 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 9السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل ا ملسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
 - 2السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
 -وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.

5

 من وزارة الداخلية:
 - 9املقدم راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
 - 2املقدم حممد راشد احلسيين مدير إدارة اإلصحاح والتههيل.
 - 3الرائد مازن إبراهيم التميمي رئيس شعبة بإدارة اإلصحاح والتههيل.
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 - 4النقيب حسني سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
 - 5املــحازم عبــدالوهاب عبــدالعزيز اجلــار الضــاب القــانوني بــإدارة اإلصــحاح
والتههيل.
 - 6املحازم أول حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية.
 من وزارة الصناعة والتجارة:
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 - 9السيد أمحد عيسى بوبشيت وكيل الوزارة لشؤون التجارة باإلنابة.
 - 2الدكتور حممد جابر عبدالعليم املستشار القانوني.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسحامية واألوقاف:

21

 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة الدولة لشؤون حقوق اإلنسان:
 السيد حممد مجعة جاسم مدير الشؤون القانونية واالتفاقيات. من ديوان اخلدمة املدنية:
 - 9السيد أمحد زايد الزايد رئيس الديوان.
 - 2السيد عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات واألجور.
 - 3السيد ياسر رمضان عبدالرمحن املستشار القانوني.
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25

كما حضرها الدكتور أمحد عبـدا
الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــدا

ناصـر األمـني العـام املسـاعد للشـؤون

احلــردان األمــني العــام املســاعد للمــوارد البشــرية

واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئـة املستشـارين
القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين القان ونيني بـاجمللس ،كمـا حضـرها
عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامـة ،ثـم افتـتع معـالي 5
الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســم ا

الــرمحن الــرحيم نفتــتع اجللســة السادســة مــن دور االنعقــاد

العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتحاوة أمســاء األعضــاء 91
املعتذرين ،والغائبني عـن اجللسـة السـابقة .تفضـل األد عبـداجلليل إبـراهيم آل
طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السحام عليكم ورمحة ا
ا

وبركاته ،وأسعد 95

صباحكم بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصحاب

السعادة األعضاء :عبدالرمحن حممد مجشري ،وأمحد إبراهيم بهزاد للسفر
خارج اململكة ،وخالد عبدالرمحن املؤيد للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من
جهة أخرى ،وفؤاد أمحد احلاجي ،وعلي عبدالرضا العصفور ،وخالد
عبدالرسول آل شريف ،وعبدالرمحن إبراهيم عبدالسحام لظرف صحي 21
طارئ .وتغيب عن اجللسة السابقة صاحب السعادة العضو خالد عبدالرسول
آل شريف ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا25 .
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك محاحظات عليها؟ تفضلي األخت رباب
عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  45السطر  3أرجو تغيري كلمة
«انتفاع» إىل كلمة «انتفاء» ،ويف الصفحة نفسها السطر  7أرجو تغيري عبارة
«يهدف أيضًا إىل توسيع نطاق مزود مبسؤولية اخلدمة» إىل عبارة «يهدف
أيضًا إىل توسيع نطاق انتفاء مسؤولية مزود اخلدمة» ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك محاحظات أخرى ؟
91

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل .يف احلقيقة وردني صباح
اليوم رسالة من األخت مجيلة سلمان تطلب فيها حذف بعض ما ورد على لسان

األخت دالل الزايد يف مضبطة اجللسة اخلامسة من الفصل التشريعي الثالث 95
من دور االنعقاد العادي الثالث .نص الرسالة يقول :إنه يف اجللسة املذكورة
أعحاه احتوت مداخلة األخت دالل الزايد الواردة يف الصفحتني  77و 79على
كلمات وعبارات جاءت خحافًا ألحكام الحائحة الداخلية ،حيث شكلت
مساسًا بكراميت بصفيت عضوًا يف اجمللس من خحال توجيه اتهامات
وعبارات جمافية للحقيقة ،واتهامي بعدة اتهامات يُفهم منها عدم حتملي 21
املسؤولية ،وإخفاء حقائق مهمّة عن اجمللس وغريها من العبارات .وما دار يف
كحامها يف اجللسة املاضية تسبب لي بإحراج أمام األعضاء وأمام الرأي
العام ،حيث واجهت الكثري من التساؤالت من قبل العامة حول هذا املوضوع،
نتيجة حلساسية امللف املتعلق بالنائبني السابقني والذي عرض على جلنة حقوق
اإلنسان للربملانيني يف الربملان الدولي ،وتعاطي الرأي العام مع هذا امللف25 ،
وعليه ألتمس من معاليكم شطب مجيع العبارات اليت شكلت مساسًا
بكراميت بصفيت عضوًا يف اجمللس ،وخصوصًا أنه يف حالة التصديق على
املضبطة سيتم طباعتها ونشرها يف اجلريدة الرمسية ،وستكون يف متناول
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اجلميع مما سيوثق اإلساءة اليت تعرضت هلا .هذا هو مضمون الرسالة اليت
وردت من األخت مجيلة سلمان .يف احلقيقة لقد اجتمعت مع األختني
الكرميتني دالل الزايد ومجيلة سلمان ،وأكدت لي األخت دالل أن كحامها
ليس موجهًا إىل األخت مجيلة وليست هي املقصودة ،وقد قمت بإبحاغ األخت
مجيلة مبا قالته األخت دالل ،وبالتالي أعتقد أن املوضوع ال حيتمل املزيد من 5
التوتر والتهزيم ،وأعتقد أن اجلميع كانوا حريصني على أن تكون مصلحة
الوطن فوق كل االعتبارات ،وأن اجلميع مكلفون باحلرص على متثيل
املؤسسة التشريعية ومملكة البحرين بالشكل الذي متليه عليهم ضمائرهم
ومسؤولياتهم يف هذا اجلانب .فق أحببت أن أذكر هذا الكحام ،وأرجو من
اجلميع أن يتحلى بالصرب واحلكمة والعقحانية يف مثل هذه املواضيع ،ألن ما 91
ورد ما هو إال كحام قيل فق  ،وبالفعل حصل هناك خطه بالنسبة إىل
موضوع السرية ،وقد أوضحت هذا اجلانب ،وليس هناك أي عمل ال حيصل
فيه أخطاء ،وهذه األخطاء وقعت حبسن نية ،وليست مقصودة .تفضلي األخت
دالل جاسم الزايد.

95

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أن أوضع نقطة مهمة وهي أنه طوال
عملي يف هذا اجمللس حافظت دائمًا على كرامة وهيبة هذه املؤسسة
الدستورية ،ومل أخطئ يف حق أي عضو من األعضاء ،بل على العكس أرى

أن هذه الرسالة اليت وجهت إليك فيها إساءة ،عندما يُذكر يف الرسالة أن 21
هناك مساسًا وعبارات تعميمية ذكرت يف املضبطة ،ليهتيين شخص ويوضع
لي أين هذه العبارات؟ يف األساس أنا مل ألفظ اسم األخت مجيلة سلمان يف
مداخليت ،بل تكلمت عن الوفد احلالي والسابق بشكل عام وعن الشعبة
الربملانية ،هذه نقطة .النقطة الثانية :مل أمحّل أحدًا معينًا بذاته هذه
املسؤولية ،واعتربت أنها مسؤولية مجاعية .وأعتقد أنين لو خرجت عن 25
الحائحة الداخلية لنبهتين أنت يا معالي الرئيس .النقطة الثالثة :مداخحات
األعضاء من بعدي ــ مبن فيهم رئيس الوفد األد مجال فخرو ــ أكدت هذا
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التقصري واخلطه ،وبعد ذلك هناك عضوان آخران من الشعبة الربملانية أكدا
وجود هذا التقصري ومححا املسؤولية ،وأعتقد أن املضبطة واضحة وصرحية،
فما يشملين يشملهم أيضًا ،وأنا يف حياتي مل أقم بإحراج أي شخص أمام
الرأي العام ،أساسًا اجمللس بهكمله حمرج أمام الرأي العام ألننا مل حنرك
املوضوع منذ شهر إبريل ،حيث إن هذه الشكوى وضعت يف موقع االحتاد 5
الربملاني ،أي باحث اآلن يستطيع أن يذهب إىل موقع االحتاد الربملاني ويبحث
عن جلنة الربملانيني وسيجد أن هذه الشكوى مقيدة حتت رقمي  13و ،14
وهذا يدل على حرصنا على أن نكاشف بعضنا البعض بهخطائنا ألننا سلطة
تشريعية ،وإذا كنا نرفض تصحيع اخلطه أو تصحيع املسار فكيف نطالب
احلكومة بهن تقبل النقد والتصحيع؟! ليست لدي مشكلة أن أعتذر إذا 91
كان لحاعتذار موجب ،ولكن اليوم ال أجد لحاعتذار أي موجب ،وال أقول
إنين مقصرة ،وال أقول إنين أخطهت يف حق أي شخص ،وأنا متمسكة
بكحامي ،واجمللس هو الذي سيقرر ،ألن أمامه املضبطة ،وأمامه ما قيل،
وأمامه ما هو موجود اآلن .وأنا ــ و

احلمد ــ مل آتِ إىل معاليك وقلت لك

(من حتت لتحت) إن هذا املوضوع كذا وكذا ،بل تكلمت عن املوضوع 95
علنًا ،وشرحته علنًا أيضًا ،وبالتالي أرفض متامًا شطب أي كلمة وردت على
لساني إال إذا رأى اجمللس أنين على خطه وجيب شطب كحامي وجيب
االعتذار ،فهنا أحرتم هذه املؤسسة الدستورية وآراء األعضاء ،فيما خحاف
ذلك فهنا لست مقصّرة ،وأرفض شطب أي كلمة وردت على لساني ،وهذا
من املصلحة العامة للبلد عندما نتكلم بداية عن أخطائنا وتقصرينا ،وهذا 21
ليس به أي شيء ،وإذا قرر اجمللس حذف ما ورد على لساني يف املضبطة حول
هذا املوضوع فسيجر معي كل عضو أيد كحامي وقال إن كحامي صحيع
وحنن مقصرون وخمطئون ،واألمر مرتوك للمجلس ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد خالد حسني املسقطي.
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العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس هناك أدنى شك يف أن مجيع األعضاء
حيرتمون اآلخرين ،ومهمتنا تتجه اجتاهًا واحدًا وهو مصلحة البلد .فق أود
أن أثري نقطة تستدعي انتباه الرئاسة ،أعين تنظيم الحائحة الداخلية بالنسبة
إىل مضاب اجللسات يف هذا اجمللس ،املادة  75من الفصل الرابع من الحائحة 5
الداخلية أعطت لرئيس اجمللس ـــ أو بناء على طلب احلكومة ــ احلق يف
شطب ما ورد يف املضبطة ،وأنا ال أعتقد أننا خحال السنوات املاضية تطرق
أحدنا أو كان هناك طلب للتعديل على املضبطة من شخص آخر غري
الشخص الذي تكلم يف املضبطة ،ولكن تركنا املسهلة لرئاسة اجمللس
كي تتخذ اإلجراء املناسب بالنسبة إىل حمتويات املضبطة .قبل أن ندخل يف 91
تشعبات املوضوع ،نود معرفة هل التوجه القانوني يعطي ألي جهة احلق يف
تصحيع أو تعديل ما ورد يف املضبطة حتى لو مل تكن صاحبة الكحام نفسه؟
فق أحببت أن ألفت انتباهكم إىل هذه النقطة ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا حفاظًا على وقت اجمللس واحرتامًا
لرئيس وأعضاء اجمللس لن أدخل يف مهاترات وسجال حول هذا املوضوع21 .
العبارات اليت وردت يف املضبطة عبارات واضحة ،وأعلم بالتفصيل ما جاء يف
الحائحة الداخلية ،وأعلم أن للرئيس واحلكومة احلق يف أن يشطبا أي عبارة
وردت يف املضبطة ،لذلك جلهت إىل الرئيس كي أقيّم املوضوع ،وإذا كان
الرئيس يريد أن يشارك اجمللس يف اختاذ هذا القرار فهنا أفوض أعضاء
اجمللس بالطبع يف املوضوع الختاذ ما يرونه مناسبًا .فق

سهشري إىل عبارة 25

واحدة وهي «ولكن ال فائدة حني يذهب ممثل اللجنة من دون وجود إجراءات
موضوعة .املمثلون الذين يذهبون باستمرار إىل االحتاد الربملاني وبالذات يف
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جمال حقوق اإلنسان ،ملاذا مل خيربونا باملوضوع »...وغريها من العبارات.
سيدي الرئيس ،الكل يعلم سواء يف جملس النواب أو يف جملسكم املوقر
أنين الوحيدة من اجمللسني اليت أترأس اجملموعة العربية يف جلنة حقوق
اإلنسان والدميقراطية وليس غريي ،وبالتالي أعتقد أن العبارات واضحة .حنن
حمامون ونعرف كيف نفسر العبارات املوجودة ،ولكن بالنسبة إىل هذا 5
املوضوع أنا متمسكة حبقي وأضع املوضوع أمام اجمللس الختاذ القرار،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
91

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أن أوضع أن معاليكم دائمًا
تنصحوننا باالستهداء بهحكام الحائحة الداخلية وهي الصراط املستقيم الذي
نسري عليه يف كل اإلجراءات صغريها وكبريها يف جملسكم املوقر .املادة 95
 75من الحائحة الداخلية أعطت ــ كما تفضل اإلخوة ــ لرئيس اجمللس احلق
يف حذف أي كحام يصدر عن أحد األعضاء يف املضبطة من تلقاء نفسه،
لكن اليوم حنن نناقش موضوعًا مل يطرحه الرئيس من تلقاء نفسه وإمنا بناء
على طلب أحد األعضاء ،فحا جيوز ــ حبسب الحائحة الداخلية ــ أخذ رغبة
اجمللس إال باالحتكام إىل أحكام الحائحة الداخلية وعلى رأسهم 21
سعادتكم ،وطرحه بتاتًا على اجمللس طاملا أنه أتى من أحد األعضاء طبقًا
ألحكام املادة  ،75فنحن نناقش شيئًا أساسًا ال جيوز عرضه على اجمللس،
هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى ،املادة  65ــ كما ذكرت األخت دالل الزايد
ولكنها مل تشر إىل هذه املادة ــ صرحية وواضحة ،إذا كان هناك إخحال من
املتحدث يف كحامه حبيث أساء إىل اجمللس أو إىل أحد الزمحاء ،فمنْ له 25
احلق فق يف التنبيه إليه؟ هو رئيس اجمللس؛ ولكن مل حيدث ذلك .أنا مل
أحضر اجللسة السابقة ولكن عندما قرأت مداخحات األعضاء ــ وأنا من
الشخصيات اليت تقرأ املضبطة من الغحاف إىل الغحاف مل أرَ فيها أي مساس
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بشكل شخصي بهعضاء الشعبة الربملانية ،هذا الكحام يدخل يف حرية
التعبري ،وحرية التعبري مطلقة إذا كانت موجهة إىل كل فرد من أفراد
مواطين مملكة البحرين ،فمن باب أوىل أن تكون موجهة إىل أعضاء
السلطة التشريعية ،وإذا كنا ال نريد أن نصحع ما مت يف املاضي كي نبدأ
صفحة جديدة يف املستقبل فلن يكون هلذا اجمللس أي مقام يف حركة 5
اإلصحاح اليت ينشدها جحالة امللك ،هذا من جهة .من جهة ثانية ،أشعر ــ
كوني عضوًا يف جملس الشورى ــ أننا متلقون ،ألن دورنا اقتصر على التلقي
سواء من مكتب اجمللس أو من الشعبة الربملانية أو من املراسيم بقوانني ،البد
أن يكون هناك تنسيق كامل بني أعضاء هذا اجمللس والشُعب واللجان
ــ حتى اللجان الدائمة يف اجمللس ــ فهناك مادة يف الدستور ــ وهي املادة 91 994
ـــ مل جير تفعيلها منذ  9سنوات ،وهذه املادة لو ُفعّلت باألحكام التكميلية
لسدت النقص يف مجيع اإلجراءات اليت تتخذ يف هذا اجمللس مبا فيها الشعبة
الربملانية .األخت دالل الزايد مل تُشر إىل شخص حمدد وليس هناك تعريض
شخصي وأنا ال أدافع عن شخص ،وإمنا خماصمتنا للنصوص الواردة يف
املضبطة اليت تُنظر اليوم ،فاألخت دالل تكلمت عن احلضور ومل تتكلم عن 95
العضوية ،وأعتقد أن جلميع أعضاء الشعبة الربملانية حق حضور جلان الشعبة
الربملانية ،وهذا يدخل ضمن حرية التعبري .أرى أنه ال جيوز عرض املوضوع
على اجمللس؛ ألنه جاء خمالفًا حلكم املادة  75من الحائحة الداخلية اليت
يُطلب منا دائمًا وأبدًا االستناد إليها يف كل صغرية وكبرية ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:

21

شكرًا ،على كلٍ بعد هذا النقاش أعتقد أن املوضوع أصبع واضحًا
وال أريد الدخول يف نقاش أطول ،حيث إن املوضوع أخذ حجمًا أكرب من
حجمه ،كحام قيل وكحام مت الرد عليه ،وكما قال اإلخوة إن املقصود ليس 25
شخصًا بعينه ،وأرى أن نتجاوز هذا الكحام .لدينا بيان بشهن إدانة العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة ،تفضل األد عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني
العام للمجلس بتحاوته.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشهن إدانة العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة ،يُعرِب جملس الشورى عن إدانته للعدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة وما يشهده من تصعيد إسرائيلي عسكري خطري
ومتواصل ضد األبرياء من أبناء الشعب الفلسطيين ،والذي أدى إىل سقوط 5
عدد من الشهداء واجلرحى من أبناء الشعب الفلسطيين من دون استثناء
ألطفال أو نساء أو شيود ،مُبديًا استنكاره التام هلذه االعتداءات واملمارسات
اليت ينتهجها العدو اإلسرائيلي بني احلني واآلخر ،واليت تتنافى مع أبس
مبادئ اإلنسانية اليت تقرها املواثيق الدولية .كما يرى جملس الشورى يف
االعتداء اإلسرائيلي املتواصل على أرواح األشقاء الفلسطينيني بدون مباالة 91
باجملتمع الدولي ومؤسساته والقوانني الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان ما
يؤكد املساعي اإلسرائيلية إلفشال كل جهود ومبادرات السحام اإلقليمية
والدولية الرامية إىل إقامة السحام العادل والشامل والدائم يف املنطقة
واسرتجاع مجيع احلقوق العربية املغتصبة ،ويؤكد اجمللس يف سياق هذه
التطورات ضرورة رص الصفوف بني األشقاء الفلسطينيني وتوحيد اجلهود 95
العربية واختاذ مواقف أكثر قوة تسهم يف وقف االعتداء وبشكل فوري على
األبرياء احملاصرين يف غزة ،وذلك عرب السعي إلصدار جملس األمن قرارات
ملزمة تضع حدًا هلذه االعتداءات وجترّم مرتكبيها ،داعني يف الوقت ذاته
اجملتمع الدولي إىل حتمل مسؤولياته اإلنسانية والسياسية جتاه الشعب
الفلسطيين والتحرك السريع والعاجل لوضع حد للتجاوزات اإلسرائيلية 21
املستمرة جلوهر عملية السحام وقرارات الشرعية الدولية مبا بات يهدد أمن
واستقرار املنطقة بهسرها .كما يُعرب جملس الشورى عن مناصرته حلق
الشعب الفلسطيين يف العيش بهمن وسحام على أرضه العربية احملتلة ،وأن
ينعم بكامل حقوقه املشروعة يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس
الشريف ،وذلك حتقيقًا ألبس

مبادئ العدالة الدولية وحقوق اإلنسان25 ،

وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األمانة العامة ومكتب الرئاسة على 5
إصدار هذا البيان ،لكنه مل يكن حمددًا ــ وكلنا نعلم أن الواليات املتحدة
األمريكية تدعم الغزو اإلسرائيلي على غزة ــ والبد أن نوجه خطابًا إىل
الواليات املتحدة كي ال تكيل مبكيالني فيما يتعلق بانتهاكات حقوق
اإلنسان ،والبد أن نكون صرحيني مع أنفسنا عند التعامل مع األحداث
أكثر من مفردات هذا البيان ،وأقرتح أن يضاف إليه عبارة توجه إىل 91
حكومة الواليات املتحدة األمريكية خبصوص إعادة النظر يف موقفها جتاه
هذا الغزو؛ ألنها هي اليت أعطت الضوء األخضر إلسرائيل يف اهلجوم ويف
تصعيد اهلجوم أيضًا واعتربته دفاعًا عن النفس ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األد عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.

21

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،رسالة معالي السيد خليفة بن أمحد الظهراني
رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس النواب حول مشروع
قانون بشهن اعتماد بطاقات اهلوية الرمسية الصادرة عن دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )54لسنة 2192م .وقد

متت إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار 25
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالتقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية
الصادر باملرسوم رقم ( )46لسنة 2112م ،املرافق للمرسوم رقم  924لسنة 5
2199م( ،تقليل مدة احلبس االحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم) ،وأطلب
من األد إبراهيم حممد بشمي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

91

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟
95

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

21

(انظر امللحق  /1صفحة )57
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األد مقرر اللجنة.

25

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بناء على طلب اجمللس إعادة النظر يف هذا
التقرير واستدعاء اجمللس األعلى للقضاء ،اسرتدت اللجنة تقريرها ،لكن
لألسف الشديد مل يبعث اجمللس األعلى للقضاء أي ممثل عنه لحاجتماع
التكميلي .تدارست اللجنة هذا املوضوع والتعديل الذي أجراه جملس النواب

املوقر عليه ،وأعطى هذا التقرير للمتهم احملبوس احتياطيًا احلق يف التظلم 31
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()21

2192/99/99م املضبطة 6

من قرار النيابة برفض اإلفراج عنه إىل اجلهة األعلى داخل النيابة العامة،
وهي  3جهات رئاسية وعليه يتم التظلم تلقائيًا ،واتضع للجنة أن منع فرص
أخرى للمتهم احملبوس احتياطيًا يهتي بناء على إجراء هذه التعديحات ،وبناء
على مرئيات حوار التوافق الوطين املتضمنة تقليل مدة احلبس االحتياطي،
وقد بيّنت مذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوني أن مشروع القانون هذا مت 5
وضعه من قبل وزارة العدل والشؤون اإلسحامية واألوقاف بالتنسيق مع النيابة
العامة صاحبة االختصاص األصيل ،وهي اجلهة املعنية بهذا التعديل ،مما
يعين اطحاعها وموافقتها على تنفيذ هذه املرئيات ،وعلى ضوء ذلك توصي
اللجنة باملوافقة على املادة  949من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
اإلجراءات اجلنائية ،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الحازم91 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك محاحظات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

95

شكرًا سيدي الرئيس ،بداية نشكر اللجنة على سعة صدرها حيث
أعادت مشروع القانون يف املرة السابقة ،وإن كنا نهمل يف إحداث تغيري ما،
لكين أستغرب عدم حضور اجمللس األعلى للقضاء ،على الرغم من أننا منذ
أن بدأنا دعوتهم إىل هذا اجمللس وهم ملتزمون سواء باحلضور أو بالرد 21
الكتابي على املحاحظات حيال مشروع القانون .بالنسبة إىل جهاز النيابة
العامة ــ بحاشك ــ فإننا نسجل كل الشكر والتقدير للنيابة على أدائها،
وخاصة يف الفرتة األخرية اللتزامها بكل التشريعات والضمانات باخلصوص
فيما يتعلق باملتهمني ،وعلى رأسهم النائب العام األستاذ علي بن فضل
البوعينني ،ولكن كانت لدينا محاحظات مهمة جدًا فيما يتعلق بهذا املشروع 25
بقانون ،فاتت مادتان ولدينا اآلن هذه املادة .هذا املشروع تناول موضوع
احلبس االحتياطي وهو أهم دائمًا يف املواد اجلنائية ،حتى على املستوى
الوطين وعلى مستوى االتفاقيات الدولية ،والذي تسعى إليه كل املنظمات
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املعنية حبقوق اإلنسان ،فاحلبس االحتياطي له أهميته عند طرح أي موضوع،
ألن هذا احلبس هو ليس عقوبة يف هذه الفرتة بل هو تدبري يُتخذ لضمان عدة
أسباب واردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،ويف هذا املضمون بالذات نريد أن
يكون هناك تشريع لتعديل موضوع احلبس االحتياطي ،فنحن نسعى
للمضمون الذي حنقق به املزيد من الضمانات ،وخاصة أن كثريًا ممن حبسوا 5
احتياطيًا ثبتت براءتهم الحقًا ،وبالتالي هم قضوا وقتًا طويحاً يف احلبس
االحتياطي بدون أن يكون هناك مربر لحاستمرار يف هذا األمر ،لذلك قدّمنا
مقرتحًا يف هذا اجلانب والنيابة العامة بصفتها سلطة حتقيق يف هذه املرحلة
متلكه إذا كان يف األيام األوىل املخصصة بالنسبة إىل اجلنحة أو اجلناية،
ولكن بعد ذلك يصبع موضوع التمديد من اختصاص القاضي الذي يعطي 91
قرارًا بذلك ،وهذه هي نقطة اخلحاف ،هل تظلّم الشخص احملبوس حبسًا
احتياطيًا من األجدى أن تنظر فيه النيابة العامة أم احملكمة املختصة حتى
نستطيع القول إن هناك رقابة؟ هذه نقطة .النقطة الثانية :ذكرنا سابقًا أن
هذا اجمللس وجملس النواب ــ كسياسة تشريعية ــ كان قرارهما يف أمور
الرتاخيص واإلغحاق دائمًا يهتي مُس ّببًا ،وأسباب املد كثرية ،حتى احملامني 95
واملهتمني يف هذا اجملال دائمًا يسعون إىل تسبيب الرفض ،وهو أمر مهم جدًًا
ألنك حتقق جزءًا من الرقابة عندما تبدي أسبابًا للرفض ،وإذا كانت مصلحة
التحقيق تقتضي التسبيب فعليك أن تشرحها ،وأحيانًا حيبس الشخص
احتياطيًا ضمانًا للحفاظ على سحامته نسبة إىل اجلُرم املتهم به ،وهناك
أسباب كثرية تستدعي احلبس االحتياطي وعليك ذكر األسباب إذا مل ترد 21
اإلفراج املؤقت .النقطة الثالثة :سبق أن تطرقنا إىل قانون السلطة القضائية
فيما يتعلق بتنظيم النيابة العامة يف املادة اليت تنص على أنه يف حالة غياب
النائب العام حيل حمله احملامي العام األول ويتوىل مجيع صحاحياته ،وبالتالي
عندما نقول إنها سلطة رئاسية من األدنى إىل األعلى ،فهذا لن يتحقق يف ظل
مثل هذا النص ،أما خبصوص الكتاب املعين باحلبس االحتياطي وبدائله25 ،
فهنا لن أطيل على اجمللس بقراءته ولكن مضمونه أن سلطة التحقيق جعلته
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من األجدى واألنفع ،وإذا كنا نريد ضمانة املتهم يف هذه املرحلة فمن ميلك
سلطة األمر باإلفراج املؤقت عن املتهم طاملا انتهت معه النيابة العامة بصفتها
سلطة حتقيق أو مل تنتهِ؟! قرار التمديد أصبع معين به القاضي املختص،
فللقاضي املختص أن يصدر أمرًا باإلفراج املؤقت عن املتهم إذا كان هو مَن
أمر باحلبس أصحاً ،وألنه هو من ميدد ،وبالتالي إذا أراد أن يتظلم فحابد أن 5
يكون التظلم أمام هذه احملكمة املختصة ،ولنفرتض أن هناك قاضيًا مدّ
فرتة احلبس ويف الوقت ذاته أراد املتهم أن يتظلم ــ فاألمر نفسه بالنسبة
للنيابة العامة ــ يف هذه احلالة سوف يكون هناك خل وازدواجية .حنن نريد
أن نكمل منظومتنا التشريعية اليت نستهدف منها اإلصحاح .وعندما نقول إننا
عدّلنا وضع احلبس االحتياطي البد أن نكون مستندين فعحاً إىل معايري 91
مقبولة ،وخاصة أن اإلخوة النواب قارنوا بني القانون املصري والقانون
الكوييت يف هذا اجلانب وبني االقرتاح املقدم من احلكومة بشهن هذا
التشريع ووجدوا أنه ليس له حمل يف هذين القانونني ومل جند شبيهًا هلذا
النص ،مع األخذ بعني االعتبار أنه قد ال يكون هناك نص شبيه ،ولكن
نريد نصًا جديدًا وقويًا حبيث نستطيع أن نقول إن مملكة البحرين هي اليت 95
استحدثته ،وقد تقتدي به الدول األخرى ،لذلك ال نريده أن يكون نصًا
عقيمًا بهذه الطريقة .خبصوص رفع التظلم تلقائيًا إىل اجلهات الرئاسية
الثحاث املذكورة ،كان ذلك بدون جدوى ،وغري منظم؛ لذلك أمتنى من
اللجنة أن تقوم بالنظر يف هذا املوضوع حتى يتم اإلشادة مبا نقدمه من
21

ضمانات إىل من حيبس حبسًا احتياطيًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
25

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخت دالل مل ترتك لنا شيئًا لنقوله ،وأنا
لدي إضافة واحدة فق

إىل ما تفضلت به خبصوص مرئيات حوار التوافق

الوطين فيما يتعلق باحملور احلقوقي بالذات ،فقد كان من ضمن هذه
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املرئيات تقليل مدة احلبس االحتياطي للمتهم املوجود لدى النيابة العامة،
والسماح له باالستئناف سواء بقرار من النيابة العامة أو مبد احلبس
االحتياطي ،حيث إن مدة احلبس االحتياطي لدى النيابة العامة حاليًا هي 7
أيام باإلضافة إىل الــ  24ساعة السابقة على التحقيق ،أي  7أيام ،وحنن كنا
نهمل تقليص هذه املدة ،فهذا املشروع مل يهتِ جبديد ،وحتى التعديحات اليت 5
جاء بها ــ تنفيذًا ملرئيات حوار التوافق الوطين ــ كانت على أساس تقليص
مدة احلبس املوجودة لدى احملكمة الصغرى ،واملوجودة لدى احملكمة
الكربى يف غرفة املشورة من  45يومًا إىل  31يومًا ،ومل ميس التعديل مدة
احلد األقصى للحبس االحتياطي لدى النيابة العامة ،فما زالت مدة احلبس
االحتياطي للمتهم ــ سواء كانت بناءً على طلب من النيابة العامة مبد فرتة 91
احلبس أو بقرار صادر عنها ــ يف اجلنع  6أشهر ،ويف اجلنايات إذا رأت النيابة
العامة مد مدة احلبس االحتياطي بعد الــ  6أشهر ،حتال القضية إىل
احملكمة املختصة ملد احلبس االحتياطي مدة ال نهاية هلا ،فقد حيبس املتهم
احتياطيًا يف القضايا اجلنائية ملدة  25سنة ،وبالتالي ال يوجد حد أقصى ملدة
احلبس االحتياطي ،وحنن يف األساس كنا نسعى لتقليص هذه املدة95 ،
وبالتالي هذا املشروع مل يهتِ جبديد .خبصوص املادة ( )949احلالية من
مشروع القانون ،فقد أعطت للنيابة العامة احلق يف إصدار قرار ــ من تلقاء
نفسها أو بناءً على طلب من املتهم ــ طلب اإلفراج عن املتهم ،أما التعديل الذي
جاءت به وزارة العدل فإنه مينع للمتهم احملبوس احتياطيًا احلق يف التظلم من
قرار النيابة برفض اإلفراج عنه أمام نفس اجلهة الرئاسية األعلى ،وأعتقد أن 21
هذا ال جيوز؛ ألننا نتكلم عن قرارات ،فقرار احلبس االحتياطي هو من
القرارات ذات الطبيعة القضائية ،وبالتالي ما يصدر عن النائب العام هو نفسه
ما يصدر عن احملامي العام ،فهما وحدة واحدة ،وال يعترب قرار احلبس
االحتياطي من القرارات اإلدارية لكي خيضع ملوضوع األمر الرئاسي .أنا أرى
أن هناك قصورًا يف هذا املشروع ،فنحن نتكلم عن احلبس االحتياطي يف 25
حال إذا كانت النيابة العامة هي صاحبة االختصاص يف التحقيق ،ولكن يف
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حال رأت النيابة العامة أنه من املحائم إحالة أمر التحقيق يف القضية إىل
قاضي التحقيق ،ال تستطيع النيابة العامة أن تفرج عن املتهم ،وال تُقدم هلا
طلبات اإلفراج؛ ألن طلبات اإلفراج تُقدم إليها إما من قبل احملكمة املختصة
بالتحقيق ،وإما من قبل قاضي التحقيق من تلقاء نفسه ،وإما بناءً على طلب
اخلصم بعد أن تستمع له النيابة العامة .أعتقد أن هذا القانون به إشكاليات 5
كثرية ،ومل حيقق اهلدف الذي نسعى له ،صحيع أن الدستور البحريين
وقانون اإلجراءات مل حيددا اهلدف من التحقيق ــ وعادةً حيدد اهلدف لسحامة
التحقيق أو ألمور أخرى ــ ولكن اهلدف هنا تُرك تقديره للنيابة العامة ــ يف
حالة إذا كان التحقيق تابعًا هلا ــ لذلك أعتقد أننا حباجة إىل مراجعة هذا
القانون ،وإذا وافقنا عليه بهذه الصورة ،فإن السلطة التشريعية لن حتقق 91
النتيجة اليت تبتغيها من هذا املشروع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أن نستمر يف إعطاء الكلمة لطاليب الكحام ،امسحوا
لي أن أرحب بامسي وامسكم مجيعًا بهبنائنا طلبة مدرسة الشيخ عيسى بن 95
علي الثانوية للبنني ومرافقيهم ،مثمنني الدور الذي تقوم به املدرسة يف رعايتها
الكرمية ألبنائنا الطلبة واهتمامهم املتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة اليت
تهدف إىل تسخري كل اإلمكانيات هلم ،مبا يعود بالنفع على هؤالء الطلبة
من خحال زياراتهم امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس الشورى،
وهو ما يسهم بحاشك يف تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم يف موادهم الدراسية 21
وخاصة مادة املواطنة ،متمنني هلم االستفادة ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني
بهم ومبرافقيهم مرة أخرى يف جملس الشورى ،فههحاً وسهحاً .تفضلي األخت
مجيلة علي سلمان.
25

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع من سبقوني من األعضاء يف
الكثري مما قيل يف مداخحاتهم ،وأضيف إىل كحامهم أن هذا املشروع مل
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يقدم أي إضافة حقيقية تضاف إىل الضمانات املوجودة أساسًا للمتهم،
والتعديل الذي جاء به املشروع أقل بكثري من الطموح الذي كنا نرجوه .يف
السابق كان قانون اإلجراءات اجلنائية مينع للمتهم احملبوس احتياطيًا احلق
يف التظلم من قرار احلبس؛ لذلك أرى أن تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية
بشكله احلالي هو تراجع يف الضمانات املقدمة للمتهم ،وكنا نهمل من 5
اللجنة أن تهخذ كل املحاحظات اليت أبداها األعضاء يف اجللسة السابقة ــ
وخاصة املحاحظات املتعلقة مبوضوع احلبس االحتياطي ــ بعني االعتبار.
وبالنسبة إىل مسهلة توسيع دائرة اجلهات اليت حيق للمتهم التظلم أمامها من
قرار النيابة العامة برفض اإلفراج عن املتهم وهي ابتداءً من :احملامي العام،
ومن ثم احملامي العام األول ،ثم النائب العام ،وهذا ال يعطي أي ضمانات 91
للمتهم احملبوس احتياطيًا .لقد كان هدفنا من هذا املشروع أن تتفق قوانينا
مع املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ،وهذا التعديل مل يضف شيئًا
جديدًا إليه ،وحتى املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ــ بالنسبة إىل العهد
الدولي اخلاص ــ نصت على أن «لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو
االعتقال حق الرجوع إىل احملكمة ،لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء 95
يف قانونية اعتقاله» ،أي جيب أن تكون هذه القرارات ــ مع احرتامنا للنيابة
العامة وحلياديها ومهنيتها ــ حتت رقابة القضاء وحتت رقابة احملكمة ــ وكما
قال من سبقين يف الكحام ــ إنه إذا صدر قرار متديد التوقيف عن احملكمة،
فمن الذي سرياقب تطبيق هذا اإلجراء؟ أمتنى من اللجنة املوقرة
ــ مع جزيل الشكر على اجلهد الذي بذلته ــ أن تسحب هذا التقرير وتنظر يف 21
املحاحظات اليت تقدم بها األعضاء ،فاملقرتح الذي تقدم به بعض األعضاء مهم
جدًا ،وسيعمل على أن تكون أنظمتنا وتشريعاتنا متوافقة مع املعاهدات
واالتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أدخل يف تفاصيل املادة ( )949اليت تطرق
إليها األعضاء ،وإمنا أود من اللجنة أن توضع لي لبسًا وجدته بني رأي اللجنة
وبني املادة القانونية رقم ( ،)949ففي الوقت الذي جتيز فيه املادة اإلفراج
املؤقت يف كل وقت عن املتهم ،جند أن رأي اللجنة يقول« :إن احلبس 5
االحتياطي هو من اإلجراءات التحفظية اليت حتفظ املتهم من ردود أفعال
اجملين عليه أو ذويه كنوع من االنتقام ،ومينع اإلجراء من ناحية أخرى املتهم
من ارتكاب جرائم أخرى جديدة ،وبالنسبة إىل اجملتمع يُعد احلبس
االحتياطي محاية لألدلة النامجة عن اجلرمية من أن تشوه أو ختفى إذا ترك
املتهم حرًا» ،هل أفهم من هذا النص ــ وأنا أرى تناقضًا بني رأي اللجنة كما 91
ورد يف تقريرها وبني نص املادة ــ أن املتهم عندما يُفرج عنه إفراجًا مؤقتًا
ستخفى األدلة أو تشوه؟ وكيف وافقت اللجنة على املادة إذا كان هذا رأيها
كما ورد يف تقريرها؟ أنا لدي لبس خبصوص هذا األمر ،وأرجو من مقرر
اللجنة أو من رئيس اللجنة أن يوضحا لي هذا اللبس ،ملاذا وضعت اللجنة هذا
الرأي يف تقريرها وهو يتعارض متامًا مع مضمون املادة؟ وشكرًا.

95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،كانت هناك آراء خبصوص أن هذه املادة مل
تهتِ جبديد ،ويف الواقع هذا غري صحيع ،ومضلل بشكل ما؛ ألنه أوالً :مت
تقليل فرتة احلبس االحتياطي .ثانيًا :وُجب التظلم ،فالتظلم اآلن أصبع واردًا،
ولكن بتدرج يف نفس اجلهة املختصة وهي النيابة العامة ،فعندما يقدم املتهم

تظلمًا ضد حكم معني يف حماكم السلطة القضائية جند أن هناك تدرجًا 25
يبدأ من احملكمة الصغرى ،ومن ثم احملكمة الكربى ،ومن ثم حمكمة
االستئناف وهكذا ،فيكون هناك تدرج يف تقديم طلب التظلم ضد حكم
معني ال يقبل به احملكوم عليه ،وكذلك تقديم التظلم من قبل املتهم يف هذا
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املشروع يهخذ نفس العملية ،ولكن يكون التدرج يف نفس السلطة املختصة
وهي النيابة العامة .ثالثًا :البد أن منيز ما بني التظلم والشكوى ،فمن لديه
تظلم يتقدم به إىل السلطة املختصة ،ومن لديه شكوى على هذه السلطة
يتقدم بها إىل القضاء ،وال ميكن دمج هاتني اجلهتني مع بعضهما ،فهما
سلطتان مفصولتان عن بعضهما؛ لذلك أعتقد أن ما نتحدث عنه يف هذا 5
املشروع هو التظلم ،وللمتهم حق الشكوى فيما بعد ،واحملاكم مفتوحة
للجميع ،وال أعتقد أن ما مت تداوله من مداخحات ما بني األعضاء يصب يف
مصلحة مملكة البحرين ،ويف مصلحة فصل السلطات ،وكما ذكرت
سابقًا أن هذا املشروع مهم جدًا بالنسبة إلينا ،واللجنة مقتنعة متامًا بالقرار
الذي اختذته .رابعًا :خبصوص ما تفضلت به األخت الدكتورة بهية اجلشي91 ،
صحيع أن اللجنة ذكرت يف تقريرها أن فرتة احلبس االحتياطي هي فرتة
احرتازية واحتياطية ،فقد تكون التهمة خطرية ،وقد يكون اجملرم خطريًا،
وبالتالي إذا تُرك املتهم حرًا فقد تُشوه األدلة أو ختفى؛ لذلك تُركت السلطة
التقديرية للنيابة العامة ،وإذا كانت هناك خطورة من املتهم أو كانت
القضية حساسة فإن النيابة العامة حتدد ما إذا كانت تتحفظ على اإلفراج 95
عن املتهم وتريد التمديد له ،أو ال تتحفظ على اإلفراج عنه ،واللجنة
متمسكة برأيها ،والقرار مرتوك جمللسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

21

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة ( )949تنص يف بدايته على« :تقليل مدة
احلبس االحتياطي للمتهم ،ومنحه حق التظلم» ،والذي فهمته أن حق التوقيف
أو احلبس االحتياطي هو  45يومًا ،وقُلص إىل  31يومًا ،ولكن حق التظلم 25
أعادنا إىل نفس النقطة تقريبًا .هناك أربعة مستويات للتظلم ،أوهلا النيابة
املختصة ــ حبسب النص ــ حيث إن للمتهم أن يطلب اإلفراج عنه من قبل النيابة
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املختصة ،وهذا هو املستوى األول ،وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم لدى احملامي
العام ثم احملامي العام األول ثم النائب العام ،إذن حنن أعدنا موضوع التظلم
إىل أربعة مستويات يف نفس اهليئة ،مبعنى أننا نقول ــ مع احرتامي وتقديري
للنيابة العامة ألنها دائما خصمٌ شريف ــ أحلناه من خصم إىل حكم ،مبعنى
أن النيابة العامة هي من اختذت قرار التوقيف ،ثم نهتي إىل أربعة مستويات يف 5
النيابة العامة لكي نتظلم منها .وأعتقد أننا إذا نظرنا إىل نص املادة ( )39يف
الدستور واليت تقول «ال يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة املنصوص
عليها يف هذا الدستور أو حتديدها إال بقانون أو بناءً عليه ،وال جيوز أن ينال
التنظيم أو التحديد من جوهر احلق أو احلرية» ،فاآلن حنن نتحدث عن
افرتاضات بشهن املوقوف أو احملبوس احتياطيًا ،ألنه من املمكن جدًا أن 91
يكون بريئـًا كما تفضلت إحدى األخوات وقالت إنه يف الغالب يفرج عن
احملبوسني احتياطيًا إما بكفالة أو مبا شابه ذلك ،ألنه ال وجود لقضية
ميكن أن تؤدي إىل قتل أو إىل اختفاء األدلة وما شابه ذلك .ففي اعتقادي أننا
نتحدث عن احتماالت متفاوتة ،لكن تقديري أن التنظيم الذي جاء اآلن ميس
جوهر احلرية ،ألنك حتبسه احتياطيًا ثم حتيله إىل أربع جهات يف دائرة النيابة 95
العامة من دون وجود من حيكم رأيه خارج نطاقها ــ مع كل االحرتام
والتقدير ــ وال أقول عنهم أي شيء سيئ ،ولكن طاملا أنهم هم الذين اختذوا
قرار التوقيف ضمن اعتبارات معينة ألنهم يسعون للعدالة وتنفيذ القانون
حتمًا ،إذن ال جيوز للتظلم أن يعود إليهم ،إمنا جيب أن حيال إىل هيئة أخرى،
وأقرتح أن تكون إحدى جهات القضاء أو احملاكم ،وإنْ كانت النيابة العامة 21
جهة من جهات القضاء .أعتقد أن هذا ما جيب أن يكون ،وأقرتح أن نعدل يف
املادة حبيث ال يكون عدد أو نسب هذه اجلهات األربع بهذا املستوى ،ألن
ثحاثة أيام بني احملامي العام واحملامي األول والنائب العام جمموعها تسعة
أيام ،وإذا استغرق التظلم يف النيابة العامة املختصة أيامًا معينة من دون
حتديد املدة كما هو منصوص يف املادة ،فسنعود إىل  45يومًا عمليًا25 ،
وكهننا مل نهتِ جبديد ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون واإلسحامية واألوقاف.
5

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،مت حبث هذا املوضوع خحال دور االنعقاد
السابق ،ومن املحاحظ أن مجيع املناقشات تدور وجودًا وعدمًا حول ضمانات
احلبس االحتياطي اليت تُعطى للمتهم واليت تُصور من خحال املناقشة أن النيابة
العامة تستقل بهذا املوضوع من دون رقيب عليها .إن املادة ( )947أعطت النيابة

العامة سبعة أيام ،وإذا أرادت زيادة املدة فيجب أن تكون عن طريق احملكمة 91
الصغرى ،وعلى قاضي احملكمة الصغرى أن يسمع من النيابة العامة ومن
املتهم ثم يقرر مد املدة أو عدم مدها ،فإذا مد املدة ورأت النيابة العامة أنها
تريد مدها مرة أخرى فإن املادة ( )947توجب أن يكون ذلك عن طريق قاضي
احملكمة الكربى ،وإذا مسع قاضي احملكمة الكربى من الطرفني ورأى
وجود سبب ملد املدة فسوف يقوم مبدها ،ويف حالة عدم وجود سبب ملدها 95
سوف يهمر باإلفراج عنه .إذن الضمانة القضائية موجودة متامًا يف ظل القانون
احلالي من دون أي تعديل هلا .إن مضمون التعديل اجلديد يف القانون هو أنه
أضاف ضمانة أخرى إىل جانب الضمانة املوجودة حاليًا وهي إمكانية التظلم
أمام النيابة العامة ،على أساس أنه قد تكون مربرات احلبس ــ كمثال يف
حالة أن احملكمة أمرت حببس املتهم  45يومًا ــ قد انقضت ،وبالتالي ميكن 21
للمتهم أن يتظلم أمام النيابة العامة ويطلب األمر باإلفراج عنه ،ألن النيابة
العامة يف أي وقت وحتى بالرغم من صدور أمر من قبل احملكمة الصغرى
تستطيع أن تفرج عن املتهم إذا مل تر املربرات الكافية الستمرار حبسه ،إذن
املشروع أعطى إضافة إىل ما هو موجود يف القانون .من ناحية ثانية ذكرت
األخت رباب العريض أن احلبس االحتياطي ميكن أن يستمر ملدة  25سنة! 25
املادة (- 947أ) تقول إن أقصى فرتة هي  6شهور ،وال ميكن أن يستمر
أكثر من  6شهور وإال أفرج عنه إذا مل تتم إحالته إىل احملكمة ،إذن كيف
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ميكن أن تصل مدة احلبس االحتياطي إىل  25سنة؟! أنا أرى أن التعديل
اجلديد ما هو إال ضمانة زائدة على املوجود يف القانون احلالي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،الكــحام الــذي قلنــاه خــحال اجللســة الســابقة
ــ كما تفضل به األد املستشار القانوني بوزارة العـدل ـــ هـو نفسـه الـذي نعيـده
اليوم مرة أخرى ،ملاذا؟ ألن تقرير اللجنة ـــ مـع احرتامـي للجنـة ـــ مـوجز إجيـازًا 91
كبريًا ،ومل يرد على كل املحاحظات اليت مت عرضها يف هـذا اجمللـس ،حتـى
نكتفــي مبــا إذا كــان هــذا صــحيحًا أم غــري صــحيع .جــاءت اللجنــة ــــ كمــا
تفضلت األخت الدكتورة بهية اجلشي ــ وأوجزت يف تقريرها أنهـا توافـق علـى
هذا االقرتاح؛ وذلك لسببني ،أحدهما ضمانة التحقيق ،واآلخر مصـلحة املـتهم
يف متديــد احلــبس ،وكهنهــا توافــق مــن جهــة وختــالف مــن جهــة أخــرى .هــذا 95
االقرتاح يفرغ توصية حوار التوافق الوطين مـن حمتواهـا ،فـإذا كانـت توصـية
حوار التوافق الوطين هي تقليص مدة احلبس ،فنعم حنن مع التقليص ،لكـن
الضمانة اليت وردت يف هذا التقرير تعين إعطـاء حـق للمـتهم مـن جهـة ،وسـلبه
هذا احلق من جهة أخرى من خحال التظلم الرئاسي .أريد أن أوضـع أن النيابـة
العامة جسم واحد ،والتقرير نفسه قال إنها جهة رئاسية ،ينظر إليها على أنهـا 21
نظــام رئاســي ســبق أن شــرحناه بالتفصــيل يف اجللســات الســابقة ،وأرجــو أن
نرجع إليه يف املضاب السابقة .النظام الرئاسي خيتلف عن النظـام القضـائي،
فالنظــام القضــائي ال يوجــد فيــه نظــام رئاســي وإمنــا كــل حمكمــة مســتقلة
برأيهــا ،أمــا يف النظــام الرئاســي يف النيابــة ــــ مــن خــحال جتاربنــا ــــ إذا كانــت
التهمة خطرية وفيها قتل ــ كمثال ـــ فحابـد أن يراجـع النائـب العـام أو احملـامي 25
العام يف قرار احلبس أو التمديـد ،وأرجـو أن يصـحع لـي ممثـل وزارة العـدل إن
كنــت علــى خطــه ،ألن مثــل هــذه الــتهم البــد مــن الرجــوع فيهــا ــــ تبعًــا للنظــام
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الرئاســي ــــ إىل النائــب العــام أو احملــامي العــام ،ففــي هــذه احلــاالت هــل يقــوم
املتهم بالتظلم لدى نفس اجلهة حتـى وإن مل يصـدر أو يظهـر امسـه يف القـرار؟!
ولكــن ألن وكيــل النيابــة حيكمــه النظــام الرئاســي لــذلك يرجــع يف بعــض
احلاالت إىل من هم أعلى منه يف السلم الوظيفي .سؤالي إىل اللجنـة هـو :ملـاذا
خناف مـن القضـاء ؟ سـؤال صـريع وواضـع ،هـل الـتظلم إىل جهـة قضـائية أقـل 5
شهنًا من التظلم إىل جهة رئاسية؟ األد الدكتور الشيخ خالد آل خليفـة قـال يف
معــرض كحامــه مــا مفــاده الفصــل بــني الســلطات ،مل أفهــم مــا يقصــده بقولــه
مبدأ الفصل بني السلطات! بل على العكـس ،حينمـا نعطـي القضـاء احلـق يف
نظر التظلم ،سوف نكون قد عملنـا مببـدأ الفصـل بـني السـلطات .صـحيع أن
النيابــة العامـــة شـــعبة مــن شـــعب القضـــاء لكنهـــا ليســت جهـــة تابعـــة للقضـــاء 91
البحريين ،وال ينال من ذلك أن الدستور وضعها حتت نظام السـلطة القضـائية.
حينما نرجـع إىل املـادة اخلاصـة بالسـلطة القضـائية نـرى أن املشـرع الدسـتوري
جعل احملامني حتت باب السـلطة القضـائية ،فمعنـى ذلـك أن احملـامي قـاض أو
تابع للجهـة القضـائية .مـا أود قولـه هـو أن النيابـة العامـة يف حالـة اإلفـراج عـن
املتهم تستهنف هذا القرار أمام القضاء ،فمن باب أوىل ومن مبدأ املساواة مـنع 95
هذا احلـق للمـتهم ،ال أن نرتكـه جيـري خلـف النيابـة العامـة يف ثـحاث درجـات
ولكل درجة ثحاثة أيـام مـن دون تنظـيم ،ومـن احملتمـل أن تكـون قـد انقضـت
مدة احلبس االحتياطي كذلك .صحيع أنين مع رأي املستشـار حينمـا قـال إن
احلــبس االحتيــاطي الــذي متلكــه النيابــة أقصــاه  6شــهور ،لكــن يف الــتظلم
ــ فيما يتعلق باملدد القليلة ــ البد أن يكون لـدينا جهـة مسـتقلة حمايـدة ليسـت 21
ذات اجلهة اليت حققت وباشرت التحقيق وأمـرت حبـبس املـتهم ،فهـل يعقـل أن
أعود إىل نفـس اجلهـة الـيت أمـرت حببسـي وأترجاهـا أن تـهمر بـاإلفراج عـين؟!
هذا ال يعقل من الناحية الواقعية وال القانونية ،وحنـن قلنـا يف السـابق إن نظـام
اإلجــراءات اجلنائيــة الســابق ،منــذ أيــام االســتعمار واالنتــداب الربيطــاني يعتــرب
أفضل وأكثر ضـمانة للمـتهم ،وحاملـا نرجـع إىل مضـاب اجللسـات السـابقة25 ،
سنرى نفس الكحام الذي قالته األخت مجيلة سلمان يف هذه اجلزئية اخلاصة
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بضـــمانات التحقيـــق ،فهـــل نـــهتي يف القـــرن احلـــادي والعشـــرين وخـــحال عهـــد
املشروع اإلصحاحي ونرجع بالضمانات إىل اخللف؟! اللجنة مل جتبنـا عـن كـل
األسئلة واملناقشات اليت طرحـت( ،وكهنـك يـا بوزيـد مـا غزيـت) مـع احرتامـي
جلميع أعضاء اللجنة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :إن هذا التقرير تقرير مقتضب بحا شك91 ،
ألنه تقرير تكميلي ،وكل ما دار حوله من نقاش سابق موجود لدى
األعضاء .ثانيًا :القول بهننا مل نهخذ يف االعتبار عدة اقرتاحات قدمت من
السادة األعضاء ،بل على العكس ،االقرتاح الوحيد الذي وصل إىل اللجنة
هو االقرتاح املقدم من األختني دالل الزايد ولولوة العوضي ،وهذا االقرتاح
واضع جدًا وموجود ومرفق ،واللجنة مل تهخذ به لسبب أن كل النقاش الذي 95
دار حوله هو النقطة اليت مفادها أن التظلم للمحكمة وليس للسلطة أو للنيابة
العامة .ثالثًا :حنن ال خناف من القضاء ،فالقضاء هو من حيكم بيننا،
لكننا نعلم أن النيابة العامة عندما تريد أن متدد ــ كما تنص املادتان ()947
و( )947ــ تلجه إىل احملكمة املختصة من أجل ذلك ،فالقضاء أيضًا يؤخذ
رأيه هنا وحيدد هذا التمديد وليست النيابة العامة .إذن التمديد موجود21 ،
وتدخل القضاء موجود ،وتدخل احملكمة موجود ،ولكن بطريقة أكثر
ضمانة للنيابة العامة لكي تقوم بإجراء حتقيقاتها .هذه الفرتة هي فرتة
حتقيق ،والنيابة العامة هي األعلم بنوع هذه القضية وبنوع املتهم وباإلجراءات
التحفظية ،وإن بعض اإلجراءات التحفظية قد تكون يف صاحل املتهم حينما
يكون يف وضع خطر وليست ضده ،وبالتالي فإن السلطة التقديرية تركت 25
للنيابة العامة وليست للمحكمة ،ألن احملكمة ال متلك كل تفاصيل
التحقيقات ،والتحقيقات مل تصل إىل احملكمة أو القضاء ،وبالتالي هذا
التحفظ هو من صلب اختصاص النيابة العامة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف أقوم بالرد على األعضاء خبصوص هذا
املوضوع ،ولكن أود أن أبيّن أن أساس وضع قانون اإلجراءات اجلنائية هو من
أجل املوازنة بني حق الدولة يف العقاب وحق الفرد يف الدفاع عن نفسه،
باعتبار أن باب محاية احلقوق واحلريات العامة هو أساس هذا املوضوع،

ووُضع قانون اإلجراءات حتى يبيّن لنا حقوق املتهم أساسًا قبل احملاكمة 91
واليت هي يف مرحلة االستدالل ،وأثناء احملاكمة ،وذلك ملا يوجد فيه من
ضمانات كثرية .سهرجع إىل ما قاله األد سعيد عبداملطلب ممثل وزارة
العدل ،وهو أن اإلضافة تعترب إضافة جديدة فق  .وبالرجوع إىل النص
األصلي ،يف الفرع العاشر ،اإلفراج املؤقت ،املادة (« :)949للنيابة العامة األمر
باإلفراج املؤقت عن املتهم احملبوس احتياطيًا يف كل وقت من تلقاء نفسها أو 95
بناء على طلب املتهم ،على أن يتعهد املتهم باحلضور كلما طلب منه ذلك،
وبهال يفر من تنفيذ احلكم الذي قد يصدر ضده» ،وبالتالي فإن هذا النص
موجود يف أغلب التشريعات املقارنة ،ووضع هذا النص ألن التحقيق اليزال بيد
النيابة العامة ،فيمكن يف حالة مد احلبس االحتياطي من قبل احملكمة أن
ترى النيابة العامة حفظ القضية ،أو قد ترى أال وجه إلقامة الدعوى ،أو قد 21
ترى النيابة العامة ــ واليت البد أن تتلقى أو تقوم بإثبات اإلدانة على املتهم ــ أن
مجيع اإلثباتات هي يف صاحل املتهم فيتم اإلفراج عنه ،وبالتالي عندما جاء
هذا النص يف موضوع التظلم ،فهو التظلم من طلب رفض اإلفراج وليس من
طلب مد احلبس االحتياطي ،إذن املوضوع خيتلف متامًا ،وبالتالي حنن نقول
حاليًا موجود حتت يدها طلب اإلفراج ،أعتقد أن هذه اإلضافة فيها زيادة .يف 25
قانون اإلجراءات اجلنائية تكون أقصى مدة للحبس هي  6أشهر وهذا
الكحام غري صحيع ،سهقرأ لكم النص« :يف مجيع األحوال ال جيوز أن تزيد
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مدة احلبس االحتياطي على ستة شهور ما مل يكن املتهم قد أعلم بإحالته إىل
احملكمة املختصة قبل انتهاء هذه املدة» ،وإذا كانت التهمة املنسوبة إىل
املتهم جنائية ،فحا جيوز أن تزيد مدة احلبس االحتياطي على  6شهور إال بعد
احلصول ــ قبل انقضائها ــ على أمر من احملكمة املختصة مبدة احلبس،
حبيث ال تزيد على  45يومًا قابلة للتجديد ملدد أخرى مماثلة .ليعذرني معالي 5
الرئيس ،حنن نعمل يف احملاكم ،والقضايا اجلنائية كثرية ونعرف كل
حرف موجود يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،وجيب أال يقال إن هناك تضليحاً،
حنن نعرف النصوص ونعرف ماذا يوجد يف القانون ،بالتالي أعتقد أن القانون
مل يهتِ جبديد ،ولو أتى جبديد فلماذا مل يرد اجمللس األعلى للقضاء على
اللجنة بالنسبة هلذا املوضوع؟ ألنه يعرف أن هذا املوضوع ال يوجد فيه جديد 91
والواقع سيثبت ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

95

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق متامًا مع ما تفضلت به األخت رباب
العريض ،املادتان  947و 947مل متنحا املتهم حق التظلم أمام القاضي،
ولكن النيابة العامة هي اليت تطلب متديد حبس املتهم أو اإلفراج عنه ،هذا

يعين أن النيابة العامة هلا مطلق التصرف يف التحقيق .وعندما يهتي مستشار 21
وزارة العدل ويقول :للمتهم حق التظلم أمام القضاء ،فهذا تهويل للنص يف غري
موضعه .نرجو أن نكون دقيقني عند مناقشة ودراسة أي تعديل لقانون أو
إصدار قانون جديد ،هذه املواد البد أن تدرس بعناية تامة مع جمموع مواد
قانون اإلجراءات اجلنائية ،ليساحمين أعضاء اللجنة عليهم أن يقوموا بإعداد
دراسة مقارنة بني ما هو موجود وما هو مقرتح ،ألن هذا االقرتاح أفرغ توصية 25
حوار التوافق الوطين من حمتواها .بالنسبة للمادتني  947و  947أرجو من
اللجنة إعادة النظر يف التقرير على ضوء هذه املواد وتوضع األمر لنا ،فقد
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نكون خمطئني ويكون مستشار وزارة العدل على صواب ،لكن قبل إقرار
هذا املشروع أو رفضه جيب أن نكون على بينة ،وألتمس من اللجان الدائمة
يف اجمللس أن تكون هناك دراسة مقارنة يستعينون فيها باملستشار وهذا ليس
جمرد رأي ،هو قبول املقرتح أو رفضه ،فحابد أن تكون هناك أسباب مستندة
إىل وقائع وإىل قانون ،حرام علينا أن منضي يف قبول مشروع أو رفضه بدون 5
تهنٍ أو بدون دراسة مجيع اجلوانب املتعلقة بهي اقرتاح .لنقرأ املواد  947و947
و 949على ضوء املقرتح املقدم أمامنا ونعيد النظر يف قرارنا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

91

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تعليق بسي علـى الكـحام الـذي تفضـلت
به األخت رباب العريض بشهن عدم حضور اجمللس األعلى للقضـاء إىل اجتمـاع
اللجنة ،ألنه يعلم بهن هذه املادة مل حتدث تغيريًا ،فهي تكلمت باسـم اجمللـس 95
األعلى للقضاء ،وأرجو شطب ذلك من املضـبطة ،وإذا كانـت لـديها معلومـات
تثبت ذلك فلتتفضل بها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حتى لو كانت لديها معلومات ال جيوز أن تتحدث باسم جهة 21
رمسية ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس،ليعذرني اإلخوة األعضاء حنن استندنا إىل
نصوص مواد قانون اإلجراءات اجلنائية وهذا األمر متعب بالنسبة هلم ،ملاذا 25
ندلل بنصوص قانون اإلجراءات اجلنائية؟ ملعرفة أن هناك الكثري من املواد
الحاحقة اليت توجد رقابة لقاضي التحقيق على ما تتخذه النيابة العامة من
أوامر ،هذا تقصري منا ،حيث كان من األجدى أن نهتي بهذه املواد مكتوبة
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لألعضاء قبلها بفرتة حتى يتمكنوا من قراءتها ،فمثحاً املادة  955تنص على
«األمر الصادر باإلفراج ال مينع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد
بالقبض على املتهم »...هذه املادة ليست هلا عحاقة باملوضوع لكن أوردها
لتوضيع كيف تكون رقابة القضاء ،وإذا كان أمر اإلفراج صادرًا عن
احملكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على املتهم من ذات احملكمة 5
بناءً على طلب النيابة .املادة  959تنص على :جيوز للمحامي العام وللمحكمة
املختصة عندما تنظر يف جتديد احلبس ورأت منعه من السفر بهن يدرج امسه
يف قائمة املمنوعني ،فهذه املادة تنص على :للمتهم أن يتظلم من هذا األمر
أمام احملكمة الكربى اجلنائية منعقدة يف غرفة املشورة ،وله احلق إذا قُبل
تظلمه أن يتظلم مرة أخرى بعد مضي الشهر ،فالقصد من ذلك أن هذه هي 91
السياسة املتبعة فيما يتعلق باألوامر ،لنفرض أن احملكمة أمرت بالتمديد
واملتهم استهنف خحال هذا الوقت وتظلم أمام النيابة العامة ،فمن املعروف
سلفًا أنها لن تستطيع أن تغري ما أمرت به احملكمة ،إال إذا اختذت أمرًا
مباشرًا وذلك بناء على طلب النيابة العامة وليس بناء على تظلم املتهم .حنن ال
نريد أن خنالف النص وال نريد أن نوقف هذا املشروع حنن أردنا جتويد ما 95
يتعلق باحلبس االحتياطي ،لذلك كان للجنة احلق يف قبول أو رفض االقرتاح
املقدم ،فهو مل يناقش ألنه مل تدرج أسباب رفضه يف تقرير اللجنة ولو بإشارة
بسيطة ،فحبذا لو مت الرتيث يف التصويت على هذه املادة ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسحامية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،من خحال املناقشة اليت دارت ،أتساءل هل 25
املطلوب حذف حق املتهم يف التظلم للنيابة العامة؟ هل هذا هو املرجو من
النقاش الذي دار؟ ليس هناك وضوح خبصوص املطلوب ،هذه ضمانة وضعت
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للمتهم ،والنقاش الذي دار هو حول ماذا؟ إذا كان لديه الضمانة يف املادتني
 947و 947أمام احملكمة ،وباإلضافة إىل ذلك لديه احلق يف التظلم لدى
النيابة العامة ،على اعتبار أن النيابة العامة هي خصم شريف ،ال تريد احلبس
أو ظلم الناس ،بل هي خصم شريف يف الدعوى ،والدعوى اجلنائية ملكها
خحال فرتة التحقيق ،فإذا رأت أن هناك سب ًبا لإلفراج عنه ستفرج عنه ،فما 5
هو املطلوب من هذا النقاش؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ أعتقد أن ما دار من نقاش جدير بالدراسة وقد
يكون جماله اللجنة أكثر من كونه داخل اجمللس .هناك اقرتاح وهو إعادة 91
مشروع القانون إىل اللجنة ملزيد من الدراسة وحماولة الوصول إىل التعديل
األمثل الذي يعكس توصيات حوار التوافق الوطين ،حتى ال تسرتسل أكثر
يف هذا املوضوع ،تفضل سعادة األد السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
95

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن ناقشنا هذا املوضوع يف إبريل ومت تهجيله
إىل الدور الثاني ،وليس هناك شك أن هذا التعديل يف مصلحة املتهم أو
احملبوس حبسًا احتياطيًا ،والذي يقول إن هذا التعديل ال خيدم املتهم أو
احملبوس حبسًا احتياطيًا فهذا غري صحيع ،يف املاضي كانت النيابة العامة 21
هي اليت تفصل وينتهي املوضوع ،إما اآلن فاملتهم له حق التظلم وهذا األمر يف
صاحله .يف رأيي وحسبما مسعت هناك نقطتان خمتلفتان :النقطة األوىل
تتكلم عن التظلم .والنقطة الثانية تتكلم عن مد احلبس االحتياطي .هناك
مواد أخرى ختتص مبد احلبس االحتياطي ومل يتطرق التعديل واملواد اليت
ذكرها األد مستشار وزارة العدل إىل القضية األخرى املهمة ،هناك كحام 25
يقال أو يذكر كهن النيابة العامة ليست جزءًا من السلطة القضائية وهذا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()37

2192/99/99م املضبطة 6

الكحام غري صحيع ،الفقرة ج من املادة  914من الدستور تنص على« :ويضع
القانون األحكام اخلاصة بالنيابة العامة ،»...وجملس األعلى للقضاء أحد
أعضائه النائب العام ،فالنيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية هلا دورها
كما للمحاكم وكل يكمل بعضه ،هناك مواد أخرى تضمن احلقوق
بالنسبة ملدة احلبس االحتياطي وال ميكن إقحامها يف هذه املادة ،إذا أردمت 5
دراستها أكثر فاألمر مرتوك جمللسكم ،ولكن جيب أن نراعي املواد
األخرى اليت تضمن هذه احلقوق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

91

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا باإلمكان تقديم كل املقرتحات أو
التعديحات مكتوبة إىل اللجنة ،وشكرًا.

95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوة الكحام واضع ،إذا كانت هناك أي مقرتحات
مكتوبة أو هناك رغبة يف حضور اإلخوة األعضاء اجتماعات اللجنة
فيمكنكم ذلك .هل يوافق اجمللس على إعادة التقرير إىل اللجنة ملزيد من
21

الدراسة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 25
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين حول قرار
جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشهن مشروع قانون بتعديل
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بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )95لسنة
9976م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  91لسنة 2191م« ،جتريم الرشوة
واالختحاس يف القطاع األهلي» ،وأطلب من األد الدكتور الشيخ خالد بن
خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.
91

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
95

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )48
21

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون موضوع
الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس النواب املوقر واملتمثل يف املوافقة 25
على مسمى املشروع والديباجة ،وعلى املادة األوىل املتضمنة لعدد ( )9مواد،
وهي ،)427 ،426 ،425 ،423 ،422 ،429 ،421 ،499 ،497( :والتمسك
بقراره السابق بشهن املادتني ( ،)424 ،497وقد وقع اخلحاف بني اجمللسني
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يف هاتني املادتني ،واستعرضت اللجنة قرار جملس الشورى املتضمن املوافقة
من حيث املبدأ على مشروع القانون ،واألمر مرتوك جمللسكم املوقر،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك محاحظات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا املشروع يعرض للمرة الثانية وحنن
نتمسك بقرارنا وما انتهت إليه اللجنة من توصية باألخذ مبا انتهى إليه اإلخوة 91
يف جملس النواب ،ليعذرني اإلخوة يف اللجنة أنا ضد ما اجتهت إليه اللجنة،
وأعترب أن ما تطرقنا إليه من مواد أو اعرتاضات عندما مت األخذ مبا انتهى
إليه قرار جملس الشورى هو األفضل بالنسبة إىل هذا املشروع .هناك نقطة
مهمة وهي أن هذا املشروع يتناول الرشوة واالختحاس يف القطاع اخلاص ،وما
هو موجود ومنصوص عليه يف قانون العقوبات البحريين يتعلق مبوضوع 95
االختحاس والرشوة يف القطاع العام ،وجاء ذلك بالذات يف النصوص اليت
تتعلق باملوظف العام .يف التعريف ــ الذي مل نتفق فيه مع اللجنة ــ هناك
اختحافان يف كيف عُوملت هذه اجلرمية ومرتكبها يف القطاع العام ويف
القطاع اخلاص؟ هناك اختحافان واضحان ،األول :فيما يتعلق بالقطاع العام،
هناك اختحاف ما بني نوع اجلرمية يف ذات الفعل ،فهنا اُعتربت جناية وهناك 21
اُعتربت جُنحة .والثاني :يف مسهلة التشجيع على املبادرة بالتبليغ عن اجلرمية؛
املنصوص عليه يف قانون العقوبات حاليًا أنه يُعترب من األعذار املُخففة املبادَرة
بإبحاغ السلطات أو االعرتاف باجلرمية ،يف حني أنه يف القطاع اخلاص أُخذ
فق

باملبادرة ومل يتم ذكر مسهلة االعرتاف .حنن نعلم متامًا أن نص هذا

املشروع قائم على اتفاقية مكافحة الفساد ،ومادة مكافحة الفساد يف 25
االتفاقية ــ إذا مل ختين الذاكرة ــ هي املادة  ،29وهي متعلقة بالتشجيع،
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وأخذت باملبادرة واالعرتاف كهحد األعذار املُخفِّفة يف هذا املوضوع .وبالتالي
ــ سيدي الرئيس ــ صحيع أن اإلخوان يف اللجنة أرادوا أن يتوافقوا مع اإلخوة
يف جملس النـــواب حتى ال يكون هنــاك اختحاف يف الرأي ويرتتب على ذلــــك
ــ كما طرح اإلخوان يف جملس النواب ــ أن ينعقد اجمللس الوطين ،ولكن من
واجبنا أن نقول إن هذا التشريع ــ لألسباب اليت ذكرتها وخاصة بالنسبة إىل 5
نوع العقوبة ــ غري صحيع ،نهائيًا غري صحيع بالنسبة إىل اجلُرمني .واألمر
اآلخر ،يرد يف تعريف من هو العامل ،ففي الرأي الذي انتهى إليه جملس
الشورى يف السابق ،مل يكن هناك توسع يف تعريف من يُعدّ عامحاً ،وقانون
العقوبات البحريين ذكر من هو املوظف العام وعدّد حاالته ،ثم ذكر يف
قانون العقوبات أنه يُعترب يف حُكم املوظف العام عدة فئات حددها يف نقاط 91
مفصلة ،يف حني أن التعريف هنا جاء واسعًا وغري حمدد ،وحنن نعلم أنه
بالذات يف النصوص العقابية جيب أن تكون النصوص واضحة وحمددة .يف
التعريف هناك فقرات أخذت بذاتها من االتفاقية ،أو من بعض القوانني
العربية ،ولكن هذه الدول العربية مل تضع هذه التعريفات يف قانون الفساد
احلالي ،وبعضها ضمنتها يف قانون العقوبات ولكن أخذت التعاريف95 .
والتعاريف كانت واضحة يف القطاع اخلاص «من يُدير كيانًا تابعًا للقطاع
اخلاص أو يعمل لديه بهي صفة »...وبالتالي مل نكن حباجة إىل أن يكون
هناك تفسري واسع ،ثم يهتي شخص ويقول هذه الفئة تُعترب يف حُكم العامل،
هذا خاطئ ألنك ال تُحدد بنص من هو الشخص الذي تنطبق عليه هذه
الشروط حتى تعتربه شخصًا يُضمّن ضمن العمال ،ألنك يف النهاية سوف تضع 21
له عقوبة ،وبالتالي البد أن تكون واضحًا يف هذه الصياغة .أنا انتهي إىل أن
قرار جملس الشورى الذي انتهينا إليه هو أفضل بكثري مما انتهت إليه اللجنة
من التوافق مع اإلخوان يف جملس النواب لألسباب اليت ذكرناها ،وبالذات
فيما يتعلق بنوع اجلرمية والتعريف ،واألمر مرتوك للمجلس ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد السيد حبيب مكي هاشم.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،مداخليت سوف تكون حول رأي اللجنة يف
تقريرها ،ألنين أرى أن هذا الرأي غري واضع .كلنا نعرف أن التقرير هو
مرجع قانوني وتوثيق للسلطة التشريعية يف املستقبل ،ميكن الرجوع إليه عند 5
احلاجة والضرورة .ما الذي تطرق إليه التقرير؟ لو رجعنا إىل التقرير فسنجد
أن رأي اللجنة يف التقرير تطرق إىل أين وقع اخلحاف بني اجمللسني يف املادة
 ،497والراجع إىل حذف الفقرة الثانية من جانب جملس الشورى ،واملتعلق
مبن يؤدي اخلدمة أو ميارس الصفة من دون خضوعه لصاحب العمل؛
وكذلك يف املادة  424اليت متت إعادة صياغتها من جانب جملس الشورى91 ،
وذلك بإضافة عبارة خاصة بانصراف النية إىل متلك الودائع .املهم أن أعضاء
اللجنة عندما أخذوا برأي جملس النواب مل يوضحوا يف تقريرهم ما هي
األسباب اليت دعتهم إىل العدول عن رأيهم السابق واملوافقة على رأي جملس
النواب؟! وقد كنت صبورًا حتى طرح آخر نقطة ،وكنت أمتنى على رئيس
اللجنة ــ وهو مقررها ــ أن يوضع للمجلس األسباب اليت محلت اللجنة على 95
اختاذ هذا القرار بالعدول عن موقفها ،حتى ميكن لنا أن نستوضع الصورة
وحندد رأينا باملوافقة على ذلك أم ال .النقطة األخرية ،األخت دالل الزايد بيّنت
يف مداخلتها ــ وهي ضليعة يف األمور التشريعية ــ وقالت :على ماذا نهخذ
القرار؟! اللجنة مل تتطرق إىل األسباب اليت دعتها إىل اختاذ قرارها،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسحامية واألوقاف.

25

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا توضيع لألخت دالل الزايد خبصوص
الفرق بني العقوبة املوجودة يف قانون العقوبات بالنسبة إىل املوظف العام يف
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جرمية الرشوة واالختحاس ،والنزول بها إىل احلبس يف الرشوة واالختحاس يف
القطاع األهلي .العقوبة عندما تُسن إمنا تُسن حلماية مصلحة معينة،
واملصلحة احملمية يف جرمية الرشوة واالختحاس بالنسبة إىل املوظف العام هي
الوظيفة العامة نفسها ،وبالتالي هناك تشديد يف العقوبة .أما الرشوة
واالختحاس يف القطاع اخلاص ،فهي مصلحة اقتصادية ،وهذا هو السبب يف 5
أن هناك فرقًا بني التشديد خبصوص الوظيفة العامة والتخفيف بالنسبة إىل
املصلحة االقتصادية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
91

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أضم صوتي إىل صوت األد السيد حبيب
مكي .التقرير مل يُبيّن ــ كما قال ــ أسباب العدول ،والعيب الذي وُجد يف
التقرير السابق هو ذاته متكرر يف التقرير احلالي .أنا أرجو ثم أرجو أن 95
تكون التقارير شاملة ونوعية ،وخاصة إذا تضمنت العدول عن قرار سبق
اختاذه من ِقبَل اللجنة أو حتى من ِقبَل اجمللس .أريد أن أسهل :ملاذا ال يُستعان
يف مثل هذه التقارير بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية؟ هذه اللجنة دورها
مهم ،وكما قال األد إبراهيم بشمي يف افتتاح هذا الدور إن الكوجنرس
األمريكي ينعقد فق من أجل التوقيع أو املوافقة ،واملناقشات تتم يف اللجان 21
الدائمة ،والبد أن يكون هناك تنسيق بني جلنتني أو أكثر فيما يتعلق بهذا
املوضوع ،ألن هذا املوضوع حقوقي وقانوني صِرف .وأرجو يف املرات القادمة
أن يكون هناك تنسيق وتعاون بني أكثر من جلنة ،حبسب الحائحة الداخلية.
أما فيما يتعلق مبا تفضل به األد مستشار وزارة العدل والشؤون اإلسحامية
واألوقاف من أن الغرض هو تشديد العقوبة يف حق املوظف العام ،خبحاف 25
العامل يف القطاع اخلاص ،فحا أعتقد أن التشديد يُغيّر من نوع اجلرمية ،فإذا
كانت جُنحة فهي جُنحة ،وإذا كانت جناية فهي جناية ،وال يكون هناك
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متييز بني املواطنني يف نوع اجلرائم .التشديد يُغلِّظ العقوبة ولكن ال يُغيّر
الوصف احلقيقي أو اجلنائي للتهمة املنسوبة إىل أي من املوظف يف القطاع
العام أو يف القطاع اخلاص ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،مرة أخرى أقول إن هذا التقرير هو تقرير
تكميلي أوالً ،والتفاصيل ال ترد يف هذا التقرير ،ولكن يف املواد اليت 91
سنناقشها مادة مادة ،وبالتالي أعتقد أن ما ذكرته اللجنة يف رأيها يكفي
ملعاجلة هاتني املادتني واملوافقة عليهما حبسب ما ورد من جملس النواب،
وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا على ما تفضل به األد مستشار وزارة
العدل والشؤون اإلسحامية واألوقاف ،أنا أعلم متامًا أن املادة  75اعتربت أن 21
الفعل إذا صدر عن موظف عام فإن ذلك يُعدّ من األعذار املُشددة .كنت
أتكلم يف مسهلة نوع اجلرمية ،تصنيفها ورد هنا على أساس أنها جناية ،ويف
القطاع اخلاص هناك اختحاف ،فهناك أُسِّسَ األمر على أنها جُنحة ،وبالتالي
أنا كنت أحتدث عن نوع اجلرمية .ما هو املقصود باألعذار املُشددة؟! لقد جاء
تفصيلها يف املادة  76اليت قالت إنه إذا كانت العقوبة احلبس فإنه يُضاعف 25
احلد األقصى ،وإذا كانت العقوبة السجن الذي ال يقل حده عن  95سنة فإن
العقوبة تصل إىل السجن املؤبد .أنا أتكلم عن نوع اجلرمية ،وحنن ندرك
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متامًا األعذار املُشددة ونعرف ظروفها ،ولكننا نتكلم عن هل تعد هنا جُنحة
أم تعد جناية؟! هذا هو وجه اعرتاضي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،وجهة اعرتاضي أننا دخلنا يف مناقشة تفاصيل
املواد وحنن مازلنا يف النقاش العام ،فهرجو أن نتوجه مباشرة إىل مناقشة
91

املواد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
95

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لدي محاحظة أريد معلومات حوهلا ،املادة
 24تتحدث بشكل عام عن عقوبة حبس مدتها  91سنوات ،وهي تشري إىل أن
هذا املوضوع قد يتعلق بهوراق معنوية ،وأنا أرى هنا عدم تناسب ،فاألوراق
املعنوية غري مُحددة ،والبد ــ كما تفضلت األخت دالل الزايد ــ أن يكون

قانون العقوبات مُحددًا .وأيضًا هناك عدم تناسب العقوبة مع اختحاس أوراق 21
معنوية ،مبعنى أنها ممكن أن تكون أي أوراق أخرى ليست مالية وليست
جتارية ،فهناك عدم توازن يف هذا املوضوع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لدي استفسار موجّه إىل اللجنة ،الفقرة
األوىل من املادة تقول « َقبِلَ لنفسه أو لغريه بشكل مباشر أو غري مباشر عطية
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25

ألداء عمل أو لحامتناع عنه »...مبا يعين أن هناك نوعني من الفعل ،االمتناع عن
أداء العمل أو اإلخحال بالواجبات الوظيفية ويف الوقت نفسه قبول الرشوة،
مما يعين وجود جرميتني هما االمتناع عن العمل ــ أو اإلضرار مبصاحله ــ
والرشوة ،ثم تهتي الفقرة الثانية وتقول «ويسري حُكم الفقرة السابقة ولو
كان العامل أو عضو جملس اإلدارة أو جملس األمناء يقصد عدم أداء العمل 5
أو عدم االمتناع عنه» فما هو معنى القصد هنا؟ هل هناك قصد وهناك عدم
قصد؟ لقد صار عندي نوع من االلتباس ألن العقوبة نفسها لحاثنني ،فهل
املقصود بهذه الفقرة أن ميتنع عن أداء العمل من تلقاء نفسه بدون قبول رشوة
ويف هذه احلالة يكون جُرمه أقل من األول؟! سيدي الرئيس ،أنا لدي التباس
وأرجو من األد مقرر اللجنة أن يشرح لنا هذه النقطة ،وشكرًا.

91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخواني لقد تركت لكم اجملال لتتكلموا وأعرف أنين
بذلك أخالف الحائحة الداخلية ،ولكين مل أحب أن أوقفكم عن الكحام.
هذا مشروع قانون مُعاد إلينا من قِبل اإلخوة يف جملس النواب ،وذهب إىل 95
اللجنة ،واللجنة ناقشته ،ومن املفرتض أن النقاش العام قد فات أوانه،
واملفروض أن ندخل يف املوضوع فنحن دخلنا يف املواد ،ولكن أرجو اآلن أن
ندخل يف املواد مادة مادة ،وكل من لديه محاحظة على أي مادة يبديها عند
مناقشتها .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لو أن تقرير اللجنة مسبب لكفتنا من كل
هذا النقاش .يف الوقت نفسه أود أن أوضع خبصوص الديباجة اليت تستند إىل
مواد قانون العمل الذي وافق جملسكم عليه يف السابق ،وإذا مسحت لي أن
أتكلم يف نقطة جزئية ،فقانون العمل اجلديد نص يف املادة  949على التالي25 :
«إذا كانت املنشهة أفلست أو قلصت أعماهلا أو أغلقتها ،»...ومع ذلك فإنها
تدفع للعمال نصف التعويض املقرر ،إذا كانت هي السبب يف كل هذا ألنه
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()47

2192/99/99م املضبطة 6

ال توجد لديها مصادر مالية ،فكيف تدفع التعويض؟ أرجو التهني يف دراسة
القوانني وخاصة القوانني اجلديدة أو التعديحات مبا يتفق مع الواقع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.

91

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك محاحظات على الديباجة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
95

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الديباجة تشري إىل قانون العمل السابق وقد
ألغي حاليًا ،هذه نقطة شكلية فق  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هي محاحظة بشهن عبارة «على قانون العمل يف القطاع األهلي 21
الصادر باملرسوم بقانون رقم  23لسنة 9976م وتعديحاته» ،وهذا القانون مل
يعد واردًا فيجب أن تعدل الديباجة .تفضل األد الدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني املستشار القانوني للمجلس.
25

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،دور اجمللس حاليًا هو إما التمسك بقراراته
السابقة بالنسبة إىل هذه املواد أو املوافقة على قرار جملس النواب .الديباجة
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ليست جزءًا من القانون حبسب رأينا ،ولذلك من املمكن تعديل هذا األمر
حا جديدًا من قبل جملس الشورى؛
مبوجب القانون احلالي ،وال يعترب هذا تعدي ً
ألن التعديل اجلديد ال جيوز ،فإما التمسك بالقرار السابق أو املوافقة على
قرار جملس النواب .أعتقد أنه ميكن تعديل الديباجة ألنها ليست جزءًا من
القانون ،ولو أن اجمللسني توافقا على التصويت على الديباجة كهي مادة من 5
مواد القانون فإن الديباجة من ناحية أخرى وكرأي آخر يف هذا اجملال ليست
جزءًا من القانون ــ ومبا أن األمر اقرتن مبوافقة اجمللسني سابقًا ــ فاألمر ليس
حمل مناقشة يف الوقت احلاضر ،ألن دور اجمللس حاليًا إما التمسك بالقرار
السابق أو املوافقة على قرار جملس النواب ،فالديباجة ليست مطروحة حاليًا
للنقاش ،وهذا رأي آخر ،وللمجلس أن يتخذ رأيًا يف هذا الشهن ،وشكرًا.

91

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
سيدي الرئيس ،سيهتي ذلك يف املادة  ،9وسوف تكون هناك حاجة
إىل التغيري ،وشكرًا.
95

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،رأي املستشار القانوني للمجلس هو أن الديباجة ليست جزءًا
من القانون وجيوز أن نعدهلا وفقًا للقانون األخري الصادر واملعمول به اآلن ،أو
أال نناقش هذا املوضوع ألنه مت التوافق عليه مسبقًا بني اجمللسني وبالتالي فإن
الديباجة غري مطروحة للنقاش .وأعتقد أن األخذ بالرأي األول هو األصوب 21
طاملا أن القانون صدر بعد أن مت النقاش وهو اآلن القانون املعمول به واملنفذ،
فيجب أن يثبت يف هذا القانون ونكلف اإلخوة يف هيئة املستشارين القيام
بهذا التعديل بناء على موافقة اجمللس ،وأعتقد أن هذا يتسق مع صحيع
القانون .فهل يوافق اجمللس على ذلك؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل إىل املادة  ،9تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
مقدمة املادة ( :)9توصي اللجنة باملوافقة على مقدمة هذه املادة كما 5
جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك محاحظات على مقدمة هذه املادة؟ تفضل األد الدكتور
عبدالعزيز حسن أبل.
91

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أننا ال نتفق على التعابري أحيانًا،
وسيهتي تعبري القطاع األهلي ،وأعتقد أن ما نقصده حتى يف املواد هو القطاع
اخلاص ،ويبدو لي أن املقصود بالقطاع األهلي هو العاملون يف املنازل وما
شابه ذلك وهؤالء يشملهم القطاع األهلي ،فهعتقد أن تعبري القطاع األهلي هو
تعبري غري دقيق ،ولو يكون القطاع اخلاص فق

أفضل ،وهو مؤسسات 95

القطاع اخلاص املنظمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو املصرف املركزي
أو الوزارات األخرى ،أما القطاع األهلي فيشمل العاملني يف املنازل ،وال أعلم
ما إذا كانت معلوماتي دقيقة ،ولكن أعتقد أن هناك قطاعًا عامًا وقطاعًا
خاصًا وقطاعًا أهليًا ،والقطاع األهلي ال ينظمه هذا القانون ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار
القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،نكرر مرة أخرى أن املطروح للنقاش هو فق
موضوع اخلحاف بني اجمللسني ،فإما التمسك بقرار جملس الشورى السابق 25
بالنسبة إىل املادتني املختلَف عليهما وهما  497و 424أو املوافقة على قرار
جملس النواب ،أما األمور األخرى فقد مت توافق اجمللسني عليها ،فلماذا يفتع
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النقاش يف املواد اليت توافق اجمللسان عليها؟ ألنه ال جيوز التعديل فيها ،فكل
من اجمللسني استنفد سلطته يف موضوع تعديل القانون ،وبقي موضوع
اخلحاف فق  ،فيقرر اجمللس بشهن هاتني املادتني فق  ،وهذا نص دستوري
يفرض هذا الشيء ،وال جيوز إدخال تعديحات أخرى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،هل هذه النقطة واضحة؟ تفضل سعادة األد السيد عبدالعزيز
بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
91

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هذا املوضوع جاء استكماالً ملوضوع جتريم
الرشوة ،واملوضوع نفسه للموظف العام ،وهذا القانون صدر ،وهذا املشروع
أحيل إىل جملس النواب منذ عام 2191م فمضت عليه حوالي سنتان،
واملشروع له أهمية كبرية .وحبسب تقرير اللجنة يف الصفحة  71فإن جملس

النواب توافق مع جملسكم يف  9مواد ،وبقيت مادتان ،فهرى ألهمية هذا 95
املوضوع أن ميرر هذا املشروع وال يعطل ومن املمكن تعديله الحقًا ،فليس
هناك مانع من التعديل يف املستقبل ،حيث ميكن أن يقدم اقرتاح ويدرس
وتعدل املواد ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي ملا تفضل به سعادة الوزير فإن ما
تفضل به كهنه توجيه إىل أن تصدر املشروعات كما تهتي من دون دراسة أو 25
تهنٍ ومن ثم تعديلها .هل من املقبول صدور قوانني جديدة بها عوار جوهري يف
التطبيق؟ ومع احرتامي لحائحة الداخلية فإنها تقصر األمر على التمسك
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بقرارنا أو قبول قرار جملس النواب ،ولكن ما الذي مينع من التعديل إذا
كانت هناك محاحظة جوهرية كاليت تفضل بها الدكتور عبدالعزيز أبل؟
يف البحرين لدينا نظام القطاع العام والقطاع اخلاص ،والقطاع األهلي يشمل
مجيع املؤسسات ،والفلسفة التشريعية يف هذا املشروع جاءت لتغطي ــ حبسب
ما قرأته من مواد ــ القطاع اخلاص والقطاع احلكومي والقطاع األهلي الذي 5
يدخل فيه مجيع القطاع الرحبي وغري الرحبي؛ ألنه إذا قصدنا بالقطاع
اخلاص قانون العمل فإنه يشمل الشركات واملؤسسات التجارية فق  ،أما
املؤسسات غري الرحبية فحا يشملها قانون العمل وإمنا تشملها القوانني أو
األنظمة األساسية اخلاصة بها ،فهل هذا املقصود من احلكومة؟ نريد أن
نكون على بينة ،هل هذه الفلسفة التشريعية تشمل مجيع مكونات 91
املؤسسات سواء كانت رحبية أو غري رحبية؟ ألننا عندما نتكلم عن القطاع
األهلي فحتى اجلمعيات املدنية يشملها هذا املشروع .هذه النقطة جوهرية قبل
البدء يف مناقشة املواد اليت سننظرها اليوم ،ألن محاحظة الدكتور
عبدالعزيز أبل محاحظة جوهرية وأرجو أن تهخذ حقها من النقاش وأال متنعنا
الحائحة الداخلية ،وأريد أن أذكّر بهننا حباجة إىل وضع األحكام التكميلية 95
اليت نصت عليها املادة  949من الدستور لتنظيم عمل هذا اجمللس ،فيكفينا
ما مضى 9 ،سنوات واجمللس حيتكم إىل الحائحة الداخلية بدون اهتمام ملا
يبدر منه من مبادئ أو أعراف أو إقرار لتنظيم معني خارج نطاق هذه الحائحة،
وأرجو من األمانة العامة أن تقوم ببحث ما توافق عليه اجمللس من إجراءات
تنظيمية وتدابري تكمل الحائحة الداخلية ويتم عرضها على اجمللس يف جلنة أو 21
جلنتني لدراستها لتنظيم عمل هذا اجمللس ،ألننا إذا اكتفينا بالحائحة
الداخلية فكل يوم سيصيبنا تصعيب أو تسهيل  ،فنحن بني اإلفراط
والتفري يف االحتكام إىل الحائحة الداخلية ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،املستشار القانوني للمجلس بيَّن نقطة مهمة جدًا وأنا
سهلتكم :هل هي مفهومة؟ وقلتم :مفهومة ،ومعنى ذلك أن املادة األوىل ليست
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موضع نقاش ،فمع تقديري ملا طرحه اآلن الدكتور عبدالعزيز أبل فإنه ال
ميكن أبدًا أن نعيد النقاش يف هذه املادة ألنه مت التوافق عليها بني اجمللسني.
ولدينا املادتان املختلف عليهما  497و 424وهما موضع نقاش اآلن .وما ذكره
سعادة الوزير خبصوص هذا املوضوع هو أنه بدل أن خنتلف مع اإلخوة النواب
يف هذا املوضوع ،وهذا قانون مضت عليه سنتان وإذا اختلفنا معهم فسنحتاج 5
إىل عقد جلسة للمجلس الوطين ،وقد يستغرق األمر وقتًا؛ فمن األفضل أن
يتم التوافق ومن ثم يتم التعديل حرصًا على إصدار هذا القانون الذي أخذ
وقتًا طويحاً ،وال أعتقد أن يف هذا توجيهًا للمجلس بتمرير قوانني غري مدروسة
وإمنا ذلك حرص على الوقت ،وقد يهخذ القانون فرتة طويلة وينتهي الفصل
التشريعي ونعود من جديد إىل هذا القانون ،ويف هذا كله إهدار للوقت91 .
أحببت أن أوضع هذه النقطة حتى تكون األمور يف نصابها .تفضل سعادة األد
السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أحببت أن أؤكد مرة أخرى أننا يف احلكومة 95
ال نوجه أعضاء جملس النواب أو جملس الشورى فيما يتعلق باختاذ ما يرونه
بالنسبة إىل التشريعات احملالة من احلكومة ،ولكن أحببنا أن نبني أهمية
هذا املشروع ومبدأ اخلحاف بني اجمللسني وارد ،فهل املطلوب من جملس
النواب أو جملس الشورى أن يوافق على مجيع التعديحات من اجمللس اآلخر؟ ال
أعتقد ذلك .فمبدأ االختحاف وارد ولكن جيب أن توزن كل األمور ،مصلحة 21
التشريع واملصلحة العامة منه ،ومن املمكن أن تكون هناك حلول أخرى من
خحال اقرتاحات لتعديل القوانني وهذه عملية مستمرة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار 25
القانوني للمجلس.
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املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشري يف النقاش إىل أن املوضوع يتعلق بتطبيق
الحائحة الداخلية ،واملوضوع ال يتعلق بالحائحة الداخلية ،فهناك نص دستوري
مينع التطرق مرة أخرى إىل مناقشة املواد األخرى عدا املواد املختلف عليها،
فاملادة  74من الدستور قاطعة يف هذا الشهن ،فهي تقول« :جمللس النواب أن 5
يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره جملس الشورى ،وأن يصر على
قراره السابق دون إدخال أية تعديحات جديدة على مشروع القانون ،ويف هذه
احلالة يعاد املشروع إىل جملس الشورى مرة ثانية للنظر فيه ،وجمللس الشورى
أن يقبل قرار جملس النواب أو أن يصر على قراره السابق» ،فليس هناك خيار
آخر ،وحتى لو متسك جملس الشورى بقراره السابق وحدث اختحاف مرتني 91
وأحيل املوضوع إىل اجمللس الوطين ،فإن اجمللس الوطين لن يناقش سوى
املواد املختلف عليها ،ومادة أخرى تقول« :إذا اختلف اجمللسان حول مشروع أي
قانون مرتني جيتمع اجمللس الوطين برئاسة رئيس جملس النواب لبحث املواد
املختلف عليها» ،إذن اجمللس الوطين حتى لو أحيل إليه هذا املوضوع فإنه ال
يتطرق إىل املواد اليت مت التوافق عليها .فبدالً من النقاش يف مواد مت التوافق 95
عليها يتم الرتكيز على املواد املختلف عليها وينتهي األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن جيب اآلن أن نناقش فق املادتني املختلف عليهما وهما
21

املادتان  497و .424تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
املادة ( :)497توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة حبسب قرار
جملس النواب.

25

الرئيـــــــــــــــس:
اإلخوة يف اللجنة توافقوا مع اإلخوة النواب ،وهناك رأي طرح من بعض
األخوات األعضاء وخاصة األخت دالل الزايد بالعودة إىل النص الذي سبق أن
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وافق عليه اجمللس ألنها ترى أنه أفضل من التوافق مع اإلخوة النواب .ومعنى
ذلك أننا نصر على ما قدمناه وبالتالي سيكون هناك اختحاف حول هذا
املشروع ،ولن يعود إىل النواب بل سيذهب إىل اجمللس الوطين .فاآلن سنصوت
على توصية اللجنة .فهل يوافق اجمللس على هذه املادة حبسب قرار جملس
5

النواب؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة حبسب قرار جملس النواب .وننتقل إىل املادة التالية91 ،
تفضل األد مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
املادة ( :)424توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة حبسب قرار
95

جملس النواب.

الرئيـــــــــــــــس:
األد الدكتور عصام الربزجني املستشار القانوني للمجلس ،اآلن املادة
 424هي حبسب قرار جملس النواب بدون تعديل؟

21

املستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس ،ألنه سبق جمللس الشورى أن أدخل تعديحاً بإضافة
عبارة معينة وهي «وسلم إليه املال أو السندات أو األوراق املالية والتجارية
وغريها عد ذلك ظرفًا مشددًا» ،فقد أضيفت عبارة ،وقد أخذها بقصد

التملك .وجملس النواب اعترب ذلك تزيدًا ال داعي له ،ولذلك أصر على قراره 25
السابق ،واجمللس يف قراره السابق وافق على توصية اللجنة بإضافة هذه
العبارة ،ولكن جملس النواب وافق على املادة كما وردت يف املشروع من دون
إضافة هذه العبارة .وأعتقد أيضًا أنها تزيد وال حاجة إليها...
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الرئيـــــــــــــــس:
ليس هذا موضوعنا ،ما أراه ــ حتى يكون هناك وضوح لإلخوة
األعضاء ــ هو أنه جيب أن تكون توصية اللجنة هي املوافقة على قرار جملس
النواب حتى يتضع أنه كان هناك تعديل من قبلنا وقد ختلينا عنه وتوافقنا مع
اإلخوة النواب ،ألن من يقرأ هذه املادة يعتقد أنه كان هناك تعديل أساسًا5 .
هل يوافق اجمللس على هذه املادة حبسب قرار جملس النواب؟

(أغلبية موافقة)
91

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة حبسب قرار جملس النواب .هل يوافق اجمللس على
مشروع القانون يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

95

الرئيـــــــــــــــــس:
وسوف نهخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بشهن منع رتب إضافية

ألصحاب اخلدمات الطويلة من موظفي احلكومة ،املعد يف ضوء االقرتاح 21
بقانون املقدم من جملس النواب .وأطلب من األد حممد حسن الشيخ منصور
السرتي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

25

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟
31

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

(انظر امللحق  /3صفحة )104
5

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األد
مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع 91
الدراسة والبحث ،واستعرضت قرار جملس النواب بشهنه والقاضي باملوافقة
على املشروع من حيث املبدأ وتعديل مواده .وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء
اللجنة واملستشار القانوني للمجلس ،وانتهت اللجنة إىل التوصية بعدم املوافقة
على مشروع القانون من حيث املبدأ ،وذلك ألن مشروع القانون حمل الدراسة
أضاف أحكامًا إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم  35لسنة 95
2116م ،والذي أُلغي باملرسوم بقانون رقم  47لسنة 2191م بإصدار قانون
اخلدمة املدنية والذي وافق عليه جملسا الشورى والنواب ،وبذلك مل يعد
مشروع القانون حمل الدراسة بتعديل قانون اخلدمة املدنية امللغى يصادف
حمحاً إلعمال أثره فيه ،ويكون من املتعني التوصية بعدم املوافقة عليه من
حيث املبدأ .ويف ضوء ما دار من مناقشات توصي اللجنة بعدم املوافقة على 21
مشروع قانون بشهن منع رتب إضافية ألصحاب اخلدمات الطويلة من موظفي
احلكومة ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب ،واألمر
مرتوك جمللسكم املوقر ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك محاحظات؟ تفضل األد أمحد زايد الزايد رئيس
ديوان اخلدمة املدنية.
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رئيس ديوان اخلدمة املدنية:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل مشروع القانون ،فقد نُسخ قانون
2116م بقانون 2191م .ودائمًا يف اخلدمة املدنية متنع الرتب ألداء السلوك،
وليس ملدة السنوات اليت قضاها املوظف يف اخلدمة .ونسبة احلوافز يف
اخلدمة املدنية جتاوزت  %41إىل  ،%55ومعنى ذلك أن نصْف من يف اخلدمة 5
املدنية يستحقون حوافز ورتبًا حبسب نظام احلوافز .أما بالنسبة إىل قضاء
السنوات وتعويض املوظف سنوات جديدة على خدمته ،فراعت الدولة ذلك
وصدر عن صاحب السمو رئيس الوزراء القرار رقم  22لسنة 2192م يف شهر
يونيو وهو منع سنوات خدمة افرتاضية للذين عملوا مدة  95سنة فما فوق،
وأعتقد أن هذا األمر متحقق وعوجل يف اإلطار القانوني الصحيع ،وشكرًا.

91

الرئيـــــــــــــــس:
إذن أنتم مع توصية اللجنة.
95

رئيس ديوان اخلدمة املدنية:
نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األد خليل إبراهيم الذوادي.

21

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املوظف احلكومي القديم دائمًا لديه تعاطف
مع موظفي احلكومة .أعتقد أن هذا املوضوع مهم جدًا للموظفني ،وخاصة
أن املشروع الذي أتى كان ينظر بعني االعتبار إىل تقاعد هؤالء املوظفني

الذين أمضوا خدمة طويلة يف العمل احلكومي ،فلم يهتِ هذا املشروع 25
اعتباطًا .وأعتقد أن التعديحات اليت أتت يف مرسوم خاص باخلدمة املدنية
راعت هذا األمر وأدركت أهمية مثل هذه األمور؛ ألنه مرت حاالت كثرية
كان بها شراء اخلدمة وتعويضات وإىل آخره ،وكانت لألسف الشديد
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خاضعة أحيانًا لبعض التقييمات قد ال تكون موضوعية ،حنن نتكلم اليوم
عن قانون ينظم هذا األمر بشكل موضوعي .يف احلقيقة بودي أن تذكر
اللجنة حيثيات كثرية للموضوع وردت يف رأي ديوان اخلدمة املدنية ويف رأي
هيئة التشريع واإلفتاء عندما أبديا رأيهما حول هذا املوضوع ،ألن هذين
الرأيني فيهما تفصيل ودقة ومربرات واقعية لرفض هذا املشروع ،وألنين ــ يف 5
الواقع ــ أخشى أن يؤخذ هذا التفسري املقتضب وكهننا ضد احلوافز وامليزات
اليت يتمتع بها موظف احلكومة ،بينما أعتقد أن التربيرات اليت وردت من
املهم جدًا أن يعرف الرأي العام حتديدًا ما هي اخللفيات وامليزات اليت
ساعدت ديوان اخلدمة املدنية على توفريها؟ ليكون هناك مربر قوي عندما
تتناول ــ مثحاً ــ الصحافة هذا الرأي وخترج علينا بعناوين قوية ،بينما املطلوب 91
منا أن نذكر حيثيات هذا املوضوع ،وملاذا مت رفض املشروع؟ وال خيفى
عليكم أن هذا املوضوع مُقدّم من اإلخوة النواب ،وتعاطفهم مع موظف
احلكومة ال يقل عن تعاطفنا حنن أعضاء اجمللس ،بل على العكس حنن
معهم يف ذلك ،لذا أمتنى على جلنتنا أن تضع كل هذه املربرات اليت وردت
من هيئة التشريع واإلفتاء وديوان اخلدمة املدنية بشكل واضع وصريع للرأي 95
العام وللصحافة املوقرة لكيحا يكون هناك أي إخحال بالقرار الذي توصلتم
إليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،هل هناك محاحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بعدم املوافقة على مشروع القانون 25
من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُرفض مشـــروع القانــــون مـــن حيث املبدأ .لــدي اقتـــراح مفـــاده
أن املشروع التالي ــ وهو مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات اإلصحاح
والتههيل ــ مشروع طويل وحيتاج إىل أكثر من جلسة ،وأعتقد أنه ليس لدينا
الوقت الكايف ملناقشته اليوم ،لذا وضعنا هذا املشروع يف ملف خاص كي 5
يبقى معكم ،وأقرتح أن نكمل بقية بنود جدول أعمال هذه اجللسة ونؤجل
هذا املشروع بقانون إىل اجللسة القادمة حبيث خنصص له جلسة كاملة حتى
نستطيع أن ننتهي منه ،هذا أوالً .ثانيًا :أرجو من كل عضو أن حيتفظ بهذا
امللف ،حبيث ال ينسى أي عضو إحضاره يف اجللسة القادمة ،وإذا خاف أي
عضو من أن ينسى هذا امللف فليسجل امسه على امللف ويقوم بتسليمه إىل 91
األمانة العامة وحني يهتي االجتماع القادم يكون هذا امللف موجودًا أمامه،
ألنين أعلم أنكم حريصون على األموال العامة ،فحتى ال نعيد طباعة امللف
مرة أخرى هل يوافق اجمللس على ذلك؟
95

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .ننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص االقرتاح بقانون

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  46لسنة 2112م بإصدار قانون 21
اإلجراءات اجلنائية ،واملقدّم من سعادة العضو رباب عبدالنيب العريض.
وأطلب من األخت دالل جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة
فلتتفضل.
25

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /8صفحة )118

91

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزيد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أن أقدم شكري لألخت رباب 95
العريض على جهدها يف تقديم اقرتاحات عديدة دائمًا ختص قانون اإلجراءات
اجلنائية .ومراعاة للمصلحة العامة ولطبيعة هذا القانون يف اإلجراءات
اجلنائية مت تدارس هذا األمر ومت األخذ بوجهات نظر اجلهات الرمسية ،ويف
الوقت ذاته تسلمنا من األختني لولوة العوضي ومجيلة سلمان محاحظات
أوردناها لكم يف التقرير .وبعد مناقشة هذا املوضوع يف اللجنة انتهينا إىل 21
رفض االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  46لسنة
2112م بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية ،واملقدم من سعادة العضو رباب
عبدالنيب العريض ،واألمر مرتوك هلذا اجمللس ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك محاحظات؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()69

2192/99/99م املضبطة 6

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،كنت أمتنى أن يكون االقرتاح السابق وهو
تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية وهذا املقرتح يف جلنة واحدة كي تتم مناقشة
هذا املقرتح بشكل أفضل ،وال أعرف على أي أساس مت توزيعهما بهذه
الطريقة .طبعًا هناك محاحظة من قبل األعضاء تفيد بهن املشروع السابق 5
يغطي هذا املقرتح ،وهذا غري صحيع ،سهجيب عن هذا التساؤل قبل أن
تطرحه األخت الدكتورة بهية اجلشي ،مشروع احلكومة هو التظلم من
طلب رفض اإلفراج الذي صدر عن النيابة العامة ،وبالتالي مشروع احلكومة
ليس له عحاقة بتاتًا باجلزئية املقرتحة اليت تقدمت بها .املقرتح الذي تقدمت به
هو عبارة عن تعديحات قائمة على ثحاثة أسس ،األساس األول :وجوبية حضور 91
احملامي يف مرحلة التحقيق ،يف القانون احلالي إذا أعلن املتهم أن لديه حماميًا
فالنيابة العامة تكف يدها عن التحقيق إىل أن يتم حضور احملامي ،وهناك
إجراءات معينة حول هذا األمر ،ولكن التعديل احلالي انصب على أنه حتى
إذا أعلن املتهم سواء أمام النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق أنه ليس لديه
أي حمامٍ فالنيابة العامة ــ أو قاضي التحقيق ــ ملزمة بتعيني حمامٍ له .األمر 95
اآلخر هو استئناف احلبس االحتياطي ،عادة قرارات احلبس االحتياطي
ــ وهي مد احلبس االحتياطي أو اإلفراج عن املتهم ـــ تصدر عن النيابة العامة
أو عن احملكمة الصغرى أو عن احملكمة الكربى يف غرفة املشورة أو عن
قاضي التحقيق ،فوجدت أنه مادام أُعطي للنيابة العامة احلق يف استئناف
قرارات اإلفراج اليت تصدر عن النيابة العامة بالنسبة إىل اإلفراج عن املتهم 21
فمن باب أوىل أن يتم إعطاء املتهم احلق أيضًا يف استئناف قرار احلبس
وقرارات مد احلبس االحتياطي الصادرة عن اجلهات املعنية .األمر الثالث هو
التدابري ،إذا رأت النيابة العامة أو قاضي التحقيق أال يتم حبس املتهم ،فهناك
تدابري تتخذها النيابة ــ كما وضعتها يف هذا القانون ــ مثل منعه من القيادة
يف أماكن معينة ،وقد وُجد هذا األمر على أساس إعطاء فرصة للشخص 25
بدالً من أن يُحبس احتياطيًا وذلك بسبب صغر سنه أو ملركزه االجتماعي،
وهناك الكثري من األمور قد تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق لعدم
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حبس املتهم ،وبالتالي هو تقييد للحرية وفقًا هلذه اإلجراءات .املقرتح الذي
تقدمت به أساسًا ــ كما ذكرت سابقًا ــ هو تعديل قانون اإلجراءات
اجلنائية ،وهو دائماً يوازن بني حق الدول يف العقاب ومصلحة وحرية األفراد،
قوانني اإلجراءات اجلنائية ــ مادام أنها متس حقوق وحريات األفراد ــ دائمًا
تتطور مع احلاجة ،وبالتالي من خحال التطبيق العملي لقانون اإلجراءات 5
اجلنائية وجدنا ــ على سبيل املثال ــ أن مرحلة التحقيق تعترب من أهم املراحل،
دعونا من الدول املقارنة سننظر إىل الدول العريقة ،على سبيل املثال :توجه
اجمللس الدستوري الفرنسي ــ وإن مل ينص على احلق يف الدفاع كحق
دستوري ــ يف مجيع أحكامه على حق املتهم ،وهو من ضمن حقوق الدفاع
حبيث يكون لديه مدافع يدافع عنه مبجرد القبض عليه ،وبالتالي وجود 91
احملامي بصفته مدافعًا عن املتهم هو حق أصيل للمتهم ويُعترب ميزة له .الشيء
املهم بالنسبة إليّ هو وجود احملامي ،وأرجو أال يفهم البعض أننا كوننا
حمامني نود أن نرتبع من هذا املوضوع ،بل هي مسهلة حقوق وحقوق البد أن
تُعطى .من خحال التجربة الواقعية ــ ألنين أعمل على الكثري من القضايا
اجلنائية ــ هناك الكثري من املتهمني يدّعون ــ عادة لظروف نفسية أو لواقعة 95
معينة ــ أنهم مل يدلوا بهذه االعرتافات ،وبالتالي وجود احملامي يف مرحلة
التحقيق مهم ألن احملكمة غالبًا ــ وإن كانت تعترب هذه املرحلة مرحلة
االستدالل ومن املمكن أن تهخذ بها احملكمة أو ال ــ تهخذ باعرتافات املتهم
أثناء مرحلة التحقيق ،وعادة احملامي يف قانون اإلجراءات اجلنائية دوره فق
أن يراقب حسن اإلجراءات ،فوجود احملامي أمر ضروري إضافة إىل األمور 21
اليت وضعتها .سيدي الرئيس ،إذا وافقنا اليوم على نظر هذا املقرتح ،فهذا
املقرتح ليس مقدمًا مين فق

ولكن سيحسب للمجلس ،ألننا نرفع سقف

الضمانات للمتهمني يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك محاحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة برفض هذا االقرتاح بقانون؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُرفض هذا االقرتاح بقانون .لدينا  3تقارير للشعبة الربملانية وهي:
تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشهن املشاركة يف اجتماع
اللجنة املالية واالقتصادية لحاحتاد الربملاني العربي ،املنعقد يف اخلرطوم ــ

مجهورية السودان ،خحال الفرتة من  97- 95مايو 2192م .وتقرير وفد 91
الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشهن املشاركة يف فعاليات ندوة «دور
الربملانات العربية يف تفعيل محاية تشريعات الطفل» ،املنعقدة يف القاهرة ــ
مجهورية مصر العربية ،خحال الفرتة من  97- 96مايو 2192م .وتقرير وفد
الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشهن املشاركة يف االجتماع األول للجنة
الربملانية الدائمة لشؤون فلسطني باحتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة 95
التعاون اإلسحامي ،املنعقد يف إسطنبول ــ مجهورية تركيا ،خحال الفرتة من
 3- 2يونيو2192م ،فهل هناك محاحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليست لدي محاحظات على مضمون هذه
التقارير ،ولكن حبذا أن نكون على علم مبضمون املناقشات واملواضيع اليت
ستناقشها هذه الوفود قبل أن تذهب للمشاركة يف مثل هذه الفعاليات،
حبيث ال تكتفي بإرسال رسائل نصية على تلفونات األعضاء تنص على:

(سيشارك وفد الشعبة الربملانية يف كذا وكذا) ،بل نريد أن نكون على 25
دراية مسبقة باألمور اليت سوف يناقشها أعضاء وفد الشعبة الربملانية ،فحا
يقتصر دورنا على تلقي تقارير تكون أغلبها تقارير دورية ومنطية ــ مع
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احرتامي للوفود ــ وأرجو أال يعترب كحامي فيه إساءة كما تناولته األخت
مجيلة سلمان صباحًا خبصوص الكحام الذي طُرح يف اجللسة السابقة،
وأرجو أن تعطينا هذه التقارير صورة واضحة ومفصّلة عمّا متت مناقشته
وعدم االكتفاء بتقارير تكاد تكون تقارير دورية .حنن أعضاء جملس
الشورى ال نعلم ما مت طرحه يف السابق ،وال نعلم كيف مت التعامل معه؟ 5
فحابد أن نكون على علم باملواضيع اليت ستناقش ،ألننا قد نفيد حتى أعضاء
وفد الشعبة الربملانية يف مناقشاتهم يف اختصاصات مثل هذه اللجان ،حتى ال
يتكرر الكحام نفسه الذي مت طرحه من قبل بعض األعضاء يف اجللسة
السابقة على مثل هذه التقارير ،وشكرًا.

91

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي محاحظة فنية على هذه التقارير ،سبق أن 95
وضعت الشعبة الربملانية قالبًا معينًا لكتابة التقارير ،وأنا شخصيًا أتذكر أن
الشعبة الربملانية أعادت إليّ التقرير بالرغم من أنين قد اتبعت القالب الذي
وضعته الشعبة الربملانية وتقيدت به ،ولكنها أعادته أكثر من مرتني أو ثحاث
مرات حبجة أنه غري صحيع ،يف حني أرى أن التقارير املوجودة أمامي اليوم
كل واحد منها له قالب معني ،وإذا كان هناك قالب معني لكتابة التقارير 21
فيجب التقيد به من قبل اجلميع ،ولكن أن تهتي جمموعة تقارير وكل واحد
منها مكتوب بصياغة معينة ،فحا أعلم ملاذا تتغاضى الشعبة عن بعض
التقارير وتصر على بعض التقارير األخرى على أنها خمالفة للقالب الذي
وضعته؟! وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد السيد حبيب مكي هاشم.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخت الدكتورة بهية اجلشي على
محاحظتها ،ولكننا نتبع دائمًا األمنوذج املوضوع من قبل الشعبة الربملانية وال
نكتفي بذلك ،بل نرسل هذا التقرير إىل إدارة الشعبة الربملانية حتى يراجع
نهائيًا ،وبعد التصديق عليه وإقراره نوقّع عليه ،أما إذا كانت تنقصه بعض 5
املحاحظات فهذا ناتج عن ترتيب الشعبة الربملانية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي لديها نقطة نظام
91

فلتتفضل بطرحها.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي( :مثرية نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مل أقصد تقريرًا معينًا بل تكلمت عن
املوضوع بشكل عام ،وأرجو من األد السيد حبيب مكي أال يفهم من
كحامي أنين أوجه انتقادي إىل تقريرهم ،فلدينا اليوم جمموعة من التقارير95 ،
وما أالحظه أن هناك اختحافًا يف كيفية تقديم هذه التقارير ،ولومي موجه
إىل الشعبة الربملانية لعدم محاحظتها االختحاف ،وليس إىل تقرير معني،
وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األد عبداجلليل عبدا

العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،امسحوا لي قبل أن أبدأ بالكحام أن أتوجه
جبزيل الشكر والثناء إىل األخت دالل الزايد رئيسة وفد الشعبة الربملانية 25
املشاركة يف ندوة «دور الربملانات العربية يف تفعيل محاية تشريعات الطفل»،
وإىل اإلخوة املشاركني يف هذه الندوة أوالً على ثراء املشاركة وتنويعها،
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وثانيًا على جودة هذا التقرير االحرتايف وشفافيته ومصداقيته .باملناسبة كنت
أتابع الصحف احمللية والعربية أثناء انعقاد الندوة املشار إليها ،ولفتت انتباهي
املتابعات احلثيثة والتعقيبات اليت تنشرها الصحف العربية ،وكذلك وسائل
اإلعحام الرمسية هناك حول نشاطات وفودها وما تقدمت به من أفكار
ومداخحات وفعاليات بشكل يدعو إىل الكثري من التقدير واالحرتام ،يف 5
حني كانت املتابعة اإلعحامية والصحفية البحرينية فقرية للغاية وال تكاد
تتناسب ولو بالقليل مع جهود الوفد ومشاركاته ،وهي محاحظة جديرة
ببحثها مع اجلهات املعنية وجديرة مبعاجلتها مع األمانة العامة هلذا اجمللس
أيضًا .األمر الثاني يف هذه املحاحظة ،ينصب حول اإلشارة اليت وردت يف بند
التوصيات من هذا التقرير بشهن مسهلة حتديث البيانات واإلحصائيات 91
الرمسية ،وهي قضية تكاد تشكل ظاهرة سلبية للغاية يف مملكة حتمل
راية احلوكمة واحلكومة اإللكرتونية ،فهناك معلومات وإحصائيات أكل
الدهر عليها وشرب ماتزال على مواقع كثري من اهليئات والوزارات ومل يتم
حتديثها إىل اآلن ،بل هناك تقارير على مواقع إلكرتونية رمسية ماتزال
تتحدث عن دولة البحرين ــ وليس مملكة البحرين ــ حيث مل تصلهم معلومة 95
أن البحرين أصبحت مملكة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك محاحظات أخرى؟
21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
قبل أن أرفع اجللسة أود تذكريكم أنه قد سبق أن وافق جملسكم
املوقر على تشكيل جلنة جديدة ،وهي جلنة حقوق اإلنسان ولكن إىل اآلن 25
مل يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة ،ولدي موضوعان بهذا اخلصوص :املوضوع
األول :وردني طلب من األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك واألخت مجيلة
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علي سلمان ،وألنه ال جيوز اجلمع بني عضوية جلنتني من اللجان اجلدد اليت
سيشكلها اجمللس ،وإحداهما يف جلنة شؤون املرأة والطفل واألخرى يف جلنة
شؤون الشباب ،لذلك هما تطلبان االنسحاب من اللجان السابقة لحانضمام
إىل جلنة حقوق اإلنسان ،وكذلك األخت هالة رمزي هي عضو يف جلنة
شؤون الشباب ،ولكن لوجود عضو إضايف يف هذه اللجنة ينبغي عليها أن 5
تنسحب من جلنة شؤون الشباب حتى تتوافق مع صحيع القانون ،يف األخري
هذا القرار هو قرار جملسكم املوقر ألنه هو مَن وافق على تشكيل اللجان،
وأنا أعرض هذا املوضوع عليكم ،وجيب أن يتخذ اجمللس قراره بقبول
االنسحاب من هذه اللجان أو عدم قبوله .تفضل األد الدكتور عصام
91

عبدالوهاب الربزجني املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،شُكّلت اللجان طبعًا مبوجب تعديل الحائحة
الداخلية ،حيث أجاز للمجلس أن ينشئ جلانًا أخرى نوعية دائمة ،وعلى
أساس هذا االختصاص بدأ اجمللس يشكل جلانًا تضاف إىل اللجان اخلمس 95
املشار إليها يف الحائحة الداخلية ،فاالنسحاب حيتاج إىل موافقة اجمللس ألن
تشكيل هاتني اللجنتني ــ جلنة شؤون املرأة والطفل وجلنة شؤون الشباب ــ مت
مبوافقة اجمللس على عضوية هاتني اللجنتني ،وتغيري تشكيلهما ينبغي أن
يقرتن مبوافقة اجمللس ،وتعديل قرار اجمللس السابق الذي وافق على هذا
التشكيل بهمساء حمددة .حاليًا إذا أراد أحد األعضاء االنسحاب من جلنة 21
معينة فينبغي أن يوافق اجمللس على هذا االنسحاب حتى يوافق على التشكيل
اجلديد الذي سينقص من التشكيل احلالي ،وطبعًا هذا متاح ألن يف قرار
تشكيل اللجنتني نصًا على أال يزيد عدد األعضاء يف هاتني اللجنتني على 7
أعضاء ،إذن حتى لو قل العدد عن  7أعضاء ــ على أال يقل عن  5ــ يبقى
التشكيل كما هو وال حيتاج إىل إضافة ،لذلك ينبغي أخذ موافقة اجمللس 25
على هذا االنسحاب ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،كم عدد أعضاء جلنة حقوق اإلنسان؟

5

الرئيـــــــــــــــس:
إىل اآلن مل تشكّل جلنة حقوق اإلنسان.
91

العضو دالل جاسم الزايد:
مل توزعوا طلب العضوية سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
أنا طرحت هذا املوضوع حتى نصوّت عليه ــ طبعًا إن وافقتم على
انسحاب األختني سيكون هلما ليكن هلن حق الرشع يف اللجنة اجلديدة ــ 95
فهل يوافق اجمللس على انسحاب األخت الدكتورة عائشة مبارك واألخت
مجيلة سلمان من جلنتيهما؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وسوف يهتيكم تعميم بشهن الرتشع هلذه اللجنة ،وإذا
زاد العدد على  7أعضاء فإما أن نلجه إىل التفاهم وإما أن نلجه إىل جملسكم
الختاذ القرار املناسب .تفضل األد محد مبارك النعيمي.

25

العضو محد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف اجللسة املاضية أوضحت معاليك أن
التشكيل سيكون من قبل اجمللس ومل خنتلف على ذلك ،لكن لدي
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محاحظة بالنسبة لألخت الدكتورة عائشة مبارك واألخت مجيلة سلمان فهما
عضوتان يف جلنة يف حني أن هناك بعض اإلخوة هم أعضاء يف جلنة واحدة
فق  ،وصحيع أننا صوتنا على االنسحاب ولكن من املفرتض أن حندد
األمساء أوالً ،وإذا حدث نقص فسنرى بعد ذلك من يريد االنسحاب من اللجنة
كي نعوض هذا النقص ،ألن بعض األعضاء هم أعضاء يف جلنة واحدة فق

5

فمثحاً األخت نانسي واألخت هالة وغريهما من األعضاء هم أعضاء يف جلنة
واحدة فق  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا( ،بومبارك) كحامك سليم ،ولكن ما أقوله إن جلنة شؤون 91
الشباب وجلنة شؤون املرأة والطفل تتكونان من  6أعضاء اآلن ،وللذين
يرغبون يف االنضمام إىل هاتني اللجنتني أقول إنه يوجد شاغر واحد ليصبع يف
كل جلنة  7أعضاء ،أما بالنسبة إىل جلنة حقوق اإلنسان فنحن مل نعمم
وأحببت فق أخذ موافقتكم على طلب األختني لنعممه عليكم بعد ذلك،
95

حتى يكون هلما احلق يف الرتشع.

العضو محد مبارك النعيمي:
سيدي الرئيس ،لكن من املفرتض أن تكون الشفاعة ملقدمي
االقرتاح ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
يا أد محد ،حنن مل نتخذ قرارًا إىل اآلن بتشكيل اللجنة ،وسيتم
إعطاء اجلميع فرصًا متساوية للرتشع ،وإذا زاد عدد املرتشحني لعضوية
اللجنة ،فسنلجه إىل التوافق ،وإذا مل يتم التوافق ،فسنبلغ جملسكم املوقر
بذلك ليقوم بتشكيل اللجنة ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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25

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضل به األد محد النعيمي،
فقد كان من املفرتض أوالً أن تعلن طلب األختني االنضمام إىل جلنة حقوق
اإلنسان .حنن اليوم قمنا خبطوة استباقية لتشكيل هذه اللجنة ،فاملوافقة
على طلب األختني الدكتورة عائشة مبارك ومجيلة سلمان باالنسحاب من 5
جلنتيهما للرتشع لعضوية جلنة حقوق اإلنسان ،وكهنه موافقة ضمنية على
عضويتهما يف جلنة حقوق اإلنسان...

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،املوافقة على طلبيهما إلعطائهما حق الرتشع لعضوية 91
جلنة حقوق اإلنسان.

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم ،إلعطائهما احلق يف الرتشع ،ولكن سبب انسحابهما هو الرتشع
لعضوية جلنة حقوق اإلنسان ،وهذه خطوة استباقية ،وكان من املفرتض 95
ــ كما قال األد محد النعيمي ــ أن يصدر عن اجمللس تعميم خبصوص الرتشع
لعضوية جلنة حقوق اإلنسان ،وفيما بعد حيق هلما الرتشع لعضوية اللجنة
واالنسحاب من جلنتيهما ،أما أن تقوم خبطوة استباقية ضمنية ،أعتقد أن
هذا ال جيوز.
21

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،امسحي لي وليسمع لي األد محد النعيمي ،إذا مل يتم
أخذ موافقة اجمللس على طلب انسحاب األختني من جلنتيهما ،وأتاني طلب
ترشع من قبل األختني لعضوية جلنة حقوق اإلنسان ،فيجب أن أشطبه متامًا،
وأقول هلما إن القانون ال جييز لكما الرتشع لعضوية هذه اللجنة؛ ألنكما 25
عضوتان يف جلنتني أخريني ،وال جيوز اجلمع بني عضوية أكثر من جلنة من
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اللجان اليت ينشئها اجمللس ،وبالتالي لكي نعطيهما احلق يف الرتشع جيب أن
آخذ موافقة اجمللس أوالً على طلب انسحابهما من جلنتيهما ،ومن ثم نفتع باب
الرتشع ألعضاء اجمللس لعضوية جلنة حقوق اإلنسان ،أعتقد أن املوضوع
واضع .أنا سهقول لكم أمرًا وهو أننا دائمًا عند تشكيل اللجان حناول أن
نتجاوب مع رغبات األعضاء ،وال نضع شروطًا لعضوية أي جلنة من اللجان5 ،
وأنا (بيين وبينكم) ال أطبق الحائحة الداخلية يف هذا اجلانب احرتامًا لكم
ولرغباتكم ،وأحاول بقدر اإلمكان أن أجتاوب مع رغبة العضو وأُرضيه،
ألنه إذا دخل يف جلنة هو غري راغب فيها ال ميكن أن يعطي ،فهرى أن تسود
هذه الروح فيما بيننا ،وخاصة يف هذه املواضيع ،وإذا زاد عدد املرتشحني
لعضوية جلنة حقوق اإلنسان على العدد املطلوب فسنلجه إىل التوافق ،وإذا مل 91
يتم التوافق فسنلجه إىل جملسكم املوقر وهو صاحب القرار ،والقانون يا
أخت لولوة فيه ملسة إنسانية ،تفضل األد الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،غدًا هو اليوم العاملي للطفولة؛ لذا أمتنى على 95
اجمللس إصدار بيان بهذه املناسبة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.
21

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمتنى على جملسكم املوقر متابعة املناسبات
العاملية وإصدار بيانات بشهنها ،وخصوصًا أننا منذ فرتة وجيزة قمنا بإقرار
قانون الطفل ،وأعتقد أن األمانة العامة لديها القدرة على متابعة هذه
املناسبات إلصدار بيانات بشهنها ،وال مانع أيضًا من أن نعدّ بهنفسنا احتفاالت 25
بهذه املناسبات ،وشكرًا.
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