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 والثالثني الثالثة مضبطة اجللسة
 الرابعدور االنعقاد العادي 

 01 الفصل التشريعي الثالث

 

 

 33 ـم:ـالرق

 هـ0435 شعبـــان 35 التاريخ:

 05 م3104 يـونيـــــــــو 33  
 

 

 

من دور االنعقاد العادي  والثالثني الثالثةعقد جملس الشورى جلسته 

 31اعة االجتماعات الكربى مبقر اجمللس الرابع من الفصل التشريعي الثالث بق

اخلامس  االثننيالوطين بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم 

من شهر يونيو  الثالث والعشرينهـ املوافق 0435من شهر شعبان  والعشرين

 رئيس علي بن صاحل الصاحلم، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد 3104

دة أعضاء اجمللس، وسعادة السيد جملس الشورى، وحضور أصحاب السعا

 35 عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام جمللس الشورى.
 

 

عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير صاحب السعادة السيد وقد مثل احلكومة 

 شؤون جملسي الشورى والنواب.
 31 
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 كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 

 اب:من وزارة شؤون جملسي الشورى والنو 

السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي      -0

 5 الشورى والنواب.

 السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني. -3

 السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني. -3

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة. ــ 
 

 :01 من وزارة الداخلية 

 حممد راشد بومحود الوكيل املساعد للشؤون القانونية.العميد  -0

 السيد وليد حممد الطويل املستشار القانوني. -3
 

 :من وزارة الصناعة والتجارة 

 05 السيد نادر خليل املؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة. -0

الدكتور عبداهلل أمحـد عبـداهلل الوكيـل املسـاعد للمواصـفات       -3

 ومحاية املستهلك.
 

 لية:من وزارة املا 

 31 السيد أنور علي األنصاري مدير إدارة الرقابة واملتابعة. -0

 .طه حممود فقيهي مدير إدارة املشاريعالسيد  -3
 

 :من وزارة التنمية االجتماعية 

 لدكتور أسامة كامل متولي املستشار القانوني.ا -0

 35 السيد سلطان عبداهلل احلمادي املستشار القانوني. -3
 

  واألوقاف:من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

 .ورة بنت خليفة آل خليفة املستشار القانونيالشيخة ن -0

 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. -3
 31 
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 :من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني 

  السيد حممد نور أمحد الشيخ الوكيل املساعد للخدمات البلدية

 املشرتكة.

 

 5ني العام املساعد كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األم

للشؤون الربملانية، والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد 

البشرية واملالية واملعلومات، والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام 

املساعد لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب 

القانونيني باجمللس، وأعضاء هيئة املستشارين  تشارينسالربزجني رئيس هيئة امل

 01القانونيني باجمللس، كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 

 وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:
من دور  والثالثني الثالثةبسم اهلل الرمحن الرحيم، نفتتح اجللسة 

 05اد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتالوة أمساء االنعق

األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة. تفضل األخ عبداجلليل 

 إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس. 

 

 األمني العام للمجلس:

 31شكًرا سيدي الرئيس، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وأسعد 

كم مجيًعا بكل خري، اعتذر عن حضور هذه اجللسة أصحاب اهلل صباح

الدكتورة بهية جواد اجلشي، السعادة األعضاء التالية أمساؤهم: 

 اتم رمسية بتكليف من جهاعبدالرمحن عبداحلسني جواهري للسفر يف مهو

وخالد حممد مجشري،  أخرى، وخالد حسني املسقطي، وعبدالرمحن

 35للسفر وخليل إبراهيم الذوادي  اململكة،للسفر خارج  آل شريف عبدالرسول

وحممد هادي أمحد احللواجي، وسيد يف مهمة رمسية بتكليف من اجمللس، 

 وشكًرا. ضياء حييى املوسوي لظرف خاص،
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 الرئيـــــــــــــــس:
شكًرا، وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافًرا. 

ال واخلاص بالتصديق على مضبطة وننتقل إىل البند التالي من جدول األعم

، فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة الثانية والثالثنياجللسة 

 5 صاحل العوضي.

 

 العضو لولوة صاحل العوضي:

ات على مداخالتي يف اجللسة شكًرا سيدي الرئيس، لدي مالحظ

ن سأزود بها القائمني على شؤون املضبطة والطباعة، لك الثانية والثالثني

 01 تلك لدي مالحظة على شطب ما ورد على لساني من مصطلح الطائفية يف

: إن هذا املصطلح الذي ورد على لساني هو توصيف ةاجللسة لألسباب التالي

ن يف جملسي الشورى والنواب وووصف وتفسري ملا انتهى إليه اخلرباء القانوني

وعدم التمييز  من أن هذا املشروع يتعارض مع الدستور من حيث مبدأ املساواة

يف  هبني املواطنني، فعدم التمييز بني املواطنني هو التفسري ملا ذهبت إلي

 05العبارة اليت  غّيربد من الشطب أن ُتاجللسة السابقة، وأرى أنه إذا كان ال

، ألنها يف النتيجة سواء، «عدم التمييز بني املواطنني»عبارة إىل ين عصدرت 

اليت وردت يف مداخلة بعض األعضاء وهي  الكلمةإىل  تغيريهاأو على األقل 

، ألنه ال ميكن أن ُتشطب مداخالتي وال يتم التعرض إىل «الفئوية»اصطالح 

كلمة الطائفية  فهناك تناقض.املداخالت اليت مت فيها الرد على مداخالتي، 

 31ُيرددها الداني والقاصي يف هذا اجملتمع، حتى أن بعض املسؤولني يف الوزارة 

تنقية العمل الرمسي من الطائفية والقبلية والعنصرية، وأيًضا لا يسعون حالًي

هناك تصرحيات جلهات يف القطاع اخلاص وعدت منتسبيها بعدم إصدار أي 

 أناشد جاللة امللك ميس أو يتعلق بالطائفية، ومن هنا يا سيدي الرئيس، قرار 

التمين، وال ــ وهو رأس الدولة ورأس السلطات يف هذه الدولة ــ بكل الرتجي و

 35أن ُيبادر ألنين ال أملك احلق يف توجيه كالمي إىل جاللة امللك عليه  إنأقول 
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أن من كل قليب جاللة امللك على من أجل القيام باختصاصاته، إمنا أمتنى 

( من الدستور بإحالة 016يستعمل الصالحيات املنصوص عليها يف املادة )

قانون أن ُيحال أيًضا لدستورية، ومشروع قانون اجمللس البلدي إىل احملكمة ا

املرور إىل احملكمة الدستورية فيما يتعلق بتغليظ العقوبات ومنع األجانب من 

 5السياقة، وأيًضا مشروع قانون اجلنسية الذي أقره جملسكم الكريم؛ ألن 

( من 01للمادة ) مذكرته التفسريية تفسريمشروع قانون اجلنسية ورد يف 

يف الدستور ع الدستوري بعد تعديلها، حيث إن املشّرالدستور قبل تعديلها، و

واليت كانت ( من الدستور، 01قام بإلغاء الفقرة )ب( من املادة ) 3113املعدل 

ُتجيز سحب اجلنسية من امُلتجنس، وبالتالي ساوى بني املتجنس والبحريين 

 01أنا أمتنى على جاللة امللك أن  األصيل يف إسقاط اجلنسية وليس سحبها.

هذا املشروع على احملكمة الدستورية ملطابقة املواد الواردة فيه  عرضي

( من الدستور املعدل، والتفسري الوارد 01خبصوص سحب اجلنسية مع املادة )

 يف املذكرة التفسريية هلذه املادة، وشكًرا.

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

 شكًرا، هل هناك مالحظات أخرى؟

 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 31 ــــــــــس:الرئيـــــ

البند وننتقل إىل . تعليها من تعديال ىجرسُيقر املضبطة مبا إذن ُت

( لسنة 33تالوة األمر امللكي رقم )التالي من جدول األعمال واخلاص ب

من الفصل التشريعي الثالث جمللسي  عم مبناسبة فض دور االنعقاد الراب3104

طريف األمني العام ، تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل النواب والشورى

 35 للمجلس بقراءته.
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  األمني العام للمجلس:

  ،الرئيسشكًرا سيدي 

 

 م3104( لسنة 33أمر ملكي رقم )

 5 فض دور االنعقاد الرابعب

 للفصل التشريعي الثالث جمللسي النواب والشورى

 

 ،عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرينحنن محد بن 

 بعد االطالع على الدستور، 

 01م بدعوة جملسي النواب والشورى 3103( لسنة 43امللكي رقم ) وعلى األمر

 ،لالنعقاد

 

 أمرنا باآلتي:

 املادة األوىل

 05ُيفض دور االنعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث جمللسي النواب والشورى 

 م.3104يونيو  36هـ املوافق 0435 شعبان 32اعتباًرا من يوم اخلميس 

 

 املادة الثانية

  .ر يف اجلريدة الرمسيةُينشر هذا األم

 31 

 ملك مملكة البحرين

 محد بن عيسى آل خليفة

 :صدر يف قصر الرفاع 

  هـ0435شعبان  34بتاريخ  

 35 م3104يونيو  33املوافق 
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 الرئيـــــــــــــــس:
من جدول األعمال واخلاص  البند التالياآلن شكًرا، وننتقل إىل 

اهيم آل طريف األمني العام تفضل األخ عبداجلليل إبربالرسائل الواردة، 

 للمجلس.

 5 

  األمني العام للمجلس:

شكًرا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة 

هى إليه جملس ما انت خبصوصبن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب 

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة النواب حول التالي: 

 01مة هنغاريا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع مملكة البحرين وحكو

التهرب املالي بالنسبة للضرائب على الدخل والربوتوكول املرفق بها، 

جلنة  إحالته إىل توقد مت .م3104( لسنة 32املرافقني للمرسوم امللكي رقم )

الشؤون التشريعية الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة 

( 54( من املرسوم بقانون رقم )011قانون بتعديل املادة ). ومشروع والقانونية

 05م بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب. )املعد يف ضوء االقرتاح 3113لسنة 

وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون  ،بقانون املقدم من جملس النواب(

السادسة من ( من املادة 0قانون بتعديل البند ). ومشروع التشريعية والقانونية

م بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي. )املعد يف 3112( لسنة 3القانون رقم )

إىل جلنة ، وقد متت إحالته ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 31مشروع قانون بشأن . وجلنة الشؤون التشريعية والقانونيةاخلدمات مع إخطار 

د يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من تعديل جدول الدرجات والرواتب )املع

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مع ، وقد متت إحالته إىل جملس النواب(

 . وشكًرا.إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

   

 35 الرئيـــــــــــــــس:

شكًرا، وننتقل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة 

( 54املالية واالقتصادية خبصوص املرسوم بقانون رقم ) جلنة الشؤونتقرير 
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 املالية للسنة للدولة العامة امليزانية يف إضايف اعتماد بفتح م3103 لسنة

، وأطلب من األخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة م3103

 فلتتفضل.

 

 5 هالة رمزي فايز: العضو

يف ومرفقاته يت التقرير شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثب 

 املضبطة.

 

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

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 يف املضبطة.ومرفقاته إذن يتم تثبيت التقرير  

 

 (87 / صفحة1 )انظر امللحق

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 31 خت مقررة اللجنة.تفضلي األ 

 

 هالة رمزي فايز: العضو

م أرسل صاحب املعالي 3104فرباير  02بتاريخ شكًرا سيدي الرئيس، 

رئيس اجمللس إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية نسخة من املرسوم بقانون 

 35ماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة تم بفتح اع3104( لسنة 54رقم )

، ملناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه. وبناء عليه اطلعت م3103املالية 

اللجنة على املرسوم بقانون، وعلى قرار جملس النواب، وعلى رأي املستشار 
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القانوني لشؤون اللجان، وعلى رأي املستشار االقتصادي واملالي. كما اطلعت 

سالمة اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اليت خلصت إىل 

املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. وتباحثت اللجنة يف 

مقتضيات املرسوم بقانون الذي يهدف إىل ختصيص مبلغ االعتماد اإلضايف 

 5مليزانية املشاريع إلعادة هيكلة شركة طريان اخلليج ودفع املستحقات 

الشركة  الضرورية على الشركة واليت ال ميكن تأخريها وتعزيز أداء

والعمل على النهوض بدورها املنوط بها يف احملافظة على اقتصاد اململكة. 

وجتدر اإلشارة إىل أن اللجنة سعت اللتقاء املعنيني بشركة طريان اخلليج بغية 

معرفة ما مت تنفيذه بعد إقرار االسرتاتيجية اجلديدة، واليت كانت تهدف إىل 

 01ة لصرف مبلغ الدعم، حيث مساندة الشركة ومعرفة التفاصيل الدقيق

لتحقيق رغبة  معالي رئيس اجمللسم 3104مارس  4خاطبت اللجنة بتاريخ 

عضاء اللجنة يف التقاء سعادة وزير املواصالت واإلدارة التنفيذية لشركة أ

طريان اخلليج من أجل االطالع على آخر املستجدات املتعلقة بالشركة، 

قبلية، ومناقشة املواضيع اليت ميثل وإلقاء الضوء على خططها وبراجمها املست

 05طرحها جتسيًدا للتعاون املشرتك بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، وذلك 

 علىانطالًقا من حرص جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورى 

نه رفع وحتسني املستوى االقتصادي للمملكة واملواطن؛ أتقديم كل ما من ش

م مل تستلم اللجنة رًدا على ذلك الطلب. وبناًء 3104مايو  09إال أنه وحتى تاريخ 

عليه خاطبت اللجنة معالي رئيس اجمللس لتحقيق رغبتها يف خماطبة سعادة 

 31وزير املواصالت بشأن احلصول على التفاصيل الكاملة ألوجه صرف هذا 

م، والذي يوضح 3104مايو  32الدعم، وقد استلمت اللجنة رد الوزارة بتاريخ 

صيل أوجه صرف مبلغ االعتماد. وقد تبني للجنة أن مبلغ الدعم والبالغ تفا

مليون دينار حبريين قد صرف يف أوجهه حسبما جاء يف املرسوم بقانون،  025

وذلك مبا يشمل إعادة هيكلة شركة طريان اخلليج وسداد بعض الديون 

 35السابقة املستحقة على شركة طريان اخلليج، وهي متأخرات مرتاكمة، 

دفعها لضمان استمرارية عمل الشركة. وإمياًنا من اللجنة بأهمية  باليت جيو
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االقتصاد الوطين، وانطالًقا من مبدأ احملافظة  يفوضع شركة طريان اخلليج 

على استمرار وبقاء الشركة وتعديل وضعها االقتصادي؛ قررت اللجنة املوافقة 

 وشكًرا. على املرسوم بقانون، واألمر مرتوك جمللسكم املوقر،

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكًرا، هل هناك مالحظات؟

  

 )ال توجد مالحظات(

 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بتالوة 

 أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداًء باالسم على املرسوم بقانون.

 

وة أاما  األضضا  ألذ  رأيم  ندا   )وهنا قام األمني العام للمجلس بتال

 05 باالس  ضلى املرسوم بقانون(

 

 العضو إبراهي  حممد بشمي:

 موافق.

 

 31 العضو أمحد إبراهي  بمزاد:

  موافق.
 

 العضو مجال حممد فخرو:

 موافق.
 35 

 العضو مجعة حممد الكعيب:

 موافق.
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 العضو الدكتورة جماد ضبداهلل الفاضل:

 موافقة.
 

 لنعيمي:العضو محد مبارك ا

 5  موافق.

 

 العضو الدكتور الشيخ ذالد بن ذليفة آل ذليفة:

   موافق.
 

 01 العضو ذالد ضبدالرمحن املؤيد:

   موافق.
 

 العضو دالل جاس  الزايد:

  موافقة.
 05 

 العضو رباب ضبدالنيب العريض:

  موافقة.
 

 العضو سعود ضبدالعزيز كانو:

 31 موافق.

 العضو الدكتور سعيد أمحد ضبداهلل:

  موافق.
 

 العضو السيد حبيب مكي هاش :

 35 موافق.
 

 العضو الدكتورة ضائشة سامل مبارك:

 موافقة.
 

 31 العضو الدكتور ضبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.  
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 العضو ضـلـي ضبـــد الرضا العصفــــور:

 موافق.  

 

 العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:

 5 موافق.

 

 العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:

 قة.مواف

 

 01 العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

  موافق.

 

 العضو حممد حسن باقر رضي:

  موافق.

 05 

 العضو حممد سيف املسل :

  موافق.

 

 العضو منرية ضيسى بن هندي:

 31 موافقة.

 

 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:

 موافق.

 

 35 العضو نانسي دينا إيلي ذضوري:

  موافقة.

 

 اظ:العضو الدكتورة ندى ضباس حف

  موافقة.

 31 
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 العضو نــوار ضــلــــي الـمـحــمـــــــود:

  موافق.
 

 العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:

 5  موافقة.

 

 رئيس اجمللس ضلي بن صاحل الصاحل:

ننتقل إىل البند و. . إذن يقر املرسوم بقانونموافق. األغلبية موافقة

تقرير التكميلي للجنة التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة ال

 01م بشأن تنظيم مجع 3103( لسنة 30اخلدمات خبصوص املرسوم بقانون رقم )

نوار علي احملمود مقرر اللجنة التوجه املال لألغراض العامة، وأطلب من األخ 

 إىل املنصة فليتفضل.

 

 نوار ضلي احملمود:  العضو

 05 بطة.شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيت التقرير يف املض 

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟ 

 

 31 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة. 

 

 35 (99 / صفحة2 )انظر امللحق

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنة ل األخضتف 
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 نوار ضلي احملمود: العضو 

أحال معالي رئيس اجمللس إىل اللجنة خطاًبا شكًرا سيدي الرئيس، 

( املنعقد بتاريخ 33اإلشارة إىل قرار مكتب اجمللس يف اجتماعه )مت مبوجبه 

 5م، بإحالة الرأي القانوني املقّدم من هيئة التشريع واإلفتاء 3104إبريل  32

( لسنة 30رقم )املرسوم بقانون ( من 04( و)00القانوني حول نص املادتني )

إىل اللجنة وذلك إلعادة بشأن تنظيم مجع املال لألغراض العامة،  ،م3103

دراسة املرسوم بقانون املذكور يف ضوء رأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني. 

املذكور يف ضوء الرأي القانوني هليئة تدارست اللجنة املرسوم بقانون وقد 

 01استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله كما مت  التشريع واإلفتاء القانوني،

. وقد ناقش أعضاء من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوني لشؤون اللجان

اللجنة مع املستشار القانوني للجنة بالتحليل الرأي القانوني هليئة التشريع 

واإلفتاء القانوني، حيث تبّين للجنة أن الرأي القانوني هليئة التشريع واإلفتاء 

وني يدعم رأي اللجنة يف عدم وجود شبهة عدم دستورية حول نص املادتني القان

 05 مت االختالف عليهما يف جلسة ني( من املرسوم بقانون املذكور واللت04( و)00)

م 3103( لسنة 30اجمللس، وعليه وبعد دراسة اللجنة للمرسوم بقانون رقم )

ىل أنه ال يتضمن بشأن تنظيم مجع املال لألغراض العامة، توّصلت اللجنة إ

شبهة عدم الدستورية، وتوصي اللجنة باملوافقة على املرسوم بقانون وذلك 

يف ضوء ما دار من مناقشات لذات األسباب اليت أوردتها يف تقريرها السابق. 

 31 وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي مبا يلي:

م بشأن تنظيم مجع املال 3103( لسنة 30املوافقة على املرسوم بقانون رقم )

 ، وشكًرا.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم لألغراض العامة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 35 تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. هل هناك مالحظات؟ 
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 العضو دالل جاس  الزايد:

يف  يف البداية نشكر اللجنة على جهودها شكًرا سيدي الرئيس، 

وضع هذا التقرير، ولكن مع احرتامي الشديد ملا ورد يف رأي هيئة التشريع 

 5واإلفتاء القانوني بشأن عدم وجود شبهة دستورية يف هذه املادة، أحببت أن 

أوضح أن ما انتهينا إليه يف اللجنة التشريعية هو استمرار الرأي يف مسألة 

التسميات بني لفظي  وإن اختلفت 00وجود شبهة عدم دستورية يف املادة 

إال أن اللفظني ينتهيان إىل األثر القانوني ذاته، وهو  «سحب»و «مصادرة»

 «املصادرة»االستيالء على هذا املال، وجيب أال يكون اختالف املفردتني من 

 01مت  دستوري هلذه الكلمة. األمر اآلخر:هو املربر لوضع اإلطار ال «السحب»إىل 

 ــ وإذا كان اجمللس يتذكر ــ منها: قانون االستناد إىل عدد من القوانني

الطفل، وقانون حظر مكافحة غسل األموال، وقانون العمل يف القطاع 

األهلي، وقانون مصرف البحرين املركزي، قرأت يف كل هذه القوانني 

املواد املتعلقة مبسألة املصادرة، ووجدتها تستوجب أن تكون مبوجب حكم 

 05القضائي؟ حتى تعطي ضمانة قانونية بأال  قضائي، ملاذا استوجبت احلكم

يتم أخذ املال العام ــ وإن كان اهلدف من مجعه أن يصرف يف األمور اليت 

جتيز للقانون الرتخيص مبوجبها ــ وحتى ال تتخذ هذه اإلجراءات من قبل 

السلطة التنفيذية من دون أن تكون هناك رقابة قضائية عليها. خبصوص ما 

اإلخوة يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوني أجد اختالًفا يف مت تفسريه من قِبل 

 31مواطن كثرية منها، إال أنها يف كل تفسرياتها ــ ومهما ارتأت أن تضع 

مربرات خبصوص مسألة السحب ــ تنتهي إىل مفهوم املصادرة قلًبا وقالًبا، لذا 

ا وللمرة اختذنا قراًر وبصفيت رئيسة جلنة الشؤون التشريعية والقانونية فقد

تأكيد وجود شبهة عدم دستورية، أنتم اليوم تنظرون إىل مشروع الثانية ب

الغش التجاري الذي مت إرجاعه والسبب هو أن هناك نظرة إىل أن ما يرفع إىل 

 35جاللة امللك للتصديق عليه جيب أن حيوط بالضمانات القضائية، وهذه هي 

يد الغري فالبد أن  العدالة، فإذا كنت ستضع نًصا جييز أخذ ما هو حتت
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هناك فعاًل أسباب تستوجب  تضعه حتت رقابة القضاء، حتى يقرر إذا كانت

، 00تلك املصادرة أم ال، لذلك أرفض هذا املرسوم بقانون استناًدا إىل املادة 

وأكرر أنه قد ختتلف التفسريات القانونية، وقد تكون هناك آراء من جهات 

صوص هذا املرسوم إال أنين يف كل قراءاتي هلا حمل اعتبار يف إبداء رأيها خب

 5ــ ملختلف اآلراء اليت استمعنا إليها ــ وجدت أن لفظي املصادرة والسحب 

نتهيان إىل األثر القانوني ذاته، وهذا هو املهم مهما اختلفت التسميات، ي

 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 01 شكًرا، تفضل األخ مجال حممد فخرو. 

 

 مد فخرو:مجال حم العضو

لن أكرر ما ذكرته زميليت األخت دالل شكًرا سيدي الرئيس،  

الزايد، أعتقد أن كل ما ورد على لسانها صحيح، وجيب أن نتأنى وأال نوافق 

 05على هذا القانون بوجود هذه املادة، واضح وضوح الشمس أن هذا القانون 

 أو «سحب»أعطى السلطة التنفيذية حق املصادرة سواء أطلق عليها 

من الدستور، ويكفي ما  9، وأعتقد أنها خمالفة صرحية للمادة «مصادرة»

قاله اإلخوة من هيئة التشريع واإلفتاء القانوني من تفسريات، ويكفينا أيًضا 

أن احملكمة  القانون الذي سنناقشه بعد قليل خبصوص الغش التجاري من

 31 وأوضحتملختصة ــ جاللة امللك رد بناء على تفسري اجلهة االدستورية ردت ــ و

بالرغم من وجود ذكرت أن هناك شبهة عدم دستورية وأنها متمسكة برأيها 

وأعتقد أن على هذا اجمللس أن يتخذ قراره  ،جهة خمتصة بالتفسري القانوني

واضح وضوح  هناك أمرالصحيح، فليست هناك شبهة عدم دستورية بل 

ائز، وإال فإن األمور الشمس، بإعطاء جهة تنفيذية حق املصادرة وهذا غري ج

 35سوف تضيع، ألن من له حق املصادرة هي اجلهة القضائية مبوجب أحكام 
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الدستور، وبالتالي أمتنى على زمالئي األعضاء عدم املوافقة على هذا املرسوم 

  بقانون، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5رة سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزال األخ ضشكًرا، تف 

 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف. 

 

 ستشار القانوني بواارة العدل والشؤون اسإسالمية واألوقا:: امل

ال يوجد خالف حول ما قالته األخت دالل شكًرا سيدي الرئيس،  

 01الزايد وما قاله األخ مجال فخرو يف أن املصادرة جيب أن تكون حبكم 

ون هناك مصادرة وفًقا قضائي، ولكن خبصوص هذا الكالم عندما تك

للتعريف الوارد يف الدستور، فاملصادرة البد أن ترد على مال خاص مملوك 

لشخص، هذا أواًل. ثانًيا: البد أن تدخل إىل خزانة الدولة، فإذا حتقق هذان 

الشرطان أقول إنها مصادرة، بل وأجزم أنها البد أن تكون حبكم قضائي، 

 05تقول إن هذا املال هو مال عام،  30املادة  أنهو ولكن ما جاء يف هذا القانون 

إذن ال يوجد مال خاص حتى أقول إنه مال عام مصادر. ثانًيا: املال مل يدخل 

إىل خزانة الدولة إمنا ُيصرف على ما كان ينبغي أن يصرف فيه هذا املال، 

هذا مع األخذ فهو عبارة عن حلول الوزارة حمل املخالف يف صرف هذا املال، 

اليت من ضمن  هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ما جاء يف تقرير باريف االعت

 31اختصاصاتها تفسري القوانني والنظر يف دستوريتها، فإذا أحال اجمللس املوقر 

هذا املوضوع إىل اهليئة وهي انتهت إىل عدم وجود شبهة عدم دستورية فال 

 داعي إىل إعادة مناقشته، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 35 شكًرا، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. 
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 العضو الدكتور الشيخ ذالد بن ذليفة آل ذليفة:

والشكر موصول إىل اللجنتني، وأؤكد شكًرا سيدي الرئيس،  

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على موقفها الصحيح. ال أريد شكرنا ل

واألخ مجال فخرو خبصوص شبهة عدم  تكرار ما قالته األخت دالل الزايد

 5الدستورية، ألن األمر واضح جًدا، حنن نتكلم عن أموال سواء سحبتها أو 

 9صادرتها فالنتيجة ستكون واحدة يف كلتا احلالتني، وكما جاء يف املادة 

من الدستور أنها مصادرة، وبالتالي فإن موقف اللجنة صحيح، ونرجو أن 

 ذ قراره يف هذا الشأن، وشكًرا.يتوخى اجمللس احلذر يف اختا

 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، تفضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير 

 ون جملسي الشورى والنواب.ؤش

 

 ون جملسي الشورى والنواب:ؤش واير

 05جيب أن نأخذ هذا املرسوم يف مجيع مواده، ال شكًرا معالي الرئيس،  

فقط، وهذا الكالم ذكرناه عندما عرض هذا  00نقف عند املادة أن 

واضحة متاًما، إن هذا املال هو مال عام خاضع  03القانون ألول مرة، املادة 

لرقابة ديوان الرقابة املالية، فالبد أن ننتبه إىل أنه مال عام، وليس مااًل خاًصا 

يستوجب مصادرته حبكم قضائي ــ إن كانت هناك مصادرة ــ كما حدث 

 31خاص بينما هنا املال عام، فعندما هناك مال التجاري؛ ألن املال  يف الغش

نقول مثاًل بإلغاء الرتخيص، فلنفرتض أن مجعية من اجلمعيات أسست وفق 

قانون اجلمعيات، وقامت هذه اجلمعية جبمع األموال، ثم فقدت هذه اجلمعية 

ه ن هلا أحد شروط الرتخيص فألغي ترخيصها، فهل قلنا إن هذوأو املؤسس

نها مها إىل ميزانية الدولة؟ ال، بل إاألموال ستأخذها احلكومة وستض

 35ستؤخذ وتصرف على األوجه نفسها اليت أسست على أساسها اجلمعية، فهي 

ليست مااًل خاًصا، عندما تقولون إنه مال خاص وغري خاضع لديوان الرقابة 
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ة. النقطة الثانية مال عام وخاضع لديوان الرقابة املالي ولكنهاملالية نقول نعم، 

ن هذا املشروع جاء من جملس النواب ومر بهيئة املستشارين هي أ واملهمة

القانونيني مبجلس النواب ومل يقل بوجود شبهة عدم دستورية ووافق عليه 

اجمللس، ثم جاء إىل جملسكم ومر على هيئة املستشارين القانونيني هنا ومل 

 5وسألتم هيئة التشريع واإلفتاء يفيدوا أيًضا بوجود شبهة دستورية فيه، 

 القانوني وأفادوا بعدم وجود شبهة دستورية يف هذا القانون، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 

 01 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

عندما أحال اجمللس املوضوع إىل هيئة شكًرا سيدي الرئيس، 

انوني ــ وحبسب قانون اهليئة ــ فإن قرارها يكون ملزًما التشريع واإلفتاء الق

هلذا اجمللس، فنناقش مدى إلزامية قرار هيئة التشريع واإلفتاء القانوني هلذا 

 05اجمللس، مع إنين شخصًيا ال أرى أنها وفقت يف رأيها؛ ألن الكالم الذي 

وما تالهما من مداخالت طرحته األخت دالل الزايد واألخ مجال فخرو 

الكالم الذي تفضل  ، فهناك شبهة عدم دستورية. خبصوصصحيح ألعضاءا

به األخ املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية وسعادة وزير شؤون 

جملسي الشورى والنواب، أصل هذه األموال هو التربعات، املشروع وصفها 

 31صدرها األساسي باألموال العامة، ال أستطيع أن أقول إنها أموال عامة، ألن م

هو مجع التربعات، وبالتالي من اخلطأ أن أقول إن هذه األموال تعترب أموااًل 

عامة جيوز للدولة التصرف فيها؛ ألنها جاءت أساًسا من مجع تربعات من قبل 

اجلهات الواردة يف مشروع القانون النافذ. ثانًيا: املشروع منح وزارة العدل 

يات، فبالتالي ال يستقيم القول إنها أواًل احللول القانوني حمل هذه اجلمع

 35أموال عامة، حيث إن الدولة ستتصرف بها يف األغراض العامة، ألن هذه 

الصالحيات جاءت بالتعديل الذي أمامنا أو من هذا املرسوم بقانون الذي منح 
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وزارة العدل احللول القانوني حمل اجلمعيات أو املؤسسات اليت جتمع هذه 

مهما قيل، ومهما اختلفنا اليوم يف هذه اجللسة، فأمامنا  التربعات، ولكن

نص قانوني يقضي بإلزامية رأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني للجهة اليت 

 طلبت هذا الرأي، وشكًرا.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شكًرا، تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

 

 :حممد حسن الشيخ منصور السرتيالعضو 
 01ًرا سيدي الرئيس، أواًل: فلتسمح لي األخت لولوة العوضي أن شك

أختلف معها يف أن رأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ليس ملزًما للمجلس، 

ويكون ملزًما للمجلس حبسب املرسوم الذي صدر عندما يكون هناك 

جملس النواب، أو اختالف مع مثل اختالف بني اجمللس وجهة أخرى 

االتفاق بني الطرفني على أن يتم اللجوء إىل هيئة والتشريع  احلكومة، ويتم

 05جهة ُمحّكمة فقط، ويف هذه احلالة يكون ملزًما، أما لو باعتبارها اإلفتاء 

أن يطلب رأًيا من هيئة التشريع واإلفتاء القانوني فهو يأخذ اجمللس ارتأى 

األخذ به،  بالرأي ومن ثم يناقشه، وله احلق يف أن يأخذ بهذا الرأي أو عدم

هذه نقطة. النقطة الثانية: بالنسبة إىل املال العام، ال ميكن أن نعترب مااًل أنه 

ضمن األموال العامة جملرد تضمني هذا املرسوم مادة ُتشري إىل أن هذا املال 

 31مال عام، ويف احلقيقة إن جوهر األمور يدل على أن هذا املال هو مال خاص، 

تقول إن بيت أحد األشخاص هو ملك عام، ولو كان هناك قانون أو مادة 

وهذا ُيخالف احلقيقة، ولكي نضبط هذه األمور وتسري كما ُيراد هلا، جيب 

خبصوص أن ُنضيف مادة تنص على أن هذا املال هو مال عام. النقطة الثالثة: 

أوجه صرف هذا املبلغ بعد مصادرته، املرسوم بقانون أشار إىل أوجه النفع 

 35 أنه ُينفق يف الوجه الذي ُجمع من أجله، فليس هناك العام ومل يشر إىل

ختصيص يف وجه صرف هذا املال، وإمنا أوجه النفع العام، وأوجه النفع العام 
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كثرية ومتعددة، وقد تكون بعيدة عن هدف دفع الناس هلذه األموال لغرض 

 معني وخاص، وشكًرا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5 .م الزايدشكًرا، تفضلي األخت دالل جاس

 

  :دالل جاس  الزايدالعضو 

، أود فقط أن أبّين أمرين. القانون طبًعا ينطبق الرئيسشكًرا سيدي 

االعتباري يف تنفيذ أحكامه، وكل ما الشخص على الشخص الطبيعي و

 01مسعناه من تفسريات جلانب اخللط يف أنه خيتلف أو أنه ال ينص عليه، وأن 

قانون غري واضح يف بنوده اليت مت التعويل القانون واضح، فهذا أمر خاطئ. ال

والتربير بشأنها، فنحن أمام أهم مادة من املواد اليت حتكم، أنت نظمت هذا 

لى املخالفة؟ باإلضافة املرسوم، فكيف ستنتهي من ترتيب اجلزاءات املرتتبة ع

أن رأي هيئة التشريع هنا  د ما تفضل به األخ حممد السرتي وهوأؤكإىل ذلك 

 05 ملزم بالنسبة إلينا، وهو ُيعترب رأًيا استشارًيا ألنه مبوجب ما مت تعديله رأي غري

الذي ملرسوم مت حتديد متى ُيعترب رأي اهليئة ملزًما، وهذا حبسب تفسريه يف ا

، أود أن أستمع إىل رأي ك. فيما يتعلق باآلراء القانونية، ولن أكرر ذلذكره

التشريعية، علًما  مستشار اللجنة األخ الدكتور عصام الربزجني ألنه هو أيًضا

ذات الرأي ولكن أود أن أستمع إليه من جديد حتى يستنري  بأنه انتهى إىل

 31اجمللس برأيه. سأضرب مثاًل لإلخوة من القوانني اليت مت تسطريها ضمن 

فيما يتعلق  ،مثل هذه األموريف القوانني اليت قالوا إنها وردت وأعطت احلق 

طفل، مل ترد مسألة السحب، ن العقوبات خبصوص البالباب الثامن من قانو

دة ال مبت العقوبة حدد، و"دون اإلخالل بأي عقوبة أشد"( 63يف املادة ) بل ورد

دينار،  3111دينار، وال تزيد على  511تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن 

 35الن ويف مجيع األحوال ُيحكم مبصادرة املواد الغذائية واألوعية وأدوات اإلع

موضوع اجلرمية؛ وبالتالي هذا أحد القوانني اليت مت االستناد إليها، ولكنه 

مت النص بشكل صريح ــ فيما يتعلق بهذا اإلجراء ــ على أنه جيب أن ُيحكم. 
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لنيابة العامة حق اإلجراءات التحفظية فيما يتعلق اقانون العقوبات أعطى 

غي عليها أن تستصدر بالتحفظ على األشياء موضوع اجلرمية، ولكن ينب

، مسألة األخذ والتصرفأيًضا أمًرا خبصوص هذا التحفظ، التحفظ وليس 

التحفظ اليت تعترب أقل درجة من مسألة السحب، فالسحب يعين أنين أزلته 

 5من حتت يدك حيث ال ميكنك التصرف فيه باألوجه اليت تكون حمل نظر. 

يس لديك الرتخيص، األمثلة كثرية، هي فقط ال تنصرف إىل مسألة أنه ل

فإذا خالفت أحد الشروط، فأنت حينما مجعت كان لديك ترخيص مبسألة 

اجلمع، ولكن الشروط اختّلت، أال جيب هنا أن ختضع مسألة أن جهة 

اإلدارة حينما سببت إخالاًل بإحدى الشروط أن ُيراقبها القضاء إذا كانت 

 01ليت فيها اعرتاض يف فعاًل اختذت اإلجراء الصحيح أم ال؟ هذه اجلزئية هي ا

(، وجيب علينا حتى نضمن سالمة حسن تطبيق هذا القانون أن 00املادة )

 يكون القانون حمّصًنا من أي وجه من أوجه الشبهات، وشكًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05 شكًرا، تفضل األخ مجال حممد فخرو.

 

  :مجال حممد فخروالعضو 

سرتي كان وافًيا شكًرا سيدي الرئيس، كالم األخ حممد ال

وكافًيا فيما يتعلق بتوضيحه، ولكنين أود أن أؤكده، حيث إن رأي هيئة 

 31التشريع واإلفتاء القانوني ليس إلزامًيا يف هذه احلالة. مل خنتصم مع 

احلكومة، ومل خنتصم مع جملس النواب، إمنا أخذنا رأًيا استشارًيا من 

ألخت دالل الزايد أن اهليئة، وللمجلس قراره النهائي. ذكرت زميليت ا

الشخص قد يكون شخًصا اعتبارًيا أو شخًصا طبيعًيا، وبالتالي ليس املهم 

، ماذا ذكر القانون فيما يتعلق باملال أن يكون شخًصا طبيعًيا. أمر آخر هنا

 35العام؟ قال ُتعترب األموال اليت ُتجمع وفًقا ألحكام هذا القانون يف حكم املال 

نون العقوبات، فقط حينما ُأطبق قانون العقوبات العام يف تطبيق أحكام قا

على هذا املال ُأعامله معاملة املال العام، ولو كان املال مااًل عاًما فعاًل لذهب 
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بعد جتميعه إىل امليزانية العامة للدولة، ألنه ال جيوز أن ُيصرف املال العام إال 

لكن الوزارة سوف يف األوجه احملددة يف املوازنة، وهنا نقول إنه مال عام و

تصرفه يف وجه آخر ال جيوز هلا؛ ألن املال العام لكي ُيصرف من خزانة الدولة 

ديوان الرقابة مليزانية العامة، وكونه خيضع لجيب أن يكون حمدًدا يف ا

 5املالية يف التدقيق ال يعطيه صفة املال العام ألنه مل ُيذكر يف قانون ديوان 

أن تطلب من يف نا أعطى القانون احلق للوزيرة الرقابة املالية أصاًل، إمنا ه

ديوان الرقابة املالية الرقابة على مال اجلمعيات، وبالتالي أيًضا من يقول إن 

هذا املال مال عام فهو ليس مااًل عاًما. ومن يقول إن هذا الشخص طبيعي فهو 

. أمواله ليس شخًصا طبيعًيا، وحتى الشخص الطبيعي أيًضا ال تتم مصادرة

 01مر األخري: معالي الوزير ذكر أننا جيب أال ننظر إىل هذه املادة فقط إمنا األ

جيب أن ننظر إىل القانون كله، وأنا أتفق معه يف ذلك، هذا القانون قانون 

مهم، وحنتاج إليه يف البحرين، لكن أرجو أال نكتب قوانني فيها نقاط 

يف  متاًما مع الوزيرا. أنا أتفق ختالف الدستور حتى نتمكن من املوافقة عليه

( من أفضل ما يكون، ولكن العلة يف 01املادة )مع وجود أن هذا القانون 

 05(، فإما أن ُتصحح، وإما أن تسحبه احلكومة وخترجه يف شكل 00املادة )

حتى ال نصدر يف هذا اجمللس أيًضا قانوًنا  فيما بني الفصلني التشريعينيآخر 

رد من جاللة امللك كما حصل مع قانون آخر فيه خمالفة للدستور، ثم يأتينا 

الغش التجاري، واآلن مع القوانني األخرى اليت سوف ُتعرض على احملكمة 

الدستورية خالل األيام القادمة. جيب أن نتأنى، وجيب أن يكون للمجلس 

 31جيب أال رأيه. حنن نتفق مع احلكومة على أهمية هذا القانون، ولكن 

 كًرا.نصدره بصورته غري الصحيحة، وش

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شؤون سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير  تفضلشكًرا، 

 35 .جملسي الشورى والنواب
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 :جملسي الشورى والنوابشؤون واير 

أن هذا املرسوم  فقط أود أن أذكر اجمللسشكًرا معالي الرئيس، 

ضوع توصية أصدرها اجمللس الوطين يف مسألة ضبط موصدر استجابة ل

األموال، وشفافية األموال بالنسبة إىل قضية اإلرهاب وخالفه. جيب علينا أن 

 5ننتبه إىل أن هذا مرسوم ملكي جاء استجابًة لتوصية من اجمللس الوطين 

جيب عدم أخذ األمر دائًما كتم فيه. حينما نتكلم عن املال، الذي شار

ات وما شابه حبسن نية ونقول إن شخًصا مجع هذا املال من خالل التربع

ذلك، فقد يكون ذلك بوسائل عدة. ثانًيا: حينما أقول إن هذا املال مال 

التربعات وغريها ــ  مصدرهخاص، فهل جيوز أن يشرتى من هذا املال ــ الذي 

 01ات ــ يخاصة؟ إن أموال اجلمعيات ــ منذ صدور قانونها يف الثمانين حاجات

فال ميكن أن نقول إن هذا املال أموال عامة خاضعة لرقابة الوزارة املعنية، 

مال خاص وجيب معاملته معاملة املال اخلاص. املرسوم مهم جًدا لتنفيذ 

توصية أصدرها اجمللس الوطين، ولكن إذا كنتم تعتقدون أن يف املرسوم 

حق شيًئا فلكم بعد إقرار هذا املرسوم ــ اآلن هو ُمقر من قبل جملس النواب ــ 

 05ديل أي مادة من مواد هذا املرسوم ألنه سيصبح قانوًنا تقديم اقرتاح بقانون لتع

 نافًذا، وهو نافذ حالًيا، وشكًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شكًرا، تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

 31 

  العضو الدكتور ضبدالعزيز حسن أبل:

شكًرا سيدي الرئيس، أسعد اهلل صباحك بكل خري، حنمد اهلل 

عد اهلل صباح مجيع اإلخوة بكل خري وسرور. يف احلقيقة على سالمتك، وأس

إننا أمام مشكلة تواجهنا يف معاجلة هذا املوضوع. أواًل: حنن لدينا رأي مقدر 

 35ومشكور من جلنة الشؤون التشريعية والقانونية تقول فيه بعدم سالمة هذا 

اهل رأي املرسوم من الناحية الدستورية، وأنا أعتقد أننا ال نستطيع مطلًقا جت
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جلنة الشؤون التشريعية والقانونية يف جملسنا املوقر، ومن الضروري جًدا أخذ 

ذلك بعني االعتبار؛ ولذلك أرى أن هذه النقطة مهمة جيب عدم إغفاهلا. 

املوضوع اآلخر موضوع اعتبار املال اخلاص الذي ُجمع من خالل التربعات 

تقد أن هذه مسألة شائكة للدعم من قبل أي مجعية نفع عام مااًل عاًما، أع

 5أيًضا وجيب االتفاق عليها، وأنا أرى أنه ليس مااًل عاًما، وال ميكن اعتباره 

مااًل عاًما، ومن املمكن أن يكون ــ كما تفضل األخ مجال فخرو حبسب 

نص املادة ــ ضمن املال العام أو ينطبق عليه حكم املال العام لكنه ليس مااًل 

رسوًما أو ضرائًبا أو مصدًرا من مصادر الثروة عاًما ألن مصادره ليست 

الطبيعية يف االقتصاد. النقطة األخرى: أعتقد أن رأي هيئة التشريع واإلفتاء 

 01ــ مع كل االحرتام والتقدير هلا ــ ليس ملزًما إال ملن طلبه بالفعل ــ القانوني 

رار كما تفضل األخ حممد السرتي ــ إذا كان يف حتكيم، أما أن نقول إن ق

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني أعلى من قرار اهليئة التشريعية فإن يف ذلك 

خلاًل جسيًما وأعتقد أنه غري مقبول، ألنه ال يوجد يف العامل من يقول ذلك، 

السلطة القضائية أعلى من السلطة التشريعية يف موضوع احملكمة الدستورية 

 05 املعمول به (Public low) لعامفقط وليس يف كل شيء. حنن ال نتبع القانون ا

يف بريطانيا، الذي من املمكن أن تكون فيه مراجعة قضائية للقوانني، حنن 

ليس لدينا هذا الشيء، بل نتبع القانون املدني، وبالتالي ال يوجد شيء 

للمحاكم فيما يتعلق بإبطال القرار إال إذا أحيل إىل احملكمة الدستورية، 

إذا كانت التوصية فيها خلل ميس الدستور  ولكنوأعتقد أن ذلك واضح. 

 31عند التطبيق فإنه جيب أن نقف أمامها، وهذا شيء طبيعي جًدا وباألخص يف 

هذا اجمللس الذي يهتم بالتشريع ويعرب دائًما عن آراء متوازنة وعقالنية تقدم 

الُنصح إىل الدولة واحلكومة. وقد استفسرت من اإلخوة املستشارين عما إذا 

يع أن نطلب رأي احملكمة الدستورية يف هذا املوضوع وقيل لي إن كنا نستط

ذلك غري ممكن اآلن، ولكننا أمام هذه املعضلة أرى أنه إذا كان هناك 

 35خمرج فعلينا أن نرتيث، أو كما تفضل األخ مجال فخرو أن تعيد احلكومة 

النظر فيه وتسحبه وتعدل فيه، وأعتقد أن هذا هو األفضل حتى ال نصوت 
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قبوله. أنا مقتنع بعدم مترير أي شيء به شبهة دستورية، وخاصة أن رأي  بعدم

 ، وشكًرا.رالسلطة التشريعية بالنسبة إليَّ رأي مقد
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 

 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

درة جيب املالحظات اليت قليت وهي أن املصاشكًرا سيدي الرئيس،  

أن تكون حبكم قضائي أنا معها، ألن املصادرة البد أن تكون حبكم 

 01قضائي، وال أعرف ملاذا مل يعِط هذا املرسوم بقانون السلطة القضائية 

اختصاصها بأنه إذا كانت هناك حاجة إىل املصادرة تكون حبكم قضائي؟ 

ا تفضل ولكننا أمام معضلة كما قال الدكتور عبدالعزيز أبل. ورًدا على م

ويف حالة »من قانون إنشاء اهليئة تقول:  3به األخ حممد السرتي، املادة 

اخلالف حول تفسري نص يف الدستور أو القوانني أو املراسيم بقوانني ــ وحنن 

 05اليوم أمام مرسوم بقانون ــ بني احلكومة ممثلة يف جملس الوزراء وجملس 

ني يكون التفسري الصادر الشورى وجملس النواب أو أحدهما أو بني اجمللس

من  3، املادة «من اهليئة ملزًما لألطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم

قانون إنشاء اهليئة واضحة وصرحية، وهي تقرر أنه يف حالة االختالف بني 

جملس الشورى وجملس النواب وبني جملس الوزراء أو بني جملس الشورى 

 31 حالة طلب أي جهة من هذه اجلهات وجملس الوزراء أو ما بني اجمللسني ويف

رأي اهليئة؛ فإن هذا الرأي يكون ملزًما، هذا هو القانون وهذا ما وافق عليه 

حسمت اخلالف الدائر اليوم يف هذا اجمللس، إما  3جملسكم املوقر، واملادة 

أن نأخذ برأي اهليئة، وإما أن حيال هذا املرسوم بقانون باعتباره قانوًنا نافًذا 

كمة الدستورية، وجملسكم ميلك إحالة القوانني النافذة إىل إىل احمل

 35احملكمة الدستورية حبسب قانون جملسي الشورى والنواب وحبسب 

الدستور، وهذه املادة صرحية وواضحة، وأنا ال أختلف مع زمالئي يف أن 
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املصادرة البد أن تكون للقضاء، فال ميكن جلهة إدارية أن تأخذ مااًل حتت 

وكون املرسوم بقانون مسى املصادرة سحًبا ــ كما تفضلت أي مسمى، 

األخت دالل الزايد ــ فإن ذلك ال يضفي عليها الشرعية أو الدستورية. 

وخبصوص الكالم الذي تفضل به سعادة وزير جملسي الشورى والنواب وهو 

 5أنها توصية للمجلس الوطين، نعم هي توصية، ولكن اخللل ــ كما ذكر 

زيز أبل ــ ليس يف التوصية بل يف ترمجتها إىل مرسوم الدكتور عبدالع

من  3بقانون، ولكن لألسف ــ وأكرر لألسف ــ حنن ملزمون بنص املادة 

قانون إنشاء هيئة التشريع واإلفتاء القانوني اليت وافق عليها جملسكم الوقر 

وكان هناك مالحظات مجة على هذا املرسوم بقانون عند مناقشته يف هذا 

 01ومن بينها مالحظات على هذه املادة، حيث قبل اجمللس أن يكون  اجمللس

حتت سلطة وسلطان هيئة التشريع واإلفتاء القانوني عند طلب التفسري، 

وأذكركم بأن هذه املادة كانت مثار جدٍل موضوعي وقانوني ودستوري 

أمام هذا اجمللس، واليوم نأتي ونعاني منها. هذه هي مغبة التسرع يف 

 ، وشكًرا.التشريعات

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس

 األخت رباب عبدالنيب العريض. تفضليشكًرا، 

 

 رباب ضبدالنيب العريض: العضو

 31اجلميع يؤكد أهمية هذا املرسوم بقانون شكًرا سيدي الرئيس،  

املتعلق مبسألة مجع األموال، وهذا املرسوم جاء بناء على حوار التوافق الوطين 

ننا نتكلم عما هو موجود يف القانون، وحنن مع وال ينكر أحد ذلك، ولك

املبدأ القانوني املوجود فيه واملواد املوجودة فيه بالنسبة إىل مجع األموال، 

ولكننا يف اللجنة وجدنا شبهة عدم الدستورية يف مادتني، وخاصة يف املادة 

 35القانون،  املتعلقة بسحب األموال، كما أننا نالحظ أن هناك تناقًضا يف هذا

حيث يتم سحب األموال يف حالة عدم وجود ترخيص بشكل إداري ولكن يف 
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أمور أخرى حددها القانون تتم املصادرة مبوجب حكم، وبالتالي أعتقد أن 

القائمني على صياغة هذا القانون غري مقتنعني مبوضوع سحب األموال 

بشكل إداري. خبصوص ما نص عليه القانون وهو أن هذه األموال تعترب 

األموال العامة، أعتقد أن مسألة األموال العامة خمتلف عليها حتى  حبكم

 5فقهًيا، وبعض الدول أعطت ــ مثاًل ــ األموال املوجودة يف بعض اجلمعيات 

الشخصية االعتبارية العامة واعتربت األموال املوجودة حتت يدها أموااًل عامة، 

وال موجودة حتت وهذا صحيح، ولكن وإْن كانت أموااًل عامة إال أنها أم

يدها أساًسا، وبالتالي حتى أسحب هذه األموال البد أن يتم ذلك حبكم 

قضائي. وحنن نتكلم عن أموال مجعت من الناس، مبعنى أن هناك حسن نية 

 01من قبل الناس وأن هناك هدًفا معيًنا جلمع هذه األموال، وبالتالي تتم 

لى الرغم من عدم مصادرتها والدولة سوف توجهها يف األغراض ذاتها، ع

وجود نص قانوني صريح يقضي بأنها تصرف يف ذات الوجه، وبالتالي فإنها 

ستصادر من قبل الدولة وتوضع يف خزانتها من دون أي وجه حق، أي حتى إذا 

رغب الشخص يف اسرتداد هذه األموال فال يوجد نص قانوني يسند ذلك ألن 

 05ولدينا هيئة التشريع واإلفتاء  الدولة سوف تصادرها. أعتقد أن املسالة فقهية،

القانوني ووزارة العدل وبعض اإلخوة املستشارين القانونيني رأوا أنه ال توجد 

يف ذلك شبهة عدم الدستورية، وهناك اختالف بيننا وبينهم، وأعتقد أنه مادام 

مرسوًما بقانون نافًذا فمن حقنا بصفتنا جملس شورى أن نقرر إحالته إىل 

ية، وأتفق مع األخت لولوة العوضي يف هذا املوضوع، احملكمة الدستور

 31فتجوز إحالته إىل احملكمة الدستورية ألنه يعترب قانوًنا نافًذا، وبالتالي قبل 

أن يتم إقراره من قبلنا ميكن أن نقرر إحالة هذه الفقرة بالذات والفقرة 

ية، األخرى اليت بيَّننا أن بها شبهة عدم الدستورية إىل احملكمة الدستور

 وشكًرا.

 

 35 :الرئيـــــــــــــــس

 الشيخ منصور السرتي. شكًرا، تفضل األخ حممد حسن 
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 حممد حسن الشيخ منصور السرتي: العضو

مع تقديري ملا تفضلت به األخت لولوة شكًرا سيدي الرئيس،  

العوضي، فإن هذا املوضوع كان مثار نقاش وخالف كبري داخل جلنة 

ونية يف جملس الشورى، ورئيس هيئة املستشارين الشؤون التشريعية والقان

 5القانونيني باجمللس الدكتور عصام الربزجني دخل يف هذا النقاش، وكان 

االختالف حول إلزامية رأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني باعتبار أن السلطة 

التشريعية سلطة مستقلة، ولكن مت توضيح ــ حتى من قبل هيئة التشريع 

لقانوني ومن خالل النقاشات اليت دارت ــ أن رأي اهليئة يكون ملزًما واإلفتاء ا

متى ما كان الطلب مشرتًكا ومتفًقا عليه بني الطرفني، وكانت هذه 

 01الفكرة مؤكدة وهي أن يكون هناك اتفاق على اللجوء إىل هيئة التشريع 

أي واإلفتاء القانوني لطلب رأيها، واآلن هناك خالف بني هذا الرأي وبني ر

جملس النواب، ولكن مل يتفق اجمللسان على الذهاب إىل هيئة التشريع 

واإلفتاء القانوني لكي يكون رأيها ملزًما، إمنا ذهبنا لوحدنا من أجل أخذ 

 استشارة ورأي فقط، وشكًرا.

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أخرىهل هناك مالحظات شكًرا،   
 

 )ال توجد مالحظات(

 31 

 :ـسالرئيــــــــــــــ

أيها اإلخوة، تعلمون أن رفض مرسوم القانون جيب أن يكون بأغلبية  

صوًتا، ولذلك سنصوت نداًء باالسم، وإذا مل يتحقق  30أعضاء اجمللس، أي 

الرفض بأغلبية أعضاء اجمللس يعترب اجمللس موافًقا على مرسوم القانون. 

 35 آل طريف األمني العام للمجلس.إبراهيم األخ عبداجلليل  تفضل
 

)وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أاما  األضضا  ألذ  رأيم  ندا    

 باالس  ضلى املرسوم بقانون(
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 العضو إبراهي  حممد بشمي:

  ممتنع.

 العضو أمحد إبراهي  بمزاد:

 5  موافق.

 

 العضو مجال حممد فخرو:

 غري موافق.
 

 01 العضو مجعة حممد الكعيب:

 موافق.
 

 العضو مجيلة ضلي سلمان:

 غري موافقة.
 05 

 العضو جماد حسن بوكمال:

 موافق.
 

 العضو الدكتورة جماد ضبداهلل الفاضل:

 31 موافقة.
 

 العضو محد مبارك النعيمي:

 موافق.
 

 35 العضو الدكتور الشيخ ذالد بن ذليفة آل ذليفة:

  غري موافق.
 

 العضو ذالد ضبدالرمحن املؤيد:

  موافق.

 31 

 العضو دالل جـــــاس  الزايــــد:

  افقة.غري مو
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 العضو رباب ضبدالنيب العريض:

  غري موافقة.

 العضو سعود ضبدالعزيز كانو:

 5  غري موافق.

 

 العضو الدكتور سعيد أمحد ضبداهلل:

 غري موافق.
 

 01 العضو السيد حبيب مكي هاش :

 غري موافق.
 

 العضو الدكتورة ضائشة سامل مبارك:

 غري موافقة.
 05 

 العضو ضبداجلليل ضبداهلل العويناتي:

   موافق.غري
 

 العضو ضبدالرمحن إبراهي  ضبدالسـالم:

 31  موافق.
 

 العضو الدكتور ضبدالعزيز حسن أبل:

 غري موافق.  
 

 35 العضو ضـلـي ضبـــد الرضا العصفــــور:

 موافق.  
 

 العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:

 موافق.
 31 

 العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:

 ممتنعة.
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 الشيخ منصور السرتي: العضو حممد حسن

  غري موافق.

 العضو حممد حسن باقر رضي:

 5 غري موافق.

 

 العضو حممد سيف املسل :

  موافق.
 

 01 العضو منرية ضيسى بن هندي:

 موافقة.
 

 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:

 غري موافق.
 05 

 العضو نانسي دينا إيلي ذضوري:

 موافقة.
 

 العضو الدكتورة ندى ضباس حفاظ:

 31  افقة.غري مو
 

 العضو نــوار ضــلــــي الـمـحــمـــــــود:

  موافق.
 

 35 العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:

  غري موافقة.
 

 رئيس اجمللس ضلي بن صاحل الصاحل:

وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول  إذن يقر املرسوم بقانون.موافق. 

 31ن التشريعية والقانونية خبصوص األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤو

مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
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من املشروع. وأطلب من  01م، وذلك إلعادة النظر يف املادة 3104لسنة  31

 األخت رباب عبدالنيب العريض مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

 العضو رباب ضبدالنيب العريض:

 .أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة 
 5 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 01 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة. 

 

 (111 / صفحة3 )انظر امللحق

 05 

 :ـــسالرئيــــــــــــــ

األخت  تفضليسنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون.  

 مقررة اللجنة.
 

 31 رباب ضبدالنيب العريض: العضو

قانون موضوع التدارست اللجنة مشروع شكًرا سيدي الرئيس،  

الدراسة والبحث، واطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنه، 

ء اللجنة، حيث جاء مشروع القانون ُبغية وتبودلت وجهات النظر بني أعضا

( من املشروع واليت َمنحت النيابة العامة صالحية 01إعادة النظر يف املادة )

 35( فقرة )د( 9مصادرة السلع واملواد موضوع اجلرمية؛ حيث خالفت نص املادة )

من الدستور، واليت حظرت مصادرة األموال العامة، وأال تكون عقوبة 

كم قضائي. وانتهت اللجنة إىل التوصيات الواردة يف اجلدول املصادرة إال حب

 املرفق، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــــس

 شكًرا، أعتقد أن املوضوع واضح، فهل هناك مالحظات؟
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

 

 )أغلبية موافقة(

 01 

 :الرئيـــــــــــــــــس

وننتقل إىل مناقشة مواده مادة  إذن ُيقر مشروع القانون من حيث املبدأ.

 مادة، تفضلي األخت مقررة اللجنة.

 

 05 رباب ضبدالنيب العريض: العضو

: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف (01املادة ) 

 التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 31 هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 35 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة إذن ُتقر هذه املادة بتعديل اللجنة. 

 يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟ مواد مشروع القانون، فهل 

  

 5 (موافقة أغلبية)

 

 الرئيـــــــــــــــــس:
على أخذ الرأي النهائي على مشروع  نداًء باالسم سوف نأخذ رأيكم 

 القانون فوًرا. تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

 01 

ا  ألذ  رأيم  ضلى أذ  )وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أاما  األضض

 الرأي النمائي فور ا ضلى مشروع القانون ندا   باالس (

 

 العضو أمحد إبراهي  بمزاد:

 05  موافق.
 

 العضو مجال حممد فخرو:

 موافق.
 

 31 العضو مجعة حممد الكعيب:

 موافق.
 

 العضو مجيلة ضلي سلمان:

 موافقة.
 35 

 العضو جماد حسن بوكمال:

 موافق.
 

 بداهلل الفاضل:العضو الدكتورة جماد ض

 31 موافقة.
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 العضو محد مبارك النعيمي:

 موافق.
 

 العضو الدكتور الشيخ ذـالد بن ذليفة آل ذليفة:

 5  موافق.

 

 العضو ذالد ضبدالرمحن املؤيد:

  موافق.
 

 01 العضو دالل جـــــاس  الزايــــد:

  موافقة.
 

 العضو رباب ضبدالنيب العريض:

  موافقة.
 05 

 العضو سعود ضبدالعزيز كانو:

 موافق.
 

 العضو الدكتور سعيد أمحد ضبداهلل:

 31 موافق.
 

 العضو السيد حبيب مكي هاش :

 موافق.
 

 35 العضو الدكتورة ضائشة سامل مبارك:

 موافقة.
 

 العضو ضبداجلليل ضبداهلل العويناتي:

  موافق.
 31 

 العضو ضبدالرمحن إبراهي  ضبدالسـالم:

  موافق.
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 العضو الدكتور ضبدالعزيز حسن أبل:

  موافق.
 

 العضو ضـلـي ضبـد الرضا العصفـــور:

 5 موافق.  

 

 العضو فــؤاد أمحـد احلــاجي:

 موافق.
 

 01 العضو لولوة صاحل العوضي:

 موافقة.
 

 العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

  موافق.
 05 

 العضو حممد حسن باقر رضي:

  موافق.
 

 العضو حممد سيف املسل :

 31  موافق.
 

 العضو منرية ضيسى بن هندي:

 قة.مواف
 

 35 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:

 موافق.
 

 العضو نانسي دينا إيلي ذضوري:

 موافقة.
 31 

 العضو الدكتورة ندى ضباس حفاظ:

  موافقة.
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 العضو نــوار ضــلــــي الـمـحــمـــــــود:

  موافق.

 

 العضو هـــالـة رمــــزي فــايـــــز:

 5 موافقة.

 

 رئيس اجمللس ضلي بن صاحل الصاحل:

مشروع القانون بصفة  هل يوافق اجمللس على ،موافقة األغلبية فق.موا

 نهائية؟ 

 01 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن إىل البند التالي من  إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

 05تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  جدول األعمال واخلاص مبناقشة

س النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بشأن قرار جمل

بشأن إنشاء صندوق االدخار الوطين )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 

وأطلب من األخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إىل  .جملس النواب(

 .املنصة فلتتفضل

 31 

 هالة رمزي فايز: العضو

 لب تثبيت التقرير يف املضبطة.شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أط 

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 35 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــــس

 إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة. 

 

 (119 / صفحة4 )انظر امللحق

 5 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 نة.تفضلي األخت مقررة اللج 

 

 هالة رمزي فايز: العضو

 01مجال  خم أرسل سعادة األ3104يونيو  0بتاريخ شكًرا سيدي الرئيس، 

حممد فخرو النائب األول لرئيس اجمللس إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى خبصوص مشروع نسخة من 

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون  قانون بشأن إنشاء صندوق االدخار الوطين

؛ ملناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه، وبناء عليه املقدم من جملس النواب(

 05ناقشت اللجنة قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى خبصوص 

حيث مّت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل  ،مشروع القانون

القانوني لشؤون اللجان واملستشار أعضاء اللجنة ومن قبل املستشار 

االقتصادي واملالي باجمللس. وقد سبق للجنة أن رفضت مشروع القانون، وقد 

مشروع القانون  إنــ 0كان من أهم أسباب رفضها ملشروع القانون التالي: 

 31إىل الدراسات املالية واالقتصادية املعمقة ودراسات اجلدوى يفتقر املذكور 

وذات العالقة اليت توضح التكاليف واألعباء املالية من اجلهات املتخصصة 

واالقتصادية املرتتبة على إنشاء مثل هذا الصندوق، فلم يوضح مقدمو مشروع 

القانون األبعاد املالية واالقتصادية، واملصاريف اإلدارية، والعدد املتوقع 

الصندوق، كما مل  اللمشرتكني ومدى رغبتهم يف االشرتاك يف مثل هذ

 35مشروع القانون ومرفقاته األعباء املالية املرتتبة على امليزانية العامة يوضح 

للدولة، وأثر ذلك على العجز يف امليزانية، والدين العام للدولة، ومل يبني 

مشروع القانون املخاطر املرتتبة على فشل الصندوق وكيفية تعويض 
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 ل التعويض.املشرتكني فيه يف حالة خسارتهم مدخراتهم، واجلهة اليت تتحم

إن مشروع القانون ال يستهدف ذوي الدخل احملدود من العاملني يف ــ 3

القطاعني األهلي أو احلكومي، بل يشمل مجيع العاملني بصرف النظر عن 

ن احلكومة تقدم الدعم ألصحاب الدخول أمستوى دخوهلم، مما يعين 

 5يقوم عليها احملدودة واملرتفعة، وهذا ما يتعارض مع األسس واملبادئ اليت 

إن احلكومة تقدم أنواًعا كثرية من الدعم ملوظفي ــ 3 مشروع القانون.

احلكومة والعاملني يف القطاع اخلاص من خالل صندوق الضمان 

االجتماعي، وصندوق التأمني االجتماعي للعاملني يف القطاع اخلاص، 

إن ـ ـ4 وصندوق التقاعد ملوظفي احلكومة، ودعم السلع األساسية الضرورية.

 01مشروع القانون يلزم احلكومة باملساهمة يف الصندوق عن كل مشرتك من 

موظفي احلكومة والعاملني يف القطاع اخلاص، األمر الذي سوف يرتب 

إن االشرتاك يف هذا ــ 5 أعباء مالية إضافية ودائمة على املوازنة العامة.

ظفني الصندوق سيكون اختيارًيا، األمر الذي قد يؤدي إىل عزوف املو

والعمال عن االشرتاك، أو أن يكون عدد املشرتكني حمدوًدا نسبًيا، وال 

 05يتالءم مع حجم النفقات واملصاريف اإلدارية اليت قد يتطلبها الصندوق. كما 

أن اعتبار االشرتاك يف الصندوق مسألة اختيارية يتعارض مع شرط عنصر 

صندوق مثل شابهة، اإللزام يف القاعدة القانونية اليت تنظم الصناديق امل

التأمني االجتماعي للعاملني يف القطاع األهلي، وصندوق التقاعد ملوظفي 

فر فرص االدخار للمواطنني الراغبني يف ايضاف إىل ذلك توواحلكومة، 

 31إن تنفيذ مشروع القانون يف حال إقراره يتطلب ــ 6 البنوك واملصارف احمللية.

ت االشرتاك وتدقيقها وفتح حسابات إنشاء جهاز إداري كبري يقوم بقبول طلبا

للمشرتكني ومراجعتها، وإعداد ميزانية الصندوق وتدقيقها والرقابة عليها، 

وكذلك حيتاج إىل إجياد البنية التحتية الالزمة له، وهذا حبد ذاته يتطلب 

إن اهلدف من ــ 1 نفقات ومصاريف كبرية قد تستنزف موارد الصندوق.

 35دوق لالدخار الوطين يسمح للمواطنني العاملني مشروع القانون هو إنشاء صن

يف القطاع األهلي واحلكومي بادخار نسبة من أجورهم أو مرتباتهم، بينما 
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االقرتاض من الصندوق بعد مضي عام بيسمح مشروع القانون للمشرتكني 

راتب األساسي، وقد تكون الشرتاك مبا يعادل أربعة أضعاف االكامل على 

ن ألصندوق خالل هذا العام أقل من مبلغ القرض. كما مدخرات املشرتك يف ا

فوائد أو مراحبة، األمر الذي سيؤثر على املركز  القرض سيكون بدون أي

 5خاصة إذا تعثر املشرتك يف إعادة مبلغ القرض مما يؤدي واملالي للصندوق، 

تستهدف صناديق االدخار املعمول بها يف ــ  2 إىل احنسار موارد الصندوق.

سات القطاع اخلاص واليت يساهم فيها رب العمل يف دعم مدخرات بعض مؤس

نتاجية واحملافظة على استقرار العمالة فيها لفرتة الزيادة يف اإلوالصندوق 

طويلة، األمر الذي ال يتحقق يف مشروع القانون، فهو يقتصر فقط على إلزام 

 01 دون حتقيق أي زيادة يفمن أموال الصندوق، يف املساهمة باحلكومة 

الرغم من األسباب اليت ذكرها جملس الشورى لرفض على و نتاجية.اإل

إن جملس النواب مل يفند أي تربير من فمشروع القانون من حيث املبدأ؛ 

مربرات اجمللس الرافضة ملشروع القانون، وعليه فقد قررت اللجنة التمسك 

سباب بقرارها السابق برفض مشروع القانون من حيث املبدأ، وذلك لذات األ

 05 واألمر مرتوك جمللسكم املوقر، وشكًرا. املبينة أعاله.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.هل هناك مالحظات؟ شكًرا،  

 

 31 دالل جاس  الزايد: العضو

يف البداية أحب أن أسجل شكًرا لإلخوان يف شكًرا سيدي الرئيس،  

رات خمتلفة بشأن ما خيص مستقبل جملس النواب، فهم لديهم دائًما مباد

املواطن، وخاصة العاملني يف القطاعني اخلاص والعام، وأحب أن أضيف 

جزئية هنا، وهي أنين أشكر جلنة الشؤون املالية واالقتصادية، وأنا مع ما 

 35انتهت إليه اللجنة من قرار، وأحب أن أشري إىل شكر آخر هليئة املستشارين 

وإذا تابع اإلخوان ما ورد يف تقرير اللجنة القانونيني مبجلس النواب؛ 

 أساب فسيجدون أن هيئة املستشارين القانونيني مبجلس النواب قامت بتفنيد
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رفض مثل هذا املشروع بقانون، ومت تأسيس أسباب الرفض على أسباب 

إدارية، باعتبار أن اجلهاز الذي سيتوىل مسألة التشغيل واإلشراف وأخذ 

ارة الذي سيتم تشكيله سوف يستنزف أموااًل االشرتاكات وجملس اإلد

كبرية جًدا، وهو ما انتهى إليه اإلخوان يف اللجنة من أسباب لرفض هذا 

 5ن املشروع؛ باإلضافة إىل أنه مت ذكر ــ وهذا أمر ُتشكر عليه هيئة املستشاري

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس  القانونيني مبجلس النواب ــ أن

إىل أسباب موضوعية وقانونية لرفض املشروع من حيث ندت استالشورى 

املبدأ من دون االستناد إىل التداعيات الدستورية، وذكروا فيما بعد خالف 

ذلك. كذلك أشاروا إىل مسألة االشرتاكات ومسألة التوقف اخلاصة 

 01باملوظف وسقوط حقه يف االشرتاكات كمربرات مالية حتى يشعر مع الوقت 

ما هو حق له، وبالتالي يصبح ال يستحق ما يرتتب عليه من  أنه مت اقتطاع

صندوق االدخار، هذا أيًضا مت ذكره من ِقبل هيئة املستشارين القانونيني يف 

جملس النواب، وهذا يتوافق مع ما اجتهت إليه جلنة الشؤون املالية 

رار واالقتصادية مبجلسنا املوقر؛ وعليه أحب أن أوضح أن ما انتهينا إليه من ق

 05مل يأِت من باب أن يف هذا املشروع مصلحة وحنن مل نأخذ بها، بل على 

العكس، مت رفض املشروع بقانون بناء على أسباب موضوعية ومالية وإدارية 

مت تقديرها من اللجنة، وقد أكد هذه األسباب هيئة املستشارين القانونيني 

 مبجلس النواب، وشكًرا.

 

 31 :الرئيـــــــــــــــــس

 ا، هل هناك مالحظات أخرى؟شكًر 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 35 :الرئيـــــــــــــــــس

توصية اللجنة بالتمسك بقرار جملس الشورى هل يوافق اجمللس على  

 من حيث املبدأ؟قانون المشروع السابق برفض 
 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

ن جدول األعمال واخلاص وننتقل اآلن إىل البند التالي م إذن ُيقر ذلك.

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن قرار جملس النواب  مبناقشة

حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة ختفيض 

 5وأطلب  .للمتقاعدين )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

قرر اللجنة التوجه إىل املنصة من األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل م

 .فليتفضل

 

 الدكتور ضبدالعزيز حسن أبل: العضو

 01 شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة. 

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟ 

 

 05 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 ثبيت التقرير يف املضبطة.إذن يتم ت 

 

 31 (125 / صفحة5 )انظر امللحق

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 35 الدكتور ضبدالعزيز حسن أبل: العضو

ناقشت اللجنة قرار جملس النواب بشأن قرار شكًرا سيدي الرئيس،   

 جملس الشورى خبصوص مشروع القانون حيث مّت استعراض وجهات النظر

اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل املستشار القانوني لشؤون 
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اللجان واملستشار االقتصادي واملالي باجمللس. وقد سبق للجنة أن رفضت 

مشروع القانون، وقد كان من أهم أسباب رفضها ملشروع القانون عدد من 

سابًقا وسجلت يف احملضر أمام نظر اإلخوة األعضاء. األسباب اليت قدمتها 

وبالرغم من األسباب اليت ذكرها جملس الشورى لرفض مشروع القانون من 

 5حيث املبدأ، فإن جملس النواب مل يفند أي تربير من مربرات رفض اجمللس 

مشروع القانون؛ وعليه فقد قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق برفض 

من حيث املبدأ، وذلك لذات األسباب املبينة أعاله. وتوصي مشروع القانون 

مشروع قانون بشأن منح اللجنة بالتمسك بقرار جملس الشورى السابق برفض 

بطاقة ختفيض للمتقاعدين )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

 01 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم، من حيث املبدأ. النواب(

 وشكًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحظات؟شكًرا،  

 05 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

توصـية اللجنـة بالتمسـك بقـرار جملـس الشـورى       هل يوافق اجمللس علـى    

 31 من حيث املبدأ؟ قانون المشروع السابق برفض 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 35بند التالي من جدول األعمال واخلاص إىل الاآلن . وننتقل كذل قريإذن  

مبناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل 

( لسنة 35( من قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )31املادة )
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م، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: مجعة حممد الكعيب، 3110

الرمحن عبداحلسني جواهري، وعبدالرمحن حممد مجشري، وحممد وعبد

حسن باقر رضي، وفؤاد أمحد احلاجي. وأطلب من األخ حممد حسن باقر 

 رضي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل. 

 5 

 حممد حسن باقر رضي: العضو

 املضبطة. شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 

 

 :ئيـــــــــــــــــسالر

 01 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 05 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

 

 (131 / صفحة6)انظر امللحق 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 31 .مقرر اللجنةتفضل األخ  

 

 قر رضي:العضو حممد حسن با

( 31تقدم بهذا االقرتاح بقانون بتعديل املادة )شكًرا سيدي الرئيس،  

م، أصحاب 3110( لسنة 35من قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 35السعادة أعضاء جملسكم املوقر: مجعة حممد الكعيب، وعبدالرمحن 

عبداحلسني جواهري، وعبدالرمحن حممد مجشري، وحممد حسن باقر 

اليت من الدستور  93اًدا إىل املادة ضي، وفؤاد أمحد احلاجي. وذلك استنر
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تعطي أعضاء جملس الشورى وجملس النواب حق اقرتاح القوانني، وقد أرفق 

( من الدستور اليت 51مقدمو االقرتاح مذكرة إيضاحية أكدوا فيها املادة )

دارة البلدية مبا ينظم القانون املؤسسات العامة وهيئات اإل»تنص على التالي: 

يكفل االستقالل يف ظل توجيه الدولة ورقابتها، ومبا يكفل هليئات اإلدارة 

 5، «البلدية إدارة املرافق ذات الطابع احمللي اليت تدخل يف نطاقها والرقابة عليها

املطلوب  31وقد الحظ أصحاب السعادة مقدمو االقرتاح من استقراء املادة 

ثغرة قانونية يف آلية الرقابة اليت ميارسها وزير  تعديلها بهذا االقرتاح وجود

شؤون البلديات والتخطيط العمراني على قرار اجمللس البلدي وتوصياته تؤدي 

( املطلوب تعديلها تنص على أنه: 31إىل إطالة إجراءات الرقابة، كون املادة )

 01ج عن يف حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها ختر»

اختصاص اجمللس البلدي أو يتضمن خمالفة للقانون أو خروًجا على السياسة 

العامة للدولة كان له االعرتاض عليها خالل مخسة عشر يوًما من تاريخ رفع 

القرار أو التوصية إليه وإعادتها إىل اجمللس البلدي مشفوعة بأسباب 

على قراره أو توصيته االعرتاض إلعادة النظر فيها. فإذا أصر اجمللس البلدي 

 05أو ضمنها خمالفة جديدة، ُعرض األمر على جملس الوزراء الختاذ ما يراه 

. ويالحظ أن هذا النص حيتوي على خلل يف املراكز القانونية بني «مناسًبا

الوزير واجملالس البلدية، إذ إن هذه املادة حددت مدة العرتاض الوزير خالل 

التوصية إليه بينما مل حتدد للمجلس البلدي  يوًما من تاريخ رفض القرار أو 05

مدة للرد على االعرتاض مما يرتك موضوع االختالف معلًقا ملدة طويلة، 

 31من الدستور  51يعطل إجراءات الرقابة املكفولة للدولة وفًقا لنص املادة و

السابق ذكرها. ولقد جاء رأي وزارة البلديات متسًقا مع رأي مقدمي 

 عروض عليكم، وشكًرا.االقرتاح، واألمر م

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 35 ل األخ مجعة حممد الكعيب.ضتفهل هناك مالحظات؟ شكًرا،  
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 مجعة حممد الكعيب: العضو

يأتي هذا االقرتاح بقانون حتقيًقا للتعاون بني شكًرا سيدي الرئيس،  

الوزير املختص بشؤون البلديات واجملالس البلدية، حيث يعمد إىل معاجلة 

قصور التشريعي يف وضع ميعاد قانوني لرد اجملالس البلدية على ال

 5االعرتاضات اليت يبديها الوزير على قرارات أو توصيات اجملالس البلدية، إذا 

ما كانت خترج عن اختصاصها أو تتضمن ما خيالف القانون أو خروًجا على 

ت أو السياسة العامة للدولة، حيث إن للوزير االعرتاض على هذه القرارا

يوًما من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه حبسب القانون  05التوصيات خالل 

النافذ إال أنه ال يوجد ميعاد قانوني لرد اجملالس البلدية على اعرتاض الوزير، 

 01األمر الذي تطلب معاجلة هذه الثغرة القانونية بالنص على ميعاد حمدد لرد 

التعاون بني الوزير واجمللس البلدي،  اجملالس البلدية، وذلك حتقيًقا ملبدأ

ومنًعا لتعليق اإلجراءات أو اإلطالة فيها، ومن هذا املنطلق يأتي املقرتح بقانون 

يوًما حلق الوزير يف االعرتاض على قرارات أو  31املاثل ليضع فرتة زمنية تبلغ 

يوًما لرد اجمللس على اعرتاض الوزير،  31توصيات اجمللس البلدي، و

 05فة إىل ذلك يأتي االقرتاح بقانون بالنص على حق الوزير يف إحالة ما وباإلضا

يرى من مشروعات قرارات أو مقرتحات إىل اجمللس البلدي املعين إلبداء الرأي 

يوًما من تاريخ إحالته إليه، ويعترب  31فيه، وعلى اجمللس إبداء الرأي خالل 

وعات أو املقرتحات، مضي املدة من دون رد اجمللس مبثابة قبول هلذه املشر

لذلك نوصي باملوافقة على توصية اللجنة جبواز النظر يف االقرتاح بقانون، 

 31 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي. 

 

 35 فؤاد أمحد احلاجي: العضو

جاء هذا املقرتح للحاجة العملية إليه بعد أن شكًرا سيدي الرئيس،  

تماعات مع سعادة وزير شؤون البلديات، الذي أوضح لنا عقدنا عدة اج
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خبصوص مشروع استخراج الرمال أن الرمال املستخرجة ال يصدر بها قرار 

عن الوزير إال بعد موافقة اجملالس البلدية اليت تقام يف منطقتها مشاريع 

استخراج الرمال، وقد أبدى سعادة الوزير ختوفه من اإلطالة يف احلصول على 

افقة لعدم وجود آلية حتدد سرعة الرد أو تلزم اجمللس البلدي بالرد، بينما املو

 5جمالس بلدية،  5تلزم الوزير، فجاء االقرتاح استدراًكا، وحنن نتكلم عن 

ونتكلم عن مصاحل أشخاص، وعن احتياجات قطاع البناء، وعن احتياجات 

ثانًيا: عالقته  املقاولني واملستثمرين واملستهلكني هلذه الرمال، هذا أواًل.

املباشرة وغري املباشرة بقطاع آخر وهو قطاع الصيد والثروة السمكية 

إذا مل حيدد إطار قانوني كما أفادنا سعادة الوزير يف ووالبحرية، 

 01االجتماعات، فإنهم سيواجهون صعوبة، ومن هنا جاء املقرتح بتحديد فرتة 

اجملالس البلدية، زمنية للرد على سعادة الوزير خبصوص أي استفسار عن 

األعمال يف اهليئة البلدية املركزية أو هيئة شؤون  هوذلك لسرعة إجناز هذ

 البلديات، ونرجو من اإلخوة يف اجمللس املوافقة على هذا االقرتاح، وشكًرا.

 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 

 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

أنا أتفق مع اللجنة يف أن هذا االقرتاح بقانون ي الرئيس، شكًرا سيد 

 31يأتي ليسد ثغرة يف اجلانب العملي يف التشريع القائم حالًيا، إال أن التشريع 

يوًما لالعرتاض على قرار اجمللس البلدي، ويف هذا  05احلالي منح الوزير 

الس البلدية. يوًما وأعطيت مدة مماثلة للمج 31االقرتاح متت زيادة املدة إىل 

وأتفق مع األخ فؤاد احلاجي عندما ذكر أن هذا االقرتاح كان مبناه مشروع 

قانون استخراج الرمال البحرية، لكن أين هو هذا املشروع بقانون؟ ألن هذا 

 35شؤون البلديات من موافقة وزارة القانون جاء ليعاجل التخوف الذي كان لدى 

استخراج الرمال البحرية. ثانًيا: اجملالس البلدية على القرارات اخلاصة ب
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فكرة هذا االقرتاح بقانون كانت قبل إلغاء جملس بلدي العاصمة، وقد جاء 

، فإذا اختلفت األمانة «على اجملالس البلدية»بصيغة عامة يف املادة الثانية 

العامة مع الوزير فكيف سيكون التعامل مع هذا االختالف بني األمانة 

وبني الوزير؟ وال أعلم ــ وال حيضرني اآلن ــ ما إذا كان  العامة لبلدية املنامة

 5هذا القانون قد تضمن حاًل هلذه اإلشكالية من عدمه، أريد جواًبا عن هذا 

 السؤال، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، يا أخت لولوة، هذا اقرتاح بقانون وسوف يصاغ، وعندما يأتي  

 01ميكنها أن تعدل أو تضيف إليه مشروع قانون يعية يف صورة إىل السلطة التشر

مبا يتماشى مع األوضاع اجلديدة، فهو جمرد فكرة عامة بأن تعطى مدة 

زمنية حمددة للمجالس البلدية للرد على الوزير املسؤول وهو وزير شؤون 

 ؟أخرىهل هناك مالحظات البلديات. 

 

 05 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟االقرتاح بقانون هذانظر جواز لس على هل يوافق اجمل 

 

 31 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

البند التالي من جدول األعمال واخلاص  إىلاآلن . وننتقل ذلك قريإذن  

مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

 35م 3113( لسنة 46رقم ) االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون

بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية، واملقدم من سعادة العضو رباب عبدالنيب 

العريض. وأطلب من األخت مجيلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة 

 .فلتتفضل
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  :مجيلة ضلي سلمان العضو

شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 

 طة.املضب

 

 5 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

 01 الرئيـــــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

 

 (139 / صفحة7)انظر امللحق 

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقررة اللجنة تفضلي األخت 

 

  :مجيلة ضلي سلمان العضو

استلمت اللجنة خطاب معالي رئيس اجمللس شكًرا سيدي الرئيس، 

 31إلعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن املقرتح ليتم عرضه على اجمللس. 

تدارست اللجنة االقرتاح بقانون، ومذكرته اإليضاحية، واطلعت على الرأي 

أي هيئة املستشارين القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى ر

باجمللس، وقد مثنت اللجنة كثرًيا ما بذلته مقدمة االقرتاح من القانونيني 

جهد يف إعداد هذا االقرتاح، إال أنها رأت أن هذا االقرتاح صعب التنفيذ، 

 35املبادئ األساسية اليت يقوم عليها االقرتاح بقانون كما أشري إليها وذلك ألن 

أن االقرتاح بقانون يأخذ بنظام يسمى التفاوض » :يف املذكرة اإليضاحية هي

مبوجبه تعرض سلطة االتهام على املتهم االعرتاف باجلرمية و على العقوبة،
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مقابل ختفيف العقوبة املقررة للجرمية أو احلكم بغرامة بداًل من احلبس، 

وعدم مالحقة املتهم عن األفعال األخرى املرتبطة باجلرمية املعرتف بها، 

م عن حق الدفاع املقرر له مبقتضى الدستور والقانون، ثم حتال هملتوتنازل ا

على االعرتاف  ىل احملكمة املختصة لتصدر حكمها يف القضية بناًءإوراق األ

 5دون مرافعة، ويكون احلكم واجب النفاذ غري قابل للطعن عليه، مع حق من 

انون ( من ق20ا ألحكام املادة )احملكمة يف أن تقرر وقف تنفيذه وفًق

 ،العقوبات. ويتم خصم مدة احلبس االحتياطي من مدة العقوبة احملكوم بها

من احلفاظ على كيان اجملتمع وتشجيع من يرتكب  اومن هنا وانطالًق

االعرتاف بها مقابل ختفيف العقوبة فقد كانت احلاجة  علىجرائم بسيطة 

 01هام إىل تعديل بعض نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية تلزم سلطة االت

مقابل ختفيف العقوبة، وذلك بالتفاوض أو عرض االعرتاف على املتهم 

. وترى اللجنة أن «بي واألمريكيوملواكبة التطور التشريعي يف النظام األور

هذه املبادئ األساسية اليت يقوم عليها االقرتاح بقانون واملتمثلة يف إغراء املتهم 

منها؛ تبدو خمالفة للمبادئ اليت باالعرتاف مقابل ختفيف العقوبة أو اإلعفاء 

 05ال يعرض »منها إذ نصت على أنه  من الدستور يف البند )د( 09تضمنتها املادة 

أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي أو لإلغراء أو للمعاملة احلاطة بالكرامة، 

وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعرتاف يثبت 

، «لتعذيب أو باإلغراء أو لتلك املعاملة أو التهديد بأي منهاصدوره حتت وطأة ا

من  31كما أنها ختالف من ناحية أخرى املبادئ اليت تضمنتها املادة 

 31املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف »الدستور، إذ ينص البند )ج( منها على أن 

 حماكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية ملمارسة حق الدفاع يف

كما ترى اللجنة أن كل ما «. مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة وفًقا للقانون

ُذكر للدفاع عن هذا النظام الذي جاء به االقرتاح بقانون ال يربر األخذ به يف 

مقابل السلبيات الكثرية اليت ترتتب عليها فعاًل، أو أنها من املتوقع أن ترتتب 

 35أن يعرض على املتهم بعضو النيابة  عليه مستقباًل. فاالقرتاح بقانون يلزم

االعرتاف بكل جرمية مشمولة يف االقرتاح بقانون بصرف النظر عن صعوبة 
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أو سهولة إثباتها، وهذا بدوره سيؤدي إىل تشجيع كل من يريد أن ُيقدم على 

ارتكاب مثل هذه اجلرائم طاملا أنه قد علم مسبًقا بالعقوبة املخففة اليت 

ي إىل التقليل من قيمة الردع العام واخلاص بالنسبة ستوقع عليه، مما سيؤد

إىل ارتكاب مثل هذه اجلرائم، فضاًل عن تسهيل التسرت على الفاعل األصلي 

 5أو احملرض أو الشريك عندما يكون االعرتاف غري صادق يف الكشف عن 

احلقيقة، وهو احتمال وارد دائًما. ويف ضوء ذلك ويف ضوء ما دار من 

دي من آراء توصي اللجنة بعدم املوافقة على االقرتاح بقانون مناقشات وما ُأب

بإصدار قانون اإلجراءات  46بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 

 اجلنائية، واألمر معروض على جملسكم املوقر، وشكًرا.

 01 

 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.هل هناك مالحظات؟ شكًرا،  

 

 الل جاس  الزايد:د العضو

 05طبًعا الشكر لألخت الزميلة مجيلة علي شكًرا سيدي الرئيس،  

سلمان وألعضاء اللجنة على هذا التقرير، ولكين أحببت أن أوضح أمًرا 

ا االقرتاح مع األخت رباب سيدي الرئيس، فأنا كنت قد تقدمت بهذ

ومت  %، حيث مل يوافق عليه مكتب اجمللس011، وأنا مضموًنا معه العريض

عرضه على اجمللس، واجمللس مشكوًرا قرر إحالته إىل اللجنة. وهذا يعترب 

 31ة اليت أصبحت النيابة من اإلجراءات اليت تتم وفيها سبيل لإلجراءات املتطور

األخت رباب تعترب أكثر من أخت بالنسبة لي، وقد تقدمنا بعدة تأخذ بها. 

ا، ولكن كنا نفرح ملا اقرتاحات مًعا يف هذا اجمللس، وقد ُرفضت غالبيته

تقدمنا به، وأبرز ما قد يأتي مشروع قانون يتناول مضمون اقرتاح بقانون كنا 

أذكره يف هذا اجلانب كان موضوع التصاحل اجلنائي يف موضوع الشيكات 

 35الذي أخذت به احلكومة وتقدمت به يف صورة مشروع قانون. وسبب 

بأن الوقت ليس مالئًما  انسحابي من هذا االقرتاح هو التوقيت، فكنت أحس
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لتنفيذ مثل هذا االقرتاح، ولكين أتفق مع مضمون االقرتاح، وأختلف مع ما 

اجته إليه اإلخوان يف جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين، ولن 

أدخل يف تفاصيل قانونية، باعتبار أننا سبق أن شرحناها، ولكننا نعرف أن 

ن املشرع البحريين أخذ مبسألة اإلعفاء من االعرتاف سيد األدلة، ونعرف أ

 5العقوبة أو ختفيفها سواء أثناء التحقيق أو أثناء احملاكمة كما وصلنا يف 

تشريعات إىل وقف تنفيذ العقوبة حال صدور احلكم متى ما كانت هناك 

عن جرمية ستقع أو وقعت، وخاصة يف قضايا  باإلخبارمبادرة من اجلاني 

والرشاوى يف القطاع اخلاص، كان جزًءا من توجه  املخدرات وغسل األموال

ختفيفها،  وإمااملشرع البحريين األخذ بهذا املبدأ وهو إما اإلعفاء من العقوبة 

 01فجاء هذا االقرتاح بقانون مكماًل لإلجراءات. وحنن نعرف أن اجلرائم إما أن 

تكون جناية وإما أن تكون جنحة، وهذا االقرتاح انصب يف مواجهة اجلنح 

اليت ال تزيد العقوبة اخلاصة بها على ثالث سنوات، وبالتالي حصرها يف 

جانب معني من اجلرائم ويف جانب معني من نوعية اجلرائم، وأعطى فيها 

أن يعرتف. وحنن نعرف أن كثرًيا من القضايا حبسب قانون يف احلق للمتهم 

 05وأول ما اإلجراءات اجلنائية تتم إحالتها مباشرة إىل احملكمة املختصة، 

يواجه به الشخص يف احملكمة قبل البدء يف إجراءات الدعوى هو سؤاله: هل 

أنت مذنب؟ فإذا أقر بذنبه فإن احملكمة تأخذ بهذا االعرتاف مباشرة 

وحتجزه للحكم، أما إذا قال إنه غري مذنب فإن احملكمة تبدأ يف نظر أدلة 

بت أن أوضح هذه اجلزئية االتهام من النيابة العامة ومن املتهم ذاته. وقد أحب

 31ألوضح أن انسحابي مل يكن الختالف نظرتي إىل املقرتح، ال، املقرتح يف 

نظري سليم جدًّا، ولكين توقفت عند امليعاد الزمين لتقدميه، هل حنن اليوم 

 على قدرة للتعامل مع هذا االقرتاح؟ وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 35 خالد بن خليفة آل خليفة. شكًرا، تفضل األخ الدكتور الشيخ 
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 الدكتور الشيخ ذالد بن ذليفة آل ذليفة: العضو

اللجنة أوصت برفض هذا االقرتاح ألسباب شكًرا سيدي الرئيس،  

كثرية. وأنا ال أريد أن أشري إىل شبهة عدم الدستورية هنا فهذا موضوع له 

ا هذا اختصاصه، ولكن املهم بالنسبة إلينا هو نوع اجلرائم اليت يتناوهل

 5أن األخت دالل عندما قالت إن رائم خطرية جًدا، وأنا أعتقد املقرتح، فهذه ج

الوقت غري مالئم فعاًل الوقت غري مالئم، ألن اجمللس الوطين عندما انعقد 

أوصى مبكافحة اإلرهاب، وهذا املقرتح يتناول بعض املواضيع اليت تتعلق 

 52ا احلبس يف القانون رقم مبكافحة اإلرهاب، فلدينا اجلرائم اليت عقوبته

م بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية. فال ميكن أن نوافق 3116لسنة 

 01 على اقرتاح يشجع على األعمال اإلرهابية، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .ة عائشة سامل مباركالدكتور تاألخ يشكًرا، تفضل 

 

 05 الدكتورة ضائشة سامل مبارك: العضو

بداية أتوجه بالشكر اجلزيل إىل األخت رباب  يدي الرئيس،شكًرا س 

العريض مقدمة االقرتاح بقانون. وأنا أعلم أن مقاصدها نبيلة جًدا من تقديم 

هذا االقرتاح، ويكفي أن تهدف إىل تقليل حجم القضايا املعروضة أمام 

ا احملاكم يف اململكة. ولكين سأتناول هذا املوضوع من زاوية حقوقية. سابًق

 31أنا وقفت وقلت بأن هذا املقرتح يهدد مبدأ الرباءة لدى املتهم، فمن املمكن أن 

يعرتف املتهم حتى يفلت من العقوبة، وهذا يهدد أركان احملاكمة العادلة. 

ثانًيا: يهدد مبدأ العقوبة بقدر الذنب، فال يتم التعامل مع اجلميع باملعيار 

األخت دالل حني قالت إن التوقيت  نفسه، وهذا فيه نوع من التمييز. وأتفق مع

غري صحيح. نعم توقيت هذا املقرتح غري صحيح، ألننا ال ميكن أن جنتزئ 

 35جزًءا صغرًيا من منظومة قضائية مثل املنظومة األجنلوسكسونية ونضعه يف 

منظومة قضائية يف مملكة البحرين. هذا غري مناسب يف هذا الوقت، فهذا 

إعادة هندسة النظام القضائي يف مملكة حيتاج إىل دراسة وحيتاج إىل 
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البحرين. إضافة إىل أن هذا املقرتح حيتاج إىل ما يسمى هيئة احمللفني، 

ونظامنا القضائي ال يوجد فيه ما يسمى هيئة احمللفني، فالبد أن نوجد أواًل 

اجمللس املوقر  علىهيئة حملفني ثم نستطيع تطبيق هذا املقرتح. لذلك أمتنى 

املقرتح ألنه سيعقد األمور يف احملاكم بداًل من تسهيلها، أن يرفض هذا 

 5 وسنرى الكثري من التعقيدات واملشاكل يف أروقة احملاكم، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقررة اللجنة تاألخ يشكًرا، تفضل 

 

 01 :مجيلة ضلي سلمان العضو

ة كلنا نعرف أن اهلدف من العقوبة هو مواجه شكًرا سيدي الرئيس، 

اخلطورة اإلجرامية لدى املتهم، وحتقيق غايات اإلصالح والردع العام. هذا 

املقرتح أخذت به بعض الدول، والدول الغربية اليت أخذت به قليلة جًدا. وسبق 

أن ُعرض هذا املقرتح على جملسكم املوقر وقلنا إن هذا النظام املطبق يف 

 05لى اجلنح البسيطة اليت ال الدول الغربية ال يطبق على كل اجلنح، بل يطبق ع

تشكل خطورة على اجملتمع، ومت استثناء اجلرائم اليت اعتربتها هذه األنظمة 

من اجلرائم اخلطرية مثل اجلرائم السياسية واألمنية واملتعلقة جبرائم النشر 

والقتل اخلطأ وغريها من اجلنح اليت تعترب خطرية. حنن ملا نأتي إىل هذا 

ما حنصر اجلنح املوجودة يف قانون عندف اجلنح، واملقرتح نرى أنه استهد

 31من غري مبالغة ــ  ـالعقوبات البحريين فسنرى أن ثالثة أرباع قانون العقوبات ـ

هو جنح، أو نصف قانون العقوبات هو جنح. واللجنة طلبت من قسم البحث 

نوًعا من اجلرائم اخلطرية اليت  36القانوني أن حيصر لنا اجلنح، فتم حصر 

دفها هذا االقرتاح بقانون، ومنها اجلرائم املاسة بأمن الدولة اخلارجي يسته

واجلرائم املخلة  ،واجلرائم املاسة بأمن الدولة الداخلي، والتجمهر، والشغب

 35بواجبات الوظيفة العامة مثل الرشوة واالختالس واإلضرار باملال العام، 

لى السلطات العامة وجرائم التعدي على املوظفني وعلى اهليئات النظامية وع
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مثل األختام وغريها، واجلرائم املخلة بسري العدالة وسري القضاء، واجلرائم 

املتعلقة باألسرة وبالدعارة، وغريها الكثري من اجلرائم اخلطرية. فإذا غريت 

نظامي اجلنائي وطبقته على هذه اجلرائم فأين الردع العام الذي يستهدف 

جرامية ووقف اجلرائم اليت ختل بأمن أساًسا أن نقضي على اخلطورة اإل

 5البلد؟! وإذا طبقنا هذا املقرتح فإن ذلك سيشجع املتهم على ارتكاب اجلرمية 

عدة مرات، وذلك سيؤدي إىل التقليل من قيمة الردع العام واخلاص، 

وخصوًصا أن املتهم ــ بهذا املقرتح ــ لن يطبق عليه الَعْود، وحنن نعرف أن 

جرمية ويعود مرة أخرى إىل ارتكاب اجلرمية  الشخص عندما يرتكب

وهذا  ،نفسها تكون العقوبة مشددة، ولكن يف هذا املقرتح لن يطبق الَعْود

 01من قانون  12سيشجع املتهم على ارتكاب اجلرمية مرة ثانية، ألن املادة 

العقوبات يف البند املتعلق بالَعْود حددت متى يعترب املتهم عائًدا يف حالتني: 

: من ُحكم عليه حبكم نهائي بعقوبة جناية ثم ارتكب جرمية بعد األوىل

ذلك. والثانية: من ُحكم عليه حبكم نهائي باحلبس مدة ستة أشهر أو أكثر 

ثم ارتكب جنحة قبل مضي مخس سنني من تاريخ انقضاء هذه العقوبة من 

 05ب تاريخ سقوطها بالتقادم، ومبا أن هذا املقرتح ينص على أن العقوبة اليت جي

شهور أو نصف احلد  3حيكم بها على املتهم هي احلبس مدة ال تزيد على أن 

األقصى للعقوبة، فمعنى ذلك أنين هنا لن أطبق مبدأ العود، وبالتالي سيعود 

شهور  3مرة أخرى إىل ارتكاب اجلرمية، وهنا سيحكم عليه باحلبس مدة 

ة نفسها، وقد أو بنصف العقوبة املقررة، ثم يأتي مرة أخرى ويرتكب اجلرمي

 31اخلطورة. أرى أن هذا من درجة على قلنا إن هذه اجلنح املنصوص عليها هي 

املقرتح سيؤدي إىل القضاء على الردع العام وانتشار اجلرمية يف اجملتمع؛ 

ولذلك عندما قامت اللجنة بدراسته رفضته حفاًظا على أمن اجملتمع ومنًعا 

 النتشار اجلرمية فيه، وشكًرا.

 

 35 :ــــــــــــسالرئيـــ

 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 
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 رباب ضبدالنيب العريض: العضو

أحببت أن أشكر جلنة الشؤون اخلارجية شكًرا سيدي الرئيس،  

والدفاع واألمن الوطين على تقريرها، وأنا أعذرهم وأعذر الكل ألن املقرتح 

ئية. يف كل الدول عندما تبدأ يعترب مقرتًحا تقدمًيا يف مسألة السياسية اجلنا

 5ة اجلنائية فالبد أن حيدث هذا النوع من البلبلة، وهذا أمور جديدة يف السياس

أمر طبيعي. األمر اآلخر، أحببت أن أشكر جلنة الشؤون التشريعية 

والقانونية ألن غالبية أعضائها مل جيدوا أي شبهة دستورية يف هذا املقرتح، 

دم الدستورية ألنين أخذت هذا املقرتح أساًسا من وفعاًل ال توجد فيه شبهة ع

القانون الفرنسي، حيث إن لديهم تعديالت يف قانون اإلجراءات اجلنائية 

 01الفرنسي، وقد مت عرضه على اجمللس الدستوري الفرنسي وقال اجمللس إنه ال 

توجد فيه شبهة عدم الدستورية طاملا أن الضمانات القضائية موجودة فيه، 

نعتربه توجًها تقدمًيا. لقد استندت إىل هذا املقرتح بعد حبث طويل  وهذا توجه

ــ وكانت معي األخت دالل الزايد ولكنها انسحبت فقط ألنها وجدت أن 

توقيت تقديم املقرتح مل يكن مناسًبا ــ وقد أخذته من نظام حتقيق العدالة 

 05وبوادر اجلنائية باتفاق اخلصوم وهو نظام موجود يف السياسة اجلنائية، 

التوجه إىل هذا النظام ظهرت يف املؤمتر األول ملكافحة اجلرمية ومعاملة 

املذنبني الذي نظمته األمم املتحدة يف جنيف، ومن أهم توصياته عدم تطبيق 

العقوبات املقيدة للحرية إال على اجلرائم اخلطرة، ويف أضيق احلدود طبًعا، 

م،حيث 0911الذي عقد سنة  وهذا ما أكده اجتماع وزراء العدل يف أوروبا

 31م خرج بتوصية مهمة 3113أكدوا هذا االجتاه. كما أن إعالن )فيينا( لسنة 

الدول بأن تتخذ إجراءات وطنية إقليمية دولية  31جًدا، حيث أوصى يف البند 

يف مسألة السياسة اجلنائية. آليات الوساطة وآليات العدالة التصاحلية هي 

م، 3113نائي احلديث، وقد وضعت يف عام الباب األساسي يف التوجه اجل

حيث شكلت البداية األساسية اليت البد أن تتجه إليها الدول، وأعتقد أن 

 35مسألة التدرج يف السياسة اجلنائية بدأت منذ أول مؤمتر أوصى بذلك والذي 

وأهم تدرج هو  م عندما دخلنا يف التدرج يف هذه السياسة،0955انعقد يف سنة 
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اليت أخذت بها مجيع الدول، وحنن لدينا قانون األحداث منذ  قوانني األحداث

م، وقد قرر عقوبات وتدابري للجرائم اليت ترتكب من قبل 0916سنة 

األحداث. وهناك توجه عاملي يف موضوع السياسة اجلنائية، حيث كان دور 

القاضي يف اإلجراءات اجلنائية حمدوًدا، مثاًل: يف تطبيق العقوبة يفحص 

 5أي أن دوره كان دوًرا جامًدا، وبعد ذلك تطورت السياسة اجلنائية  األوراق،

وأعطت القاضي دوًرا اجتماعًيا من خالل مبدأ تفريد العقوبة، بالتالي أصبح 

هدفه إصالح املتهم الذي أمامه وليس تطبيق العقوبة عليه، وبالتالي حنن 

لتصاحلي الذي نتكلم عن التدرج يف السياسة اجلنائية. وهناك أيًضا التدرج ا

أعطى اجملنى عليه حرية التصاحل مع املتهم، ومن ثم تدرجت السياسة 

 01النيابة العامة حرية  ذلك اجلنائية وأعطت مجيع أطراف اخلصومة مبا يف

التصاحل، ملاذا؟ ألنهم وجدوا أن الردع واحلبس ليسا احلل ملوضوع إصالح 

ات؟! وحتى يف اجلرائم املتهم، فهل هدفنا هو أن نسجن املتهم ونعاقبه بعقوب

اإلرهابية وغريها، مادام املتهم مواطًنا فإن الدولة ملزمة بإصالحه، وإصالح 

املتهم يكون من خالل عدة تدابري، وبعد أن درست املوضوع وبدأت أصوغ 

 05هذا القانون كنت أعلم أن املسألة صعبة ومن املمكن أال نتقبلها، ولكن 

كن أول دول عربية تتبع ذلك، اليوم أعتقد أنها ستكون خطوة تقدمية، ولن

جريدة األيام نشرت أن اإلمارات ستنشئ سجوًنا بدون حراس، وحنن قد 

نتساءل باستغراب: كيف تكون السجون بدون حراس؟ من املؤكد أن 

اإلمارات درست هذا املوضوع ووجدت أنه األصح، فلم يعد دور الدولة فقط 

 31هدفنا بل هدفنا هو إصالح هو تشديد العقوبات وحبس الناس، هذا ليس 

الناس، وما دام الشخص ارتكب خطأ فإنه خيرج إىل اجملتمع بعد أن يقضي 

عقوبته وبعد أن أعطيه فرصة ليصبح إنساًنا صاحًلا. لقد وضعت يف املقرتح 

كل الضمانات القضائية، وحاولت أن أتفادى شبهة عدم الدستورية املوجودة 

ن اجمللس الدستوري الفرنسي قال إن هذا أساًسا يف التشريع الفرنسي، رغم أ

 35القانون صحيًحا بعد أن ُعِدَل فإنين أشدد على أنه البد أن تكون الضمانات 

سنوات  3موجودة. بالنسبة إليَّ وضعت سقًفا أعلى للعقوبات يف اجلنح وهو 
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حتى نعطي املتهم فرصة من خالل شعوره بالذنب وبالتالي يقوم باالعرتاف. 

ه األخت مجيلة سلمان وهو أن الشخص سيكرر وخبصوص ما ذكرت

ارتكاب اجلرمية، لقد حاولت أن أتدرج على الرغم من أن الدول األوروبية 

والدول املتقدمة مثل أمريكا وغريها موجود لديها موضوع إقرار املتهم 

 5بالتهمة قبل احملاكمة، حاولت أن أتدرج ووضعت له مرة واحدة، مبعنى أنه 

لة إذا اعرتف جبرمية مرة واحدة فلن يطبق عليه القانون مرة يف اجلرائم املتماث

أخرى، وبالتالي ال يوجد يف هذه املسألة أي تكرار. أرى أن هناك ختوًفا وقد 

يكون لإلخوة حق يف ذلك، ولكننا نتكلم عن دول عريقة وال نتكلم عن أن 

الدول األنكلوسكسونية طبقته فقط، ففرنسا ليس لديها النظام 

 01كسوني، ونظامنا يف البحرين يف األصل هو نظام مأخوذ من األنكلوس

النظام الفرنسي، وبالتالي أمتنى على األعضاء أن يكونوا مبادرين يف هذا 

املوضوع، فما هو هدفنا باعتبارنا مشرعني؟ هل هدفنا أن حنبس؟ هل هذا 

 ــ هو الردع الصحيح الذي نهدف إليه أم هدفنا ــ كما هو التوجه العاملي حالًيا

أن نصلح هذا املتهم؟ هذه بدائل، وأعتقد أنها ستكون جيدة بالفعل ومل 

 05تطبق يف أي دولة عربية، وستكون مملكة البحرين هي اليت تقدمت خطوة 

حنو األمام يف مسألة السياسة اجلنائية. ونالحظ أن االقرتاح ال يوجد فيه جرب 

هناك إكراه بدليل أنين وضعت مسألة وجود حماٍم، وبالتالي لن يكون 

للمتهم وال يعترب ذلك نوًعا من أنواع اإلغراء أبًدا، وإذا اعتربناه نوًعا من أنواع 

اإلغراء فلماذا الدول األوروبية وأمريكا أخذت بذلك؟ هذا املقرتح يعترب 

 31بدائل، وأرى أنه مسألة متقدمة جًدا يف موضوع التصاحل اجلنائي. وأمتنى 

هو جمرد فكرة قابلة للتعديل والتغيري، على األعضاء أن يوافقوا عليه، و

وبالتالي من املمكن أن نعيد بلورة االقرتاح وحندد فيه جرائم وغري ذلك بعد 

أن حيال إىل احلكومة وتتم صياغته ويأتي إىل السلطة التشريعية. وأمتنى 

على األعضاء أن يوافقوا على هذا املقرتح، ألنه لن يكون باسم رباب العريض 

 35 س الشورى، وشكًرا.بل باسم جمل
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي. 

 

 فؤاد أمحد احلاجي: العضو

 5أختلف مع األخت رباب العريض يف مسألة أن  شكًرا سيدي الرئيس،

فقانون عقد الصفقات مع املتهمني موجود هذا القانون قانون تقدمي وحديث، 

منذ قديم الزمان، وهو ليس قانوًنا  ن أمريكايف القوانني األوروبية وقانو

حديًثا أبًدا؛ ألن نظامهم القضائي خيتلف اختالًفا جذرًيا عن نظامنا. حنن 

لدينا القاضي حبسب ضمريه يقوم بتقدير العقوبة وتفريدها بعد مساع 

 01حتقيقات النيابة العامة، ويف النظام القضائي األوروبي ال ميلك القاضي هذا 

فرًدا يتم  03يف يد هيئة احمللفني، وهيئة احمللفني مؤلفة من  احلق، واحلق

اختيارهم عشوائًيا، أي قد ال يكون من بينهم شخص قانوني أو له صلة بعلم 

التشريع، فشروط اختيار احمللف هي أن يكون من دافعي الضرائب وأن 

ميلك منزاًل يف املنطقة اليت تغطي احملكمة حدودها، وعندما تستمع هيئة 

 05حمللفني لألدلة من قبل النيابة العامة أو ممن يطالب باحلق العام ومن وكالء ا

الدفاع، تقرر هنا ما إذا كان املتهم بريًئا أو مداًنا، فالقرار راجع إىل هذه 

اهليئة اليت قد ال يكون من بني أعضائها شخص له دراية بالقانون، ويرتك 

لقضائي خيتلف. ومن هنا للقاضي بعد ذلك تقدير العقوبة، وحنن نظامنا ا

بدأت مسألة عقد الصفقات مع املتهمني حتى ال تكون هناك إطالة وحتى ال 

 31يكون هناك تأثري على هيئة احمللفني، ويصدر القرار بالرباءة مع أن املتهم 

مدان، ألنه قد تكون النيابة أسقط عنها دليل أو اثنان، األمر الذي أثر على 

يح، مع أن اجملرم معروف، وإذا خرج القرار القاضي يف اختاذ القرار الصح

من هيئة احمللفني بالرباءة فإنه أسقط يف يد القاضي، ومن هنا جاء التخفيف 

بعد التفاوض واالعرتاف حتى ال تطول اإلجراءات ولكي ال يكون هناك تأثري 

 35وضغوط على احمللفني سواء بالرشاوى أو بالتهديد والوعيد، وقضايا احمللفني 

ا وأمريكا موجودة، وهذا موجود يف نظامهم القضائي، ولكن نأتي يف أوروب
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حنن إىل جمرم أو متهم بعد أن قام بكل أعماله اإلجرامية ونقول له اعرتف ثم 

سنوات، إذن أين حق  3خنفف عليه احلكم! فلنفرتض أنها جنحة وملدة 

احلكم؟! هذا غري  هاجملين عليه؟! هل مبجرد اعرتاف اجلاني خنفف عن

، فنحن يف جمتمع ُيطالب بإحقاق احلق، أين احلق اخلاص واحلق صحيح

 5العام؟ أنا ال أعرف هل جاء هذا املقرتح للتفاوض واحلفاظ على وقت احملكمة 

ووقت النيابة العامة أم إلصالح اجملرمني؟ إذا كان إلصالحهم وإعادة 

تأهيلهم، فهناك وزارات وجهات معنية بذلك، وحنن املشرعني ليس هذا 

نا. كيف أظلم اجملين عليه من أجل إصالح اجملرم؟! ثم يعود إىل تكرار عمل

جرميته، وأيًضا إذا اعرتف خنفف عنه احلكم! إذن أين ذهب حق اجملين 

 01عليه؟ وأين هو احلق العام؟ حنن ــ سيدي الرئيس ــ لدينا نظام للقضاء نسري 

فيجب أن  عليه وهو األصح، فإذا كنت سآخذ بهذا النظام وبهيئة احمللفني

أغري كل النظام القضائي يف البحرين، وأجلب هيئة حملفني، والقاضي ال يد 

له أو مكتف اليدين، والقرار لدى هيئة احمللفني، وسواء كان املتهم مذنًبا 

أو بريًئا أقول للقاضي اصدر احلكم تبًعا ملا تقرره هيئة احمللفني الذين رمبا 

 05ن يكتب امسه أو أن يوقع. هذا ال يوجد بينهم إال شخص واحد يستطيع أ

 املقرتح ال يتماشى مع واقع جمتمعنا بتاًتا، وشكًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

 31 

 :لولوة صاحل العوضيالعضو 
شكًرا سيدي الرئيس، أشكر لك سعة صدرك اليوم، فمدة بعض 

دقائق، فشكًرا لك على  5رى دقائق، وأخ 6دقائق، وأخرى  01املداخالت 

البد أن نتحقق منها، اليت هذا الكرم. أنا اليوم مسعت بعض املداخالت 

 35املداخلة تتكلم عن أن القضاء الربيطاني اجلنائي يعرف نظام احمللفني. 

خبصوص النظام القضائي الربيطاني، فإن املشرع البحريين يف قانون أصول 
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مسينيات والسبعينيات، نقل النظام احملاكمات اجلنائية الذي صدر يف اخل

الربيطاني إىل مملكة البحرين، ومل يعرف النظام الربيطاني نظام احمللفني. 

أمريكا طبًعا معروف أن لديها نظام احمللفني. النقطة األخرى: مسعت أيًضا 

يف هذا اجلدل اليوم أن يف الدول األوروبية صفقات، وهذه العبارة ال جيوز أن 

 5اهنها بالنسبة إىل الدول األخرى، فليس هناك صفقات، وإمنا ُتطلق على عو

قوانينهم وضعت قواعد وإجراءات تكفل ضمانة التحقيق وضمانة التقاضي، 

فمن الصرامة أن املدعي العام ال يستطيع أن ينفذ خبيط إىل موضوع الرباءة 

ن إىل حالة م جلانب املتهم، فلهم قواعد وإجراءات وتدابري وآليات، حتى يصل

حاالت التفاوض والعدالة مع املتهم. اليوم مهما قيل عن هذا املقرتح ــ كما 

 01وصفته مقررة اللجنة ــ ومهما قيل عن األسباب اليت دعت اللجنة إىل رفضه، 

فإني أرى يف هذا املقرتح إخالاًل بضمانة الرباءة للمتهم مهما قيل يف نبل هذا 

ة سلطة التحقيق يف النيابة التشريع وأهدافه، فاملتهم سوف يكون حتت رمح

العامة. املقرتح مل يكتِف بأن يكون األمر أمام احملكمة إمنا أمام سلطة 

التحقيق يف النيابة العامة أيًضا. املقرتح مل يتضمن اآلليات الكافية لضمان 

 05حق املتهم يف عدم اإلغراء وعدم اإلغواء من قبل النيابة العامة. العدالة 

إليها األخت رباب العريض واليت جاءت من اتفاقية  التصاحلية اليت انتهت

جنيف ال تعين خرق مبدأ الرباءة أو االعرتاف، إمنا هذه العدالة التصاحلية 

تعين أن هناك شخصني يتوافقان على إنهاء النزاع أو يتنازالن عن الشكوى، 

واملشرع البحريين عرف الدعاوى اليت يتنازل فيها واليت أطالوا فيها حق 

 31وى وحق التنازل. هذا االقرتاح يتعلق بتغيري الفلسفة التشريعية يف الشك

مملكة البحرين، وحيتاج أواًل وقبل كل شيء إىل التوافق مع األجهزة القائمة 

على التحقيق وعلى التقاضي، وهي وزارة العدل والنيابة العامة والسلطة 

شريعية اجلنائية القضائية. ال ميكن أن أقلب النظام التشريعي أو الفلسفة الت

برمتها جملرد اقرتاح من دون أن تكون هناك دراسات عملية ودراسات مسحية 

 35لنظام الفلسفة التشريعية اجلنائية يف مملكة البحرين. أنا أختلف مع األخت 

دالل الزايد حينما قالت إنها انسحبت بسبب التوقيت، يف نظري إنها حرة يف 
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بل مضمون التشريع. كيف يكون رأيها ولكن املهم هنا ليس التوقيت، 

هناك تصاحل ــ كما ذهبت إليه األخت رباب العريض ــ يف موضوع ميس 

قالت بعد الدراسة اليت  ، أو«معظم»قضايا أمن الدولة؟! مقررة اللجنة قالت 

قاموا بها ومنها اجلرائم املتعلقة بأمن الدولة الداخلي واخلارجي. إذا كان 

 5أ العدالة التصاحلية، فكيف سيكون التصاحل هذا املقرتح قائًما على مبد

مع متهم يضر باألمن الداخلي واخلارجي للدولة؟ ومن سيتصاحل معه؟ االقرتاح 

ال يقوم على مبدأ العدالة التصاحلية، وليست له عالقة أبًدا بالعدالة 

التصاحلية، من سيتصاحل مع املتهم يف أمر ميس األمن الداخلي واخلارجي؟ 

ت اليت متنع استغالل النيابة العامة للمتهم يف قضايا من هذا ما هي الضمانا

 01النوع؟ ومهما قيل من تربيرات لرفض هذا املقرتح، فإني أرى أنه خيل بضمان 

الرباءة، وخيل مبركز املتهم أثناء التحقيق، ومل يتضمن أي إجراءات أو 

لطة تدابري حلماية املتهم من سلطة التحقيق، فأنا ال أتكلم وال أمس الس

 القضائية، ولكنين أمس سلطة التحقيق ألنها خصم للمتهم، وإن كانت 

ــ كما ُيطلق عليها ــ خصًما شريًفا، إال أن املتهم سيكون عرضًة لإلغواء 

 05هو فواإلغراء، وحنن نعلم أن املتهم عندما ُتمس حريته أو ُتقيد حريته 

ت ومضمون كالغريق الذي يتمسك بأي قشة للنجاة من تقييد حريته. توقي

هذا االقرتاح ال يتفقان مع الفلسفة التشريعية واجلنائية والقضائية يف مملكة 

 البحرين، وشكًرا. 

 

 31 الرئيـــــــــــــــس:

العميد حممد راشد بومحود الوكيل املساعد  شكًرا، تفضل األخ

 بوزارة الداخلية. للشؤون القانونية

 

  ذلية:داالوكيل املساضد للشؤون القانونية بواارة ال

 35، سأبدأ مبا انتهت إليه األخت لولوة العوضي، الرئيسشكًرا سيدي 

فهي أصابت أعماق التعديل، وكانت نظرتها متفحصة. أنا أيًضا أذهب إىل ما 
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ذهبت إليه جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين يف تقريرها وهو 

لسبب واحد. أواًل: املوافقة على هذا التعديل، وذلك لعدة أسباب وليس عدم 

أسباب وضع التعديل تتعارض أو تتعاكس مع نصوص التعديل، بدون الدخول 

يف التفاصيل، فنحن نتكلم من حيث املبدأ، واملبدأ يف التصاحل مل يأخذ 

 5بعض اجُلنح اخلطرة اليت  باحلسبان ــ كما ذكرت األخت مقررة اللجنة ــ

ان خطورة مرتكبيها. التعديل سنوات، ومل يأخذ باحلسب 3عقوبتها ال تتجاوز 

من ناحية أخرى ُيقيد القضاء ومسألة تقدير العقوبة ألن األخذ بالتعديل الوارد 

إلزامي للنيابة وإلزامي للقضاء بدون األخذ يف احلسبان أي موضوع آخر، 

مبعنى أنه له إرادة منفردة وليس تفاوًضا، فيأتي املتهم ويقول أريد أن أعرتف 

 01سجل امسه، وُتسجل بيانات املتهم والتهمة املنسوبة إليه، بهذه اجلرمية، فُي

وبالتالي ال متلك النيابة وال ميلك القضاء أيًضا التفاوض فيها، سواء كانت 

خطرة أو غري خطرة، وسواء كانت ثابتة أو غري ثابتة، فال ميلك حق النقاش 

ضماًنا بأن يف هذا اجملال. ثانًيا: األخت لولوة العوضي قالت إن األمر يتطلب 

القضاء أو النيابة العامة لن يضغطا على املتهم حبيث ُيمليان عليه شروًطا أو 

 05جيربانه على االعرتاف. من جانب آخر، جيب على النيابة العامة والقضاء أن 

يضمنا عدم وجود إكراه من اخلارج أو من الغري على املتهم، فلنفرتض أنين 

أريد أن أفلت من العقاب، فأدفع لشخص ارتكبت جرمية ما ــ ال مسح اهلل ــ و

أشهر  3ما مبلًغا من املال وأقنعه باالعرتاف جبنحة كونها بسيطة ومدتها 

وسوف خيرج من السجن، فأقنعه باالعرتاف على نفسه مقابل هذا املبلغ 

 31وحتمل هذه التهمة وعقوبتها، وهذا منفذ بسيط وسلس جًدا لإلفالت من 

أشهر  3حتمل التهمة وعقوبتها فُتسجن ملدة العقاب، فكما يقول اإلخوان، 

وحتصل على مبلغ )وال من شاف وال من درى(. املبدأ خطر وخيل بالسياسة 

القضائية اجلنائية باعتبارها نظاًما أساسًيا. الفكرة جيدة ونبيلة جًدا، 

ولكن تطبيقها مستحيل، وطريقة إجراء التعديل بهذا الشكل تتناقض مع 

 35، ولتسمح لي األخت رباب العريض، كل األسباب كل ما ُسرد من أسباب

اليت وردت تتناقض مع القصد من هذا التعديل، فال توجد سرعة إجناز، 
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وليس فيه عدالة ناجزة، فهذه ليست عدالة ناجزة، واملطلوب هو عدالة ثم 

 إجناز، ولكن بهذا الشكل ليست هناك عدالة، وقد يكون هناك إجناز،

آخر. امسح لي يا سيدي الرئيس، خبصوص  ا أمروإذا كان هذا املبتغى فهذ

م يف 3111( لسنة 05املثال الذي ُضرب بشأن مواد املخدرات يف املشروع رقم )

 5( وغريها وهو أن يعفى من العقاب أو ُيخفف عند اإلبالغ عن اجلرمية 31املادة )

اليت مل ُتكتشف؛ يوجد فارق يف التشريع، أو يف املثال بني هذا وذاك، فهذا 

هب وُيبادر اجلاني نفسه باإلبالغ عن اجلرمية ومن ثم ُيعفى من العقاب أو يذ

ُيخفض له حبسب األحوال، بينما خيتلف الوضع حينما أجلب أنا املتهم 

على ذلك: حينما بسيًطا مضبوًطا ومتلبًسا، وسأضرب لكم مثااًل عملًيا 

 01ن نضبط شخًصا يف قضية جرمية سرقة عادية وليست يف ظروف مشددة، وم

ثم يأتي ويقول لوكيل النيابة والقضاء أنا معرتف ويطلب من القضاء أن 

أشهر ويقول ال تضيع وقيت! هل هذا منطق عدالة؟!  3يصدر حكًما عليه ملدة 

امسحوا لي، إذا كان هذا منطق عدالة فأنا أختلف معهم فيه، ولذلك من 

فاوضات، إمنا منطلق واحد يف هذا التعديل فإن إلزامية االعرتاف ليس فيها م

 05هي إلزامية من جهة واحدة وهي املتهم، وليس من جهة القضاء. ومتى ما 

اعرتف ــ حبسب النص الوارد ــ رفعت النيابة العامة يدها ورفع القضاء يده 

وكان اهلل غفوًرا رحيًما. وأخرًيا، وإن مل يكن اهلدف من التجريم هو 

بالتأكيد جيب أال  احلبس ــ كما تفضلت األخت رباب العريض ــ ولكن

 يكون التشريع سبًبا لإلفالت من العقاب، وهذا التعديل 

 31ــ إن مت إقراره ــ سيؤدي إىل إفالت واضح من العقاب، وهذا يتنافى مع كل 

املبادئ والفلسفات العقابية، فال أجنلوسكسونية وال أجنلوأمريكية وال 

ت من العقاب، وإال ملاذا ال توجد سياسة عقابية تقول باإلفالالتينية وال غريها. 

أفرض عقاًبا إذا كانت هناك سياسة لإلفالت منه؟! أنا أشكركم سيدي 

الرئيس، وأرجو من السادة األعضاء خملًصا ومن باب كوني شخًصا صاحب 

 35جتربة يف هذا اجملال اجلنائي منذ سنني طويلة يف احملاكم، أرجو منهم 

عديل إخالل جسيم بالنظام إدراك أن يف إقرار أو املوافقة على هذا الت



 33املضبطة  م33/6/3104                              ( 15)            4/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

القضائي والعدالة اجلنائية، وإفالت من العقاب، وأكرر إفالت من العقاب، 

وهذا ليس مبتغى أو مراد أي مشرع على اإلطالق يف أي مكان يف العامل 

 مهما كانت نظرته مثالية بالنسبة إىل املتهمني، وشكًرا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

اقرتاح موقع من مخسة من اإلخوة األعضاء، يا إخوان وصلين شكًرا،  

وهم: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور سعيد أمحد عبداهلل، 

والسيد حبيب مكي هاشم، ونوار علي احملمود، ومجعة حممد الكعيب، 

يطلبون قفل باب النقاش. وسنعطي صاحبة االقرتاح فقط فرصة الكالم ثم 

 01 ب عبدالنيب العريض.تفضلي األخت رباسنقفل باب النقاش، 

 

 رباب ضبدالنيب العريض: العضو

أنا صراحة سعيدة بهذا احلوار واالختالف يف شكًرا سيدي الرئيس،  

وجهات النظر، وحتى لو ُرِفَض املقرتح سوف أكون سعيدة أيًضا. لقد قلت 

 05منذ البداية إن التخوف الذي لدى اجلميع هنا كان موجوًدا لدى كل الدول 

التصاحل ومسألة التفاوض ومسألة الوساطة، واليت نتكلم  اليت أقرت مبدأ

عنها دائًما يف األمور املدنية، ولكن يف األمور اجلنائية جند أنه من الصعب 

األخذ بها. هناك مبدأ متفق عليه دولًيا يقول إن العدالة املتفق عليها ــ وبالذات 

لى ضوء هذا املبدأ العدالة اجلنائية ــ دائًما أفضل من العدالة امللزمة، وع

 31أن يكون لدينا هذا القانون ضمن السياسة اجلنائية وأحببت وضعت مقرتحي. 

املوجودة يف الدولة. األخت لولوة العوضي أقول إن معها حق يف أن املقرتح رمبا 

خيالف مبدأ التحقيق، ولكن إذا تكلمنا يف مسائل اجُلنح فإن التحقيق 

نائية غري ُملزم للنيابة العامة، وبالتالي من أساًسا وفًقا لقانون اإلجراءات اجل

املمكن أن ُتحيل القضية إىل احملكمة، واحملكمة هي اليت تقوم 

 35بالتحقيقات، وقانون اإلجراءات اجلنائية واضح يف هذا املوضوع. املقرتح الذي 

تقدمت به ليس تصاحًلا، أعين أنها ليست مسألة تصاحلية، وإمنا هي مسألة 
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يتم التفاوض مع النيابة العامة والنيابة العامة تقرتح، وليست  تفاوضية، أي أنه

النيابة ُملزمة بأن تقرتح، وهذا النظام وضع أساًسا بالنسبة إىل اجلرائم الثابتة 

على املتهم، وبالتالي الدولة ممثلة يف النيابة العامة أرادت أن تساعد هذا املتهم 

وابق، وقد يكون شخًصا وتعطيه فرصة لإلصالح، فرمبا ال تكون لديه س

 5جيًدا، والكثري من األمور األخرى، مثل أنه قد تكون لديه عائلة وتقييد 

حريته سوف ينعكس على عائلته، أو رمبا تعاني الدولة من اكتظاظ 

السجون، وحنن نعرف أن وجود الكثري من املساجني يعين مصاريف ضخمة 

د حرية مرتكبها، بالنسبة إىل الدولة، وهناك جرائم ال تستحق أن تقي

واملسألة سوف تكون مسألة تفاوضية، وأقول للمتهم إذا اعرتفت، وكل 

 01األدلة ثابتة عليك، فسوف أعطيك عقوبة خمففة، فيتم التفاوض على 

االعرتاف، ويتم التفاوض على العقوبة، وال يوجد يف املسألة إكراه، ألن 

تأكيد احملامي سوف احملامي موجود وله رقابة على املسألة التفاوضية، وبال

ينصح املتهم بأن كل األدلة ضده واألفضل له أن يعرتف بالتهمة يف مقابل أن 

حيصل على عقوبة خمففة. أنا أعلم أن املسألة فيها شيء من الصعوبة، ولكن 

 05ال أعتقد أنها سوف تهدد أمن اجملتمع واستقراره، بل على العكس أعتقد 

، ألن هناك مسائل تصاحلية وهناك أنها سوف تساعد على ثبات أمن اجملتمع

مسائل تفاوضية، وهناك مسألة الوساطة يف املسألة اجلنائية. ولدي نقطة 

أخرى، حنن عندما قّدمنا مقرتًحا ــ على ما أعتقد يف الفصل التشريعي الثاني 

ــ أنا واألخت دالل الزايد حول مسألة التصاحل، كان ضمن االسرتاتيجية اليت 

 31ولكن حني ة التصاحلية يف األمور اجلنائية، املسألبشأن دل وضعتها وزارة الع

تقدمنا مبقرتحنا لقي الكثري من املعارضة، وقيل إنه سيسبب الكثري من 

املشاكل والفوضى وعدم االستقرار، وبعد ذلك نرى أن توجه الدولة حالًيا هو 

نون توجه تصاحلي يف املسائل اجلنائية على الرغم من أن قانون العقوبات وقا

اإلجراءات اجلنائية فيهما نصوص وقوانني أخرى يف املسائل اجلنائية حتوي 

 35أموًرا تصاحلية بالنسبة إىل هذا املوضوع. وأحب أيًضا أن أوضح النقطة اليت 

أشار إليها األخ العميد حممد بومحود بالنسبة إىل موضوع قضايا املخدرات 
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بشكل واضح، وقوله إنه بعد  وقوله إنه بّلغ، ويا ليته كان دقيًقا وقرأ النص

أن ُيقبض على املتهم ويعرتف ختفف عليه العقوبة وميكن أن يستفيد من 

اإلعفاء، وبالتالي ليس فقط أن يبّلغ سابًقا، بالنسبة إلّي النص واضح، رغم 

أنين ال أرى يف هذا النص عدالة، ألنه سوف يتخلص من التهمة، ويلقيها على 

 5هذا املقرتح هو مقرتح تقدمي بالنسبة إىل مسألة أناس آخرين. مازلت أقول إن 

 التصاحل أو التفاوض أو حتى الوساطة اجلنائية، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

إخوة يا إخوان لدي مقرتح بقفل باب النقاش، ولدي ثالثة شكًرا،  

 01أنا أقرتح عليكم أن نسمح هلم ونطلب منهم االختصار. يطلبون الكالم، و

ون ؤالعدل والش سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارةاألخ تفضل 

 اإلسالمية واألوقاف.

 

 ون اسإسالمية واألوقا::ؤالعدل والش ةراوااملستشار القانوني ب

 05أشكر ملعاليك أن مسحت لي بالكالم، الرئيس،  سيديشكًرا 

ولكن واضح من مجيع مداخالت اليوم أننا مل نسمع عن حق اجملين عليه، 

 ...﴾َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأَلْلَباِب﴿: قول اهلل تعاىلي

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 31 قال ذلك األخ فؤاد احلاجي. 

 

 ون اسإسالمية واألوقا::ؤالعدل والش ةراوااملستشار القانوني ب

 مل يشر أحد إىل حق اجملين عليه.
 

 35 :الرئيـــــــــــــــس

 األخ فؤاد احلاجي.أشار إىل ذلك  
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 ون اسإسالمية واألوقا::ؤالعدل والش ةراوااملستشار القانوني ب

إذن املطروح اليوم هو أن هذا القانون موجود يف دول أوروبية ولكنه ال 

يصلح يف دولة إسالمية، فالشريعة اإلسالمية هي امُلطبقة؛ وديننا احلنيف يف 

ح هذا القانون بالنسبة إىل الدولة اإلسالمية يتكلم عن القصاص، فال يصل

 5حقوق اجملين عليه، قد تصلح يف بعض اجلرائم وليس يف كل اجلرائم كما 

 جاء األمر عاًما يف هذا القانون، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك. 

 01 

 الدكتور ناصر محيد املبارك: العضو

داء قد أوافق األخت رباب العريض يف أن ابتشكًرا سيدي الرئيس،  

عرض االعرتاف على املتهم ليس إغراء باعتبار أنه أصاًل من باب تالوة احلقوق 

القانونية على املتهم، ولكن أظن أنه إغراء للمتهم قبل ارتكاب اجلرمية 

 05بارتكابها، ألنه يعرف املنفذ قبل أن يقدم على جرميته، هذا أواًل. ثانًيا: 

نا غري متحقق، ألن التفاوض يعين أن تدفع شيًئا وتأخذ شيًئا، التفاوض ه

وهنا منحة كاملة للمتهم من دون أن يدفع يف مقابل ذلك أي شيء إال 

االعرتاف الذي يعرف أنه خملص له. ثالًثا: أن هذا االعرتاف قد تكون له 

هم قيمة يف اجملتمعات اليت ُنقل منها القانون باعتبار أن االعرتاف يف ثقافت

 31يعين الندم والتوبة، وهنا االعرتاف عندنا جمرد وسيلة للخروج وليس الندم، 

هناك إذا وقف واعرتف فمعنى ذلك أنه يعلن أنه مستعد لتحمل العقوبة كاملة 

جزاء جلرميته، وليس االعرتاف معناه التنصل من العقوبة وطلب اإلعفاء، 

عادة املستشار القانوني وهذا يسبب مشكلة؛ باإلضافة إىل موافقيت ملا قاله س

من أن هذا األمر سيسبب مشكلة  ون اإلسالمية واألوقافؤالعدل والش بوزارة

 35يف جمتمعنا، إذا عرف كل شخص أنه ميكنه أن يتحرش باآلخرين ويعتدي 

عليهم وهناك خمرج للهروب من العقوبة فسيسبب ذلك مشكلة، والطرف 

 ا.اآلخر سيشعر بالُغنب، وهذه مشكلة كبرية، وشكًر
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 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آخر املتحدثني شكًرا،  

 آل خليفة.

 5 

 الدكتور الشيخ ذالد بن ذليفة آل ذليفة: العضو

أريد يف احلقيقة أواًل أن أدافع عن زميلنا شكًرا سيدي الرئيس،  

أكثر من أربع  العميد حممد بومحود ودقته، ألننا عملنا معه يف اللجنة

ُيعفى من العقوبات »سنوات، وأريد أن أشري إىل ما جاء يف املقرتح حيث يقول: 

 01فقرة أوىل من هذا  36فقرة أوىل و 34و 30و 31املنصوص عليها يف املواد 

القانون ــ املقرتح اآلن ــ كل من بادر من اجلناة بإبالغ السلطات العامة عن 

وإذا مت اإلبالغ بعد علم السلطات باجلرمية  اجلرمية املرتكبة قبل علمها بها،

فيشرتط لإلعفاء من العقوبة أن يؤدي اإلبالغ إىل ضبط باقي اجلناة أو 

، يف احلقيقة أن املقرتح «الكشف عن األشخاص الذين اشرتكوا يف اجلرمية

 05فرة، وهنا ايف نظام احمللفني بال شك أنه نظام مهم جًدا ألن األدلة غري متو

ملقرتحة ال توضح يف حالة إذا ما كانت األدلة موجودة فلماذا هذه النصوص ا

التفاوض؟! ثم إنين مسعت خالل املداخالت اليوم أشياء كثرية مغلوطة، وحنن 

نتكلم عن الدستور البحريين وليس عن الدستور الفرنسي، وحنن نعلم أنه ال 

أما توجد شبهة دستورية يف الدستور الفرنسي بالنسبة إىل هذا املقرتح، 

 31بالنسبة إىل الدستور البحريين فهناك وجهة نظر أخرى. بالنسبة إىل اإلصالح 

ال ُيمكن أن نبدأ اإلصالح من العقوبة نفسها، وهل لكي أصلح شخًصا عليه 

حكم بعشر سنوات أقول له سوف أسجنك فقط مخس سنوات لكي 

أصلحك! هل هذا منطق؟! هل ختفيف العقوبة هو طريقة لإلصالح؟! على 

كس هذا يشجع على اجلرمية، واإلصالح يبدأ من مؤسسات اإلصالح، الع

 35وحنن غرينا اسم السجون وامسيناها مؤسسات اإلصالح، وغرينا اسم السجني 

وامسيناه نزيل... إخل، فاإلصالح يبدأ من هناك وليس من العقوبة نفسها. ثم 
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 نريد أن نشكر قسم الدراسات والبحوث يف جملس الشورى الذي قّدم لنا

صفحة تتناول اجُلنح اليت يتحدث  51دراسة يف اللجنة اشتملت على أكثر من 

عنها هذا القانون، ومثلما ذكرت يف بداية املداخلة أن هناك ــ كما ذكرت 

جرمية  36األخت مقررة اللجنة ــ ُتهًما أو جرائم خطرية جًدا، أكثر من 

 5م املاسة بأمن واألخت ذكرت بعضها، ومنها اجلرائمضمنة يف هذه املواد، 

الدولة اخلارجي والداخلي أيًضا. واجلرائم ذات اخلطر العام مثل احلريق 

واملفرقعات ــ وأريد أن أسرد هنا لكي يثبت ذلك يف املضبطة ــ واجلرائم اليت 

عقوبتها احلبس على أساس قانون محاية اجملتمع من اإلرهاب. هذه املواد أريد 

، 00حوث مل يقصر يف ذلك، وهي املواد أن أذكرها ألن قسم الدراسات والب

 01، مجيعها مواد تكافح األعمال اإلرهابية. فكيف لنا أن 33، 09، 02، 05

خنفف العقوبة عن طريق هذا املقرتح عن جمرمني ارتكبوا أعمااًل إرهابية؟! 

 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 05 شكًرا، هل هناك مالحظات أخرى؟

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :ــــــــــــــسالرئيـ

 31 هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة برفض نظر هذا االقرتاح بقانون؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 35لنا سوى كلمة مبناسبة  ومل يتبَق هذا االقرتاح بقانون. نظر إذن ُيرفض

ات اإلخوة واألخو فض دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث:

األعزاء، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، يسرني ملناسبة فض دور 
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االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، أن أرفع بامسي وامسكم 

واالمتنان إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك  مجيًعا أمسى آيات الشكر

 ورعاه، محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل

على ما أحاط به عملنا من رعاية واهتمام، جمددين عهد الوفاء واإلخالص 

 5جلاللته وللوطن، ومتمنني جلاللته التوفيق والسداد يف قيادة مسريتنا حنو 

الرقي والتقدم. والشكر موصول إىل مقام صاحب السمو امللكي األمري 

هلل، على تعاون خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر حفظه ا

احلكومة الرشيدة مع اجمللس يف مباشرة اختصاصاته الدستورية، متمنني 

لسموه التوفيق والسداد يف مساعيه اخلرية لتحقيق التقدم والرفاه لبلدنا 

 01العزيز. كما يسعدني أن أتقدم إىل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن 

النائب األول لرئيس  ألعلىمحد آل خليفة ولي العهد األمني نائب القائد ا

جملس الوزراء حفظه اهلل، خبالص شكرنا وتقديرنا على ما يبذله من دعم 

ومساندة ومتابعة ألعمال اجمللس، وما يقدمه من جهود متواصلة يف جمال 

التنمية االقتصادية والسياسية للمملكة. كما ال يفوتين أن أرفع إىل القيادة 

 05رين الكريم، واألمتني العربية واإلسالمية احلكيمة رعاها اهلل، وشعب البح

خالص التهاني والتربيكات ملناسبة قرب حلول شهر رمضان املبارك، داعًيا 

اهلل العلي القدير أن يعيده على اجلميع باخلري واليمن والربكات، وأن يديم 

علينا نعمة األمن واألمان يف ظل العهد الزاهر حلضرة صاحب اجلاللة امللك 

اه اهلل. إخواني وأخواتي، يسعدني وحنن يف آخر حلظات طي املفدى رع

 31صفحة عمل تشريعي متقن، أن أتوجه إليكم مجيًعا خبالص شكري وعظيم 

تقديري على ما بذلتموه من جهد صادق واهتمام متميز يف مباشرة أعباء 

املسؤولية الوطنية اليت كلفتم بها يف إطار االختصاصات الدستورية، سواء 

تماعات اجمللس العامة أو من خالل اجتماعات اللجان النوعية من خالل اج

املتخصصة، واليت حفلت مبناقشات موضوعية وبناءة تتسم بالصدق والرصانة 

 35على الدوام  واالتزان والشعور العالي باملسؤولية الوطنية، وكانت حصيلتها

ة، وقرارات صائبة، تتضافر لتصب يف صاحل البحرين وطًنا رؤى نيِّر
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طنني. اإلخوة واألخوات األعزاء، لقد أجنز جملسكم املوقر خالل دور وموا

االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث الذي اعترب مومًسا للحصاد 

بدًءا من الرد على اخلطاب امللكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب 

اهلل ورعاه،  اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه

 5لدى افتتاح جاللته دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، 

والذي جاء متوافًقا مع رؤى جاللته وتطلعاته اخلرية حلاضر مملكة البحرين 

ومستقبلها املشرق. كما نظر ودرس ووافق على عدد من املراسيم بقوانني، 

يف خمتلف القضايا واجملاالت، ومشاريع القوانني اليت تناولت موضوعات 

باإلضافة إىل االقرتاحات بقوانني اليت مشلت موضوعات مهمة تقدم بها 

 01أعضاء اجمللس، ومتت إحالتها إىل احلكومة املوقرة لوضعها يف صيغة 

مشروعات قوانني، إىل جانب عدد كبري من مشروعات قوانني االنضمام إىل 

زت مكانة مملكة البحرين الدولية، املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت عز

يف حميطها اخلليجي والعربي واإلقليمي. ويف جمال تفاعلكم السياسي 

واالجتماعي مع األحداث الوطنية واإلقليمية والعربية والدولية بادر اجمللس إىل 

 05إصدار عدة بيانات تعرب بصدق عن توجهاتكم وتوجهات الرأي العام بشأنها. 

املقام أيًضا أن أشيد بالدور الذي قمتم به يف متثيل  كما ال يفوتين يف هذا

اجمللس يف اللقاءات الربملانية مع اجملالس املناظرة، ومتثيل شعبة مملكة 

البحرين يف املؤمترات الربملانية اخلليجية والعربية والدولية مع إخوانكم 

أعضاء جملس النواب، وحققتم بذلك حضوًرا مطلوًبا وضرورًيا يف هذه 

 31افل الربملانية والنشاط الدبلوماسي الربملاني، عكس بصدق الصورة احمل

املشرقة ململكة البحرين، وما وصلت إليه السلطة التشريعية من تقدم ورقي 

يف ظل الرعاية الكرمية حلضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل 

سيد ورعاه. ختاًما، أتقدم بشكرنا اجلزيل لصاحب السعادة األخ العزيز ال

عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب على 

 35مشاركته لنا جلسات اجمللس وعلى مداخالته السديدة، وتعاونه املستمر يف 

االستجابة لكل طلباتنا يف تسهيل عمل اجمللس. والشكر موصول إىل 
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أصحاب املعالي والسعادة الوزراء على حضورهم جلسات اجمللس وجلانه أو 

حضور ممثليهم من كبار موظفي وزاراتهم ومداخالتهم يف مناقشات اجمللس 

وجلانه، واهليئات ومؤسسات اجملتمع املدني، مما كان له أطيب األثر يف 

عمل اجمللس وجلانه املتخصصة. كما أشكر أصحاب السعادة أعضاء 

 5مكتب اجمللس الذين حتملوا جهًدا كبرًيا يف مساعدتي يف أعباء تسيري 

م ــيل إبراهيــري اجلزيل لسعادة السيد عبداجللــس، وشكـلــل يف اجملــمــالع

آل طريف األمني العام للمجلس ومساعديه واملستشارين ومسؤولي وموظفي 

نه أن يعاون أاألمانة العامة على عملهم الدؤوب واملتواصل لتهيئة كل ما من ش

مبهامهم رئاسة اجمللس ومكتب اجمللس وأعضاء اجمللس يف القيام 

 01ومسؤولياتهم. كما ال يفوتين أن أشكر الصحافة ومندوبيها الذين تولوا 

تغطية أعمال اجمللس وجلانه. وشكرنا وتقديرنا للعاملني يف الطاقم 

التلفزيوني واإلذاعي الذي توىل تغطية وقائع اجتماعات اجمللس طيلة فرتة دور 

على محاية هذا  االنعقاد، والشكر أخرًيا لرجال أمن اجمللس الساهرين

إخواني،  الصرح الدميقراطي الكبري. والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 05 هذه كانت كلميت الرمسية، وأود أن أقول كلمة نابعة من القلب إىل

القلب، فقد حانت ساعة الفراق، وما أصعب ساعة الفراق بالنسبة إىل من 

ولت كل جهدي أن أحببتهم وأحبوك وبادلوك احلب نفسه! إخواني، أنا حا

أقوم مبا قمت به خبربتي املتواضعة. ولكن الفضل أواًل هلل سبحانه وتعاىل ثم 

لكم، فإذا ُوفقت فهذا واجيب والفضل يعود إىل أصحاب الفضل وهم أنتم 

 31الذين ساعدمتوني يف القيام بواجيب، وإذا قصرت أو أخفقت فهذه 

نتم كرماء، وكما مسؤولييت، أنا مسؤول عنها وحدي، فأرجو السماح، وأ

يقولون املسامح كريم. إخواني، حنن خنتلف ونتفق، ولكن كما يقال 

، فنرجو أن يدوم هذا الود بيننا إن «اخلالف يف الرأي ال يفسد للود قضية»

شاء اهلل بعدما نفرتق. وهناك من سيعود إىل هذا اجمللس، وهناك من سيذهب 

 35ميلة واأليام احللوة اليت إىل سبل أخرى. ولكين متأكد أن هذه السنوات اجل

مررنا بها ستبقى حمفورة يف ذاكرتنا مجيًعا. وسنلتقي دائًما على طريق اخلري 
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إن شاء اهلل أينما كنا. ويف األخري أرجو أن نذهب بقلوب بيضاء ونفوس 

صافية، وأن يلتمس كل منا العذر لآلخر، فإذا حصلت هفوة أو خطأ غري 

من يتجاوز مثل هذه اهلفوات ومثل هذه  مقصود فأنا أعتقد أنكم يف مستوى

األخطاء. أخرًيا، تقديري لكم مجيًعا وحيب لكم مجيًعا، وإىل اللقاء. 

 5ون جملسي ؤاألخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شوأعطي الكلمة لسعادة 

 .فليتفضل الشورى والنواب

 

 ون جملسي الشورى والنواب:ؤش واير

لصاحل رئيس جملس الشورى صاحب املعالي األخ علي بن صاحل ا 

 01املوقر، أصحاب السعادة أعضاء اجمللس، السالم عليكم ورمحة اهلل 

وبركاته، يطيب لي وحنن خنتتم الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث أن 

أشيد جبهودكم الطيبة وعطائكم املتميز الذي بذلتموه من خالل 

ن اليت أرسى قواعدها مشاركتكم الفاعلة يف ترسيخ دولة املؤسسات والقانو

سيدي جاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه، مثمنني 

 05عملكم باملشاركة يف دراسة وإقرار القوانني اليت تصب يف مصلحة الوطن 

واملواطن. إن اإلجنازات التشريعية اليت حتققت جاءت تتوجًيا لتعاون احلكومة 

األمري خليفة بن سلمان آل خليفة  املوقرة برئاسة سيدي صاحب السمو امللكي

حفظه اهلل ورعاه، ودعم ومساندة سيدي صاحب السمو امللكي األمري سلمان 

بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس 

 31الوزراء حفظه اهلل ورعاه، يف سبيل حتقيق التنمية الشاملة، وتطوير التعاون 

يذية والتشريعية. وال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل بني السلطتني التنف

ألخي معالي رئيس اجمللس على حسن إدارته وعمله الدؤوب ورحابة وسعة 

صدره، يف تسيري جلسات جملسكم املوقر. ونشكر أصحاب السعادة 

األعضاء ومنتسيب األمانة العامة للمجلس ووسائل اإلعالم على جهودهم اليت 

 35قيق هذه اإلجنازات. وفقنا اهلل مجيًعا خلدمة وطننا الغالي بذلوها يف سبيل حت
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