كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شوو جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشوو جملسـي
الشورى والنواب.
 - 4السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني األول.

5

 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األ قسام وموففي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:
 - 0الرائـــد حســـني ســـلما مطـــر رئـــيس فـــرا الـــوزارات وا ي ـــات 01
احلكومية بإدارة الشوو القانونية.
 - 4الرائــد الــركن مــريم حممــود الربودلــي رئــيس شــعبة الشــوو
القانونية يف الشرطة النسائية.
 - 3املالزم أول حممد يونس ا رمي من إدارة الشوو القانونية.
 من وزارة الرتبية والتعليم:

05

 - 0الدكتورة منى حممد البلوشي األمني العام املساعد للتقييم
واالعتمادية يف األمانة العامة جمللس التعليم العالي.
 - 4السيدة نادية جالل املستشار القانوني.

41

 من وزارة التنمية االجتماعية:
 - 0السـيدة بدريـة يوسـف اجليـب الوكيـل املسـاعد للرعايـة والتأهيــل
االجتماعي.
 - 4ا لدكتور أسامة كامل متولي املستشار القانوني.
 من وزارة العدل والشوو اإلسالمية واألوقاف:
 - 0الشيخة ن ورة بنت خليفة آل خليفة املستشار القانوني.
 - 4السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني.
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45

 من وزارة الصحة:
 - 0الدكتورة بدرية ياسر ا ديا رئـيس جملـس إدارة مركـز الرفـاا
الشرقي الصحي.
 - 4السيد حممود رشيد شريف مستشار شوو اجملالس.
كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد

5

للشوو الربملانية ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام املساعد لشوو
العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس
هي ة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هي ة املستشارين القانونيني
باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموففي 01
األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســـم اهلل الـــرمحن الـــرحيم ،نفتـــتح اجللســـة الســـابعة عشـــرة مـــن دور 05
االنعقــاد العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء
األعضــاء املعتــ رين والنيــائبني عــن اجللســة الســابقة .تفضــل األع عبــداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
41

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعت ر عن حضور ه ه اجللسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،ومجيلة
علي سلما  ،والدكتورة عائشة سامل مبارك للسفر يف مهمة رمسية بتكليف

من اجمللس ،ومحد مبارك النعيمي ،وخليل إبراهيم ال وادي للسفر يف مهمة 45
رمسية بتكليف من جهة أخرى ،وإبراهيم حممد بشمي ،وحممد حسن باقر
رضي ،وحممد هادي أمحد احللواجي لظرف صحي طارئ ،وخالد
عبدالرسول آل شريف لظرف طارئ ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكو النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة
5

صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأقوم بتزويد القائمني على املضبطة
بتعديالتي على الصفحة  ،43وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقر املضبطة مبا سيُجرى عليها من تعديل .لدينا بيا مبناسبة يوم
املرأة العاملي ،تفضل األع عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس
بقراءته.

41

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيا جملس الشورى مبناسبة يوم املرأة العاملي:
يتقدم جملس الشورى بأمسى آيات التهاني وصادق التربيكات للمرأة
البحرينية خاصة واملرأة يف الدول العربية ودول العامل عامة مبناسبة يوم املرأة
العاملي ال ي يصادف الثامن من شهر مارس اجلاري ،وال ي يعد وقفة سنوية 45
يعلن اجمللس من خال ا تقديره الكبري جلهود املرأة البحرينية يف خمتلف
املواقع واجملاالت ،واعتزازه بالدور البارز ال ي تضطلع به يف دعم عجلة
التنمية الوطنية على الصعد كافة .مثمنني عاليًا الرعاية الكرمية اليت
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حظيت بها املرأة البحرينية من لد

حضرة صاحب اجلاللة امللك

محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،واهتمام
جاللته غري املسبوق بإعطاء املرأة البحرينية حقوقها الكاملة ،وذلك عرفانًا
وتقديرًا للدور الكبري ال ي تلعبه يف التنمية السياسية باململكة ،وإسهاماتها
يف خمتلف امليادين واجملاالت املتعددة .ويف ه ه املناسبة يود جملس الشورى أ

5

يعرب ك لك عن بالغ االعتزاز والتقدير لكل اجلهود اليت يقوم بها اجمللس
األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى ،يف سبيل رعاية املرأة البحرينية
ومتكينها وتعزيز قدراتها يف املشاركة االقتصادية والسياسية ،موكدين يف
ه ه املناسبة أ جملس الشورى لن يدخر جهدًا يف حتقيق املزيد حنو متكني 01
املرأة البحرينية ودعم جهودها من خالل سن املزيد من مشاريع القوانني
واالقرتاحات بقوانني اليت تسهم يف حتقيق تطلعات املرأة البحرينية وتليب
احتياجاتها ،منوهني يف ه ا الصدد بدور أصحاب السعادة أعضاء اجمللس،
وخباصة عضوات اجمللس يف ه ا الشأ  .وحنن إذ حنتفي به ه املناسبة ليسرنا
أ نعرب عن متنياتنا أ حتقق املرأة البحرينية املزيد من النجاح ،وتبلغ كل ما 05
تصبو إليه من طموحات وآمال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أود أ أتقدم بالتهن ة بامسي وامسكم إىل األع العزيز خالد
عبدالرمحن املويد مبناسبة فوزه برئاسة جملس إدارة غرفة جتارة وصناعة 41
البحرين ،ه ه النيرفة العريقة اليت تأسست من عام 0939م ،وكانت أول
غرفة تتأسس يف منطقة اخلليج ،ولعبت دورًا مهمًا يف حياة البحرين
االقتصادية والتجارية ،ونعتقد أ تسلم األع خالد املويد ه ا املنصب يف ه ه
املوسسة دليل على الثقة الكبرية اليت حيظى بها من قبل إخوانه أعضاء
جملس اإلدارة ،وأيضًا من قبل رجال األعمال يف مملكة البحرين ،فأمتنى له 45
وإلخوانه أعضاء جملس اإلدارة كل التوفيق ،ونعده ــ إ شاء اهلل ــ أ نكو
حنن يف جملس الشورى متعاونني مع غرفة جتارة وصناعة البحرين يف كل ما
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من شأنه خدمة االقتصاد الوطين ،فمربوك يا أع خالد ،ونتمنى أ تلعب
النيرفة دورًا كبريًا يف املرحلة القادمة حتى نرى اقتصادًا مزدهرًا ومنتعشًا
بتعاو السلطتني التنفي ية والتشريعية مع تطلعات القطاا اخلاص ،فشكرًا
جزيالً .تفضل األع خالد عبدالرمحن املويد.
5

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكركم كثريًا على تهن تكم ،وأرجو من
اهلل أ يوفقنا معكم يف خدمة الوطن واقتصاده حتت راية صاحب اجلاللة
امللك محد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيا آخر بشأ الرتحيب بالوفود الربملانية املشاركة يف
أعمال الربملا العربي املنعقد يف رحاب مملكة البحرين ،تفضل األع
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.
05

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيا جملس الشورى بشأ الرتحيب بالوفود
الربملانية املشاركة يف أعمال الربملا العربي املنعقد يف رحاب مملكة
البحرين :مبناسبة انعقاد اجللسة الثالثة لدور االنعقاد الثاني من الفصل
التشريعي األول للربملا العربي يف رحاب مملكة البحرين خالل الفرتة من 41
 4إىل  6مارس اجلاري ،يسر جملس الشورى أ يرحب بالوفود املشاركة من
الدول العربية الشقيقة يف بلدهم الثاني البحرين ،متمنيًا م طيب اإلقامة،
وموكدًا أ استضافة البحرين

ا احلدث الربملاني املهم تعد جتسيدًا

لدورها يف دعم روابط األخوة بني األشقاء يف العامل العربي على الصُعد
كافة ،موكدين ما يشكله ه ا االجتماا من فرصة لتسليط الضوء على 45
خمتلف التحديات اليت تواجهها املنطقة العربية وشعوبها والعمل على ت ليلها،
وذلك من خالل ما سيتطرق إليه ه ا االجتماا من قضايا وموضوعات يف
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خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية
وغريها .كما يعرب جملس الشورى عن صادق أمنياته بنجاح انعقاد االجتماا
واخلروج بقرارات وتوصيات تفضي إىل تعزيز ودعم العمل التشريعي العربي
املشرتك ،وأ يسهم يف حتقيق مزيد من اخلطوات ا ادفة إىل تنمية ترابط
الشعوب العربية .كما يعرب جملس الشورى عن إميانه الصادق بالدور 5
الكبري ال ي يقوم به أعضاء الربملا العربي وما ميلكونه من كفاءات
وإمكانات أسهمت يف حتقيق مستوى كبري من التقارب بني الربملانيني
العرب ،وال ي يشكل فخرًا للربملا العربي ،ويف ه ا الصدد فإ جملس
الشورى يوكد التزامه بأهمية دعم وتعزيز دور الربملا العربي وحتقيق
أهدافه السامية اليت أنشئ من أجلها ،ملا له من دور مهم يف إثراء خمتلف 01
جماالت العمل التشريعي ،فأهالً وسهالً بكم مجيعًا يف رحاب مملكة
البحرين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع عبداجلليل عبداهلل العويناتي.

05

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حتتضن مملكة البحرين ه ه األيام فعاليات
اجللسة الثالثة لدور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي األول للربملا
العربي ،وإذ نرحب جبميع الزمالء والزميالت أصحاب السعادة رئيس وأعضاء 41
الربملا العربي ومجيع الوفود املرافقة ،ونعرب عن اعتزازنا باستضافتهم يف
رحاب البحرين العزيزة ،ومليكها احملبوب وقيادتها احلكيمة وشعبها
الطيب ،فإننا نتمنى للمجتمعني طيب اإلقامة وحسن اإلجناز واملزيد من
التقدم واالزدهار

ا الربملا ال ي يُمثل شعوب األمة العربية مجعاء .سيدي

الرئيس ،إنكم على علمٍ مبا تعرضت له مملكة البحرين خباصة والتزال 45
تتعرض له من فلم واحنياز سليب وتشويه لسياساتها الراشدة وإجنازاتها
الرائدة ضمن محلة شعواء مدبرة وفاملة تدير رحاها منظمات ذات ارتباطات
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غامضة وأجندات مشبوهة ،وأهداف يكتنفها العداء والتدخل السافر يف
شووننا ،وتعلمو ما ترتب على ه ه احلمالت النيامشة من بيانات منيلوطة،
وغري حيادية وفاملة صدرت عن برملانات وموسسات نيابية وغربية مثل الربملا
األوروبي ،ول لك ومبناسبة ه ا االجتماا املبارك على أرض البحرين ويف
رحابها فإننا نتطلع إىل موقف قومي شجاا ومتواز من اجملتمعني الكرام 5
وموسساتهم اجلامعة انتصارًا للبحرين وإنصافًا ا وتبيانًا لعدالة موقفها
وبياض صفحتها ،ومرة أخرى كل الرتحيب بضيوف اململكة الكرام،
متمنني م حسن اإلقامة وحسن الوفادة ورقي اإلجناز ،والتوفيق والسداد من
لد العزيز احلكيم ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أهال وسهالً بك أخي (بوعبداهلل) ،شرفتمونا اليوم يف جملس
الشورى ،وشرفتمونا يف مملكة البحرين ،ونتمنى إ شاء اهلل أ حيالفكم
التوفيق والنجاح يف اجتماعاتكم يف اململكة ،وحنن يف جملس الشورى

بامسي وبأمساء إخواني نتقدم إليكم بكل الدعم واملساندة إلجناح 05
أعمالكم إ شاء اهلل ،فأهالً وسهالً بكم .تفضلي األخت دالل جاسم
الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس بعد ترحيبكم وبعد البيا ال ي تاله 41
سعادة األع عبداجلليل آل طريف أي كالم ،ولكن مداخليت تنصب فقط يف
توجيه الشكر اجلزيل إىل األع األستاذ أمحد اجلروا (بوعبداهلل) رئيس
الربملا العربي؛ العمل الربملاني كامل ،ولكن ما بدأ بدعمه يف وثيقة
احلقوق األساسية للمرأة العربية مبا يتناسب مع طبيعة شريعتنا اإلسالمية
وفروفنا العربية وعقد عدة ورش عمل على حنو مكثف يف عدد من الدول 45
العربية ــ تشرفنا ببعضها يف البحرين ــ وموخرًا كانت يف مصر ،ونتشرف بها
حاليًا يف البحرين بانعقاد إحدى جلسات اجتماا اجمللس ،كل عمله ه ا هو
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لفتة نوعية برملانية حنن نشد على يده فيها ،وخاصة أ ه ا اجملال وااللتفات
حنو إبراز عمل الربملانيات العربيات وإشراك الرجال الربملانيني العرب فيما
خيدم املرأة العربية بشكل عام ،استفدنا منه جدًا ،وتالقينا مع خربات
عربية متنوعة ،وتالقينا مع أناس خمتصني يف التشريع من أصحاب اخلربات
استفدنا منهم ،وأنا على املستوى الشخصي كانت لي مشاركة موخرًا 5
معهم ،ووجدت فعالً التفاتًا حنو املرأة العربية يف الربملانات سوف خيدم توسيع
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول العربية .شكرًا لك أستاذ أمحد
اجلروا  ،وليمنن اهلل بالعافية على كل عضو برملاني شارك معك يف ه ه
املومترات ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري (بوعبداهلل) ،وحياكم اهلل05 ،
وبلدنا هي بلدكم ،وحنن ضيوفكم يا (بوعبداهلل) ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األع عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام 41
للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالة سعادة الدكتور
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس جلنة الشوو اخلارجية والدفاا واألمن 45
الوطين خبصوص طلب اللجنة تأجيل النظر يف التقريرين اخلاصني باللجنة
واملدرجني على جدول أعمال ه ه اجللسة ،بسبب اعت ار رئيس اللجنة ونائب
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رئيس اللجنة عن حضور اجللسة ،لسفرهما خارج البالد يف مهمة رمسية
بتكليف من اجمللس ،وذلك ألخ موافقة اجمللس على ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على الطلب امل كور؟

5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر ذلك .وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 01
بأخ الرأي النهائي على مشروا قانو بتعديل املادة ( )9من القانو رقم ()00
لسنة 0975م بشأ جوازات السفر ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )70لسنة
4103م ،وقد وافق اجمللس على مشروا القانو يف جمموعه يف اجللسة
السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر مشروا القانو بصفة نهائية .وننتقل إىل البند التالي من جدول 41
األعمال واخلاص بأخ الرأي النهائي على مشروا قانو بشأ محاية
معلومات ووثائق الدولة ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )008لسنة 4100م،
وقد وافق اجمللس على مشروا القانو يف جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل
يوافق عليه بصفة نهائية؟

45

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر مشروا القانو بصفة نهائية .بالنسبة إىل البند التالي واخلاص 31
مبناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبي ة خبصوص قرار جملس النواب حول
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قرار جملس الشورى بشأ مشروا قانو بشأ تنظيم عملية استخراج الرمال
البحرية وبيعها (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب)،
سعادة الوزير اتصل صباح اليوم وأبلنينا بأنه نظرًا إىل ارتباطه مبوعد طارئ
فإنه يعت ر عن احلضور ،وطلب تأجيل نظر التقرير إىل األسبوا القادم .وعليه
ننتقل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقرير التكميلي 5
الثاني للجنة شوو املرأة والطفل خبصوص مشروا قانو بشأ محاية األسرة
من العنف( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) .وقبل أ
نبدأ امسحوا لي أيها اإلخوة واألخوات أ أرحب بامسي وامسكم مجيعًا
بأبنائنا طلبة مدرسة الشيخ عبداهلل بن عيسى الثانوية الصناعية للبنني
ومرافقيهم ،مثمنني الدور ال ي تقوم به املدرسة يف رعايتها الكرمية م01 ،
واهتمامها املتواصل ال ي يوكد الرؤية الثاقبة اليت تهدف إىل تسخري كل
اإلمكانيات مبا يعود بالنفع عليهم من خالل زياراتهم امليدانية للتعرف عن
قرب على سري عمل جملس الشورى ،وهو ما يسهم بال شك يف تعزيز قدراتهم
ومعلوماتهم يف موادهم الدراسية وخاصة مادة املواطنة ،متمنني م االستفادة
ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني بهم ومبرافقيهم مرة أخرى يف جملس 05
الشورى ،فأهالً وسهالً بهم .أطلب من األخت الدكتورة جهاد عبداهلل
الفاضل مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،بدايةً أطلب تثبيت 41
التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟
45

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

(انظر امللحق  / 1صفحة )111

5

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف أبدأ مباشرة يف املادة األوىل أل اجمللس 01
صوّت على مسمى املشروا والديباجة ،ولكن قبل ذلك أود أ أفيد
جملسكم املوقر بأ اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة التنمية وأخ ت
مبرئياتهم واطلعت أيضًا على بعض مالحظات السادة األعضاء ،وبناء على
ذلك توصلت إىل ضرورة إجراء تعديالت على مشروا القانو حبيث خيرج
05

بصورة متكاملة ومرضية وقابلة للتنفي  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.
41

وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،صبحكم اهلل باخلري ،بدوري أتقدم بالشكر
اجلزيل إىل اللجنة على تعاونها مع مندوبي الوزارة يف مناقشة املواد ،ففعالً
كا هناك تعاو كبري يف إعادة صياغة العديد من ه ه املواد ،وإ كانت
بعض األمور اليت سنناقشها اليوم مل يتم االتفاق عليها ولكنها قليلة جدًا45 ،
وبدوري أقدم الشكر والتقدير إىل اللجنة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
الباب األول :أحكام عامة :املادة ( :)0توصي اللجنة باملوافقة على ه ه 5
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

(وهنا توىل رئاسة اجللسة سعادة السيد مجال حممد فخرو النائب األول
للرئيس)
النائب األول للرئيس:

01

هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لدي مالحظة على البند  0والبند  4ال ي
ينص على « .4أبناء أحد الزوجني من زواج شرعي أو قانوني آخر» وكأ ّ يف
األمر دجمًا ،واملفرتض أ يقف النص عند حد « ...زواج شرعي أو قانوني»
وكلمة «آخر» ليس ا دااٍ ،فالشخص ميكن أ يكو لديه زواج شرعي أو
ميكن أ يكو لديه زواج قانوني ،البد أ ننتبه لكلمة «آخر».

41

النائب األول للرئيس:
هل هناك اقرتاح حمدد يا أخت لولوة؟
45

العضو لولوة صاحل العوضي:
ال سيدي الرئيس.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.
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وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،لست أعلم هل األخت مقررة اللجنة سوف تقرأ
املادة أم نعطي مالحظاتنا اآل ؟
5

النائب األول للرئيس:
لن نقرأ املادة ،ولكن من لديه مالحظات على التعريفات سوف
يتفضل بها.

وزيرة التنمية االجتماعية:
مثلما ذكرت يف البداية أشكر اللجنة على أنهم أعادوا ترتيب 01
التعاريف ،واآل أصبحت التعاريف منطقية للقارئ واملُطبِّق .لكن مازالت
لدينا بعض املالحظات خبصوص تعريف األسرة ،وقد أعطينا اللجنة
مالحظاتنا ،واملطلوب هنا تعريف األسرة باعتبارها كيانًا قائمًا ،وليس
املقصود تعريف أفراد األسرة؛ أل الصياغة احلالية توحي بأ التعريف هو
ألفراد األسرة وليس لألسرة ،ونتمنى أ يعدل التعريف ،فاألسرة تعد أسرة 05
وفقًا ألحكام ه ا القانو يف احلاالت التالية وهي كل زوج وزوجة يقيما
معًا سواء مبفردهما أو مع أبنائهما أو أي من الزوجني ال ي يقيم مع أبنائه أو
أي جمموعة من األشخاص يقيمو معًا وتوجد بينهم صلة قرابة حتى الدرجة
الرابعة ،وبعد ذلك نقول يف التعريف :وميتد نطاق أفراد األسرة يف كل من
احلالة األوىل والثانية ليشمل آخرين بشرط إقامتهم املستمرة أو املوقتة ب ات 41
حمل اإلقامة ،وهم أبناء أحد الزوجني من زواج آخر ووالد أو والدة من
الزوجني واإلخوة واألخوات ألي من الزوجني وأقارب أي من الزوجني حتى
الدرجة الرابعة والشخص املشمول حبضانة أو رعاية األسرة ،وبالتالي يكو
ه ا التعريف واضحًا .ملاذا نريد الرتكيز على تعريف األسرة وليس أفراد
األسرة؟ حتى ال نواجه مشاكل أثناء التطبيق ،ألنه إذا تكلمنا عن التعريفات 45
األخرى اليت ستأتي كتعريف العنف األسري ــ مثالً ــ فسنجده يقول« :هو
كل فعل من أفعال اإلي اء يقع داخل نطاق األسرة ،»...أنا مل أعرّف األسرة
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يف التعريف السابق بل عرفت أفراد األسرة! وبالتالي نرجو من جملسكم
املوقر تعديل تعريف األسرة ،فهو يف الوضع احلالي تعريف ألفراد األسرة،
وه ا سيشكل لدينا صعوبة يف التطبيق .املالحظة الثانية :م كور يف تعريف
األسرة« :الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني وأبناؤهم وأحفادهم»،
وحنن نرى أ الزوج والزوجة يكفيا  ،وليس هناك دااٍ ل كر« :بعقد زواج 5
شرعي ،»...ألنه عندما أقول إ ه ا الشخص زوج فمن املوكد وبطريقة
مباشرة أنه متزوج بعقد زواج شرعي ،فال داعي لإلضافة ،إال إذا قلنا :امرأة
ورجل بعقد زواج شرعي ،وكما يقال عند القانونيني إ ذلك مركز قانوني،
و م حقوق وعليهم واجبات ،فالزوج والزوجة مسميا وليس هناك دا ٍا ل كر
مصطلح «زواج شرعي» .وأيضًا يف تعريف فعل اإلي اء اجلسدي لدينا إضافة 01
ليكو التعريف« :أي اعتداء بأية وسيلة حتدث إصابات جبسم املعتدى عليه».
وخبصوص تعريف العنف األسري ال ي يقول« :كل فعل من أفعال اإلي اء يقع
داخل نطاق األسرة من قبل أحد أفرادها (املعتدي) ضد آخر فيها (املعتدى
عليه)» ،هنا نرجو أ يوضح يف البداية من هو املعتدي ومن هو املعتدى عليه،
وليس هناك دااٍ إلعادة ذكرهما يف احلاالت اليت يتم فيها االعتداء وهي 05
ــ مثالً ــ فعل اإلي اء اجلسدي وفعل اإلي اء اجلنسي وغري ذلك ،وحتى ال
يكو هناك تكرار اقرتحنا إعادة صياغة تعريف فعل اإلي اء اجلنسي
ليكو كالتالي« :تعد من أفعال اإلي اء اجلنسي وفقًا ألحكام ه ا القانو
قيام املعتدي جتاه املعتدى عليه بأي من اآلتي- 0 :الدفع أو االستنيالل بأي
وسيلة إلشباا رغباته اجلنسية أو بهدف حتقيق ذلك للنيري- 4 .التعريض ملواد 41
أو سلوك جنسي» ،وه ا يكفي بدالً من التكرار يف احلاالت اليت يتم فيها
اإلي اء اجلسدي .ه ه غالبية املالحظات األساسية واجلوهرية اليت نريد
إضافتها يف ه ه املادة ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
سعادة الوزيرة ،هل ه ه املالحظات قُدمت إىل اللجنة سابقًا ومل
تأخ ها بعني االعتبار؟
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وزيرة التنمية االجتماعية:
نعم معالي الرئيس ،كما ذكرت يف البداية أ اللجنة مل تقصر
وأخ ت بكثري من املالحظات ولكن ه ه بعض املالحظات اليت مل تأخ
بها ،وبعض ه ه املالحظات متعلقة بالصياغة وهي اليت ذكرتها يف آخر
مداخليت ،ولكن تعريف األسرة أمر ضروري ونتمنى أ تأخ اللجنة 5
مبالحظتنا بشأنه...

النائب األول للرئيس:
سعادة الوزيرة ،هل املعلومات قدمت إىل اللجنة بشكل مكتوب؟
01

وزيرة التنمية االجتماعية:
نعم معالي الرئيس ،األوراق مقدمة بشكل رمسي.

النائب األول للرئيس:
تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض رئيسة اللجنة.

05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص مالحظات وزارة التنمية االجتماعية
كانت مالحظات شفوية وبعد ذلك أتتنا مالحظات مكتوبة ،وقد أخ نا
حبوالي  %99من مالحظاتهم ،ومتت صياغة القانو على ضوئها .وخبصوص 41
بعض املالحظات اليت ذكرتها سعادة الوزيرة مثل املتعلقة بتعريف األسرة،
وجدنا خالل مناقشتنا استحالة صياغة التعريف بالصورة اليت وضعتها وزارة
التنمية االجتماعية ،وهدفنا من ه ا القانو محاية األسرة بشكل كامل،
ليس يف النطاق املكاني ولكن ميتد األمر حبسب تعريفنا حلاالت األسرة.
ووزارة التنمية االجتماعية أرادت قصر العنف األسري يف النطاق املكاني45 ،
وه ا به استحالة؛ ألنه إذا جعلنا األمر يف النطاق املكاني فه ا معناه أننا
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أوجدنا ثنيرات قانونية ،مبعنى أ بإمكا الشخص أ يعتدي على أحد أفراد
األسرة خارج النطاق املكاني لألسرة ،وبالتالي حنن رأينا أ يتم التعريف من
خالل احلاالت اليت مت ذكرها يف ه ا القانو وه ا هو األسلم ،باإلضافة
إىل أ التعريف اخلاص باألسرة موجود يف قوانني أخرى مثل قانو الضما
االجتماعي .خبصوص ما أشارت إليه سعادة الوزيرة بشأ الفقرة األوىل 5
والفقرة الثانية من تعريف األسرة وهو عبارة "بعقد زواج شرعي أو قانوني"،
حنن رأينا أ ه ا موجود يف مجيع قوانني الدول العربية اليت لديها قوانني
العنف األسري ،وبالتالي حنن فضلنا وضع التعريف به ه الصينية لتوفري محاية
أكرب وه ا أيضًا كا

من ضمن مالحظات اجمللس األعلى للشوو

اإلسالمية ،وحنن تبنينا ه ا االقرتاح ،وأعتقد أ ه ا تزيد محيد .خبصوص 01
املالحظة حول تعريف فعل اإلي اء اجلسدي ،حنن وضعنا ه ا التعريف
باعتبار أنه كانت هناك مالحظات لبعض األعضاء بشأ اإلصابات؛ أل
هناك بعض اإلصابات غري اجلسدية وهي إصابات داخلية ،وحاولنا أ يكو
حتديد ه ه اإلصابات عن طريق الطب الشرعي أو الطبيب املختص يف ه ه
األمور ومل حنددها حتى ال يفهم من ذلك أ املقصود هو اإلصابات الظاهرة05 .
خبصوص التعريفات األخرى اليت أشارت إليها سعادة الوزيرة وقالت :بالصينية
اليت نريدها ،ليس األمر ك لك ،حنن حاولنا أ نضع الصينية اليت تتناسب
مع التشريع ،وأعتقد أ الصينية اليت مت طرحها تودي إىل النتيجة نفسها،
وحنن يف اللجنة متمسكو بالتعريفات الواردة يف ه ه املادة ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،حتى نكو

واضحني ،حنن استمعنا 45

ملالحظات اإلخوة ممثلي وزارة التنمية االجتماعية يف اجتماعات متعددة،
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واملالحظات اليت تفضلت ب كرها سعادة الوزيرة اليوم مسعناها ،ولكن
ليس من الضروري ــ باعتبارنا مشرعني ــ أ نقبل مبا يأتينا من الوزارة،
فحقنا أ نقدم ما نراه يف اللجنة إىل اجمللس ليقره اجمللس .التعريفات كلها
أعدنا صياغتها بناء على ما تفضل به ممثلو الوزارة يف االجتماعات ،وأخ نا
حبوالي  %91من مالحظات الوزارة يف ه ا الشأ  ،ولكن هناك صياغات ال 5
نتفق معها ،وهناك صياغات ال نوافق على ا دف منها ،وحنن من حقنا أ
نقرر ما يأتي إىل ه ه اجللسة ،وليس الوزيرة مع كل االحرتام والتقدير وال
الوزارة .ملاذا قلنا :أفراد األسرة؟ أل من يقع عليه الفعل اجملرم ليس األسرة
ككل ،فاألسرة كيا وال تستطيع أ تقول إ األسرة ضربت األسرة ،بل
نقول :رب األسرة أو أب أو زوج اعتدى على ابنه أو زوجته أو ما شابه ،وبالتالي 01
أردنا أ نقول إ مكونات األسرة هي فال وفال حتى يكو من يقوم
بالفعل اجملرم هو احملدد يف التعريف ،وليس األسرة ككل ،وه ا حتى ال
تضيع املسوولية ،وه ه نقطة رئيسية وأنا أشرحها حتى يعرف اإلخوة ا دف
ال ي مت االتفاق عليه يف اللجنة .خبصوص العقد الشرعي ،حيث وردت عبارة
«أبناء أحد الزوجني من زواج شرعي أو قانوني» ،تعلم ــ سيدي الرئيس ــ أ

05

هناك عقودًا عرفية ،فهل هي حمرتمة ومقدرة يف البحرين؟ وهل يعرتف
القانو بعقد عريف؟ ال ،حنن ال نعرتف وال نقر بأ أي شخص يوقع ورقة مع
شخص آخر يعترب ذلك عقدًا ،أل لدينا اآل العديد من التشوهات يف
العالقات االجتماعية ومن ذلك عالقات املثليني وعالقات أخرى بني أفراد
معنيني ،وحتى بني امرأة ورجل ولكن ليس بعقد شرعي ،واإلضافة يف ه ا 41
املوضوا هي أننا وضعنا عقدًا شرعيًا يتحدث عن الديانة اإلسالمية حتديدًا،
ثم وجدنا أ يف اجملتمع البحريين ديانات متعددة وهناك ديانات معرتف بها يف
البحرين ،ول لك رفعنا ه ا األمر ووضعنا العقد الشرعي لكي يشمل مجيع
الديانات ولكن العقد الشرعي هنا ال يشمل العقد العريف ،وبالتالي حددنا
األمر حتديدًا واضحًا ،وأعتقد أ ه ا التحديد أفضل بكثري من ما تفضل به 45
ممثلو الوزارة يف اللجنة .خبصوص تعريف فعل اإلي اء اجلسدي ال ي يقول:
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«أي اعتداء بأية وسيلة على جسم املعتدى عليه» ،جعلنا ذلك بشكل عام أل
قانو العقوبات يقول :جَرّم االعتداء على جسم الفرد ،وبالتالي مل حيدد
قانو العقوبات لنا إصابات جسيمة أو إصابات ملموسة أو إصابات داخلية،
حدد أ من يعتدي على بد شخص هو معاقب ،وبالتالي حنن أخ نا ه ه
الفكرة حتى نقول إ أي اعتداء على أحد يف األسرة يعترب اعتداء ،سواء فهر 5
أثر االعتداء من خالل األشعة أو مل يظهر ،وبالتالي قمنا بتجرميه ،أما عندما
نقول «إصابات فاهرة» فمعنى ذلك أ اإلصابات غري الظاهرة غري جمرمة،
إذ أنت تتيح الفرصة ملن يعتدي يف األسرة على آخر من دو أ تظهر
اإلصابات أ يتجاوز ه ه املسألة ،وحنن نريد أ نقول :من يعتدي على أحد
01

فعله جمرم كما ينص قانو العقوبات ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
05

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل
واألخت رباب العريض سأشري إىل مواطن التأييد .فيما يتعلق بتعريف األسرة،
عندما ذكرنا «لنيايات ه ا القانو  »...فماذا نستهدف؟ سعادة الوزيرة أشارت
إىل مكا األسرة ،أي يف املنزل ال ي تقيم فيه األسرة ،ولكن ليس ه ا

فقط نطاق احلماية ال ي أرمي إليه اليوم يف ه ا التشريع ،أنا أرمي إىل 41
احلماية داخل املنزل وخارجه ،ل لك أتت اللجنة به ا التعريف بشموليته حتى
يكو

مبدأ احلماية كامالً .خبصوص النطاق املكاني والشمولية

واستهداف األشخاص ،تعمدنا ذكر من هم هوالء األشخاص حتى يكو
النص واضحًا؛ أل أي فعل يرتكب من قبلهم سيكو موضع مساءلة
وعقوبة ،وبالتالي نص العقوبات البد أ يكو واضحًا وحمددًا جتاه من 45
ينطبق عليه يف حالة ارتكاب أي فعل .خبصوص اإلي اء اجلسدي ،أشري إىل
أهم قانونني يف جماالت األسبقية يف تطبيق قانو العنف األسري ويف جماالت
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تطبيقه ،وهناك عدة دراسات له حتى مع التحديث .القانو األردني والقانو
املصري أتيا ب كر العنف اجلسدي كما ورد يف ه ا التعريف ،وكما
تفضلت األخت رباب العريض أننا دخلنا يف مسألة اإلي اء اجلسدي الظاهر
واإلي اء اجلسدي الباطن الل ين ال يكو

ما عالمات خارجية تدل عليهما.

عندما تتقدم ببالغ وتقول إنك ضربت من قبل أخيك ،وكانت مواطن الضرب 5
يف الفخ  ،وبالفحص العيين الظاهر ال يظهر أ هناك آثارًا للضرب ،ولكنَّ
هناك أطباء شرعيني من خالل الفحص اخلاص بهم يستطيعو االستدالل
على املواطن ومدى الضرر ال ي حلق باجملين عليه .وضعنا ه ا التعريف كي
ال ندخل يف إشكاليات كثرية تقدموا بها األعضاء وكانت حمل اعتبار عند
ال وسهالً 01
النظر ،ل لك خلصنا إىل ه ا التعريف حتى نضمن أ يكو شام ً
على القضاة للعمل به .فيما يتعلق باإلي اء اجلنسي ،مل يكن هناك أي تعليق
على املوضوا إال على الفقرة الثانية من التعريف اليت تقول« :تعريض املعتدى
عليه ملواد أو سلوك» ،وكانت الوزارة تود أ تضع كلمة «تعريض» بدو
اإلشارة إىل املعتدى عليه ،وأكرر يف ه ه النقطة أنه البد أ تكو نصوصنا
واضحة وحمددة ،عندما نقول «تعريض املعتدى عليه» ،مبعنى أنه متى ما 05
كا هناك فعل تعرض له املعتدي عليه فسوف نطبق عليه بند العقوبات،
فالبد أ يكو النص واضحًا وحمددًا .بالنسبة إىل عبارة «زواج شرعي أو
قانوني آخر» ،فنحن قصدنا وضع ه ه العبارة ألننا ال نكتفي بالنص على
العقد الشرعي فقط يف حالة التعدد ،وال يف حالة العقد القانوني ،وكما
ذكر األع الدكتور عبدالعزيز أبل األمثلة اليت ال يعتد فيها أ أصف فالنًا 41
وفالنة بزوج وزوجة إال إذا كا ذلك يف اإلطار القانوني؛ ول لك أشرنا إىل
ه ا الوضع .وأكرر أ العديد من اجلهات قد اطلعوا على ه ه التعريفات ومل
تكن لديها اعرتاض عليها ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع فواد أمحد احلاجي.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأرجع إىل نقطة تعريف أفراد األسرة «الزوج
والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني  ،»...وقد تكلم األع الدكتور
عبدالعزيز أبل عن ه ا املوضوا ،ولكن بالنسبة إليَّ مل أفهم أي شيء.
يكو الزواج يف الشرا ــ باعتبارنا حبرينيني مسلمني عربًا ــ بعقد شرعي5 ،
واجمللس األعلى للشوو اإلسالمية طالب من خالل مرئياته أ يكو العقد
شرعيًا للمسلمني ،وأ يكو العقد قانونيًا لنيري املسلمني .حنن املسلمني ليس
لدينا أي عقد قانوني ،وإمنا لدينا زواج ديين بعقد شرعي .فسوالي للجنة :ملاذا
مل تأخ اللجنة مبرئيات اجمللس األعلى للشوو اإلسالمية ال ي طالب
بإضافة عبارة «لنيري املسلمني» ،حيث إ هناك زواجًا مدنيًا لنيري املسلمني 01
وه ا من حقهم ،وهناك زواج كنسي بالنسبة للبحرينيني لنيري املسلمني وه ا
من حقهم ،ولكن ذكر التعريف بإطالقه هك ا ال أعتقد أنه صحيح يف
جمتمع مسلم ،أل الزواج البد أ يكو زواجًا دينيًا ،ولو رجعنا وأخ نا
مبرئيات اجمللس األعلى للشوو االسالمية لكانت التعريفات أوضح .سعادة
وزيرة التنمية االجتماعية تكلمت عن تعريف الزوج والزوجة ،وعندما نقول05 :
زوج وزوجة ،نفهم من ذلك أ هناك ارتباطًا بينهما بعقد شرعي ،ونكو
به ا قد عرفناهما ،وبالتالي ه ه اإلضافة عبارة عن تزيد ليس ا معنى ،إمنا
نقول إنه البد أ تكو هناك عالقة بني رجل وامرأة بعقد شرعي كي
نفصل بني العقدين ،ولكن عندما نقول «زوج وزوجة وأبناؤهم» فاألساس هو
أ هناك عقدًا شرعيًا سواء كا وقت كتابة العقد على األوراق ،أو حتى 41
قبل أ يكتب العقد وذلك بواسطة رجل دين يعقد بينهما .بالنسبة إىل تعريف
اإلي اء اجلنسي بشموليته وعموميته ،عقد الزواج بني الرجل واملرأة وحبضور
الشاهدين يسميه الشرا «عقد نكاح» ،وليس «عقد زواج» ،وبناء على ه ا
التعريف الشامل إذا ادعت الزوجة أ زوجها جيربها على حقوقه الزوجية،
فهل يدخل ه ا ضمن اإلي اء اجلنسي على ضوء ه ا التعريف الشامل؟ حنن 45
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سنتدخل يف العالقات الزوجية بسن ه ا القانو مع أ عقد الزواج صريح،
ل لك أعتقد أ ه ه األمور حباجة إىل املزيد من التفسري ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،تفضل األع علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،مل تكن لدي مالحظة على ه ا املوضوا،
ولكن بعد مداخلة األع الدكتور عبدالعزيز أبل ،وهو أحد أعضاء اللجنة،
أصبحت هناك ريبة خبصوص ه ه املادة ،ل لك أمتنى أ تكو املادة أكثر 01
وضوحًا فيما يتعلق باخلصوصية امل هبية .فعندما يتكلم عن الزواج العريف
ويقول إنه غري مقبول قانونيًا ،فه ا غري مقبول ،البلد قائم على أمور مرتبة،
وخصوصية امل اهب حمفوفة ،لدينا يف امل هب اجلعفري زواج املتعة ،وزواج
املتعة ال يشرتط فيه الكتابة القانونية ،فما هو رد األع الدكتور عبدالعزيز
أبل على ه ا املوضوا؟ أعتقد أنه تدخل يف اخلصوصية امل هبية ،ل ا أمتنى 05
أ يرفض ه ا املوضوا أو أ يتم حتديده بدقة ،ه ا من جانب .من جانب آخر
فيما خيص أمور العقد الشرعي ،فأنا انتقي مداخلة األع فواد احلاجي عندما
حتدث عن الزواج الشرعي ،الزواج الشرعي واضح ،وال يوجد زواج شرعي
قانوني أو غري قانوني ،حنن مسلمو  ،واإلسالم حدد لنا صفة الزواج ،أما
فيما يتعلق بأ هناك زواجًا آخر ،فه ا حيتاج إىل توضيح ،ال يوجد زواج 41
شرعي قانوني آخر ،نريد أ نفهم ه ا األمر يف ه ه املادة ،وأمتنى على وزيرة
التنمية االجتماعية أو اللجنة توضيح ه ا األمر .أما بالنسبة إىل الفقرة األوىل
أمتنى أ

نتوقف عندها ألنها مهمة وبها خصوصية م هبية جيب أال

نتجاوزها ،وشكرًا.

45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أ أتوجه بالشكر إىل اللجنة على اجلهد
ال ي ب لته ،فمشروا القانو ال ي أمامنا اليوم ب ل فيه جهد كبري ،وأخ ت
اللجنة ــ كما ذكرت األخت رباب العريض ــ بأغلبية املالحظات اليت طرحت
سواء يف اجمللس أو من قبل اجلهات املختصة .ولكن خبصوص ما تفضلت به 5
األخت دالل الزايد ،فأنا أتفق معها يف جزء وأختلف معها يف جزء آخر ،وأتفق
فيه مع وزارة التنمية االجتماعية .مواطن اختاليف مع األخت دالل الزايد يف
أنها قالت إ القصد من ه ا املشروا هو جتريم األفعال الصادرة عن األسرة
خارج نطاق املنزل ،ولكن املشروا أتى ومل يعرف القصد من األسرة ،وقال
«اإلخوة واألخوات» وكأننا حصرنا ه ه األفعال على الف ات أو األفراد ال ين 01
نص عليهم القانو  ،بينما لدينا يف الواقع جرائم تقع على الناس خارج نطاق
هوالء األفراد ،فهل يعين ذلك أ املشروا ال جيرم األفعال اليت تقع من هوالء
ال ين مل يشملهم القانو ؟ أنا مع ضرورة تعريف األسرة مبفهومها العام إذا
كا القصد من ه ا املشروا هو تطبيق العقوبات على أي فرد يف نطاق
األسرة تقع منه ه ه األفعال وأال يكو مقيمًا مع املعتدى عليه يف املنزل ذاته05 .
الكالم ال ي ذكرته سعادة وزيرة التنمية االجتماعية يف حمله ،وخاصة أ
املادة تكلمت عن نطاق األسرة ،وبالتالي البد أ نعرف األسرة مبفهومها
العام أو الواسع؛ حتى إذا صدر أي فعل عن أي فرد من هوالء األفراد على
املعتدى عليه يعاقب سواء كا يف البيت أو خارجه ليتوافق مع الكالم ال ي
تفضلت به األخت دالل الزايد .النقطة الثانية ،بالنسبة إىل الزواج الشرعي أو 41
الزواج القانوني اآلخر ،أنا مداخليت يف البداية كانت عن «الزواج اآلخر»،
حيث يفهم من النص أ الشخص قد جيمع بني الزواج الشرعي والزواج
القانوني ،والصياغة نفسها غري منضبطة وغري حمددة .سألت األع علي
العصفور قبل مداخلته سواالً :هل زواج املتعة يشرتط فيه أ يكو مكتوبًا؟
قال لي :ال ،وبالتالي إما أ نأخ بالصياغة اليت اقرتحها اجمللس األعلى 45
للشوو االسالمية ونريح أنفسنا من الزواج القانوني أو الشرعي ،أو أ
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حنكمها بطريقة معينة .ثالثًا :خبصوص العنف اجلنسي ،أنا أختلف مع األع
فواد احلاجي ،حيث إ الشريعة اإلسالمية يف مبادئها الكلية ويف أحكامها
التفصيلية ال جترب الزوجة على املعاشرة الزوجية ،ومن الظلم البيّن أ ندعي
اليوم أ الشريعة اإلسالمية جترب الزوجة على املعاشرة الزوجية ،واليوم عندما
يسمع الشباب ال ين قد يرتددو يف اختاذ ه ا املسلك أ جملس الشورى 5
ي هب إىل أ من حق الزوج إجبار زوجته على املعاشرة الزوجية فقد نكو
أعطينا الشاب املرتدد فتوى وهي أنه جيوز له ذلك ،ما هي وسيلة اإلجبار؟
العنف ،هل نسمح أ نقول إ ديننا جيرب الزوجة رغم إرادتها على املعاشرة
الزوجية ،وإذا أجربها ووافقت فه ا أمر آخر ،ولكن جيربها رغمًا عنها فه ا
ال جيوز .هناك دراسات عاملية وإقليمية وحتى وطنية توضح أ إجبار الزوجة 01
على املعاشرة الزوجية يودي بها إىل مرض نفسي ومرض عضوي ،وهناك من
أصبحن كسيحات نتيجة اإلجبار على املعاشرة الزوجية ،وال يعقل أ نأتي
اليوم ونقول إ املرأة جترب على املعاشرة الزوجية ويف الوقت نفسه يصدر
جملس الشورى بيانًا لالعتزاز بدور املرأة البحرينية وريادتها يف العمل اخلاص
والعمل العام ،فال يستقيم يف بيا أ نكرّم املرأة ونشيد بدورها وريادتها ثم 05
نأتي ونقول إ املرأة البد أ جترب على املعاشرة الزوجية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
41

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ذكرت اللجنة يف تقريرها أ التعديالت
والبنود اليت أضيفت إىل ه ا القانو متوافقة مع الشريعة اإلسالمية .لدي
تساؤل خبصوص حق التأديب لرب األسرة وخصوصًا بالنسبة إىل األوالد
املنحرفني أو ال ين يقومو بأعمال ليست يف صاحلهم ،حبيث يضطر رب 45
األسرة إىل تأديبهم بأي وسيلة من الوسائل املعروفة يف التأديب ،وحنن باألمس
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ناقشنا تعديالً يف قانو العقوبات ،ومحلنا رب األسرة مسوولية احنراف
األوالد وقيامهم بأعمال خملة ،وسوالي للجنة :هل يف ه ه البنود أو يف ه ه
التعريفات أعطي أي اعتبار حلق رب األسرة يف التأديب؟ وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع عبداجلليل عبداهلل العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أ أوضح لألع علي العصفور أ زواج
املتعة هو زواج شرعي ،ولو مل يكن زواجًا شرعيًا ،لكا حرامًا يف امل هب 01
اجلعفري ،وهو زواج ملزم مبدة معلومة بني الطرفني وبصداق متفق عليه ،ويف
حالة اإلجناب يكو الطفل شرعيًا ويورث الطفل أيضًا ،ه ا ما وددت
توضيحه لألع علي العصفور ،وشكرًا.
05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هناك الكثري من املداخالت واآلراء والتعديالت حول ه ه
املادة سواء من احلكومة أو من اإلخوة األعضاء ،فهل ترغب اللجنة يف إعادة
ه ه املادة ومناقشتها يف اللجنة أم نستمر يف النقاش؟ تفضلي األخت رباب
عبدالنيب العريض.

41

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،االقرتاحات اليت تقدمت بها الوزارة كانت
حتت بصرنا أثناء مناقشة ه ا املشروا ،ومتت مناقشتها وتداو ا بني أعضاء
اللجنة ،وبالتالي حنن توصلنا إىل ما هو موجود حاليًا يف مشروا القانو ،
وأيضًا مل أرَ أي مقرتحات مكتوبة قُدمت إلينا من قبل األعضاء ،وبالتالي 45
حنن متمسكو مبا هو موجود يف ه ا املشروا ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا على استفسار األخت لولوة العوضي 5
خبصوص كلمة «آخر» ،أعتقد أنها واضحة جدًا واملقصود بها هو إذا كا
لدى أحد الزوجني أبناء من زواج شرعي أو زواج قانوني آخر .أما خبصوص
استفسار األع حممد السرتي ،فالتأديب ليس جماله ه ا القانو  ،وه ا
القانو متعلق بالعنف األسري ،وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.
05

وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،لدي عدد من املالحظات ،أو ا :خبصوص
تعاو السلطة التنفي ية مع السلطة التشريعية ال ي ذكره األع الدكتور
عبدالعزيز أبل وقال إننا غري ملزمني برأي احلكومة ،لدي مالحظتا على ما
ذكره :أوالً :حنن نتكلم عن عملية التنسيق عند وضع التشريعات ،فلماذا

ترسلو الدعوة إىل احلكومة ملناقشة مشروا ما؟ أليس لكي تسمعوا رأي 41
احلكومة ونعطيكم آراءً معينة حوله؟! صحيح أ اللجنة بإمكانها أ تأخ
برأي احلكومة أو ترفضه ولكن ملاذا تطلبو رأي احلكومة إذ ؟! أل
السلطة التنفي ية هي أدرى بالواقع عن طريق املمارسة اليومية ،وحنن لدينا
قوانني أخرى تتعلق بتعريف األسرة ،ولدينا قرارات وزارية أصدرناها ووضعنا
فيها تعريفات لألسرة ،وبالتالي نريد أ يكو هناك تنسيق عند وضع 45
التشريعات ،مبعنى أننا ال نريد أ يأتي تشريع ويعرّف األسرة بطريقة ،ويأتي
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تشريع آخر ويعرّف األسرة بطريقة أخرى ،ومن ثم يأتي قرار وزاري ويعرّف
األسرة أيضًا بطريقة ثالثة ،حنن نريد أ يكو هناك تنسيق عند وضع
التشريعات ،ومن خالل ممارساتنا اليومية أتينا بالفكرة الرئيسية وهي أ
تعريف األسرة البد أ يكو واضحًا .عندما نرجع إىل تعريف األسرة الوارد
يف توصية اللجنة سنالحظ أنه نص على التالي «لنيايات ه ا القانو يقصد 5
بأفراد األسرة ،»...ومل تعرّف األسرة ،و ا السبب كا مطلبنا هو أنه البد
أ نعرّف األسرة .ملاذا نريد أ نعرّف األسرة؟ ألننا نريد أ حندد النطاق
املكاني لألسرة ،والبد من ذلك حتى نستطيع أ حندد مكا حادث العنف
ال ي حدث ،فعندما تأتي الشرطة أو النيابة العامة للتحقيق فهي تسأل أين
حدث العنف؟ إذ البد من حتديد النطاق املكاني ،وإذا قمنا بتحديد نطاق 01
األسرة فسيتحدد أيضًا النطاق املكاني لألسرة باإلقامة ،ألننا ذكرنا أ
األفراد البد أ يقيموا معًا ،لنفرتض أ الطفل ــ وهو أحد أبناء األسرة ــ ذهب
لزيارة أسرة أخرى مقيمة يف بيت آخر ،وهناك تعرض حلادثة عنف ،فأين تقع
املسوولية؟ وأين النطاق املكاني؟ طبعًا يف األسرة اليت حدثت فيها حادثة
العنف ،فالبد من وضع تعريف واضح لألسرة ،حبيث حندد النطاق 05
املكاني ،وحندد حاالت األسرة وأشكا ا ،وبه ه الطريقة سيكو األمر
واضحًا بالنسبة إىل ما هو كيا األسرة؟ وما هو نطاقها املكاني؟ وحنن
نقرتح أ يكو تعريف األسرة على النحو التالي «تعد أسرة وفقًا ألحكام
ه ا القانو احلاالت اآلتية :ــ بيّنا حاالت األسرة ــ كل زوج وزوجة يقيما معًا
سواء مبفردهما أو مع أبنائهما .أي من الزوجني ال ي يقيم مع أبنائه .أي 41
جمموعة من األشخاص يقيمو معًا ــ الحظوا أننا حددنا النطاق املكاني وهو
اإلقامة ــ وميتد نطاق أفراد األسرة يف كل من احلالة األوىل واحلالة الثانية
بشرط إقامتهم املستمرة أو املوقتة ب ات حمل اإلقامة وهم :أبناء أحد
الزوجني ،والد ووالدة أي من الزوجني ،»...وبالتالي وضعنا النطاق املكاني
لألسرة وأوضحنا كيا األسرة ،ألننا يف املمارسة العملية عند تطبيق ه ا 45
القانو سنصدر قرارات وزارية ختتص به ا األمر أيضًا؛ وكيف سيكو
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هناك تعاو مع اجلهات القضائية ومع جهات التحقيق وغري ذلك إ مل يُحدد
نطاق األسرة املكاني؟! ل لك طلبنا ه ا التعديل ،ه ه مالحظة.

النائب األول للرئيس:
عفوًا سعادة الوزيرة ،أقرتح أ ننتهي من املناقشة العامة ون هب إىل 5
مناقشة املادة بندًا بندًا ،وسنعطي الكل فرصة للتحدث عن أي بند يود
التعليق عليه.

وزيرة التنمية االجتماعية:
فقط كنت أود أ أجيب عن بعض استفسارات األعضاء .املالحظة 01
األخرية ،بالنسبة إىل التعريف اخلاص بالزوج والزوجة ،حنن نقرتح أ نكتفي
ب كر الزوج والزوجة بدو ذكر عبارة «بعقد زواج شرعي» ،وكل املواضع
اليت ذكرت أنواا العقود وغري ذلك ،أل الزوج والزوجة ما مركز قانوني
وبالتالي التعريف يكو مفتوحًا ويطبق على كل أنواا العقود املوجودة،
05

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أقرتح أيها اإلخوة واألخوات أ نصوّت على املادة بندًا بندًا
كي تكو هناك فرصة للجميع للتعليق على البند ال ي يود تعديله .تفضل
41

األع علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نتكلم اآل عن املبادئ كي نوقع
ونوافق على سري املشروا .أنا تقدمت بسوال إىل اللجنة ومل جتب عنه ال
45

األخت مقررة اللجنة وال سعادة الوزيرة ،سوالي واضح...

العضو دالل جاسم الزايد:
لدي نقطة نظام سيدي الرئيس.
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العضو علي عبدالرضا العصفور:
إذا مل تكن مداخلتكِ نقطة نظام فعليكِ أ تعت ري ألنكِ قاطعت
كالمي.
5

النائب األول للرئيس:
األخت دالل جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

العضو دالل جاسم الزايد( :مثرية نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً الرئاسة أخ ت قرارًا وهو مناقشة املادة
بندًا بندًا .ثانيًا :أمساؤنا كانت موجودة على الشاشة لطلب الكالم ولكن 01
مبجرد أنك اقرتحت ه ا االقرتاح قمنا بسحب طلب الكالم ،ولكن أتى األع
علي العصفور وقام يتهمنا وقال إنه مل يتم الرد على استفساره ،رغم أ
األخت مقررة اللجنة وسعادة الوزيرة أيضًا قامتا بالرد على استفساره ،فه ا
التصرف غري مقبول ،إما أ ترجع أمساؤنا ويأخ دوره الرابع وإما أ نناقش
املادة بندًا بندًا ،وعند الوصول إىل مناقشة البند املتعلق بالزواج الشرعي 05
يتفضل األع علي العصفور مبداخلته ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا.

41

العضو علي عبدالرضا العصفور:
سيدي الرئيس ،األخت دالل زايد مل ت كر نقطة نظام نهائيًا بل
كانت مداخلة وقامت مبقاطعة مداخلة زميل ا .على كلٍ أود أ تقول
رئيسة اللجنة وسعادة الوزيرة واألخت مقررة اللجنة إ ه ا القانو ميضي
على أنه يزيح ه ا اجلانب ،وليست لدي أي مشكلة فأنا عضو من ضمن 45 41
عضوًا ،وأرفض املقاطعة ،دعونا حنرتم بعضنا البعض بصفتنا زمالء.
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النائب األول للرئيس:
لك كل االحرتام.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
سيدي الرئيس ،أنا عضو من ضمن  41عضوًا ورأي واحد وال أفرض 5
رأيي على اآلخرين ولكن من حقي أ أستوضح األمر ،وإذا كانت اللجنة
ومقررتها وسعادة الوزيرة عاجزين عن الرد فليست هناك مشكلة ،أما إذا
كا املوضوا يسري من غري توضيح فأنا أسجل هنا موقفًا هلل فيه غرض،
وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أنتَ قمت بتوجيه سوالك ويعتقد اإلخوة أنهم أجابوا عنه،
وعندما سنأتي إىل مناقشة ه ا البند بال ات سوف تعطى حق الكالم مرة
ثانية ،وسوف يردو عليك إذا كا لديهم أي إجابة .على كلٍ سنناقش املادة
05

بندًا بندًا ،هل هناك مالحظات على تعريف الوزارة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
41

هل يوافق اجمللس على ه ا التعريف؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ يقر ه ا التعريف .هل هناك مالحظات على تعريف الوزير؟

(ال توجد مالحظات)
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45

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ه ا التعريف؟

(أغلبية موافقة)
5

النائب األول للرئيس:
إذ يقر ه ا التعريف .هل هناك مالحظات على تعريف األسرة؟ قبل
أ أعطي الكلمة أود أ أنبه إىل نقطة مهمة وهي أ االقرتاح بشأ أي بند
البد أ يكو مكتوبًا ،وسوف نصوّت عليه وبعد ذلك سنناقشه .تفضلي
سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي وزيرة التنمية االجتماعية01 .

وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،ه ا البند هو ال ي دار اجلدل األكرب حوله،
أل ه ا البند مل يأتِ بتعريف األسرة بل أفراد األسرة ،وحنن تقدمنا مبقرتح
وهو تعريف األسرة وأفرادها وأشكا ا ،ألنه عند تطبيق وتنفي القانو

05

اخلاص بالعنف األسري سيكو التعريف أوضح وأيسر بالنسبة إلينا.

النائب األول للرئيس:
أنتم تقدمتم به ا االقرتاح إىل اللجنة ولكنها مل تأخ به.
41

وزيرة التنمية االجتماعية:
نعم.

النائب األول للرئيس:
إذ البد أ يتبناه أحد اإلخوة األعضاء وإال سيلنيى االقرتاح .تفضلي 45
األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما يقول التعريف «األسرة :لنيايات ه ا
القانو يقصد بأفراد األسرة0 :ــ الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني
وأبناؤهم وأحفادهم4 .ــ أبناء أحد الزوجني من زواج شرعي أو قانوني آخر.
3ــ والد ووالدة أي من الزوجني4 .ــ اإلخوة واألخوات من الزوجني5 .ــ الشخص 5
املشمول حبضانة أسرة بديلة» ،ما ذكرته سعادة الوزيرة يف حمله أل
التعريف مل يأتِ بتعريف األسرة وإمنا حدد األسرة بف ة منها وليس مجيع
األسرة .األسرة يف الشريعة اإلسالمية حتى الدرجة الرابعة بالنسبة إىل
القرابة ،أعود وأقول مرة أخرى إ اجلرائم اليت تقع من ابن اخلال أو ابن
العمة ما هو مصريها؟ هل ال يعاقبا ونرجع إىل قانو العقوبات حبيث خيرج 01
نطاق التجريم من ه ا القانو ؟! أنا ال أتفق مع سعادة الوزير يف أ اجلرائم
البد أ حتصل يف النطاق املكاني ،وأنا أتفق مع اللجنة يف كونها وسعت
مشولية األحداث سواء حدثت يف األسرة أو خارج نطاقها ،لكن اللجنة يف
تعريفها قصرت اجلرائم على عدد حمدود من األسرة فقط ،ومل تأخ جبميع
أفراد األسرة .واملالحظة الثانية :الفقرة الثانية من البند تقول «أبناء أحد 05
الزوجني من زواج شرعي أو قانوني آخر» ،مثلما تفضل األع فواد احلاجي
وقال أ نأخ باالقرتاح أو الصياغة الواردة إلينا من اجمللس األعلى للشوو
اإلسالمية املتعلقة بالزواج الشرعي للمسلمني والقانوني لنيري املسلمني ،أل
الصياغة اليت وردت يف ه ا املشروا كأنها توحي بأنه ميكن للمسلم أ
جيمع بني زواج شرعي و«قانوني آخر» ،وه ا هو ما نفهمه عندما نقول « ...أو 41
قانوني آخر» ،فالبد أ نقف عند كلمة «قانوني» ونسكت وال نقول «آخر»،
أل إضافة كلمة «آخر» توحي بأ هناك حالة من حاالت اجلمع ،وه ا ال
جيوز يف حق املسلم ،ألنه ال يُمكن أ يتزوج زواجًا مدنيًا آخر ،حتى ولو تزوج
ب ميّة .االستفسار ال ي أشار إليه األع علي العصفور يف حمله ،عندما نقول
شرعيًا للمسلمني فإ ذلك يشمل زواج املتعة .يبدو أ ه ا القانو فتح شهية 45
اجلميع فصاروا يتكلمو عالنية ومن حتت السطور .ه ه املادة البد من
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دراستها دراسة مستفيضة مع احلكم الشرعي ومع ما هو القصد من ه ا
القانو  ،هل هو التجريم فقط والء؟! أنا أسأل رئيسة اللجنة واألخت املقررة:
هل قصدمت جتريم األفعال من هوالء فقط ،أعين الزوج والزوجة وأبناءهم
وأخواتهم فقط؟ وهل ال ين يكونو خارج نطاق ه ه األسرة ال جيرّمو وال
خيضعو ألحكام ه ا القانو ؟! ه ا سوالي لألخت مقررة اللجنة ،وشكرًا5 .

النائب األول للرئيس:
إذ ليس لديك اقرتاح حمدد يا أخت لولوة؟
01

العضو لولوة صاحل العوضي:
اقرتاحي هو ح ف كلمة «آخر»...

النائب األول للرئيس:
رجاءً إذا كا لديك اقرتاح حمدد أ تقومي بكتابته وترسليه إىل
الرئاسة وهناك وقت كافٍ إ شاء اهلل .تفضل األع فواد أمحد احلاجي.

05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعيد وأكرر يف نقطة تعريف األسرة بالزواج
الشرعي أو الزواج القانوني ،وسوف أرجع إىل مرئيات اجمللس األعلى للشوو
اإلسالمية يف الصفحة  746من جدول أعمال اجللسة ،وكما قلنا يف السابق41 :
الزواج بالنسبة إىل املسلم هو زواج ديين وزواج شرعي ،أما الزواج القانوني فهو
يتعلق بالنيري ،وال ميو

م زواجهم الشرعي الديين ،وغري ال ميني م الزواج

املدني أو القانوني؛ واقرتاحي هو الرجوا إىل مرئيات اجمللس األعلى للشوو
اإلسالمية ،واليت عرّفت األسرة بأنها الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو
قانوني بالنسبة إىل غري املسلمني وأبناؤهم وأحفادهم ،ه ه هي مرئيات 45
اجمللس األعلى للشوو اإلسالمية ،وأنا أقرتح أ تأخ اللجنة به ا التعريف،
وسوف أبعث إليكم ــ سيدي الرئيس ــ االقرتاح مكتوبًا ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،من لديه اقرتاحات فليقدمها ،الكالم ال ي 5
يدور اآل كله قيل من قبل ،وذلك حتى ال يكو هناك تكرار يف الكالم.
لدي رد على ما تفضلت به األخت لولوة العوضي حول أ الشريعة اإلسالمية
عرّفت األسرة حتى الدرجة الرابعة ،بالنسبة إليّ أحتاج إىل سند حتى أتفق
معها يف أ تعريف األسرة حتى الدرجة الرابعة .أعتقد أننا وضعنا ه ا النطاق
على سبيل احلصر وأوضحنا أ ه ا نطاق األسرة ،وال يعين ذلك أننا قمنا 01
حبماية األطراف األخرى ،ولكن سوف تنطبق عليهم القوانني األخرى مثل
قانو العقوبات ،وهو قانو أشد؛ حنن وضعنا ه ا النطاق ليس بهدف
العقوبات أساسًا ،وإمنا هناك تدابري محائية وتدابري وقائية سوف تكو
ألفراد األسرة ال ين يسكنو يف املكا  ،ولكن نطاق العنف ليس هو
النطاق املكاني ال ي رغبنا فيه ،بل هو نطاق شامل؛ فنحن ال نتكلم عن 05
شخص انتقل إىل بيت أسرة أخرى وضُرِبَ أو مت تعنيفه ،فالعنف يُمكن أ
يكو يف أي مكا  ،ميكن أ يُعنّف األب ابنته يف عملها ،وه ا حدث من
قبل ،ميكن أ حيدث ذلك يف الطريق ،فنحن مشلنا ذلك حتى ال يتم حصره
يف النطاق املكاني ،وه ا التحديد هو األفضل بالنسبة إلينا حتى ال نتفرا
ونأخ مبسألة الدرجة الرابعة أو تعريف الدرجة الرابعة ونطاقها ...إخل .أعتقد 41
أ التعريف ال ي توصلت إليه اللجنة يتفق مع القوانني املقارنة ــ وميكننا أ
نرجع إىل القانو األردني ــ وهناك بعض القوانني عرّفت وحصرت ه ا
املوضوا يف ه ا النطاق .وإذا أمكن أ تقدم االقرتاحات إذا كانت موجودة،
وشكرًا.
45
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،ه ا ما طلبناه من اإلخوا  ،وقد جاءتنا االقرتاحات .تفضل
األع الدكتور ناصر محيد املبارك.
5

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ هناك عدة إشكاالت أثريت بسبب
عدم الدقة يف فهم العبارة ،كلمة «آخر» اليت أثارت مشكلة هي وصف
للزواج اآلخر وليس ألنواا الزواج ،فهو ليس زواجًا قانونيًا وزواجًا شرعيًا
وزواجًا آخر غري شرعي وغري قانوني ،بل املقصود هو زواج سابق ونتج عنه
أطفال انتقلوا إىل العيش مع أسرة جديدة ،فهم من زواج آخر ،وال عالقة

ه 01

الكلمة بكل املشاكل اليت أُثريت حو ا .بالنسبة إىل درجات النسب حتى
الدرجة الرابعة ال يُمكن األخ بها طبعًا ،صحيح أنهم يدخلو يف األسرة،
ولكن هل سنحول كل أنواا العنف بني األقارب إىل عنف أسري ،ومن ثم
سنخفف العقوبة ولن نشددها .خبصوص املشكلة الثالثة اليت أثارتها سعادة
وزيرة التنمية االجتماعية حول اشرتاط املكا  ،ه ا سوف ينتج عنه سوال ــ 05
إذا كانت إجابة الوزارة عنه بنعم فيُمكن األخ به ــ وهو :لو أ أخًا مارس
العنف ضد أخته اليت ال يسكن معها يف بيت واحد فهل ه ا عنف أسري؟!
إذا اشرتطنا املكا فسيخرج ه ا من العنف األسري ،وإذا مل نشرتط
املكا فسيبقى ضمن التعريف .إذا حددت الوزارة حدود ما تريد فعلى أساس
ذلك ميكن التقرير ،ولكن أعتقد أ صياغة اللجنة جيدة ،وشكرًا.

41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
45

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي نقطتا أحب أ أؤكدهما .فيما يتعلق
بالتعريف ،االختالف هو االختالف املكاني كما شرحته ،وبالنسبة إلينا
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حنن متمسكو بتجريم العنف أينما كا  ،سواء يف املنزل أو خارج املنزل.
فيما يتعلق بتحديد احلاالت ومسألة التطرق ــ كما قالت األخت لولوة
العوضي ــ إىل إفالت البعض من العقاب ،أعتقد أ لدينا ممثلني عن وزارة
الداخلية ــ األخت مريم ــ واألع سعيد عبداملطلب من وزارة العدل والشوو
اإلسالمية واألوقاف ،قد يوكدو ه ا الكالم ،هل من دو وجود قانو

5

العنف األسري اآل يف حالة التعرض ألي حالة من حاالت االعتداء سواء
اجلسدي أو اجلنسي ميكن أ يفلت الشخص من العقوبة؟! هناك نصوص
عديدة يف قانو العقوبات ،وه ه العقوبات جعلت العقوبة مشددة إذا وقع
اجلُرم من أحد أفراد العائلة أو إذا كا اجلاني تربطه أي عالقة بأفراد
العائلة مهما كانت صلة القرابة ،ال يُنظر إىل صلة القرابة أيًا كانت 01
درجتها ،يكفي أ يكو من األصول أو الفروا؛ أهم ه ه املواد ــ حتى
يكو اإلخوة األعضاء على اطالا وثقة من مشو ا ــ تلك الواردة يف أبواب
خاصة باجلرائم تتعلق باالعتداء على سالمة أجسام األشخاص ،وهناك أبواب
خاصة مبسألة االغتصاب وهتك العرض ،وهناك أبواب خاصة حبماية
الصنيار ،وحتى يكو األعضاء مطم نني جتاه ه ا املوضوا ن كر أ املادة 05
 341بالنسبة إىل الطفولة تقول إنه «يُعاقب باحلبس أو بالنيرامة من عرّض
للخطر طفالً مل يبلغ السابعة من عمره أو شخصًا عاجزًا عن محاية نفسه
بسبب احلالة الصحية أو العقلية ،وإذا وقعت من أحد أصول اجملين عليه أو
ممن له سلطة عليه أو املكلف حبفظه عُدَّ ذلك فرفًا مشددًا» وفيما يتعلق
باملساس حبياة اإلنسا وسالمته البدنية يقول النص« :يُعاقب باحلبس من 41
اعتدى على سالمة جسم غريه بأي وسيلة ومل يقصد ب لك قتله ولكن أفضى
إىل موت »...وك لك «يُعاقب باحلبس والنيرامة من اعتدى على جسم النيري
بأي وسيلة »...وطبعًا بيّن مدة العجز ،باإلضافة إىل النص الوارد فيما يتعلق
جزَ أو حُ ِرمَ من حريته بأي وسيلة
حِ
باالعتداء على احلرية إذا كا شخص ُ
فإ نص املادة  357يف الفقرة الثانية يقول« :إذا صحب الفعل استعمال القوة أو 45
التهديد أو القتل باألذى اجلسيم أو أعمال تع يب بدنية أو نفسية ،»...والفقرة
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اخلامسة من املادة ذاتها توضح أنه إذا كا النيرض من الفعل الكسب أو
االنتقام أو اغتصاب اجملين عليه أو االعتداء ،والشيء نفسه بالنسبة إىل
مسألة التهديد وكشف األمور العائلية أو األمور اخلادشة للشرف متى ترتبت
على إفشاء ه ه األسرار ،ال أريد أ أثقل عليكم مبواد القوانني ولكن
التشريع البحريين فيما يتعلق بقانو العقوبات عاجل ه ه االعتداءات بشكل 5
عام ،سواء ارتكبت من األصول أو من غري األصول ،وه ا القانو اخلاص
جاء إلعطاء محاية خاصة يف حميط األسرة ،وبعض األفعال أعطيناها الظرف
املشدد ألنها حدثت يف حدود األسرة؛ ل لك وسعنا النطاق وجعلناه داخل املنزل
أو خارج املنزل ،وإال فإنين سأسحب ابنيت خارج البيت وأضربها وبعد ذلك
سأقول إنين ارتكبت ه ا الفعل خارج املنزل ،وسنفقد حنن املشرعني فرف 01
التشدد يف ه ه احلالة ،ول لك أمتنى على اإلخوة األعضاء أال يتم التوافق على
مسألة النطاق املكاني داخل األسرة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،يا أخت لولوة العوضي أنتِ قمت بتقديم اقرتاح وسوف نناقش 05
اقرتاحك ،فهل لديك شيء آخر ستقومني بإضافته؟

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم سيدي الرئيس.
41

النائب األول للرئيس:
إذ تفضلي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن عندما نتكلم ،يكو أهم شيء عندنا45 ،
وأهم هدف يف التشريع هو مصلحة القانو  ،ال مصلحة وزارة ،وال مصلحة
معدي القانو أو من اقرتحوه ،أو حتى جملس الشورى أو حتى السلطة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 43

4104/3/3م املضبطة 07

التشريعية بنيرفتيها ،مصلحة القانو فوق كل اعتبار ،وحنن اليوم مل نقف
هنا إال حلماية القانو ومحاية من سيُطبق عليهم ه ا القانو  .لن أختلف مع
األخت دالل الزايد فيما تعرضت له من أننا ال نريد حجز قضايا العنف
األسري يف الظرف املكاني ،لكن عندما نقول إ الف ات اليت مل ترد يف
مشروا القانو حيكمها قانو العقوبات فكأننا نسفنا مشروا القانو ال ي 5
بني يدينا؛ إذا قُلنا إ قوانيننا تكفي ــ أقصد قانو العقوبات ــ فإ قانو
العقوبات يف جرائم االغتصاب وجرائم هتك العرض قال إ الظرف مشدد إذا
كا اجلاني من أصول اجملين عليه أو من فروعه ،وه ا معناه أننا ال حنتاج
اليوم إىل تشريع ،التشريع ليس القصد منه العقاب يف حد ذاته وإمنا
اإلجراءات احلمائية ،اإلجراءات احلمائية عندما سنأتي إليها هي أهم من 01
العقوبات .قانو العقوبات ــ مثلما قالت األخت دالل الزايد ــ كافٍ ووافٍ،
لكنه خال من اإلجراءات احلمائية ،قانو العقوبات وقانو اإلجراءات
اجلنائية؛ ه ه احلماية للمعتدى عليه إذا اعتدى عليه ابن خاله أو ابن عمه أو
قريب من درجة أبعد أال يستأهل ه ه احلماية؟! فلنفكر هل نقول له اذهب
أنت وشأنك وليعاقبوا املعتدى عليك بأقصى عقوبة ولكن أنت ال تستأهل 05
احلماية أل الشخص ال ي ارتكب اجلرمية حبقك مل يرد ضمن الف ات اليت
ذكرها القانو ! أين محاية هوالء؟! اإلجراءات احلمائية هي أهم من
العقوبات ،ال تأخ نا العزة باإلثم ونتمسك بأمر غري صحيح ،ال وزارة التنمية
االجتماعية مطلوب منها أ تتمسك بالتحديد املكاني ،وال اللجنة مطلوب
منها التمسك برأيها ،أنا مع اللجنة يف أ النطاق املكاني مرفوض ،لكن 41
أيضًا نريد أ نوّسع ف ات املعتدين ،ال أ حنصرها يف ف ات قليلة جدًا ،حنن
أمام اهلل ،وعندنا يف القضايا اعتداءات من أبناء العمومة وأبناء اخلال وغريهم
يف ه ا النطاق ،فال ينبنيي أ جنعل األمر حتى الدرجة الرابعة ،وهو التوسع
ال ي ال يرغبو به ،لكن ال حنددها حتديدًا مانعًا من أ نعطي املعتدى عليه
ــ من ف ات غري ه ه الف ات اليت حددها القانو ــ اإلجراءات احلمائية اليت 45
تكفل بها مشروا القانو  ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا يا أخت لولوة ،وإذا كا لديك أي تعديل آخر على ه ه املادة
بتوسيع النطاق فالرجاء منك كتابته وإرساله إلينا .تفضلي سعادة األخت
الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي وزيرة التنمية االجتماعية.

5

وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،أتفق متامًا مع ما ذكرته األختا لولوة
العوضي ودالل الزايد وأتفق معكم  %011يف أ هناك قوانني أخرى تكو
رادعة إذا حدث العنف خارج األسرة ،حنن نقاشنا اآل بشأ تعريف األسرة،

وحنن كوزارة وأمانة لألجيال القادمة نشرا معكم قوانني حلماية األسر01 ،
وهدفنا أ نعرف األسرة وليس أفراد األسرة كما حدث هنا ،ويف التعريف
املقرتح ال ي وضعناه ذكرنا النقطة اليت ذكرتها األخت لولوة العوضي ،فقد
ذكرنا «أقارب أي من الزوجني حتى الدرجة الرابعة» ،وه ا ذكرناه يف
تعريف أفراد األسرة ،وأمتنى أ تطلعوا على التعريف املقرتح من قبل الوزارة
وهو شامل للتطبيق والتنفي  ،وأعتقد أنه كا هناك سوء فهم خبصوص 05
نطاق األسرة وكيا األسرة ورمبا أنين مل أوضح األمر جيدًا ،عندما قلنا:
نطاق وكيا األسرة مرتبطا باملكا ف لك أ األسرة البد أ يكو

ا

كيا  ،واألسرة املكونة من األب واألم واألبناء وغريهم من األفراد ال ين
ذكرناهم قد ينتقلو من ه ا املنزل إىل منزل آخر ،ولكن كيا اإلقامة مع
بعضهم البعض يظل معهم ،وه ا كا املقصود ،وحنن عندما نتحدث عن 41
أحد أفراد األسرة كالشخص املشمول حبضانة أو رعاية بديلة ،فقد يكو
ه ا الشخص انتقل من ه ه األسرة وذهب إىل أسرة أخرى ووقع عليه العنف
يف أسرة أخرى ،أي أقام مع أسرة أخرى ،ففي ه ه احلالة على من ينطبق
العنف األسري ،على األسرة اليت أقام معها أوالً أم األسرة اليت يقيم معها
حاليًا؟! أنا معكم يف أ االبن إذا خرج وتعرض العتداء يف جممع جتاري ال 45
ينطبق عليه قانو العنف األسري ،بل تنطبق عليه القوانني األخرى املنظمة
كقانو العقوبات وغريه ،ولكن يف ه ا القانو حنن نتكلم عن عنف يقع
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يف نطاق كيا األسرة ،وحددنا ه ا الكيا وهو مرتبط باإلقامة ،فلو االبنة
انتقلت للعيش يف بيت خالتها وأصبحت إقامتها هناك ،فهي تتعرض لعنف يف
املكا ال ي تقيم فيه حاليًا من األفراد ال ين تعرضوا ا يف ذلك املكا ،
فنحن نتكلم عن أ كيا األسرة مرتبط بنطاق اإلقامة واملكا مع
بعضهما البعض ،وتنتقل األسرة به ه اإلقامة من مكا إىل آخر ،وليس 5
املكا مبفهوم أنه البد أ حيدث العنف يف ه ا املكا بال ات ،وتعريفنا
موجود يف الصفحة  ،683وأمتنى أ يطلع عليه اإلخوة بتمعنٍ أكثر،
وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،اآل لدي  3اقرتاحات متعلقة بالبند األول من تعريف األسرة،
وسوف أقرأ االقرتاحات الثالثة ومن ثم سنصوت عليها وسوف نناقش االقرتاح
ال ي سيحظى باملوافقة .االقرتاح األول هو اقرتاح األخت لولوة العوضي وهو
كالتالي" :الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني لنيري املسلمني وأبناؤهم

وأحفادهم" .اقرتاح األع فواد احلاجي هو كالتالي" :الزوج والزوجة بعقد زواج 05
شرعي أو قانوني بالنسبة إىل غري املسلمني وأبناؤهم وأحفادهم" ،وهو قريب
من اقرتاح األخت لولوة العوضي .واقرتاح األع علي العصفور هو كالتالي:
"الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وأبناؤهم وأحفادهم" .وأعتقد أ املقرتحني
الل ين تقدم بهما األع فواد احلاجي واألخت لولوة العوضي هما االقرتاح نفسه.
واآل سنصوت على اقرتاح األع فواد احلاجي واألخت لولوة العوضي ،فهل 41
يوافق اجمللس عليه؟

(أغلبية غري موافقة)
45

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على اقرتاح األع علي العصفور؟

(أغلبية غري موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ نعود إىل البند كما جاء من اللجنة ،فهل يوافق اجمللس عليه؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ يقر ه ا البند كما جاء من اللجنة .قبل أ نواصل املناقشة أود أ
أرحب بالزميالت املتدربات يف برنامج التمكني السياسي للمرأة باجمللس
األعلى للمرأة وأمتنى ن التوفيق يف جتربتهن السياسة القادمة .وهناك
اقرتاحا لتعديل البند  4من تعريف األسرة ،األول مقدم من األخت لولوة 01
العوضي وهو كالتالي« :أبناء أحد الزوجني من زواج شرعي أو قانوني لنيري
املسلمني» .واآلخر مقدم من األخت الدكتورة ندى حفاف وهو كالتالي« :أبناء
أحد الزوجني من زواج آخر شرعي أو قانوني».
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،أسحب اقرتاحي.

النائب األول للرئيس:
إذ لدينا اقرتاح األخت الدكتورة ندى حفاف ،فهل يوافق اجمللس على
41

نظره؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على اقرتاح األخت الدكتورة ندى حفاف؟

(ال توجد مالحظات)
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45

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ه ا البند بتعديل األخت الدكتورة ندى حفاف؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ه ا البند بتعديل األخت الدكتورة ندى حفاف .وننتقل إىل
تعريف العنف األسري ،فهل هناك مالحظات عليه؟ تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما فهمته هو أ اللجنة تأمل أ يشمل العنف
حتى األفعال اليت تقع خارج نطاق األسرة ،ولكن النص هنا قد يوحي خبالف
ما ي كرونه ،أريد ردًا من رئيسة اللجنة أو مقررتها ،عندما نقول العنف

األسري« :كل فعل من أفعال اإلي اء يقع داخل نطاق األسرة من قبل أحد 05
أفرادها (املعتدي) ضد آخر فيها (املعتدى عليه)» فهل يقصدو داخل نطاق
األسرة التعريفي أم املكاني؟ ألنه عندما أقول «داخل نطاق األسرة» فكأنه
يدخل يف ذلك النطاق املكاني ،وشكرًا.
41

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،القصد هو النطاق التعريفي ،أي وفق تعريف
حاالت أفراد األسرة ،وليس النطاق املكاني ،وشكرًا.

45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.
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وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن يف الوزارة والنيابة العامة ووزارة الداخلية
عندما ننف ه ا املفهوم نريد منكم تعريفًا ،ما هو نطاق األسرة؟ عندما يقول
التعريف« :كل فعل من أفعال اإلي اء يقع داخل نطاق األسرة ،»...ما هو نطاق
األسرة؟ أريد له تعريفًا واضحًا لكي عندما تأتيين امرأة أو أع متعرض لعنف 5
أستطيع أ أبني له أ ذلك داخل نطاق األسرة ،أريد أ أحصل على تعريف
لنطاق األسرة حتى أستطيع التنفي  ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور ناصر محيد املبارك.

01

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ املقصود بنطاق األسرة من تربطهم
الروابط اليت ينطبق عليها التعريف املوجود لألسرة ،سواء كا احلادث وقع
داخل املكا ال ي يعيشو فيه أو خارجه ،فالنطاق هو احلزام ال ي يضم 05
من جيمعهم تعريف األسرة ،أي األقارب مثل اإلخوة واألب واألم ال ين يعيشو
يف مكا واحد حبسب التعريف السابق ،إذا صدر عن أحدهم جتاه اآلخر
اعتداء أو عنف يف أي مكا  ،وشكرًا.
41

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،نطاق األسرة هو أفراد األسرة احملددين يف
القانو وهم الزوج والزوجة وأبناء أحد الزوجني ...إخل ،ه ا هو نطاق األسرة45 ،
وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع عبداجلليل عبداهلل العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،األسرة هي وحدة اجتماعية أو اقتصادية سواء 5
كا موقعها يف ه ا املكا أو يف ه ا الزما  ،هي وحدة اجتماعية أو
اقتصادية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نطاق األسرة غري معرّف هنا كما تفضلت
سعادة وزيرة التنمية االجتماعية ،ولكن الكالم ال ي دار اليوم يعترب أعماالً
حتضريية ،ويف التطبيق ستساعد من سيطبق القانو على معرفة مفهوم 05
مصطلح «داخل نطاق األسرة» ،مازال القانو مل يعرف «األسرة» وال «داخل
نطاق األسرة» ،ولكن الكالم ال ي يدور اليوم يف اجللسة يعترب من األعمال
التحضريية اليت يُستهدى بها عند تفسري القانو  ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.

وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،سبب سوالي عن تعريف نطاق األسرة هو أ
اللجنة ــ والشكر اجلزيل ا ــ أخ ت ه ا التعريف من ه ه التعريفات،
ولكننا وضعنا ه ا التعريف بالتنسيق مع اللجنة بناءً على التعريف ال ي
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45

وضعناه لألسرة ،فقد عرفت الوزارة األسرة بأنها كل زوج وزوجة ،وقلنا
أيضًا :وميتد نطاق أفراد األسرة يف كل من احلالتني األوىل والثانية ليشمل
ك ا وك ا ،وحددنا النطاق ،وه ا يعتمد على التعريف السابق لألسرة وهو
ما مل تأخ به اللجنة ،ول لك نرى أ تعريف وزارة التنمية االجتماعية هو
تعريف أمشل وأوضح لألسرة ،حبيث حيدد نطاقها ،وبالتالي أرى أ تنفي

5

القانو سيكو أوضح وأسهل...

النائب األول للرئيس:
ولكننا انتهينا منه.
01

وزيرة التنمية االجتماعية:
ما أود أ أقوله هو أ تعريف العنف األسري أُخ من الوزارة ،ووضع
ألنه يعتمد على التعريف ال ي قبله ــ ال ي مل تأخ وا به ــ وبالتالي ال يوجد
هناك نطاق نطبق عليه ،وشكرًا.
05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد اآل أ التفسري واضح ،حيث إ املقصود بالنطاق هو
تعريف األسرة ،أو النقاط اخلمس الواردة يف التعريف السابق لألسرة ،ه ا
هو نطاق األسرة .هل هناك مالحظات أخرى؟
41

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ه ا التعريف بتعديل اللجنة؟
45

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ

يُقر ذلك .هل هناك مالحظات على تعريف« :فعل اإلي اء

اجلسدي»؟
5

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ه ا التعريف بتعديل اللجنة؟

01

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .هل هناك مالحظات على تعريف« :فعل اإلي اء النفسي»؟

05

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ه ا التعريف بتعديل اللجنة؟

41

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .هل هناك مالحظات على مقدمة تعريف« :فعل اإلي اء
اجلنسي»؟

45

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مقدمة ه ا التعريف؟

31

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .هل هناك مالحظات على البند األول من تعريف «فعل
اإلي اء اجلنسي»؟ تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي :
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي للقرار ال ي اخت ته اللجنة
ولكن الفقرة األوىل ال يوجد فيها تعريف .البند األول من ه ا التعريف هو:
«دفع أو استنيالل املعتدى عليه بأية وسيلة ،إلشباا رغبات املعتدي اجلنسية أو
بهدف حتقيق ذلك لدى النيري» ،فهل معنى عبارة «دفع أو استنيالل» أنين أقوم

بتشنييله يف الدعارة؟ أل ه ه العبارة واسعة وغري حمددة ،حيث ال وجود لفعل 01
االعتداء اجلنسي على الشخص املعتدى عليه! وبالنسبة إىل كلمة «استنيالل»
هنا ،كيف أقوم باستنيالله؟ يف فعل اإلي اء نفسه أرى أ االستنيالل أكرب
من االعتداء ،ومن املمكن أ أعتدي عليه أو أستنيله يف فجور أو دعارة ،فهل
ه ا ما تقصده اللجنة؟ مبعنى أننا حينما نتكلم عن جرائم العنف ،فالعنف
هو أ اجلاني يعتدي على اجملين عليه يف جرائم اإلي اء اجلنسي ،واالستنيالل 05
هنا ال يصل إىل حد االعتداء عليه ،بل يستنيله يف الفجور والدعارة وممارسة
أعمال الرذيلة ،أو أ يستنيله ــ مثالً ــ يف إشباا رغبة النيري حبيث يقوم النيري
باالعتداء عليه ،أو أ يستنيله إلشباعها بطريقة ما .إ النص ذاته ليس حمددًا
حتديدًا نافيًا للجهالة ،وأمتنى على اللجنة أ توضح لي ذلك ،وشكرًا.
41

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ األخت لولوة العوضي قامت بتوضيح 45
ه ا املوضوا ،حيث جاء التعريف واسعًا ،وعبارة «دفع أو استنيالل» مبعنى
حتريضه أو استنيالله إلشباا رغباته الشخصية أو إلشباا رغبات النيري يف
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أعمال الدعارة مثالً؛ إذ التعريف جاء واسعًا ،وبالتالي أرى أ كل ما حددته
مشمول يف ه ا التعريف ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي ملا تفضلت به األخت رباب
العريض ،هل يظل فعل االعتداء اجلنسي على املعتدى عليه داخل نطاق
األسرة وخيضع لقانو العقوبات مع استثناء االستنيالل؟ ه ه نقطة جوهرية 01
البد من حتديدها ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع فواد أمحد احلاجي.
05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا ،أنا أود أ أعود إىل التساؤل ذاته اخلاص باإلي اء اجلنسي،
فنحن نقوم بسن قانو  ،والبد أ نراعي يف القاعدة القانونية مصاحل مجيع
األطراف ذات العالقة ،مبعنى أننا نتكلم عن :هل مطالبة الزوج حبقوقه
الزوجية الشرعية تعترب إي اءً جنسيًا؟ املادة غري واضحة ،ومرئيات اجمللس 41
األعلى للشوو اإلسالمية أيضًا تُشاركين ه ا التساؤل ،وامسح لي سيدي
الرئيس بقراءة مرئياتهم يف الصفحة  745من جدول األعمال« :ثالثًا :يرى
اجمللس إضافة النص اآلتي :ال يُعد إي اءً جنسيًا إجبار الزوجة على اجلماا أو
مباشرة إحدى مقدماته إال يف حالة وجود ع ر شرعي أو صحي لديها» ،ه ا
التساؤل نفسه ال ي أثاره اجمللس األعلى للشوو اإلسالمية بالنسبة إىل 45
تعريف اإلي اء اجلنسي ،وأنا أطالب بتوضيح ه ا األمر من اللجنة ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص استفسار األع فواد احلاجي نقول 5
إ جمرد مطالبة الزوج حبقوقه الشرعية ال يعد اعتداءً ،إمنا حنن نتكلم عن
حالة إذا أدت ه ه املطالبة إىل عنف أو اعتداء .اجمللس األعلى للشوو
اإلسالمية أيضًا اعترب ذلك عنفًا يف حالة وجود ع ر شرعي ،ول لك أعتقد أنه
يف حالة تعرض الزوجة إىل اعتداء من قبل الزوج سواء بالضرب أو التعنيف وما
شابه ذلك فمن املوكد أنه سيُطبق عليه القانو  ،ولكننا هنا نتكلم عن 01
جمرد املطالبة ،ومن املوكد أ جمرد املطالبة لن ختضع

ا القانو  .أيضًا

أود أ أوضح أ البندين األول والثاني من تعريف فعل اإلي اء اجلنسي وُضعا
على سبيل املثال ،وبالتالي تنطبق أيضًا على تعريف اإلي اء اجلنسي مسألة
االغتصاب أو زنا احملارم الل ين يُعاقب عليهما القانو  ،وشكرًا.
05

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

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص مسألة اإلي اء اجلنسي ،ما أشرنا 41
إليه يف البندين األول والثاني هو أمثلة يُستند إليها حتى يف القضاء ،ولكن
القضاء أيضًا بتقديره ينتهي إىل الفعل ال ي يُعد يف مقام االعتداء اجلنسي من
عدمه .فيما يتعلق بتساؤل األع فواد احلاجي أعتقد أ ه ا املوضوا أثري للمرة
الثانية ،ولكننا بالنسبة إىل ما يتعلق بعالقة الزوجني يف شريعتنا اإلسالمية ــ
وأساسًا حتى يف قانو األسرة من احلقوق والواجبات املشرتكة بني الزوجني ــ 45
كا األساس هو حسن املعاشرة الزوجية ،وبالتالي فإ مسألة السلوك
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اجلنسي ال ي يكو موقع عقاب فهو ال ي دائمًا حيدث خارج اإلطار الزوجي
وخارج اإلطار املتعارف عليه .رجوعًا إىل ه ه احلاالت اليت تتعلق بالزوج
والزوجة ،فما تشهده احملاكم من شكاوى عادة ما تكو يف صلب
اإلصابات اجلسدية فقط ،ومل حيصل أ يكو هناك قضايا رفعت بشأ
احلق الشرعي فيما يتعلق به ه األمور ،ال يف اجملال اجلنائي وال أمام احملاكم 5
الشرعية ،وإ حدثت مثل ه ه اإلصابات أو األضرار اليت تكو مبرتبة
اإلصابة اجلسدية ــ كما تفضلت األخت رباب العريض ــ فإنها هنا خترج عن
نطاق حدود العالقة الزوجية وتصبح إحلاق ضرر ،وحنن نعرف أ القاعدة
الشرعية اإلسالمية تقول (ال ضرر وال ضرار) ،وه ا أيضًا ما يستند إليه
القضاء الشرعي يف البحرين سواء يف احملاكم السنية أو احملاكم اجلعفرية01 .
ه ه التخوفات فيما يتعلق بالعالقة الزوجية ال حمل ا يف ه ه املادة،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
05

شكرًا ،تفضل األع علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل مسألة «الدفع» حتى وإ حدثت
فكيف ستُثبّت أمام القانو يف حالة إثبات الشكوى؟ وشكرًا.
41

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس معنى الدفع هو دفع الشخص باليد ،إمنا 45
حتريضه أو تشجيعه أو إجباره أو إكراهه على فعل معني ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاف.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة بعد قراءة البند األول ،وبعد استماعي ملا 5
طرحته األخت لولوة العوضي ،أشعر أ قانو محاية األسرة يف اجلزء ا ام
منه واخلاص باإلي اء اجلنسي ــ ال ي قد يتعرض له أي فرد من أفراد األسرة ــ
حباجة إىل بند واضح ومباشر بالنسبة إىل مسألة الدفع واالستنيالل ،ألننا
نعرف أ موضوا االستنيالل موضوا كبري جدًا ومن املمكن أ تكو هناك
أمور خمتلفة قد يُعاقب عليها كلها بال شك ،ولكنين أشعر أنه بالرغم من 01
أ قانو العقوبات يُنيطي موضوا اإلي اء اجلنسي وعقوباته مكتوبة فإنين ال
أشعر أ القانو سيكو مكتمالً إذا مل نضع فيه بندًا واضحًا ومباشرًا عن
االعتداء اجلنسي ،قد يكو االعتداء اجلنسي من أحد أفراد األسرة على
آخر ،أو من املعتدي على املعتدى عليه ،أي نصوغ بندًا واضحًا ومباشرًا ومن
ثم ن هب إىل موضوا الدفع واالستنيالل ،سأرفع إليكم اقرتاحي به ا 05
الشأ  ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أرجو رفع اقرتاح ب لك حبيث يكو فقرة مستقلة تدرج حتت
41

ه ا البند ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على البند األول من تعريف فعل اإلي اء اجلنسي؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 57

4104/3/3م املضبطة 07

45

النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .هل هناك مالحظات على البند الثاني من تعريف فعل
اإلي اء اجلنسي؟ تفضل األع علي عبدالرضا العصفور.
5

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،حتتاج ه ه الفقرة إىل توضيح أكثر،
وشكرًا.

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

01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،يقصد من ه ه الفقرة مشاهدة األفالم
اإلباحية أو القيام أمام بعض أفراد األسرة بسلوك إباحي أو جنسي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

05

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

41

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على البند الثاني من تعريف فعل اإلي اء اجلنسي؟

(أغلبية موافقة)

45

النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .هل هناك مالحظات على تعريف أمر احلماية؟ تفضل
األع علي عبدالرضا العصفور.
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العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص تعريف أمر احلماية وال ي ينص
على« :األمر الصادر عن النيابة العامة أو احملكمة املختصة أو قاضي التحقيق
حلماية املعتدى »...كيف تكو ه ه احلماية؟ هل سيقف رجال األمن عند
غرفة الزوجية للمراقبة؟ واع روني على كثرة األس لة أل القانو أتى يف جهة 5
واجلانب الديين يف جهة أخرى ،وشكرًا.

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:

01

شكرًا سيدي الرئيس ،لو أ األع علي العصفور قرأ القانو كامالً
لتوصل إىل أ ه ا التعريف به أوامر محاية ستصدر ـــ وحنن نسميها تدابري ــ
عن النيابة العامة أو عن احملكمة املختصة أو عن قاضي التحقيق ،ل لك
أمتنى على األع علي العصفور قراءة القانو ملعرفة أوامر احلماية ،وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،ما فهمته من نص ه ا التعريف أنه يف املواد القادمة من ه ا
القانو سيكو هناك تفسري أكثر ألمر احلماية ونطاق احلماية ،هل هناك
41

مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تعريف أمر احلماية مع تصحيح اخلطأ اإلمالئي 45
وهو إضافة كلمة «عليه» بعد كلمة «املعتدى»؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ه ا التعريف بالتعديل امل كور .األخت الدكتورة ندى حفاف
هل ترغبني يف تأجيل اقرتاحك؟
5

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا بودي إضافة عبارة «اعتداء جنسي» يف
الفقرة األوىل قبل عبارة «دفع أو استنيالل املعتدى عليه »...حبيث تكو الفقرة
كالتالي« :اعتداء جنسي أو دفع واستنيالل املعتدى عليه بأي وسيلة ،إلشباا
رغبات املعتدي  ،»....وبه ا تكو الصياغة صحيحة ،وحنن صوتنا على ه ا
البند ،وبالتالي سنضطر إىل طلب إعادة مناقشته ،وشكرًا.

01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أنه سيكو هناك طلب إلعادة مناقشته حتى تستقيم
األمور ،وسنصوت اآل على املادة األوىل ككل ،هل يوافق اجمللس على
05

ذلك؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ تُقر ه ه املادة ككل .واآل أرفع اجللسة لالسرتاحة.

41

(رفعت اجللسة مدة ساعة ثم استؤنفت)
النائب األول للرئيس:
بسم اهلل نستأنف اجللسة .قبل أ نرفع اجللسة لالسرتاحة كا هناك 45
طلب إعادة مناقشة املادة األوىل ،وه ا الطلب تقدمت به األخت الدكتورة
ندى حفاف ،وطلبنا منها صياغة البند املراد تعديله ،ل ا أقرتح ــ إذا مل يكن
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لدى اجمللس مانع وذلك طبقًا حلكم املادة  018من الالئحة الداخلية ــ أ
نناقش البند املراد تعديله فقط اآل ونقوم بتعديله ،فهل يوافق اجمللس على
إعادة مناقشة املادة األوىل؟
5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ يقر ذلك .اقرتحت األخت الدكتورة ندى حفاف تعديل البند األول
من تعريف فعل اإلي اء اجلنسي وهو كالتالي «االعتداء اجلنسي أو دفع

واستنيالل املعتدى عليه بأية وسيلة ،إلشباا رغبات املعتدي اجلنسية أو بهدف 01
حتقيق ذلك لدى النيري» ،فأضافت عبارة «االعتداء اجلنسي» يف بداية ه ا
البند ،فهل يوافق اجمللس على جواز نظر ه ا االقرتاح؟

(أغلبية موافقة)

05

النائب األول للرئيس:
إذ يقر ذلك .هل هناك مالحظات على ه ا االقرتاح؟

(ال توجد مالحظات)

41

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ه ا البند بالتعديل امل كور؟

(أغلبية موافقة)

45

النائب األول للرئيس:
إذ يقر ه ا البند بالتعديل امل كور .وُزعت عليكم رسالة األخت
الدكتورة عائشة مبارك خبصوص املادة األوىل ــ مادة التعريفات ــ وارتأينا
تأجيل عرض ه ه الرسالة بسبب غيابها إىل جلسة الحقة ،فقط أحببت أ
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أنوه إىل أننا استلمنا ه ه الرسالة وسنناقشها يف جلسة الحقة .تفضلي األخت
رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخت الدكتورة عائشة مبارك اقرتحت ه ا 5
االقرتاح سابقًا يف اجللسة اليت ناقشنا فيها ه ا املشروا.

النائب األول للرئيس:
أنا أفضل عدم مناقشة موضوا رسالتها يف غيابها.

العضو رباب عبدالنيب العريض:

01

سيدي الرئيس ،هي أوردت أمورًا يف الرسالة ختالف متامًا الواقع،
حيث اتهمت أعضاء اللجنة بأنهم غري حياديني وأبعدوا مقرتحها ،وه ا غري
صحيح.

05

النائب األول للرئيس:
أنا ذكرت ه ا املوضوا كي أبني أننا استلمنا رسالتها ،وسوف نوجل
مناقشتها إىل حني حضورها اجللسة ،بدالً من أ نناقش رسالتها يف غيابها
ويدافع عنها أحد األعضاء أو يتكلم نيابة عنها...

41

العضو رباب عبدالنيب العريض:
أنا أطلب استبعاد ه ه الرسالة أل املواد اليت تود إضافتها حنن صوتنا
عليها وأقررناها ،وإذا كا لديها طلب إعادة مداولة فلتتقدم خبطاب آخر،
وشكرًا.

45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وسيوخ ه ا الكالم بعني االعتبار .وننتقل إىل املادة التالية،
تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على ح ف ه ه املادة.

النائب األول للرئيس:
5

هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
01

هل يوافق اجمللس على ح ف ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ حت ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة 05
اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على ح ف ه ه املادة.

النائب األول للرئيس:

41

هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

45

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ح ف ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ حت ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
الباب الثاني :اللجنة الوطنية ملكافحة العنف األسري :توصي اللجنة
باملوافقة على مسمى الباب بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
01

هل هناك مالحظات على مسمى الباب؟

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

05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ يقر مسمى الباب بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 41
األخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )4املستحدثة :توصي اللجنة باملوافقة على استحداث ه ه املادة.
45

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ تفضل األع سعيد حممد
عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشوو اإلسالمية واألوقاف.
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املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط لدي تعليق على مسمى ه ه اإلدارة وهي
إدارة اإلرشاد األسري ،ألنه قد يثري اللبس مع اإلدارة املوجودة يف وزارة العدل
وهي إدارة التوفيق واإلرشاد األسري ،صحيح أ االختصاصات خمتلفة
ولكن املسمى نفسه ،فلو نأخ باملسمى األصلي وهو اللجنة الوطنية حلماية 5
األسرة من العنف سيكو ذلك أفضل ،وشكرًا.

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

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تساؤلي هو تساؤل األع ممثل وزارة العدل
نفسه أل هناك مادة ستأتي بعد ه ه املادة تقول :ال تنشأ أي مكاتب أو
إدارات لإلرشاد األسري إال بعد احلصول على موافقة وزارة التنمية

االجتماعية .لدينا اآل إدارة امسها إدارة اإلرشاد األسري يف وزارة العدل ،وأنا 05
لست مع الرجوا إىل املسمى األصلي ال ي جاء من احلكومة وهو اللجنة
الوطنية ألنه مت تنييريه يف عدة مواد وإذا قمنا بتنييريه (فكأنك يا بوزيد ما
غزيت) ،ويف الوقت نفسه نود أ مننع التداخل بني حق وزارة العدل يف إنشاء
مكاتب اإلرشاد األسري وبني احلظر الوارد يف ه ا املشروا وهو أنه ال جيوز
إنشاء مكاتب اإلرشاد األسري إال بعد موافقة وزارة التنمية االجتماعية ،ألنه 41
من املمكن أ تقوم اللجنة بالرد على ه ا املوضوا وتقول إ ه ه اإلدارة ال
تتعارض مع اختصاصات مكاتب اإلرشاد األسري املوجودة لدى وزارة العدل،
رغم أ املادة هنا تقول «...تعمل على تقديم خدمات اإلرشاد األسري
والتوعية ،»...مبعنى أ املكاتب اليت ستنشأ يف وزارة التنمية االجتماعية من
اختصاصاتها تقديم خدمات اإلرشاد األسري ،واخلدمة ذاتها تقدمها وزارة 45
العدل حاليًا لألسرة البحرينية ،فقط أضيفت إليها التوعية يف جمال العنف،
وه ا هو االختالف بني ه ه اإلدارة واإلدارة املوجودة يف وزارة العدل .الكالم
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ال ي نقوله اليوم كي مننع التداخل بني اإلدارتني ،حتى ال يكو هناك حظر
على إنشاء أي مكتب من مكاتب اإلرشاد األسري يف وزارة العدل أثناء
تطبيق ه ا القانو  ،ونقطع الشك باليقني من خالل مداخالتنا ومن خالل
اجتاه املشرا إىل غايته يف ه ا النص ،وشكرًا.
5

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أننا أنشأنا إدارة تسمى إدارة اإلرشاد 01
األسري بالتوافق مع وزارة التنمية االجتماعية ،وال أعتقد أنه سيكو هناك
تداخل بني اإلدارتني أل اختصاصات إدارة اإلرشاد األسري حمددة مبوجب
ه ا القانو  ،وأعتقد أ مكاتب اإلرشاد األسري املوجودة يف وزارة العدل
صادر فيها قرارات إدارية واختصاصاتها حمددة حباالت اخلالفات األسرية
املتعلقة بالقضايا نفسها املوجودة يف احملاكم األسرية أو احملاكم الشرعية05 ،
وبالتالي ال أعتقد أ هناك أي تناقض أو تداخل بني اختصاصات ه ه اإلدارة
واإلدارة املوجودة يف وزارة العدل ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي 41
وزيرة التنمية االجتماعية.

وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،إضافة إىل ما ذُكر ،القصد من النص
املوجود هنا يف ه ا القانو هو إعطاء الرتاخيص ملكاتب اإلرشاد األسري 45
التابعة للقطاا اخلاص أو القطاا األهلي فقط ،وال نقصد به وزارة العدل ،أل
كل وزارة ا شخصيتها االعتبارية .أما بالنسبة إىل الوضع احلالي فالعالقة
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تكاملية بيننا وبني وزارة العدل ،واحلاالت اليت تأتي إىل وزارة العدل قد
تصل إىل مستويات متقدمة جدًا مثل حاالت الطالق وغري ذلك ،ويف الوقت
ذاته قد يطلب القاضي توفيقًا أسريًا يف احملكمة أو يطلب حضور ه ه
احلاالت ،ولكن احملاكم أيضًا حتيل إلينا ــ أحيانًا ــ العشرات من حاالت
طلب الطالق اليت تكو يف بدايتها ،حبيث يأتو إىل مكاتب اإلرشاد 5
األسري ونقدم م إرشادًا أسريًا ،وبعض األحيا نرفع تقريرًا إىل القضاة عن
ه ه احلاالت ،وهناك الكثري من احلاالت قمنا مبعاجلتها ويتوقف الطالق
ويصبح هناك توافق فعلي بينهما وذلك بعد تقديم اإلرشاد األسري ال ي
تقدمه وزارة التنمية االجتماعية ما ،فهو عمل تكاملي ،وأعتقد أ وزارة
العدل لديها مكتب واحد بينما وزارة التنمية االجتماعية لديها  9مكاتب01 ،
ومكاتبنا عادة تكو منتشرة يف املراكز االجتماعية يف البحرين وقريبة من
الناس ،ونقدم اإلرشاد األسري جلميع أفراد األسرة وليس الزوج والزوجة
الل ا يطلبا الطالق فقط ،بل يشمل أطفا ما وكل أفراد األسرة القاطنني
معهما ،حتى اختصاصات اإلدارة املوجودة يف وزارتنا أمشل وأعم بكثري من
مكتب التوفيق األسري املوجود لدى وزارة العدل ،لكن عملنا يف النهاية 05
تكاملي بيننا وبني وزارة العدل .أما بالنسبة إىل احلصول على الرتخيص من
الوزارة بإنشاء مكاتب لإلرشاد األسري ،فه ا األمر يطبق فقط على القطاا
اخلاص والقطاا األهلي أل هناك الكثري من الشركات واملوسسات تفتح
مكاتب خاصة باإلرشاد األسري فالبد من تقنينها ووضع االشرتاطات عليها،
41

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
45

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،كالمي هو كالم سعادة الوزيرة نفسه،
فقط أضيف إليه أ ه ه اإلدارة ليست موجودة لدى وزارة العدل فقط ،بل
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لدى وزارة الصحة ووزارة الداخلية مكاتب لإلرشاد ،باإلضافة إىل أ اجمللس
األعلى للمرأة أيضًا لديه ه ه اإلدارة ،مبعنى أ هناك جهات رمسية أخرى
لديها ه ه اإلدارة ،إذ احلصول على الرتخيص من الوزارة يتعلق باملراكز
اخلاصة واألهلية فقط ،وه ه نية املشرا يف ه ه املادة وهي واضحة،
5

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشوو اإلسالمية واألوقاف.
01

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،الفكرة ليست اختالف االختصاصات بني
اإلدارتني ،فنحن مل نثر ه ا املوضوا ،وإمنا قلنا إ املسمى املوجود هنا هو
املسمى نفسه يف وزارة العدل ،وخصوصًا أ اجمللس األعلى للقضاء يعمل على
توسعة اختصاصات ه ه اإلدارة بالنسبة إىل القضية الشرعية ،ل ا نرجو 05
منكم تنييري مسمى ه ه اإلدارة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،سعادة األع عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شوو جملسي
الشورى والنواب ،أي رأي نأخ به اآل ؟ هل رأي وزارة العدل أم رأي وزارة 41
التنمية االجتماعية؟

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،مسمى اإلدارة ال يعين شي ًا ،أل ا دف
واحد ،دور وزارة العدل هو أ لديها قضايا ومن واجبها إذا رأت أ حتيل ه ا 45
املوضوا إىل مكاتب التوفيق األسري للنظر يف ذلك ،فه ا شيء طيب وال
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يضر ،وزارة التنمية لديها تسعة مراكز لإلرشاد األسري ،وهي أيضًا تعمل
يف اإلطار نفسه؛ فقضية االسم ال توثر ،وليس هناك تضارب أبدًا ،وا دف
واحد ،وشكرًا.
5

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

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن ال نعرتض على االختصاصات ،وإمنا
نتحدث عن املادة  ،4عندما تكلمت يف املادة  3أوضحت أنها مرتبطة باملادة 01
 ،4فاملادة  4املستحدثة تقول« :فيما عدا مراكز ومكاتب اإلرشاد األسري
اليت تنش ها الوزارة ،ال جيوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مركز
إرشاد أسري إال بعد احلصول على ترخيص ب لك من الوزارة وفق االشرتاطات
واإلجراءات اليت يصدر بها قرار من الوزير» ،وه ه املادة تقول األخت دالل
الزايد إ املقصود بها املوسسات اخلاصة واألهلية ،وه ه املادة مل يرد فيها 05
قصر على جهة معينة ،وبالنسبة إىل املوضوا ال ي طرحته أقول إ وزارة
العدل والشوو اإلسالمية واألوقاف لديها حاليًا مكاتب لإلرشاد األسري
تقوم يف جزء منها باإلرشاد األسري ،أما العنف فلتختص به مكاتب الوزارة
اخلاصة باإلرشاد األسري ،وحتى ال يكو لدينا خلل يف التطبيق البد أ
نراعي أ هناك موسسات أخرى ــ كما قالت األخت دالل الزايد ــ لديها 41
مكاتب لإلرشاد األسري .واقرتاحي يف ه ه املادة هو التالي« :فيما عدا
مراكز ومكاتب اإلرشاد األسري اليت تنش ها الوزارة أو الوزارات األخرى»...
وذلك حتى ال تفسر ه ه املادة يف التطبيق بأنه متنع الوزارات...
45

النائب األول للرئيس:
يا أخت لولوة حنن نناقش املادة  4املستحدثة ،وعندما نصل إىل املادة 4
املستحدثة يُمكن أ نعدل ونأخ باقرتاحك.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
ولكن ه ه املادة مرتبطة بتلك.

النائب األول للرئيس:
نعم ،ولكننا نناقش املادة  4املستحدثة ،واألع املستشار القانوني 5
بوزارة العدل والشوو اإلسالمية واألوقاف قال إ هناك تضاربًا يف األمساء.
تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل وجود مسمى واحدًا ملكاتب ذات 01
طبيعة خمتلفة أو أهداف خمتلفة يف كال الوزارتني فال بأس يف ذلك،
فموضوا اإلرشاد األسري شائع وميكن أ توجد مكاتب لإلرشاد األسري
يف أي مكا  ،وال أرى أي تعارض بني االثنني .سيدي الرئيس أنت قلت
لألخت لولوة العوضي أال تقفز إىل املادة  4املستحدثة ،ولكن كالم األخت
لولوة صحيح واملادة  4املستحدثة مرتبطة به ه املادة ألنها تقول« :فيما عدا 05
مراكز ومكاتب اإلرشاد األسري اليت تنش ها الوزارة ،ال جيوز ألي شخص
طبيعي أو اعتباري فتح مركز إرشاد أسري  »...فهل نعترب وزارة العدل
والشوو اإلسالمية واألوقاف شخصًا اعتباريًا؟! إذا كانت وزارة العدل
اعتبارية فه ا يعين أنها ال تستطيع أ تُنشئ مراكز إرشاد أسري إال بإذ من
وزارة التنمية ،وسوالي هنا :هل ميكن أ نعترب الوزارة ذات طبيعة اعتبارية 41
فال تُنشئ مكاتب إرشاد أسري إال بإذ من وزارة التنمية االجتماعية؟! ه ا
هو سوالي ،أما املسميا وكو أ هنا تسمية وهناك تسمية فال أعتقد أ يف
ذلك مشكلة ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دعونا ننتهي من املادة  4املستحدثة ثم إذا وصلنا إىل املادة 4
املستحدثة نبحث عن إجابة ه ا السوال .تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه ال توجد إشكالية ،فنطاق عمل
وزارة التنمية االجتماعية بالنسبة إىل املراكز األهلية فقط ،وقد كا
االتفاق فقط على عبارة «املراكز األهلية» واليت يُقصد بها القطاا اخلاص،
أما الشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري فال يُقصد منه الشخص 5
االعتباري العام ،ولكن العبارة ا تفسري يف املادة  5يوضح أنها املراكز
األهلية اخلاصة ،والوزارة لن تتدخل يف عمل الوزارات األخرى إذا كانت
لديها رغبة يف إنشاء مراكز أو مكاتب إرشاد أسري .وأعتقد أننا مادمنا
نناقش ه ا القانو ووزارة العدل مصرّة على تنييري االسم ،ومبا أ قانونهم
01

غري موجود حاليًا ،فلينيريوا هم االسم ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أننا نكتفي به ا القدر من النقاش يف ه ه املادة ،هل
يوافق اجمللس على استحداث املادة ()4؟

05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة

41

اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )3املستحدثة :توصي اللجنة باستحداث ه ه املادة.
45

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على استحداث ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
01

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( :)4توصي اللجنة حب ف ه ه املادة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

05

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ح ف ه ه املادة؟

41

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ تُح ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة

45

اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )4املستحدثة :توصي اللجنة باستحداث ه ه املادة.
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تعديل على ه ه املادة.

النائب األول للرئيس:
من فضلك اقرأي تعديلك يا أخت لولوة.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
مثلما قلت من قبل ،ه ه املادة قد تثري إشكالية يف التطبيق العملي،
وخاصة أنها استعملت كلمة «اعتباري» و«االعتباري» ترد على املوسسات
اخلاصة واألهلية وحتى احلكومية ،وبالتالي حالً

ه اإلشكالية أقرتح أ

يكو النص« :فيما عدا مراكز ومكاتب اإلرشاد األسري اليت تنش ها 05
الوزارة أو الوزارات واملوسسات العامة ،»...وذلك حتى نتخلص من مشكلة أنه
يف التطبيق قد يكو هناك هيمنة من وزارة التنمية االجتماعية على مراكز
اإلرشاد األسري ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة األع عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شوو
جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حتى خنرج من ه ا اإلشكال حنن نقرتح تنييري 45
عبارة «اليت تُنش ها الوزارة» إىل عبارة «اليت تُنش ها احلكومة» حتى نُفرّق بني
املراكز اليت تُنش ها احلكومة ممثلة يف وزارة العدل أو وزارة التنمية أو أي
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وزارة أخرى أو اجمللس األعلى للمرأة وبني القطاا اخلاص ،فالقطاا اخلاص
جيب أ حيصل على ترخيص ،ه ا هو الفرق ،والقرار لكم ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،يا إخوا هل يوجد مالحظات أخرى؟ هناك اقرتاح من 5
احلكومة فهل يقوم أحدكم بتبنيه؟ هل تتبنى اللجنة اقرتاح احلكومة؟ ال
أحد يتبنى اقرتاح احلكومة ،إذ يبقى لدينا اقرتاح األخت لولوة العوضي،
تفضلي يا أخت لولوة.
01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرغب يف تعديل اقرتاحي لتكو العبارة «فيما
عدا مراكز ومكاتب اإلرشاد األسري اليت تنش ها الوزارة أو الوزارات
واملوسسات الرمسية »...أل اجمللس األعلى للمرأة ليس موسسة حكومية
وإمنا هو موسسة رمسية تتبع جاللة امللك ،وهناك موسسات رمسية أخرى

تُنشئ مراكز إرشاد أسري ،فهناك موسسات حكومية وموسسات رمسية05 ،
وشكرًا.

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:

41

شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه مل جير العمل يف قوانيننا أ
نستخدم لفظ «حكومة» ،ومن اخلطأ أ نضعه يف قانو  ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة
املستشارين القانونيني باجمللس.
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه من األفضل هنا أ نقول« :فيما عدا
مراكز ومكاتب اإلرشاد األسري اليت تنش ها الوزارة ال جيوز ألي شخص
طبيعي أو اعتباري خاص فتح مركز إرشاد أسري إال بعد احلصول على
ترخيص ب لك من الوزارة وفق االشرتاطات واإلجراءات ،»...أل األشخاص 5
االعتبارية تكو عامة وخاصة ،وإذا قلنا «أو اعتباري خاص» فأعتقد أنه لن
يكو هناك أي إشكال ،وشكرًا.

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

01

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ كلمة «احلكومة» ــ مثلما قالت
األخت رباب العريض ــ مل يسبق أ استخدمناها ،حنن نستخدم كلمة
«الدولة» ،أو نستخدم عبارة «مراكز ومكاتب اإلرشاد األسري اليت تنش ها 05
الدولة أو املوسسات الرمسية »...ليدخل ضمنها اجمللس األعلى للمرأة ،ولكن
ال نستخدم كلمة «احلكومة» .إما أ نستخدم كلمة «الدولة» وإما أ
نستخدم كلمة «الوزارات».
41

النائب األول للرئيس:
هل لديك اقرتاح حمدد مكتوب؟

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
ال سيدي الرئيس ،ولكنه التعديل نفسه ال ي طرحته األخت لولوة
45

العوضي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،األخت لولوة سحبت اقرتاحها .تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال نستطيع أ نستخدم كلمة «الدولة» ،أل
«الدولة» يقصد منها موسسات الدولة بتقسيماتها الثالثة ،وبالتالي أعتقد أ
مقرتح سعادة األع رئيس هي ة املستشارين القانونيني هو األفضل ،وحنن نتبناه
5

يف اللجنة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،كنت أريد أ أدعم اقرتاح سعادة األع رئيس
هي ة املستشارين القانونيني ،وقد تبنته اللجنة اآل  ،وشكرًا.

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

05

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف حالة األخ باقرتاح سعادة األع رئيس هي ة
املستشارين القانونيني ال ي ينص على «ال جيوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري
خاص »...فإنك هنا استثنيت فقط مكاتب اإلرشاد األسري اليت تُنش ها وزارة 41
التنمية االجتماعية ،وما عدا ذلك يكو خاصًا ،فهل نرتك العام هك ا؟!
ه ا ال جيوز ،أنت تقول «ال جيوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري خاص فتح»...
ويف ه ه احلالة البد أ نقول أيضًا «فيما عدا مراكز اإلرشاد األسري اليت
تُنش ها الوزارات» .ال أعرف ملاذا سحبت األخت لولوة العوضي اقرتاحها ،لقد
كا اقرتاحًا جيدًا ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،يا دكتورة بهية أنت ليس لديك اقرتاح حمدد .هل هناك
مالحظات أخرى؟
5

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
إذ سنصوت على توصية اللجنة بتبين تعديل سعادة األع رئيس هي ة
املستشارين القانونيني وال ي ينص على «فيما عدا مراكز ومكاتب اإلرشاد

األسري اليت تنش ها الوزارة ال جيوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري خاص فتح 01
مركز إرشاد أسري إال بعد احلصول على ترخيص ب لك من الوزارة وفق
االشرتاطات واإلجراءات اليت يصدر بها قرار من الوزير» ،فهل يوافق اجمللس
على استحداث ه ه املادة بالتعديل املقرتح؟
05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ تُقر ه ه املادة بالتعديل املقرتح .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.

41

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( :)5توصي اللجنة حب ف ه ه املادة .ه ه املادة ليست موجودة يف
اجلدول ،حيث سقطت سهوًا ،فاملادة  5مل توضع يف اجلدول ،أي قبل املادة 5
املستحدثة هناك املادة  5اليت سقطت سهوًا من اجلدول ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

45

شكرًا ،املادة  5سقطت من اجلدول ،وتوصية اللجنة هي ح ف املادة.
األع الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانونـي لش و اللجا باجمللس،
هل لديك املادة  5اليت مت ح فها؟
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املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  5من مشروا القانو ح فت من قبل
اللجنة ،واآل هناك املادة  5املستحدثة ،وجيب التصويت أوالً على ح ف املادة
 5اليت مل تدرج يف اجلدول بسبب خطأ مطبعي ،وبعد ذلك يتم التصويت على
5

املادة  5املستحدثة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،من املفرتض أ تكو ه ه املادة موجودة يف تقرير جملس
النواب ال ي أحيل إليكم .تفضل األع عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:

01

شكرًا سيدي الرئيس ،ال نستطيع أ نقول إننا ح فنا املادة 5
واستحدثنا املادة  ،5وجيب على اللجنة أ تقول إنها أعادت صياغة املادة 5
كما هو موجود اآل يف التقرير ،ه ا هو الصحيح ،واجمللس ال يستطيع أ
يلنيي مادة وبعد ذلك يستحدث مادة أخرى ،فاملادة  5موجودة ولكن مت 05
تعديلها بالصياغة املوجودة أمامنا يف اجلدول ،وشكرًا.

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

41

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،كالم األع عبدالرمحن جواهري صحيح
ولكن سأعدل فيه قليالً .املادة اليت سنناقشها اآل يف التقرير ال ي أمامنا
هي املادة اليت استحدثناها فعالً وهي اخلاصة بالتنسيق يف مسألة التفتيش

على املراكز األهلية ،أي أنها مل تكن موجودة يف النص األصلي ال ي نريد 45
ح فه ،واملادة اليت أشرنا يف تقريرنا السابق إىل أننا نريد ح فها هي اليت
ذكرت اختصاصات اللجنة الوطنية ،وقد اتفقنا على أنه ال يوجد ما يسمى
(اللجنة الوطنية) ،وجاءت  6اختصاصات كلها متت تنيطيتها يف  3مواطن
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بإنشاء مكاتب اإلرشاد ومبسألة احلماية والوقاية ،وألننا قسمنا القانو
أصبحت ه ه املواد ال قيمة ا مثل املادة  ،5وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ح ف املادة  5الواردة يف مشروا القانو املقدم 01
من احلكومة؟

(أغلبية موافقة)
05

النائب األول للرئيس:
إذ حت ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
41

املادة ( )5املستحدثة :توصي اللجنة باستحداث ه ه املادة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ تفضل األع حممد حسن الشيخ
منصور السرتي.

45

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مت النص على «املراكز األهلية أو اخلاصة»،
فهل هناك اختالف بني املراكز األهلية واملراكز اخلاصة؟ أل

ه ه العبارة

توحي بأ هناك شي ني خمتلفني ،وشكرًا.
31
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك اختالف بني املراكز األهلية واملراكز 5
اخلاصة ،ومن فرتة أقررنا بعض القوانني وأثري السوال نفسه ،وعندما
اجتمعنا باإلخوة يف الوزارة مت االتفاق على وضع ه ه املادة به ه الصياغة،
وأساسًا هم من أبدوا رغبتهم يف ه ا التعديل ،ألننا كنا قد وضعنا مسألة
التفتيش وهم رأوا أنه ب لك سيصبح األمر كأ وزارة تراقب وزارة ،فتمت
إعادة الصياغة ألنهم كانوا يستهدفو التفتيش على املراكز األهلية أو 01
املراكز اخلاصة أل هناك اختالفًا حتى يف القانو املنظم للمراكز األهلية
واملراكز اخلاصة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أفهم اآل أ املراكز األهلية هي موسسات اجملتمع املدني05 ،
واملراكز اخلاصة هي اليت قد يكو

ا طابع رحبي وسجل جتاري .تفضلي

سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي وزيرة التنمية االجتماعية.

وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،حاليًا لدينا نوعا من املراكز :املراكز 41
اخلاصة هي اليت ينش ها القطاا اخلاص واليت تسجل باعتبارها شركة عن
طريق وزارة الصناعة والتجارة ،ودائمًا تلجأ إلينا وزارة الصناعة والتجارة يف
البداية ونقوم بإعطائهم الرأي ،فهناك مراكز إعاقة ومراكز تقدم خدمات
لكبار السن يتم إنشاؤها عن طريق سجل جتاري .واملراكز األهلية هي اليت
45

تنش ها مجعيات مسجلة لدينا ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،امسح لي ــ سيدي الرئيس ــ املادة اليت وافق
اجمللس على ح فها واملتعلقة باختصاصات اللجنة الوطنية واليت قالت األخت
دالل الزايد إنهم فرَّدوها يف املواد اليت تليها ،ه ه املادة بها...

النائب األول للرئيس:

5

ولكن ه ه املادة انتهينا من مناقشتها.

العضو لولوة صاحل العوضي:
سأتكلم فيها باعتبار أنه استعيض عنها باملادة  5املستحدثة ،أود أ

01

أقول إ اإللنياء حل حمله املادة  5املستحدثة اليت تقول« :تتوىل األجهزة
الفنية ،»...ه ه املادة حلت حمل املادة اليت ح فت واستحدثت اللجنة حملها
مادة بديلة .سأتكلم عطفًا على الكالم ال ي تفضلت به األخت دالل الزايد،
حيث قالت إ املادة اليت مت ح فها استعيض عنها يف التدابري واإلجراءات وما
إىل ذلك باملواد اليت تلي ه ه املادة ،وسوالي :املادة اليت مت ح فها كا بها 05
نص يعطي اللجنة الوطنية اختصاص متابعة الدعوى اجلنائية ،وه ا
االختصاص مل أجده من ضمن اختصاصات مكاتب اإلرشاد النفسي
واألسري يف الوزارة أو اجلهات اليت استعيض بها وهي إدارة اإلرشاد األسري
يف الوزارة ،ألننا إذا نظرنا إىل قوانني العنف يف الدول العربية ــ ومثال على
ذلك تونس ــ سنجد أ هناك جهة تتابع مصري الدعاوى اجلنائية اليت يقيمها 41
األفراد املعتدى عليهم ،وه ا االختصاص كا قد أنيط باللجنة الوطنية وال
أرى ترمجة

ا االختصاص يف اإلدارة اليت مت إنشاؤها مبوجب ه ا املشروا

يف وزارة التنمية االجتماعية .فقط لدي ه ه املالحظة وأمتنى أ جندها بني
ثنايا ه ا القانو  ،وشكرًا.
45
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،اإلخوة يف احلكومة ،هل لديكم رد على استفسار األخت
لولوة العوضي؟ تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة التنمية االجتماعية.
5

وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،ه ا االستفسار مهم جدًا أل قضية متابعة
القضايا ــ حتى يف جمال مركز محاية الطفل ودور اإليواء ــ هي عملية تنسيق
مع الوزرات األخرى يف إجراءات العمل ،وعندما حيال إليهم امللف يف قضية ما
يعيدونه إلينا مبا انتهت إليه ه ه القضية ،فال بأس من ذكر ذلك ،ويف 01
االختصاصات امل كورة هنا يتم ذلك بالتنسيق مع اجلهات الرمسية األخرى،
وقد يكو ه ا جزءًا من التنسيق ،وإذا أردمت ذكر ذلك فال مانع لدينا،
وشكرًا.
05

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

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،جمرد التنسيق ال يكفي ،فمتابعة الدعاوى
اجلنائية ا آثار إجرائية وقانونية وقضائية ،وسأقدم إليك اقرتاحًا ب لك 41
الحقًا ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
45

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على استحداث ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
01

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )6املستحدثة :توصي اللجنة باستحداث ه ه املادة ،مع إضافة
كلمة «موففي» اليت سقطت سهوًا قبل كلمة «األجهزة».

النائب األول للرئيس:
05

هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على استحداث ه ه املادة بالتعديل امل كور؟

41

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ تُقر ه ه املادة بالتعديل امل كور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 45
األخت مقررة اللجنة.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 7 :6بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة حب ف ه ه املادة.

النائب األول للرئيس:
5

هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
01

هل يوافق اجمللس على ح ف ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ تُح ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة 05
اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 8 :7بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة حب ف ه ه املادة.

النائب األول للرئيس:

41

هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

45

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ح ف ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ تُح ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 9 :8بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة حب ف ه ه املادة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

01

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ح ف ه ه املادة؟

05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ تُح ف ه ه املادة .وننتقل إىل عنوا الباب الثالث ،تفضلي األخت

41

مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
الباب الثالث :تدابري مكافحة العنف األسري :توصي اللجنة باملوافقة
على عنوا الباب بالتعديل الوارد يف التقرير.
45

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على عنوا الباب؟

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ يُقر عنوا الباب بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.
01

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 01 :9بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة حب ف ه ه املادة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

05

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ح ف ه ه املادة؟

41

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ تُح ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة

45

اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 00 :01بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة حب ف ه ه املادة.
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ح ف ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

النائب األول للرئيس:
إذ تُح ف ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

05

العضو جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 7 :00بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

41

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النقطة اليت أشرنا إليها يف السابق وهي
متابعة الدعاوى اجلنائية اليت مت ح فها من اختصاصات اللجنة الوطنية ومل
أرَ ترمجة ا ،أعتقد أ مكانها هنا ،ونضيف إىل االختصاصات اليت 45
أضافتها اللجنة اقرتاح متابعة ما يُرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف األسري
من خالل حضور ممثل عنها يف جلسات ه ه احملاكم .ه ا االختصاص مهم
جدًا لوزارة التنمية االجتماعية ،وأعتقد أ حضور ممثل عنها سيكو مبثابة
آلية للوزارة ملتابعة ما يتم يف شأ ه ه الدعاوى ،وخاصةً أننا وجدنا قصورًا يف
التطبيق العملي لقانو الطفل البحريين ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أرجو كتابة املقرتح .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا أحد أعضاء اللجنة ،وكانت لدينا 5
موخرًا فرصة ملناقشة تقرير (سيداو) ،وموضوا العنف شأنه شأ كل الدول
عند املناقشة ،فدائمًا ما تكو هناك توصيات حول ه ا املوضوا .وإننا
حينما ناقشنا تقرير اللجنة وجدنا أ مثل ه ه األمور مهمة بالنسبة لنا ،ومت
التواصل مع اجمللس األعلى للمرأة ممثالً يف األخت هالة األنصاري اليت
كانت حريصة على أ تتم مناقشة ه ا املشروا خالل ه ا اليوم ،فكانت 01
هناك  3بنود من البنود األساسية اليت يتمنى اجمللس األعلى للمرأة إضافتها،
ولدينا الصياغة املطلوبة وهي :أوالً :العمل على وضع موشرات وطنية فيما
يتعلق حباالت العنف األسري ،وخاصة أ األمم املتحدة أيضًا يف اسرتاتيجية
مكافحة العنف أشارت إىل أهمية املوشرات الوطنية حتى تتم مواجهة حاالت
العنف اجملتمعي .ثانيًا :فيما يتعلق بتدريب القائمني على إنفاذ ه ا القانو 05 ،
حنن يف اللجنة ضمّناه ،وك لك دعم املوسسات األهلية ــ حتديدًا ــ واخلاصة
وموسسات اجملتمع املدني يف مسألة توفري دور اإليواء .ه ا النصا ــ من بعد
إذ اللجنة ــ يعتربا من األمور املهمة اليت نتمنى عليها تضمينها ،حيث إنها
أحد األمور اليت ينبنيي العمل عليها حتى تكو لدينا اسرتاتيجية واضحة فيما
يتعلق بالعنف ،وسأقوم بتزويدكم باالقرتاحات مكتوبة ،حيث إنها ستأخ

41

البند رقم  ،01وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،إذ لدينا اآل اقرتاحا لتعديل بنود ه ه املادة ،االقرتاح
األول مقدم من األخت لولوة العوضي وهو :إضافة بند يأخ الرقم (45 )6
وبالتالي يتم تعديل ترقيم البنود اليت تليه ،ونصه هو «متابعة ما يُرفع من
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دعاوى جنائية تتعلق بالعنف األسري من خالل حضور ممثل عنها جلسات ه ه
احملاكم» .فهل يوافق اجمللس على جواز نظر ه ا املقرتح؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذ يقر ذلك ،هل هناك مالحظات على ه ا املقرتح؟

(ال توجد مالحظات)

01

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على إضافة ه ا البند إىل املادة؟

(أغلبية موافقة)

05

النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .لدينا مقرتح آخر من األخت دالل الزايد بإضافة بند رقم
رقم  :01بند  00بعد إعادة الرتقيم :ونصه« :وضع موشرات وطنية ترصد
وتقيس حاالت العنف األسري بالتعاو مع اجلهات املعنية» .فهل يوافق اجمللس

41

على جواز نظر ه ا املقرتح؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك ،هل هناك مالحظات على ه ا املقرتح؟

45

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على إضافة ه ا البند إىل املادة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .هل هناك مالحظات أخرى على ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة بتعديل اللجنة مع إضافة البندين
املقرتحني؟

01

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذ يُقر ذلك .وننتقل اآل

إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة

اللجنة.

05

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
مادة ( )8املستحدثة :توصي اللجنة باستحداث ه ه املادة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية 41
جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مل أفهم عبارة «لكل معتدى عليه من العنف
األسري» ،أعتقد أ الصياغة غري واضحة وغري صحيحة .أعتقد أنه جيب أ

45

نقول كل متعرض للعنف األسري أو كل معتدى عليه ،وليس كل معتدى
عليه من العنف األسري حيث إ ه ه الصياغة غري صحيحة ،فأمتنى على
اللجنة إعادة صياغتها اآل يف اجللسة لتصبح العبارة «لكل معتدى عليه» أو
«لكل متعرض للعنف األسري» ،وشكرًا.
31
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاف.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف اجلزء الثاني من املادة «ويتوجب على كل 5
من علم بواقعة عنف أسري حبكم عمله أو مهنته» وكأمنا نقول ال دور للجار
ال ي مسع صوتًا ــ أو ما شابه ذلك ــ أ يبلغ ،هل فهمي للمادة صحيح؟ حيث
إننا حددناها حبكم العمل واملهنة ،وقد يكو ذلك خارجًا عن ه ا النطاق،
فأرجو توضيح ذلك ،وشكرًا.
01

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ النص واضح ،وهو كل من علم 05
بواقعة عنف أسري حبكم عمله ،أي طبيعة عمله إذا كا طبيبًا ،أو مهنته
أيضًا يف الوفائف الطبية أو التعليمية ،فيقوم بتبليغ النيابة العامة .هوالء فقط
ال ين وضعناهم على سبيل احلصر يف ه ه املادة ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة
املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ الصياغة سيكو فيها تكرار45 ،
فأقرتح أ تُح ف عبارة «من العنف األسري» وتكو صياغة النص على النحو
التالي« :مع عدم اإلخالل مبا ورد يف املادة رقم ( )9من قانو اإلجراءات
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اجلنائية أو أي قانو آخر ،لكل معتدى عليه من أفراد األسرة حق التقدم
ببالغ عن واقعة العنف األسري» ،وشكرًا.

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

5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعديل األع الدكتور عصام الربزجني سوف
يُنيري معنى املادة ،فاملادة هنا تقول «لكل معتدى عليه أو أي فرد» أي حيق
لكل فرد من أفراد األسرة حتى غري املعتدى عليه أ يُبلغ ،ولكننا حينما 01
نقول «لكل معتدى عليه من أفراد األسرة» معنى ذلك أننا حصرنا التبليغ يف
املعتدى عليه فقط ،إمنا هنا حيق ألي فرد من األسرة أ يُبلغ حتى لو مل
يكن معتدى عليه؛ وعليه أقرتح أ يكو النص« :لكل معتدى عليه أو أي
فرد من أفراد األسرة» وحن ف عبارة «من العنف األسري» .ك لك أتفق مع ما
ذكرته الدكتورة ندى حفاف ألننا حصرنا هنا التبليغ يف من توجب عليه 05
مهنته أ يبلغ ،ولكن اجلريا قد يكونو شاهدين على العنف األسري،
فهل ال حيق م التبليغ؟! أنا استمعت إىل رئيسة اللجنة حينما قالت إننا
قصدنا أ يكو املُبلّغ حبكم مهنته ،ولكن جيب أ نسمح أيضًا بأ
يكو املُبلّغ حبكم اجلرية والقرابة أيضًا .يوجد فراغ يف ه ه املادة أرجو من
اللجنة تالفيه؛ أل املقصود أي شخص يعلم بواقعة العنف األسري حتى لو مل 41
يكن من أفراد األسرة ،أو مل يكن من املمتهنني أ يبلغ عنها ،وأمتنى على
اللجنة أ تضمن ذلك يف املادة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،إ النص احلالي وجوبي هنا ،فمن الصعب أ نوجب على 45
اجلار أو أي أحد غريب التبليغ .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أضم صوتي إىل صوت األخت الدكتورة بهية
اجلشي فيما يتعلق بتعديلها املقرتح ،حبيث حيفظ حق املعتدى عليه وحق
أفراد األسرة خارج نطاق األسرة .وردت هنا كلمة «يتوجب» ،أي جيب على
كل من علم بالواقعة حبكم مهنته أو عمله مثل الطبيب ،ولكن كالم 5
األخت الدكتورة ندى حفاف أيضًا كالم مربر ،حيث إ نطاق اعتداء العنف
األسري أحيانًا يشهده اجلريا أيضًا ،وه ا النص منع على اجلار ــ حتى
كإجراء جوازي ــ أ يلجأ إىل الشرطة إلعالمهم بواقعة العنف ،وقد يكو
اجلار أكثر مبادرة من الطبيب ،وعلى سبيل املثال لدينا مسألة اإلجهاض،
فالقانو ألزم األطباء إذا علموا حبالة إجهاض غري قانونية وغري آمنة أ

01

يقوموا بالتبليغ ،ولكننا مل جند طبيبًا واحدًا بلغ عن أي حالة إجهاض،
فطوال عمر مملكة البحرين ومن إنشاء مستشفى السلمانية أو مركز
النعيم الصحي مل نشهد ذلك أبدًا ،بينما لدى اجلريا مبادرات بالتبليغ أو
الكشف عن قضايا عنف يف منازل جريانهم ،فأمتنى ــ على أقل تقدير ــ
تعديل ه ا النص بإضافة حق اجلار وتركه جوازيًا وليس وجوبيًا ،فالطبيب 05
أو املوفف جيب عليه حبكم القانو  ،ولكن اجلريا ال جيب عليهم ذلك،
والقانو التونسي أيضًا حفظ حق املختار يف أ يتقدم ببالغ ضد أعمال العنف
اليت حتدث يف األسرة ،ونضيف إليها «جوازيه اجلار» ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أرجو تقديم اقرتاحك مكتوبًا .تفضلي سعادة األخت
الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي وزيرة التنمية االجتماعية.

وزيرة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،أريد الت كري باملادة  46من قانو الطفل45 ،
اليت من املمكن أ تستفيد منها اللجنة ،واليت تنص على أنه« :جيب على
كل من وصل إىل علمه معلومات تتعلق بتعرض طفل ألي من حاالت سوء
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املعاملة ،أ يبادر إىل االبالغ عن ذلك إىل أي من اجلهات املنصوص عليها يف
املادة التالية ،وأ يزودها مبا قد يكو لديه من معلومات يف ه ا الشأ »،
وبالتالي مت فتح اجملال ،ومل يرتبط ذلك مبهنة ،وإمنا كل من يصل إىل علمه
معلومات تتعلق بتعرض طفل ألي حالة من حاالت سوء املعاملة ،وبالتالي أفن
أ نص ه ه املادة جيد وه ا القانو جيد ،ومن اجليد التوافق ما بني نصوص 5
القوانني املختلفة ،وشكرًا.

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

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ألننا موجودو يف نطاق األسرة ،وهو نطاق له
خصوصيته ،مبعنى أنه من املمكن أ يشهد اجلريا عملية العنف األسري،
وقد يبلنيو عن احلالة ،ولكن الطرف ال ي تعرض للضرر قد ميتنع عن
تقديم بالغ ضد املعتدي ،وقد ينكر أو قد يتنازل عن البالغ ،ل لك وضعناها 05
به ه اخلصوصية ،فاملدرس ــ على سبيل املثال ــ عندما يالحظ عملية عنف
ــ بالضرب أو اعتداءات معينة ــ على طالب توجب عليه مهنته ــ من باب الضمري
ومن باب اإلنسانية ــ اإلبالغ عن احلالة ،ولكن عندما نتوسع يف املادة بإضافة
اجلريا  ،فأعتقد أ األمر لن يكو محيدًا ،وخاصة أننا نتكلم يف جرائم
الشكوى ،اليت أخ فيها قانو اإلجراءات اجلنائية واليت أعطى فقط 41
للمجين عليه حق تقديم الشكوى ،مبعنى الشخص ال ي وقع عليه الضرر
نفسه هو ال ي له احلق يف تقديم الشكوى ،وبالتالي أعتقد أ النص ال ي
أوجدناه يف اللجنة هو النص األصح واألسلم ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفهم ما تفضلت به األخت الدكتورة ندى
حفاف ،ولكن جزء من التفسري ال ي تفضلت به األخت رباب العريض يف ه ا
الشأ هو أمر ينبنيي أخ ه يف االعتبار من قبل اللجنة .ما هو اجلديد يف ه ا
النص؟ اجلديد يف ه ا النص هو أننا أوجبنا على أصحاب املهن الطبية 5
والتعليمية اإلبالغ عن واقعة العنف؛ أل هاتني اجلهتني هما أكثر جهتني
ترصدا حاالت العنف ،ول ك أصبح األمر عليهما وجوبي بنص املادة،
ولكننا حن ر من التوسع يف ه ه األمور وخاصة فيما يتعلق مبوضوا اجلريا ،
فنيدًا بدالً من أ يكو ه ا األمر أمر محائي ،سيكو أمر متعمد وفيه
الكيدية وفيه خرق للروابط األسرية ،كل ه ه األمور قضينا فيها وقتًا 01
طويالً ،وعندما قالوا ملاذا مل توضع مهنة احملامي ضمن هاتني املهنتني،
أوضحنا يف ه ا اجلانب أ احملامي حتكمه عالقة السرية باملوكل ،وقد
تكو هناك أمور تفصح أمامه ولكنه ال يرغب يف اختاذ إجراء قانوني فيها
أو توجيه املساءلة بشأنها ،ل لك حنن نتمنى على اجمللس أ يبقي على احلدود
يف ه ا الشأ  ،وأي شخص يريد أ يتقدم ببالغ حددناه بكل معتدى عليه05 ،
مبا معناه كل ال ين حتت الوالية أو حتت الرعاية فالنص املكاني يقيده يف
اجلرائم من تقديم الشكوى ،ومنحنا لكل معتدى عليه حق التبليغ ،وبالتالي
حق احلماية مكفول له ،ثانيًا :بالنسبة إىل هاتني املهنتني األساسيتني وضعنا
خبصوصهما نص الوجوب ،وبالتالي أمتنى على اجمللس أال يأخ مببدأ
41

التوسع بالنسبة إىل اجلريا وغريهم ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
45

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :مع احرتامي للكالم ال ي تفضلت به
األخت دالل الزايد ،وال ي له موجباته يف فل اجملتمع املننيلق نوعًا ما ،ولكن
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املادة أتت بها وساعة حيث تقول« :على كل من علم بواقعة عنف أسري
حبكم عمله» ومن ثم قالت «أو مهنته الطبية أو التعليمية ،»...بالتالي املادة
نفسها واسعة ،فعبارة «حبكم عمله» ،من هو املقصود بعبارة حبكم عمله؟
املادة مل تقصر التبليغ عن واقعة العنف على ف تني فقط ،فقد يكو حماميًا
أو قد يكو موففًا يف إدارة ،املادة واسعة وال تتطابق مع ما تفضلت به 5
األخت دالل الزايد .ثانيًا :حنن خناف على اجلار من املشاكل ،لكن املشروا
أعطى محاية للمبلنيني ،وأعطى محاية للشهود ،وبالتالي حتى اجلار لن يعرف
أ جاره هو من بلغ عنه حبكم املواد اليت تضمنها املشروا .وإ النص الوارد
يف قانو الطفل وال ي أشارت إليه سعادة وزيرة التنمية االجتماعية قد يكو
مالئمًا ليكو هناك تنسيق وتناسق وتناغم ما بني النصوص التشريعية01 ،
وشكرًا.

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

05

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا كنت أستمع إىل مجيع االقرتاحات
واملداخالت ،وأخ ت بعني االعتبار ه ه املالحظات ،وأقرتح أ يكو نص
املادة الثامنة املستحدثة على النحو التالي« :مع عدم اإلخالل مبا ورد يف املادة

رقم ( )9من قانو اإلجراءات اجلنائية أو يف أي قانو آخر ،لكل معتدى 41
عليه أو أي فرد من أفراد األسرة أو غريهم حق التقدم ببالغ عن واقعة العنف
األسري ،ويتوجب ــ أنا هنا تركت الوجوب كما هو عليه ــ على كل من علم
بواقعة عنف أسري حبكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة
العامة أو مراكز الشرطة مبا علم عنه» ،أي أنين أضفت كلمة «أو غريهم»،
45

وح فت عبارة «من العنف األسري» وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األع حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أ أنوه باالعتبارات اليت ساقتها رئيسة
اللجنة واألخت دالل الزايد ،وهي من األهمية مبكا ألنها مهمة جدًا يف
اجملتمع وداخل األسرة؛ ل لك جيب على اإلخوة األعضاء النظر يف ه ه
5

االعتبارات املهمة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،اآل أنا لدي مقرتحا  ،مقرتح مقدم من األخت الدكتورة
بهية اجلشي وهو إلنياء عبارة «من العنف األسري» ،وإضافة عبارة «وحيق
للجريا أو األقارب التبليغ عن أية حالة عنف أسري يكونو على علم أو 01
اطالا عليها» ،فهل يوافق اجمللس على جواز نظر ه ا االقرتاح؟

(أغلبية غري موافقة)
05

النائب األول للرئيس:
هناك اقرتاح آخر من األع السيد حبيب مكي بتعديل املادة حبيث
يكو نصها« :مع عدم اإلخالل مبا ورد باملادة رقم ( )9من قانو اإلجراءات
اجلنائية أو يف أي قانو آخر ،لكل معتدى عليه أو أي فرد من أفراد األسرة
أو غريهم حق التقدم ببالغ عن واقعة العنف األسري ،ويتوجب على كل من

علم بواقعة عنف أسري حبكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة 41
العامة أو مراكز الشرطة مبا علم عنه» ،أي أنه أعطى احلق إىل غريهم
بإضافته كلمة «أو غريهم» ،وح ف عبارة «من العنف األسري» ،فهل يوافق
اجمللس على جواز نظر ه ا االقرتاح؟
45

(أغلبية غري موافقة)
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