 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
- 0السيد عبدالعظيم حممد العيد ا لوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
 - 1السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.

5

 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة الداخلية:
- 0املقدم حممد راشد احلسيين مدير إدارة اإلصالح والتأهيل.
 - 1الرائد مازن إبراهيم التميمي رئيس شعبة بإدارة اإلصالح والتأهيل.

01

 - 3النقيب حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية.
 - 1املــالزم عبــدالوهاب عبــدالعزيز اجلــار الضــاب القــانوني بــإدارة اإلصــالح
والتأهيل.
 من وزارة الصناعة والتجارة:

05

- 0السيد علي عبداحلسني مكي مدير إدارة شؤون الشركات.
 - 1الدكتور حممد جابر عبدالعليم املستشار القانوني.
 من وزارة املالية:
11

السيدة ندى صاحل الشبعان أخصائي شؤون جلسات أول. من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة الدولة لشؤون حقوق اإلنسان:

15

 السيد حممد فزيع مدير الشؤون القانونية واالتفاقيات. من اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:
 السيدة إميان مصطفى املرباطي املدير التنفيذي للمستحقات التأمينية.31
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كما حضرها الدكتور أمحد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد للشـؤون
الربملانيــة ،وال ســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد للمــوارد البشــرية
واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئـة املستشـارين
القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني بـاجمللس ،كمـا حضـرها 5
عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األ مانة العامـة ،ثـم افتـتا معـالي
الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتا اجللسة الثامنة من دور االنعقـاد العـادي 01
الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بـتالوة أمسـاء األعضـاء املعتـذرين،
والغــائبني عـــن اجللســـة الســـابقة .تفضــل األ عبـــداجلليل إبـــراهيم آل طريـــف
األمني العام للمجلس.
05

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصحاب
السعادة األعضاء :السيد ضياء حييى املوسوي للسفر خارج اململكة ،ومجعة
حممد الكعيب يف مهمة رمسية يف اململكة بتكليف من اجمللس ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كلنا نعلم أن املضبطة تشمل أيضًا القرارات
والنتائج الصادرة يف ذات اجللسة .ورد نص يف البند اخلامس من قرارات
ونتائج اجللسة يقول« :املوافقة النهائية على مشروع القانون بصفة
االستعجال» ،وحنن هنا نتكلم عن مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات اهلوية 5
الرمسية ،سؤالي هو :املادة  88من الدستور حددت املشاريع اليت تصدر بصفة
االستعجال وهي املشروعات بقوانني اليت تتعلق مبوضوعات مالية أو
اقتصادية ،ولكن هذا املشروع الذي سبق للمجلس أن وافق عليه ال يتعلق بأي
جانب من جوانب املشروعات املالية أو االقتصادية ،جملس النواب ذهب إىل
القول إنه سينظر إىل هذا املشروع بصفة االستعجال طبقًا ملا نصت عليه 01
لوائحه ،أنا ال أتدخل يف الئحة جملس النواب وإن كان يتعني أن تكون
الالئحة مطابقة للدستور ،ولكن جملس الشورى وصفه بصفة االستعجال مع
أن الالئحة الداخلية مل يرد فيها أي نص يفيد بصفة االستعجال ،يف حني أن
الدستور حدد االستعجال باملشروعات املالية واالقتصادية ،لذا أرجو حذف
كلمة االستعجال كي تكون قراراتنا متفقة مع لوائحنا ومع دستورنا ،هذه 05
نقطة .النقطة الثانية ،لدي مالحظات على مضبطة اجللسة السابقة وسأزود
بها قسم املضبطة والطباعة .يف اجللسة السابقة كان هناك قرار باعتماد
تقرير اللجنة اخلاص مبشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح
والتأهيل ،وعندما وافق اجمللس على تسجيل أو إرفاق تقرير اللجنة مبضبطة
اجللسة فمعنى ذلك أنه مت تثبيته بكل ما شابه من عوار ،وعندما دار 11
الكالم يف اجللسة السابقة حول هذا املوضوع ،ومعاليك قمت برئاسة هذه
اجللسة ،قررت حذف االقرتاح بقانون من مسمى املشروع ومل تتعرض إىل
التقرير لكي ال يكون هناك تناقض بني ما أقره اجمللس حبذف االقرتاح
بقانون وبني التقرير الذي قدمته اللجنة ،ويتعني تعديل التقرير لكي يكون
هناك نوع من املالءمة واملواءمة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  82السطر األول أرجو تغيري 5
كلمة «تُخصَّص» إىل كلمة «تَخصُّص» ألنه كان هناك جدال حول هذه
الكلمة هل نقول «تُخصص» أو «تَخصص»؟ وأنا قلت «تَخصُّص» وليس
«تُخصَّص» ،وشكرًا.
01

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع لدي تصحيا بالنسبة إىل سبب
اعتذارنا عن حضور اجللسة السابقة ،ألنه مل يذكر أننا اعتذرنا عن حضور 05
اجللسة السابقة لكوننا يف مهمة رمسية بتكليف من اجمللس.

الرئيـــــــــــــــس:
أعتقد أنه ذُكر يف املضبطة.
11

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
أقصد أنه مل يُذكر يف قرارات ونتائج اجللسة السابقة.

الرئيـــــــــــــــس:
إذا مل يُذكر فسيذكر إن شاء اهلل .هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل .لدينا بيان مبناسبة
احتفاالت مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى،
والعيد الوطين اجمليد .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
5

للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة احتفاالت
مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى،
والعيد الوطين اجمليد :مبناسبة احتفاالت البالد بالذكرى الثالثة عشرة لعيد 01
جلوس حضرة صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى رعاه اهلل ،والعيد الوطين
اجمليد احلادي واألربعني؛ يتشرف جملس الشورى بهذه املناسبة أن يرفع
أصدق التهاني والتربيكات إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى ،وإىل صاحب السمو امللكي األمري
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،وإىل صاحب السمو امللكي 05
األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى حفظهم اهلل
ورعاهم ،وإىل شعب البحرين الكريم ،داعني اهلل العلي القدير أن يعيد هذه
املناسبة الوطنية على البالد ،وشعبها الويف مبزيد من العزة واملنعة والتقدم
واالزدهار .إننا يف جملس الشورى نعترب هذه الذكرى اجمليدة وقفة سنوية
لتعزيز الوالء للوطن ،ومتتني أواصر الوحدة الوطنية ،كما أنها تشكل 11
مناسبة الستذكار املنجزات الوطنية اليت حققتها مملكة البحرين يف خمتلف
امليادين ،معربني عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا ملا شهده وطننا الغالي خالل هذه
السنوات املباركة من نهضة تنموية شاملة طالت خمتلف مناحي احلياة،
وأسهمت يف حتقيق احلياة الكرمية والعزيزة يف ظل ما يوليه جاللة امللك
املفدى رعاه اهلل من وافر االهتمام والرعاية لتحقيق الرؤى النرية املتمثلة يف 15
نهج اإلصالحات الشاملة ،وفق رؤية مستنرية استطاعت أن ترسم صفحة
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جديدة يف تارخينا املعاصر ،محلت آمال وطموحات شعب البحرين الويف .إننا
يف الوقت الذي نعرب فيه عن اعتزازنا وتقديرنا البالغ بهذه الذكرى اجمليدة ملا
متثله من امتداد لتارخينا الوطين العريق ،الزاخر باإلجنازات اخليرة املباركة
من أجل عزة ورفعة وتقدم بلدنا العزيز وشعبه الويف ،لنثمن عاليًا اإلجنازات
الكبرية اليت حتققت يف عهد جاللة امللك املفدى ،واليت رمست صورة مشرفة 5
ململكة البحرين على خريطة العامل ،منتهزين هذه املناسبة لتجديد العهد
والوالء للملك املفدى رعاه اهلل ،معاهدين جاللته على املضي على نهجه
السديد ،ورؤاه النرية لتحقيق توجيهاته السامية على خمتلف األصعدة ،من
خالل العمل اجلاد والدؤوب بصفتنا سلطة تشريعية ،وبالتعاون البناء مع
جملس النواب واحلكومة املوقرين ،حتقيقًا لتطلعات صاحب اجلاللة ـــ 01
حفظه اهلل ـــ بضرورة التكامل والتنسيق بني السلطات لتحقيق ما فيه اخلري
والصالح للوطن واملواطن .داعني املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة اجمليدة
على اململكة باملزيد من التقدم والنماء ،وأن حيفظها ومن يعيش على أرضها
الطيبة من مواطنني ومقيمني من كل سوء ومكروه ،يف ظل قيادتنا
05

احلكيمة حفظها اهلل ورعاها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.
11

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحكم بكل خري ،مبناسبة
اليوم الوطين لوطين الغالي احلبيب البحرين ،أهنئ ملكنا احلبيب جاللة
امللك محد بن عيسى آل خليفة ،وصاحب السمو امللكي األمري خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،وصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن

محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى ،وأهنئ شعب البحرين الغالي 15
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وأنا منهم ــ أي أهنئ نفسي ــ وأدعو اهلل أن ترفل البحرين احلبيبة يف أمن
وأمان ،كما نفتخر بأننا حبرينيون ،وكل عام واجلميع خبري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيان آخر مبناسبة االجتماع السادس جملالس الشورى 5
والنواب والوطين واألمة بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية .تفضل األ
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة االجتماع 01
السادس جملالس الشورى والنواب والوطين واألمة بدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية :مبناسبة اختتام أعمال االجتماع السادس ألصحاب املعالي
رؤساء جمالس الشورى والنواب والوطين واألمة بدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية ،والذي عقد يف رحاب مملكة البحرين ،يسر جملس الشورى
أن يعرب عن بالغ ارتياحه للنتائج الطيبة اليت خلص إليها االجتماع05 ،
واملوضوعات املهمة اليت تناوهلا ،مؤكدًا أهمية هذه االجتماعات اليت تأتي
يف إطار التواصل املستمر ألصحاب املعالي رؤساء اجملالس التشريعية
اخلليجية ،وذلك حنو تعزيز التنسيق والتكامل بني دول اجمللس ،مبا يعزز
مسرية العمل اخلليجي املشرتك ،واالرتقاء به لتحقيق املزيد من التطور والرقي
لشعوب دول اجمللس .إننا يف الوقت الذي نؤكد فيه أهمية هذه اللقاءات 11
اخلليجية املشرتكة يف ظل التطورات واملستجدات املتالحقة اليت تشهدها
الساحتان اإلقليمية والدولية ،واليت تستوجب تكثيف هذه اجلهود ملواجهة
متطلبات املرحلة املقبلة ،والتحديات الكبرية اليت تواجه املنطقة برؤى
مشرتكة ،لنشيد بالرعاية الكرمية من لدن حضرة صاحب اجلاللة امللك
املفدى ،وإخوانه أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول جملس التعاون لدول 15
اخلليج العربية ــ حفظهم اهلل ورعاهم ــ ملا يسبغونه من دعم وإسناد على
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اجملالس التشريعية اخلليجية لتكون مشاركًا فاعالً يف رسم السياسات اليت
تدعم مسرية جملس التعاون ،وتسهم يف حتمل أعباء املرحلة احلالية
واملستقبلية ،آملني لالجتماعات الربملانية الدورية كل التوفيق والنجاح ،مبا
يصب يف حتقيق آمال وطموحات شعوب دول اجمللس ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيان آخر مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان .تفضل
األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.
01

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة اليوم العاملي
حلقوق اإلنسان :مبناسبة صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،الذي
تضمن قيمًا ومعاني سامية تستحق أن تكون يف الصدارة لكل دولة تريد أن
ختطو خطوة حنو تعزيز حقوق اإلنسان؛ يسر جملس الشورى أن يتقدم بالتهنئة

اخلالصة إىل شعب مملكة البحرين ،وإىل شعوب العامل كافة ،بهذه 05
املناسبة اليت حتتفل خالهلا الشعوب ،والدول مبا حققته على صعيد إرساء
مبادئ دولية عامة ،تُشكل حجر األساس الحرتام القيم اإلنسانية لبين البشر
كافة ،بغض النظر عن أي متييز بينهم على أي أساس مثل األصل أو العرق
أو اللون أو الدين .وهذا ما تعتربه مملكة البحرين مرجعية مهمة حلماية
احلقوق من كل أشكال االنتهاكات ،من خالل متسكها وإميانها الراسخ 11
بدعم كل جهد خملص يسهم يف االرتقاء بأوضاع حقوق اإلنسان .إننا يف هذه
املناسبة نُشيد باخلطوات الدميقراطية ،واملسرية اإلصالحية ،اليت قطعتها
مملكة البحرين ،واليت تتعزز وتزداد قوة ورسوخًا ،بفضل اإلجنازات
الكبرية اليت يتواىل حتقيقها يف مملكتنا العزيزة ،وذلك بفضل التوجيهات
السديدة ،واجلهود الكبرية واملستمرة لقيادتنا احلكيمة ،وعلى رأسها 15
حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى ،وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب
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السمو امللكي رئيس الوزراء املوقر ،ودعم صاحب السمو امللكي ولي العهد
نائب القائد األعلى حفظهم اهلل ورعاهم ،حيث تأتي هذه اجلهود لتعزيز
مبادئ حقوق اإلنسان اليت نص عليها الدستور ،وميثاق العمل الوطين .وتأتي
ذكرى صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أعتاب مرحلة مهمة يف
تاريخ البشرية ،تسودها الصراعات اليت بات العامل ميوج بها شرقًا وغربًا5 ،
ألقت بظالهلا على األمن واالستقرار ،وأثرت سلبًا على عمليات التنمية اليت
من شأنها االرتقاء بسكان العامل ،وهذا ما يستوجب بذل اجلهود واملساعي
الدولية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيزها ،مشيدين مبا تبذله األمم
املتحدة ،واملنظمات اإلنسانية يف جمال محاية حقوق اإلنسان ،وحفظ السالم.
ختامًا ،إننا يف الوقت الذي جندد فيه تأييدنا للمبادئ واألسس اليت قام عليها 01
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واليت تؤكد يف جمملها االعرتاف بالكرامة
اإلنسانية جلميع بين البشر ،وحبقوقهم املتساوية ،والثابتة أسُسًا للحرية،
والعدالة ،والسلم يف العامل ،لنؤكد حرص جملس الشورى على السلم واألمن
األهليني عرب سن مزيد من التشريعات اليت من شأنها أن تعزز وتصون
املكتسبات اليت حققتها اململكة يف جمال احرتام حقوق اإلنسان وفقًا ملا جاء 05
يف دستور مملكة البحرين ،وهذا ما أكده قرار اجمللس األخري بتشكيل
جلنة حلقوق اإلنسان تُعنى بدراسة مدى مواءمة التشريعات والقوانني الوطنية
النافذة مع مبادئ وقواعد االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق
اإلنسان اليت صدقت عليها مملكة البحرين ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة تثمن عاليًا ما صدر عنكم من بيان 15
بهذه املناسبة ،وبهذه املناسبة حتتفل اللجنة حيث سيكون احتفاهلا غري منطي
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عن طريق إطالق تغريدات حقوقية برملانية ،وهي عبارة عن رسائل مهمة
نوجهها إىل جهات معنية حبقوق اإلنسان يف مملكة البحرين ،الرسالة األوىل
والتغريدة األوىل نوجهها إىل اإلخوة يف جملس النواب طاملا أن شعار االحتفال
باليوم العاملي حلقوق اإلنسان هو «لصوتي قيمته» ،وأعتقد أن هناك قيمة
كبرية حلرية الرأي والتعبري ،فأمتنى عليهم حتريك مشروع قانون الصحافة 5
ملا له من أهمية تنعكس على حرية الرأي والتعبري يف مملكة البحرين ،هذه
الرسالة األوىل .الرسالة الثانية أوجهها إىل احلكومة املوقرة وأمتنى عليهم
التعجيل أيضًا واإلسراع بقانون اإلعالم املرئي واملسموع ملا له من أهمية يف
تعزيز حرية التعبري عن الرأي .والرسالة الثالثة موجهة إىل جلنيت الشؤون
املالية واالقتصادية مبجلسي النواب والشورى ــ كونهما اآلن تناقشان مشروع 01
املوازنة العامة ــ حيث أمتنى أن يراعوا احلقوق األصيلة للمواطن البحريين مثل
حقه يف احلصول على السكن ،وحق املتقاعدين يف عيش حياة كرمية.
والرسالة الرابعة موجهة إىل كل املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان يف مملكة
البحرين وعلى رأسها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ،وأيضًا إىل مؤسسات
اجملتمع املدني ،ونقول هلم :إن جلنة حقوق اإلنسان باجمللس مستعدة للتعاون 05
معهم واالستئناس بآرائهم يف اجلانب التشريعي .ويف اخلتام أتوجه إليك
شخصيًا معالي الرئيس ،وإىل اإلخوة الزمالء بوافر الشكر لدعمنا يف
اخلروج بهذه اللجنة إىل النور ،كما ال يفوتين أن أشكر إدارة العالقات
العامة واإلعالم ،وإدارة تقنيات املعلومات ،وإدارة شؤون اللجان باجمللس
لتعاونهم معنا ،فلكم مجيعًا كل الشكر والتقدير ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.
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11

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حيتفل العامل اليوم باليوم العاملي حلقوق
اإلنسان حتت شعار «لصوتي قيمته» ،إلميانه األكيد بأن لكل إنسان احلق
يف احلياة أسوة باآلخرين ،ولصوته قيمة يف احلياة لكي حيقق أهدافه
وباألخص حقه يف احلياة الكرمية اليت تهيئ له سبل العيش ،وقد واكب 5
شعار اليوم العاملي لإلعاقة هذا العام كيفية وصول صوت املعاق وأسرته إىل
أرجاء العامل ،هلذا أرجو أن يكون صوتنا بصفتنا من ذوي اإلعاقة بالعدة
وليس بالعدد ،وأن نصل إىل ما نصبو إليه من حقوق يف مجيع أرجاء العامل؛
لنحقق حياة نطما إليها مجيعًا يف جمتمع يؤمن بنا كوننا أشخاصًا وليس
01

بصفتنا ذوي إعاقة ،وكل عام واجلميع خبري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.
05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أن أتقدم لكم جبزيل الشكر
وإىل اإلخوة األعضاء يف جلنة حقوق اإلنسان على تشريفي باختياري عضوًا يف
هذه اللجنة ،وأود أن أتقدم بالتهاني والتربيكات إىل رئيسة اللجنة األخت
الدكتورة عائشة مبارك وإىل نائب الرئيس األخت مجيلة سلمان ،ومن هذا

اجمللس أود اإلشادة بكلمة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل 11
خليفة ولي العهد األمني يف افتتاحه فعاليات حوار املنامة ،واليت جاءت نهجًا
ورؤية مستقبلية مشرقة ملا نتطلع إليه حنن الشعب الواحد ،وقد أثبت التاريخ
واألزمات أننا شعب متحد رغم كل اخلالفات ،وأننا شعب حي ومتفاعل
استطاع عرب تارخيه الوطين أن يتغلب على كل اخلالفات ،ومن هنا أريد أن
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أكرر تقديري واعتزازي بكلمة ولي العهد ،وجبميع شعب البحرين الكريم
من مواطنني ومقيمني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت هالة رمزي فايز.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مداخلة بسيطة مبناسبة اليوم العاملي
حلقوق اإلنسان ،معالي الرئيس واإلخوة األعضاء يف كل عام وحنن نشارك
العامل احتفاله باليوم العاملي حلقوق اإلنسان نزداد فخرًا واعتزازًا مبا تسجله 01
اململكة عامًا بعد عام من إجنازات حقوقية رائدة ،جتعلنا ندرك وبوضوح ما
توليه قيادة اململكة وعلى رأسها حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد املفدى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ من رعاية واهتمام كبريين
بهذا اجلانب ،حيث جتعل القيادة الرشيدة من محاية حقوق اإلنسان وتعزيز
حرياته هدفًا اسرتاتيجيًا تضمنه خمتلف خططها وبراجمها ،وتضعه على رأس 05
أولوياتها إدراكًا منها الرتباط ذلك بشكل كبري بكرامة املواطن
ورفاهيته ،فخالص التهاني نرفعها إىل قيادتنا احلكيمة بهذه املناسبة ،كما
نبارك ألنفسنا ما وصلت إليه اململكة من تقدم وإجناز .يأتي احتفال العامل
هذا العام حتت شعار «لصوتي قيمته» ،وأول من أعلى من صوت املواطن
البحريين كان دستور اململكة يف املادة ( )13حني نص على أن« :حرية الرأي 11
والبحث العلمي مكفولة ،ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو غريهما ،وذلك وفقًا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون ،مع
عدم املساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب ،ومبا ال يثري الفرقة أو
الطائفية» ،أما تشريعاتنا وقوانينا الوطنية فهي تسري يف فلك الدستور وتستمد
منه مبادئها ،وهي مبادئ ماثلة أمامنا دومًا وحنن ندرس ونناقش بل حتى 15
نقرتح خمتلف التشريعات اليت نطما من خالهلا إىل حتقيق كل اخلري لوطننا
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الغالي وللمواطنني الكرام ،ومن هنا أؤكد ما تفضلت به زميليت األخت
الدكتورة عائشة مبارك من أهمية اإلسراع يف إقرار مشروع قانون الصحافة
ومشروع قانون اإلعالم املرئي واملسموع ملا هلما من دور كبري يف كفالة حرية
الرأي والتعبري ،وكذلك مراعاة احلقوق األصيلة للمواطن البحريين مثل
السكن وإيالء االهتمام اخلاص باملتقاعدين الذين ساهموا يف بناء هذا 5
الوطن ،وختامًا ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل الشكر إليكم معالي الرئيس،
وإىل أعضاء اجمللس الكرام على املوافقة على تشكيل جلنة حقوق اإلنسان
يف اجمللس ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ حممد حسن باقر رضي.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حوار املنامة هو أحد املكتسبات اليت حظيت
بها البحرين عامليًا ،وكلمة مسو ولي العهد كانت يف مرتكزاتها حمورًا 05
جيدًا لبدء حوار حقيقي يف اململكة ،فال أقل من التنويه بهذا ،وأعتقد أنه
جيب أن تقوم جلنة حقوق اإلنسان يف اجمللس بدراسة خطاب مسو ولي العهد
دراسة مستفيضة ،والتواصل مع اجلهات املعنية لبدء حوار حقيقي حنتاج إليه
اآلن وليس غدًا ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كل ٍ أنا أعتقد أن هناك بعض املداخالت قد خرجت
عما حنن بصدده ،واستأذن من جملسكم املوقر أن تسمحوا للرئاسة بشطب
كل ما ليس له عالقة جبدول أعمال اليوم من مضبطة اجللسة .تفضل سعادة
األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب15 .
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن مقبلون على احتفاالت مملكة البحرين
بعيد اجللوس والعيد الوطين اجمليد ،وأحب أن أطمئن اجلميع بأن البحرين
خبري ،وستبقى خبري بفضل القيادة الرشيدة ،وبفضل تكاتف شعب البحرين
مع قيادته ،ومبدأ احلوار مبدأ مفتوح وواضا ،وسبق يف العام املاضي أن 5
شارك اجلميع يف احلوار الوطين ،ومتت مناقشة مجيع األمور اليت ختص
مملكة البحرين ،واألبواب مفتوحة جلميع املمارسات الدميقراطية ،على أن
يتم االلتزام بالدستور والقانون ،أحببت أن أؤكد هذا الشيء ،وحنن إن شاء
اهلل معكم دائمًا ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على إعطاء الرئاسة احلق يف شطب أي
كالم خارج عن موضوع النقاش؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .هناك بيان مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة الفساد .تفضل
األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

11

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة اليوم العاملي
ملكافحة الفساد ،مبناسبة االحتفال باليوم العاملي ملكافحة الفساد الذي
صادف يوم أمس التاسع من شهر ديسمرب ،يسُر جملس الشورى أن يؤكد
دعمه الكامل لكل اجلهود الرامية إىل جتفيف منابع الفساد ،وإزالة العوائق 15
والعقبات اليت تعرقل وتعيق عملية التنمية يف البالد ،مؤكدين أن مكافحة
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الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها فحسب ،بل على اجلهات املدنية
األخرى حتمل مسؤولياتها ،وخاصة األجهزة اإلعالمية ،نظراً إىل ما تتمتع به
من سقفٍ عالٍ يف حرية التعبري ،مشددين كذلك على دور مؤسسات اجملتمع
املدني ،وأفراد جمتمعنا البحريين الزاخر بالقيم األخالقية ،والشرعية اليت
نستقيها من أخالقنا العربية النبيلة ،ومن مبادئ ديننا اإلسالمي احلنيف5 ،
واليت حتث على الصدق والنزاهة واألمانة .إن جملس الشورى يف الوقت الذي
يشيد فيه باهتمام اململكة ،وسعيها احلثيث حنو ترسيخ االستقرار اإلداري
واملالي ،بعيدًا عن كل أنواع الفساد من خالل أجهزتها الرقابية؛ ليؤكد
ضرورة العمل الربملاني اجلاد ضد الفساد ،من خالل سن وإقرار التشريعات
اليت تصب يف تعزيز آليات مكافحة الفساد ،من أجل تأمني حياة أفضل01 ،
ومستقبل مزدهر ألبناء هذا البلد العزيز ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حرية التعبري مكفولة ،ولكن ال تعين اخلروج على األنظمة
والقوانني واللوائا ،وإال حتولت احلرية إىل فوضى ،وأنا أُالم من قبل الكثري 05
من اإلخوان يف اجمللس على أنين أطلق حرية الكالم ملن يريد ،ويطالبونين
دائمًا بتقييد هذه احلرية مبقتضيات الالئحة الداخلية واألنظمة والقوانني .أنا
مل أقف يومًا من األيام ضد حرية التعبري ،إال عندما يكون الكالم خارجًا
عن إطار املوضوع ،وإال أصبا اجمللس (سوق عكاظ) ،كل يدلي برأي ليس
له عالقة جبدول األعمال ،وليست له عالقة بالنظام ،وليست له عالقة 11
بالالئحة ،حرية التعبري مكفولة ضمن األنظمة والقوانني ،وأرجو أن يتفهم
اإلخوان ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.
15
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،رسالة معالي السيد خليفة بن أمحد الظهراني
رئيس جملس النواب حول ما انتهى إليه جملس النواب بشأن مشروع قانون
باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود
البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا  .)0181وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون 5
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،وننتقــل اآلن إىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــاص 01
مبناقشــة تقريــر جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة خبصــوص مشــروع قــانون
بتعــديل بعــض أحكــام قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة الصــادر باملرســوم
بقــانون رقــم ( )01لســنة 0180م ،املرافــق للمرســوم امللكــي رقــم ( )88لســنة
1118م .األ عبدالرمحن حممد مجشري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري (مثريًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نناقش مشروع قـانون مهـم متعلـق بتعـديل
بعض أحكام قانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة ،واللجنـة أتـت بتوصـية مهمـة
وهي رفضه من حيث املبدأ ،وأعتـب علـى وزارة العـدل لعـدم حضـورهم اليـوم،
حيث إنه من املفرتض وجودهم أثناء مناقشة مشروع القانون ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،وأنــا أضــم صــوتي إىل صــوتك بضــرورة وجــود الــوزراء أثنــاء
مناقشــة مثــل هــذه املشــاريع املهمــة للــدفاع عــن رأيهــم أمــام اجمللــس قبــل اختــاذ
القرار ،وقد كنا باألم س مع مسـو رئـيس الـوزراء ـــ حفظـه اهلل ورعـاه ـــ حيـث 15
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أكد ضـرورة تعـاون الـوزراء مـع اجملـالس التشـريعية ،وحـثهم علـى احلضـور،
وإذا اختــذ اجمللــس قــرارًا ال يتوافــق مــع قــرارهم ،يبقــى هــذا األمــر مــن ضــمن
مسؤوليتهم .على كلٍ أطلب من األخت رباب عبدالنيب العـريض مقـررة اللجنـة
التوجه إىل املنصة فلتتفضل.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
05

إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )111
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضلي األخت 11
مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أحب أن أرد على كالم األ
عبدالرمحن مجشري ،ففي النهاية القرار هو قرار اللجنة ،وهو عضو يف 15
جملس تشريعي وال يفرتض أن ينصب نفسه مكان احلكومة ،احلكومة
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أدرى مبصاحلها ومبسؤولياتها ،وهناك ممثل عن وزارة العدل موجود ،وحنن
ال نطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون ،وال نلوم الوزارة على عدم حضورها
جلسة اليوم ،وحنن اليوم أمامنا تقرير ندافع عنه .إن النظام القضائي
البحريين حبسب قانون السلطة القضائية ،وقانون املرافعات املدنية والتجارية
يشمل احملاكم املدنية واحملاكم الشرعية ،وتتكون احملاكم املدنية من5 :
حمكمة التمييز ،وحمكمة االستئناف العليا املدنية ،واحملكمة الكربى
املدنية ،واحملكمة الصغرى ،وختتص كل منها يف الفصل يف مجيع املسائل
اليت ترفع إليها طبقًا للقانون يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية واملنازعات
املتعلقة باألحوال الشخصية لغري املسلمني إال ما استثين بنص خاص ،وقد
حدد قانون املرافعات املدنية والتجارية إجراءات رفع الدعوى إىل احملكمة 01
املختصة ،وخص قسم تسجيل الدعاوى بتلقي الدعاوى وتقييدها يف سجالت
احملكمة وفقًا ملا هو منصوص عليه يف املادتني  15و 12من ذلك القانون ،إال
أن مشروع القانون احلالي املعروض على سعادتكم لتعديل بعض أحكام
قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )01لسنة
0180م تضمن التعديالت اآلتية0 :ــ استبدال نصوص املواد  8مكرر05 ،13 ،
 50 ،11 ،11 ،12 ،15 ،11فقرة أوىل ،52 ،51 ،بهدف تعديل بعض
األحكام املتعلقة بإجراءات رفع الدعوى ،وحضور اخلصوم وتغيبهم،
وإجراءات اجللسات مبا يتناسب مع أحكام إدارة الدعوى املدنية .كما
أضاف القانون  3مواد جديدة يتم مبوجبها إنشاء مكتب إدارة الدعوى املدنية
بوزارة العدل حبيث يشكل تشكيالً قضائيًا ،وبينت صالحيات قاضي إدارة 11
الدعوى من اإلحالة إىل وسي  ،وعرض الصلا على اخلصوم ،والتصديق على
هذا الصلا ،وتكليف اجلهات العامة واخلاصة واألفراد لتقديم ما يكون
حتت أيديهم من مستندات ،والتصريا للخصوم الستخراج صورة طبق األصل
منها ،وإعداد تقرير يف الدعوى ،واستحداث حكم جديد باستئناف
األحكام الصادرة يف حدود النصاب االنتهائي إذا كان صادرًا على خالف 15
حكم سابق مل حيز قوة األمر احملكوم به ،ويف هذه احلالة يعترب احلكم
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السابق مستأنفًا بقوة القانون .أضاف هذا القانون فقرات جديدة إىل املواد
( )8و( )01و( )108تبني حدود النصاب االنتهائي ألحكام حماكم الدرجة
األوىل واحلاالت اليت تعد فيها أحكامها انتهائية ،كما قررت أن تكون
أحكام احملاكم الكربى انتهائية يف الدعاوى اليت تنظرها بصفة ابتدائية
واليت ال جتاوز قيمتها  2111دينار ،كما أضيف إىل ملادة ( )108حكم 5
يقضي بعدم قبول حمكمة االستئناف ألي مستند يقدم أثناء نظر االستئناف
كان يلزم تقدميه أمام قاضي إدارة الدعوى املدنية ،أو أمام حمكمة أول
درجة إال إذا ثبت هلا أن أسباب ذلك قد طرأت بعد صدور احلكم االبتدائي،
أو أن اخلصم اآلخر قد حال دون تقدميه سبب ال يد للخصوم فيه ،إال أنها
أجازت ــ حتقيقًا للعدالة ــ قبول مستند مع إلزام اخلصم الذي وقع منه اإلهمال 01
بغرامة .وإن اهلدف كله من هذا املشروع ــ حبسب ما ورد يف مذكرة
احلكومة ــ هو استحداث مكتب إدارة الدعوى املدنية وتهيئتها للمرافعة؛
وذلك لسرعة الفصل يف الدعاوى واختصار إجراءاتها ،إال أن اللجنة وبعد أن
ناقشت مشروع القانون واطلعت على قرار جملس النواب واملالحظات اليت
أبداها ممثلو اجلهات املدعوة يف االجتماع التاسع والعشرين وبعد املناقشة 05
والدراسة انتهت إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ
وذلك لألسباب التالية :أوالً :خمالفة املادة ( )15الفقرة (ج) والفقرة (ب) من
املادة ( 15مكرر) من املشروع بقانون ألحكام الدستور يف املواد ( )1و()08
و( ،)31اللتني تنصان على أنه :املادة (« )15جيوز بقرار من اجمللس األعلى
للقضاء بالتنسيق مع وزير العدل والشؤون اإلسالمية االكتفاء يف بعض 11
القضايا اليت حيددها القرار مبا يقدمه اخلصوم من دفوع ومستندات بدون
احلاجة إىل اجتماع األطراف بقاضي إدارة الدعوى» ،وأيضًا املادة (15
مكرر) يف الفقرة الثانية« :جيوز يف بعض القضايا اليت يصدر بتحديدها قرار
من اجمللس األعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزير العدل والشؤون اإلسالمية إحالة
الدعوى مباشرة إىل احملكمة املختصة دون إعداد تقرير بالرأي القانوني»15 .
إن النصني من وجهة نظر اللجنة يهدران مبدأ املساواة والتمايز بني
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طاليب احلماية القضائية ،فضالً عن استخدام التنظيم القضائي كأداة
للتمييز ضد أفراد بذاتهم بدون مربر على الرغم من متاثل مراكزهم
القانونية ،إضافة إىل أن النصني يكتنفهما الغموض واإلبهام .ثانيًا :املادتان
( )15و( )108من مشروع القانون تتعارضان مع املبدأ الدستوري الذي يقضي
بأن حق التقاضي مكفول وفقًا للقانون ــ املادة ( )11الفقرة (د) ــ وذلك 5
حبرمان اخلصوم من تقديم أي مستند إىل احملكمة املختصة كان يلزم
تقدميه أمام قاضي إدارة الدعوى املدنية ،وهذا يتعارض مع ضمانة حق
األفراد يف االلتجاء إىل قاضيهم ،وخصوصًا أن مكتب إدارة الدعوى وإن
كان من ضمن التشكيل القضائي إال أنه ال يعد من درجات التقاضي .ثالثًا:
أن مشروع القانون يصادر حق التقاضي على درجتني يف بعض القضايا ومنها 01
قضايا اإلخالء وحيجبها عن املتخاصمني بدون أسس موضوعية أو أمور
تقتضيها املصلحة العامة ،مما قد يهدر حقوق األفراد بدون مقتضى ،وخاصة
أن النزاع على درجتني ضمانة أساسية للمتقاضني ،وطريقة ملراقبة سالمة
احلكم ،وهو وسيلة لنقل النزاع برمته وبكامل العناصر اليت يشتمل عليها
إىل احملكمة االستئنافية لتجيل بصرها من جديد باعتباره حكمًا واحدًا05 .
خامسًا :أن مشروع القانون يسبب عند التطبيق الكثري من اإلشكاليات
أهمها0 :ــ املشروع بقانون يؤدي إىل إهدار املبدأ الذي أنشئ من أجله نظام
القضاء املستعجل ،وهو الفصل يف املسائل املستعجلة اليت خيشى عليها فوات
الوقت بدون املساس بأصل احلق ،إضافة إىل أن قاضي إدارة الدعوى ومن
خالل صالحياته القانونية يف تسويق النزاع بني األطراف قد يؤدي إىل املساس 11
بأصل احلق الذي ينأى عنه قاضي األمور املستعجلة1 .ــ املشروع بقانون مل
يعاجل مسألة تعديل الطلبات واإلدخال والتدخل يف الدعوى إذا مت أمام
احملكمة املختصة لعدم وجود نص صريا حبصر تقدميها أمام قاضي إدارة
الدعوى3 .ــ مل يعاجل املشروع مسألة اإلجراءات التحفظية والوقتية واملنع من
السفر .أوامر األداء هلا طبيعة خاصة وهي اليت نظمها املشروع يف املواد (15 )313
حتى ( )331من قانون املرافعات احلالي ،وبالتالي وإن كان القانون قد
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استثناها مبوجب الفقرة «ما مل ينص القانون على غري ذلك» إال أنه لن يعاجل
ما إذا رأى القاضي أال جييب كل طلبات الطالب ،وحدد جلسة نظر الدعوى
أمام احملكمة ،فهنا احملكمة ال تستطيع إحالتها إىل مكتب إدارة الدعوى
لعدم وجود نص ينظم هذه املسألة ،وبالتالي إذا نظرتها احملكمة فإنها
تكون ملتزمة بتطبيق املادتني ( )51و( )108من هذا القانون ،ما يؤدي إىل 5
اإلخالل مببدأ التقاضي .أيضًا يوجد تعارض بني مواد مشروع القانون،
فاملادة ( )11الفقرة ( )0توجب على احملكمة احلكم يف الدعوى إذا ختلف
املدعى عليه يف اجللسة األوىل ،وكانت صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخصه،
أو حضر أمام قاضي إدارة الدعوى املدنية ،بينما املادة ( 15مكرر) الفقرة
(د) توجب على قاضي إدارة الدعوى املدنية عند إحالة الدعوى حبالتها 01
مشفوعة بالتقرير إىل قسم كتاب احملكمة املختصة بعد أن حيدد جلسة
لنظر الدعوى أمام احملكمة؛ أن يعلم اخلصوم بها إذا كانوا حاضرين ،وإال
وجب عليه إعالم الغائب منهم مبوعد اجللسة احملددة ،واألمر يعود إىل
جملسكم ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إن مداخلة األخت مقررة اللجنة هي مداخلة مهمة سيُبنى
عليها رأيكم ،ولكنه من املؤسف عدم وجود انتباه كامل ملا قيل .هل هناك
مالحظات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
11

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكرك على ما تفضلت به .أنا أؤيد األ
عبدالرمحن مجشري يف مداخلته ،واعرتاضي هو أنين رغبت يف أن يثبت
التقرير لكي تكون مداخلته ضمن مناقشة مشروع القانون ،ألنه لو اُرتئي
الحقًا أن يتم جلب مشروع القانون لبيان تفصيالته ،فكالمه سيثبت يف 15
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املضبطة قبل تقرير مشروع القانون ،وأنا أؤكد كالمه بشدة .اليوم هذا
املشروع تريد وزارة العدل أن تدفع به بقوة ،ومع احرتامي الشديد لوجود األ
سعيد حممد عبداملطلب ،فإن هناك بعض األمور حتتاج فعالً إىل وجود الوزير
شخصيًا؛ وهذا ما يؤزم املشاريع سواء يف جملس الشورى أو يف جملس النواب.
الشكر موصول إىل األخت رباب العريض على ما تفضلت به من شرح ،رمبا 5
ألن التقرير مت إعداده وكتابته من األخت رباب العريض ،واملوضوع قانوني
حبت ،وأنا اضطررت أن أشرح لبعض الزمالء األعضاء قبل مناقشة هذا
املشروع يف اجللسة العامة ،على أساس أن نأخذ رفضهم بقناعة تامة على هذا
املشروع ،والذي يعود تاريخ تقدميه إىل سنة 1118م واستمر كل هذا الوقت.
حنن مع تطوير القضاء يف البحرين ،فما الذي يريده املواطن حينما يلجأ إىل 01
السلطة القضائية لكي حيصل على حقه؟ يريد احلصول على العدالة ،وأن
يكون أمام إجراءات ميسرة ،وأيضًا يريد ما يكفل حقه إذا ما أصابه الضيم
خارج اإلطار القانوني .يوجد يف هذا املشروع هدر حلق الشخص املتقاضي يف
كفالة حق التقاضي ،هناك هدر للحقوق .ما هو الوضع احلالي؟ ليسما لي
األعضاء على اإلطالة ولكن حيتاج اجلميع إىل فهم ما حنن أمامه .حينما 05
أرغب اآلن يف تقديم شكوى ضد أي شخص ،جيب أن أقيد هذه الشكوى
يف مكتب تسجيل الشكاوى بوزارة العدل ،الذي يقوم بتحديد موعد لي،
ويرفق بهذه الدعوى اسم الشخص الذي سأختاصم معه ،وما هي أسبابي،
وما هي مستنداتي إن وجدت ،وعليه ستبلغين احملكمة بتاريخ اجللسة ،ويتم
اإلعالن ،ثم حيضر الطرفان ويتم السري يف الدعوى .على ماذا يقوم هذا 11
املشروع؟ دعونا نفتا هذا يف نظام آخر ،نظام أن نقوم جبلب مكتب يدير
هذه الدعوى قبل إرساهلا إىل قاضي املوضوع الذي يبحث فيما إذا كان لدي
احلق أم ال .فالذي سيحصل هو أن العطلة ــ اليت كانت موجودة يف الوضع
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احلالي أمام قاضي املوضوع ــ ستنتقل إىل مكتب إدارة الدعوى .كم قاضيًا
لدينا يف البحرين؟ حتية كبرية نوجهها إىل قضاة البحرين ،فحينما ترى ما
يقوم به القاضي البحريين ،وما هو اجلهد املكلف به يف نظر القضايا،
ستجد أنه يقوم بعمل ال يقدر بثمن نسبة إىل كَم القضايا اليت ينظرها،
ونسبة إىل الطاقم املعاون له وما يقدمه له ،فهل لديه األدوات اليت تيسر 5
عمله؟ إن هذا هو مرب

الفرس يف البحرين .حينما أرادت األردن استحداث

مثل هذا النظام ،سبق وضع مثل هذا النظام ــ الذي خيتلف متامًا عن هذا
املشروع ــ جلنة ملكية إلصالح القضاء ،القصد منها هو كيف أُمكّن
القضاء يف البلد؟ إن هذا املشروع وُلد فجأة ،مل توجد جلنة للتباحث حول
هذا املوضوع .أساس رفضنا هلذا املشروع هو أن مرئيات احلوار الوطين 01
كانت واضحة ،وكنت أتوقع أن تسحب احلكومة هذا املشروع الذي كان
حينها لدى النواب ،ألن مرئيات حوار التوافق الوطين جاءت بعدة مرئيات،
ماذا طلبت فيها؟ مل تقل استحدثوا هذا األمر أسوة بالدول اليت استحدثت
نظام إدارة الدعوى ،رغم وجود متخصصني يف القانون يف هذا احملور ،فما
الذي طالبوا به؟ طالبوا أوالً :بإنشاء دوائر متخصصة وزيادة عدد القضاة 05
ومعاونيهم ،فالقضاة حباجة إىل من يعينهم يف عملهم .ثانيًا :تطوير قواعد
وتيسري إجراءات تنفيذ األحكام .ثالثاً :وضع التدابري واآلليات واقرتاح
التقصري من أمد التقاضي .رابعًا :تطوير اجلهاز اإلداري املعاون للقضاة.
خامسًا :تطوير آلية التبليغ .سادسًا :تسهيل إجراءات التقاضي باستخدام
التكنولوجيا احلديثة .سابعًا :تقليل رسوم التقاضي .هذا هو املطلب الشعيب 11
خبصوص ما يريده من القضاء ،مل يكن يريد أن يستحدث نظامًا يهدف منه
كل الذي تطرقنا إليه .فرمحة بقضاة البحرين .أبس

مثال :إنين حينما

أكون أمام إدارة الدعوى ،وانتهي وبعد ذلك يرفع األمر إىل القاضي ،فبعدها
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لن أستطيع أن أقدم أي مستند جديد مل أقدمه أمام إدارة الدعوى ،وهذا ما
حتفظ عليه اجمللس األعلى للقضاء أيضًا واعتربه خرقًا لضمانة حق الشخص
يف التقاضي ،فلماذا حترمين من ذلك؟ وكما تفضلت األخت رباب العريض
أنه سيكون هناك خرق ملبدأ التقاضي على درجتني ،فهناك أحكام وضعها
وهي أحكام نهائية ،وهنا ستحصل كارثة يف السلطة القضائية ،ألنه حينما 5
يتعرض املواطن الحقًا لضياع احلقوق وللتأجيل فمن سيلوم؟! لن يلوم السلطة
التنفيذية اليت دفعت بهذا املشروع ،ولن يلوم السلطة التشريعية ألنها هي من
أقرت هذا املشروع ،بل سيلوم القضاء البحريين على ما ال ذنب له فيه،
وستكون أهم مميزات الدولة حينما تأتي فيها كفالة احلقوق واحلريات هي
مستوى نظام السلطة القضائية يف بلدها .ولكل هذه األسباب جمتمعة اجتهنا 01
إىل رفض هذا املشروع .وقد تواصلت مع عدد من اإلخوان يف جملس النواب
وقالوا إننا رفضنا املشروع فقمت بشرح األسباب هلم ،وعندها اختلفت وجهة
نظرهم حينما مت شرح أسباب هذا الرفض ،وأرجع وأقول إن هذا املشروع
بقانون لدينا من سنة 1118م ،وقد تفضل وزير العدل أثناء حضوره أمام
جملس النواب وقال إن املعمول به يف النظام الفرنسي والنظام األمريكي 05
خيتلف متامًا عما هو موجود يف هذا املشروع .القانون املصري أخذ بهذه
الفكرة من  0883ثم عدَل عنها بسبب عدم جدواها ،فلماذا ال نتبع ما اختذه
مشروع القانون املصري؟ القانون املصري خصصه فق

للقضايا االقتصادية

وعمل قانونًا خاصًا للقضايا اخلاصة باالقتصاد ،وعدَل عما هو عليه .يف
فرنسا كان يسمى قاضي التحضري وقالوا إن عمله اإلداري يتطلب عمالً 11
قضائيًا ومت تغيريه .ليس هناك عدد كبري من الدول اليت انتهجت هذا النهج
وعدَلت عنه يف تطبيقاته ،بل إن القضاة أيضًا يعدلون عن تطبيقاته ،ألنهم
يرون فيه إهدارًا للحقوق .لذلك أنا أناشد اجمللس ــ حتى مع عدم وجود وزير
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العدل ــ االكتفاء مبا هو موجود أمامنا ،وقد أعطينا وزارة العدل أكثر من
فرصة ،وطلبنا بعض األمور اخلاصة بالقضاة وأرقام الدعاوى ولكن مل يصل
إلينا أي رد ،لذلك حنن مل ننتظر هذه األمور لعدم ارتباطها ،ألن مضمون
القانون ال يتفق مع حق األفراد ومحاية حرياتهم من قبل السلطة القضائية،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان لدي اقرتاح جمللسكم الكريم ،هو أن موضوع
توصية اللجنة والدراسة اجليدة اليت أعدت لتفنيد هذا املوضوع دراسة
ممتازة ،ولكن هناك رأي آخر غري موجود اآلن ومع احرتامي لسعادة 01
املستشار القانوني بوزارة العدل ،جيب أن يأتي وزير العدل ،فأرجو من
جملسكم الكريم تأجيل مناقشة هذا املشروع إىل اجللسة القادمة ،ونطلب
من وزير العدل أن يكون موجودًا للدفاع عن وجهة نظر الوزارة يف هذا
املشروع حتى حيكم جملسكم مبا هو مناسب ،وإذا رأيتم أن هذا األمر
مناسب ففي اعتقادي أن يتم تأجيله إىل اجللسة القادمة ،هل يوافق اجمللس 05
على تأجيل املوضوع إىل اجللسة القادمة على أن حيضر وزير العدل وإذا مل
حيضر فالقرار قرار جملسكم؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يؤجل املشروع إىل اجللسة القادمة ،وإن شاء اهلل تكون لكل
شخص فرصة للكالم عندما يعرض املوضوع .وإذا مسحنا اليوم بالكالم فإن
وزير العدل غري موجود للرد على ما يثار .تفضل األ سعيد حممد عبداملطلب
املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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15

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا جلست مع وزير العـدل ومتـت مناقشـة كـل
هـذه األمــور ،ومـا أقولــه اآلن أو سـوف أقولــه جيـيء نقـالً عـن الــوزير ،وســعادة
الــوزير لــن يتنصــل مــن الكــالم الــذي قلتــه ،وبــالطبع يعتــرب وجــود الــوزير مهــم
5

جدًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،مع احرتامنا لشخصكم الكريم ،ولكن وجود الوزير
ضروري بالنسبة ملشروع قانون مرفوض من حيث املبدأ ،بالتالي حنن طلبنا
حضور الوزير ولكنه مل حيضر ،وقد أجلنا املوضوع ونطلب من الوزير 01
احلضور ،وإذا مل حيضر فأنت (مكان النفس) واجمللس سيتخذ قراره .إن
كل خويف أن نعطي لكم الفرصة لشرح وجهة نظركم أمام رأي موجود من
قبل اللجنة املختصة واإلخوان يف اجمللس ،وليس هنا ضري من تأجيل مناقشة
مشروع القانون إىل فرتة أسبوع أو أسبوعني .ننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 05
خبصوص مشروع قانون بشأن كاتب العدل (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس الشورى) ،وأطلب من األخت مجيلة علي سلمان مقررة
اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.
11

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

15

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

(انظر امللحق  /2صفحة )121

5

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضلي األخت
مقررة اللجنة.

01

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلمت اللجنة كتاب معالي رئيس اجمللس
يف دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع القانون لدراسته وإبداء املالحظات وإعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه لعرضه على جملسكم املوقر .كما استلمت

اللجنة كتاب معالي رئيس اجمللس يف دور االنعقاد الثالث من الفصل 05
التشريعي الثالث والذي يكلف اللجنة بإعادة دراسة املشروع بقانون الذي
كان قيد الدراسة لدى اللجنة .ولتنفيذ ذلك التكليف قامت اللجنة بتدارس
مشروع القانون يف عدة اجتماعات واطلعت على الوثائق املتعلقة به وعلى قرار
جملس النواب ومرفقاته ،وعلى املالحظات اليت أبدتها وزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار 11
القانوني باجمللس ،وانتهت إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من
حيث املبدأ؛ وذلك لألسباب التالية :أوالً :اقتنعت اللجنة باملربرات اليت ساقها
جملس النواب املوقر ،والذي انتهى قراره إىل رفض مشروع القانون .ثانيًا :إن
مشروع القانون مل يضف جديدًا إىل القانون النافذ واملعمول به حاليًا حيسن
من أداء واختصاصات قسم التوثيق .ثالثًا :جاءت التعديالت شكلية ،ومنها 15
املادة ( )1اليت حددت شروط التعيني يف وظائف كاتب العدل واملوثقني ،إذ
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إن هذه الشروط مطبقة على أرض الواقع ،إذ ال يُعين املوثق أو كاتب العدل
ما مل يكن حاصالً على إجازة احلقوق أو الشريعة والقانون ،إضافة إىل
توافر اخلربة والشروط الوردة يف قانون اخلدمة املدنية .وكما أن املادة ()05
اليت نصت على عدم اختصاص كاتب العدل باعتماد توقيعات املوظفني
العاملني يف الدولة أو اهليئات العامة على الشهادات واألوراق اليت يوقعون عليها 5
حبكم وظائفهم ،فهنا ليس لكاتب العدل عالقة به ،إذ إن اعتماد توقيعات
املوظفني الرمسيني بالدولة يكون منوطًا برؤسائهم .رابعًا :لقد أضاف املشروع
اختصاصًا جديدًا إىل كاتب العدل ميكّنه من إجراء اإلعالنات اليت يطلب
األفراد أو األشخاص املعنوية إجراءها ،مما يشكل ذلك تعارضًا مع قانون
املرافعات املدنية والتجارية .خامسًا :إضافة إىل ما نصت عليه املادة ( )11من 01
إعفاء مجيع املعامالت اليت جيريها كاتب العدل من الرسوم وذلك بناء على
طلب اجلهات الرمسية ،يعترب خمالفًا للنظام القانوني املطبق .سادسًا :ميكن
تدارك جوانب القصور يف القانون النافذ من خالل إجراء تعديالت جزئية على
بعض نصوصه .كما أن القانون النافذ يساير الواقع العملي ،ويليب احتياجات
اجملتمع ،وال يعترب ما مت تقدميه مسوغًا الستبداله ،كما أن وزارة العدل 05
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ــ وهي اجلهة املعنية بتطبيق القانون ــ أكدت
عدم وجود أي مشكالت تعرتض تطبيق القانون النافذ .فعليه ويف ضوء ما دار
من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنة
توصي بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون واألمر معروض على
11

جملسكم املوقر الختاذ ما ترونه بشأنه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟
15

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:

5

إذن يُرفض املشروع من حيث املبدأ .ننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات حول قرار جملس
النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون إنشاء نظام
لالدخار للعاملني البحرينيني يف القطاع األهلي (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب) ،وأطلب من األ نوار علي احملمود مقرر اللجنة 01
التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.
05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )131

15

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األ مقرر اللجنة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()31

1101/01/01م املضبطة 8

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة قرار جملس النواب خبصوص
قرار جملس الشورى حول مشروع قانون بشأن إنشاء نظام لالدخار للعاملني
البحرينيني يف القطاع األهلي( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من
جملس النواب) يف دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث5 ،
حيث متسك جملس النواب للمرة الثانية بقراره السابق باملوافقة على مشروع
القانون رغم رفض جملس الشورى للمشروع من حيث املبدأ .وبعد االطالع
على رأي احلكومة ومالحظات هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وعلى قرار
جملس النواب ومرفقاته ،وقرار جملس الشورى ومرفقاته ،وتقرير اللجنة
السابقة ومرفقاتها ،وآراء ومالحظات املستشار القانوني لشؤون اللجان 01
باجمللس ،ورأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس ــ والذي جاء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ــ وعلى
رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ــ املرفق بالتقرير السابق ــ والذي تتحفظ
فيه اهليئة العامة للتأمني االجتماعي على مشروع القانون؛ رأت اللجنة التمسك
بذات األسباب اليت أوردتها اللجنة السابقة وهي :أوالً :إن إلزام احلكومة 05
بتمويل النظام املقرتح من شأنه حتميل امليزانية العامة للدولة أعباء مالية
كبرية .ثانيًا :مل حيدد مشروع القانون آلية مطالبة أصحاب األعمال
باالشرتاكات املقررة وطريقة وموعد سدادها والعقوبات اليت تفرض يف حالة
التهرب أو التأخر يف السداد ،فضالً عن مصري هذه االشرتاكات يف حالة
اإلفالس أو تصفية املنشأة .ثالثًا :إن نظام االدخار معمول به حاليًا يف بعض 11
الشركات ،وإن هذا اختياري للموظف ،كما أن مشروع القانون غري ملزم،
ولذلك ترى اللجنة أنه ال حاجة إىل وجود هذا القانون مادام تطبيقه غري
إلزامي .وإذ إن اللجنة مل جتد أيضًا أي أسباب أو مربرات جديدة يف قرار
جملس النواب املوقر بشأن متسكه بقراره السابق باملوافقة على مشروع
القانون ،فإن جلنة اخلدمات مبجلس الشورى توصي بالتمسك بالقرار السابق 15
جمللس الشورى بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون بشأن إنشاء
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نظام لالدخار للعاملني البحرينيني يف القطاع األهلي ،واألمر معروض على
اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان لقد سبق أن اختذ جملسكم قرارًا برفض هذا 5
املشروع من حيث املبدأ ،واللجنة هنا متسكت بالقرار السابق ،فأرجو من
اإلخوة املُتحدثني أن يتكلموا فق

إذا كان هناك رأي آخر خمالف لرأي

اللجنة ،وذلك حتى ال نضيع يف النقاش ،أما إذا كان الكالم سيصب يف
تأييد القرار فهذا هو قرار اللجنة أصالً وعلينا أن نكتفي بتأييد هذا القرار،
أمتنى أن يكون األمر واضحًا .هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت رباب 01
عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع قانون نظام االدخار ،ولكنه يعد هباءً
بالطريقة املوجود بها يف هذا املشروع ،ألنه ــ كما تفضلت اللجنة ــ اختياري05 ،
ولكن من حيث كونه نظامًا يعد نظامًا جيدًا .وأعتقد أننا البد أن نوضا
للرأي العام ملاذا رفضنا مشروع القانون ،ونوضا أننا مع هذا النظام ولكن
وجوده بطريقة اختيارية لصاحب العمل والعامل ــ وأنهما البد أن يوافقوا على
هذا النظام ــ هو ما جيعله كأنه هباءً وال قيمة له ،ألنه ال يوجد صاحب عمل
سوف يدخل يف نظام االدخار بهذه الطريقة ،وبالتالي أردت فق أن أقول إننا 11
نؤيد موضوع االدخار ،والبد أن نشجع املؤسسات على ذلك ــ مثل شركة
البرتوكيماويات اليت فيها هذا النظام ــ ونلجأ إىل تشجيع الشركات على أن
تتبع نظام االدخار ،وإن كان اختياريًا ،ولكن بوجوده وتنظيمه يف قانون
سيكون جمرد حرب على ورق ،وشكرًا.
15
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع فكرة هذا املشروع ،وأتفق مع األخت 5
رباب العريض يف أنه كان من املفرتض من اإلخوان يف جملس النواب األخذ
باآلراء اليت وردت من عدة جهات وبالذات من غرفة جتارة وصناعة البحرين
ومن االحتاد العام لنقابات عمال البحرين ،وهي آراء مؤيدة هلذا القانون،
ورمحة اهلل على املستشار القانوني األستاذ عفيفي ،الذي كان قد أعطاهم
بعض املالحظات حول هذا القانون من شأنها أن تُنظم مسألة العمل بهذا 01
القانون ،وهذه املالحظات مل يتم تداركها عند العرض األول ،ومت اختاذ هذا
اإلجراء عند العرض الثاني .أنا أمتنى على اإلخوان النواب ــ حتى إن فشل هذا
القانون يف هذا الدور ومت رفضه وبالتأكيد أنه سيُلجأ فيه إىل اجمللس
الوطين يف حال االختالف ــ املقبلني أن يأخذوا بفكرة هذا املشروع
األساسية ،وخاصة أن هناك شيئًا ورد بشأنه يف مرئيات حوار التوافق 05
الوطين ،ولكن بشرط أن يعملوا على جتويد النص مبا يتفق مع التعامل مع
قطاع العمل األهلي ،وأن يتم األخذ باملالحظات اليت وردت من أجل أال يكون
هناك أي شائبة يف مشروع القانون ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أسأل ممثل وزارة املالية أو ممثل هيئة
التأمني االجتماعي عن رأيهم يف إنشاء مثل هذا الصندوق ،حنن مسعنا رأي 15
األعضاء ورأي جملس النواب ،وكما قالت األخت دالل الزايد هذه الفكرة
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هي عبارة عن توصية تدخل ضمن توصيات ومرئيات حوار التوافق الوطين.
سيكون هناك جلوء إىل عقد جملس وطين إذا صمم اجمللس على رأيه،
وسيكون هناك رأي ورأي مضاد يف اجمللس الوطين ،ونريد أن نطلع على رأي
إدارة املستحقات التأمينية يف اهليئة العامة للتأمني االجتماعي لنعرف عدد
الصناديق املوجودة حاليًا يف مملكة البحرين ،وماذا سيُضيف هذا الصندوق؟ 5
وما هي الكُلفة املالية على ميزانية الدولة؟ وذلك حتى ال خنرج إىل الشارع
ليقول لنا البحريين العادي إنه مادام األمر فيه مصلحة لي فقد رفضتموه،
فالقاعدة العامة عند الناس أن كل ما يأتي ملصلحة املواطن يتم رفضه من
ِقبَلِ السلطة التشريعية ،وبالذات من ِقبَلِ جملس الشورى ،وحنن البد أن
نوضا للرأي العام ونوضا للمواطن العادي أسباب رفض اجمللس هلذا املشروع 01
من حيث املبدأ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت إميان مصطفى املرباطي املدير التنفيذي
للمستحقات التأمينية باهليئة العامة للتأمني االجتماعي باإلجابة عن األسئلة 05
اليت طُرحت.

املدير التنفييي للمستحقات التممينية:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل مشروع صندوق االدخار إذا
كانت جهة العمل هي اليت ستقوم به ــ مثل شركة ألبا اليت لديها صندوق 11
ادخار ــ فال مشكلة ،ولكن يف حالة وجود قانون مثل هذا القانون فإن هناك
عبئًا ماليًا سيرتتب على اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ووزارة املالية .يف مواد
القانون تطرقت ــ مثالً ــ املادة السابعة إىل أنه ال جيوز الصرف من هذه املبالغ
لتغطية املصروفات اإلدارية ،إذن من الذي سيقوم بتغطية املصروفات اإلدارية
يف اهليئة العامة للتأمني االجتماعي؟! هذه نقطة .النقطة األخرى هي أن هذا 15
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القانون هو قانون اختياري ،وقد ورد يف إحدى املواد أن الشخص عندما خيرج
من الصندوق ثم يُعاد إليه مرة أخرى فإن ذلك سوف يكون إلزاميًا ،فهناك
أمور غري واضحة يف مشروع القانون ،ويف الوقت نفسه إذا أنا حصلت على
اشرتاكات املؤمن عليهم ما الذي سوف أضيفه إليهم؟! علمًا بأن ذات البنود
أو احلقوق اليت سوف أعطيها له موجودة يف القانون رقم  11اخلاص بالتأمني 5
االجتماعي ،وباإلمكان تعديل بنود هذا القانون لتتضمن احلقوق اليت نريد
أن نعطيها للعامل .منْ الذي سوف يشرتك يف صندوق االدخار؟ االشرتاك يف
هذا الصندوق سوف يضيف إىل العامل عبئًا إضافيًا يتمثل يف االشرتاكات
اليت سوف تُخصم منه ،وعليه فإن الذين سيدخلون يف الصندوق اختياريًا هم
أولئك الذين تفوق رواتبهم احلد األقصى ،أي أن منْ تفوق رواتبهم  1آالف 01
دينار هم من سوف يستفيدون من هذا الصندوق ،وإذا كان القصد من هذا
املشروع هو أن حتقق ميزة للعامل ،فإنك ــ بهذه الطريقة ــ سوف تعطي ميزة
العامل صاحب الراتب األقل للعامل صاحب الراتب األعلى ،ويف الوقت عينه
يف ظل توحيد املزايا إذا أردنا أن نضيف ميزة إىل العامل املوجود يف القطاع
اخلاص فلن نضيف ميزة إىل القطاع العسكري أو القطاع املدني ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اإلخوان يف هيئة التأمني االجتماعي ليسوا مع املشروع كما
تفضلت األخت إميان املرباطي .تفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

11

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،وحنن ننظر إىل هذا املشروع وجدنا أن
املشروع فيه عيب تنظيمي ،وعيب قانوني ،وعيب اقتصادي ،ثالثة عيوب
رئيسية .وحنن يف اللجنة ال نستطيع أن ننسف املشروع كله من أساسه ونبين
مشروعًا جديدًا ،حنن إما أن جنري عليه تعديالً ،وإما أن نقبل به كما هو15 ،
وإما أن نرفضه ،ولكن أن أنسف املشروع من أوله إىل آخره فإن هذا ليس من
اختصاصي ،املشروع فيه عيب تنظيمي ،وعيب قانوني وعيب اقتصادي،
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وأمور أخرى كثرية .من هذه العيوب مسألة إلزام الدولة بدفع االشرتاكات
يف صناديق القطاع اخلاص اليت ستُنشأ يف الشركات ،مشروع القانون يُلزم
الدولة بينما هو ال يُلزم القطاع اخلاص باملساهمة يف الصندوق ،واألمر اآلخر
أنه اختياري للعامل ولرب العمل ،فإذا طلب العامل االشرتاك فهل ستُلزم
الشركة بأن تقبل طلبه وتدفع االشرتاكات؟ وإذا رفض رب العمل أن يشرتك 5
فهل سيكون مُلزمًا بقوة هذا القانون؟ القانون مل يتكلم عن هذه النقطة،
وهناك نقاط قانونية أخرى فيها خلل كبري يف هذا املشروع ،وأعتقد أنه إذا
كانت هناك رغبة عند اإلخوة يف جملس الشورى أو جملس النواب إلقرار هذا
املشروع فعليهم أن يتقدموا مبشروع متكامل يُنظر فيه إىل القوانني املوجودة
يف شركة ألبا وشركة بابكو وشركة بتلكو وشركة البرتوكيماويات 01
وغريها من الشركات الكُربى اليت متلك مثل هذا النظام ليُنشئوا قانونًا
ال يُعطي كل ذي ح ٍق حقه ،وشكرًا.
متكام ً

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أحب أن أقول شيئًا واحدًا وهو أنكم أمام خيارين ،إما أن 05
توافقوا على توصيتكم السابقة ،وهي حبسب توصية اللجنة اآلن التمسك
بقرار اجمللس السابق ،وإما أن توافقوا على مقرتح اإلخوة النواب ،وليس
هناك أي جمال اآلن للدخول يف تفاصيل القانون وتعديله .حنن ال نريد أن
نضيع الوقت يف مقرتحات يف اعتقادي أن ليس هنا مكانها .تفضلي األخت
11

لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن لن ندخل يف تفاصيل هذا القانون،
ولكن حنن فق نريد أن نوضا األمر للرأي العام ،نريد أن نرفع العبء عن
جملس الشورى إذا صار اختالف بينه وبني جملس النواب ،هذا هو القصد 15
اليوم من املناقشة العامة .رأي غرفة التجارة والصناعة مؤيد متامًا لرأي هيئة
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التأمني االجتماعي ووزارة املالية ،ولكنهم أيضًا أتوا بنص مجيل يف الدستور؛
وقد بدأت غرفة جتارة وصناعة البحرين ــ وأنا أشكرها على جهودها ــ تأخذ
دورها يف اجملتمع البحريين؛ ويف رأيها استندت إىل نص دستوري مجيل ــ جاء
يف املادة  01ــ مل يُلزم الدولة بالتعاون واالدخار ،وإمنا ترك حُرية مطلقة
ألصحاب األعمال والعمال ،فهي تُشجع عليه ،وال يوجد التزام عليها بتوفري 5
االدخار للمواطنني يف القطاع اخلاص أو أي قطاع آخر ،ورأي غرفة جتارة
وصناعة البحرين ورأي وزارة املالية ورأي صندوق التقاعد كلها تضاف إىل
رأي جملس الشورى لنكمل بعضنا بعضًا لرفض هذا املشروع ،وهو القرار
الذي سيتجه إليه اجمللس بتصميمه على قرار رفض املشروع من حيث املبدأ.
وهذه املناقشة العامة هي توضيا للرأي العام أن جملس الشورى ال يرفض 01
جملرد الرفض وال يقبل جملرد القبول وإمنا هو جملس احلل والعقد وتقوم
قراراته على دراسة موضوعية وفنية ومهنية ،وهذا هو القصد األول واألخري،
وشكرًا.
05

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إىل قضية مشاريع القوانني أعتقد أن 11
من أهم العناصر اليت تُشجع على املوافقة أو الرفض هي إمكانية التنفيذ،
أعين قابلية تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع ،وهذا القانون هناك صعوبة
يف تطبيقه ،هذا أمر .األمر اآلخر ،أن مشروع القانون هذا معمول به ،فمعظم
الشركات لديها أنظمة لالدخار ،وهي اختيارية ،وكذلك يف احلكومة
مُعظم وزارات الدولة فيها مجعيات للتسليف واالدخار وأيضًا االشرتاك يف هذه 15
اجلمعيات اختياري ،أي أن هذا النظام معمول به لكن بشكل اختياري ،وإن
قمنا بتحويله إىل قانون فمعنى ذلك أننا البد أن نقوم بإجراءات قانونية طويلة
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وعريضة ،وحتدد اإلجراءات يف حالة إذا رفض رب العمل أن يشرتك ،أو إذا
رفض املشرتك أن يدفع ،وهذه عملية طويلة من الصعب تطبيقها ،لكن من
املفروض أن يُرتك األمر اختياريًا للشركات وللوزارات ،وهذا األمر كله
موجود ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،امسا لي إذا تكلمت يف هذا املوضوع ولكن 01
ــ مثلما تفضل أحد اإلخوة الرأي العام مهم لفهم ملاذا رفض اجمللس أو وافق
على قراره .أؤيد ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب وهو
أن الشركات الكبرية والكثري من الشركات لديها برامج االدخار،
وحبسب خربتي فإن هذا الربنامج من أهم الربامج واملميزات اليت تقدها
الشركات اخلاصة إلقناع املوظف باالستمرار يف الوظيفة اليت يشغلها ،وهذا 05
الربنامج حيسن أداء املوظف ويعطيه احلافز لالستمرار يف العمل يف الشركة
وعدم تغيري وظيفته ،فالربنامج ممتاز ولكن ــ كما ذكرت األخت
الدكتورة عائشة مبارك قبل سنتني ــ ليس هكذا تورد اإلبل ،الفكرة جيدة
ولكن هذا القانون ال حيقق ما يتمناه أصحاب الفكرة ،وال ميكن إلزام
احلكومة أو إدخاهلا يف برامج يف شركات خاصة ،هذا غري معقول11 ،
وفكرة االدخار لو أتت مبشروع قانون أو اقرتاح بقانون فإن اجمللس سيكون
من أكرب املؤيدين هلا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
15

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار اجمللس السابق
بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل اآلن إىل البند التالي
من جدول األعمال واخلاص مبواصلة مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات 01
اإلصالح والتأهيل ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  11لسنة 1118م .وأود أن
أذكّر اإلخوة بأنه يف األسبوع املاضي ناقشنا هذا املشروع املهم ومل نناقش يف
اجللسة املاضية سوى مادة واحدة فق

وهي مادة التعريفات ،وكثري من

التعريفات أعيدت إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ،ومع تقديري لكل املداخالت
اليت وردت فإننا إذا استمررنا مبناقشة مشروعات القوانني بهذه الطريقة فإن 05
إجناز اجمللس سيكون ضعيفًا ،ولدي اقرتاح أرجو أن توافقوا عليه :إما أن
نسما لكل عضو مبداخلة واحدة ملدة  3دقائق أو نكتفي مبداخالت
عضوين مؤيدين وعضوين معارضني ثم نقفل باب النقاش ونصوت؛ ألن
املداخالت كثرية وكنت يف بعض األوقات أمسا بأكثر مما تقرره الالئحة
الداخلية حتى ال أكون عقبة وأتهم بأنين ضد حرية التعبري ،وأعتقد أنكم 11
مجيعًا مدركون هلذه املسؤولية .تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة
آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأشكرك على هذه املالحظة املهمة ،ألن 15
بهذه الطريقة سيكون عملنا بطيئًا جدًا .وأمتنى على اجمللس املوقر أال يرجع
هذه املواد إىل اللجنة مرة أخرى ،ألننا درسنا هذه املواد مرتني ولن نضيف
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إليها أي إضافات ،فأقرتح أن يتم يف اجمللس تقديم االقرتاحات وتعديلها
والتصويت عليها يف الوقت نفسه ،فليس هناك داعٍ إلعادة املواد إىل اللجنة
ألنها ستكون املرة الثالثة اليت تناقش فيها املواد ،ومن املؤكد أنها ستتمسك
بقرارها إذا مل تكن هناك مداخالت أخرى ،فأقرتح على اإلخوة األعضاء
تقديم اقرتاحاتهم يف اجمللس والتصويت عليها يف الوقت نفسه ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أنا مع موضوع اإلسراع ولكن أخشى أن تأتي اقرتاحات
فورية غري مدروسة ،وهذا قانون ،وكنت دائمًا يف أدوار االنعقاد املاضية
أصر على أن يكون التعديل مكتوبًا ومدروسًا ،وكل ما أخشاه أال يكون 01
التعديل مدروسًا ويصوت عليه اجمللس بشكل سريع .على كلٍ القرار هو
قرار اجمللس .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفهم وجهة نظر اإلسراع يف التشريعات 05
ولكن ما هو العمل وخاصة يف هذا املشروع؟ اللجنة قدمت إلينا تقريرًا
أشارت فيه إىل مشروع القانون واالقرتاح بقانون وهذا إجراء خاطئ وباطل
وخمالف لالئحيت جملس النواب وجملس والشورى ومل تفطن إليه اللجنة وقد
أوضحته سعادتك ــ سيدي الرئيس ــ للمجلس ،هذه أول نقطة يف عوار التقرير
املعروض أمامنا .العوار الثاني يف التعريفات ،عندما تكلمنا عن تفريد 11
املعاملة العقابية فقد مت تعريفها مبا ال يعرف ،وتفريد املعاملة العقابية هو
جمموعة التدابري واإلجراءات اليت تتخذ ضد النزيل طبقًا لسنه ودرجة
خطورته وحالته النفسية واالجتماعية ووفقًا للمعايري اليت اعتمدتها األمم
املتحدة ،هذا هو تعريف تفريد املعاملة العقابية ،وليس كما ورد يف توصية
اللجنة أو حتى املشروع .بالنسبة إىل االستعجال ،حنن بني حدين :إما أن ندرس 15
التشريعات بتأنٍ حتى ال نالم الحقًا كما هو احلال يف قانون العمل ،وأشكر
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صاحب السمو رئيس الوزراء على توجيهه بإعادة النظر يف بعض مواد قانون
العمل اليت أشرت إليها يف جلستني سابقتني جمللسكم املوقر؛ ألن قانون
العمل فيه إجراءات تنفيذية ال تتم بصعوبة ومل يلتفت إليها يف السلطة
التشريعية ،وأشكر األخت رباب واألخت دالل على مالحظاتهم على قانون
العمل أمام جملسكم .ثالثًا :احلكومة ممثلة يف وزارة الداخلية قالت إنها 5
حتتاج إىل سنة على األقل ،وقد وافقها وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
واإلسراع مطلوب ولكن ليس مطلوبًا التسرع يف إصدار تشريعات قد نالم
عليها يف املستقبل .فمداخلة واحدة لكل عضو ملدة  5دقائق قد تكون
كافية ولكن ليس لكل املواد ،فهناك مواد حتتاج إىل تأنٍ ودراسة
01

موضوعية وخاصة يف هذا املشروع بقانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أحببت أن أذكر مالحظة واحدة وهي أننا لست مع سلق
القوانني أو االستعجال وإقرار قوانني غري مدروسة ،ولكن أعتقد أن الكثري
من النقاش الذي يدور يف اجمللس مكانه اللجان ،ومن لديه اهتمام جبودة 05
التشريع واقرتاحات مهمة وضرورية فعليه أن حيرص على حضور اجتماعات
اللجان .أريد أن أضرب لكم مثالً واحدًا :لو كان عدد أعضاء جملسنا 111
عضو بدالً من  11فهل ستتم مناقشة القوانني بهذه الطريقة؟! ستكون العملية
مستحيلة ،ولذلك أرى أن مطبخ اجمللس هو اللجان ،وأرجو من اإلخوة
احلريصني على جودة التشريع وإعطاء مساهماتهم القيمة أن حيضروا 11
اجتماعات اللجان ،وأعتقد أن اللجان عندما تسمع وجهات نظر من هذا
القبيل ستتبناها وتدافع عنها وبالتالي خنتصر الوقت .اآلن األخت لولوة
العوضي تقرتح أن تكون املدة  5دقائق واإلخوة اقرتحوا  3دقائق .فهل يوافق
اجمللس على أن يسما لكل عضو مبداخلة واحدة فق ملدة  5دقائق؟
15

(أغلبية غري موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على أن يسما لكل عضو مبداخلة واحدة فق ملدة
 3دقائق؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك ،قبل أن ندخل يف مناقشة هذا املشروع سأرفع اجللسة
ملدة نصف ساعة لالسرتاحة.

01

(رفعت اجللسة ثم استؤنفت)
(وهنا توىل النائب األول للرئيس رئاسة اجللسة)

05

النائب األول للرئيس:
بسم اهلل نستأنف اجللسة .وأطلب من األ إبراهيم حممد بشمي مقرر
اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)1توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 11
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
15

العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن يف هذه املادة شبهة عدم الدستورية؛
ألن الدستور البحريين دستور فريد من نوعه يف مسألة تنظيم عملية السجون،
فقد ال جتد يف أي دستور ثانٍ هذا النص حبذافريه ،فالدستور يقول« :ال جيوز 31
احلجز أو احلبس يف غري األماكن املخصصة لذلك يف قوانني السجون
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املشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة لرقابة السلطة القضائية»،
ووجهة نظري هي أنه من املفرتض أن يكون حتديد أماكن السجون بقانون
وليس بقرار يصدر عن وزير الداخلية ،وأعلم أنه قد يقال إن ذلك غري عملي،
وهذا صحيا ،وحتى لو رجعنا إىل االتفاقيات الدولية أو النموذج والقواعد
اليت بها صياغات منوذجية فيما يتعلق بقوانني السجون فسنجدها تنص على 5
أن التحديد يكون بقرارات تصدر عن الوزير ،ولكن دستورنا ــ كما قلت ــ
فريد من نوعه فيما يتعلق بهذا النص ،وبالتالي من املفرتض ــ باعتبارنا
مشرعني ــ أن نلتزم مبا هو موجود يف الدستور ،والدستور يقول إن هذه
األماكن البد أن حتدد بقانون ،وأعتقد أن إحالة ذلك إىل الوزير فيه شبهة
01

عدم الدستورية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن اإلضافة اليت أضافتها اللجنة غري
متوافقة مع التسمية اخلاصة مبشروع القانون ،مسمى املشروع ذكر
مؤسسات اإلصالح والتأهيل ،وعبارة «واحملبوس احتياطيًا» واردة يف
التعريفات ،فإذا قلنا إنه قانون اإلصالح والتأهيل ،ثم نقول« :مراكز

اإلصالح والتأهيل ومراكز احلبس االحتياطي» فإن هذه املراكز مشمولة 11
يف التعريفات السابقة .أختلف أيضًا مع األخت رباب ،فصحيا أن الدستور
ذكر أن ذلك يبينه القانون ،ولكن ليس بالضرورة أن كل مركز تنشئه
الدولة أو اجلهة اإلدارية يُنص عليه يف القانون وإال سنكون أمام معضلة
قانونية ال حل هلا إال بتعديل القوانني .فهذا النص به تفويض والتفويض يف
حمله بأن تُعطى السلطة اإلدارية صالحية ختصيص مراكز التأهيل 15
واإلصالح من دون تقييد ذلك بأن يرد يف القانون ،فحتى قانون السجون مل
يقل :ينشأ سجن املنامة أو احملرق أو البسيتني أو العدلية ،بل السلطة
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القضائية تشرف على أداء هذه اجلهات ،والسلطة التشريعية فوضت اإلدارة
يف حتديد املراكز فق  ،أما خبصوص الرقابة فال تسلب رقابتها القضائية
أو حتى الرقابة السياسية على القائمني على هذه املراكز ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعتقد أن هناك شبهة دستورية يف هذه
املادة ،فمراكز اإلصالح والتأهيل تنشأ بقانون وهذا هو القانون الذي خيول 01
الوزير إنشاء هذه املراكز ،وخاصة أننا يف هذا القانون أضفنا احلبس
االحتياطي الذي قد ال يكون يف سجن مركزي أو رئيسي ،فهو قد يكون
يف مركز شرطة أو غري ذلك ،وهذا األمر لن يكون عمليًا إذا مل نرب ذلك
بقانون ،وهذا هو القانون الذي خيول وزير الداخلية إنشاء هذه املراكز،
05

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
11

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار موجه إىل مستشاري وزارة
الداخلية :هناك جتارب موجودة فيما يتعلق بتنويع السجون ،اآلن يف بعض
الدول توجد إقامة إجبارية لبعض العقوبات اليت تطبق يف بعض الدول
املتقدمة...

15

النائب األول للرئيس:
األ إبراهيم ،إذا كانت لديك مداخلة شخصية جيب أن تعود إىل
موقعك بني األعضاء ومن ثم تتكلم.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
حسنًا سيدي الرئيس ،يف جتارب الدول بالنسبة إىل طبيعة السجون،
هناك إقامة إجبارية يف بعض القضايا املوجودة يف هذه اجملتمعات ،وهناك
سجون يف بعض الدول تدار من قبل شركات خاصة ،وهناك سجون
عسكرية للعسكريني ،وهناك سجون تابعة لوزارة العدل وسجون تابعة 5
لوزارة التنمية ،هذه السجون بتنوعها مل يتطرق إليها القانون ،كيف
سيتعامل معها القانون عندما تستجد لدينا؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أن اجلواب هو أنه عندما تستجد هذه األمور يعدل 01
القانون .تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا القانون عرَّف املسجونني الذين ختصهم
هذه املواد .بالنسبة إىل األحداث ،ال شك أن وزارة التنمية هي املسؤولة عن 05
هؤالء ،فمن تقل سنهم عن  02سنة يتبعون تلك الوزارة .والعسكريون أيضًا
هلم قانونهم الذي حيدد تلك الصالحيات هلذه الوزارة .وصحيا أن هناك 3
أنواع من السجون كما ذكر األ إبراهيم بشمي ،ولكن هناك قوانني
تنظمها ،وشكرًا.

11

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

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا على األ إبراهيم بشمي ــ وأتفق مع ما 15
تفضل به األ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ أود أن أوضا أنه ليس لدينا
يف البحرين إقامة إجبارية وفق النظام الذي ذكره األ إبراهيم ،فتساؤله قد
يصلا لدولة أخرى غري البحرين ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

01

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.

05

العضو إبراهيم حممد بشمي:
الفصل الثاني :تفريد املعاملة العقابية :املادة ( :)3توصي اللجنة
باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
11

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)1توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفصل األ عبداجلليل عبداهلل
العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،امسحوا لي أن أسأل األ مقرر اللجنة عن 01
مفهوم كلمة «تقوميهم» الواردة يف النص ،فهل املقصود منها اإلصالح
والتأهيل أم التقييم ،أي حتديد درجة خطورة النزيل وحالته النفسية والصحية
وغري ذلك من عناصر التقييم؟ فإذا كان املفهوم املقصود هو األول فال حيتاج
النص إىل تعديل ،وأما إذا كان املقصود هو املعين الثاني فالنص حيتاج إىل
تعديل واستخدام الكلمة الصحيحة وهي «تقييم» ،وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
11

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الفصل الثاني يتكلم عن تفريد املعاملة
العقابية ،ويف التعريفات األولية تعريف للتصنيف وتعريف لتفريد املعاملة
العقابية ،وكان اجمللس قد أرجع الفقرة اخلاصة بتفريد املعاملة العقابية إىل
اللجنة .وعندما نقرأ املواد املتعلقة بالفصل الثاني فسنجدها مجيعًا تتعلق

بالتصنيف ،فهذه املادة تتعلق بالتصنيف وليست هلا عالقة بتفريد املعاملة 15
العقابية ،والسؤال ملقرر اللجنة أو رئيسها :إذا كنا يف التعريفات قسمنا
املوضوع إىل تصنيف وتفريد ،وحنن عندما نتكلم عن تفريد املعاملة العقابية
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نتكلم عن تصنيف النزالء ،فما هو الفرق يف هذا املشروع ــ وأنا أفهم
الفرق ــ بني التصنيف والتفريد يف املعاملة العقابية إذا كان شرح املواد
اخلاصة بتفريد املعاملة العقابية يدخل ضمن التصنيف؟ وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليسما لي األ مقرر اللجنة بأن أجيب عن
سؤال األ عبداجلليل العويناتي .كلمة «تقويم» ختتلف عن كلمة «تقييم»01 ،
وكلمة «تقوميهم» هنا مبعنى األخذ بيدهم إىل الصواب ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار
القانوني للمجلس لإلجابة عن سؤال األخت لولوة العوضي.

05

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املادة واضحة ،وموضوع تفريد
العقاب يشمل التصنيف ويشمل إفرادهم يف مراكز تتفق مع أوصافهم
واحملكوميات واألوامر الصادرة حبقهم .وأعتقد أن املادة متكاملة ومنسجمة 11
وال تتعارض مع فكرة تفريد العقاب ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تفريد املعاملة العقابية هو عنوان الفصل
كامالً وليس عنوانًا للمادة  .3األمر اآلخر ،أرجو إجراء بعض التعديالت
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()58

1101/01/01م املضبطة 8

15

اللغوية ،فالصحيا هو «يصنف النزالء واحملبوسون» وليس «احملبوسني» .أمتنى
االنتباه إىل مثل هذه النقاط ،فهذه املرة الثانية اليت أبدي فيها مثل هذه
املالحظات ،وهناك مالحظات أخرى قادمة أيضًا .فيما يتعلق مبوضوع التقييم
والتقويم ،خبصوص موضوع التقييم هناك اليوم جدل حول صحة هذه
الكلمة ،فدائمًا تُستعمل كلمة تقويم عندما نتكلم عن التقييم ألن هلا 5
معنيني .بالنسبة إىل سؤال األ عبداجلليل العويناتي فهو سؤال صحيا ،هل
نقصد منها التقويم مبعنى تقويم السلوك أم نقصد بها التقييم ،واليت تعترب
خطأ شائعًا؟ يف حني أن الكلمة الصحيحة هي كلمة «تقويم» وخاصة عندما
نتكلم عن التقييم ،لذا أرجو ــ حتى نفهم هذه املادة فهمًا صحيحًا ــ أن نعرف
01

املقصود بكلمة التقويم هنا ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
05

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هو إجراء صحيا ،ألن يف أي حالة ــ كما
ذكر أحد اإلخوة ــ جيب أن تقيم ثم تقوم ثم تقيم مرة ثانية ملعرفة النتائج،
أعتقد أن األمر واضا ،وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أنه من املهم الوصول إىل فهم واضا هلذه اجلملة حتى
ال يسيئ الفهم عند التفسري الحقًا ،تفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني املستشار القانوني للمجلس.

15

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،تنص املادة على «...وحتدد الالئحة التنفيذية
درجات تصنيف النزالء واحملبوسني احتياطيًا والقواعد اليت تتبع يف معاملة
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كل درجة وغري ذلك من األسس اليت تيسر تقوميهم» ،يعين تيسر تأهيلهم،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ بالتعديل 01
النحوي املذكور؟

(أغلبية موافقة)
05

النائب األول للرئيس:
إذن يقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة  : 5توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
11

التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
15

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار بالنسبة إىل هذه املادة اليت
تقول« :تطبق القواعد الواردة يف هذا القانون على النزالء واحملبوسني
احتياطيًا حبسب األحوال »...فلم أفهم املقصود من عبارة «حبسب األحوال»،
وأرى أن النص كما ورد يف مشروع القانون هو األصا بالرغم من أن اإلخوة
يف وزارة الداخلية أيدوا تعديل اللجنة ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()51

31
1101/01/01م املضبطة 8

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املقصود من عبارة «حبسب األحوال» هو 5
حبسب حاالتهم ــ واألخت دالل الزايد خبرية يف املرافعات واحملاكم ــ وهذه
النصوص ذاتها موجودة يف قانون االجراءات اجلنائية أو غريه من القوانني
اخلاصة باحملبوسني احتياطيًا كموافقة النيابة على الزيارة أسبوعيًا وغريها
من األمور ،هذا هو القصد من عبارة «حبسب األحوال» ،وإن كان لدى
01

األخت دالل الزايد رأي آخر فلتتفضل به ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
05

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤالي هو :عندما نقول مجيع النزالء أال
تشمل أيضًا احملبوسني احتياطيًا؟ فاحملبوس احتياطيًا هو أيضًا نزيل،
وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل استفسار األخت دالل الزايد فهو
يف حمله ،ألننا يف احلقيقة عندما نقول عبارة «حبسب األحوال» فاملقصود 15
منها حبسب درجات احملتجز احتياطيًا؛ ألن هناك جرائم قتل ،وهناك جرائم
شيكات بسيطة وغري ذلك ،وهناك درجات تكلمنا عنها يف بعض التعريفات
بالنسبة للنزالء ومل نتكلم عنها بالنسبة للمحبوسني احتياطيًا .أما بالنسبة إىل
سؤال األخت الدكتورة بهية اجلشي ،فقد أوضحنا أن هناك نزيالً وأن هناك
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حمبوسًا احتياطيًا ،وعندما نقول «مجيع النزالء» فإننا نعين بذلك مجيع
النزالء وليس احملبوسني احتياطيًا ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار 5
القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،مل يوضا مشروع القانون يف السابق الفرق بني
النزالء واآلخرين ،ولكن بعد التعديالت اليت أُدخلت أصبا للنزالء معنى 01
حمدد ،وهم أولئك الذين صدر عليهم حكم بعقوبة سالبة للحرية ،هؤالء
فق مبفهوم القانون أصبحوا نزالء ،واآلخرون أصبحت هلم تسميات خمتلفة،
وشكرًا.
05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليسما لي األ املستشار القانوني للمجلس فلم
أفهم كالمه ،ولكن بالنسبة ملا قاله األ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة11 ،
خبصوص عبارة «حبسب األحوال» ،هل هذه العبارة معطوفة فق

على

احملبوسني احتياطيًا؟ وما هو املربر للنزالء؟ وهل النزالء ليست هلم حاالت
منفردة حبيث يكون كل نزيل مبفرده ،حبسب سنه أو جرميته أو درجة
خطورته؟ نريد توضيا هذا األمر ،وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هذه املادة بالذات جيب االنتباه إىل ما هو
املقصود منها أساسًا ،ألن اهلدف من هذه املادة يف نص احلكومة هو عدم
التمييز بني النزالء ــ كما هو مكتوب ــ بسبب اجلنس أو بسبب األصل أو
اللغة أو الدين أو العقيدة ،فالقصد من هذه املادة هو عدم التمييز هلذه 5
األسباب ،وليست هلا عالقة بكونك حمبوسًا حبسًا احتياطيًا أو حمبوسًا
جبرمية أو غريهما ،إمنا القصد هو أال يكون هناك متييز بني البحريين وغري
البحريين مثالً ،أو بني شخص من طائفة وآخرين من طائفة أخرى ،لذا أرى
أن النص األصلي من احلكومة هو األصا ،وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو الدكتور حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أميل إىل حذف عبارة «حبسب األحوال» 05
ألن املادة كما وردت يف النص األصلي هي األدق ،وعبارة «حبسب األحوال»
سوف تفتا لنا جماالت جمهولة وغري معروفة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
11

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على املادة ( )5بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل مسمى الفصل الثالث،
تفضل األ مقرر اللجنة.
5

العضو إبراهيم حممد بشمي:
الفصل الثالث :إدارة مؤسسات اإلصالح والتأهيل :توصي اللجنة
باملوافقة على مسمى هذا الفصل بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
01

هل هناك مالحظات على مسمى هذا الفصل؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة؟

05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية11 ،
تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)2توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
15

التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم
الزايد.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل املادة السابقة ،لدي اقرتاح وسوف
أرسله إليك سيدي الرئيس .أما بالنسبة إىل سجن النساء ــ بالذات ــ فقد
كنت ضد النص الوارد واملتعلق بكون املرافقة من النساء بقدر اإلمكان.
بالنسبة هلذا املوضوع ،وبالنسبة لالتفاقيات اخلاصة باملرأة وما تتبعه بعض 5
الدول وبالذات الدول اإلسالمية والعربية يف ذات الشأن؛ أعتقد أن البحرين
تقدم كل اخلدمات داخل السجن من قبل النساء .تفهمنا وضع اإلخوة يف
وزارة الداخلية حينما قالوا إنه من الصعب أن تتوىل النساء احلراسة
اخلارجية ،ولذلك قمت بتعديل النص يف ضوء ما تستطيع وزارة الداخلية
تنفيذه ومبا حيفظ كرامة املرأة داخل هذه املؤسسة ،حبيث يكون النص 01
نفسه باستثناء عبارة «واحلراسة داخل املركز للنزيالت تكون من النساء»،
ألنه سبق أن قلنا إن هناك من النزيالت من هن حمجبات ،وبالتالي وجود
عناصر رجالية يف هذا املركز سيجعلهن يرتدين احلجاب طوال الوقت ،ويف
هذا ضرر من الناحية الصحية نتيجة ارتدائهن احلجاب  11ساعة ،هذا هو
05

اقرتاحي وسوف أرسله إليك ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
11

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبقتين األخت دالل الزايد ،ألنين كنت
سأتكلم عن النقطة نفسها ولكنها كفت ووفت ،وإن شاء اهلل االقرتاح
الذي ستقدمه يغطي ما كنــت سأقوله .ولكن لدي مداخلة حول عجز املادة
ــ الفقرة األخرية ــ وحيث أعتقد أن صياغتها ركيكة جدًا وغري واضحة،

عندما تقول «تتوىل النساء أعمال اخلدمة واحلراسة للنزيالت واحملبوسات 15
احتياطيًا ،ما مل يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي» ،من دون أي
فواصل ودون أي شيء ،فهذه الصياغة خاطئة ،ولدي صياغة صحيحة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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سأرسلها إليك ،تعطي هذه الصياغة نفس املعنى ولكن بصياغة لغوية أفضل
من املوجودة حاليًا ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :بعد املالحظات اليت ذكرتها األخت
الدكتورة بهية اجلشي أتوجه باقرتاح إىل سعادة الرئيس وهو :أن يتوىل
مكتب اجمللس دراسة موضوع وجود جلنة من املختصني اللغويني للمراجعة 01
النهائية لكل ما يتعلق باللغة والنحو وغري ذلك .ثانيًا :أطلب من اإلخوة يف
وزارة الداخلية أن يبينوا لنا سبب وضع هذا االقرتاح يف ضوء الواقع العملي
الذي ميارسونه؛ ألنهم قالوا إن هناك الكثري من األمور اليت ال ميكن أن
يعثروا فيها على نساء للقيام بها ،وبالتالي يتطلب األمر وجود رجال ولكن
برفقة النساء ،فأرجو منهم أن يشرحوا لنا هذا األمر ،وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ عبداجلليل عبداهلل العويناتي.
11

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص يقول «يكون للمؤسسة مدير عام
مسؤول يتبعه وخيضع إلشرافه رؤساء مراكز اإلصالح» ،هنا ابتدأت
املؤسسة مبدير عام ومن ثم رئيس املركز ،فهنا يوجد فرق كبري بينهما يف
اهليكل ،بني املدير العام ورئيس املركز ،فلماذا ال يكون هناك مدير عام

أوالً ومن ثم مديري مراكز؟ فق أحببت أن أستوضا ذلك من مقرر اللجنة15 ،
وشكرًا.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()25

1101/01/01م املضبطة 8

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن التنظيم الداخلي يعود إىل وزارة الداخلية 5
إىل مقرر اللجنة ،وأعتقد أن هذا السؤال موجه إىل وزارة الداخلية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

01

شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل موضوع احلراسة النسائية أعتقد
أن نهاية الفقرة األخرية واضحة جدًا ،وهي تنص على« :ويف مجيع األحوال
جيب،»...هنا مت التشديد على كلمة «جيب» مبعنى وجوب «أن تتوىل النساء
أعمال اخلدمة واحلراسة للنزيالت واحملبوسات احتياطيًا ،مامل يتعذر ذلك»05 ،
فعبارة «ما مل يتعذر ذلك» تتعلق باحلراسات اخلارجية فق  ،ولذلك جند أن
مجيع اخلدمات الداخلية سوف تكون من النساء ،هذا أوالً .ثانيًا :بالنسبة
للهيكلة ،هذه ليست دراسة هيكلة وزارة الداخلية أو هيئة السجون ،وإمنا
هذا التصنيف رئاسي ،فهو مدير عام ويأتيه رئيس بأي صفة كانت ،وبأي
اسم كان ،فقد يكون منسقًا أو رئيس قسم وغري ذلك ،وهذه تعترب هيكلية 11
داخلية للوزارة املعنية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ حممد سيف املسلم.

15

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن هناك أعماالً متخصصة لصيانة
املراكز ،وخصوصًا مراكز النساء ،وهذه حتتاج إىل أشخاص فنيني
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متخصصني يف صيانة املياه والكهرباء وغريها ،ومن الصعب وجود نساء
خمتصات يف هذا اجملال؛ لذلك يتم طلب الرجل للقيام بهذه األعمال على أن
تتوىل النساء أعمال اخلدمة واحلراسة ،وهذا يكون يف وقت حمدد وليس
على مدار اليوم ،وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن أعمال الصيانة من املفرتض أن تكون من 01
أعمال الرجال ،وال يوجد لدينا نساء يقمن بهذا النوع من األعمال ،بينما
يوجد لدينا نساء يتولني أعمال اخلدمة واحلراسة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،على كلٍ اآلن لدي مقرتحان ،سأبدأ بعرض املقرتح األول 05
وهو مقدم من األخت دالل الزايد خبصوص الفقرة األخرية من املادة السادسة،
حيث تقرتح إعادة صياغة الفقرة األخرية من املادة على النحو التالي« :ويف
مجيع األحوال جيب أن تتوىل النساء أعمال اخلدمة واحلراسة داخل املركز
للنزيالت واحملبوسات احتياطيًا» ،كما تقرتح أيضًا حذف اجلزء الباقي من
املادة والذي ينص على «مامل يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي» ،أوالً 11
سنصوت على املوافقة على نظر هذا االقرتاح ،ومن ثم سيناقش ،فهل يوافق
اجمللس على نظر االقرتاح املقدم من األخت دالل الزايد؟

(أغلبية موافقة)

15

النائب األول للرئيس:
إذن يقر ذلك ،هل هناك مالحظات على هذا االقرتاح؟ تفضلي األخت
رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نرحب بأي اقرتاح جوهري يقدم من
اإلخوة األعضاء .بالنسبة إىل االقرتاح املقدم من األخت دالل الزايد املتعلق
مبوضوع احلراسات ،أعتقد أنه قد تكون هناك عوائق نتيجة هلذا التعديل،
وإذا كان االقرتاح سترتتب عليه أمور أخرى ،فاألفضل أن تتم مناقشته يف 5
اللجنة .التصويت باملوافقة على اقرتاح األخت دالل قد يكون متسرعًا ،وقد
حنتاج إىل تعديل املادة الحقًا ،لذلك أرى أن تقوم اللجنة بسحب أي اقرتاح مهم
ملناقشته يف اللجنة ،واملسألة ليست مسألة تصويت ،فنحن نتكلم عن قانون
سيطبق ،وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،حنن سنصوت اآلن على نظر اقرتاح األخت دالل ،إن وافق
اجمللس على نظر االقرتاح ،فستتم مناقشته ،والنظر قد يكون يف هذا
اجمللس أو بإحالته إىل اللجنة املعنية ،وإذا صوت اجمللس برفض االقرتاح،
فسريفض نهائيًا ،والقرار مرتوك جمللسكم املوقر إما أن يُناقش يف اجللسة05 ،
وإما أن يُناقش يف اللجنة ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أعرف رأي وزارة الداخلية خبصوص
هذا املوضوع؛ ألن وزارة الداخلية قالت إنه «يف مجيع األحوال جيب أن تتوىل 11
النساء أعمال اخلدمة ...مامل يتعذر ذلك» ،عبارة «ما مل يتعذر ذلك» تبين لنا
أنه قد تكون هناك ظروف يتعذر فيها قيام النساء بأعمال اخلدمة
واحلراسة ،فهل وزارة الداخلية تستطيع أن تضمن ــ يف حالة حذف الفقرة
األخرية من املادة ــ أن تكون اخلدمة فعالً من النساء حتى لو تعذر ذلك؟
كنت أمتنى لو أنه متت قراءة التعديل الذي تقدمتُ به لكي تكون األمور 15
أكثر وضوحًا ،حيث من املؤكد أن هناك حاالت قد يتعذر فيها وجود
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النساء؛ لذلك اشرتطت وزارة الداخلية مرافقة عنصر نسائي لتولي خدمة
وحراسة النزيالت؛ ولذلك أعتقد أن حذف الفقرة األخرية خطأ ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،يا دكتورة بهية تعديلك كان يف الصياغة وليس يف املعنى...

5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
نعم تعديلي يف الصياغة ،وأنا موافقة على النص احلالي من دون
حذف؛ ألن هناك حاالت قد يتعذر فيها وجود العنصر النسائي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

01

شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،االقرتاح املقدم من األخت دالل الزايد ممتاز05 ،
وخاصة يف النصف األول منه ،ولكن النصف الثاني املتعلق حبذف ما تبقى
من نص املادة الذي يسما لوزارة الداخلية بإدخال الرجال يف حاالت معينة،
هذا احلذف سيُلزم الوزارة باستخدام العنصر النسائي فق

حتى يف أعمال

الصيانة والسمكرة والكهرباء وغريها من األعمال املقتصرة على الرجال،
وبالتالي سيتعذر على الوزارة القيام مبهامها على أحسن وجه ،وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات
احلكومية بوزارة الداخلية.
15

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن مع اإلضافة املقرتحة وهي« :يف مجيع
األحوال جيب أن تتوىل النساء أعمال اخلدمة واحلراسة داخل املركز
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للنزيالت واحملبوسات احتياطيًا» ،ومع النص املوجود يف نهاية املادة والذي
ينص على« :ما مل يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»؛ ألن هناك أعماالً
متعلقة باخلدمة والصيانة ال يشرتط فيها أن تكون النساء هن من يقمن بها،
فهذه أعمال حتتاج إىل جهد عضلي وجسدي ،وبالتالي الرجال أقدر على
5

القيام بهذه األعمال ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
01

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع املوافقة اجلزئية على املقرتح الذي
تقدمت به .خبصوص تعذر وجود العنصر النسائي ــ كما قالت األخت
الدكتورة بهية ــ البد أن تلتزم الدولة بتوفري العنصر النسائي يف سجون النساء
للقيام باألعمال اخلدماتية ،وباحلراسة الداخلية للسجن ،وهذا من أبس

حقوق املرأة وهو أن تتوىل نساء خدمتها يف املكان الذي تُحبس وتُحتجز فيه05 ،
وحنن على علم بالتقارير اليت تأتي على املستوى الدولي املتعلقة بهذا اجلانب،
ولقد متت مراعاة املعايري الدولية يف جوانب هذا القانون كافة ،فكيف نأتي
عند هذا البند بالذات ونقول إنه جيب تولي النساء ألعمال اخلدمة واحلراسة
ما مل يتعذر ذلك؟ يف الوضع احلالي النساء هن من يقمن بأعمال احلراسة،
واملرأة تستطيع أن تقوم بأعمال كثرية يف جمال األعمال اخلدماتية ،ومتى ما 11
وجدت عبارة «ما مل يتعذر ذلك» ،وحتى إن كان النص وجوبيًا ،فسيتم
التعذر بهذا االستثناء؛ لذلك تقدمت بهذا االقرتاح ،وقد أبرأت ذميت يف هذا
اجلانب ،واألمر مرتوك جمللسكم املوقر ،وشكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن اقرتاح األخت دالل الزايد يف حمله
ومهم جدًا ،وإذا كان اإلخوة يف وزارة الداخلية يستثنون أعمال الصيانة
فليكن األمر حمددًا يف الفقرة على النحو التالي «ما عدا أعمال الصيانة»،
حتى يكون االستثناء حمددًا وغري مفتوح ألي أعمال أخرى ،وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،على كلٍ سأطرح اآلن للتصويت رغبة اللجنة يف اسرتداد
املادة واألخذ بالتعديالت املقرتحة واالجتماع باإلخوة من وزارة الداخلية إلعادة
صياغة املادة بشكل أفضل ،وكذلك سأطرح نظر املقرتحات املقدمة 01
للتصويت ،فهل يوافق اجمللس على إعادة املادة ( )2إىل اللجنة ملزيد من
الدراسة؟

(أغلبية موافقة)
05

النائب األول للرئيس:
إذن تُعاد هذه املادة إىل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
11

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)8توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت مجيلة علي 15
سلمان.
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العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لدي مالحظة خبصوص مكان وضع
املادة ،أنا أرى أن املادة ( )8يفرتض أن تكون يف الباب الثاني املتعلق بالنظام
الداخلي للمؤسسة ،وليس يف هذا الباب؛ ألن هذا الباب يُنظِّم التسلسل
اإلداري للموظفني يف مؤسسة اإلصالح والتأهيل ،بينما هذه املادة تتكلم عن 5
النظام الداخلي للمؤسسة ،وشكرًا.

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أعرف ملاذا غريت اللجنة كلمة «جيب»
إىل كلمة «تقوم»؟ أنا من وجهة نظري أرى أن كلمة «جيب» تعين إلزام
اجلهة ،بينما كلمة «تقوم» ال يوجد فيها إلزام للجهة املعنية ،وأنا للمرة األوىل
أجد كلمة «تقوم» يف صياغة قانونية ،لذلك أمتنى على اللجنة توضيا هذا 05
األمر ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،يا أخت مجيلة ،إذا كان لديك اقرتاح فأرجو كتابته ليتم
طرحه على اجمللس وأخذ رأيه فيه .تفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب 11
الربزجني املستشار القانوني للمجلس لإلجابة عن استفسار األخت رباب
العريض.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،من املفرتض أن تقوم اللجنة باإلجابة عن 15
استفسار األخت رباب ،وتوضيا سبب تغيري كلمة «جيب» إىل كلمة «تقوم»،
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وأنا أعتقد أن الكلمتني تؤديان إىل نفس املعنى ،وال يؤثر هذا االستبدال على
املعنى ،وعلى اللجنة أن تبين ملاذا غيرت كلمة «جيب» إىل كلمة «تقوم»،
وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمتنى على اللجنة عندما جتري تغيريات على
نصوص املواد أن تضع مربرات هلذا التغيري؛ ألن هذا سيخفف من حدة 01
املناقشات ،وسيتم فهم األسباب أكثر .هناك الكثري من التغيريات اليت تقوم
بها اللجنة على التقرير يف حني أننا ال نرى يف توصية اللجنة أي مربر على
اإلطالق هلا ،وهذا موضوع سبق أن أثرناه يف عدة جلسات .أنا أرى أنه جيب
أن تكون هناك مربرات قوية لدى اللجنة ألي تغيري تقوم به ،ألن هذا خيفف
حتى من حدة الضغوط عليها أثناء مناقشة التقرير ،وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
11

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :بالنسبة إىل التقرير واألخطاء الواردة
فيه ،هذا تقرير اللجنة وليس حمضر اجتماعات اللجنة ،ففي حماضر
اجتماعات اللجنة هناك الكثري من التفاصيل ،والتقرير ــ كما تعودنا عليه ــ
منذ الفصل األول جمللس الشورى وإىل اآلن يتم بنفس الطريقة ،ال يوجد خانة

يف التقرير لتربير أي تغيريات ،أو لتحرر التربيرات داخلها .ثانيًا :بالنسبة إىل 15
تغيري كلمة «جيب» إىل كلمة «تقوم» ،أعتقد أن الكلمتني تؤديان إىل املعنى
نفسه ،وال يؤثر هذا االستبدال على صياغة املادة ،وليس لدى اللجنة أي مانع
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من تغيري الكلمة ،وبإمكان األخت رباب تقديم مقرتح بالتعديل الذي تراه
مناسبًا ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل كلمة «جيب» ،وكلمة «تقوم»،
كالهما هلما صفة اإللزام ،وأنا عندما قمت مبراجعة تقرير اللجنة
باملرفقات ،وجدت أن من اقرتح هذه الصياغة هم اإلخوة يف وزارة الداخلية01 ،
ولو ذهبنا إىل باب قانون اإلجراءات اجلنائية فسنجد أن الصياغات بدأت
بأفعال مثل تقوم ،تفعل ،تعمل ...اخل؛ لذلك جاءت الصياغة بهذه الطريقة،
ولكن يف كلتا احلالتني تعين الكلمتان إلزام اإلدارة بإبالغ اجلهات
املختصة ،وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لدي اقرتاح مقدم من األخت مجيلة علي سلمان ،وسأقوم
بطرحه للتصويت عليه ،واالقرتاح كالتالي :إن املادة ( )8من القانون ليس
موقعها يف الفصل الثالث بل يف الباب الثاني املتعلق بالنظام الداخلي

للمؤسسة؛ ألن الفصل الثالث يتعلق بإدارة مؤسسات اإلصالح والتأهيل ،أي 11
التسلسل الوظيفي للمؤسسة ،وهناك اقرتاح بنقل هذه املادة إىل الباب الثاني،
فهل يوافق اجمللس على جواز نظر هذا االقرتاح؟

(أغلبية غري موافقة)

15

النائب األول للرئيس:
هل هناك اقرتاح آخر أم نصوت على املادة بتعديل اللجنة؟ تفضلي
األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أطلب تغيري عبارة «تقوم إدارة املؤسسة» إىل
عبارة «جيب على إدارة املؤسسة» ،أي فق

أطلب تغيري كلمة «تقوم» إىل

كلمة «جيب» ،وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أن العبارة غري صحيحة بهذه الصياغة؛ ألننا ال نستطيع
أن نقول «جيب على إدارة املؤسسة بإبالغ ،»..لذا أرجو منكم إذا أردمت تعديل
النص أن تقدموا النص كامالً وليس جمزًّأ .تفضل األ الدكتور عصام

01

عبدالوهاب الربزجني املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،تنص املادة على «تقوم إدارة املؤسسة بإبالغ
النيابة العامة واجلهة املختصة فورًا »...أال يعين ذلك الوجوب؟! أعتقد أن األمر
05

ال حيتاج إىل تعديل ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،كي ال أمنع أي عضو من تقديم مقرتحات ،يا أخت رباب
البد أن يكون لديك االقرتاح مكتوبًا وإال سنصوت على املادة بتعديل اللجنة؟
تفضل النقيب حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية 11
بوزارة الداخلية.

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص األصلي خياطب مدير اإلدارة ،ألن
النص يقول «جيب على مدير اإلدارة ،»...ولكن اللجنة قامت بتعديل النص 15
وذكرت «تقوم إدارة املؤسسة ،»...والنصان هلما املعنى نفسه ويفيدان اإللزام،
وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لدي اآلن اقرتاح مقدم من األخت رباب العريض وهو إعادة
صياغة صدر املادة حبيث تكون كالتالي «جيب على إدارة املؤسسة إبالغ
النيابة العامة »...بدون تغيري باقي املادة ،فهل يوافق اجمللس على جواز نظر
5

هذا االقرتاح؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
01

هل هناك مالحظات على هذا االقرتاح؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على املادة  8بتعديل األخت رباب العريض؟

05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

11

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)8توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

15

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.

01

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)1توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
05

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ

15

مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)01توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

31
()88

1101/01/01م املضبطة 8

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

01

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
05

العضو إبراهيم حممد بشمي:
الباب الثاني :النظام الداخلي للمؤسسة :الفصل األول :إيداع النزالء.
توصي اللجنة باملوافقة على مسمى هذا الباب بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
11

هل هناك مالحظات على مسمى هذا الباب؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة؟

15

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر مسمى هذا الباب بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية31 ،
تفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)00توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األ السيد حبيب مكي
هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة لو رجعنا إىل املادة لوجدنا أن 01
توصية اللجنة تتكون من فقرتني :فقرة أصلية يف املشروع ،وفقرة مضافة،
الفقرة األوىل ــ وهي األصلية ــ متعلقة بعدم جوز إيداع أي شخص يف املركز
إال بأمر صادر عن السلطة املختصة ،أما الفقرة املضافة فهي متعلقة بعدم
جواز االحتجاز يف املركز إال يف املراكز اليت تنشأ طبقًا هلذا القانون .لدي
استفسار :أال يوجد هناك اختالف يف املعنى بني كلمة «إيداع» وكلمة 05
«احتجاز»؟ وإذا كان هناك اختالف فلماذا استخدمت اللجنة كلمة
«احتجاز» يف الفقرة املضافة بدالً من كلمة «إيداع» ،مبعنى آخر ملاذا أقحمت
اللجنة موضوع االحتجاز يف النص مع أن املوضوع يدور فق

حول اإليداع

وليس االحتجاز؟ وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار
القانوني للمجلس.
15

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،تنص املادة على أنه «ال جيوز إيداع أي شخص
يف املراكز إال بناء على أمر كتابي صادر من السلطة املختصة ...وال جيوز
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احتجاز أي شخص إال يف املراكز اليت تنشأ طبقًا هلذا القانون» ،كلمة
االحتجاز أوسع من كلمة اإليداع ،اإليداع ــ يف الواقع ــ هو لألشخاص الذين
صدر حبقهم حكم بعقوبة سالبة للحرية أو أوامر باحلبس االحتياطي ،أما
االحتجاز فقد يشمل فئات أخرى ،مثالً :قضية اإلكراه البدني يف احلاالت
املنصوص عليها ،فاالحتجاز هنا أوسع من اإليداع ،وأعتقد أن كلمة اإليداع 5
تنصرف إىل احملكومني وإىل الذين صدر حبقهم أوامر باحلبس االحتياطي،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
01

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ

11

مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)01توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
15

التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.

01

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)03توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
05

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

15

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)01توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت مجيلة علي
سلمان.
5

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن هذه املادة مل تعاجل حالة ماذا لو ضب
أثناء تفتيش النزالء أشياء حمظورة؟ نظام املؤسسة مينع حيازة هذه األشياء
وقت إيداع احملبوس يف املركز؛ لذا لدي اقرتاح وهو إضافة عبارة يف نهاية
املادة وهي «وإذا ضب

معه بعد تفتيشه أشياء كان خيفيها وحيظر نظام

املؤسسة حيازتها تطبق عليه العقوبات التأديبية ،وإذا كانت حيازة تلك 01
األشياء تشكل جرمية حيرر حمضر بضبطها وحيال إىل النيابة العامة الختاذ
اإلجراءات القانونية بشأنها» ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
05

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال أوجهه إىل وزارة الداخلية :بالنسبة
إىل موضوع التفتيش عند إيداع النزيل باملركز ،ملاذا مل يُذكر احملبوسون
احتياطيًا؟ هل معنى ذلك أنهم عند إيداعهم ال يتم تفتيشهم أم يتم فق تفتيش 11
النزالء وهم احملكوم عليهم؟ بالنسبة إىل اقرتاح األخت مجيلة سلمان أنا ال
أتفق معها...

النائب األول للرئيس:
حنن إىل اآلن مل نناقش اقرتاح األخت مجيلة ،وسوف نأتي إليه عندما 15
يتم تصويت اجمللس على جواز نظر االقرتاح.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
ال أرى أن هناك مشكلة ،دعين أعلّق على اقرتاحها.
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31

النائب األول للرئيس:
ال جيوز اآلن ،ألنه جيب أوالً أن يصوت اجمللس على املوافقة على جواز
نظر االقرتاح أم ال.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
األخت مجيلة ذكرت اقرتاحها ومن حقي أن أعلق على اقرتاحها.

النائب األول للرئيس:
اجمللس إىل اآلن مل يوافق على جواز نظر اقرتاح األخت مجيلة .تفضل
األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانوني للمجلس.

01

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  011من الالئحة الداخلية تبني أنه يف
البداية يعرض االقرتاح على اجمللس للموافقة على جواز نظره أو استبعاده
بدون مناقشة ،أي أن املناقشة تأتي بعد موافقة اجمللس على جواز نظره05 ،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانوني
11

لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  38من املشروع نفسه تبين أنه يف حالة
حيازة الشخص مواد ممنوعة قانونًا فإنه يُمكن اختاذ اإلجراءات القانونية يف
15

حق الشخص الزائر ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل لدى اإلخوة من وزارة الداخلية إجابة عن تساؤل األخت
رباب العريض؟ تفضل األ حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات
احلكومية بوزارة الداخلية.
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رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية:
شكرًا سيدي الرئيس ،اإلجراءات نفسها اليت تُتخذ يف حق السجني
تُتخذ يف حق احملبوس احتياطيًا.
5

النائب األول للرئيس:
السؤال هو هل يُكتفى بلفظ «النزيل» ليُغطي االثنني «النزيل»
و«احملبوس احتياطيًا»؟

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية:
ال سيدي الرئيس ،وحنن نرى إضافة «احملبوس احتياطيًا» ،وشكرًا.

01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،إذن هناك اقرتاح بتعديل املادة ،وأرجو من أحد اإلخوة أن
يتقدم بطلب تعديل املادة ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
05

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،على ضوء ما تفضلت به األخت مجيلة سلمان
واألخت رباب العريض وتأييد وزارة الداخلية أرى أن نأخذ االقرتاحني ونعيد
املادة إىل اللجنة من أجل صياغة املادة صياغة جيدة وحتى ال نكون متعجلني
ــ كما قالت األخت رباب العريض ــ يف هذه اإلضافة ،وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،يا إخوان لدي اآلن عدة اقرتاحات سوف أبدأ من أبعدها وهو
إعادة املادة إىل اللجنة مع االقرتاحات املقدمة ،فهل يوافق اجمللس على إعادة
املادة إىل اللجنة مع مجيع االقرتاحات املقدمة إلعادة صياغتها؟

(أغلبية موافقة)
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15

النائب األول للرئيس:
إذن تُعاد هذه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)05توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت مجيلة علي 01
سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لدي إضافة تكون بني كلميت «احتياطيًا»
و«يُمكَّن» ،حيث أرى أنه حتى عند نقل السجني من مركز إىل آخر جيب 05
إبالغ أهله ،ألنه من خالل التجارب واألوضاع اليت مررنا بها هناك من يدعي
أنه ال يعلم أي شيء وليست لديه أي معلومات عن وجود هؤالء احملبوسني
احتياطيًا ،وبالتالي أرى إضافة عبارة «أو نقله من مركز إىل آخر» إىل املادة
بعد كلمة «احتياطيًا» ،وسوف أقدم االقرتاح مكتوبًا ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

11

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أن فق لدي استفسار ،هذه املادة أحالت إىل 15
الالئحة التنفيذية ،وأنا ال أعرف ما هي اإلجراءات اليت تُتبع بالنسبة إىل
مسألة متكني النزيل من االتصال بأهله أو متكينه من االتصال بالسفارات؟
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ما هي اإلجراءات األخرى اليت سوف تعيق هذه العملية وحتتاج إىل الئحة
تنفيذية؟ أعتقد أن املادة كافية ووافية بدون وجود الئحة تنفيذية تُبين كيفية
وإجراءات متكني النزيل من االتصال .هذا النص خاص بالتمكني ،وأعتقد
أنه البد أن تُحذف عبارة «وفقًا ملا حتدده الالئحة التنفيذية» ،ألنه من املمكن
أن تكون الالئحة التنفيذية تشكل إعاقة لتمكني النزيل من االتصال 5
بأهله ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللوائا التنفيذية مهمة جدًا بالنسبة إىل هذا
القانون ،وهي جزء ال يتجزأ منه ،ولذلك نشدد على كونها مرتبطة
بالقانون ،وخاصة يف هذه املادة .أما بالنسبة إىل «احملبوس احتياطيًا»
و«يُمكَّن» وعبارة «أو نقله من مركز إىل آخر» فأعتقد أن ــ خاصة بالنسبة 05
إىل البحرين ــ املسافات قريبة جدًا ،أي أننا نتكلم عن  01دقائق أو ربع ساعة
بني مكان وآخر ،ولو كنا يف بلد كبري ــ مثل الواليات املتحدة األمريكية ــ
ويتطلب أمر النقل عدة ساعات أو أيام فإنه يكون من املقبول أن ننص على
وجوب إعالم أهل النزيل خالل هذه الفرتة ،ولكن عندما نتكلم عن فرتة
11

قصرية جدًا ال أعتقد أن هناك حاجة إىل ذلك ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
15

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أرى أن هذه املادة صحيحة باإلحالة إىل
الالئحة التنفيذية ،باعتبار أن املواد  11و 15و 12الواردة يف هذ القانون جاءت
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مُنظمة ملا يتعلق بالنزيل ومراسلة ذويه وتسلّم ما يرد إليه من رسائل ،وحددت
ذلك وفق الالئحة التنفيذية ،املادة  15أعطت النزيل احلق يف االتصاالت
اهلاتفية ،واملادة  12أعطت النزيل األجنيب احلق يف االتصال بسفارته ،وهذه
املواد الثالث رُدَّ تنظيمها إىل الالئحة التنفيذية ،وهذه األمور كثريًا ما ُدرِجَ
على التنظيم هلا عرب الالئحة التنفيذية ،ألن عدد املرات واإلجراءات املتبعة ال 5
ميكن ذكرها يف القانون وجيب أن تُذكر يف الالئحة الداخلية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.
01

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املادة واضحة ،وأن النزيل حتى لو
نُقل إىل مركز آخر فإن ذلك يُعدُّ إيداعًا جديدًا تنطبق عليه املادة ،فهو انتقل
من مكان إىل مكان آخر وهذا يعدُّ إيداعًا وبإمكان النزيل أن يتصل
05

بأهله ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هناك اقرتاح من األخت مجيلة سلمان ،وسوف أقرأه عليكم
للموافقة على مناقشته من حيث املبدأ أو عدم مناقشته .يقول االقرتاح :إعادة
صياغة املادة على النحو التالي« :عند إيداع النزيل أو احملبوس احتياطيًا أو 11
نقله من مركز إىل آخر يُمكَّن من االتصال بأهله إلخطارهم عن مكان
تواجده ،كما يُمكَّن النزيل األجنيب من االتصال بسفارة بالده أو مبمثله
الدبلوماسي أو القُنصلي ،وفقًا ملا حتدده الالئحة التنفيذية» ،فهل يوافق
اجمللس على نظر االقرتاح الوارد من الزميلة مجيلة سلمان؟

(أغلبية موافقة)
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15

النائب األول للرئيس:
إذن ستتم مناقشة االقرتاح ،هل هناك مالحظات على اقرتاح األخت
مجيلة سلمان؟
5

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ يف االعتبار
إضافة األخت مجيلة سلمان؟

01

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:

05

املادة ( :)02توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
11

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
15

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

(أغلبية موافقة)
31

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)08توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة ندى
عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أنا أشكر اللجنة على أنها نظرت يف 01
االقرتاح الذي رفعته ،والذي مفاده أن كلمة «الصحية» تعين ــ حبسب تعريف
منظمة الصحة العاملية ــ اجلسدية والعقلية والنفسية ،واملادة يف مشروع
احلكومة كانت تقول «حالته الصحية والعقلية »...ومل يكن هذا صحيحًا
ألن العبارة تكون غري كاملة ،ولكن اللجنة اختصرت األمر ووضعت كلمة
«الصحية» فق باعتبار أنها تُغطي النواحي اجلسدية والعقلية والنفسية ،وأنا 05
شخصيًا أفضل أن تكون العبارة على النحو التالي «إلثبات حالته الصحية
اجلسدية والعقلية والنفسية» ألنها ستكون عبارة ذات داللة أقوى ،ثم بعد
ذلك نعيد مجلة «ومدى قدرته على أداء األعمال» ألن املادة هكذا ستكون
أقوى من وجهة نظري ،وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هناك مقرتح مقدم من األخت الدكتورة ندى حفاظ سأقرأه
عليكم فيما بعد ،وهناك مقرتح آخر من األ عبدالرمحن جواهري أيضًا
سأقرأه عليكم الحقًا .تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أتفق مع اللجنة يف إلغاء كلمة
«والعقلية» من املادة ،ألن معظم القوانني املقارنة نصت على احلالة الصحية
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15

والعقلية ،وكذلك القواعد الدُنيا ملعاملة املسجونني فرقَت بني احلالة الصحية
وبني احلالة العقلية للمسجون ،وأنا أرى أنه من األفضل اإلبقاء على كلمة
«والعقلية» ،وشكرًا.
5

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

العضو دالل جاسم الزايد:
ال لكل
شكرًا سيدي الرئيس ،الفحص الطيب اآلن يأتي شام ً
احلاالت املنصوص عليها يف املادة ،وميكن أن تفيدنا األخت الدكتورة ندى 01
حفاظ يف هذا األمر ،عندما يُكتب «إلثبات حالته الصحية والعقلية والنفسية»
يف هذه احلالة هل يشمل الفحص الطيب كل هذه اجملاالت أم ال؟ حنب أن
نعلم ،حتى نقرر على ضوء ذلك مدى جودة االقرتاحات الواردة من اإلخوة
األعضاء ،وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،كلمة «الفحص الطيب» ال تكون دقيقة11 ،
واألدق أن تُستكمل وتُبيَّن ،مثلما نقول إن كلمة الطب تشمل الطبيب
واملمرض والفين واألشعة واملخترب فهي كلمة واسعة املعنى ،فكذلك كلمة
ُوضَا كلمة الفحص الطيب
«الفحص الطيب» ،لذلك من األفضل أن تُبيَّن وت َّ
ومن ثم حالته ،ألن الفحص الطيب يُقصد به مُقدِّم اخلدمات ،ولكن احلالة
تعين وصف احلالة وما يُفحص فيها ،وكما قالت األخت مجيلة سلمان البد 15
أن نضيف كلمات «اجلسدية والعقلية والنفسية» ،وبذلك نكون قد غطينا
كل اجلوانب املتخصصة ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،إذن فلنكتفي بهذا القدر من النقاش يف هذه املادة ،وننتقل
إىل التصويت على التعديلني املقرتحني .التعديل األول من الزميل عبدالرمحن
جواهري يقرتح فيه إعادة صياغة املادة على النحو التالي« :خيضع النزيل
واحملبوس احتياطيًا للفحص الطيب مبعرفة طبيب املركز إلثبات حالته 5
الصحية وجيب تقديم تقرير عن حالته الصحية يف أيٍ من احلاالت التالية:
عند إيداعه املركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إىل آخر بناء على
طلب أي جهة قضائية أو أي جهة خمتصة ،وبناء على طلب مدير املركز،
وبناء على طلب النزيل» هذا هو مقرتح األ عبدالرمحن جواهري .وسوف
نصوت على هذا االقرتاح الذي ورد أوالً ثم نصوت على اقرتاح األخت 01
الدكتورة ندى حفاظ ،فهل يوافق اجمللس على نظر اقرتاح األ عبدالرمحن
جواهري؟

(أغلبية غري موافقة)
05

النائب األول للرئيس:
وردني اقرتاح من األخت الدكتورة ندى حفاظ وهو «خيضع النزيل
واحملبوس احتياطيًا للفحص الطيب عقب إيداعه مبعرفة طبيب املركز إلثبات
حالته الصحية اجلسدية والعقلية والنفسية ،ومدى قدرته على أداء األعمال»،
فهل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ باقرتاح األخت 11
الدكتورة ندى حفاظ؟

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
إذن يقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
الفصل الثاني :تشغيل النزالء :املادة ( .)08توصي اللجنة باملوافقة على
هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن هذه املادة من أهم املواد بالنسبة 01
للنزالء ،وبالذات احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ،وبالتالي أعتقد أن
االتفاقيات الدولية أوجبت على إدارات السجون فرض العمل على النزالء،
حبيث يكون هناك نوع من التأهيل واإلصالح هلم .النص الذي أتى من اللجنة
يقول «جيوز تشغيل النزيل» ،مبعنى أن األمر تُرك لإلدارة يف اختيار النزالء
الذين سوف يفرض عليهم العمل أو الذين لن يفرض عليهم العمل ،وبالتالي إذا 05
رجعنا إىل بعض النصوص سنجد أنها تبني وجوبية العمل أيضًا .وعليه أعتقد
أن النص األصلي املوجود لدى احلكومة هو األفضل حبيث يكون العمل فيه
إلزاميًا .ومن املمكن أن يتم التساؤل عن كيف يتم فرض وإجبار النزالء على
العمل؟ إن طريقة اإلجبار على العمل هي وجود فئات من النزالء ووجود اإلفراج
املشروط والكثري من األمور ،وبالتالي حنن نتحدث عن عمل منتج قد يستفيد 11
منه النزيل مستقبالً ،وليس عن عقوبة تفرض عليه داخل السجن مثل األشغال
الشاقة ،إذن هو عمل حيتاج إليه النزيل إلصالحه وتأهيله ،وبالتالي البد أن
يفرض هذا العمل كونه من املميزات ،وأيضًا جيب أال يكون ذو طبيعة
مؤملة ،ولكن بهذه الطريقة أعتقد أن األمر سيرتك لإلدارة لتقوم بفرض بعض
األعمال على النزالء ،وبالتالي قد يكون يف هذا األمر نوع من التمييز .أعتقد 15
أن النص األصلي هو األفضل ،حيث إن القصد من العمل اإللزامي هو أن
يكون ميزة للسجني بهدف إصالحه ،وأيضًا لكي يوجد له عمل كنوع من
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التأهيل .وجيب أن تكون األعمال املوجودة داخل السجن قريبة من األعمال
املوجودة يف اخلارج ،حبيث يسهل عليه إجياد عمل حني يتم إطالق سراحه.
اقرتاحي هو الرجوع إىل النص األصلي ألنه األفضل ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك ثالثة أقوال بشأن تشغيل السجني،
القول األول :مينع احملبوس من العمل لكي ال يهون عليه احلبس ،وهذه 01
إحدى النظريات الفقهية يف الدين اإلسالمي .القول الثاني :ال مينع احملبوس
عن العمل يف سجنه ملا فيه من أسباب النفقة الواجبة ووفاء الدين ،وقد كان
املسجون يدفع قيمة سجنه سابقًا ،أو الذي يدينه ــ بالذات يف الديون ــ يدفع
عنه هذا األمر وذلك ألنه هو من حبسه ،وهذا هو قول الشافعية واحلنابلة.
هذا األمر موضع اجتهاد احلاكم ،وبه قال املرتضى :على أن يكون أصل 05
احلكم عدم منع احملبوس من العمل وذلك ملا يلي :قيمة العمل يف اإلسالم،
واإلسهام يف حتقيق الغاية من احلبس ،وقيام احملبوس بالتزاماته املالية ،وعدم
عيش السجناء يف فراغ دائم ،وجواز اشتغال السجني بالتعلم والتعليم يف
سجنه ،وقد كانت أمثان السلع املباعة تعود إىل حساب السجناء .من أبيات
11

الشعر للخليفة املخلوع ابن املعتز يقول:
تعلمت يف السجن نسج التكك
وكنت امرأ قبل حبسي ملك.
دعا اإلسالم إىل تعليم احلرف والصناعات ،فال جيوز حرمان السجني من
أجره أو خبس حقه وإعطائه أقل مما يستحق ،ألن هذا من الظلم الذي حرمه

اهلل سبحانه وتعاىل ،بل جيب أن يعطى أجر سجنه .القواعد الدولية ضبطت 15
ساعات العمل وأوقات الراحة واملكافآت العادلة اليت يستحقها احملبوس،
وأوصت بأن يسما له باإلنفاق على نفسه وأسرته من تلك املكافآت ،وأن
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()13

1101/01/01م املضبطة 8

حتتفظ إدارة السجن جبزء منها بهدف تسليمها للنزيل عند اإلفراج عنه .أما
بالنسبة إىل مسألة الوجوبية ،فيرتك األمر لإلدارة وال يكون إلزاميًا،
وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األخت رباب العريض يف أنه جيب
فرض العمل يف السجون ،ألن العمل يف السجون له أبعاد كثرية :تأهيلية 01
وأمنية واجتماعية وغريها ،إضافة إىل ذلك أن االتفاقات الدولية نصت على
فرضه .مثالً اآلن جاء يف نص املادة ( )80من إعالن األمم املتحدة للقواعد
الدنيا ملعاملة السجناء التالي« :يفرض العمل على مجيع السجناء احملكوم
عليهم تبعًا للياقتهم البدنية والعقلية كما حيددها الطبيب» ،وحبسب املادة
( )81من اإلعالن حتى احملبوس احتياطيًا ميكن السماح له بالعمل إذا طلب 05
ذلك ،املادة نصت على أنه «جيب دائمًا أن يعطى املتهم فرصة العمل».
باإلضافة إىل أن املادة ( )55من قانون العقوبات البحريين نصت على «كل
حمكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء األعمال املقررة يف السجن
طبقًا للقانون ،وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقوميه وتأهيله للتآلف
االجتماعي» .لدي مالحظة بشأن نهاية املادة واليت تنص على «وتسري أحكام 11
املسؤولية املدنية يف حالة إصابة العمل واألمراض املهنية» ،أرى أن هذه الفقرة
غري حمددة ،ولدي اقرتاح هو أن نضيف عبارة «وحتدد الالئحة التنفيذية
مقدار ذلك التعويض» ،مبعنى أنه كيف سيحصل السجني على التعويض؟ هل
سيقوم برفع دعوى للمطالبة بالتعويض؟ وإال ما هي اإلجراءات واآللية اليت
ستتبع؟ إذن جيب ذكر أن يرتك هذا املوضوع لالئحة التنفيذية أسوة بالقوانني 15
األخرى املقارنة مثل القانون القطري الذي نص على أن الالئحة التنفيذية هي
من تقدر مقدار التعويض ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا أختلف مع األخت رباب العريض 5
واألخت مجيلة سلمان ،وأشكر اللجنة كثريًا على تبنيهم مسألة جوازية
العمل واقتناع اإلخوان يف وزارة الداخلية وتأييدهم هلذا النص .هناك آراء
كثرية ،االتفاقيات الدولية مل تنص حرفيًا على فرضه ،وإمنا فيها آراء
خمتلفة ،ولكن نص العقوبات الذي تفضلت بقراءته األستاذة مجيلة سلمان
هو مقرر لألعمال ،وقد كنا نفرق سابقًا بني األعمال العادية اليت يقوم بها 01
السجني يف حمبسه مثل الرتتيب وتنظيف أموره الشخصية ،واألعمال اخلاصة
بأمور السجن .حنن نتكلم هنا عن إلزامه بالعمل ــ وأشكر اللجنة ألنها
أخذت بها ــ وكانت متعلقة بأنه ال جيوز إجبار أي أحد على العمل ،وبالتالي
فإن األعمال اليت ستكلف أنت بها لن يُكلف بها النزالء داخل السجن،
وإمنا سوف يلزم القطاع اخلاص بتشغيلهم ،وال ميكن أن يعملوا يف القطاع 05
احلكومي ،وبالتالي سوف نعطيهم موضعًا أفضل من الناس العاديني يف
اجملتمع على اعتبار أنهم سيحلون يف وظائفهم ،وهؤالء األشخاص لن يقرر هلم
نفس احلق حبكم أنه سجني وأن هذا الشخص غري سجني ،ولكن املبدأ هو
أن مسألة اإللزام بالعمل هي موطن االحتجاج .أنا أؤيد ما انتهت إليه اللجنة
جبوازية األمر فيما يتعلق بالعمل ،وأيضًا ما انتهى إليه اإلخوان يف وزارة 11
الداخلية بتأييد قرار اللجنة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
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15

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال ،هناك فرق بني النص الذي جاء
من احلكومة والذي يقول ...« :من خالل برامج التدريب املهين على احلرف
املختلفة »...ــ بغض النظر عما إذا كان النزيل جييد هذه احلرفة أم ال ألن
هناك برامج تدريب حتى لو كان ال جييد احلرفة ـــ وبني النص الذي جاءنا 5
من اللجنة والذي يقول «جيوز تشغيل النزالء ...وبقصد تأهيلهم ،ومبا يتفق قدر
اإلمكان مع احلرفة أو املهنة اليت جييدونها ،»...لو افرتضنا أن السجني ال
جييد أي مهنة ،يف اعتقادي أن نص احلكومة أصا ألنه يشمل التدريب ونص
عليه صراحة؛ وألن هناك نزالء قد ال جييدون أي مهنة ،إذن سوف تكون
هناك برامج تدريبية تؤهلهم عند خروجهم فيما بعد ،ألن املوضوع ينقسم إىل 01
شقني ،الشق األول :هو التدريب على حرفة أو مهنة يستفيد منها النزيل وقت
خروجه .والشق الثاني :هو االستفادة املادية ،وخاصة إذا كانت لديه أسرة ال
عائل هلا سواه .لذا أعتقد أن نص احلكومة هو األوضا يف جمال النص على
التدريب ،وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :إذا أراد اإلنسان أن يعمل سواء كان 11
داخل السجن أم خارجه فهو حر يف العمل .ثانيًا :هناك خربة دولية بالنسبة
للمساجني وكيفية استغالهلم ،مثل عقوبة األشغال الشاقة وغريها ،والكل
يعلم ماذا نعين بذلك ،لذلك تسما االتفاقيات الدولية ولكن ال تلزم هذه
اجلهات بتوفري عمل أو بإلزام هؤالء املقيمني أو النزالء بالعمل ،ولذلك ال
ميكن أن نرجع إىل اإللزامية اليت ختلصنا منها على مستويات كثرية15 .
أشكر األخت دالل الزايد على توضيا هذا األمر ،وأود أن أؤكد أمرًا مهمًا
جدًا وهو أن اإللزامية مرتبطة بأنظمة قدمية مشولية وغري ذلك ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم اليوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص احلكومي فرق بني العمل داخل 5
املركز واعتربه إلزاميا ،وبني خارج املركز واعتربه جائزًا ،واإلخوة يف اللجنة
كانوا عمليني ووفقوا بني االثنني ،وهما :االزدواجية داخل املركز وخارجه،
إذن البد أن نالحظ ذلك .وجيب أن يالحظ اإلخوة مؤيدي نص احلكومة أن
هناك نصًا للحكومة بني اجلواز واإللزام .لذا أعتقد ــ وأنا أتفق مع األخت
دالل الزايد ــ أن نص اللجنة كان موفقًا حيث إن اللجنة فعالً وضعت اجلوازية 01
يف احلالتني ،حالة التدريب داخل املراكز أو السجن ،وحالة التدريب يف
اخلارج ،يف حني أن النص احلكومي يلزم وجيوِّز حالتني خمتلفتني ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
05

شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن اللجنة موفقة يف صياغة عبارة
«وجبوازية تشغيل النزالء» ،فحتى لو رجعنا إىل املادة الدستورية  03اليت
تتكلم عن واجب العمل فسنجد أنها مل تذكر وجود إلزامية بأن يكون 11
هناك عمل ويعترب عمالً إجباريًا ،بل ترك للقانون أن يوضا ما هي جوازية
العمل ،وإذا كان راجعًا إىل حكم قضائي .أعتقد أن اجلوازية هنا كانت
موجودة وواضحة ،ويف الوقت نفسه ذكرت عبارة «الذين ال متنعهم حالتهم
الصحية» ،وأعتقد أن النص الذي جاءت به اللجنة هو األصا واألفضل حتى
باملقارنة مع النص احلكومي ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص الذي جاءت به اللجنة أصا من النص 5
احلكومي ولكن لدي سؤال موجه إىل اللجنة :املادة تقول« :جيوز تشغيل
النزالء الذين ال متنعهم حالتهم الصحية» ،وبافرتاض أن النزيل رفض العمل،
صحيا أنه جيوز للمؤسسة أن تشغل النزيل ،ولكن هل جيوز للنزيل أن
يرفض العمل املعروض عليه؟ وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن هناك خلطًا يف موضوع تشغيل النزيل 05
أو احملبوس ،واخلل هو بني قوانني العمل يف اخلارج وبني السجني .السجني
فقد حريته ،وأصدر عليه قضاة حمايدون احلكم بتقييد حريته لفرتة معينة
لدفع دين للمجتمع نتيجة أفعال أو جرائم ارتكبها حبق اجملتمع الذي يعيش
فيه ،وهذا الدين الذي دفعه وقيَّد حريته سلبه احلرية للمدة اليت حددها
القضاء ،هنا هو فاقد احلرية يف التصرف ،فكيف نقول إن له اجلوازية يف 11
أن يعمل أو ال يعمل ،هناك مدة حكم معينة ،وإذا رأت املؤسسة أن من
األصلا هلا أن يعمل فتلزمه بأن يعمل ،هذا دين للمجتمع البد أن يدفعه ،هو
مل يأتِ باختياره ،فنحن ال نتكلم عن نقابات عمالية ،وال عن عامل يف
اخلارج مسجل يف نقابات وله حقوق ،هذا فقد كل احلقوق منذ أن حُكم
عليه .هذا هو اخلل احلادث داخل اجمللس ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هناك تساؤل من األ حممد السرتي خبصوص اإلجراء يف
حالة رفض النزيل العمل ،فهل هناك من سيجيب عنه؟ تفضل األ الدكتور
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً هذه املادة تتكلم عن العمل والتدريب؛
ألننا يف مؤسسة إصالحية وتأهيلية تُوهل وتُصلا ،فهذه املادة ال تتحدث عن
العمل فق

بل عن العمل والتدريب ،وإذا تكلمنا عن التدريب فهو ليس

إجباريًا بل هو أمر جوازي .وهذه املادة تتحدث حتديدًا عن اجلوازية للنزيل يف 01
العمل من عدمه .وهناك من تطرق إىل أن النص احلكومي هو األصا،
وللتوضيا فإن النص مت تعديله بالتوافق مع احلكومة لنأتي بهذا النص
اجلديد ،وهو النص األصا ،وشكرًا.
05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال موجه إىل األ املستشار القانوني
للمجلس :هل األحكام الصادرة كما كانت سابقًا وكما نسمع يف األفالم11 :
قد حُكم عليك باألشغال الشاقة؟! اآلن هذه األحكام غري موجودة،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،ما نتحدث عنه ليس أشغاالً شاقة بل هو عمل تدرييب 15
وإصالحي .بعد النقاش الطويل لدينا رأيان ،رأي متمسك بنص احلكومة،
ورأي متمسك بنص اللجنة ،وهناك اقرتاح من األخت مجيلة سلمان بإضافة
عبارة يف نهاية الفقرة األخرية من املادة ،والفقرة األخرية من املادة تقول:
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«وتسري أحكام املسؤولية املدنية يف حالة إصابات العمل واألمراض املهنية»
وأضافت األخت مجيلة التالي« :وحتدد الالئحة التنفيذية مقدار ذلك
التعويض» ،فتكون املادة بعد التعديل كالتالي« :وتسري أحكام املسؤولية
املدنية يف حالة إصابات العمل واألمراض املهنية ،وحتدد الالئحة التنفيذية
مقدار ذلك التعويض» .فهل يوافق اجمللس على نظر هذا االقرتاح؟

5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذا االقرتاح؟ تفضلي األخت مجيلة علي 01
سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،نهاية املادة نصت على التالي« :وتسري
أحكام املسؤولية املدنية يف حالة إصابات العمل واألمراض املهنية»05 ،
واملسؤولية املدنية هي املسؤولية اليت حددها القانون املدني يف حالة
اإلصابات ،وبالتالي نص املادة هنا أتى مطاطًا ،فلم يتم النص على اإلجراءات
ومقدار التعويض ،ولذلك جيب حتديد ذلك ،مثالً :مقدار التعويض يف حالة
إصابة العمل يكون  ،%01فكم املبلغ الذي يستطيع النزيل احلصول عليه؟
ولو حتددت نسبة العجز بـ  %5فكم املبلغ الذي حيصل عليه كتعويض؟ لذلك 11
جيب أن تكون هناك الئحة حتدد مقدار التعويض الذي يستحقه النزيل يف
حالة تعرضه ألي إصابة عمل ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
15

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إليَّ هذه اإلضافة غري مفهومة ،وال
أستطيع أن أوافق عليها .لقد طرحتها األخت مجيلة ولكن حنن نعلم أنين ال
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أستطيع يف الئحة تنفيذية أن أحدد شيئًا معينًا مقابل هذا املبلغ ،وحتى يف
عناصر التعويض يؤخذ يف االعتبار الضرر وطبيعته وأين يوجد ،وكذلك
ظروف النزيل ،وهل هو متزوج أم ال؟ واإلصابة يف الوجه ختتلف عن اإلصابة
يف اليد وهكذا ،وبالتالي ال ميكن أن نضع هذه النسب يف الالئحة
التنفيذية ،ومع احرتامي الشديد ملا تفضلت به األخت مجيلة فإنه من الصعوبة 5
حتديد هذا األمر مبوجب الئحة تنفيذية بأن حيدد مبلغ وفقًا لنسبة العجز،
وحتى يف احملاكم هذا األمر غري معمول به كنظام للتعويض ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أميل إىل توجه األخت مجيلة ،ومن املمكن
ــ باعتبارنا مشرعني ــ أن نضع مقدار هذا التعويض وحدوده القصوى يف
القانون ،وليس هناك ما مينع ذلك ،فكثري من التشريعات توجهت إىل هذا 05
التوجه .ويقصد من ذلك أال حنرم النزيل يف حالة تعرضه إلصابة عمل من حقه
يف التعويض ،كما أننا عندما حندد حدًا أقصى للتعويض فإن ذلك يهدف إىل
عدم تربا السجني من وراء العمل أو إصابته ،أي يتعمد اإلصابات للحصول
على التعويضات .األمر اآلخر ،يف حالة عمل النزيل يف شركات خارج السجن
وتعرضه إلصابة عمل فإن التعويض ستتحمله الشركة ،ولكننا نتكلم عن 11
الوزارة ،وبالتالي هنا الوزارة ستتحمل مصاريف هذه التعويضات ،وحتديد
التعويض يهدف إىل عدم اجتاه الوزارة إىل التوقف عن األعمال حبجة احتمال
إصابة النزالء إصابات مهنية وبالتالي يطالبون الوزارة بالتعويضات .أرى إعادة
املادة إىل اللجنة وحيدد احلد األقصى للتعويض ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ حممد راشد احلسيين مدير إدارة اإلصالح
والتأهيل بوزارة الداخلية.
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15

مدير إدارة اإلصالح والتمهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك الئحة أخرى تنظم هذا املوضوع لألمور
املدنية ،أما إذا صار هذا املوضوع لدينا داخل اإلصالحية فسنفتا بابًا للنزالء.
اآلن النزيل بنفسه يكسر يده وخيي

فمه بسلك معدني فكيف نعوضه؟!

ألننا إذا قلنا هناك تعويض فسيقوم النزيل بقطع يده باملنشار ،وهذا سيفتا 5
بابًا علينا وكأننا نشجعهم ،وهناك قانون مدني ينظم هذا املوضوع،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة وافقت على الفقرة األخرية« :وتسري
أحكام املسؤولية املدنية يف حالة إصابات العمل واألمراض املهنية» ألنها
تصب يف صاحل النزيل ،ونعتقد أن رب

موضوع التعويضات بالئحة تنفيذية 05

سوف حيد من التعويضات ،حيث سنرتكها للوزارة ،واآلن ليس لدينا اطالع
على هذه اللوائا التنفيذية ،وهي ستصدر مستقبالً وقد تكون جمحفة
للنزيل ،ومن دون هذه اإلضافة سيكون الوضع أفضل للنزيل ،فهذه اإلضافة
ستحد من مصلحته ،وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،موضوع حتديد نسبة إصابة العمل 15
والتعويضات موضوع متخصص وكبري جدًا ،وأعتقد أنه مقصود من املادة
هنا أن تسري أحكام املسؤولية املدنية ،ألن العامل الذي يتعرض إلصابة عمل
يف السجن وخارجه له حقوق ال ختتلف يف نسبة التعويضات .وعادة يصدر وزير
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الصحة قرارات تبني اإلصابات ونسبها ،ومع وزير العمل واهليئة العامة للتأمني
االجتماعي يتم حتديد التعويضات ،فأعتقد أنه جيب أال نعتمد اإلضافة
املقرتحة ألنه جيب الرجوع إىل اللوائا التنفيذية املتعلقة بهذا اجملال ،باعتبار
أن املقصود بذلك أن تسري عليهم أحكام مدنية .وهناك جلان طبية
متخصصة يف وزارة الصحة تأخذ وقتًا طويالً يف مناقشة نسب إصابات ونسب 5
تعويضات ،فاملوضوع كبري جدًا وال ميكن النظر إليه وكأنه خاص
باملسجون فق  ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أوضا أن السجني ليس خاضعًا
للتأمني ،فهو يف فرتة عمله ليس مؤمنًا عليه ،وبالتالي سيخضع للقانون املدني
يف حالة إصابته ،وموضوع أن نرتك األمر للقضاء فلنرتكه له ،وليس هناك 05
ما مينع ذلك .وقد اقرتحت األخت مجيلة وضع مقدار التعويض يف الالئحة
التنفيذية ،مع أنين أفضل أال يكون يف الالئحة التنفيذية بل مبوجب القانون،
ألننا إذا تركنا األمر للقضاء فمن املمكن أن يرتبا السجني من خالل
إصابات العمل ،حيث يتم الرجوع إىل القضاء يف حتديد مقدار التعويض،
كما أن املؤسسة نفسها ستوقف األعمال ،وبالتالي لن يكون هناك تأهيل11 ،
ولكن عندما نضع حدًا أقصى ــ على األقل ــ للتعويضات مبوجب هذا القانون
فسيكون الوضع أفضل ،ألنه أساسًا لن خيضع لصندوق التقاعد أو التأمني
عن إصابات العمل بل سيخضع فق لقانون املسؤولية املدنية ،وشكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل يكتفي اجمللس مبناقشة املوضوع هنا أم يرغب يف إحالة
املادة إىل اللجنة ،سأقرتح عليكم اقرتاحًا وهو إما أن نكتفي بهذا القدر من
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النقاش وإما أن حنيل هذه املادة إىل اللجنة واجمللس هو سيد قراره ،فهل
يوافق اجمللس على إعادة هذه املادة إىل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن تعاد هذه املادة إىل اللجنة .وسنؤجل مناقشة بقية مواد مشروع
القانون إىل اجللسة القادمة .ولدينا  1تقارير لوفود الشعبة الربملانية ململكة
البحرين وهي :تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة
يف الدورة العادية األوىل املستأنفة لعام 1101م للربملان العربي االنتقالي01 ،
املنعقدة يف القاهرة ــ مجهورية مصر العربية ،خالل الفرتة من  03إىل  05مايو
1101م .وتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف
ورشة العمل العاشرة لألكادمييني والربملانيني ،املنعقدة يف كلية روكستون
بأكسفورد شاير باململكة املتحدة ،خالل الفرتة من  18إىل  11يوليو 1101م.
وتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف اجتماعات 05
اللجنة االستشارية ملكافحة مرض نقص املناعة املكتسبة «اإليدز» ،املنعقدة
يف دار السالم ــ مجهورية تنزانيا املتحدة ،خالل الفرتة من  1إىل  01سبتمرب
1101م .وتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة ضمن
وفد من أعضاء اجملالس التشريعية اخلليجية يف زيارة الربملان األوروبي
بربوكسل ــ مملكة بلجيكا ،خالل الفرتة من  08إىل  11سبتمرب 1101م11 .
هل هناك مالحظات عليها؟ تفضل األ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم اليوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة ال أريد الدخول يف تفاصيل هذه
التقارير ولكنها مالحظة عامة ــ سبق أن أوردتها سابقًا يف إحدى اجللسات ــ 15
وهي أن هلذه التقارير أهمية قصوى وهناك قضايا ملحة تُثار على املستوى
احمللي واملستوى اإلقليمي واملستوى الدولي ،وهناك الكثري من املياه اليت
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جتري حتت اجلسر وتتغري دائمًا ،وبعض هذه التقارير مضى عليها  2أشهر أو
أكثر ،فأمتنى أن يكون هناك نوع من االستفادة من خالل آلية معينة،
حبيث لو اجتمع وفد الشعبة الربملانية مع جهات يهمها هذا األمر يف اللجان
فبإمكانه أن يتحدث عن األمور اليت دارت يف هذه االجتماعات ،ألنه ال
خيفى عليكم أن اإلخوة األعضاء يبذلون جهودًا كبرية ويشرفوننا يف هذه 5
احملافل ومن احليف والظلم أن منر على هذه التقارير مرور الكرام ،وكأننا
ال نستفيد منها يف وقتها ،ألننا ــ كما سبق أن قلت لك معالي الرئيس ــ ال
ننتظر هذه املدة الطويلة .عندما ذهبت مؤخرًا إىل الرياض وجدت يف التقرير
املرفق أن هناك قضايا أثريت وجهودًا بذلت ،وهناك مثال آخر بالنسبة إىل
الوفد الذي ذهب إىل بروكسل والذي قام بطرح العديد من القضايا مع 01
الربملان األوروبي ،بعضها خيص دولنا جمتمعة وبعضها خيص دولنا منفردة،
ولو حضرنا هذا االجتماع وكانت لدينا تصورات وافية عما دار من نقاشات
فسوف يكون وضعنا أفضل مما لو كنا على غري علم به .وأعتقد معالي
الرئيس أنه جيب أن ننظر إىل هذه التقارير اليت تأتينا من الشعبة ،وأعتقد أن
األ أمحد بهزاد واإلخوة الذين ميثلوننا يف الشعبة الربملانية يستطيعون أن 05
يرفعوا هذا األمر ،ألن هذا التأخري ليس سببه أحد الوفود ،فكما أعلم
ــ وتعلم سيدي الرئيس ــ أن الالئحة الداخلية نصت على أن يُقدم التقرير يف
غضون شهر ،واإلخوة عندما يذهبون يقدمون تقاريرهم يف أقل من شهر،
وحنن األعضاء نريد أن نستفيد من هذه التقارير ألن هناك الكثري من األمور
سوف تساعدنا يف املواقف اليت نتبناها يف القضايا اليت تثار ،وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.
15

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق متامًا مع ما تفضل به األ خليل
الذوادي ،وهناك الكثري من اإلخوة يلومون ممثلي أعضاء جملس الشورى يف
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الشعبة الربملانية على الكثري من القرارات اليت تُتخذ يف الشعبة ،ومن هذا
املكان أريد أن أسجل أن قرارات الشعبة تتخذ بدون علم ودراية أعضاء
اجمللس ،فالكثري من القرارات تتخذ وأعضاء الشعبة ليس لديهم علم بذلك،
وقد مت التنبيه إىل ذلك يف االجتماعات السابقة ،لكن تصلنا معلومات أنه قد
اُختذ قرار بشأن كذا وكذا ،وقد رفضنا هذا األمر أكثر من مرة ولكن 5
يبدو أن هناك أمورًا تتخذ بدون موافقة األعضاء ،لذلك أقرر االنسحاب من
عضوية الشعبة الربملانية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هذا موضوع آخر وحنن ال نستغين عنك .تفضل األ علي 01
عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،األ أمحد بهزاد
عزيز علينا وقد يأخذنا هذا الكالم إىل احلديث عن هذا املوضوع ،وقد 05
أكون طرفًا يف سبب استياء األ أمحد بهزاد ،لذا أريد أن أنوه إىل أنين مل
أستهدف شخصًا بعينه بقدر ما كنت أتساءل ،وأمتنى على مكتب اجمللس
أو الرئيس أو الشعبة الربملانية أن ترد على تساؤلي ،فمنذ أحداث  01فرباير
إىل هذه الساعة مل أشارك يف أي وفد ميثل البحرين ،فما هو السبب يف ذلك؟
هل بالفعل ــ كما قيل ــ أنين لست كفؤًا ألن أمثل البحرين؟ من الذي يتخذ 11
القرار بشأن مَن يشارك؟ حيث ألقيت مسؤولية الرتشيا على الرئيس ،وأنه
هو من يزيا اسم علي العصفور ،وقد زُج باسم معالي الرئيس على أنه من
يزيل امسي ،وأنا أريد أن أوضا هنا أنين ال أصدق هذا املوضوع ال من قريب
وال من بعيد ــ وأكرم على معالي الرئيس أن يقصي أحد األعضاء ــ وعلى
أعضاء الشعبة الربملانية الذين ميثلون جملس الشورى توضيا ذلك ــ وهذا 15
الكالم ال يسبب استياء ــ واأل أمحد بهزاد سيبقى عزيزًا غاليًا ،وكذلك
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باقي اإلخوة ،ولكن عليهم تقديم مربر لعدم إدراج امسي يف مشاركات
الوفد ،وليُسجل من اآلن أنين ال أرغب يف متثيل جملس الشورى إطالقًا،
لكنين أريد مربرًا حلذف اسم علي العصفور من قائمة الوفود املشاركة،
وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أنا سأجيب عن تساؤل األ علي العصفور ،أوالً :أؤكد لك
ــ وأنت بنفسك قلت وإن كنت قد ذكرت معالي الرئيس يف غيابه ــ أنه ليس
هناك أي خالف أو قصد أو سبب من قبل أي عضو يف مكتب اجمللس يتعلق
باستبعاد علي العصفور ،وليكن يف علمك أن من يرشا الوفود هو مكتب 01
اجمللس وليس معالي الرئيس شخصيًا ،وإذا كان هناك أي لوم فيوجه إىل
مكتب اجمللس ،فمن يقرر ذلك هو مكتب اجمللس ثم تنقل األمساء إىل
الشعبة الربملانية ،وبالتالي ليس هناك شخص معين بذلك .ثانيًا :أريد أن
أذكّر األ علي العصفور بطلب هو قدمه سابقًا ،قال فيه :أرجو أن أرسل مع
وفد الشعبة إىل الدول العربية وخاصة اخلليجية منها ،وقد طلبت من سعادة 05
األمني العام كشفًا بذلك ألراجعه ــ وهو كشف موجود ــ وحنن مل نرسل
اآلن وفودًا إىل الدول العربية أو اخلليجية ماعدا وفد االحتاد الربملاني العربي
ــ وهم األعضاء الدائمون ــ ومعظم الوفود سافرت إىل دول أوروبية .ولتسما لي
يا أ علي أن أعلق على كالمك ألنه كان طلبك ،وأمتنى على أي من اإلخوة
األعضاء ممن يرغبون يف االطالع على أمساء الوفود املشاركة االطالع على 11
الكشف ــ فهو موجود يف مكتب الرئيس ــ يف أي وقت ،وأرجو أال يفهم أحد
اإلخوة الزمالء أن هناك إقصاء ألي من سعادتكم ،وحماضر اجتماعات
مكتب اجمللس تبني ذلك ،حيث مل يذكر أي اسم يف االجتماعات ورُفض
لكونه فالنًا أو فالنًا ،وليست هناك عالقة يا أ علي بني ما حدث يف فرباير
1100م وبني قرارات اجمللس اليوم ،وأرجو أال نرب أي قرار مبا حدث يف ذلك 15
التاريخ األسود .تفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،شرحت يف البداية مالبسات ما حيدث يف
اجتماعات الشعبة الربملانية ،وذكرت أن القرارات تتخذ فيها بتعيني الوفود
من قبل الشعبة مبوجب القرارين رقم ( )8ورقم ( )1من قرارات الشعبة،
ويُفرتض أن تتخذ القرارات بإرسال الوفود من الشعبة ،ولكن من املالحظ أن 5
رئيسي اجمللسني ــ الشورى والنواب ــ هما من خيتاران أعضاء الوفود ،وقد
متت مناقشة هذا املوضوع يف اجتماعات الشعبة يف أكثر من اجتماع خالل
العام املاضي ،وكذلك ذُكر يف االجتماع األخري أن ذلك من اختصاصات
الشعبة ،ولكن يبدو أن هناك أمورًا خترج عن اإلرادة ،وما تفضل به األ علي
العصفور وذكره اسم الرئيس سببه أنه مل يفهم املوضوع الذي ورد فيه اسم 01
معالي الرئيس بشكل صحيا ،وعندما سَألنا يف وقت االسرتاحة عن سبب
إبعاده قلنا له إننا غري مسؤولني عن هذا األمر ،ألن الشعبة أرسلت إىل رئيسي
اجمللسني تطلب قائمة بأمساء الوفود املشاركة يف الربملانات واالحتادات وقد
تسلمنا قائمة بأمساء الوفود اليت سوف تُرشا ،ويف قائمة جملس الشورى
استبعدت أمساء وفد واحد ،وهو الوفد الذي يرافق رئيس جملس النواب يف 05
االجتماعات عن جملس الشورى ،وملا اطلعنا عليها تساءلنا عن اللجنة اليت
ترافق رؤساء الوفد الربملاني ،ومتت خماطبة رئيس جملس الشورى بشأن
نقص القائمة ،حيث كنا  3أعضاء وهم :األ محد النعيمي ،واأل علي
العصفور ،وأمحد بهزاد ،وعندما رجعت القائمة من معالي رئيس اجمللس
كانت بامسني فق

وهما :األ محد النعيمي وأمحد بهزاد لذلك قلنا لأل

11

علي العصفور إن هذا القرار ليس قرار الشعبة الربملانية ،وإن القائمة املستلمة
من رئاسة اجمللس مل يكن امسك مدرجًا بها ،وهذا توضيا ملا تفضل به األ
علي العصفور ،هذا ما أردت توضيحه له يف السابق لكنه مل مينحين
الفرصة ،واآلن اضطررت إىل قول هذا الكالم ،حنن نريد أن تكون هناك
آليات تتبع وقرارات تتخذ وتطبق ،وإذا كانت هناك آليات وقرارات متخذة 15
فيجب أن تطبق ،وإن مل تطبق فعملنا سيكون سدى ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أوضا فق أن مكتب اجمللس ليس 5
هو من رفض األمساء ،هذا فق

ما أردت توضيحه حتى ال حيدث لغ ،

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
01

شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ما ذكرته صحيا ،وأن املسؤولني
عن ترشيا أمساء األعضاء إىل الشعبة الربملانية هم مكتب اجمللس ،وما
تفضل به األ أمحد بهزاد صحيا ،حيث إن هيئة الشعبة الربملانية ال حتل وال 05
ترب  ،وإمنا جتتمع وتأتيها أمساء األعضاء املرشحني للمشاركة يف الربملانات
واالحتادات من قبل رئيسي اجمللسني ،وأنا منذ  01سنوات وأنا يقتصر
ترشيحي على املشاركة يف الوفود املبعوثة إىل إفريقيا ،وفق

يف السنتني

األخريتني أبعدمتوني عن خ االستواء وذلك بإرسالي إىل املغرب ،ولكم مين
جزيل الشكر .أريد أن استفسر عن كيفية ترشيا أمساء األعضاء 11
للمشاركة يف الوفود املشاركة يف الربملانات واالحتادات ،وكيف يتم حتديد
قوائم أمساء األعضاء املرشحني للمشاركة يف الوفود املرسلة إىل أوروبا ،أو
كندا ،أو أمريكا ،أو بروكسل؟ وقد مت استبعادي متامًا من قوائم هذه
األمساء ،ومت استثنائي حتى من السفرات إىل دول اخلليج العربية ،واختصروا
سفراتي على السودان ،وأثيوبيا ،وبوروندي ،وطورسوس ،وهوتي ،حتى 15
أذهب إىل هذه األماكن وال أرجع .القصد من وراء انتقاء أمساء األعضاء
للمشاركة يف الوفود املرسلة إىل خارج اململكة هو اكتساب العضو الربملاني
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اخلربة من خالل االحتكاك مع الربملانات والدميقراطيات العريقة ،ولقد
أصبا جسمي مليئًا بالتطعيمات من دون فائدة ،لذا أرجو أن يكون هناك
تدوير لسفرات األعضاء ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
يا أ فؤاد ،أبشر إن شاء اهلل سنتخذ قرارًا بإرسالك مع الوفود
املشاركة يف الربملانات إىل خارج إفريقيا ،تفضل األ علي عبدالرضا
العصفور.

01

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا سأقبل التربيرات اليت تأتي من
سعادتكم ،حتى وإن كنت غري مقتنع بها .خبصوص الوفود املشاركة يف
الربملانات واالحتادات ،بعض هذه الوفود أعضاؤها دائمون ،وأنا لدي حتفظ
بهذا الشأن ،املؤمتر الذي أقيم اآلن يف البحرين لدول جملس التعاون مت

استبعادي منه ،مع أنين عضو يف جلنة الصداقة البحرينية السعودية ،يف هذه 05
احلالة ما فائدة عضوييت يف هذه اللجنة؟ حتى املؤمتر الذي أقيم يف السعودية
مت استبعادي منه ،على كلٍ أنا سأقبل برد سعادتكم حتى وإن كنت غري
مقتنع به ،وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لتوضيا األمور ،أوالً :يف اجتماعات احتاد دول اخلليج هناك
أعضاء دائمون حيضرون هذه االجتماعات ،ومتت دعوة أعضاء مكتب
اجمللس حلضور اجللسة االفتتاحية ،ومتت دعوة مجيع األعضاء حلضور
وجبيت الغداء والعشاء اللتني مت إعدادهما من قبل جملسي الشورى والنواب،

وبالتالي ليس هناك حماباة ألحد أو استبعاد ألحد نهائيًا ،وأرجو أن نكون 15
مجيعًا على مستوى من املسؤولية ،وأن نقدر الكيفية اليت يتم بها ترشيا
األعضاء للمشاركة يف املؤمترات واالحتادات .مسألة وجود وفد سعودي يف
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البحرين ،ال يعين أن تشارك جلنة الصداقة البحرينية السعودية يف
اجتماعاتهم ،جلنة الصداقة البحرينية السعودية هي للزيارات املتعلقة بأعمال
الصداقة ما بني البلدين فق  ،وليس حضور مؤمتراتهم واملشاركة فيها،
لنكن واضحني يف هذا اجلانب ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بصفيت عضوًا يف مكتب اجمللس أحببت أن
أوضا لإلخوة األعضاء أنه منذ بداية عضوييت يف مكتب اجمللس إىل اآلن مل
تعرض على مكتب اجمللس أمساء معينة ليتم ترشيحها للمشاركة يف الوفود
اخلارجية ،وأن مكتب اجمللس مل يضع أمساء معينة للمشاركة يف الوفود 01
اخلارجية سواءً على املستوى اإلقليمي أو على املستوى الدولي ،األ أمحد
بهزاد طرح ما جيري حاليًا ،كل الرتشيحات تتم عن طريق الشعبة الربملانية
مبعرفة رئيسي اجمللسني من دون تدخل مكتب اجمللس يف اجمللسني .بالنسبة
إىل كيفية تعيني الوفود ،أعتقد أننا تكلمنا كثريًا عنها وعن آلياتها
وكيفية تطبيقها ،حنن ال نريد أن يعتب علينا األخوان علي العصفور ،وأمحد 05
بهزاد ،وأمتنى أن تقوموا أنتم مبناقشة الشعبة الربملانية ،أنا ال أستطيع أن
أطلب حضور اجتماعات الشعبة الربملانية لتبيان استياؤكم من كذا وكذا،
هناك أمور كثرية عن املشاركات الدولية حنن ال نعلم بها ،ونتفاجأ بطلبهم
منا التحضري وإرسال أوراق عمل بشكل مسبق .وعندما تقولون إن هذا
الوضع غري مقبول به وبودنا لو يتم إصالحه ،أمتنى أن يتسع صدركم وأن 11
تتقبلوا منا تربيراتنا ،ألنه ال ميكن أن يتم حتميلنا مسؤولية هذا الوضع ،وأنا
عندما أقول الشعبة الربملانية ،فإنين أعين أن املسؤولية مشرتكة على الكل،
أنتم اليوم موجودون وبإمكانكم طرح آرائكم حول هذا األمر ــ وكما قال
األ فؤاد احلاجي ــ لنعمل على تدوير أمساء األعضاء املرشحة للمشاركة يف
الوفود املرسلة يف مهام رمسية إىل خارج اململكة؛ وذلك إلرضاء األنفس .هناك 15
أعضاء ــ بالنظر إىل ما ذُكر يف التقرير ــ مل تدرج أمساؤهم سنة كاملة
ضمن الوفود املشاركة يف املؤمترات والربملانات واالحتادات خارج مملكة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()000

1101/01/01م املضبطة 8

