كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 1السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املسـاعد لشـؤون جملسـي
الشورى والنواب.
 - 4السيد أسامة أمحد عثمان املستشار القانوني.

5

ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:
 - 1الرائـــد حســـني ســـلمان مطـــر رئـــيس فـــر الـــوزارات وااي ـــات
احلكومية بإدارة الشؤون القانونية.
 - 4املقدم منى علي عبدالرحيم مديرة الشرطة النسائية.

11

 من وزارة الرتبية و التعليم:
- 1ال ـدكتورة منــى حممــد البلوشــي األمــني العــام املســاعد للتقيــيم
واالعتمادية يف األمانة العامة جمللس التعليم العالي .
 - 4السيد هاني رزق العشري املستشار القانوني.
 من وزارة التنمية االجتماعية:

15

 - 1السيدة بدريـة يوسـف اجليـب الوكيـل املسـاعد للرعايـة والت هيـل
االجتماعي.
 - 4السيد عبداهلل إبراهيم اجلودر رئيس قسم الشؤون القانونية.
 - 3الدكتور أسامة كامل متولي املستشار القانوني.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

41
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 من وزارة الصحة:
 - 1الدكتورة بدرية ياسر ااديان رئـيس جملـس إدارة مركـز الرفـا
الشرقي الصحي.
 - 4السيد حممود رشيد شريف مستشار شؤون اجملالس.

5

كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة
املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هي ة املستشارين القانونيني باجمللس،
كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة 11
العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم ،نفتــتح اجللســة العاشــرة مــن دور االنعقــاد
العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء 15
املعتـــنرين والبـــائبني عـــن اجللســـة الســـابقة .تفضـــل األب عبـــداجلليل إبـــراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد 41
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتنر عن حضور هنه اجللسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :خالد عبدالرمحن املؤيد للسفر يف مهمة رمسية
بتكليف من جهة أخرى ،ونوار علي احملمود لوفاة املبفور اا بإذن اهلل تعاىل
زوجة خاله ،وحممد حسن باقر رضي ،وخالد عبدالرسول آل شريف،
والسيد ضياء حييى املوسوي للسفر خارج اململكة ،والدكتورة ندى عباس 45
حفاظ لظرف صحي ،وحممد هادي احللواجي لظرف طارئ ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهنا 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 دالل
5

جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  53السطر  8أرجو تبيري عبارة
«وأطلب من اجمللس األعلى للقضاء النظر يف مس لة املادة  »185إىل عبارة
«وأطلب من األخت رباب العريض النظر يف مس لة املادة  185لتحقيق ما 11
تريده» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  34السطر  5أرجو تبيري عبارة
«ونص الدستور يف املادة األوىل» إىل عبارة «ونص الدستور يف ديباجته» .ويف
الصفحة نفسها السطر  17أرجو تبيري عبارة «ألننا ال نرى» إىل عبارة «ألننا

نرى» .ويف الصفحة  35السطر  13أرجو تبيري كلمة «الفقه» إىل كلمة 41
«اجمللس» ،ألن رأي الفقه مل ينقسم يف ش ن املخالفات الدستورية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى ؟

45

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل .لدينا بيان مبناسبة قرب
حلول ذكرى املولد النبوي الشريف .تفضل األب عبداجلليل إبراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.
5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة قرب حلول
ذكرى املولد النبوي الشريف :مبناسبة قرب حلول النكرى العطرة للمولد
النبوي الشريف ،مولد احلبيب ااادي املصطفى سيدنا وسيد اخللق أمجعني
حممد عليه الصالة والسالم ،الني أرسله اهلل تعاىل برسالة احلق اجللي11 ،
وبنور اإلميان القوي ،وبصوت احلق العلي ،ليمأل األرض عدالً وإنصافًا،
ورمحة لبين البشر أمجعني؛ يسر جملس الشورى أن يتقدم ب مسى آيات
التهاني والتربيكات إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى
آل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وإىل صاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر ،وإىل صاحب 15
السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد األمني نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء حفظهما اهلل ،وإىل شعب البحرين
الكريم ،واألمتني العربية واإلسالمية مجعاء ،مؤكدين أن الدين اإلسالمي
دين يسرٍ وأخوّة ،وحمبة وسالم ،وانفتاح على األديان األخرى ،األمر الني
يدعو إىل استثمار هنه املناسبة العطرة لتكريس أخالق ومشائل النيب 41
املصطفى صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ،والدعوة إىل ملّ الشمل،
والتسامح ،ووحدة الكلمة والصف ،داعني مجيع العلماء والدعاة واخلطباء
األفاضل إىل االضطال بدورهم ومسؤولياتهم الشرعية يف توجيه الناس إىل ما
حيفظ للمجتمع حلمته ووحدته ،ويعزّز األخوّة احلقة بني أفراده ،ويسهم يف
دفع مسرية اإلصالح والتنمية ،يف ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب 45
اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه .إننا يف هنه املناسبة اجلليلة ،لندعو
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 11

4114/1/6م املضبطة 11

املوىل العلي القدير أن يعيد هنه املناسبة العطرة على أمتنا العربية واإلسالمية
وهي ترفل بثوب العزة واملنعة ،وتنعم باألمن واالستقرار ،إنه مسيعٌ جميب،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيان آخر مبناسبة النكرى السابعة عشرة لت سيس
احلرس الوطين .تفضل األب عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس بقراءته.

11

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة النكرى
السابعة عشرة لت سيس احلرس الوطين :مبناسبة النكرى السابعة عشرة
لت سيس احلرس الوطين يسر جملس الشورى أن يرفع أمسى آيات التهاني
والتربيكات إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد املفدى ،وإىل صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان 15
آل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر ،وإىل صاحب السمو امللكي األمري
سلمان بن محد آل خليفة وىل العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس
جملس الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم ،وإىل مجيع منتسيب احلرس الوطين
برئاسة الفريق الركن مسو الشيخ حممد بن عيسى آل خليفة ،معربين عن
إشادتنا وبالغ اعتزازنا وعظيم فخرنا بهنه املناسبة الوطنية الباسلة اليت 41
تشكل مع قوة دفا البحرين واألمن العام الدر الواقي ململكتنا العزيزة
وملكتسباتها العظيمة ،ولصيانة املنجزات اليت حتققت يف اجملاالت كافة.
وإننا بكل الفخر نستشعر ما وصلت إليه قوة احلرس الوطين من جاهزية
عالية وتدريب رفيع ،وروح معنوية وثابة ،واستعداد لتلبية الواجب بكل
كفاءة ،وقيم االنضباط واإلدارة والنزاهة ،اليت تعترب من أبرز السمات 45
املشرفة للحرس الوطين ،إضافة إىل االحرتافية العالية ،والبسالة الكبرية،
والكفاءة املتميزة ،والشعور باملسؤولية امللقاة على عاتقهم ،ومساهمتهم
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املشهود اا يف استقرار الوطن وسالمة أراضيه وأمنه .معربين كنلك عن
عميق تقديرنا جلميع اجلهود اليت يبناا منتسبو احلرس الوطين ،وعملهم
املخلص الني يقومون به يف سبيل حتقيق األهداف النبيلة من أجل إعالء راية
الوطن ،ومحاية مكتسباته وإجنازاته ومقدراته .كما أن جملس الشورى
ليؤكد يف هنه املناسبة دعمه الكامل ومساندته الالحمدودة للحرس الوطين 5
يف بناء قدراته الدفاعية ،وتطوير عناصره البشرية والتكنولوجية ،داعني اهلل
جلت قدرته أن يعيد هنه املناسبة على اململكة باخلري والعزة واملنعة ،ويديم
عليها نعمة األمن واالستقرار والرخاء ،يف ظل قيادتها احلكيمة حفظها اهلل
ورعاها ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األب عبداجلليل تفضل األب عبداجلليل إبراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس بقراءتها.
15

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالة معالي السيد خليفة بن
أمحد الظهراني رئيس جملس النواب بش ن ما انتهى إليه جملس النواب حول
مشرو قانون بتعديل املادة ( )75من القانون رقم ( )37لسنة 4119م يف ش ن
السلك الدبلوماسي والقنصلي .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية 41
والدفا واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واالقرتاح بقانون بش ن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة
دفا البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1976م
واملقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل .وقد متت إحالته
إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.
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45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة التقرير التكميلي األول للجنة شؤون املرأة والطفل خبصوص مشرو
قانون بش ن محاية األسرة من العنف( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس النواب) .وأطلب من األخت الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل مقررة 5
اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:

11

هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق / 1

صفحة )66

41

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشرو القانون .تفضلي األخت
مقررة اللجنة.
45

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشرو القانون بش ن محاية
األسرة من العنف( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)،
وبعد االطال على اآلراء واملالحظات اليت أبديت من قِبل مجيع اجلهات املعنية
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متت إعادة دراسة املشرو بناء على املعطيات اجلديدة .وخلصت اللجنة إىل
ضرورة إجراء تعديالت مهمة وذلك بإعادة صياغة واستحداث عدد من املواد
يف مشرو القانون لتنسجم مع احلاجة العملية إىل تنفينه ،حبيث خيرج
بصورة مرضية وحمققة ألهدافه األساسية ،اليت حتفظ لألسرة كيانها
ومتاسكها وترابطها كما نص عليها الدستور يف املادة اخلامسة منه ،اليت 5
أكدت أن األسرة أساس اجملتمع ،قوامها الدين واألخالق وحب الوطن،
وحيفظ القانون كيانها الشرعي ،ويقوي أواصرها وقيمها ،وحيمي يف ظلها
األمومة والطفولة ،ويرعى النشء ،وحيميه من االستبالل ،ويقيه اإلهمال
األدبي واجلسماني والروحي .كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني
واخللقي والعقلي .وكما أكد ميثاق العمل الوطين أن األسرة من القيم 11
األساسية يف اجملتمع اليت ينببي التمسك بها واحلفاظ عليها ،بل والدفا
عنها .ومن أجل حتقيق هنه القيم واملبادئ ويف مقدمتها احلفاظ على األسرة؛
رأت اللجنة أهمية صدور مثل هنا املشرو بقانون يف جمتمعنا للحفاظ على
كيان األسرة من التفكك واالعتداءات اجلسدية واجلنسية والنفسية اليت قد
تُرتكب من فرد على آخر يف حميطها ،وخصوصًا أن هنا املشرو بقانون 15
جاء ملعاجلة وضع خاص باألسرة ،ويف إطار خاص ،ويُراعى فيه االمتداد
والشمول حلماية املعتدى عليه ببض النظر عن مكان وقو االعتداء ،مما
استوجب على اللجنة أن تُراعي النصوص القانونية التجرميية الواردة يف
القوانني األخرى وذلك لعدم التكرار ومنعًا للتناز بينها مثل قانون العقوبات
وقانون الطفل وغري ذلك .ورأت اللجنة أهمية تبيري مسمى مشرو القانون من 41
«مشرو قانون بش ن محاية األسرة من العنف» إىل «مشرو قانون بش ن
احلماية من العنف األسري» وذلك حتى يصبح أكثر دقة ومشو ًال لتوفري
احلماية لألسرة وأفرادها .ويت لف مشرو القانون بعد إجراء التعديالت
األخرية من ديباجة وإحدى وعشرين مادة .وقد روعي يف وضع الديباجة إضافة
بعض االتفاقيات ذات العالقة اليت انضمت إليها مملكة البحرين ،وترى 45
اللجنة أهمية الرجو إىل االتفاقيات للت كد من كفالة األسرة ومحايتها
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 14

4114/1/6م املضبطة 11

باعتبارها نواة اجملتمع ،وكنلك لت كيد النهج العام الني اختنته مملكة
البحرين حلفظ حقوق اإلنسان ومنها حقوق املرأة والطفل .وقد اهتمت اللجنة
بتوفيق مواد القانون بالشريعة اإلسالمية البراء مبا حيفظ مكانة األسرة
وحيمي أفرادها من دون املساس ب سس الوالية لرب األسرة أو غض النظر عن
متطلبات الرتاحم والتواد املتوخاة بني أفراد األسرة الصاحلة .كما أولت 5
اللجنة االهتمام والعناية الالزمة لتوفيق التعريفات واألحكام والعقوبات اليت
نص عليها قانون العقوبات النافن يف مملكة البحرين لسد أي حاجة إىل
النص على ما مياثلها واليت تعاجل من وجهة نظر اللجنة الكثري من
االقرتاحات اليت أشارت إليها بعض اجلهات اليت مت االجتما معها خالل عمل
اللجنة على مشرو القانون .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء 11
أثناء دراسة مشرو القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة من حيث
املبدأ على مشرو قانون بش ن محاية األسرة من العنف (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)؛ واملوافقة على مواد مشرو القانون
بالتعديالت الواردة تفصيالً يف اجلدول املرفق .واألمر مرتوك جمللسكم
15

املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد
اجلشي.

41

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،انتظرنا طويالً صدور مثل هنا القانون نظرًا
إىل أهميته ،وعندما أطلعت على التقرير واملرفقات اليت جاءت من اللجنة
أدركت حجم العمل الكبري الني قامت به ،واجلهد الواضح الني بنلته،

وخاصة أنها تلقت العديد من املالحظات واآلراء من خمتلف اجلهات ذات 45
العالقة؛ وال يسعنا إال أن نشكر اللجنة على ما بنلته من جهد يف دراسة هنه
املالحظات واآلراء ،ألنه من املالحظ أنها أخنت بكثري من هنه اآلراء
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واملالحظات يف تعديل مشرو القانون املوضو أمامها حبيث صدر لنا بهنه
الصورة يف وقت حنن أحوج ما نكون فيه إىل صدور مثل هنا القانون ،ألن
مملكة البحرين على وشك أن تناقش تقريرها أمام اللجنة املعنية باتفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واليوم مشرو القانون هنا
يشكل إضافة نوعية إىل املنظومة التشريعية اليت تُعنى باألسرة واملرأة والطفل 5
بشكل خاص .نشكر اللجنة على جهدها ،وأود أن أؤكد هنا أن الكثري
من الدول تركز يف مشاريع من هنا النو على موضو مكافحة العنف أو
محاية املرأة من العنف ،لكن مملكة البحرين أخنت خطوة متقدمة يف هنا
اجملال حيث جعلت هنا القانون محاية لألسرة جبميع أفرادها وليس فقط
للمرأة .أنا أهنئ اللجنة على هنا التقرير؛ لدي مالحظات كثرية على مشرو

11

القانون ،ولكن هنا ال ينفي اجلهد الكبري الني بُنِ َل يف إعداد هنا التقرير،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

15

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أضم صوتي إىل صوت سعادة
األخت الدكتورة بهية اجلشي يف شكر رئيسة وأعضاء جلنة شؤون املرأة
والطفل باجمللس على ما بنلوه من جهود يف إعداد هنا التقرير التكميلي 41
وفقًا ملعطيات جديدة ،وكنلك ما أجروه من تعديالت من حيث الصياغة.
سيدي الرئيس ،أرغب يف أن أشدد على احلرص على اإلسرا يف إصدار هنا
القانون ،نظرًا إىل احلاجة املاسة إليه؛ وخصوصًا من حيث حتقيقه للهدف
الدستوري األمسى وهو حفظ األسرة وكيانها يف ظل املنظومة الشرعية
واالجتماعية ،وكنلك إذا أخننا بعني االعتبار نسبة االعتداءات اجلسدية 45
واجلنسية واللفظية حبسب إحصائيات االحتاد النسائي البحريين واليت تدل
على أن جممو حاالت العنف املوجهة ضد النساء واألطفال (حاالت التعنيف)
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اليت سُجلت يف مكاتب اإلرشاد األسري يف عام كامل تزيد على  1179حالة
يف عام 4111م ،وعليه أضم صوتي مرة أخرى إىل صوت سعادة األخت
الدكتورة بهية اجلشي يف أن احلاجة إىل هنا القانون ماسة ،وخصوصًا يف
هنا الوقت ،وكنلك أشكر اللجنة على أخن مجيع املالحظات اليت أُبديت
خالل اجللسات املاضية ومالحظات اجلهات األخرى يف اعتبارها ،لقد بنلوا 5
جهدًا كبريًا .سيدي الرئيس ،حنن هنا أمام مسؤولية كبرية جيب أن تؤخن
بعني االعتبار ،حيث إننا باملوافقة على هنا القانون حنقق اادف الني تسعى
إليه الدولة وهو االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت انضمت إليها
وصدّقت عليها مملكة البحرين ،واليت من أهمها اتفاقية حقوق الطفل،
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ كنلك يتفق هنا 11
املشرو مع نهج اململكة يف احلفاظ على حقوق اإلنسان ،لنلك أرى أن
أعضاء اللجنة قد وفقوا يف إعداد هنا التقرير ،والرتكيز بشكل أكرب يف
هنا القانون على تعريف شامل ومتكامل للمفاهيم األساسية اليت يقوم
عليها ،باإلضافة إىل اادف األساسي من وجوده؛ لنا أرجو من زمالئي أعضاء
اجمللس املوافقة على هنا املشرو املهم يف هنه اجللسة ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
41

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا ال خيتلف اثنان على أهمية هنا املشرو
بقانون بالنسبة إىل املنظومة التشريعية يف مملكة البحرين ألنه سوف يسد
فراغات كثرية موجودة على أرض الواقع .من يشتبل يف موضو العنف
األسري سواء الواقع على الزوجة أو على الطفل أو حتى على الزوج أو األقارب

يشعر مبدى أهمية هنا املشرو  .بالنسبة إىل تقرير اللجنة لدي مالحظات 45
عليه ،فاللجنة يف تقريرها ذكرت مرئيات مجيع اجلهات ــ تقريبًا ــ اليت مت
التواصل معها ،لكن مل يُنكر ضمن هنه املرئيات رأي اجمللس األعلى
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للمرأة ،وأعتقد أن هنا الرأي البد أن يُنكر يف التقرير .واملالحظة الشكلية
على التقرير أنه يف الصفحة رقم  3من التقرير ورد من حيث الظاهر أن هناك
تكرارًا يف العبارات ،ففي هنه الصفحة عبارة تقول« :مقارنة بني بعض
نصوص مشرو القانون والقوانني املشابهة( .مرفق)» وعبارة أخرى تقول:
«مقارنة بني مشرو القانون وقانون احلماية من العنف األسري رقم ( )6لسنة 5
4118م للمملكة األردنية ااامشية( .مرفق)» ،تلتها عبارة« :قرار جملس
النواب ومرفقاته( .مرفق)» ثم يف الصفحة التالية من التقرير جند العبارات
نفسها منكورة مرة أخرى ،والني يقرأ التقرير جيد أن هناك تكرارًا يف
مفرداته يف هنه اجلزئية ،ف رجو التوضيح من مقررة اللجنة حول هنا
التكرار ،وهل هناك مربر للتكرار؟ باإلضافة إىل أن لدي مالحظات على 11
مواد املشرو بقانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا عضو يف اللجنة وكنت رئيسها
السابق ،ولكين أحب أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل اإلخوان النين دعموا
هنا املشرو بقانون من حيث املبدأ ،وأمتنى على اإلخوان وعلى جملسكم
املوقر أن يوافقوا على املشرو من حيث املبدأ كما هو اآلن ،ألنه بالفعل 41
تبيّر ،حيث إنه كان يتكلم سابقًا فقط عن املرأة ومحاية املرأة ،تلك هي
الصياغة األولية ،واللجنة بالتوفيق والتوافق مع اإلخوان غيّرت كثريًا واجتهت
إىل محاية األسرة ككل جبميع أفرادها ،وبالتالي مل تقصر األمر على املرأة
فقط ،وبنلك خرجنا من نطاق ما يُمكن أن خيالف الشر يف هنا اجملال.
احلقيقة أننا استنرنا أيضًا برأي اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،وجاءت 45
توجهاتهم متوافقة مع محاية األسر ككل ،ومحاية مجيع أفراد األسرة من
العنف األسري؛ لنلك معالي الرئيس أمتنى على اإلخوان أن يساعدوا اللجنة
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ويدفعوا بهنا االجتاه ،أعين اجتاه تثبيت املشرو واملوافقة عليه من حيث
املبدأ ثم مناقشة املواد إذا كانت هناك عليها أي تعديالت ،ولكن حتمًا أُخن
بعني االعتبار مجيع آراء اجلهات املعنية ،وميكن أن رأي اجمللس األعلى
للمرأة مل يُنكر ولكن أعتقد أنهم على اطال على هنا املوضو  ،وال
أتنكر بالتحديد هل اطلعوا عليه يف هنه املرحلة أم يف املرحلة السابقة؟ 5
ولكن حتمًا اطلعوا عليه ،واالحتاد النسائي له إسهاماته ،والوزارة املعنية اا
إسهاماتها ،وأمتنى على اإلخوان مجيعًا أن يدفعوا بهنا االجتاه لكي يُثبت
املشرو من حيث املبدأ ومن ثم ننتقل ملناقشة املواد ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشاطر مجيع اإلخوان النين
تكلموا قبلي حقيقة أن هنا القانون بُنِلَ فيه جهد كبري ،وخاصة أنه مرّ 15
بدورتني ونصف من أدوار االنعقاد ،وذلك ألننا أحببنا أن يكون هنا القانون
متقنًا نظرًا إىل حساسيته كونه مرتبطًا باألسرة ،واستهدفنا فيه احلماية
والوقاية والعقوبات؛ وهنه فرصة لكي نشكر مجيع اجلهات احلكومية
والرمسية ،وكنلك األهلية ،اليت أسهمت معنا يف جتويد هنا القانون ،وقد
كان جتميع كل هنه اآلراء صعبًا ولكنّه كان ممتعًا يف الوقت ذاته حيث 41
إن كل هنه اجلهات اا اهتمامها مبوضو األسرة وتدرك حساسيته ،وتدرك
كنلك صعوبة التدخل التشريعي يف موضو يتعلق باألسرة وميسها بشكل
أساسي .عطفًا على ما أثري بش ن اجمللس األعلى للمرأة أرجو أن تالحظوا أن
هنا التقرير هو تقرير تكميلي وهناك التقرير األول الني قُدِّمَ للمجلس ومت
عرضه من قبل ،وكان من ضمن املرئيات السابقة مرئيات اجمللس األعلى 45
للمرأة ومرفقاته موجودة ومشار إليها باعتبارها مرفقًا رئيسيًا من املرفقات
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اليت مت وضعها يف التقرير ،وي خن يف الرتقيم امللحق رقم  1حبكم اختصاصه
يف املوضو املتعلق باملرأة .األمر اآلخر ،بالنسبة إىل ما أثارته األخت لولوة
العوضي حول التكرار ،نقول إن الوارد يف الفقرة األوىل أن هنه مرفقات
جملس الشورى ،واملرفق الثاني مكتوب فيه قرار جملس النواب ومرفقاته،
وهناك تطابق ما بني املرفقات باعتبار أن اإلخوان يف جملس النواب واإلخوان 5
يف جملس الشورى مشكورين ــ األب علي العرادي الباحث القانوني واإلخوة
الباحثني القانونيني يف جملس النواب ــ حتى يوصلوا إىل األعضاء التشريعات
املقارنة اليت مت سنّها يف جمال محاية األسرة وضعوها يف جداول ،لنلك كان
من الواجب ذكر هنه املرفقات على سبيل التفصيل حتى يتيسر لألعضاء
الرجو إليها عند احلاجة إىل مقارنة نص مادة مع مادة أخرى من القوانني 11
النافنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.
15

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أضيف إىل أي كلمة سابقة ،ولكين
أؤكد أهمية هنا املشرو بقانون ،أنا ال أعرتض على كوني امرأة ،ولكن
باألمس يف برنامج (نواعم) ت ملت لكوني امرأة ،عندما وجدت املرأة تُجلد يف
إحدى الدول العربية يف امليدان ألنها أخط ت ،يف حني أننا البد أن نكتم 41
األشياء اخلاصة باألسرة ،ولكنهم وضعوا املرأة يف مكان عام وجلدوها أمام
الناس ،وأي عنف أكرب من هنا العنف األسري! أنا أؤكد أهمية هنا
القانون ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أوضح مالحظيت بش ن التكرار بعد
أن أوضحت األخت دالل الزايد األمر ،حيث إن الوارد يف التقرير مل يفرّق أو
يبيّن أن هنه مقارنات قدمها جملس الشورى واألخرى قدمها جملس النواب؛
حنن نقصد جتويد التقرير ليس إال ،وال خنتلف مع أحد ،ولكن لو قرأها 5
السادة األعضاء فسيجدون أن فيها تكرارًا؛ وعليه ولتجويد التقرير البد أن
يوضّح أن هنه مرفقات جملس النواب ،وتلك مرفقات جملس الشورى ملنع ما
يقال عنه إنه تكرار .بالنسبة إىل رأي اجمللس األعلى للمرأة ،مادامت اللجنة
قد ذكرت مجيع املرئيات ،فقد كان من األوىل اإلشارة إىل أن هنه املرئيات
موجودة يف التقرير السابق ،ومادام أن هنا تقرير تكميلي ف متنى إضافة 11
هنه العبارات من باب التجويد إذا رأت اللجنة أو مقررها ذلك .وأرد على
األخت منرية بن هندي وأقول إن ما حدث وشاهدَتْه يف الفيديو ليس عنفًا
أسريًا بل عنف مؤسسي متارسه الدولة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما رأيت التكرار الني ذكرته األخت
لولوة العوضي اعتقدت أنه من باب اخلط املطبعي ألني مل أرَ يف التقرير 41
جدوالً واجلدول املقارن املوجود هو من إعداد الباحث يف جملس الشورى علي
العرادي ،وليست هناك مقارنة من جملس النواب ،ف رجو أن توضح اللجنة ما
إذا كان التكرار خط مطبعيًا بالفعل أو أن هناك شي ًا من جملس النواب
وآخر من جملس الشورى ،وشكرًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.
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وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،هنا القانون قانون مهم جدًا ويدخل يف
اختصاصات وزارة التنمية االجتماعية ،ونشكر اللجنة على دعواتها لنا وقد
أرسلنا ام مرئياتنا ومالحظاتنا ،وقد أُخن جبزء بسيط منها ومل يؤخن بكل
مالحظات الوزارة .ونريد أن نشري إىل أن الدعوة حلضور اجللسة مل أعلم بها 5
إال يوم أمس ،فكان الوقت ضيقًا جدًا ،ولكن بدراستنا السريعة للقانون
وجدنا أنه ما زالت بهنا القانون أخطاء جوهرية منها :خبصوص إنشاء إدارة
لإلرشاد األسري مل يتطرق القانون بتاتًا إىل مراكز اإلرشاد األسري اليت
متثل يدنا اليت تصل إىل اجملتمع ،وقد قدمنا مالحظاتنا خبصوص آلية
تنظيمها ،ولكن مل تنكر بتاتًا يف القانون .باإلضافة إىل أنه حتى لو أنش ت 11
اإلدارة واا اختصاصات ولكن األمر ليس بالشكل الني ذكر يف القانون؛
ألن هيكلية هنه اإلدارة هي من اختصاص ديوان اخلدمة املدنية ومن األفضل
عدم ذكرها يف القانون .خبصوص املالحظات األخرى وخصوصًا اليت
س ذكرها اآلن مثل أن يصدر وزير التنمية االجتماعية األحكام والقرارات
اليت تنظم عمل إدارة اإلرشاد األسري ،هنا ليس من اختصاص الوزير بل من 15
اختصاص ديوان اخلدمة املدنية وهو من األمور اجلوهرية .ويف املادة  5ذكر
أنه "تتوىل األجهزة الفنية املختصة بالوزارة التفتيش الفين واإلشراف املالي
واإلداري على إدارة اإلرشاد األسري" ،ضبطية قضائية ونفتش على أنفسنا،
هنا ال جيوز! فالضبطية القضائية هي للتفتيش على مراكز اإلرشاد اخلاصة
اليت تنش  ،هنا أيضًا خط جوهري يف هنا القانون .املادة  11ربطت بني 41
النيابة العامة والشرطة ودخوام إىل املنزل ،هم ال يدخلون إال يف حالة وجود
جرمية ،وليس للتحقق من وجود عنف أسري ،فالبد من النظر يف ذلك .هنه
بعض املالحظات اجلوهرية اليت وجدناها يف القانون ،وكان بودنا أن يتم
األخن بآراء الوزارة ولكن أُخن جبزء بسيط منها؛ حتى يظهر القانون
متكامالً ومتناسبًا مع اجلهة التنفينية وعملنا يف الوزارة .مكاتب اإلرشاد 45
األسري مكاتب مهمة جدًا والبد أن نبين عليها وننكرها يف القانون إذا
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ذكر هنا األمر .وهناك بعض املالحظات القانونية على صياغة عدد من
املواد؛ لنلك نتمنى أن تتم دراسة القانون بصورة مفصلة أكثر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد طلبت نقطة نظام وكان من املفرتض أن
أحصل على فرصة لطرحها قبل مداخلة سعادة الوزيرة .سعادة الوزيرة دخلت
يف صلب القانون ،وأعتقد أن ذلك كان جيب أن يتم عند مناقشة مواد 11
القانون ،وإذا اتفقنا معهم على املالحظات فسنحاول أن نعدل القانون أو
الصياغة ،ومشرو القانون كله جاء بناء على اقرتاحات املؤسسات الرمسية
واملؤسسات األهلية وقد متت صياغتها وتدارسها يف اللجنة .سعادة الوزيرة
تكلمت عن موضو اإلدارة وأن القانون مل ينكر موضو مراكز األسرة،
وحنن تركنا كل املوضو للقرارات ،فإنشاء املراكز يعود إىل القرارات15 ،
ويتم االتفاق مع ديوان اخلدمة املدنية يف هنا الش ن .ولكننا يف القانون
حاولنا قدر اإلمكان أن نركز يف اختصاصات اإلدارة وسياسية الوزارة يف
موضو العنف األسري؛ ولنلك أعتقد أنه إذا كانت هناك أي مالحظات على
مواد القانون فيجب طرحها عند مناقشة مواده ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

41

شكرًا ،تفضل األب فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل اللجنة على هنا اجلهد45 .
استوقفتين مرئيات وزارة العدل الواردة من الصفحة  184إىل الصفحة ،184
وهي مالحظات قيمة ألني أعتقد أن وزارة العدل ووزارة التنمية االجتماعية
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هما الوزارتان األكثر أهمية بالنسبة إىل مشرو هنا القانون ،فمرئيات وزارة
العدل كانت كثرية ومهمة جدًا،

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،األخت لولوة العوضي ما هي نقطة النظام؟

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،لقد اختلطت عليَّ األمور ،هل حنن اآلن نناقش
القانون من حيث املبدأ أم أننا نناقش املواد؟ فسعادة الوزيرة تكلمت عن مواد
11

حمددة ،وقد خرجنا عن نطاق املناقشة العامة...

الرئيـــــــــــــــس:
ما تفضلت به سعادة الوزيرة هو يف إطار املناقشة العامة أيضًا ،وقد
ضربت بعض األمثلة ،ووضحت أنهم تقدموا مبقرتحات ومل يؤخن بها ،وهنا
15

مل خيل باملوضو  .تفضل األب فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مرئيات وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
ــ وهي الوزارة املعنية األوىل مبشرو هنا القانون ــ مهمة جدًا يف ضوء مشرو
قانون له عالقة بالشر والعرف واملوروث االجتماعي بالنسبة إىل تكوين 41
األسرة يف جمتمع عربي مسلم صبري كاجملتمع البحريين ،وال أريد أن
أذكرها ألنها مرئيات كثرية ،ولكين س قرأ ما ختمت به الوزارة رأيها:
"واستنادًا إىل كل ما تقدم فإن وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف إذ
تقدم إىل جملس الشورى املوقر دوره ااام يف العملية التشريعية لت مل إعادة
النظر يف مشرو القانون املاثل يف ضوء ما تقدم من مالحظات" ،أمتنى أن 45
يوجز لنا ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية أهم مآخن الوزارة على مشرو
هنا القانون حتى نكون على بينة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ممثل وزارة العدل موجود ،وإذا وصلنا إىل مناقشة املواد فمن
حق مجيع اجلهات املعنية أن تدلي برأيها .تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص وزارة العدل ،حنن حاولنا قد
اإلمكان أال خنرج عن أحكام الشريعة اإلسالمية وثوابتها ،ولكن عندما
طلب منا وضع القانون مبا يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية كنا حنتاج
ــ باعتبارنا مشرعني ــ إىل أن نضع القاعدة الشرعية يف النص القانوني ،أما أن 11
نطلق املوضو بالقول :وفقًا ألحكام الشريعة فإننا بنلك سندخل يف مسائل
فقيهة كثرية قد تؤدي إىل كثري من الضرر وقد ال خيدم ذلك القانون نفسه،
وبالتالي فإننا ملتزمون بثوابت الشريعة اإلسالمية يف القانون ،وكنلك حنن
ملتزمون بها يف الدستور يف املادة  ،4ولكن حتى نتمسك بالقواعد الفقهية
البد أن نضعها باعتبارها قواعد قانونية ،وكان اقرتاح الوزارة وضع نص15 :
"وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية" وكان من الصعوبة أن جند القاعدة
الفقهية اليت يتفق عليها اجلميع حتى نصوغها يف القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

41

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أوضح لألب فؤاد احلاجي أن هنه
املنكرة حدث بش نها خالف حتى يف جملسكم املوقر بيين وبني ممثل وزارة
العدل ألنها جاءتنا مت خرة يف يناير 4114م وحنن اليوم يف 4114م ،ومل تكن 45
موقعة أصالً ومل ت تنا بالطريق الرمسي ،وقد وضعناها من باب إثبات تواصلنا
مع اجلهات املعنية وباألخص وزارة العدل ،وبالتالي ال تعترب قائمة ،وهنه
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املنكرة تتحدث عن صيبة القانون قبل سنتني وال تتحدث عن الوضع الراهن
والصيبة اليت تقدمت بها اللجنة اآلن ،ولنلك أعتقد أنها ــ مع احرتامي
وتقديري ملا جاء فيها ــ ال تتحدث عن ما نتحدث عنه اآلن ،ف رجو أخن هنا
بعني االعتبار ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشرو القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشرو القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

41

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف أعرض التقرير ،واملواد اليت أقرتها
اللجنة سرتونها على شاشة العرض ،وسوف أقرأ توصية اللجنة .مسمى مشرو
القانون( :مشرو قانون بش ن محاية األسرة من العنف) :توصي اللجنة
باملوافقة على مسمى مشرو القانون بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:

45

هل هناك مالحظات على مسمى مشرو القانون؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشرو القانون بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الديباجة،
تفضلي األخت مقررة اللجنة.
11

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل 15
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظتان حول الديباجة ،املالحظة
األوىل :ورود قانون احملاماة ،عندما نقرأ مواد املشرو ال نرى أي ترمجة انا 41
القانون إال يف حالة التنازل عن الشكوى ،واملادة اليت تكلمت عن التنازل
منحت احملامي حق التنازل عن الشكوى ،وهنا حق خطري جدًا ألننا نعطي
احملامي حق التنازل عن الشكوى يف موضو العنف األسري .نظام قانون
احملاماة يف البحرين هو أن احملامي ميثل موكله وليس له متثيل شخصي ،لنا
أرى أن قانون احملاماة ليس له ترمجة إال فيما يتعلق بهنه املادة .املالحظة 45
الثانية :املشرو بقانون أضاف إدارة مستقلة تقريبًا إىل وزارة التنمية
االجتماعية ،وهنا يتطلب أن يضاف إىل الديباجة املرسوم اخلاص بإنشاء
وزارة التنمية االجتماعية ،ألنه سيرتتب عليه تعديل اإلدارات واالختصاصات،
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ولو نرجع إىل املشرو يف مواده فسنرى أنه أضاف إدارة إىل الوزارة ومنحها
اختصاصات من آثارها أنها تتمتع بالشخصية االعتبارية بدون مسمى ،ألنه مت
نقل اختصاصات اللجنة الوطنية ــ وهي اللجنة اليت كان يشكلها املشرو
قبل التعديل ــ إىل اجمللس الوطين ،لنا أرجو من األخت مقررة اللجنة أن
توضح هنين األمرين؛ ومن املمكن أن أكون خمط ة يف أن قانون احملاماة 5
ليس له ترمجة إال فيما يتعلق مبنح احملامي حق التنازل عن الشكوى ألن
املشرو يقول «للمعتدى عليه أو من ينيبه» وهو احملامي ،وإذا افرتضنا أن من
ينيبه هو الولي الشرعي فليس هناك دا ٍ إىل ذكر قانون احملاماة يف
الديباجة ،ألنه مل يقصد هنا احملامي فال أثر أو ترمجة لقانون احملاماة على
11

أحكام هنا املشرو بقانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ورد قانون احملاماة يف الديباجة باعتبار أنه
كان موجودًا يف املقرتح األصلي الني صدر عن جملس النواب ،وبالتالي
أحيل هنا املشرو إلينا وكان قانون احملاماة موجودًا يف الديباجة ،لنا حنن
مل حننفه ووضعناه يف الديباجة ،وكما ذكرت األخت لولوة العوضي أن

اإلنابة من املمكن أن تكون للمحامي أو لوكيله اخلاص أو لولي أمره أو 41
القيّم عليه بالنسبة إىل التنازل .بالنسبة إىل مس لة وضع املرسوم اخلاص
بإنشاء وزارة التنمية االجتماعية يف الديباجة ،مل نعتد ــ عرفًا ــ أن نضع
املراسيم يف الديباجة بل إننا نضع املراسيم بقوانني أو القوانني دائمًا ،لنلك
مل نضع أي مراسيم خاصة مبوضو وزارة التنمية االجتماعية يف الديباجة،
وأعتقد أن الديباجة شاملة وكافية وال حتتاج إىل هنا املوضو  ،وشكرًا.
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45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت لولوة تس ل ملاذا ورد قانون احملاماة يف الديباجة إذن؟!
وأعتقد أنها تقرتح شطب قانون احملاماة من الديباجة.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،كنت أنتظر جوابًا عن سؤالي ولكن األخت رباب
العريض قد أجابت عنه ،وبالتالي أرى أن األخت رباب العريض تتفق معي حول
جزئية أننا إذا قلنا «من ينيبه» فليس احملامي فقط هو الني ينيبه ،فقد
يكون الولي الشرعي أو الوصي أو القيّم عليه الني تعيّنه احملكمة

الشرعية ،واختصاصاتهم ختتلف عن اختصاصات احملامي ،واحملامي ال ميثل 11
نفسه ،والنص الوارد يف القانون يفوّض احملامي يف التنازل عن الشكوى،
ويعترب هنا األمر من اخلطورة مبكان ،لنا أرى حنف فقرة «وعلى قانون
احملاماة» من الديباجة ،وكما تفضلت األخت رباب العريض أن قانون احملاماة
ليس له أي ترمجة إذا كنا نقصد مبن ينيبه الولي الشرعي أو القيّم عليه أو
الوصي ،فليس هناك دا ٍ إىل ذكر قانون احملاماة يف الديباجة ألن احملامي 15
أصالً ال ينفن رغبته ألنه سينفن رغبة املعتدى عليه.

الرئيـــــــــــــــس:
اآلن أنتِ تكلمت وكالمك واضح ،فهل تطلبني الشطب؟

41

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم أطلب شطب هنا القانون من الديباجة ،كنت يف البداية أنتظر
الرد ومل أطلب الشطب ولكن بعد أن أجابت األخت رباب العريض عن سؤالي
أطلب شطب عبارة «قانون احملاماة» ألنه ليس اا ترمجة يف القانون ،واألمر
مرتوك جمللسكم ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على شطب قانون احملاماة من الديباجة كما
اقرتحت األخت لولوة العوضي؟

11

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

15

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

41

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
الباب األول :أحكام عامة :املادة ( :)1توصي اللجنة باملوافقة على هنه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
45

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل باب التعريفات :األحكام العامة،
مل يرد أي تعريف للوزارة ــ وزارة التنمية االجتماعية ــ بينما وردت يف نصوص
القانون كلمة الوزارة عدة مرات ولكننا مل جند أي تعريف للوزارة يف
التعريفات يوضح أن الوزارة هي وزارة التنمية االجتماعية ،هنه نقطة .النقطة 5
الثانية :تعريف العنف األسري هو «كل شكل من أشكال سوء املعاملة
اجلسدية أو اجلنسية أو النفسية الني يقع يف إطار األسرة من قبل أحد
أفرادها ضد فرد آخر ويشمل ... :االعتداء اجلنسي ب ي شكل من األشكال
على أحد أفراد األسرة» ،أجد أن عبارة «على أحد أفراد األسرة» زائدة ألننا
أصالً ذكرنا هنه العبارة يف البداية وقلنا إن العنف هنا هو الني يقع على 11
أحد أفراد األسرة ،لنا أقرتح شطب هنه العبارة .النقطة الثالثة :يف الصفحة
 53ذكرت عبارة «الشخص املشمول حبضانة األسرة» ،أقرتح هنا أن تضاف
إليها عبارة «مبن فيهم خدم املنازل» ،ألننا مل نرَ أي محاية خلدم املنازل من
العنف األسري ،وأعتقد أنه من باب إعطاء كل ذي حق حقه البد أن نشمل
خدم املنازل ما داموا يعيشون مع األسرة ،ومبا أننا نتكلم عن العنف داخل 15
األسرة فيجب أن يشمل ذلك خدم املنازل أيضًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
41

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعريف الوزارة ذكر يف الصفحة  54من
جدول األعمال.
45

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
عفوًا مل أنتبه لنلك.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
أما خبصوص موضو خدم املنازل فهناك تعريف خاص باألسرة يف
القانون يوضح من هم أفراد األسرة ،وخدم املنازل ليسوا ضمن أفراد األسرة،
وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر اللجنة على اجلهد املبنول يف 11
التقرير .لدي عدة مالحظات حول هنه املادة ،بالنسبة إىل اإليناء اجلسدي،
أود أن أستفسر من اإلخوة يف اللجنة ،ما املقصود من كلمة «اإلصابات»؟ هل
املقصود بها اإلصابات الظاهرة فقط؟! ألنه غالبًا ما تفسر مفردات اإلصابة
باإلصابات الظاهرة اليت قد ترتك أثرًا؟! هناك اعتداءات جسدية قد ال ترتك
آثارًا ظاهرة ولكنها قد تسبب آالمًا وأوجاعًا ،وهي من قبيل االعتداء 15
اجلسدي؛ وأيضًا هناك اعتداءات ال ترتك آثارًا ظاهرة مثل هز الطفل بعنف،
قد ال ترتك إصابات ظاهرة ولكنها تسبب آثارًا أخرى غري اإلصابات
الظاهرة ،وعليه إذا كان القصد من اإلصابات هو اإلصابات الظاهرة فقط
أرى أن التعريف غري شامل وسيواجه صعوبات أثناء التطبيق ألنه استثنى أفعاالً
قد تعد من قبيل االعتداء اجلسدي ولكنها مل تدرج باعتبارها عنفًا يف 41
التعريف ،لنا أقرتح أن يعدل التعريف حبيث يكون كالتالي« :اإليناء
اجلسدي هو أي اعتداء ب ي وسيلة على جسم املعتدى عليه» إال إذا كان لدى
اللجنة تفسري آخر فنرجو توضيحه .هناك مالحظة أخرى بالنسبة إىل عبارة
«الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني بالنسبة لبري املسلمني وأبنائهم
وأحفادهم» وأيضًا العبارة اليت بعدها ،عندما قرأت ذات التعريف فهمت منه 45
للوهلة األوىل أنه تعريف للزوج وللزوجة غري املسلمني ،وبعد جتزئة التعريف
وجدت أن املقصود بالزوج والزوجة بعقد زواج شرعي ،هو املسلمون ،وأن
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عبارة «زواج قانوني» ختص غري املسلمني ،هنا ما فهمته من التعريف .هنا
التعريف يف اعتقادي حباجة إىل إعادة صياغة ،ألن مفهوم الزواج الشرعي ال
ميكن إطالقه فقط على املسلمني أو فقط على الزواج اإلسالمي ،فالزواج يف
األديان األخرى شرعي أيضًا ،وعلى سبيل املثال الزواج الكاثوليكي يتم يف
الكنيسة وهو زواج شرعي ،واملناهب الكاثوليكية تستبعد أنوا الزواج 5
األخرى كافة ،وهنه الديانات اا شعائر للزواج وفقًا لكتابها املقدس
وللشر الكنسي ويطلق عليها زواج شرعي ،وعندما اطلعنا على قانون
األحوال الشخصية يف لبنان بالنسبة إىل املنهب الكاثوليكي ،وجدنا أن
هناك عدة نصوص تتكلم عن الزواج الشرعي ،مثالً املادة  81يف الفقرة
األوىل نصت على أن «األب هو من يدل عليه زواج شرعي ما مل يثبت 11
العكس ،»...واملادة  81أيضًا من نفس القانون نصت على أن «كل مولود يف
زواج شرعي يعترب شرعيًا  ،»...وخالصة القول هو أن مفهوم الزواج الشرعي ال
يطلق فقط على املسلمني .بالنسبة إىل الزواج القانوني ،يف تفسريي اخلاص
كل زواج شرعي هو زواج قانوني ،وال ميكن أن أقول إن الزواج الشرعي هو
زواج غري قانوني ،ويقصد بالقانوني اإلجراءات احلكومية أو القانونية 15
املعمول بها يف الدولة لتوثيق الزواج ،وإلعطائه الصيبة القانونية ،وهنا خيتلف
عن الزواج املدني ،وإذ كان يُقصد بالزواج الشرعي الزواج املدني ،فالبد أن
يتم تعديل التعريف ألن الزواج املدني هو إبرام عقد بني الزوجني أمام الدوائر
احلكومية املختصة يف بعض البلدان ،وغالبًا ما يلج إليه األشخاص يف
الديانات األخرى مثل املسيحية بسبب أن هناك عواقب للزواج ما بني عدة 41
مناهب؛ لنلك يتم اللجوء إليه ختطيًا انه العواقب .أطلب توضيحًا من اللجنة
خبصوص هنه التعاريف .األمر اآلخر بالنسبة إىل تعريف اإليناء النفسي الوارد
وهو «كل قول أو فعل ،»...وأنا أقول إنه حبسب القانون حتى االمتنا عن
الفعل هو من قبيل األفعال اليت تؤدي إىل اإليناء النفسي ،وأمتنى على اللجنة
تقديم توضيحات حول هنه االستفسارات ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً س قوم بالرد على األخت الدكتورة بهية 5
اجلشي خبصوص خدم املنازل ،هنا األمر متت مناقشته كثريًا يف اللجنة،
وتوصلنا إىل استبعاد خدم املنازل من هنا القانون ،وقد وجدنا أن هناك
قوانني أخرى مت التطرق فيها إىل خدم املنازل ،وطاملا أن قانون العقوبات
يبطي موضو خدم املنازل من حيث االعتداءات ،مل نرغب يف إقحامهم يف
هنا القانون؛ وذلك ليكون خاصًا فقط باألسرة وفقًا للتعريف القانوني 11
املوجود يف القانون .بالنسبة إىل ما طرحته األخت مجيلة سلمان خبصوص
تعريف الزواج ما بني الزوج والزوجة بعقد شرعي ،أعتقد أن األخت مجيلة
تساءلت وأجابت يف الوقت نفسه؛ القصد من الزواج الشرعي هنا هو أن
يكون شرعيًا مبحتوياته سواء كان كنسيًا أو إسالميًا ،ويقصد بالزواج
القانوني أنه الزواج املدني البحت ،وهناك استحالة أن يكون لدى املسلمني15 ،
بينما هناك الكثري من األجانب النين يلج ون إىل الزواج املدني
ــ كما قالت األخت مجلية ــ العتبارات عدة ،حيث إن الزواج الكنسي
يصعب التفريق فيه ،ولكن الزواج املدني يتم التفريق فيه ،وبالتالي حنن
حاولنا أن نبطي هنا اجلانب من النواحي كافة .بالنسبة إىل موضو اإليناء
اجلسدي ،القصد من هنا التعريف ليس فقط اإلصابات الظاهرة على 41
اجلسد ،بل قد يكون من ضمنها األمل ،ولكن إذا أحبت األخت مجيلة
سلمان أن تقرتح تعديالً فاللجنة ال مانع لديها ،واالقرتاح الني اقرتحته يف
التعريف يطرح على اجمللس وإذا متت املوافقة عليه فال مانع لدى اللجنة؛ وذلك
ليبطي القانون اجلوانب كافة ،وشكرًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أكرر النقاط اليت حتدثت عنها األخت
رباب العريض باستثناء اإلضافة التالية وهي أن القانون املقرتح من اإلخوة يف
جملس النواب جاء ليشمل األسرة فقط من دون التطرق إىل مس لة توفري
احلماية للخدم ،وتنببي اإلشارة إىل أن اخلدم أشخاص مقيمون على أرض 5
هنا البلد ،وهناك قانون للعقوبات يشملهم حاام يف ذلك حال أي شخص
يتعرض ألي اعتداء مادي أو جنسي أو نفسي مبطى يف قانون العقوبات،
ومبوجبه ــ أي قانون العقوبات ــ حيظون باحلماية اجلنائية عن أي فعل
يرتكب يف مواجهتهم ،إذا كان هنا الفعل يعد جرمية مبوجب القانون.
بالنسبة إىل مس لة التعريف ،أشكر األخت مجيلة سلمان على ما طرحته11 ،
وهنا يعكس أنها قامت بالبحث عن كيفية جتويد النص .فيما يتعلق
باإلصابات اجلسدية ،األخت الدكتورة فضلية احملروس ــ اهلل ينكرها
باخلري ــ كانت مصرّة على بعض التفاصيل فيما يتعلق باآلثار اليت تكون
بادية للعيان ،وهنا النص قد يكون م خوذًا من عدد من اإلعالنات أو
االتفاقيات أو املؤمترات اليت أقيمت يف جمال العنف ،واليت تدخل يف هنه 15
التفاصيل ،ولكن بالنسبة إلينا أي تعرض يكون ماسًا بإحلاق إصابات
جسدية وإن مل تكن بادية للعني ،وعندما تقام مثل هنه الشكوى وحتال إىل
املركز الصحي ،هناك طبيب شرعي يقوم بفحص املصاب ،ولديه اخلربة
والدالالت لكيفية استكشاف اإلصابات اليت تكون بادية وغري بادية للعني،
وبالتالي لن يفلت أي شيء فيما يتعلق بهنا األمر .بالنسبة إىل تعريف الزواج41 ،
حنن دخلنا يف عدة تعديالت انا النص وخنتمها مبا انتهى إليه اجمللس األعلى
للشؤون اإلسالمية ــ املوجود رأيه يف الصفحة  178من التقرير ــ والني توافق
معنا يف تعريفنا للزواج الشرعي وارت ى أن تضاف عبارة «بالنسبة لبري
املسلمني» وبناء عليه اختنت اللجنة قرار اإلضافة اليت توافق فيها معنا اجمللس
األعلى للشؤون اإلسالمية .فيما يتعلق بإضافة عبارة «أفراد األسرة» يف النص 45
الوارد لتعريف اإليناء اجلسدي ،حنن اعتربنا أن اإليناء اجلسدي من
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اجلرائم ،ومبا أن النص القانوني الني يرتتب عليه فعل وعقوبة يتوجب أن
يكون نصًا واضحًا وحمددًا وضعنا هنا اللفظ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل النقطة اليت تعرضت اا األخت
الدكتورة بهية اجلشي ،وردت عليها األخت رباب العريض خبصوص خدم
املنازل ،حنن نعلم أن األسرة يف الشريعة اإلسالمية معرّفة ،ولكن أنا لدي 11
تساؤل خبصوص مسمى مشرو القانون ،كان مسماه قبل التعديل «مشرو
قانون بش ن محاية األسرة من العنف» ،ومت تعديله إىل «مشرو قانون بش ن
احلماية من العنف األسري» ،التعديل أصبح أمشل من قصر العنف على
األسرة ،وبالتالي الكالم الني تفضلت به األخت الدكتورة بهية اجلشي يف
حمله؛ ألننا لو أخننا مسمى املشرو بقانون كما جاء «بش ن محاية األسرة 15
من العنف» لكان خاصًا حبماية األسرة فقط ،ولكن عندما مت تعديل مسمى
املشرو وأصبح احلماية من العنف األسري أصبح أمشل .أرد على األخت دالل
الزايد عندما قالت إن قانون العقوبات يتكلم عن مواد جترم األفعال اليت تقع
على البري مبن فيهم خدم املنازل ،قانون العقوبات مل يشمل ب حكامه الضرر
النفسي ،وال األفعال اليت مت تعريفها يف هنا املشرو  ،وبالتالي هناك نقص41 .
هنا املشرو ــ كما تفضلت األخت الدكتورة بهية اجلشي ووافقتها األخت
دالل الزايد ــ مهم ،ألن مملكة البحرين مقدمة على مناقشة التقرير أمام
جلنة أممية؛ اخلوف ثم اخلوف أن يثار التساؤل نفسه الني أثارته األخت
الدكتورة بهية اجلشي عند استعراض هنا القانون بعد إقراره ،وخاصة أننا
قمنا بتعديل املسمى من «قانون بش ن محاية األسرة من العنف» إىل مسمى 45
«قانون بش ن احلماية من العنف األسري» ،وطاملا أن اخلادم وجد يف البيت،
وكان هناك تعرض له سواء كان التعرض نفسيًا أو بالضرب أو بالشتم،
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فإنه من املفرتض أن تكون هناك مادة تعاجل هنا الوضع ،ألن القانون هو
للحماية من العنف األسري ،هنه نقطة .النقطة األخرى ،يف النص التالي
«الدفع ب ي شكل إلشبا الرغبات اجلنسية للمستبل أو البري» ،من هو البري؟
هل هو يف نطاق األسرة ،أم من خارج نطاق األسرة؟ أنا بالنسبة إلي مل أفهم
ما هو املقصود بـ «البري»؛ ألننا نتكلم عن نطاق األسرة ،بينما جاء النص يف 5
الصفحة رقم  9من جدول مواد مشرو القانون ليقول «إلشبا الرغبات
اجلنسية للمستبل أو البري» ،من هو البري يف نطاق أحكام هنا املشرو ؟!
هنا سؤالي إىل اللجنة ،وشكرًا.
11

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،نشكر اللجنة على هنا التقرير املفصل .أوالً:
هنا املشرو بقانون من أهم املشاريع اليت يتناواا اجمللس يف دور االنعقاد 15
هنا ،وبال شك أنه تقرير المس كل ما ميس األسرة من حاالت عنف ضد
األسرة ،ولكن املشكلة لدي يف التعريفات ،حيث إن التعريفات بشكل عام
حباجة إىل إعادة مراجعة ،األخت رباب العريض منن قليل قالت إن الزواج
القانوني هو الزواج املدني ،بينما ال يوجد يف الواقع زواج قانوني ،هل الزواج
الشرعي غري قانوني؟! لنلك التسمية غري صحيحة فهو زواج مدني .ثانيًا41 :
املشكلة هنا يف اخللط ما بني قضايا الزواج بعقد شرعي أو بعقد قانوني،
وخاصة عندما ن تي إىل الديانات غري املسلمة ،فعندما نقول زواج شرعي أو
زواج قانوني ،نكون قد مزجنا ما بني االثنني ،وك ّن أحدهما قانوني واآلخر
غري قانوني؛ لنلك التعريفات حباجة إىل إعادة صياغة .خبصوص الفقرة اليت
تقول« :أبناء أحد الزوجني من زواج آخر شرعي أو قانوني  ،»...هنا النص 45
حباجة إىل إعادة صياغة .بالنسبة إىل اإلصابات عند العنف ،هناك الكثري
من العنف ال يرتك إصابات واضحة ،وحنن مجيعًا نعرف قصة األطفال النين
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استخدم العنف ضدهم يف إحدى احلضانات ،ولكن من دون إصابات،
والطفل يعود إىل أهله من دون إصابة؛ لنلك أعتقد أن هناك الكثري من
اإلصابات العنيفة ضد أفراد األسرة سواء كانت ضد املرأة أو الرجل أو
األطفال ال ترتك أثرًا؛ أعتقد أن هنه التعريفات حباجة إىل إعادة دراسة
5

وصياغة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
11

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق مبس لة اخلدم ،أكرر أنها مبطاة
يف قانون العقوبات ،باإلضافة إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ــ الني
أعلنته األمم املتحدة بهنا الش ن ــ والتوصيات الصادرة عنها ،كلها حمط
النظر فيها هم أفراد األسرة ،ومل تتطرق نهائيًا إىل مس لة اخلدم .فيما يتعلق

بالتشريعات العربية املقارنة ــ ومجيعها موجودة يف املرفقات لدى األعضاء ــ 15
كلها مشلت فقط أفراد األسرة ومل تتطرق إىل مس لة اخلدم ألن موضعها
قوانني أخرى حتميهم من أي استبالل كان ،وإذا كانت هناك رغبة يف
إعطاء مزيد من احلماية القانونية فيكون مكان ذلك إما قانون العقوبات
وإما القوانني األخرى اليت تبطي مثل هنه املسائل ،وقانون االجتار بالبشر
أيضًا يبطي مثل هنه املسائل .كان هناك استفسار حول اإليناء اجلنسي 41
وتعريفه ومن هم البري؟! حبسب التعريف فإن االعتداء اجلنسي ب ي شكل من
األشكال على أحد أفراد األسرة مفهوم ،ولكن الفقرة الثانية «االستبالل أو
الدفع ب ي شكل إلشبا الرغبات اجلنسية للمستبل أو البري »...ــ وعنرًا على
هنا الكالم ولكن لضرورة بيان النص التشريعي ــ حاولنا فيها أن نبطي
أمرين :األمر األول أن يكون الشخص من أفراد األسرة وي تي ــ مثالً ــ بطفل 45
عمره  14سنة ويطلب منه القيام حبركات جنسية إلشبا رغباته اجلنسية،
فهنا حنن نتكلم يف الشق األول عن أن هنا الشخص أتى بفرد من أفراد
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األسرة واستبله ــ وحنن نتكلم هنا عن املستبل ــ إلشبا رغباته اجلنسية.
ونقصد بعبارة «أو البري» أن هنا الشخص الني نعتربه اجلاني وهو من أفراد
األسرة ي تي وجيلب اجملين عليه ــ وهو أيضًا من أفراد األسرة ــ ويطلب منه
القيام ب عمال يشاهدها أحد من البري ،أي شخص ال ينتمي إىل األسرة ،وهنا
ما قصدناه من النص املوجود أمامكم ،وذلك حتى ال نبفل مس لة قد يقوم 5
بها شخص لالستبالل ،حيث يكون هناك اثنان من أفراد األسرة وهما
اجلاني واجملين عليه ،ويكون هناك طرف آخر ليس من أفراد األسرة ولكن
من البري ،ولكي يدخل ذلك ضمن األفعال اليت جعلناها جمرّمة مبوجب هنا
القانون؛ هنا هو التفسري الني وضعناه انه العبارة .األمر الثالث ،أحب أن
أؤكد ــ ولن أستطيع أن أقرأ لإلخوان يف قانون اإلجراءات اجلنائية ــ أن 11
النيابة العامة متى ما ورد إليها وجود اعتداء جسدي فإن هناك وحدة خاصة
وإدارة خاصة بالطب الشرعي تكون قادرة على فحص اجملين عليه ــ ولعل
اإلخوة يف وزارة الداخلية سوف تكون لديهم القدرة على إيضاح مثل هنه
األمور لإلخوة األعضاء ملزيد من الت كد حول هنا املوضو ــ فالطبيب
الشرعي ميكنه حبكم خربته وعمله واألدوات املتاحة له أن يتعرف على 15
اإلصابات سواء كانت ظاهرة أو غري ظاهرة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

41

شكرًا سيدي الرئيس ،يبدو أنه يوجد خط مطبعي يف البند األخري
من هنه املادة وهو «أمر احلماية» ،حيث جاءت الصياغة سليمة يف خانة
(توصية اللجنة) بدون خط مطبعي ،لكن يف خانة (نصوص املواد كما
أقرتها اللجنة) جاء« :أمر احلماية :هو األمر الصادر من النيابة العامة أو 45
احملكمة املختصة حلماية املعتدى »...وهنا كلمة «عليه» ناقصة ،فينببي
التنبه إىل هنا اخلط املطبعي من أجل تصحيحه ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة على هنا التقرير الني أخن من 5
وقتها الكثري ،وحقيقة حنن أخننا اآلن الكثري من الوقت يف مناقشة املادة
األوىل املتعلقة بالتعريفات ،وأتصور ــ بعد االستما آلراء اإلخوة األعضاء
املختلفة ــ أن هناك حاجة ماسة إىل إعادة صياغة هنه التعريفات من جديد،
وأقرتح أن تعاد هنه املادة إىل اللجنة ــ وأثين على كالم األب الدكتور الشيخ
خالد آل خليفة ــ لصياغتها صياغة أخرى ،مع أخن املرئيات وبعض اآلراء اليت 11
طُرحت اآلن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
15

وزيرة التنمية االجتماعية.

وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،لدينا مالحظتان على هنه املادة .املالحظة
األوىل هي من الناحية الشكلية ،حيث إننا نعتقد أنه كان من األوىل أن
تكون هناك مادة قبل هنه املادة حتدد نطاق سريان هنا القانون ،والني هو 41
داخل األسرة ،ولكن نظرًا إىل أن املادة اليت حتدد نطاق سريان هنا القانون
غري موجودة من األوىل ــ منطقيًا ــ أن تُرتب التعريفات بالطريقة التالية :أوالً:
حتديد اجلهة املنوط بها تنفين هنا القانون ،نعين وزارة التنمية االجتماعية،
فيتم تعريف الوزارة .ثانيًا :تعريف الوزير ،ومن هو الوزير املختص .ثالثًا:
تعريف األسرة .رابعًا :تعريف العنف األسري ،وهكنا .وذلك لكي يكون 45
الرتتيب منطقيًا ــ مثلما هو موجود يف مجيع القوانني األخرى اليت ينكر يف
بدايتها هنا الرتتيب املنطقي ــ حبيث تنكر الوزارة أوالً ثم الوزير ثم
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 41

4114/1/6م املضبطة 11

األساسيات الرئيسية :ما هي األسرة؟ ونطاق سريان هنا القانون ،ثم العنف
األسري ،ثم باقي التعريفات .أما املالحظة الثانية فتتعلق ببعض التعريفات
املوجودة يف هنه املادة ،فعلى سبيل املثال يف اإليناء النفسي ــ وهنه من
املالحظات اليت قدمتها الوزارة إىل اللجنة ــ ذكر أنه« :كل قول أو فعل يؤدي
إىل أضرار نفسية على املعتدى عليه ويشمل القنف والسب وإساءة املعاملة» 5
وجند أن الشق األول ذكر الفعل والقول من دون ذكر أفعال اإلشارة اليت
رمبا تكون أشد قسوة يف بعض األحيان ،وحنن نعتقد أن الفعل قد يدخل
حتت مظلته األقوال واإلشارات ومجيع احلركات اإلنسانية اليت حتدث ضررًا
يف هنا الش ن .أيضًا هناك بعض التعريفات فيها تكرار للمواد األخرى ،وقد
طلبنا حنفها ،مثل عبارة «القنف والسب وإساءة املعاملة» ألنها مكررة؛ 11
وحصر اإليناء يف الفعل ألنه يشمل كل هنه األمور .أيضًا يف البند الني يليه
اخلاص باالعتداء اجلنسي نطلب حنف عبارة «أحد أفراد األسرة» ألنها
مكررة يف البند الني ُذكِرَ قبل ذلك .كنلك التعريف اخلاص ب مر احلماية
يقول« :هو األمر الصادر من النيابة العامة أو احملكمة املختصة »...وحنن
نقرتح تبيري صيبة « ...النيابة العامة أو احملكمة املختصة »...إىل «جهات 15
التحقيق القضائي» وذلك حتى يكون املعنى أعم وأمشل ،ويشمل كل
اجلهات اليت تُحقق يف هنا املوضو  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
41

شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا على سعادة الوزيرة خبصوص التسلسل يف
التعريفات ،نقول إن التسلسل هنا منطقي جدًا ومبين على مسمى مشرو
القانون ،واملسمى هو «احلماية من العنف األسري» وبالتالي مت أوالً تعريف 45
العنف ومن املعين بهنا العنف ــ أي األسرة ــ ثم جاء بعد ذلك تعريف احلماية
واجلهة املختصة بتوفري هنه احلماية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أرد على بعض األعضاء النين قالوا 5
إن القانون حيتاج إىل تعديل ،حيث أعتقد أنه من املفرتض من أي عضو
ــ وحنن نتشرف بهنا الشيء ــ لديه اقرتاحات أن تكون اقرتاحاته حمددة ،أما
أن يقول إنه البد أن يرجع املشرو إىل اللجنة بشكل مطلق فهنا غري صحيح،
ويا حبنا لو حيددوا لنا االقرتاحات املطلوبة .بالنسبة إىل الرد على سعادة
الوزيرة فيما يتعلق بالرتتيب ،أعتقد أننا ارت ينا يف اللجنة أن يتم الرتتيب بهنه 11
الطريقة وإن اختلفت بعض القوانني األخرى معنا ،فهناك قوانني تبدأ بالوزارة
والوزير ،وهناك ترتيبات أخرى ختتلف ،وحنن ارت ينا أن يتم الرتتيب بهنه
الطريقة .بالنسبة إىل ما تطرقت إليه سعادة الوزيرة فيما يتعلق ب مر احلماية،
وتبيري العبارة إىل «جهات التحقيق» ،نقول إن هنا ال جيوز قانونًا ألننا نعرف
أن جهات التحقيق هي جهات حمددة ،وحنن حددناها يف هنا القانون بالنيابة 15
العامة واحملكمة املختصة اليت سوف يكون اا دور يف جتديد أمر احلماية
أو التظلم من قراراتها ،وأعتقد أنه البد أن حتدد وختصص ،بدالً من أن نرتك
جهات التحقيق مفتوحة ،وسوف تكون هناك صعوبة يف التطبيق .بالنسبة إىل
ما تطرقت إليه سعادة الوزيرة فيما يتعلق بالتعريفات ،أعتقد أنه ال يؤثر
اختيارنا لعبارة «كل قول أو فعل »...ــ حتى وإن كان الفعل يشمل القول ــ ألن 41
اإلشارات مشمولة يف الفعل ،وعليه أعتقد أن هنا ال يؤثر يف التعريف وال
يُضعفه ،بل على العكس هنا يعد نوعًا من التزيد احملمود الني يفرتض
وجوده يف هنه القوانني ،وذلك خلطورة مس لة العنف األسري ،وحنن ال نريد
أن نضر شخصًا على حساب شخص آخر .األمر اآلخر ،حنن نتكلم عن
املنظمات الدولية ودور هنا القانون ،وأعتقد أن مس لة العنف يف االتفاقيات 45
الدولية دائمًا كان يُرَكز فيها على العنف ضد املرأة وضد الطفل ،ومل
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يشمل األسرة ،ومن واجبات الدولة أن حتمي األسرة ،وحنن وضعنا يف هنا
القانون احلماية األسرية ،وحناول أن حنقق هدف تبيري أمناط سلوكية
موجودة داخل األسرة ،مثل العنف الني حيدث بني أفراد األسرة ،واادف
األساسي من ذلك هو احرتام حقوق األطراف ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تعليق بسيط حول ما تطرقت إليه سعادة 11
وزيرة التنمية االجتماعية خبصوص أمر احلماية ،حيث إنين أتفق مع اللجنة
يف أن أمر احلماية هو فقط للجهات القضائية املختصة ،وهي :النيابة العامة
واحملكمة املختصة ــ كما تفضلت رئيسة اللجنة ــ اليت يتسنى اا الطعن
قانونًا على األمر الصادر باحلماية .أما بالنسبة إىل إسناد أمر احلماية إىل
جهات أخرى قد حتقق أو تس ل عن موضو يتعلق بالعنف األسري فهنا ال 15
جيوز ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

41

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اليوم نناقش التعريفات مجلة واحدة،
والتعريفات مهمة جدًا ،وأنا بصفيت قانونية اختلطت لدي األمور يف
التعريفات ،ألن كل تعريف يف حد ذاته مدرسة؛ واالختالفات يف الرأي

تداخلت بني التعريف يف مقدمته وبني تعريف املواد ،وكل تعريف يؤثر يف 45
اآلخر؛ وإذا مسح لي األعضاء أفضل أن ندخل يف كل تعريف مبفرده حتى
خنتزل االختالفات .مثلما تفضلت األخت مجيلة سلمان ،وردًا على سعادة
الوزيرة ،أقول إن أمر احلماية ال يُعقل أن أتركه ملراكز الشرطة ،ألن هنا
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اختصاص خطري ومهم؛ حنن نعرف كيف يتم التعامل ،حيث إن اختالفات
املفاهيم واختالفات الثقافة يف مراكز الشرطة ال يُمكن أن تسمح ب ن نعهد
إىل هؤالء ب مر احلماية ،وبالتالي حسنًا فعلت اللجنة عندما أسندت هنا األمر
إىل جهات قضائية ،مثلما تفضلت األخت رئيسة اللجنة .ولدي مالحظة
شكلية على تعريف العنف األسري ،حيث جاء يف تعريفه أنه« :كل شكل 5
من أشكال سوء املعاملة اجلسدية أو اجلنسية أو النفسية الني يقع يف إطار
األسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر »...وأعتقد أن اللجنة تقصد فردًا
آخر من األسرة ،وعليه البد أن نضع كلمة «منها» حتى مننع ــ إذا كانت
رغبة اللجنة أو اجمللس ــ أي تدخل من اخلارج ،وعليه تصبح العبارة «ضد فرد
آخر منها ،»...البد أن نضيف كلمة «منها» حتى مننع تطبيق األحكام على 11
أي أحد آخر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب أمحد إبراهيم بهزاد.

15

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع األخت لولوة العوضي ،وكنا نتمنى
مناقشة كل تعريف على حدة ليكون لدينا تركيز أكرب ،ولكننا
ناقشناها جمتمعة ،واآلن ضعنا يف هنه املتاهات ،ولكن بعد أن تعاد إىل

اللجنة وتصاغ حبسب مرئيات األعضاء نتمنى أن تتم مناقشة كل تعريف على 41
حدة .خبصوص ما تفضلت به رئيسة اللجنة ،أعتقد أن املرئيات موجودة يف
املضبطة ومن املمكن أن تعود اللجنة إىل مرئيات اإلخوة األعضاء ،أو أن
تدعو من يرغب من اإلخوة األعضاء إىل حضور اجتماعاتها ،وأؤكد مرة
أخرى ضرورة إعادة املادة إىل اللجنة ،وشكرًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 44

4114/1/6م املضبطة 11

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما ذكرته األخت لولوة العوضي وهو
أن نصوت على التعريفات تعريفًا تعريفًا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقرتاح بإعادة املادة إىل اللجنة وسوف نصوت عليه وإذا مل حيظَ
مبوافقتكم فسوف نلج إىل اقرتاحكم بالتصويت على كل تعريف على
حدة؟ فهل يوافق اجمللس على إعادة املادة إىل اللجنة؟

15

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنناقش كل تعريف على حدة .واآلن أرفع اجللسة للصالة
واالسرتاحة.

(رفعت اجللسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

41

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل نست نف اجللسة .سنصوت على املادة  1تعريفًا تعريفًا.
45

تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس« ،العنف األسري :كل شكل من أشكال
سوء املعاملة اجلسدية أو اجلنسية أو النفسية الني يقع يف إطار األسرة من
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قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر ويشمل :اإليناء اجلسدي :هو أي اعتداء ب ي
وسيلة حتدث إصابات جبسم املعتدى عليه» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أفضل أن نصوت على هنه املادة تعريفًا
تعريفًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
هنا ما نقوم به اآلن.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
ما ذكرته األخت مقررة اللجنة هو تعريف لإليناء اجلسدي أيضًا15 ،
ومن املفرتض أن تقرأ تعريف العنف األسري فقط ونصوت عليه أوالً.

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنبدأ بالتصويت على تعريف العنف األسري« :كل شكل من
أشكال سوء املعاملة اجلسدية أو اجلنسية أو النفسية الني يقع يف إطار 41
األسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر» .تفضل األب سعيد حممد
عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،البد أن نكمل بقية التعريف وليس أن نقف 45
عند كلمة «ويشمل» حبيث ننكر أيضًا تعريف اإليناء اجلسدي واإليناء
النفسي ،ألن هنين التعريفني من ضمن تعريف العنف األسري ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة تتعلق بتعريف العنف األسري5 ،
بالنسبة إىل عبارة «ضد فرد آخر» اليت ذكرت يف نهاية التعريف ،من
املفرتض أن نقول« :ضد فرد آخر منها» أو «فيها» كي مننع دخول أي شخص
آخر من خارج األسرة إذا تركنا كلمة «آخر» على املطلق ،أما لو قلنا «منها»
أو «فيها» فسيكون األمر حمصورًا يف األسرة فقط ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،التعرّض له عدة أشكال مثل :التعرض 15
اجلسدي والتعرض اجلنسي والتعرض النفسي ،وقد اطلعت على بعض
القوانني منها :قانون ااند ،هناك أيضًا عنف اقتصادي ،ألن بعض النساء
يعنفون اقتصاديًا ،وكما نسمع ما حيدث لبعض الزوجات حيث إن أزواجهن
ي خنون بطاقة الصراف اآللي اخلاصة بزوجاتهم ويتصرفون يف راتبهن ،لنا
أقرتح على اللجنة أن تضيف العنف االقتصادي إىل التعريفات ألنه مهم جدًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
هل لديك اقرتاح معني؟
45

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
نعم سيدي الرئيس ،س قوم بإرساله إليكم ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن التجزئة اليت قمت بها معاليك بالنسبة 5
إىل التصويت على هنه املادة كانت صحيحة ،حبيث نصوت أوالً على العنف
األسري ،وبعد ذلك ننتقل إىل التعريفات :ما املقصود من اإليناء اجلسدي
ونصوت عليه ،واملقصود من اإليناء النفسي ونصوت عليه ،واملقصود من
اإليناء اجلنسي ونصوت عليه ،أي نصوت أربع تصويتات على هنه اجلزئية،
11

وبعد ذلك ننتقل إىل اجلزئيات األخرى.

الرئيـــــــــــــــس:
حنن سرنا على هنه الطريقة ،لكن املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف أتى وقال :ال ،جيب أن نكمل النص .تفضل
األب سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون 15
اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن مناقشة املادة بالكامل والتصويت
عليها بدون جتزئتها هو األفضل ،ألنه من املمكن أن أعرتض على جزء يف 41
الفقرة األوىل من املادة ويكون هنا اجلزء هو املكمل للفقرة الثانية.
والتعريفات كلها وردت ضمن العنف األسري يف املشرو األصلي ،فال يصلح
أن نصوت على فقرة فقرة ،البد أن نقرأ النص بشكل كامل ،واألمر مرتوك
جمللسكم.

45

الرئيـــــــــــــــس:
يا سعادة املستشار ،كان هنا رأيي منن البداية ولكن اإلخوة قالوا
البد أن نصوت على املادة تعريفًا تعريفًا حتى ال نضيع يف متاهات وألن هناك
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تعريفات كثرية ،فال أعلم هل نرجع ملناقشة املوضو كمادة واحدة من
جديد؟! مع أن اجمللس وافق على التصويت على املادة تعريفًا تعريفًا ،بينما
أنت تقول :البد من مناقشة التعريفات كلها مرة واحدة ،ألن مناقشتها تعريفًا
تعريفًا قد ال يعطي االنطبا الكامل عن بعض التعديالت يف بعض النصوص.
5

تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كي حنل هنه اإلشكالية أرى أن ن خن كل
تعريف مبفرداته ،العنف األسري عرّف اإليناء اجلنسي واجلسدي والنفسي،
فنصوت على هنه التعريفات مرة واحدة كي تكون مجيع مفردات التعريف 11
يكمل بعضها بعضًا ،ثم ننتقل إىل تعريف األسرة وبعده التعريف الني يليه،
أما أن ن تي ون خن املادة فقرة فقرة ونوافق عليها فهنا أمر صعب حبيث نوافق
أو ال نوافق على فقرات التعريف ،إذن كالم املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف يف حمله حبيث نصوت على تعريف العنف
األسري مبفرداته :اإليناء اجلنسي واجلسدي والنفسي .وبالنسبة إىل ما 15
ذكرته األخت الدكتورة عائشة مبارك فهو يف حمله ،ألن األسرة يف البحرين
تعاني سوء املعاملة االقتصادية ،وإذا مل جيرّم ذلك القانون أو يتعرض له فلن
يكون حتت طائلة القانون ،ال قانون العقوبات وال القوانني األخرى ،ال قانون
األسرة تكلم عن هنا املوضو وال قانون العقوبات وال هنا القانون .هناك
بعض القوانني تتكلم عن العنف االقتصادي يف املعاملة سواء من الزوج أو 41
الزوجة ،على سبيل املثال :إذا كان الزوج مينع الزوجة من التصرف يف
أموااا النقدية أو العينية ،فهنا يعترب عنفًا .وإذا وافق اجمللس ــ إن شاء اهلل ــ
على إضافة هنا املوضو إىل التعريفات فستكون مبادرة وتقدمًا يف القانون
البحريين عن القوانني األخرى ،ألنها مل تلتفت إىل املعاملة االقتصادية داخل
األسرة ،وحنن لدينا الكثري من هنه احلاالت يف احملاكم ،حيث ت تي إلينا 45
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الزوجة وتشتكي على زوجها أنه مينعها من التصرف يف راتبها وي خنه
ويستولي أيضًا على بطاقة الصراف اآللي اخلاصة بها كما ذكرت األخت
الدكتورة عائشة مبارك ،لدي نظرة تفاؤل وأمتنى على اجمللس أن يوافق على
إضافة املعاملة االقتصادية والعنف االقتصادي إىل التعريفات املوجودة يف هنا
5

القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
11

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أننا متفقون على كيفية التصويت على
تعريف العنف األسري ومفرداته إال أننا حتى اآلن مل نتلقَ أي مقرتحات
مكتوبة ،باستثناء طلب إضافة العنف االقتصادي إىل التعريفات .وبصفيت
أحد أعضاء اللجنة وأعرف هنا اجملال وما متت مناقشته ،فاملقصود بالعنف

يف باب محاية األسرة هو العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي ،لت كيد ذلك 15
هناك إعالن بش ن القضاء على العنف ،وهو قرار اجلمعية العامة /48 /114
ديسمرب 1993م ،عندما تطرق إىل مس لة العنف ذكر العنف يف املادة 4
وكان تعريفه هو «يُفهم بالعنف حتديدًا ضد املرأة أنه يشمل على سبيل املثال
ال على سبيل احلصر ما يلي :العنف البدني واجلنسي والنفسي» ،قد يقال
ــ كما مسعته من األخوات ــ إنه ضد املرأة ولكن حنن نقيس املرأة ونقيس 41
عليها األسرة .بالنسبة إىل املس لة االقتصادية ،تطرقت األخت لولوة العوضي
إىل مس لة النفقة واإلنفاق واالستيالء على راتب املرأة ،وهناك نص صريح يف
قانون األسرة يقضي ب ن راتب الزوجة يكون اا ،وال يرتبط مساح الزوج
للزوجة بالعمل ب ن الزوجة البد أن تشارك الزوج يف اإلنفاق ،وبالتالي هنه
املس لة متت تبطيتها يف قانون األسرة ،ألننا إذا دخلنا يف العنف االقتصادي 45
فهناك أنوا متعددة :العنف االقتصادي ،والعنف السياسي وكثري من األمور
اليت تدخل يف جماالت العنف .ولكن املقصود من هنا القانون ــ حبسب
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املبادئ واألسس اليت نلتزم بها ورفع مبوجبها االقرتاح ــ هو العنف اجلسدي
والنفسي واجلنسي ،وهنا ما تقيدنا به يف اللجنة وهو األساس يف جمال
محاية األسرة ،ألنه جيب علينا أن نفطن أيضًا إىل موضو معني ،وهو أنه
كان هناك ختوف شديد من التدخل التشريعي يف مثل هنا القانون ،لنلك
جيب أن نركز على أهم األمور اليت تعرتي األسرة من أشكال عنف حمددة5 ،
لكن التوسع والدخول يف جمال العنف االقتصادي جملرد إعطاء إضافات إىل
أنوا العنف أرى أن حمله ليس يف هنا القانون ،وستكون هناك إشكالية
كبرية جدًا عند تطبيقه .وإذا بدأنا بتطبيق هنا القانون ووضعنا له قواعد
ال فلكل تشريع مكانه الحقًا ،ولكن ينببي
سليمة وأردنا التوسع فيه مستقب ً
أن نستند إىل األساس .وآخر تشريع أُقر يف الدول العربية يشابه هنا القانون 11
كان يف األردن ،وأُقر هنا القانون يف سنة 4118م وحاليًا تتم دراسة املشرو
لتجديده ،فهناك تعريف للعنف األسري وهو «كل شكل من أشكال إساءة
املعاملة البدنية أو اجلنسية أو األدبية» وخال خلوًا تامًا من مس لة العنف
االقتصادي ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعرف ملاذا هناك احتجاج على إضافة 41
«العنف االقتصادي» وهنا ما تعاني منه املرأة البحرينية بشكل ملموس يف
مجيع القضايا األسرية اليت تعرض على احملاكم؟! هنه نقطة .النقطة الثانية:
مع احرتامي ملا ذكرته األخت دالل الزايد ،صحيح أن هناك نصًا يف قانون
األسرة يقول إن املرأة حرة وال جيوز للرجل أن يستبل راتبها ،ولكن كلنا
نعلم أن قانون األسرة مل ترتتب عليه أي عقوبات ،ال إدارية وال خمالفات وال 45
أي عقوبة ،وإذا كان قانون األسرة ينص على أنه من حق الزوجة التمتع
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ب موااا وليس للزوج احلق يف أن مينعها بصفة خاصة من راتبها ،فلماذا ال
يُنص على جزاء ذلك يف مشرو قانون العنف األسري؟! ألن قانون األسرة
عندما اُقرتح كان هناك رأي بإيراد عقوبات ،فاجته الرأي إىل انه ال جيوز
ذلك ،فالعقاب ال يكون يف قانون األسرة ،ألنه قد يساء تطبيق هنا القانون
فيما يتعلق بالعقوبات اجلنائية ،وديباجة املشرو الني حنن بصدده اآلن تنص 5
على عبارة «وفقًا لقانون أحكام األسرة» .طاملا أن قانون أحكام األسرة منع
الزوج من اإلساءة إىل زوجته من خالل مرتبها أو من خالل أي أموال خاصة
بها ،فمن باب أوىل أن يتم التطرق إىل هنا املوضو يف هنا القانون ألن به
عقوبات .النص الني ورد يف قانون أحكام األسرة هو نص اسرتشادي
وتوجيهي مل يرتتب عليه أي عقوبات ،بينما مشرو القانون هنا به عقوبات 11
مرتتبة على من يرتكب خمالفة ألي حكم من أحكامه .آن األوان أن
نشخص احلالة اليت حيتاج إليها اجملتمع البحريين ،سواء للرجل أو املرأة،
فكوني حمامية لدي قضايا عديدة تعاني فيها املرأة استبالل زوجها املالي،
وأحيانًا قضايا يعاني فيها الرجل من تسلط املرأة عليه يف التصرف يف أمواله.
إذا كان قانون أحكام األسرة قرر املبدأ ،فلماذا ال يشمل قانون محاية 15
األسرة من العنف ذلك؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
41

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أوضح أن هدفنا من هنا املشرو
بقانون هو حترير مجيع أفراد األسرة من العنف ،وكما قالت األخت دالل
الزايد إن مشرو القانون يهدف إىل احلفاظ على كيان األسرة من التفكك
واالعتداءات اجلسدية واجلنسية والنفسية ،وهنه أهم ثالثة أنوا للعنف45 ،
وبالتالي ال أرى داعيًا إىل الدخول يف متاهات العنف االقتصادي؛ ألنه متى ما
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مت التحرر من العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي فسيتم التحرر من مس لة
االستبالل االقتصادي .بالنسبة إىل مس لة االستيالء على األموال ،هنه األمور
كافة منظمة يف قانون العقوبات .أي فكرة قد ت تي يف حلظة أو يف ثانية من
قبل اإلخوة األعضاء أومن قبل أي جهة رمسية البد أنها حتتاج إىل دراسة من
قبل اللجنة ومن قبل اإلخوة األعضاء؛ لنلك أرى أن إضافة ذلك من غري دراسة 5
قد تكون أمرًا غري حممود .وبالرجو إىل املقارنات يف القوانني األخرى،
سنالحظ أن القانون السعودي يف مس لة العنف األسري تطرق فقط إىل هنه
املبادئ ،وحتى االتفاق العام واالتفاقيات الدولية واالتفاقات األوروبية يف
موضو العنف ضد املرأة تطرقت فقط إىل هنه املبادئ .هدف مشرو القانون
واضح وهو متاسك األسرة ،لكن بالدخول يف متاهات العنف سنضطر إىل 11
التطرق إىل الكثري من أشكال العنف .حنن األساس لدينا يف مشرو القانون
هنا هو احلفاظ على كيان األسرة من التفكك واالعتداءات اجلسدية
واجلنسية والنفسية ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لدي مالحظتان خبصوص االعتداء
اجلنسي .ذكر يف التقرير أنه يشتمل على ثالثة أمور :األمر األول كما هو 41
منكور يف التقرير «االعتداء اجلنسي ب ي شكل من األشكال على أحد
أفراد األسرة» ،هنا ليس تعريفًا؛ ألنه مت ذكره يف املقدمة ،فتعريف العنف
األسري هو «العنف األسري :كل شكل من أشكال سوء املعاملة اجلسدية
أو اجلنسية أو النفسية الني يقع يف إطار األسرة من قبل أحد أفرادها ضد
فرد آخر» هنا نفس الكالم وليس تعريفًا ،هنه نقطة .النقطة األخرى45 ،
عندما نقول« :التعريض ملواد جنسية أو سلوك أو نشاط جنسي» ،أعتقد أن
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النشاط اجلنسي هو نو من السلوك .األمر اآلخر ،عندما نقول إن مصدر
«اعتدى» هو «اعتداء» ،و«استبالل» مصدر «استبل» ،فما هو الفعل الني
اشتقت منه كلمة «التعريض»؟ هل ميكن اإلجابة عن هنا االستفسار؟
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،مالحظيت حول اإليناء النفسي .بالعودة إىل ما 11
تفضلت به سعادة وزيرة التنمية االجتماعية حول أن اإلمياءات تعد أيضًا من
اإليناء النفسي ومل تنكر يف تعريف اإليناء النفسي؛ أقرتح أن يكون النص
على النحو التالي« :كل سلوك يؤدي إىل أضرار نفسية على املعتدى عليه،»...
وبالتالي يتم تبيري عبارة «كل قول أو فعل» إىل عبارة «كل سلوك» حبيث
يكون التعريف أمشل ،إذ أن تعريف السلوك علميًا هو :كل ما يصدر من 15
الفرد سواء كان ظاهريًا أو غري ظاهري .كما أنه ال يوجد أي تناسق بني
تعريف اإليناء النفسي واإليناء اجلنسي واإليناء اجلسدي ،فحبنا لو يوضح
لي األب املستشار القانوني للمجلس هنا األمر .وبالعودة إىل ما تفضل به األب
السيد حبيب مكي حول أن «االعتداء اجلنسي هو االعتداء ب ي شكل من
األشكال على أحد أفراد األسرة» ،فإن هنا األمر أيضًا ينطبق على اإليناء 41
النفسي وعلى اإليناء اجلسدي ،وشكرًا.

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

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 54

45

4114/1/6م املضبطة 11

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف تعريف اإليناء النفسي أتت عبارة «وإساءة
املعاملة» ،وهنه العبارة تعترب فضفاضة ،حيث إنها تتسع ألمور بسيطة قررها
الشر للزوج لت ديب زوجته ،وبالتالي عبارة «إساءة املعاملة» حبالتها احلالية
من دون إضافة تعترب فضفاضة ،وغري حمددة املعيار ،وغري واضحة ،وقد 5
ترتتب عليها جرمية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لتسمحوا لي يا إخوان ،إن مناقشة تفاصيل التفاصيل لن
تؤدي إىل مشرو قانون جيد ،وال إىل توفري وقت اجمللس ،ومشرو القانون 11
هنا جيب أن يؤدي إىل حفظ حقوق اجلميع ،وجيب أن نعرف أن لدينا قيمًا
وتقاليد دينية واجتماعية ،وحنن نعرف اليوم ما تعانيه املرأة؛ لنلك البد أن
ن خن بعني االعتبار هنه األمور كافة .النقطة األخرى خبصوص األوالد ،األب
لديه والية على أوالده ،وبعض األوقات قد يعنفهم إىل درجة تعترب جزءًا من
الرتبية ،وكما قال األب املستشار القانوني إننا ال نستطيع أبدًا أن ن خن أي 15
كلمة ونعتربها قضية إيناء نفسي .أخشى أن يؤدي املوضو إىل عكس ما
هو مطلوب؛ لنلك جيب أن تتم دراسة مشرو القانون بشكل جيد .سعادة
وزيرة التنمية االجتماعية اقرتحت الكثري من التعديالت ،وهم جهة ذات
خربة ،األخت لولوة العوضي قالت أيضًا إن اجمللس األعلى للمرأة له دور كبري
يف هنا املوضو ولكن مل يستد َ بعد التعديالت الكثرية اليت متت على 41
مشرو القانون؛ لنلك أرى أن تتم دراسة مشرو القانون بت نٍ من خالل
اللجان ،وعلى كل من هو حريص على أن يدلي بدلوه فيه أن حيضر
اجتماعات اللجنة ويتابع املوضو حتى ال ن تي ونعمل من اجمللس جلنة كبرية
ملناقشة هنا املشرو  ،وأقرتح أن يعود مشرو القانون برمته إىل اللجنة للمزيد
من الدراسة ،وأن تتم مناقشته مع ممثلي وزارة التنمية االجتماعية ومع كل 45
اإلخوة األعضاء ليتفاهموا فيما بينهم على الكلمة والشدة والنصب واحلنف
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واإلضافة ،ومن ثم ت تون إلينا مبشرو قانون مدروس ،آخنين بعني االعتبار
اجلهات املعنية كافة ،أما إذا متت مناقشته بهنه الطريقة اليت نسري بها
اآلن ،فلن ننتهي إىل قانون مرضٍ للجميع ،هنا رأيي ،واألمر مرتوك
جمللسكم املوقر .تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،مشرو القانون مضى عليه أكثر من سنة
وحنن نناقشه يف اللجنة ،وجنتمع مع اجلهات الرمسية ،صحيح أن وجهات
النظر اختلفت ،وقد يكون هنا االختالف على أساس أن هنا القانون هو من
صناعتنا حنن أعضاء اللجنة ،فنحن من اجتهدنا فيه ،وال يوجد أي سوابق 11
قضائية ،ومل نقتبسه من قوانني أخرى ،وبالتالي أصبح اجلدل عليه كثريًا،
ولكن أعتقد أن كل سؤال مت توجيهه من قبل األعضاء كان لدينا جواب
عنه ،والقانون به اجتهاد كبري من قبل أعضاء اللجنة ،ولقد حاولنا إحكام
الصياغة فيه ،وهو قانون مدروس؛ وصحيح كنلك أن وزارة التنمية
االجتماعية لديها بعض املالحظات عليه ولكنها ال تتعلق بركاكة القانون 15
وإمنا باعتبار أن اللجنة مل ت خن برأي وزارة التنمية االجتماعية ،وعلى
العكس فاقرتاحات وزارة التنمية االجتماعية كانت موجودة حتت أيدينا
وتناقشنا حواا يف اللجنة ومت األخن ببعضها ،والبعض اآلخر مل تكن هناك
إمكانية إلضافتها مثل إنشاء املراكز على سبيل املثال ،وحنن قلنا إن وزارة
التنمية االجتماعية بإمكانها بالقرارات أن تنشئ مكاتب وتنشئ مراكز 41
باالتفاق مع ديوان اخلدمة املدنية حول ذلك ،ولكن أن تعاد دراسة مشرو
القانون من البداية ،فهنا أمر ال يعقل ،وأعتقد أن أعضاء اللجنة متفقون معي
يف ذلك ،فال ميكن إعادة دراسة مشرو القانون من جديد ،فقد مضى عليه
أكثر من سنة وحنن نقوم بدراسته وتعديل مواده واستبدااا وإعادة
الصياغات ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األب عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،اادف من أي مشرو قانون هو أن خيدم
اجملتمع ،وأن يكون قابالً للتطبيق ،أي أن اجلهة أو الوزارة املعنية اليت ستقوم
بتنفينه قادرة على تطبيق النصوص الواردة فيه .حنن نثمن عمل اللجنة
ودراستها ملشرو القانون؛ صحيح أن القانون استبرقت دراسته وقتًا ،ولكن

هنا ال مينع من عودته مرة أخرى إىل اللجنة ،وأن جتتمع اللجنة مع ممثلي 11
وزارة التنمية االجتماعية مرة أخرى؛ وذلك لتخفيف اجلدل الني ميكن أن
حيدث يف املستقبل ،ولتقليل الكثري من نقاط االختالف؛ وذلك للخروج
بتشريع قابل للتطبيق ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما تفضلت به معاليك ،فمشرو
القانون حباجة إىل دراسة مت نية بسبب أهميته؛ لنلك البد من اجتما اللجنة 41
مع اجلهات املعنية به .وأثين على كالم سعادة وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب ب ن يعاد مشرو القانون إىل اللجنة لدراسته من جديد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا حنن دائمًا مع الت ني يف أي مشرو
قانون ،وخاصة إذا كان متعلقًا باألسرة ،ولكن املرفوض ــ وهو ما ورد أيضًا
على لسان سعادتك ــ هو القول إن مشرو القانون حباجة إىل املزيد من
الدراسة من قبل اللجنة .فقد مضى أكثر من عام وحنن نعمل على هنا 5
التقرير ،وقمنا جبمع آراء مخس جهات رمسية حكومية ،وتقوم بني وقت
وآخر بتبيري وجهات نظرها ،وعدم األخن ببعض وجهات النظر ال يرتتب عليه
أن حيكم على تقرير ما ب نه غري مقبول أو غري مدروس .أنا دائمًا مع الت ني
يف التشريع ،وال أؤيد أي عجلة يف التشريع نهائيًا ،ولكن يف الوقت نفسه أنا
أيضًا مع أن اجلهات اليت تعمل معي البد أن يكون لديها التزام .اليوم عندما 11
أنظر بالنات إىل تقرير وزارة التنمية االجتماعية أرى أن هناك حتفظات طرأت
ومل تثار اليوم ــ مثالً على مسمى املشرو ــ على الرغم من أنها واردة يف
التقرير ،وهناك أمور تطرق إليها املستشار القانوني ،ومل يتم التطرق إليها يف
ورقتهم ،وأنا عندما أقوم بدراسة مشرو القانون أضع أمامي اآلراء كافة
وأرى ما هي املوازنة اليت من املمكن أن أعمل يف حدودها؟ فوزارة التنمية 15
اليوم ليست الوحيدة املعنية بتطبيق هنا القانون ،بل لدينا أكثر من جهة،
مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة وأيضًا مؤسسات اجملتمع املدني ،وكوننا
استطعنا األخن بكل هنه األمور ،ومنها املس لة اليت أثارتها األخت رباب
العريض وهي اعتماد املكاتب وليس اإلدارة ،ف نا بصفيت مشر أريد
اإلدارة ،وت تي حتتها املكاتب ،ف حرتم اجلهود اليت بُنلت ،ويف الوقت ذاته 41
أُحافظ على التنظيم التشريعي .ال ميكن احلكم على املواد األخرى مسبقًا
من خالل التعاريف ،فهنا شيء غري صحيح .إذا كانت التعاريف حتتاج إىل
إعادة دراسة فلنعدها إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ،وخاصة أن ما مسعناه هو
اعرتاضات وليس اقرتاحات ،فهي غري مرتبطة ب ي اقرتاح ،ومع ذلك تُحرتم
اآلراء ووجهات النظر .أنا ألتمس منك ــ يا معالي الرئيس ــ إعادة هنه 45
التعاريف ،وإذا كان هناك اقرتاح فبإمكاننا التوافق معه يف اللجنة من باب
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املصلحة العامة لطبيعة هنا القانون ،ولكن أمتنى عليكم أال حتكموا على
املواد اليت ستليها ألننا سندخل يف اإلشكالية ذاتها ،علمًا أنه مل مير أي
اجتما بدون دعوة جهة رمسية إىل احلضور ،وحينما وضعنا األمر يف القالب
النهائي متت مراسلتهم من قبل مكتب سعادتك ،ومت الرد علينا باإلجيابيات،
وهنا ما ملسناه يف مرئيات كل من :وزارة العدل ،ووزارة الداخلية ،ووزارة 5
التنمية ،واجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية .أنا أعلم أن الوقت قد ت خر وأن
معظم األعضاء تعبوا ،لنا أقرتح إعادة التعاريف إىل اللجنة .بعض األعضاء
اقرتحوا إضافات إىل التعاريف وال مانع من أخنها بعني االعتبار وإعادة
دراستها ،ولكن جيب أال يُحكم باسرتداد باقي مواد القانون من خالل مادة
التعريفات قبل مسا رأي األعضاء فيها ،أنا شخصيًا ال أقبل ذلك ،وخصوصًا 11
بعد عناء وجهد سنتني من العمل واللقاءات والتعديالت ،حيث مر على القانون
 3رؤساء جلان حبثوا مجيعهم القانون ،واألب الدكتور علي الطوالبة مل يدخر
جهدًا ،حيث كان يعمل حتى ساعات مت خرة يف اجمللس حتى جيوّد هنا
القانون ،وعليه فإنين ألتمس من اجمللس إعادة التعاريف إىل اللجنة وت جيل
مناقشة مشرو القانون إىل اجللسة القادمة للنظر يف باقي مواده ،بدالً من 15
إعادة املشرو برمّته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

41

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،من الظلم البيّن ــ كما قالت األخت دالل
الزايد ــ أن حنكم على املشرو من خالل أول مادة وهي مادة التعريفات .إن
أعضاء اللجنة ،وأعضاء اجمللس أيضًا بنلوا الكثري من اجلهد يف دراسة هنا

املشرو ومتت إعادته ،وتعاقب على دراسة هنا املشرو ــ كما تفضلت 45
األخت دالل الزايد ــ  3رؤساء للجنة شؤون املرأة والطفل .خبصوص التخوف
الني قمت أنت بطرحه ،واملتمثل يف رأي اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،
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أنا أرى أنه حني نواجه مشروعًا أو نواجه موقفًا البد أن نكون صرحيني مع
هنا املشرو أو مع هنا املوقف ،إن التخوف املطروح ،والني أفهمه من
كالمك ــ يا معالي الرئيس ــ هو أننا حتكمنا الشريعة اإلسالمية ،ذلك
صحيح ،فدستورنا نص على أن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع،
ولكن ما أود أن أوضحه هو أن تعريفات اإليناء اجلسدي واجلنسي مرتبطٌة 5
بالعالقة الزوجية بني الرجل واملرأة ،والشريعة اإلسالمية مل جترب املرأة ومل
جترب الرجل على املمارسات اجلنسية ،فلنكن واضحني وصرحيني ،وأنا
أعتنر عن ذكر هنا الكالم ،فالقرآن قال :وجعل بينكم مودة ورمحة ،
فحني يتكلم مشرو القانون يف املطلق عن اإليناء اجلنسي أو العنف اجلنسي
أو اإليناء اجلسدي ،فإنه مل خيرج عن نطاق الشريعة اإلسالمية ،وجيب أال 11
نظلم الشريعة اإلسالمية يف تشريعاتنا ،مبعنى أنه إذا كان رأي اجمللس
األعلى للشؤون اإلسالمية ينهب إىل رأي آخر ،وهو أن إجبار الزوجة على
املعاشرة اجلنسية ال يُعترب إيناء ،ف نا أقول له ال ،بل إنه يُعترب إيناء ،ألنه جاء
خمالفًا للنص القرآني الني قال :وجعل بينكم مودة ورمحة  ،وخمالفًا
لسرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف تعامله مع زوجاته .حينما نقول ــ كما 15
تفضلت األخت رباب يف البداية ــ وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،فالشريعة
اإلسالمية مناهب ومدارس متعددة فيها املُيسّر وفيها املُعسّر .أنا أرى أنه من
الظلم إعادة املشرو ب ُرمّته إىل اللجنة ،ومن خالل تعاملنا ومن خالل ما نراه
من مشاركة األعضاء يف حضور اجتماعات اللجان؛ أرى أن األعضاء النين
تكلموا اليوم قد ال حيضرون هنه االجتماعات .ورأيي هو أن كل من لديه 41
طرح فليقله ،وإذا كانت هناك تعديالت بسيطة فلتُحال إىل اللجنة وتُدرس
املواد مادة مادة ،بدالً من إعادة املشرو ب ُرمّته إىل اللجنة ،وك ن شي ًا مل
يكن ،فهنا ظلم بيّن للجنة ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إخواني وأخواتي أود أن أوضح ضرورة عدم الدخول يف فتاوى
شرعية ،فنحن لسنا أصحاب اختصاص فيها ،وتوجد جهات خمتصة بهنا
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الش ن من املمكن استفتاؤها إذا رغبنا يف ذلك ،وعلينا احرتام رؤيتهم ،هنا
من ناحية .الناحية األخرى هي أن ما أثار انتباهي هو أنين بدأت باإلشادة
باجلهد الكبري ،وأنا معكم ،فقد بُنل جهد خالل فرتة طويلة ،ولكن يف
النهاية وبعد كل هنا اجلهد دخلنا يف متاهات ،ومعنى ذلك أن املشرو لو
أخن بعني االعتبار كل القضايا املطروحة ،ووفر اإلجابات الكاملة عليها 5
الطم نت القلوب إىل سالمته .ما أقوله هو أن البرض من السلطة التشريعية يف
اقرتاح هنا القانون هو مصلحة أفراد هنا اجملتمع ،واحلفاظ على كيان
األسرة وكيان اجملتمع ،وحماولة إعطاء كل ذي حقٍ حقه ،ولكن إذا كان
وضع قانون قد يؤدي ــ بالرغم من النوايا النبيلة ــ إىل العجز ،ف نا أقول جيب
الت ني يف إقرار مثل هنا القانون ،وهنا أفضل من إقرار قانون قد تكون فيه 11
بعض املآخن؛ ولنلك أرى أن نتمهل قليالً ملدة أسبوعني أو حتى شهرين؛ حتى
خنرج يف النهاية بقانون نتفق على أنه سيصب ــ بإذن اهلل ــ يف مصلحة
اجلميع ،والقرار يف النهاية يعود إىل اجمللس .تفضلي األخت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.
15

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه ليس من اإلنصاف إعادة القانون إىل
اللجنة بعد سنتني من االجتماعات املكثفة ،وبعد كل هنا اجلهد الكبري
الني قامت به اللجنة اليت اجتمعت مع كل اجلهات ذات العالقة ،وليس فقط
وزارة التنمية االجتماعية ،وليست وزارة التنمية هي املعنية فقط ،بل إن هناك 41
عدة جهات معنية بهنا القانون .ليس من اإلنصاف إعادة القانون إىل اللجنة
بدون مناقشته وبدون معرفة ما إذا كان يستدعي األمر أن يُعاد إىل اللجنة؛
فال ب س أن نعيد التعاريف إىل اللجنة على ضوء املناقشات ،ولكننا قد
نستطيع إجراء بعض التعديالت على املواد اليت تليها بدون احلاجة إىل إعادتها
إىل اللجنة من جديد .أنت ترى ــ يا معالي الرئيس ــ أن نقوم بت جيل مناقشته 45
ملدة أسبوعني أو ثالثة أسابيع ،وأنا أرى أن اجلهد الني بُنل خالل سنتني ال
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ميكن أن يُعاد النظر فيه خالل أسبوعني ،بل حنتاج إىل وقت أكرب .حنن يف
أمس احلاجة إىل هنا القانون اآلن ،وكلما أسرعنا يف إصداره كلما كان
ذلك يف مصلحة مملكة البحرين؛ لنلك أقرتح أن يُناقش يف اجمللس وإذا
كانت هناك بعض املواد البسيطة فال مانع حينها من إعادتها إىل اللجنة ،وإذا
كان لدى اجلهات املعنية أي مالحظات فلتبدها يف اجللسة ،وإذا استدعى 5
األمر فلتجتمع مع اللجنة ،أما إعادة مشرو القانون ب كمله فلن تكفي مدة
أسبوعني للنظر فيه ،بل حنتاج إىل وقت أكرب من ذلك ،وسنكون ك منا
أضعنا جهد اللجنة ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أطلب اسرتداد املادة األوىل اخلاصة
التعريفات ،وت جيل مناقشة بقية مواد مشرو القانون إىل اجللسة القادمة15 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب أمحد إبراهيم بهزاد.
41

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتبنى ما تفضلت به معاليك ب ن يُعاد
القانون إىل اللجنة ،وأيضًا أثين على ما تفضل به سعادة الوزير وأتبناه .وأيضًا
ذكرت ــ حبسب ما فهمته ــ أن الوزيرة لديها بعض املالحظات على املواد اليت
مل تُناقش ،فبدالً من مواجهة مالحظات الوزارة يف اجتماعات قادمة ،أرى أنه 45
من األفضل إعادة القانون إىل اللجنة لدراسته مع الوزارة املختصة واألخن
مبرئياتها ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن لدينا مقرتحان ،األول إعادة مشرو القانون إىل اللجنة
ملزيد من الدراسة ،وخالل فرتة حمددة يقومون مبوافاتنا به بعد استيفاء كل
مالحظات اجلهات األخرى .واالقرتاح اآلخر املقدم من قبل رئيسة اللجنة هو
اسرتداد املادة األوىل اخلاصة بالتعريفات فقط وت جيل مناقشة بقية مواد 5
مشرو القانون إىل اجللسة القادمة .سنصوت أوالً على إعادة مشرو القانون
برمته إىل اللجنة ،وإذا مل يفز هنا االقرتاح فسنصوت على اسرتداد اللجنة
املادة األوىل فقط وت جيل مناقشة بقية مواد مشرو القانون إىل اجللسة
القادمة ،فهل يوافق اجمللس على إعادة مشرو القانون برمته إىل اللجنة ملزيد
11

من الدراسة؟

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على طلب اللجنة اسرتداد املادة األوىل من مشرو

15

القانون وت جيل مناقشة بقية مواد مشرو القانون إىل اجللسة القادمة؟

(أغلبية موافقة)
41

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .تفضل سعادة األب عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،مبا أن اجللسة القادمة ستكون بعد 45
أسبوعني ،ف قرتح أن جتتمع اللجنة مع سعادة الوزيرة وذلك لتخفيف نقاط
اخلالف املوجودة ،ألن الوزيرة لديها بعض املالحظات اجلوهرية على أساس
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