كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
- 0الســيد عبــدالعميم حممــد العيــد الوكيــل املســاعد لشــؤون جملســي
الشورى والنواب.

5

- 2السيد مجال عبدالعميم درويش مستشار قانوني أول.
 - 3السيد حممد علي عبداجمليد مستشار قانوني.
 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة. من وزارة الداخلية:

10

 - 0النقيب وائل حسني الصا ح رئيس شعبة االستشارات والبحوث.
- 2النقيب عالية عبداهلل أمحد رئيس شعبة بالشرنة النسائية.
 من وزارة الصناعة والتجارة:
 - 0السيد أمحد عيسـ بوبشـيت القـائم باعمـال وكيـل وزارة الصـناعة

15

والتجارة لشؤون التجارة.
 - 2الســـيد حممـــد علـــي أجـــور الوكيـــل املســـاعد للمواصـــفات ومحايـــة
املستهلك بالوكالة.
 - 3الدكتور حممد جابر عبدالعميم مستشار قانوني.

20

 من وزارة املالية:
السيد أنور علي األنصاري مدير الرقابة واملتابعة. من وزارة حقوق اإل نسان والتنمية االجتماعية:

25

السيدة بدرية يوسف اجليب الوكيل املساعد للرعاية والتاهيل. من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب مستشار قانوني.30
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 من اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية واهليئة احلياة الفطرية:
- 0السيد جعفر أمحد سلمان ر ئيس قسم التحكم يف التلوث.
 - 2الدكتور إيهاب نارق عبدالعميم مستشار قانوني.
 من املؤسسة العامة للموانئ البحرية:

5

- 0السيد عيس عبداهلل يتيم املدير العام املساعد للشؤون البحرية.
- 2السيدة مياس املعتزباهلل األغا رئيس تسجيل السفن وشؤون البحارة.
كمـــا حضـــرها الـ ـ دكتور عصـــام عبـــدالوهاب الربزجنـــي املستشـــار
القانونـي للمجلس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وعدد مـن

10

مديري اإلدارات ورؤسـاء األقسـام ومـوظفي األمانـة العامـة ،ثـم افتـت معـالي
الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتت اجللسة الثالثة عشرة من دور االنعقـاد

15

العــادي الثــاني مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء
املعتـــنرين والغـــائبني عـــن اجللســـة الســـابقة .تفضـــل األب عبـــداجلليل إبـــراهيم
آل نريف األمني العام للمجلس.
20

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتنر عن حضور هنه اجللسـة كـل مـن أصـحاب
السـعادة األعضـاء :السـيد حبيـب مكـي هاشـم يف مهمـة رمسيـة بتكليـف مـن
اجمللس ،وحممد حسن باقر رضـي وخالـد عبدالرسـول الشـريف للسـفر خـار
اململكة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهنا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق عل
مضبطة اجللسة السابقة ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحمات عل املضبطة وسازود بها
قسم املضبطة والطباعة الحقًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحمات عل املضبطة وقد قدمتها إىل
قسم املضبطة والطباعة ،وأرجو من القائمني عليها تصحي الكالم الوارد

15

عل لساني فيما يتعلق بدستور مملكة البحرين املعدل ،ألنه مل مين أي جهة
قضائية أو غريها سلطة تفسريه وليس سلطة تفسري القانون؛ ألن هناك فرقًا
بني تفسري الدستور وتفسري القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،هل هناك مالحمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:

25

إذن تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديل .هناك بيان جمللس
الشورى بشان اإلشادة باخلطاب امللكي السامي ،الني تفضل به عاهل البالد
املفدى مبناسبة إحالته لعدد من التعديالت الدستورية إىل جملسي النواب
والشورى .تفضل األب عبداجلليل إبراهيم آل نريف األمني العام للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشان اإلشادة باخلطاب
امللكي السامي الني تفضل به عاهل البالد املفدى مبناسبة إحالته لعدد من
التعديالت الدستورية إىل جملسي النواب والشورى :تابع جملس الشورى
باهتمام بالغ اخلطاب امللكي السامي الني تفضل به حضرة صاحب اجلاللة

5

امللك محد بن عيس آل خليفة عاهل البالد املفدى ــ حفمه اهلل ورعاه ــ
مبناسبة إحالته لعدد من التعديالت الدستورية إىل جملسي النواب والشورى
بناءً عل ما ورد يف مرئيات احلوار الوني .وإننا إذ نشيد مبا تضمنه اخلطاب
من كلمات ضافية ،لنؤكد أن هنا اخلطاب السامي رسم مالم املرحلة
املشرقة اليت ستقبل عليها اململكة ،وأكد أن نهج اإلصالح والتقدم الني

10

أرس دعائمه جاللة امللك املفدى ووضعه نرباسًا لرؤيته حنو استشراف
املستقبل بكل ثبات وعزمية ،سيواصل تقدمه وفقًا للتطلعات املشروعة ألبناء
الونن والرامية إىل حتقيق املزيد من التطور وبناء جمتمع قوي يواكب
مسارات التقدم الدميقراني املتحققة يف دول العامل املختلفة .إن جملس
الشورى إذ يثمن عاليًا ثقة صاحب اجلاللة امللك املفدى ــ حفمه اهلل ورعاه ــ

15

باملؤسسات الدستورية ،اليت ستمل قادرة عل تفعيل التطوير يف مسرية
اإلصالح الكبري ،وترسيخ مفهوم دولة املؤسسات بالتطبيق العملي عرب
ممارسات وصالحيات الغرفتني التشريعيتني الشورى والنواب ،ليؤكد أن
التعديالت الدستورية املقبلة ستفت آفاقًا جديدة أمام الدميقرانية البحرينية،
وستتي للسلطة التشريعية القيام بدورها عل الوجه األكمل .وحنن بدورنا يف

20

جملس الشورى لنؤكد دعمنا الكامل لكل عمل إصالحي وني ينسجم مع
املشروع اإلصالحي الني يقوده حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى ــ حفمه
اهلل ورعاه ــ لتضيف إىل مملكة البحرين مزيدًا من املكتسبات ،كما نشد
عل يد كل موانن يكرس مفهوم املشاركة يف صنع القرار السياسي للبالد
عرب وسائله الدستورية والقانونية الكفيلة برسم خارنة البحرين عل ساحة
الدميقرانية اإلنسانية .كما يؤكد جملس الشورى أنه يقف صفًا واحدًا مع
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كل ما من شانه رفعة الونن واملوانن من خالل التزامه باألسس واملبادئ
الثابتة اليت يقوم عليها الدستور ،مستحضرًا آمال املواننني وتطلعاتهم ،للقيام
مبباشرة اختصاصاته الدستورية بتصميم ثابت وبعزمية أمض يف ظل القيم
األصيلة والشريعة السمحة واحرتام الدستور ،وسيادة القانون ،والتعاون البنّاء
بني السلطات واملمارسة الدميقرانية احلقة والعمل املستمر عل حتقيق

5

التقدم والرخاء للونن واملوانن .ويؤكد جملس الشورى أهمية ترمجة خطاب
جاللة امللك املفدى ــ رعاه اهلل ــ الداعي إىل التمسك بقيم التسام والعيش
املشرتك يف ظل شرع اهلل وعاداتنا العربية ،وهي القيم اليت تربينا عليها
مجيعًا ،فكانت لنا عل

مر األزمان درعًا واقيًا ضد نزعات التعصب

والطائفية .كما يؤكد جملس الشورى ضرورة حتقيق وتنمية الوحدة الوننية

10

باعتبارها األساس يف وحدة اجملتمع واألسرة البحرينية الواحدة املتماسكة،
وتفويت الفرصة عل من يريد زعزعة األمن واالستقرار هلنا البلد ،والنيل من
وحدته الوننية اليت أرساها اآلباء واألجداد ،وهي الضمانة األكيدة عل
وحدة هنا الشعب وتكاتفه وتعاونه وإخالصه وانتمائه هلنا الونن العزيز .يف
اخلتام نسال املوىل العلي القدير أن حيفظ مملكة البحرين وشعبها من كل

15

مكروه ،وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والرخاء واالستقرار ،ويوفقنا
مجيعًا للعمل حنو تعزيز املكاسب الدميقرانية اليت حتققت ململكة البحرين
يف ظل القيــــادة احلكيمة حلضرة صاحـــــب اجلاللة امللك محــــد بن عيس
آل خليفة عاهل البالد املفدى حفمه اهلل ورعاه ،وحكومته الرشيدة برئاسة
صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقـــر

20

حفمه اهلل ورعاه ،ودعم صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعل حفمه اهلل ورعاه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف البداية امسحوا لي أن أرحب بامسي وامسكم مجيعًا
مبعالي الدكتور نبيل عبداهلل العربي األمني العام جلامعة الدول العربية
والوفد املرافق ،مؤكدين الدور اهلام الني تضطلع به اجلامعة العربية يف
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تعزيز الصف العربي وتوحيد الكلمة إزاء خمتلف القضايا العربية املصريية
ملواجهة التحديات ،معربني يف الوقت نفسه عن تقديرنا للجهود الطيبة اليت
يبنهلا مجيع العاملني يف اجلامعة العربية مبا خيدم مسرية العمل العربي،
وتنسيق مواقف الدول العربية جتاه خمتلف القضايا ،وتطوير وحتديث آليات
العمل باجلامعة العربية ،ومتكني مؤسساتها من القيام مبسؤولياتها ومهامها

5

وخاصة يف المروف اليت تعيشها املنطقة ،واليت تتطلب مضاعفة اجلهود
وتضافرها والعمل عل حتقيق املزيد من التقدم واالزدهار والنماء لدول
وشعوب األمة العربية ،متمنني ملعاليه والوفد املرافق نيب اإلقامة يف بلدهم
الثاني البحرين ،فاهالً ومرحبًا بكم يف جملس الشورى .وننتقل اآلن إىل
البند التالي من جدول األعمال واخلاص ببند الرسائل الواردة .تفضل األب

10

عبداجلليل إبراهيم آل نريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالتا معالي السيد خليفة
بن أمحد المهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انته إليه جملس

15

النواب حول التالي :املرسوم بقانون رقم  30لسنة 2100م ،بتعديل بعض
أحكام القانون رقم  9لسنة 2100م ،باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني
املاليتني 2102- 2100م وبفت اعتماد إضايف يف تلك امليزانية .وقد متت
إحالته إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية .مشروع قانون بالتصديق عل اتفاقية النقل الربي الدولي بني

20

حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الرتكية .وقد متت إحالته إىل
جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوني مع إخطار جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية .رسالة معالي السيد خليفة بن أمحد المهراني رئيس
جملس النواب رئيس اللجنة التنفينية للشعبة الربملانية بشان تقرير تنشيط
الوضع االقتصادي ومعاجلة األزمة املالية اليت تعرضت هلا اململكة .وقد متت
إحالتها إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 01

2102/0/01م املضبطة 03

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،مداخليت تتعلق بالتقرير املرفوع من قبل
اللجنة املشرتكة خبصوص معاجلة األزمة املالية ،وهنا التقرير قد متت
إحالته إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،وحنن نثمن كثريًا اجلهود
التنسيقية اليت متت بني أعضاء السلطة التشريعية ــ بتشكيل جلنة مشرتكة
ــ وغرفة جتارة وصناعة البحرين ،ونتمن أن يتم تزويدنا بهنا التقرير الني

10

أعدته غرفة جتارة وصناعة البحرين؛ لنتمكن حنن أعضاء اجمللس من إيصال
آرائنا ومقرتحاتنا إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ــ إذا رأت اللجنة
تضمينها عند مناقشة التقرير ــ لتكون االقرتاحات وفق النتائج اليت توصلت
إليها غرفة جتارة وصناعة البحرين ،فعل سبيل املثال قرأت املقرتحات اليت
تقدمت بها اللجنة ووجدت أنها تركز عل اإلجراءات احلكومية فيما يتعلق

15

بالنشاط االقتصادي وكيفية مواجهة الصعوبات اليت صادفت املؤسسات
الصغرية أو الكبرية يف هنا الوقت ،ولكن من الناحية القانونية بودي أن
أتقدم باقرتاحات إىل اللجنة لتضمينها يف التقرير ،ألن االستقرار االقتصادي ــ
كما نعلم ــ يتطلب وجود محاية تشريعية وقانونية سواء من ناحية املنشآت أو
التشريعات وحت األمور اإلدارية بني املؤسسات مثل إصدار الرتاخيص وغريها

20

من األمور اليت قد تسبب إشكالية تتمثل يف إحجام املستثمرين ،فمن النقاط
اليت ذكرها التقرير أيضًا أنه بالرغم من وجود أموال لالستثمار إال أن هناك
إحجامًا عن االستثمار .كما تطرق هنا التقرير إىل بعض أسباب تدني
مستوى االقتصاد منها :وجود بريوقرانية يف العالقة بني الوزارات ،لنلك
أقرتح ــ حت ال يضيع وقت اجمللس عند مناقشة التقرير ــ كخطوة استباقية
أن نرسل املالحمات إىل اللجنة بعد االنالع عل الدراستني اللتني أعدتهما
اللجنة ،أعي الدراسة اليت أعدها املستشارون االقتصاديون يف اجمللس واليت
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أعدتها غرفة جتارة وصناعة البحرين ،أكرر مرة أخرى نتمن أن نزود بهما،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحمة عل جدول األعمال ،األمني
العام للمجلس أشار يف بند الرسائل الواردة إىل الرسالة اخلاصة باملرسوم
بقانون خبصوص امليزانية العامة للدولة ،وهنا املرسوم بقانون مل يرفق جبدول

10

األعمال ،يف حني أن القانون البد أن يعرض عل اجمللس بشكل قانوني
وليس بشكل شكلي ،فارجو يف اجللسة القادمة أن تُعرض الرسائل الواردة
املتعلقة باملراسيم بقوانني عل اجمللس لتكون بني أيدينا قبل إحالتها إىل
اللجنة املختصة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أشكر األخت دالل الزايد عل

20

مالحماتها خبصوص اللجنة املشرتكة ،وأرى أن هنا التقرير يعكس وجهات
نمر اجلهات املشاركة يف اللجنة سواء من جملس الشورى أو جملس النواب
باإلضافة إىل غرفة جتارة وصناعة البحرين .ما أريد قوله هو أن اللجنة
استلمت التقرير بصفة رمسية من مكتب اجمللس ،وسيعقد اجتماع ملناقشة
التقرير ،وستتم دعوة مجيع األعضاء ــ ممن يرغبون يف حضور االجتماع ــ
إلبداء آرائهم ،ليكون التقرير الني يرفع إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
عاكسًا لوجهات نمر مجيع األعضاء ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوني خبصوص
مشروع قانون باملوافقة عل االنضمام إىل اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق
إجراء املوافقة املسبقة عن علم عل مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة

5

خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )19لسنة
2100م .وأنلب من األخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إىل
املنصة فلتتفضل.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أنلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

20

(انظر امللحق  /1صفحة )101
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضلي األخت

25

مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء
املوافقة املسبقة عن علم عل مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة
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متداولة يف التجارة الدولية اُعتمدت يف مدينة روتردام بهولندا يف  01سبتمرب
0991م ،ودخلت حيز التنفين يف  24فرباير 2114م .تدارست اللجنة مشروع
القانون ،وقد مت تبادل وجهات النمر بشانه من قبل أصحاب السعادة أعضاء
اللجنة ،وممثلي اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية،
واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،وانلعت اللجنة عل قرار جملس

5

النواب ومرفقاته بشان مشروع القانون ،وعل رأي جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية مبجلس الشورى والني جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية ،وعل مواد االتفاقية اليت تتالف فضالً عن
الديباجة من  31مادة ،ورأت اللجنة أن هنه االتفاقية تهدف إىل تشجيع
مشاركة الدول األنراف يف حتمل مسؤولياتها والتعاون فيما بينها عند

10

مباشرة االجتار باملواد الكيميائية ومبيدات اآلفات اخلطرة ،كما تعترب خط
الدفاع األول بالنسبة إىل الدول من املواد الكيميائية اخلطرة واحملمورة
واملقيدة بشدة ،حيث تبيّن أن مملكة البحرين تقوم باسترياد كميات كبرية
من املواد الكيميائية بغرض استخدامها يف العديد من اجملاالت الصناعية
والزراعية واالستخدامات املنزلية ،إال أن سوء استخدام هنه املواد وعدم

15

إدارتها بالطريقة السليمة قد يؤدي إىل خمانر جسيمة عل صحة اإلنسان
والبيئة ،وسوف تلتزم مملكة البحرين عند التوقيع عل هنه االتفاقية بالقيام
بتنفين تدابري تشريعية وإدارية مناسبة ،وضمان إصدار القرارات فيما يتعلق
باسترياد املواد الكيميائية املدرجة يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم ،ولن
يكون هناك التزام مالي عل الدولة حيال التصديق عل هنه االتفاقية .ويف

20

ضـوء ذلك تـرى اللجنة أهمية املوافقـة من حيث املبدأ عل مشروع قانـون
باملوافقة عل االنضمام إىل اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة
املسبقة عن علم عل مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف
التجارة الدولية ،واملوافقة عل مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحمات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي بعض االستفسارات اليت من املفرتض أن

5

تُجيب عنها وزارة اخلارجية ،ولكن أرى أن ممثلي وزارة اخلارجية غري
موجودين .لدي استفسار خبصوص قواعد التوفيق ،فاملواد الثالثة والرابعة
واخلامسة تنص عل أنه يف حالة عدم االتفاق عل جلنة التوفيق سيتم تعيني
جلنة ،فكيف سيتم تعيني اللجنة؟ وما هي قواعد التعيني؟ وما هي
اإلجراءات؟ وأيضًا فيما يتعلق بلجنة التوفيق ،النص ينص عل أن كل جلنة

10

توفيق تُنشئ النمام الداخلي هلا ،فهل سيكون هناك نمام داخلي لكل نزاع
منفصل أم هو ذات النمام الداخلي؟ أيضًا املادة املتعلقة بهنا اجلانب هي املادة
الثامنة ،واليت تنص عل أنه يف حالة حدوث أي خالف ،وإنْ كانت جلنة
التوفيق لديها صالحية لبحث املسالة احملالة ،فاللجنة هي اليت تقوم بالبت،
سواء كان اختصاصيًا أو غري اختصاصي ،فهل مع متسكها باالختصاص

15

ستكون هناك رقابة عدم االختصاص أم ال؟ أنا أعلم أن اللجنة يف هنا
اجلانب قد يكون لديها إشكالية يف الرد ،وكنت أمتن وجود أحد من
وزارة اخلارجية لإلجابة عن االستفسارات املتعلقة مبسالة التوفيق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق بهنه االتفاقية ،يتض أنها اتفاقية
تتعارض مع بعض األحكام والقوانني املعمول بها يف مملكة البحرين،
وتتعارض أيضًا مع مبدأ سيادة الدولة ،وهلنا السبب سيتم التصديق عليها
مبوجب قانون .لدي سؤال وأتوجه به إىل مقررة اللجنة وأمتن اإلجابة عنه،
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عندما مت تدارس هنه االتفاقية ما هي املواد اليت تتعارض مع هنه االتفاقية،
واليت بناء عليها تعيّن إصدارها مبوجب قانون وليس مبوجب مرسوم حبسب
التفرقة اليت تضمنها دستور مملكة البحرين ،وخاصة فيما يتعلق
بالتحكيم؟ فنحن نعلم أن جلوء الدولة إىل التحكيم يعي التنازل عن
سيادتها الوننية فيما يتعلق بفض املنازعات .هناك أيضًا املادة  9اليت تنص

5

عل أن «تتحمل األنراف تكاليف اللجنة» ،عند دراسة هنه االتفاقية وعند
ضرورة صدورها بقانون كان البد أن تبني لنا وزارة اخلارجية تكاليف هيئة
التحكيم ،أعي جلنة فض املنازعات أو جلنة التحكيم ،هل هي مبالغ
كبرية أم صغرية؟ وهل من املمكن أن تتحفظ الدول عل بعض بنود هنه
االتفاقية أم ال؟ لنكون عل علم وبيّنة عند املوافقة عل مشروع القانون

10

املرافق هلنه االتفاقية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور صالح علي حممد.
15

العضو الدكتور صالح علي حممد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما شاء اهلل ،األختان الفاضلتان لديهما خربة
يف احملاماة والقوانني ،وأحيانًا يصعب الرد عليهما .بالنسبة إىل التساؤالت
املتعلقة باملواد الكيميائية احملمورة واليت يسم بتداوهلا ،هنه املواد موجودة
يف إحدى هنه املرفقات ،فهنا القانون يتالف من ديباجة و 31مادة و1

20

مرفقات ،أحد املرفقات ــ وهو املرفق الثالث ــ يتعرض لكل املواد
الكيميائية احملمورة ،واليت ينبغي أن تكون خاضعة إىل اتفاقية التجارة
الدولية يف حركة املواد الكيميائية .فيما يتعلق باملنازعات وتوقيع
االتفاقيات ،أيضًا هناك مرفقات تشرح هنا القانون والني يتالف من 31
مادة ،وهناك مرفق كامل لتسوية املنازعات ،وهناك مرفق كامل يتعلق
بالوثائق املطلوبة من الطرف املقرتح ،وأتوقع أن تكون هنه املرفقات غري
موجودة يف التقرير املختصر املعروض أمام السادة األعضاء .خبصوص
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استعجال احلكومة يف التصديق عل اتفاقية روتردام ،أنا أعتقد أن هناك
وجاهة لتحريك هنه االتفاقية ،فالوضع احلالي ململكة البحرين يستدعي
ذلك ،حيث إن هناك حركة لتجارة مواد كيميائية ختر من بلد املنشا أو
الدولة املصدرة وتصل إىل املياه اإلقليمية البحرينية ،والسلطات البحرينية ال
تعرف عن حمتوى هنه املواد الكيميائية وال عن نبيعتها ،ألنها غري مدرجة

5

يف االتفاقية الدولية حلركة املواد الكيميائية ،وبالتالي حنن حباجة إىل هنه
االتفاقية للحفاظ عل

سالمة البيئة ومحاية البشر من دخول أي مواد

كيميائية قد تكون ضارة بالصحة أو بالبيئة ،كما أن هناك مواد
كيميائية قد تصل يف حاالتها األولية ،وعندما تُمز مبواد أخرى تنشا مادة
ثالثة ورابعة وعاشرة وهكنا ،ولكن ال يُعرف حمتواها ،فهنه االتفاقية

10

سوف تلزم أي بلد يُصدر مواد كيميائية تصل إىل مياه البحرين اإلقليمية باال
تصل إال بعلم مملكة البحرين أن هناك شحنة خرجت من بلد املنشا ،وذلك
ألن مملكة البحرين وقعت عل هنه االتفاقية ،فهنه االتفاقية تعطي محاية
ململكة البحرين ،وأيضًا تعطيها محاية فيما يتعلق مبسالة تدفق املعلومات،
فاي مواد كيميائية تنتقل من بلد إىل آخر وفيها مضار ،فإن هنه االتفاقية

15

تُقر بان هنه املعلومات البد أن تنتقل بني الدول املوقعة التفاقية روتردام ،وهنا
خيدم مصلحة البحرين .إضافة إىل مؤمتر األنراف ،وهو مؤمتر يعقد بشكل
سنوي أو دوري فيما يتعلق حبركة املواد الكيميائية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،تفضل األب خليل إبراهيم النوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل ،أسعد اهلل
صباحكم مجيعًا .إن هنه االتفاقية مهمة جدًا ،وتاتي أهميتها باعتبار أن
هناك الكثري من املواد الكيميائية اليت تدخل بلدنا وفيها ضرر عل البيئة،
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وليس فقط عل البيئة وإمنا أيضًا تشكل خطرًا علينا يف بيوتنا ،ألننا كثريًا
ما نستخدم مواد كيميائية لعمليات كثرية يف املنازل .وما لفت نمري أن هنه
االتفاقية ــ كما تقول هيئة البيئة ــ لن يكون بها التزام مالي عل الدولة حيال
التصديق عليها ،وهنا صحي باعتبار أن مملكة البحرين لـن تلتزم بتكاليف
ماليـة بانضمامها إىل اتفاقية روتردام ،ولكن ــ كما قال األب الدكتور

5

صالح علي ــ يتعني عل الدولة أن حتمي مواننيها وجماهلا اإلقليمي من دخول
هنه املواد الكيميائية املضرة ،ولنلك البد أن تنشئ خمتربات ومعامل ،وأن
يكون هناك متخصصون ،واإلخوة األعضاء ذكروا أنهم سوف يسعون إىل:
أوالً :تنفين تدابري تشريعية ،وهنا يتطلب وجود تشريعات معينة وصارمة يف
هنا املوضوع .ثانيًا :وجود تنميمات إدارية مناسبة ،وحنن حباجة فعالً إىل أن

10

يكون هناك توجه لدى احلكومة املوقرة ــ مبا أن هنه االتفاقية عل الرغم
من أنها ال تلزم الدولة من الناحية املالية ولكن سوف تتبعها التزامات عل
الدولة وعل ميزانية الدولة ــ إىل توفري خمتربات وتعيني أناس متخصصني يف
جمال محاية البيئة من هنه األضرار ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب جعفر أمحد سلمان رئيس قسم التحكم باهليئة
العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية.

رئيس قسم التحكم يف التلوث:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أود أن أتطرق إىل استفسار األخت دالل
الزايد خبصوص جلنة التوفيق ،جلنة التوفيق ترتبط باالتفاقية فقط وليس
داخل مملكة البحرين .ثانيًا :أؤيد ما تطرق إليه األب الدكتور صالح علي
خبصوص دور هنه االتفاقية يف محاية البيئة البحرينية من خمانر املواد
الكيميائية ،ألن هنه االتفاقية ــ كما تفضل اإلخوة أثناء مناقشة التقرير ــ
تعترب حاجزًا وخط دفاع أولي من خمانر املواد الكيميائية .ثالثًا :خبصوص
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االستفسار املتعلق بالتشريعات هلنه االتفاقية ،أود أن أؤكد أننا يف اهليئة
العامة حلماية الثورة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية أصدرنا التشريعات
الالزمة مسبقًا قبل الدخول يف هنه االتفاقية ،ألننا ندرك أهمية إدارة املواد
الكيميائية وخمانرها عل اإلنسان والبيئة .رابعًا :خبصوص التنميم اإلداري
للرقابة ،يوجد يف اهليئة العامة قسم خمتص بإدارة املواد الكيميائية اخلطرة،

5

ولدينا يف احلدود اجلمركية موظفون يقومون مبراقبة هنه املواد قبل السماح
بدخوهلا ،والتاكد من أن املواد الواردة إىل مملكة البحرين مرخص هلا
برتخيص بيئي ،فنحن يف واقع األمر قد سبقنا هنه االتفاقية مبتطلباتها،
وهنا ما وددت أن أبينه لكم ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر الدكتور صالح علي وممثل الوزارة
عل

15

حتمسهما للتقرير ،وحتمسهما لالتفاقية .حنن لسنا ضد مثل هنه

االتفاقيات ،ولكن قبل التصديق عليها ،وقبل إصدار املوافقة عل مشروع
القانون البد أن تكون حتت أيدينا يف اجمللس التشريعي بعض البيانات
واالستفسارات .األب الدكتور صالح علي مل يرد عل تساؤل األخت دالل
الزايد فيما يتعلق باختصاص هيئة التوفيق عندما ينشا النزاع بينها وبني

20

الدولة فإن اللجنة هي اليت تبت يف هنا االختصاص .النقطة الثانية :هناك
التزامات مالية إلنشاء هيئة التحكيم ،وكلنا نعلم أن التحكيم الدولي
حتكيم مكلف عل الدول واألفراد أيضًا .تفضل ممثل وزارة شؤون البلديات
والتخطيط العمراني وأوض أن الوزارة قامت بسن التشريعات والقوانني،
ولكن هناك قانون للبلديات مل يتضمن مثل هنه األحكام ،وقانون الصحة
النافن مل يتضمن أيضًا مثل هنه األحكام ،فالوزارة تصدر تشريعات أو
قرارات ــ وهنا من حقها ــ ولكنها غري مبنية عل قانون .هنه االتفاقية حتتا
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إىل تدبر فيما يتعلق باختصاصات الدولة السيادية .سؤالي إىل وزارة اخلارجية:
هل هناك دول قامت بالتحفظ عل مبدأ تسوية املنازعات حبسب الطريقة اليت
وردت يف هنه االتفاقية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أكرر ما ذكرته األخت لولوة العوضي،
ألني أيضًا أود اإلجابة عن نفس التساؤل ،لنلك قلت إن اللجنة ال تسطيع

10

اإلجابة عن هنا السؤال ــ مع احرتامي الشديد هلا ــ وكنلك وزارة اخلارجية
مما جعل ممثل اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية
يتفضل مشكورًا باجلواب عن السؤال ،لكن عندما قال إن جلنة التوفيق
ترتبط باالتفاقية فقط وليس داخل مملكة البحرين ،فهنا غري صحي  ،ألن
هناك نوعني من االلتزامات ألي دولة تقوم بالتوقيع عل أي اتفاقية دولية،

15

فإذا مل تكن هناك جزاءات مرتتبة عل عدم تنفين هنه االلتزامات يكفي
االلتزام األدبي ،وبالنات يف مثل هنه االتفاقيات ،ألننا نعلم أن هناك اتفاقيات
تعقد بشانها اجتماعات سنوية ودورية كي تراقب بعض األمور املتعلقة
باالتفاقية ومدى تقدم الدول بشانها ،هنه نقطة .النقطة الثانية :هيئة التشريع
واإلفتاء القانوني عندما وضعت تقريرها ومالحماتها حول هنه االتفاقية

20

كان البد أن تتطرق إىل مضمون االتفاقية وتغطي أي جمال؟ ألن جماالت
التحكيم وجماالت التوفيق وجماالت املنازعات ال يلتفت إليها يف االتفاقيات،
وهنا ما ننادي به .أما بالنسبة لتسوية املنازعات والتوفيق ،فلدينا نصوص بهنا
الشان وهناك مادة تقول اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية وغريها ،فهناك
إجراءات غري بسيطة ،ومن املمكن أن يثار النزاع من نرف واحد وليس من
الطرفني ملواجهة الطرف اآلخر ،ما هو استعدادك يف هنا اجلانب؟ حنن نامل
أن يكون هناك تبصري حت للسلطة التشريعية يف االتفاقيات والبد أن ننتبه
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إىل ذلك .وهناك نص يف نفس االتفاقية يقول :إذا كان هناك نص أو ملحق
إضايف يف االتفاقية وأنت ترى أنك ال تريد االلتزام به ــ مثلما تفضلت األخت
لولوة العوضي ــ فهناك نوع من التحفظ عل مادة معينة والبد من تقدميها،
إذن هنا هو املقصود .لنلك جيب أن نهتم بنصوص االتفاقية من مقدمتها إىل
آخر بند فيها عند توقيعها ،ويف نفس الوقت لدي حق التحفظ وأستطيع أن

5

أستخدمه يف بعض النقاط اليت أخشاها وال أعرف كيف أواجهها؟ وليس من
اجليد أن تاتي هنه التحفمات الحقًا بل جيب أن تاتي عند توقيع االتفاقية،
هنا من جانب .اجلانب اآلخر :مادام ممثل اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية
والبيئة واحلياة الفطرية موجودًا معنا فيمكننا أن نستفيد منه ،أريد أن
أعرف ناملا حنن قمنا بالتوقيع عل هنه االتفاقية واملادة  01ذكرت توفري

10

املساعدات الفنية ملساعدة الدول يف تنفين هنه االتفاقية ،حبنا لو نعرف ما
هي خطتهم املستقبلية كي نستفيد من هنه اهليئات الدولية يف اجملاالت اليت
تكون متقدمة فيها؟ وماذا تستفيد البحرين من هنه املساعدات الدولية؟ وهل
رتبت أوجه التعاون يف هنا اجلانب أم ال؟ وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب جعفر أمحد سلمان رئيس قسم التحكم يف
التلوث باهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية.

رئيس قسم التحكم يف التلوث:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة لالستفسار الني تفضلت به األخت
لولوة العوضي حول التشريعات ،سوف أتطرق إىل القرارات اليت ختتص
بتنفينها إدارة املواد الكيميائية يف البحرين .القرار األول :هو القرار الوزاري
رقم  0لسنة 0999م الصادر عن سعادة وزير اإلسكان والبلديات والبيئة بشان
التحكم يف املواد املستنفنة لألوزون .القرار الثاني :هو القرار الوزاري رقم 4
لسنة 0999م الصادر عن سعادة وزير اإلسكان والبلديات والبيئة بشان
الرتخيص للعمل يف صيانة املعدات واملباني احملتوية عل مادة األسبستوس
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وإزالة ونقل هنه املادة والتخلص من خملفاتها .القرار الثالث :هو القرار
الوزاري رقم  1لسنة 2112م الصادر عن سعادة وزير الدولة لشؤون البلديات
والبيئة بشان التحكم يف استرياد واستخدام املواد الكيماوية احملمورة
واملقيدة بشدة .والقرار الرابع :القرار الوزاري رقم  4لسنة 2111م الصادر عن
مسو رئيس اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية بشان

5

إدارة املواد الكيميائية اخلطرة .اجلداول املرفقة مع االتفاقية منكور فيها
القرار الوزاري رقم  1لسنة 2112م ،وهناك ثالثة جداول يف هنه االتفاقية
ضمنت يف هنا القرار ،واملواد متت مراقبتها وخضعت للمراقبة منن عام
2112م وهناك نص حول هنا القرار .بالنسبة إىل تساؤالت األخت دالل الزايد:
ماهي االستعدادات؟ وما هي الفوائد اليت تعود عل البحرين عند التوقيع عل

10

مثل هنه االتفاقية؟ من خالل هنه االتفاقية بالنسبة لتاهيل الكوادر الفنية
سوف يوفر لنا الدعم الفي ،واآلن حنن مازلنا ــ كعضو مراقب وليس عضوًا
يف االتفاقية ــ حنصل عل دعم وتوفري الربامج اليت تساهم يف رقابة املواد
الكيميائية ،ومن ضمن هنه الربامج حنن اآلن نعمل عل

مشروع

االسرتاتيجية الدولية إلدارة املواد الكيميائية ،وسيكون مدعومًا من

15

املنممات الدولية أيضًا ،باإلضافة إىل الدعم الني سوف توفره هنه املنممات
أو هنه االتفاقيات للمشاركة يف االجتماعات واملؤمترات الدولية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحمات أخرى؟

20

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة عل

5

الديباجة كما جاءت من

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل الديباجة؟

10

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل الديباجة؟

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي األخت مقررة

20

اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة عل هنه املادة كما جاءت من
احلكومة.

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

10

املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة عل هنه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟

15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل هنه املادة؟

20

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هنه املادة .وبهنا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع

25

القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
وسوف يؤخن الرأي النهائي عل مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوني خبصوص مشروع قانون بالتصديق
عل اتفاقية النقل البحري لألغراض التجارية بني حكومة مملكة البحرين

5

وحكومة مجهورية تركيا ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  014لسنة 2100م،
وأنلب من األب عبدالرمحن حممد مجشري مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة
فليتفضل.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أنلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

20

(انظر امللحق  /2صفحة )120
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األب
مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق
عل اتفاقية النقل البحري لألغراض التجارية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية تركيا ،مع ممثلي وزارة املالية واملستشار القانوني
للشؤون اللجان باجمللس ،واملستشار االقتصادي واملالي باجمللس .وانلعت

5

اللجنة عل قرار جملس النواب ومرفقاته بشان مشروع القانون ،وعل رأي
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والني جاء مؤكدًا
لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وعل

مواد

االتفاقية واليت تتالف فضالً عن الديباجة من  09مادة ،ورأت اللجنة أن هنه
االتفاقية تهدف إىل تطوير العالقات يف جمال النقل البحري ،وتعزيز التعاون

10

بني البلدين ،واالهتمام بالسالمة البحرية واحلفاظ عل البيئة البحرية وفقًا
للمعاهدات الدولية ذات الصلة .وقد وقعت االتفاقية بصورة نهائية يف مدينة
أنقرة بتاريخ  2مايو 2111م ،ورأت اللجنة أنها ال تتعارض مع أحكام
الدستور ،وليس هناك ما مينع من التصديق عليها .ويف ضوء ذلك ترى اللجنة
أهمية املوافقة من حيث املبدأ عل مشروع قانون بالتصديق عل اتفاقية النقل

15

البحري لألغراض التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية
تركيا ،واملوافقة عل مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق .وكما
تعلمون أن تركيا هلا عالقات ونيدة مع العامل العربي ومع دول اخلليج
بالنات؛ لنا نرجو منكم املوافقة عل هنه االتفاقية ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحمات؟

(ال توجد مالحظات)
25
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة عل

10

الديباجة كما جاءت من

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل الديباجة؟

15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل الديباجة؟

20

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األب مقرر اللجنة.

25

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة عل هنه املادة كما جاءت من
احلكومة.
30
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة عل هنه املادة كما جاءت من

15

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟
20

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل هنه املادة؟

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هنه املادة .وبهنا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

30

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخن الرأي النهائي عل مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوني خبصوص مشروع قانون بالتصديق
عل اتفاقية التعاون يف جمال املالحة التجارية بني حكومة مملكة البحرين

5

وحكومة اململكة املغربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  011لسنة 2100م.
تفضل األب عبدالرمحن حممد مجشري مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أنلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف

10

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
20

(انظر امللحق  /3صفحة )131
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضل األب
مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق
عل اتفاقية التعاون يف جمال املالحة التجارية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة اململكة املغربية .وقد مت تبادل وجهات النمر بشانه من قبل
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوني

5

لشؤون اللجان باجمللس ،واملستشار االقتصادي واملالي باجمللس .كما انلعت
اللجنة عل قرار جملس النواب ومرفقاته بشان مشروع القانون ،وعل رأي
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والني جاء مؤكدًا
لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وعل

مواد

االتفاقية اليت تتالف فضالً عن الديباجة من ( )21مادة ،ورأت اللجنة أن هنه

10

االتفاقية تهدف إىل تنمية العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين ،وإرساء
سبل التعاون والتنسيق بني البلدين يف عمليات النقل البحري ،ومن كل
التسهيالت اليت تسهم يف تطوير عمليات النقل البحري بني موانئ البلدين،
كما تهدف هنه االتفاقية إىل التنسيق والتعاون وتبادل اخلربات يف جمال
تدريب وتاهيل العاملني يف جمال النقل البحري واملوانئ ،والتعاون يف جمال

15

بناء وإصالح وصيانة السفن ،باإلضافة إىل التعاون يف جمال مراقبة السفن
غري اآلمنة وتعزيز تبادل املعلومات عن أوضاع تلك السفن اليت تبحر يف منطقة
البحر األبيض املتوسط والبحر األمحر .وقد وقعت االتفاقية بصورة نهائية يف
2112/1/03م مبدينة مراكش باململكة املغربية ،وجاءت تنفينًا لتوجيهات
القيادة السياسية للبلدين الشقيقني بشان دعم وتعميق العالقات االقتصادية

20

والتجارية القائمة بينهما وتنمية املالحة البحرية بني موانئ الدولتني وإرساء
أسس التعاون املشرتك يف جمال النقل البحري .وقد رأت اللجنة أن االتفاقية ال
تتعارض مع أحكام الدستور ،وليس هناك ما مينع من التصديق عليها ،ويف
ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية املوافقة من حيث املبدأ عل مشروع قانون
بالتصديق عل اتفاقية التعاون يف جمال املالحة التجارية بني حكومة مملكة
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25

البحرين وحكومة اململكة املغربية ،واملوافقة عل مواد املشروع كما وردت
يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحمات؟ تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتقدم بالشكر إىل رئيس وأعضاء
اللجنة ،لكن لدي بعض االستفسارات :بالنسبة إىل املادة األوىل من هنه
االتفاقية ،من بني األهداف اليت ذكرت يف هنه املادة هي «التعاون يف جمال

10

مراقبة السفن غري اآلمنة وتعزيز تبادل املعلومات عن أوضاع تلك السفن اليت
تبحر يف منطقة البحر األبيض املتوسط والبحر األمحر» ،ولكن إذا رجعنا
إىل املادة السابعة عشرة من هنه االتفاقية فسنجد أنها تنص عل التالي« :ال
جيوز للسلطات التابعة ألي من الطرفني املتعاقدين أن تتدخل يف أي نزاع
حيدث بني ربان السفينة أو أفراد ناقمها ويف أية خمالفة تقرتف من عل منت

15

السفينة التابعة للطرف املتعاقد اآلخر املوجودة يف ميناء الطرف األول أو داخل
مياهه اإلقليمية إال يف احلاالت التالية ،»:فكيف ميكن التوفيق بني اهلدف
الني تنهب إليه االتفاقية وبني املنع والقيد الوارد يف املادة 01؟ أيضًا املادة 21
من هنه االتفاقية ذهبت إىل إلزام الطرفني بـ «اختاذ مواقف موحدة يف جمال
العالقات الدولية واالحتادات ذات العالقة بنشاط النقل البحري واملالحة

20

البحرية واملوانئ اليت يكونان أعضاء فيها ومبا ال يضر مصا ح كل نرف
ويؤثر سلبًا عل تعزيز التعاون الدولي» ،أصالً بداية هنه املادة تتناقض مع
نهايتها ألنه إذا كان هناك التزام من الطرفني باختاذ مواقف موحدة ال تؤثر
عل مركزهما و مصاحلهما سلبًا وعل تعزيز التعاون الدولي فكيف
ميكن التوفيق بني أن هناك مواقف موحدة وبني أنها تؤثر سلبًا عل مصا ح
أي نرف من األنراف؟! أود التوضي من اللجنة أو من وزارة اخلارجية،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تساؤلي هو نفس تساؤل األخت لولوة العوضي

5

لكن قد يكون بشكل آخر ،أوالً :بالنسبة إىل تعريف السفن غري اآلمنة،
هل املقصود به هو التمرد الني حيدث يف السفن بني ربان السفينة وأفراد
ناقمها أم السفن اليت تنقل البضائع أو حمتويات خطرة أو جمموعات
إرهابية؟ كل هنه األمور غري واضحة ،ذكرت عبارة «السفن غري اآلمنة»
فقط .ثانيًا :هنه السفن أساسًا تبحر يف البحر األبيض املتوسط ،واالتفاقية

10

تلزمنا عندما تصل السفن إىل منطقة اخلليج ،لكن كيف نوقع عل هنه
االتفاقية ونتعامل مع السفن اليت تبحر يف البحر األبيض املتوسط وحنن يف
منطقة اخلليج؟ هل القوات البحرية امللكية ستنهب إىل البحر األبيض
املتوسط ملعاجلة هنا األمر أم سننتمر إىل حني وصول هنه السفن إىل مياه
اخلليج أو مياهنا اإلقليمية؟ أود من األب مقرر اللجنة أن يشرح لنا هنه األمور

15

وكيفية التعامل مع السفن اليت تبحر يف البحر األبيض املتوسط ابتداء من
مضيق جبل نارق إىل قناة السويس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب خليل إبراهيم النوادي.

20

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أن أشكر احلكومة املوقرة وسعادة
وزير شؤون جملسي الشورى والنواب ،ألن ما يتم االتفاق عليه يف اجللسة نراه
يف جلسة جملس الوزراء ويتم التصديق عليه ،فقط أحببت أن أشيد بهنا
التعاون .بالنسبة إىل هنه االتفاقية واالتفاقية اليت قبلها خبصوص املالحة
البحرية ،أعتقد أنه يُطرح علينا سؤال مهم وهو أما آن األوان أن يكون
للبحرين أسطول حبري تستطيع من خالله أن تسهم إسهامًا كبريًا يف عملية
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التجارة واملالحة البحرية التجارية ،وخاصة أن مملكة البحرين لديها ميناء
متطور جدًا ــ ميناء الشيخ خليفة ــ ويستطيع هنا امليناء أن يستوعب السفن
الكبرية ،وكنلك لدينا مشروع كبري ورائد وهو مشروع احلوض اجلاف،
لنلك أعتقد أن هنه االتفاقيات سوف تسهم إسهامًا كبريًا يف فت شهيتنا
حبيث يكون لدينا هنا األسطول حت عل مستوى دول اخلليج ،أعتقد أنه

5

من الضرورة مبكان أن نلجا إىل النقل البحري ،وخصوصًا ــ كما تعلمون ــ
أن الشاحنات الكبرية اليت تاتي عرب جسر امللك فهد تكون محولتها ثقيلة
وتشكل عبئًا كبريًا عل اجلسر ،لنلك أعتقد أن النقل البحري حت مع
دول جملس التعاون سوف يكون جمديًا أكثر ،ناهيك عن التعاون يف جمال
النقل البحري التجاري مع الدول العربية ودول أخرى شقيقة .أعتقد أن هنا

10

املوضوع البد أن يؤخن بعني االعتبار وحيم العناية الفائقة من قبل حكومتنا
املوقرة ،وأن يتم إشراك القطاع اخلاص يف هنا االجتاه أيضًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.

15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل تعريف السفن غري اآلمنة،
يستطيع املرء أن يفهم عن نريق القراءة فقط وال حيتا إىل شرح أكثر ،كل
السفن لديها سجل دولي مثل اإلنسان لديه سجل سكاني ،وتسجل يف

20

السجل الدولي كل معلومات السفينة وعمرها ومن ميلكها وما هي املواد
اليت تنقل عليها؟ وهل هي مواد آمنة أم غري آمنة أم مواد تُستخدم يف التهريب؟
كل هنه األمور تكون مسجلة يف هنا السجل وسوف تتبادل الدولتان هنه
املعلومات حول هنه السفن حبيث إذا كانت السفينة حتمل مواد غري آمنة
فسوف خترب الدولة الثانية ومتنعها من دخول املياه اإلقليمية .أما بالنسبة إىل
النزاع الني حيصل داخل السفن فاصحاب ومالك السفن هم املسؤولون عن
هنا النزاع وليست الدولة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور صالح علي حممد.

العضو الدكتور صالح علي حممد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي توضي بالنسبة إىل بعض األسئلة اليت

5

أثريت من السادة األعضاء ،أوالً :االتفاقية بني البحرين واملغرب ال تستهدف
كل حركة السفن بل تستهدف سفنًا معينة خاضعة للدولة كما نصت املادة
الثالثة عل «سفينة الطرف املتعاقد :كل سفينة جتارية أو تابعة للدولة
خمصصة ألغراض جتارية ...وال تشمل :سفن النقل الساحلي وسفن البحوث
اخلاصة وسفن الصيد البحري والسفن املدفوعة بالقوة النووية» ،فإنار

10

القانون بالنسبة إىل عملية النقل البحري حددته املادة الثالثة حت ال نعمم كل
حركة السفن .القانون ينمم حركة السفن التجارية والسفن التابعة للدولة
املخصصة لألغراض التجارية يف تنقالتها عرب البحر األبيض املتوسط والبحر
األمحر وصوالً إىل املياه اخلليجية .ثانيًا :فيما يتعلق بالنزاع الني قد حيدث
داخل السفينة ،املادة السابعة عشرة تقول «ال جيوز للسلطات التابعة ألي من

15

الطرفني املتعاقدين أن تتدخل ،»...أي إذا كانت هناك سفينة مغربية وصلت
إىل البحرين وحصل فيها نزاع يف املياه اإلقليمية البحرينية فالبحرين ال
تستطيع أن تتدخل إال يف حاالت معينة ،أي جمرد التقييد وليس املنع ،ألن
اخلالفات الشخصية جيب أن حتل من قبل قائد السفينة مع ربانه ،ولكن
جيوز للدولة التدخل إذا تقدمت اجلهة املمثلة الرمسية ــ الدولة األخرى ــ أو

20

ربان السفينة للطرف اآلخر بطلب التدخل ،وإذا كانت املخالفة ختل بالنمام
واألمن العام تستطيع الدولة حينها أن تتدخل إذا اعتربت املخالفة احلاصلة يف
السفينة جرمية خطرية ،مبعن أن هنا التدخل له ضوابط وليس املنع ،واملادة
السابعة عشرة من االتفاقية نصت عل ذلك .أما بالنسبة إىل السفن غري اآلمنة
فيما يتعلق بالسفن التجارية التابعة للدولة ،إذا كانت هناك سفينة غري آمنة
سواء يف محولتها أو يف بنيتها فيجب عل الدولة إبالغ الدولة األخرى عند
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وصول هنه السفينة حت تتخن اإلجراءات املناسبة بشان هنه السفينة .كما
أن االتفاقية أيضًا حتمي السفينة اليت تصل إىل البلد اآلخر يف حالة تعرضها
إىل كارثة حبرية يف املياه اإلقليمية األخرى ،وحينئنٍ عل الدولة أن تعتي
بطاقم أفراد السفينة يف البلد الني وصلت إىل املياه اإلقليمية التابعة هلا،
وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب عيس عبداهلل يتيم املدير العام املساعد للشؤون
البحرية باملؤسسة العامة للموانئ البحرية.
10

املدير العام املساعد للشؤون البحرية:
شكرًا سيدي الرئيس ،اإلخوة كفوا ووفوا بالنسبة إىل هنا
املوضوع ،وخاصة أن األب الدكتور صالح علي شرح املوضوع شرحًا مفصالً،
ولكن أحببت أن أوض أنه من املمكن أن بعض األلفاظ اليت ذكرت يف
هنه االتفاقية شكلت لبسًا يف فهم املواد .بالنسبة إىل االتفاقية مع تركيا

15

اليت وافقنا عليها قبل قليل هي تشابه هنه االتفاقية متامًا ،ولكن من
املمكن استبدال كلمة «آمنة» ،سالمة السفينة ختتلف عن أمن السفينة،
ففي موضوع السالمة حنن نتكلم عن األمور الفنية فيما خيص املعاهدات
البحرية اليت انضمت إليها الدولة ،للتاكد من أن كل معايري هنه االتفاقيات
نُبقت عل السفينة .أحد األعضاء سال عن كيفية قيامنا بإرسال قوة إىل

20

البحر املتوسط ،وهنا ليست له عالقة باملوضوع ،فكل الدول اليت تنهب
سفنها إىل البحر املتوسط لديها نمام للكشف عن سالمة السفن ،سواء يف
البحر األمحر ،أو اخلليج العربي حيث لدينا منكرة تفاهم الرياض ،اليت
من مهامها الفحص عن سالمة السفن اليت تبحر يف اخلليج .وال أعتقد أن يف
هنه االتفاقية أي مشكلة ــ وهي مشابهة متامًا التفاقية تركيا ــ وال تتعارض
مع االتفاقيات الدولية ،وال ترتتب عليها أي التزامات مالية ،بل عل العكس
فهي تساهم يف دعم احلركة التجارية بني البلدين ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أوض أن املقصود ــ يف نية هنا

5

املشروع ــ بالسفن غري اآلمنة ليس السفن غري املسجلة ،فاصطالح السفن غري
املسجلة شيء ،واصطالح السفن غري اآلمنة شيء آخر .أشكر األب ممثل
املؤسسة العامة للموانئ البحرية .االتفاقية مع تركيا اليت وافق اجمللس عليها
تعطي حصانة قضائية ودبلوماسية للسفن اليت ترسو يف موانئ البحرين أو
السفن اليت ترسو يف موانئ تركيا ،فهنا نوع من التنازل عن موضوع

10

االختصاص القضائي والسيادة القانونية ململكة البحرين عل السفن اليت
ترسو فيها ،وأعتقد أن منع األفراد من رفع دعاوى عل مثل هنه السفن
أعطاها حصانة قضائية وقانونية .فيما يتعلق باملراقبة وهي اهلدف الوارد يف
املادة األوىل من االتفاقية ،حسنًا ،البحرين راقبت وتركيا راقبت ،فما هي
النتيجة املرتتبة عل هنه املراقبة؟ أعتقد أن هنه االتفاقية جاءت ناقصة ألنها

15

حتتا إىل اتفاقية قضائية وقانونية لتفعيل ما ورد يف أهداف هنه االتفاقية،
فمن دون اتفاقيات مكملة تتعلق بتحقيق أهداف هنه االتفاقية وخاصة يف
مراقبة السفن غري اآلمنة؛ لن نكون قد استوفينا ما هو مطلوب للتعاون
الثنائي بني دولتني تعترب مصاحلهما مشرتكة ومتفقة ،وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

25

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة عل

5

الديباجة كما جاءت من

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل الديباجة؟

10

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل الديباجة؟

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األب مقرر اللجنة.

20

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة عل هنه املادة كما جاءت من
احلكومة.

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
30
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة عل هنه املادة كما جاءت من

10

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟
15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل هنه املادة؟
20

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هنه املادة .وبهنا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وسوف يؤخن الرأي النهائي عل مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقرير
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التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بشان
محاية املستهلك ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  2لسنة 2119م ،ومشروع
قانون بشان محاية املستهلك( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
الشورى) .وأنلب من األب أمحد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة
فليتفضل.

5

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أنلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:

10

هل يوافق اجمللس عل تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:

15

إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )142
الرئيـــــــــــــــــس:

20

تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اآلن أمام مادة واحدة من مشروع قانون
بشان محاية املستهلك ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
الشورى ،وهي مادة معادة ــ بناء عل قرار جملسكم املوقر يف جلسته احلادية
عشرة ــ من مشروعي القانونني ،مشروع قانون محاية املستهلك ،ومشروع
قانون محاية املستهلك املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
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الشورى .اجتمعت اللجنة مع وزارة الصناعة والتجارة ،حيث ذكرت الوزارة أن
نص املادة  01متعارف عليه يف العديد من تشريعات البحرين ،وهناك ضرورة
لإلبقاء عل الفقرة األوىل من املادة إلعطاء الوزارة مساحة أكرب للقيام
بإجراءات التحقق من تطبيق أحكام القانون من ناحية مراقبة األسعار
وعروض التخفيضات والرتويج للمنشآت املختلفة ،وعليه ترى الوزارة اإلبقاء

5

عل النص األصلي للفقرة األوىل من املادة  01كما ورد يف مشروع القانون،
والني ينص عل الضبطية اإلدارية ضمنيًا من دون النص عليها لفميًا .وقد
انتهت اللجنة إىل توصيتها بشان املادة وذلك باملوافقة عل قرار جملس النواب
باألخن بنص املادة  01من املشروع األول وإعطاء املادة الرقم  ،01مع مراعاة
إعادة ترقيم املواد اليت تليها ،وإضافة فقرة «وذلك بعد إثبات صفتهم» يف نهاية

10

الفقرة األوىل من املادة ،لتصب كما جاءت يف اجلدول املرفق ،واألمر مرتوك
جمللسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحمات؟ تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

15

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتقدم بالشكر إىل اللجنة رئيسةً
وأعضاءً عل اجلهد املبنول والقيام بتعديل الفقرة مبا حيقق نوعًا من الضمانة
القانونية والواقعية فيما يتعلق بالتفرقة بني الضبطية اإلدارية والضبطية

20

القضائية ،وإن مل ينص التعديل حرفيًا عل الضبطية القضائية ،إال أني أرى
أن تقرير اللجنة ذهب إىل بيان رأي وزارة الصناعة والتجارة وهو اإلبقاء عل
نص الفقرة األوىل كما هو ،والني ينص عل الضبطية اإلدارية ضمنيًا من
دون النص عليها لفميًا .أوض ممثلو وزارة العدل أن املوظفني املشار إليهم يف
الفقرة األوىل هم موظفون يتم تعيينهم بقرار من الوزير فقط ــ وهو هنا وزير
الصناعة والتجارة ــ وميارسون الدور الرقابي حول االلتزام باحكام القانون
والقرارات الصادرة تنفينًا له .وقد حتفمت األخت رباب العريض عل هنه
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الفقرة ألن فيها افتئاتًا عل احلريات ،وبالتالي قيام شبهة دستورية .ورغم ذلك
انتهت اللجنة إىل تعديل الفقرة األوىل من املادة  01عل النحو التالي« :يكون
للموظفني النين يعينهم الوزير بقرار تنفين املهام املوكلة إليهم وفقًا للتعليمات
الصادرة بهنا الشان للتحقق من تنفين أحكام هنا القانون والقرارات اليت
تصدر تنفينًا له ،وهلم حق دخول احملال ذات الصلة وذلك بعد إثبات صفتهم».

5

حنن مع احرتام رأي اللجنة يف التعديل ،ولكن هنا التعديل غري كافٍ
للتفرقة بني صفة الضبطية اإلدارية وهي ضبطية وقائية ،وبني صفة الضبطية
القضائية وهي ضبطية قمعية تتعامل مع اجلرمية بعد وقوعها ،خلطنا يف
التعديل بني الصفتني من دون مربر ،أين تقف حدود الرقابة اإلدارية اليت مل
يُنص عليها والرقابة الضبطية املنصوص عليها يف الفقرة الثانية؟ كلنا نعلم أن

10

حدود الضبطية اإلدارية تنتهي عند قيام حدود الضبطية القضائية ،وكل من
ميلك الضبطية القضائية ميلك الضبطية اإلدارية وليس العكس صحيحًا .ال
أتفق مع األخت رباب العريض يف أن هناك شبهة دستورية ولكن هناك خلط
بني مفاهيم ومعايري الضبطية اإلدارية والضبطية القضائية ،وحت نفصل
ونضع احلدود مبيزان دقيق عند التنفين أقرتح إضافة العبارة التالية يف صدر

15

الفقرة األوىل« :مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف الفقرة الثانية» ،حت
نفرق عند التطبيق بني الضبطية اإلدارية غري املنصوص عليها وبني الضبطية
القضائية املنصوص عليها يف الفقرة الثانية وال يكون هناك لبس ،ألننا
نتساءل :للتحقق من تنفين أحكام هنا القانون والقرارات الوزارية أين تقف
تلك الصالحيات؟ هل يرفعون تقارير إىل الوزير؟ وبالتالي تقف صالحيات

20

املوظفني من الفئة األوىل عند كتابة تقارير ،ألني انلعت عل القوانني اليت
صدرت يف مملكة البحرين ،وهناك قوانني كثرية ــ كما ذكرت وزارة
الصناعة والتجارة يف اجللسة السابقة ــ تضمنت النصوص نفسها ،وأقول إن
سياسة تراكم األخطاء مل تعد معهودة لدينا يف السلطة التشريعية ،ال حيتج
لإلبقاء عل

هنه املادة كما هي بقوانني سابقة صدرت خمالفةً ملبدأ

املشروعية ومبدأ عدم االفتئات عل حريات وحقوق الناس .لدينا نص البد من
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 41

2102/0/01م املضبطة 03

25

معاجلته ،واملعاجلة تكون بالتفرقة الضمنية بني الضبطية اإلدارية والضبطية
القضائية من دون وجود نص ،فال حنتا إىل نص عل الضبطية اإلدارية كما
انتهت إليه اللجنة ،ولكن البد أن نضع حمددات التفرقة بني الضبطية
القضائية والضبطية اإلدارية وإن مل يُنص عل الضبطية اإلدارية ،وأرى أن
هنا االقرتاح خيرجنا من املازق القانوني والواقعي عند تنفين أحكام هنا

5

القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
10

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،نص هنه املادة أعيد إىل اللجنة للمرة الثانية،
وقد اجتمعنا مع اإلخوة يف وزارة الصناعة والتجارة ملناقشة هنا املوضوع.
وانتهينا يف اللجنة إىل التوافق عل وضع هنا النص ،وقد أُخنت الفقرة
املتعلقة بالقرارات والتعليمات من القانون السوري وهو صادر سنة 2111م،

15

وقد استفسرنا من اإلخوة يف وزارة الصناعة والتجارة عن كيفية تكليف
هؤالء املوظفني النين ياخنون صفة املفتش أو االختصاصي يف موضوع محاية
املستهلك حبسب املسميات املوجودة لديهم يف الوزارة ،ومت إبالغنا أنه يصدر
قرار بامسائهم من قبل الوزير باملهام اليت تكون حمددة هلم للقيام بها،
التحقق من األمساء التجارية ،التحقق من إعالن ،التحقق من فرتة ختفيض

20

منتج ،وعل ذلك استمد هنا التعديل من أن هنا القرار يصدر بشان موظفني
يكلفون مبوجب قرار صادر عن الوزير مبهام وتعليمات حمددة ،وهنا فيه
جانب من الضبط من حيث املهام اليت يكونون مكلفني بها باعتبارهم
موظفني .األمر اآلخر اقرتحه األب أمحد بهزاد وهو يتعلق بالتحقق من هوية من
يقوم بالتفتيش ،فتمت إضافة هنه الفقرة يف اللجنة حت تكون هناك ضمانة
للشخص الني يتم دخول حمله للتحقق من وضع معني .أؤكد أن التعديل
الني تبنته اللجنة وتوافقنا فيه مع وزارة الصناعة والتجارة جاء نتيجة
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25

املالحمات اليت أبديت يف هنا اجمللس ،وعليه انتهينا إىل هنه التوصية.
فامتن أن يوافق اجمللس عل هنا النص كما جاء يف التوصية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة

5

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلســالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،النص يقول« :تكون للموظفني النين يعينهم

10

الوزير بقرار تنفين املهام املوكلة إليهم وفقًا للتعليمات الصادرة بهنا الشان...
وهلم حق دخول احملال ذات الصلة» .هنا النص يقر نوعًا من الضبط يسم
الضبط اإلداري اخلاص ،وال خالف عل وجود هنا النوع من الضبط يف
القوانني البحرينية ،ولكن املاخن عل هنا النص هو أنه عندما تضمن دخول
احملال التجارية ترتب عل ذلك قيد عل احلريات ،وعدم حتديد النص

15

القانوني املهام املوكلة إىل هؤالء املوظفني ،وترك هنه املسالة للوزير به شبهة
دستورية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

20

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،موضوع الضبطية اإلدارية حتدثنا فيه كثريًا،
ولكن نص املادة يثري الكثري من األسئلة ،وال أقول اللغط .وإذا مسحت لي ــ
معالي الرئيس ــ ساقرأ اجلزء األخري« :وتكون للموظفني النين يعينهم وزير
العدل باالتفاق مع الوزير صفة ماموري الضبط القضائي وذلك ــ وهنا
املشكلة ــ بالنسبة إىل اجلرائم اليت تقع يف دوائر اختصاصاتهم ــ وليس
اختصاصهم ،أي تعدد االختصاصات ــ وتكون متعلقة باعمال وظائفهم»،
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25

فاي وظائف يعي؟! ولو قال «باعمال وظيفتهم» ــ أي وظيفة الرقابة والتفتيش ــ
لفهمنا ،ولكن «باعمال وظائفهم»! ومن ثم أيضًا تتعلق «باختصاصاتهم»،
فالصيغة ليست واضحة ومطانة ،وأعتقد أن كل التعابري املطانة يف القانون
تُحدث لبسًا يف موضوع التفسري ومن ثم يف التنفين .وأعتقد أيضًا أن املادة ــ
ولن أجادل كثريًا ألن إرادة اجمللس مقدّرة وحمرتمة ــ غري واضحة ،وأميل إىل

5

عدم القبول بها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور صالح علي حممد.

العضو الدكتور صالح علي حممد:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل اللجنة ،ألن هنه املادة
أشبعت نقاشًا .بالنسبة إىل القضية اليت أثريت من قِبل األب سعيد حممد
عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل ،لقد فهمت منه أن املهام املوكلة
إىل املوظفني البد أن يُنص عليها يف القانون ،وأعتقد أن هنا اجمللس مرّر

15

العشرات ــ إن مل يكن املئات ــ من املشاريع بقوانني ،تقريبًا يكون نصها مثل
هنا النص «تكون للموظفني النين يعينهم الوزير ...للتحقق من تنفين أحكام
هنا القانون والقرارات اليت تصدر »...ألنه تاتي قرارات إدارية لتبيان ما جاء به
هنا النص ،حت فيما يتعلق بالضبطية القضائية ،فانا ال أجد ــ من وجهة
نمري ــ أن هناك شبهة دستورية كما أثري املوضوع من قبل األب املستشار

20

القانوني بوزارة العدل فيما لو بقي النص عل ما هو عليه .األمر اآلخر ،هو
استفسار من األب املقرر أو رئيسة اللجنة حول إضافة عبارة «بقرار تنفين املهام
املوكلة إليهم وفقًا للتعليمات الصادرة بهنا الشان» ،ما هي أهمية هنه
الزيادة أو العبارة اليت أضيفت؟! أود أن تشرح لنا األخت رئيسة اللجنة هنا
النص ،ألن النص أصالً يقول« :تكون للموظفني النين يعينهم الوزير للتحقق
من تنفين أحكام هنا القانون والقرارات اليت تصدر تنفينًا له» وهو يوض
اإلجراءات اليت يتخنها الوزير مع املوظفني يف إصدار قرار بتسميتهم ومهامهم
من دون احلاجة إىل النص القائل «بقرار تنفين املهام املوكلة إليهم وفقًا
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للتعليمات الصادرة بهنا الشان» ،وكان هنه العبارة زيادة يف هنه املادة اليت
هي واضحة أصالً عندما أضيفت إليها عبارة «وهلم حق دخول احملال ذات
الصلة ،وذلك بعد إثبات صفتهم» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنه اإلضافة بيّنت املراد منها يف البداية.
عندما سالنا اإلخوان يف وزارة الصناعة والتجارة عما هو نافن اآلن بالنسبة

10

إىل املفتشني الني ال حيملون صفة الضبط القضائي ،أعي املفتشني العاديني
النين يقومون بدورهم يف الوقت احلالي ،كيف يكون عملهم؟! كانت
اإلجابة أنه يصدر قرار عن الوزير بامساء موظفني معينني ،وأيضًا تصدر يف
القرار املهام اليت تُوكل إليهم ،وقد زودونا بامثلة ذكرتها قبل قليل ،وعل
هنه األساس يتم حتديد نطاق عمل هؤالء املوظفني ،والني ينحصر يف هنه

15

املهام ،وهنا نوع من الضبط لعملية التفتيش ،هنا هو املوضوع .إنها بادرة
جيدة حبيث ميكننا أن نستعني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف يف
بعض األمور املتعلقة بهنا اجلانب ،ألن األب سعيد حممد عبداملطلب املستشار
القانوني بوزارة العدل مل يكن حاضرًا معنا يف اجتماعات اللجنة ،ولكنه
قال إنه يرى يف املادة شبهة عدم دستورية ،وأنا ال أتفق مطلقًا معه يف هنا

20

األمر ،وذلك باعتبار أن مثل هنه النصوص ــ كما تفضل األب الدكتور
صالح علي ــ موجودة يف قوانني البحرين ،ويف تشريعات خمتلفة ،وحت اآلن
مل نرَ أن أي أحد تقدم بالطعن عل عدم دستوريتها ،هنه نقطة .النقطة
األخرى ،عدم تقدم أي أحد بالطعن ال يعي أن جنزم سلفًا بصحة هنا األمر،
ولكن هنه جمرد مؤشرات تبني دستورية النص .بالنسبة إىل هنا النص ،حنن
نعرف كيف سيلتزم الدور الرقابي والتفتيش باحكام هنا القانون ،حيث
سيتم من خالل هنه اآلليات ،يف الوقت الني وافق فيه اجمللس سابقًا عل
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ــ عندما مت النص عل مهام واختصاصات إدارة محاية املستهلك ــ تلقي
شكاوى من مجعية محاية املستهلك ومن املستهلكني مباشرة حول األمور
اليت حتدث خمالفة للقانون ،فهنا الدور ياتي متسقًا ملباشرة هنه املهام اليت
حُددت إلدارة محاية املستهلك .بالنسبة إىل دخول احملال التجارية ،نقول إنه
حت وزارة الصحة تدخل احملال التجارية للتفتيش عل األمور الصحية،

5

فدخول احملال التجارية ال يعي أن هناك افتئاتًا عل حريات األشخاص ،فانا
ال أدخل ملكيات خاصة لألفراد ،وإمنا أدخل حماالً جتارية مفتوحة للعامة،
وواجب اجلهات الرمسية يف حدود اختصاصها ورقابتها عل هنه األمور أن
تدخل هنه احملال وتقوم بهنا الدور ،ولكن أن ناتي ونُضخّم من حريات هنه
احملال ،ونقول إن هنه تعترب حرية وجيب أال متس ،فمعن هنا انه سيوجد

10

عندي خلل يف مسالة محاية حقوق املتعاملني مع هنا التاجر يف هنا احملل،
ويف الوقت ذاته أكرر أننا عندما سالنا اإلخوة يف وزارة الصناعة والتجارة
حول هل يكتفون فقط مباموري الضبط القضائي؟ أجابوا بقوهلم :ال ،ألنهم
ال يستطيعون ذلك ،فمامورو الضبط القضائي هم اآلن  1أو  1أشخاص
فقط ،وهنا العدد ال يستطيع تغطية األمور اليت جيب أن يُقام بها من الناحية

15

الرقابية الوقائية .إذن هناك تفرقة سبق أن تكلمنا فيها ،ومن يقوم بهنا
الدور هو جمرد أنه يرصد هنه املخالفات من دون أن يقوم باي إجراءات
حتفمية أو غلق أو ما إىل ذلك من أفعال تعد من صميم اختصاص من تُعط
له صفة الضبطية القضائية ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:

25

شكرًا سيدي الرئيس ،حنن حباجة إىل نوعني من املوظفني ،حبسب
ما أثري من كالم يف اجللسات السابقة ،أعي موظفني تابعني لوزارة الصناعة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 12

2102/0/01م املضبطة 03

والتجارة خيتصون بالتفتيش الوقائي عل احملالت ــ كما قامت بشرح ذلك
األخت دالل الزايد ــ وموظفني آخرين هلم سلطة الضبطية القضائية للتعامل مع
اجلرائم واملخالفات .وحنن أيضًا يف حاجة إىل التفرقة بني أعمال املوظفني
النين لديهم الضبطية اإلدارية ــ وإنْ مل يُنص عليها ــ وبني املوظفني النين
لديهم سلطة الضبطية القضائية .ترك النص عل عالته كما جاء يف املشروع

5

ابتداء؛ فيه خلل وفيه اعتداء عل حريات األفراد النين ميلكون سجالت
جتارية ،ويف الوقت نفسه هناك غموض ،فهل يدخلون احملالت التجارية ــ
كما قلت سابقًا ــ للمشاهدة أم ملاذا؟! فجاءت اللجنة مشكورة وقيّدت مهام
هنه الفئة من املوظفني ،لكن ما زلنا أمام معضلة قانونية واقعية ،مت تنتهي
أعمال الفئة األوىل من املفتشني وتبدأ أعمال الفئة الثانية؟ لدينا مشروع قانون

10

الطفولة الني سنناقشه اليوم ،فيه نص ينهب إىل القول إنه للموظفني النين
يتم تعيينهم بقرار من وزير التنمية االجتماعية سلطة دخول دُور احلضانة
للتفتيش عليها ،والقصد من الضبطية القضائية هو التفتيش والتحقق من
اجلرائم قبل وقوعها ،لو ضبطنا هنه السلطة باقرتاح التعديل الني نرحته
والني يقول «مع مراعاة نص الفقرة الثانية» أو من خالل حتديد مهام هنه

15

الفئة كما قال األب املستشار القانوني بوزارة العدل إنها يف التفتيش وكتابة
التقارير إىل اجلهة املختصة؛ فسنخر من هنا املازق القانوني والواقعي .البد
أن تُحدد مهامهم أو أن نراعي اختصاصات املوظفني النين يتمتعون بسلطة
الضبطية اإلدارية ،وال نرتك األمر عل عواهنه ،والتحديد الني قامت به
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ال يفي باملطلوب .ليست هناك شبهة

20

دستورية ،وإمنا املوضوع حيتا إىل ضبط النتهاء فعالية الضبطية اإلدارية
وبداية فعالية الضبطية القضائية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي حتفظ منن البداية بالنسبة إىل موضوع
االفتئات عل احلريات ،وأرى أن هنا املوضوع يُخل مببدأ األمن القانوني،
وبالتالي نرجع بالدولة إىل عهد الدولة البوليسية ،اليت تتسلط عل الناس.

5

ومن املفرتض أن هنه النصوص ــ وإن كانت موجودة يف قوانينا السابقة ــ أال
تكون موجودة يف قوانينا احلالية ،ولدي اقرتاح بان تُحنف الفقرة األوىل
متامًا ،وميارس املوظف الضبطية اإلدارية والضبطية القضائية مبوجب
الضبطية القضائية السارية حاليًا ،وقد حبثت يف نصوص أخرى يف الدول
العربية ،عل أساس أن تشريعاتها قريبة منا ،ومل أجد أن هنه النصوص

10

موجودة إال عندنا فقط .وبالتالي حت نُخر أنفسنا من هنا األمر ،فلنبق عل
موضوع الضبطية القضائية .أما بالنسبة إىل موضوع أن هناك نقصًا يف عدد
املوظفني أو حيتا األمر إىل قرار من الوزير ،فهنه اإلجراءات الروتينية من
املفرتض أن يتم اتباعها ،وإذا كان عدد املوظفني احلالي هو  3موظفني فلتتم
زيادتهم إىل  ،1وإذا كانوا  1موظفني فلتتم زيادتهم إىل  21موظفًا ،فال

15

يوجد ما مينع من ذلك .وال ينبغي أن ندخل يف معضلة هل الضبطية اإلدارية
صحيحة؟! وقد دخلنا يف معضلة قانونية بالفعل ،أعي موضوع الضبط
اخلاص ،الني تطرق إليه اإلخوة الزمالء ،والضبط اخلاص هو عبارة عن
لوائ تصدر عن الوزير ،واملوظفون العاديون ال جيوز هلم إصدار لوائ ضبط،
أو إصدار أوامر ،وعليه فإن املوظف العادي الني يقوم بالتفتيش ،ال يستطيع

20

أن يُصدر أوامر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي اعرتاض عل الفقرة األوىل ،وأعتقد أن
العبارة اليت أضافتها اللجنة وهي «بقرار تنفين املهام املوكلة إليهم وفقًا
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25

للتعليمات الصادرة بهنا الشان» غري صحيحة ،فعادة املوظفون اإلداريون
كلهم يتبعون اخلدمة املدنية ،ومجيع الوظائف هلا تصنيف ،فليس هناك داعٍ
لنكرها يف القانون ،أي أن ذكر هنه العبارة يف القانون ليس له معن ،
فكل الوظائف موجودة ،حت املفتشون اإلداريون يف وزارة الصناعة والتجارة
أو وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أو وزارة الصحة ،يوجد هلم

5

وصف وظيفي ،ودليل التصنيف الوظيفي موجود منن أكثر من  21عامًا ،فال
داعي لنكر هنه العبارة ،وأرى أنها زيادة .وأعتقد أن هؤالء املفتشني هم
مفتشون إداريون ،وتكون للموظفني النين يعيّنهم الوزير للتحقق من تنفين
أحكام هنا القانون والقرارات اليت تصدر تنفينًا له حق دخول احملال ذات
الصلة .أما بالنسبة إىل عبارة «وهلم حق» فإن كلمة «وهلم» زائدة ،ألننا قلنا يف

10

البداية «للموظفني» ،فال داعي لقول «وهلم حق» ،والعبارة اليت حتتها خط يف
بداية املادة زائدة وال معن هلا ،أما بقية الفقرة فسليمة وال أرى فيها شيئًا،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضل األب أمحد عيس بوبشيت الوكيل املساعد للتجارة
اخلارجية بوزارة الصناعة والتجارة القائم باعمال وكيل الوزارة لشؤون
التجارة.

الوكيل املساعد للتجارة اخلارجية:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،بعد مساعي مداخالت أصحاب السعادة
األعضاء أقرتح حنف الفقرة األوىل واإلبقاء عل الفقرة الثانية ،والضبطية
القضائية سوف تعطينا نفس املهام املرادة من الضبطية اإلدارية اليت نلبناها
يف البداية ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أحرتم اآلراء اليت نُرحت يف هنا اجلانب
بالنسبة إىل هنه املادة ،ولكي أؤكد وأبيّن األمور اليت وقفنا عندها يف هنه
املادة ،ألننا مل نستسغ أن نرجع إىل النص األصلي ــ ألننا لن نكون قد
احرتمنا قرار اجمللس يف أنه ال يقبل بهنا النص ــ ومل نستسغ التوسع يف النص

5

أكثر من ذلك ،وعليه وصلنا إىل صيغة توافقية .أرفض متامًا ما تفضلت به
األخت رباب العريض عندما قالت إن هنا كانه جيرنا إىل الدولة البوليسية أو
أن الدولة تتسلط عل حقوق الناس ،أعتقد أن هنه ليست منهجية الدولة،
كما أننا باعتبارنا أعضاء يف سلطة تشريعية وبالنات يف جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية ال نقبل بنصوص كهنه ،ما نؤكده هو أن كل القوانني

10

السابقة منن بداية التشريع يف البحرين وكنلك كل القوانني احلديثة اليت
صدرت مؤخرًا وتطرق إليها اإلخوة؛ حتمل هنا النطاق ،هناك أحكام
ميكن الرجوع إليها يف موسوعة األحكام العربية ،ومجيعها تطرقت إىل
موضوع سلطة دخول احملال التجارية ،ووضعت تفصيالت أحكامها ملن يرغب
يف االنالع عليها بشكل أكرب وبيان مدى احلق يف ممارسة هنا الدور من

15

قبل جهات الدولة املعنية بتطبيق قانون معني ،ويف املقابل هنا ميثل محاية
للحقوق ،وهنا مل يقرر ملصلحة الوزارة املعنية بتطبيقه وإمنا هو جاء تطبيقًا
حلماية األفراد يف اجملتمع منه .أحببت فقط أن أؤكد هنه النقطة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،عل كلٍ بعد هنا النقاش الطويل اقتنعت وزارة الصناعة
والتجارة حبنف الفقرة األوىل واإلبقاء عل الفقرة الثانية املتعلقة مبامورية
الضبط القضائي ،وهناك بعض اإلخوة تبنوا هنا االقرتاح وبالتالي يكون
هنا االقرتاح هو األبعد بالنسبة إىل التعديالت ،وعليه تكون املادة كما يلي:
«وتكون للموظفني النين يعينهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير صفة ماموري
الضبط القضائي وذلك بالنسبة إىل اجلرائم اليت تقع يف دوائر اختصاصهم
وتكون متعلقة باعمال وظائفهم ،وحتال احملاضر احملررة بالنسبة إىل هنه
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25

اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه» .هل هناك
مالحمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل املادة  01بالتعديل املنكور؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هنه املادة بالتعديل املنكور .وبهنا نكون قد انتهينا من
مناقشة مواد مشروع القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخن الرأي النهائي عل مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد كنت ممتنعة عن التصويت وأريد أن أبني
أسباب امتناعي .معاليك عرضت اقرتاحًا حبنف نص من املادة قدم اآلن من
قبل وزارة الصناعة والتجارة ومل يتبنه أحد...
25

الرئيـــــــــــــــس:
لقد تبناه أكثر من عضو.
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العضو دالل جاسم الزايد:
مل نسمع ذلك ،فاالقرتاح من التعديالت املهمة املؤثرة يف القانون وحنن
ال نتكلم عن مصلحة الوزارة عند التطبيق ،بل عن مصلحة املستهلك الني
سنطبق هنا األمر يف مواجهته ،مبا أن الوزارة اقرتحت حنف الفقرة من املادة
فكان البد من إعادة املادة إىل اللجنة ألنه تعديل مؤثر حت نوائم يف هنا

5

املوضوع ،وهلنا سالتك ــ سيدي الرئيس ــ ألني كنت أظن أنك ستعرض
االقرتاح التالي...

الرئيـــــــــــــــس:
األخت دالل ،هنا هو قرار اجمللس واجمللس سيد قراره.

10

العضو دالل جاسم الزايد:
االقرتاح مت تبنيه من دون وقوف وهنا ال يعترب تبنيًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

اإلخوة ناقشوا املوضوع بناء عل ما اقرتح من آراء ووزارة الصناعة
والتجارة واحلكومة اقتنعتا حبنف الفقرة األوىل اليت بدأت تثري لبسًا
وخالفًا ،وهلنا اقرتحت هنا االقرتاح الني تبناه الوكيل املساعد للتجارة
اخلارجية بوزارة الصناعة والتجارة ،وهناك عدد كبري من اإلخوة تبنوا هنا
االقرتاح وعرضناه للتصويت وحمي باملوافقة.

20

العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،املسالة ليست فوزًا أو خسارة ،بل هي مسالة
إجراءات ،التصويت عل هنا االقرتاح غري صحي  ،تبي أي اقرتاح مقدم من
احلكومة له إجراءاته ،حيث جيب أن يقف العضو ويسجل تبنيه هنا
االقرتاح ،ويُثبت ذلك يف املضبطة ،وال جيوز أن يتم ذلك والعضو جالس ،حنن
اآلن أمام إجراء خانئ قمنا به ،هنه نقطة .النقطة األخرى ،كان من
املفرتض ــ كلجنة ــ أن جنتمع ونتوافق معهم ،صباح اليوم يتوافقون عل نص،
ويف األخري يريدون حنف هنه الفقرة ،عل األقل كان من املفرتض أن يبلغوا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 11

2102/0/01م املضبطة 03

25

أعضاء اللجنة النين اجتمعوا معهم ،فمن غري املقبول أن يكون هناك تفرد
ويفرض االقرتاح بهنه الطريقة ،وعليه أسجل يف املضبطة اعرتاضي عل
التصويت الني جاء بناء عل تبي هنا االقرتاح لقيامه عل إجراءات غري
صحيحة ،فقد مت تبي اقرتاح غري صحي وغري رمسي وغري موثق ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوتي إىل صوت األخت دالل الزايد،

10

فقد كان يتعني عل الرئاسة أن تطرح االقرتاحني معًا ،وجيري التصويت أوالً
عل االقرتاح األبعد عن النص األصلي حبسب ما تقرره الالئحة الداخلية
للمجلس ،وما مل يتم ذلك فإن اإلجراء بانل وهو ما أحتفظ عليه أيضًا يف
مضبطة هنه اجللسة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون املرأة والطفل خبصوص مشروع
قانون بإصدار قانون الطفل( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب) .وأنلب من األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه

20

إىل املنصة فليتفضل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أنلب تثبيت التقرير يف املضبطة.
25

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:

(انظر امللحق  /5صفحة )152
5

تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،رأي اللجنة :يف ضوء ما دار من مناقشات وبعد
االستماع إىل آراء اجلهات املعنية وتبادل وجهات النمر بني األعضاء واملستشار

10

القانوني لشؤون اللجان وبعد االنالع عل رأي اجمللس األعل للقضاء املوقر
حول ضرورة إدرا الباب السابع (املعاملة اجلنائية) ضمن القانون؛ جاءت
توصية اللجنة كالتالي :يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء
دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي مبا يلي :اإلبقاء عل الباب السابع
(املعاملة اجلنائية) ،الباب الثامن بعد إعادة الرتقيم من مشروع قانون الطفل،

15

املعد يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من جملس النواب .املوافقة عل
مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق ،واألمر معروض
عل جملسكم املوقر للتفضل بالنمر واختاذ ما ترونه بشانه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،هل هناك مالحمات؟ تفضلي سعادة األخت الدكتورة فانمة
بنت حممد البلوشي وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،لدي مالحمة عل ما قيل ولكن قبل ذلك
بودي أن أشكرك ــ معالي الرئيس ــ عل دعمك هلنا القانون ونرحه عل
جدول األعمال وذلك لضرورته ،وبودي كنلك أن أذكّر اإلخوة واألخوات يف
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جملس الشورى املوقر بانه مضت سنتان منن أن أقر جملس النواب هنا
القانون ،وأحاله إىل جملس الشورى ،أي أن القانون يتم تداوله يف جملس
الشورى منن سنتني ،أقول :ال ميكن أن يكون هناك قانون مكتمل بنسبة
 ،%011حت إن الدستور بعد عشر سنوات عُدل من قبل جاللة امللك ،مبعن
أن القوانني يتم تعديلها بعد املمارسة والتطبيق وال ميكن أن ننتمر إىل أن نعد

5

قانونًا مكتمالً بنسبة  ،%011مجيعنا اجتهد يف هنا القانون ،ولكن ذلك ال
حيتمل أن تستغرق مناقشته سنتني .املتضرر الوحيد من هنا هو الطفل
البحريي وأسرته .يف إبريل املاضي ذكرت أن أهم مالحمة جاءتنا من األمم
املتحدة عندما ناقشنا تقرير الطفولة هي :ملاذا مل تتغري سن الطفل لديكم؟
وقلنا هلم إن لدينا اآلن قانونًا نناقشه وإن شاء اهلل سيصدر ،هنا يف إبريل،

10

اآلن أود أن أعلمكم أنه يف مايو 2102م ستتم مناقشة التقرير الدوري الثاني
ململكة البحرين حول حقوق اإلنسان ،وواحدة من النقاط ستتطرق إىل سن
الطفل واملعايري املاخوذة بشان الطفل .حنن معكم يف كل املناقشات ويف
كل ما فيه مصلحة الطفل ،وأمتن عليكم أن يتم االنتهاء من هنا القانون
يف أسرع وقت ممكن .بالنسبة إىل اجلزئية املتعلقة باألحداث ،وهل نبقي

15

عليها أم ال؟ هنه اجلزئية تناولناها يف نقاش نويل مع اللجنة ومع جملسكم
املوقر يف جلساته ،ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل
قالوا إنهم يفضلون أن يكون قانون األحداث منفصالً وأال يوضع يف قانون
الطفل ،ألن قانون األحداث اآلن يعاجل أمورًا عديدة ،يعاجل اجلزئية اخلاصة
بالعقوبات واجلزئية اخلاصة باإلجراءات ،ويعاجل الطفل الضحية والطفل

20

اجملرم ،يف حني أن القانون الني نناقشه يتكلم عن الطفل الضحية ،فال
نستطيع أن نرتك اجلزئية الثانية املهمة .كنلك تناول قانون األحداث
املسؤولية اجلنائية وغري ذلك من أمور مرتبطة ارتبانًا وثيقًا بقانون العقوبات،
فالبد من صياغة تشريع متكامل لألحداث ،وهنا ما تقوم به الكثري من
الدول ،أما إذا أدخلنا قوانني أخرى يف القانون املتعلق حبقوق الطفل ومحاية
الطفل فلنرجع قانون الصحة وقانون التعليم والقوانني األخرى وندخلها يف هنا
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القانون .حنن نتمن أال يؤجل موضوع إدخال قانون األحداث من عدمه إصدار
هنا القانون شهورًا وسنني أخرى .ورأي احلكومة يف هنا األمر من خالل
الوزارات املعنية بالتنفين ــ وهو مثبت أمامكم ــ هو أن يمل قانون األحداث
منفصالً ونعمل معكم عل تعديل هنا القانون وتطويره مبا هو موجود عل
الساحة الدولية ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،مع كل االحرتام والتقدير لكل ما تفضلت به
سعادة الوزيرة فإننا انلعنا عل املرئيات ولكننا يف اللجنة وقفنا أمام رأي
جهة قضائية وهي اجمللس األعل للقضاء ،وكان رأيهم ثابتًا منن  21إبريل
2100م ،وجاء تاكيده يف  2يناير 2102م بانهم يفضلون أن يدر هنا الباب
يف القانون ،وبني رأي جهة قضائية وبني رأي السلطة التنفينية وجدنا

15

باعتبارنا جلنة من السلطة التشريعية جدوى أكرب يف إدرا هنا الباب يف هنا
القانون وإلغاء قانون األحداث ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األب عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون

20

جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،جيب أن ننكّر اجمللس بان هنا املشروع يف
األصل هو اقرتاح من جملس النواب ،وعندما قُدم هنا االقرتاح إىل احلكومة
كانت به أبواب كثرية ،التعليم ،الصحة ،وغري ذلك ،ومت التوافق بني
احلكومة وجملس النواب عل حنف األبواب املرتبطة بقوانني سارية مثل
التعليم والصحة ،كما مت التوافق مع جملس النواب عل إلغاء الباب السابع
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بسبب وجود قانون األحداث .السلطة التنفينية هي السلطة املنفنة للقانون،
جيب االنتباه إىل ذلك ،وحنن قرأنا رأي اجمللس األعل للقضاء ،وقال إن
قانون األحداث احلالي حيتا إىل تطوير ،وحنن نتفق مع هنا الرأي ،وهناك
مشروع يف الوزارة لتطوير قانون األحداث ،فنحن ال خنتلف عل اهلدف،
ولكننا نرى أن الطريق الصحي هو أن يكون هناك قانون للطفل يف كل ما

5

يتعلق حبقوق الطفل ،ويبق هنالك قانون لألحداث ،ويطوّر هنا القانون ألن
به أمورًا كثرية يف مصلحة الطفل ،فيجب االنتباه إىل هنه النقطة .وهنا من
واقع التنفين العملي لقانون األحداث .قانون األحداث هو قانون قديم وله
ارتباط يف مواده مع قانون العقوبات ،وال ميكن أن ناتي يف حلمة واحدة
ونلغي قانون األحداث ألن له ارتبانًا بقانون العقوبات ،والبد أن نرجع هنا إىل

10

مواد بيّنتها وزارة الداخلية يف التقرير .فيجب االنتباه إىل هنا املوضوع ،ونلب
احلكومة هو إبقاء قانون األحداث يف هنا القانون ،وهنا يف مصلحة
األنفال ،وليس ضد مصلحتهم ،وكنلك تطويره ،وحنن أيضًا مع قانون
الطفل ،وال خنتلف عل ذلك ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيس بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كلنا نعلم ما مرّ عل قانون الطفل من زمن

20

استمر أكثر من سنوات ،حاول اجلميع خالهلا تقديم كل ما يستطيعون
تقدميه من أجل أن يرى النور ،وأدلوا دالءهم من أجل أن يتحقق اهلدف املرجو
من وراء ذلك .هناك زمالء بنلوا الكثري من اجلهد ،بعضهم موجودون معنا
والبعض اآلخر قد يستمع إلينا اآلن من خالل املنياع ،نثمّن هلم عطاءهم ،وقد
حاولنا أن نسري عل هديهم ،إضافة إىل ما لدينا من آراء ووجهات نمر،
ولكننا مجيعًا نلتقي ــ وسنمل نلتقي ــ من أجل حتقيق ما حيقق حياة مستقرة
ألنفالنا .كنلك أشكر سعادة العضو األخت دالل الزايد الرئيسة السابقة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 13

2102/0/01م املضبطة 03

25

للجنة وأعضاءها عل ما بنلوه من عطاء متميز أثرانا مجيعًا .حاولنا أن جنعل
سفينة اآلراء تستقر عل شانئ األمان ،احرتمنا الرأي والرأي اآلخر ،حت
توصلت اللجنة إىل ما وصلت إليه من رأي ،فإن أصبنا فهنا واجبنا وتوفيقنا
من اهلل ،وإن مل نصب ومل نصل إىل ما يصبو إليه اآلخرون فإن الكمال هلل
وحده ،والرأي األول واألخري ــ معالي الرئيس ــ جمللسكم املوقر ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،أود أوالً أن أشكر صاحيب السعادة الوزيرين
عل ما تفضال به من كالم يغي عن الكثري مما كنت أود أن أقوله .من
البداية كنا نقرتح أن يتم فصل قانون األحداث عن قانون الطفل ،واللجنة
استشهدت ببعض القوانني ،مثل القانون التونسي ،ومسم هنا القانون يف
القانون التونسي هو جملة محاية الطفل ،القانون التونسي يتكلم عن احلماية

15

فقط مبا يتوافق مع قانون األحداث ،وال يتكلم عن التعليم ،بينما قانون
الطفل املوجود أمامنا يتكلم عن املرور ،ومحاية الطفل يف املرور ،والتعليم
والصحة ورياض األنفال ،وكل هنه األمور يشري إليها القانون بشكل عام
وحييل التفاصيل إىل القوانني املوجودة ،فكان األحرى باللجنة أن تشري إىل
املعاملة اجلنائية للطفل بشكل عام ،وحتيل التفاصيل إىل قانون األحداث،

20

أسوة ببقية القوانني ،وإال يف هنه احلالة جيب أن يكون قانون الطفل شامالً
لكل ما يتعلق بالطفل يف التعليم والصحة واملرور واملعاملة اجلنائية وغريها،
أما أن ننتقي بعض القوانني لنشري إليها ،ثم ناتي بقانون كامل ونضعه يف
فصل ضمن هنا القانون ،ونقول إنه قانون خاص بالطفل؛ فهنا غري صحي .
ثم إن هنا قانون الطفل ،بينما قانون األحداث ينطبق عل فئة من الطفولة،
وليس عل كل األنفال ،حنن نتكلم هنا عن قانون الطفل منن والدته إىل
 01سنة ،أما قانون األحداث فيتكلم عن األنفال يف سن احلداثة ،وليس عن
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مجيع األنفال ،وتضمينه يف قانون الطفل ليس صحيحًا .وأنا أستغرب من
اللجنة أنها أخنت برأي اجمللس األعل للقضاء ومل تاخن برأي الوزارة
املختصة اليت هي وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية صاحبة العالقة
واليت سوف تطبق القانون واملعنية مباشرة بتطبيقه ،فضالً عن وزارة الداخلية
اليت كانت ــ لسنوات نويلة ــ هي اليت تتعامل مع هنه الفئة وعندها خربة يف

5

التعامل مع هنه الفئة ،ورأيها أيضًا كان مؤيدًا لرأي وزارة التنمية
االجتماعية .اجمللس األعل للقضاء لديه رأيان ،يف البداية قال ــ كما جاء يف
تقرير اللجنة ــ« :أيد بدوره وزارة العدل يف ضرورة فصل القانونني ،وهنا ال
مينع من تعديل بعض املواد يف قانون األحداث »...ثم أت مرة ثانية وقال :ال،
قانون األحداث فيه الكثري من الثغرات ولنلك جيب أن يضاف يف قانون

10

الطفل ،ونقول إن قانون التعليم أيضًا فيه ثغرات ،وكنلك قانون الصحة
وغري ذلك ،فهل بدالً من أن نعدل الثغرات يف القوانني نضعها يف قانون الطفل
ألن فيها ثغرات؟! هنا غري صحي  .يف الفصل التشريعي السابق قدم جمموعة
من األعضاء ــ ورمبا تعرف سعادة الوزيرة هنا املوضوع ــ مقرتحًا بتعديل قانون
األحداث إىل اللجنة ،واللجنة أخنت بكثري مما جاء يف هنا القانون ووضعته

15

يف فصل املعاملة اجلنائية للطفل .فهناك مقرتح لتعديل قانون األحداث ،وإذا
كان املقرتح غري متكامل فبإمكاننا أن نعمل مع وزارة التنمية االجتماعية
عل تعديله ،واخلرو بقانون أحداث منفصل ومعدل يسد كل الثغرات
املوجودة يف القانون احلالي ،أما أن ناتي ونز مبوضوع املعاملة اجلنائية يف
قانون الطفل فاعتقد أن هنا توجّه غري صحي  ،وما دامت اجلهة املختصة

20

ذات العالقة يف احلكومة ترى أن هنا ليس هو املطلوب فاعتقد أنه من
املفرتض أن تتعاون اللجنة مع هنه اجلهة ومتتثل ملا أرادته الوزارة املختصة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة يف احلقيقة نمرت يف موضوع فقهي
دستوري ،ودائمًا يف الفقه الدستوري السلطة حتد السلطة ،وبالتالي عندما
نرى السلطة القضائية أو اجمللس األعل للقضاء يقول بشيء ما ،وينمم
العالقة سواء بني السلطات ،فحتمًا حنن ننمر إىل هنه املسائل ،وليس يف

5

هنا احنياز ألحد أو ضد أحد ،ورأي اجمللس األعل للقضاء نرى فيه وجاهة
تصل بالقانون إىل أن يكون متكامالً ،وخاصة أن قانون األحداث قديم
جدًا ،ويعود إىل عام 0911م ،وبالتالي من املؤكد أنهم أعلم بالقوانني من
وجهة نمر القضاء ،ولنلك أخننا بهنا املوضوع ،وال أعتقد أن هنه املسالة
خانئة وتؤخن عل اللجنة أبدًا ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أن أبدي احرتامي للجنة احرتامًا
كامالً وما ساقوله ليس فيه أي نعن شخصي أو قانوني ،واالختالف يف
وجهات النمر ال يُفسد للود قضية .اللجنة قامت بارتكاب خمالفات شكلية
عندما قررت األخن ببعض التعديالت اليت اقرتحها بعض األعضاء يف اللجنة،
من دون االحتكام إىل املادة  014من الالئحة الداخلية ،ومن بينها االقرتاح

20

الني قُدِّم من جملس الوزراء بإضافة مادة يف هنا املشروع .املادة  014ــ معالي
الوزير ،السادة األعضاء ــ حددت من هلم احلق يف تقديم التعديل باحلنف
واإلضافة ،وهم أعضاء جملس الشورى فقط عندما يتحول أي اقرتاح بقانون
إىل مشروع قانون .لنرجع إىل املادة  014اليت تنص عل أن «لكل عضو عند
نمر مشروع قانون ،أن يقرتح التعديل باإلضافة أو احلنف أو التجزئة يف املواد
أو فيما يعرض من تعديالت .وجيب أن يقدم التعديل كتابة قبل اجللسة اليت
ستنمر فيها املواد اليت يشملها التعديل بثمان وأربعني ساعة عل األقل ليعمم
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عل األعضاء .وجيوز مبوافقة اجمللس النمر يف التعديل الني يقدم قبل
اجللسة مباشرة أو أثناءها ،ويصدر قرار اجمللس بنمره أو استبعاده بعد مساع
مقدم االقرتاح »...عل النحو الني ورد تفصيالً يف هنه املادة ،هناك اقرتاح
بقانون قُدِّم من بعض أعضاء اللجنة ،واقرتاح آخر قدمته الوزارة خيتلف عن
الشكل املطلوب وفقًا للمادة  014من الالئحة الداخلية ،وبالتالي يعترب هنا

5

العرض بانالً بطالنًا مطلقًا ملخالفته الالئحة الداخلية ،وكانه ليس هناك
تعديل .احلكومة ليس هلا حق ،مل أجد يف الئحة جملس الشورى ،وال الئحة
جملس النواب ،أن تتقدم احلكومة بتعديل عل مشروع قانون كان يف
األصل اقرتاحًا بقانون ثم أعيد إليها لصياغته ،ثم تاتي لتقرتح بغري الطريق
القانوني الني نصت عليه الالئحة الداخلية .وقد سالت األخت رباب العريض

10

عند مناقشتهم هنا املشروع وقالت لي إنهم مل ينتبهوا أو مل يلتفتوا إىل مثل
هنه اإلجراءات الشكلية ،وهنا ليس اعتبانًا من املشرّع ،ولن يرد عليه بانه
ليست هناك مصلحة ،فاإلجراءات الشكلية هي شرط شكلي وجوهري يف
صحة العرض وصحة القرار الني يصدر عن هنا اجمللس .من ناحية أخرى،
بالنسبة إىل االقرتاح بالتعديل الني قُدِّم من األب عبداجلليل العويناتي فيما

15

يتعلق بإنشاء اللجنة الوننية ،هل انلع أعضاء جلنة شؤون املرأة والطفل عل
اختصاصات اللجنة الوننية املوجودة حاليًا ،وقارنوا بني هنه االختصاصات
واختصاصات اللجنة الوننية ،اليت أعتقد أنها ترأسها وزيرة حقوق اإلنسان
والتنمية االجتماعية؟ ومن جهة أخرى أيضًا ،أشكر لسعادة وزيرة التنمية
حرصها ونلبها منا اإلسراع يف إخرا هنا القانون بالصورة اليت ال تضر نرفًا

20

عل حساب نرف آخر ،سعادة الوزيرة ذهبت إىل القول حبنف باب املعاملة
اجلنائية ،وحنن إذ نتفق معها يف هنه املرحلة ،فإنه يتعني عل جملسكم
إعادة النمر يف املادة اخلاصة بتحديد سن الطفولة ،إذا وافق اجمللس
ــ وأعتقد أنه وافق عل حتديد سن الطفولة بثمانية عشر عامًا ــ فسيكون
عندنا فراغ تشريعي كبري فيما يتعلق باملعاملة اجلنائية للطفل ،الطفل الني
يتجاوز سن السادسة عشرة كيف ستتم معاملته أمام احملاكم؟! هل سنقول
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للمحكمة انتمروا يا حمكمة ،انتمروا يا جلان حتقيق ،انتمروا يا نيابة
عامة ،ويا شرنة ،حت يصدر قانون بتعديل قانون األحداث! هناك مشكلة
جوهرية تتعلق بإشكالية قانونية وواقعية فيما يتعلق بتحديد سن الطفولة،
وعل ذلك أقرتح أن نعيد مناقشة املادة اخلاصة بتحديد سن الطفولة .ال يهمي
أن أذهب إىل احملافل الدولية وأقول إني عدّلت السن القانونية للطفل وجعلتها

5

 01سنة ،هنا التعديل سيجر عل مملكة البحرين وباالً أمام احملافل الدولية.
فيما يتعلق باملعاملة اجلنائية ،إذا مل يتم تعديل قانون األحداث بسرعة فيما
يتعلق بسن الزوا ــ وقد سبق أن أشرت إليه كثريًا ــ فسيقال عن البحرين إنها
تسم بتزويج الصغري والصغرية ،لن يرد علينا قانون أحكام أسرية مل حيدد
سن الزوا  ،هناك قرار من وزير العدل بتحديد سن الزوا يف القرار الصادر

10

بتنميم عمل املاذونني ــ وهي سن اخلامسة عشرة ــ املُلزم فقط للماذونني
وليس للمحاكم .سيتم تعديل قانون أحكام األسرة بشكل ضمي فيما
يتعلق بتحديد هنه السن ،ألنه ال يُقبل ال عقالً وال منطقًا أن يكون سن
الطفل لدينا  01سنة ونسم بتزويج من يقل عن  01سنة ،لنكن عل علم
ودراية عند مناقشة هنا القانون .أنا أنلب من سعادة وزيرة حقوق اإلنسان

15

والتنمية االجتماعية أن جتيبي عن سؤال مفاده :كيف سيكون التعامل
عندما يُرفع سن احلدث إىل  01سنة بالنسبة إىل املعاملة اجلنائية ،وكلنا
نعلم أن هنا القانون سيكون نافنًا فور صدوره ونشره يف اجلريدة الرمسية؟!
هناك مشكلة يتعني علينا تداركها ،وليغفر اهلل لي ولكم ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق مبا نرحته األخت لولـــوة العوضي
ــ ونشكرها عل نرح بعض النقاط اليت يستفيد منها املرء ــ أحب أن أوض
نقطة معينة .فيما يتعلق بإضافة نص املادة اليت مت نرحها من قبل اجلهات
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اليت كنا جنتمع معها ملناقشة التقرير التكميلي ملشروع قانون الطفل،
وكان من ضمن ذلك نلب إضافة نص مادة متعلقة بالز باألنفال يف
املشاركات السياسية ،هنا األمر مرّ عل اللجنة ــ ولست أعلم ما دار من
حوار بني األخت لولوة العوضي واألخت رباب العريض بهنا الشان ــ بناء عل
إجراءات قانونية سليمة كإجراءات عرض لدى اللجنة .اجلهات الرمسية دائمًا

5

عندما تتقدم بشيء من خالل ممثليها النين ميثلونها أمام اللجنة املختصة،
تقول بالنسبة إىل هنا القانون حنن كنا نناقش بابًا متعلقًا بافعال أو تدابري أو
عقوبات مرتتبة عليه ،فاتاك نص هو عبارة عن مرئية مت التوافق عليها يف
حوار التوافق الوني خبصوص مشاركة األنفال يف هنا اجلانب ،وأنا أنلب
منكم يف اللجنة اآلن ــ وحنن كان لدينا التقرير بقرار من اجمللس إلجراء

10

التعديالت عليه والنمر فيه باعتباره بابًا متكامالً ــ إضافته ،حنن يف اللجنة
تدارسنا قابلية إضافة هنا النص ،وسبب قبولنا هو أن هنه املرئية صادرة
عمن كانوا يف احملور املتعلق بباب الطفولة ،وكانت هنه املرئية متف ًقا عليها
من قبل احملاورين آنناك ،وبالتالي علينا التزام أدبي بان ناتي بها يف هنا
القانون وفقًا ملا اُنتهي إليه يف هنا الشان ،هنا فيما يتعلق بقانونية اإلجراءات

15

اليت متت يف هنا اجلانب .اجلانب اآلخر ،أعتنر من األخت منرية بن هندي
رئيسة اللجنة ألني أخنت بهنا األمر يف احلقيقة بعدما ناقشت هنا املوضوع
مع عدد من األعضاء باإلضافة إىل ما استمعت إليه من سعادة وزيرة حقوق
اإلنسان والتنمية االجتماعية ،حنن نعلم متامًا ــ كما أوضحت األخت منرية
بن هندي ــ أن هنا القانون أخن أنول وقت يف جملس الشورى عند مناقشته،

20

وأنا كنت من أكثر اجملادلني واملتشددين واملتمسكني بباب املعاملة
اجلنائية ،ولكن بعد نريقة مناقشة هنا الباب واآللية اليت سنقف عندها هل
سنقبل بهنا النص أم ال أم سنقوم بتعديله؟ أعتقد أن هنا األمر سيستغرق وقتًا
نويالً .كما أثارت سعادة الوزيرة نقطة مهمة وهي أن البحرين ستنهب إىل
مناقشة تقرير خاص بالطفولة ،وقد انلعت عل املالحمات اخلتامية هلنه
اللجنة وتوصيات اللجنة األممية جتاه ما خطته البحرين يف جمال الطفولة،
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وهي مالحمات مشرفة بالنسبة إىل الدولة ،وهنا التقرير هو التقرير الثالث
للبحرين ،فهنه جهود تشكر عليها مجيع الوزارات املعنية بالطفولة وعل
رأسها وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية لقيامها بتفعيل وتنفين
القوانني وليس إجياد القوانني فقط .إضافة إىل ذلك كانت هناك إشادة
باالنضمام إىل االتفاقيات ومدى تفعيل اللجان العاملة مبوجب هنه

5

االتفاقيات ،واملالحمات هي عبارة عن مالحمات تنفينية تقوم بها وزارة
حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية ،وحنن نعلم أن األخت الدكتورة فانمة
البلوشي تسع دائمًا جاهدة إىل تنفين املالحمات التنفينية .ختامًا أتفق اليوم
مع سعادة الوزيرة يف حنف باب املعاملة اجلنائية مع أني كنت قد حضّرت
كل الردود منن صباح اليوم إذا لزم األمر ،وأحرتم رأي اجمللس األعل

10

للقضاء وأعتربه جهة قضائية خمتصة يف التعامل مع قضايا األحداث مع
احرتامي للوزارات األخرى؛ لنلك اعتنرت من األخت منرية بن هندي ألنه مت
إيضاح نقطتني مهمتني يف هنا املوضوع .كما أني أسجل يف جلسة اليوم
تراجعي عن التمسك بباب املعاملة اجلنائية لألسباب اليت ذكرتها .إضافة إىل
ذلك فإن املوضوع الني أثاره األب عبدالرمحن عبدالسالم واألخت لولوة

15

العوضي البد أن يكون واضحًا .نبهت اللجنة األممية يف تقريرها البحرين إىل
نقطة مهمة جدًا وعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم املساواة يف احلد األدن
لسن الزوا ــ للرجل  01سنة والفتاة  01سنة ــ وناشدت الدولة أن تعمل عل
توافق مجيع النصوص القانونية الوننية اخلاصة بتعريف الطفل توافقًا تامًا مع
املادة األوىل من االتفاقية ،وعليه ــ حت نكون يف مامن ــ الكل يعلم متامًا

20

أننا متحفزون للتوقيع عل االتفاقيات الدولية ولكن اخلطورة يف مدى تنفين
هنه االلتزامات ،هناك بعض القوانني ،وبالنات فيما يتعلق باألحكام
األسرية ،هناك نائفتان :السنة والشيعة لديهما الزوا املبكر ،أي أقل من
 01سنة ،حت نكون يف مامن البد أن يكون هنا النص موجودًا يف
تشريعات عديدة ختتص بالطفولة ،وعندما جاءت هنه االتفاقية وعرفت سن
الطفولة وقالت  01سنة مع مراعاة ما ينص عليه قانون خاص يتعلق بالطفل،
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فإن لدينا أربعة قوانني أعطت الطفل أهليّة األداء وحتمل االلتزامات مع إجازة
التصرف ،قانون الوالية عل املال ،حيث أعطاه يف سن الــ  01حق إبرام
العقود ،قانون التجارة أعطاه حق التجارة ببلوغه سن الــ  ،01قانون العمل
أجاز للطفل إبرام عقد العمل ،والزوا أيضًا كما هو صادر يف قانون أحكام
األسرة البحريي يف الشق األول ،وما هو مطبق يف احملاكم الشرعية

5

اجلعفرية ،فحت ال نقع مستقبالً يف مشكلة ما بني النص والتزام الدولة
بتطبيقه ،وتكون لدينا مالحمة متكررة وهي مت سنقوم بتعديل هنه
القوانني ألن هناك مساسًا حبرية الشخص بالنات يف مسائل األحوال
الشخصية؛ رأينا أن حننف هنا الباب .باألمس نرح األب مجال فخرو اقرتاحًا
مهمًا جدًا وال حيق لي أن أذكره ألنه اقرتاح األب مجال فخرو ،وأمتن أن تتم

10

املوافقة عليه ألن هناك الكثري من احلكمة يف هنا االقرتاح .وأتقدم
باالعتنار الشديد ألعضاء اللجنة ألني كنت من أكثر احملرضني عل
التمسك بباب املعاملة اجلنائية لألسباب اليت ذكرتها سابقًا ،وكنت أود أن
يكون لدينا قانون متكامل ،ولكن ــ اهلل يشهد عل كالمي ــ هناك
مصا ح البد أن نراعيها ويفرتض علينا أن نرتاجع عن رأينا ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أشكر األخت دالل الزايد عل شجاعتها
وموافقتها عل إلغاء باب املعاملة اجلنائية وهنا مطلب مجيع اإلخوة األعضاء،
ولكن لدي مالحمة عل مداخلة األب مقرر اللجنة عندما قال :سلطة ضد
سلطة وجيب علينا أن ناتي بسلطة ثالثة حت حتكم بيننا ،الدستور قال:
الفصل بني السلطات والتعاون بينها وليس التشابك بينها ،لنلك جيب اإلشارة
إىل ذلك ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أوض نقطة معينة .بالنسبة إىل

5

التعديالت اليت متت إضافتها يف اللجنة ــ رغم جوهريتها ومربراتها من الناحية
املوضوعية ولن خنتلف عليها ــ لدي تساؤل فيما يتعلق باإلجرام املنمم،
استعمال األنفال يف اإلجرام غري املنمم هل يعاقب عليه أم ال؟ ألنه حبسب
االقرتاح املقدم ال يعاقب عل اإلجرام غري املنمم .بالنسبة إىل اإلجراءات
الشكلية ،املادة  014صرحية وواضحة وأنا أختلف مع األخت دالل الزايد

10

فيما يتعلق بصحة العرض ،وهنه املادة مل متن احلكومة سلطة التعديل ،بل
إذا رأى اجمللس إحالة أي تعديل نرح يف اجللسة حييله إىل اللجنة املختصة،
عضو جملس الشورى له حق التعديل يف اجللسة وختطر اللجنة بنلك ولكن
ليس بالطريقة اليت متت عند إدرا هنه التعديالت .األخت دالل الزايد كان
موقفها واضحًا ومطابقًا ملا جاء يف املادة  014عندما تقدمت ملعاليكم مع األب

15

عبدالرمحن مجشري بتعديل املادة األوىل بإضافة مادة فيما يتعلق بالتنشئة
الوننية والرتبية والقيم االجتماعية ،ومت هنا االقرتاح بناء عل إجراءات
قانونية ألن هنا الطلب رفع إىل رئاسة اجمللس .أما خبصوص إضافة مادة
ختتص باللجنة الوننية فلألسف مل تتبع اإلجراءات الشكلية يف ذلك ،مما
يتعني إعادة عرضها أمام جملسكم املوقر لتصحي العَوَر الشكلي الني

20

اعرتى هنا االقرتاح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن ناقشنا باب املعاملة اجلنائية وحاولنا
تعديله أيضًا ومتسكنا بكثري من املبادئ الدولية املوجودة حاليًا ومن ضمنها
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وأهمها اتفاقية حقوق الطفل ،والبد أن توائم البحرين تشريعاتها مع ما نص
عليه باب املعاملة اجلنائية .حنن تقيدنا كثريًا يف هنا الباب باملبادئ
التوجيهية والعمل املتعلق باألنفال يف نمام العدالة اجلنائية ،مملكة البحرين
ــ وإن كانت هنه االتفاقية مل توقع عليها ــ البد أن تلتزم بهنه املبادئ األدبية
عند وضع التشريعات بالنسبة إىل جنوح األنفال .وأيضًا قمنا مبراعاة مبادئ

5

الرياض التوجيهية بالنسبة إىل موضوع باب املعاملة اجلنائية وقواعد األمم
املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري االحتجازية ،وحاولنا أن نراعي هنه األمور
أيضًا يف هنا الباب .وما دام ــ مع أني مع وجود باب املعاملة اجلنائية ــ هناك
توجه إىل حنف هنا الباب ،وكما قالت األخت الدكتورة بهية اجلشي إن
هناك الكثري من احلقوق وضعناها للطفل وهي عبارة عن مبادئ عامة؛

10

فامتن عل األقل أن نضع مكانه مبادئ عامة ،مبعن قانون األحداث مل
حيدد السن األدن بالنسبة ملوضوع املسؤولية اجلنائية ،ومعن ذلك أن الطفل
الني يبلغ من العمر  4سنوات تطبق عليه التدابري ،وبالتالي ليس هناك حد
أدن  ،مع أن االتفاقيات الدولية نصت عل أن الطفل الني يقل عمره عن 9
سنوات ال تكون عليه مسؤولية جنائية ،وأيضًا الطفل البد أال يعدم وال تقرر

15

عيله عقوبة املؤبد ،إذن البد أن ننص عل هنه األمور كمبدأ عام .وبالنسبة
إىل موضوع األسبقيات ،أعتقد أن هنا املوضوع مهم جدًا ،حبيث ال تسجل
عل الطفل أي أسبقية .أعتقد أننا إذا قمنا حبنف هنا الباب بالكامل فالبد
أن ننص عل مبادئ عامة يف هنا الباب عل األقل ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل تقرير اللجنة ،هناك اقرتاح ذُكر
وهو إضافة مادة جديدة بتشكيل جلنة وننية للطفولة ،سؤالي ــ وأرجو من
سعادة الوزيرة أن جتيب عن هنا السؤال ألن اللجنة ذكرت أن هنا االقرتاح
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مقدم من وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية وتبناه أحد أعضاء اللجنة ــ
من املعروف أن هناك جلنة وننية للطفولة حاليًا ترأسها سعادة الوزيرة وصدر
بها قرار عن جملس الوزراء ،ومع وجود هنه اللجنة الوننية احلالية وفيها
نفس التمثيل املنصوص عليه يف هنا القانون؛ ملاذا يز مبوضوع إنشاء جلنة
وننية داخل قانون الطفل؟ من املفرتض أن تكون للجنة الوننية ــ مادام قد

5

صدر قرار بإنشائها عن جملس الوزراء ــ استقاللية وقوة أكرب وال تكون
ضمن قانون الطفل ،فال أعرف ملاذا ز باللجنة الوننية داخل قانون الطفل مع
أننا نامل أن تتطور يف املستقبل وتصب جلنة عليا للطفولة ،ونامل أيضًا أن
يكون لدينا يف املستقبل جملس أعل للطفولة عل سبيل املثال ،ولكن إذا
نصصنا عل اللجنة يف هنا القانون ووضعناها ضمن مواد القانون فلن يعطيها

10

ذلك االستقاللية واهليئة اليت نامل أن تكون عليها .أمتن عل سعادة الوزيرة
أن تشرح لنا ملاذا اقرتحت وزارتها أن تضمن اللجنة الوننية يف قانون الطفل؟
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فانمة حممد البلوشي وزيرة
حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إىل تساؤل األخت الدكتورة بهية

20

اجلشي ،بالفعل حنن بدأنا بتنميم اللجنة الوننية للطفولة ألننا اجلهة
التنفينية ،ودائمًا يكون الشيء قويًا وله وزن إذا صدر بقانون ،وهنا النهج
انتهجناه بالنسبة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة ،ووضعنا قانونًا خاصًا بهم
يكون خمتصًا حبقوقهم ،ووضعنا اللجنة العليا لشؤون اإلعاقة ،وألنها أيضًَا
تتكلم عن حقوق املسنني وضعنا من ضمن مواد القانون جلنة وننية
للمسنني ،وهنه جلان كانت كلها تعمل سابقًا ،ولكن قمنا بوضعها يف
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القانون ليكون هلا قانون ينممها ،وبالتالي تكون أقوى .نفس األمر بالنسبة
إىل قانون الطفل ،البد من وضع مادة تنص عل وجود جلنة وننية تُعن
بالطفولة حت تعطيها قوة أكرب يف التنفين ويف الرقابة ،وقوة أكرب يف وضع
السياسات ووضع االسرتاتيجيات .وكما تعلمون حنن حاليًا نعمل مع منممة
اليونيسيف ،وقمنا بعمل مؤمتر وني السرتاتيجية وننية للطفل من قبل

5

اللجنة الوننية ،وهنه اللجنة ستكون أقوى لو وُضعت كإحدى مواد القانون
مثلها مثل الفئات األخرى اليت ذُكرت يف القوانني األخرى ،وهنا فقط تنميم
قانوني ،ويعطي اللجنة قوة أكرب ،وإذا رأت احلكومة الحقًا أن تطور عملها
وحتوهلا إىل هيئة ــ وهنا أمر عائد للحكومة ــ فباإلمكان تعديل القانون،
لنا ال أظن أنه من اجليد إلغاء هنا الباب ،فهنا الباب جدًا مهم ،ويعطي

10

اللجنة الوننية قوة القانون أثناء تاديتها لعملها ،وأيضًا لكي نستطيع يف
الوزارة أن نوفر هلا موازنات بنا ًء عل هنا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل إىل جدول املواد املستحدثة ومن ثم ناتي إىل الباب

15

الني دار حوله النقاش بهدف إضافته أو فصله .تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة ( 03املستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هنه املادة بالصيغة
الواردة يف التقرير.

20

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صا ح
العوضي.
25

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر مقدمي هنا التعديل .هنا التعديل به
نوع من اإلنشائية ،ففي الفقرة األخرية وردت عبارة «مع التشبع بثقافة التآخي
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البشري واالنفتاح عل اآلخر» الفكرة جيدة ،ولكن القانون البد أن ياتي
حمدد ومصاغ بشكل يبعده عن اإلنشاءات وعن التمي .خبصوص كلمة
«التشبع» ،أتـوجه باالستفسـار اىل األخت دالل الزايد واألب عبدالرمحن
مجشيــر ــ باعتبارهما مقدمي هنا االقرتاح ــ ماذا يقصدان بالتشبع؟ فهنا نوع
من التمي ،ونوع من اإلنشاء يف مشروع القانون ،فمن وجهة نمري أرى ــ بعد

5

موافقة اجمللس ــ حنف هنه العبارة واستبداهلا بعبارة أخرى ،ألنها ليس هلا
معن يف التشريع ،واملشرع منزه عن مثل هنه األمور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

10

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة عل استحداث هنه املادة،
وأعتقد أن هنه املادة مهمة جدًا ،ولكني أتفق مع األخت لولوة العوضي يف
أن هنه املادة حباجة إىل إعادة صياغة قانونية ،حت تكون متينة ،ألنها فعالً

15

جاءت بتعبري إنشائي ،وفيها الكثري من الصياغات غري الصحيحة ،فعندما
نقول «تعمل الدولة عل توفري البيئة املناسبة للطفل البحريي لالعتزاز بهويته
الوننية ،وعل الوفاء للبحرين»« ،عل » ترجع إىل مَن؟ أنا مل أفهم الصياغة،
فهل يقصد بعبارة «عل الوفاء للبحرين» هو أن تعمل الدولة عل الوفاء
للبحرين ،أو عل الطفل البحريي الوفاء؟! فهنه الصياغة غري صحيحة .أيضًا

20

عندما نقول «مع التشبع بثقافة التآخي البشري واالنفتاح عل اآلخر» ،التشبع
يكون من قبل مَن؟ فمن الني يعمل عل إعطاء االنفال ما جيعلهم متشبعني
بهنا التآخي؟ كنلك ورد يف آخر الفقرة «وفقًا ملا تقتضيه التوجهات الرتبوية
العلمية» ،حنن عندما نتكلم عن توفري البيئة للطفل لالعتزاز بهويته ،يقتضي
هنا األمر أن تكون التوجهات الرتبوية العلمية يف خدمة هنا املوضوع ،أما أن
نقول وفقًا ملا تقتضيه التوجهات! ماذا تقتضي التوجهات العلمية الرتبوية؟
توجهنا إىل تشبع االنفال أو إشاعة روح التآخي والوالء لألرض يقتضي أن
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 11

2102/0/01م املضبطة 03

25

تكون التوجهات العلمية الرتبوية يف خدمة هنا التوجه ،فاعتقد أن هنه املادة
جيب أن تعاد إىل اللجنة إلعادة صياغتها من جديد صياغة صحيحة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر اللجنة عل توافقها معنا يف
تبي نص املادة .حنن مل نبتدع يف صياغة نص هنه املادة ،وإمنا هو نص

10

ماخوذ من قانون الطفل التونسي ،وهنه املادة دائمًا حمل تعزيز لالنتماء
واملواننة ،وصحي أن كلمة «التشبع» إنشائية ،وهي ذاتها منكورة يف
قانون الطفل التونسي ،ولكنها تعي يف معانيها أن يكون التشبع يف عقل
وقلب الطفل ويف وجدانه ،وأن يكون مفعم باإلحساس بهنه االنتماءات
الوننية .وإذا يسم لي األب عبدالرمحن مجشري باعتباره متبي هنا االقرتاح

15

معنا ،وليسم لي أعضاء اللجنة ــ إذا رأى اجمللس أن يف صياغة املادة شيئًا
من اإلنشائية ــ أن نقف إىل عبارة «وثوابتنا الوننية والعربية واإلسالمية»
حبيث يتوافق مع اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،تفضل األب خليل إبراهيم النوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف اللجنة توافقنا عل استحداث هنه املادة مع
األخت دالل الزايد واألب عبدالرمحن مجشري .وأقرتح ــ إذا يسم لي اجمللس ــ
إضافة بعد عبارة «العربية واإلسالمية» عبارة «والتحلي بثقافة التآخي البشري»
وحنف عبارة «مع التشبع» حبيث يكون نص املادة كالتالي «تعمل الدولة
عل توفري البيئة املناسبة للطفل البحريي لالعتزاز بهويته الوننية ،وعل
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الوفاء للبحرين والوالء هلا ،أرضًا وتارخيًا وشعورًا باالنتماء احلضاري لقيمنا
وثوابتنا الوننية والعربية واإلسالمية ،والتحلي بثقافة التآخي البشري
واالنفتاح عل اآلخر ،وفقًا ملا تقتضيه التوجهات الرتبوية الوننية والعلمية»،
ونضيف كلمة «الوننية» باعتبار أن وزارة الرتبية والتعليم لديها خطة وننية
هلنا األمر من ضمن مناهجها ،وأعتقد أن كلمة «الوننية» شاملة ،حت لو

5

كانت من خالل مجعيات أهلية ،أو من خالل جلان وننية فسوف تاخن
بالرتبية الوننية كمقياس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب عبدالرمحن حممد مجشري.

10

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،لو تسم لي األخت دالل الزايد ،فانا لدي
اقرتاح بشان الصياغة حبيث تكون كالتالي« :تعمل الدولة عل توفري البيئة
املناسبة للطفل البحريي لالعتزاز بهويته الوننية» وحتنف كلمة «عل »

15

ونضيف عبارة «والوفاء للبحرين والوالء هلا ،أرضًا وتارخيًا وشعورًا باالنتماء
احلضاري لقيمنا وثوابتنا الوننية والعربية واالسالمية ،مع تعزيز ثقافة
التآخي اإلنساني واالنفتاح عل اآلخر وفقًا ملا تقتضيه التوجهات الرتبوية
الوننية والعلمية» ،وبالتالي نستبدل كلمة «البشري» بـ «اإلنساني» ألنها
أمشل ،ونضيف كلمة «الوننية» كما قال األب خليل النوادي ،وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

25

شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع إضافة كلمة «تعزيز» اليت أضافها
األب عبدالرمحن مجشري وتغيري عبارة «ثقافة التآخي البشري» إىل «التآخي
اإلنساني» ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أزيد عل ما ذكر ،وأتفق مع األب

5

عبدالرمحن مجشري ،ومع ما تفضلت به األخت الدكتورة عائشة مبارك،
ولكن عندما نقول «الرتبوية الوننية» سنلقي عبئًا كبريًا عل وزارة الرتبية
والتعليم ،فهنا االلتزام يف البداية أت عل الدولة ويف النهاية انته إىل حتديد
وزارة معينة ،فالرتبية الوننية خمتصة بها وزارة الرتبية والتعليم ،فهناك ظلم
بيّن يف أن نلغي العبء ،والني ابتدأنا به بشكل موسع ،وهو التزام عل

10

الدولة جبميع مؤسساتها الدستورية واألهلية واخلاصة ،ثم ناتي ونقول وفقًا
للتوجهات الرتبوية الوننية ،وبالتالي نعي بنلك وزارة الرتبية والتعليم ،هنا
ظلم بيّن لوزارة الرتبية والتعليم ،فارجو أن حناسب هلنا األمر ،وأرى أن
حنفها أكثر مالءمة من إيرادها ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمامي جملة محاية الطفل التونسية ،واليت ذكرت

20

األخت دالل الزايد أن هنه املادة ماخوذة منها ،املادة كما جاءت يف القانون
التونسي تقول« :تنشئة الطفل عل االعتزاز بهويته الوننية» وليس «تعمل
الدولة عل توفري البيئة املناسبة» .وأعتقد أنه عندما نقول« :تنشئة الطفل عل
االعتزاز بهويته الوننية» ستكون كصياغة قانونية أقوى من أن «تعمل الدولة
عل توفري البيئة املناسبة» ،فاين يكون توفري البيئة املناسبة؟ يف البيت ،يف
املدرسة؟ وعندما نقول «تنشئة الطفل عل االعتزاز بهويته الوننية وعل الوفاء
للبحرين والوالء هلا ،أرضًا وتارخيًا وشعورًا باالنتماء احلضاري لقيمها وثوابتنا
الوننية والعربية واإلسالمية» حنن نتكلم عن البحرين ،ثم نعود ونقول لقيمنا
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25

وثوابتنا! فاألجدر أن نقول «لقيمها وثوابتها الوننية والعربية واإلسالمية» واليت
هي تعود عل البحرين ،حت تكون الصياغة سليمة .يف القانون التونسي
موجود أيضًا «مع التشبع بثقافة التآخي البشري واالنفتاح عل اآلخر» ولكن
هنا ال يعي إن كانت موجودة يف قانون أن ناخنها كما هي نصًا ،ألن من
املفرتض أن نعيد صياغتها مع الرتكيز عل ثقافة التآخي أو إشاعة ثقافة

5

التآخي البشري واالنفتاح عل اآلخر ،وما زلت أعتقد أن عبارة «وفقًا ملا
تقتضيه التوجهات الرتبوية والعلمية» غري صحيحة ،وستكون العبارة أص
كما ذكرها األب خليل النوادي «وفقًا ملا تقتضيه التوجهات الوننية» ،فنحن
نتكلم هنا من منطلق وني ،ونريد أن تصب التوجهات الرتبوية يف هنا
املنطلق الوني ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،عل كلٍ اآلن االقرتاح املقدم بالتعديل كالتالي «تعمل الدولة
عل توفري البيئة املناسبة للطفل البحريي لالعتزاز بهويته الوننية ،والوفاء
للبحرين والوالء هلا أرضًا وتارخيًا وشعورًا باالنتماء احلضاري لقيمنا وثوابتنا

15

الوننية العربية واإلسالمية ،وتعزيز ثقافة التآخي اإلنساني واالنفتاح عل
اآلخر» ،ال أعلم إن كان هنا نصًا قانونيًا أم ال؟ تفضلي األخت لولوة صا ح
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،هناك نصوص توجيهية ونصوص تقريرية،
هنا النص يف القانون يُفسر عل أنه نص توجيهي للدولة مبؤسساتها ،فهو
ليس نصًا قانونيًا تقريريًا فيه مواد وأحكام والتزامات ،إمنا هي نصوص
توجيهية للمشرع وملؤسسات الدولة حتدد سياساتها واسرتاتيجياتها ،وتضع
نصب عينيها هنا اهلدف العام من قانون الطفل ومن تنشئته ،أكرر هي
نصوص توجيهية كما يقول عنها الفقه القانوني والفقه الدستوري ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 11

2102/0/01م املضبطة 03

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل املادة  03املستحدثة بالتعديل الني قرأتُه
عليكم؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هنه املادة بالتعديل املنكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل
األب مقرر اللجنة.
15

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة ( 04املستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هنه املادة بالصيغة
الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:

20

هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟ تفضل األب الدكتور عصام
عبدالوهاب الربزجني املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرجو تغيري كلمة «وزارة» إىل كلمة «وزير»
لتصب العبارة «برئاسة وزير حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية»؛ ألنه ال توجد
رئاسة وزارة وإمنا رئاسة وزير ،وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هنا السؤال موجه إىل األب املستشار القانوني للمجلس ،لو
افرتضنا أن وزارة حقوق اإلنسان اختارت أحد منتسبيها لرئاسة هنه اللجنة،
فما هو احلل من وجهة نمرك؟
5

املستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس ،التعديل الني نريده هو تعديل من ناحية اللفظ فال
ميكن أن تكون اللجنة برئاسة وزارة ،ألنه ال ميكن أن يقال كنلك وإمنا
يقال برئاسة وزير ،باإلضافة إىل أن القول برئاسة الوزير يسم للجنة مبمثلني
عن الوزارة أيضًا ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فانمة حممد البلوشي وزيرة
حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.
15

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،ردًا عل هنا التساؤل نقول إن اللجان الوننية
اليت هلا قوة هي تلك اللجان اليت يرأسها وزير ،ويف أول اجتماع يعني نائب
لرئيس اللجنة وهنا النائب عادة يكون من جهات أخرى ،فال توجد إشكالية
إذا مل يستطع الوزير حضور هنه االجتماعات ،لكن اللجان الوننية يفضل

20

دائمًا أن يرأسها وزير ليعطيها القوة التنفينية وقوة اختاذ القرار.

الرئيـــــــــــــــس:
هل سعادتكِ مع تعديل األب املستشار القانوني للمجلس؟
25

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
نعم معالي الرئيس.
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الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األب الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانوني
للمجلس بقراءة املقرتح.

املستشار القانوني للمجلس:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،التعديل هو «تشكل جلنة وننية للطفولة،
بقرار من جملس الوزراء برئاسة وزير حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية
وتضم ،»...وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فانمة حممد البلوشي وزيرة
حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،هنا النص مياثل النص املوجود يف قانون

15

حقوق ذوي اإلعاقة ،حيث تشكل جلنة برئاسة وزير التنمية االجتماعية،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األب فؤاد احلاجي هل تتبن تعديل األب املستشار القانوني

20

للمجلس؟

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
نعم سيدي الرئيس.
25

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما نقول« :برئاسة وزير حقوق اإلنسان»
فقد ختتلف املسميات يف املستقبل ،وتالفيًا لنلك ميكننا أن نقول «الوزير
املختص» ،فارى أن ذلك أكثر ضمانًا كوننا ال نشرع لليوم فقط وإمنا
للمستقبل أيضًا ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أرى أنه ال يوجد أكثر براءة من الطفل ،يف حني أن هنا
القانون هو خالف هنا التوجه .عل كلٍ األب املستشار القانوني للمجلس
يقول :إننا إن قلنا الوزير املختص بشؤون الطفولة فهناك عدد من الوزارات

10

تتداخل اختصاصاتها يف هنا الشان ،وبالتالي قد حيدث ذلك إرباكًا ،فالبد
أن حندد ذلك بوزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية .تفضلي األخت
الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه ال يوجد داعٍ لنلك ،ألنه من
املعروف أن وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية هي الوزارة املعنية
مباشرة مبوضوع الطفولة بشكل عام ،وهي اليت تعمل عل التنسيق بني
الوزارات يف هنا اخلصوص ،فارى أن النص يف القانون عل وزير حقوق
اإلنسان والتنمية االجتماعية هو حتصيل حاصل ،وال يوجد داعٍ ألن نقول

20

الوزارة املعنية بالطفولة ،فهنا غري ممكن ،بل البد أن حندد الوزارة ،كما
أرى أن كلمة «وزير» أفضل من كلمة «وزارة» ألننا عندما نقول وزارة ــ
ورئاسة اللجنة قد تكون لوكيل وزارة أو مدير ــ فمعن ذلك أننا قد نقلل من
قيمة اللجنة ،خبالف لو أننا نصصنا عل أن الوزير هو رئيس هنه اللجنة،
وشكرًا.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

25

( ) 14

2102/0/01م املضبطة 03

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل املادة  04املستحدثة بالتعديل الني نرحه األب
املستشار القانوني للمجلس وتبناه األب فؤاد احلاجي؟

الرئيـــــــــــــــس:

(أغلبية موافقة)
10

إذن تقر هنه املادة بالتعديل املنكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل
األب مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة ( 01املستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هنه املادة بالصيغة

15

الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صا ح
العوضي.

20

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل اختصاصات هنه اللجنة أعتقد
أنه من األص االنالع عل اختصاصات اللجنة احلالية اليت مت إنشاؤها
مبرسوم بقانون ،واليت قامت بتقديم التقارير السنوية التفاقية حقوق الطفل،

25

لنعرف إىل أي مدى توافقت أو اختلفت معها؟ وأيهما األحسن؟ وخاصة أنه يف
اختصاصات هنه اللجنة ــ اليت مت إنشاؤها بالتعديل األخري ــ الواردة حاليًا يف
مشروع القانون وردت العبارة التالية« :التعاون مع املنممات واهليئات اإلقليمية
والعربية والدولية املختصة العاملة يف جمال الطفولة ،واالستفادة من خرباتها
وبراجمها لتحقيق أهدافها» ،فهنه اللجنة مل يتم منحها حق تقديم التقارير
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30

اخلاصة مبتابعة تنفين اتفاقية حقوق الطفل إىل اللجنة األممية ،فارى أن نطلع
عل هنه االختصاصات ،وخاصة أن أهم اختصاصاتها هو رفع التقارير إىل
اهليئة األممية اخلاصة مبتابعة تنفين اتفاقية حقوق الطفل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فانمة حممد البلوشي وزيرة
حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،نبعًا االختصاصات هي نفسها اختصاصات

10

اللجنة احلالية ،ومهمة رفع التقارير هي مسؤولية الدولة ككل ،أما مهمة
تنسيق التقارير ومناقشتها فالدولة هي من حتدد اجلهة اليت متثلها ،واللجنة
هي اليت تعمل عل التنسيق بني اجلهات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضل األب الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار
القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل الفقرة األوىل ،أرى تغيري عبارة

20

«وضع اسرتاتيجية وننية للطفولة» إىل «اقرتاح اسرتاتيجية وننية للطفولة»،
ألن االسرتاتيجية حتتا إىل موافقة جملس الوزراء عليها حت تكون ملزمة
لكل اجلهات الرمسية يف الدولة ،وهنا يتماش مع نص الفقرة الثانية« :رصد
ودراسة املشاكل واالحتياجات األساسية للطفولة واقرتاح احللول املناسبة
هلا» ،فهنا أيضًا اقرتاحات ،ولنلك إذا اقرتحت االسرتاتيجية وعرضت عل
جملس الوزراء واقرتنت مبوافقته فحينئنٍ تكون ملزمة ،وهنه االسرتاتيجيات
جيب أن تكون مقرتنة مبوافقة احلكومة ككل ،وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص استفسار األخت لولوة العوضي أود

5

أن أوض أن القرار رقم  41لسنة 2111م بتشكيل اللجنة الوننية للطفولة يف
املادة  2نقلت منه االختصاصات نفسها إىل القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

10

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر سعادة الوزيرة عل التوضي وكنت
أمتن أن يرفق هنا القرار بتقرير اللجنة حت نطلع عليه ونقارنه بانفسنا،
ولكن مادامت سعادة الوزيرة قد رأت أن رفع التقارير يكون مسؤولية الدولة

15

فعل األقل البد أن ختتص هنه اللجنة باملشاركة يف إعداد التقرير السنوي
ململكة البحرين عن تنفين اتفاقية حقوق الطفل ،مادامت قد أعطيت هلا
مسؤولية وضع اسرتاتيجية وننية ،وإال سنكون يف متاهة؛ ألن اللجنة الوننية
احلالية تقوم بوضع هنه التقارير ،وهنه التعديالت سينتج عنها هنا
االختصاص وهو اختصاص مهم ،فعل األقل جيب أن تشارك يف إعداد مثل

20

هنه التقارير ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
25

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوضحت سعادة الوزيرة أن رفع التقارير هو
شان من شؤون الدولة ككل ،وحنن نتفق معها يف ذلك ،ولكن أعتقد أن
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إعداد التقارير هو من اختصاصات اللجنة الوننية ،فمن املفرتض أن ينكر
ضمن اختصاصات اللجنة إعداد التقارير املتعلقة بالطفولة وباألخص التقرير
اخلاص باتفاقية حقوق الطفل ،أي ال نقتصر فقط عل اتفاقية حقوق الطفل
وإمنا نتعدى ذلك إىل الربوتوكوالت االختيارية املكملة هلا وغري ذلك،
فنقول« :إعداد التقارير املتعلقة بالطفولة متهيدًا لرفعها إىل املنممات

5

الدولية» ،ألني أعتقد أن هنا اختصاص أصيل من اختصاصات اللجنة
وينبغي أن ينص عليه هنا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فانمة حممد البلوشي وزيرة

10

حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،ليس لدينا مانع من هنه اإلضافة ،بل عل
العكس فهنا يضيف إىل اللجنة .بالنسبة إىل وضع االسرتاتيجية ،أعتقد أن

15

النص قد يكون صحيحًا؛ ألن قرار اللجنة ياتي من جملس الوزراء ،ومجيع
تقاريرنا نرفعها إىل جملس الوزراء مبا يف ذلك االسرتاتيجية ،فمجلس الوزراء
يامرنا بوضع اسرتاتيجية تقدم إليه حت يوافق عليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،التعديل الني اقرتحه األب املستشار القانوني للمجلس هو
تغيري كلمة «وضع» إىل كلمة «اقرتاح» .خبصوص ما ذكرته األخت
الدكتورة بهية اجلشي ،هل ندخل يف كل هنه التفاصيل؟ يف حني أن املادة
تقول« :التنسيق والتعاون بني خمتلف األجهزة احلكومية واملؤسسات األهلية
فيما يتعلق بالطفولة» ،هل ياتي إعداد التقارير يف قانون؟ كما يقول األب
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25

الدكتور صالح علي سنصوت عل هنه املادة بندًا بندًا .بالنسبة إىل البند
األول هناك اقرتاح بتغيري كلمة «وضع» إىل كلمة «اقرتاح» .تفضل األب خليل
إبراهيم النوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن كلمة «وضع» أوقع وأنسب ،ألن
االقرتاح هو يف النهاية اقرتاح ،أما كلمة «وضع» فهي أمشل يف هنا املوضع،
نبعًا االقرتاح سياتي من اللجنة الوننية جمللس الوزراء كاقرتاح ،ولكن من
مسؤولية هنه اللجنة «وضع» ،وليس «اقرتاح» فقط ،إذا كانت اقرتاحات
فمعن ذلك أنها ستنسحب عل كل شيء ،أعتقد أن كلمة «وضع» أوقع يف

10

النفس ويف الواقع ،وشكرًا.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس ،مل يتنبَ أحد اقرتاح تغيري كلمة «وضع» إىل كلمة
«اقرتاح».

15

الرئيـــــــــــــــس:
مل يتبنه أحد؟! تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتبن

اقرتاح األب الدكتور عصام

الربزجني ،فاالسرتاتيجية الوننية جيب أن تعتمد من جهة أعل من اللجنة
الوننية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

شكرًا ،هل هناك مالحمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل البند  0من املادة  01بالتعديل الني ذكره األب
املستشار القانوني للمجلس وتبنته األخت لولوة العوضي؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هنا البند بالتعديل املنكور .وننتقل إىل البند  ،2فهل يوافق
اجمللس عليه كما جاء من اللجنة؟

10

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هنا البند .وننتقل إىل البند  ،3فهل يوافق اجمللس عليه كما
جاء من اللجنة؟

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هنا البند .وننتقل إىل البند  ،4فهل يوافق اجمللس عليه كما

20

جاء من اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:

25

إذن يُقر هنا البند .وننتقل إىل البند  ،1فهل يوافق اجمللس عليه كما
جاء من اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

30

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هنا البند .هناك اقرتاح من األخت الدكتورة بهية اجلشي
بإضافة بند إىل املادة  01ياخن الرقم  1ينص عل التالي« :إعداد التقارير
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الوننية اخلاصة باالتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها اململكة ،وخاصة
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل» .فهل يوافق اجمللس عل ذلك؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هنا البند .واآلن هل يوافق اجمللس عل املادة ككل؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هنه املادة ككل .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر
اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

15

املادة ( )01املستحدثة :توصي اللجنة باستحداث هنه املادة بالصيغة
الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟

20

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل هنه املادة؟

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.
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30

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة ( 024املستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هنه املادة بالصيغة
الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:

5

هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟ تفضل األب مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،حبسب ما هو معروف يف قانون العقوبات فإن
العقوبة شخصية ،وبالتالي إذا كان من قام باستغالل األنفال يف األنشطة

10

السياسية إحدى اجلمعيات السياسية ،فما هي العقوبة اليت سوف تطبق
وخصوصًا أن اجلمعية هي شخصية اعتبارية؟ وهل سياخن القانون ذلك بعني
االعتبار؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،هل هناك مالحمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:

20

هل يوافق اجمللس عل هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:

25

إذن تُقر هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة ( 021املستحدثة) :توصي اللجنة باستحداث هنه املادة بالصيغة
الواردة يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الباب السابع :املعاملة اجلنائية لألنفال :الباب الثامن بعد إعادة

15

الرتقيم :توصي اللجنة بعدم املوافقة عل قرار جملس النواب حبنف عنوان
هنا الباب (الباب السابع :املعاملة اجلنائية لألنفال) ،مع إعادة ترقيم هنا
الباب ليصب الباب الثامن .وعل ذلك يكون مسم الباب عل النحو التالي:
الباب الثامن :املعاملة اجلنائية لألنفال.
20

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحمات عل هنا الباب؟ تفضلي سعادة األخت الدكتورة
فانمة حممد البلوشي وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:

25

شكرًا معالي الرئيس ،أقرتح حنف هنا الباب باكمله وأمتن أن
يتبن أحد أعضاء اجمللس هنا االقرتاح ،فكما ذكرنا أن قانون األحداث
جيب أن يكون قانونًا منفصالً ويطور ويعدل ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت الدكتورة بهية اجلشي تتبن  ،األخت مجيلة سلمان
تتبن  ،األب عبداجلليل العويناتي يتبن  ،األب صادق الشهابي يتبن  ،األخت
الدكتورة ندى حفاظ تتبن  ،األب أمحد بهزاد يتبن  ،األخت عائشة مبارك
تتبن  .تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أيضًا أتبن لكن مع التحفظ عل سن
الطفل ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل حنف الباب الثامن بكامله؟

(أغلبية موافقة)
20

الرئيـــــــــــــــس:
إذن حينف الباب الثامن كامالً .تفضل األب مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا القانون نوقش يف سنتني وأدخلنا عليه
تعديالت كثرية ،وحنفنا منه أبوابًا ،وأضفنا إليه أبوابًا ،وعدّلنا يف صياغات
وألغينا أخرى ،فارجو من الرئاسة ومن اجمللس أن حييل اآلن هنا القانون ــ
ملدة قصرية تبلغ أسبوعني ــ إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية للنمر يف
صياغة املواد والتاكد من ترابطها مع بعضها بعضًا ،وعدم خمالفتها لبعضها
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25

بعضًا ،وأن ياتونا باملشروع يف صياغته النهائية لكي نصوّت عليه يف صورته
النهائية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صا ح العوضي.

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األب مجال فخرو ،ولكني
ساستبق تانيبك لي ،يف املادة  021من مشروع القانون حول «االستغالل
املُنمم» لدي عليها مالحمة ،ففي البحرين ال يوجد إجرام منمم ،وإمنا

10

اإلجرام املنمم قد يكون عل شكل مليشيات لإلجرام املنمم ،وحنن مل
نصل إىل هنه احلالة ،وبالتالي أقرتح أن تكون العبارة «اإلجرام املنمم وغري
املنمم» ،ألن ما نعانيه يف البحرين هو إجرام غري منمم ،وال توجد لدينا
مليشيات تستغل األنفال إجراميًا ،دعنا من املسريات السياسية واملماهرات،
ولكن اإلجرام املنمم له مدلول ومفهوم آخر ،وأقرتح تعديل العبارة لتكون

15

«اإلجرام املنمم وغري املنمم» ،وما تعانيه مملكة البحرين هو اإلجرام غري
املنمم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع اقرتاح األب مجال فخرو ،ولكن
حبنا لو تكون اللجنة مشرتكة بني جلنة الشؤون القانونية والتشريعية وجلنة
شؤون املرأة والطفل ،كي ننتهي من املشروع خالل الفرتة احملددة ،وخاصة
أن هناك بعض املواد اليت كان فيها نلبات إعادة مداولة ،وقد مت تقديم
نلبني ــ موجودين عندنا ــ ولكن مل يتم عرضهما ،وحنب أن يتم تنسيق جلنة
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25

مشرتكة بني جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وجلنة شؤون املرأة والطفل
برئاسة األخت منرية بن هندي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان أنا ال أعرف إذا كان هنا اإلجراء ينسجم مع

5

الالئحة الداخلية أم ال؟ تفضل األب الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
املستشار القانوني باجمللس.

املستشار القانوني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  99من الالئحة الداخلية تشري إىل

10

االقرتاح الني تفضل به األب مجال فخرو ،وتنص عل أنه «إذا أدخلت اللجنة
املختصة تعديالت مؤثرة عل صياغة مشروع قانون ،جاز هلا قبل رفع تقريرها
إىل اجمللس أن حتيله ،بعد موافقة رئيس اجمللس ،إىل جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية أو مكتبها ،لتبدي رأيها يف صياغة املشروع وتنسيق مواده
وأحكامه خالل املدة اليت حيددها رئيس اجمللس ،وتشري اللجنة يف تقريرها

15

إىل رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها» ،هنه هي املادة
املتعلقة باالستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتنسيق أحكام مشروع
القانون ،والسيما أنها قد أدخلت عليه تعديالت كثرية ،ويف أوقات خمتلفة،
وكنلك هناك تعديل يف ترقيم املواد وتسلسلها ،كل ذلك ينبغي تنميمه
وإدراجه وتعديل الصياغات إذا مل تكن سليمة ،وهنا األمر من اختصاص

20

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وليس هناك حاجة إىل أن تشكل جلنة
مشرتكة يف هنا الشان ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور صالح علي حممد.
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25

العضو الدكتور صالح علي حممد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد من سعادة األب املستشار القانوني
باجمللس أن يوض لي ،اللجنة رفعت تقريرها واجمللس ناقش التقرير ،والنص
الني قرأه يقول« :قبل رفع تقريرها» ،فهل نسري من الناحية اإلجرائية
والقانونية عل الطريق الصحي ؟! فنحن انتهينا من التقرير وناقشناه وانته

5

املوضوع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هنا ما أردت قوله ،اآلن اجمللس اختن قراره ،فهل جيوز أن
نعيد املشروع بقانون إىل اللجنة املختصة أو جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

10

إلعادة النمر فيه وترتيبه من جديد؟ يف احلقيقة حت ال نسن أعرافًا خارجة
عن نطاق اللوائ الداخلية نريد أن نتاكد من أن نلب إحالة املشروع بقانون
إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد موافقة جملسكم صحي أم ال؟
تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
15

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،نصّ املادة اليت تطرق إليها األب املستشار
القانوني باجمللس هي املادة  99واليت تتحدث عن حالة التقرير قبل رفع اللجنة
إليه ،ولكن ينبغي أيضًا أن ننمر إىل املادة  019من الالئحة الداخلية اليت
تقول «للمجلس قبل أخن الرأي عل مشروع القانون بصفة نهائية ،إذا كانت

20

قد أدخلت عل نصوصه تعديالت باجللسة ،أن حييله إىل اللجنة املختصة
لتبدي رأيها باالشرتاك مع جلنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها يف
صياغة وتنسيق أحكامه .وعل اللجنة احملال إليها املشروع أن تقدم تقريرها
يف املوعد الني حيدده هلا اجمللس .وال جيوز بعدئن إجراء مناقشة يف املشروع
إال فيما يتعلق بالصياغة» ،احلالة متوافرة ،وهي حالة إدخال تعديالت عل
املشروع قبل صياغته النهائية ،فإذا كان يف جزئية اإلدخال املباشر يف
القانون اآلن قد أجيزت هنه التعديالت ،وما تطرق إليه األب مجال فخرو ال
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25

يوجد نص مينعه ،ويف الوقت ذاته أنت اآلن أمام نص املادة  019اليت تعطي
احلق للمجلس إذا ارتاى ذلك ،ولنلك أنا نلبت أن تكون اللجنة مشرتكة،
باعتبار أن اللجنة األم هي جلنة شؤون املرأة والطفل وجلنة الشؤون التشريعية
والقانونية من صلب اختصاصها تقديم املساعدة ألي جلنة من اللجان األخرى.
معالي الرئيس ،البد أن يضع اجمللس يف اعتباره أن إقرار مواد قانون الطفل

5

مرّ يف مراحل متقطعة ال ميكن أن يدركها العقل يف حينها ،هناك بعض
املواد قد جند مع املراجعة أنها كررت أو أنه متت إضافة مواد تتعارض معها.
اقرتاح األب مجال فخرو وجيه جدًا ،وأنا أمتن عل اجمللس أن يوافق عليه،
وال يوجد يف نص الالئحة الداخلية ما يتعارض مع هنا األمر ،واألمر مرتوك
ألعضاء اجمللس ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األب السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
15

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أحب أن أذكّر بان هنا القانون اآلن أدخلت
عليه تعديالت وسوف يعود إىل جملس النواب ،وجملس النواب له حق أن
يوافق عل التعديالت اليت أدخلت من قبلكم ،وله احلق يف أن يرفض
ويتمسك بتعديالته ،فنحن مل ننتهِ من القانون ،والبد أن ننتبه إىل هنه

20

الناحية .فقضية أن نعيد مشروع القانون إىل جلان أخرى وننمم مواده ،نقول
عنها إن القانون إىل اآلن مل تنتهِ منه السلطة التشريعية ،واليزال بني
اجمللسني .ويف احلقيقة القرار الصحي أن يوافق عل مشروع القانون ،ويف
اجللسة القادمة إذا كان للجنة رأي يف مادة معينة أن تكون برقم معني بدل
رقم آخر ،فهنا ميكن تصحيحه ،لكن القانون كقانون من املفرتض أنه
انته اليوم بالنسبة إىل جملس الشورى وسيعود إىل جملس النواب ،وجملس
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النواب له كل احلق يف أن يوافق عل التعديالت اليت أدخلت عل القانون أو
أن يرفضها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن ال نريد أن ندخل اآلن يف جدل نويل ،وال نريد أن نتخن

5

إجراء ال ينسجم مع الالئحة الداخلية .فيما يتعلق بإعادة املداولة يف أي مادة
من املواد يبق ذلك حقًا مكفوالً قبل أخن الرأي النهائي عل مشروع
القانون ،فاي عضو لديه تعديل عل أي مادة من املواد ميكن نرحه عل
اجمللس قبل أخن الرأي النهائي ،ونكتفي بنلك يف اعتقادي .أما إجراء إعادة
املشروع إىل جلنة مشرتكة ففي قناعيت أنه ال يتماش مع صحي الالئحة،

10

تفضل األب مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،امس لي أن أختلف معك ،املادة  019من
الالئحة الداخلية تنطبق باحلرف عل ما نتكلم عنه اآلن .كالم األب وزير

15

شؤون جملسي الشورى والنواب له احرتامه ،ملاذا نرسل إىل اإلخوان يف جملس
النواب مشروع قانون (مهلهل) وحنن لدينا فرصة واحدة لكي نتفق أو خنتلف
معهم يف التعديالت؟! األفضل أن نرسل إليهم مشروع قانون يتناسب مع هنا
اجمللس ومع جودة العمل فيه ،حت يتفقوا هم معنا يف معمم املواد ،وخنتلف
يف مواد قليلة ترجع إلينا الحقًا .وأعتقد أن اإلخوان يف جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية واللجنة املعنية عل كفاءة كبرية يف النمر يف هنا املوضوع إلعادة
التاكد من حُسن الصياغة وتسلسل املواد وأرقامها ،وليس إعادة النمر يف
املشروع برمته ،واملادة  019من الالئحة الداخلية واضحة وضوح الشمس
عندما قالت« :للمجلس قبل أخن الرأي عل مشروع القانون بصفة نهائية»...
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وحنن تقدمنا بهنا الطلب قبل أن تقدم معاليك االقرتاح باخن الرأي بصفة
نهائية ،وبالتالي فإن توقيتنا صحي  ،وتضيف املادة ...« :إذا كانت قد أدخلت
عل نصوصه تعديالت باجللسة »...وحنن يف كل جلسة ندخل تعديالت ،ثم
تقول املادة ...« :أن حييله إىل اللجنة املختصة ...مع جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية ...وعل اللجنة احملال إليها املشروع أن تقدم تقريرها يف املوعد الني

5

حيدده هلا اجمللس .وال جيوز بعدئن إجراء مناقشة يف املشروع إال فيما يتعلق
بالصياغة» ،أنا أعتقد أن هنه املادة تنطبق متامًا عل احلالة اليت بني أيدينا،
وجيب معالي الرئيس جلودة العمل يف هنا اجمللس أن حنيله ملدة أسبوعني إىل
اإلخوان يف اللجنة املشرتكة لكي يعيدوه لنا ضمن أحكام هنه املادة ،وأنا
متاكد أن معاليك والزمالء األعضاء سوف تقولون إن هنا أحسن اقرتاح

10

قدمناه ألننا سوف خنر بقانون متكامل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األب الدكتور عصام الربزجني أنت استشهدت مبادة أخرى.

15

املستشار القانوني باجمللس:
نعم سيدي الرئيس ،ولكن املادة  019من الالئحة الداخلية أكثر
انطباقًا عل هنا املوضوع ،وأعتقد أن املادة  019هي اليت ينبغي أن تطبق يف
هنا اجملال.
20

الرئيـــــــــــــــس:
أي أنك تتفق مع هنا الرأي.

املستشار القانوني باجمللس:
نعم سيدي الرئيس.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فانمة حممد البلوشي وزيرة
حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:

5

شكرًا معالي الرئيس ،فقط أوّد أن أنبّه اجمللس املوقر إىل أننا سوف
نرجع إىل البداية مرة أخرى ،اجمللس ناقش هنا القانون كلمة كلمة وحرف
حرف ،وإن إعادة صياغته من قبل جلنة قانونية بدون وجود املختصني يف هنا
املوضوع سوف تؤثر عل القانون ،وسوف تؤثر عل خمرجاته .فانا أمتن أن
مواد هنا القانون ــ وهلل احلمد ــ جاءت قوية بعد كل هنه املناقشات

10

واملداوالت سواء يف التعديل أو يف الرتتيب وغري ذلك ولكن ال نريد التعديل يف
الصياغة ،التعديل يف الصياغة يعي أن الكل البد أن يدلي بدلوه من جديد
يف كل مواد القانون ،أمتن عل جملسكم املوقر أن يوافق عليه اليوم ألن
القانون مل ينته بل سيحال إىل جملس النواب ،وإذا كانت هناك تعديالت
عل هنا القانون يف اجللسة القادمة فانا أعتقد أن هنا املوضوع سياخن فرتة

15

أنول ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اآلن حبسب رأي املستشار القانوني للمجلس أن املادة  019من
الالئحة الداخلية تنطبق عل الطلب الني قُدم .تفضلي األخت رباب عبدالنيب

20

العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما ذكرته سعادة الوزيرة ،ولكن
حنن نطلب فقط صياغة التعديالت اليت أجريت يف اجللسة؛ ألن عادة
الصياغات اليت تطرح يف اجللسات تكون غري حمكمة فتحال إىل جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية إلحكام صياغتها ،أما باقي املواد ــ إذا
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أقررناها حنن أعضاء اجمللس ــ فليس لنا احلق يف إعادة صياغتها ،والنص
واض وصري يف هنا املوضوع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ال أعرف ماذا أقول؟ ألن أي شخص عندما يقرأ النص

5

يستطيع أن يستنتج منه ما يريد ،أنتِ تقولني النص واض واألب املستشار
القانوني باجمللس يقول أيضًا النص واض .

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس ،النص واض  ،تقول املادة« :للمجلس قبل أخن الرأي

10

عل مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت عل نصوصه تعديالت
باجللسة »...فقط ،هنه التعديالت البد أن حتال إىل جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،أما باقي مواد القانون كما ذكرت سعادة الوزيرة...

الرئيـــــــــــــــس:

15

لنلك أقول إن هنه املادة ال تنطبق عل هنه التعديالت واإلخوان قالوا
إنها تنطبق والسؤال هو :هل تنطبق أم ال؟ أرجو أال خنر عن موضوع الالئحة
الداخلية .تفضل األب مجال عبدالعميم درويش املستشار القانوني بوزارة
شؤون جملسي الشورى والنواب.
20

املستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك نوعان من التعديالت :تعديالت تتم
داخل اللجنة .وتعديالت تتم داخل اجللسة ،أي يتقدم السادة األعضاء
بتعديالت عل بعض النصوص وتتم إحالتها إىل جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية إلعادة ترتيب املواد وصياغتها فقط إذا رأى اجمللس ذلك ،وهنا
النص ــ نص املادة  019ــ ينطبق عليها ،أما أي تعديل يتم داخل اللجنة فال
تنطبق عليه املادة  019من الالئحة الداخلية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
سعادة املستشار معن كالمك أن نص املادة  019ال ينطبق عل أي
تعديالت سابقة يف هنه اجللسة.

املستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:

5

نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
هنا ما أقوله .تفضل األب مقرر اللجنة.

10

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع تفسري األخت دالل الزايد واألب
املستشار القانوني ألننا إذا قمنا بتطبيق نص املادة عل هنه اجللسة فهناك
ثالث تعديالت فقط أجريناها يف هنه اجللسة ،وهي تغيري كلمة «وزارة» إىل
كلمة «وزير» ،وحنفنا فقرة واحدة ،وقمنا بتغيري كلمة «وضع» إىل كلمة

15

«اقرتاح» ،فال يستدعي األمر أن نؤخر التصويت عل القانون ألن هنه
التعديالت بسيطة جدًا وليست كثرية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أقول لكم توكلوا عل اهلل ودعونا نصوت عل مشروع

20

القانون وأرجو منكم أال خترجوا عن الالئحة الداخلية باقرتاحات غري
مدروسة .أما بالنسبة إىل إعادة املداولة فهي حق لكل عضو لكن قبل أخن
الرأي النهائي .يا إخوان ال أود أن ندخل يف نقاشات نويلة لنا أنلب منكم
قفل باب النقاش ،فهل يوافق اجمللس عل ذلك؟

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش .الرأي النهائي اآلن هو أن نصوت عل مشروع
القانون يف جمموعه وسناخن الرأي النهائي يف اجللسة القادمة ،وإذا كان
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لدى أي عضو أي تعديل عل أي مادة فيمكنه أن يطلب إعادة املداولة ،فهل
توافقون عل هنا الرأي؟

العضو دالل جاسم الزايد:
قبل التصويت عل هنا الرأي أقرتح أن نصوت عل اقرتاح األب مجال

5

فخرو.

الرئيـــــــــــــــس:
هل نصوت عل اقرتاح مجال فخرو؟
10

العضو دالل جاسم الزايد:
نعم نصوت عل اقرتاحه.

الرئيـــــــــــــــس:
اقرتاحه خيتلف عما ورد يف املادة  019من الالئحة الداخلية.

15

العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،حنن نعلم القصد ولكن عل األقل إذا كنتم ال
توافقون عل اقرتاح األب مجال فخرو فلدي اقرتاح آخر ،ألنكم إذا سالتم
حت أعضاء اللجنة هل لديهم جممل قانون الطفل؟ سيقولون :ليس لدينا ،لنا

20

أنلب من األمانة العامة أن يتم تصوير املشروع بالكامل وما انته إليه من
قرارات يف اجمللس عل مدى األدوار السابقة ،وأن يسلم لكل أعضاء اجمللس
نسخة من املشروع كي يستطيعوا االنالع عليه ويسهل عليهم نلب إعادة
املداولة ،وأال نكتفي فقط بالقول ارجعوا إىل احملاضر السابقة ألننا ناقشنا
هنا املشروع عل مدى  22جلسة ،وإذا أخننا باقرتاح األب مجال فخرو فسوف
يقلل اجملهود عل األعضاء ،ألن املشروع إذا أحيل إىل اإلخوة يف جملس
النواب فال نريد أن يرجع املشروع مرة ثانية إلينا؛ ألن هناك مواد كثرية
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اختلفنا عليها ويف نفس الوقت حنن نتمسك برأينا ومن املمكن أن يتطلب
األمر عقد جملس وني .بالنسبة إىل من يقول إن اقرتاح األب مجال فخرو ال
ينطبق مع الالئحة الداخلية ،حنن بيّنا أن ذلك جائز ،ألن كل ما ليس
ممنوعًا يعترب مباحًا ،ائتوني بنص واحد صري مينع نلب اقرتاح األب مجال
فخرو ،فعندما أشرت إىل املادة  019قلت إنها خاصة باألمور اليت مت التوافق

5

عليها يف هنه اجللسة ،وهي مل حتصرها عل سبيل القطع واجلزم بل يمل
الباب مفتوحًا يف هنه األمور ،لنلك أنلب ــ إذا مل تتم املوافقة عل اقرتاح
األب مجال فخرو ــ أن يتم تصوير جممل قانون الطفل كي يعرف األعضاء ما
هي التعديالت اليت متت يف هنا املشروع ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،نعم سنقوم بتوزيع جممل القانون عل األعضاء قبل أخن
الرأي النهائي ،وإذا أراد أي عضو أن يطلب إعادة املداولة يف أي مادة فهنا من
حقه وليست هناك أي مشكلة .اآلن األب مجال فخرو لديه اقرتاح وإذا كان
مصرًا عليه مع أنه خيالف الالئحة الداخلية فسوف أنرح املوضوع للتصويت

15

والرأي هو رأي اجمللس ،فهل يوافق اجمللس عل اقرتاح األب مجال فخرو؟

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:

20

عل كلٍ بهنا نكون قد انتهينا من مناقشة مجيع مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
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