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ــــــــ اد. ـــــــــ ـــــــــ ــــــــم بهـ ـــــــــ ــــــــد  براهيـ ـــــــــ ـــــــــ  العضو أحمـ

تور أحــمــــد ســــــــــــالـم الـعـري .  الــعضـــــــــو الــــداـ

 الـــــــعضــــــــــــــو أحـــــــمـــــــد مـــــــهـــــــدي الـــــــحـــــــداد.

 الــعضــــــــــو بســــــــــــام  ســــــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ  .

ــــــخــــــرو. ــــــد ف ــــــحــــــم  الــــــعضــــــــــــــو جــــــمــــــال م

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبـــــي.

ـــــمـــــا . ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الــــداتورة جهــــاد عبــــدا  الفــــا ـــــــــــل.

ــــــا . ــــــخــــــي ــــــب ال ــــــي ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

ـــــي. ـــــم ـــــي ـــــع ـــــن ـــــار  ال ـــــب ـــــد م ـــــعضـــــــــــــو حـــــم  ال

 الــــعضـــــــــــو طــــالــــد حســـــــــــيــــن الــــمســـــــــــقــــطــــي.

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو طـــــال  ال

ـــــعضـــــــــــــو طـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.  ال

 درويــــــ  أحــــــمــــــد الــــــمــــــنــــــاعــــــي. الــــــعضـــــــــــــو

 الــــــــعضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

ــــــكــــــواري. ــــــحــــــمــــــد ال ــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة م  ال

ـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.  الـــــعضـــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة طـــــل

عيــــد أحمــــد عبــــدا . لعضـــــــــو الــــداتور ســـــــــ  ا

ــــبــــحــــارنــــة. ــــعضــــــــــــو ســــــــــــمــــيــــر صــــــــــــاد  ال  ال

 العضـــــــــو الــــداتورة ســـــــــوســـــــــن حــــاجي  قوي.

ــــــد  ل رحــــــمــــــة. ــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــي  ال

 العضــــــــو الســــــــيــــد  ـــــــــيــــاء يحي  الموســــــــوي.

ــــعضــــــــــــو عــــادل عــــبــــدالــــر ــــمــــعــــاودة.ال  حــــمــــن ال
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 الـــعضــــــــــو عـــبــــدالــرحــمـــن مـــحـــمــــد جــمشــــــــــيـــر.

ي  حســـــــــن أبــــل. ع  ل  الـعضـــــــــو الــــداتور عـبــــدا

 العضــــــــو الـــداتور عبـــدالع ي  عبـــدا  العجمـــا .

 العضــــــــو عبــــدالوهــــاب عبــــدالحســــــــن المنصــــــــور.

 الــــــعضــــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــيســــــــــــــ  أحــــــمــــــد.

 العضــــــــو الــداتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــي.

 ي حســـــــــن علي.العضـــــــــو الــــداتور محمــــد عل

 العضــــــــو الــــداتور منصــــــــور محمــــد ســــــــرحـــا .

ـــي طضـــــــــــوري. ـــل ـــنــــا  ي ـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي دي  ال

 الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ف ــــــــة رم ــــــــال ــــــــعضــــــــــــــــو ه  ال

 

 ســـــــعادة الســـــــيد عبدالجليل  براهيم وقد حضـــــــر الجلســـــــة 

األمين العام لمجلس الشــــــــورى. هثا وقد مثل الحكومة   ل طريف

 ال من: 

طليفــة و ير العــدل معــالي الشــــــــيخ طــالــد بن علي  ل  .1

 5 والش و  اإلسالمية واألوقاف.

ســــعادة الســــيد فانم بن فضــــل البوعينين و ير شــــ و   .2

 مجلسي الشورى والنواب.

 

 اما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 :10 من و ارة الداطلية 

 العقيد راشد محمد بونجمة مدير  دارة الش و  القانونية. -1
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النجار رئيس فر  اال صــــال المال م أول فيصــــل عبدالع ي   -2

والمتابعة مع مجلســـــــي الشـــــــورى والنواب ب دارة الشـــــــ و  

 القانونية.

 

 5 :ة العدل والش و  اإلسالمية واألوقافو ار من 

الداتورة الشيخة نورة بنت طليفة  ل طليفة المستشار  .1

 القانوني. 

 السيد  سماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني. .2

 

 10 العمل والتنمية االجتماعية: من و ارة 

الســـــــيدة بدرية يوســـــــف الجيب الوايل المســـــــاعد للرعاية  .1

 والتأهيل االجتماعي. 

 الداتور أسامة اامل محمود المستشار القانوني. .2

 السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الو ير. .3

 15 

 من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب: 

الســـــــيد عبدالعديم محمد العيد الوايل المســـــــاعد لشـــــــ و   -1

 مجلسي الشورى والنواب. 

 السيد أابر جاسم عاشور المستشار القانوني. -2

 20 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة.ــ 

 

اما حضرها الداتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والداتورة فو ية 

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

 25والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 
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ر عصام عبدالوهاب البر نجي لش و  الجلسات واللجا ، والداتو

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

المستشارين القانونيين بالمجلس، اما حضرها عدد من مديري 

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 5 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:

، أسعد ا  صباحكم بكل طير، نفتتح بسم ا  الرحمن الرحيم

ن من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل يالجلسة الخامسة والثالث

 10التشريعي الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتثرين والغائبين عن 

الجلسة السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم  ل طريف األمين العام 

 للمجلس. 
 

 للمجلس:األمين العام 

 15السالم عليكم ورحمة ا  وبراا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتثر عن حضور هثه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل طير،

ال من أصحاب السعادة: دالل جاسم ال ايد في مهمة رسمية بتكليف 

الداتور محمد علي محمد الخ اعي للسفر طار  ومن المجلس، 

 ، وشكرًا.طاصاس لدرف جواد عبدا  عبوالمملكة، 
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهثا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

 هل هنا  مالحدات عليها؟ف مضبطة الجلسة السابقة،
 25 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس

 ل  البند التالي  اآل وننتقل  .اما وردت  ليكم ذ   قر المضبطة  

 فضل األخ عبدالجليل  بالرسائل الواردة، من جدول األعمال والخاص

  براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس. 
 5 

 األمين العام للمجلس:

الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد  شكرًا سيدي الرئيس، 

أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب بخصوص ما انته   ليه 

بتعديل بع  مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأ  مشرو  قانو  

 10أحكام قانو  الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة 

الم سسات الخاصة الصادر العاملة في ميدا  الشباب والريا ة و

م )المعد في  وء االقتراح بقانو  1989( لسنة 21بالمرسوم بقانو  رقم )

. وقد  مت  حالته  ل  لجنة الخدمات، المقدم من مجلس الشورى(

 وشكرًا.
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص 

بمناقشة  قرير لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني بخصوص 

مشرو  قانو  بشأ  العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم 

 20عادل عبدالرحمن المعاودة مقرر  . وأطلب من األخم2017( لسنة 32)

 .اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل

 

 :عادل عبدالرحمن المعاودةالعضو 

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 25 المضبطة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (97صفحة  /1)انظر الملحق  
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 15 :عادل عبدالرحمن المعاودةالعضو 

بشأ   القانو  مشرو  دارست اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

م، 2017( لسنة 32العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم )

، وو ارة العدل والش و  اإلسالمية واألوقافبحضور ممثلي و ارة 

الداطلية، والم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا ، والمستشار القانوني 

 20عل  رأي لجنة الش و  التشريعية والقانونية بمجلس واطلعت اللجنة للجنة، 

 قانو  من الناحيتين الدستوريةمشرو  الالشورى الثي جاء م ادًا سالمة 

قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشأ  مشرو   عل اطلعت ، اما والقانونية

 ، واستعر ت اللجنة مواد المشرو  الثي يتألف القانو 

( منه المقصود 1) ( مادة، بينت المادة24)من  ــ فضالً عن الديباجة ــ

 25بالعقوبة البديلة التي يجو  للقا ي أ  يقضي أو يأمر بها بدالً عن العقوبة 
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األصلية، واثلك المقصود بالتدبير البديل الثي  أمر به النيابة العامة 

بدالً عن الحبس االحتياطي، وعددت  ــ بحسب األحوالــ أو القا ي 

( العقوبات البديلة وحصر ها في العمل في طدمة المجتمع، 2المادة )

واإلقامة الجبرية في مكا  محدد، وحدر ار ياد مكا  أو أماان 

 5لتعهد بعدم التعرض أو اال صال بأشخاص أو جهات معينة، محددة، وا

والخضو  للمراقبة اإللكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، 

( 9(  ل  )3و صالح الضرر الناشئ عن الجريمة، و ناولت المواد من )

 حديد مفهوم ال عقوبة من العقوبات البديلة المشار  ليها، وأعطت 

الحية عند الحكم بعقوبة الحبس مدة ال   يد ( القا ي الص10المادة )

 10عل  سنة أ  يستبدل بها بعد  حديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أاثر، 

( للقا ي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة   يد 11اما أجا ت المادة )

عل  سنة وال  تجاو  طمس سنوات أو السجن مدة ال   يد عل  طمس 

صية أو الصحية للمتهم عدم مالئمة سنوات  ذا  بين له من الدروف الشخ

 نفيث عقوبة الحبس أو السجن وفقًا للتقارير التي يطلبها أو  قدم  ليه أ  

 15يستبدل بتلك العقوبة عقوبة اإلقامة الجبرية في مكا  محدد وحدها أو 

( لكل محكوم 12مقترنة بأي عقوبة بديلة أطرى، اما قررت المادة )

نة أو باإلاراه البدني أ  يطلب من عليه بالحبس لمدة ال   يد عل  س

قا ي  نفيث العقاب استبدال عقوبة بديلة أو أاثر بعقوبة الحبس أو 

( جوا  أ   طلب 13اإلاراه البدني المحكوم بها، وندمت المادة )

 20م سسة اإلصالح والتأهيل من قا ي  نفيث العقاب أ  يستبدل بالعقوبة 

باقي العقوبة أو مجمو  األصلية عقوبة بديلة أو أاثر لمدة  ساوي 

العقوبات المحكوم بها وفقًا لشرو  يجب  وافرها في المحكوم عليه 

عدد ها المادة، اما بينت ايفية الفصل في الطلب وقررت سريا  

أحكام الباب الخامس من الكتاب الخامس من قانو  اإلجراءات 
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هثه  م عل   نفيث2002( لسنة 46الجنائية الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

( حكمًا يشير  ل  أ  مدة 14العقوبات البديلة، اما  ضمنت المادة )

 نفيث العقوبات البديلة المنصوص عليها في البنود من )أ(  ل  )و( من 

( من مشرو  القانو  الماثل  كو  مساوية لمدة العقوبة األصلية 2المادة )

 5 المحكوم بها أو باقي  لك المدة بحسب األحوال، وبخصوص  صالح

الضرر الناشئ عن الجريمة اعقوبة بديلة ف   القا ي يحدد مدة معينة 

(  ل  أنه  تول  الجهة 15يتعين طاللها  نفيثها، اما أشارت المادة )

المعنية بو ارة الداطلية  حت  شراف النيابة العامة متابعة  نفيث العقوبات 

يث، اما البديلة وأناطت بو ير الداطلية  حديد  لك الجهة و لية التنف

 10( بقا ي  نفيث العقاب االطتصاص بالفصل في جميع 16أناطت المادة )

المنا عات المتعلقة بتنفيث العقوبة البديلة أو  لغائها و صدار جميع 

القرارات واألوامر المتعلقة بها، واطتصت  لك القرارات واألوامر بالنفاذ 

ل  سريا  (  17الفوري ولو مع حصول استئنافها، اما أشارت المادة )

األحكام المقررة للعقوبة األصلية عل  العقوبة البديلة، وأ   وقيع العقوبة 

 15( 18البديلة ال يخل بتنفيث العقوبات الفرعية، اما عددت المادة )

بحسب ــ التدابير البديلة التي يجو  لعضو النيابة العامة أو القا ي 

ياطي، ونصت المادة أ  يل م بها المتهم بدالً عن الحبس االحت ــ األحوال

( عل  سريا  األحكام المقررة قانونًا للحبس االحتياطي عل   دابير 19)

( من هثا 20اإلقامة الجبرية في مكا  محدد، اما ندمت المادة )

 20 النيابة العامة أو القا ي  عنالقانو  ايفية التدلم من األمر الصادر 

لبديلة، وبينت المادة ب ل ام المتهم بأحد التدابير ا ــ بحسب األحوالــ 

( أ  األمر بفرض أحد التدابير البديلة ال يمنع عضو النيابة من 21)

 صدار أمر جديد بالقب  عل  المتهم أو بحبسه  ذا قويت األدلة  ده 

أو  ذا هرب من  نفيث التدابير البديلة أو امتنع عن  نفيثها أو أطل بها 
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ا اا  فرض التدبير أو حدثت ظروف  ستدعي ا خاذ هثا اإلجراء، و ذ

قد صدر من القا ي فيكو   صدار أمر جديد بالقب  عل  المتهم أو 

حبسه احتياطيًا من القا ي الثي أصدر التدبير بدالً عن الحبس 

( عل  العقوبات التي يمكن  وقيعها حال 22االحتياطي، ونصت المادة )

 5تدبير هروب المحكوم عليه من  نفيث العقوبات البديلة أو من  نفيث ال

( من ذات القانو ، 18البديل المنصوص عليه في البند )أ( من المادة )

فضالً عن جوا  أ   ستبدل بهثه العقوبات  حدى العقوبات البديلة طبقًا 

( سريا  أحكام القسم 23ألحكام هثا القانو ، اما قررت المادة )

لم يرد العام من قانو  العقوبات وأحكام قانو  اإلجراءات الجنائية فيما 

 10بشأنه نص طاص في مشرو  القانو  وبما ال يتعارض مع أحكامه، وقد 

(  نفيثية. ورأت اللجنة أ  مشرو  القانو  يهدف  ل  24جاءت المادة )

و ع  شريع متكامل لتنديم العقوبات والتدابير البديلة في المواد 

الجنائية و حديد هثه العقوبات وأحوال  طبيقها والسلطات المختصة 

ك، ومواابة أحدث الندم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعالة بثل

 15في رد  المجرمين و دماجهم باعتبارهم مواطنين صالحين في المجتمع 

مع  أهيلهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا، اما يهدف  ل   حقيق مبدأ 

 فريد العقاب في الفكر الجنائي والعقابي  ماشيًا مع المواثيق والعهود 

وفي  وء ذلك  وصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ عل  دولية. ال

المرافق للمرسوم رقم ، بشأ  العقوبات والتدابير البديلةقانو  مشرو  

 20مواد المشرو  اما وردت في  م، والموافقة عل 2017( لسنة 32)

 الجدول المرفق، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 األخ طالد محمد المسلم.  فضل هل هنا  مالحدات؟ شكرًا، 

 25 
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 العضو خالد محمد المسلم:

أود أ  أشكر اللجنة عل  مساهمتها في  شكرًا سيدي الرئيس، 

هثا المشرو  وباألطص رئيسة اللجنة األطت دالل ال ايد التي شاراتنا 

نقاشات هثا المشرو  في اللجنة.    مشرو  القانو  هثا من األهمية 

 5 في البديلة والتدابير العقوبات بمكا  لو ع  شريع متكامل لتنديم

 والسلطات  طبيقها وأحوال باتالعقو هثه و حديد المواد الجنائية،

 في الديمقراطية الندم أحدث بثلك، وهثا المشرو  يوااب المختصة

باعتبارهم  و دماجهم المجرمين رد  في الفعالة العقابية السياسات

 واجتماعيًا، ومعنويًا نفسيًا  أهيلهم مع المجتمع في صالحين مواطنين

 10  ماشيًا والعقابي ائيالجن الفكر في العقاب  فريد مبدأ ويتحقق بثلك

ومما يتقدم  تضح لنا أهمية مشرو  القانو   .الدولية والعهود المواثيق مع

هثا؛ لثا أدعوام  طواني األفا ل  ل  الموافقة عليه ألهميته وللحاجة 

  ل  و ع ندم متقدمة للعقوبات والتدابير البديلة، وشكرًا.
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األطت جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

في البداية البد أ  أشير  ل  أنه عند  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20اطالعي عل  المرفقات المتعلقة بمشرو  القانو  لم أجد رأي الم سسة 

الوطنية لحقو  اإلنسا  مرفقًا مع األورا ، وال رأي و ارة العدل والش و  

ية واألوقاف، وال رأي الجهات المختصة بو ارة الداطلية وذلك اإلسالم

لالطال  بدقة عل  رأيهم بخصوص مشرو  القانو . بالنسبة  ل  مشرو  

القانو ، يعتبر مشرو  القانو  هثا نقلة ابيرة في العدالة الجنائية، 

 25وطصوصًا أ  اال جاهات المعاصرة الحديثة الجنائية أطثت ببدائل 
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مراجعة الندم القانونية بالنسبة للدول التي أطثت ببدائل العقوبة. عند 

العقوبات السالبة للحرية نرى أنه فالبًا ما  كو  هنا  نصوص في قانو  

العقوبات أو اإلجراءات الجنائية  نص عل  وقف  نفيث العقوبة أو أ  

. بالنسبة  ل  هثا المشرو ، فهو  ستبدل بها العقوبات البسيطة أو العفو

 5لة ابيرة في قانو  العقوبات، وستكو  مملكة البحرين في يعد نق

مصاف الدول األول  التي ططت هثه الخطوة التشريعية، و بنت ما ذهبت 

 ليه األمم المتحدة من مواثيق طصوصًا بالنسبة  ل  القواعد المتعلقة 

بمسألة التدابير فير االحتجا ية للنساء مثل قواعد طوايو وأيضًا قواعد 

التي أثبتت فعاليتها بالنسبة  ل  الفئات المستضعفة مثل بانكو ، و

 10النساء وذوي اإلعاقة، حيث    هثه الدول أطثت بعين االعتبار عند 

 طبيقها لهثه اإلجراءات عل  هثه الفئات أ  النساء فالبًا ما يكن لديهن 

أسر وأطفال وأيضًا هن معيالت لبع  العوائل، وبالتالي  طبيق العقوبات 

أثبت جدواها في انخفاض نسبة الجرائم المر كبة من قبل هثه البديلة 

الفئات. ال شك في أ  هثا المشرو  سيولد بع  التخوفات لدى المجتمع 

 15 طبيق هثا واثلك لدى العاملين في مجال القانو ، وهنا   ساؤل حول 

القانو  و   انا سنستعي  بالعقوبات السالبة للحرية، وهنا   خوف 

الجريمة في المجتمع. بالنسبة  ل  هثا المشرو ، نحن  من   ايد معدالت

لقا ي باستبدال العقوبة بالنسبة  ل  لنرى أنه أعط  صفة  قديرية 

سنوات، وعند مراجعتي لقوانين الدول التي  5 حت األحكام الصادرة 

 20 طبق مثل هثه القوانين، وجدت أ  هنا  اعتبارات و عتها هثه الدول 

العود، وال يمكن للشخص  ديلة منها مسألةعند  طبيق العقوبات الب

ر كاب الجرم أ  يستفيد من هثا الندام، وبالنسبة  ل  العائد ال

سنوات ال يمكن أ  يستفيد  5العقوبات التي  تجاو  مدة الحبس فيها 

المحكوم عليه من هثا الندام، فقط المحكوم عليه لمدة سنة واحدة 
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من هثا الندام، بينما  ةستفادسنوات ب مكانه اال 3في عقوبات  متد  ل  

سنوات. ال شك في أننا نثق  5نرى أ  هثا المشرو  رفع الحد  ل  

بقضا نا وبأنهم سيطبقو  السلطة التقديرية في  قدير الدروف الشخصية 

والحاالت بالنسبة  ل  ال جريمة عل  حدة، ومن يستحق ومن ال يستحق 

 5د ولكي يثبت جدواه له أ  يستفيد من هثه الندام. هثا الندام جدي

وفعاليته البد من أ  يخضع لرقابة مستمرة ودورية، وأ  يكو  التقييم 

مستمرًا حول ما  ذا اا  الندام قد حقق فعالً جدواه بالنسبة  ل  مسألة 

الرد ، وبالنسبة  ل  مو و  ما  ذا اا  الشخص الثي يستفيد من هثا 

ندام سيقلل من مستوى الندام لن يعود  ل  ار كاب الجريمة، وهل هثا ال

 10الجرائم بحيث يكو  المجرم اندمج في المجتمع وأصبح شخصًا سويًا؟ 

 قييم ورقابة، وأ   كو  لدينا  حصائيات دقيقة، وهثا ما عملت به 

الدول التي  طبق مثل هثا الندام. أنا مع هثا المشرو  ولكن لدي  خوف 

ه بعقوبة و حفظ بالنسبة  ل  مسألة استفادة الشخص المحكوم علي

سنوات، حيث  ننا رفعنا السقف بخالف ما هو معمول به في  5مد ها 

 15 الدول التي أطثت بندام العقوبات البديلة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةشكرًا،  فضل األخ  

 

 20 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

  رأي الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا شكرًا سيدي الرئيس، 

مرفق مع التقرير، وهم م يدو  لمشرو  القانو . الجهات التي أعطت 

رأيها في مشرو  القانو  هثا اعتبر ه قانونًا متطورًا  نسانيًا قبل أ  

 يكو  متطورًا  شريعيًا، وشكرًا.

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األطت الداتورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 تقوي: العضو الدكتورة سوسن حاجي

 5أشاطر األخ طالد المسلم واألطت جميلة  شكرًا سيدي الرئيس، 

همة التي  ناسب مسلما  رأيهما، وأعتبر أ  هثا القانو  من القوانين ال

الدول الديمقراطية   نافس به المملكةمملكة البحرين، وسوف 

أ من  أ   أطث مملكة  ؛الكبيرة التي قامت بتنفيث هثا القانو  في دولها

البحرين بتجارب الدول التي أطثت بهثا الندام، واالطال  عل  المعايير 

 10والشرو  التي أطثت بها. ما يقلقني هو  حديد نو  العقوبة البديلة للعقوبة 

األصلية، بمعن  هل  صنف العقوبة بحسب نو  الجريمة؟ ما هي الشرو  

يد العقوبة البديلة؟ ايف والمعايير التي سيتم األطث بها عند  حد

ستكو  عملية المتابعة والتنفيث؟ التنفيث سيتم من طالل القا ي 

بالتعاو  مع و ارة الداطلية، ولكن المتابعة ايف ستتم؟ نرى أ  الدول 

 15الغربية التي أطثت بمثل هثا الندام لديها سبل للمتابعة، وهثا أمر 

ديهم عل  أرض اطلعت عليه في األفالم، ولكن أعتقد أنه موجود ل

الواقع، عل  سبيل المثال: لديهم شريحة  لكترونية  كو  موجودة لدى 

المجرم بحيث يكو  مراقبًا  لكترونيًا بدالً من  واجد أحد بالقرب منه 

لمراقبته، أو يتم و ع طو  حول رجليه، وهثا الطو  ال يمكن   الته، 

 20لمسافات التي ومن طالله  تم مراقبته. هنا  بع  العقوبات  حدد حت  ا

ال يمكن أ  يتخطاها المجرم بحيث  ذا  خط  هثه المسافة يكو  

هنا  منبه  نثار يبيّن أ  هثا المجرم  عدى نطا  المنطقة التي البد أ  

يتواجد فيها. ما يقلقني هو ايفية التنفيث، هل هنا   لية معينة للتنفيث؟ 

في التقرير هل  م و ع معايير وشرو  للمتابعة؟ بحسب ما هو مثاور 
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الجهة المعنية بو ارة أ  متابعة  نفيث العقوبات البديلة ستكو  من طالل 

أعتقد  ، ولكن ما هي سبل المتابعة؟الداطلية  حت  شراف النيابة العامة

تو يح أاثر الأ  القانو  ممتا  بشكله الحالي، ولكننا فقط نريد 

 نفيث هثا من و ير العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف حول ايفية 

 5 الندام، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةشكرًا،  فضل األخ  

 

 10 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

الرد عل  ال ما ذار ه األطت سوسن  شكرًا سيدي الرئيس، 

 قوي من  ساؤالت بالنسبة  ل  أنوا  العقوبات وايفية اطتيار العقوبة 

 ،قانو . العقوبة البديلة  عتمد عل  الجرمالبديلة؛ موجود في مشرو  ال

ليس فقط عل  الجرم و نما أيضًا  عتمد عل  المخطئ نفسه، فهنا  

 15عقوبة للطبيب، وهنا  عقوبة للمهندس، وهنا  عقوبة للشاب المتهور 

في السرعة... و لخ، وهنا   لية للمتابعة، واثلك هنا   لية لمتابعة 

 طر أو طرف  طر متابعة  المحكوم عليه، فأحيانًا يوال لشخص

وعقوبة في حالة  ذا  م التقصير في  ةالمحكوم عليه، وهثا األمر له  لي

 طبيق اآللية، وال ذلك مثاور في مشرو  القانو ، ومشرو  القانو  

 20بتأ ٍ، وهثا المشرو  متمي  جدًا وهو  ىوا ح ومفهوم وشامل  ذا قر

 وشكرًا.  نساني ونافع للمجتمع واثلك نافع لمر كب الجرم،

  

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ طميس حمد الرميحي. 

 25 
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 العضو خميس حمد الرميحي:

وأ وجه بالشكر  ل  لجنة ش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

الخارجية والدفا  واألمن الوطني. ال شك في أ  مشرو  القانو  هثا من 

قو  اإلنسا ، الندم المتطورة التي  راعي جوانب اثيرة من  منها ح

 5وأعتقد أ  هثا المشرو  هو  طور ابير في السياسة العقابية وسيكو  

رادعًا للمجرمين، وسيعمل عل   عادة  أهيلهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا 

ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع، واما ذارت األطت سوسن 

يقوم  عقوبات، وقا ي  نفيث العقاب 5 قوي أ  العقوبات البديلة هي 

باطتيار واحدة أو اثنتين من العقوبات البديلة بحسب الحاجة أو الجرم 

 10المر كب. أعتقد أ  الكثير من دول العالم انتهجت هثا النهج وهو 

اللجوء  ل  العقوبات البديلة، وهثا  طور ابير في ندم السياسة 

العقابية، والي أمل من اإلطوة األعضاء الموافقة عل  مشرو  القانو ، 

 شكرًا.و

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

بداية أ وجه بالشكر  ل  لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

 20الخارجية والدفا  واألمن الوطني عل  هثا التقرير، واثلك أود أ  

لمشرو ، وأطص أ وجه بالشكر  ل  الجهات التي أبدت رأيها في هثا ا

بالثار الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا ، حيث  نها قامت ب عداد 

 قرير شامل ومطول حول هثا المشرو  ، واما ذار األخ عادل المعاودة 

أ  رأي الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا  جاء موافقًا ومتسقًا مع ما 
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وف  وصلت  ليه اللجنة. أعتقد أ  مشرو  القانو  هثا مشرو  جيد وس

في مملكة البحرين  ل  مستوى عالٍ عل  المستويين  ير قي بندام العدالة

الداطلي والخارجي. هنا  بع  النقا  أود التطر   ليها، أولها أ  األمم 

المتحدة ذا ها   يد و شجع الدول عل  ا خاذ مثل هثه الخطوات، فقد 

 5م، وطرجت 1984دولة في م  مر ميالنو ب يطاليا سنة  124اجتمعت 

بتوصيات عديدة  خص العقوبات البديلة، ومنها فيما يخص ااتداظ 

السجو  أ   قوم بعمل الال م لو ع معايير محددة حت  ال  كو  السجو  

في هثه البلدا  مكتدة، بحيث  تبع األساليب الدولية المعتمدة في هثا 

الشأ ، لما لثلك من فوائد اقتصادية، فمثالً عندما  قوم الدولة باطال  

 10عتداء الجنسي أو القتل أو مثل االاح سجناء ليسوا ذوي  جرام ابير سر

العنف، فهثا يساعد عل   قليل  كاليف  قامة ه الء في السجو ، 

نفا  عل  يكلّف الدولة الكثير من طالل اإل والكل يعلم أ  ذلك

 ل  الجهات المعنية في  ين. بالنسبة  ل  الرد ، لدي س الالمساج

الحكومة الموقرة: هل فعالً هثا القانو  سيرد  من يقوم بمثل هثه 

 15األفعال؟ لدينا نو  من التخوف بالنسبة  ل  هثا األمر. أمر  طر،    هثا 

القانو  يعطي القضاة صالحية مطلقة ــ ونحن ال نشك في قضاة البحرين 

لتصرف فيما يحق له من ون اهتهم ــ لكن ربما يتخثه البع  ذريعة ل

 امتيا ات وحقو ، وشكرًا.   

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الداتور أحمد سالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 ،أ فق مع اللجنة في أهمية هثا القانو  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25ومعالي و ير العدل واألوقاف واثلك مع و ارة العدل والش و  اإلسالمية 
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في  بني هثا القانو ، ولكن لدي  ساؤل للجميع بخصوص العقوبات 

البديلة التي أوال لقا ي التنفيث  طبيقها، وهو: ما هو دور القا ي 

األصلي في المحاام األولية وفي محاام االستئناف؟ فقد أعطينا 

 نعــ وهو القا ي الثي سينفث األحكام التي ستصدر  قا ي التنفيث

 5القضاء األولي أو قا ي االستئناف أو قا ي التميي  ــ صالحيات أاثر 

من القا ي الثي أصدر الحكم، فكيف ينسجم هثا األمر؟ وهل 

سيأطث القا ي الثي أصدر الحكم هثا الرأي من قا ي التنفيث 

ويطبقه؟ أم أ  اإلجراءات  أطث مجراها في  طبيق العقوبات البديلة من 

أعتقد أ  هنا  التباسًا في الحكم بين قا ي قبل قا ي التنفيث؟ 

 10 التنفيث والقا ي الثي أصدر الحكم، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جمال محمد فخرو. 

 

 15 العضو جمال محمد فخرو:

أ م صو ي  ل   مالئي الثين أيدوا هثا  شكرًا سيدي الرئيس، 

لجنة في الموافقة عل  هثا القانو ، اما أ فق مع رأي األخ رئيس ال

القانو  بصور ه الحالية، أل  هثا القانو  سينقلنا نقلة نوعية متقدمة في 

 نفيث العقوبات البديلة في البحرين، والبد من  وجيه الشكر  ل  اإلطوة 

 20في الحكومة عل   قديم هثا المقترح، واثلك  ل  اإلطوة ال مالء في 

س الشورى اثلك لموافقتهم عليه مجلس النواب أوالً، واإلطوة في مجل

اآل ، وأعتقد أ  من المهم جدًا سرعة  صداره و صدار القرارات التنفيثية 

يجب عل  الو ارة واإلطوة في المجلس  امهمً اله. أعتقد أ  هنا  مو وعً

األعل  للقضاء االهتمام به، مو و   دريب أصحاب السعادة القضاة 
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في السابق اانت  تمثل في او   لالستفادة من هثا القانو ، ثقافتنا

العقوبات  كو  عن طريق الحبس، واآل  يجب أ  نغير ثقافة القضاة       

وثقافة قضاة التنفيث بشكل أساسي لالنتقال من عقوبة الحبس  ل  

العقوبات البديلة، وهثا األمر مهم ويحتا   ل  حملة  وعوية  ثقيفية من 

 5إلسالمية واألوقاف، من طالل قبل اإلطوة في و ارة العدل والش و  ا

 بثلكمن المهم االهتمام أ  معهد  دريب القضاة الموجود لديهم، وأرى 

اهتمامًا ابيرًا. في رأيي أ  هثا القانو  سينجح  ذا اقتنع به أصحاب 

السعادة القضاة والمحامو  واقتنع به المجتمع اكل، وبالتالي نحتا  

لناس بهثا القانو  البديل، وحت   ل  حملة  وعوية داطل المجتمع لتبليغ ا

 10اإلطوا  في حقو  اإلنسا  عليهم أ  يصروا عل   نفيث مثل هثا القانو ، 

ألنه فعالً سيغير نمط العقوبات داطل المجتمع  ل  عقوبات أفضل. فيما 

يتعلق باستفسارات اإلطوة ال مالء وال ميالت بخصوص التنفيث أعتقد أ  

 16و 15نيو ، وبالثات في الماد ين القانو  اما ذار اإلطوة القانو

اللتين  ناولتا  جراءات التنفيث والرقابة عل  التنفيث، اما أ  القرارات 

 15الو ارية حتمًا ستفصح عن  جراءات التنفيث والرقابة عل  التنفيث، لهثا 

أرى القانو  متكامالً وسوف يكتمل أاثر بصدور القرارات الو ارية 

 و ارات المعنية، وشكرًا.من قبل أصحاب السعادة في ال

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 20شكرًا،  فضل معالي الشيخ طالد بن علي  ل طليفة و ير العدل  

 والش و  اإلسالمية واألوقاف. 

 

 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

بداية أود أ  أشكر لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

 25عل   قريرها الثي جاء ملمًا بجميع الخارجية والدفا  واألمن الوطني 
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مواد هثا التشريع. هثا القانو  جاء نتيجة دراسة استمرت سنتين ونصف 

 قريبًا، هنا  لجنة برئاسة سعادة النائب العام وقد  شرفت بالمشاراة 

وعملنا جميعًا عل  و ع هثا المفهوم الجديد  ،فيها مع و ارة الداطلية

ا النموذ  المعروض أمامكم عر ناه عل  للعقوبات البديلة، عندما أ ممن

 5مكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات لتبين وجهة 

جاءت م يدة  مامًا لما فيه ماعدا بع  التعديالت  وقدندرها بشأنه، 

التي أجريناها بالفعل عل  المشرو  الماثل أمامكم، فقد و ع في 

االعتبار قواعد طوايو وبانكو ، ولنتر  ذلك جانبًا ولنتحدث في هثا 

المو و ، المو و  األهم هو عندما أطبق عقوبة عل  شخص يجب أال 

 10ته فقط، هنا  مخاوف بشأ  الرد ، أاو  محصورًا في أ  أسلبه حري

وهل سيحقق الرد  العام؟ أي عقوبة لها ثالثة أهداف، وهي:  حقيق 

العدالة، والرد  العام، والرد  الخاص. هل هثا الشخص اليوم مطلق 

سراحه؟ ال، ليس مطلقًا سراحه، بل يخضع لعقوبة مقيدة لحريته، فال 

مكا  معين أو أ  يستطيع الثهاب  ل  أماان معينة اأ  يبق  في 

 15يخضع لمراقبة  لكترونية أو أ  يصلح الضرر الناشئ عن الجريمة 

وفيرها من األمور،  ذ  هثا الشخص ليس مطلق الحرية بل يخضع 

لتنفيث عقوبة، وهنا   دارة يجب أ   تابع  حراه، وبالفعل هنا  مراقبة 

لكتروني موجود عل  ااحله، بحيث من طالله يتم   لكترونية وسوار 

 عقب سيره، فليس ال شخص م هل أل  يو ع  حت هثا النو  من 

 20العقوبات، اما أ  هنا  الكثيرين ممن يحتاجو   ل  هثا النو  من 

العقوبات أيضًا، فال يمكن أ   نقص من حياة شخص عشر سنوات في 

السجن مثالً ليخر  بعدها طبيعيًا، بل فالبًا ما يعود بعدها  ل  الجريمة، 

نهم في سجو  الواليات المتحدة األمريكية يعودو   ل  فثلثا من  م سج

ار كاب الجريمة مرة أطرى!  ذ  م سسة اإلصالح و   اانت  قوم بدور 
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مهم يجب أ   كو  هنا  وسائل  صالحية موا ية لها  ستطيع أ   قوم 

بالدور ذا ه لكن بطريقة أطرى، لو فر نا أ  لدينا شخصًا قب  عليه 

   أبقيته الشخص لديه وظيفة ولديه أسرة،  اوهو يدطن الحشي ، وهث

في السجن مدة ستة أشهر فقد جعلت منه مجرمًا حقيقةً، ما سيحدث 

 5أنه سيفقد وظيفته وسيفقد اعتباره في المجتمع، وقد يكو  من األجدى 

ــ او  العقوبة مفردة والغرض من القانو  هو التفريد حيث    لكل 

بدورات معينة، ويمكن أ  يسلّم متهم ظروفه الخاصة ــ  لحا  الشخص 

نفسه في ال ليلة أو أ  يوقع في مرا  الشرطة، أو أ  يو ع عليه                

سوار بحيث ال يمكنه الثهاب  ل  أماان معينة و تم مراقبته، وقد 

 10يكو  ذلك أصلح له؛ ألنه لم يفقد وظيفته، ولم يفقد أسر ه، ولم يخسر 

ه، ويعتبرها فرصة إلصالح نفسه. هل ا ال في محيطا اثيرة بل مأمورً

هثا الكالم جديد؟ ال،  ذا ندرنا  ل  قانو  اإلجراءات الجنائية سنجد 

اإلفرا  الشرطي في الربع األطير من المدة المقررة، بحيث يمكن 

للمحكوم االستفادة منها  ذا ار أت الم سسة العقابية ذلك، وهي  قديرية 

 15رائم الطويلة المدة  ذا مضت للم سسة العقابية. اثلك في ال الج

نصف المدة ــ  قديرًا للم سسة العقابية ــ يمكنها أ   بدأ هثا اإلجراء. 

بخصوص التخوفات او  من سيقوم بالجريمة سيأطث عقوبات بديلة، 

فليس المو و  اما  عتقدو ، بل  و ع سياسة جنائية، اما أ  

ة الجنائية اأ  يتبع نوعًا من السياس  نهالقا ي عندما يصدر حكمه ف

 20لجريمة السرقة حينها البد من  شديد عقوبة السرقة،  انرى مثالً ا ديادً

وأحيانًا   داد حوادث المرور فحينها البد من  شديد عقوبتها، ويبحث 

عن عقوبات أطرى اأ   سحب رطصة القيادة مثالً ويعاد  دريبه مرة 

 ل  العقوبة  أطرى، وهثه  عتبر أيضًا عقوبة بديلة، أرجو عدم الندر

البديلة عل  أنها  خفيف أو اأنها وقف لتنفيث العقوبة، فليس األمر 
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ـ نو  من العقاب ولكن بطر  أطرى. هنا   ـ في الحقيقة ـ اثلك بل هي ـ

 خوف بشأ  هل هثا األمر سيقلل الجريمة أم ال؟ و وقعي أنها قد  حقق 

حالة وجوده  ردعًا طاصًا للمتهم أقوى بكثير مما سيحققه هثا الرد  في

طلف القضبا ، ففي حاالت اثيرة بالفعل اا   دما  الشخص في 

 5المجتمع أفضل، ومثال عل  ذلك أ  من يقوم بالرسم عل  سوْر و ودعه 

السجن وبعد شهر يخر  من السجن باسم بطل! في حين لو ااتفيت 

بتكليفه بصبافة هثا السور فهو أفضل له وأفضل للمجتمع أيضًا. 

ل الجريمة؟ العقوبة ليست هي المحدد الوحيد بخصوص هل ستقل

للجريمة، الجريمة  قع بناء عل  عدة عوامل وأحدها هو أ   صلح الجاني، 

 10و حقق ردعًا عامًا للناس، وفي اعتقادنا أنها فعالً ستحقق ذلك. اا  

 من التعليقات أنه يجب عل  العائد أال يستفيد من ذلك، وهثا الكالم 

عندما ير كب الشخص جريمة مر ين ف نه ال أطث به في النقاش. هل 

يستفيد من عقوبات بديلة؟ المة االستفادة  عني أنها  خفيف أيضًا، 

فلنندر  ليها من مندور  طر، اندروا  ليها من جانب لماذا ال  طبق عليه 

 15عقوبات بديلة  ذا اانت  صلح لتطبيقها عليه؟ بخصوص اونها في 

سنوات فأقل، نحن جعلناها  الجنح فقط، عندما  كو  المدة ثالث

مفتوحة وهثه هي التطبيقات الموجودة ولكن لها محددات، هنا  

محددات لمدة سنة، حيث يستطيع قا ي  نفيث العقاب أو القا ي 

األصلي أ  يحكم بها. ولمدة طمس سنوات  ذا اانت هنا  ظروف 

 20معينة وقا ي الحكم نفسه ار أى  طبيق العقوبة مباشرة اونها عقوبة 

اإلقامة الجبرية، وهي نو  من  قييد الحرية المباشر ولكن مثل يلة بد

في مكا  معين أو في بيت أو في منطقة معينة ال يخر  منها، مثالً منث 

مدة حُكم عل  أحد األشخاص بعقوبة سالبة للحرية ــ اانت امرأة 

ها في السجن بتطبيق هثه العقوبة يمثل مشكلة وبقاؤ ولديها أوالد صغار
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و عها قيد اإلقامة بنا وقتها متفقين عل  أ   طبيق عقوبة بديلة ــ ــ وا

الجبرية ــ سيكو  أحسن و ع بالنسبة لحالتها. الس ال األهم الثي طُرح 

ما هو دور القا ي األصلي بجانب قا ي التنفيث؟ واأ  قا ي التنفيث 

هو الثي يحكم؟ القا ي األصلي له دور  ذا اا  الحكم بسنة أو أقل 

 5دة طمس سنوات وأقل في بع  الحاالت فقط، ما هو أاثر من أو م

ذلك؟ دور قا ي العقاب اامل ومستمر، وربما هثه النقطة  تنافم مع 

سعادة األخ جمال فخرو، وهي مسألة نقل ثقافة. قا ي  نفيث  ما قاله

العقاب هو األقرب للنيابة العامة والداطلية فيما يتعلق بتنفيث السياسة 

يدر  اإلمكانيات المتاحة، فأحيانًا الجنح التي عقوبتها  العقابية، فهو

 10أشهر أو أقل يجو  استبدالها، حيث    قا ي  نفيث  3الحبس لمدة 

العقاب يدر  األعداد المتاحة سواء في و ارة العمل أو و ارة البلديات، 

ويعرف أين يطبق ذلك، هثه هي وظيفته األساسية، وال يخل ذلك 

مدة في الحكم األصلي مكتوبة ومعروفة، بالحكم األصلي أل  ال

ولثلك أبقينا عل  أ  الحكم األصلي يجب أ  يتضمن العقوبة السالبة 

 15للحرية اأساس لالستبدال. أ من  أ  أاو  قد وفقت في  غطية ال 

التساؤالت، وأ من  أيضًا عل  مجلسكم الموقر مساند نا في هثا 

ال العدالة الجنائية، التشريع الثي نعتقد أ  فيه نقلة ابيرة في مج

مس ولين، حيث    الوالتحضير لهثا األمر ليس سهل علينا نحن 

واآل  و ارة  (parole officer)التحضير لهثا األمر بحيث يكو  هنا  

 20الداطلية  عمل عل  هثا األمر، و دارة  نفيث العقاب  تابع المحكوم 

دى الجهات عليهم، و صدار و ير العدل قرارات فيما يتعلق بالعمل إلح

ليس بالعمل السهل، ونحن نعمل عل  ذلك، وفر نا من ذلك هو أ  

ينجح هثا العمل من أجل مصلحة مملكة البحرين، وبودنا أ  من يقوم 

بار كاب جريمة يُصلح، سواء بحبسه في السجن أو بتطبيق عقوبة بديلة، 
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مهما اا  األمر، ولكن أال يعود الر كاب هثه الجريمة مرة أطرى، 

 ير د  فيره عند  طبيق هثه العقوبات، وشكرًا.وأ  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

والشكر موصول  ل  معالي و ير العدل  شكرًا سيدي الرئيس، 

والش و  اإلسالمية واألوقاف عل  هثا التو يح. األمر يختلف بالنسبة 

 10 5سنوات أو أاثر من  5سنوات أو  3 ل  العقوبة التي مد ها سنة أو 

سنوات ليست من  10سنوات، الجريمة التي مدة عقوبتها  صل  ل  

ــ سواء في من له أو بعمل الجرائم البسيطة، أليس في  قييد المدا  

الخدمة االجتماعية أو بتلبيسه سوار لمالحقته ــ  هاو  بالنسبة  ل  حق 

سنوات وليس عن  10المجتمع والحق العام في الرد ، نتكلم عن مدة 

 15سنة واحدة فقط أو عن جنحة. أنا أ فق مع معالي الو ير عندما قال    

بغ هثا الجدار وليكن من يكتب عل  الجدرا  فلنحكم عليه ب عادة ص

ذلك أمام أعين الجميع. واثلك من طدعه أصدقاؤه واستخدم مواد 

مخدرة فلنعيده  ل  أبنائه، بينما يجب أ  نندر  ل  الجرائم األابر التي 

سنوات، وجرائم االطتالس والسرقة من المال  10 صل مدة عقوبا ها  ل  

 20فهنا اإلقامة الجبرية  ل أموال ... لخ،لخاص والعام، أو جرائم   وير وفسا

فيها من اإلجحاف في حق المجتمع. الدراسات التي  فضل بها معالي 

الو ير استغرقت سنتين ونصف، فهل أطثت هثه الدراسة في االعتبار 

تمعا نا أو الخليجي بشكل عام أصبحت مج يأننا في مجتمعنا البحرين

ثقافة  شديد  من ثقافات مختلفة معتادة عل  مختلطة؟ لدينا أفراد جاءوا
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يجب أ    طث دراسة وافية أبسط األمور، هثا هو الفر ، العقاب في 

أو دراسات دول شر  أوسطية ونتائج هثه الدراسات عل  مثل هثه 

القوانين البديلة حت  نعرف أين نضع قدمنا بالنسبة  ل  هثا القانو ، 

أما بخصوص أمريكا أو أوروبا فال يمكن مقارنة ذلك معهم، فبهثا 

 5التنو  الثي لدينا في البحرين ال يمكن أ  نتعامل مع الجرائم اما يتم 

التعامل معها في السويد، حيث    هنا  حاالت  جرام اثيرة. أنا لست 

 د القانو  أبدًا، و نما البد أ  يُدرس، و ذا اا  هنا   فريد للعقوبات 

 سنوات، فاألمر يحتا  10أشهر  ل   3فيجب  عطاء هثه المساحة من 

 ل  دراسة و وعية. نحن اليوم نعي  وسط مجتمع يطالب بحق الرد  

 10وبحقه العام، فيجب أال نندر  ل  الشخص المدا  وعائلته فقط، بل 

يجب أ  نندر  ل  حق المجني عليه وأهله وعائلته، ذلك يجب أ  ي طث 

بعين االعتبار. أعيد وأارر أنني لست  د القانو ، و نما هنا  

أ   يادة الدراسة واألطث بتجارب الدول الشر  أوسطية  ساؤالت، وأعتقد 

 والعربية ونتائجها أمر مهم سيدي الرئيس، وشكرًا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل معالي الشيخ طالد بن علي  ل طليفة و ير العدل  

 والش و  اإلسالمية واألوقاف. 

 

 20 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

ردًا عل  ما أثاره سعادة األخ ف اد الحاجي  دي الرئيس،شكرًا سي 

 16سنوات و نما سأقول  10فيما يتعلق بالجرائم الكبيرة، لن أقول 

سنة، حيث    العملية الحسابية ستكو  أسهل، وسأقول لك لماذا. 

سنة، بحسب هثا القانو  يمكن  16شخص حُكم عليه بالسجن لمدة 
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بدو  أ  يخر  من الم سسة العقابية.  سنة ااملة 16أ   ُطبق عليه الـ

وبحسب القانو  السابق أيضًا  ستطيع الم سسة العقابية  ذا ار أت أنه 

صالح إلطال  سراح مشرو  عند السنة الثانية عشرة فيمكن  طال  

سراحه عن طريق قا ي  نفيث العقاب. بهثا القانو  أ اف نكتة 

 5سنة أ   12تطيع بعد سنة، و س 16جديدة، وهي أنك  ستطيع أ   بقيه 

 8 أمر ب طال  سراحه  طال  سراح مشرو ، و ستطيع عند مضي 

سنوات بناء عل   قرير مرفو  من الم سسة العقابية ذا ها أ  يُعرض عل  

قا ي  نفيث العقاب بشرو  معينة موجودة في هثا القانو ، بأنه من 

ذا؟ الممكن أال يُطلق سراحه ولكن أ   ُستبدل العقوبة عليه، لما

 10المجتمع حت  ولو  م  طبيق عقوبة بديلة عل  هثا الشخص فهو يأطث 

حقه من هثا المجرم أو من مر كب الجريمة، ولكنك  عطيه بديالً 

بحيث  جعله يتمكن من االندما  في المجتمع اج ء من عقوبته أفضل 

سنة ويخر  في اليوم  16أو  12بكثير من أ  يدل لديك لمدة أاثر من 

ستطيع أ  يتعامل مع مجتمعه، ويُندر  ليه بأنه  حية لهثا التالي وال ي

 15المجتمع. أنا رأيت أشخاصًا وحققت معهم، وحكم عليهم في قضايا 

قتل، وعندما  رناهم في السجن قال لي أحدهم  نه بريء، فقلت له هل 

نسيت الكالم الثي قلته أمامي، فضحك. فبسبب اثرة طدا  بعضهم 

قافة هنا  بأنهم  حايا، فأيهما أفضل البع  داطل السجن  صبح الث

اآل ؟ الفر  في ال ذلك هو ايف  طبق سياسة العقوبة، فالقتل 

 20البسيط في القانو  أقله سنة، ويمكن مع  يقاف التنفيث، حيث يمكن 

أ  ين ل القا ي بالعقوبة ويوقف  نفيثها، اما يمكن أ  يصل بها  ل  

هثه السياسة هو اإلعدام  ذا اانت هنا  ظروف مشددة. من يضع 

ظروف الجريمة والوقائع الموجودة وما هو ثابت، ثم  قدير القا ي 

للعقوبة، واثلك  قدير الجهات الها في مسألة نوعية العقوبة التي 
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 طبق عل  الشخص، لثلك أرجو أال يكو  هنا   خوف من ذلك، فعل  

العكس، ما أوده هو أ  يطمئن مجلسكم الموقر  ل  أ  هثا القانو  

مكنة لرجال  نفاذ القانو  حت  يستطيعوا  طبيق ما هو أصلح لتحقيق  هو

 العدالة الجنائية، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الداتور أحمد سالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 10والشكر موصول  ل  و ير العدل عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

ما ال األمر فامضًا لدي، ففي هثا القانو  أعطينا التو يح، ولكن 

قا ي التنفيث صالحيات  لغي صالحيات القا ي األصلي، وهثه هي 

المشكلة التي  خيفني، وهي  عطاء قا ي التنفيث صالحية  نفيث 

أحكام أقل من التي أعطاها قا ي المحاام األولية ومحاام 

 15   قا ي التنفيث سوف   ناقضًا هنا، حيث يولَّّدسوف هثا االستئناف، 

يصبح أقوى من القا ي األصلي، وهثا األمر لم يو حه معالي الو ير، 

 ولثلك األمر ما ال فامضًا لدي، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20شكرًا،  فضل معالي الشيخ طالد بن علي  ل طليفة و ير العدل  

 والش و  اإلسالمية واألوقاف. 

 

 مية واألوقاف:وزير العدل والشؤون اإلسال

لدي  عليق واحد فقط، قرارات قا ي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25التنفيث ليست بديلة عن قرارات القا ي األصلي، فالقا ي األصلي سوف 
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يحكم بالعقوبة، مثالً حكم المحكمة حضوريًا عل  المتهم الفالني 

بالحبس لمدة سنة واحدة، ثم انتقل المو و   ل  قا ي  نفيث العقاب، 

 أى أ   ستبدل العقوبة بأمر  طر بدالً من الحبس، فيمكن له ذلك، وار

ويمكن للمتهم نفسه أ  يتقدم بطلب  ل  قا ي  نفيث العقاب، هثا 

 5فيما يتعلق بالجرائم التي مد ها  2002األمر موجود اآل  ومُطبق منث سنة 

قا ي  عل أشهر وأقل، نحن مددنا ذلك فقط. األمر ليس طروجًا  3

 ي الحكم حدد المدة وحدد نوعية العقوبة، وبدائل هثه الحكم، فقا

العقوبة يختص بها قا ي  نفيث العقاب، وأحيانًا في بع  األمور يختص 

بها قا ي الحكم، ولكن ال يعني ذلك أ  قا ي التنفيث يخر  عل  

 10الحكم األصلي، فالحكم األصلي يحدده من ناحية الواقعة التي أثبتها 

ة العقوبة التي حكم بها القا ي األصلي. اثلك  ذا فيه أوالً، وثانيًا مد

من العقوبات البديلة فيرجعه قا ي التنفيث نفسه  ل   اطالف المتهم أيً

استكمال ما  بق  من العقوبة األصلية التي حكم بها قا ي المو و . 

المسألة مغطاة  مامًا من هثه الناحية ومطبقة حاليًا فيما يتعلق بالجرائم 

 15 وأقل فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية، وشكرًا. أشهر 3لمدة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األطت الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 20 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

لدي استفسار، هل يحق للمتهم اطتيار  شكرًا سيدي الرئيس، 

نو  العقاب الثي يطبق عليه؟ طبعًا ال، فمعن  ذلك أ  هنا   وابط، 

وال يوجد  خوف من ذلك، أل  معن  ذلك أ  الحكم النهائي يكو  في 

 يد المحكمة وليس في يد المتهم، وشكرًا.

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 5ال ما أود أ  أقوله هو    ما قامت به  شكرًا سيدي الرئيس، 

اللجنة الموقرة من دراسة للقانو   ُشكر عليه، وما  فضل به اإلطوا  

من مداطالت اانت محل اهتمام برفبتهم األايدة في  طبيق هثا 

نا القانو . نحن في المجتمع وبصفتنا أعضاء بمجلس الشورى، ال م

يرى الرد ، وال منا يرى العقوبة، والكل يريد أ  يأطث حقه، وأ  

 10، وهثه عدالة، فهنا  قوانين وفير ذلكالمجرم يجب أ  يدا  ويسجن 

مثل هثه   حكمو وابط ومحاام وقضاة في مختلف الدرجات 

القضايا، ولكن القانو  دائمًا يتطور وهو يخر  بأحسن صورة، ونحن 

بلد م سسات وقانو ، والقانو  يفترض فيه الرد ، والعالم اليوم  غير، 

  هل حت  السجن أصبح للتأهيل واإلصالح، الندرة  غيرت، و ريد أ  

 15ا ويخر ، ويصبح رجالً صالحًا أو بنتً السجين و صلحه حت  يصلح حاله

صالحة أو وافدًا صالحًا ليرجع  ل  بالده في و ع أفضل، ونحن لسنا 

و حدى  .مع التسيب أو اإلعفاء من العقوبة بل مع اإلصالح والتأهيل

التجارب التي مررت بها شخصيًا، شخص  عرض لحادث مروري بسيط، 

جب عليه القانو  أ  يحبس، و م حبسه لمدة معينة، والقانو  أعطاه ووأ

 20حده أ  يقدم طدمة  اا يأطث عقوبة بديلة، وبحسب الندام فرصة أ  

بديلة في مرا  رعاية لكبار السن، يراعيهم ويندف أماانهم 

ويتفحص أحوالهم، وقد أحب ه الء الناس، وصار يثهب  ليهم حت  

ويندف أماانهم وفير ذلك،  ما أمض  الفترة، يحضر لهم الفوااهبعد

د أطبرني أنه  غير حت  في وقد سألت نفسي وسألت صاحب عمله، وق
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عمله، والشخص نفسه قال  نني أصبحت شخصًا  طر، وأصبحت أحب 

البحرين بشكل أابر، حيث بها هثه القوانين التي  نفع الناس 

و صلحهم، ونحن عندما نتكلم عن العدالة الجنائية أو القضاء أو حج  

تبعو  حرية أو عقوبة أو سجن فما نقصده هو أ  نصلح، وأنتم دائمًا  

 5، ﴾فأجره عل  ا  فمن عف  وأصلح﴿االم ا  ع  وجل حيث يقول 

و ريدو  في ال االمكم التساهل والرأفة، ونحن نطمئن جميع الناس 

بأ  األشخاص الثين سيعيدو  الكرة وير كبو  جرائم أطرى لن يثهبوا 

 ل  و ارة أطرى أو قضاة جدد  طرين، بل سيثهبو   ل  و ارة العدل 

 إلسالمية واألوقاف نفسها، فليطمئن الجميع، وشكرًا.والش و  ا

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 15 عليقًا عل  االم اإلطوة األعضاء،  شكرًا سيدي الرئيس، 

  الحدود طالصة هثا القانو  مستقاة من أصل العقوبات في اإلسالم؛ أل

التي جاءت في اإلسالم، وليست الحدود فقط بل حت  التكاليف جاءت 

للتهثيب ال للتعثيب، لثلك هنا  قاعدة شرعية عديمة وهي ال  كليف 

 ال بمقدور، و ذا  ا  األمر ا سع، لماذا؟ أل  أحكام ا   عال  لم  أتِ 

 20 مريضًا أو عل  سفر فعدة منمنكم من اا  ف﴿لتعثب البشر، لثلك 

عل  الناس حج البيت   و﴿، وهكثا حت  أراا  اإلسالم ﴾أيام أطر

، فليس هنا   عثيب، والحدود وهي أحكام ﴾من استطا   ليه سبيالً

ا  ع  وجل ليست مقصودة لثا ها، لثلك  ل من  ل ممن ينسب  ل  

أمة اإلسالم بسبب ندر هم  ل  الدين ع  أنه فقط حدود  طبق، مع أ  
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معروفة )درء الحدود بالشبهات( فليس أصل اإلسالم  القاعدة الشرعية

التصيد للناس و عثيبهم أو معاقبتهم، النا يعلم أ  المرأة التي  نت 

جاءت  ل  النبي صل  ا  عليه وعل   له سلم ولم يقم عليها الحد، قال 

لها اذهبي فكري وذهبت، اذهبي و عي وذهبت، اذهبي وربي وذهبت، 

 5يد أ  يطبق عليها الحد، يريدها أ   توب بينها يريدها أ   ثهب، ال ير

  شكر م  ما يفعل ا  بعثابكم ﴿وبين ربها، أل  ا  ع  وجل يقول 

، ا  ع  وجل ال يريد أ  يعثب البشر، وهنا  الكثير من ﴾و منتم

سيدي ــ عثرني او .الشواهد في سنة النبي صل  ا  عليه وعل   له وسلم

ـ  الرئيس ق بكل أريحية حت  التكفير بسبب أ   ناق  بع  الناس يطلـ

 10قانونًا يسم  و عيًا، أقول:    مثل هثه القوانين هي متنافمة مع روح 

، ﴾ي من الحقيتا  ال يستحو﴿اإلسالم و   جاءت في نصوص ومواد، 

العقوبة عل  من يقع عل  أهله في رمضا  طالل الصيام هي عتق رقبة 

أو صيام شهرين متتابعين أو  طعام ستين مسكينًا، والثي جاء  ل  النبي 

صل  ا  عليه وعل   له وسلم ووقع قال له اعتق، فقال له ليس لدي  ال 

 15طعم، فقال ليس لدي طعام، جيئ له بطعام يعطيه أرقبتي، قال له 

طعم أهلك، أفقال له طثه و !قراء فقال: عل  أفقر مني يا رسول ا الف

من المفترض هو من يدفع العقوبة والرسول أعطاه العقوبة، أل  القصد 

ليس  عثيب اإلنسا  الثي أططأ بل  صالحه، وهثا القانو  يأ ي بهثه 

الروح، ولكي نفهم هثا القانو  يجب أ  نقرأه جملة واحدة. هنا   ساؤل 

 20ت الفا لة الداتورة فاطمة الكوهجي: هل يختار هو العقوبة؟ ال، األط

هو يعط  العقوبة المناسبة، طبيب شاب وسيصبح استشاريًا، وحصل 

حادث عن فير قصد وقتل، هو لم يقصد القتل، وأحيانًا يحكم عليه 

بأ  هثا  عمد ألنه متسر ، هل هثا يعطل أم يعاقب ويستفاد منه 

كثير من األمور، ممرض أو ممر ة، بل  ني ويستفيد؟ قس عل  ذلك ال
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سمعت بع  العقوبات، مثال: شاب أسر  فيعاقب بأ  يخدم في الطوارئ 

ومع رجال اإلسعاف ليرى الحوادث، وهكثا ال أمر يُختار له المناسب 

الثي يصلحه وينفع مجتمعه. و قرير الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا  

 صنيف العقوبة؟ المادة التي  تناول  رُفع اآل  عل  )اآليباد(. ايف سيتم

 5ذلك موجودة في القانو  اما ذارنا، وهل هثا القانو  سيرد  

وسيكو  اافيًا للرد ؟ أعتقد أ  المقدمة التي ذار ها هي رد عل  

نعالج حت  أ  هثا الس ال، وليس القصد أ  نعاقب الناس ونحن بودنا 

يتصرف القا ي  المجرم، ليكتشف ططأه ويعود مواطنًا صالحًا، هل

باالمتيا ؟ القا ي منث البداية يستطيع أ  يتصرف في الحكم، فالثي 

 10يملك األصل يملك الفر  أصالً، والقا ي ال يحكم من هواه بل يحكم 

بأمانة و مير و   لم يفعل فهنا  من يراقبه وال يحكم عل  هواه. 

وهنا  س ال األخ الداتور أحمد العري  وقد اتبت مالحدة 

و ير العدل والش و  وهي أنني ال أعلم وقد أجاب عنه معالي بخصوصه 

. األخ ف اد الحاجي قال  نه ليس ال جريمة وال اإلسالمية واألوقاف

 15حالة لها بديل، نعم، اما ذار سعادة الو ير أ  المعيار مو و ، فالثي 

سنة ليس بالضرورة أ  يعط  بديالً من السنة  16يحكم عليه بالسجن 

ال حالة لها المواصفات التي  درس ويحكم فيها  األول ، ثم   

بحسبها، ويمكن أ  يعط  بديالً منث السنة األول  بحسب القانو . أما 

دراسة القانو  اما ذار األخ ف اد الحاجي والمقارنة بالغرب، فلله 

 20الحمد أ  المشرعين الثين و عوا هثا القانو  درسوا العالم اله 

ين عن واقعنا، ثم    هثا ليس نهاية و طبيقه وواقعنا وليسوا بعيد

المطاف، القانو  موجود سيجرب ويطبق، وسيتم  جنب السلبيات أو 

 معالجتها واإليجابيات ستنم ، وا  سبحانه و عال  أعلم، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األطت جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 5بخصوص ما أثاره الداتور أحمد  الرئيس،شكرًا سيدي  

العري ، أعتقد أنه  ل  اآل  لم  صله اإلجابة التي يتندرها، وأعتقد أنه 

للقا ي عند »نصت عل  أ   11أل  المادة  12و 11يتساءل عن الماد ين 

أ  يستبدل بها عند  حديد مدة الحبس أو « الحكم بعقوبة الحبس...

فترة بعد الحكم، ومن صالحيات قا ي السجن، والمادة األطرى  تناول 

 10 نفيث العقاب أ  يستبدل بالعقوبة عقوبة بديلة، هثا قد يكو  ما أثار 

، 12و 11 ين اللبس عند الداتور أحمد العري  وهو ما جاء في الماد

أنها  فيد بأ  القا ي قبل أ  يصدر  11لمادة ل ي وأعتقد من طالل قراء

لقضية وظروف المتهم أنه ال الحكم  ذا وجد في األورا  وظروف ا

يستطيع أ  ينفث العقوبة فمن الممكن أ  يستبدل بالعقوبة عقوبة بديلة، 

 15وقبل أ  يقرر ذلك يحدد أوالً مدة العقوبة ومن ثم يقرر االستبدال بها 

فهي  تكلم عن فترة ما بعد صدور  12عقوبات بديلة، أما المادة األطرى 

وم عليهم أو  دارة السجن ــ الحكم بحيث يتقدم األشخاص أو المحك

بأي حال من األحوال ــ  ل  قا ي العقاب بطلب وقف العقوبة بعد 

صدورها، لثلك هثا قد يكو  ما أثار اللبس لدى الداتور أحمد 

 20العري ، وهثا ال يوجد  ضارب بين اطتصاص قا ي العقاب واطتصاص 

 و يرقا ي المو و ، و ذا اا  االمي طاطئًا فليصحح لي معالي 

 ، وشكرًا.العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات أطرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل  ل  مناقشة مواده  من حيث المبدأ. ذ  يُقر مشرو  القانو   

 مادة مادة،  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 15 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  الديباجة بالتعديل الوارد في  :الديباجة 

 التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحدات عل  الديباجة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  الديباجة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل 1 ذ   ُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 10 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

قة عل  هثه المادة اما جاءت  وصي اللجنة بالمواف (:1المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

المادة التالية،  فضل األخ  ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل   

 مقرر اللجنة.

 

 5 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:2المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 المجلس عل  هثه المادة؟هل يوافق  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:3المادة ) 

 25 من الحكومة.
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 ـــــــــس:الرئيــــــ

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 15 عبدالرحمن المعاودة:العضو عادل 

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:4المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 10 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل الوارد  (:5المادة ) 

 في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 ثه المادة؟هل هنا  مالحدات عل  ه 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
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 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:6المادة ) 

 من الحكومة.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 :ــــــــــــسالرئيـــ

 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:7المادة ) 

 من الحكومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 10 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:8المادة ) 

 من الحكومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ   ذ   ُقر هثه المادة. 

 مقرر اللجنة.
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 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:9المادة ) 

 من الحكومة.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:10المادة ) 

 الوارد في التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 10 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:11المادة ) 

 الوارد في التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 ؟هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 



 

 35المضبطة       م2/7/2017 ( 50)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:12المادة ) 

 الوارد في التقرير.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:13المادة ) 

 الوارد في التقرير.
 

 :ـــــــسالرئيــــــــ

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

 مقرر اللجنة. فضل األخ 
 

 10 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:14المادة ) 

 من الحكومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 لبية موافقة()أغ 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
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 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:15المادة ) 

 من الحكومة.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 مالحدات عل  هثه المادة؟هل هنا   

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:16المادة ) 

 من الحكومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذ   ُقر  

 مقرر اللجنة.
 

 10 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:17المادة ) 

 من الحكومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
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 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:18المادة ) 

 من الحكومة.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذ   ُقر هثه المادة.  

 مقرر اللجنة.
 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:19المادة ) 

 من الحكومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 10 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:20المادة ) 

 الوارد في التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15يا  طوا ، أود اإلشارة هنا  ل  وجود ططأين لغويين األول في  

، والثاني في المة «ما لم  حل»التي ستصبح « ما لم  حال»عبارة 

  هثه هل هنا  مالحدات عل، ف«المشورة»التي ستصبح « مشورة»

 المادة؟
 

 20 )ال توجد مالحظات( 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

مع األطث  هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة 

 ؟بالتعديل المثاور

 25 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

. وننتقل اآل   ل  المادة المثاورتعديل ال ذ   ُقر هثه المادة ب 

 اللجنة. التالية،  فضل األخ مقرر

 

 5 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:21المادة ) 

 من الحكومة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 موافقة()أغلبية 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  (:22المادة ) 

 25 الوارد في التقرير.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 فضلي األطت جميلة علي  مالحدات عل  هثه المادة؟هل هنا   

 .سلما 

 

 5 :جميلة علي سلمان العضو

بالنسبة  ل  الفقرة قبل األطيرة من المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

ويعاقب بالحبس مدة ال   يد عل  ستة أشهر أو بالغرامة »التي  قول: 

بعة  نفيث التي ال  جاو  مائة دينار ال من الفته الجهة المختصة بمتا

، أنا أفهم من هثه «أي من العقوبات أو التدابير البديلة وأطل بمتابعتها

 10الفقرة أ  المقصود هو الموظف العام، أي عندما يخل الموظف العام 

بمتابعة  نفيث العقوبة، وأرى أ  هثه العقوبة بسيطة جدًا وال  تناسب مع 

ح باب الفساد أو  طالل الموظف العام بمهام وواجبات وظيفته، وهثا يفت

اإلطالل العمد أو التواط  مع األشخاص الثين يخضعو  للمراقبة أو 

لتنفيث العقوبات، فما العبرة من أ  الموظف العام الثي يُفترض أ   كو  

 15عقوبته مشددة في ال الجرائم، نرى هنا أ  عقوبته أقل من الشخص 

س الي لمعالي المحكوم عليه الثي سيُخل بتنفيث العقوبة البديلة؟! هثا 

 ، وشكرًا.واألوقاف والش و  اإلسالمية و ير العدل
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20شكرًا،  فضل معالي الشيخ طالد بن علي  ل طليفة و ير العدل  

 والش و  اإلسالمية واألوقاف. 
 

 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

هنا  لدينا ثالث حاالت، أ  يكو   شكرًا سيدي الرئيس، 

 25هروب، أي أ  أساعد الشخص عل  الهروب، أو أساعده عل  اإلطالل 



 

 35المضبطة       م2/7/2017 ( 58)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

بالعقوبة، أو أ  أاو  موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وأطللت في 

ومثال ذلك أني جهة وأ وا  ليّ بأشخاص حُكِمَّ عليهم بأداء  ،المتابعة

طدمة عامة وسوف يبقو  عندي في هثه الجهة، و م  بالفي بأنه يُرج  

وأنا نسيت هثا المو و   طالل فترة معينةتابعة ه الء األشخاص م

 5وأطللت به، ولم أهتم، في هثه الحالة سوف يُحكم علي بالعقوبة الواردة 

في المادة، ولكن في حالة مساعد ي ألحد ه الء األشخاص عل  

اإلطالل بالعقوبة فهثه جريمة أطرى، وهي مساعدة الشخص عل  التهرب 

وهنا  جريمة أطرى وهي  ذا اانت المسألة  .بديلةمن  نفيث عقوبة 

واثلك يتصور أ  المخالف قد  ،متعلقة بالهروب، وهي جريمة مختلفة

 10يكو  موظفًا عامًا أو يكو  شخصًا مكلفًا بخدمة عامة أو في حُكم 

أرجو أ  أاو  قد أجبت  .الموظف العام، ففي األمر سعة في التطبيق

 عن التساؤل المطروح، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 ؟أطرىهل هنا  مالحدات شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:23المادة ) 

 من الحكومة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ة؟هل يوافق المجلس عل  هثه الماد 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هثه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  (:24المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟هل  

 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هثه المادة. وبهثا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
 

 10 غلبية موافقة()أ

 

 الرئيـــــــــــــــس:

سوف يا  طوا  ندرًا  ل  أهمية هثا المشرو  اما بيّنتم سابقًا  

رأيكم نداء باالسم عل  أطث الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  نأطث 

 15  فضل األخ عبدالجليل  براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس.فورًا. 

 

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألطث رأيهم  

 (فورًاعل  أطث الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  نداءً باالسم 

 

 20 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 موافق.  
 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 موافق.  
 25 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 موافق.  
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 العضو جمال محمد فخرو:

 موافق.  
 

 العضو جمعة محمد الكعبي:

 5 موافق.  
 

 العضو جميلة علي سلمان:

 موافقة.  
 

 10 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موافقة.  
 

 العضو حمد مبارك النعيمي:

 موافق.  
 15 

 العضو خالد محمد المسلم:

 موافق.  
 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 20 موافق.  
 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 موافقة.  
 

 25 العضو سامية خليل المؤيد:

 موافقة.  
 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 موافق.  
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 العضو سمير صادق البحارنة:

 موافق.  
 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 5 موافقة.  
 

 العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

 موافق.  
 

 10 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 موافق.  
 

 عبدالرحمن محمد جمشير:العضو 

 موافق.  
 15 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 موافق.  
 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 20 موافق.  

 

 العضو علي عيسى أحمد:

 موافق.  

 

 25 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 موافقة.  
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 موافق.  
 

 محمد علي حسن علي: العضو الدكتور

 5 موافق.  
 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 موافق.  
 

 10 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 موافقة.  
 

 العضو نوار علي المحمود:

 موافق.  
 15 

 العضو هالة رمزي فايز:

 موافقة.  
 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

 20مشرو  القانو  . هل يوافق المجلس عل  جما موافقة باإلموافق.  

 بصفة نهائية؟
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

نبار  لكم الموافقة عل   ذ  يقر مشرو  القانو  بصفة نهائية.  

 هثا المشرو  المهم، وشكرًا لمعالي الو ير عل  حضوره وشرحه.  فضل
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معالي الشيخ طالد بن علي  ل طليفة و ير العدل والش و  اإلسالمية 

 واألوقاف. 
 

 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: وزير

 5أود أ  أشكر مجلسكم الموقر عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

هثا البحث الرائع لهثا القانو ، واثلك الجهود التي بُثلت في لجنة 

الوطني واثلك لجنة الش و   الش و  الخارجية والدفا  واألمن

اثيرًا، وأ من  أ  يكو  هثا  امالتشريعية والقانونية، وأشكر

القانو  بالفعل نقلة نوعية في العدالة الجنائية في مملكة البحرين، 

 10 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاصشكرًا،  

ة الش و  التشريعية والقانونية بخصوص مشرو  قانو   قرير لجنبمناقشة 

 15م بشأ  2002( لسنة 15( من المرسوم بقانو  رقم )31بتعديل المادة )

مجلسي الشورى والنواب، )المعد بناءً عل  االقتراح بقانو  المقدم من 

وأطلب من األطت الداتورة سوسن حاجي  قوي مقررة  مجلس الشورى(.

 صة فلتتفضل.اللجنة التوجه  ل  المن
 

 20 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 
 25 

 )أغلبية موافقة( 



 

 35المضبطة       م2/7/2017 ( 65)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (148صفحة  /2)انظر الملحق 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضلي  

 األطت مقررة اللجنة. 

 

 10 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

ناقشت اللجنة مشرو  القانو  مو و   شكرًا سيدي الرئيس، 

 ،الدراسة والبحث، واطلعت عل  قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشأنه

 والمستشار القانوني للمجلس، و بودلت وجهات الندر بين أعضاء اللجنة

   مشرو  القانو  يسع   ل   شديد وقد انتهت اللجنة  ل  اآل ي: 

 15وابط الدعاية االنتخابية في حالة عدم التقيد بض العقوبات المقررة

م، 2002( لسنة 15انو  رقم )( من المرسوم بق31المثاورة في المادة )

اونها ال  تناسب مع جسامة األفعال المر كبة وططور ها عل  ندرًا  ل  

الرأي العام و أثيرها البالغ عل  العملية االنتخابية، اما أ  عقوبة 

مام اإلمكانيات الضخمة الغرامة الوحيدة أو البديلة  ئيلة جدًا أ

 20   ممارسة الدعاية االنتخابية بطر  فير  للجمعيات والكيانات السياسية.

ن يهة، واستغالل حاجة البع  ب فرائهم بالهدايا واألموال ــ عل  النحو 

ـ  عتبر 27، 26، 25، 23، 22المثاور في المواد ) ( من القانو  النافث ـ

ادة الناطبين، اما أنها  ثير البلبلة جرائم ططيرة ولها  أثير بالغ عل   ر

لدى الناس عل  اعتبار أ ّ ه الء المواطنين هم حجر ال اوية لكل عملية 
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انتخابية،   افة  ل  أ  أي مساس بالعملية االنتخابية أو العبث أو 

اإلطالل بها أو أي انتها  لها بأي صورة اانت يعتبر انتهااـًا صارطـًا 

 وجب فرض عقوبات رادعة عل  مر كبيها.لحرية و رادة الشعب، و ست

(  نص عل  31أ اف مشرو  القانو  فقرة ثانية في نهاية المادة )

 5يعاقب بالحبس مدة ال   يد عل  ثالث سنوات وبغرامة ال  جاو  ثالثة »

 الف دينار أو ب حدى ها ين العقوبتين ال من طالف حكم من األحكام 

(  حدر 24، فالمادة )«القانو ( من هثا 24المنصوص عليها في المادة )

عل  موظفي الحكومة والهيئات والم سسات العامة ورؤساء المجالس 

البلدية وأعضائها القيام بالدعاية االنتخابية لصالح أيٍ من المرشحين في 

 10أماان عملهم، وبثلك  م التفريق بين من يمارس الدعاية االنتخابية 

شح وبين من يمارسها من لنفسه أو فريق العمل الثي يعمل مع المتر

الموظفين العموميين والثين من المفترض أ  يكونوا أمينين عل  سير 

العملية االنتخابية، و كو  ممارستهم لوظيفتهم العامة المانع لهم من 

التدطل في سير العملية االنتخابية أليٍ من المترشحين. وعليه ف   مشرو  

 15يكو  الج اء الجنائي القانو  سيحقق الرد  العام والخاص؛ بحيث 

الموافقة عل  مشرو  القانو ،  : وصية اللجنة مناسبـًا للجريمة المر كبة.

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20  فضل األخ طميس حمد الرميحي. هل هنا  مالحدات؟شكرًا، 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

والشكر موصول  ل  اإلطوا  في مجلس  شكرًا سيدي الرئيس، 

النواب الثين ناقشوا هثا التقرير، و ل  اإلطوا  في لجنة الش و  
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التشريعية والقانونية بالمجلس. هثا المشرو  هو أحد المقترحات الثالثة 

التي  قدم بها مجلسكم الموقر لتعديل ثالثة قوانين سارية أو نافثة، 

الحقو  السياسية وقد مرر مجلسكم القانو  األول هو قانو  مباشرة 

الموقر  عديل مشرو  القانو  في العام الما ي وصد  عليه جاللة الملك 

 5م. والمشرو  المعروض أمامكم يتناول أيضًا 2016في فبراير من عام 

بشأ   15مو و  الدعاية االنتخابية وقد  ناوله المرسوم بقانو  رقم 

ضًا أ  هنا  مقترحًا ثالثًا مجلسي الشورى والنواب. واما  علمو  أي

. العقوبة التي مررت في نفسها العقوبةببتعديل قانو  البلديات وهو متعلق 

من قانو  مباشرة الحقو   31و 30العام الما ي  خص الماد ين 

 10من  31السياسية، والمشرو  الماثل أمامكم اليوم يخص  عديل المادة 

لنواب. سيدي الرئيس، بشأ  مجلسي الشورى وا 15المرسوم بقانو  رقم 

اإلطوا  في مجلس النواب و عوا دراسة مقارنة لعدد من الدول  بين 

العقوبات عل  جرائم الدعاية االنتخابية، ويوجد مرفق بـ )اآليباد( الخاص 

بالمجلس عن هثه الدراسة المقارنة. الدراسة المقارنة  ناولت العقوبة في 

 15الكويت وجمهورية مصر سلطنة عما  واإلمارات العربية المتحدة و

العربية والمملكة األردنية الهاشمية، ف ذا ندرنا  ل  الندام أو القانو  

م في 1962لسنة  35االنتخابي الشبيه نجد أ  الكويت في القانو  رقم 

 ناولت هثه العقوبة، والعقوبة المقررة لمثل هثه  46و 45و 44و 43المواد 

وال  قل عن ألفي دينار وال  الجرائم هي مدة ال   يد عل  طمس سنوات

 20ف دينار. سيدي الرئيس،  علمو  أ  الدعاية االنتخابية  ال  يد عل  طمسة 

والتأثير عل  العملية االنتخابية مصادرة إلرادة الشعب، بالتالي ف    شديد 

العقوبة بما يتناسب والجريمة صالحة ومفيدة في    واحد. أيضًا عندما 

بمعالي و ير  ية والقانونية بمجلس النوابالتقت لجنة الش و  التشريع

العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف، وبسعادة وايل و ارة العدل 
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والش و  اإلسالمية واألوقاف القا ي وائل بوعالي اا  هنا   عديل 

قد اقترحه الوايل ب  افة الشخص االعتباري  ل  المادة، وأعتقد أ  

العملية االنتخابية، حيث  اإل افة اانت موفقة من قاضٍ متمرس في

 نه  رأس اللجنة االنتخابية العليا ألاثر من مرة أو في مرة سابقة، وهو 

 5عل  اطال   ام بما يجري في العملية االنتخابية. وأعتقد أ  هثه اإل افة 

 ضيف ردعًا طاصًا   افة  ل  الرد  العام الثي يحققه  عديل هثه المادة؛ 

ولجنة الش و  التشريعية والقانونية بمجلس  لثا أرى أ  التعديل في محله،

الشورى  فهمت هثا التعديل ووافقت عليه،   افة  ل   عديل بسيط 

واثلك  فهمت اللجنة  ،أجراه اإلطوا  في مجلس النواب متعلق بالعقوبة

 10هثا التخفيف في العقوبة بما يتناسب والجرم. الي أمل من مجلسكم 

بالمشرو  اآلطر الثي مرره مجلسكم الموقر أ  يمرر هثا المشرو  أسوة 

 الموقر في دور االنعقاد الما ي، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضلي األطت جميلة علي سلما .  

 

 جميلة علي سلمان: العضو

أثني عل  هثا التعديل الحاصل في هثا  شكرًا سيدي الرئيس، 

االنتخابية و أثيرها القانو  وطصوصًا أننا ندر  مدى ططورة الجرائم 

 20عل  سير وعرقلة العملية االنتخابية، والتي  عتبر مخالفة إلرادة الناطب 

الحقيقية بما يتر ب عليه من نتائج عند صدور هثه الجرائم. هثا التعديل 

في مكانه، وطصوصًا أ  العقوبات في النص النافث قليلة جدًا وال 

العملية االنتخابية   تناسب مع ططورة هثا الجرم اونه م ثرًا عل 

اكل. أيضًا التعديل الحاصل أطث بمبدأ  فريد العقوبة التي نصت عليه 
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م وهثا 2012مايو  30المحكمة الدستورية في الحكم الثي صدر في 

شيء حميد بالنسبة  ل  النصوص التشريعية، باإل افة  ل  أ  هثا 

شخص القانو  فيه نقص  شريعي عالجه هثا التعديل وهو مس ولية ال

االعتباري،  ذ    القانو  النافث لم يجرم الشخص االعتباري، ونحن 

 5ندر  دور الشخص االعتباري وأهميته  ذا لعب في مسألة ن اهة العملية 

االنتخابية من طالل  قديم الهدايا أو السلع أو الخدمات للناطبين من أجل 

اسب األصوات ألشخاص منتمين  ل  الشخص االعتباري أو منضمين 

ليه، فدوره فعالً سيكو  م ثرًا في العملية االنتخابية والحصيلة التي  

ستنتج عنها؛ لثلك اا  البد من سد النقص التشريعي و جريم الشخص 

 10   شديد العقوبة عل  الموظف العام عند استخدام أ امااالعتباري. 

وطصوصًا أ  المرفق العام يجب أ  يكو  عل   ،المرافق العامة  روري

والمساواة، ويجب  بعاده عن العلمية االنتخابية أو استغالله في الحياد 

لثلك أرى أ  هثه التعديالت التي أجريت  ه؛أمور طارجة عن اطتصاص

عل  هثا القانو  مهمة وسدت نقصًا  شريعيًا باإل افة  ل  أهمية  شديد 

 15العقوبات للجرائم االنتخابية التي ستر كب، فنحن مع هثه التعديالت 

 ال مالء الموافقة عليها، وشكرًا. و مل من

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الداتور أحمد سالم العري . 

 20 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

ناقشنا هثا المو و  في لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

التشريعية والقانونية وأنا من الم يدين لهثا القانو  ألهميته، ولكن 

 ساؤلي بالنسبة  ل  الشخص االعتباري، نحن نعرف أ  الشخص 
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االعتباري يمكن أ  يكو  صحيفة أو جها ًا  عالميًا أو أي شخص، أال 

 ذا اانت لشخص االعتباري نخش  عل  العملية االنتخابية من مساعدة ا

 ل  أل  ال المعلومات التي ستأ ي هنا  عقوبات شديدة بهثه الصورة؟ 

العضو الثي سيترشح وسينشرها في  مصدرهاهثا الشخص االعتباري 

 5سواء اا  الم سسات اإلعالمية أو الصحافة،  ،صحيفته أو  عالنا ه

لمقررة شرح أرجو من معالي الو ير أو المستشار القانوني أو األطت ا

ايفية الحد من مساعدة الشخص االعتباري من الترويج له الء 

 األشخاص الثين سيرشحو  أنفسهم؟ وشكرًا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

بتعديل االقتراح بقانو  أنا أحد مقدمي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15مجلسي الشورى  بشأ م 2002لسنة  15قانو  رقم المرسوم بمن  31المادة 

والنواب. أعتقد أنه  عديل مهم، وأود هنا أ  أ طر   ل  نقطة مهمة في 

هثا التعديل وهي المساواة فيما يخص المي انية المتوافرة ماليًا لجميع 

 وابط  هنا  مثالً  كو المترشحين لالنتخابات، بمعن  عندما 

التاجر الثي يملك اإلمكانيات فايا  ل  الناطبين بخصوص منح الهد

 20 ةمي انييمتلك الكبيرة يستطيع أ  يه م بطريقة ما المترشح الثي 

، وأعتقد أ   قرار مثل هثا التعديل سيضع  وابط لتفادي مثل ةمحدود

هثه الثغرات في القانو  السابق، لثلك أرى أ  من المهم الموافقة عل  

  أ  يكو  لهم نصيب و  والمترشحوالناطب كي يستطيعل ؛هثا التعديل

 في العملية االنتخابية، وأ  يمنع التالعب بطر  مختلفة، وشكرًا.متساوٍ 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 .شكرًا،  فضل األخ طميس حمد الرميحي 

 

 :خميس حمد الرميحي العضو

 5 ساؤل األخ الداتور أحمد بخصوص  شكرًا سيدي الرئيس، 

من الشخص االعتباري، أعتقد أ  الشخص  التخوفعن  العري 

أ ي مثالً  حدى  االعتباري له دور ابير في الدعاية االنتخابية اأ  

الم سسات اإلعالنية بتوجيه من المترشح أو حت  من فير  وجيه، ويتم 

  الف  عال   يتمأمام  عال  المترشح اآلطر أو أ   مترشحو ع  عال  

 10الصحف بالتشهير به أو ذار بع   قوم  حدى المترشح اآلطر، أو أ  

األمور المتعلقة بالمترشح اآلطر، وال هثه األمور  عتبر من الدعاية فير 

في  االحميدة. الشخص االعتباري له دور ابير وقد يكو  مشاراً

العملية االنتخابية، وهثه الم سسة اإلعالنية البد أ   ضع  عالنات 

لها مطلق الحرية في الترويج المترشح بعيدًا عن المترشحين اآلطرين، و

 15للمترشح ولكن يجب أال يكو  هنا   رر عل  أحد المترشحين. 

بخصوص التساؤل الثي أثاره األخ الداتور أحمد العري ، سبق أ  

قبل مجلس النواب متعلق برصد الموا نة للعملية  منطرح اقتراح 

ه االنتخابية، ورأى اإلطوا  في مجلس النواب أ  لكل شخص  مكانيا 

حملته االنتخابية، وهثا يتعارض مع نصوص لالتي يستطيع بها الترويج 

 20 الدستور، لثلك أعتقد أ  هثا المقترح رف  في ذلك الوقت، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األطت جميلة علي سلما .  
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 العضو جميلة علي سلمان:

بالنسبة  ل  مسألة اإلعالم والتغطيات  شكرًا سيدي الرئيس، 

الصحفية اإلعالمية للمترشحين أثناء العملية االنتخابية، هثه المسألة 

يندمها القانو ، ويجب أ  يكو  جميع المترشحين سواسية في التغطية 

 5اإلعالمية. بالنسبة  ل  الجرائم التي  نتج عن التمويل فير المباشر، هثه 

أو بالغ يقدم  ل  المحكمة. بالنسبة  ةود شبهمسألة  ثبات في حالة وج

 ل  دور الشخص االعتباري، هو أشمل وال يتعلق فقط بالم سسات 

اإلعالنية أو الم سسات الصحفية، بل يشمل الجمعيات السياسية 

ابير عل   رادة بشكل  لتجارية التي من الممكن أ    ثروالم سسات ا

 10اسب صو ه، وطصوصًا  الناطب من طالل  قديم طدمات أو سلع ليتم

مكن رصدها للعملية االنتخابية، وبالتالي يأ  لديهم مبالغ  خمة 

بين المترشحين، حيث    هثا  مساواةستكو  هنا  محاباة وعدم 

الشخص ب مكانه الصرف عل  العملية االنتخابية أاثر من الشخص 

اآلطر، وب مكانه شراء األصوات بهثه األموال، وبحسب ما ذار ه و ارة 

 15عندما اقترحت   افة هثا التعديل واألوقاف العدل والش و  اإلسالمية 

هنا  مي انيات  خمة لدى الجمعيات السياسية يمكن من  ف  المهم 

طاللها أ   موّل الدعايات االنتخابية، و قوم بشراء أصوات الناطبين ودفع 

مبالغ من أجل ذلك، لثلك اا  البد ــ وهثا ليس له عالقة بالخشية من 

قيام الجهات اإلعالمية أو الصحفية بممارسة دورها أو  جار ها فهثا طار  

ـ  ذا ثبت أنها ار كبت أفعاالً  عد من قبيل الجرائم االنتخابية   20عن النطا  ـ

المنصوص عليها في القانو  أ   عاقب، وهي مسألة  ثبات طرحت أمام 

 المحاام، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ا  مالحدات أطرى؟هل هنشكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 اللجنة. ةمقرر تاألط يمادة مادة،  فضل

 

 15 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

اما جاءت من  الديباجة وصي اللجنة بالموافقة عل   :الديباجة 

 الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟الديباجةهل هنا  مالحدات عل   

 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 تاألط ي،  فضلاألول وننتقل اآل   ل  المادة  .الديباجة ذ   ُقر  

 اللجنة. ةمقرر

 

 10 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  المادة األول : 

 الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15فانم بن  األخ فضل سعادة  عل  هثه المادة؟هل هنا  مالحدات  

 فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

يس، صدر المادة األول  ربما سقط سهوًا سواء شكرًا سيدي الرئ 

 20عند اإلطوة النواب أو عند اإلطوة أعضاء اللجنة، فالنص الوارد في 

( من المرسوم 31يستبدل بنص المادة )»ص عل  مشرو  الحكومة ين

بشأ  مجلسي الشورى والنواب النص  م2002( لسنة 15بقانو  رقم )

 ، ومن ثم يدر  نص المادة األول ، فأ من    افته، وشكرًا....« اآل ي:
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 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  ذ  يكو  نص المادة األول  ب  افة النص التالي:  

 م2002( لسنة 15( من المرسوم بقانو  رقم )31يستبدل بنص المادة )»

هل هنا  مالحدات  ،«بشأ  مجلسي الشورى والنواب النص اآل ي:

 5 ؟أطرى

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10باإل افة  ل   هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة 

 ؟التعديل المطروح
 

 موافقة()أغلبية 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  المادة  بالتعديل المثاور. ذ   ُقر هثه المادة  

 التالية،  فضلي األطت مقررة اللجنة.
 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  المادة الثانية: 

 من الحكومة.
 

 ـس:الرئيــــــــــــــ

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هثه المادة. وبهثا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  

 مجموعه؟مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في 

 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

سوف نأطث الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  في الجلسة  ذ   

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص بمناقشة  القادمة.

 15بخصوص مشرو   الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني  قرير لجنة

أحكام قانو  العقوبات الصادر بالمرسوم بقانو  رقم قانو  بتعديل بع  

. وأطلب من م2015( لسنة 4المرافق للمرسوم رقم ) م1976( لسنة 15)

مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة  نانسي دينا  يلي طضوري األطت

 فلتتفضل.

 20 

 يلي خضوري:إالعضو نانسي دينا 

فقا ه في شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومر 

 المضبطة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (160 صفحة /3)انظر الملحق  

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو ،  فضلي  

 األطت مقررة اللجنة. 

 

 يلي خضوري:إالعضو نانسي دينا 

 15 دارست اللجنة مشرو  قانو  بتعديل شكرًا سيدي الرئيس،  

( لسنة 15بع  أحكام قانو  العقوبات الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

، مع ممثلي و ارة م2015سنة ( ل4م، المرافق للمرسوم رقم )1976

الداطلية، وو ارة العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف، والمستشار 

القانوني للجنة، واطلعت اللجنة عل  رأي لجنة الش و  التشريعية 

 20والقانونية بمجلس الشورى الثي جاء م ادًا سالمة مشرو  القانو  من 

قرار مجلس النواب الناحيتين الدستورية والقانونية، اما اطلعت عل  

ومرفقا ه بشأ  مشرو  القانو ، واستعر ت اللجنة مواد المشرو  الثي 

من ماد ين،  ضمنت المادة األول  استبدال  ــ فضالً عن الديباجةــ يتألف 

فقرة  186( من الفقرة األول ، )6و 5البندا   107نصوص المواد )
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فقرة  194) (،191مكررًا(، ) 190(، )190(، )189(، )188أول (، )

( 107( من المادة )6و 5فقرة أول (، حيث أ   البندا  ) 303أول ( و)

من مشرو  القانو  بتوسيع  عريف الموظف العام، بحيث أصبح هثا 

التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرين وسائر العاملين 

 5اء في الوحدات التابعة للهيئات أو الم سسات العامة، فضالً عن رؤس

وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرين وسائر العاملين في الشراات وفي 

أي ايانات أطرى مهما اانت طبيعتها طالما اانت مملواة بالكامل 

للدولة أو إلحدى الهيئات أو الم سسات العامة أو الوحدات التابعة لها، 

وأما بالنسبة لبقية المواد المثاورة فقد أ ت لتغليظ العقوبات و شديد 

 10الغرامات عل  جرائم الرشوة واالطتالس واإل رار بالمال العام وجرائم 

المساس بسير العمل، وذلك عن طريق رفع الحد األقص  للعقوبة أو 

ورأت اللجنة أ    يادة الحد األدن  للعقوبة، وجاءت المادة الثانية  نفيثية.

مشرو  القانو  يهدف  ل   شديد العقوبات عل  ال من يهدر المال 

لعام، أو يتربح منه وطصوصًا الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني ا

 15من القسم الخاص من قانو  العقوبات، و شمل جرائم الرشوة واالطتالس 

في  وء ذلك  وصي اللجنة بالموافقة من حيث و واإل رار بالمال العام.

المبدأ عل  مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  العقوبات الصادر 

( 4م، المرافق للمرسوم رقم )1976( لسنة 15لمرسوم بقانو  رقم )با

، والموافقة عل  مواد المشرو  اما وردت في الجدول م2015لسنة 

 20 ، وشكرًا.المرفق

 

 الرئيـــــــــــــــس:

رئيس هيئة المستشارين القانونيين انت أ شاور مع األخ شكرًا،  

انو ، وهو لديه رأي بخصوص المادة األول  من مشرو  الق بالمجلس
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يتمثل في أ  هنا  ماد ين  م  لغاؤهما ومن المفترض أ  يشار  ل  ذلك 

يشرح لكم ما هو المطلوب في  عديل هثه  هفي المادة األول ، وسأ را

الداتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس هيئة  فضل األخ المادة، 

 المستشارين القانونيين بالمجلس. 

 5 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: 

 وصية اللجنة اانت الموافقة عل  نص  شكرًا سيدي الرئيس، 

مقدمة المادة األول  اما ورد في مشرو  القانو ، في حين عندما 

ن، والمفروض هو أ   عدّل ديباجة المادة حثفت ماد ي استعر ت المواد

 10ال  حثف بعد و، 190والمادة  107المادة من  6و 5األول  بحثف البندين 

ذلك بل يكتف  في ديباجة المادة بهثا األمر، هنا حدث  ناق  حيث 

جاء في المادة األول  الموافقة عل  نص مقدمة المادة اما ورد في 

في حين أنه عندما استعر ت المواد أوصت اللجنة  ،مشرو  القانو 

شرو  قانو  سابق بحثف ماد ين؛ أل  ها ين الماد ين سبق أ   ناولهما م

 15 الي ال موجودًا لدى المجلس ولم يناق  من قِبله حت  اآل ، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

فانم بن فضل البوعينين و ير ش و   خشكرًا،  فضل سعادة األ 

 مجلسي الشورى والنواب. 

 20 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

بالنسبة  ل  صدر  لدينا المالحدة نفسها شكرًا سيدي الرئيس، 

الموافقة »المادة األول ، حيث لم  ُوفَّق اللجنة في  وصيتها عندما قالت: 

فقد اطتلفت معهم في المادة  «عل  المادة اما وردت في مشرو  القانو 
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، يجب أ   حثف ها ا  الماد ا . أرى أ  قرار المجلس 190والمادة  107

احترامنا للجنة ــ وأ من  أ  لم يتخث حت  اآل ، بل هو قرار اللجنة ــ مع 

ي جل التصويت عل  صدر هثه المادة  ل  وقت الحق، ف   قرر المجلس 

حينها  كو  التوصية بالتعديل. نحن في  190و 107حثف الماد ين 

 5جاء في  وصية اما  190و 107الحكومة نُصِرُّ عل   بقاء الماد ين 

   طر ما ال ، وذلك لمعالجة محتوى المادة في مشرو  بقانواللجنة

موجودًا في اللجنة، ولكن هثا القانو  أمامكم اآل  وقد جاء من 

الحكومة بهثه المواد فنتمن  أ  يمرر، و   حدث  عديل مستقبالً 

فيمكن أ  يعدل أو أ  يرف  مشرو  القانو ، اما قد يرف  مشرو  

 10. أ من  190و 107القانو  الموجود حاليًا في اللجنة فيما يخص الماد ين 

أجيل التصويت عل  صدر المادة، ف   وافق المجلس عل  قرار اللجنة  

بالحثف يعدل النص بما يالئم ذلك، و   لم يوافق و مسك المجلس 

بالمشرو  اما جاء من الحكومة حينها يبق  المشرو  اما هو باإلبقاء 

 . 190و 107عل  الماد ين 

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

ن ندطل في مناقشة المواد مادة مادة، لكن يا سعادة الو ير نحن ل 

فهو  استبدال المواد اثا واث نص عل   التيف ذا قرأنا المادة األول  

 190و 107 قرار بتوصية اللجنة في المواد التالية، وبالنسبة  ل  الماد ين 

 20يجب أ  يُتخث قرار اآل ،  ما بالموافقة عل  المادة اما وردت من 

، وبالتالي يجب وهو اإللغاءرأي اللجنة األطث بالحكومة بدو   لغاء و ما 

أ   ُعدَّّل التوصية بما يفيد ذلك، ومادام للجنة رأي وللحكومة أيضًا رأي 

مقدر أرى أ  يتم  أجيل الندر في هثا المشرو  بقانو  لم يد من الدراسة 

ليفهموا من اإلطوا  في الحكومة التعديل المناسب،  ما باال فا  عل  
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مو و  اإللغاء في مشرو  قانو   طر اما ذاروا، و ما  التعديل و ر 

أ  نسير وفق  وصية اللجنة     م التفاهم مع الحكومة الموقرة عل  

  ذلك.

 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أ فق مع ما  فضلت به معاليك من  أجيل الندر في مشرو  القانو   

ت المعنية في و ارة عل  أ  يعود  ل  اللجنة لالستما   ل  رأي الجها

العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف وو ارة الداطلية اونهما متفقين عل  

   اا  لدى اللجنة و ،عل  أ  يعود التقرير مرة أطرى ،النص األصلي

 10مبررات للحثف  قنع بها الجهات المعنية و ال فيمكن أ  يأ ينا التقرير 

 مرة أطرى، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 شكرًا،  فضل األخ طالد محمد المسلم. 

 15 

 العضو خالد محمد المسلم:

من األفضل في رأيي أ  نسترد مشرو   شكرًا سيدي الرئيس، 

لم يد من الدراسة والتوافق و ال فسوف يحدث  ضارب مما قد القانو  

 يدطلنا في مشاال أاثر، وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ورة الشيخة نورة بنت طليفة الداتشكرًا،  فضلي األطت  

 قانوني بو ارة العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف. المستشار ال ل طليفة 

 

 25 
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 قانوني بوزارة العدلالمستشار ال

 والشؤون اإلسالمية واألوقاف:  

أرى اما  فضل سعادة و ير ش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

من مشرو   190و 107مجلسي الشورى والنواب أ  نتمسك بالماد ين 

 5قانو  اونهما أاثر دقة وشمولية و ناسقًا مع النصوص األطرى الواردة ال

قانو  لحماية المال العام، وحثفهما من المشاريع األطرى؛ الفي مشرو  

ولضرورة أ  يصدر شامالً لجميع هثا قانو  الوذلك ألهمية مشرو  

الحاالت التي  شكل اعتداء عل  المال العام في قانو  عقوبات موحد 

انو  من قبل الحكومة أمامنا اآل ، واما جاء في مشرو  قمثل المندور 

 10 الموقرة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 شكرًا،  فضلي األطت  هوة محمد الكواري.  

 

 15 كواري:العضو زهوة محمد ال

سيرجع  ل  هثا قانو  الاو  مشرو   شكرًا سيدي الرئيس، 

وأ ر »منه، حيث  نص عل :  199مالحدة عل  المادة  اللجنة لدي

، من األفضل أ  «عمدًا بهثه المصلحة ليحصل عل  ربح لنفسه أو لغيره

 اونها أشمل في رأيي، وشكرًا.« لمنفعة لنفسه أو لغيره» كو : 

 20 

 ــس:الرئيـــــــــــــ

 هل هنا  مالحدات أطرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

هل يوافق المجلس عل   عادة التقرير  ل  اللجنة لم يد من  

 الدراسة؟
 

 5 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال   ذ  يقر ذلك. 

والخاص بمناقشة  قرير لجنة الخدمات بخصوص مشرو  قانو  بخصوص 

 10م بشأ  رعاية و أهيل 2006( لسنة 74 عديل بع  أحكام القانو  رقم )

و شغيل المعاقين، المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس 

سعيد أحمد عبدا  مقرر اللجنة  الشورى، وأطلب من األخ الداتور

 التوجه  ل  المنصة فليتفضل.
 

 15 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

في ومرفقا ه شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير  

 المضبطة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 في المضبطة؟ومرفقا ه هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 في المضبطة.ومرفقا ه  ذ  يتم  ثبيت التقرير  
 

 (188 صفحة /4)انظر الملحق  
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 :الرئيـــــــــــــــس

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 5 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

، واطلعت قانو ال مشرو  دارست اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

عل  رأي لجنة الش و  التشريعية والقانونية بالمجلس التي أوصت بسالمة 

و مّ استعراض وجهات  مشرو  القانو  من الناحيتين الدستورية والقانونية،

والمستشار أعضاء اللجنة أصحاب السعادة الندر التي دارت حوله من قبل 

 10القانوني لش و  اللجا ، حيث بيّن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أ  

م بشأ  رعاية و أهيل و شغيل المعاقين 2006( لسنة 74القانو  رقم )

 «المعا »و عديال ه، ينص في عنوانه وأحكامه عل  استخدام المتي 

، وهي الكلمات التي  حمل معاني سلبية لثوي اإلعاقة. «المعاقين»و

تألف المشرو  بقانو  فضالً عن الديباجة من ثالث مواد،  ضمنت ي

 15بكلمة  «ذوي اإلعاقة»الماد ا  األول  والثانية استبدال عبارة 

واأللفاظ المشتقة منها في عنوا  القانو  وأينما وردت في  «المعاقين»

القانو ، فيما جاءت المادة الثالثة مادة  نفيثية.    مملكة البحرين من 

لدول التي صدّقت عل  ا فاقية األمم المتحدة لحقو  األشخاص أول  ا

بشأ   م2011لسنة  22وقد صدر  ثر ذلك قانو  رقم ذوي اإلعاقة، 

 20  عليه حضرة صاحب لثي صدّاعاقة شخاص ذوي اإلا فاقية حقو  األ

حفده ا  ورعاه، حيث  الجاللة الملك حمد بن عيس   ل طليفة

ة لحقو  األشخاص ذوي اإلعاقة مصطلح استخدمت ا فاقية األمم المتحد

، األمر الثي يتطلب  عديل القانو  «لمعاقينا»بدالً عن  «ذوي اإلعاقة»

م بشأ  رعاية و أهيل و شغيل المعاقين و عديال ه، 2006( لسنة 74رقم )
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 «المعاقين»و «المعا »محل المتي  «ذوي اإلعاقة»باستبدال عبارة 

صحح من المعن  السلبي للمصطلح، من عنوا  القانو  وأحكامه، بما ي

وبما يتسق مع ا فاقية حقو  األشخاص ذوي اإلعاقة. اما أ  هثه 

ذوي » فئة عنشكال التميي  أ ل الة ا  اال فاقية قد بحثت سبل

 5أو  «معا » تياستعمال الم اال فا  عل  التوقف عن، و«اإلعاقة

بيّنت  ذوي اإلعاقةأل  مندمات حماية حقو  ، بجميع اللغات «معو »

 مواطن النقص والضعففيه  بر  و نسا نها المات سلبية  هين اإلأ

الوحيد الثي يراه  ءالشي واأنه الشخص المعا ،في قالب  وحصره

جوانب  يجابية له الشخص من ذوي اإلعاقة   أمتناسين ، الناس فيه

 10المبررات المثاورة أعاله،  رى اللجنة أهمية في  وء  .وقدرات اثيرة

الموافقة عل  مشرو  القانو  لما له من  ثار  يجابية عل  الو ع النفسي 

لثوي اإلعاقة، و ع ي  سمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية، وبما 

ينسجم مع اال فاقيات الدولية التي وقّعت عليها مملكة البحرين في 

ي  وء ما دار من مناقشات وما أبدي من  راء مجال ذوي اإلعاقة. وف

 15أثناء مناقشة مشرو  القانو   وصي اللجنة بالموافقة عل  مشرو  القانو  

 من حيث المبدأ، وشكرًا. 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات؟شكرًا،  
 20 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 نو  من حيث المبدأ؟هل يوافق المجلس عل  مشرو  القا 
 25 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

ربما أثار انتباهكم   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

سعادة الو ير واألخ المستشار القانوني للمجلس الموجه  ل  س الي 

بخصوص او  مواد مشرو  القانو  اما وردت فيه ليست هي المواد 

 5التي سيعدل القانو  عل  أساسها، فقد  جد التي ستكو  النصوص 

م بشأ  رعاية 2006( لسنة 74وعل  القانو  رقم )»الديباجة  نص عل : 

( لسنة 22و أهيل و شغيل المعاقين و عديال ه، وعل  القانو  رقم )

، مع «م بالتصديق عل  ا فاقية حقو  األشخاص ذوي اإلعاقة2011

  ما ورد في مشرو  القانو  التغيير الثي سيحدث، واللجنة وافقت عل

 10اما جاءت  وصيتها بهثه التعديالت، ولو ندرنا  ل  المواد األطرى 

 ستبدل عبارة )ذوي »فسنجد أ  المادة التي ستوافقو  عليها  نص عل : 

م 2006( لسنة 74اإلعاقة( بكلمة )المعاقين( في عنوا  القانو  رقم )

لثوي »ستبدل عبارة ، واما  «بشأ  رعاية و أهيل و شغيل المعاقين

« الشخص ذي اإلعاقة»، و ستبدل عبارة «المعاقين»بكلمة  «اإلعاقة

 15بكلمة « الشخص ذي اإلعاقة»، و ستبدل عبارة «المعاقين»بكلمة 

، فهثه ليست المواد التي سنوافق عليها نهائيًا، والتي ستكو  «المعا »

األخ مقرر اللجنة . المواد القانونية التي سيتضمنها القانو  بعد التعديلهي 

 نهم نقلوا المواد اما وردت في مشرو  القانو  وقد و عوا التوصية  قال

بناء عل  ذلك، أرى أنه يجب أ   عدَّّل بحيث  تفق مع ما انا نسير 

 20سنة وهثه هي المرة  11وفقه، فقد مض  عل  وجودي في هثا المجلس 

.  فضل األخ األول  التي أرى فيها مشرو  قانو  يأ ي بمثل هثه الصيغة

 فانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

هنا نتكلم عن صدر المادة األول  المراد  شكرًا سيدي الرئيس، 

 عديلها، وعو ًا عن  درا  جميع المواد لكو  هثا اللفظ يتكرر اثيرًا 

يتم  غييره  ل  « معا »ينما ورد لفظ في مشرو  القانو ، نقول  جماالً أ

 5وقد  «من ذوي اإلعاقة»، فقد يكو  الشخص «ذوي اإلعاقة»عبارة 

فاأللفاظ  تكرر، والصفات  تكرر، « ذوو اإلعاقة» اللفظ يكو 

فبدالً من الثهاب  ل  ال المواد و عديلها مادة مادة طلبنا التعديل في 

ة التعديل في هثا نص عام ينطبق عل  جميع المواد، هثه هي فلسف

 المشرو ، وشكرًا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

مادة مادة، القانو   مشرو   ل  مناقشة مواداآل  ننتقل شكرًا، 

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 15 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

مسم  مشرو   وصي اللجنة بالموافقة عل   :مسم  مشرو  القانو  

 اما جاء من الحكومة. القانو 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟عل  مسم  مشرو  القانو هل هنا  مالحدات  

 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟مسم  مشرو  القانو هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل الديباجة. وننتقل اآل   ل  القانو  مسم  مشرو قر يُ ذ   

 األخ مقرر اللجنة.
 

 10 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

بالتعديل الوارد في  الديباجة وصي اللجنة بالموافقة عل   الديباجة: 

 التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟عل  الديباجةهل هنا  مالحدات  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 بتعديل اللجنة؟ الديباجةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25، األول بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة  الديباجة ذ   ُقر  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

المادة بالتعديل  وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه  المادة األول : 

 الوارد في التقرير.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  ذ   ُقر هثه المادة بتعديل  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة بالتعديل  المادة الثانية: 

 الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هثه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 10 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هثه المادة اما جاءت  المادة الثالثة: 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هنا  مالحدات عل  هثه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق المجلس عل  هثه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25وبهثا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  ذ   ُقر هثه المادة.  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 .سوف نأطث الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  في الجلسة القادمة 

بتقرير لجنة وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص 

بع  أحكام ق العامة والبيئة بخصوص االقتراح بقانو  بتعديل المراف

 5، بشأ   شغال الطر  العامة، م1996( لسنة 2المرسوم بقانو  رقم )

، وأطلب من المقدم من سعادة العضو الداتور محمد علي حسن علي

 التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.مقررة اللجنة األطت  هوة محمد الكواري 

 

 كواري:العضو زهوة محمد ال

 10شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 20 

 (207 صفحة /5)انظر الملحق 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضلي  

 األطت مقررة اللجنة. 
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 العضو زهوة محمد الكواري:

 دارست اللجنة االقتراح بقانو  ومثار ه  شكرًا سيدي الرئيس، 

اإليضاحية، واطلعت عل  الرأي القانوني للجنة الش و  التشريعية 

والقانونية الثي جاء م ادًا سالمة االقتراح بقانو  من الناحيتين 

 5الدستورية والقانونية، واقتنعت اللجنة في  وء ال  لك المعطيات 

بأهمية التوصية بالموافقة عل  االقتراح بقانو ؛ ذلك أ  هثا االقتراح 

، م1996( لسنة 2يستهدف  عديل بع  أحكام المرسوم بقانو  رقم )

الطر  العامة بحيث ينص عل  اطتصاص الهيئات البلدية  بشأ   شغال

وأمانة العاصمة بشكل مباشر في  صدار  راطيص  شغال الطر  العامة 

 10الو ارة المختصة بش و  البلديات التي ليس لها  ال دور رقابي عل   وليس

في و مباشرة الهيئات البلدية الطتصاصا ها المستمدة من قانو   نديمها.

 ن مناقشات وما أبدي من  راء، ف   اللجنة  وصي بما يلي: وء ما دار م

الموافقة عل  االقتراح بقانو  بتعديل بع  أحكام المرسوم بقانو  رقم 

، بشأ   شغال الطر  العامة، المقدم من سعادة العضو م1996( لسنة 2)

 15 ، وشكرًا.الداتور محمد علي حسن علي، من حيث المبدأ

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل األخ الداتور محمد علي هل هنا  مالحدات؟ شكرًا،  

 حسن علي.
 20 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

في البداية أود أ  أوجه الشكر  ل   شكرًا سيدي الرئيس، 

رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة عل  اهتمامهم بهثا المقترح، 

التعديل المقدم من قبلها واثلك لجنة الش و  التشريعية والقانونية عل  

 25عل  هثا المقترح، وأحب أ  أشير  ل  أ  القانو  النافث ــ قانو   شغال 
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الطر  ــ قد مرت عليه سنوات طويلة، وفي الواقع هو اا  قبل  جراء 

م، 2002التعديالت عل  الهيكلي التنديمي للبلديات الثي حدث في عام 

المتعلقة بنصوص المواد وهثا المقترح يتناول العديد من المقترحات 

الموجودة في القانو  سواء اانت باالقتصاص أو بطريقة  عطاء 

 5التراطيص أو بالمدة المقررة للترطيص، واثلك ايفية التدلم من 

الترطيص في حد ذا ه، باإل افة  ل    افة بع  المواد  ل  هثا القانو  

غال القديم بحيث يصبح مالئمًا للو ع الحا ر، حيث    مو و   ش

الطر  أصبح ظاهرة م ذية في جميع الميادين والشوار  ال  خف  عل  

عين، وبالتالي يتطلب األمر االهتمام بهثا المو و  وبالتعديالت 

 10المقترحة، فأرجو من مجلسكم الموقر الموافقة عل  هثا التعديل، 

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

عينين و ير ش و  فانم بن فضل البو األخشكرًا،  فضل سعادة  

 15 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

نشكر ــ بكل أمانة ــ سعادة الداتور  شكرًا سيدي الرئيس، 

محمد علي حسن علي عل  المقترح الثي جاء استفادة من طبر ه السابقة 

 20في المجال البلدي، حيث    صيافته جيدة، والقانو  ما ال مقترحًا، 

يُحال المقترح  ل  الحكومة و ل  هيئة التشريع واإلفتاء القانوني،  وسوف

وسوف يأ ي النص المقترح مصافًا من هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، 

اما سيأ ي مرفقًا برأي الحكومة و راء جهات االطتصاص في هثا 

المشرو ، وبكل أمانة أشكر سعادة األخ الداتور محمد علي حسن 
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لمقترح، وأؤاد أ  هثا استخدام لخ ينة من المعلومات علي عل  هثا ا

 والممارسات والعمل في المجال البلدي، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 هل هنا  مالحدات أطرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 ؟عل   وصية اللجنة بجوا  ندر االقتراح بقانو هل يوافق المجلس 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15. قبل رفع الجلسة لدي مالحدة أود أ   ُقر  وصية اللجنة  ذ 

أقولها لكم، سبق أ  وُ عت عليكم  فاصيل المي انية العامة للدولة 

م، ومن الم اد أنكم اطلعتم عليها، 2018م و2017للسنتين الماليتين 

ة عل  اجتماعا ها المتواصلة ونشكر لجنة الش و  المالية واالقتصادي

واثلك مع لجنة الش و  المالية واالقتصادية في مجلس النواب لتنسيق 

 20المواقف و بادل وجهات الندر، وأيضًا االجتماعات قائمة ومستمرة ما 

بين اللجنتين وما بين الو ارات المعنية في الحكومة، واما  عرفو  

ا  ــ طالل األسبوعين أ  المي انية العامة سوف  أ يكم ــ    شاء 

القادمين لمناقشتها و قرارها، وفي الحقيقة رئيس وأعضاء اللجنة 

يرفبو  ــ قبل أ   أ يكم المي انية ــ في عرض مالمح المي انية 

 25عليكم، واثلك اآلراء والتوافقات التي وصلوا  ليها سواء بينهم وبين 
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