كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 1السيد عبـدالعييم حممـد العيـد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي
الشورى والنواب.
 - 7السيد عبدالعزيز حبيب مستشار قانوني أول.

5

 - 3السيد أسامة أمحد عثمان املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:
 - 1العقيد حممد إبـر اهيم الغـتم مـدير إدارة الشـؤون اإلداريـة واملاليـة
11

باإلدارة العامة للمرور.
 - 7الرائد حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية
بإدارة الشؤون القانونية.
 - 3املــمزم أول خالــد مبــارس بــوقيس ضــابو شــؤون قانونيــة بــاإلدارة
العامة للمرور.
 - 4السيد وليد حممد الطويل املستشار القانوني.

15

 من وزارة األشغال:
 - 1املهندسة هدى عبداهلل فخرو الوكيل املساعد للطرق.
 - 7السيد عبدالنيب عبداهلل الصباح مستشار الطرق واملرور.
 - 3السيد بشري حممد صاحل املستشار القانوني.
 من وزارة املواصمت:
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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 هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني باجمللس،
كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة 5
العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســـم اهلل الـــرمحن الـــرحيم ،نفتـــتح اجللســـة احلاديـــة عشـــرة مـــن دور
االنعقــاد العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتموة أمســاء 11
األعضــاء املعتــ رين والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .تفضــل األع عبــداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السمم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد 15
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعت ر عن حضور ه ه اجللسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :الدكتورة ندى عباس حفاظ والدكتورة جهاد
عبداهلل الفاضل للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من اجمللس ،وفؤاد أمحد
احلاجي ،وعبداجلليل عبداهلل العويناتي وخالد عبدالرسول آل شريف،
ونانسي دينا إيلي خضوري للسفر خارج اململكة ،وإبراهيم حممد بشمي 71
للسفر إلجراء فحوصات طبية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على 75
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناس ممحيات عليها؟ تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي ممحيات على الصفحة  15السطر ،12
والصفحة  79الفقرة األوىل السطر السادس من مداخليت ،سأزود بها
القائمني على املضبطة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى ؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديل .لدينا بيان مبناسبة يوم
املرأة العربية .تفضل األع عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس
بقراءته.
15

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة يوم املرأة
العربية :يصادف األول من فرباير يوم املرأة العربية ،ال ي أقرته منيمة املرأة
العربية ،احتفاالً وتكرميًا لعطاء املرأة وجهودها املب ولة يف مسرية التقدم
والتنمية .وبه ه املناسبة يود جملس الشورى أن يتقدم بأمسى آيات التهاني 71
والتربيكات إىل املرأة البحرينية خاصة ،واملرأة العربية عامة ،معتربين ه ه
املناسبة فرصة الست كار املنجزات الكبرية اليت حققتها املرأة البحرينية
والعربية باعتبارها شريكًا أساسيًا مع أخيها الرجل ،وحمطة مضيئة
ملشاركة املرأة يف دعم عجلة التنمية ،واالعرتاف جبهودها املستمرة يف بناء
الوطن وتقدمه .إننا به ه املناسبة لنشيد مبا حتيى به املرأة البحرينية من دعم 75
ومساندة من لدن حضرة صاحب اجلملة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل
البمد املفدى حفيه اهلل ورعاه ،وذلك تقديرًا إلسهاماتها يف جمال العمل
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والتنمية والبناء ،واليت كان هلا احلضور الفاعل على املستويات كافة،
الوطنية ،والقومية ،والدولية ،لتعكس ب لك الصورة املشرفة للمرأة
البحرينية .ويف ه ه املناسبة يسرنا أن نشيد بالدور الكبري ال ي تقوم به
صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك
البمد املفدى من خمل رئاستها للمجلس األعلى للمرأة ،ودعم مسوها لتعزيز 5
دور املرأة البحرينية يف بناء اجملتمع ،مؤكدين أن جملس الشورى يواصل
جهوده الرامية لدعم املرأة البحرينية ،ومتكينها ،وتعزيز قدراتها ،والسعي
اجلاد والعمل املستمر حلصوهلا على مجيع حقوقها ،وتثبيت القوانني
والتشريعات اليت حتمي ه ه احلقوق،

وتصون إنسانيتها ،وتدافع عن

كرامتها ،وتعرتف بدورها احملوري يف بناء األسرة واجملتمع ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارس.
15

العضو عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أحببت أن أقتنص ه ه الفرصة ألشيد
باخلطوة اليت قمتم بها يف جملس الشورى وهي تعيني األخت الدكتورة فوزية
اجليب أمينًا عامًا مساعدًا للعمقات واإلعمم والبحوث ،األمر ال ي يُحسب
لكم كقيمة مضافة إىل ه ا اجمللس ،وأنا فخورة بأن تكون ــ إذا أمكن

أن تصححوا لي إن كنت على خطأ ــ أول امرأة تشغل منصب أمني عام 71
مساعد على مستوى دول جملس التعاون ،وأشكر لكم ه ه اخلطوة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
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75

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أريد أيضًا أن أشيد به ه اخلطوة بصفيت
رجمً ،وأمثن قرار املكتب وقرار األمانة العامة بتعيني الدكتورة فوزية
اجليب ،وفعمً قد تكون أول امرأة يف دول جملس التعاون تشغل منصب أمني
عام مساعد ،وه ا فعمً يدل على تقدم البحرين دائمًا وسبقها يف ه ا 5
املضمار ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
11

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،باسم جلنة املرأة والطفل نود أن نشارس املرأة
العربية ه ا اليوم باالحتفال بيوم املرأة العربية ،ونؤكد أيضًا أن املرأة العربية
ما زالت حتتاج إىل كل دعم ومساندة ،خاصة يف مناطقنا العربية ويف ظل
كثرة املنازعات املسلحة يف بعض الدول العربية ،فهي حتتاج إىل رص 15
الصفوف حتى نستطيع الوقوف مع ه ه املرأة باعتبارها أيضًا الفئة املهمشة يف
ه ه النزاعات .وأيضًا نبارس لألخت الدكتورة فوزية اجليب تعيينها أمينًا
عامًا مساعدًا ،حيث تعترب ه ه اخلطوة خطوة إجيابية بالنسبة إىل اجمللس
وأيضًا بالنسبة إىل البحرين ،وشكرًا.

71

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع محد مبارس النعيمي.

العضو محد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه مرّت علينا قبل أربعة أيام مناسبة 75
اليوم العاملي للجمارس ،فإذا أصدر اجمللس بيانًا أو ما شابه فه ا حسن،
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ولكن أود يف ه ه املناسبة أن أشكر مجيع العاملني يف ه ا املرفق احليوي،
ألنهم هم الساهرون على أمن ه ا الوطن ،فتحية تقدير واحرتام هلم مجيعًا،
ونشكرهم مجيعًا بكل مستوياتهم ،من قيادتهم وصوالً إىل أقل رتبة يف
املؤسسة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األع عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.
11

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أمحد اليهراني رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النواب
حول التالي :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )73لسنة 1987م ،وقد متت إحالته إىل جلنة املرافق 15
العامة والبيئة مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون
بالتصديق على االتفاقية اإلطارية بشأن استغمل املنحة املخصصة من
حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إمنائية يف مملكة البحرين بني
حكومة مملكة البحرين والصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية،
وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الشؤون 71
التشريعية والقانونية .واحلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف
 31ديسمرب 7117م ،وتقرير أداء امليزانية للسنة املالية 7117م ،وقد متت
إحالته إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية .واحلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية
يف  31ديسمرب 7117م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وقد 75
متت إحالته إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الشؤون
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التشريعية والقانونية .رسالة مقدمة من كل من سعادة العضو رباب عبدالنيب
العريض وسعادة العضو دالل جاسم الزايد بشأن التمسك بتقديم اقرتاح
بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )42لسنة 7117م بإصدار
قانون اإلجراءات اجلنائية( .ألخ رأي اجمللس بإحالته إىل اللجنة املختصة)،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان ،خبصوص ه ا االقرتاح املقدم من األختني رباب
العريض ودالل الزايد ،فكما عرفتم أن ه ا االقرتاح أتى إىل الرئيس وقد م
تكليف هيئة املستشارين بوضع الرأي وانتهت إىل عدم جواز عرض ه ا 11
االقرتاح ،ومكتب اجمللس وافق هيئة املستشارين على رأيها ،إال أن من
تقدمتا باالقرتاح بقانون متسكتا به ،وبالتالي ــ حسب المئحة الداخلية ــ
ليس أمامنا إال أن حنيل املوضوع إىل اجمللس الاختاذ قراره .وأنا يف ه ا الصدد
وحتى نكسب الوقت سوف أمسح لألختني بعرض وجهيت نيرهما بصفتهما
مؤيدتني ومتقدمتني به ا االقرتاح ،وسوف أمسح أيضًا الثنني من املعارضني 15
هل ا االقرتاح ،ثم سوف نستمع أيضًا لرأي املستشارين القانونيني ،ثم سأقوم
بعرض املوضوع عليكم للتصويت باملوافقة أو بالرفض ،فهل توافقون على
ه ا االقرتاح؟
71

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف أمسح لألخت رباب العريض ثم لألخت دالل الزايد،
وبعدهما األخت الدكتورة عائشة مبارس واألخت مجيلة سلمان ،ثم سنستمع
لرأي املستشارين .تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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75

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أدخل يف تفاصيل االقرتاح ،ألنه إذا متت
املوافقة عليه من قبل أعضاء اجمللس ــ وه ا ال ي نأمله ــ حينها سوف نتقبل
أي تغيريات أو تعديمت مبا خيدم ه ا املقرتح .أنا سأتكلم عن الفكرة
واهلدف من ه ا املقرتح .حاليًا االجتاه يف القضاء اجلنائي احلديث أساسه 5
عدم العقاب بالنسبة إىل العقوبات املقيدة للحرية اخلاصة باجلرائم البسيطة،
وخاصة أن املؤمتر األول لألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية سنة 1955م ــ
ولنمحظ أنين أتكلم عن سنة  ،1955مبعنى أننا مررنا مبراحل كبرية ومن
املفرتض أن قوانيننا تواكب ه ا االجتاه ــ أكد ضمن توصياته عدم تطبيق
العقوبة املقيدة للحرية إال على األشخاص ال ين اقرتفوا جرائم خطرية11 ،
وبالتالي اجتهت الدول بشكل عام إىل إجياد بدائل للعقوبات غري اخلطرية،
بهدف مراعاة االستقرار االجتماعي للمتهم وللدولة نفسها ،ألنه ثبت أن كثرة
ه ه العقوبات تؤدي إىل عدم االستقرار وبالتالي اإلخمل يف التوازن ،فحاولوا
أن يوجدوا ه ا التوازن على أساس استقرار اجملتمع .أنا سأتكلم عن
الواليات املتحدة األمريكية ،فهي أول دولة أخ ت مبسألة اعرتاف املتهم من 15
خمل التفاوض بني سلطة االتهام وبني املتهم حتى يصلوا إىل عقوبة اختفيفية،
وأيضًا أثبتت الدراسات يف أمريكا أن أكثر القضايا تأتي من خمل
اعرتافات املتهمني ،وبالتالي نأخ بنوع من اختفيف العقوبات .إن التعديل ال ي
اجتهنا إليه يف مسألة االعرتاف أخ ناه من النيام الفرنسي ،مبعنى أن النيام
الفرنسي لديه ثمثة أنواع من التصاحل ،والقوانني البحرينية أخ ت 71
بالتصاحل ،وحنن سبق أن تقدمنا ــ أنا واألخت دالل الزايد ــ مبقرتح حول
مسألة التصاحل ،وقوانينا موجود فيها أيضًا مسألة التصاحل يف بعض
العقوبات أو يف بعض اجلنح ،وما أريد توضيحه هو أن ه ه الفكرة وه ه
األنيمة موجودة يف أرقى الدميقراطيات ،وذلك حتى ال يقال لي إنين أتيت
به ه الفكرة وه ا النيام من الدول املتخلفة ،حنن أخ نا به ا النيام من 75
أرقى الدول .وعلى سبيل املثال فرنسا لديها ثمثة أنيمة للتصاحل ،لديها نيام
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التوفيق لإلصمح اجلنائي ،وه ا تُجريه النيابة العامة وحدها ــ وخاصة يف
املسائل املرورية ــ من إحالة بعض املتهمني يف املسائل املرورية إىل العمج
النفسي حتى يستوعبوا فكرة احرتام القانون ،ولديهم ك لك نيام التصاحل
العقابي ــ وهو ما أخ نا به يف بعض املقرتحات ــ وهو موجود يف القانون
البحريين ،وأخريًا لديهم نيام اإلقرار بالتهمة قبل املثول أمام القضاء وه ا 5
أيضًا جلأنا إليه يف ه ا املقرتح .إن هدفنا من ه ا املقرتح هو إجياد بدائل
أخرى لإلجراءات العقابية أو املقيدة للحرية ،وقد الحيت أن بعض األعضاء
لديهم ممحيات على الصياغة وحنن ليس لدينا أي مانع يف اللجنة أن نعدّل
الصياغات مبا يتواكب ويتواءم مع اهلدف من ه ا املقرتح ،وأعتقد أننا إذا
وافقنا على ه ا املقرتح فسنكون حنن أول دولة عربية تأخ به ا بالقانون11 .
حنن هدفنا واضح من ه ا االقرتاح واألمر راجع إىل اإلخوة األعضاء ،وأرجو
أال نأتي يف يوم من األيام ونأخ من الدولة العربية الفمنية والدولة العربية
العمنية ونقتبس ،فلنكن حنن من يقتبس اآلخرون منا ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أن نكمل أحب أن أشري إىل أن الكلمة تكون ملرة
واحدة فقو ،وال جيوز التعقيب على مداخمت من سبق .تفضلي األخت دالل
جاسم الزايد.

71

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،مثلما تفضلت األخت رباب العريض لن أدخل
يف تفاصيل االقرتاح .هي ذكرت نيرة عامة حول ما يتضمنه ه ا االقرتاح
بقانون ،وقبل أن أدخل يف ه ا املوضوع أحب أن أذكر اإلخوة واألخوات
أعضاء اجمللس بأن القصد من طرح ه ه الرسالة على اجمللس اليوم ليس

املوافقة على مضمون االقرتاح ،وإمنا املوافقة على إحالته إىل اللجنة املختصة 75
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لكي تبحث موضوع االقرتاح ومدى جدواه ،ولدينا مثال آخر اليوم حيث وافق
اجمللس على اإلحالة ولكن ااخت ت اللجنة قرارًا ال يوافق على ه ا االقرتاح
ال ي سيُعرض ضمن جدول أعمالنا اليوم .املوضوع من الناحية القانونية
صعب ،وك لك تفصيمته سيكون األخ بها فيه صعوبة ما بني النص عليه
يف التشريع وما بني تطبيقه ومدى استغمل النص ،وه ه كلها خماوف 5
مشروعة .عندما وضعنا ه ا االقرتاح كان يف اعتبارنا أنه البد أن يُصاغ
بشكل سليم بقدر اإلمكان من الناحية التشريعية ،وأن حنرص على أن
إمكانية تطبيقه بشكل سليم ،ألننا يف النهاية نستهدف أمرين :األمر األول
يتعلق باملتهم نفسه ــ وهو اجلاني ــ وحددنا االقرتاح باجلرائم اليت تكون
منصرفة إىل اجلُنح؛ واألمر اآلخر أن يرجع األمر إىل إرادة اجلاني متى ما أراد 11
جلنح ليست مُلزمة ،وإمنا تتم وفقًا
األخ بها ،وخاصة أن مرحلة التحقيق يف ا ُ
لقانون اإلجراءات البحريين .هل أخ املشرّع البحريين مببدأ اختفيف العقوبة
أو اإلعفاء من العقوبة؟! األمران أخ بهما املشرّع البحريين ،أعين مسألة
التخفيف من العقوبة وك لك مسألة اإلعفاء؛ وآخر قانونني أخ ا به ا
اجلانب هما قانون املخدرات واملؤثرات العقلية وقانون غسل األموال ،وكان 15
فيهما مقابل اإلبمغ أو التعاون مع السلطات األخ مببدأ التخفيف أو مبدأ
اإلعفاء ،وهناس عدد من القوانني األخرى اليت نصّت على ه ا املبدأ؛ مبعنى
أن ه ين املفهومني ليسا جبديدين على املشرّع البحريين يف تشريعاته الوطنية.
األمر اآلخر ،كان اعرتاض اإلخوان يف هيئة املستشارين ــ وأنا أحرتم رأيهم
القانوني جدًا فيما وضعوه من رأي ولكن البد أن تكون هناس اختمفات ــ 71
ينصب حول أمرين أساسيني :األمر األول من ناحية شكلية يف تقديم
االقرتاح ،أعين أنه مل يتم االستناد إىل مادة من مواد الدستور يف ه ا
اجلانب ،ويف امل كرة اإليضاحية م التطرق إىل املادة  71من الدستور اليت
يستند إليها االقرتاح واليت يف جمملها حتمل مسألة ضمانات املتهم .بالنسبة
إىل األمر اآلخر كان االعرتاض حول مسألة املوضوعية يف االقرتاح ،ول لك 75
أمتنى ــ معالي الرئيس ــ اليوم أال تُبحث مسألة املوضوعية يف نصوص
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االقرتاح ،ألن مكان حبثها هو اللجنة مع اجلهات املختصة ،وألنه بطبيعة
احلال البد أن تُستدعى وزارة العدل حتى تُعطي رأيها يف ه ا املوضوع ــ وهو
حمل اعتبار ــ وقد يكون لدى وزارة العدل توافق يف ه ا املقرتح أو اعرتاض
عليه ،أو رمبا يكون لديها اقرتاح بتعديل املقرتح .أنا أذكر أننا عندما قدّمنا
مفهوم التصاحل يف الشيك كان وزير العدل قد رفض ه ا االقرتاح ،وبعد 5
فرتة عندما قُدّم املضمون ذاته مبشروع من احلكومة ألمانة ه ا الوزير عندما
وقف أمام ه ا اجمللس قال أنا أتأسف ألنين مل أوافق يف ذاس الوقت على
االقرتاح ال ي م تقدميه؛ وبالتالي أمتنى على اإلخوان أعضاء اجمللس اليوم أال
يبتوا يف كون االقرتاح سليمًا أم ال من الناحية املوضوعية ،ولكن أن يتخ
اجمللس قراره اليوم بإحالته إىل اللجنة املختصة حتى تضع تقريرها .وأنا أمتنى 11
على اإلخوان من باب إعطاء الفرصة القرتاح ما ــ قام أعضاء من ه ا اجمللس
خمل وقت طويل بوضعه ودراسة العديد من األنيمة حوله ــ بأن تتم مناقشته
يف اللجنة املختصة ،وحتى لو رأى اجمللس أال تتم إحالته إىل اللجنة التشريعية
لكوني رئيسة اللجنة واألخت رباب العريض نائب الرئيس فم مانع لدينا ــ
وأعتقد أن األخت رباب ستتوافق معي يف ذلك ــ أن حيال االقرتاح إىل أي جلنة 15
أخرى ،وخاصة جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين باعتبارها
اللجنة ذات االختصاص األقرب إىل ه ا االقرتاح ،وأمتنى أن تصل ه ه
الفكرة .أعرف أنه سيتكلم من بعدي اإلخوة املعارضون لمقرتاح وك لك ــ
مع احرتامي الشديد ــ سيتكلم األع الدكتور عصام الربزجني ،ولكن آمل
أال يتم النير إىل موضوع االقرتاح ألنكم إذا تكلمتم يف املوضوع فأعتقد أنه 71
من املُجحف أن يتم اليوم تقييم اإلحالة بسبب املوضوع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارس.
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75

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل األختني رباب العريض
ودالل الزايد .عودة إىل املقرتح املطروح أمام جملسكم املوقر :هو مقتبس
ــ كما تفضلت األخت رباب العريض ــ من النيام األجنلوساكسوني ويتم
تطبيقه يف الواليات املتحدة األمريكية ،ويُطلق عليه ( )plea agreementأو 5
( )plea bargainingباللغة اإلجنليزية .ه ا النيام يُعمل به يف بعض الدول
األوروبية ،ولكن مل يُرحّب به ا النيام يف العديد من الدول ومنها بعض
الدول االسكندنافية ،ملاذا؟! ألنه تشوب ه ا النيام شوائب حقوقية ،على
سبيل املثال ه ا النيام يُهدد مبدأ افرتاض الرباءة ،وليس من املعقول أن
يكون هناس شخص بريء ويلجأ إىل ه ا النيام ومن ثم يعرتف جبرم هو مل 11
يقم به أصمً .وحنن كلنا نعرف أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته ،وه ا سوف
يهدد أساسًا من أسس احملاكمة العادلة ،وأمتنى من األخوات أن ينيرن إىل
األمر من جانب حقوقي ،ألن الكثري من الدول عارضت ه ا النيام ملا له من
تبعات حقوقية على اجملتمع ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األخت الدكتورة عائشة مبارس 71
ولن أكرر ما قالته هيئة املستشارين ولكين سوف أضيف أن ه ا النيام
املعمول به يف بعض الدول الغربية ومنها الواليات املتحدة األمريكية ــ وهي
أول دولة طبقت ه ا النيام ــ فيه اختمف كبري عن فكرة االقرتاح املطروح
أمامنا من عدة نواحٍ سأحاول أن أبسّطها حتى تكون مفهومة؛ فمثمً صحيح
أن ه ه الدول استهدفت اجلُنح فقو ،ولكن ليس كل اجلُنح مثلما جاء يف 75
ه ا االقرتاح ال ي أمامنا ،فهناس جُنح خطرية استثنتها ه ه الدول من تطبيق
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ه ا النيام ،منها اجلُنح املتعلقة باجلرائم السياسية واجلُنح املتعلقة جبرائم
الصحافة والنشر ،واجلنح املتعلقة بالقتل غري العمد ،وغريها من اجلرائم
اخلطرية اليت تندرج حتت اجلُنح ،خبمف فكرة ه ا املقرتح ال ي مشل كل
اجلُنح؛ وحنن إذا رجعنا إىل قانون العقوبات البحريين والقوانني األخرى
اخلاصة فسنرى أن هناس الكثري من اجلُنح اليت تُصنّف على أنها على درجة 5
عالية من اخلطورة ،وبالتالي تطبيق ه ا النيام على كل اجلُنح سوف يؤدي ــ
حبسب ما قال اإلخوة يف هيئة املستشارين ــ إىل التشجيع على اجلرمية،
واهلدف األساسي من العقوبة هو الردع العام واحلفاظ على أمن واستقرار
اجملتمع؛ وبالتالي عند استقراء قانون العقوبات نرى الكثري من اجلُنح ،منها
اجلُنح املتعلقة باجلرائم املاسة باألمن الداخلي واألمن اخلارجي للدولة ،واملواد 11
اليت تتعلق باملسريات ،واملواد املتعلقة بالتزوير أو االختمس واجلرائم املاسة
بالوظيفة ،وغريها من اجلرائم اخلطرة ،وه ه فيها الكثري من اجلُنح ،وإذا
طُبِّقَ ه ا النيام فإنه سوف يؤدي إىل أن املتهمني سوف يستسهلوا ارتكاب
مثل ه ه اجلرائم كما أشارت إىل ذلك هيئة املستشارين .النقطة األخرى،
بالنسبة إىل محاية األشخاص املتضررين من ه ه اجلرمية ،األنيمة الغربية 15
أحاطت ه ا احلق بعناية وبنصوص دقيقة ،حبيث إن هؤالء املتضررين أوجب
القانون استدعاءهم إىل احملاكمات ،أعين يف وقت انعقاد ه ه احملاكمات
ويف وقت حكم القاضي بالعقوبة ،وذلك لضمان حقوقهم ،فالنيام محى عدة
أشخاص يف ه ه الناحية ،وليس فقو املتهم هو اهلدف من اختفيف العقوبة.
باإلضافة إىل أن تكاليف احملاكمات يف ه ه الدول باهية ،ويهدف ه ا 71
النيام لديها إىل التخفيف والتقليل من أمد احملاكمات .ومثلما تفضلت
األخت الدكتورة عائشة مبارس أن يف االقرتاح إخمالً مببدأ احملاكمة
العادلة ،وهناس الكثري من األشخاص ال ين يُمكن أن يتأثروا من ه ا
النيام ،وخصوصًا األشخاص األبرياء ،عندما يأتي املتهم وميثل أمام سلطة
التحقيق ويكون خوفه من أن استمرار احملاكمة وعدم اعرتافه بالتهمة سوف 75
يدخله يف تعقيدات إجرائية أثناء احملاكمة فيضطر إىل االعرتاف جبرمية مل
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يرتكبها بسبب خوفه من أن يعجز عن إثبات براءته .أيضًا قد تثار عدة
تساؤالت فيما يتعلق باالعرتاف ،وخصوصًا أن األنيمة الغربية استوجبت أن
يكون هناس حمامٍ حاضر مع املتهم يف بداية إجراءات التحقيق يف ه ه
اجلُنح ،واحملامي هو ال ي يقوم بدور التفاوض وأيضًا يشهد على عملية
التفاوض ،ولكن يف قانون اإلجراءات البحريين لن يستوجب أساسًا حضور 5
حمامي املتهم أثناء مرحلة التحقيق حبيث يكون شاهدًا على مسألة ه ا
التفاوض ،وبالتالي من املمكن أن يطعن املتهم يف مسألة اعرتافه يف مرحلة
الحقة أيضًا ،وه ا ما أشار إليه املستشارون يف م كرتهم اإليضاحية ،حبيث
يقول املتهم ــ على سبيل املثال ــ إنه وقع حتت ضغو اإلغراء ومل يتضح له
الوضع بصورة واضحة أو غري ذلك ،فه ا املشروع مل ينيم ومل يوضح 11
اإلجراءات بطريقة واضحة تعاجل ه ه احلالة ،بينما األنيمة السابقة عاجلت
ه ه احلالة حبيث لو أن املتهم تراجع عن اعرتافه أو أنه مل يقبل مبسألة
التفاوض على العقوبة ــ ألن يف ه ه املرحلة يتم التفاوض على االعرتاف ويتم
التفاوض على العقوبة ويعطى املتهم يف الدول اليت تطبق ه ا النيام عشرة
أيام كي يراجع نفسه على عكس ه ا املشروع ــ فما هو العمج التشريعي يف 15
ه ه احلالة؟! أيضًا لدي عدة ممحيات ولكن ال أريد أن أطيل على
األعضاء ،وال أريد أن أتطرق بشكل دقيق إىل املواد ولكن هناس عبارة
ذكرت يف آخر املادة تنص على التالي« :جيب أن ي كر فيها اعرتاف املتهم أو
حماميه» ،احملامي ال ميكن أبدًا أن يقوم باالعرتاف نيابة عن املتهم يف أي
تشريع كان ،ألن االعرتاف البد أن يكون صادرًا عن املتهم بإرادة حرة وإرادة 71
منفردة منه ،وال ميكن إنابة الغري لمعرتاف عنه .هناس عدة ممحيات على
ه ا االقرتاح لن أتطرق إليها ولكن بالفعل هناس قصور يف ه ا االقرتاح،
وه ا االقرتاح جاء خمتلفًا عن األنيمة املعمول بها يف ه ا الشأن ،باإلضافة
إىل أن هناس إخمالً باحملاكمة العادلة وأيضًا ما تطرقت إليه هيئة
املستشارين ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس.
5

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  97من املرسوم بقانون رقم  55لسنة
7117م بشأن المئحة الداخلية مبجلس الشورى تنص على التالي« :تقدم
االقرتاحات بقوانني من أعضاء اجمللس إىل رئيسه مصاغة وحمددة بقدر
املستطاع ،ومرفقًا بها م كرة إيضاحية تتضمن حتديد نصوص الدستور 11
املتعلقة باالقرتاح واملبادئ األساسية اليت يقوم عليها واألهداف اليت
حيققها ،»...يف الواقع امل كرة اإليضاحية مل تنص على مواد الدستور اليت
ميكن أن تسند ه ا االقرتاح ،وبعد ذلك حينما تقدموا بالرد على م كرة
هيئة املستشارين قالوا :إن أساس ه ا االقرتاح يقوم على املادة  ،71واملادة 71
يف الواقع تنص على حق الدفاع ،يف حني أن املبادئ اليت قام عليها االقرتاح 15
بقانون تنص على تنازل املتهم عن حق الدفاع ،وحق الدفاع هو حق دستوري
بينما املبادئ اليت قام عليها ه ا االقرتاح تنص على التنازل عن حق الدفاع.
املبادئ األساسية اليت يقوم عليها االقرتاح بقانون ــ كما أشري إليها يف
امل كرة اإليضاحية ــ هي أن االقرتاح بقانون يأخ بنيام يسمى التفاوض على
العقوبة ،مبوجبه تعرض سلطة االتهام على املتهم االعرتاف باجلرمية مقابل 71
اختفيف العقوبة املقررة للجرمية أو احلكم بغرامة بدالً من احلبس ،وعدم
ممحقة املتهم عن األفعال األخرى املرتبطة باجلرمية املعرتف بها ،وتنازل
املتهم عن حق الدفاع املقرر له مبقتضى الدستور والقانون ،ثم حتال األوراق
إىل احملكمة املختصة لتصدر حكمها يف القضية بناء على االعرتاف بدون
مرافعة ،ويكون احلكم واجب النفاذ غري قابل للطعن عليه ،مع حق 75
احملكمة يف أن تقرر وقف تنفي العقوبة وفقًا ألحكام املادة  81من قانون
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العقوبات .ه ه هي املبادئ اليت أشري إليها باعتبار أنها هي اليت يقوم عليها
ه ا االقرتاح .هيئة املستشارين ذهبت إىل أن ه ه املبادئ اليت أقيم عليها
االقرتاح اختالف أحكام الدستور ،أوالً :يف البند (د) من املادة  19إذ نص على
التالي« :ال يعرض أي إنسان للتع يب املادي أو املعنوي أو لإلغراء أو للمعاملة
احلاطة بالكرامة ،وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك .كما يبطل كل قول 5
أو اعرتاف يثبت صدوره حتت وطأة التع يب أو باإلغراء أو لتلك املعاملة أو
التهديد بأي منها» ،واملادة  71تنص على التالي« :املتهم بريء حتى تثبت إدانته
يف حماكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية ملمارسة حق الدفاع يف
مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة وفقًا للقانون» ،كيف ميكن أن يقال إن
االقرتاح بقانون جيد أساسه يف املادة  71وهي اليت تنص على حق الدفاع11 ،
بينما االقرتاح بقانون يقوم على أساس تنازل املتهم عن حق الدفاع؟! االقرتاح
تناول االعرتاف يف املادة  133الواردة يف االقرتاح املعدلة للمادة  131القائمة
حاليًا« :على عضو النيابة العامة يف مواد اجلنح اليت يعاقب عليها القانون
باحلبس مدة ال تزيد على ثمث سنوات ،»...إذن هناس جمموعة كبرية من
اجلرائم مشلت يف ه ا االقرتاح بقانون ،وهناس مواد كثرية جدًا يف قانون 15
العقوبات والقوانني األخرى عبارة عن جنح وعقوبتها ال تزيد على ثمث
سنوات ،إذن ه ا االقرتاح يتضمن اختفيف العقوبة عن عدد كبري جدًا من
اجلنح ،وه ا التخفيف يف الواقع أيضًا مبالغ فيه إىل حد كبري ،مبعنى أن
العقوبة اليت حدها األعلى عبارة عن  3سنوات ستخفف العقوبة على أساس
االعرتاف إىل  3أشهر ،فكم نسبتها من السنوات الثمث؟! املادة  133من 71
قانون اإلجراءات تنص على التالي «على عضو النيابة العامة يف مواد اجلنح
اليت يعاقب عليها القانون باحلبس مدة ال تزيد على ثمث سنوات أن يعرض
على املتهم االعرتاف باجلرمية ،»...هنا ورد النص على إلزام عضو النيابة
العامة يف كل األحوال ويف كل اجلرائم املتهم فيها املتهم بأن يعرض على
املتهم االعرتاف مباشرة بعد أخ البيانات الشخصية وقبل أن يسمع أقواله75 ،
يف حني أن هناس جرائم ثابتة حبق املتهم باجلرم املشهود فلماذا يعرض عليه
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االعرتاف لتخفيف العقوبة؟! وإذا اعرتف باجلرمية فستخفف عليه العقوبة،
قد يكون هناس شهود متوفرون إلثبات ه ه اجلرمية ،فلماذا يعرض على
املتهم االعرتاف قبل االستجواب حتى ينال ه ا التخفيف من العقوبة به ا
الشكل؟ ه ا يعترب إغراءً ،واإلغراء ــ كما أوضحنا ــ نهى عنه الدستور،
سواء ورد يف قانون أو يف جمال التحقيق ،ل لك حنن أقمنا رأينا فيما يتعلق 5
به ا االقرتاح بأنه غري دستوري كما بيّنا النصوص اليت أمامنا .نقطة أخرى،
أُعطي لمعرتاف ال ي يدلي به املتهم قيمة الدليل الثابت غري اخلاضع لتحقيق
احملكمة يف صحته ،ومقدمتا االقرتاح أشارتا إىل بيان معنى االعرتاف،
وأقرتا يف امل كرة اإليضاحية وجوب عدم املبالغة يف قيمة االعرتاف ،وقد
ذكرتا أن الفقه قد استقر على أنه ال ينبغي املبالغة يف قيمة االعرتاف حتى لو 11
توافرت كل شروط االعرتاف القضائي ألنه قد ال يكون صحيحًا...

الرئيـــــــــــــــس:
دكتور عصام ،نكتفي به ا الرد ،وأعتقد أن الصورة واضحة ،وامل كرة
اإليضاحية موجودة لدى اإلخوان .على كل بعدما تكلم املؤيدون واملعارضون ورئيس 15
هيئة املستشارين القانونيني باجمللس سأعرض املوضوع للتصويت ،هل يوافق اجمللس
على إحالة ه ا االقرتاح بقانون إىل اللجنة املختصة؟

(أغلبية موافقة)
71

الرئيـــــــــــــــس:
إذن حيال ا القرتاح بقانون إىل جلنة الشؤون اخلارجيـة والـدفاع واألمـن
الــوطين .وننتقــل اآلن إىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــاص مبناقشــة
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قـانون
بإصــدار قـــانون املــرور ،املرافـــق للمرســوم امللكـــي رقــم ( )71لســـنة 7118م75 ،
ومشــروع قــانون بتعــديل قــانون املــرور الصــادر باملرســوم بقــانون رقــم ( )9لســنة
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1929م (بإضــافة مــادة جديــدة بــرقم  41مكــررًا)( ،املعــد يف ضــوء االقــرتاح
بقـــانون املقـــدم مـــن جملـــس النـــواب) ،ومشـــروع قـــانون بشـــأن حيـــر إيقـــاف
الشــاحنات يف األحيــاء واملنــاطق الســكنية( ،املعــد يف ضــوء االقــرتاح بقــانون
املقــدم مــن جملــس النــواب) .قبــل أن أعطــي الكلمــة لــألع مقــرر اللجنــة أود أن
أقــول نقطــة مهمــة وهــي أن هـ ا القــانون مهــم ،وقــد مضــت عليــه فــرتة طويلــة5 ،
وأعتقد أنه آن األوان لكي ننتهي من مناقشته إلحالته إىل جملس النواب حتـى
نستطيع أن ننتهي من ه ا املوضوع قبـل نهايـة دور االنعقـاد احلـالي ،لـ ا أرجـو
منكم أن تقللوا من مداخمتكم ومنع التكرار .وأطلب مـن األع عبـدالرمحن
حممد مجشري مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
11

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
71

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق /1

صفحة )114
75

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األع
مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروعات القوانني الثمثة،
واستعرضت قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنها ،واطلعت على رأي جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ،وعلى رأي جلنة حقوق اإلنسان
مبجلس الشورى ،وعلى رأي غرفة جتارة وصناعة البحرين ،وعلى رأي 5
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ،وقد حبثت اللجنة أوجه املمحيات اليت م
إبداؤها من قبل ممثلي وزارة الداخلية ،ووزارة املواصمت ،واملستشار
القانوني لشؤون اللجان ،كما أخ ت اللجنة بعني االعتبار برأي جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية باجمللس .وقد تبني للجنة أن املشروع بقانون األول جاء
متكاممً وشاممً لألبواب والفصول المزمة لتنييم قانون املرور مبا يتوافق 11
مع املتطلبات واليروف املتغرية ،واليت تبدلت عن ذي قبل يف ظل تزايد عدد
السيارات ،وفتح اآلفاق االستثمارية يف مملكة البحرين واليت تستدعي
بالضرورة الزيادة يف حركة وسائل النقل ،وك لك فتح الباب للشركات يف
جمال االستثمار يف وسائل النقل العام .وتوافقت اللجنة مع جملس النواب
املوقر خبصوص العقوبات والغرامات ،حيث م تشديد العقوبة بسبب زيادة 15
احلوادث بنسبة  %71يف سنة 7117م بالنسبة إىل السنوات السابقة ،وحيث
تشري اإلحصائيات الرمسية للنيابة العامة للمرور إىل أن عدد القضايا املرورية
الواردة إليها يف عام 7117م كانت  34239قضية ،ويف عام 7113م بلغت
حوالي  73213قضايا ،مما يشري إىل أن النسب عالية يف ارتكاب املخالفات
املرورية ،واألهم من ذلك تدني مستوى ال وق العام يف السياقة حبسب قول 71
األستاذ حسني التتان يف مقاله اليوم يف جريدة الوطن ،حيث أصبح القانون
احلالي ال يتناسب مع التطور احلاصل يف الطرق وزيادة عدد املركبات ،األمر
ال ي ازدادت معه نسبة احلوادث املرورية ،مما يستدعي وضع قواعد قانونية
مرورية تعاقب على أفعال مل تكن معاقبًا عليها ،وتشديد العقوبة على جرائم
وخمالفات موجودة يف قانون املرور الصادر عام 1929م واليت مل تتناسب مع ما 75
م ذكره سابقًا؛ ل ا جاء مشروع القانون ه ا ملعاجلة جوانب القصور يف
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القانون احلالي ،وتوافقت اللجنة مع توجه جملس النواب املوقر يف تشديد
العقوبة على املخالفات للحد من هدر األرواح واألموال مبا ينسجم مع التوجه
العام يف دول جملس التعاون اخلليجي .وعلى ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة
من حيث املبدأ على مشروعات القوانني امل كورة واملوافقة على موادها كما
5

وردت تفصيمً يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات؟ تفضل األع الدكتور الشيخ خالد بن
خليفة آل خليفة.
11

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن ه ا القانون كما نعلم من أهم القوانني
اليت متس اجملتمع وخاصة أن عدد الضحايا والوفيات من شبابنا على شوارعنا
وطرقنا يف ازدياد .إن القانون احلالي املعمول به مر عليه أكثر من ثمثة عقود
من عام 1929م إىل يومنا ه ا ،كما أن عدد السيارات تضاعف مبا يعادل 15 5
أضعاف ،حيث إن عدد السيارات يف عام 1929م مل يتجاوز  111ألف سيارة،
بينما عدد السيارات اليوم حوالي نصف مليون سيارة ،كما أن عدد الطرق
والشوارع واجلسور تضاعف أضعافًا مضاعفة خمل السنوات املاضية ،كما
أن التقنية والتطورات التكنولوجية أدت إىل زيادة القدرة على زيادة سرعة
السيارات ،وبالتالي هناس حاجة ماسة إىل قانون جديد حديث يتماشى مع 71
التطورات التقنية والتكنولوجية يف ه ا اجملال حلماية أبنائنا وبناتنا من سوء
استخدام ه ه التقنية .وتبيّن اللجنة يف تقريرها بوضوح أن ه ه العقوبات
متناسبة متامًا ،وتتماشى مع اخلطر ال ي حيدثه بعض املتهورين يف الشوارع،
وخاصة عند جتاوز اإلشارات احلمراء ،معرضني ب لك عوائلنا وأطفالنا
للخطر وللموت ،وبالتالي جيب أال نتهاون يف ه ا األمر ،وأال خنفف 75
العقوبات ،بل على العكس البد من تشديد العقوبات يف مثل ه ه احلاالت؛
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ألننا نتعامل مع فئة حمدودة جدًا يف جمتمعنا متهورة تسبب خطرًا على
اآلخرين مما يؤدي إىل هدر األرواح .كما أننا جيب أن ننبه إىل أن كل ما
تتناوله وسائل اإلعمم من مواضيع حتدثت عن احلد األقصى للعقوبة ،بينما
مواد مشروع القانون ه ا تتحدث عن احلد األدنى للعقوبة وال ي قيمته 71
دينارًا ،وعن احلد األقصى وال ي قيمته  111دينار ،واملتهور ال ي يكرر ه ه 5
املخالفات ويعرضنا يومًا بعد يوم للخطر ،للقاضي رفع الغرامة عليه من 71
دينارًا إىل  111دينار كحد أقصى ،وبالتالي ه ه العقوبات مناسبة جدًا .البد
أن نسعى إىل جعل الشوارع والطرق آمنه لنا مجيعًا؛ ل ا نرجو من اجمللس
املوقر مراعاة ظروف أبنائنا يف شوارعنا ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارس.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،الشك أن ه ا القانون قانون عصري ومهم وله 15
وجاهة ،وأمتنى أن مير بسمسة من قبل جملسكم املوقر .كما أنين أتوجه
بالشكر اجلزيل إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ألنهم
استأنسوا برأي جلنة حقوق اإلنسان ،وخاصة يف املادة  71وهي املادة
املستحدثة من قبل جملس النواب املوقر؛ ألن ه ه املادة بها متييز صارع يتنافى
مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان ،وبالتالي أنا 71
أحييهم على ح فهم ه ه املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أود أن أشيد باجلهد ال ي ب لته جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين يف إعداد ه ا التقرير هل ا القانون
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75

اهلام ال ي حنن يف أمس احلاجة إليه .وأضم صوتي إىل صوت األخت
الدكتورة عائشة مبارس يف اإلشادة بقرار اللجنة ح ف املادة  71املستحدثة؛
ألنها كانت ستشكل نقطة سوداء يف تاريخ مملكة البحرين املعروف
بااللتزام حبقوق اإلنسان وباملعاهدات وباملواثيق الدولية؛ ل لك نشكرهم على
ه ه اخلطوة .ثانيًا :لدي بعض املمحيات العامة على القانون ،حيث إننا 5
نمحظ أن الكثري من احلوادث اليت تقع يف مملكة البحرين تكون طرفًا
فيها سيارات أجنبية ،وال ي الحيته يف ه ا القانون أنه مل يتعامل ــ معاملة يف
صلب القانون ــ مع السيارات األجنبية عندما تكون طرفًا يف احلادث،
واكتفى بالرجوع إىل المئحة التنفي ية كما جاء يف املادة  3اليت تقول:
«تنيم المئحة التنفي ية شروط وإجراءات تسيري املركبات األجنبية على 11
الطرق العامة» ،فإذا تسببت املركبات األجنبية يف حادث أو كانت طرفًا يف
حادث فهل سيطبق عليها قانون املرور يف مملكة البحرين أم سيطبق عليها
قانون البلد ال ي أتت منه؟ وإذا تسبب األجنيب يف حادث ومن ثم هرب إىل
بلده ،فما هي اإلجراءات املتبعة يف ه ه احلالة؟ مل يتعرض القانون املعروض
أمامنا اليوم هل ا األمر مع أنه أمر مهم جدًا ،وكنت أمتنى أن أجد له معاجلة 15
يف صلب القانون؛ حتى نعرف ما هي اإلجراءات اليت ستتبع ،وال نكتفي فقو
بالمئحة التنفي ية ،ألن ه ا األمر حباجة إىل عقوبات واضحة .ثالثًا :نيم
القانون أماكن توقف الشاحنات ،وكنت أمتنى ــ كما هو حاصل يف معيم
البلدان ــ تنييم أوقات سري الشاحنات ،حيث نمحظ أن الشاحنات يف أوقات
ال روة تنافس السيارات ،ويسمح هلا بالسري يف أوقات ال روة على الشوارع 71
الرئيسية وعلى اجلسور وحتى على الشوارع الضيقة ،مما يؤدي إىل عرقلة
للمرور ،وكثرة احلوادث ،ومل أجد يف ه ا القانون ما ينيم ه ا األمر،
وكنت أمتنى أن تكون هناس ساعات حمددة لسري الشاحنات يف الشوارع
غري ساعات ال روة ،حيث إن الشاحنات وخاصة اليت حتمل مواد بناء يف
الكثري من الدول تسري ليمً ،وليس يف الصباح الباكر أو أثناء النهار! 75
القانون افتقر إىل معاجلة ه ا األمر ،وإذا م إقرار ه ا القانون ،فإننا سنيل
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على ه ه املشكلة ،مشكلة الشاحنات اليت تسري على الطرق يف أوقات ال
جيوز هلا أن تسري فيها؛ ألن القانون يسمح هلا ب لك .أيضًا مل حيدد القانون
الوزن املسموح بنقله والكمية املسموح بنقلها يف ه ه الشاحنات ،حيث نرى
الشاحنات تسري يف الشوارع وتتساقو منها أشياء تشكل خطرًا على املارة
وعلى السيارات اليت أمامها واليت خلفها .رابعًا :تطرق مشروع القانون إىل 5
جلوس األطفال يف املقاعد األمامية ،وكنت أمتنى أن يتم التطرق إىل عدم
ترس األطفال يف السيارات املغلقة ،وه ه ظاهرة موجودة يف مملكة البحرين،
وأنا شاهدتها بنفسي يف األسبوع املاضي ،حيث وجدت طفمً صغريًا ال يتجاوز
عمره ثمث سنوات وحيدًا يف سيارة مغلقة يلعب ويزمر مبزمار السيارة ،دخلت
احملل أحبث عن الوالد وعندما وجدته سألته عن سبب ترس ابنه الصغري يف 11
السيارة وحيدًا ،فقال إنه أقفل عليه السيارة وبالتالي هو يف مأمن ،وه ا
احلدث لو أنه حدث يف بلد آخر ألخ ت احلضانة من ه ا األب؛ ألنه أب غري
صاحل ،بينما مشروع القانون ه ا مل يعاجل ه ا املوضوع .على الرغم من
أهمية القانون إال أن به الكثري من الثغرات اليت من املمكن أن نتعرض هلا
15

عندما نأتي إىل مواده ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
71

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين حيث إن ه ا القانون يعترب قانونًا ضخمًا .بالنسبة إىل وجهة
نيري القانونية يف ه ا القانون ،الحيت كثرة العقوبات وكثرة التدابري
فيه ،وبعض العقوبات ال تتناسب حتى مع اجلرم ذاته .األع الدكتور الشيخ

خالد آل خليفة يقول إن احلد األدنى للغرامة هو  71دينارًا ،ه ه الــ 71دينارًا 75
البعض قادر على دفعها ،ولكن هناس أناسًا فقراء تعيش بــ  111دينار فقو؛
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ل لك أعتقد أنه من املفرتض أن تكون العقوبات حبجم اجلرمية ،لكي
يكون هناس نوع من التناسب .بالنسبة إىل كثرة سحب الرخص ملدد طويلة
أعتقد أن بعض مواد ه ا القانون معيبة ،وخاصة عندما تربو احلكم
القضائي بالسحب ،فه ا من املفرتض أن يكون عقوبة تبعية أو تكميلية
تصدر حبكم وليست من اإلدارة ومرتبطة باحلكم ،فيما عدا بعض األمور 5
اليت يسحب منها ،وإذا كانت هناس تيلمات فأعتقد أن ه ا يتماشى مع
القانون .وهناس جانب آخر ،فشوارعنا كبنية حتتية مهيأة للمخالفات
املرورية ،وبالتالي من املفرتض أن نهيئ الشوارع أوالً ومن ثم نعطي العقوبات،
ففي الصباح يكون اكتياظ الشوارع بشكل غري معقول ،والبد أن تكون
هناس بعض املخالفات املرورية ،وال أطلب أن يتم التجاوز عنها ،ولكن من 11
املفرتض أن تكون ه ه عقوباتنا عندما تكون شوارعنا وبنيتنا التحتية
سليمة ،ويف ظل وجود ه ه الشوارع والبنية التحتية أعتقد أنه سيكون هناس
الكثري من التجاوز ،وسيكون هناس تسلو من السلطة التنفي ية على
األفراد يف بعض العقوبات ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اختصارًا للوقت أرجو جتاوز الشكر واإلشادة بالقانون،
والرتكيز على املواضيع األساسية .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
71

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ه ا القانون ،إىل باب العقوبات ال
أجد ممحيات عليه .والشكر للجنة واإلخوان يف اجلهات املسؤولة وخاصة
وزارة الداخلية ممثلة يف إدارة املرور على ما ب لوه من جهد .بالنسبة إىل باب
العقوبات ،وبالنسبة إىل اجملتمع ال ي أبدى ممحياته حول العقوبات املقررة

يف ه ا القانون ،البد أن نكون حازمني يف ه ه النقطة .وفيما يتعلق ببعض 75
األفعال املنصوص عليها يف باب العقوبات ،فإن آثار ه ه األفعال تستوجب
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التشديد يف العقوبة حبسب جسامتها واألضرار الناجتة عنها؛ ل لك جيب علينا
ــ حنن املشرعني ــ أال نراعي ردود األفعال بشأن ه ه العقوبات بقدر ما نراعي
حجم األضرار اليت تلحق باملتضررين من املمارسات واألفعال اخلاطئة واليت
تعد جرائم ،واليوم أنا ال أطمئن مبقدار غرامة أو حبس ،وإذا كان الفعل
يرتب أثرًا تشكو إدارة املرور تكراره وتُحصد فيه أرواح شباب أو إصابات 5
أسر ،فينبغي التشديد حتى حنافظ على املستوى املروري واألمن يف ه ا
اجلانب ،ونفصح ــ حنن املشرعني ــ عن أننا نهدف إىل تشديد ه ه العقوبة.
أتفق مع ما تفضلت به األخت رباب العريض خبصوص أن هناس بعض اجلرائم
تعد بسيطة ،ولدينا اقرتاحات يف ه ا الشأن من املمكن أن نقدمها حني
تناول ه ه املواضيع ،واهلدف من ه ا هو التناسب بني الفعل والعقوبة11 ،
وخاصة أنين فيما يتعلق بالسرعة والعقوبات ــ وأمتنى أن يتم قبول ه ا األمر
يف التشريع اخلاص باملرور فاجملتمع البحريين يعاني من ذلك ــ اطلعت على
أحد األحكام ووجدت أن الغرامات اليت تقرر على الشباب من اجلنسني غالبًا
ما يتحمل كلفتها الوالدان ،وتكرر بدون أي رادع حتى بالنسبة إىل
مرتكبيها ،ويقع العبء املالي على الوالدين ،وه ا يؤدي إىل مشاكل أخرى 15
غري مشكلة املخالفات املرورية ،وقد اطلعت على أحد األحكام الصادرة عن
إحدى الدول ،كانوا باستمرار يأتون إليه بشاب يرتكب خمالفة السرعة،
وكان حيكم عليه بغرامات وتدفع كالعادة ،ويف آخر مرة توسع يف احلكم
ــ ومن املمكن أن نأخ به ا األمر حتت مفهوم اإلكراه البدني ولكنه
منحصر يف الغرامات ــ وقال للشاب :أنا اليوم لن أحكم عليك بالغرامة بل 71
سأجعلك تعمل للدولة مدة شهر يف املستشفى املختص باستقبال حوادث
الطرق السريعة ،فالشاب التزم بالعمل مدة شهر كامل ،وكانوا يف
املستشفى يستقبلون املصابني جراء حوادث السرعة ،ه ا الشاب بعد ه ه
العقوبة اليت قررت عليه من القاضي عندما مثل أمام القضاء الستكمال
تنفي العقوبة قال :أكرب حكم تلقيته يف حياتي هو أنين شاهدت بأم عيين 75
أخطار الفعل ال ي أمارسه باستمرار ويدفع الناس عن ارتكابه غرامات
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مالية ،وترتب على ذلك أن أصدر ه ا الشاب مدونة بني فيها للشباب األحداث
اليت رآها ودعا فيها إىل جتنب السرعة ،ه ا النوع من العقوبات هو ال ي نريد
أن يتضمنه ه ا القانون ،ونريد أن نشجع القاضي على األخ به ا النيام ألن
ه ا هو الرادع ،فالشاب ال ي يعتاد على ممارسة مثل ه ه املمارسات اخلطرة
سريى بأم عينه تلقي احلاالت ويرى اجلروح والنزيف ،وه ا أعتربه أكرب رادع 5
بدالً من حتميل الوالدين عبء الغرامات املالية اليت ستتحملها األسر جراء ه ه
املخالفات ،وأمتنى أن يأخ اجمللس ه ا األمر بعني االعتبار ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أضيف إىل ما تفضلت به األخت دالل
الزايد ورباب العريض واجلهات املعنية به ا املشروع .ولكين اليوم أود أن
أقول إن مبدأ العقوبة يف مجيع دول العامل ومجيع الدساتري ومجيع األنيمة 15
القضائية والقانونية حيكمه مبدآن وهما مبدأ التناسب وعدم الغلو ومبدأ
املعقولية أو العقمنية .والكمم ال ي تفضل به الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة ال أجد له ترمجة يف مشروع القانون .مبدأ عدم الغلو والتناسب ومبدأ
عدم املعقولية أو العقمنية يف العقوبة يعنيان أن يكون هناس تناسب بني الفعل
املؤثم والعقوبة املقررة وهو املوضوع ال ي تفضلت بشرحه بصورة موجزة 71
األخت رباب العريض ،وه ا املبدأ ورد يف إعمنات حقوق اإلنسان األوىل ويف
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واملبادئ العليا اليت تسود دساتري الدول مبا
فيها القضاء اإلجنليزي ودستور مملكة البحرين ويف األخري احملكمة
الدستورية البحرينية ،و احملكمة الدستورية البحرينية أخ ت به ين املبدأين
يف  3أحكام تقريبًا وحيضرني منها احلكم األول ال ي قالت فيه :ال يعد 75
اجلزاء مربرًا إال إذا كان واجبًا ملواجهة ضرورة اجتماعية هلا وزنها ومتناسبًا
مع الفعل املؤثم ،فإذا جاوز ذلك كان مفرطًا يف القسوة جمافيًا للعدالة،
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(القضية رقم د ، 32/جلسة 7119/3/31م) .خبصوص املبدأ الثاني املتفرع
من ه ا املبدأ وهو مبدأ العقمنية يف العقوبة أو عدم املعقولية ،أخ ت
حمكمة البحرين بالتالي« :العقوبة معقوليتها ال تكون مربرة إال إذا كان
التدخل بها بقدر ،نائيًا بها أن تكون إيممًا غري مرتبو بسلوس نهى املشرع
عن إتيانه» ،وقد شرحت تفاصيله األخت دالل الزايد ،وبينت أن ه ه 5
العقوبات املالية ستكون قساوة على أسرة الشاب عند ارتكابه اجلرائم.
(القضية رقم د ،42/لسنة  5قضائية) ،مبعنى أنه لو رجعنا إىل مشروع
القانون ه ا أو االقرتاح بقانون لوجدنا أن العقوبات مفرطة يف القسوة وخاصة
يف الغرامات والعقوبات البدنية وهي تقييد احلرية ،هل حنن جباة؟ هل الدولة
مقدمة على أن تكون جابية لألموال يف صورة غرامات سيلتزم بدفعها من 11
خيالف؟ ألنه البد أن يكون الفعل املؤثم متناسبًا تناسبًا يقبله العقل واملنطق
مع العقوبة ،وإذا مل تكن اجلرمية املؤمثة متناسبة مع العقوبة فإننا وصلنا إىل
درجة اإلعنات ،وهناس حكم جمللس الدستور الفرنسي قال فيه :العقوبة ال
جيوز أن تكون إعناتًا وقسوة على مرتكبيها ،ه ا مطبق يف جملس الدستور
الفرنسي والقضاء اإلجنليزي واحملكمة الدستورية البحرينية واحملكمة 15
الدستورية املصرية ،وأجد يف ه ا املشروع جتاوزًا للتأثيم يأباه املنطق والعقل
السليم ،هل حنن نتجه ــ كما قالت األخت دالل الزايد ــ إىل أن تكون هناس
عقوبة على األسرة؟ البد أن يكون هناس تنييم وتناسب بني الفعل املؤثم
والعقوبة املطبقة عليه ،وقانون العقوبات رسم لنا يف إحدى مواده الواردة يف
صدره كيف تكون العقوبة بني حدين أدنى وأقصى ،ومن املفرتض أال 71
نتجاوزهما يف حدود املعقولية وإال كانت هناس خمالفة دستورية تتضمن
خروج املشرع على مبدأ التناسب وعدم الغلو واملعقولية والعقمنية يف العقوبة،
وشكرًا.
75

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 35

7114/1/72م املضبطة 17

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،باسم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أحببت
أن أتقدم بالشكر إىل معاليكم واجمللس املوقر واللجنة املوقرة على دعوة
املؤسسة للمشاركة وإبداء رأيها يف ه ا القانون واألخ به احرتامًا ملبادئ
حقوق اإلنسان السائدة عامليًا .فيما يتعلق بالقانون أود فقو أن أشري إىل أننا 5
دائمًا نتحدث عن صرامة قانون املرور يف دبي ،وأعتقد أننا إذا أردنا قانونًا
حمرتمًا فيجب أن تكون به صرامة ألنه يتعلق بأرواح من الشباب الركاب أو
العابرين من الشباب واملواطنني ،وأعتقد أنه من الضروري جدًا التشديد يف
القانون ،ولكن مع أخ التوازن ال ي أشارت إليه األخت لولوة العوضي بعني
11

االعتبار ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع أمحد إبراهيم بهزاد.
15

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ا القانون من القوانني املهمة اليت جيب أن
نطبقها وننف ها يف أسرع وقت ممكن بعد أن شاهدنا الكثري من احلوادث
يف الطرقات والكثري من املآسي يف املستشفيات ،وه ا كله نتيجة التهور يف
السياقة ونتيجة الوسائل املتوافرة اآلن ،كنا حمتاجني إىل أن نطبق القانون

عند احلديث باهلاتف النقال ،كنا نتمنى أن مننع استخدام اهلاتف النقال 71
باحلديث أثناء السياقة ،ولكننا اآلن نشاهد إىل جانب احلديث باهلاتف
النقال العديد من السيارات ينشغل سائقوها (بالواتس أب) ويكتبون
(املسجات) وهم يقودون السيارة ،أي ممحية وأي اهتمام يوليه ه ا السائق
للشارع؟! وه ا ما يسبب احلوادث .كنا نتمنى أن يكون ه ا القانون قد سبق
ه ا الوقت ،ونتمنى أن يكون تطبيقه يف أسرع وقت؛ ألننا نشاهد يف الشارع 75
مآسي كثرية .خبصوص العقوبات وشدتها ،كثري من البلدان األخرى بها من
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العقوبات ما هو أشد مما هو موجود يف ه ا القانون ،ولكن بسبب ه ه
العقوبات نشاهد انضباطًا يف الشارع ،ففي دول جماورة كنا نركب سيارات
ونطلب من السائق أن يقود بسرعة فريفض ويقول لنا :أخشى أن ميسكوا
بي ،فالعقوبات سببت نوعًا من الرادع النفسي عند كل سائق سيارة ،وحان
الوقت إىل أن يكون لدينا يف البحرين ه ا القانون ليكون رادعًا .خبصوص 5
التساؤل :هل سيطبق القانون وه ه العقوبات على املواطن البحريين أم على
األجنيب؟ القانون سيطبق على كل من يرتكب جرمية سواء كان مواطنًا أو
أجنبيًا .خبصوص المئحة التنفي ية ،والقول إن كل شيء مرتوس لمئحة
التنفي ية ،هناس كثري من األمور ال تنيمها إال اللوائح التنفي ية ،فمثم :ال
ميكن أن أضع مادة يف القانون تنيم سري الشاحنات ،فه ا من اختصاص 11
وزارة الداخلية وإدارة املرور ،وهم من ينيمون اللوائح الداخلية واالتصاالت،
فهناس بعض األمور قد ال ت كر يف القانون ومن مصلحة القانون أال ت كر
التفاصيل فيه وترتس للوائح التنفي ية ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناس بعض التساؤالت واملمحيات اليت
وردت من بعض األعضاء فيما يتعلق بأن قانون املرور مل حيوِ بني طياته ــ أو مل 71
يُنيم ــ حالة ما إذا ارتكب أجنيب أي خمالفة أو جرمية يف قانون املرور ،وما
هي اإلجراءات اليت سوف تُطبّق وخاصة يف حالة تركه البحرين؟! وغريها من
التساؤالت ،وأيضًا إذا ما ترس األب ابنه يف السيارة أو بالنسبة إىل الشاحنات
وخمفها ،نقول بالنسبة إىل األجانب إن أي جرمية تُرتكب على أرض
البحرين ،سواء كانت من حبريين أو من أجنيب ،يكون القانون البحريين 75
هو الواجب التطبيق فيها وفقًا لنص املادة  5من قانون العقوبات اليت تنص
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على تطبيق القانون من حيث املكان ،حيث نصّت على تطبيق أحكام ه ا
القانون على مجيع اجلرائم اليت قد تقع يف مملكة البحرين .وبالنسبة إىل
اإلجراءات نقول إن قانون اإلجراءات نيّم الكثري وميكن أن يُجيب عن
الكثري من ه ه التساؤالت .وبالنسبة إىل األمور األخرى هناس قوانني أخرى
تُنيمها وليس هلا عمقة بقانون املرور .أما بالنسبة إىل موضوع الشاحنات 5
فبحسب ما أشار إليه األع أمحد بهزاد أن هناس جهات مسؤولة بشكل جزئي
عما يتعلق بالشاحنات وأوزانها ،والمئحة التنفي ية ــ اليت نصّ عليها القانون ــ
سوف تُنيم الكثري من ه ه األمور اليت من غري املمكن إدراجها مجيعها يف
نصوص ه ا القانون ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كنت أتوقع أن أكون مسك اخلتام15 ،
وانتيرت حتى أكون آخر املتكلمني لكن األع الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة يريد احلديث من بعدي .أريد أن أقول إن امرأة أتت إليّ قبل مدة
ومعها دعوة حلفل زواج وكانت دموع عينيها تسبق الدعوة فأخ ت الدعوة وأنا
أعرف سبب الدموع ،وذهبت إىل حفل الزواج ألنين أردت أن أعرف وجهة نير
الناس املوجودين يف القاعة ،وبدل أن يدخل الناس القاعة حيملون الورود 71
دخلوها وهم حيملون املنحدر ال ي يُمكّن الشاب املتزوج من اعتمء املسرح
كونه يستخدم كرسيًا متحركًا ألنه مبتور القدمني على إثر حادث ،وقد
ضجّ اجلميع بالدعاء وهم يرددون حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وكان نصف من
يف القاعة يبكون والنصف اآلخر يرددون حسبنا اهلل ونعم الوكيل؛ ه ا
احلدث جيعلنا نُشدد يف تطبيق القانون ألن أثر احلوادث مؤمل جدًا ،لقد رأيت 75
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األمهات يبكني ورأيت األمهات يرفعن أيديهن وهن يقلن حسبنا اهلل ونعم
الوكيل .أنا من أكثر الناس ال ين يرون التشدد يف ه ا املوضوع ،وشكرًا.

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

5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،نشكر اإلخوة واألخوات على ه ه املمحيات
املهمة بشكل عام ،وأنا أريد أن أختتم ه ا النقاش املهم ال ي أوضح الكثري
من األمور ،موضحًا أن ه ا القانون ال يستهدف أحدًا ،سواء من أبنائنا 11
الشباب أو من غريهم ،ه ا القانون ال ينص على سن معينة لتطبيقه ،ه ا
القانون هو لكل من يستخدم الطرق على أرض البحرين ،سواء كان حبرينيًا
أو غري حبريين ،وما جاء يف مسألة تسجيل السيارات بالنسبة إىل األجانب هو
يف احلقيقة جزئية تتعلق بدخول السيارات وتسجيلها وهي مسألة إجرائية
ولكن القانون يُطبق على اجلميع .ه ا القانون أيضًا ليست له عمقة بأي 15
مجعية خريية أو غري ذلك ،فه ه العقوبات والغرامات تُفرض نتيجة ارتكاب
خطأ أو خمالفة ،واخلطأ إذا ما تكرر فقد ترتفع العقوبة من  71إىل  31و41
و 111دينار؛ وجيب أن ن كر هنا أيضًا أن القاضي له الصمحية عندما يرى
أن اجلاني أو املخالف له اعتبارات مادية ،وه ه أمور مرتوكة للقضاء،
ول لك ه ا القانون تكلّم عن ه ه املساحة الكبرية من احلركة للقاضي 71
ضد املخالفني .ه ه أهم األمور اليت أحببت أن أذكرها ،وهناس أمور أخرى
مثلما ذكرت األخت مجيلة سلمان وذكر األع أمحد بهزاد فيما يتعلق
بالقوانني األخرى اليت تتكلم مثمً عن محاية الطفل يف السيارة ،ونقول إن
تلك اجلهات األخرى جيب أن حتمي األطفال وخاصة عندما يركب الطفل يف
املقعد األمامي ...إخل ،وهناس تفاصيل كثرية يف ه ا األمر وجيب أن تتماشى 75
تلك القوانني مع قانون املرور وتكمله ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أشكر اإلخوة واألخوات على مداخمتهم5 ،
وأطلب ممن لديه منهم رأي مهم أن يكتبه ويرسله إلينا يف اللجنة ،وحنن إن
شاء اهلل سننير فيه بعني االعتبار ،ه ا أمر .األمر اآلخر كما قال بعض
اإلخوة واألخت الدكتورة بهية اجلشي كل املخالفات اليت ذكرتها أعتقد
أننا مل ن كرها يف القانون ،ولكن اللوائح التنفي ية سوف تنص عليها،
وحنن أعطينا صمحية للوزارة حتى تضع ه ه املخالفات يف اللوائح التنفي ية11 .
بالنسبة إىل العقوبات نقول إنه ال توجد خمالفة بسيطة وخمالفة أخرى غري
بسيطة ،وأظنكم ت كرون أنه قبل عدة سنوات حدثت حادثة كبرية بسبب
شيء تافه ،فأحد األشخاص كان يقف يف اإلشارة احلمراء وكان صديقه
يقف بسيارته خلفه وأراد أن يسلم عليه فاستخدم منبه السيارة ل لك ،فين
األول أنه ينبغي عليه السري مما تسبب يف وقوع حادث كبري ،فمن املسؤول 15
هنا؟! وكيف حندد ذلك؟! هل املسؤول هو من استخدم منبه السيارة يف وقت
غري مناسب أم مَنْ حترس استجابة للمنبه وتسبب يف احلادث الكبري؟!
املخالفة قد تكون بسيطة ولكنها رمبا تتسبب يف حادث مميت ،والدولة ال
تريد أن تغتين من وراء ه ه العقوبات والغرامات ،بل هي تريد أن حتافظ على
أرواح املواطنني واملقيمني ،وأعتقد أن التشديد سوف ينبّه اجلميع إىل احرتام 71
القوانني املرورية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األع عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،يف البداية أحب أن أوجه الشكر إىل اللجنة
على عملها يف ه ا املشروع ،وأؤكد ــ وأعتقد أن اجلميع متفقون معي ــ
أهمية ه ا املشروع .قانون املرور احلالي صدر يف عام 1929م وعدّل يف عام
1985م ،واحلكومة أعدت ه ا املشروع وأحالته إىل السلطة التشريعية يف 5
عام 7118م؛ واحلقيقة أن احلاجة إىل ه ا املشروع هي حاجة ملحة وضرورية.
هناس ممحيتان أحب أن أبيّنهما ،حيث ذكر بعض األعضاء قضية التأمني
واحلوادث اليت حتدث وال تكون هلا تغطية تأمينية ،ونقول إن هناس مشروعًا
أحالته احلكومة إىل جملس النواب ــ وسوف يأتيكم بإذن اهلل ــ مسماه
مشروع بقانون بشأن صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات11 ،
فهناس البعض يتضررون يف حوادث مرورية وليس هلم غطاء تأميين ،وه ا
املشروع تساهم فيه شركات التأمني وسوف يغطي ه ه الناحية .ال ننسَ أن
هناس الئحة تنفي ية طويلة جيب أن تصدر لتنفي ه ا القانون ،وال يُمكن أن
نضع كل شيء يف القانون ،فالمئحة التنفي ية سوف تعاجل مجيع النواقص
15

اليت تيهر يف املشروع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل توجد ممحيات أخرى؟
71

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
قبل أن نأخ موافقتكم على مشروع القانون من حيث املبدأ أحب أن
أوضح ثمث نقاط .النقطة األوىل :كل ما دار من نقاش يتعلق مبوضوع

الغرامات على املخالفني ،وبقية املشروع ــ كما أعتقد ــ ليس عليه خمف 75
مثلما تفضلتم .النقطة الثانية :األخت دالل الزايد ضربت مثمً ــ أراه من وجهة
نيري مثاليًا ــ بأن أحد املتهمني حكم عليه القاضي بأن ي هب إىل قسم
احلوادث ملدة شهر حتى يرى جسامة حوادث السيارات ،وأنا أيضًا أمتنى من
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أعضاء جملسكم أن ي هبوا هم أيضًا إىل قسم احلوادث ملدة أسبوع واحد
فقو وليس ملدة شهر حتى يروا جسامة احلوادث ومن ثم يكون بإمكانكم
تقرير مستوى العقوبات اليت جيب أن تقرر .النقطة الثالثة :فيما يتعلق به ه
العقوبات اليت اعترب الكثري من اإلخوان أنها مبالغ فيها ،أعتقد أنها محاية
ملرتكب احلادث نفسه ،ألنه هو من سيخسر حياته باإلضافة إىل اآلخرين5 ،
فهل هناس قيمة أكرب من قيمة ه ه اهلبة اليت وهبنا اهلل إياها؟! أعتقد أن
تشديد العقوبة فيه محاية لكل األطراف ،ألن االستهتار خطري .البحرين
كانت منوذجًا يُحت ى يف مجيع دول العامل ،واآلن نيرًا إىل عدم وجود
عقوبات رادعة أصبح هناس متادٍ يف االستهتار إىل درجة تودي حبياة أبرياء
باإلضافة إىل خسارة العديد من شبابنا ال ين هم عدة املستقبل وال ين يف 11
كل عام نسمع عن وفاة العديد منهم بسبب السرعة وخمالفة قوانني املرور.
األمر األخري ال ي أريد أن أشري إليه هو أن ه ا القانون طويل ،وحتى نتأكد
من كون مقرتحات التعديل مدروسة ،أمتنى أال نعرض تعديمً إال أن يكون
مكتوبًا ويتم تقدميه قبل اجللسة ،حتى يكون لدينا الوقت الكايف لتوزيعه
على اجلميع لدراسته ،وحني تأتي املناقشة هل ا التعديل يكون قد متت 15
دراسته دراسة جيدة وال نتخ قرارًا بالتعديل غري مدروس ،كما هو احلال
اآلن حني تأتي االقرتاحات وفق اللحية حيث يقرتح كل منا تعديمً وقد ال
يكون ه ا التعديل مدروسًا بالشكل الكايف؛ ه ا قانون ،ويتعلق جبميع
املواطنني ،وأرجو أن نكون على أعلى درجات املسؤولية يف ااختاذ القرار
املناسب .سوف أعرض عليكم املشروع اآلن للموافقة عليه من حيث املبدأ 71
ومن ثم إن شاء اهلل سنبدأ يف مناقشته مادة مادة ،ولكن إذا كان هناس أي
تعديل فأرجو أن يكون مكتوبًا وأن يُقدّم إىل الرئاسة لنعرضه على اإلخوان.
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟
75

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األع مقرر اللجنة.
5

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
مسمى مشروع القانون :توصي اللجنة باملوافقة على مسمى مشروع
القانون كما ورد يف املشروع بقانون األول.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على مسمى مشروع القانون؟

11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مسمى مشروع القانون كما ورد يف املشروع 15
بقانون األول؟

(أغلبية موافقة)
71

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون كما ورد يف املشروع بقانون األول.
وننتقل إىل الديباجة ،تفضل األع مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما وردت يف املشروع 75
بقانون األول.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة كما وردت يف املشروع بقانون األول؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة كما وردت يف املشروع بقانون األول .وننتقل إىل املادة
األوىل ،تفضل األع مقرر اللجنة.

15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد يف
مشروع القانون األول.

الرئيـــــــــــــــس:
71

هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول؟ 75

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول ،وننتقل اآلن 31
إىل املادة التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد يف
مشروع القانون األول.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول ،،وننتقل اآلن
إىل املادة التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف 71
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
75

هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

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

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الرابعة :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل 11
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي ممحية ولكن سرعة التصويت مل ترتس
لي اجملال إلبدائها .الديباجة تقول «يلغى القانون» ،واملادة الثالثة غريتها اللجنة 15
وقالت «يصدر وزير الداخلية المئحة التنفي ية هل ا القانون خمل مدة
سنة ،»...واملادة الرابعة تنص على أن «يُعمل به من اليوم التالي ملضي ستة
أشهر على تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية»؛ فلو مجعناها وفسرناها معًا
فسنجد أن هناس تناقضًا من حيث تاريخ اإللغاء وتاريخ العمل بالقانون
اجلديد ،وتاريخ إصدار اللوائح ،حيث إنه يصدر وخمل سنة واحدة يستمر 71
العمل باللوائح احلالية طبقًا للقانون ال ي م إلغاؤه .أعتقد أن املواد حتتاج إىل
تنسيق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
أخت لولوة ،إذا كان لديك تعديل على مواد صوت عليها اجمللس 75
فبإمكانك أن تتقدمي بطلب إجراء مداولة ثانية .هل هناس ممحيات أخرى؟

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

(أغلبية موافقة)

5

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

11

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
قانون املرور :باب متهيدي :تعاريف :املادة ( :)1توصي اللجنة باملوافقة
على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد15 .

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس لدي أي شيء يف التعاريف باستثناء
التعريف املتعلق بالنقل العام ،ما فهمته من التعريف هو من النص اآلتي« :نقل
اجلمهور ...والقطارات واملرتو واملقطورات وغريها» ،ولكنْ لدي استفهام حول 71
بقية التعريف وال ي ينص على «باإلضافة إىل املرافق المزمة لقطاع النقل
العام من حمطات رئيسية ملركبات النقل العام وأماكن وقوفها وانتيارها يف
الطريق العام وميمت انتيار الركاب واألرصفة وغريها من املرافق» ،هنا مل
أفهم ملاذا أضيفت املرافق إىل تعريف النقل العام؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون قانونية باإلدارة
العامة للمرور.
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75

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،ونشكر اجمللس املوقر إلتاحة الفرصة لنا
للحديث .إن التعريف مل يقتصر على املركبات ،إمنا خيتص بقطاع النقل
العام بشكل عام ،فبالتالي يشمل املركبات ومرافق املركبات ،وما يسري
على مركبات النقل العام من أنيمة سيسري على مرافقها باعتبارها أماكن 5
خمصصة للجمهور حاهلا حال املركبات اليت ستكون خمصصة أيضًا
للجمهور ،وبالتالي هي وِحدة واحدة ومنيومة واحدة كقطاع نقل عام ،وال
نستثين املركبات ،وبالتالي تسري على املرافق أيضًا اآللية واألنيمة اليت
تسري على املركبات ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
71

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل اآلن إىل املادة التالية ،تفضل
األع مقرر اللجنة.
75

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الباب األول :تنييم املرور يف الطرق العامة :الفصل األول :استعمال
الطريق العام يف املرور :املادة ( :)7توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مسمى الباب األول والفصل األول كما ورد يف
التقرير؟

11

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك ،هل يوافق اجمللس على املادة ( )7بتعديل اللجنة؟
15

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل اآلن إىل املادة التالية ،تفضل
األع مقرر اللجنة.
71

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
75

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا فقو أود أن أستفسر خبصوص بداية املادة
اليت تنص على« :مع عدم اإلخمل بأحكام االتفاقيات الدولية الناف ة يف
اململكة» ،أود أن أعرف طبيعة ه ه االتفاقيات الدولية ،هل هي متعلقة
بوسائو النقل مثمً أم العبور والرتانزيت بني الدول واليت تُعقد باالتفاقيات 5
الثنائية بني دولة وأخرى ،أم حبسب االتفاقية املوحدة االقتصادية بالنسبة إىل
وسائو النقل يف التعامل يف التسجيل بني الدول؟ أود أن أعرف ما املقصود
بها ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع املمزم أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون
قانونية باإلدارة العامة للمرور.

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا هناس عدة اتفاقيات دخلت مملكة 15
البحرين فيها تتعلق بتنييم تسيري املركبات ،ومنها ــ كما تفضلتِ ــ
االتفاقيات اخلاصة بنقل البضائع الدولية أو العربية ،وهناس اتفاقيات إقليمية
بني دول جملس التعاون ،وهناس اتفاقيات أيضًا مع دول عربية مثل املغرب،
وهناس عدة اتفاقيات يسري عليها ما يسري على املركبات ،وشكرًا.
71

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف التعريف يف الصفحة  15عرفنا مركبات 75
النقل العام بـ (التكاسي) ،ومن املعروف أن مركبات النقل العام تشمل
القطارات واملرتو وغريها وقد م شرحها يف املواد السابقة ،بينما (التاكسي)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 51

7114/1/72م املضبطة 17

ال يدخل يف تعريف مركبات النقل العام! بل هو ضمن مركبات النقل
اخلاص وليس ضمن مركبات النقل العام ،فلماذا عُرّف حتت بند املركبات
العامة؟ أعت ر على رجوعي إىل ه ه املادة من جديد ولكنين أود احلصول
على شرح يوضح ملاذا صُنفت (التكاسي) ضمن مركبات النقل العام؟
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع املمزم أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون
قانونية باإلدارة العامة للمرور.

11

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،مفهوم النقل العام ليس معياره ملكية
املركبة ،إمنا هو ما خُصصت املركبة الستخدامه ،فإذا خُصص استخدام
املركبة ملنفعة اجلمهور تصبح ضمن مركبات النقل العام ،حتى وإن كانت

ملكيتها أهلية لشخص ما ،أو ملكية حكومية أو ملكية قطاع خاص15 ،
وبالتالي التعريف يسري على وسيلة استخدام ه ه املركبة يف األغراض
املخصصة هلا إذا كانت حمصورة لمستخدام اخلاص أو العام ،وبالتالي
(التكاسي) ومثيمتها ــ كما وردت على سبيل املثال وليس احلصر ــ تدخل
يف منيومة النقل العام ،وشكرًا.

71

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

75

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

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

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الفصل الثاني :املركبات وأنواعها :املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة
على ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب 11
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف آخر فقرة من ه ه املادة ذُكر «وجيوز
للوزير بقرار منه أن يضيف أنواعًا أخرى للمركبات أو ما يندرج حتت النوع 15
الواحد منها ،أو يلغي أنواعًا من املركبات املشار إليها بالفقرة السابقة أو
بعض ،»...وسؤالي حول ذلك هو :هل جيوز لنا بصفتنا سلطة تشريعية تفويض
الوزير يف إضافة أنواع أخرى من املركبات؟ سؤالي فيه شيء من اخلشية من
أنه سترتتب على ذلك بعض العقوبات أو ما شابه ذلك ،فهل سيخضع ذلك
جلرمية أو عقوبة بناء على القانون حبيث إنه جتوز اإلضافة أم ال جيوز 71
التفويض! فقو أحتاج إىل رأي خبصوص ه ا املوضوع إذا تسمح ب لك سيدي
الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة 75
املستشارين القانونيني باجمللس.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد تيهر يف املستقبل أنواع أخرى من
املركبات ،وهنا جتنبًا لتعديل القانون بإضافة مركبة أو مركبات كلما
ظهرت مركبة جديدة ،أعتقد أن اختويل الوزير بإضافة املركبات اليت
تستجد أو يستجد استعماهلا وارد وال يُشكل أي شبهة أو خمالفة دستورية5 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

11

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن املادة تُعرف العربة بكل مركبة تسري بقوة
احليوان ،فهل يف البحرين مركبات تُسيَّر بقوة احليوان؟! أنا ال أرى ذلك يف
شوارعنا! وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع املمزم أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون
قانونية باإلدارة العامة للمرور.

71

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة عرّفت مجيع املركبات اليت تستخدم
نهر الطريق العام ،ومن ضمنها العربات اليت تُقاد بقوة حيوانية أو بقوة
إنسان ،ومن ضمنها أيضًا الدراجات اهلوائية ،ولكن على ما سيأتي بيانه
الحقًا فهي مستثناة من ظروف التسجيل ،لكن كقواعد استخدامها للطريق

العام واألولوية والتزامها بالعممات يسري عليها ما يسري على املركبات 75
كافة؛ ول لك العربات أيضًا تستخدم الطريق العام إذا كانت مزودة بعجمت
مهما كانت القوة اليت جترها سواء كانت آلية أو بقوة اإلنسان أو بقوة
احليوان ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت فقو أن أذكر النقطة نفسها اليت 5
ذكرها األع الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ،حيث إننا وافقنا على إعطاء
العضو الكلمة مرة واحدة وملدة دقيقتني ،ولكننا مل نوافق على أن نصوت
على املواد ونرجع إليها مرة أخرى!
11

الرئيـــــــــــــــس:
مل يتم التصويت على املادة إىل اآلن.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
هناس مواد سابقة أعيدت مناقشتها بعد التصويت عليها ،حنن فعمً يف
املادة  4اآلن ،ولكنّ املادتني  7و 3م التصويت عليهما ،ورجعنا إىل 15
مناقشتهما مرة أخرى ،وك لك التعريفات م الرجوع إىل مناقشتها مرة
أخرى.

الرئيـــــــــــــــس:
هي مرة واحدة فقو تطرقت فيها األخت لولوة العوضي إىل مناقشة 71
إحدى املواد .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،من املهم أن نبيّن يف ه ه املادة قيد النقاش
اآلن أن هناس مشاريع سياحية تستخدم العربة (احلنطور) اليت يتم تسيريها 75
بقوة احليوان ــ أجلكم اهلل ــ وأرى أن التنييم الوارد يف مسألة املركبات
وأنواعها بالتفصيل الوارد يف املادة  4يغطي أي أمر ينتج عنه أي فعل يتم
تنييمه حاليًا ،وعادة ه ه املشاريع السياحية عندما تستخدم مثل ه ه
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العربات ال تقوم باستصدار تسجيل للعربة ،ولكنها تعترب من املصرح هلا عند
القيام بالنشاط السياحي ،وه ا التصنيف وارد ومطبق سواء يف املناطق
الداخلية أو يف عدد من الطرق اليت تكون يف املناطق الساحلية املخصصة
لألنشطة السياحية ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول .وننتقل إىل
املادة التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.
71

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)5توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية 75
جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الفقرة الثانية من املادة  5تقول« :وجيوز بقرار
من الوزير إخضاع الدراجات اآللية والعادية (اهلوائية) والعربات حلكم املادة 31
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( )3من ه ا القانون» ،واملادة  3من ه ا القانون تقول« :مع عدم اإلخمل
بأحكام االتفاقية الدولية الناف ة يف اململكة ،ال جيوز تسيري أية مركبة من
املركبات اليت حيددها ه ا القانون والئحته التنفي ية والقرارات الصادرة
تنفي ًا له يف الطريق العام قبل تسجيلها يف اإلدارة واحلصول على شهادتي
تسجيلها وملكيتها ،»...هنا يتم إعطاء الوزير قرار أن خيضع الدراجات اآللية 5
واهلوائية حلكم املادة  ،3وسؤالي لإلدارة العامة للمرور هو :هل من املمكن
للدراجات اهلوائية ــ حتى بقرار من الوزير ــ أن اختضع للتسجيل وإصدار
رخصة؟ حيث إن الدراجات اهلوائية يف الوقت احلالي ال يتم تسجيلها يف
اإلدارة العامة للمرور ،وال يتم أخ رخصة هلا ،فكيف جيوز للوزير أن يأمر
بتسجيلها وإعطاء رخصة هلا؟ أود أن أعرف اإلجابة عن ه ا السؤال ،حيث 11
إنين مل أفهم كيف أن الدراجات اهلوائية اختضع للمادة 3؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤال األخت الدكتورة بهية اجلشي هو
السؤال نفسه ال ي سألته سابقًا ومل أحصل على إجابة عنه من قبل املستشار
القانوني وهو :هل جيوز التفويض التشريعي للوزير بإخضاع الدراجات اهلوائية
حلكم املادة 3؟ حنن نعرف أن التفويض التشريعي وفقًا للمادة  37من القانون 71
هو تفويض مؤقت وحمدد وملدة معينة ،فهل جيوز أن خنضع الدراجات اهلوائية
حلكم املادة 3؟ ه ا يعين أنها ستخضع لبقية مواد القانون ،وسؤالي هو :هل
جيوز التفويض التشريعي بشأنها؟ هل اختضع الدراجات اهلوائية للمادة اليت
تقول إنه ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون ،وبالتالي جيوز التفويض
التشريعي فيها ،ه ا السؤال ال ي حرينا وحنن حباجة إىل جواب عنه75 ،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ما قالته األخت الدكتورة بهية 5
اجلشي عن الدراجات اهلوائية ،الدراجات اآللية يصدر هلا ترخيص يف
مملكة البحرين من قبل اإلدارة العامة للمرور ،ولكن الدراجات اهلوائية ال
يصدر هلا ترخيص .أعيد التساؤل نفسه ال ي طرحته األخت الدكتورة بهية
اجلشي بالنسبة إىل املركبات اليت تسري بقوة احليوان ،هل هناس تسجيل هلا
يف اإلدارة العامة للمرور لكي اختضع ألحكام ه ا القانون وبصفة خاصة 11
حلكم املادة  3منه؟ جيب أال يأخ نا التعجيل يف إصدار ه ا املشروع بقانون
إىل أال نكون دقيقني يف مفرداته ،ه ه املواد حباجة إىل إعادة قراءة.
املركبات اليت تسري بقوة احليوان ال يصدر تصنيف وال ترخيص هلا من قبل
وزارة الداخلية ،واملادة  4أبقت للوزير صمحيتني خبصوص الدراجات اآللية
والدراجات اهلوائية من دون املركبات اليت تسري بقوة احليوان ،وبالتالي ال 15
ميكن أن آتي بسائق املركبة اليت تسري بقوة احليوان فيما بعد وأقول له إنك
خالفت القانون .هل هناس توجه إىل تسجيل املركبات اليت تسري بقوة احليوان
يف اإلدارة العامة للمرور يف حني أنها حاليًا ال تسجل؟ مشاريع السياحة اختتلف
اختمفًا ج ريًا عما تتناوله ه ه املادة ،ويستطيع أي فرد لديه محار أو حصان
أن يستخدمه لتسيري ه ه املركبات على الطريق؛ لنكن دقيقني عند دراستنا 71
هل ه املواد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع املمزم أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون
قانونية باإلدارة العامة للمرور.
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ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،أكرر ما ذكرناه سابقًا ،وأؤكد كمم
األخت دالل الزايد ،حيث إن الدراجات اهلوائية والعربات يف القانون احلالي
للمرور مستثناة من نطاق التسجيل ،ولكن ه ا ال مينع أن تكون هناس بعض
التنييمات اليت تتطلب التسجيل يف اإلدارة العامة للمرور مستقبمً كما هو 5
حاصل يف املشاريع السياحية .بعض الدراجات اهلوائية تطورت صناعتها،
وبالتالي أصبحت شبيهة بالعربات اليت تسري بقوة احليوان ،وبالتالي ه ه
املركبات سوف تستخدم الطريق العام ،واألماكن املخصصة لسري
املركبات ،وبالتالي هناس بعض التنييمات املتبعة للتسجيل يف اإلدارة العامة
للمرور ،وه ه املركبات ال يسري عليها ما يسري على باقي املركبات من 11
تسجيل وفحص وما إىل ذلك ،ولكن ليكون هلا سجل يف اإلدارة العامة
للمرور ،وللحصول على ترخيص تسيريها واستخدامها على الطريق العام البد
أن تكون هناس بعض إجراءات التسجيل مستقبمً متى ما واجهنا بعض
احلاالت اليت تتطلب تسجيل املركبة ،ومعرفة من سيستخدمها يف الطريق
العام ،فهناس مادة قانونية تعطينا ه ه الصمحية ،ولكن تركها من دون 15
تسجيل ،أو من دون توثيق ،أو من دون معرفة متى ستستخدم على الطريق
العام ،ستكون له تبعات ،وشكرًا.

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

71

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة تتكلم عن العربات وال تتكلم عن
احليوانات ،إذا كان احليوان يسري من دون أن جير عربة خلفه فهو معفي
حبكم ه ه املادة ،ه ا أوالً .ثانيًا :كل من يستخدم الطريق جيب أن خيضع 75
للقانون ولوائحه التنفي ية ،فم ميكن للعربة أو للدراجات اهلوائية أن
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تستخدم الطريق من دون أن اختضع للقانون ،ومن ما يزيد على  31سنة يف
مملكة البحرين وحنن نرى التطبيق ولكن من دون قانون ،حيث إن هناس
محمت تقوم بها اإلدارة العامة للمرور ملصادرة الدراجات اهلوائية اليت تسري
خمالفة قواعد السري ،أو اليت تسري يف الليل من دون إضاءة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األع
مقرر اللجنة.
71

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الباب الثاني :تسجيل وترخيص املركبات :الفصل األول :تسجيل
املركبات :املادة ( :)2توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما وردت يف
مشروع القانون األول.

75

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت منرية عيسى بن
هندي.
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العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا سأحتدث خبصوص املادة  5بشأن تغيري
مسمى املواقف من «مواقف خاصة ب وي االحتياجات اخلاصة » إىل «مواقف
خاصة ب وي اإلعاقة » ،ه ه نقطة .النقطة األخرى ،البد أن يكون هناس
رادع ملن يقف يف املواقف املخصصة ل وي االحتياجات اخلاصة وهو غري 5
معاق ،فكيف اختصصون مواقف خاصة ب وي االحتياجات اخلاصة من دون
وجود رادع؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أخت منرية ،لو رجعتِ إىل باب العقوبات فستجدين أنه 11
حتدث عن عقوبات على من يقف يف موقف خمصص ل وي اإلعاقة.
وخبصوص تغيري مسمى املواقف من «مواقف خاصة ب وي االحتياجات
اخلاصة» إىل «مواقف خاص ب وي اإلعاقة » ،أرجو تقديم اقرتاح به ا الشأن،
وطلب إعادة املداولة قبل أخ الرأي النهائي إلعادة النير يف املادة .هل هناس
15

ممحيات أخرى ؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول؟ 71

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول .وننتقل إىل 75
املادة التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)2توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة تتعلق بشروط تسجيل املركبة11 ،
والفقرة الثالثة منها تقول« :استيفاء املركبة لشروط األمن واملتانة وسممة
البيئة اليت حتددها المئحة التنفي ية» ،والحيت يف القوانني املقارنة األخرى
أنه كان من ضمن شروط التسجيل املواصفات القياسية املعتمدة لكل دولة،
فلماذا مل تكن املواصفات القياسية من ضمن شروط تسجيل املركبة؟ حيث
إن املواصفات القياسية مهمة جدًا يف تسجيل املركبة يف أغلب القوانني15 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع املمزم أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون
71

قانونية باإلدارة العامة للمرور.

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،املواصفات القياسية تشملها شروط األمن
واملتانة ،وحنن نتبعها من هيئة التقييس اخلليجية ،هي من تقوم بإعطائنا
املواصفات كافة للمركبات اخلليجية واليت تنص عليها باعتبارها شروط 75
أمن ومتانة يف المئحة التنفي ية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

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

15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)8توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل 71
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تساؤل :تنص املادة هنا على «...بعد سداد
الرسم املقرر للفحص أو مقابل اخلدمة ،»...ما املقصود من عبارة «مقابل 75
اخلدمة»؟ ألن هناس خيارين :إما الرسم وإما مقابل اخلدمة ،فما القصد من
ذلك؟ وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع املمزم أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون
قانونية باإلدارة العامة للمرور.
5

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسم املقرر هنا يكون للفحص ــ وهو حبد
ذاته خدمة ــ أو مقابل اخلدمة ،فاحلرف «أو» هنا للتخيري وليس للتفضيل
بينهما ،وأعتقد أنه زائد ولكن ال خيل باملعنى.

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل تقصد أن الرسوم مقابل اخلدمة؟

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
نعم سيدي الرئيس.
15

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،هل لديك تعديل معني؟

العضو لولوة صاحل العوضي:
نكتفي بعبارة «الرسم املقرر» وحن ف العبارة اليت بعدها «أو مقابل 71
اخلدمة» ألن ه ه العبارة ستدخلنا يف متاهات ليس هلا معنى.

الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان األخت لولوة العوضي تقرتح أن نكتفي بعبارة «الرسم املقرر».
تفضل األع مجال حممد فخرو.
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العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسوم هنا مقابل خدمات ذكرت يف صدر
املادة ،والبد أن نضيف عبارة «ومقابل اخلدمة» أيضًا يف عجز املادة يف
اإلضافة اليت أضيفت من قبل اللجنة .يف احلقيقة البد أن تُقرأ املادة قبل
التعديمت اليت أجرتها اللجنة حتى يكون هناس توازن بني صدر املادة 5
وعجزها ،ل ا أرى أن تقرأ نهاية العبارة على النحو التالي «وتسري الضوابو
املتقدمة على كل فحص جتريه اإلدارة وحتدد المئحة التنفي ية الرسوم
املستحقة ومقابل اخلدمة »...كي يتفق صدر املادة مع عجزها ،وشكرًا.
11

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أن القصد هنا هو أن هناس رسومًا 15
للتسجيل وهناس رسوم للفحص ،فالرسوم املوجودة يف صدر املادة لتسجيل
املركبة والفحص عبارة عن خدمة ،وأعتقد أن النص واضح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أرى أنه البد أن يوضح اإلخوة يف اإلدارة العامة للمرور القصد 71
من العبارة حتى تكون املادة واضحة قبل التصويت عليها ،فاألع خالد بوقيس
قال إنه ليس هناس فرق ألن من يقوم بالتسجيل والفحص هي اإلدارة العامة
للمرور ،بينما هناس دول حتيل موضوع الفحص إىل مؤسسات خاصة،
وبالتالي ه ه املؤسسات اخلاصة تتقاضى أيضًا أتعابها من صاحب املركبة،
ل ا أرجو من اإلخوة أن يوضحوا لنا ه ه النقطة قبل تعديل املادة .تفضل األع 75
املمزم أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور.
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ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما ذكرت معاليك أن الرسوم تكون
مقابل الفحص ،لكن قد يستتبع الفحص بعض اخلدمات مثل :نقل السيارة
أو إيوائها يف مكان معني ،وقد تسند ه ه اخلدمة إىل القطاع اخلاص،
وسيأتي ذكر ه ا األمر يف املواد المحقة ،فالفحص قد تتبعه بعض 5
اخلدمات ،وبالتالي الرسوم تكون مقابل الفحص أو مقابل اخلدمة.

الرئيـــــــــــــــس:
ما نفهمه من كممك أن وجود قضية الرسوم أو مقابل اخلدمة
11

ضروري.

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
نعم سيدي الرئيس ،التخيري هنا ضروري كما تفضلت معاليك.
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل الصورة واضحة اآلن؟ أرجو أن تكون الصورة واضحة قبل ااختاذ
أي قرار.

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،لدي ممحية واحدة فقو قبل التصويت على املادة.

71

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،أرجو االلتزام بالقرار ال ي ااخت ناه وهو مداخلة واحدة
لكل عضو يف املادة.
75

العضو لولوة صاحل العوضي:
حنن ملتزمون بالقرار ال ي ااخت ناه ولكن بعض األحيان يقتضي
احلال أن يكون هناس رد على الكمم ال ي أثري من قبل شخص .ممثل
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اإلدارة العامة للمرور يف البداية قال :ه ا احلرف ال لزوم له بل هو زائد ،وبعد
ذلك ذكر شيئًا آخر ،وإذا كان ه ا ما يقصده فهنا الرسم أو مقابل اخلدمة
مرتبطان مع بعضهما البعض ،وخاصة أن املادة أضافت رسومًا يف حالة عدم
نقل السيارة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
ه ا يعين أن هناس خدمات تقدمها اإلدارة ،وأنا أعتقد أن ه ا هو
الكمم الصحيح.
11

العضو لولوة صاحل العوضي:
إذا قلنا« :أو مقابل اخلدمات األخرى» فهنا سرتتبو اخلدمة مع
الرسم ،والنص املوجود حاليًا ال يتطابق مع الشرح األخري ال ي ذكره األع
خالد بوقيس ،هناس خدمة ثانية غري خدمة الفحص ،ه ا هو املقصود من
العبارة ،النص يقول «بعد سداد الرسم املقرر للفحص أو مقابل اخلدمة» ،فم

جيوز أن نربو الرسم بالفحص أو اخلدمة ،ألن هناس رديفني« ،أو» رديف15 ،
إما الرسم وإما مقابل اخلدمة ،دعونا ننتبه إىل الكلمات ،ومن املمكن أن
نستفيد من األخت الدكتورة بهية اجلشي يف اللغة العربية وتشرح لنا ه ا
املوضوع ،وشكرًا.
71

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقرتح أن تكتب األخت لولوة العوضي
اقرتاحها بشكل واضح وتطلب إعادة املداولة يف املادة ،وشكرًا.
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75

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن إىل اآلن مل نصوت على املادة واملناقشة مفتوحة حول
ه ه املادة ،لكننا البد أن نلتزم مبا م االتفاق عليه وهو أن تكون لكل
عضو مداخلة واحدة .بعد توضيح اإلخوة يف وزارة الداخلية أرى اآلن أن األمر
واضح وال حيتاج إىل أي تعديل .تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املعنى واضح لكن التفسري ال ي ذكره ممثل
وزارة الداخلية يعكس املعنى ،وأعتقد أن املادة حتتاج إىل إعادة صياغة لبيان
املعنى ،ألن الصياغة فعمً غري صحيحة ،واملادة مصاغة بطريقة غري صحيحة 11
وجيب إعادة صياغتها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
15

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،صراحة فرحت عندما متسك األع خالد
بوقيس بالنص ،ألن العبارة تقول «للفحص أو مقابل اخلدمة حبسب األحوال»،
وبالتالي هناس أشياء ملتزمة بها اإلدارة مثل الرسم ،وهناس أشياء ملتزمة بها
مثل خدمات وهي ليست مدرجة ضمن الرسوم ،ولكن مدرجة ضمن مبالغ 71
تدفع مقابل خدمة ،وأضيفت عبارة «حبسب األحوال» إىل املادة ،هل سيكون
رمسًا أم مقابل اخلدمة حبسب األنيمة؟ ل لك أرى أن يبقى النص كما هو
اآلن ،وشكرًا.
75

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن حن ف احلرف «أو» ونضع مكانه
احلرف «و» حبيث تقرأ العبارة على النحو التالي «بعد سداد الرسم املقرر
للفحص ومقابل اخلدمة حبسب األحوال» حتى تنسجم الفكرة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضل األع الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس.
11

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،كان قرار اللجنة بالنسبة إىل املادة  2هو
املوافقة على قرار جملس النواب باختيار املادة كما وردت يف مشروع القانون
األول بالتعديمت اليت أجراها على املادة ،ومن ه ه التعديمت ح ف البند ،4
يف احلقيقة ليس هناس بند  4يف املادة ،فهل كان موجودًا وسقو سهوًا؟!

15

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
71

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقو أود أن أوضح أن الرسم يكون مقابل
خدمة وذلك وفقًا للقانون أو الفقه القانوني ،وبالتالي من املمكن أن يكون
الرسم مقابل خدمة مثل الرسم ال ي يصدر يف حدود القانون أو رسم مقابل
خدمة ،واإلدارة هي اليت حتدد الرسم ،ل ا أرى أن املعنى واحد «الرسم املقرر

للفحص أو مقابل اخلدمة» ،وليس هناس فرق بني االثنني إال إذا كان القصد 75
من عبارة «أو مقابل اخلدمة» هو أن هناس مبلغًا مقابل اخلدمة ستحدده
اإلدارة ،ألن الرسم أيضًا ستحدده اإلدارة ومل يصدر يف حدود القانون ،ل ا
أرى أن املفهوم واحد ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتصور أن الرسم يكون مقررًا يف اللوائح5 ،
ولكن اخلدمة تكون بعد حدوث األمر ،واألع ممثل وزارة الداخلية قال إن
هناس رسومًا مقررة وهي موجودة سابقًا مبوجب اللوائح والقوانني ،وهناس
خدمات تقدم مقابل شيء مثل سحب السيارة من الشارع لتسجيلها ،فالسحب
هنا يعترب خدمة ،وهناس رسومًا البد أن تدفع مقابل ه ه اخلدمة ،والفحص
11

أيضًا خدمة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع السيد حبيب مكي هاشم.
15

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه العبارة نفسها أتت يف املادة  ،37وحتتوي
املادة  37ك لك على خدمات باإلضافة إىل الرسوم .ولكن اللجنة املوقرة
أبقت على عبارة «أو مقابل اخلدمة حبسب األحوال» يف ه ه املادة بينما يف
املادة  37ح فت ه ه العبارة بالرغم من أنها اشتملت على نوعني ،ل ا أعتقد

71

أنه من األفضل أن توحد العبارات والصياغة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اآلن هناس رأيان :إما أن نكتفي بالرسوم بدون اخلدمة وإما
أن نوافق على النص كما ورد من اللجنة ،وسوف نصوت على ذلك .تفضل
األع عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقرتح عدم التصويت على ه ه املادة يف ه ه
اجللسة إىل حني إقرار املادة  37بناء على ما ذكره األع السيد حبيب مكي،
ألن اللجنة ح فت ه ه العبارة من املادة  ،37وعندما نصل إىل املادة  37سنقرر
هل سنحتاج إىل ه ه العبارة أم ال؟ ألننا إذا أبقينا ه ه العبارة يف ه ه املادة 5
فيجب االلتزام بعدم قبول التعديل يف املادة  .37هناس مادتان يف القانون:
إحداهما وضعت فيها عبارة «أو مقابل اخلدمة» واملادة  37ح فت منها ه ه
العبارة ،فهناس تناقض بني املادتني ،ل ا أرى أنه من األسلم عدم التصويت
على ه ه املادة إىل حني إقرار املادة  ،37وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بالنسبة إىل املادة  37كان قرار جملس النواب هو ح ف
عبارة «أو مقابل اخلدمة» أينما وردت يف املادة  37من مشروع القانون األول،
وعلى ذلك حت ف ه ه العبارة من املادة ،وعليه أرى أن اقرتاح األع عبدالرمحن
جواهري وجيه وهو إما أن نعيد العبارة يف املادة  37وإما أن نلغيها من املادة 15 ،2
فهل يوافق اجمللس على تأجيل التصويت على ه ه املادة؟ تفضل األع مجال
حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل أن نؤجل مناقشة املادة لنفهم الغرض من 71
وجود هاتني العبارتني ،عندما ذكرت املادة« :سداد الرسم املقرر للفحص أو
مقابل اخلدمة» ،هل هناس لزوم ل كر هاتني العبارتني مع بعضهما يف ه ه
املادة؟ ألنه حتى املادة  37مل تفسر سبب إلغاء ه ه العبارة من املادة؟ وأمتنى
أن أمسع من اإلخوة املستشارين أو اإلخوة يف احلكومة ما إذا كان هناس
معنى إلبقاء العبارتني؛ ألننا إذا قررنا الشيء اآلن فيجب أن نلتزم به يف املادة 75
 ،37وإذا أجلنا املوضوع إىل حني مناقشة املادة  37فإن السؤال نفسه سيطرح،
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ملاذا ألغت اللجنة عبارة «رسوم اخلدمة» من املادة 37؟ أجيبونا اآلن لنأخ
قرارنا...

الرئيـــــــــــــــس:
اإلخوة يف اإلدارة العامة للمرور أجابوا بأنه جيب أن تبقى العبارتان؛ ألن 5
هناس فرقًا بينهما ،وجوابهم كان واضحًا.

العضو مجال حممد فخرو:
إذن جيب أال نصوت اآلن على التأجيل؛ ألن املادة  37أتت بعد املادة ،8
وقد استلمنا توضيحًا من احلكومة يفيد بأنه جيب اإلبقاء على العبارتني يف 11
املادة  8ألن هلما معنيني خمتلفني ،والقرار اخلطأ هو يف اإللغاء املوجود يف
املادة  ،37وهنا اللجنة مل تلغِ العبارة بل أبقت عليها ،وألغتها يف املادة ،37
فاإللغاء التالي هو اخلطأ ،وعليه جيب أن نصوت على ه ه املادة ،وعندما
نصل إىل املادة  37نلتزم مبا فسرناه ،وشكرًا.

15

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

71

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،الرسم يكون نيري الفحص ،واخلدمات
األخرى ستكون مبقابل ،وه ا ليس أمرًا جديدًا ،وإذا كانت هناس خدمات
أخرى ستقدمها اإلدارة فيجب أن تكون مبقابل ،ه ا هو القصد من املادة،
وشكرًا.

75

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 21

7114/1/72م املضبطة 17

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،كمم األع مجال فخرو صحيح وهو أن
نصوت على ه ه املادة اآلن ،وعندما نصل إىل املادة  37ندرسها ونقارن ،وه ه
املادة هي صحيحة مبفهومنا اآلن ،وعندما نأتي إىل املادة  37باإلمكان إعادة
دراسة ه ه املادة ،وهل ا جيب أن نصوت على ه ه املادة اآلن ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت لولوة العوضي قدمت اقرتاحًا بأن تضاف كلمة
«األخرى» بعد عبارة «مقابل اخلدمة» .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي
11

بقراءة اقرتاحكِ بالكامل.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خروجًا من النقاش ،وكما تفضل ممثل
اإلدارة العامة للمرور األع املمزم أول خالد بوقيس وقال إن املقصود ليس
الرتادف ألن النص فيه مرادف ،أي إما رسم وإما مقابل خدمة ،والنص على 15
حاله اآلن كما قال األع مجال فخرو ال يصلح لإلقرار ،وبالتالي خروجًا من
ه ا املطب ونزوالً عند ما تفضل به سعادة وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب ــ حيث إن املقصود هو خدمات أخرى غري رسوم الفحص ــ أرى أن
نضيف كلمة «األخرى» لتكون العبارة «أو مقابل اخلدمة األخرى حبسب
األحوال» حتى ال تكون هناس ازدواجية أو ترادف ،إما رسم وإما مقابل 71
خدمة ،فرسم الفحص بقي على حاله وأي خدمة تؤديها اإلدارة لطالب
التسجيل أو الفحص تؤدى أيضًا ،فإضافة كلمة «األخرى» اخترجنا من ه ه
اإلشكالية ،وشكرًا.
75

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على قبول مقرتح األخت لولوة العوضي؟

(أغلبية غري موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

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

15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)9توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
71

هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
75

هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األع 31
مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)11توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15

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

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)11توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما وردت يف 71
مشروع القانون األول.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
75

العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عجز املادة يقول« :ولإلدارة املوافقة على
احتفاظ مالك املركبة برقم تسجيلها أو على حتويل رقم التسجيل ،»...وعبارة
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«على حتويل رقم التسجيل» مفهومة ،ولكن احتفاظ املالك بالرقم حتى بعد
انتهاء صمحية تسجيل السيارة وكأن الرقم ملكه وحيتفظ به إىل ما شاء؛
حيتاج إىل تفسري ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل من املمكن الرد على ه ا االستفسار؟ تفضل األع املمزم
أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور.

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،الكل يعرف أن الرقم متى ما صُرف لصاحبه 11
يكون مميزًا له وحيب أن حيتفظ به ،فبعض األرقام تكون مميزة بالنسبة
إىل أصحابها ،وبالتالي يستبدل املركبة الواحدة تلو األخرى مع استخدام
الرقم نفسه ،وليس هناس ما مينع من احتفاظ صاحب الرقم به وتركيبه على
مركبة أخرى أو حتويله إىل شخص آخر؛ النيام ال مينع ذلك ،وه ا ما جيري
عليه العمل حاليًا؛ واملادة المحقة ستأتي على تنييم بعض ه ه األرقام15 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
71

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أضيف أن مُستخدم الرقم ال ميلكه
وإمنا اإلدارة العامة للمرور هي اليت متلك األرقام ،ولكن ه ا االستخدام
يكون أثناء قيادتك السيارة أو ملكيتك هلا ،وك لك باإلمكان االستمرار
يف استخدام ه ا الرقم على عدة مركبات ،وييل الرقم يف ملكية اإلدارة 75
العامة للمرور ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على املادة كما وردت يف مشروع القانون األول؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر املادة كما وردت يف مشروع القانون األول .وننتقل إىل املادة
التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.
15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)17توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما وردت يف
مشروع القانون األول.

الرئيـــــــــــــــس:
71

هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول؟ 75

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة كما وردت يف املشروع بقانون األول .وننتقل إىل
املادة التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.
5

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)13توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

11

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أختلف مع اللجنة فيما اجتهت إليه ،وأعترب
أن النص الوارد يف مشروع احلكومة هو األفضل؛ ورغم أنين أختلف مع ديباجة
تقرير اللجنة حني تقول األخ باملشروع بقانون األول ،فإن هناس بعض املضامني 15
مل تؤخ  .أهم أوجه االعرتاض ــ وملاذا أريد النص كما ورد يف مشروع
احلكومة؟ ــ هو أننا هنا نعاجل حالة إذا استخدمت مركبة وغيّرت يف لوحة
تسجيلها ،أو كان الرقم صادرًا لسيارة من نوع معني واستخدمته أنت لسيارة
أخرى ،إذا كان مرتكب املخالفة هو صاحب املركبة نفسها ــ أي مالكها ــ
فم غبار على النص كما ورد يف تعديل اللجنة ،ولكن يف حال استخدام الغري 71
ملركبتك فاألمر خمتلف؛ لنفرتض أني أخ ت سيارتك وأنت مَنْ قمت بتغيري
لوحة التسجيل من سيارة (بي ام دبليو) مثمً ووضعتها على سيارة من نوع
مرسيدس ،صحيح أنين من استخدمت السيارة ولكن أنت من ارتكب الفعل
وليس أنا ،وبالتالي فإنه حبسب تعديل اللجنة يُفرتض يف امل نب العلم ،ولكن
يف النص الوارد من احلكومة مل يفرتض ذلك ،حيث يقول النص« :كما تلغى 75
رخصة املركبة غري مالكها إذا أثبت التحقيق علمه باملخالفة اليت وقعت»...
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وه ا النص أعطى للعلم موضع اعتبار ،وهو ما يعين أن يكون لدي العلم
وتوافر القصد يف استخدام شيء يكون خمالفًا للقوانني واألنيمة؛ وعليه أرى
أن النص كما ورد يف مشروع احلكومة هو األصح يف التطبيق من حيث
الوضع املتعلق مبستخدم املركبة ال ي يكون غري املالك وال ي يعلم باملخالفات
5

اليت م مبوجبها استخدام السيارة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
11

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن النص ال ي جاءت به اللجنة يُحدد
مسؤولية مالك املركبة وحيدد مسؤولية قائد املركبة إذا مل يكن مالكها،
ولكن اللجنة مل توضح ه ا األمر .يف نص احلكومة جاء «كما تلغى رخصة
املركبة غري مالكها »...بينما ح فت اللجنة عبارة «غري مالكها ،»...وهل ا

السبب يبدو نص احلكومة أوضح .واللجنة لو أبقت على عبارة «أما إذا كان 15
قائد املركبة ــ وال أعرف ملاذا أضافت اللجنة عبارة «أو املسؤول عنها» ــ غري
مالكها وهو مرتكب املخالفات فتسحب رخصة قيادته» لصحت املادة ،ويف
حالة املخالفة تسحب من املالك شهادة التسجيل ورخصة قائد املركبة .أمتنى
على اللجنة أن تعدل العبارة لتصبح «أما إذا كان قائد املركبة غري
مالكها ،»...وحت ف عبارة «أو املسؤول عنها» ،ليصبح النص جيدًا ،وأعتقد 71
أنه أفضل من النص ال ي جاءت به احلكومة لو متت صياغته بطريقة أوضح
من ه ه ،ألننا عندما نقول «أما إذا كان قائد املركبة أو املسؤول عنها هو
مرتكب املخالفات »...فمن هو؟! قد يكون قائد املركبة أيضًا هو املالك!
فصار هناس خلو بني االثنني ،وشكرًا.

75

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص ال ي اختارته اللجنة فيه ثمثة أوصاف
وهي :املالك واملسؤول والقائد ،والكمم ال ي قالته األخت الدكتورة بهية
اجلشي جزء منه يف حمله واجلزء اآلخر أختلف معها فيه؛ أما النص الوارد من
احلكومة فواضح وقاطع يف تصنيف املالك وقائد املركبة ،وال أعلم ــ ويا حب ا 5
أن جييبين األع مقرر اللجنة ــ ما هو املقصود باملسؤول عن السيارة إذا مل يكن
هو املالك أو الشخص ال ي يقودها؟ هل هو احلارس ،أعين حارس السيارة؟
واملسؤولية شيئية هنا ،ونفرتض قيام املسؤولية الشيئية على السيارة .مثلما
تفضلت األخت دالل الزايد نص احلكومة فيه قطع ــ ألن املادة فيها عقوبات
مثل سحب الرخصة أو سحب شهادة التسجيل ــ ألنه أردفه بالعلم ،وأعتقد أن 11
ه ا أكثر إنصافًا ملن سيُطبق عليهم القانون ،أما النص ال ي ورد من اللجنة
فهو نص عام مل يشرتط العلم ،ونوّع املسؤولية بني ثمثة أشخاص هم املالك
والقائد واملسؤول؛ وعليه أقرتح أن نعود إىل النص الوارد من احلكومة ألنه
أكثر ضمانة ملن سيُطبق عليهم ،وفيه حتديد جلهتني هما املالك والقائد ،وال
أعلم من هو املسؤول؟! وأرجو أن يكون هناس تفسري من األع مقرر اللجنة لعبارة 15
«أو املسؤول عنها» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
71

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص ال ي تقدمت به اللجنة حتاشى اإللغاء،
بينما يف النص احلكومي هناس إلغاء تام للرخصة ،مبا معناه أن يبدأ املخالف
من الصفر الستصدار رخصة أخرى ،واللجنة عدّلت ه ه الصيغة .األخوات
لديهن اقرتاح بالعودة إىل نص احلكومة ،وأرى أن نصوّت إما على النص ال ي 75
تقدمت به احلكومة وإما على النص ال ي تقدمت به اللجنة ،أعين أنه ال يوجد
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 29

7114/1/72م املضبطة 17

اقرتاح مكتوب وبالتالي ال يوجد حل إال التصويت إما على توصية اللجنة وإما
على نص احلكومة ،وشكرًا.

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،رأي جملس النواب هو رأي احلكومة نفسه،
والصحيح أنهم صححوا بعض األخطاء اإلممئية اليت وردت يف ثمث كلمات11 ،
ه ا ما رأيته؛ فالنواب صححوا األخطاء اإلممئية يف ه ه املادة فقو ،أي أنها
مادة صحيحة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن االقرتاح هو العودة إىل النص كما ورد من احلكومة ،أو 15
املوافقة على توصية اللجنة .تفضل األع الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،توصية اللجنة تأتي أوالً يف التصويت ألنها أبعد 71
عن النص األصلي ،فل لك جيب التصويت عليها أوالً ،وبعد ذلك ــ وإذا مل حتز
األغلبية ــ يتم التصويت على املادة كما وردت يف املشروع بقانون األول،
وشكرًا.
75

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،تقرير اللجنة يفرتض أن يكون واضحًا يف
التوصية ،اآلن تفضل سعادة األع عبدالعزيز الفاضل وقال إنه ال يوجد تغيري
فيما يتعلق بقرار جملس النواب ،وحنن اآلن أمام قرار اللجنة املختصة ،واللجنة
صياغتها غري صحيحة ،واملفرتض عند كتابة «وقررت اللجنة إعادة صياغة 5
املادة يف املشروع بقانون األول» أن يشريوا إىل أنهم مل يعيدوا الصياغة وإمنا
ح فوا مضامني ،وهناس فرق بني أن أقول تعديمً إممئيًا ــ وهو ما حنن معتادون
عليه ــ وبني أن أح ف مضامني من املادة ،وهو ما حدث اآلن حيث م ح ف
مضمون متعلق بشرط العلم .ه ه نصوص قانونية وحتى يسهل على األعضاء
معرفتها البد أن يشار إىل أنه حُ ف من املادة مضمون ،ومضمون العلم ضروري 11
ــ معالي الرئيس ــ فيما يتعلق بالعقوبات ،ألنك اليوم ستعاقب أشخاصًا انتفى
لديهم العلم ،أي أنك تُقرر عقوبة على حُسن النية ،ل لك املمحية مل تأتِ على
كون ه ا مشروع احلكومة وه ا كما أتى من النواب أو غريه ،وإمنا تأتي
على املضمون؛ اجمللس يف عدد من القوانني اشرتط ووقف عند ضرورة النص
على علم الشخص فهل يرتاجع اليوم عن ه ا املبدأ؟! أعين مبدأ العلم بالفعل 15
حتى يكون هناس توافر للقصد اجلنائي؛ أمتنى أن تكون ه ه النقطة واضحة
لدى األعضاء ،فاملسألة ليست فقو التصويت على مادة واملوافقة عليها بقدر ما
هي تتعلق مبضمون محاه ه ا اجمللس يف عدد من النصوص العقابية ،وشكرًا.
71

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
75

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية غري موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة كما وردت يف املشروع بقانون األول مع
األخ يف االعتبار التصحيحات اإلممئية اليت أجراها جملس النواب؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.

11

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)14توصي اللجنة باملوافقة على املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
15

هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
71

هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل اآلن إىل املادة التالية ،تفضل 75
األع مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)15توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد يف مشروع
القانون األول.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول ،وننتقل اآلن
إىل املادة التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.

15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)12توصي اللجنة باملوافقة على املادة كما وردت يف مشروع
القانون األول.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل 71
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة لي عليها املمحيات نفسها اليت
أُثريت على املادة اليت م العدول عنها ،ألنها أيضًا منحت اإلدارة صمحية 75
السحب اإلدارية ملدة ال تزيد على ثمثني يومًا إذا ضبطت السيارة يقودها
شخص غري مرخص له أو كان مرخصًا له وألغيت رخصته أو سحبت أو
أوقفت أو كانت ال جتيز قيادة املركبة اليت ضُبو يقودها .هنا تُسحب
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شهادة التسجيل من املالك ،فقد تكون السيارة سُرقت أو يكون قد استولي
عليها من دون علمه .فسحب شهادة التسجيل هنا عقاب على املالك وليس على
قائد املركبة إال إذا ثبت علم املالك ،بينما سحب شهادة التسجيل من غري
علم املالك هو معاقبة املالك من دون عقاب قائد املركبة ،وأعتقد أن ذلك فيه
5

نوع من عدم اإلنصاف ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور ناصر محيد املبارس.
11

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،النقطة اليت أشارت إليها األخت لولوة العوضي
موجودة يف نهاية املادة حيث تقول« :وعلى اإلدارة املوافقة على اسرتداد مالك
املركبة لشهادة التسجيل دون التقيد باملدة املشار إليها يف الفقرة األوىل إذا
ثبت عدم علمه بالواقعة» ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع املمزم أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون
قانونية باإلدارة العامة للمرور.
71

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالضبو يا سعادة الرئيس ،وكما تفضل
سعادة العضو الدكتور ناصر املبارس أنه جيوز إرجاع شهادة التسجيل،
ونمحظ أن بداية املادة جوازية وليست وجوبية ،حيث جيوز لإلدارة العامة
للمرور سحبها ،وبالتالي متى ما تبني هلا عدم علمه جيوز لإلدارة التغاضي عن

السحب ،ويف األحوال اليت سحبت فيها السيارة وتبني هلا عدم علمه تسمح له 75
باسرتدادها ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر ه ه املادة كما وردت يف مشروع القانون األول ،وننتقل اآلن
إىل املادة التالية ،تفضل األع مقرر اللجنة.

15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الفصل الثاني :ترخيص مركبات وسائل النقل العام :توصي اللجنة
باملوافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
71

هل هناس ممحيات على مسمى الفصل؟

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

75

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك مسمى الفصل بتعديل اللجنة ،وننتقل اآلن إىل املادة 31
( ،)12تفضل األع مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)12توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس لدي شيء يف ه ه املادة ،ولكن الفقرة
األخرية منها تنص على «وجيوز جمللس الوزراء إسناد بعض املهام املنصوص 11
عليها يف البندين ( )1و( )7من ه ه املادة إىل أي من اجلهات احلكومية أو
غري احلكومية بناء على عرض من الوزير ،»...هل ه ه مكانها يف التشريع
يف قانون املرور أم هي من الصمحيات اليت ميلكها جملس الوزراء فيما يتعلق
بتنييم أعمال الوزارات املعنية وفق القانون املنيم هلا؟! أنا فقو أود أن
أستفسر ــ يا سيدي الرئيس ــ حول ما يتعلق بنص ه ه الفقرة ،هل هناس 15
موجب ألن يوضع به ه الطريقة يف االختصاصات املوجودة؟ وخاصة أنه هنا
حينما عُهد بعدد من االختصاصات لوزارة املواصمت به ا الشأن وفق التنييم
املنيم ألعمال الوزارة وغريها ،جيوز أن يُعهد هلم حتى مبوجب النيام املعمول
به يف جملس الوزراء ،ول لك فإن استفساري هو عن سبب وضع ه ه الفقرة
فيما يتعلق بإعطاء اختصاص جمللس الوزراء يف أمر هو يف صلب اختصاص أي 71
وزارة معنية ،ألن املشروع األول خم من ه ا التنييم ،فحب ا لو يوضح لنا
اإلخوان ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
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75

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،البند األول يتكلم عن التخطيو للدولة
بشكل عام ،وه ا بم شك من اختصاص جملس الوزراء ،وخاصة أنه قد
تكون هناس وزارات أخرى تدخل ضمن ه ا التخطيو ،ول لك فإن من ينيم
هل ه الوزارات هو جملس الوزراء ،إذن من الضروري وضع ه ه املادة هنا ألن 5
ه ه املادة اختتص بها وزارة املواصمت ،وبالتالي إذا مل نضعها قد تُباشر وزارة
املواصمت بوضع ه ه اخلطو من دون التنسيق مع جملس الوزراء ،ألنها
ستكون ضمن صمحياتها ،فل لك من املهم النص على ذلك يف ه ه املادة،
وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أتفق مع األع الدكتور الشيخ خالد 15
آل خليفة حول تفسريه هل ه املادة ،ألن ه ه املادة ال تتعلق بالتنسيق إمنا تتعلق
فقو بتحديد فئات ه ه الرسوم اليت يصدر بها قرار عن الوزير بعد موافقة
جملس الوزراء ،فقو حتديد الرسوم ،وحتديد الرسوم هو األمر ال ي
للوزارات األخرى عمقة به ،ه ه نقطة .النقطة الثانية :جاء يف بداية املادة:
«تكون الوزارة املعنية بشؤون املواصمت اجلهة املختصة بتنييم وتطوير 71
وإدارة قطاع النقل العام» ،والبند الثامن يقول «املساهمة يف إزالة املعوقات اليت
حتد من النهوض بقطاع النقل العام وتطوير خدماته» ،فطاملا كانت هي
اجلهة املسؤولة إذن كيف تساهم؟ عليها العمل على إزالة املعوقات ألن ذلك
من صميم اختصاصاتها ،وليس أن تساهم فيه ،تساهم فيه مع من؟! هي
الوزارة املعنية واملختصة ،وحينما نقول املساهمة فمعنى ذلك أن هناس عدة 75
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جهات تقوم به ه العملية وهي تساهم معها .أنا أعتقد أن كلمة املساهمة هنا
ينبغي أن تُزال ،وأنا أقرتح أن نقول «إزالة املعوقات اليت حتد من النهوض» ألن
ه ا من صميم عمل الوزارة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع خليل إبراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مبا أنين أتكلم للمرة األوىل فمساء اخلري
مجيعًا .يف البند الرابع ال ي ينص على« :حتديد املسارات من الطرق العامة 11
ملركبات النقل العام بالتنسيق مع اجلهات اإلدارية املختصة» ،هل ه ا حيصل
عمليًّا؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،طاملا جاءت ه ه االختصاصات مبوجب قانون
فمبد أن يكون االستثناء أيضًا بإحالتها إىل جهات أخرى مبوجب القانون،
فم جيوز أن يتم ذلك بقرار إداري حيث إنه هو األداة األدنى .وأنا أعتقد أن 71
النص به ه الصيغة هو نص صحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

75

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن الوزارة هي وزارة املواصمت ،فأُسند إليها
يف البندين ( )1و( )7وضع االسرتاتيجية العامة ،وبالتالي ــ كما تفضلت
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األخت رباب العريض ــ فإن ما نُص عليه بالقانون استثناء البد أن يكون
بقانون .ولكن لو رجعنا إىل املادة اليت جاءت من احلكومة يف أصلها ،ففي
وجهة نيري أنها أدق وأمشل يف مجلة مانعة شاملة من التفصيمت اليت انتهت
إليها اللجنة بالتوافق مع جملس النواب ،فاملادة كما وردت من احلكومة
تنص بوضوح على عبارة «بقرار من الوزير أو اجلهة احلكمية اليت يصدر 5
بتحديدها قرار من جملس الوزراء» اليت هلا أيضًا اختصاص يف مثل ه ا
القانون ،وبالتالي إذا كنا سننتهي إىل ما انتهت إليه اللجنة فإن تساؤل األخت
دالل الزايد مردود عليه بأنه طاملا حدد القانون أو االقرتاح اجلهة املعنية
بالتنفي يف البندين ( )1و( )7فبالتالي خمالفة ما ورد يف القانون يكون عن
طريق إسناده إىل جملس الوزراء ،وه ا ليس حتديد اختصاصات جملس 11
الوزراء ،وإمنا هو تعديل أو استثناء من القانون بالنسبة إىل حتديد اجلهة
املختصة بتنفي التزاماتها الواردة يف البندين ( )1و( .)7إذا مل حندد أو مل
نُعرّف الوزارة فسيكون ه ا تدخمً يف اختصاصات جملس الوزراء اإلدارية،
ليس يف هيكلة الوزارات وإمنا يف االختصاص املنوط بوزارة املواصمت،
15

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األع عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
71

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناس معلومة جيب أن نوضحها خبصوص ه ا
املوضوع ،فكما قلت لكم يف البداية إن ه ا املوضوع أحيل إىل السلطة
التشريعية يف سنة 7118م ،ووزارة املواصمت ألغيت من عدة سنوات ومتت
إعادتها اآلن مرة أخرى ،فلما أعيدت كان لزامًا أن يدخل دور النقل العام 75
ويكون ضمن مسؤولية وزارة املواصمت؛ ول لك م ه ا التعديل مع جملس
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النواب على أساس أن يُثبت الواقع املوجود حاليًا بالنسبة إىل مسؤولية
املواصمت عن موضوع النقل العام .أحببنا فقو أن نبني ه ه النقطة،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع املمزم أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون
قانونية باإلدارة العامة للمرور.

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أزيد على ما قاله سعادة الوزير ،فاملشروع 11
يف بداية تقدميه كان قطاع النقل العام مسندًا إىل وزارة الداخلية ،واخلطو
العملية يف ه ا تُسند إىل قطاع مؤهل للنهوض به ا القطاع ممثمً يف وزارة
املواصمت بعد أن متت إعادة تفعيلها ،وبالتالي م تغيري النص األصلي إىل
النص املوجود أمام سعادتكم .واجهنا عقبة تشريعية يف بداية تفعيل وزارة
املواصمت ،يف إحالة املوضوع إليها يف ظل عدم وجود أداة قانونية حتيل إليها 15
االختصاص ،وبالتالي فإن أي قرار سيكون مشوبًا بعيب عدم االختصاص،
وبالتالي البد من النص يف القانون على إحالتها إىل اجلهة املعنية وأيضًا
إحالتها مستقبمً إىل أي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًا،
وشكرًا.
71

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إجابة عن بعض االستفسارات ،أعتقد أن ه ه 75
املادة ــ كما ذكرت يف البداية ــ اختص وزارة املواصمت ،وناقشتها اللجنة مع
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وزارة املواصمت ،وشاركت وزارة الداخلية أيضًا يف النقاش؛ ألننا يف
احلقيقة نتحدث عن طرق عامة وعن تداخل ــ كما ذكر األع خليل ال وادي ــ
وتضافر اجلهود ،ولو أردنا فصل النقل العام عن الطرق العامة ،فبم شك أننا
سنحتاج إىل تضافر جهود وزارة املواصمت ووزارة الداخلية ،ولكن تبقى ه ه
األمور تنفي ية وال تدخل يف القانون ،وجملس الوزراء هو ال ي حيدد الوزارات 5
املعنية .ه ه املادة توضح مدى التنسيق ،وتوضح القرارات اليت تشمل هاتني
الوزارتني ،وقد تدخل وزارات أخرى يف ه ا املوضوع .أعتقد أن ه ه املادة
متكاملة ومرتاصة وتوضح مدى تضافر جهود احلكومة خلدمة الطرق
العامة ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانونـي
لشؤون اللجان باجمللس.

15

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ما تفضل به األع الدكتور خالد آل
خليفة ،ه ه املادة مادة تنييمية ،وبيّنت أنه جيوز جمللس الوزراء إسناد بعض
املهام املنصوص عليها يف البندين ( )1و( )7من ه ه املادة ،حيث إن البند ()1
يتكلم عن وضع خطة اسرتاتيجية ،ووضع سياسات تنفي ية ،وحيدد بعض

األمور اليت قد حنتاج فيها إىل تعاون جهات أخرى من اجلهات احلكومية أو 71
من بعض اجلهات من القطاع اخلاص ،وه ه املسألة قد تنيم بقرارات
تنييمية ،وبالتالي املادة موضوعها صحيح ،وال توجد أية إشكالية يف نصها،
وشكرًا.
75

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

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

الرئيـــــــــــــــس:

(أغلبية موافقة)

5

إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األع
مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)18توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف 11
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

15

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

71

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األع
75

مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)19توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

11

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

15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( 71املستحدثة) :توصي اللجنة حب ف ه ه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟

71

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ح ف ه ه املادة؟

75

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُح ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األع مقرر
اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)71توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناس ممحيات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة تقول« :جيوز لإلدارة أن ترخص ل وي 11
اإلعاقة ،»...استنادًا وليس استثناءً من أحكام املادة  19إذا انطبقت على
املعاق الشروط الواردة يف املادة  19له احلق ــ وليس جيوز لإلدارة ــ يف أن يقود
املركبة اليت حتدد المئحة التنفي ية أنواعها إذا كان قادرًا على قيادتها،
وبالتالي ال يرتس املوضوع جوازًا لإلدارة بإعطاء الرتخيص؛ ألننا نعرف أن
هناس مركبات مهيأة وخمصصة ل وي اإلعاقة ،وإذا كانت املركبة تنطبق 15
عليها الشروط ويستطيع املعاق أن يقودها مبوجب املادة  19اليت تقول« :أن
ينجح يف اختبار النير ،وأن يثبت خلوه من العاهات اليت تعجزه عن القيادة»،
فه ا يعين أنه إذا كان الشخص معاقًا ولكن ال توجد به عاهة تعجزه ومتنعه
عن القيادة ،وتنطبق عليه الشروط الواردة يف املادة  ،19ولديه املركبة اليت
تنيم المئحة التنفي ية مواصفاتها ،فيحق له أن حيصل على ترخيص 71
القيادة ،وال جيوز لإلدارة أن متنعه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
75

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،هل ا السبب ال ي ذكرته األخت الدكتورة
بهية اجلشي استندت ه ه املادة إىل اجلوازية ــ وهي أجابت عن سؤاهلا ــ ألن
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اإلعاقات خمتلفة ،ومن ضمنها اإلعاقة ال هنية ،ومن حيدد مدى تأهل املعاق
لقيادة املركبة هي اإلدارة ،وبالتالي ه ه املادة البد أن تكون جوازية ،ولو
استبدلناها بكلمة «حيق» ،فإن املعاقني كافة ــ حتى ال ين لديهم إعاقة
ذهنية ــ حيق هلم قيادة املركبة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أؤكد كمم األخت الدكتور بهية 11
اجلشي .ثانيًا :أمتنى تغيري عبارة «ذوي االحتياجات اخلاصة» أو «ذوي العاهة»
إىل عبارة «ذوي اإلعاقة» يف مواد القانون كافة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
15

شكرًا ،تفضل األع خليل إبراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أذهب إىل ما ذهبت إليه األخت الدكتورة
بهية اجلشي ،واألخت منرية بن هندي؛ ألن مملكة البحرين سباقة يف جمال
إتاحة الفرص للمعاقني ،وشواهد ذلك واضحة ،والدليل على ذلك صديقي 71
املرحوم عيسى الوطين ال ي يعترب من أوائل ال ين قادوا السيارات وهو معاق؛
ل لك أرى أن نؤكد أحقية ذوي اإلعاقة بقيادة السيارات إذا انطبقت عليهم
شروط املادة  ،19وشكرًا.
75

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أختلف مع من سبقين بشأن ه ه املادة،
وك لك لدي اختوف بالنسبة إىل املادة  ،18صحيح أنها مرت وم إقرارها31 ،
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ولكنها مرتبطة مبخالفات تقع على ذوي االحتياجات اخلاصة عند قيادتهم
ملركبات ال تشتمل على الشروط الفنية أو الشروط اليت أوردتها املادة  18على
الرغم من أنها جوازية ،ولكن القانون يؤخ ككل ،ويعترب مجلة أحكام
مرتبطة بعضها ببعض ،وتفسر مواده بعضها مع بعض ،فهناس عقوبات قاسية
منها غلق وسحب رخص ،وال يوجد هناس حق للتيلم ،وم إعطاء اإلدارة 5
العامة للمرور حق تنفي العقاب تنفي ًا مباشرًا ،وبالتالي فإن ه ه املادة حباجة
إىل إعادة املداولة .بالنسبة إىل املادة  19ــ كما تفضل األع خليل ال وادي ــ
جيب أال نرتس األمر جوازيًا لإلدارة بإعطاء رخص القيادة ل وي االحتياجات
اخلاصة ،وإمنا البد أن يكون هناس نوع من الوجوبية يف تنييم ه ه
املركبات ،ويف تنييم إعطاء رخص القيادة ل وي االحتياجات اخلاصة؛ 11
لكي نضمن هلم سهولة االنسياب ،وحرية التنقل ،وحرية التحرس ،وهو مبدأ
أصيل يف دستور مملكة البحرين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع املمزم أول خالد مبارس بوقيس ضابو شؤون 15
قانونية باإلدارة العامة للمرور.

ضابط شؤون قانونية باإلدارة العامة للمرور:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن األخت لولوة العوضي تقصد
بكممها املادة  ،19وإن جاءت املادة بلفظ اإلطمق ،ال يكون الوجوب على 71
إطمقه ،فاإلدارة العامة للمرور ستكون مقيدة بضوابو معينة هدفها األمسى
هو السممة املرورية ،هي ال حتجر على أي كان احلصول على رخصة القيادة
استثناءً من املادة  19اليت جتيز احلصول على رخصة القيادة ،وه ه املادة تأتي
تأكيدًا حلصول ذوي االحتياجات اخلاصة على رخص القيادة ولكن وفقًا
للضوابو واالشرتاطات اخلاصة باإلدارة العامة للمرور ،حيث إن مستوى 75
اإلعاقة ومعايريها اختتلف من شخص إىل آخر ،كما أن اإلضافات اليت
تضاف إىل املركبات اختتلف من مركبة إىل أخرى ،وتتطور مع تطور الوقت،
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ولكن قد تكون هناس إعاقات ال ميكن حاليًا أن أرخص هلا؛ وذلك لسممة
املعاق ولسممة الغري ،وبالتالي البد أن تكون املادة جوازية ،وإن كانت
وجوبية أيضًا ستكون مقيدة ،فاملادة ه ه على استثنائها تأكيد حلصول
ذوي االحتياجات اخلاصة على رخص القيادة ،واإلدارة العامة للمرور ووزارة
الداخلية بشكل عام تعمل على إعطائهم حقوقهم كافة حلرية انتقاهلم5 ،
ولكن وفقًا للشروط واملعايري اليت تضمن السممة املرورية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.

11

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس هناس شخص معاق يتقدم بطلب
للحصول على رخصة القيادة إال بناء على تقرير طيب يفيد بأنه مناسب وقادر
على سياقة السيارة ،فليس هناس شخص معاق يتقدم بطلبه عشوائيًا ،ألننا يف

مركز البحرين للحراس الدولي وبرتخيص من وزارة التنمية االجتماعية نقوم 15
بتدريب املعاقني وبعد ذلك يستلمون الرخصة من اإلدارة العامة للمرور ،ولكن
ال ميكن أن نقوم بتدريب أي شخص إال بناء على تقرير طيب يفيد بأنه
مناسب وقادر على سياقة السيارة ،وشكرًا.
71

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليع رني األع خالد بوقيس ،املادة  19ليست
جوازية وإمنا قالت «جيب أن يتوافر فيمن يطلب احلصول على رخصة قيادة 75
الشروط اآلتية ،»...وه ه الشروط جيب أن تنطبق على املعاق وغري املعاق
باإلضافة إىل شروط أخرى حددتها املادة  ،71حيث إن املركبة البد أن
تكون مستوفية للشروط ،وإذا توافرت فيها الشروط جيب أن يعطى الرخصة
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وليس األمر جوازيًا .طبعًا اإلدارة لن تعطيه الرخصة إال إذا توافرت فيه
الشروط املوجودة يف املادة  19باإلضافة إىل وضعه اخلاص .وقد تقدمت إىل
معاليك مبقرتح حول ه ا األمر فأرجو أن تعرض اقرتاحي على األعضاء،
وأمتنى أن يوافق اجمللس عليه ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تعليق حول ه ه املادة ،مع احرتامي 11
الشديد لكل ما قيل ،ه ه املادة تُطبق أيضًا على مجيع األشخاص ال ين
يتقدمون بطلب إىل اإلدارة العامة للمرور للحصول على الرخصة ،فم ميكن
أن نضع اليوم نصًا يوجب على اإلدارة أن تعطي ه ه الرخصة مبجرد التقدم
بالطلب فقو أو مبجرد توافر الشروط يف املتقدم ،ألن هناس بعض احلاالت
إذا وافقنا فيها على إعطاء الشخص الرخصة سيكون خطرًا على نفسه وعلى 15
األشخاص اآلخرين ،وخاصة أننا نتكلم عن حاالت موجودة ،حتى إن بعض
احلوادث ترتكب وتكون ه ه املعايري موجودة وتؤخ بعني االعتبار ،فهنا ال
ميكن األخ بالوجوبية يف ه ا النص ،وتكون هناس إجراءات معينة
للشخص املتضرر فيما يتعلق بإجراءات الرخصة وعدم احلصول عليها ألنه
سيخضع المتحان معني وخيضع لعدة امتحانات ،وهناس شروط تنييمية بني 71
االمتحان األول واالمتحان التالي .أعتقد أن الصياغة اليت اجتهت إليها اللجنة
سليمة ،ألن ه ا هو الواقع واملعمول به حاليًا ،واملعمول به أصمً يف عدد من
الدول ،وليس هناس نص فيما يتعلق بإعطاء الرخصة يأخ معنى الوجوبية
املباشرة ،وأنه مبجرد توافر الشروط جيب على اإلدارة أن تصدر ه ه
75

الرخصة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما ذكرت األخت الدكتورة بهية اجلشي
أن شروط منح الرتخيص هي« :أن ينجح يف النير وأن يثبت خلوه من العاهات
اليت تعجزه عن القيادة» ،ال أعتقد أن هناس أي إنسان عاجز عن القيادة
يصدر له ترخيص من اإلدارة العامة للمرور ،فأي معاق إذا كانت إعاقته 5
تسمح له بالقيادة ستتوافر بشأنه الشروط الواردة يف املادة  19اليت أوجبت
توافر شروط معينة .وعندما نأتي إىل املادة  71وجنعلها استثناء فمعنى ذلك
أننا منحنا اإلدارة سلطة املنح واملنع ،متى أرادت ومتى مل ترد ،ووضعنا املعاق
حتت تصرف واختيار وإرادة اإلدارة ،يف حني أن املادة  19قالت «وأن يثبت
خلوه من العاهات اليت تعجزه من القيادة» ،ال أعتقد أن أي إنسان إذا كانت 11
فيه إعاقة متنعه من مسك املقود أو الضغو على الفرامل أو غري ذلك ستعطيه
اإلدارة الرخصة ،االستثناء املوجود هنا هو استثناء ألنواع معينة من السيارات
اليت يستطيع املعاق أن يقودها ،مثل السيارات الفنية اخلاصة باملعاقني
لدرجات معينة ،وأعتقد أن هناس سيارة أو سيارتني موجودة يف مملكة
البحرين يستطيع املعاق أن يوفر قيمتها الباهية ،ألنها تعادل يف قيمتها 15
أضعافًا مضاعفة السيارات من الدرجة األوىل اليت تسري على الشوارع.
وبالتالي إذا وضعنا االستثناء يف ه ه املادة مع املادة  19فكأننا جعلنا بعض
املعاقني حتت رمحة اإلدارة ،وكما ذكرت األخت دالل الزايد أنه ال جيوز أن
نطلقها يف العموم وال جيوز أن نضع هؤالء الفئة حتت رمحة اإلدارة العامة
للمرور ،ما دام تتوافر فيه الشروط فعليها أن تصدر له الرتخيص .اإلعاقات 71
درجات ولكن بوضع ه ا االستثناء سنضع كل اإلعاقات يف بند واحد،
وه ا من اليلم البيّن ل وي اإلعاقة .ردًا على ممثل وزارة الداخلية ،كنت
أقصد املادة  18ألنها تضمنت عقوبات قاسية من اإلدارة بتنفي العقوبات
الفورية مثل :الغلق ،والضبو وغري ذلك ،وذلك بدون حق التيلم ل وي
الشأن ،وه ا خمف ما سار عليه جملسكم يف عدة قوانني أو مقرتحات أو 75
مشروعات بقوانني ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع خليل إبراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حقيقة ال يتعارض أبدًا حق اإلدارة العامة 5
للمرور يف وجوبية األمر أو غري ذلك مع أي شيء ،على سبيل املثال :إذا كان
هناس شخص لديه رخصة قيادة ويبلغ من العمر عتيًا فمبد أن خيضع لفحص
نير ،وه ه اشرتاطات موجودة لدى اإلدارة العامة للمرور والكل خيضع هلا،
ألن فيها سممته وسممة اآلخرين ،وليس من حق املرور أن متنع اخلمسيين أو
الستيين أو السبعيين أو الثمانيين أو التسعيين من قيادة سيارة ،ولكن من 11
حقها أن تفحص نيرهم إذا كانوا يصلحون ل لك ،إذن ليس هناس أي سلب
للحقوق ،وشكرًا.

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،جيب أال نأخ املوضوع وكأن اإلدارة العامة
للمرور ال تريد أن متنح رخصًا للمعاقني ،ه ا غري صحيح ،تعاون اإلدارة 71
العامة للمرور بالنسبة إىل منح الرخص للمعاقني ال ين جيتازون الشروط
املطلوبة موجود ،وه ا األمر دارج ،فليست هناس مشكلة حول ه ا املوضوع
بتاتًا .الشيء املهم يف املوضوع ــ كما ذكر كثري من األعضاء ومندوبو وزارة
الداخلية ــ هو أن العاهات اختتلف وجيب التأكد منها قبل إعطاء الرخصة
حبيث يكون الشخص قادرًا على قيادة املركبة حبسب شروط السممة75 ،
وه ا سممة له وملستخدمي الطريق ،فكلمة اجلوازية هنا يف ه ه املادة
صحيحة وستجدون أنها موجودة يف كل قوانني املرور املوجودة يف الدول .ه ا
سبب وضع اجلوازية يف ه ه املادة ،ألنه قد حيتاج إىل فحص طيب أو حيتاج
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إىل أمور أخرى غري واردة يف ه ا النص ،فرتس اجلوازية لإلدارة أفضل ولكن
ه ا ال يعين أن اإلدارة ستتعسف أو ال متنح رخص قيادة للمعاقني ،بل على
العكس ه ا هو دورها وتعرف أن ه ا دور إنساني وأن ه ا الشخص مواطن
يستحق منّا كل املساعدة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناس ممحيات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
اآلن لدي اقرتاح واحد من األخت الدكتورة بهية اجلشي وهو أن
تكون املادة على النحو التالي «استنادًا إىل أحكام املادة  19من ه ا القانون
يسمح ل وي اإلعاقة بقيادة املركبات ،»...فهل يوافق اجمللس على نير ه ا
االقرتاح؟

الرئيـــــــــــــــس:

15

(أغلبية غري موافقة)
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

71

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .سنقف عند ه ا احلد وسنواصل

مناقشة بقية مواد مشروع القانون يف اجللسة القادمة ،وتأجيل مناقشة البند 75
التالي من جدول األعمال إىل اجللسة القادمة إن شاء اهلل ،وقبل أن أرفع
اجللسة هناس تقرير وفد جملس الشورى بشأن املشاركة يف اللقاء التشاوري
لرابطة جمالس الشيوع والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العربي
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