 - 3السيد رشيد فمد املعرا ج فافظ بنك البحرين املركبي.
 - 4السيدة هالة فمد األنصاري األمني العام للمجلس األعلى للمرأة.
كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من ولارة شىو جملسي الشورى والنواب:

5

 - 0السيد عبدالعظيم فمد العيد الوكيل املساعد لشىو جملسـي
الشورى والنواب.
 - 4السيد عبدالعبي ب فمد حبيب املستشار القانوني األول.
 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الولارة. من ولارة الداخلية:

01

 - 0الرائــد الــركن مــريم فمــود الربدولــي رئــيس شــعبة الشــىو
القانونية يف الشرطة النسائية.
 - 4املاللم أول فمد يونس اهلرمي من إدارة الشىو القانونية.
 - 3املاللم أول عبداهلل نعما احلسن من قيادة خفر السواحل.

05

 - 4الســيد فمــد قوفيــق البطيــ الباحــث القــانوني بقيــادة خفــر
السواحل.
 من ولارة الرتبية والتعليم:
 - 0الدكتورة منى فمد البلوشي األمني العام املساعد للتقييم 41
واالعتمادية باألمانة العامة جمللس التعليم العالي.
 - 4السيدة نادية جالل باحث قانوني أول.
 من ولارة العدل والشىو اإلسالمية واألوقاف:
 - 0الشيطة ن ورة بن خليفة آل خليفة املستشار القانوني.
 - 4السيد سعيد فمد عبداملطلب املستشار القانوني.
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45

 من ولارة املواصالت:
 السيد عيسى عبداهلل يتيم القائم بأعمال الوكيل املسـاعد للشـىو
البحرية.
 من اجمللس األعلى للمرأة:

5

 - 0الدكتورة دينا أمحد عبداهلل القائم بأعمال مدير عام السياسـات
والتطوير.
 - 4السيدة فريدة املسقطي رئيس قسم الشىو القانونية.
كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد 01
للشىو الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردا األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فولية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشىو العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربلجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 05
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتتح اجللسة الثامنة عشرة من دور االنعقاد 41
العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء
املعتـــنرين والغـــائبني عـــن اجللســـة الســـابقة .قفضـــل األب عبـــداجلليل إبـــراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس.
45

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاقه ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتنر عن حضور هنه اجللسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :الدكتورة بهية جواد اجلشي للسفر يف مهمة
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رمسية بتكليف من اجمللس ،ومجال فمد فطرو ،وجهاد حسن بوكمال،
ومحد مبارك النعيمي للسفر خارج اململكة ،وعلي عبدالرشا العصفور
للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من جهة أخرى  ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهنا يكو النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ قفضلي األخ لولوة
صاحل العوشي.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات يف الصفحة  99سألود بها
القائمني على قسم املضبطة والطباعة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
41

الرئيـــــــــــــــس:
إذ ققر املضبطة مبا سيُجرى عليها من قعديل .قبل أ ننتقل إىل البند
التالي من جدول األعمال أود أ أرحب بسعادة األخ هالة فمد األنصاري
األمني العام للمجلس األعلى للمرأة اليت حتضر معنا اليوم هنه اجللسة،
ونىكد هلا قعاوننا الدائم مع اجمللس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو
األمرية سبيكة بن

إبراهيم آل خليفة يف كل ما من شأنه رفعة املرأة 45

ومتكينها الحتالل مركبها إىل جانب الرجل يف التطوير والتحديث وحتمّل
مسىولية اختاذ القرار ،فأهالً وسهالً بها ومبرافقيها .كما أود أ أرحب
باألب إبراهيم بشمي بعد عودقه ساملًا معافى بعد العملية اجلراحية الكبرية
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اليت أجراها يف مجهورية أملانيا االحتادية ،فأهالً وسهالً به ،ونتمنى له
الصحة والعافية إ شاء اهلل ،وأ ميارس دوره يف اجمللس كما كا يف
السابق .قفضل األب إبراهيم فمد بشمي.
5

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أ أوجه الشكر إىل معاليكم شطصيًا
وإىل نائيب الرئيس ،وإىل أعضاء اجمللس على متابعتهم وسىاهلم عين،
والشكر موصول إىل سعادة األمني العام واجلهال اإلداري باجمللس على
اهتمامهم ومتابعتهم ،وإذا كا لدى اإلنسا ما يستطيع أ يقدمه للبمالء
فأمتنى أ يكو ذلك يف األفراح إ شاء اهلل ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة ققرير جلنة الشىو اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص قرار
جملس النواب حول قرار جملس الشورى بشأ مشروع قانو بإشافة مادة 05
جديدة برقم ( )390مكررًا إىل قانو العقوبات الصادر باملرسوم بقانو رقم
( )05لسنة 0999م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة 4104م .وأطلب
من األب أمحد إبراهيم بهباد مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
41

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،بدايةً أطلب قثبي
التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على قثبي التقرير يف املضبطة؟

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

(انظر امللحق  / 1صفحة )101

5

الرئيـــــــــــــــــس:
قفضل األب مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلم

جلنة الشىو اخلارجية والدفاع 01

واألمن الوطين كتاب معالي رئيس اجمللس الني مبوجبه مت قكليفها بدراسة
ومناقشة قرار جملس النواب بشأ قرار جملس الشورى خبصوص مشروع
قانو بإشافة مادة جديدة برقم ( )390مكررًا إىل قانو العقوبات الصادر
باملرسوم بقانو رقم ( )05لسنة 0999م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ()51
لسنة 4104م .قدارس اللجنة مشروع القانو موشوع الدراسة والبحث الني 05
يتألف فضالً عن الديباجة من مادقني ،نص األوىل منه على إشافة مادة
جديدة برقم ( )390مكررًا إىل قانو العقوبات الصادر باملرسوم بقانو رقم
( )05لسنة 0999م ،متضمنًا نصها مخسة بنود ،حيث قضمن البند األول
معاقبة كل من مجع أو قلقى أمواالً من الغري بقصد استثمارها أو إدارقها أو
قوظيفها بدو احلصول على قرخيص بنلك من مصرف البحرين املركبي أو 41
غريه من اجلهات اإلدارية املطتصة مبباولة األنشطة اليت مت مجع أو قلقي
األموال من أجلها .كما قناول البندا ( )4،3معاقبة كل من قام بصفته
وكيالً أو وسيطًا أو مندوبًا بأي صفة كان جبمع أو قلقي أموال من الغري
ملصلحة طرف غري مرخص له مبباولة األنشطة اليت مجع وقلقى األموال من
أجلها مع علمه بنلك ،أو من شرع يف ارقكاب اجلرائم سالفة النكر بنصف 45
العقوبة املقررة للجرمية التامة ،وعاجل البند الرابع مسأليت انقضاء الدعوة
اجلنائية واألمر بوقف قنفين العقوبة املقضي بها إذا بادر اجلاني يف البندين
( )0،4إىل رد األموال اليت مجعها أو قلقاها أو ما هو مستحق منها إىل
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أصحابها أثناء التحقيق ،أو بعد احلكم عليه وقبل قنفين العقوبة املقضي
بها ،وللمحكمة سلطة ققديرية يف إعفاء اجلاني من العقوبة أو األمر بوقف
قنفين العقوبة املقضي بها من عدمه إذا رأت فالً لنلك .ونص البند ( )5على
العقوبات لكل من وجه دعوة إىل اجلمهور باإلعال بأي وسيلة جلمع أو قلقي
األموال بغر

استثمارها أو إدارقها أو قوظيفها بدو احلصول على قرخيص 5

بنلك .واملادة الثانية قنفينية .ناقش جملس الشورى مشروع القانو يف جلسته
الثانية والثالثني من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث
املنعقدة بتاريخ  01يونيو 4103م ،وقد انتهى إىل املوافقة على مشروع القانو
من حيث املبدأ ،وأجرى قعديالً على البند ( )4من املادة األوىل ،حيث مت
إحالل عبارة «وعلى احملكمة» فل عبارة «وللمحكمة» ،وإحالل عبارة 01
«جيب على قاشي» فل عبارة «جيول لقاشي» .واطلع

اللجنة على قرار

جملس النواب املوقر ،والقاشي باملوافقة على قرار جملس الشورى خبصوص
الديباجة واملادة الثانية ،والتمسك بقراره السابق بشأ البند ( )4من املادة
األوىل ،وذلك أل التعديل الني قام به جملس الشورى يفيد أنه جيب على
احملكمة إعفاء اجلاني من العقوبة إذا قام برد األموال اليت مجعها أو قلقاها 05
أو ما هو مستحق منها إىل أصحابها أثناء فاكمته ،فضالً عن إلبام قاشي
التنفين بوقف قنفين العقوبة املقضي بها إذا قام احملكوم عليه برد األموال
اليت مجعها أو قلقاها أو ما هو مستحق منها إىل أصحابها أثناء قنفين العقوبة.
وبعد النقاش انته اللجنة إىل املوافقة على قرار جملس النواب املوقر ،وذلك
لألسباب املنكورة يف التقرير .قوصية اللجنة :يف شوء ما دار من مناقشات 41
وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانو فإ اللجنة قوصي باملوافقة على
قرار جملس النواب بشأ قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانو
بإشافة مادة جديدة برقم ( )390مكررًا إىل قانو العقوبات الصادر باملرسوم
بقانو رقم ( )05لسنة 0999م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة
4104م .املادة األوىل :قوصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بتعديل 45
هنه املادة بالصيغة الواردة يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟ قفضلي األخ رباب عبدالنيب
العريض.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا معالي الرئيس ،سبب وجود هنا القانو هو أ هناك فراغًا
قشريعيًا بالنسبة إىل مسألة قوظيف األموال يف حالة عدم احلصول على
قرخيص من مصرف البحرين املركبي .سىالي موجه إىل ولارة العدل
والشىو اإلسالمية واألوقاف وهو :هل هناك بالفعل فراغ قشريعي يف حالة

عدم وجود هنا النص؟ أل ما نراه يف احملاكم ويف القضاء هو أنه قتم معاقبة 01
هىالء األشطاص النين قاموا بتوظيف األموال باعتبارهم جمرمي احتيال ،وال
ينطبق عليهم أيضًا قانو

مصرف البحرين املركبي ،ويتم معاقبتهم

خبصوص مسألة خمالفة قانو مصرف البحرين املركبي ،وحنن نعلم أ
رقابة مصرف البحرين املركبي قكو فق

على األنشطة اليت قصدر

الرتاخيص هلا ،وبالتالي أعتقد أ هناك فراغًا قشريعيًا ولكن ما جرى عليه 05
القضاء حاليًا يُطالف ما هو موجود يف هنا النص .أنا ال أعرف ملاذا غيّرت
اللجنة رأيها وأخنت برأي جملس النواب ،فنحن ال نتكلم عن أموال عامة،
بل نتكلم عن أموال أفراد ،وبالتالي حنن أيضًا ــ بصفتنا مشرعني ــ حنرص
على هنه األموال ،ولكن ما ال أستطيع فهمه هو أنه يف حالة رد الشطص
األموال ألصحابها أثناء التحقيق ملاذا قنقضي الدعوى؟ وملاذا جيول للقاشي أ

41

يعفيه أثناء احملاكمة؟ ويف حالة رده األموال أثناء قنفين العقوبة بعدما يُصبح
احلكم نهائيًا وباقًا أيضًا جيول لقاشي التنفين أ يعفي عنه .أرى أنه ليس
هناك أي انسجام بني هنه النصوص ،وأعتقد أنه طاملا سوف يرد األموال
ألصحابها ــ ألنه من املستحيل أ يرد األموال يف مرحلة احملاكمة أو مرحلة
قنفين احلكم ــ فلماذا نرتك األمر إىل قاشي قنفين العقاب إلعفائه من 45
العقوبة؟! لنلك أعتقد أنه كا من املفرت

أ قتمسك اللجنة برأيها طاملا

ستُرد األموال ألصحابها ،فأنا مع انقضاء الدعوى اجلنائية يف مرحلة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 05

4104/3/01م املضبطة 08

احملاكمة واإلعفاء يف مرحلة التنفين ،أل ذلك سيشجع الناس على رد
األموال .سىالي للجنة خبصوص صياغة نص املادة ألنين مل أفهمه وهو« :إذا
قام اجلاني برد األموال اليت مجعها أو قلقاها أو ما هو مستحق منها إىل
أصحابها بعد احلكم عليه جيول لقاشي التنفين أ يأمر بوقف قنفين العقوبة
املقضي بها بناء على طلب احملكوم عليه أو من ينيبه ،ويعر

الطلب على 5

قاشي التنفين املطتص خالل ثالثة أيام من قاريخ ققدميه» ،أمتنى قفسري هنا
النص أل هناك إشكاليات ستحصل أثناء قطبيقه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
01

شكرًا ،قفضلي األخ لولوة صاحل العوشي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ما قفضل

به األخ

رباب

العريض ،أنا أختلف معها يف جبئية وأقفق معها يف جبئية أخرى .أختلف معها
فيما يتعلق باحلاجة إىل التشريع ،حيث إ التشريع مل يأتِ مقتصرًا على 05
العقوبات فق  ،إمنا وشع إجراءات مل يتضمنها حتى قانو العقوبات فيما
يتعلق بانقضاء الدعوى ووقف قنفين احلكم واإلجراءات املتبعة هلنا النوع من
اجلرمية ،وبالتالي هناك نقص قشريعي وخاصة يف اإلجراءات ويف اآلثار
املرتقبة على قناول هنه اجلرمية أثناء التحقيق أو احملاكمة أو حتى بعد صدور
احلكم ،فلم يشمل قانو العقوبات أو قانو اإلجراءات اجلنائية هنه 41
اإلجراءات اليت قضمنها مشروع القانو  .النقطة اليت أقفق فيها مع األخ
رباب العريض هي أ اللجنة ــ من وجهة نظري ومع اعتناري ألعضاء اللجنة ــ
اندفاعًا مع قرار جملس النواب أشارت يف املادة ( )04من اجلدول احلالي إىل
أ التعديل املقرتح على البند الرابع من املادة األوىل من مشروع القانو ــ طبقًا
لقرار جملس الشورى ــ يتنافى ويتعار

مع األهداف اليت يبتغيها مشروع 45

القانو واملتمثلة يف احلد من ظاهرة االستثمارات ،وحتى لو كا قرار جملس
النواب ال يتفق مع قرار جملس الشورى فإ هنا التعليل ليس يف فله ،هناك
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نظريتا  :النظرية اليت انتهجها جملس النواب فيما يتعلق مبعاقبة اجلاني حتى
عندما يرد املبالغ أثناء التنفين ،وذلك حتى ال يكو قد استفاد من هنه
املبالغ ثم يأقي ويف شمريه أنه يف حالة رد املبالغ سوف يُعفى من العقوبة،
والنظرية األخرى هي احلق الني قناوله قرار جملس الشورى وهو ــ الني
قفضل به األخ رباب العريض ــ مصلحة اجملين عليهم؛ اجملين عليهم ال 5
يهمهم حبس املتهم ،وإمنا يهمهم يف املقام األول ردّ أمواهلم ،والعقوبة املدنية
أقسى وأكثر إيالمًا وعنتًا من العقوبة البدنية بالنسبة إىل اجملين عليهم ،وأنا
كن

أمتنى على اللجنة أال قنهب إىل هنا املنهب وختطّئ قرار جملس

الشورى وكأنّنا يف سبات عميق من الغاية اليت هدف إليها مشروع القانو .
جملس الشورى فاشل بني مصلحتني ،واختلف مع جملس النواب ،فمجلس 01
النواب أخنوا باحلق العام ،وهو حق قعقب اجلاني حتى ولو ردّ األموال،
وجملس الشورى أخن حبق محاية حقوق اجملين عليهم يف رد األموال وحث
املتهم على رد هنه األموال محاية حلقوق اجملين عليهم ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ دالل جاسم البايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق بهنا املشروع حنن نعرف أهميته
بشأ األمور اليت حتدث حيال مصاحل األفراد ،واليت متّ قنظيمها وفق هنا 41
القانو  .أنا أقفق مع ما اجته إليه اللجنة من قرار بهنا الشأ باعتبار أ
مسألة اإلعفاء اليت مت ذكرها يف املراحل اليت مير خالهلا املتهم من بدء
التحقيق معه إىل االنتهاء يف مرحلة صدور احلكم عليه ختضع لعدة أمور،
إذا كا يف املرحلة األوىل ،واليت هي مرحلة التحقيق وبادر بردّ املبالغ قرقب
على ذلك أثر قانوني وهو انقضاء الدعوى اجلنائية ،ويف املرحلة التالية بعد 45
مرحلة التحقيق وهي مرحلة وجوده أمام احملكمة يف إجراءات احملكمة اليت
يتم فيها قداول اجللسات للوصول إىل قرار حول هل هو مدا فيما نسب إليه
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من قُهم أم غري مدا ؟ هنا االختالف بيننا وبني اإلخوة النواب حيث إننا ألبمنا
القاشي متى ما مت ردّ املبالغ أثناء وجود املتهم يف احملاكمة بأ يتم إعفاؤه
من املسىولية اجلنائية .واملوشوع الثاني هو أنه متى ما صدر احلكم بعد
انتهاء احملاكمة ومت ردّ املبالغ فرشنا الوجوبية على قاشي قنفين العقاب ــ
والني يقوم بتنفين ما صدر من حكم ــ يف مسألة وقف قنفين العقوبة5 .
واالختالف يقع يف املرحلة اليت حتدث إما أثناء احملاكمة وإما بعد صدور
احلكم عن احملكمة ،وهنا االختالف رمبا نشأ أل لدينا النصوص
التشريعية اليت عاجل

مثل هنه األمور ،وخاصة املادة  399من قانو

العقوبات اليت أخنت بهنا االجتاه ،أعين مسألة اجلوالية متى ما حدث هنا
األمر أثناء احملاكمة ،حيث قشري املادة إىل أنه إذا بادر اجلاني أثناء 01
التحقيق ...إخل ،عُدَّ ذلك عنرًا خمففًا ،وجيول إعفاؤه من العقوبة إذا رأى
القاشي فالً لنلك ،فروح اجلوالية موجودة ،وحنن لدينا نصوص فيها
إلبامية ،لكن النصوص اإللبامية اليت أخننا بها ــ حتى يف القوانني احلديثة ــ
كان

قتجه صوب املرحلة األوىل ،أعين مرحلة التحقيق .أنا مع مسألة

الوجوبية أثناء احملاكمة أو عند قنفين العقوبة ،ولكن يف مثل هنه 05
التفسريات اليت جاءت ،ويف ظل هنه احلاجة إىل هنا القانو  ،وطاملا أنه ال
قعرتيه أي شبهة ميكن أ نقف عندها ،كما حيدث عندما خنتلف مع
اإلخوة النواب ،أنا ال أقوافق مع قرارهم إذا كا فيه متسك وكان هناك
خمالفة كبرية قتمثل يف وجود شبهة عدم دستورية ،ولكن إذا كان روح
املشرّع البحريين يف قانو العقوبات درج على هنا الشأ  ،فأنا أعترب أ ما 41
اجته إليه اللجنة مبدأ سليم ،وخاصة مع كثرة املشاريع االستثمارية ــ حاليًا
ــ وقعرّ

عدد من األفراد املواطنني أو املقيمني ملسألة االستيالء ومسألة

استثمار أمواهلم اليت يدخرونها يف مشاريع واقع عليهم اخلطر فيها ،ولنلك
صحيح أ موشوع االحتيال مت النص عليه ،ولكن هنا القانو جاء
بتنظيمات خاصة ومبفردات واشحة وفددة قبيد من الغطاء احلمائي ملثل 45
هىالء األفراد؛ حتى مصرف البحرين املركبي وكنلك النيابة العامة أصبح
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لديهم كم كبري من القضايا ،وأصبحوا حيتاجو إىل مثل هنا التشريع
للوقوف على مسألة األشرار اليت ققع .لنلك أنا أقفق مع رأي اللجنة فيما
انته إليه حتى ال خنفق يف مسألة ردّ األموال أثناء فرتة التحقيق ،وأعتقد أ
اإلخوة يف النيابة العامة أو األب املستشار القانوني بولارة العدل ميكن أ
يوشح لنا أ الكثري من التسويات واملراحل اليت يتم فيها ردّ األموال هي يف 5
مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة ،وشكرًا.

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

01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع هنا املشروع بقانو من أهم مشاريع
القوانني اليت ختص الشأ االقتصادي ،وخاصة أنها متس مباشرة مركب
البحرين املالي ومسعتها ،ولنلك فإ اإلسراع بإصدار هنا القانو بدقة

متناهية وقوال بني املنافع املطتلفة يف هنا القانو هو من أهم األمور اليت 05
ناقشناها يف اللجنة ،هنا أوالً .ثانيًا :أود أ أشكر باسم اللجنة سعادة األب
رشيد املعراج فافظ مصرف البحرين املركبي على حضوره مجيع
االجتماعات اليت ختص هنا املشروع بقانو  ،وذلك ألهمية هنا املشروع ،وقد
أعطانا مباشرة رأي املصرف املركبي ،وبالتالي فإ كل ما مت اختاذه من
قرارات وقوصيات من اللجنة يتوافق مع احلكومة ومع جملس النواب ومع رأي 41
مصرف البحرين املركبي .وأريد أيضًا أ أثين على ما قطرق إليه األخ
دالل البايد ،فهي أجاب عن معظم األسئلة اليت مت طرحها ،وال أريد أ
أكرر اإلجابة عنها ،وأشكرها على ذلك ،حيث إنها أجاب وكأنها عضو
يف اللجنة .بالنسبة إىل موشوع الفراغ القانوني الني قطرق إليه األخ رباب
العريض ،نقول إنه بعد هنه املرحلة الطويلة اليت مرّ بها مشروع القانو  ،ال 45
شك أ هنا الفراغ سوف يسد .بالنسبة إىل ما قطرق

إليه األخ

رباب

العريض أيضًا حول الفقرة اليت ققول« :وإذا قام اجلاني بردّ األموال اليت
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مجعها ،»...أعتقد أ الوق متأخر جدًا للسىال عن هنا النص ،ألنه أقى
موافقًا للنص احلكومي ومل يتغري ،وأقى يف قرار جملس الشورى األول وقرار
جملس النواب وقوصية اللجنة ،أي أنه مرّ بأربع مراحل ومل يتطرق أحد إىل
هنا السىال ،وعليه أعتقد أ األمر واشح جدًا وال حيتاج إىل إجابة،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب سعيد فمد عبداملطلب املستشار القانوني بولارة
العدل والشىو اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

01

شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :بالنسبة إىل سىال األخ رباب العريض
الني وجهته إىل ولارة العدل حول ما هي الفائدة من هنا القانو مادام هناك
نص يف جرمية النصب واالحتيال وارد يف املادة  390من قانو العقوبات؟ أحب
أ أوشح هلا أ النصب واالحتيال يتطلبا ركن احتيال ،مبعنى أ يقوم 05
اجلاني بفعل االحتيال ،أما اجلرمية اليت حنن بصددها فال قتطلب احتياالً،
كل ما قتطلبه هو أ يباشر النشاط بدو قرخيص حتى ولو كا حسن
النية ،أي حتى ولو كان لديه نية استثمار األموال بالفعل ،اجلرمية ققع
مبجرد مباشرة النشاط بدو

قرخيص .بالنسبة إىل السلطة التقديرية

للمحكمة وبالنسبة إىل السلطة املقيدة ،حنب أ ــ نوشح يف نص املادة ــ أ

41

الردّ هو يف حد ذاقه عقوبة ،حيث ققول املادة «وحيكم على اجلاني برد
األموال» ،أي أ مبادرقه بالرد ال قعين أنه اكتسب مكانة ،واليوم يُرتك
األمر للقاشي لريى إ كا هنا الشطص يستحق فعالً أ ققف العقوبة يف
حقه أم ال؛ إذ هناك عقوبة رد ،فكيف قكو هناك عقوبة بردّ األموال ثم
أقول «جيب على قاشي التنفين»؟! هنا األمر يُرتك للسلطة التقديرية 45
للمحكمة كما جاء يف نص احلكومة وكما جاء يف نص جملس النواب،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أ

نواصل النقاش امسحوا لي أ

أرحب بامسي

وامسكم مجيعًا بأبنائنا طلبة مدارس الفالح اخلاصة للبنني ومرافقيهم،
مثمنني الدور الني ققوم به املدرسة يف رعايتها الكرمية هلم ،واهتمامها
املتواصل الني يىكد الرؤية الثاقبة اليت قهدف إىل قسطري كل اإلمكانيات 5
مبا يعود بالنفع عليهم من خالل لياراقهم امليدانية للتعرف عن قرب على سري
عمل جملس الشورى ،وهو ما يسهم بال شك يف قعبيب قدراقهم ومعلوماقهم يف
موادهم الدراسية وخاصة مادة املواطنة ،متمنني هلم االستفادة ودوام التوفيق
والنجاح ،ومرحبني بهم ومبرافقيهم مرة أخرى يف جملس الشورى ،فأهالً
01

وسهالً بكم .قفضل األب فىاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ اللجنة وُفق يف قوصيتها بالنسبة
إىل هنه املادة عندما راجع

قرارها وأخنت بقرار جملس النواب .سيدي

الرئيس ،مواد القانو ققول إ الشروع يف اجلرمية يستوجب نصف العقوبة05 ،
فهل يستقيم مع العقل أنه بعد أ قتم اجلرمية التامة الكاملة يُعفى اجلاني إذا
قام بردّ املبالغ أثناء فاكمته أو حتى عندما قصل القضية إىل مرحلة
التنفين؟! إذا كنا سوف نعاقب على الشروع ــ واجلرمية مل يتم البدء فيها
أصالً ــ بنصف العقوبة ،فهل نأقي حني قتم اجلرمية وقتكامل مجيع أركانها
وقصبح جرمية قامة ونعفي اجلاني حني يرد املبالغ إىل املتضررين؟! بالنسبة إىل 41
ردّ املبالغ إىل املتضررين هنا مفروغ منه والبد أ قردّ هنه األموال ،وهنه
مسىولية الدولة وأجهبقها ،أعين أنها مسىولة عن أ قبحث وقتقصى إىل أ
قرد املبالغ إىل أصحابها ،ولكن كيف حنمي كل نصاب وفتال بنصٍ
قانوني؟! وكأننا نقول له قم بالنصب واالحتيال وخن أموال الناس وقعامل بها
بكل وقاحة يف كل مراحل احملاكمة ،وعندما يضيق اخلناق عليه ،يقوم 45
برد املبالغ إىل الناس وكأ ّ شيئًا مل حيدث .هل القاعدة القانونية اليت حتمي
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مجيع األطراف ققبل بهنه املسألة اليت قىدي إىل استهتار كل نصاب وفتال؟
أين احلق العام للناس؟! أين الردع؟! القانو رادع ،والبد أ يكو هنا
الشطص أمثولة لغريه ،أنا لن أقكلم مثلما قكلم األب الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة وقال إننا البد أ نراعي مركب البحرين املالي ومكانتها اليت
عمل عليها خلمسني عامًا ،واآل حتتل مركبًا متقدمًا يف الشرق األوس

5

ويف العامل كله ،إذا شرّعنا أبوابنا لالحتيال ،وألبمنا احملكمة والقاشي
بأنه ال قوجد جوالية ،وإمنا على القاشي أ يُربّأ كل فتال إذا وصل إىل
آخر مراحل احملاكمة بعد سنتني أو ثالث إذا قام بر ّد األموال ،ونقول له جيب
عليك أ قفعل ذلك أيها القاشي؛ فلم نع ِ أي خيار للقاشي واحملكمة،
ونأقي إىل مادة سابقة ونقول :الشروع يف اجلرمية يستوجب نصف العقوبة! 01
هنا ال يستقيم ،لنا أنا مع قوصية اللجنة وأؤيدها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوا أود أ أنبهكم إىل نقطة معينة وهي أننا اليوم لسنا
يف طور مناقشة مبدأ أهمية القانو  ،حنن ناقشنا القانو مناقشة عامة ،ومن 05
املفرت

أ ندخل يف مناقشة مواد القانو بالتفصيل ،لنا أقرتح أ ننتقل اآل

إىل مناقشة مواد القانو مادة مادة .قفضل األب عبداجلليل عبداهلل العويناقي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص قرار جملس النواب بشأ مشروع 41
القانو حول إشافة مادة جديدة  390مكررًا إىل قانو العقوبات ،أققدم
بكل الشكر إىل رئيس وأعضاء اللجنة املوقرة على قفهمهم املتوال والرلين،
وعلى رجوعهم إىل احلق بشجاعة ،وذلك يعرب عن وعي البمالء األعباء
وققدميهم املصلحة العامة على كل االعتبارات .وكما أ الرجوع إىل احلق
فضيلة فقد كا هنا اجمللس املوقر دائمًا منوذجًا يف قعامالقه وإجراءاقه ويف 45
كل ما يصدر عنه من مواقف وإجراءات .إ متسك جملس النواب مبوقفه من
هنا القانو ال يشوبه شائبة ،ومن وجهة نظري أرى أ موقفه حيمل منطقًا
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قانونيًا متماسكًا ،وحنن ــ شطصيًا ــ نوافق على هنا املوقف ونثين عليه
كما نثين على ما صدر عن اللجنة املوقرة جتاه املوافقة على قرار جملس
النواب ،ومع أ هناك مدارس قانونية قرى أ يف مسألة رد األموال املطتلسة
أو اليت حصل عليها بطرق غري قانونية سببًا للتطفيف ــ وأحيانًا اإلعفاء ــ من
العقوبة ،وذلك من أجل قشجيع املعنيني على رد األموال إىل خبينة الدولة ،إال 5
أ ما ذهب إليه جملس النواب من ختويل احملكمة املطتصة صالحية النظر
يف أي ظروف خمففة بدو إلبامها بانتهاج منهج فدد هو األكثر حصانة
واألكثر اعتبارًا لعدالة احملكمة ورؤيتها ،كما أننا حباجة إىل إجنال هنا
القانو بدو قأخري أو قعطيل ،لنا حنن مع مترير هنا املشروع من أجل
01

الصاحل العام ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األختا رباب العريض ولولوة العوشي سأعطيكما الكلمة
عندما نأقي إىل مناقشة املادة ،قفضل األب مقرر اللجنة بقراءة الديباجة.
05

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه مت التصوي على الديباجة سابقًا،
نقطة االختالف مع النواب كان فق على الفقرة الرابعة من املادة األوىل،
وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل سعادة األب عبدالعبيب بن فمد الفاشل ولير شىو
جملسي الشورى والنواب.
45

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،استنادًا إىل املادة  84من الدستور بالنسبة إىل
قضية مناقشة القوانني ،هنا القانو أحيل إىل جملس النواب ومت مناقشته
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ومن ثم أحيل إىل جملس الشورى ومت مناقشته مناقشة عامة وكنلك مت
مناقشة املواد أيضًا ومت التعديل عليها ،وبعد ذلك أعيد مرة ثانية إىل جملس
النواب ،وجملس النواب أصر على قراره السابق ،وأحيل مرة أخرى إىل
جملس الشورى واللجنة قوافق مع قرار جملس النواب ،فاآل مناقشة القانو
مادة مادة من أجل ماذا؟! هل هناك قعديل؟ ال ميكن إدخال أي قعديالت على 5
هنه املواد ،من املفرت

أ يكو هناك قصوي على التمسك بقرار جملس

الشورى السابق أو قبول قرار جملس النواب ،وهنا هو اإلجراء الصحيح،
وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وهنا ما سيحصل اآل  ،فق أحبب أ أبيّن لإلخوة أ هنا
القانو يركب على مادة معينة اختلفنا حوهلا مع جملس النواب ،واآل متسك
النواب برأيهم السابق ،واإلخوة يف اللجنة قوافقوا مع قرار النواب ،فنحن اآل
أمام خيارين :إما التسمك بقراركم السابق وإما التوافق على قرار النواب

حبسب قوصية اللجنة ،أعتقد أ اإلجراء واشح .قفضلي األخ لولوة صاحل 05
العوشي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليسمح لي سعادة الولير عندما يقول :حنن إما
أ نتفق مع النواب وإما أ خنتلف معهم ،حيث البد أ نوشح قربير اقفاقنا أو 41
اختالفنا ،أما أ نصوت فق

على إما أ نتفق معهم وإما أ خنتلف معهم

فهنا يعترب مصادرة حلق اجمللس يف إبداء رأيه حول االقفاق أو االختالف ،ال
الدستور وال الالئحة الداخلية وال قانو جملسي الشورى والنواب ينهب أي
منها إىل ما ننهب إليه اآل أو مثلما قال سعادة الولير...

45

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،لكم احلق يف إبداء وجهة نظركم إما بتأييد قرار اللجنة وإما
بعدم قأييده.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
والبد أ نوشح أسباب التأييد ومربراقه من خالل املناقشة.

الرئيـــــــــــــــس:
واشح ،ولنلك أنا قل عندما نأقي إىل املادة فليدلي كل عضو بدلوه 5
إما مع القرار وإما شده .قفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة
آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أ حنصر املوشوع يف الوجوبية واجلوالية 01
فق أل هنا هو االختالف احلاصل بني قرار جملس الشورى السابق وقرار
جملس النواب ،وعدا ذلك ال يدخل يف اختصاص اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أ الكالم الني دار أشبع املوشوع حبثًا ودراسة05 ،
وحنن أمامنا جدول أعمال طويل لنا أرجو ققليل املداخالت بقدر اإلمكا .
األب الدكتور عصام عبدالوهاب الربلجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني
باجمللس هل قمنا بالتصوي على الديباجة؟
41

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،نعم مت التصوي على الديباجة ،حاليًا مقطع
اخلالف بني جملس الشورى وجملس النواب فيما يتعلق بالفقرة الرابعة من
املادة األوىل فق  ،واجته

اللجنة إىل املوافقة على متسك جملس النواب

بقراره السابق بالنسبة إىل هنه الفقرة فق  ،وحاليًا الكالم ينبغي أ يكو
على موشوع الفقرة الرابعة ،هل يتمسك اجمللس بقراره السابق بالنسبة إليها 45
أم يوافق على ما متسك به جملس النواب بالنسبة إىل قراره السابق؟ ويكفي
أ يصوت اجمللس على قوصية اللجنة وهي واشحة يف هنا اجملال وينتهي
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األمر أو ال يوافق على قوصية اللجنة ،ومعنى ذلك أنه يتمسك بقراره السابق
بالنسبة إىل الفقرة الرابعة من املادة األوىل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذ حنن اآل سنعود إىل البند الرابع من املادة األوىل الني 5
كا موشع خالف بيننا وبني جملس النواب ،وقوافق اللجنة اآل مع رأي
النواب ،فهل هناك مالحظات عليه؟ قفضلي األخ لولوة صاحل العوشي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف بداية كالمي أنا مل أجرّح اجلوالية أو 01
الوجوبية بل قطرق

إىل ققرير اللجنة ،أل ققرير اللجنة ذكر فيه سبب

عدوهلا عن قرار اجمللس وأخنها بقرار جملس النواب ،وأعتقد أنه جانبها
الصواب ألنها اعتربت جملس الشورى يف قراره السابق غري مطلع وغري ملم
بأهداف املشروع ،يف حني أ املشروع قائم على نظريتني :النظرية اليت أخن
بها جملس النواب ،والنظرية اليت انتهجها جملس الشورى يف السابق .بالنسبة 05
إىل التقرير ،بصفتنا أعضاء يف اجمللس أنا أعر

على اجمللس هنا السىال:

هل كنا ال ندرك غايات املشرّع؟ كا األوىل على اللجنة أ ققول إ اجمللس
أخن بنظريتني ،هنا هو سبب مداخالقي ،هناك نظرية ققول :يف حالة الردّ
البد أ يكو األمر وجوبيًا حلث املتهمني واجملرمني على ردّ األموال،
والنظرية األخرى ققوم على معاقبتهم حتى يف حالة الرد .ردًا على الكالم 41
الني قفضل به األب فىاد احلاجي ــ مع احرتامي وققديري له ــ أقول إ املشروع
نفسه قائم أيضًا على حث املتهمني على رد األموال ،عندما قكو العقوبة
هي الرد ثم قأقي احملكمة وبإمكانها أ قصدر حكمًا بإعفائهم من العقوبة
أو قنقضي العقوبة حتى يف حالة قوافر أركانها ،فإ هنه هي الغاية من
املشروع .املشروع مجع بني غايتني :غاية احلق العام ،وغاية احلق اخلاص45 ،
واحلق اخلاص يتداخل مع احلق العام يف هنا املشروع؛ يف هنا املشروع للمرة
األوىل قتداخل احلقوق اخلاصة مع احلقوق العامة وكيفية محايتها يف ظل
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مشروع القانو  .أنا مل أقكلم عن اجلوالية ــ وهنه هي رغبة املشرع ويف
على ما ورد من قربير

األخري القرار مرتوك للمجلس ــ لكين مالل أعرت
ومن قعليل لعدول اللجنة عن قرارها السابق ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

أود أ أرد على األب سعيد عبداملطلب

عندما قال إ جرائم االحتيال ختتلف عن هنه اجلرائم ،هنه املادة موجودة 01
أصالً يف باب جرائم االحتيال ،وهي جاءت مكررة جلرمية االحتيال .أنا أقفق
معه يف أ هناك فراغًا قشريعيًا ،ولكن سىالي كا خمتلفًا متامًا ،ألنين
فامية ولدي قضايا وأرى أنه يف قضايا مجع األموال قتم معاقبة املتهمني على
خمالفة قرخيص مصرف البحرين املركبي ،وأيضًا يعاقبو يف ظل عدم
وجود قشريع قانوني ،وبالتالي هنا هو سىالي ،أل معنى ذلك أ األشطاص 05
احلاليني النين مت إصدار أحكام عليهم يعتربو أبرياء ،وأنا أعتقد أنهم
سيستفيدو من نصوص هنه املواد .سأطرح السىال نفسه على األب الدكتور
الشيخ خالد آل خليفة ،صحيح أنه يقول إننا مررنا مبراحل ولكننا حنتاج إىل
قفسري ،عندما قرأت النص مرة أخرى مل أفهم املقصود من هنه الفقرة .فق
أود أ أقول شيئًا واحدًا :بعد إقرار هنا القانو سيصبح وشع األشطاص 41
النين مت سجنهم مبجرد رد األموال أفضل ألنه سيتم العفو عنهم يف مرحلة
التحقيق ،وستنقضي الدعوى اجلنائية يف مرحلة التحقيق ،ويف مرحلة
احملاكمة ستكو هناك جوالية لإلعفاء عنهم ،ويف مرحلة التنفين أيضًا
هناك جوالية اإلعفاء عنهم ،ولكن ماذا سيكو وشعهم عندما يدعو
اجلمهور لالستثمار؟! هناك عقوبة عليهم اُعتربت عقوبة قامة وليس شروعًا45 ،
وبالتالي سيُعاقبو ولن يُعفى عنهم مبجرد دعوقهم اجلمهور ،وبالتالي أنا
أعتقد أ نصوص هنا القانو ال يوجد فيها أي انسجام ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على املادة األوىل بتعديل جملس النواب؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة بتعديل جملس النواب .هل يوافق اجمللس على
مشروع القانو يف جمموعه؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على أخن الرأي النهائي على مشروع القانو بعد
مضي ساعة؟

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر ذلك .وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص

مبناقشة ققرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص قرار جملس النواب حول 45
قرار جملس الشورى بشأ مشروع قانو بشأ قنظيم عملية استطراج الرمال
البحرية وبيعها( ،املعد يف شوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب).
أحب أ ألف انتباهكم إىل أننا جيب أ نركب على املواد اليت اختلفنا فيها
مع اإلخوة النواب وعادت إلينا وققرير اللجنة بشأنها ،أي ليس هناك نقاش
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 48

4104/3/01م املضبطة 08

عام بل سندخل يف مناقشة املواد مباشرة .وأطلب من األب فمد حسن باقر
رشي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب قثبي التقرير يف املضبطة.

5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على قثبي التقرير يف املضبطة؟
01

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

05

(انظر امللحق  /2صفحة )121
الرئيـــــــــــــــــس:
قفضل األب مقرر اللجنة.

41

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مبا أ جملس النواب قد وافق على كل
التعديالت اليت انتهى إليها جملسكم املوقر فيما عدا املادقني ( 5 :3بعد
إعادة الرتقيم) و( 9 :4بعد إعادة الرتقيم) ،وحيث إ جلنة املرافق العامة
والبيئة قد انته

يف قوصيتها بعد ذلك إىل املوافقة على هاقني املادقني

املنكورقني كما انتهى إليهما جملس النواب بعد أ رأت أنه ال يوجد فرق 45
جوهري بني ما انتهى إليه جملسكم املوقر وما انتهى إليه جملس النواب ،فإ
مناقشتنا اليوم ستقتصر فق

على هاقني املادقني ،آملني أ قوافقوا على

قوصية اللجنة بشأنهما باملوافقة على ما انتهى إليه جملس النواب.
ومبوافقتكم على املادقني املنكورقني يكو القانو املكو من  00مادة
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قد قكامل ليأخن طريقه إىل اإلصدار ليكمل فراغًا قانونيًا ،واألمر
للمجلس املوقر .املادة ( 5 :3بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب بتعديل هنه املادة بالصيغة الواردة يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟ قفضل األب فمد حسن الشيخ
منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة اليت أقرها جملس الشورى هي أفضل 01
من املادة اليت أقرها جملس النواب واليت وافق اللجنة عليها يف ققريرها،
واملعنى خيتلف متامًا ،حيث جاء يف النص السابق جمللس الشورى ققدير
السعر حبسب سعر السوق واألغرا
نص جملس النواب فحنف األغرا

اليت قستطدم فيها هنه الرمال ،أما
اليت قستطدم هلا الرمال ،وهنا فرق مهم

جدًا؛ أل هناك ــ كما ناقشنا يف وق سابق ــ ختوفًا من أ التقدير حبسب 05
سعر السوق قد يسبب ارقفاعًا يف أسعار هنه الرمال بالنسبة إىل املستهلك
النهائي ،وقد يكو املستهلك النهائي مواطنني ذوي دخل فدود والنين
بصدد بناء مساكن هلم ،وبالتالي قرقفع كلفة بناء مساكن ذوي الدخل
احملدود .وبالتالي أرى أ اإلبقاء على نص جملس الشورى أفضل إلعطاء
احلكومة فرصة أو جمال أو مرونة يف ققدير االحتياجات االجتماعية 41
والسكنية للمواطن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
45

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هنه املادة بتعديل جملس النواب؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة بتعديل جملس النواب .وننتقل إىل املادة التالية،
قفضل األب مقرر اللجنة.
01

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 9 :4بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على قرار
جملس النواب بتعديل هنه املادة بالصيغة الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟ قفضلي األخ دالل جاسم البايد05 .

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعترب أ يف هنه املادة خمالفة كبرية وفق ما
مت األخن به ،وأعتقد أ قرار جملس الشورى هو األسلم؛ ألنه عندما أقى نص
مشروع احلكومة واشرتط موافقة اجملالس البلدية فكا األمر ينصرف إىل 41
«قصدر االشرتاطات الفنية» ،وبالتالي فإ أخن موافقة اجملالس البلدية قد
يكو له فل حبكم أنه ينسجم مع املادة  41من اختصاصات اجملالس
البلدية ،أما أ قأقي املادة ( 9 :4بعد إعادة الرتقيم) اليوم وققول« :يصدر
الولير املطتص بشىو البلديات بعد موافقة اجملالس البلدية الالئحة التنفينية
هلنا القانو » ،فسىالي :يف حال عدم موافقة اجمللس البلدي على الالئحة 45
التنفينية هل يتعطل إصدارها حبكم القانو ؟ أعتقد أ ما انتهى إليه النواب
وما أخن به اإلخوة يف اللجنة غري صحيح وال جيول من الناحية القانونية باعتبار
أ هنا أيضًا من اختصاصات الولير املطتص يف السلطة التنفينية بأ يصدر
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الالئحة التنفينية وفق ما استلبمه القانو من إصدار .وبالرجوع إىل املرسوم
بقانو رقم  35لسنة 4114م بإصدار قانو البلديات جند أنه ذُكرت مجيع
االختصاصات ــ ققريبًا  45اختصاصًا ــ اليت ختتص بها اجملالس البلدية وهي
قائمة على موشوع االقرتاح وإبداء الرأي واإلشراف والرقابة يف حدود عملها
باعتبارها جمالس بلدية ،وصحيح أ هناك نصًا يقتضي الدخول يف قانو

5

آخر فيما يتعلق بتكليفه بأي أمر ،ولكن هنا ال يعطينا احلق ــ باعتبارنا
مشرعني اليوم ــ يف أ نقف ونرب إصدار الالئحة التنفينية مبوافقة اجملالس
البلدية ،هنا أعتربه خطأ قشريعيًا جسيمًا وال أعرف مسبقًا رأي ولير
البلديات يف هنا الشأ ولكننا هنا سنكو أمام ققاذف مسىوليات الحقًا
بعدم إصدار لوائح قنفينية أو قعديلها مبا نص عليه القانو حبجة أ اجمللس 01
البلدي مل يوافق أو الولير مل يسمع كالمنا عندما طلبنا قعديل مثل هنه
األمور ،وأعتقد أنه سيكو هناك جدل غري قانوني ،فأساسًا هنا ال جيول،
كما أننا مل نعتد إصدار موافقات مسبقة على اللوائح التنفينية ،حتى املشرع
ال ميلك أ يتدخل يف الالئحة التنفينية ما مل قكن قتعار

مع نص القانو

وقدخل هنا آليات التعديل والرقابة على خمالفة الالئحة للقانو الني صدرت 05
مبوجبه .لنلك أمتنى على اجمللس أال يوافق على ما انتهى إليه اإلخوة يف
جملس النواب والتمسك برأينا السابق .وقد يغيب عنا أ نص مشروع
احلكومة ــ وأكرر هنا ــ عندما طلب أخن املوافقة فكا ذلك ينحصر يف
موشوع االشرتاطات الفنية وليس موشوع إصدار الالئحة التنفينية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

41

شكرًا ،قفضلي األخ لولوة صاحل العوشي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا عضو يف جلنة املرافق العامة والبيئة ولكن 45
حديثي ملصلحة القانو وهي املصلحة األهم واملصلحة القصوى .ليعنرني
أعضاء اللجنة ،وقبل أ يقول لي أحد إنكِ مل حتضري أقول هلم أنا مل أحضر
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وبالنات عند مناقشة هنه اجلبئية من قانو استطراج الرمال البحرية .صحيح
أ البلدية املركبية هي جهال قنفيني وحتى الدستور البحريين اعتربها من
األجهبة الرمسية وإ ْ أعطاها سلطة احلكم احمللي ،ولكن اجملالس البلدية
جمالس منتطبة ،والولير ميثل السلطة التنفينية ،ومن حيث ال نعلم أدخلنا
اختصاص اجملالس البلدية املنتطبة مع اختصاص السلطة التنفينية .الكالم 5
الني ذكرقه األخ دالل البايد يف فله ،وليسمحوا لي على هنه املداخلة،
ولكننا أمام مشكلة قانونية ودستورية وعملية ،وستعلق الالئحة التنفينية
على موافقة اجملالس البلدية اليت هي حاليًا ــ حبسب ما قشاهدنا به الصحف
السيارة ــ لديها مشكلة مع اجلهال التنفيني يف ولارة البلديات ،فهنه اجلبئية
من مشروع القانو ستعبل هنا اخلالف وستدخل الولارة باعتبارها سلطة 01
قنفينية يف إشكاالت ال أول هلا وال آخر ،وسيعطل قنفين هنا القانو حبجة
عدم التوافق .املالحظ على جملس الشورى اجتاهه إىل املوافقة على قرارات
جملس النواب قفاديًا النعقاد اجمللس الوطين ،وصحيح أ هنا مطلوب إذا مل
قكن هناك خمالفات جسيمة أو خمالفات يرتقب عليها اإلشرار مبصلحة
القانو  ،ولكن إذا كا هناك إشرار مبصلحة القانو فيجب أ نقف 05
ونواجه هنا االختالف بكل حرفية وعلمية وموشوعية ،هل هنا االجتاه
مقبول به يف مملكة البحرين ،التباوج بني اختصاصات اجملالس املنتطبة
والسلطة التنفينية؟ حنن أمام مرحلة مفصلية ومقطعية لنقرر بشأنها املصلحة
العامة ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب الدكتور عبدالعبيب حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،اسرتعى انتباهي ما قفضل به األختا دالل 45
البايد ولولوة العوشي ،وفعالً املوافقة قعطي اجملالس البلدية سلطة أعلى من
سلطة الولير وهي ليس سلطة أصالً ،فالسلطات يف الدستور ثالث ،السلطة
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التشريعية مبجلسيها ،والسلطة التنفينية ،والسلطة القضائية ،أما اجملالس
فهي هيئات قنظيمية وليس
اجملالس البلدية» ،لنفرت

سلطة .نقطة أخرى ،النص يقول« :مبوافقة

أ جملسًا واحدًا من اجملالس مل يوافق ،ستتعطل

الالئحة ،ناهيك عن ما قفضل به األخ دالل البايد وهو أ اللوائح قنظم
السلطة التنفينية للسلطة التنفينية ذاقها .وأقرتح إما العودة إىل نص جملس 5
الشورى وإما إجراء قعديل وهو «بعد االستئناس برأي اجملالس البلدية» وليس
«مبوافقة اجملالس البلدية» ،فاالستئناس ميكن أ يعطيهم رأيًا ،فقد قكو
لديهم مالحظات معينة ،ولكن موافقتهم حتمًا ستعطل...
01

الرئيـــــــــــــــس:
الدكتور عبدالعبيب ،ال جيول التعديل ،إما أ قوافق على قوصية
اللجنة وهي املوافقة على قرار جملس النواب وإما أ قتمسك بقرار جملس
الشورى السابق .قفضل سعادة األب الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب ولير
شىو البلديات والتططي العمراني.

05

وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاقه ،هنه
املادة قمنا بالتعليق عليها سابقًا ،وذكرنا ألصحاب السعادة النواب أنه عند
قطبيقها سيكو من الصعب علينا أخن موافقة اجملالس البلدية على الالئحة
التنفينية هلنا القانو خالل ستة أشهر .وأن ــ يا معالي الرئيس ــ كن وليرًا 41
سابقًا وقعلم أ أخن املوافقة من الناحية العملية والتطبيقية أمر صعب جدًا.
بالنسبة إىل االختصاصات ،أعتقد أ ما ذهب

إليه األخ

دالل البايد

صحيح ،فاالختصاصات فددة وهي  45اختصاصًا حبسب قانو البلديات،
وهنا االختصاص يعترب إشافيًا إليهم ،وبالتالي من الناحية القانونية ومن
الناحية التطبيقية سيكو من الصعب إصدار قرار عن الولير املطتص 45
بشىو البلديات بعد أخن موافقة اجملالس البلدية على الالئحة التنفينية خالل
مدة ال قتجاول ستة أشهر .صحيح أ أخن رأي اجملالس البلدية أمر جيد،
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ولكن رمبا ال حنصل على موافقة أحد اجملالس وبالتالي يتعطل املشروع
بأكمله ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،رأي سعادة الولير يتماشى مع ما أبدي من آراء من قبل اإلخوة 5
النين قكلموا عن هنه املادة ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
سأطرح اآل قوصية اللجنة للتصوي وهي املوافقة على قرار جملس
النواب ،وإذا رُفض يعود اجمللس إىل قراره السابق ،فهل يوافق اجمللس على
هنه املادة بتوصية اللجنة؟

05

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانو يف جمموعه؟

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نأخن الرأي النهائي على مشروع القانو يف اجللسة القادمة.
امسحوا لي أيها اإلخوة واألخوات أ أرحب بامسي وامسكم مجيعًا بأبنائنا

طلبة مدرسة اجلابرية الثانوية الصناعية للبنني ومرافقيهم ،مثمنني الدور الني 45
ققوم به املدرسة يف رعايتها الكرمية هلم ،واهتمامها املتواصل الني يىكد
الرؤية الثاقبة اليت قهدف إىل قسطري كل اإلمكانيات مبا يعود بالنفع عليهم
من خالل لياراقهم امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس الشورى،
وهو ما يسهم بال شك يف قعبيب قدراقهم ومعلوماقهم يف موادهم الدراسية
وخاصة مادة املواطنة ،متمنني هلم االستفادة ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني 31
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 35

4104/3/01م املضبطة 08

بهم ومبرافقيهم مرة أخرى يف جملس الشورى ،فأهالً وسهالً بهم .وننتقل اآل
إىل البند التالي واخلاص مبناقشة ققرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص
مشروع قانو بتعديل بعض أحكام القانو البحري ،الصادر باملرسوم بقانو
رقم ( )43لسنة 0984م( ،املعد يف شوء االقرتاح بقانو ــ بصيغته املعدلة ــ
املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األب فىاد أمحد احلاجي مقرر اللجنة 5
التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب قثبي

التقرير ومرفقاقه يف
01

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على قثبي التقرير ومرفقاقه يف املضبطة؟
05

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

41

(انظر امللحق  /1صفحة )122
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانو  .قفضل األب
مقرر اللجنة.

45

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،قدارس اللجنة مواد مشروع القانو  ،وحبث
أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة وكل من ولارة
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الداخلية وولارة املواصالت وولارة العدل ،كما اطلع اللجنة على رأي جلنة
الشىو التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والني جاء مىكدًا لسالمة
مشروع القانو من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وقد اطلع

اللجنة

كنلك على منكرة املستشار القانوني بشىو اللجا  .وبعد النقاش انته
اللجنة إىل املوافقة على قرار جملس النواب بشأ مواد مشروع القانو

5

القتناعها بوجاهة قلك التعديالت وذلك بالتوافق مع ممثلي اجلهات املعنية،
فيما ارقأت اللجنة حنف املادة ( )30فقرة جديدة ملا قد يسببه حتديد مدة
حفظ قيد الرهن من إشكاليات يف اإلجراءات العملية ،وحيث إ مشروع
القانو يهدف إىل سد الثغرات القانونية يف القانو البحري الصادر باملرسوم
بقانو رقم ( )43لسنة 0984م ،والني قكمن أهميته يف قنظيم حركة 01
املالحة البحرية كونها وسيلة جوهرية للتعارف واالقصال وقسهيل التجارة بني
شعوب العامل؛ فإ اللجنة قوصي باملوافقة على مشروع القانو من حيث
املبدأ ،واملوافقة على التعديالت اليت أوص بها على مواد املشروع بالتفصيل
الوارد يف اجلدول املرفق .إ أهم األسس واملبادئ اليت يقوم عليها مشروع
القانو هي :أوال :معاجلة الثغرات القانونية يف القانو البحري الصادر 05
باملرسوم بقانو رقم ( )43لسنة 0984م مبا يتضمن قوال املراكب القانونية
وإطراد منظومة العمل اليت ينظمها القانو الني مل قطله يد التعديل سوى
مرقني منن صدوره .ثانيًا :أهمية املالحة البحرية باعتبارها أداة نقل السلع
والبضائع واألشطاص بني دول العامل .ثالثًا :ما ميثله املوقع اجلغرايف املتميب
ململكة البحرين من أهمية يف املالحة البحرية .هنا واألمر مرتوك جمللسكم 41
املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ قفضل األب عيسى عبداهلل يتيم القائم
بأعمال الوكيل املساعد للشىو البحرية بولارة املواصالت.
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45

القائم بأعمال الوكيل املساعد للشؤون البحرية بوزارة املواصالت:
شكرًا سيدي الرئيس ،لألسف التعديل الني طرأ على الفقرة  4من
املادة  4غري صحيح متامًا؛ لنلك نقرتح اإلبقاء على املادة األصلية مع قغيري
عبارة «ولير املالية» إىل «الولير املطتص» ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن اآل

يف طور املناقشة العامة ،وبإمكانك إبداء

مالحظتك ــ إ شاء اهلل ــ عندما نأقي إىل مناقشة مواد مشروع القانو مادة
مادة .هل هناك مالحظات أخرى؟
01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانو من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر مشروع القانو من حيث املبدأ ،وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،قفضل األب مقرر اللجنة.

41

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الديباجة :قوصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
45

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟
31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،قفضل األب مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( )4املستحدثة (الفقرة الرابعة) :قوصي اللجنة باملوافقة على هنه 5
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟ قفضلي األخ رباب عبدالنيب
01

العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار موجه إىل اللجنة خبصوص
عبارة «واستثناءً جيول  ...منح اجلنسية البحرينية للسفينة األجنبية» ،حيث
إنين مل أجد أي مربرات لنلك يف هنه املادة بالنات؛ لنلك أمتنى على اللجنة 05
أ قبني مربرات جوالية منح اجلنسية البحرينية للسفن األجنبية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفصل األب مجعة فمد الكعيب.

41

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل السفن األجنبية اليت حتمل
اجلنسية البحرينية ،فإ أي سفينة قعمل يف أعالي البحار وقسجل يف مملكة
البحرين هلا احلق برفع علم مملكة البحرين ،وبالتالي حتمل اجلنسية

البحرينية ،وعلى ذلك قكو حكومة مملكة البحرين متمثلة يف إدارة املوانئ 45
هي املسىولة عن ذلك ،هنا ما أحبب قوشيحه لألخ رباب العريض ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف القانو البحري هناك دول مثل دولة ليبرييا
ودول يف أمريكا الالقينية ودولة اليونا قعطي جنسية بلدها للسفن األجنبية
كنوع من الدخل اإلشايف للميبانية العامة لتلك الدول ،أي قسجل باسم
الدولة املسجلة يف مينائها البحري مع أ السفينة يف األساس ومالكها 5
حيملو جنسيات أخرى ،إال أ قانونها البحري يسمح بإعطاء اجلنسية للسفن
األجنبية ،وهناك بعض الدول اليت قسمى ذات العلم املغلق اليت ال متنح
جنسيتها إال للسفن اململوكة للمواطنني النين حيملو جنسيتها ،ومملكة
البحرين دولة ذات علم مغلق إال أنها أعط

احلق للولير املطتص بالنقل

البحري واملالحة البحرية استثناءً بعد موافقة جملس الولراء يف منح اجلنسية 01
البحرينية للسفن األجنبية املسجلة يف أحد املوانئ البحرينية ،وهنا استثناء من
القانو النافن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب عيسى عبداهلل يتيم القائم بأعمال الوكيل 05
املساعد للشىو البحرية بولارة املواصالت.

القائم بأعمال الوكيل املساعد للشؤون البحرية بوزارة املواصالت:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما لل أكرر أ املادة اليت اقرتح قعديلها غري
صحيحة متامًا ،والبد من االلتبام باملادة السابقة مع قغيري عبارة «ولير املالية» 41
إىل «الولير املطتص» .األب مقرر اللجنة عندما قكلم عن دوليت ليبرييا وبنما
فإ هنا موشوع آخر ،وعندما نتكلم عن ليبرييا فإننا نتكلم عن العلم
املفتوح ،وإذا كا لدى مملكة البحرين ختطي يف املستقبل أ قفتح علمها
فبإمكانها ذلك ،وبإمكانها أ قدعو مجيع اجلنسيات لتسجيل سفنها حت
العلم البحريين ،لنا أرى أ املادة احلالية املقرتحة غري صحيحة ،وأيضًا عند 45
قراءقها غري صحيحة ،لنلك نرجو االلتبام باملادة السابقة يف القانو النافن مع
قغيري عبارة «ولير املالية واالقتصاد الوطين» إىل عبارة «الولير املطتص»،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،القرار قرار اجمللس ،وحنن ليس لدينا مانع 5
من اسرتجاع املادة ،ولكن ممثل ولارة املواصالت األب مياس املعتب باهلل اآلغا
الني حضر اجتماع اللجنة كا كالمه مغايرًا لكالم األب ممثل الولارة
اليوم ،وقد حضر األب مياس املعتب باهلل اآلغا اجتماعاقنا ،وحنن مل نقر املادة
إال بعد مشاورقه.

01

الرئيـــــــــــــــس:
قعين أ من حضر اجتماعات اللجنة كا موافقًا.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
نعم سيدي الرئيس ،األب مياس املعتب باهلل اآلغا هو من حضر 05
اجتماعات اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب عيسى عبداهلل يتيم القائم بأعمال الوكيل
41

املساعد للشىو البحرية بولارة املواصالت.

القائم بأعمال الوكيل املساعد للشؤون البحرية بوزارة املواصالت:
شكرًا سيدي الرئيس ،األب مياس املعتب باهلل اآلغا عندما حضر
اجتماعات اللجنة كا حياول أ يوشح هلم أ هنه الفقرة غري صحيحة،
وحتى صباح اليوم كن أكلمه وقال لي إ الفقرة غري صحيحة وقد حاول
أ أوشح ذلك للجنة ولكنهم مل يقتنعوا .وقد قفاجأت يوم السب بأنه كُتِبَ
يف اجلرائد كالم غري صحيح...

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 40

4104/3/01م املضبطة 08

45

الرئيـــــــــــــــس:
يعين احلكومة قتمسك مبا قدم يف مشروع القانو  ،وليس مع ما
قوصل إليه اللجنة.

القائم بأعمال الوكيل املساعد للشؤون البحرية بوزارة املواصالت:

5

نعم سيدي الرئيس ،حنن نرى اإلبقاء على املادة األصلية ولكن مع
قغيري عبارة «ولير املالية واالقتصاد الوطين» إىل عبارة « الولير املطتص»،
وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األب مجعة الكعيب رئيس اللجنة ،اإلخوة يف احلكومة
ليسوا موافقني على املادة كما مت صياغتها ،وحيبنو الرجوع إىل املادة
كما وردت يف مشروع القانو  ،فهل قسرتدو املادة ملبيد من الدراسة مع
اإلخوا ؟

05

العضو مجعة حممد الكعيب:
ولكن ــ سيدي الرئيس ــ عندما اجتمع اللجنة وحضر اجتماعاقها
األب مياس املعتب باهلل اآلغا مل يكن لديه أي اختالف معنا على صياغة املادة.
ويف كل األحوال حنن نرغب يف اسرتداد املادة ملبيد من الدراسة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

41

شكرًا ،اإلخوا يف اللجنة يرغبو يف اسرتداد املادة ملبيد من
الدراسة ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟
45

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُعاد هنه املادة إىل اللجنة .قفضل األب مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة (( )8الفقرة الثانية) :قوصي اللجنة باملوافقة على هنه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هنه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضل األب
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)44قوصي اللجنة باملوافقة على هنه املادة كما جاءت من 41
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

45

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هنه املادة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضل األب مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة (( )009الفقرة الثالثة) :قوصي اللجنة باملوافقة على هنه املادة 5
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟
01

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

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضل األب

41

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( )499املستحدثة :قوصي اللجنة باستحداث هنه املادة بالصيغة
الواردة يف التقرير.

45

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضل األب
مقرر اللجنة.

01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الثانية :قوصي اللجنة باملوافقة على هنه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
41

هل يوافق اجمللس على هنه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضل األب 45
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة (( )30فقرة جديدة) :قوصي اللجنة حبنف هنه املادة.
31
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُحنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضل األب مقرر
اللجنة.

05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة (( )089فقرة جديدة) :قوصي اللجنة باملوافقة على هنه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟ قفضل األب عيسى عبداهلل يتيم 41
القائم بأعمال الوكيل املساعد للشىو البحرية بولارة املواصالت.

القائم بأعمال الوكيل املساعد للشؤون البحرية بوزارة املواصالت:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ اصطالح «النقل البحري» كافٍ
ــ وليس هناك داعٍ الستطدام عبارة «بالنقل البحري واملالحة البحرية» ــ وهو 45
يشمل مجيع الوسائل البحرية ،فهو اصطالح كافٍ.

الرئيـــــــــــــــس:
ققصد حنف عبارة «املالحة البحرية» ،هل هنا هو املطلوب؟
31
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القائم بأعمال الوكيل املساعد للشؤون البحرية بوزارة املواصالت:
نعم سيدي الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،قفضل األب مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املالحة البحرية قشمل مسىولية الولير حتى
عن املمرات اليت ققود السفن إىل موانئ البحرين ،سواء ميناء سرتة أو ميناء
سلما أو ميناء خليفة ،فهي ممرات خاصة ،والبد من إرشاد السفن إليها01 ،
وهناك عالمات إرشادية خاصة ،وهنه كلها ققع شمن مسىولية الولير،
وليس مسىوليته فق

سفن النقل ،وعبارة «واملالحة البحرية» قضمن هنه

املسىولية ،فهناك مسىولية وشع اخلرائ  ،وخرائ ملواقع إنارة ،ومرشدو
حبريو  ،وقنوات حبرية ،وهنه اإلشافة ــ أعين عبارة «واملالحة البحرية» ــ
مهمة يف األساس ،ألنها ققع شمن مسىولية الولير ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ لولوة صاحل العوشي.
41

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،األب ممثل احلكومة اليوم مرة يقول ــ يف املادة
اليت سبق أ وافق اللجنة على إعادقها ــ لنكتفِ بالولير املطتص ،واآل
يقول إنه يكتفي بالنقل البحري ،والبد أ قكو هناك مواءمة بني
النصوص .ليسمح لي اجمللس عندما اعرت

على املادة السابقة اخلاصة

حباالت اجلنسية ،فالقانو النافن يُعطي ولير املالية حق منح اجلنسية للسفن 45
األجنبية ،وجاء هنا القانو وغيّر فق

يف مسمى الولير ،وإذا كان النية

متجهة إىل ختصيص املسمى للولير ــ وقد فهم أ اخلطأ الني اعتور املادة
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األوىل خاص مبسمى الولير ــ حيث قال

اللجنة «الولير املطتص بالنقل

البحري واملالحة البحرية» فق  ،فإ النص املوجود يف القانو هو النافن
حاليًا ،وعليه ال أعتقد أ لكالم األب ممثل احلكومة فل ،ألننا مرة
سنقول الولير املطتص ،ومرة أخرى سنقول ولير النقل البحري .اللجنة انته
إىل حتديد الولير املطتص فيما يتعلق بشىو هنا القانو  ،وقد كا من قبل 5
هو ولير املالية ،فالقانو النافن يُعطي ولير املالية بعض االختصاصات ،أما
حاليًا فانته اللجنة إىل حتديد الولير بالولير املطتص بشىو النقل البحري
واملالحة البحرية ،وجودة التشريع ــ اليت ذهب إليها األب ممثل الولارة ــ قتفق
مع عبارة «الولير املطتص» ،ألنه قد يكو الشطص املسىول اليوم هو ولير
املالية وغدًا قد يكو شطصًا آخر ،إذ فصالحية التشريع وجودقه قتطلبا

01

أ نرتك عبارة «الولير املطتص» ،ولكننا البد أ حندد يف كل املواد هل هو
«الولير املطتص» أم هو ولير بعينه حيددّ حتديدًا نافيًا للجهالة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،قفضل األب مجعة فمد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل عبارة «النقل البحري واملالحة
البحرية» ،القصد من «النقل البحري» ــ كما هو متعارف عليه ــ هو السفن
اليت قنقل مواد ومشتقات نفطية وما شابه ،أما «املالحة البحرية» فتشمل كل 41
األمور اليت قتعلق بالبحر ،من مرشدي السفن ،واملمرات البحرية وغريها،
وأعتقد أننا جيب أ نبقي عبارة «النقل البحري واملالحة البحرية» ألنها
أفضل ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األب ممثل ولارة املواصالت ،أعتقد أ

ليادة «املالحة

البحرية» لن قضركم.
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القائم بأعمال الوكيل املساعد للشؤون البحرية بوزارة املواصالت:
سيدي الرئيس ،عبارة «النقل البحري» كافية ،وحنن نفهم أنها قعين
كامل النقل البحري .بالنسبة إىل املادة ( )4الفقرة الرابعة ،أقول إ الفقرة
سليمة ،واملراد هو فق قعديل عبارة «ولير املالية واالقتصاد الوطين» لتصبح
«الولير املطتص» أو أي ولير مسىول عن هنا املوشوع ،واملادة سليمة مائة يف 5
املائة .موشوع النقل البحري واملالحة البحرية هنا حتصيل حاصل ،فالنقل
البحري يشمل مجيع ما ذكره اإلخوا  ،وال قوجد دولة لديها نقل حبري
ومالحة حبرية ،فق النقل البحري ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ دالل جاسم البايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد فق

أ أؤكد أنين مع اللجنة يف

اإلشافة اليت أشافتها ،وخاصة أ هيئة التشريع واإلفتاء القانوني جاءت يف 05
هنا اجلانب وأشاف
أصبح

اإلشافة نفسها .مسألة املالحة البحرية واإلرشاد

مستطدمة شمن قوانينهم وشمن االقفاقية اليت مت قوقيعها من

قبلهم ،ومن شمن القرارات الصادرة أيضًا ،وعليه أعتقد أ ما اجته إليه
اللجنة بالتمسك بهنه اإلشافة يف فله ،ويستوجب منا ذلك أ نُساند قرار
41

اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب الدكتور عصام عبدالوهاب الربلجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس.

45

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة طلب

اسرتداد املادة ( )4الفقرة

الرابعة ،وموشوع عبارة «النقل البحري واملالحة البحرية» سوف يتوقف على
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قرارها بالنسبة إىل املادة ( )4الفقرة الرابعة ،فلنلك أرجو قأجيل التصوي
على هنه املادة إىل أ يأقي ققرير اللجنة بالنسبة إىل املادة املسرتدة ،أل
االصطالح البد أ يكو موحدًا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األب املستشار يقول إ هناك ارقباطًا بني املادقني ،ومادام
اللجنة اسرتدت املادة ( )4الفقرة الرابعة فعليها أ قنتظر للنظر يف هنه املادة
حبيث قتماشى كلتا املادقني معًا .اإلخوة يف اللجنة هل قسرتدو هنه املادة
أيضًا حتى يتم قوفيقها على شوء قراركم بشأ املادة ( )4الفقرة الرابعة؟

01

قفضل األب مجعة فمد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
ال مانع لدينا سيدي الرئيس ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ دالل جاسم البايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،سىالي هو :بالنسبة إىل املرسوم الني وافقنا
عليه رقم  49لسنة 4104م والني نص ــ فيما يتعلق بالولير ــ على أ يكو

41

خمتصًا بقانو املىسسة العامة واملوانئ البحرية ،من الولير املطتص بهنه
الشىو ؟! هل املستهدف هو قغيري الولير املطتص باملوشوع؟! من املهم أ
نعرف هنه اآللية عندما جتتمع اللجنة مع الولارات احلكومية ،أعتقد أ هنا
اجلوهر بالنسبة إىل هنه املادة ،وشكرًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ لولوة صاحل العوشي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،األب ممثل ولارة املواصالت ،يف البداية قال إ
املادة خطأ ،واقضح يف األخري أ املادة يف حكمها املوشوعي املتعلق
باجلنسية صحيحة ،ألنها جاءت نفاذًا للقانو املوجود حاليًا ،كل ما هنالك
هو يف املسمى ،هل نكتفي بنكر «الولير املطتص» أم حندد الولير؟ مع 5
احرتامي لقرار اسرتداد املادة إال أ املادة اليت اعرت

عليها صحيحة يف

موشوعها وإمنا كا اخلالف حول «الولير املطتص» ،مبعنى أ قعطيل
القانو وإعادقه إىل اللجنة مرة أخرى فيما يتعلق مبصطلح «الولير املطتص» أو
حتديد الولير املسىول عن هنا األمر؛ أعتقد أ هنا ليس صحيحًا ،وخاصة
بعد إقراره أ املادة صحيحة يف حكمها املوشوعي .أنا ال أصادر رأيًا ولكن 01
رأي اللجنة ميثله رئيس اللجنة ،دعونا حنسم املوشوع ،وكما ذكرت األخ
دالل البايد أ املرسوم حدد الولير املطتص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ اإلخوة يف اللجنة يودو اسرتداد هنه املادة كي 05
يوافوننا بتقرير ال يكو فيه قناقض بني قرارهم وقرار اجمللس اليوم ،هل
هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

41

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على طلب اللجنة اسرتداد هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)

45

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُعاد هنه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضل األب
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الثالثة :قوصي اللجنة باملوافقة على هنه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة .وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال
واخلاص مبواصلة مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة شىو املرأة
والطفل خبصوص مشروع قانو بشأ محاية األسرة من العنف( ،املعد يف
شوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) .ابتداءً من املادة ( 9 :04بعد

41

إعادة الرتقيم).

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
سيدي الرئيس.
45

الرئيـــــــــــــــس:
قفضلي األخ الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،ققدم

إليكم بطلب إعادة مناقشة املادة

األوىل املتعلقة بالتعريفات.
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الرئيـــــــــــــــس:
نعم سيتم عر

طلبك على اجمللس وذلك قبل أخن الرأي النهائي على

مشروع القانو إ شاء اهلل .أطلب من األخ الدكتورة جهاد عبداهلل الفاشل
مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 9 :04بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على حنف
هنه املادة.

01

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
41

الرئيـــــــــــــــس:
إذ حتنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة
اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )9املستحدثة :قوصي اللجنة باملوافقة على استحداث هنه املادة45 .

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 53

4104/3/01م املضبطة 08

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 01 :03بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على حنف 01
هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ حتنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة

45

اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )01املستحدثة :قوصي اللجنة باملوافقة على استحداث هنه
املادة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟ قفضلي األخ

لولوة صاحل

العوشي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  01املستحدثة قنص على التالي «جيب
على النيابة العامة أو مراكب الشرطة قبول البالغات »...هنا النص يدخل يف
موشوع قبول قيد البالغات ،أما قبول البالغات فسيرتقب عليه أثر على صحة
البالغ أو عدم صحته ،فمن املفرت

أ يكو النص على النحو التالي «جيب

على النيابة العامة أو مراكب الشرطة قبول قيد البالغات »...وليس «قبول 01
البالغات» ألنه بالنص احلالي قكو الشرطة والنيابة العامة قد أخنقا قراراً
وهو أ هنا البالغ صحيح ،وهنا ال جيول يف اإلجراءات اجلنائية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.

05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن وشعنا عبارة «البالغات والشكاوى»
لوجود أمرين يف هنا القانو  :هناك شكاوى ختضع لقانو اإلجراءات
اجلنائية واليت جيول التنالل عنها وذكرت يف املادة  ،9وهناك البالغات وهي 41
عبارة عن أي بالغ يتقدم به املبلِّغ ،وهلنا حنن حاولنا أ نفصل بينهما فق
بالنسبة إىل هنا األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
45

شكرًا ،قفضلي األخ لولوة صاحل العوشي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مالحظيت ليس

يف البالغ أو الشكوى،

ذُكر هنا البالغ والشكوى ولكن هل نقصد قبوهلما أم قبول قيدهما؟ هنا
هو استفساري ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،اهلدف من هنا النص هو الوجوب ،مبعنى أ

5

أي بالغ أو أي شكوى قُقدم إىل اجلهات املطتصة يتم قبوهلا ألننا جند يف
بعض األحيا أ بعض الشكاوى أو البالغات اليت قُقدم إىل مراكب الشرطة
ال ققبل ،ويف بعض األحيا حياولو الوصول إىل صلح قبل ققديم البالغات،
ولنا وشعنا هنا النص ،وكما قل إننا حاولنا أ نفصل بني البالغ وبني
الشكوى فق  ،ولكن بالنسبة إىل القيد فالبد أ

يقيدوا البالغ 01

والشكوى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ دالل جاسم البايد.
05

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن استهدفنا من نص هنه املادة مسألة
وجوبية الشكوى أو البالغ كعنصر من عناصر احلماية ،وخاصة أننا قطرقنا
إىل هنا النص مراعاة للمادة  9من قانو اإلجراءات اجلنائية اليت حظرت على
النيابة العامة أال قستلم شكاوى معينة إذا كان

فددة جبرائم معينة 41

متعارف عليها وهي جرائم الشكوى ،فجاءت هنه املادة كي قتيح نوعًا من
االلتبام يف التعامل مع قضايا العنف بدءًا مبراكب الشرطة أو أي جهة خمتصة
بتلقي هنه البالغات .مسألة قبول قيد الشكوى ال قعين صحة الشكوى أو
إدانتها وغري ذلك ،هنه األمور ذكرناها يف الفقرة األخرية من املادة «اختاذ
مجيع اإلجراءات القانونية الاللمة» ،واإلجراءات القانونية قتم عن طريق :قلقي 45
األدلة ،والتحقيق ،واالستدعاء ،وإحالة املوشوع إىل النيابة العامة ،واختاذ
إجراءات أخرى ،فهنه املسألة االبتدائية استهدفنا فيها وجوب أخن البالغ
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حتى ال أقدم بالغًا ال يقبل وال ينظر فيه وال قتطن فيه أي إجراءات،
فاملستهدف هنا هو أمر محائي حب وفق القانو وهو املرحلة األوىل اليت يبدأ
فيها سري موشوع العنف األسري ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب سعيد فمد عبداملطلب املستشار القانوني بولارة
العدل والشىو اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقفق مع ما انته إليه األخ لولوة العوشي01 ،
عبارة «جيب على النيابة قبول» قوحي بأ النيابة العامة ال ققبل ،والنيابة ققبل
أي بالغات ققدم ،واملقصود هو أنها قتلقى ،والعبارة األفضل هي «جيب على
النيابة العامة قلقي البالغات والشكاوى املتعلقة بالعنف األسري وعليها اختاذ
مجيع اإلجراءات ،»...أي بعد أ يتلقوها يتطنو اإلجراءات ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ لولوة ،هل قتفقني مع التعديل الني ورد من املستشار
القانوني بولارة العدل والشىو اإلسالمية واألوقاف؟
41

العضو لولوة صاحل العوضي:
التوجه الني قاله صحيح ،وباإلشافة إىل الصياغة فإ اخلشية من
مراكب الشرطة ،فالنيابة العامة ال خيشى منها أل القائمني عليها على دراية
بقانو اإلجراءات اجلنائية ،ولكن خيشى من مراكب الشرطة عندما يأقي
إليهم نص من هنا النوع وكأمنا أثر هنا النص على نفسية من سيطبقه يف

مراكب الشرطة ،ومعروف أنه يف مراكب الشرطة ليس كل من يتلقى 45
البالغات على نفس مستوى النيابة العامة ،قد يفهم من النص أنه يقبله،
ومعنى ذلك أنه بنص القانو على النيابة العامة أو على الشرطة قبول هنا
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البالغ ،ولكن عندما نقول «على النيابة العامة قبول قيد البالغ ،»...فإ القيد
غري قبول البالغ .وأقرتح قعديل العبارة لتكو «قبول قيد البالغ» حتى ننتهي
من كل اإلجراءات ،وكلمة «قيد» أو الكالم الني اقرتحه ممثل ولارة
العدل يىديا إىل النتيجة نفسها؛ ألننا نريد أ نبتعد عن شبهة اإلحياء
5

للقائمني على إنفاذ القانو بأ يقبلوا البالغ بعالقه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األب املستشار القانوني بولارة العدل ،أن قريد فق

قغيري

كلمة «قبول» إىل «قلقي»؟

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

01

نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك من يتبنى هنا االقرتاح؟ قفضلي األخ

رباب عبدالنيب 05

العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،كلمة «قبول» قعطي املعنى نفسه لكلمة
«قلقي» ولكننا وشعنا كلمة «قبول» خلصوصية هنا القانو وملا وجدناه عند 41
التطبيق ،وبالتالي قيده أو قبوله يىدي إىل النتيجة نفسها ،أي يتلقى هنا
البالغ وبعد ذلك قىخن اإلجراءات ،وال يقصد من قبول البالغ أننا انتهينا من
موشوع أ هنه املرأة أو هنا الرجل أو هنا الولد فعالً وقع عليه العنف ،هو
لفظ قانوني باعتبار وجوبية أ يقبلوا أو أ يتلقوا أو أ يقيدوا هنا البالغ.
45

حنن يف اللجنة نرى أ النتيجة واحدة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب خليل إبراهيم النوادي.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،البد أ هناك مربرًا جلأت إليه اللجنة عند
استحداث هنه املادة .وأعتقد أ القيد قد يكو قيدًا وال جتري الدعوى به،
ولكن أعتقد أ اللجنة كان موفقة ،وأوافق األب سعيد عبداملطلب يف أ
5

كلمة «قلقي» أقوى وأكثر قأثريًا...

الرئيـــــــــــــــس:
هل قوافق على قغيري كلمة «قبول» إىل كلمة «قلقي»؟
01

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
واألخ لولوة العوشي أيضًا موافقة واألخ رباب العريض ققول إنه
ليس هناك فرق ،وعليه أرى أ نصوت على املادة مع األخن بهنا التعديل وهو 05
قغيري كلمة «قبول» إىل كلمة «قلقي» .هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
41

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هنه املادة مع األخن التعديل
املنكور؟

(أغلبية موافقة)

45

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة بالتعديل املنكور .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي
األخ مقررة اللجنة.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 00 :04بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على هنه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هنه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي
األخ مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 04 :05بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على حنف 41
هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

45

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُحنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة
اللجنة.
5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 04املستحدثة) :قوصي اللجنة باستحداث هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هنه املادة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة .واآل بعد أ مض ساعة سنأخن الرأي النهائي
على مشروع قانو بإشافة مادة جديدة برقم ( 390مكررًا) إىل قانو

41

العقوبات الصادر باملرسوم بقانو رقم  05لسنة 0999م ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم  51لسنة 4104م .وقد وافق اجمللس على مشروع القانو يف
جمموعه يف وق سابق ،فهل يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟
45

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يُقر مشروع القانو بصفة نهائية .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي
األخ مقررة اللجنة.

31

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 03املستحدثة) :قوصي اللجنة باستحداث هنه املادة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟ قفضلي األخ

لولوة صاحل

العوشي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا وردت احملكمة الصغرى املدنية ،وحنن
بصدد حاالت عنف وحاالت اعتداء ،فما دخل احملاكم املدنية يف موشوع
النقل املىق للمجين عليه؟ حنن يف نطاق عنف واعتداءات ،فوردت احملكمة
الصغرى املدنية يف هنه املادة ،ومن املفرت

أ قنكر احملاكم الصغرى
01

اجلنائية وليس املدنية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن وجدنا أنه قرار مىق

سيصدر عن

النيابة العامة بنقل املعتدى عليه ،وبالتالي كا من األوجب أ يتم عرشه
على احملكمة الصغرى املدنية ،ووجدنا أ هنه قرارات مدنية ال قشوبها أي
مسألة جنائية ،وبالتالي جعلنا هنا االختصاص يف هنا املوشوع للمحاكم
41

املدنية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ لولوة صاحل العوشي.
45

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،االختصاص القضائي النوعي للمحاكم
الصغرى ورد يف قانو املرافعات املدنية والتجارية ،وقانو اإلجراءات اجلنائية
حدد أيضًا اختصاص احملاكم الصغرى اجلنائية ،ويف هنا املوشوع سيحدث
خل  ،فاحملاكم املدنية ليس هلا اختصاص يف أي جبئية قتعلق بالقضاء
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اجلنائي ،وأحكام فاكم التمييب واحملاكم على خمتلف درجاقها ققضي
بعدم جوال نظر أي نباع مدني لدى فاكم جنائية فيما عدا االدعاء باحلق
املدني وهنا له إجراءاقه وموجباقه يف قانو اإلجراءات اجلنائية ،أما البج
باحملاكم الصغرى املدنية يف موشوع متعلق بالعنف األسري فليس له فل،
حتى لو كا ذلك قرارًا وقتيًا ،فالقرار الوقيت أو القضاء املستعجل له 5
نظامه ،وليس لج احملاكم الصغرى اليت وردت اختصاصاقها على سبيل
احلصر يف قانو املرافعات املدنية والتجارية ،وأقرتح قغيري كلمة «املدنية» إىل
«اجلنائية» ليكو األمر أوجب وأكثر مالءمة ومواءمة مع مفردات مشروع
قانو العنف األسري ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل سعادة األب عبدالعبيب بن فمد الفاشل ولير شىو
جملسي الشورى والنواب.

05

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،املادة  04املستحدثة عاجل

هنا املوشوع،

فقد أوجب على مراكب الشرطة «0ــ نقل املعتدى عليه إىل أقرب مستشفى أو
مركب صحي4 ...ــ بناء على أمر صادر من النيابة العامة يتم نقل املعتدى عليه
إىل إحدى دور اإليواء التابعة للولارة يف حاالت العنف ،»...فليس هناك داعٍ
لتعقيد املوشوع ونقله إىل احملكمة ،وال أعتقد أ هناك داعيًا للمادة 41 03
املستحدثة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.

45

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن عندما وشعنا النيابة العامة فهي ليس
جهة قضائية ،صحيح أنها شعبة من شعب القضاء ولكنها ليس
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حكم ،وبالتالي حنن نرغب يف أ يكو نقل املعتدى عليه بعد عرشه على
احملكمة الصغرى املدنية ليكو القرار قرارًا مشروعًا وجاء من القضاء،
وأعتقد أ نص «بناء على أمر صادر» شروري وليس قبيدًا ،واألوامر الصادرة
عن النيابة العامة دائمًا هي أوامر وقتية ،وقد يكو هنا املوشوع جديدًا على
قضائنا أل النيابة العامة مل قتولَ أمورًا مدنية ،وعندما نرجع إىل الدول 5
األخرى جند أ النيابة العامة قتوىل أمورًا مدنية وقتية ،وباعتبارها جهة
حتقيق فالبد أ يعر

مثل هنا املوشوع على القضاء املدني .حنن يف اللجنة

جعلنا االختصاص للمحاكم املدنية ألمر ،وهو أننا نتكلم عن قاصر أو
عديم األهلية ،وبالتالي مل نُرِدْ أ ندخلهم يف أجواء احملاكم اجلنائية،
وخاصة أ مسألة النقل أمر مدني ،فوجدنا أ اختصاص احملاكم العادية هو 01
األسلم يف هنا النص وليس احملاكم اجلنائية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ دالل جاسم البايد.

05

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشيف إىل ما قفضل به األخ رباب العريض
يف هنا الشأ أننا اختلفنا حول نقل هنه املسألة إىل احملكمة الشرعية أو
قبقى يف احملكمة اجلنائية ،ولكن مل نستطع أ نأخنها إىل احملاكم

الشرعية باعتبار أ احلاالت اليت قد نواجهها من عديم األهلية أو القاصر قد 41
قكو من غري املسلمني ،فال خيضع األمر للمحاكم الشرعية باعتبار أنها
قنظر فق يف املسائل املتعلقة باملسلمني ،وهنا سيكو إجراء وقتيًا ال يرتقب
عليه البحث يف احلق ،بل يرتقب عليه أ يكو هناك قرار وقيت لسرعة
احلماية ،وأ يصدر فيه قرار التسبيب وملاذا استوجب النقل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب سعيد فمد عبداملطلب املستشار القانوني بولارة
العدل والشىو اإلسالمية واألوقاف.
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45

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،بشأ اختصاص احملكمة الصغرى يف حالة
النيابة العامة حنن نتكلم عن املعتدى عليه ،أي أ املسألة جنائية ،والقرار
صادر عن النيابة العامة ،واجلهة الوحيدة املطتصة بالنظر يف قرارات النيابة
العامة هي احملكمة الصغرى اجلنائية وليس احملكمة املدنية وإال سيكو

5

هناك قناقض يف اإلجراءات اخلاصة باحملاكم .النص هنا أيضًا ليس كامالً
حيث ينص على أنه« :إذا كا قاصرًا أو عديم األهلية ،خالل أسبوعني
لتحديد ،»...لألسف الشديد ليس لدينا حتديد الختصاص احملكمة يف هنا
الشأ  ،هل ستلغي القرار أم ستوافق على القرار؟ وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ املوشوع اآل أصبح واشحًا ،األخ لولوة العوشي
ــ ويىيدها مستشار ولارة العدل ــ قرى قغيري عبارة «احملكمة الصغرى املدنية»
إىل عبارة «احملكمة الصغرى اجلنائية» ،وسنطرح املوشوع للتصوي .

العضو رباب عبدالنيب العريض:

05

سيدي الرئيس من قبنى املوشوع؟ أنا مل أرَ أحدًا ققدم باقرتاح
مكتوب ،حيث إنه من املفرت

ققديم اقرتاح مكتوب حتى يتم التصوي

عليه.

41

الرئيـــــــــــــــس:
اجمللس موافق على ذلك ،وال مشكلة يف ذلك.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
إذ سوف نقدم كل اقرتاحاقنا شفوية إىل معاليكم!

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ رباب خني األمر بروية.
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45

العضو رباب عبدالنيب العريض:
عندما مت وشع احملاكم املدنية فقد قصدنا ذلك ،ومل يكن هناك أي
اختالط أو قعار  ،حنن بصفتنا مشرعني أعطينا هنا االختصاص للمحاكم
املدنية ،أين اخلل الني ذكره األب سعيد عبداملطلب؟ مل نفهم ما قاله.

الرئيـــــــــــــــس:

5

عفوًا يا أخ رباب أن قل ِ رأيك واإلخوة قالوا رأيهم.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
01

البد لي أ أدافع عن التقرير الني قدمته.

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ

لولوة حتى ال قبعل األخ

رباب قدمي اقرتاحك مكتوبًا

للتصوي عليه.

05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
يا سيدي الرئيس أنا فق

أريد أ أعرف السبب من وراء قوهلم إ

هناك خلطًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
اجمللس سيصوت حبسب قناعته ،وعلى كلٍ هنا هو التعديل املقرتح
مكتوبًا ،وهو قغيري عبارة «احملكمة الصغرى املدنية» إىل عبارة «احملكمة
الصغرى اجلنائية» يف املادة رقم  03املستحدثة ،هل يوافق اجمللس على
استحداث املادة  03مع قعديل عبارة «احملكمة الصغرى املدنية» إىل

45

«احملكمة الصغرى اجلنائية»؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة اللجنة.
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31

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 04 :09بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة حبنف هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
5

هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُحنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة 05
اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )04املستحدثة :قوصي اللجنة باستحداث هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:

41

هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

45

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ

مقررة

اللجنة.
5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )05املستحدثة :قوصي اللجنة باستحداث هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هنه املادة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة .وننتقل إىل مسمى الباب التالي ،قفضلي األخ
41

مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
الباب الرابع :التدابري اجلنائية املتعلقة بالعنف األسري :قوصي اللجنة
باملوافقة على مسمى هنا الباب بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:

45

هل هناك مالحظات على مسمى هنا الباب؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر مسمى الباب بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي
األخ مقررة اللجنة.

01

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 09 :09بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على حنف
هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
41

هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُحنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة 45
اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 09 :08بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على حنف
هنه املادة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُحنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة
اللجنة.

05

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 08 :09بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على حنف
هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
41

هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
45

هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُحنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة 31
اللجنة.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 09 :41بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على حنف
هنه املادة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُحنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة
اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 41 :40بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على حنف 41
هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

45

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُحنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة
اللجنة.
5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 40 :44بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على حنف
هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُحنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة 41
اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )09املستحدثة :قوصي اللجنة باستحداث هنه املادة.
45

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
01

املادة ( )09املستحدثة :قوصي اللجنة باستحداث هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟ قفضلي األخ

لولوة صاحل

العوشي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صحيح أ اجمللس وافق على املادة  ،09واملادة
 09هي حكم املادة  09ذاقه ،حيث إ املادة  09قنص على« :يعاقب باحلبس
مدة ال قبيد على شهر وبغرامة ال قبيد على مائة دينار أو بإحدى هاقني
العقوبتني كل من خالف أمر احلماية» ،واملادة  09أشاف إليها «مع عدم 41
اإلخالل بأية عقوبة أشد يف قانو العقوبات أو أي قانو آخر يعاقب باحلبس
مدة ال قبيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال قبيد على مائيت دينار أو بإحدى هاقني
العقوبتني كل من خالف أمر احلماية باستطدام العنف جتاه أي من املشمولني
بأحكام هنا القانو » ،هل العنف يعد ظرفًا مشددًا؟ أل احلكم نفسه هنا
هو أمر احلماية ،ولكن أمر احلماية هنا هو الني به عنف ،ألنه ظرف مشدد 45
يف مقاومة أمر احلماية ،هنا ما أردت أ أقأكد منكم خبصوصه ،فهل
يعترب ــ يف حالة العنف ــ ظرفًا مشددًا أم يُفرد له نص قائم بناقه يف القانو ؟
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هنا من حيث الصياغة التشريعية اليت رأيناها يف قانو العقوبات أو القوانني
اجلنائية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.

5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  09قعاقب فق على جمرد خمالفة أمر
احلماية ،بينما املادة  09قسن العقوبة يف حالة إذا كا أمر احلماية مرقب
باستطدام العنف« ،ومع عدم اإلخالل» جاء على أساس الرجوع إىل القوانني 01
األخرى يف االعتداءات املتعلقة بها ،وأعتقد أ النص ــ حتى بالنسبة إىل اإلخوة
األعضاء ــ واشح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى على هنه املادة؟

05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
41

هل يوافق اجمللس على استحداث هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )08املستحدثة :قوصي اللجنة باستحداث هنه املادة.
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45

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟ قفضل األب نوار علي احملمود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،البند  4من املادة  08املستحدثة ينص على أنه 5
«ويعاقب باحلبس مدة ال قبيد على مخس سنوات وبغرامة ال ققل عن مخسمائة
دينار» ،هنا جيب أ يكو احلبس وجوبيًا ،ولنلك أقرتح أ يكو النص
على النحو اآلقي« :ويُعاقب باحلبس مدة ال قبيد على مخس سنوات وبغرامة ال
ققل عن مخسمائة دينار كل من ارقكب إينا ًء جسديًا أو جنسيًا» ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب خليل إبراهيم النوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البند  4أعتقد أ حرف (الواو) حرف لائد 05
ال فل له .وأقرتح أ يُحنف من مقدمة البند  ،4وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدي اقرتاح مقدم من األب نوار احملمود وهو قغيري البند  4إىل
النص اآلقي« :ويُعاقب باحلبس مدة ال قبيد على مخس سنوات وبغرامة ال ققل 41
عن مخسمائة دينار كل من ارقكب إيناءً جسديًا أو جنسيًا» ،وأيضًا لدينا
اقرتاح آخر مقدم من األب خليل النوادي وهو حنف حرف (الواو) من مقدمة
البند  ، 4فحبنا لو يتفق األب نوار احملمود مع األب خليل النوادي على حنف
حرف (الواو) .قفضل األب فمد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال ميكن اجلمع بني التعديلني ألننا قد نوافق
على أحدهما وال نوافق على اآلخر ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 95

4104/3/01م املضبطة 08

45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل سعادة األب عبدالعبيب بن فمد الفاشل ولير شىو
جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أنا لدي سىال موجه إىل اللجنة اليت أشاف
هنه املادة املستحدثة .حينما ققول «يعاقب باحلبس مدة ال قبيد على ستة أشهر
وبغرامة ال ققل عن مائة دينار أو بإحدى هاقني العقوبتني ،كل من ارقكب
فعالً أدى إىل إيناء نفسي» ،لو أردنا قطبيق ذلك على الواقع ،على سبيل

املثال :إذا قأخرت ابنة أحد اآلباء ،وقام أبوها باستطدام حقه األبوي 01
مبعاقبتها ،بينما قام البن بتقديم شكوى شده ،فهل يعاقب القانو األب
على ذلك؟ أمتنى أ قوشحوا لنا ذلك .هنه املادة ققول إنه يعاقب من ارقكب
أي إيناء نفسي باحلبس مدة ال قبيد على ستة أشهر أو بالغرامة ،فلنفرت
أحد اآلباء عاقب ابنته بسبب رجوعها يف وق

أ

متأخر من الليل ،وذهب

لتقديم شكوى شده ،فما هو التطبيق العملي هلنه املادة هنا؟ وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ دالل جاسم البايد.
41

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :ما قفضل به سعادة األب عبدالعبيب
الفاشل هو كالم جدًا يف فله ،ورمبا حنن حينما بدأنا مبناقشة هنا
القانو كنا خنشى فعالً من كيفية قطبيق هنا القانو يف اجملتمع البحريين.
وقد اجتمعنا معه ومع اإلخوا من ولارة الداخلية وناقشنا هنا األمر ،ولنلك

حنن حينما ناقشنا قعريف اإليناء النفسي حاولنا وشعه يف ظل األمور اليت 45
قكو فددة جدًا ومفسرة .أيضًا لدي نص مادة من مواد قانو العقوبات،
وأنا أعتربه يرد على التطوف املوجود لدى سعادة األب عبدالعبيب الفاشل
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والني سيُثب يف مضبطة اجللسة اليوم حتى ينهب أيضًا إىل نية املشرع وأين
اجته فيما يتعلق باإليناء النفسي؟ وذلك حينما قال املثال عن البن اليت
قرجع إىل املنبل يف وق متأخر ،هل العرف يف البحرين أ يتم دخول البنات
منالهلم يف وق متأخر من الليل؟ هنا أصبح عرفًا يف اجملتمع البحريين،
وبالتالي حنن نعرف أ العرف هو السلوك الصحيح الني يعتاد عليه اجملتمع 5
ويأخن مع الوق ركن اإللبام ،فيصبح ملبمًا للجماعة ،وقانو العقوبات
البحريين نص على أنه ال جرمية إذا وقع الفعل استعماالً حلق مقرر مبقتضى
القانو أو العرف ،وبالتالي هنا يُعترب ذلك من األسباب املانعة ملسألة حتمل
املسىولية اجلنائية بشأنها ،فاملثال الني شربه سعادة الولير حنن أخنناه يف
عني االعتبار ،ولكن للعرف فل اعتبار لدينا ،وفيه من األسباب اليت 01
قكو مانعة من املسىولية اجلنائية .أما خبصوص ما قفضل به األب خليل
النوادي ،فنحن يف قانو العقوبات لدينا حتى يف التعداد الرقمي مسألة
إشافة حرف (الواو) يف الركن الثاني مثل الني قكو فيه العقوبات
التكميلية ،ولكن إذا ارقأى اجمللس إلالة حرف (الواو) من البند الثاني فال
أعتقد أننا سنمانع ،ولكن خبصوص ما قفضل به األب نوار احملمود فنحن يف 05
اللجنة ال نتفق معه ،حيث إننا حينما وشعنا النص أخننا يف االعتبار وجود
نصوص يف قانو العقوبات قأخن بعقوبات أشد ،فهو يأخن بتطبيق قانو
العقوبات ،ومثال ذلك يف مسألة اإليناء اجلنسي ،فاليوم إذا كان هناك
مسألة اغتصاب فال ميكن أ أطبق نص العقوبة املقرر هنا ،إمنا سوف
أنتقل إىل قطبيق العقوبات الواردة يف اجلرائم املتعلقة باالغتصاب يف قانو

41

العقوبات ألنه قرتقب عليها عقوبات أشد من املنصوص عليها يف العقوبات
املقررة يف هنه املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ لولوة صاحل العوشي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق مبا قفضل به سعادة ولير شىو
جملسي الشورى والنواب هو يف فله من الناحية التطبيقية ،وحنن أمام قانو
جديد مبوشوعه وبأحكامه وباإلجراءات اليت قضمنها مبا فيها إجراءات
احلماية والتدابري املىقتة اليت متلكها سلطات إنفاذ القانو مبوجب هنا 5
املشروع .مشروع القانو عرّف اإليناء النفسي ،وبالتالي أي قا ٍ سوف يطبق
هنا القانو عند العقوبة سريجع إىل قعريف اإليناء النفسي ،وهنا اإليناء
النفسي املعرف يف مشروع القانو فكوم باملواد اليت أشارت إليها األخ
دالل البايد وبصفة خاصة يف قانو العقوبات الني ال يعترب فيه الفعل جمرمًا
إذا كا مباحًا مبوجب القانو أو كا حقًا من احلقوق ،وسيدخل يف ذلك 01
حق الولي يف قأديب ابنه يف حدود معينة ققرها الشريعة اإلسالمية .أنا مع
اقرتاح األب خليل النوادي حبنف حرف (الواو) يف بداية البند  4ألنه ال فل
له .أما خبصوص ما قفضل به األب نوار احملمود فمع ققديري لرأيه والغاية اليت
يهدف إليها من هنا التعديل فإننا أيضًا أمام قانو جديد ال نتطن فيه
التشديد يف العقوبات لكي ال يكو اجملتمع يف حالة من النفور من هنا 05
املشروع ،فحسنًا فعل اللجنة حينما أعط القاشي السلطة التقديرية ما بني
العقوبات البدنية والعقوبات املالية ،ألننا ماللنا نتعامل يف نطاق األسرة
البحرينية ،وبغض النظر عن اختالفنا يف نطاق هنه األسرة أو اقفاقنا ــ كما
حصل يف اجللسة السابقة ــ فإننا ماللنا يف نطاق األسرة ويف ظل احلفاظ على
النسيج األسري يف اجملتمع البحريين ،فاالقرتاح الني ققدم به األب نوار 41
احملمود يوجب على القاشي احلبس ،ويف احلبس إذا رأى القاشي أ مصلحة
األسرة قنهب إىل عدم احلبس فنعطي هنا القاشي حرية التقدير ما بني
الوجوب واالختيار ،وخاصة ــ كما قل

ــ أننا يف قانو جديد ،وقطبيقه

سيثري إشكاالت ،وإصداره أيضًا سيثري إشكاالت ،ألننا حنن يف املرحلة
األوىل ،وأمامنا املرحلة الثانية وهي جملس النواب ،فكلما راعينا الواقع 45
االجتماعي والعرف وأحكام الشريعة اإلسالمية وظروف اجملتمع البحريين
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واألسرة البحرينية ،أعطينا هنا القانو فرصة أكرب لإلصدار ،وكلما خففنا
سيكو هناك احتمالية إلصداره بدو وجود احتمالية لعدم إصداره ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب سعيد فمد عبداملطلب املستشار القانوني بولارة 5
العدل والشىو اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي قعقيب بسي

فق

على كلمة األخ

دالل البايد .خبصوص املادة ( )09من قانو العقوبات اليت استدل بها ،قانو

01

العقوبات ينقسم إىل قسمني ،قسم عام وقسم خاص ،فالقسم العام هو الني
يضع املبادئ األساسية اليت حينما أود أ أقنن أي عقوبة جيب أ ألتبم بها،
ومن شمن القواعد العامة اليت وشعها القسم العام يف قانو العقوبات أنك ال
قفر

عقوبة إذا كا هناك حق شرعي أو العرف جرى عليها ،مبا معناه

أنين حينما أود ققنني عقوبة يف أي قانو جيب أ أراعي هنه النقطة ،وال 05
ميكن وشع العقوبة وبعد ذلك أعود إىل القسم العام ،حيث إ القاشي
سوف يطبق القانو الثاب أمامه رغمًا عنه ،أما خبصوص القاعدة العامة
املوجودة فإ التشريع ذاقه مل يلتبم بها ،وعليه كا من األوىل حني وشع هنه
النصوص أ قُراعي ما جاء يف القسم العام من قانو العقوبات بأنه ال عقوبة
إذا ارقكب الفعل باعتباره حقًا شرعيًا أو عرفًا جاريًا ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
45

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
األب نوار احملمود ،هل أن متمسك باقرتاحك؟
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العضو نوار علي احملمود:
نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
إذ سوف نصوت على التعديل املقرتح على البند ( )4من األب نوار 5
احملمود وهو« :يُعاقب باحلبس مدة ال قبيد على مخس سنوات وبغرامة ال ققل
عن مخسمائة دينار كل من ارقكب إيناءً جسديًا أو جنسيًا» ،فهل يوافق
اجمللس على هنا املقرتح؟
01

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
لدينا مقرتح آخر من األب خليل النوادي وهو حنف حرف (الواو) من
مقدمة البند  4من هنه املادة ،فهل يوافق اجمللس على هنا املقرتح؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هنه املادة مع مراعاة حنف حرف
41

(الواو) من مقدمة البند ()4؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ ققر هنه املادة بالتعديل املنكور .وننتقل اآل إىل املادة التالية45 .
قفضلي األخ مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )09املستحدثة :قوصي اللجنة باستحداث هنه املادة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ

مقررة

اللجنة.
05

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
الباب اخلامس :أحكام ختامية :املادة ( 41 :43بعد إعادة الرتقيم):
قوصي اللجنة حبنف هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
41

هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
45

هل يوافق اجمللس على حنف هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُحنف هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ مقررة 31
اللجنة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 80

4104/3/01م املضبطة 08

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( )41املستحدثة :قوصي اللجنة باستحداث هنه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
5

هل هناك مالحظات على هنه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس على استحداث هنه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،قفضلي األخ

مقررة 05

اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
املادة ( 40 :44بعد إعادة الرتقيم) :قوصي اللجنة باملوافقة على هنه
41

املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هنه املادة؟
45

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ قُقر هنه املادة بتعديل اللجنة .يا إخوا ورد إليّ طلب من األخ
الدكتورة عائشة مبارك واألب الدكتور الشيخ خالد آل خليفة واألب
عبدالرمحن مجشري واألخ

مجيلة سلما واألب أمحد بهباد ،خبصوص

إعادة املناقشة يف املادة ( )0اخلاصة بالتعريفات من مشروع قانو بشأ محاية 5
األسرة من العنف( ،املعد يف شوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب).
قفضلي األخ الدكتورة عائشة سامل مبارك بشرح التعديل املطلوب.

العضو رباب عبدالنيب العريض( :مقاطعة)
معنرة سيدي الرئيس ،هل وافق اجمللس على طلب إعادة املناقشة؟

01

الرئيـــــــــــــــس:
أحبب أ قعرفوا مضمو التعديل أوالً .ولكن لنحصل على املوافقة
قبل ذلك .هل يوافق اجمللس على طلب إعادة مناقشة املادة ()0؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر ذلك .قفضلي األخ الدكتورة عائشة سامل مبارك.
41

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أوشح أ مداخليت قتكو من شقني.
الشق األول :أنين بعث برسالة إىل معاليكم األسبوع املاشي حول التعديل
الني أقرتحته وققدم

به إىل جلنة شىو املرأة والطفل ،وبداية أحب أ

أوشح أنين ليس عندي أي اعرتا

على رأي اللجنة ،وللجنة احلق يف الرفض 45

أو القبول ،ولكن اعرتاشي كا على إجراء اللجنة ،حيث إنين ققدم يف
قاريخ  09يناير إىل اللجنة بالتعديل مكتوبًا والتبم مبا قفضل به معاليكم
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بأ نقدم التعديل مكتوبًا ،وقد قدم هنا التعديل إىل اللجنة وأرفق معه
ملفًا كامالً متكامالً عن العنف االقتصادي ،وفوجئ يف التقرير التكميلي
بأنه مل قكن هناك إشارة إىل هنا املقرتح ال من قريب وال من بعيد .ومن حقي
أ يُضمن اقرتاحي يف التقرير التكميلي أسوة باملنظمات واجلهات األخرى
وباإلخوة النين مت االستئناس برأيهم ،وهنا ما جرت عليه العادة يف كل 5
اللجا  ،وبعض اللجا قضع االقرتاحات والتعديالت مكتوبة خب اليد؛ وأنا
ال أعرف األسباب اليت دع اللجنة إىل أ ققوم باستبعاد كل هنا اجلهد ومل
قنكره يف ققريرها التكميلي ،هنا فيما يتعلق بالشق األول .الشق الثاني :أنا
اقرتح هنه اإلشافة أمالً مين يف التطوير التشريعي هلنا القانو  ،وهنا
املقرتح هو عبارة عن إشافة العنف االقتصادي باعتباره شكالً من أشكال 01
العنف األسري .ملاذا العنف االقتصادي؟ حنن نعرف أ اجلانب االقتصادي
مهم جدًا يف احلياة األسرية ،فاالستقرار االقتصادي يعين استقرار األسرة
اقتصاديًا ونفسيًا أيضًا ،ولكن أي قبعات اقتصادية أو أي مشاكل أو أي
عنف اقتصادي حيصل يف هنه األسرة ميكن أ يىدي إىل قفككها
وميكن أ يىدي إىل الكثري من املشاكل .وأكاد أجبم بأ معظم 05
املوجودين يف هنه القاعة مسعوا قصة أو قصتني من القصص املوجودة يف
أروقة احملاكم يوميًا ،حيث حتصل الكثري من حاالت الطالق والكثري من
حاالت النباع بني اإلخوة على املرياث ،وغريها من القضايا .لألسف الشديد
ليس لدينا أي دراسات يف البحرين ــ وباملناسبة أنا أشكر قسم البحوث
ألنهم ساعدوني يف هنا البحث القيّم ــ قشري إىل العنف االقتصادي مباشرة41 ،
ولكن وجدنا أ هناك دراسة موجودة يف الدولة الشقيقة اململكة العربية
السعودية ــ على سبيل املثال ــ وهي دراسة اجتماعية ميدانية أجراها مركب
رؤية للدراسات االجتماعية يف اململكة العربية السعودية ووجد أ  %33من
عينة املستطلعني رأوا أ االستيالء على حقوق املرأة املالية أحد أشكال
العنف ،فيما رأى  %34أ استيالء الرجل على مرقب البوجة أو القريبة منتشر 45
جدًا ،كما أ  %49أكدوا أ عدم اإلنفاق على البوجة أو التقصري يف حقها
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مع القدرة على الصرف منتشر جدًا؛ وهناك دراسة أخرى أيضًا حملكمة
إصالح ذات البني ببريوت ققول إ السبب الثالث من أسباب الطالق هو
اخلالفات املادية ،وبيّن

إحصائية يف صحيفة االندبندن

أ مليوني حالة

انفصال حتدث بسبب العامل االقتصادي سنويًا يف بريطانيا ،وأشارت صحيفة
نيويورك قاميب إىل أ مائيت ألف أسرة قتعر

للعنف األسري بسبب العامل 5

االقتصادي سنويًا بالواليات املتحدة األمريكية .إىل جانب ذلك ،كا امللف
حيتوي على قوانني سارية ،وأنا اخرتت هنه القوانني عمدًا من دول خمتلفة،
فاخرتت القانو األسرتالي واخرتت مسودة القانو اللبناني ،واخرتت القانو
اهلندي ،وذلك على أساس أ نغطي خمتلف الدول .وامسح لي معالي الرئيس
أ أستعر

معكم بعض صور العنف االقتصادي ،على سبيل املثال01 :

0ــ هناك استغالل سليب من الرجال ملفهوم القوامة على النساء حلرمانهن من
حقوقهن املالية4 .ــ سيطرة األب أو البوج أو األب أو أحد أفراد األسرة على
مصادر دخل البنات أو البوجات أو األخوات أو القريبات وحرمانهن من
االنتفاع بهنا الدخل3 .ــ استيالء األب أو البوج على مهور النساء من دو إذ .
4ــ حرما الفتيات من البواج بسبب اشرتاط اآلباء مهورًا كبرية على البوج أو 05
بسبب استفادة اآلباء من رواقب البنات5 .ــ قبويج املرأة إجباريًا أو يف سن
صغرية بهدف سلبها مهرها واالستيالء عليه9 .ــ عدم اإلنفاق على البوجة
واألبناء وقلبية متطلباقهم مع القدرة على الصرف ،أي التقتري على األسرة.
9ــ االستيالء على البطاقات املالية للمرأة والتصرف يف أمواهلا8 .ــ االستيالء
على حق النساء يف املرياث9 .ــ االستيالء على ممتلكات األقارب من األيتام 41
والقُصر واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة01 .ــ سوء استطدام الوكاالت
املتعلقة بإدارة األمالك والتصرف فيها00 .ــ حرما النساء من العمل وقوفري
مصادر دخل شطصية أو إجبارهن على قرك العمل .هنه الصور هي غيض من
فيض ،وهناك الكثري من صور وأشكال العنف االقتصادي ،واجملتمع فيه
أشكال وألوا من مشاكل هنا النوع من العنف .معالي الرئيس ،جلنة 45
شىو املرأة والطفل مررت قانونًا مهمًا جدًا ،وهو قانو الطفل يف عام
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4104م ،وهنا القانو يف الباب السابع منه ،املادة  44ققول يف قعريف سوء
املعاملة« :يُقصد بسوء املعاملة يف قطبيق أحكام هنا القانو كل فعل أو
امتناع من شأنه أ يىدي إىل أذى مباشر أو غري مباشر للطفل حيول دو
قنشئته ومنوه على حنو سليم وآمن وصحي ،ويشمل ذلك سوء املعاملة
اجلسدية والنفسية أو اجلنسية أو اإلهمال أو االستغالل االقتصادي» ،ومعنى 5
ذلك أ هناك اعرتافًا صرحيًا بأ هناك عنفًا اقتصاديًا ،أليس الطفل فردًا
من أفراد األسرة؟! فلماذا يكو هناك اعرتاف بالعنف االقتصادي يف قانو
الطفل ونأقي إىل قانو العنف األسري وال نضمنه هنا املصطلح؟! أيضًا
بالنسبة إىل االقفاقيات الدولية ،العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية هو اآلخر أشار إىل هنا النوع من العنف؛ وكنلك اقفاقية (سيداو) 01
اليت أشارت هي األخرى إىل هنا النوع من العنف يف بنودها .وأحب أ أذكّر
جملسكم املوقر بأنه بالنظر إىل أهمية هنا املوشوع مت عقد ورشة بتاريخ 41
نوفمرب 4103م بالتعاو مع الربملا العربي وجملس النواب ،وكان

حول

احلقوق االقتصادية للمرأة ،وخرج التوصيات بأنه البد من مكافحة العنف
االقتصادي شد املرأة .وأخريًا كنا يف األسبوع املاشي شمن وفد مشكل من 05
األب الدكتور الشيخ خالد آل خليفة واألخ مجيلة سلما  ،وحضرنا جملس
حقوق اإلنسا وقد التقينا الكثري من املسىولني يف جملس حقوق اإلنسا
هناك ،وأعتقد أ األخ مجيلة سلما استعرش الكثري من القوانني ومن
شمنها قانو الطفل والقوانني السارية يف مملكة البحرين اليت قىيد حقوق
اإلنسا  ،وبالطبع عرّجنا على هنا النوع من القوانني ،وقالوا إ هنه 41
اإلشافات هي املطلوبة حتى قكو قوانيننا عصرية وقعبل من وجود حقوق
اإلنسا يف مملكة البحرين .معالي الرئيس ،يف ختام هنه املداخلة أمتنى
على جملسكم املوقر أ يتبنى هنا االقرتاح ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،نشكرك يا أخ عائشة أن ِ واإلخوة النين معك ،ولكن
البد أ قأخني بعني االعتبار أ املرأة عندما قبدد راقب الرجل فيما له معنى
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وما ليس له معنى فإ ذلك يعد أيضًا من العنف االقتصادي ،فالعنف
االقتصادي ال يشمل املرأة فق وإمنا يشمل كل أفراد األسرة.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
سيدي الرئيس ،أنا ال أقصد بالعنف االقتصادي املرأة فق  ،بل العنف 5
االقتصادي يشمل كل أفراد األسرة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أن ِ اآل قم ِ بتقديم شرح واشح للمقرتح ،ونرتك لإلخوا
فرصة مناقشة هنا االقرتاح ،الني هو بالفعل اقرتاح مهم ،ونبدأ باألخ

01

رئيسة اللجنة ،قفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل االقرتاح الني اقرتحته األخ
05

الدكتورة عائشة مبارك...

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،قبل أ قواصلي ،الساعة اآل الواحدة ظهرًا وعدد طاليب
الكالم كبري ،فهل يوافق اجمللس على أ حيال املوشوع إىل اللجنة لدراسته
ثم إعادقه إلينا مرة أخرى أو أ حندد املداخلة لطاليب الكالم حبيث قكو

41

ملرة واحدة وملدة دقيقتني؟ ما رأيك ــ يا أخ رباب ــ هل قوافقني على إحالته
إىل اللجنة ملبيد من الدراسة؟

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،مت مناقشة هنا االقرتاح يف اللجنة وأقى به 45
األب الدكتور عبدالعبيب أبل يف اللجنة ،وكا امللف موجودًا بالكامل،
وأيضًا كا معروشًا على ولارة التنمية االجتماعية ،ولكننا استبعدناه بعد
مناقشته أل املوشوع حيتاج إىل وق طويل ،بينما ققرير اللجنة كا جاهبًا.
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ووجدنا أيضًا أ العنف االقتصادي مشمول يف نصوص مواد القانو  ،وأساسًا
ــ هو خاص باملرأة حبسب اقفاقية العنف شد

هنا القانو ــ من املفرت

املرأة ،ووجدنا أ التعريفات أيضًا موجودة يف هنه االقفاقية وحددت ثالثة
أنواع من العنف وهي :العنف اجلسماني ،والعنف اجلنسي ،والعنف النفسي.
والعنف مرقب باالستغالل واالستغالل مرقب بالعنف أيضًا ،وبالتالي وجدنا 5
أنه ليس هناك داعٍ إىل أ نشري إىل العنف االقتصادي بشكل صريح وواشح
ألنه مرقب بهنه األمور وهي العنف اجلسماني والعنف النفسي ،وبالتالي إذا
وشعنا له نصًا خاصًا فمعنى ذلك أننا سنطالب أيضًا بالعنف السياسي
واألنواع األخرى من العنف ،فلنلك وجدنا أ مفهوم العنف االقتصادي موجود
يف هنا النص ،ولكن إذا أراد أعضاء اللجنة أ نعيد دراسته مرة أخرى 01
فليس لدي مانع من ذلك ،ولكن أود أ أؤكد أننا درسنا هنا املوشوع يف
اللجنة واستبعدناه هلنه األسباب ،وحنن مل نرفق رأي األخ الدكتورة عائشة
مبارك مع التقرير ألنه مل جيرِ العرف على أ نرفق اآلراء مع التقرير إذا
رفضتها اللجنة ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على إحالة املقرتح إىل اللجنة لدراسته؟

(أغلبية موافقة)

41

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر ذلك .وأرجو أ يتم هنا النقاش الني دار اآل يف اللجنة وأ
قوافينا برأيها .األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة لديه نقطة نظام
فليتفضل بطرحها.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة (مثريًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس ،من حق اجمللس أ يعلم بكل االقرتاحات اليت
حتال إىل اللجا  ،وليس من حق اللجنة أ حتجب أي اقرتاح من أي عضو عن
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45

اجمللس ،لنا احلق يف أ نعرف ما هي االقرتاحات اليت قُقدم إىل اللجا ،
وليس من حق اللجنة أ حتجبها عن اجمللس ،وحنن يف جلنة الشىو
اخلارجية واألمن الوطين اعتنرنا من األخ

دالل البايد ألننا أسقطنا

اقرتاحها سهوًا ،فليس من حق اللجنة أ ققول إنها استبعدت أي اقرتاح ،من
حق اجمللس أ يعلم بكل هنه االقرتاحات ،ومقدم هنا االقرتاح أحد أعضاء 5
هنا اجمللس ،واللجنة ققدم التوصية فق وال ققرر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أقى االقرتاح إىل اجمللس ووافق اجمللس على إحالته إىل
اللجنة ،واللجنة سوف قدرسه وقوافينا بتقرير بشأنه بعد أسبوعني؛ أل األخ

01

الدكتورة عائشة مبارك ستكو خارج البحرين .قفضلي األخ دالل جاسم
البايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أ أطمئن األخ

الدكتورة عائشة 05

مبارك سواء حضرت اجتماع اللجنة أو ال ،وهي قعلم أننا سبق أ ناقشنا معها
هنا االقرتاح ،وغياب مقدم االقرتاح عن حضور اللجا ال يعين أنه مل يع َ
حقه يف النظر ،ولكننا بصفتنا أعضاء يف اللجنة نود أ نقول نقطة واحدة
فيما يتعلق بالعنف االقتصادي .حنن أساسًا وكل اجلهات احلكومية أيضًا
ختشى إصدار هنا القانو ألننا ال نعلم قبعات قطبيقه ،لنلك حنن أخنناه يف 41
حدود األنواع الثالثة للعنف :اجلنسي والنفسي واجلسدي ،حتى وثيقة العنف
اليت صدرت عن األمم املتحدة قبن

هنه األنواع الثالثة ،ولكن اختلف

التشريعات فكان هناك قشريعات خاصة باملرأة وقشريعات خاصة باألسرة،
فالتشريعات اخلاصة باملرأة أخنت باجلانب االقتصادي ولكن التشريعات
اليت قناول األسرة مل قنهب إىل العنف االقتصادي ،لنلك كنا حريصني 45
على أال نصدر أي قشريع محائي ونضرب أواصر األسرة البحرينية ،وخاصة
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فيما يتعلق مبوشوع اإلنفاق والعنف االقتصادي وقبعاقه .نعم ،اقرتاح األخ
الدكتورة عائشة مبارك هو جهد مشكور بنلته عند إعداده ،ويُعترب إحدى
قواعد البيانات ،والشكر موصول أيضًا إىل األب علي العرادي على امللف
الني استلمناه ،ولكن أيضًا اشتك األخ مقدمة االقرتاح من نقطة مهمة
وهي حجم العنف االقتصادي يف البحرين ،ال قوجد هناك حاالت فددة وال 5
إحصائيات فددة ،ولكن حنن من باب االحرتام سوف ننظر يف إمكانية
إدراجه شمن القانو  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي سعادة األخ

هالة فمد األنصاري األمني العام 01

للمجلس األعلى للمرأة.

األمني العام للمجلس األعلى للمرأة:
شكرًا معالي الرئيس ،والشكر موصول إىل اإلخوة واألخوات على
هنه املداوالت اجليدة ألننا كنا حريصني اليوم يف اجمللس األعلى للمرأة على 05
أ حنضر هنه اجللسة لالطالع عن قرب على كيفية التعاطي مع قانو حنن
نرى أنه مهم وشروري ،ونعي اإلشكاالت احمليطة به ،ولكننا نود أ يقوّي
املشرع قلبه ويتعاطى مع القانو على أنه مصمم بطريقة ال قثري أي إشكاالت
واقعية يف املستقبل .وحنن نشكر األخ الدكتورة عائشة مبارك واإلخوة
النين شاركوها يف وشع هنا املقرتح على طرح موشوع العنف االقتصادي41 ،
وحنن نتمنى أ يستوعب القانو شيئًا من هنا القبيل .ولكن ــ يف حدود
فهمنا البسي

ــ القانو اخلاص باألحكام األسرية إىل حد ما والقوانني

األخرى من املفرت

أ قتعاطى مع هنا املوشوع؛ ألننا إذا دخلنا يف موشوع أ

املرأة قبدد أموال لوجها فهنا من حقها ــ وهنا من باب املبح وال أقصد به ــ
وموشوع التوعية لدينا يعاني الويل يف اجملتمع ،حيث نريد أ نرمي كل شيء 45
على عاقق القانو  ،ونعتقد أ القانو هو العصا السحرية اليت ستحل كل
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هنه األمور وسندخل يف إشكالية ،ولكننا نتمنى أ يكو ملوشوع العنف
االقتصادي انعكاساقه يف مرحلة من املراحل ،ويف الوق نفسه نود أ يصمم
قانو العنف األسري أيضًا بطريقة حبيث إذا استلم جملس النواب مستقبالً
نسطة منه يستطيع أ يتعامل معه بكل أرحيية ،وذلك خوفًا من أ قتم إعادة
هنا القانو مرة أخرى إىل نقطة الصفر ،أل هناك متابعة دولية مستمرة 5
جلهود البحرين حول عمل إصالحات قانونية مهمة ومفيدة لألسرة .فق
أحبب أ أبني وجهة نظر اجمللس ،ونشكركم جبيل الشكر مرة أخرى
على حجم التعاو الني دائمًا قىكدونه يف كل مناسبة ،وحنن نشعر به على
أر

الواقع ومن الناحية النظرية ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ الدكتورة عائشة سامل مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر سعادة األخ

هالة األنصاري على 05

رأيها ويف األخري هو رأي اجمللس األعلى للمرأة ،ولكن ذكرت أننا فاسبو
دوليًا وغري ذلك ،وإذا كنا فاسبني دوليًا فأعتقد أ هنا النوع من
اإلشافات سيعطيكم ( )CREDITأكثر وإشافة نوعية ،وليس التقليل من
هنا النوع من اإلشافات .وحنن حضرنا اجتماعات دولية ونعرف هنه األنواع
من اإلشافات؛ لنا أمتنى على اإلخوة األعضاء أ يدرسوا هنا االقرتاح دراسة 41
وافية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة ققرير جلنة الشىو اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص 45
االقرتاح بقانو بشأ قعديل بعض أحكام قانو العقوبات الصادر باملرسوم
رقم ( )05لسنة 0999م ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :مجيلة علي
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سلما  ،والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،والدكتورة عائشة سامل
مبارك ،وأمحد إبراهيم بهباد ،والدكتورة جهاد عبداهلل الفاشل .وأطلب من
األخ مجيلة علي سلما مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.
5

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب قثبي

التقرير ومرفقاقه يف

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس على قثبي التقرير ومرفقاقه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
05

إذ يتم قثبي التقرير ومرفقاقه يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 4صفحة )172
الرئيـــــــــــــــــس:
41

قفضلي األخ مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أ أعطي األعضاء فكرة عن هنا
املقرتح .فكرة املقرتح قتناول موشوع لنا احملارم ،ولنا احملارم من األفعال
اليت يستهجنها الشرع والعرف والفطرة والشريعة اإلسالمية ،واقرتحنا هنا 45
املقرتح ألننا رأينا أ هناك ثغرة قانونية أو فراغًا قشريعيًا يف القانو
البحريين ،ولنا احملارم من الظواهر اخلطرة وهو من الفواحش بني احملارم
وهي العالقات اجلنسية اليت قرقكب بني األقارب من الفروع واألصول
واإلخوة واألخوات واألشقاء وغريهم من احملارم النين حرم
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اإلسالمية السمحاء حتى البواج بينهم حترميًا مىبدًا .وباالطالع على قانو
العقوبات البحريين يتضح أ النصوص العقابية قد خل

من جتريم لنا

احملارم ،وأ هناك نصًا وحيدًا اعترب أصل اجملين عليه ظرفًا مشددًا يف
جرائم االغتصاب واالعتداء على العر  ،وإعماالً للمبدأ الدستوري بأ ال
جرمية وال عقوبة إال بنص ،فقد آثرنا ققديم هنا االقرتاح لسد هنا الفراغ 5
التشريعي لتجريم الصالت اجلنسية بني احملارم ،وآثرنا قسميتها (لنا احملارم)
لتمييبها عن جرمية البنا املىمثة مبوجب املادة ( ،)309وأساس الرتجيح هو أ
املقصود بالبنا هو املواقعة اجلنسية بني شطص متبوج وآخر .وعليه يتضح أ
املشرع يىثم الوطء غري املشروع بني شطص متبوج وآخر حال قيام البوجية
فعالً أو حكمًا ،مضاف إىل ذلك وجوب أ يتم ققديم شكوى من البوج 01
املأثوم ،وهو قيد وعقبة إجرائية على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية.
ونرى إشافة املادة إىل اجلرائم املاسة باألسرة لعدم احنصار الضرر يف
مرقكيب اجلرمية بل يتعداها إىل امتها شرف األسرة بكاملها ،وعليه
كا البد من أ قكو العقوبة متناسبة مع بشاعة اجلرم ،فالبنا املىثم
باملادة ( )309عقوبته القصوى احملددة يف املادة سالفة النكر هي احلبس مدة 05
ال قبيد على سنتني ،أما لنا احملارم ــ بناء على االقرتاح بقانو ــ فهو جناية
قصل عقوبتها إىل سبع سنوات سجن لكال مرقكيب اإلثم ،وبالتالي قنطبق
عليهما أحكام املادة ( )45من قانو العقوبات اليت قنص على أ «من ساهم
يف اجلرمية بوصفه فاعالً أو شريكًا يعاقب بالعقوبة املقررة هلا ما مل ينص
القانو على خالف ذلك» .وهناك الكثري من القوانني أمث لنا احملارم منها 41
القانو اإلماراقي والقانوني القطري والقانو اجلبائري ،وهناك دول غربية
ــ ورغم أنها ليس

دوالً إسالمية ــ قوانني العقوبات فيها نص

على قأثيم

وجتريم العالقة اجلنسية اليت ققع بني احملارم ،بينما نرى أ القانو البحريين
ال جيرم هنا النوع من الفعل رغم بشاعة اجلرم وآثاره السلبية املدمرة على
األسرة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضل األب عبداجلليل عبداهلل العويناقي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقوجه بالشكر أوالً إىل البميالت والبمالء 5
أصحاب هنا املشروع لبصريقهم التشريعية النافنة وملقرتحهم الني نىكد أنه
سيسد نقصًا يف قانو العقوبات ويضيف إىل احملتوى التشريعي إشافة اللمة
جدًا .كنلك أشكر أعضاء جلنة الشىو التشريعية والقانونية على جهودهم
املباركة .غري أنين بعد االطالع على جمموعة من القوانني املماثلة لدى الدول
العربية مثل املرفقة مع مشروع االقرتاح ودول غريها؛ وجدت أ اإلشافة اليت 01
اقرتحها اإلخوة أصحاب املقرتح ليس

كافية ،حيث إنها مل قتطرق إىل

حاالت قنويعية على اجلناية نفسها ،كأ يكو الضحية قاصرًا أو يكو
حت كفالة اجلاني أو رعايته أو حضانته .كما مل يتطرق التعديل املقرتح إىل
حاالت اإلكراه وإىل قكرار اجلناية على الضحية نفسها ،وحاالت أخرى
ققدم علينا قوانني عربية يف قفصيلها وإيرادها ومعاجلتها .وحتى ال حنتاج 05
إىل اقرتاحات أخرى جديدة ومناقشات مماثلة مع كل إشافة فليسمح لي
البمالء األفاشل أ أقرتح عليهم معاودة إعداد اقرتاحهم حبيث يشمل
احلاالت واملعطيات السالف ذكرها ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ دالل جاسم البايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أبدأ بشكر اإلخوة على هنا االقرتاح وهو
يأقي شمن اهتمامهم باجلرائم اليت ققع شمن حدود األسرة وبالنات فيما 45
يتعلق ببنا احملارم .كن أود أ أعرف ملاذا مل قأخن اللجنة قبل وشع رأيها
برأي ولارة الداخلية وولارة العدل؟ حبكم أنه جرت العادة يف االقرتاحات أ
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يتم أخن اآلراء حتى يتم االستئناس بها من الناحية التطبيقية والناحية النصية.
والنص املقرتح قرر عقوبة السجن مدة ال ققل عن  5سنوات وال جتاول 9
سنوات ،أي حدد املدة من  5إىل  9سنوات« ،كل ذكر أو أنثى واقع أحد
فارمه وكا يعلم أو لديه ما حيمله على االعتقاد بأنه أحد فارمه»،
والنصوص احلالية املوجودة يف قانو العقوبات ،ماذا عنها؟ قد يكو هناك 5
اختالف حول وجود نصوص قغطي أو ال ،وقد قكو مسألة النص اخلاص
مبصطلح (لنا احملارم) كتفصيل ولكن املواد من املادة  344من قانو
العقوبات إىل آخر الفصل الثاني من القانو قكلم عن مسألة االغتصاب
وهتك العر  ،وجاءت مبعاملة هنه القضايا على اعتبار أنها جنايات يف
املراحل العمرية اليت وجدت فيها مسألة عدم الرشا (انعدام الرشا) ،وجاءت 01
املادة  348وقال « :يعترب ظرفًا مشددًا ،»...مبعنى أنه يتم قشديد العقوبة
ويىخن باحلد األعلى منها كظرف مشدد ،وقواصل املادة0« :ــ إذا كا
اجلاني من أصول اجملين عليه أو املتولني قربيته أو مالحظته أو ممن هلم سلطة
عليه» ،وباإلشافة إىل هنا ــ وأعتنر عن هنا الكالم ــ إذا قرقب على هنا
االعتداء إصابة اجملين عليها مبر

قناسلي أو مت فض بكارقها ،هنه األمور 05

بناء على النص هي من الظروف املشددة للعقاب ،هل النص يف هنا االقرتاح
أشاف فق نوعًا من أنواع اجلرائم اليت استهدفها؟ أقفق على أ جرائم لنا
احملارم من اجلرائم املوجودة يف البحرين ،وغالبًا القانونيو واجلهات الرمسية
يغلب عليهم طابع قسميتها بالوقائع الصامتة ألنها ال حترك حبكم أنها حتدث
يف في األسرة ،ولكن هل يعاقب عليها؟ نعم ،يعاقب عليها وفيها ظروف 41
مشددة .يف االقرتاح ــ الني ميكن أ يكو بابًا لإلفالت من العقوبة حتى يف
التطبيق ــ مت االعتماد على أنه إذا كا يعلم أ من يواقعه هو من احملارم
ولكن ورد أيضًا «أو لديه ما حيمله على االعتقاد بأنه أحد فارمه» ،وهنا
نأقي إىل العلم الظين ،أي يعلم أو ال يعلم ،وهنه من اإلشكاالت الكبرية،
ولنلك كن أمتنى أ يأخن هنا االقرتاح حقه ،فاليوم أنا باعتباري قانونية 45
ال أشعر بأ هنا النص سليم أو أنه سيغطي اهلدف التشريعي الني أرمي
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إليه ،وأرى أ العقوبة أقل من العقوبة املوجودة حاليًا يف قانو العقوبات.
وأمتنى أ قتم إعادقه إىل اللجنة ،فأنا حباجة إىل مساع رأي ولارة الداخلية يف
هنا اجلانب ،ورأي ولارة العدل حتى قتضح الرؤية متامًا ،وأشكر جهود
واشعي االقرتاح يف إثارة املوشوع ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قفضلي األخ رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقفق مع األخ دالل البايد ،فنحن اعتدنا يف 01
أي اقرتاحات نتقدم بها أ يكو هناك رأي للجهات املطتصة ،وكنلك رأي
هليئة املستشارين ،ففي املقرتحات اليت أقدمها منفردة أو مع األخ

دالل

البايد قدلي هيئة املستشارين بدلوها فيها بشكل كبري ،إال يف هنا املقرتح
مل نرَ أي رأي ،ال للجهات املطتصة وال هليئة املستشارين .املادة أشيف إىل
قانو العقوبات ،أي أنها ليس نصًا خاصًا ،وسيتبع ما هو موجود يف قانو

05

العقوبات .وال أرى انسجامًا بني هنه املادة والنصوص املوجودة ،على سبيل
املثال :جرمية مواقعة األنثى دو سن الرابعة عشرة ،يف قانو العقوبات قد
قصل العقوبة عليها ــ إذا افرتشنا عدم الرشا ــ إىل اإلعدام ،ولكن إذا كا
اجلاني أحد احملارم فوفقًا هلنا النص سيعاقب بالسجن الني ال يبيد على 9
سنوات وال يقل عن  5سنوات ،وبالتالي حنن جعلنا ما وجد يف النص وهو أنه 41
إذا كا اجلاني من األصول يعترب الظرف ظرفًا مشددًا؛ يف وشع أخف ،وال
أقول إ قانو العقوبات ليس به ثغرات من هنه الناحية ،فهناك ثغرات وهي
عندما جعل الظرف املشدد يف حالة إذا كا اجلاني من أصول اجملين عليه
ومل ينص على الفروع ،وبالتالي حنن حنتاج إىل نص خاص فيما يتعلق مبسألة
الفروع ،وكنلك مل ينص على حاالت املواقعات العادية اليت هي برشا 45
الطرفني ،وهي ما أخنت بها القوانني األخرى باعتبار أ معاقبة األنثى هي
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مثل معاقبة النكر حتى يف حالة إذا كان األنثى يف سن أعلى من الرابعة
عشرة .أعتقد أ االنسجام مع القوانني مهم جدًا لنا ،وهنه مسألة عقوبات،
وحنن وشعنا يف هنا النص الني وشعته اللجنة نصًا أفضل بالنسبة إىل
احملارم واألشطاص العاديني النين سيطبق عليهم فصل االغتصاب واالعتداء
على العر  .أمتنى أ قسرتد اللجنة االقرتاح ويتم استدعاء اجلهات املطتصة 5
ملعرفة رأيها ،وأنا متأكدة أ رأيهم سيكو وجيهًا يف هنا املوشوع،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،قفضلي األخ لولوة صاحل العوشي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،قوانني العقوبات من القوانني السيادية،
وكلنا نتنكر مقولة ولير العدل والشىو اإلسالمية واألوقاف فيما يتعلق
باالقرتاح املقدم من األخ رباب العريض اخلاص بتعديل قانو املرافعات05 ،
حيث قال إ هنا القانو من القوانني السيادية اليت البد أ قتوافق عليها
اجلهات املعنية يف الدولة .التعديالت اجلبئية لقانو العقوبات قدخلنا يف
متاهات البد أ نضعها يف االعتبار عند قعديل أي قانو من القوانني السيادية.
قانو العقوبات ــ كما ذكر األب املستشار القانوني بولارة العدل ــ يتضمن
أحكامًا عامة وأحكامًا قفصيلية يف شأ اجلرائم واجلنح وما إىل ذلك41 .
األحكام العامة يف قانو العقوبات من املفرت

أ يتقيد بها أي قانو جبائي

باعتبار أنه القانو العام الني من خالله بني املشرع وجهة نظره يف الفلسفة
التشريعية اجلنائية يف مملكة البحرين .وصحيح أنه قانو مثل أي قانو آخر
ميكن إجراء التعديل عليه ،ولكن من خالل هنا القانو واألحكام العامة
قتضح لنا الفلسفة التشريعية .الكالم الني قفضل به األختا دالل البايد 45
ورباب العريض يف فله ،حنن وإ ْ كان
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املستشارين يف أي اقرتاح بقانو أو اجلهات املطتصة قبل عرشه على اجمللس،
ولكن جرى العمل يف هنا اجمللس ــ ومن خالل ما ذكرقه األخ

رباب

العريض ــ أ يرفق رأي هيئة املستشارين مع اقرتاحات القوانني السابقة اليت
عرش على هنا اجمللس .أرجع إىل املوشوع نفسه ــ االقرتاح بقانو ــ بالنسبة
5

إىل املبادئ العامة ،واملبادئ اخلاصة بقضايا االغتصاب ــ كما قفضل
األخ دالل البايد ــ هناك مفارقات يف العقوبات ،إذا كا سن اجملين عليها
أو اجملين عليه أيًا كا ذكر أو أنثى يف جرائم االغتصاب أو هتك العر

أو

املساس جبسم اإلنسا  ،فهناك قواعد يتضمنها قانو العقوبات فيما يتعلق
بتطبيق العقوبة ،حتى األنثى اليت قواقع رجل حت سن  40سنة ،أنشأ هلا
القانو قرينة قانونية ال ققبل إثبات العكس ،ويفرت

فيها عدم الرشا01 .

عندما نأقي هنا إىل مشروع القانو بالنسبة إىل لنا احملارم ،فعلى الرغم من
فحاشة األمر ،إال أنه سيطل بقاعدة املساواة فيما يتعلق بالعقوبة ،وهنا
القانو مل يفرق يف التدرج العمري بالنسبة إىل طريف العالقة ،يف حني أنه يف
قضايا االغتصاب وهتك العر

فرق ما بني العالقة بينهما فيما يتعلق بالفارق

البمين .أيضًا أوجب أو قرر قانو العقوبات ــ كما قل ــ قاعدة قانونية غري 05
قابلة إلثبات العكس أيًا كا اجملين عليه ،وإذا كا اجملين عليه ولد فقد
حدد له سن معينة ،وإذا كان اجملين عليها بن أيضًا حدد هلا سن معينة،
وافرت

فيها عدم الرشا وبالتالي يعاقب الرجل وال قعاقب املرأة .هنه القاعدة

مت اإلخالل فيها فيما يتعلق بهنه املادة أو بهنا االقرتاح بقانو ككل.
االعتقاد الظين هو ما حيمله على االعتقاد أنها من أقربائه أو من أصوله ،هنه 41
االحتمالية الظنية فيها شبهة عدم الدستورية ،أل األحكام اجلنائية ققوم
على القطع واليقني ،وإذا وجد أي شك يفسر ملصلحة املتهم ،بينما هنه املادة
قلب هنه القاعدة األساسية يف قوانني العقوبات وقوانني اجلباءات ،فالشك
دائمًا يُفَسَّر ملصلحة املتهم ،وهنا االقرتاح بقانو قلب هنه القاعدة اجلبائية
العامة يف فقه القانو ويف القضاء اجلنائي .الكالم الني قيل من قبل 45
األخوات عن قانو العقوبات صحيح ،حيث إ الرشا يكو عند سن
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معينة ،والسن املعينة هي اليت افرت

فيها القانو عدم الرشا ،هل سنقلب

هنه القاعدة؟ أنا أشم صوقي إىل صوت األخ

دالل البايد واألخ رباب

العريض يف شرورة إعادة هنا االقرتاح بقانو إىل اللجنة لدراسته مع اجلهات
املطتصة ملعرفة رأيها فيما يتعلق بهنا االقرتاح ،وهو اقرتاح يتعلق بقانو
سيادي يتعلق جبوهر قانو العقوبات فيما يتعلق بالظروف املشددة والظروف 5
املطففة وحاالت اإلعفاء من املسىولية ،وخاصة بالنسبة إىل البنات الالقي ال
قتجاول أعمارهن  40سنة إذا وقع فعل ما بني امرأة ورجل آخر خارج نطاق
العالقة البوجية .ثانيًا :لنا احملارم ــ كما قال

األخ

دالل البايد ــ هي

جرائم صامتة ،دائمًا حنن يف القضايا جند أ من يتم االعتداء عليه داخل
األسرة يف لنا احملارم ال يكو برشاه وإمنا هناك إكراه قد يكو معنوي 01
أو قد يكو مادي ،وهناك حاالت عدة شهدها القضاء البحريين لبنات
وأوالد يُعتدى عليهم واألمهات أو األقارب يتسرتو عليهم ،فما هي جرمية من
علم وسك عن جرمية مت ؟ مل يناقش االقرتاح بقانو هنا األمر ،وقركها
للقواعد العامة ،وشكرًا.

05

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف أختصر سيدي الرئيس ،ولكن من 41
املهم ذكر ما يلي :ال قوجد مادة واحدة أو جبء من مادة يتعلق أو ميس هنا
االقرتاح بقانو ال من بعيد وال من قريب ،واألخ دالل البايد ذكرت املادة
 348من قانو العقوبات ،وهنه املادة قتحدث عن االعتداء اجلنسي ،واملواد
اليت قبلها قتحدث عن التعدي على األطفال دو السن القانوني ،بينما هنا
االقرتاح بقانو يتحدث عن لنا احملارم ،لنا وليس اعتداء على أطفال وليس له 45
عالقة بالتحرش باألطفال وليس له أي عالقة باملواد اليت ذكرقها األخ دالل
البايد ،ولنلك درسنا يف اللجنة هنا املقرتح بقانو جيدًا وقارناه مع مجيع
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املواد املوجودة يف قانو العقوبات ،وبال شك ال قوجد أي مادة وال حتى جبئية
من مادة من قانو العقوبات قغطي ــ كما ذكرت ــ حتى جبئية من هنا
االقرتاح؛ ولنلك قبنته اللجنة .كما اطلع اللجنة على رأي هيئة املستشارين
القانونيني باجمللس ،وأيضًا اطلع

على رأي جلنة الشىو

التشريعية

والقانونية والني جاء مىكدًا لسالمة هنا االقرتاح بقانو من الناحيتني 5
الدستورية والقانونية ،وحنن نعلم ــ كما ذكرت األخ لولوة العوشي ــ أننا
لسنا ملبمني يف هنه املرحلة ــ مرحلة ققديم االقرتاح ــ بأخن آراء الولارات
املعنية حول هنا االقرتاح ألنه جمرد اقرتاح ،وعلى الرغم من كل ذلك أطلب
سحب االقرتاح بقانو  ،وإعادقه إىل اللجنة للمبيد من الدراسة وألخن رأي
01

اجلهات املطتصة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على طلب رئيس اللجنة اسرتداد املقرتح
بقانو إىل اللجنة ملبيد من الدراسة مع األخن بعني االعتبار ما أثري من خالل
05

املداخالت اليت قفضل بها بعض أعضاء اجمللس؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .هناك ققرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين 41
املشارك يف اجتماع اجللسة العامة واجتماعات اللجا الدائمة للربملا العربي،
واملنعقد يف عمّا ــ اململكة األردنية اهلامشية ،خالل الفرتة من  05إىل 09
ديسمرب 4103م .وققرير جلنة الرقابة املالية اخلاص حبسابات احتاد جمالس
الدول األعضاء يف منظمة التعاو اإلسالمي للسنة املالية 4103م ،واجملتمعة
يف طهرا ــ اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،خالل الفرتة من  04إىل  04يناير 45
4104م ،فهل هناك مالحظات عليهما؟

(ال توجد مالحظات)
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