كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
5

 - 3السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
- 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة الداخلية:
 - 0النقيب حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية.

01

 - 3املالزم أول حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية.
 - 3املالزم أول حممد جاسم حممد رئيس شعبة اجلرائم املالية.
 - 4املــالزم عبــدالوهاب عبــدالعزيز اجلــار الضــاب القــانوني بــةدارة ا صــالح
والتأهيل.
- 5املال زم صاحل عبدالرمحن سنان ضاب حبث وحتري التحريات املالية.

05

 - 6السيد حممد نور الدين حممد املستشار القانوني.
 - 7السيد وليد حممد الطويل املستشار القانوني.
 من وزارة العدل والشؤون ا سالمية واألوقاف:
31

 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان:
 -السيد حممد مجعة فزيع مدير الشؤون القانونية واالتفاقيات.

35
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كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،و الســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزجنـي
رئـــيس هيئـــة املست شـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هيئـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري ا دارات ورؤساء األقسام 5
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم نفتــتح اجللســة الرابعــة والعشــرين مــن دور
االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء 01
األعضــاء املعت ـ رين ،والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .تفضــل األ عبــداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد 05
اهلل صباحكم بكل خري ،اعت ر عن حضور هـ اجللسـة كـل مـن أصـحاب
الســعادة األعضــاء :أمحـــد إبــراهيم بهـــزاد ،وإبــراهيم حممـــد بشــمي ،وعلــي
عبدالرضــــا العصــــفور للســــفر يف مهمــــة رمسيــــة بتكليــــف مــــن اجمللــــس،
وعبدالرمحن عبداحلسني جواهري للسفر يف مهمة رمسيـة بتكليـف مـن جهـة
أخرى ،ورباب عبدالنيب العريض للسـفر خـارا اململكـة ،ودالل جاسـم الزايـد 31
لظرف خاص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على 35
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل مداخليت الواردة يف الصفحة 04
من مضبطة اجللسة السابقة ،بدءًا من «إما أن نوافق على قرار جملس النواب
وإما أن نتمسك بقرارنا السابق بدون مناقشة ،»...كان أساس ه ا الكالم
هو الرد على ما أثري يف ه ا اجمللس ابتداء من الرغبة بعدم املناقشة ،إال أنين 5
مل أجد يف املضبطة ما يشار إىل ه

املداخالت األولية اليت جاء ردي ردًا

عليها ،ه ا ما أردت أن أوضحه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم .أرجو من ا خوة يف قسم 05
املضبطة التأكد من مداخلة األخت لولوة العوضي حتى يكون النقل دقيقًا
كما هو موجود يف التسجيل .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال
واخلاص بالرسائل الواردة ،تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني
العام للمجلس.
31

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،رسالة معالي السيد خليفة بن أمحد الظهراني
رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس النواب حول قرار جملس
الشورى خبصوص مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل
احملدود ،ومشروع بقانون بشأن دعم األسر ذات الدخل احملدود( ،املعدان يف 35
ضوء االقرتاحني بقانون املقدمني من جملس النواب) .وقد متت إحالته إىل
جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بأخ الرأي النهائي على مشروع قانون بةصدار قانون تنظيم الطريان املدني،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )73لسنة 3103م ،وقد وافق اجمللس على
مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة 5
نهائية؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البنـد التـالي مـن
جــدول األعمــال واخلــاص مبناقشــة التقريــر التكميلــي األول للجنــة الشــؤون
اخلارجيــة والــدفاع واألمــن الــوطين خبصــوص مشــروع قــانون بةصــدار قــانون

مؤسسات ا صالح والتأهيل ،املرافق للمرسوم امللكـي رقـم  93لسـنة 3117م05 .
وأطلب من األ حممد سيف املسلم مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:

31

هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

35

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )47

31

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة املواد املعادة واملسرتدة من
مشروع القانون حبضور املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،وممثلني
عن وزارة الداخلية .وحبثت اللجنة املالحظات اليت أبديت من قبل ممثلي وزارة
الداخلية ،واملناقشات اليت طرحها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس أثناء 5
مناقشة مشروع القانون ،واطلعت اللجنة على مرئيات كل من :وزارة
الداخلية ،ووزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان .كما أخ ت اللجنة بعني
االعتبار االقرتاحات املقدمة من أصحاب السعادة أعضاء اجمللس خبصوص
املواد املعادة واملسرتدة ،وانتهت اللجنة إىل إجراء بعض التعديالت الالزمة على
ه املواد واملوضحة يف جدول تقرير اللجنة .كما اطلعت اللجنة على االقرتاح 01
املقدم من األخت رباب العريض خبصوص استحداث باب إضايف .وبعد
االستئناس برأي وزارة الداخلية وبعد االستماع إىل األخت رباب العريض عضو
جملس الشورى؛ رأت اللجنة أنه إذا ما توافرت االشرتاطات يف القانون العام
فال داعي إىل وجود مثل ه ا االقرتاح .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي
من آراء ،فةن اللجنة توصي باملوافقة على املواد املعادة واملسرتدة من مشروع 05
قانون بةصدار قانون مؤسسات ا صالح والتأهيل ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )93لسنة 3117م ،وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق .واألمر
معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة بقراءة املواد.

العضو حممد سيف املسلم:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد يف
35

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه املادة؟ تفضل األ محد مبارك النعيمي.
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العضو محد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أرى يف القاعة من ميثل وزارة الداخلية،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أعتقد أن الصياغة يف ه املادة
رمبا تكون ثقيلة بعض الشيء ،ألننا اعتدنا على أن نضع «اللوائح التنفي ية» 01
عند صياغة مثل ه

املادة ،ولكننا أضفنا إليها كلمة «القرارات» ،وال

أعرف ملاذا أضفنا إليها كلمة «القرارات»؟ يف حني أننا ال حنتاا إىل أن نعطي
الوزير حق اصدار القرارات؛ ألنه حق مكفول وال ميكن أن يصدر أي قانون
إال بةصدار قرارات .اهلدف من ه املادة هو إعطاء الوزير ستة أشهر صدار
الالئحة التنفي ية وليس صدار القرارات ،ألن القرارات تصدر مباشرة عند 05
صدور القانون ،وبالتالي أرى أنه من األفضل أن نعتمد على الصياغة املعتادة
وهي «يصدر وزير الداخلية اللوائح الالزمة يف مدة ال تتجاوز ستة أشهر من
تاريخ نشر يف اجلريدة الرمسية» وحن ف كلمة «القرارات» ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفصل األ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن ال هاب إىل ما جاء يف قرار جملس
النواب هو األفضل ألن صياغة النص أوضح ،وذلك ألن كلمة «اللوائح» 35
ذكرت مرتني يف النص املقرتح من اللجنة ،وه ا تكرار ال داعي له،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه

املادة فصّلت وفرّقت بني اللوائح 5

والقرارات .بالنسبة إىل اللوائح ،املادة اشرتطت أن تصدر خالل فرتة ال تتجاوز
ستة أشهر ،أما القرارات فلن تشرتطها مبدة معينة ،وه ا رد على ما أثري يف
بداية ه اجللسة .املشكلة هي ــ حبسب ما أذكر ــ أن وزارة الداخلية لديها
اعرتاض على مدة ستة أشهر ،فهل وزارة الداخلية لديها ا مكانيات املادية
والبشرية لتنفي ه ا املشروع بقانون ال ي تضمن أحكامًا جديدة ــ أحكام 01
خاصة بتفريد العقوبة ،وتفريد املعاملة ،وأوضاع املسجونني ــ يف مدة ال
تتجاوز ستة أشهر؟! قد يكون التنفي بني يوم وستة أشهر ولكن البد أن تبني
لنا وزارة الداخلية رأيها عن مدى إمكانية قيامها بتنفي ه ا االلتزام حتى ال
يكون هناك أي تقصري يف تنفي القوانني .أما بالنسبة إىل مسألة القرارات
واللوائح فاملادة حددت اللوائح ،واللوائح هي عبارة عن الالئحة التنفي ية ،أما 05
القرارات فهي أحيانًا تكون قرارات تنظيمية ،وأحيانًا تكون قرارات فردية،
فالبد أن نفرق بينهما ألن الالئحة التنفي ية تصدر مرة واحدة ولكن
القرارات أحيانًا تصدر عن الوزير املنوط بتنفي ه ا القانون ،ومن املمكن أن
تصدر قرارات تنظيمية وهي تأخ حكم اللوائح حبسب الفقه القانوني
والقضائي يف مملكة البحرين ،ومع ذلك ه ا املشروع فصل أو فرق بني 31
الالئحة والقرار سواء كان قرارًا تنظيميًا أو فرديًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
35
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص ال ي أتى من احلكومة مل يتطرق إىل
الفرتة الزمنية ومل حيددها ،وه ا نقيض ما تعودنا عليه يف ه ا اجمللس ألننا
نرى أن ه

الفرتة مهمة والبد من حتديدها وإال قد تطول الفرتة ،وقد ال

خنتلف يف حتديد املدة سواء شهر أو شهران أو ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو 5
سنة ولكن جيب حتديد الفرتة .وخري ما أتى به جملس النواب أنه أضاف ه
الفرتة وحددها بستة أشهر ،ولكن جملس النواب مل يفرق بني القرارات
واللوائح ،اللوائح تصدر مرة واحدة ولكن القرارات تصدر عن وزير الداخلية
باستمرار ،ل ا أتينا هنا يف ه ا النص وميّزنا بني اللوائح والقرارات ،وحددنا
الفرتة وهي مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر يف اجلريدة الرمسية01 ،
وأعتقد أن النص صحيح ،وأن اقرتاح األ مجال فخرو ــ بالشك ــ هو اقرتاح
وجيه ألن القرارات سوف تصدر لكل مواد ه ا القانون ،وقد ال تكون هناك
حاجة إىل ذكرها هنا ،ولكن النص احلكومي أتى ب كر القرارات؛ ل لك
التزمنا بالنص احلكومي ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أؤيد ما ذكرته األخت لولوة العوضي بالنسبة 31
إىل الرد على مداخلة األ مجال فخرو وهو أن هناك فرقًا بني القرارات
واللوائح ،ويف الوقت نفسه هناك تساؤل :هل هناك إمكانية ألن تصدر
اللوائح خالل ستة أشهر؟ مل يأتنا أي رد من وزارة الداخلية خبصوص ه ا
املوضوع ،معنى ذلك أنها تستطيع أن تصدر ه

اللوائح خالل ستة أشهر،
35

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعقيبًا على ما تفضل به األ الدكتور الشيخ
خالد آل خليفة ،هل اللجنة متيل إىل تعديل ه املادة حبسب ما تفضل بـه األ
مجـــال فخـــرو؟ املـــادة صـــرحية وواضـــحة ،واملســـألة ليســـت هـــي أن كلمـــة
«القــرارات» وردت يف الــنص األصــلي ،احلكومــة عنــدما أوردت ه ـ الكلمــة 5
أوردتهـــا مطلقـــة بـــدون حتديـــد املـــدة ،فهنـــاك تناســـق وتنـــاغم بـــني القـــرارات
واللـــوائح ،ولكـــن عنـــدما أتـــت إىل اللجنـــة ،اشـــرتطت مـــدة معينـــة صـــدار
اللوائح ،وكان البد من االجتا إىل التفرقة بني الالئحة والقرارات أيًـا كانـت
صفة ه ا القرار أو نوعه ،وبالتـالي أرى أن املـادة كمـا جـاءت مـن اللجنـة ـــ إن
أراد اجمللس أن حيدد فرتة معينة صدار اللوائح التنفي ية ــ أوجب وليس عليها 01
غبــار ،ويرجــع األمــر يف األخــري إىل وزارة الداخليــة إذا كانــت لــديها القــدرة
املادية والبشرية على تنفي أحكام ه ا القانون يف فرتة ال تتجـاوز سـتة أشـهر.
قــرأت نــص احلكومــة وقمــت بتحليلــه ورأيــت أنــه يفــتح البــاب للــوزارة املعنيــة
لتنفي ه ا القانون ،وهناك اجتا يف اللجنة لتقييـد هـ ا احلـق وهـو األفضـل،
لكن التنفي يف األخري يرجع إىل الـوزارة املعنيـة وال ميكـن أن نثقـل كاهلـها 05
بتنفي أحكام مشـروع مثـل هـ ا املشـروع الـ ي يتضـمن أحكامًـا جديـدة قـد
تطبق ألول مرة يف مملكة البحرين ،فالفيصل يف حتديد املدة من عـدمها هـي
وزارة الداخلية مع مراقبة اجمللس على ه املـدد حتـى ال يكـون هنـاك تسـيب
يف تنفي القوانني اليت تصدرها السلطة التشريعية ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضـل األ النقيـب حسـني سـلمان مطـر رئـيس فـرع الـوزارات
واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية.

35

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،نعت ر عن التـأخري بسـبب
ظــروف طارئــة .خبصــوص املــادة الثالثــة الــيت تــتكلم عــن إصــدار القــرارات
واللــوائح ،نــص احلكومــة جــاء مطلقًــا ،ألن الــوزارة ارتــأت أن يكــون إصــدار
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اللوائح والقـرارات غـري مقيـد مبـدة معينـة ،وهـ ا مـا جـاء يف نـص احلكومـة،
وحنــن نفضــل أن يكــون مطلقًــا ولــيس مقي ـدًا ،ولكــن إذا ارتــأى اجمللــس أن
يكون نص املادة بشأن اللوائح مقيـدًا فليفـتح لنـا اجملـال لفـرتة معينـة نسـتطيع
خالهلا الوفاء به القرارات واللـوائح ،ألن القـانون يتضـمن العديـد مـن األمـور
التفصيلية وهنـاك التزامـات علـى الـوزارة الوفـاء بهـا ،وبالتـالي نـرى أن يكـون 5
الــنص مطلقًــا ولكــن إذا ارتــأى اجمللــس غــري ذلــك فللمجلــس أن يتخـ قــرار ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الـدكتور عصـام عبـدالوهاب الربزجنـي املستشـار 01
القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،اعتياديًا حتدد مدد صدار الالئحـة التنفي يـة
ولكـــن حتديـــد املـــدة يكـــون لغـــرض تنظيمـــي ،وهـــو احلـــث علـــى االلتـــزام 05
بةصــدارها يف أســرع وقــت ،ولكــن إذا فاتــت هـ املــدة وصــدرت اللــوائح فــال
يرتتب عليها أي أثر قانوني ،يعين ال تعترب معيبة ،وبالتالي ال يرتتـب أي بطـالن
على صدورها بعد ه املدة احملددة يف القانون ،وه ا ما حيـدث دائمًـا حبيـث
حيدد القانون مدة معينة للحث على إصدارها خالل ه املدة ،ويتم يف الغالب
جتــاوز ه ـ املــدة وال يرتتــب علــى ذلــك أي عيــب إذا صــدرت اللــوائح بعــد ه ـ ا 31
التاريخ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ما هي قيمة النص على ه املادة؟

35

املستشار القانوني للمجلس:
هي تنظيمية ،واحلث على إصدارها يف أقرب وقت إن استطاعت ،وإذا
مل تســتطع فــال يرتتــب علــى ذلــك بطــالن أو عيــب يف اللــوائح ،وتعتــرب صــحيحة
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حتــى لــو صــدرت بعــد ه ـ ا التــاريخ ،ه ـ هــي القاعــدة املتبعــة دائمًــا يف ه ـ ا
اجملال ،وشكرًا.

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

5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :إن إصـدار اللـوائح هـو يف الواقـع ملصـلحة
الوزارة ألن ه ا القانون بدون اللوائح سـوف يصـعب تطبيقـه ،وكلمـا أسـرعت
يف إصــدار ه ـ اللــوائح فســوف يكــون ه ـ ا القــانون ناف ـ ًا ،وأعتقــد أن علــى 01
الـوزارة أن تقـوم بةصـدار هـ اللـوائح بأسـرع وقـت .ثان ًيــا :اللجنـة ملتزمـة بهـ ا
النص مع احرتامي لآلراء األخرى ــ ومنها رأي األ مجال فخرو ــ لكن هـ ا ال
يعين أننا لسنا ملتزمني به ا النص ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع رأي املستشار القـانوني للمجلـس علـى
أنها مادة تنظيمية ولكنَّ هناك التزامًا أدبيًا وسياسـيًا علـى الـوزارة املنـاط بهـا 31
تنفي ـ ه ـ ا القــانون ،وخاصــة أنــه قــانون يتعلــق حبقــوق النــزالء الــيت هــي يف
األساس حقوق إنسان ،وحنن نعلـم أن مملكـة البحـرين ختضـع حاليًـا ملختلـف
التيـــارات املتعلقـــة حبقـــوق ا نســـان وخاصـــة يف الفـــرتة الـــيت تعيشـــها مملكـــة
البحـــرين .صـــحيح أنـــه نـــص تنظيمـــي لكـــن لـــه تبعـــات سياســـية واجتماعيـــة
وحقوقية أيضًا تتعلـق حبقـوق ا نسـان ،ووزارة الداخليـة هـي اجلهـة املنـاط بهـا 35
تنفي ه ا املشروع ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ما ذكرته األخت لولوة العوضي هـو 5
عــني الصــواب عنــدما قالــت إعطــاء الــوزارة املعنيــة مــدة حمــددة ،ألن املوضــوع
يتعلــق حبقــوق ا نســان ،والبحــرين عليهــا ضــغوطات كــثرية يف ه ـ ا اجملــال،
وبالتالي فةن ه ا اجمللس وجملـس النـواب يضـعان عبئًـا علـى احلكومـة وعلـى
وزارة الداخلية بال ات صدار ه ا التقرير ولوائحه يف فرتة حمددة وعدم ترك
األمر مدة أطـول ،وأعتقـد أن مـا ذكرتـه األخـت لولـوة العوضـي باالجتـا حنـو 01
إعطاء الوزارة مدة حمددة هو ألداء عملها وليس للضغ عليها ،حنن حنتاا يف
هــ األيـــام إىل أن نضـــغ علـــى هــ الـــوزارة أو تلـــك لكـــي تلـــيب متطلبـــات
املؤسسات الدولية ،وبالتالي أنا مع حتديد املدة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقـل إىل املـادة التاليـة ،تفضـل األ
مقرر اللجنة.
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العضو حممد سيف املسلم:
املــادة ( :)0توصــي اللجنــة باملوافقــة علــى هـ املــادة بالتعــديل الــوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
سنناقش ه املادة بندًا بندًا ،هل هناك مالحظات على البند 0؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ا البند بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ه ا البند بتعديل اللجنة .هل هناك مالحظات على البند 3؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ا البند بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ه ا البند بتعديل اللجنة .هل هناك مالحظات على البند 3؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ا البند بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقــر هـ ا البنــد بتعــديل اللجنــة .هــل يوافــق اجمللــس علــى هـ املــادة
ككل بتعديل اللجنة؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقــر ه ـ املــادة ككــل بتعــديل اللجنــة .وننتقــل إىل املــادة التاليــة،
تفضل األ مقرر اللجنة.

01

العضو حممد سيف املسلم:
املــادة ( :)6توصــي اللجنــة باملوافقــة علــى هـ املــادة بالتعــديل الــوارد يف
التقرير.

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقـل إىل املـادة التاليـة ،تفضـل األ
مقرر اللجنة.

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( :)04توصي اللجنة باملوافقـة علـى هـ املـادة بالتعـديل الـوارد يف 31
التقرير.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()31

3103/4/8م

املضبطة 34

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقـل إىل املـادة التاليـة ،تفضـل األ
مقرر اللجنة.

05

العضو حممد سيف املسلم:
الفصل الثاني :تشغيل النزالء :املادة ( :)08توصي اللجنة باملوافقة علـى
ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناك مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقـل إىل املـادة التاليـة ،تفضـل األ
مقرر اللجنة.
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31

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( :)30توصي اللجنة باملوافقـة علـى هـ املـادة بالتعـديل الـوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه املادة؟ تفضل األ الدكتور ناصر محيد
املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبق أن أثرت نقطة حول األمـوال الـيت تكـون 01
للنزيل إن تويف ومل يكن له ورثة ،ه ا النزيل يعمل وحيصل مقابل جهد ال ي
عمل به ،ولو مل يكن داخل املؤسسة فـةن القاضـي الشـرعي يعمـل لـه فريضـة
حبسب ورثته األبعدين ــ مهما بعدوا ــ وتوزع حبسب احلكم الشرعي ،هنا قـد
يكــون االســتيالء علــى املــال وإعطائــه للمؤسســة

علــها وريثًــا لــه قــد

ــالف

الشريعة يف شيء ما ،فأرجو أن يعاد النظر يف ه النقطة ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هـ املـادة صـرحية وواضـحة يف اجلزئيـة الـيت
تفضل بها األ الدكتور ناصر املبارك ،فهـي تقـول« :فـةن مل يكـن لـه ورثـة...
فهي ختصص للمكافآت التشجيعية للنـزالء» ،ويف الشـريعة ا سـالمية إذا مل
يكن لإلنسان ورثة تؤول أمواله إىل بيت املال ،فليس هـ ا غصـب أو اسـتغالل

ملكافأة أو أجر النزيل يف السجن .املشروع كما جاءنـا تكلـم عـن أجـر بينمـا 35
اللجنة غريته إىل مكافأة ،فسؤالي هو :ما هو السبب الـ ي جعـل اللجنـة تغـري
كلمــة «األجــر» إىل كلمــة «املكافــأة»؟ ه ـ ا هــو ســؤالي إىل مقــرر اللجنــة أو
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رئيســها .أمــا املــادة يف حكمهــا فــال ختــالف الشــريعة ا ســالمية بــأي حــال مــن
األحـــوال فمـــا نعرفـــه ودرســـنا يف كتـــب الفقـــه وكليـــات احلقـــوق والشـــريعة
ا سالمية هو أن ا نسان املسلم أو ال ميّ إذا مل يكن له ورثة تؤول أمواله إىل
بيت املال يف الدولة ،وشكرًا.

5

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ما تطرق إليه الدكتور ناصر 01
املبارك ،با ضافة إىل ما أتت به األخت لولوة العوضي أود أن أضيف أن هناك
نزالء أجانب ،وال يوجد أي اتصال بني إدارة السجن وهؤالء .أما بالنسبة إىل
كلمة «األجر» وتغيريها إىل كلمة «املكافأة» ،ف لك كون األجر هو للعمال
وحبسب عقود ويكون ذلك بتنظيم قانوني للعمل ،أما ه ا فهو تنظيم داخلي
05

ول لك اعترب مكافأة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن حممد مجشري.
31

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص واضح وليس به إخالل بالشريعة
ا سالمية ،فهو يقول« :إذا مل يكن له ورثة» ،مبعنى أنه إذا كان الشخص
مقطوعًا من شجرة ومل يوصِ بوصية تودع مستحقاته يف حساب

صص

للمكافآت التشجيعية للنزالء .فأعتقد أن املوافقة على النص أفضل،
35

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،من املفرتض يف ه احلالة أن يتم الرجوع إىل
احملكمة الشرعية للبت يف ه ا املوضوع ،وال ميكن أن يتم اختاذ القرار من
قبل املؤسسة لوحدها من دون الرجوع إىل احملكمة الشرعية ،فأمتنى أن
تضاف عبارة «بعد الرجوع إىل احملكمة الشرعية» لكي تقرر كيفية 5
التصرف يف ه الرتكة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص مل يتجاهل الشرع ،فهو قال بكل
وضوح «إذا مل يكن له ورثة» .كيف تبحث عن الورثة؟ بال شك يتم ذلك عن
طريق الطرق الشرعية .ولكن إذا مل يكن هناك ــ عن طريق الشرع ــ ورثة
تُحول املكافأة إىل حساب املكافآت التشجيعية .فليس هناك أي جتاهل 05
للشرع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن الزا باحملكمة الشرعية يف ه ا
النص التنظيمي ال حمل له؛ ألن النزيل إما أن يكون مسلمًا أو غري مسلم ذميًا
أو بوذيًا أو من ديانات غري مساوية ،وبالتالي فةن الزا باحملكمة الشرعية ال
حمل له ،ولنكن مبنتهى الصراحة ،فهناك احملكمة الشرعية السنية 35
واحملكمة الشرعية اجلعفرية ،واملادة واضحة كما ذكر األ الدكتور
الشيخ خالد آل خليفة ،فهي تقول« :إذا مل يكن له ورثة» ،وإذا كان النزيل
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حبرينيًا مسلمًا فةن له أقارب ،وكيفية التحقق من أن له ورثة أو ليس له ورثة
تتم من خالل الفريضة الشرعية اليت سيتقدم بها أفراد أسرته ،وإذا كان
ذميًا يهوديًا أو نصرانيًا فاحملكمة الشرعية ال اختصاص هلا ،واحملاكم
املدنية هي اجلهة املختصة حبسب قانون املرافعات املدنية والتجارية ،وك لك
احلال إذا كان بوذيًا أو من ديانات أخرى ،ونرجع إىل القانون ال ي حيكم 5
األحوال الشخصية يف بلد  ،وبالتالي فةن ه ا النص ليس عليه أي غبار فيما
يتعلق حبق الدولة يف التصرف يف أموال املتوفى إذا مل يكن له ورثة ،والنص
احتاط جلميع ديانات النزالء يف املركز إما أن نرجع إىل اختصاص حمكمة
شرعية وإما أن نرجع إىل اختصاص حماكم مدنية ،وبعض احملاكم املدنية
سرتجع إىل الكنائس يف مملكة البحرين؛ ألن لديها اللوائح األهلية اليت 01
حتكم موضوع ا رث ،وواضح أن ه املادة صرحية وواضحة وال لبس فيها
وال حتتاا إىل أي تزيد أو تعديل طاملا أنها انتهت إىل عبارة «إذا مل يكن له
ورثة» ،والتحقق من موضوع أن لدى النزيل ورثة أو ليس له ورثة تنظمه اللوائح
التنفي ية هل ا القانون ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضـل األ النقيـب حسـني سـلمان مطـر رئـيس فـرع الـوزارات
واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية.
31

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،نص املادة جاء نصًا احتياطيًا للشخص ال ي ال
يوجد له ورثة ،وبالتالي ال توجد أي خمالفة وال يوجد أي تعارض مع الشريعة
ا سالمية يف ه املادة ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.
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العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدينا أمثلة يف البحرين حول مستحقات
التقاعد .خبصوص مستحقات التقاعد ،إذا تويف الشخص وليس لديه ورثة أو
مستحقون فأين ت هب املستحقات؟ تكون هليئة التأمني االجتماعي وه ا
بنص القانون ،ويف حاالت أخرى غري مرتبطة بالتقاعد فةنه يف حالة وفاة 5
الشخص بدون وصية وورثة تؤول تركته ــ حبسب الشريعة ــ إىل بيت مال
املسلمني ،وبيت مال املسلمني هو الدولة ،والدولة تتصرف فيها حبسب ما ترا
مناسبًا ،كأن جتعلها ملساعدة الفقراء واملساكني أو أي أمور أخرى تساعد
بها الناس ،فأعتقد أن التوجه هنا جلعل الرتكة مكافأة للنزالء رأي صحيح
وال غبار عليه ،وال حيتاا الرجوع إىل احملاكم الشرعية ،ماذا ستقول 01
احملاكم الشرعية غري أن ه األموال تعود إىل بيت مال املسلمني ،فما نصت
عليه املادة صحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،تفضل األ الدكتور ناصر محيد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعرتض على النتيجة النهائية ولكن
املشكلة أن األ عبدالرمحن عبدالسالم قاس املوضوع على موضوع التقاعد،
وقد ذكرت ه ا الكالم من قبل ،فهي عوملت معاملة التأمني ،وهنا 31
املؤسسة مستأمنة وليست مؤسسة تأمني ،مبعنى أن األموال يف خزانتها هي
أمانة للنزيل حتى

را .لدينا حاالت مماثلة يف دور األيتام ودور العجزة ،وإذا

مل يكن هلؤالء ورثة ومل تكن هلم وصية فهل تؤول أمواهلم إىل املؤسسة اليت
استودعوا فيها؟ وسؤالي :ملاذا تسلطت املؤسسة على أموال النزيل؟ إذا كان
ذلك باعتبار رجوعها إىل بيت املال فهو أعم من املؤسسة نفسها؟ ه ا هو 35
ا شكال ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
05

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( :)33توصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة بالتعديل الوارد يف

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناك مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( :)33توصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة كما جاءت من

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على ه املادة؟

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

31

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( :)36توصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة بالتعديل الوارد يف

التقرير.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هــل هنـاك مالحظــات علــى هـ املــادة؟ تفضــل األ النقيــب رئــيس فــرع
الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية.
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رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدينا مالحظة على ه

املادة سبق أن

أبديناها أمام اللجنة .حنن نؤيد نص احلكومة؛ ألن تنظيم مسألة الزيارة
سيكون من خالل الالئحة التنفي ية ،والنص املقرتح من اللجنة جعل ذلك من
خالل القانون نفسه ،فنرى أن نص احلكومة أفضل؛ حتى يتم تنظيم موضوع 5
الزيارة من خالل الالئحة التنفي ية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.
01

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد تكون لدى ممثل الوزارة وجهة نظر صائبة
ولكنه مل يشرح لنا ملاذا يعرتض على تعديل اللجنة؟ اللجنة أعطت النزيل
احلق يف زيارة واحدة يف األسبوع األول وزيارتني يف كل شهر ،ثم أحالت
موضوع حتديد الزيارات األخرى إىل الالئحة الداخلية ،فما هو اخلطأ يف 05
النص املقرتح من اللجنة وال ي يعتقد ممثل وزارة الداخلية أنه ال يتفق مع
تصوراتهم؟

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،ما ذكر هو أن ذلك مكانه الالئحة الداخلية وليس القانون31 ،
ه ا ما فهمته.

العضو مجال حممد فخرو:
سيدي الرئيس ،النص كما جاء من احلكومة أعطى النزيل احلق يف
زيارة يف األسبوع األول ،وأتت اللجنة وأعطته احلق يف زيارتني يف كل شهر35 ،
ثم تركت لالئحة الداخلية موضوع تنظيم الزيارات األخرى ،فهل لدى ا خوة
مشكلة يف عدم القبول بزيارتني يف كل شهر؟ هل يعتقدون أن املدة مدة
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طويلة أم مدة قصرية أم غري ذلك؟ حتى نفهم ملاذا يريدون الرجوع إىل الالئحة
الداخلية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير 5
شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،سبق أن ذكرت أنه إذا اتفقنا على أن هناك
الئحة تنفي ية هل ا القانون وهي مهمة جدًا وجيب أن تصدر خالل  6شهور01 ،
فةن باقي الزيارات ــ وحنن اتفقنا على الزيارة األوىل ــ جيب أن ترتك لالئحة
التنفي ية؛ ألنه ال جيوز أن نضع مواقيت هل

الزيارات يف القانون وقد ال

ميكن تنفي ذلك بالنسبة إىل وزارة الداخلية ،وه ا األمر قاموا ببيانه،
وقالوا :لنرتك لالئحة التنفي ية تنظيم ه ا األمر ،وه ا هو الصحيح،
05

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضـل األ النقيـب حسـني سـلمان مطـر رئـيس فـرع الـوزارات
واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية.
31

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن طلبنا نص احلكومة حتى تكون يف
موضوع حتديد الزيارة مرونة؛ ألن ظروف املؤسسة ــ سواء من ناحية عدد
النزالء أو يف مسألة التنظيم أو يف توفري احلراسة ــ هلا متطلبات معينة،
وبالتالي ارتأينا أن حتدد الالئحة التنفي ية موضوع الزيارة ،وقد أعطت املادة 35
يف الفقرة األوىل احلق للنزيل يف استقبال ذويه يف األسبوع األول ،وجاء تنظيم
الزيارات التالية للنزيل من خالل الالئحة التنفي ية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال ميكن أن حنيل كل أمر إىل الالئحة 5
التنفي ية وإال سيفرغ القانون من فحوا  ،ه ا أوالً .ثانيًا :مفتاح ه املادة يف
كلمتني وهما« :حيق» أي حق كل نزيل يف األسبوع األول يف زيارة ،وخاصة
أنه يف األسبوع األول يريد أهله وذوو أن يعرفوا أحواله وغري ذلك من أمور.
والكلمة األخرى هي «يُسمح» ،فنحن مل نلزم الوزارة أو إدارة السجن بهاتني
الزيارتني ،فهاتان الكلمتان مهمتان .هناك مرحلتان :املرحلة األوىل فيها حق 01
للنزيل .واملرحلة الثانية فيها مساح .وه املادة كالقانون ككل ال ي يرتب
حبقوق ا نسان واملنظمات الدولية ،وقد حتدثنا عن ذلك يف السابق ،فمثل
ه املواد من املهم جدًا أن تربز بالصورة الصحيحة وأال خنفيها من القانون،
ونلحقها بالالئحة التنفي ية ،حبيث ال يراها أحد ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأبدأ مبا انتهى إليه األ الدكتور الشيخ 31
خالد آل خليفة .أوالً :اللوائح التنفي ية ليست خمفية وال يراها أحد ،بل
اشرتط الدستور والقوانني أن تنشر يف اجلريدة الرمسية ،وإن مل تنشر تكون
قيمتها قيمة الورق ال ي كتبت عليه ،ه ا ما هو مستقر عليه سواء يف
حمكمة التمييز أو يف احملكمة الدستورية .ثانيًا :أنا أختلف مع ما تفضل به
ممثل وزارة الداخلية؛ ألن الزيارة حق من احلقوق األصيلة للنزيل ،والبد أن 35
ينظمه القانون ،وإذا كانت الوزارة تتع ر بأنه قد ال تسمح هلا ظروفها،
فزيارة النزيل حاليًا تتم مرتني يف كل شهر يف املراكز ،فما هو املانع من أن
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يأتي القانون ويقنن ه احلاالت؟ ثالثًا :أنا أختلف أيضًا مع ما تفضل به األ
الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وذلك عندما أدخلنا يف موضوع الفروق بني
الكلمات الواردة يف ه املادة ،بني كلمة «حيق» وكلمة «يسمح» ،صحيح
أن املادة بدأت بعبارة «حيق للنزيل» فيما يتعلق بالزيارة مرتني يف كل شهر5 ،
واستخدمت كلمة «يسمح» ،ولكن هنا السماح ليس جوازيًا؛ ألنه مل يقل:
وجيوز للمؤسسة منح النزيل زيارتني يف كل شهر ،بل السماح عندما يرد يف
القانون يكون مبثابة إلزام للجهة التنفي ية ،وبالتالي ه املادة كما وردت
من اللجنة يف حملها ،واألسباب اليت أوردها األ الدكتور الشيخ خالد آل
خليفة أتفق معه يف جزيئة منها ،وأختلف معه يف جزئية أخرى ،ومن األسباب 01
اليت أوردها أن ه ا القانون اعترب الزيارة حقًا أصيالً للنزيل ،ومل ترتك كحق
مطلق حتدد ا دارة كيفما شاءت ،حيث إن ما جيري عليه العمل حاليًا يف
السجون ــ وحب ا لو يصحح لي ا خوة ممثلو وزارة الداخلية إن كنت خمطئة ــ
هو السماح للنزيل بالزيارة مرتني يف كل شهر ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل ما تفضل به ا خوة األعضاء 31
خبصوص احلق والسماح ــ وكما تفضلت األخت لولوة العوضي ــ ه ا أمر
وارد .وأنا لدي تساؤل وهو :هل هناك فرق بني الزيارة وبني إجراءات الزيارة؟
وإذا كان ال يوجد فرق ،فلماذا ذكر يف نهاية املادة «وحتدد الالئحة
التنفي ية إجراءات الزيارة»؟ هل حق النزيل يف الزيارة ،أو السماح له بالزيارة
تلفان عن إجراءات الزيارة؟ وإذا كان األمران بنفس املعنى ،فةن الالئحة 35
التنفي ية موجودة ،وحتدد إجراءات الزيارة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،إجــراءات الزيــارة تـتم حبيــث تقــرر الزيــارة مــرتني يف الشــهر،
والالئحـة الداخليــة حتـدد هـ ا جـراءات ،ولــيس للموضـوعني عالقــة بــبعض.
تفضـــل األ النقيـــب حســــني ســـلمان مطــــر رئـــيس فــــرع الـــوزارات واهليئــــات
5

احلكومية بوزارة الداخلية.

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،املقصود بةجراءات الزيارة هو أخ بعض
البيانات عند تقديم طلب الزيارة ألحد النزالء مثل :حتديد وقت الزيارة ،وعدد
األشخاص الراغبني بالزيارة ،وصلة القرابة ،با ضافة إىل إجراءات معينة 01
تتخ ها ا دارة لتحديد موعد الزيارة .خبصوص الالئحة التنفي ية ،هي جزء
من القانون ،وبالتالي سواء نص على زيارة النزيل يف الالئحة التنفي ية أم مل
ينص ،فستكون الالئحة التنفي ية ملزمة ومكملة للقانون ،وبالتالي لو مل
ينص مشروع القانون على مدة الزيارة أو على عدد أيام الزيارة ،فستنص على
ذلك الالئحة التنفي ية ،وأنا أرى أن هناك مرونة يف تنظيم ه

املسألة يف 05

الالئحة التنفي ية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
31

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذن النص احلكومي ناقص؛ ألننا نتحدث
هنا عن أن اللوائح التنفي ية حتدد إجراءات الزيارة ،وال تتحدث عن مدة
الزيارة أو عدد أيام الزيارة يف كل شهر ،واملادة تقول« :كما يسمح له بعد
ذلك باحلصول على الزيارة ،»...ومن ثم تأتي وتقول« :وحتدد الالئحة التنفي ية 35
إجراءات الزيارة ومدتها» ،ه ا يعين أن نص احلكومة ناقص ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ما قاله األ الدكتور الشيخ خالد 5
آل خليفة وهو أن كلتا الكلمتني «يسمح» و«حيق» ملزمتان ،هل قصدت
اللجنة بكلمة «يسمح» أن دارة املركز السلطة اجلوازية يف السماح أو عدم
السماح بزيارة النزيل؟ أرى أن كلمة «يسمح» أصبحت إلزامية لإلدارة ،ومل
يرتك هلا جمال بأال تسمح بالزيارة ،وللخروا من ه ا املأزق علينا أن نقول:
وميكن أن تسمح ا دارة بالزيارة مرتني يف كل شهر ،وبالتالي نعطي 01
صالحية لإلدارة بالسماح أو عدم السماح ،أو يرتك تنظيم الزيارة لالئحة
التنفي ية؛ ألن باستخدامنا لكلمة «يسمح» حنن نلزم ا دارة ،يف حني أنه قد
تكون هناك ظروف حتتم على ا دارة منع زيارة النزيل ،وإذا منعتها وهي
ملزمة يف القانون ،فستصبح احلجة على ا دارة ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مل أستمع لرأي مقنع من ا خوة ممثلي 31
وزارة الداخلية يعزز قناعتهم بعدم تضمني ه املادة حتديد عدد مرات الزيارة
مبرتني يف كل شهر ،وليع رني األ عبدالرمحن عبدالسالم ،فالزيارة حق
من حقوق ا نسان ،وليست موقفًا سياسيًا أو موقفًا اجتماعيًا أو موقفًا
اقتصاديًا جيب أن يقف ضد حق النزيل يف أن حيصل على زيارة أهله أو ذويه
مرتني يف كل شهر .كما كنت أمتنى أن أمسع من ا خوة يف وزارة الداخلية 35
عن القوانني املقارنة يف الدول املتقدمة ،وا جراءات املتخ ة يف مثل ه
احلاالت كربيطانيا ،وفرنسا ،ونيوزلندا ،وأسرتاليا ،وأمريكا إخل ،وأنا مع
إعطاء النزيل احلق يف أكرب عدد ممكن من الزيارات .وأتفق مع ا خوان يف
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اللجنة على أن زيارتني يف كل شهر ليست كثرية ،وإذا كان هناك ظرف
معني مينع الزيارة ،فمن حق ا دارة أن تتخ قرارها وحتاسب ا دارة عليه
الحقًا ،والالئحة التنفي ية والقانون أعطيا ا دارة ومدير املركز احلق يف منع
الزيارة ،وهناك تقريبًا  01نقاط ميكن أن يعاقب النزيل من خالهلا ومنها منع
الزيارة ،وصحيح أن له حق الزيارة؛ ولكنه

ضع لعقاب معني ألنه قد 5

يكون متجاوزًا جراءات وقوانني املركز .وما دمنا مل نستمع لقوانني مقارنة
تدحض اقرتاح اللجنة ،أرى أن رأي اللجنة مناسب ومعقول ويتماشى مع حقوق
ا نسان ،وشكرًا.
01

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،سأبدأ مبا انتهى إليه األ مجال فخرو05 .
خبصوص القوانني املقارنة ،حنن سألنا املستشارين وقالوا إن مجيع ه
األمور ترتك لالئحة التنفي ية؛ والسبب يف ذلك هو :أوالً :أن القضايا ختتلف.
ثانيًا :أن ه ا األمر متعلق بقضايا املسجونني واحملبوسني احتياطيًا ،وقد
تكون من مصلحة التحقيق عدم السماح بالزيارة يف ه

املرحلة .وبالتالي

جيب أن تكون هناك مرونة سواء للنيابة العامة أو لوزارة الداخلية ،وأرى أن 31
ترك تنظيم الزيارة لالئحة التنفي ية ــ واليت هي مكملة للقانون وتنشر يف
اجلريدة الرمسية ــ هو عني الصواب ،وه ا ما هو متبع يف القوانني األخرى،
وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على نظر اقرتاح األ عبدالرمحن عبدالسالم؟

(أغلبية غري موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُرفض نظر اقرتاح األ عبدالرمحن عبدالسالم .هل يوافق اجمللس
على املادة  36بتعديل اللجنة؟
01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.

05

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( :)39توصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( 47املستحدثة) :توصي اللجنة باملوافقة على ه املادة بالصيغة
الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه

املادة؟ تفضلي األخت نانسي دينا إيلي 01

خضوري.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد اطلعت اللجنة على نص املادة 47
املستحدثة من قبل جملس النواب واملضافة إىل مشروع القانون ،وعلى التعديل 05
ال ي أجرته وزارة الداخلية ووافقت عليه اللجنة ،ولقد أبديت حتفظي على
النص احلالي أمام اللجنة ،وما زلت متحفظة عليه؛ وذلك لعدة أسباب أرجو
من جملسكم املوقر التمعن فيها قبل اختاذ أي قرار ،واألسباب هي :أوالً :أن
زيارة منظمات حقوق ا نسان وغريها ال تعد من احلقوق األساسية للنزيل ،ويف
العادة يرتك أمر الزيارة ملوافقة اجلهة املشرفة واملختصة مبراكز ا صالح 31
والتأهيل ،وهي صاحبة التقدير واملصلحة العامة يف ذلك ،ومن باب أوىل أال
يشار إليه يف القانون ،بل من األفضل ترك موضوع السماح بزيارة النزالء
لتقدير اجلهة املختصة .ثانيًا :جتدر ا شارة إىل أن وزارة الداخلية قد التزمت
مبوجب اتفاقية مع الصليب األمحر بالسماح بزيارة النزالء يف أي وقت
ومكان ،وه ا مؤشر على مدى التزام الوزارة باخلضوع لرقابة اجلهات ذات 35
العالقة واليت تسعى إىل محاية حقوق النزالء بصورة جمردة من أي هدف
سياسي أو حتى تشويه لصورة البحرين أمام احملافل الدولية .ثالثًا :أن رب
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السماح جلمعيات حقوق ا نسان بزيارة مراكز ا صالح والتأهيل مبوافقة
وزارة حقوق ا نسان قد يفسر بتفسريات سلبية ضد الوزارة ،بل حتّى ضد
مملكة البحرين إذا رفضت طلب أحد ه اجلمعيات ملخالفتها شروط الزيارة
أو حتى ملخالفتها ضوابطها الشكلية .رابعًا :ال يوجـــد يف التشريعات املقارنة
ــ األردن واملغرب والكويت ومصر حبسب ما اطلعت عليه ــ نص مماثل ،وإمنا 5
ترك السماح ملثل ه

الزيارات لتقدير وزارة الداخلية .ويف ضوء ما تقدم

ألتمس من جملسكم املوقر عدم األخ به ا النص ورفضه ،حيث إنه مل يرد
يف أصل املشروع بقانون وإمنا أُضيف إليه الحقًا ،ولكم جزيل الشكر
والتقدير ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،فلتسمح لي األخت نانسي خضوري بأن أختلف 05
معها يف النصف األول ،حيث إنين أتفق معها يف النصف الثاني وال ي
سأفسر اآلن .يف البداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على ا بقاء
على ه املادة واليت كانت أساسًا اقرتاحًا من جملس النواب ،وأعتربها مادة
متطورة ألننا نريد أن تكون لدينا الشفافية ،ومن املفرتض أال يكون لدى
مراكز ا صالح والتأهيل أي شيء تُخفيه عن أي جهة ،وه

اجلمعيات 31

مجعيات حقوقية مسجلة قانونًا يف الدولة ،و هي مرخصة من قبل وزارة
التنمية ،وبالتالي أنا أُؤيد ه
نرب

املادة وأعتربها إجيابية جدًا .أما جزئية أن

ــ إىل جانب عبارة "وفق الضواب

وا جراءات املنصوص عليها يف

اللوائح "...ــ موضوع الزيارة ــ وه ا شيء إجيابي ــ باستطالع رأي وزارة حقوق
ا نسان ،ففي ه اجلزئية أنا أتفق مع األخت نانسي ولكنين أختلف معها 35
يف اجلزء األول باعتبار أنين ال أرى داعيًا الستطالع رأي وزارة حقوق ا نسان
ألنه سيكون شيئًا سلبيًا وال أرى فيه أي إجيابية ،بل على العكس من ذلك،
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حيث إنه سيُعطي انطباعًا سلبيًا ،وكأمنا وزارة حقوق ا نسان موجودة
وهناك وزارة تنمية تُرخص ب لك ،وبالتالي فةن اجلميعيات املرخصة وفق
الضواب ووفق القانون صحيحة ،ووضعها قائم وصحيح ،وبالتالي يُسمح هلا
وفق الضواب اليت سوف تصدر بعد ه ا القانون .بينما وزارة حقوق ا نسان
قد تتدخل وتقول« :صحيح أنها مسجلة ولكن امسحوا هل

اجلمعية وال 5

تسمحوا لتلك» ،وه ا األمر سيكون سلبيًا جدًا .فأمتنى على زمالئي
األعضاء املوافقة على مترير ه

املادة من دون جزئية استطالع رأي وزارة

حقوق ا نسان ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ حممد مجعة فزيع مدير إدارة الشؤون القانونية
واالتفاقيات بوزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان.

مدير إدارة الشؤون القانونية واالتفاقيات
بوزارة الدولة لشؤون حقوق اإلنسان:

05

شكرًا معالي الرئيس ،حنن تقدمنا مبرئيات وزارة الدولة لشؤون
حقوق ا نسان فيما يتعلق به املادة وانتهينا إىل طلب إلغائها ،وسعادة األخت
نانسي خضوري مل ترتك لي ما أُضيفه يف ه ا الشأن .يف احلقيقة ه املادة
إذا وُجدت سوف تكتنفها صعوبات قانونية وأوهلا أن اجلمعيات من اختصاص
وزارة التنمية االجتماعية ،ويف التطبيق العملي حنن ليس لدينا تصور حول 31
الكيفية اليت سيتم بها استطالع رأي وزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان،
وإذا كان لوزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان رأي خمالف فكيف سيتم
التعامل معه؟ إضافة إىل أن صياغة املادة بالصورة احلالية «وذلك وفقًا
للضواب

القانونية وا جراءات املنصوص عليها يف القوانني واللوائح

والتعليمات» تعترب صياغة فضفاضة وغامضة بالنسبة إلينا  ،ما هي ه
القوانني وا جراءات واللوائح والتعليمات اليت سوف نبين رأينا عليها حني
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35

االستطالع؟ ل لك انتهينا إىل إلغاء ه املادة ،ويف حالة ا صرار عليها نؤيد
ا بقاء على النص املقدم من احلكومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

ال يوجد نص مقدم من احلكومة!

مدير إدارة الشؤون القانونية واالتفاقيات
بوزارة الدولة لشؤون حقوق اإلنسان:
إذن نوصي بةلغاء املادة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،أوالً05 :
أود أن أشكر اللجنة على املوافقة على ه

املادة من حيث املبدأ ،وأيضًا

أتوجه بالشكر اجلزيل لإلخوان يف جملس النواب على إضافة املادة ،ولكن
لدي مالحظة فق

فيما يتعلق ــ أوالً ــ بتحفظ األخت نانسي ،وهو حتفظ

مقدر .حنن يف بلد يسمح بتعدد اآلراء ،والدميقراطية مقبولة ،ولكننا ال نتفق
مع األخت نانسي .كما أتفق مع ما تفضلت به األخت الدكتورة ندى حفاظ31 ،
وهو أن ننظر إىل أين تتجه البحرين اليوم ويف أي سياق نتحدث؟ فاليوم كل
العامل يتحدث عن حقوق ا نسان ،وحقوق النزالء ليست موضع جدل يف
العامل كله .كان لدينا بداية ه ا الشهر وفد مكون من مخس وزارات
ذهب إىل بريطانيا للنظر يف كيفية إدارة السجون ،وما هي حقوق السجناء؟
حيث نتعلم منهم ،ويف اعتقادي أننا ال حنتاا إىل التعلم من الغرب إمنا حنتاا 35
إىل وضع القيم اليت نؤمن بها فق

موضع التنفي ال أكثر وال أقل .وجهود

الدولة ه مُقدرة ،وهي تنظر إىل كيف ميكنها االرتقاء بأوضاع السجون
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وأوضاع الرقابة على مراكز ا صالح والتأهيل باملستويات العاملية ،مبعنى أن
الدولة أشجع كثريًا من اجملتمع يف ه ا اجلانب ،وبالتالي حنن جيب أن نُقدر
جهود الدولة وندعمها يف ه ا االجتا  .اجلانب األهم هو أننا لدينا اليوم
مجعيات حقوق ا نسان اليت تقوم بدور إجيابي بغض النظر عن بعض اجلوانب
السلبية ،ولكنها فتحت آفاقًا الحرتام حقوق ا نسان يف ه ا البلد ،وليس يف 5
ذلك أي مشكلة ،وحنن عززنا ذلك بتأسيس املؤسسة الوطنية حلقوق
ا نسان؛ إذن حنن يف االجتا السليم .وإذا كانت هناك بعض اجلوانب السلبية
فال أعتقد أننا غري قادرين على تنظيمها .لكي ال أستطرد فق أود أن أقول
إنين مع املادة بشكل أساسي وأعتقد أن بقاءها ضروري ،ألننا ــ على
العكس ــ سوف نعزز مكانة البحرين ونعزز االجتاهات السليمة للسلطة 01
التشريعية ،وأرى أن القيادات العليا يف وزارة الداخلية تتفق مع ه ا االجتا ،
كما مل متانع أن تزور مؤسسات ومجعيات حقوق ا نسان املراكز ،فليست
هناك مشكلة ،إمنا املسألة يف التنظيم فق

وفيما ميكن أن يصدر من

قرارات أحيانًا أو مواقف قد ال تكون مناسبة يف بعض األحيان .أنا أتفق مع
األخت الدكتورة ندى حفاظ وأقرتح شطب عبارة «بعد استطالع رأي وزارة 05
حقوق ا نسان» ألنين أتصور أن الوزارة أساسًا ال تتفق مع ه ا التوجه وال تُريد
أن يُزا رأيها أو موقفها يف ه ا املوضوع ،فه ا موضوع بني مؤسسات اجملتمع
املدني واملؤسسة الوطنية حلقوق ا نسان ووزارة الداخلية ،وبالتالي ــ يف
تقديري الشخصي ــ فةن وزارة حقوق ا نسان ليست حباجة إىل التدخل يف
ه ا املوضوع ،وأعتقد أنها ستتفق مع موضوع احل ف .أيضًا أقرتح ح ف 31
كلمة «التعليمات» ألن مشكلتنا هي يف التعليمات الشفهية ،فاجلميع يُصدر
تعليمات غري مسؤول عنها ،ثم يقول إنه مل يصدر ه ا التعليم ومل يقل ه ا
الكالم؛ وبالتالي فةن التعليمات جيب أن تكون مكتوبة حتى يكون موضع
املسؤولية حمددًا ومن وقع عليها مسؤول ،وبالتالي لو تت كر ــ يا معالي
الرئيس ــ عندما كنا ننف توصيات بسيوني ،كان هناك نص يقول 35
«مسؤولية القادة» ) ،(Command Responsibilityوه مسؤولية من املهم جدًا أن
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نؤسسها ،حيث إن على من يتخ القرار ــ باألخص فيما يتعلق بالنزالء أو ما
يتعلق حبقوق ا نسان ــ أن يوقع على قرار لكي يتحمل مسؤوليته ،وبالتالي
جيب أن حن ف كلمة «التعليمات» ،ألن التعليمات الشفهية مضرة وتُسيء،
وأعتقد أن علينا االلتزام بالقانون والالئحة الداخلية فق  ،وشكرًا.
5

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع جيب أن نفتخر باملستوى ال ي تتمتع 01
به سجون مملكة البحرين ،فه ا املستوى يضاهي أرقى املستويات يف دول
العامل ،وكل ال ين زاروا سجون البحرين من جهات أجنبية وغريها يعلمون
متامًا به ا املستوى املتقدم يف إدارة ه السجون ومستواها املعيشي .إن ه
املادة تتحدث عن مجعيات مسجلة قانونًا وموجودة يف مملكة البحرين .وقد
عززنا ه

املادة بوزارة حقوق ا نسان؛ ألنها مؤسسة جيب أن تتحمل 05

مسؤوليتها ،وقد قال بعض ا خوان إننا ال نريد إحراجها ،وأعتقد أنه جيب
على كل وزارة وكل مؤسسة يف ه ا اجملتمع أن تتحمل مسؤوليتها ،وال
تتهرب من أنها توافق هل

اجلمعية أو تلك اجلمعية ،ف لك ليس منطقًا.

أعتقد أن املادة صحيحة ومهمة جدًا بالنسبة إىل ه ا القانون ،وه ا القانون
بأكمله يرتكز على مواد مثل ه

املادة ،ألن مستوا يهمنا عندما

را 31

ونفخر به بني كل مؤسسات حقوق ا نسان يف العامل وبني سجون العامل
وألننا نريد أن نعكس ما جيري داخل ه
املتقدم ،فلماذا نتخوف من دخول ه

السجون من تعزيز مستواها

املؤسسات ــ خاصة املؤسسات املدنية

واملؤسسات البحرينية ــ السجون؟ أعتقد أننا جيب أن نفتح كل السجون ،وأنا
متأكد من أن وزارة الداخلية تُرحب بفتح كل ه السجون لكي ــ على أقل 35
تقدير ــ نرى ه ا املستوى املتقدم هل السجون ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعتقد أن من سبقين من األعضاء ومنهم 5
الدكتورة ندى حفاظ والدكتور عبدالعزيز أبل أفاضوا فيما وددت أن أقوله،
فأنا ــ يف احلقيقة ــ أميل أيضًا إىل ا بقاء على ه املادة ولكن بعد تعديلها،
وال أتفق متامًا مع عجز املادة وهو التشاور مع وزارة حقوق ا نسان وا شارة
إىل موضوع الضواب

وا جراءات ...إخل ،فكل ذلك سوف حيدث مشاكل

أكثر وسيختلف مع النية الصافية والصادقة حني صياغة املادة يف صورتها 01
األصلية من قبل ا خوان يف جملس النواب .أعتقد أن الزمالء يف جملس
الشورى ــ رمبا ألنه صار لديهم خالف يف اللجنة ــ حاولوا إرضاء بعضهم
البعض بتقرير بعض القيود على عملية الزيارة .أعتقد أن املادة كما أتت من
جملس النواب أقوى وأصح وأكثر تركيزًا ،طبعًا مع إلغاء اجلزء األخري وهو
عبارة «بعد أخ إذن الوزارة» .وأقرتح صيغة معينة هل املادة وهي كالتالي05 :
«جيوز السماح ملمثلي املؤسسة الوطنية حلقوق ا نسان ومجعيات حقوق
ا نسان املسجلة قانونًا يف مملكة البحرين بزيارة مراكز ا صالح والتأهيل
لالطالع على ظروف املركز ونزالئه» .ومهم جدًا أن نوضح أن ه اجلمعيات
مسجلة يف البحرين ،ال أن تأتينا مجعيات مُسجلة يف اخلارا وحتمل اسم
البحرين وتُعترب مجعيات قانونية داخل البحرين ،بل إن ما يهمين هو أن يسمح 31
للجميعة بأن تكون مصرحًا هلا ومرخصة من قبل اجلهة املعنية داخل مملكة
البحرين ،وبالتالي أضفت عبارة « يف مملكة البحرين » حتى ال يكون هناك
أي لبس ،وحتى ال يُساء الفهم من قبل مجعيات حقوق ا نسان الدولية وتعتقد
أنها أيضًا ضمن ال ين يُسمح هلم بالزيارة .أعتقد أنه جيب أن نصوغ املادة
بشكل واضح حبيث ال يكون فيها لبس ،وأنا أضفت عبارة «املؤسسة 35
الوطنية» ألنها ليست مجعية من مجعيات حقوق ا نسان وإمنا مؤسسة صادر
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فيها قانون خاص ومستقل ،وبالتالي ا شارة إليها بشكل مستقل قد تكون
أفضل من ربطها

معيات حقوق ا نسان اليت ترخص من قبل الوزارة املعنية.

سوف أقدم لك ــ سيدي الرئيس ــ النص ولكنين أميل إىل ا بقاء على ه
املادة بعد التعديل ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية سوف أرجع إىل ما تفضلت به األخت 01
نانسي خضوري حول حتفظها على ه املادة ال ي ال أجد له صدى يف تقرير
اللجنة ،تقرير اللجنة ال ي أمامنا اليوم مل يشر إىل أي حتفظ من حتفظات
األعضاء؛ وفاجأتنا اليوم األخت نانسي خضوري بأنها حتفظت على ه املادة؛
وأنا أقول إن ه ا التحفظ مل يرد يف تقرير اللجنة ،وأرجو من اللجان أن
تكون تقاريرها عناوين ملا جيري يف اجتماعاتها ،ه النقطة األوىل .النقطة 05
الثانية :ه

املادة فيها عوار شكلي وموضوعي .العوار الشكلي يتمثل يف

أنها مل حتدد لنا مَنْ اجلهة اليت ستسمح ،وتركت األمر على إطالقه .العوار
اآلخر هو أن نص املادة كما ورد من جملس النواب ــ وقد تفضل األ مجال
فخرو ب كر ذلك وأنا أتفق معه ــ ذكر أن تكون اجلمعيات مُسجلة يف
مملكة البحرين ،وعندما عدّلت اللجنة املادة تركت األمر على إطالقه31 ،
وعليه قد تكون ه اجلمعيات خارا مملكة البحرين ولكنها تطلب ا ذن
ويُسمح هلا بالزيارة ،وبالتالي فةن النص يعرتيه عوار العمومية اليت ال حيتملها
املقام ،وال حتتمله أوضاع مملكة البحرين .اللجنة مشكورة ذهبت يف
تقريرها إىل عرض القوانني العربية املقارنة ،وخلصت إىل أن ه القوانني مل
تشتمل على نص مماثل .وحنن يف موضوع حقوق ا نسان وارتباطه باالتفاقيات 35
الدولية اليت انضمت إليها مملكة البحرين ،والقوانني األجنبية املقارنة اليت
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لطاملا تغنت ــ ه الدول ــ حبقوق ا نسان ،أريد أن أطلع على قانون أمريكي
أو قانون بريطاني أو قانون فرنسي اعترب ه

الزيارات حقًا أصيالً للنزيل،

وحقوق جوهرية ا خالل بها يرتتب عليه تقليص دور الدولة أو النزول برتقيمها
أو ترتيبها يف جمال محاية حقوق ا نسان؛ لنكن واضحني وصرحيني يف
التعامل مع ه

القواعد .ه

أطلع من خالل قراءتي يف ه

املادة وضعت وهي ليست هلا اسرتاتيجية ،مل 5
املادة على ما ينوي املشرّع القيام به ،ومثلما

تفضل ممثل وزارة حقوق ا نسان وقال (القوانني) ،ما هي ه

القوانني؟!

العوار الشكلي يتمثل يف أنه مل تُبيَّن لنا مَنْ اجلهة اليت سوف تسمح هل
اجلمعيات بالزيارة ،ويف الوقت نفسه العوار املوضوعي فيما يتعلق بةشارة املادة
إىل القوانني بصفة جمردة ،فما هي ه القوانني؟! أنا أفهم القوانني املقارنة 01
أو القوانني الناف ة يف مملكة البحرين أو القوانني ذات الصلة حبقوق
ا نسان ،أو أن تشمل االتفاقيات اليت انضمت إليها مملكة البحرين .أنا ال
أعتقد ــ وقد يُخطّئين غريي من أعضاء اجمللس أو من ممثلي الوزارات
املوجودين معنا ــ أن االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها البحرين تَع َتبِر زيارة
اجلمعيات األهلية حق أصيل للنزيل ،إذا وجدنا أن هناك نصًا يف ه

05

االتفاقيات اليت انضمت إليها مملكة البحرين فهنا جيب أن يكون التشريع
مُرتمجًا اللتزامات الدولة ،ومن خالل اطالعي على االتفاقيات ــ مبا فيها
العهدان الدوليان ــ ال أجد التزامًا مباشرًا على الدولة بالسماح للجمعيات
األهلية سواء الوطنية أو األجنبية بأن تقوم بزيارات للنزالء؛ املتعارف عليه يف
مثل ه

احلاالت أن املنظمات الدولية تقوم بالزيارات للتأكد من تقديم 31

اخلدمات للنزالء وليس لالجتماع مع النزيل يف صورة زيارة أو باعتبار ذلك حقًا
أصيالً .إذا أراد اجمللس ا بقاء على ه املادة فالبد من تعديلها مبا يتفق مع
ما جيري عليه العمل ــ على األقل ــ يف الواقع العملي أو يف الدول اجملاورة،
ومنها الدول األوروبية .إذا كانت «اجلمعيات» املقصود بها اجلمعيات املسجلة
قانونًا يف البحرين فهناك جمال للنظر ،أما إذا تُرك األمر على إطالقه فمن 35
اخلطورة مبكان أن نسمح جلمعيات أهلية مسجلة يف اخلارا بأن تأتي
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وتتدخل يف الشأن الداخلي ململكة البحرين ،ويكفينا ما حصل من مثل ه
اجلمعيات .ملاذا نفتح قوانيننا ونضعها يف صحن من ذهب هل

اجلمعيات؟!

وخاصة يف األوضاع اليت تعيشها دولنا ،وال أعين فق مملكة البحرين وإمنا
كل الدول العربية ،فكل الدول العربية خمرتقة ومهددة بالتقارير الدولية
اليت ترى وال ترىُ .يطْلب منا أن نكون مراعني حلقوق ا نسان يف سدرة 5
املنتهى ،وهم ما هو حاهلم يف قوانينهم وإجراءاتهم؟! نريد أال مننع وأال مننح؛
املواءمة مطلوبة ،ومن اخلطورة مبكان أن نأتي ومنكّن ه اجلمعيات من
خالل تشريعاتنا يف ظل الظروف اليت متر بها الدول العربية  ،والنص ال ي
جاء من جملس النواب حمدد باجلمعيات املسجلة قانونًا ،وجاءت اللجنة ــ وأنا
أشكرهم شكرًا جزيالً ــ وفتحت الباب على مصراعيه ،وجعلتها املسجلة 01
قانونًا حتى ولو يف كازاخستان ،واليت بةمكانها أن تطلب ا ذن وتأتي .هل
سيتم استطالع رأي وزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان يف اجلمعية املقدمة
للطلب؟! هل نعين باملسجلة قانونًا أي مجعية مسجلة قانونًا؟ ألن هناك
مجعيات مسجلة قانونًا وترتكب خمالفات .البد من تنظيم العملية حبيث ال
مننح وال مننع .الكثري من اجلمعيات األهلية يف مملكة البحرين مسجلة 05
قانونًا ولكن ذلك ال مينع من أنها ترتكب خمالفات لقانون إنشائها أو
نظامها األساسي .وإذا ذهبت وزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان إىل طلب
إلغاء ه املادة باعتبار أنها غري مكلفة أو ألن هلا موجبات غري صحيحة ،فةن
ذلك يعد سببًا يضاف إىل األسباب األخرى اليت نعاني منها؛ أما إطالق احلق
باعتبار حقًا أصيالً للنزيل بأن تتم زيارته من ِقبَلِ ه اجلمعيات فأنا أقول 31
مبنتهى الصراحة إنه ليس حقًا أصيالً ،وميكن تعديل املادة بأن يسمح
للجمعيات املسجلة يف البحرين واليت ليست عليها خمالفات ــ ومن الضروري
تنظيمها وتقييدها ــ بزيارة السجون للتأكد من اخلدمات واألجهزة وصالحية
بيئة السجن ،وال يسمح هلا بزيارة النزيل ،ألن النزيل له احلق يف زيارة أقاربه
يف احلاالت اليت نظمتها االتفاقيات الدولية أو القوانني ،ومنها أيضًا قانون 35
السجون الناف يف مملكة البحرين ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل النقيب حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات
واهليئات احلكومية بةدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
5

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنب أن نوضح أن مشروع احلكومة جاء
خاليًا من نص ه املادة ،وبالتالي حنن اطلعنا على القوانني املقارنة ومل جند
أي نص يتكلم عن مضمون نص ه املادة ،با ضافة إىل أن هناك القوانني
االسرتشادية اليت أخ نا بها عند النظر يف وضع القانون ،مثل القواعد

النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ،واليت مل تتطرق إىل موضوع اجلمعيات01 .
وحنن نؤيد ما أبدته سعادة األخت نانسي خضوري ونطلب ح ف ه املادة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير 05
شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أوالً :ال يوجد يف أي قانون للسجون ه ا النص
أبدًا .ثانيًا :حنن لدينا يف قانون ا جراءات اجلنائية املادة  63واملادة  64اللتان 31
حددتا من هي اجلهات اليت تفتش على السجون ،وهم القضاة والنيابة العامة
وجهات أخرى ،وهما قد نظمتا عملية التفتيش على السجون تنظيمًا كامالً.
ه ا األمر أعتقد أن إقحامه يف مشروع السجون غري صحيح ،فنحن لدينا
تنظيم ومؤسسة وطنية حلقوق ا نسان ،ولدينا مجعيات ،ولكن هل كل
اجلمعيات ال جنـــد عليها خمالفات؟! هل أجعل احلق على إطالقـــه؟! أعتـقد 35
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أن ه ا األمر يُمكن تنظيمه ولكن خارا القانون ،وال نقحم ه

املادة يف

ه ا القانون ،فه ا القانون لتنظيم السجون ،وأي زيارات أخرى خارا ه ا
املوضوع جيب أن تكون بتنسيق ما بني ــ مثالً ــ املؤسسة الوطنية حلقوق
ا نسان وما بني وزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان ،وجيب أخ موافقات
5

على ه الزيارة ،لكن ال نُقحم ه ا املوضوع يف القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
01

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما قالته األختان نانسي خضوري ولولوة
العوضي وما تفضل به سعادة األ وزير جملسي الشورى والنواب ،أنا مؤيد له
كله ،وه ا هو رأيي ،ويف الوقت نفسه الوزارة املعنية حبقوق ا نسان تقول
بوضوح ما يلي« :وأما فيما يتعلق بزيارة منظمات حقوق ا نسان وغريها من

املنظمات العاملة يف ه ا اجملال ،فةنها ال تندرا ضمن احلقوق األساسية 05
للنزيل ،»...فه مل تعد حقوق إنسان .النزيل له حق يف زيارة أهله له فق ،
وه ا الكالم ليس كالمي وإمنا ه ا هو رأي وزارة الدولة لشؤون حقوق
ا نسان .وعليه فةنين أقول ــ كما قلت يف اللجنة ــ بوجوب إلغاء ه املادة،
وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ محد مبارك النعيمي.

العضو محد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل ه

املادة كنت قد أرسلت إىل 35

األ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة من أجل اسرتجاع املادة ملزيد من الدراسة.
أنا ضد املادة ــ وأنا مع وزارة الداخلية ومع وزارة الدولة لشؤون حقوق
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ا نسان ــ ولكن عطائها حق الدراسة مرة أخرى أرى أن ترجع املادة إىل
اللجنة ونعيد دراستها مرة ثانية ،ويف اجللسات القادمة تعود للمناقشة،
وشكرًا.
5

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما نشري إىل قانون يف السبعينيات جند
السؤال ال ي يطرح نفسه هو :ملاذا أصدر جاللة امللك أمرًا بةنشاء املؤسسة 01
الوطنية حلقوق ا نسان ووزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان وه ا املشروع
ا صالحي بأكمله؟ هل ه ا كله من أجل أن نشري إىل مواد ــ أو وضع عام ــ
وضعت يف السبعينيات؟ أعتقد أننا جيب أن نتحلى بروح مشروع جاللة امللك
ا صالحي .قد خنتلف يف الطريقة ،وقد خنتلف يف الصياغة ،ويف اعتقادي
ــ كما أمسع من كل ا خوان ــ أن جواز السماح للجمعيات بالزيارة الكل 05
متفق عليه ،ولكن اجلهة اليت ستسمح به الزيارات قد خنتلف عليها ،قد
تكون وزارة الداخلية وقد تكون يف اللوائح الداخلية ،وقد تكون بشكل
آخر ،ولكن كلنا نتفق على جوازية زيارة ه اجلمعيات ،وإال ملاذا يكون
لدينا ه

اجلمعيات إن مل يكن هلا دور يف اجملتمع؟! ما هي قيمة ه

اجلمعيات؟ هل هي شكلية فق ؟! أعتقد أن جوازية السماح هل اجلمعيات 31
بالزيارة الكل متفق عليها ،ولكن الطريقة واملاهية ميكن أن يصوّت عليها
اجمللس؛ وبالنسبة إىل اسرتجاع املادة نقول إنه ليس هناك ما ميكن أن نضيفه
إليها .واآلن لدينا طريقان إما أن نرفض ه املادة أو نعدهلا وإما أن نقبل بها،
وعليه أعتقد أنه إذا كانت هناك اقرتاحات مكتوبة فليتقدم بها أصحابها
ليتم التصويت عليها ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع من سبقوني خبصوص املآخ اليت 5
تتعلق باستطالع رأي وزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان ،واألمر سيكون
مقبوالً لو كان يتعلق بزيارة منظمات حقوقية خارجية ،أما فيما يتعلق
باجلمعيات البحرينية املسجلة فوزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان هي جهة
غري خمتصة ،ومبا أن وزارة الداخلية هي اجلهة املعنية با شراف على السجون
فأرى أن

ضع تصريح الزيارة لالئحة الداخلية لوزارة الداخلية ،ول لك 01

تقدمت مبقرتح به ا الشأن وأمتنى أن يعرض على ا خوة األعضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم ال وادي.

05

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه املادة فيها إشكاليات كبرية ،وليسمح
لي أعضاء اللجنة املوقرون واأل رئيس اللجنة فأنا أخالفهم الرأي ،فعندما
نقول« :املوافقة على قرار جملس النواب باستحداث مادة جديدة يف املشروع

تلي املادة  ،46مع إعادة صياغتها» ،أن الصياغة ال تعين ح ف أمور جوهرية 31
يف مقرتح النواب ،وجملس النواب قال بصريح العبارة« :وفقًا لقانون اجلمعيات
األهلية» ،بينما ا خوة يف اللجنة أطلقوا العنان وقالوا...« :جلمعيات حقوق
ا نسان املسجلة قانونًا» ،وهناك فرق واسع بني الرأيني ،هناك آراء جديرة
لألخ بعني االعتبار مثل رأي األخت لولوة العوضي واأل مجال فخرو،
وأعتقد أنه ال ضري يف ذلك ،وهناك تباين حتى بني أعضاء اللجنة ،واأل
حممد املسلم متحفظ على ه املادة ،وك لك األخت نانسي إيلي خضوري
واأل محد النعيمي لديهما حتفظ عليها ،وتقرير اللجنة مل يعكس ه ا
التحفظ ،وه ا عيب وأعتقد أنه جيب أن نتداركه مستقبالً ،كما أن وزارة
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35

الدولة لشؤون حقوق ا نسان مل توافق على ه ا النص كما ذكر األ حممد
املسلم وهو موجود هنا ،فهؤالء ا خوة مل يوافقوا عليها ولكن اللجنة جتربهم
على املوافقة عليها .األمر األخر ،حنن مل نطّلع على رأي وزارة الداخلية أيضًا
فهو مل يُ كر ،وليسمح لي األ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أرى أن تعاد
ه املادة إىل اللجنة ،ألن فيها إشكالية كبرية ،وأعتقد أنه ال جيب أن منرر 5
ه

املادة به ا العوار فهناك تباين كبري داخل اللجنة وهناك آراء كثرية

بشأنها ،وشكرًا.

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

01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد فق

أن أنبّه لنقطة ،حيث مت ا حياء

إىل أن هناك حتفظًا مكتوبًا يف اللجنة ،وهناك من ا خوة من قام بالتحفظ
على ه

املادة ولكن األ محد النعيمي مل يكن موجودًا ،وقد ذكر 05

حتفظه اليوم ،لكن األغلبية كانت متوافقة مع اللجنة وقد ذُكر حتفظ
األخوين شفهيًا يف اجمللس ،فال ينبغي أن يُفهم أننا أخ نا ه املادة من وراء
حتفظات ا خوة ،بل على العكس فقد اتفقنا على أن ن كر ه التحفظات
يف اجللسة ،ألن ه املادة يف احلقيقة هي مادة إضافية ،وكما ذكرت ليس
هناك خيار يف أن تعاد ه املادة إىل اللجنة مرة أخرى ،فةما أن يوافق عليها 31
وإما أن تُرفض ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
35

شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،امسح لي معالي الرئيس أن أتكلم للمرة
الثالثة يف ه ا املوضوع ،وقد بيّنت أننا لسنا ضد الرتخيص بزيارات السجون
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ولكن جيب أن نبني نقطة مهمة جدًا وهي :أنها مؤسسات تأهيل خاضعة ــ
حبسب قانون ا جراءات اجلنائية ــ إىل مواد يف قانون ا جراءات اجلنائية.
بالنسبة إىل تفتيش السجون ،سوف أسأل سؤاالً ،عندما نقول :يسمح
جلمعيات حقوق ا نسان بزيارة السجون ،من أجل ماذا؟ هل ستقوم بالزيارة
لتتأكد ــ مثالً ــ من وجود تع يب أو ال؟ أو هل هي من أجل ك ا أو ك ا؟ 5
وحتى اجلهات اليت ستعطى الرتخيص بالزيارة ،تُعطى ملاذا؟ أعتقد أن التعديل
ال ي يقول إن اجلمعيات جيب أن تكون مرخصة قانونًا ،مبعنى أنه إذا
كانت اجلمعية مرخصة يف أقصى بقاع األرض فهل سيسمح هلا بالتفيش على
السجون يف البحرين؟ جيب االنتبا إىل أن ه

املادة بوضعها احلالي فيها

ثغرات كثرية ،وأنا أتفق مع ما ذكر بعض ا خوة من أن ه املادة حتتاا 01
إىل إعادة دراسة أو إلغائها ،ألنه ميكن تنظيم ه ا املوضوع خارا ه ا
القانون ،ويف األخري القرار هو قراركم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،تفضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أرى أن بعض اآلراء تبدو معاكسة
الجتا الدولة نفسها ،ففي شهر مايو القادم سيزور البحرين املقرر اخلاص
ملنع التع يب وسوف يدخل إىل كل مكان ،وليس لدينا شيء خنفيه وخنشى 31
منه أبدًا ،حنن نتكلم عن زيارة السجون االعتيادية ،وهو سيأتي ليبحث يف
مجيع ا جراءات وبشكل فين ــ ومعه فريق فين كبري جدًا ،والدولة
ستستقبله ــ فهل لدينا خشية أكثر من خشية املسؤولني أنفسهم يف الدولة؟!
أيضًا احلكومة اليوم تبحث ــ وهي مل تقرر بعد ــ املوافقة على الربوتوكول
اخلاص مبنع التع يب ،وه ا الربوتوكول اخلاص فيه آليات للتفتيش يف أي 35
وقت ،ومن املمكن أن نوافق عليه إذا مل تكن لدينا اآللية احمللية الوطنية،
وهو ما تبحثه اآلن وزارة العدل والشؤون ا سالمية واألوقاف ووزارة الداخلية
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بالتعاون مع املؤسسة الوطنية لتكوين ه اآللية ،ل لك الوفد ال ي ذهب إىل
بريطانيا للبحث عن ه اآللية الوطنية هو على طريقة (بيدي ال بيد عمرو)،
ل ا أرى أنه بدالً من أن يأتينا وفد من اخلارا أذهب أنا ألرى ما لديهم .قبل
يومني قرأنا خربًا يف إحدى الصحف الوطنية ــ وحتديدًا جريدة الوس ــ عن
شكوى بعض النزالء من عدم وجود رعاية صحية ،وأنهم يفتقرون إىل مثل 5
ه الرعاية ،ل لك قمنا باالتصال بوزارة الداخلية ملعرفة املوضوع ،فلم يعد
األمر حيتاا إىل الكثري من القلق ،وه األمور جيب أن تناقش وتوضع على
الطاولة ،وإذا كان هناك خلل يف السجون فيجب أن يصحح ،وإذا كان
عندنا تع يب فيجب أن يوقف ،وهناك أساليب عديدة اليوم للحصول على
املعلومات بدون املساس ببدن املعتقل أو املوقوف ،ه ا هو التقدم والتحضر 01
ال ي نأمل أن نرا ليس هل ا اجليل بل لألجيال القادمة ،أنا حريص على أال
متس كرامة أبنائي أو أبناء أي من ا خوة األعضاء يف اجمللس بأي طريقة،
وإن أخطأ فليقدم للقضاء ،وهناك قانون وجيب أن يُحرتم ،وأعتقد أنها
طموحات القيادة املوقرة يف البحرين ،وه هي توجهات جاللة امللك املفدى،
ملاذا نرتعد من موضوع زيارة مراكز ا صالح والتأهيل؟! ليس لدينا ما 05
خنشا  ،إن كان هناك خلل فالبد أن يصحح .أرى أنه ال حاجة إىل إعادة
املادة وال حاجة أصالً إىل احلديث عنها ،حنن نتحدث اآلن مع املفتش العام يف
وزارة الداخلية ،وليسمح لكل املنظمات الدولية اليت تقدم له طلبًا وللمحامني
بزيارة السجون .لدينا أمني عام للتظلمات يف وزارة الداخلية ،ولدينا أمني عام
يف جهاز األمن الوطين ،ووزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان ،واملؤسسة 31
الوطنية حلقوق ا نسان ،وأرى أن البحرين اليوم تسري إىل األمام ،وهي يف
الصفوف املتقدمة بالنسبة لدول الوطن العربي ،وجيب أال نقيس أنفسنا
بالدول اليت تتأخر عنا كثريًا ،فنحن نتقدم بعدة خطوات إىل األمام .أعتقد
أن ه ا اجمللس املوقر جيب أن يتفق مع جملس النواب املوقر يف أن ه املادة
ضرورية .لدي فق

تعديالن وقد قدمتهما إىل معاليكم ،خبصوص ح ف 35

استطالع رأي وزارة الدولة لشؤون حقوق ا نسان ،ألني أعتقد أنها ستقول :دع
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وزارة الداخلية تتصرف كما تريد ،والنص يقول« :جيوز السماح» ومل يقل
كما نقول يف اللهجة احملرّقية (يدرعمون) ،بل املنظمة ستقدم طلبًا وفقًا
لإلجراءات وسيحدد هلا يوم للزيارة وعدد أعضاء الزائرين ،والوزارة هي اليت
ستحدد اليوم والوقت واألشخاص املرافقني ،واملسألة ليست فوضى وليست
هي املرة األوىل اليت تقوم فيها البحرين ب لك ،املوضوع ميكن أن يتم بدون 5
ه املادة ،وأرى أن الوزارة تتقدم الصفوف بينما حنن ندفعها إىل الوراء مبا
نقوم به ،وما تقوم به الوزارة صحيح ،ل ا أقرتح شطب ه ا النص وموضوع
التعليمات أيضًا ،ألن التعليمات الشفوية غري جائزة أصالً ،وألن التعليمات
جيب أن تكون مكتوبة والبد أن يوقع عليها .دعونا نطبق ه ا املوضوع على
مسؤولية القادة ،فالقائد ال ينطق بلسانه فق  ،جيب أن ننضب
املوضوع ألننا به ا األمر كأننا نقول إننا نريد أن حنمي من

يف ه ا 01

طئ و الف

القانون ،وه ا خطأ ،بل جيب أن حنمي من يلتزم بالقانون ،وشكرًا.

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

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إىل اآلن مل أعرف سبب احلساسية من ه
املادة ،واأل الدكتور عبدالعزيز أبل قال بوضوح إننا منارس ه ا احلق،
فقبل أسبوعني قاموا بالزيارة ،إذن ه ا الشيء يُمارس ،فلماذا ال نضعها يف 31
إطار قانوني؟ فهو يتحدث عن املفتش العام واألمني العام وغريهما ،فهؤالء
مهامهم خمتلفة متامًا ،فتلك مؤسسات حكومية تشرف على أدائها
احلكومي ،وه خدمة جمتمع وهي مؤسسات هلا وزنها ودورها يف اجملتمع،
وإذا أفرغناها من مسؤولياتها ومهامها فال قيمة هلا ،وإذا كان هناك اقرتاح
بتغيري اجلهة املسؤولة ــ مثالً ــ عن الرتخيص فنحن نرحب ب لك ،وشكرًا.
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35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعلم ملاذا ا خوة مصرون على تضمني ه

5

املادة يف ه ا القانون ما دامت األمور تسري بشكل صحيح؟ وخاصة أنكم
تقولون إن من يريد احلصول على ترخيص فوزارة الداخلية سوف تسمح له
ب لك فلماذا نضمّن ذلك يف القانون ونضيف عبئًا جديدًا؟ وملاذا جنعل السيادة
الوطنية مهزوزة؟ حنن نريد البحرين عزيزة ،وا خوة يف وزارة الداخلية
ذكروا أنهم مستعدون للموافقة على ذلك ،أنت ال ختاف من شيء ولكن 01
ملاذا تريد تضمينه يف القانون؟! ه ا هو السؤال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية قلت إن هناك عوارًا إجرائيًا
وموضوعيًا يف صياغة ه

املادة ،وال داعي لتكرار ما قلته .لكن بعدما

مسعنا من أن هناك عضوين من أعضاء اللجنة لديهما حتفظ على ه املادة
ومل يتم إدراا حتفظهما يف التقرير ،فقد تفاجأنا بأن األخت نانسي دينا إيلي 31
خضوري واأل حممد املسلم لديهما حتفظ على ه املادة؛ أرى أن عدم إدراا
حتفظهما يف التقرير ــ حبسب رأيي القانوني ــ يرتتب عليه بطالن ه ا
التقرير ،حنن أمام عيب إجرائي ألن هناك حتفظًا مل يتم إدراجه ،وحنن
وافقنا على تضمني ه ا التقرير يف املضبطة بدون أن نعلم أن هناك حتفظًا مل
يتم إدراجه يف ه ا التقرير ،لنكن واضحني ،وكما قال األ الدكتور 35
الشيخ خالد آل خليفة :إننا ال خنشى شيئًا ،وحنن أيضًا ال خنشى شيئًا إطالقًا
خبصوص املعاملة داخل املراكز ،ولكنه قال :إما أن نوافق على املادة أو أن
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نرفضها ،ويف الوقت نفسه لديه استعداد ألن يعدل ه املادة ،وه املواد بها
عوار موضوعي وإجرائي شديد ،وال جيوز للمشرع أن يتجه إىل إقرار مثل ه
املواد .تفضل األ الدكتور عبدالعزيز أبل وقال إن البحرين مقدمة على
التوقيع على بروتوكول منع التع يب ،ويف ه ا الربوتوكول مواد تسمح
بزيارة بعض املنظمات ،وأمتنى عليه أن ي كر لنا ما هي املنظمات؟ وما هو 5
النص بالتحديد يف ه ا الربوتوكول ال ي إذا وقعت عليه مملكة البحرين
سيسمح بزيارة السجناء للتأكد من عدم تع يبهم؟ ال أحد يف اجمللس يرغب
يف أن يكون هناك تع يب للسجناء .ا نسان خلق ضد التع يب ،فكما ال
أقبل أن أع ب من قبل شخص ،ال أقبل أن يقع تع يب على شخص آخر .حنن
ال خنشى شيئًا ،ولكن إذا كانت االتفاقيات اليت وقعت عليها مملكة 01
البحرين ال يوجد بها إلزام مبثل ه ا احلق فلماذا نكلف الدولة به ا النص
الوارد على إطالقه؟ وأكرر أن النص كما ورد من ا خوة النواب مقيد
باجلمعيات البحرينية ،والنص بعد تعديله من اللجنة به إطالق ،فقد تقوم أي
مجعية يف اخلارا بطلب اجلمعيات األهلية ،وحاليًا التعامل مع ه ا النوع من
الزيارات يكون للمنظمات الدولية ،وكلنا نشهد أن ه

املنظمات تقوم 05

بزيارات ،وبعضها احنرفت يف تقاريرها ،وبعضها كانت تقاريرها إجيابية.
األ الدكتور عبدالعزيز أبل عندما زار املصلحة مل يكن ميثل مجعية أهلية
بل املؤسسة الوطنية حلقوق ا نسان وهي املؤسسة الرمسية املعنية حبقوق
ا نسان ،فهناك فرق بني اجلمعيات واملؤسسات الرمسية ،وتعامل مملكة
البحرين يكون مع املنظمات الدولية املرتبطة حبقوق ا نسان ،وإذا وقعت 31
مملكة البحرين على بروتوكول منع التع يب فةن الربوتوكول حبسب
الدستور يعترب يف مقام التشريع ،فلكل حادث حديث .فليس من املقبول أن
أستبق التشريع وأضع نصًا معيبًا وبه إطالق ،وليسمح لي الدكتور الشيخ
خالد ،فهو يقول :وافقوا أو ارفضوا ،ويطلب التعديل يف الوقت نفسه ،فهل
التسرع يف إقرار ه املادة أو التسرع يف تعديلها سنة محيدة للمجلس؟! وهل 35
من املفرتض أن تُطرح اليوم تعديالت ونوافق عليها يف التو واللحظة يف موضوع
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من أهم املواضيع؟! حنن ال خنشى شيئًا ،وقلنا إن التعامل مع الدول العربية
ومنها مملكة البحرين يتم باحنراف ،سواء من قبل املنظمات الدولية أو
املنظمات األخرى ،فحتى املنظمات الوطنية خمرتقة من قبل بعض املنظمات
الدولية .جيب أال يصدر ه ا النص على إطالقه ألي منظمة أو جلنة أو مجعية
مسجلة يف البحرين بالرغم من أن عليها خمالفات .أعتقد أن استطالع رأي 5
حقوق ا نسان من اللجنة مقصود به هل ه

اجلمعية تستحق االستجابة

لطلبها أم ال تستحق من غري أن ي كر ذلك على استحياء ،ه ا فهمي للنص.
ومبا أنه يوجد كل ه ا اللغ واللبس يف ه املادة أقرتح أن تسحبها اللجنة
وتعدهلا بتمعن وتأنٍ؛ ألنه بني املنح واملنع ال جيوز البت يف ه

املادة يف التو
01

واللحظة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.
05

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،واضح أن أغلبية األعضاء يرون أهمية ه
املادة ولكن مع تعديلها ،وهناك حوالي  3أو  4تعديالت مقرتحة من
األعضاء ،وحنن نراوح بني الرفض التام من قبل بعض األعضاء والتأييد التام
من قبل البعض اآلخر من األعضاء ،وا خوة يف احلكومة ووزارة الداخلية

لديهم حتفظ عليها .أعتقد أن من املهم جدًا أال نستعجل اليوم يف صياغة املادة 31
أو إقرارها أو طرح االقرتاحات األربعة للتصويت .الدكتور الشيخ خالد
وجلنته لن يقصروا وسيسرتجعون املادة إن شاء اهلل ،ومن ثم سنناقشها
بشكل أكثر هدوءًا .أنا من مؤيدي ا بقاء على ه
املقرتحة .هناك  4نقاط أساسية يف ه

املادة بالتعديالت

املادة :أوالً :جواز السماح وليس

ا لزام .ثانيًا :السماح للمؤسسات الوطنية البحرينية وليس أي املؤسسة أجنبية 35
خارجية ،وحنن مسحنا اليوم ــ نتيجة األخطاء اليت وقعنا فيها سابقًا وحتت
ضغوط دولية ــ بةدخال مؤسسات دولية ال نرضى عنها ،وحنتاا يف املستقبل
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إىل أن نكون أكثر واقعية ونسمح أوالً ملؤسساتنا الوطنية ،ألن مؤسساتنا
الوطنية سيكون هلا ثقل دولي مستقبالً ،وإذا صدر تقرير عن مؤسسة وطنية
فسوف يُقبل من مؤسسات دولية ،وألنين اليوم ال أمسح للمؤسسة الوطنية أن
ت هب حدث ضغ علي بأن تأتي مؤسسة دولية قلبها ليس على البحرين  ،يف
حني أن املؤسسة الوطنية سيكون قلبها على البحرين .ثالثًا :االطالع على 5
ظروف املركز ونزالئه فيما يتعلق حبقوق ا نسان ،هل نوفر هلم الظروف
املكانية والزمانية واملعيشية اليت تتماشى مع متطلبات حقوق ا نسان؟ وهل
نوفر هلم اخلدمات الصحية والتعليمية والتدريبية...إخل؟ كل ذلك من
صالحيات ه املنظمات هو ملساعدة ا خوة يف وزارة الداخلية ووزارة حقوق
ا نسان وملساعدة البحرين يف عرض تقريرها ومنجزاتها يف جمال حقوق 01
ا نسان .أمتنى على ا خوة أال يضيق بهم التصور ويرفضون بشكل مستعجل
ه الفكرة ،وأعتقد أنها فكرة ممتازة وتستحق املساندة ،ولكنها تتطلب
التأني قليالً .وأمتنى على اللجنة اسرتداد ه

املادة والنظر يف املقرتحات

املطروحة بشأنها وتقدميها إلينا خالل أسبوعني من تاريخ ه

اجللسة،
05

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد كل ه ا النقاش ،األ الدكتور الشيخ خالد ،هل ستطلبون
اسرتداد ه املادة؟

35

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
سيدي الرئيس ،ولكن االقرتاحات األربعة...
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الرئيـــــــــــــــس:
االقرتاحات موجودة وإذا دخلنا يف نقاشها فلن ننتهي ،وأرى أن حنيل
إليكم كل االقرتاحات للنظر فيها على ضوء ما دار يف اجمللس ،وأعتقد أنه
ميكن أن خترجوا بصيغة توافقية تعرب عن كل وجهات النظر .هل يوافق
5

اجمللس على إعادة ه املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد ه املادة إىل اللجنة .ولكننا افتقدنا رأي رئيسة جلنة حقوق 01
ا نسان اليوم.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
سيدي الرئيس ،أنا سعيدة جدًا لوجود عدد كبري من املدافعني عن
حقوق ا نسان ،وعلى رأسهم األ مجال فخرو ال ي أصبح حقوقيًا .واحلمد 05
هلل على أن ثقافة حقوق ا نسان موجودة ،وه سنة محيدة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( :)49توصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة بالتعديل الوارد يف

التقرير.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.

01

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( 56 :55بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه املادة؟ تفضل األ الدكتور عبدالعزيز 05
حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تساؤل خبصوص البند  4ال ي يقول:
«احلرمان من بعض أو كل االمتيازات املمنوحة له» .يف بعض البنود مت حتديد 31
مدد كما يف البند  6ال ي يقول« :احلرمان من التنز يف اهلواء الطلق ملدة ال
تزيد على سبعة أيام» ،أما هنا فرتك النص على إطالقه من دون حتديد املدة
اليت ميكن أن يستمر فيها ه ا احلرمان ،وأعتقد أن ذلك قد يؤدي إىل نوع
من املساس حبقوق النزالء أو حقوق ا نسان بشكل عام .فأمتنى أن يكون
هناك نص حيدد الفرتة الزمنية حتى ال يكون األمر على إطالقه .النقطة 35
األخرى اليت تتعلق باملوضوع نفسه هي موضوع احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد
على عشرة أيام...
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الرئيـــــــــــــــس:
أي بند قمت ب كر ؟

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ال ي ذكرته أوالً هو البند  4واآلخر هو البند  03من املادة نفسها5 ،
حيث إنها تتألف من عدة بنود .البند  4يقول« :احلرمان من بعض أو كل
االمتيازات املمنوحة له» ،ومل يتم حتديد الفرتة الزمنية للحرمان .وأعتقد أنه
جيب حتديد الفرتة الزمنية للحرمان؛ لكي يكون ه ا البند منسجمًا مع
البنود اليت جاءت بعد  .والبند  03يقول« :احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على
عشرة أيام» ،وأرى أن موضوع احلبس االنفرادي موضوع حساس جدًا ،وجيب 01
أن يتعلق بنوع املخالفة ،فاحلبس االنفرادي هو قرار أو عقوبة ملخالفة جيب أن
تكون جسيمة ،حيث إن احلبس االنفرادي حتى يف القانون الدولي والقانون
الدولي حلقوق ا نسان حمرم ما مل يكن لسبب ،ومن املمكن أن يكون
ه ا العقاب جيدًا ولكن البد أن يكون لسبب وجيه جدًا ،حنن عندما نرى
ذلك يف األفالم فه ا يكون استثناءً ،لكن يف واقع األمر احلبس االنفـــرادي 05
باملخالفات

ــ حتديدًا ــ هو من ا جراءات املشددة واليت جيب أن ترتب

املشددة أو اجلسيمة؛ ل لك جيب أن يكون هناك حتديد للفرتة وليس فق
ذكر املدة و هي عشرة أيام وإمنا البد أن ي كر سبب ه

املخالفة حتى

يُحبس انفراديًا .ل ا أرى ــ حتى ننسجم مع متطلبات حقوق ا نسان يف
31

اململكة ــ أنه جيب إعادة صياغة البندين  4و  ،03وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أرجو أن تقدم ه ا االقرتاح مكتوبًا .تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

35

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تقريبًا أتفق مع ما تفضل به األ الدكتور
عبدالعزيز أبل ،وأضيف بأن ه
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املخالفات ،يف حني أن املادة  6من املشروع تتكلم عن املخالفات اليت تصدر
عن النزيل يف حالة اهلياا أو ا ضراب ،ألنه ال ميكن أن ترد يف املشروع
العقوبات بدون بيان املخالفات ،وقد يكون هناك عوار دستوري أو غري ذلك.
أيضًا ذكرت العقوبات يف املادة بدءًا من األشد ثم األخف ،مبعنى أن ترتيب
العقوبات مل تبني فيه املخالفات إذا كانت جسيمة أو غري جسيمة ،وأطلقت 5
لإلدارة حق احلرمان من ختفيض مدة العقوبة أيضًا ،وال أعرف ما السبب يف
ذلك؟! البند  8من املادة ي هب إىل القول «التصنيف إىل الدرجة األشد ،»...ال
أعلم ،ما هي الدرجة األشد؟ «...وذلك وفقًا للضواب والقواعد اليت حتددها
الالئحة التنفي ية» ،أتى ه ا البند على عواهنه ،ما هي الدرجة األشد؟ هل
ستعدل العقوبة له؟! ألنه مل يبني هنا أي شيء

ص ه ا األمر ،ألن هؤالء 01

نزالء والبد أن نراعي حقوقهم .ه ا القانون هو قانون جوهري ،ميس صميم
حقوق النزيل ال ي نُزعت منه احلرية أصالً وأصبح نزيالً يف أحد السجون،
فما هي الدرجة األشد اليت تستطيع ا دارة أو رئيس املركز أن يرفعها أو
يوقعها على النزيل؟ فاملادة مل حتدد الدرجة ،هل ستعدل العقوبات ــ مثالً ــ من
حبسه إىل سجنه؟! ه ا األمر خطري ألنه ال ميكن أن نوافق على ه املادة 05
بصورتها احلالية ،وأت كر هنا قول زميليت األخت رباب العريض يف اجللسة
اليت ناقشنا فيها ه ا املشروع ــ وأنا مل أرَ ذكر ه
اللجنة ــ وكان هلا مداخالت جوهرية فيما يتعلق

املالحظات يف تقرير

سامة ه العقوبات وعدم

مقارنتها باملخالفات ،وفيها من اخلطورة مبكان على حقوق النزيل وهو أمانة
لدى مركز التأهيل وا صالح .ه

املادة حتتاا إىل تعديل وإىل إعادة نظر 31

قبل إقرارها؛ ألن فيها عدة مآخ قانونية وأيضًا دستورية ،حبيث أن حق
ا دارة يف حتديد العقوبات مطلق وبدون حتديد املخالفات ،وه ا ال جيوز من
الناحية التشريعية وخاصة من الناحية العقابية ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ نوار علي احملمود.
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العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،يقصد بالتنبيه ــ وهو إجراء قانوني ــ حث
املخالف على االلتزام بالنظام واللوائح ،وإال سيتم تطبيق اجلزاءات التأديبية
عليه ،ل لك أرى أن التنبيه ليس من اجلزاءات اليت تطبق على املخالف .ل ا
أقرتح ح ف البند اخلاص بالتنبيه وك لك البند املتعلق با ن ار يف حضور 5
احلراس أو النزالء من املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

01

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق مبوضوع احلبس االنفرادي ،أنا
أتفق مع زمالئي على أن ه من أصعب وأقسى العقوبات .هناك قوانني قامت
بتنظيم ه

املسألة وخاصة فيما يتعلق بالقواعد النموذجية ملعاملة السجناء

اليت ذكرت أنه عند إيقاع عقوبة احلبس االنفرادي أو تقليل وجبات الطعام 05
وغري ذلك من العقوبات اليت تعترب نوعًا من أنواع العقوبات القاسية؛ جيب
إخضاع السجني لفحص الطبيب ،حتى يقرر أن السجني بةمكانه أو
باستطاعته صحيًا أن يتحمل ه ا النوع من العقوبة ،ه ا من ناحية .من ناحية
أخرى ،بالنسبة إىل عقاب السجني ،هناك قوانني كثرية ومنها أيضًا القواعد
النموذجية ملعاملة السجناء اليت نصت على أنه يف حالة إيقاع أي عقوبة على 31
السجني جيب أن يعلم السجني باملخالفة املنسوبة إليه ،وإعطائه الفرصة
الكافية للدفاع عن نفسه ،وأيضًا على السلطات املختصة يف السجن أن
تأخ وقتها الكايف لدراسة ه احلالة ودفاعه ومن ثم تقرر إيقاع العقوبة،
ل ا أمتنى على اللجنة أن تأخ بعني االعتبار ه

املسألة وخصوصًا فيما
35

يتعلق به ا النوع من العقوبة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة اجلزاء التأدييب رقم  4ينص على
التالي «احلرمان من بعض أو كل االمتيازات املمنوحة له» ه عبارة عامة،
لكن عندما نكمل باقي البنود جند أن هناك البنود  5و 6و 7و 9و 01و00
تندرا حتت ه

االمتيازات ،ففي البند رقم  4ذكرت االمتيازات بشكل 5

عام ،ل ا أقرتح أن يكون البند كالتالي« :احلرمان من بعض أو كل
االمتيازات املمنوحة له مثل :احلرمان من الربامج الرتفيهية ...األنشطة
الرياضية ...احلرمان من التنز يف اهلواء ...احلرمان من املكافأة املالية»...
فكل البنود  5و 6و 7و 9و 01و 00تندرا حتت البند رقم  ،4وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

01

شكرًا ،الشيخ خالد ،اآلن هناك بعض املالحظات على بعض البنود،
وأعتقد أنه بدالً من أن نأخ اآلن االقرتاحات ونقوم بطرحها على اجمللس؛
أرى ــ مثلما اسرتددمت املادة السابقة أيضًا ــ أن تسرتدوا ه

املادة ملزيد من

الدراسة ،وأعتقد أن ا خوة لديهم مالحظات حول ه املادة أو ا خوة ال ين 05
لديهم مالحظات ومل يدلوا بها يف اجمللس سيوافون اللجنة بها .تفضل.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع النص احلكومي أتى بةجراءات
معينة وهي تشكيل جلنة تسمى جلنة التأديب ،ثم إن الوزارة هي اليت أعطتنا 31
ه اجلزاءات وناقشناها مع الوزارة ،ولكن ال مانع لدينا من أن نسرتد ه
املادة ونناقشها مرة أخرى مع الوزارة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن اللجنة تطلب اسرتداد ه

املادة ملزيد من الدراسة فهل 35

يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد ه

املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ

مقرر اللجنة.
5

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( :)57توصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة بالتعديل الوارد يف

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
ه

املادة مرتبطة باملادة السابقة اليت أعيدت إىل اللجنة ،ألنه من 01

املمكن أن تقوم اللجنة بتغري أرقام البنود يف املادة أو تدجمها مع بعضها،
ل لك أرى أن نؤجل مناقشة ه

املادة إىل حني االنتهاء من املادة  56اليت

أعيدت إىل اللجنة فهل يوافق اجمللس على ذلك؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد ه

املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ

مقرر اللجنة.

31

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( :)58توصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة بالتعديل الوارد يف

التقرير.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد سيف املسلم:
املادة ( :)61توصي اللجنة باملوافقة على ه

املادة بالتعديل الوارد يف

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه

املادة؟ تفضل األ عبداجلليل عبداهلل 01

العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة على البند  3ال ي يقول« :إذا
حاول النزيل ،»...وأقرتح إضافة عبارة «أو احملبوس احتياطيًا» بعد كلمة 05
«النزيل» ،ألن املادة بدأت بــ «ال جيوز استخدام القيد احلديدي على النزالء أو
احملبوسني احتياطيًا ،»...ل ا أرجو إضافة عبارة «أو احملبوس احتياطيًا» بعد
كلمة «النزيل» يف البند  ،3وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه

املادة أوردت حاالت استخدام القيد

احلديدي وهي يف حالة اهلياا وغري ذلك ،وبالعودة إىل املادة اليت متت إعادتها 35
إىل اللجنة ،وه

احلاالت من اخلطورة مبكان بصفة أن املادة مل تفرد

املخالفات ،ففي مثل ه احلاالت هل ال جيوز أن نقوم حببس النزيل حبسًا
انفراديًا أو اختاذ أي إجراءات ضد حبسب املادة اليت متت إعادتها؟ ألن هناك
ربطًا بني ه املادة واجلزاءات اليت متت إعادتها إىل اللجنة ،ه ا من ناحية.
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من ناحية أخرى ،البند  3يقول «إذا حاول النزيل اهلرب أو خط له أو كان
هناك خوف منه وكان هل ا اخلوف أسباب معقولة» ،هل املقصود هنا خوف
النزالء من قبل إدارة السجن؟ ه
النزيل

املادة غري متسقة ،يف حالة اهلروب هل

اف منه أو من اهلروب؟! ه

املادة حتتاا إىل حتديد القصد من

اخلـــوف ،هل يعتبـــر خطرًا أو اخلـــوف من اهلروب؟! وبالتالــي املـــادة مرتبطة 5
ــ كما قلت أيضًا ــ مبواد العقوبات ألن ه

املخالفات جسيمة ،هروب،

عصيان ،إضرار بالنفس ،إضرار باملمتلكات وما شابه ذلك ،يف حني أننا يف
العقوبات مل نوضح ما هي املخالفات اليت قد تنسب إىل النزيل ،وبناء عليه يتم
اختاذ االجراءات واجلزاءات اليت تعترب أشد قسوة من استعمال القيد
01

احلديدي بالنسبة إىل حقوق وحريات النزيل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفصـل األ النقيـب حسـني سـلمان مطـر رئـيس فـرع الـوزارات
واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية.
05

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،للتوضيح فق  ،ليست هناك عقوبة يف ه
املادة وإمنا هو إجراء حتفظي وهو استخدام القيد احلديدي على املسجون يف
احلاالت اليت ذكرت يف املادة ،وال توجد هناك عالقة بني ه املادة واملادة
املتعلقة بالعقوبات اليت متت إعادتها إىل اللجنة ملزيد من دراستها ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
35

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه املادة أفردت حاالت خمتلفة ،البند  3نص
على التالي «إذا حاول النزيل اهلرب أو خط له أو كان هناك خوف منه»...
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مبعنى أن هناك حالتني ربطت بني اخلوف واهلرب ،مع أن ه
حالة ،ومن املفرتض أيضًا أن يفرد هل

حالة وتلك

احلالة بند خاص حبيث يكون

كالتالي« :إذا كان هناك خوف منه وكان هل ا اخلوف أسباب معقولة»،
وبه الطريقة أعتقد أننا سنجيب عن تساؤل األخت لولوة العوضي ،مبعنى أن
اخلوف هنا من النزيل ،وه ا حبسب فهمي للمادة ،إذن يفرد هل احلالة بند 5
خاص ،وال تدمج مع حماولة اهلرب أو التخطي له؛ ألنها خمتلفة متامًا عنه،
فهما حالتان خمتلفتان دُجمتا يف بند واحد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أختلف مع ممثل وزارة الداخلية؛ ألن ه
املادة مل تأت كةجراء حتفظي ،صحيح أنها تكلمت عن حاالت اهلياا ،وعن
حاالت اهلروب ،ولكن إىل متى سيستعمل القيد احلديدي؟ ا جراء التحفظي 05
موقوت مبدة معينة ،وليس مطلقًا كما جاء يف النص ،ويف حالة حماولة
النزيل اهلرب ،فبا مكان استعمال القيد احلديدي معه ملدة شهر واحد ،ومن
اخلطورة مبكان أن تكون حقوق النزيل عرضة ملطلق تقدير اجلهة التنفي ية.
يف حالة ا ضرار بالنفس أو بالغري كرغبة النزيل باالنتحار ،هل أقيد النزيل
بقيد حديدي طوال فرتة سجنه؟ ملاذا أقول إن استخدام القيد احلديدي مرتب

31

بالعقوبات؟ ألنه مل يرد بشكل حتفظي ،وإمنا ورد كنوع من التدابري ،وحتى
إنه مل يأتِ كتدبري مؤقت أو احرتازي ،وإمنا جاء بصورة مطلقة ،حبيث
ميكن لإلدارة استخدامه حبجة أن ه ا الشخص خطر أو حبجة أنه حاول
ا ضرار بنفسه أو حاول اهلرب .إن استخدام القيد احلديدي معه باملدة اليت
تراها ا دارة فيه خطورة وتفري يف حقوق النزالء .البد أن نكون ح رين يف 35
التعامل مع ه ا النوع من ا جراءات أو من العقوبات ،فهو ال يأخ حكم
ا جراء التحفظي املوقوت مبدة معينة حبسب ما هو معروف يف القوانني
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والتشريعات؛ ل لك أقرتح إعادة ه املادة وتعديلها مبا يتفق مع القوانني ،وإن
كان استخدام القيد احلديدي على النزيل ــ كما تفضل ممثل وزارة الداخلية
ــ إجراء حتفظيًا وليس إجراء مطلقًا ،ويرتك تقدير موضوع املدة والكيفية
للجهة املختصة ،وشكرًا.
5

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه

املادة ال تتكلم عن العقوبات أو عن 01

اجلزاءات ،وإمنا هي ــ كما ذكر األ ممثل وزارة الداخلية ــ تتكلم عن
حاالت معينة يف فرتة معينة وحمدودة ،وال ميكن حتديدها هنا بوقت ،وإذا
حددناها بوقت فستكون مرتبطة باجلزاءات .من ه

احلاالت :إذا كان

السجني مريضًا وبه اضطراب نفسي ولديه هيجان أو مترد ،وه ا التمرد قد
يكون ملدة يوم أو أسبوع أو أكثر ،والوقت هنا مرتب

بعبارة «ه

احلاالت» ،وحنن نتكلم هنا عن أكثر من حالة ،وه

احلاالت أمور

05

تقديرية دارة السجون ،وال ميكن لإلدارة أن تنتظر إىل أن يهرب النزيل
لكي تضع عليه القيد احلديدي ،وإمنا عندما تكون هناك أدلة كافية
ومقنعة بالنسبة إىل إدارة السجن أو إدارة املؤسسة مبحاوالت هرب النزيل،
فالبد أن تكون هناك وقاية وإجراء حتفظي هل احلالة ،إضافة إىل ذلك أنه 31
ليس هناك وقت حمدد للحاالت ،فبعض حاالت التمرد قد تطول ،وبعض
احلاالت قد ال تتجاوز الساعات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير 35
شؤون جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شــكرًا معــالي الــرئيس ،لــو نرجــع إىل الــنص الــوارد مــن احلكومــة
فسنرى أنه ينص على أنه «ال جيـوز اسـتخدام القيـد احلديـدي كجـزاء إال أنـه
دارة املركــز أن تــأمر بتكبيــل النزيــل بالقيــد احلديــدي كــةجراء حتفظــي
وعرض األمر على مدير إدارة ا صالح والتأهيل أو جلنة التأديب خالل مـدة ال 5
تتجاوز أسبوع ،»...والغريب يف األمـر أن يف تعـديل النـواب هلـ املـادة مت حـ ف
ه ـ ا الــنص املتعلــق بكونــه إجــراء حتفظيً ـا ،وأنــه يعــرض علــى مــدير الســجن
...إخل ،وك ـ لك جملــس الشــورى قــام حب ـ ف ه ـ ا الــنص ،بينمــا أنــا أرى أن
النص احلكومي هو األسلم ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،انا أتفق مع ا خوة ال ين سبقوني يف الكالم05 .
حنن ليس لدينا اختالف خبصوص احلاالت ،فهي منصوص عليها يف مجيع
قوانني السجون واملؤسسات العقابية ،ولكن اختالفنا خبصوص مسألة أنه
جيب حتديد مدة زمنية ،أو أن تكون الفرتة حتت رقابة ،فليس من املعقول
ترك املدة مفتوحة ،ومن دون رقابة وإطالقها! ففي بعض احلاالت اليت يكون
فيها النزيل مريضًا ويعاني من هيجان أو غري من احلاالت النفسية ويكبل 31
بالقيد احلديدي ،البد أن يؤخ رأي الطبيب االستشاري املوجود يف املركز
لتحديد الفرتة الزمنية اليت ميكن خالهلا فك ه القيود ،فه املسألة البد
أن ختضع لرقابة ،وجيب أن حتدد مدة معينة الستخدام القيد احلديدي ،وأن
يكون استخدامه للضرورة القصوى ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هناك عدة وجهات نظر بالنسبة إىل نص املادة ال ي أوصت به
اللجنة ،وهناك اقرتاح بالعودة إىل نص املادة كما ورد من احلكومة يف
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مشروع القانون ،واللجنة تتبنى النص احلكومي مع التعديل ،فاأل الشيخ
خالد آل خليفة يريد إضافة عبارة «على النزالء أو احملبوسني احتياطيًا»،
تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن يف اللجنة متسكنا مبوضوع أن ه
احلاالت ال ميكن حتديدها يف فرتة زمنية معينة ،وإذا يرى اجمللس أن فرتة
أسبوع كحد أقصى مهمة بالنسبة إىل القانون ،فليس لدينا مانع؛ ألنها حاالت
آنية...

01

الرئيـــــــــــــــس:
يا أ خالد ،بصفتك رئيسًا للجنة قلت إنك توافق على نص احلكومة
ولكن بةضافة عبارة «احملبوسني احتياطيًا» ،ولكي يكون النص أوضح
سأقرأ على جملسكم املوقر نص املادة بعد التعديل املقرتح« :ال جيوز
استخدام القيد احلديدي كجزاء على النزالء أو احملبوسني احتياطيًا داخل 05
املركز إال أنه دارة املركز أن تأمر بتكبيل النزيل بالقيد احلديدي
كةجراء حتفظي وعرض األمر على مدير إدارة ا صالح والتأهيل أو جلنة
التأديب خالل مدة ال جتاوز أسبوع وذلك يف احلاالت اآلتية  »...أو هل ترغب
بةعادة املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟
31

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
ال مانع لدى اللجنة من إعادة ه املادة إىل اللجنة للمزيد من الدراسة.

الرئيـــــــــــــــس:
35

إذن هل يوافق اجمللس على إعادة املادة إىل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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