ .األخ دالل الزايد تقرتح إضافة عبارة يف نهاية
املادة بعد تعديل اللجنة وهي «ويصدر القاضي أمره يف هذه احلالة مسببًا»،
01

فهل يوافق اجمللس على نظر هذا االقرتاح؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
05

هل هناك مالحظات على هذا االقرتاح؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ بتعديل 41
األخ دالل الزايد؟

(أغلبية موافقة)
45

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخ مقررة اللجنة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)05توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

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

(أغلبية موافقة)
05

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخ مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)02توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 41
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
45

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخ مقررة اللجنة.

01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)07توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
05

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
41

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 45
األخ مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)08توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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النائب األول للرئيس:
هناك عنوان املادة وهو «اعرتاض بيانات خط السري وبيانات احملتوى»،
فهل اللجنة ألغته أم سقط سهوًا؟ تفضل األخ الدكتور علي حسن الطوالبة
املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.
5

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،من بداية مشروق القانون مت إلغاء العناوين
الفرعية كاملة؛ ألنه يف بعض األحيان يتم التعارض بني العنوان وبني ما
احتوته املادة ،فارتأت اللجنة منذ بداية مواد مشروق القانون إلغاء مجيع
01

العناوين الفرعية للمواد ،وأبق عناوين الفصول والفروق ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،ولكن ذلك ــ مع األسف ــ مل يذكر يف توصية اللجنة.
05

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
سيدي الرئيس ،ذُكر ذلك يف توصية اللجنة على املادة  ،0وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات على املادة 08؟ تفضلي األخ

دالل
41

جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد يكون اإلخوة يف وزارة الداخلية أشاروا
إىل هذه املالحظة :مكتوب هنا «مع مراعاة الضوابط املنصوص عليها يف
البند (ب) من املادة ( )05من هذا القانون» ،وبالعودة إىل البند (ب) من املادة 45
()05

د أنه ال يتضمن أي ضوابط ،بل إنه يتضمن اجملاالت اليت من حق
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النيابة أن تصدر أمرًا مسببًا بالدخول إليها ،فال أعلم ما هو املقصود؟ أيضًا
اإلخوان يف وزارة الداخلية أشاروا إىل أن يتم االنتباه إىل هذا النص ،فأعتقد
أن الضوابط اليت كان

مدرجة يف املادة ( )05هي الضوابط الواردة يف

الفقرة ( )4من املادة ( ،)05أما البند (ب) من املادة ( )05فليس فيه أي
5

ضوابط ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار اصوص اإلذن الذي سيصدر
من القاضي للنيابة العامة ،فاملدد اليت ال تزيد على  31يومًا قابلة للتجديد إىل
مدد أخرى ،فقد يصل اإلذن إىل سنتني أو ثالث سنوات ،وأنا أعتقد أنه من
املفرتض أن تُحدد مدة ثابتة ،وال حتدد املدد على إطالقها بهذه الطريقة،

وكأننا أعطيناهم جماالً يف مسألة احلجب حبسب هذه املادة ،فاحلصول 05
على املعلومات واحلجب قد يكون ملدة طويلة بناء على إذن من احملكمة،
وأنا أعتقد أن اإلذن جيب أن يكون حمددًا بفرتة ثابتة ،حيث إننا نتكلم عن
حقوق أشخاص يف هذا األمر...
41

النائب األول للرئيس:
هل هناك اقرتاح حمدد؟

العضو رباب عبدالنيب العريض:
أرى أن نقول« :ملدة ال تزيد على ثالثني يومًا قابلة للتجديد ملدة مماثلة»،
«ملدة مماثلة» فقط وليس «ملدد أخرى» ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أرجو منك كتابة االقرتاح .تفضل األخ أمحد جابر الدوسري
املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات.
5

املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن يف اللجنة تكلمنا عن املوضوق ذاته،
وعن النقطة ذاتها اليت تكلم

عنها األخ

رباب العريض؛ لعدم إهدار

احلقوق اليت سيتم فرض املراقبة عليها مع أخذ املعلومات وهكذا.
اإلشكالية اليت واجهتنا هي أن بعض التحقيقات اجلنائية تستغرق وقتًا يزيد
على  31أو 21يومًا ،وعلى هذا األساس ما هو املعيار الذي سنضعه اصوص 01
املدة؟ فإذا وضعنا حدًا معينًا فمعنى ذلك أننا جيب أن نقدم طلبًا مرة أخرى
ونبدأ يف التحقيقات من جديد ،وإذا قيدنا املدة بـ  31يومًا وجتدد ملدة واحدة
فقط فقد ال تكون كافية ،وخاصةً يف إجراءات التحقيقات قبل وقوق
اجلرمية ،فقد تكون لدينا أمورًا نريد مراقبتها ،أو بعد حصول اجلرمية قد
تطول املدة من دون احلصول على البيانات اليت حنتاج إليها ،مبعنى أننا لو 05
حددنا املدة بـ  31يومًا فقط وتتجدد ملدة واحدة فقط فقد تكون هذه املدة
غري كافية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة 41
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،الكالم ذاته أضيف إليه أنه يف كل مدة
سوف تتجدد جيب أن حيصل على إذن من قاضي احملكمة ،أي أنها لن 45
تتجدد تلقائيًا ،ففي كل مرة سيحاول جتديد املدة جيب أن يأخذ إذنًا من
احملكمة ،إذن الضمانة موجودة ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور علي حسن الطوالبـة املستشار القانوني
لشؤون اللجان باجمللس.
5

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،سعادة األخ دالل الزايد ،املادة هي (،)04
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
01

شكرًا ،تفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،فكرتي هي ليس أخذ التجديد من القاضي
ملدد مماثلة ،ال أقصد ذلك ،إمنا أقصد أنه كلما طال املدة كلما أهدرنا
حقوق الناس ،فأعتقد أنه من املفرتض أن هذا هو عملهم ،ومن املفرتض أن 05
ال ــ بـ21
يكون لديهم الفنيون واخلرباء ،وبالتالي جيب أن حندد املدة ــ مث ً
يومًا ،أو فلنقل  4أشهر ،أو  2أشهر كحد أقصى ،ولكن بهذه الطريقة
ستكون املدد واسعة وقد تتد إىل سنوات ،وبالتالي تُحجب املعلومات عن
األشخاص ،هذا ما أقصده ،وليس أن نأخذ اإلذن من القاضي لتجديد املدة،
بل إن املدة سوف تطول ،وسيتضرر الطرف اآلخر من هذا املوضوق41 ،
فلنحددها بـ  2أشهر كحد أقصى ،وبالتالي حنافظ على حقوق الناس،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،ما فهمته من اإلخوان هو أن قرار التجديد يف يد القاضي45 ،
وحتمًا عندما يقرر القاضي سينظر إىل حقوق الناس ،وهذا ما فهمته من
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اإلخوان وهو أن القاضي بيده القرار .صحيح أن املدد مماثلة ومن غري أي
حدود ،ولكن القاضي حتمًا سيقدر األهمية وسيستعجل األمر .على كلٍ
ك تقديم االقرتاح يا أخ رباب.
أن ِ من حق ِ
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
أنا أود فقط أن أوضح نقطة ،حنن دائمًا نقول إن القاضي هو اخلبري
األعلى ،وحنن هنا نتكلم عن تقنية معلومات ،بالتالي القاضي من املؤكد
حينما يأتي إليه من النيابة العامة أن لديها معلومات مستعصية ،فبالنسبة إليه
املصلحة العامة هي األهم ،وبالتالي سيُجدد ،والقصد حينما نضع هلم مدة

كحد أقصى ال ميكنهم جتاوزها ،حينها من املؤكد أن املعلومات ستنفتح01 ،
وهذا هو األفضل ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،قدمي اقرتاحًا مكتوبًا لو مسح ِ .تفضلي األخ دالل جاسم
05

الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة من املواد املهمة ،ورمبا األخ
املستشار اآلن توافق فيما يتعلق باإلحالة ،املادة ( )05ليس هي املعنية بل
املادة ( )04هي املعنية .هناك مالحظات أيضًا مقدمة من بعض اجلهات حول 41
صياغة هذه املادة وخاصةً يف مسألة ــ ما أثارته األخ رباب ــ املدد والتنظيم،
وإن كان ذلك منصوصًا عليه يف مجيع األحوال .أنا أقرتح أن تُعاد املادة إىل
اللجنة حتى يتم ضبط نصها ،فيتم حذف نص املادة ( )05وتغيريه إىل نص
املادة ( ،)04ويبحثون أيضًا يف أوجه املواضيع اليت طُرح  ،حتى ال نضيع
الوق اآلن يف نقاش تفصيالت ردود بعض اجلهات وهي حمل اعتبار للنظر 45
فيها ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك جهات من احلكومة لديها مالحظات حول هذه
املادة؟ تفضل األخ أمحد جابر الدوسري املستشار القانوني باجلهاز املركزي
للمعلومات.
5

املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن كل ما تفضل به اإلخوان مناسب ،حيث
إن الضمان لدى القاضي ،وهو ــ كما تفضل األخ رباب العريض ــ خبري
اخلرباء ،ويف مجيع األحوال لديه إمكانية أن يستشري خبريًا آخر ،والضمانة
موجودة لدى القاضي ،وحنن نعتقد ــ واألمر مرتوك للمجلس املوقر ــ أن 01
الضمان هو أن للقاضي الصالحية يف أن ميدد أو ال ،ويكون األمر كافيًا يف
هذه احلالة ،ألنه ليس كل التحقيقات اجلنائية مماثلة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لدينا اقرتاح مقدم من األخ رباب عبدالنيب العريض بإضافة 05
عبارة يف عجز املادة بعد البند (ج) ،وهو كاآلتي« :ويف مجيع األحوال جيب أن
يكون اإلذن ملدة ال تزيد على  31يومًا قابلة للتجديد ملدة ال تزيد على 2
أشهر» ،فهل يوافق اجمللس على نظر هذا االقرتاح؟
41

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
تفضلي األخ دالل جاسم الزايد.

45

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما ورد يف االقرتاح ،وخاصةً
اإلخوة يف وزارة الداخلية وليتنا استمعنا لصوتهم أيضًا .يف الصفحة  444من
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التقرير يف مالحظتهم حول هذه املادة ذكروا فيما يتعلق باملادة (3 )08
مالحظات تقريبًا ،وأهم مالحظة هي اليت أثري فيها النقاش ،وكان الرأي
فيها هو أن املادة مل تُحدد حدًا لفرتة مجع وتسجيل البيانات املتعلقة
باالتصاالت مما قد يبدو تعديًا على حريات األفراد ،حبسب ما ورد ،وحنن
نوافق على هذا االقرتاح ،ولكننا نقرتح إحالته إىل اللجنة حتى تتم صياغته 5
صياغة صحيحة وواضحة نراعي فيها املدد املعتادة أيضًا واملدد اليت تكون
متفقًا عليها ،وأرى أن األخ رباب العريض توافق على ذلك ،فأتنى أن تُعاد
املادة إىل اللجنة حتى تتم مناقشة هذا االقرتاح ويُصا نصها على ضوء هذه
املالحظات ،وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

05

شكرًا سيدي الرئيس ،ال شك يف سالمة توجه األخ رباب العريض
بشأن هذه املادة ،ولكن السؤال املطروح حاليًا هو :نفرتض أن املدة اليت
قررها القانون انته

والتحقيقات مل تكن مستوفية ،فهل نرتك األمر أم

نرتكه للمدد املماثلة ويبقى للمحكمة احلق يف تقدير إذا كان هناك فعال
ما يدعو للتمديد أم ال؟ واألمر مرتوك ملعاليكم يف النهاية ،وشكرًا.

41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،كالم وجيه أيضًا .اآلن لدينا اقرتاحات ،فإذا كان اللجنة
تود سحب املادة لنظر كل هذه االقرتاحات مبا فيها التعديل من املادة ()05
إىل املادة ( )04فلها ذلك ،وكذلك املقرتح املقدم من األخ رباب العريض45 ،
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وأيضًا الرأي الوجيه الذي ذكره األخ سعيد حممد عبداملطلب فيما يتعلق مبا
سيحدث إذا مل تنتهِ اإلجراءات خالل  2شهور ،فهل تودون سحب املادة؟
تفضلي األخ مقررة اللجنة.
5

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،مستشار اللجنة ينصح مبناقشتها اآلن وعدم
سحبها ،وشكرًا.

العضو دالل جاسم الزايد:
01

هل هو قرار املستشار أم قرار اللجنة؟!

النائب األول للرئيس:
املقررة هي اليت قررت ،وال تريد سحبها ،ومن حقها ذلك.
05

العضو دالل جاسم الزايد:
حنن نقرتح إعادتها إىل اللجنة ،ونرتك األمر للمجلس ليصوت على
ذلك.

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على إعادة هذه املادة إىل اللجنة؟

41

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُعاد هذه املادة إىل اللجنة ،مع األخذ يف االعتبار املالحظات اليت 45
وردت يف اجللسة .وننتقل اآلن إىل املادة التالية ،تفضلي األخ مقررة اللجنة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)09توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت يف
مشروق القانون األول.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخ

مقررة

اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)41توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 41
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
45

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخ مقررة اللجنة.
01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)40توصي اللجنة باملوافقة على هذه بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخ دالل جاسم الزايد05 .

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعرف كيف وُضع نص هذه املادة ،وحنتاج
إىل تفسريه ،حيث إن النص كما جاء يف مشروق احلكومة هو الصحيح.
ملاذا اليوم إذا ارتكب اجلرمية نفسها باختالف األشخاص إذا كان طبيعيًا 41
أو اعتباريًا أحكم على الشخص االعتباري بضعف الغرامة املقررة للجرمية؟
هذا خيرق أهم مبادئ تطبيق القواعد القانونية ،بغض النظر إذا ارتكب من
قبل شخص طبيعي أو شخص اعتباري .النص سليم كما ورد من احلكومة
باعتبار أنه قرر عقوبة على الشخص الطبيعي والشخص االعتباري ،ولكن
د هنا أنه قرر ضعف العقوبة املقررة بالغرامة ،وهذا النص أنا ال أتفق معه45 ،
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وأتفق مع النص الذي ورد يف الفقرة األوىل من نص احلكومة يف هذا الشأن،
واألمر مرتوك للمجلس ،ولكين أتنى فعالً أن نسمع رأي اإلخوة يف ذلك،
وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد جابر الدوسري املستشار القانوني باجلهاز
املركزي للمعلومات.

املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا الحظنا اجلرائم كما وردت يف نصوص 01
احلكومة يف البداية ،فسنجد أن مبالغ الغرامات كان

كبرية ،فمثالً

الدخول غري املشروق غرامته  011ألف دينار ،واإلتالف غرامته  411ألف
دينار ،وغرامة ثالثة بـ  311ألف دينار ،وهذه مبالغ كبرية جدًا ،واهلدف
كان هو أن تشمل شرحية واسعة ،أي من الشخص العادي إىل املؤسسات
الكبرية اليت من املمكن أن تدخل يف مسألة التجسس على الشركات 05
األخرى ،وذلك حتى تكون الغرامة مبلغًا رادعًا ،ومادمنا قد توافقنا مع
جملس النواب على ختفيض مبالغ العقوبات إىل  31و 51ألفًا فقد تركنا هنا
اجملال للقاضي حتى إذا احتاج أن يكون املبلغ رادعًا فبإمكانه أن يصل إىل
ضعف العقوبة ،فالغرامات كان

مرتفعة جدًا يف البداية ،وحنن قمنا
41

بتخفيضها وجعلناها بهذا الشكل ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخ دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فليسمح لي األخ أمحد الدوسري ،أنا مل
أختلف معه يف أي شيء فين ألنه خمتص بهذه األمور ،ولكن يف هذا اجلانب
ال ميكن أن تنظر للمالءة املالية للشخص الذي أمامك حتى تقرر فيما يتعلق
بالعقوبات .وال يوجد نص واحد يف القانون البحريين يضاعف العقوبة على 5
الشخص االعتباري ،وإذا كان هناك أي مثال فليوضحوه لنا ،ألنه ال ميكن
العمل بهذه الصيغة .وأتنى أال يتم تطبيق هذا النص ويؤخذ باالقرتاح الذي
تقدم به.
01

النائب األول للرئيس:
تفضلي يا أخ دالل بتوضيح اقرتاحك.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أختلف مع اللجنة يف طريقة صياغتها
لكامل نصوص املواد ،وإمنا فقط يف الفقرة املقررة يف بداية املادة اليت تقول05 :
«مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائية للشخص الطبيعي ،يعاقب الشخص
االعتباري بالغرامة املقررة للجرمية إذا ارتكب بامسه »...فقط من دون أن
يكون هناك ضعف الغرامة ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،إذن سنصوت على املوافقة على جواز نظر اقرتاح األخ دالل
الزايد ،واقرتاحها هو االلتزام بنص املادة بتعديل اللجنة مع تعديل عبارة
«يعاقب الشخص االعتباري بضعف الغرامة »...وذلك حبذف كلمة «ضعف»

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 85

4104/4/7م املضبطة 44

لتصبح العبارة «يعاقب الشخص االعتباري بالغرامة ،»...فهل يوافق اجمللس
على جواز نظر اقرتاح األخ دالل الزايد؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذا االقرتاح؟

(ال توجد مالحظات)

01

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ يف االعتبار
تعديل األخ دالل الزايد؟
05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخ مقررة اللجنة.

41

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)44توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
45

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخ دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أقصد أن آخذ من وق اجمللس ،ولكن
سؤالي من باب إثبات تفسري هذه املادة يف مضبطة اجللسة .تقول املادة «تسري
على اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون أحكام قانون اإلجراءات
اجلنائية مبا يتناسب مع ،وبقدر ما تسمح به ،طبيعة نظام وبيانات »...يا حبذا 5
أن يوضح لنا اإلخوان هذه اجلزئية ،يف أي جماالت سوف يتم األخذ بأحكام
قانون اإلجراءات اجلنائية؟ وهذا للتوضيح حتى يتم الرجوق إىل تفسريه هنا
حني يثار هذا األمر فيما بعد ،وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد جابر الدوسري املستشار القانوني باجلهاز
املركزي للمعلومات.

املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس ،املقصود هنا يف هذه املادة بشكل خمتصر هو 05
أن األشياء اليت تدخل يف نطاق التقنية ال تدخل يف التعريف التقليدي
لألشياء ،األشياء حبسب قانون العقوبات وقانون اإلجراءات القانونية هي
الشيء الذي له حيز ثاب

ومعروف وحمدد ،وكان الزمًا علينا أن نشمل

البيانات وغريها يف تعريف الشيء ،على أساس أنه عندما يذكر أي من
األشياء يف القانون اآلخر ،تذكر أيضًا البيانات واألنظمة وتوابعها ،وهذا 41
وارد يف املادة  44يف البند ( )4الذي يقول« :يف تطبيق أحكام هذا القانون،
تشمل معنى كلمة «شيء» أو «أشياء» الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية
عبارة.»...
45

النائب األول للرئيس:
يا أخ أمحد حنن نتكلم يف املاد  44البند ( ،)0وسؤالنا حول عبارة
« ...مبا يتناسب مع ،وبقدر ما تسمح به ،طبيعة نظام وبيانات.»...
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املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
املقصود بهذه اجلزئية أن نظام وبيانات ووسائل تقنية املعلومات ليس
من األشخاص وليس من األموال يف تعريفها العادي ،ألن هناك أشياء غري
ملموسة ،منها برام وأشياء من هذا القبيل ليس هلا وجود مادي ،وعلى هذا
األساس جاءت هذه العبارة ،حتى نعرف هل ميكن تطبيق القانون على هذه 5
األشياء ،مثل برنام حاسب آلي أو البيانات أو األداة أو مزود اخلدمة ،فهذه
األمور كلها غري تقليدية ،فهل ميكن تطبيق القانون على هذه األشياء
بالطريقة نفسها؟ هذا هو املقصود من هذه املادة ،وإال فإنه يتم تطبيق قانون
اإلجراءات اجلنائية.
01

النائب األول للرئيس:
أي أن املادة ليس شرطًا أن تكون مادة ملموسة ،ولكن أحيانًا تكون
مادة معلومة.
05

املستشار القانوني باجلهاز املركزي للمعلومات:
بالضبط معالي الرئيس .أحيانًا تكون معلومة وأحيانًا أخرى تكون
ومضات ضوئية تر من خالل الكابالت ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى على هذه املادة؟

41

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
45

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخ مقررة اللجنة.
5

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( 43املستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هذه املادة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخ رباب عبدالنيب
01

العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لس أعلم ملاذا استحدث اللجنة هذه املادة! يا
حبذا لو يوضحوا لنا السبب ،هذه املادة غري موجودة يف التشريع األصلي،
فلماذا استحدث ؟ هل قصدهم أنه إذا قَتَلَ شخص شخصًا آخر بواسطة تقنية 05
املعلومات فإنه يُعاقب بالعقوبة نفسها املقررة لعقوبة القتل؟! هذا األمر مفرو
منه! ولس أعلم ما هو السبب الذي جعلهم يضعون هذا النص بهذه الصياغة!
حبذا لو يوضحوا لنا األمر قبل أن نوافق على النص ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخ دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،اهلاجس واحد يف هذه املادة ،فهذه املادة
جاءت شاملة لعدة أمور ،وحنن نكرر أنه فيما يتعلق بالعقوبات والنص على 45
العقوبات ينبغي توضيح األفعال .املادة جاءت لتعاقب على أفعال ارتكب
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مبوجب قوانني أخرى والفارق الوحيد فيها هو استخدام هذه التقنيات يف
سبيل أداء هذه اجلرمية ،هذه اإلضافة محيدة وجيدة ولكن ليس

بهذه

الصياغة واملفهوم .هذه املادة حتتاج إىل أن تتم إعادة صياغتها بشكل مفصل،
حتى لو اضطررنا إىل تعديل أو إضافة مادتني أخريني حتى يكون النص
والفعل حمددين فيها .وقد ناقش اللجنة مسبقًا فيما يتعلق بنص هذه املادة5 ،
ولكن ألن الوق حمدود ومن الصعب أن ندخل اآلن يف تفسريات النصوص
القانونية أقرتح أن تعاد املادة إىل اللجنة وأن يتم تعديلها من حيث كيفية
جتريم األفعال اليت تكون فيها تقنية املعلومات جزءًا مساهمًا أو مساعدًا يف
ارتكاب اجلرمية املعاقب عليها؟ وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانوني
لشؤون اللجان باجمللس.
05

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،اهلدف كان أمام اللجنة هو أن هناك بعض
النصوص املوجودة يف عدة قوانني ،إن كان يف قانون العقوبات الصادر يف
عام 0972م ،أو بعض القوانني األخرى ،حيث ترتكب اجلرمية وتكون
الوسيلة مادية عادية فقط ،وال يشملها القانون ،والقاضي اجلنائي ال يستطيع

القياس أو التفسري ،وهذا النص يسعفه حبيث يقوم إذا ارتكب اجلرمية 41
بواسطة نظام أو وسيلة تقنية معلومات بتطبيق العقوبة عليه ،فهذه املادة منفذ
أو طريقة لتدارك بعض النصوص ،مثل املساس باألديان أو املساس بالعقائد أو
النشر أو اإلعالن أو غريها ،وهذا النص موجود يف تشريعات عربية أخرى
حيث استخدم

هذا النص حتى يعاجلوا الثغرات أو بعض النصوص اليت

تكون غري موجودة يف القانون نفسه ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هناك اقرتاح اآلن بإحالة املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة،
وإذا وافقتم عليه تعاد املادة إىل اللجنة ويف حال عدم موافقتكم سنصوت على
توصية اللجنة ،فهل يوافق اجمللس على إعادة هذه املادة إىل اللجنة ملزيد من
5

الدراسة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخ مقررة اللجنة.

01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( 08يف املشروق بقانون الثاني 44 :بعد إعادة الرتقيم) :توصي
اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
05

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

41

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

(أغلبية موافقة)
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