املـالحــق
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ملحق رقم ()1
التقرير التكميلي األول للجنة
الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني بخصوص
المرسوم بقانون رقم ( )02لسنة
0202م بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )85لسنة 0222م
بشأن حماية المجتمع من األعمال
اإلرهابية.
59

التاريخ  21 :مارس 1024م

التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )10لسنة  1023بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )85لسنة  1006بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/519ص ل خ أ/ف 3د )4املؤرخ يف  15فرباير
1014م ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته اخلامسة عشرة املنعقدة بتاريخ  17فرباير

1014م؛ باسترداد املرسوم بقانون رقم ( )10لسنة  1023بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )85لسنة  1006بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية ،على
أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور يف اجتماعها العشررين املنعقرد بتراريخ
 11مارس 1014م.
( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على :
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة التاسع املنعقد بتراريخ  19ديسرمرب
1013م
كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر: .2العميد حممد راشد بومحود

الوكيل املساعد للشؤون القانونية.

 .1الرائد حسني سلمان مطر

من إدارة الشؤون القانونية.
املستشار القانوين.

 .3السيد وليـد الطويـل
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 شارك يف اجتماع اللجنة التاسع املنعقد بتاريخ  19ديسمرب 1013م مرن األمانرةالعامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبة املستشـار القانونـي لشــؤون
اللجان.
 توىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة املرسوم بقانون مرن
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثــــــًا :ملخص رأي وزارة الداخلية خالل اجتماع اللجنة التاسع املنعقـد
بتاريخ  28ديسمرب 1023م:
أكد ممثلو وزارة الداخلية أمهية املرسوم بقانون ملا له من أثر يف التصدي لألعمال
اإلرهابية املتزايدة واحلفاظ على اجملتمع البحريين وعلى السلم األهلي.

رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،واملستشار القانوين باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار
جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية
55

والقانونية ،وبعد االستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية ،رأت اللجنة أن هذا املرسوم صدر
استجابة لتوصيات اجمللس الوطين ،وتغليظ العقوبة على الشروع أو تنفيذ أو إحداث أي
تفجري بقصد إرهايب ،وتشديد العقوبة على حتريض الغري الرتكاب جرمية لغرض إرهايب،
باإلضافة إىل وضع قواعد منضبطة لعملية مجع وتلقي األموال ،وإعطاء احلق للنيابة العامة
دون احلصول على إذن مسبق للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق باحلسابات أو
الودائع أو األمانات أو اخلزائن لدى البنوك أو غريها من املؤسسات املالية أو املعامالت
املتعلقة هبا ،وتقرير عقوبة إسقاط اجلنسية البحرينية كعقوبة فرعية يوقعها القاضي  -إىل
جانب العقوبة األصلية -للمحكوم عليه يف بعض اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون،
واقتنعت اللجنة مبربرات صدور املرسوم بقانون ،واليت استدعت صدوره خالل فترة ما بني
أدوار االنعقاد يف كل من جملسي الشورى والنواب ،مما استوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري
ال حتتمل التأخري وفقًا لنص املادة ( )33من الدستور.
ويتألف املرسوم بقانون فضالً عن الديباجة من ثالث مواد نصت املادة األوىل منره
على إحالل نصوص جديدة حمل نصوص املواد ( )30 ،17 ،10من القانون رقرم ()93
لسنة  1002بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية ،واملادة الثانية تضمنت إضافة عبارة
"أو أموال" بعد كلمة "اآلت" وقبل عبارة "أو معلومات" الواردة يف الفقرة الثانية من املادة
( )2من القانون ذاته ،كما تضاف إىل هذا القانون مادة جديدة برقم ( )14مكررًا ،أمرا
املادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة على املرسوم بقانون رقرم ( )10لسرنة
 1013بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )93لسنة  1002بشأن محاية اجملتمرع مرن
األعمال اإلرهابية.

011

خامســـــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 35من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 .2سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري
.1

سعادة األستاذ أمحـد إبراهيـم هبـزاد

مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سادســــــًا :توصيـة اللجنـة:

 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )10لسنة  1023بتعديل بعـض أحكـامالقانون رقم ( )85لسنة  1006بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالد بن خليفة آل خليفة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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التاريخ51 :ديسمبر 3152م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )02لسنة  0202بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )85لسنة  0222بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية.

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  8ديسمبر 3102م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 822ص ل ت ق /ف  2د  ،)4نسخة من المرسوم
بقانون رقم ( )02لسنة  0202بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )85لسنة
 0222بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني.

011

وبتاااااريخ  01ديساااامبر 3102م ،عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعهااا المااامن ،حيااا اطلعاات علااى المرسااوم بقااانون المااذكور ،وذلااك بحضااور
المستشار القانوني بالمجلس.

وانتهاات اللجنااة – بعااد المداولااة والنقااا

– إلااى عاادم مخاللااة المرسااوم بقااانون

لمبادئ وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )02لسنة  0202بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )85لسنة  0222بشأن حماية المجتمع من األعمال
اإلرهابية ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني بخصوص المرسوم
بقانون رقم ( )00لسنة 0202م
باستبدال المادة ( )00من المرسوم
بقانون رقم ( )05لسنة 0792م
بشأن االجتماعات العامة والمسيرات

والتجمعات.
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التاريخ  6 :يناير 1024م

التقرير العاشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  1023باستبدال املادة ()22
من املرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2793
بشأن االجتماعات العامة واملسريات والتجمعات
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/334ص ل خ أ/ف 3د )4املؤرخ يف  3ديسمرب
1013م ،من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  1023باستبدال املادة
( )22من املرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  2793بشأن االجتماعات العامة

019

واملسريات والتجمعات ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن
رأي اللجنة بشأنه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )4تدارست اللجنة املرسوم بقانون يف اجتماعها التاسع املوافق  19ديسمرب 1013م.
( )8اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على :
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق)( )6وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر: .4العميد حممد راشد بومحود

الوكيل املساعد للشؤون القانونية.

 .8الرائد حسني سلمان مطر

من إدارة الشؤون القانونية.
املستشار القانوين.

 .6السيد وليـد الطويـل

019

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي
جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثـــــــًا -ملخص رأي وزارة الداخلية:
أيدت وزارة الداخلية املرسوم بقانون واملربرات اليت دعت إلصداره حيث أتى تنفيذًا
لتوصيات اجمللس الوطين ملواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اختاذ إجراءات ال حتتمل
التأخري للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املرسوم بقانون ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب
السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة الداخلية ،واملستشار القانوين للجنة ،واطلعت اللجنة
على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني
الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن املرسوم بقانون صدر استجابة لتوصيات اجمللس
الوطين ،باإلضافة إىل وضع قواعد منضبطة لتنظيم حق التظاهر واملسريات والتجمعات
019

واالعتصامات ،واقتنعت اللجنة مبربرات صدور املرسوم بقانون ،واليت استدعت صدوره
يف فترة ما بني أدوار االنعقاد يف كل من جملسي الشورى والنواب ،مما استوجب اإلسراع
يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري ،وفقًا لنص املادة ( )33من الدستور.
ويتألف املرسوم بقانون فضالً عن الديباجة من مادتني ،نصت املرادة األوىل علرى
إحالل نص جديد حمل نص املادة ( )11من املرسوم بقانون رقرم ( )13لسرنة 1573
بشأن االجتماعات العامة واملسريات والتجمعات ،أما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة على املرسوم بقانون رقرم ( )11لسرنة
 1013باستبدال املادة ( )11من املرسوم بقرانون رقرم ( )13لسرنة  1573بشرأن
االجتماعات العامة واملسريات والتجمعات.

خامســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 35من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 .3سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري
.4

سعادة األستاذ أمحـد إبراهيـم هبـزاد
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مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سادســــــًا -توصيـة اللجنـة:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة  1023باستبدال املادة ( )22مـناملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  2793بشأن االجتماعات العامـة واملسـريات
والتجمعات.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالد بن خليفة آل خليفة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

015

التاريخ 09 :ديسمبر 1101م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )00لسنة  0202باستبدال المادة ( )00من
المرسوم بقانون رقم ( )05لسنة  ،0792بشأن االجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات.

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  8ديسمبر 3102م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 821ص ل ت ق /ف  2د  ،)4نسخة من المرسوم
بقانون رقم ( )00لسنة  0202باستبدال المادة ( )00من المرسوم بقانون رقم
( )05لسنة  ،0792بشأن االجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ،إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

001

وبتاااااريخ  01ديساااامبر 3102م ،عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعهااا المااامن ،حيااا اطلعاات علااى المرسااوم بقااانون المااذكور ،وذلااك بحضااور
المستشار القانوني بالمجلس.

وانتهاات اللجنااة – بعااد المداولااة والنقااا

– إلااى عاادم مخاللااة المرسااوم بقااانون

لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسووم بقوانون رقوم ( )00لسونة  0202باسوتبدال الموادة
( )00موون المرسوووم بقووانون رقووم ( )05لسوونة  ،0792بشووأن االجتماعووات العامووة
والمسيرات والتجمعات ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني
بخصوص المرسوم بقانون رقم
( )02لسنة 0202م بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم ( )09لسنة 0792م في
شأن األحداث.
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التاريخ  6 :يناير 1024م

التقرير الثامن للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )13لسنة  1023بتعديل بعض أحكام املرسوم
بقانون رقم ( )29لسنة  2796يف شأن األحداث
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/330ص ل خ أ/ف 3د )4املؤرخ يف  3ديسمرب
1013م ،من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ( )13لسنة  1023بتعديل بعض
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أحكام املرسوم بقانون رقم ( )29لسنة  2796يف شأن األحداث ،على أن تتم دراسته
وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )9تدارست اللجنة املرسوم بقانون يف اجتماعها التاسع املوافق  19ديسمرب 1013م.
( )5اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على :
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق)( )7وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر: .9العميد حممد راشد بومحود

الوكيل املساعد للشؤون القانونية.

 .5الرائد حسني سلمان مطر

من إدارة الشؤون القانونية.
املستشار القانوين.

 .7السيد وليـد الطويـل
 وزارة التنمية االجتماعية ،وقد حضر:001

 .2السيدة فتحية عبدالرزاق الكوهجي

مدير إدارة الرعاية االجتماعية.

 .1السيد سلطان عبداهلل احلمادي

املستشار القانوين.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 -توىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.

ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي
جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــــًا -ملخص رأي وزارة الداخلية:
أكدت وزارة الداخلية أمهية صدور هذا املرسوم ملا لوحظ يف الفترة األخرية من قيام
مجاعات التخريب يف استخدام األطفال وصغار السن يف األحداث األمنية واألعمال
التخريبية ،وغياب رقابة اآلباء وأولياء األمور لألبناء وإتياهنم سلوكًا سلبيًا من شأنه إتاحة
الظروف والسماح هلم باالشتراك يف اجلرائم واألعمال اخلارجة على القانون .وحيث إن
أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( )37لسنة  1011ترتب التزامًا بعدم تعريض
سالمة الطفل وحياته للخطر ،غري أن القانون مل ينص على عقوبة يف حال خمالفة األب أو
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ويل األمر هلذا االلتزام ،مما يستوجب تاليف هذا النقص والقصور التشريعي ،خاصة يف ظل
عدم كفاية العقوبة املقررة يف املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  1572بشأن األحداث يف
حالة إمهال ويل األمر وهي الغرامة اليت ال تتجاوز عشرة دنانري مما ال حيقق الردع العام أو
اخلاص ،وال يتناسب مع حجم األضرار الناشئة عن اجلرائم اليت يرتكبها احلدث واآلثار
والنتائج السلبية املترتبة على احلدث نفسه.

رابعــــــًا -ملخص رأي وزارة التنمية االجتماعية:
أوضح ممثلو وزارة التنمية االجتماعية بأن هناك حاجة لسد الثغرة القانونية واملتمثلة يف
بعض السلوكيات اليت تشكل خطرًا على األحداث ،وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية
وحمكمة األحداث هبذا الشأن ،وحتديد الوزارة املعنية بالتدابري الداخلية باألحداث وهي
وزارة التنمية االجتماعية.
خامســــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املرسوم بقانون ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب
السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة الداخلية ،وممثلي وزارة التنمية االجتماعية ،واملستشار
القانوين للجنة ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون،
وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة
املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن هذا املرسوم صدر
استجابة لتوصيات اجمللس الوطين ،باإلضافة إىل أنه ضمانة أكيدة حلماية الطفل باختاذ
إجراءات وتدابري حلمايته من االحنراف ،وجعل ويل األمر متويل أمر احلدث املسؤول عن
مراقبة حسن سري سلوكه بشكل مستمر ،واقتنعت اللجنة مبربرات صدور املرسوم بقانون،
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واليت استدعت صدوره خالل فترة ما بني أدوار االنعقاد يف كل من جملسي الشورى
والنواب ،مما استوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري وفقًا لنص املادة ( )33من
الدستور.

ويتألف املرسوم بقانون فضالً عن الديباجة من أربع مواد ،نصت املادة األوىل علرى
إضافة بند جديد برقم ( )3يف املادة ( )1من املرسوم بقانون رقم ( )17لسرنة  1572يف
شأن األحداث ،واملادة الثانية تضمنت إحالل مواد جديدة حمل نصوص املواد ( )4البندين
(أ ،ج) و( )15و( )10من املرسوم ذاته ،واملادة الثالثة اشتملت على إحالل عبارة (وزارة
التنمية االجتماعية) حمل عبارة (وزارة العمل والشؤون االجتماعية) أينما وردت باملرسوم
بقانون ،أما املادة الرابعة فهي مادة تنفيذية.
ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة على املرسوم بقانون رقرم ( )13لسرنة
 1013بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  1572يف شأن األحداث.

سادســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 35من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 .8سعادة األستاذ أمحـد إبراهيـم هبـزاد
.6

سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري
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مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سابعــــــًا -توصيـة اللجنـة:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )13لسنة  1023بتعديل بعض أحكام املرسومبقانون رقم ( )29لسنة  2796يف شأن األحداث.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالد بن خليفة آل خليفة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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التاريخ 51 :ديسمبر 3152م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )02لسنة  0202بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم ( )09لسنة  0792في شأن األحداث.
تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  8ديسمبر 3102م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 820ص ل ت ق /ف  2د  ،)4نسخة من المرسوم
بقانون رقم ( )02لسنة  0202بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ()09
لسنة  0792في شأن األحداث ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاااااريخ  01ديساااامبر 3102م ،عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعهااا المااامن ،حيااا اطلعاات علااى المرسااوم بقااانون المااذكور ،وذلااك بحضااور
المستشار القانوني بالمجلس.

وانتهاات اللجنااة – بعااد المداولااة والنقااا

– إلااى عاادم مخاللااة المرسااوم بقااانون

لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )02لسنة  0202بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم ( )09لسنة  0792في شأن األحداث ،من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4
التقرير التكميلي الثالث للجنة
شؤون المرأة والطفل بخصوص
مشروع قانون بشأن حماية
األسرة من العنف (المعد في
ضوء االقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب).

010

التاريخ 20 :مارس 1024
التقريـر التكميلي الثالث للجنـة شؤون املرأة والطفل
حول
مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)

مقدمـة :
استلمت جلنة شؤون املرأة والطفل كتاب صاحب املعايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم ( 924ص ل م ط/ف  3د  )3املؤرخ يف 12مارس
 ،1014من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،بشأن إحالة اقتراح
سعادة العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك بتعديل املادة ( )1من مشروع قانون بشأن
محاية األسرة من العنف (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،على
أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على
اجمللس.
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أوالً  :إجراءات اللجنة:
 .1لتنفيذ التكليف املذكور تدارست اللجنة االقتراح املذكور يف االجتمراع الثرامن
بتاريخ  13مارس  1014يف دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث.
 .1دعت اللجنة إىل اجتماعها كل من:
 اجمللس األعلى للمرأة ،حيث حضر ممثالً عنه:
 .1أ.هالة حممد األنصاري

أمني عام اجمللس األعلى للمرأة.

 .1د.دنيا أمحد عبداهلل

قائم بأعمال مدير السياسات والتطوير
مدير إدارة االستراتيجية الوطنية لنهوض املرأة
البحرينية.

 وزارة الداخلية ،حيث حضر ممثالً عنها:
 .1الرائد ركن مرمي حممود الربدويل

الشرطة النسائية.

 .1املالزم أول حممد يونس اهلرمي

إدارة اإلصالح والتأهيل.

 .3املالزم هيا مفتاح الدوسري
 .4أ.وليد الطويل

الشرطة النسائية.
مستشار قانوين.
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 وزارة التنمية االجتماعية ،حيث حضر ممثالً عنها:
 .1أ .بدرية يوسف اجليب

الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي.

 .1د .أسامة كامل متويل

املستشار القانوين.

 حضر االجتماع من األمانة العامة باجمللس:
 .1الدكتور علي حسن الطوالبه

املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس.

 توىل أمانة سرر اللجنة السيدة أمل عبداهلل حممد.

ثانيــًا :آراء اجلهات:
رأي اجمللس األعلى للمرأة:
 أثىن ممثلو اجمللس األعلى للمرأة على مشروع القانون يف صيغته اجلديدة وعلىجهود اللجنة و حرصها عند وضعه على بلورته يف صيغة واضحه وبسيطة بعيدة
عن التزيد والتعقيدات.
 كمرا مثرن اجمللرس اجلهد املبذول من سعادة الدكتورة عائشة مبارك إلعرداداملقرترح  ،إال أنه بعد االطالع على ما جاء فيه اتضح أن غالبية املواد اليت مت
االستناد إليها هي يف مقام البحوث العلمية ولباحثني بعيدين عن البيئة اخلليجية،
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إضافة إىل أن القوانني اليت مت االستناد إليها هي قوانني لدول غربية وبعيدة عن
أحكام الشريعة اإلسالمية وهو من أهم املبادئ اليت أكد مشروع القانون على
ضرورة عدم اخلروج عنها يف تطبيق احكام هذا القانون ،حيث تعترب أحكام
الشريعة اإلسالمية صمام أمان للحفاظ على كيان األسرة من التفكك ومعاجلة
تبعات تنفيذ أحكام جرائم العنف داخل األسرة باإلضافة إىل أن هناك قوانني
أخرى قد تكفلت مبعاجلة هذا اجلانب كقانوين أحكام األسرة وصندو النفقة وأنه
من املبكر أن تدخل البحرين يف معاجلة ظاهرة العنف االقتصادي من خالل
تشريع.
 يف حالة إضافة تعريف للمادة األوىل يتناول العنف االقتصادي فإن ذلك يتطلبمعاجلات أخرى ضرورية كوضع تدابري وعقوبات ،حيث إن االكتفاء بوروده
كتعريف لن يكون جمدياً وبالتايل فال ضرورة لتضمينه يف مشروع القانون ،كما أن
مؤسسات الدولة داخل اململكة مل تصل حىت اآلن إىل إثبات وجود حاالت للعنف
االقتصادي مبوجب إحصائيات ودراسات معتمدة بغرض حصرها ومن مث املطالبة
مبعاجلتها مبوجب قانون جيرمها ويضع هلا عقوبة .
 ضرورة األخذ بعني االعتبار وعدم إغفال العواقب االجتماعية اليت ستترتب علىاألخذ مبثل هذا االقتراح حيث سيتسبب يف خلق العديد من املشاكل والعداء
داخل األسرة الواحدة كما سيضيف أعباء مالية على الدولة ألهنا ستكون ملزمة
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بتوفري مصدر متويل ملعاجلة املتضررين من هذه احلاالت أسوة بدور اإليواء اليت يتم
توفريها إليواء املتضررين من حاالت العنف اجلسدي.
 وال يتم سنّ أي قانون إال بناء على وجود ظاهره يف اجملتمع ،وإلثبات الظاهرةجيب توفر احصائيات بأرقام احلاالت ،واستناداً إىل العينة اليت ترد إىل اجمللس فإن
حاالت العنف حمصورة يف عنف نفسي وجسدي وال توجد إحصائيات لعنف
اقتصادي مما يتطلب مؤشرات وإحصائيات فعليه ليتم اعتماده كمادة جمرمه ضمن
قانون.
 يف حني أبدى اجمللس األعلى للمرأة عدم معارضته وإقراره بوجود ظاهرة عنفاقتصادي داخل األسرة باعتباره شكل جديد من أشكال العنف الذي يتعرض له
أفراد األسرة و أكد على أن االهتمام هبذه الظاهرة يعترب توجه جيد على املستوى
الدويل ململكة البحرين حيث سيسهم يف إظهار دور املشرع البحريين وحرصه
حلصر خمتلف صور العنف اليت ميكن أن يتعرض هلا أفراد األسرة ؛ إال أنه أكد
على أن موضوع العنف االقتصادي جيب النظر فيه مستقبالً ،ومن األفضل أن
يؤجل إىل مرحلة الحقة لضرورة حصر احلاالت ومعرفة مدى احلاجة إليه وجيب
يف هذه املرحلة العمل على موضوع نشر الوسائل الوقائية والتوعية والتثقيف وبيان
حكم الشرع ملكانه املرأة لتجنب حدوث مثل هذه الظاهرة.
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رأي وزارة الداخلية:
 أبدت وزارة الداخلية رأيها مبينة أن االقتراح املذكور اقتصر على العنف االقتصادي الذييقع على املرأة فقط ،يف حني أن مشروع القانون يشمل مجيع أفراد األسرة.
 بالنظر إىل ما ورد يف اقتراح العنف االقتصادي الذي ميارس ضد املرأة للنيل من حقوقهافإن الوزارة ترى أن أحكام الشريعة مل تغفل هذا اجلانب وحفظت للمرأة حقوقها حيث
عاجلت تلك املشاكل من خالل مسألة الفصل يف الذمة املالية ووضعت أنواع خمتلفة للنفقة،
كالنفقة الزوجية ،ونفقة الطال ونفقة األبناء ،مبا فيها كذلك نفقة األقارب ،ومت التأكيد
على املوازنة يف احلقو بني الرجل واملرأة ،وعلى سبيل املثال فإن احملكمة الدستورية أعطت
احلق للزوجة يف املنزل الزوجي بغرض احلفاظ على حقوقها من الضياع واالستغالل يف حال
زواج الرجل بأخرى ،كما أوجدت البدائل يف حال عدم رغبتها البقاء يف نفس املسكن عن
طريق تعويضها بسكن آخر أو مببلغ مايل ،األمر الذي ترى الوزارة بأنه كافٍ حلفظ حقو
املرأة من االستغالل ،وأن االقتراح مل يأتِ على ذكر العنف االقتصادي أو االستغالل الذي
قد يتعرض له أي فرد آخر عدا املرأة داخل األسرة وهذه املوازنة يف معاجلة مثل تلك
املشاكل هي ما يفتقر إليه االقتراح املقدم حيث إن معظم الصور الواردة فيه تتعلق باملرأة
فقط  ،وعليه فإن الوزارة تؤكد على أنه جيب أن يكون النص والغاية مفتوحة حبيث تشمل
الرجل واملرأة معًا وليس فقط املرأة متاشيًا مع مبدأ مشروع القانون الذي يؤكد على محاية
كل أفراد األسرة من العنف وليس املرأة فقط.
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رأي وزارة التنمية االجتماعية:
 توافق رأي الوزارة مع رأي كل من اجمللس األعلى للمرأة ووزارة الداخلية من حيث إناالقتراح استند إىل قوانني وتشريعات دولية ،كما أنه اقتصر على املرأة فقط وأغفل باقي
أفراد األسرة  ،وأنه يف حالة املوافقة على وضعه ضمن مشروع القانون فإن من الواجب
إجياد التدابري والعقوبات الالزمة؛ ويف حني أيدت الوزارة فكرة املقترح الذي ارتأت أنه
يعاجل مشكلة موجوده فعليًا على أرض الواقع إال أنه  -يف حال األخذ  -به البد يف هذه
احلالة عدم إغفال األشكال األخرى للعنف وعلى سبيل املثال العنف االجتماعي والعنف
السياسي.
 أضافة إىل أن تطبيق مثل هذا املقترح قد يتسبب يف حدوث تصادم مع الكثري من القواننياألخرى مثل قانون العقوبات وقانون الشركات وقانون احلاسب اآليل ويف هذه احلالة حصر
التعريف لكل هذه احلاالت يشكل صعوبة.
 إن التعريف املقترح من قبل سعادة العضو د.عائشة سامل مبارك للعنف االقتصرررادي"ممارسة ضغوط اقتصادية يف األسرة كمنع أحد أفراد األسرة أو تقييد حريته أو
حرمانه من التصرف يف أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استغالله ماليا"
جاء على ذكر عبارة "ضغوط اقتصادية" وهي عبارة حتتاج إىل تعريف منفرد حيث إهنا
مبهمة وغري واضحة  ،فاملشرع حيتاج إىل الفهم حىت يتمكن من التطبيق .والقانون
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اجلنائي ال جيري إال على حكم الظاهر ويف حالة عدم فهم املقصود مما ورد فإنه ال
حياسب على النوايا؛ ألن عدم وجود فعل ظاهر ال تترتب عليه أية عقوبة ،لذا يتوجب
حتديد حاالت وأشكال العنف االقتصادي بشكل واضح كما جيب حصرها عن طريق
إحصائيات ودراسات واقعية كي يتمكن املشرع من التعامل معها بالطر القانونية
املناسبة مع األخذ بعني االعتبار مراعاة عدم التصادم مع القوانني األخرى عند التطبيق.

ثالثًا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة اقتراح سعادة العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك بتعديل املادة ()1
من مشروع القانون بشأن محاية األسرة من العنف (املعد يف ضوء االقتـراح بقـانون
املقدم من جملس النواب) ،واطلعت على الدراسة املعدة بشأنه.
وبعد تدارس اآلراء واملالحظات اليت أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة ،وبعرد
االطالع على آراء كافة اجلهات وتبادل وجهات النظر بني أعضاء اللجنة وممثلي اجلهات
املعنية واملستشار القانوين لشؤون اللجان ،أرتأت اللجنة بأن الظاهرة االجتماعية السرلبية
حىت تتبلور إىل قاعده قانونية جيب أن تصل إىل درجة من اخلطورة مبكان تدفع املشرع أن
يضعها يف قاعدة قانونية ،وخالل ما يقارب اخلمس سنوات من نظر املشروع القانون من
قبل اللجنة واجلهات املعنية مل تظهر احلاجه إىل النص على "العنف االقتصادي" وكذلك
خمافة الدخول يف متاهة التعريف والدخول يف التفصيالت اليت قد ال تتناسب مع التشريعات
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الوطنية الصادرة هبذا الشأن ،كما أنه ال توجد إحصائيات وال أدلة على خطورهتا إضافة
إىل أن هناك معاجلات كاملة يف التشريعات القانونية كقانون أحكام األسرة الذي تنراول
كافة اشكال النفقة وحقو املرأة وبعض أفراد األسرة ممن هلم حق على املعيرل وقرانون
صندو النفقة ،وقانون العقوبات ،وأن القوانني العربيرة املقارنرة مل تشرر إىل العنرف
االقتصادي ،اما التشريعات األجنبية اليت أشارت إليها الدراسة املقدمة فتختلف ظروفهرا
ومناخها عن اجملتمع البحريين الذي حتكمه الشريعة اإلسالمية اليت تنظم أحكرام النفقرة
واإلعالة واملعيشة.
وكذلك تدخل الدولة من خالل التشريعات املشار إليها آنفًرا يف محايرة
الفئات الضعيفة اقتصاديا من خالل ختصيص مزايا أو خمصصات حتميهم من الفاقة؛
لذا فإن املشكلة املنظورة حتتاج إىل املزيد من الدراسة على مستوى مشويل يستوعب
كافة احلاالت واجلوانب.
وإن اللجنة تتفق مع آراء اجلهات على أنه يف حال األخذ باملقترح فإنه قرد
يتسبب يف خلق تصادم مع القوانني األخرى إذا مل يدرس بصورة متأنية ومستفيضة
كما سيؤدي إىل حدوث تفكك داخل األسرة.
وقد حرصت اللجنة عند وضع مشروع القانون على التركيز علرى ثرالث
نقاط أساسية وهي العنف النفسي واجلسدي واجلنسي ،ويف حال املوافقرة علرى
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املقترح املذكور فإنه جيب عدم إغفال األشكال األخرى للعنرف مثرل العنرف
االجتماعي والسياسي ،أضف إىل أن لكل شكل من هذه األشكال موجباته الريت
جيب أخذها بعني االعتبار.
كما أن تصنيف الدراسة للعنف االقتصادي على أنه مقتصر على املرأة فقط
وأن التشريعات اليت مت االستناد إليها أكدت على أنه عنف ضد املرأة فقط ،يف حني
أن مشروع القانون يتناول كافة أفراد األسرة وأن نص قانون "محاية املـرأة مـن
العنف األسري" اللبناين الذي مت االستناد أليه عند إعداد الدراسة ليس تشرريعاً
مقدماً من احلكومة اللبنانية بل هي وثيقة مقدمة من "منظمة كفا" اليت تأخذ بأعلى
السقوف كمشاريع.
إضافة إىل أن اللجنة لديها ختوف من تطبيق مشروع قانون احلماية من العنف
باعتبار احلقو اليت وردت فيه جديدة على اجملتمع البحريين مثل أمر احلماية وأمر
النقل وغريها من األوامر والعقوبات ،وإهنا ال ترغب يف إضافة املزيد من التعقيدات
اليت قد تعيق تطبيق القانون وتتجنب الدخول يف متاهات قد تتسربب يف ترداخل
وتصادم مع القوانني األخرى ،وحتتاج إىل معاجلة دقيقة يف الكثري من مواد املشروع
بقانون بدءًا من التعريف وضرورة وضع عقوبة مناسبة لره وصروالً إىل التردابري
واإلجراءات اجلنائية وغريها .
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ويف الوقت الذي تثمن فيه اللجنة اجلهد املبذول من قبل سرعادة الردكتورة
عائشة سامل مبارك وحرصها الشديد على أن يظهر هذا املشروع بقانون بصرورة
تعاجل كافة احلاالت اليت من املمكن أن تطرأ أو قد يتعرض هلا أيُّ من أفراد األسرة،
إال أهنا ترى بأنه من األفضل أن يؤخذ االقتراح بعني االعتبار لدراسته يف مرحلرة
الحقه بعد صدور مشروع قانون احلماية من العنف للوقوف على تبعات تطبيقره
وحىت تتمكن املؤسسات املعنية يف اململكة من رصرد وحصرر هرذه الظراهرة
واالستعداد هلا يف املرحلة القادمة.

رابعًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي
إعماالً لنص املادة (  ) 35من الالئحة الداخلية جمللس الشرورى ،اتفقرت
اللجنة على اختيار كل من :
 -2سعادة الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

مقرراً أصليـاً.

 -1سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

مقرراً احتياطياً.
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خامسًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثنراء دراسرة مشرروع
القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 عدم األخذ باقتراح سعادة العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك بتعديل املادة ()2من مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف(،املعد يف ضوء االقتراح بقانون
املقدم من جملس النواب).

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .رباب عبدالنيب العريض

د  .جهاد عبداهلل الفاضل

رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل

نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل
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