كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 1الســيد عبــدالعحميم حممــد العيــد الوكيــل املســاعد لشــؤون جملســي
الشورى والنواب.
 - 2السيد مجال عبدالعحميم درويش مستشار قانوني أول.

5

 - 3السيد حممد علي عبداجمليد مستشار قانوني.
 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة. من وزارة الداخلية:
 -النقيب حسني سـلمان مطـر رئـيس فـرو الـوزارات وا يحلـات احلكوميـة

10

بإدارة الشؤون القانونية.
 من وزارة اخلارجية:
 نوال عبداجلليل اجلاسم ملحق دبلوماسي.15

 من وزارة املالية:
- 1عارف صاحل مخيس وكيل الوزارة.
 - 2أنور علي األنصاري مدير الرقابة واملتابعة.
 - 3سامي حممد محيد مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.
20

 من وزارة الصناعة والتجارة:
 - 1الدكتور عبـــدامح أمحـــد منصـــور وكيـــل وزارة الصـــناعة والتجـــارة
لشؤون التجارة.
 - 2إميــان أمحــد الدوســري القــائم بوعمــال الوكيــل املســاعد للتجــارة
اخلارجية.
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 من وزارة حقوق اإل نسان والتنمية االجتماعية:
 - 1بدرية يوسف اجليب الوكيل املساعد للرعاية والتوهيل االجتماعي.
 - 2الدكتور أسامة كامل حممود مستشار قانوني.
5

 من ديوان اخلدمة املدنية:
- 1أمحد زايد الزايد الرئيس.
 - 2إبراهيم عبدامح كمال مستشار الشؤون القانونية.
 - 3ياسر رمضان عبدالرمحن مستشار قانوني.
 - 4صالح جاسم القلداري مدير إدارة شؤون اللوائح واإلعالم.

10

 من وزارة الصحة:
 الدكتورة فضيلة طاهر احملروس رئيس وحدة محاية الطفل. من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

15

 سعيد حممد عبداملطلب مستشار قانوني. من املؤسسة العامة للشباب والرياضة:
 عبدالرمحن صادق عسكر مدير عام الشباب والرياضة.20

كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـدامح ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــدامح احلــردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي
املستشا ر القانونـي للمجلس ،وأعضاء هيحلة املستشارين القـانونيني بـاجمللس،
كمـا حضـرها عـدد مـن مـديري اإلدارات ورؤسـاء األقسـام ومـوظفي األمانــة
العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2
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25

الرئيـــــــــــــــس:
بســم امح الــرمحن الــرحيم نفتــتح اجللســة اخلامســة مــن دور االنعقــاد
العــادي الث ـاني مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء
املعتذرين .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة امح وبركاته ،وأسعد
امح صباحكم بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسـة كـل مـن أصـحاب
السعادة األعضاء :الدكتور صالح علـي حممـد م مهمـة رمسيـة بتكليـف مـن
اجمللس ،عبدالرمحن عبداحلسني جواهري م مهمـة رمسيـة مـن جهـة أخـرى،

10

الــدكتور ناصــر محيــد املبــار وخالــد عبدالرســــول آل شــريف للســفر خــار
اململكة ،فؤاد أمحد احلاجي لحمرف صحي طارئ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.

15

وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هنا مالححمات عليها؟ تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالححمات سوودعها لدى اإلخوان م
قسم املضبطة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات أخرى؟

25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديل .وننتقل اآلن إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلاص ببيان مبناسبة بدء موسم احلج وقرب حلول
عيد األضحى املبار  ،تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.

5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة بدء موسم احلج
وقرب حلول عيد األضحى املبار  :مبناسبة بدء موسم احلج وقرب حلول عيد
األضحى املبار

يطيب لنا م جملس الشورى أن نرفع أمسى آيات التهاني

10

والتربيكات إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد املفدى ،وإىل صاحب السمو امللكي األمري خليـــفة بن ســلمــان
آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،وإىل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن
محد آل خليفة ولي العهد األمني نائب القائد األعلى ــ حفحمهم امح ورعاهم ــ
وإىل شعب البحرين الكريم واألمتني العربية واإلسالمية ،داعني املوىل العليّ

15

القدير أن يعيد هذه املناسبة املباركة على القيادة احلكيمة والشعب
الكريم واألمتني العربية واإلسالمية باخلري واليمن والربكات ،وأن يتقبل
امح من حجا بيت امح احلرام طاعتهم ومناسكهم وأن جيعل حجهم مربورًا،
وسعيهم مشكورًا ،وذنبهم مغفورًا .كما يطيب لنا م هذا املقام أن نشيد
باجلهود الكبرية وباخلدمات اجلليلة واإليازات املشرفة اليت حققتها

20

اململكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك
عبدامح بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفحمه امح ــ خدمة لضيوف الرمحن
ليتمكنوا من تودية مناسكهم بكل طمونينة ويسر وسهولة .إننا م هذه
األيام املباركة لندعو امح العلي القدير أن حيفظ مملكتنا الغالية وسائر
بالد املسلمني من كل سوء ومكروه ،إنه مسيع جميب ،وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص ببند
الرسائل الواردة ،تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.
5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أمحد الحمهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب بشون التالي :قرار جملس الشورى حول مشروو قانون بشون اإلرشاد
االجتماعي واالنضباط السلوكي باملدارس واملؤسسات التعليمية اخلاصة

10

واجلامعات ،واملعد م ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( ،إخطار
من قِبل جملس النواب باملوافقة على قرار جملس الشورى برفض مشروو
القانون من حيث املبدأ .وسيتم إعالم احلكومة املوقرة بذلك) .ومشروو قانون
بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم  35لسنة
2111م ،واملعد م ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب ،وقد متت

15

إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروو قانون بإضافة مادة
جديدة إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم  35لسنة 2111م ،واملعد
م ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب .وقد متت إحالته إىل جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروو قانون بتعديل بعض أحكام القانون
املدني الصادر باملرسوم بقانون رقم  11لسنة 2111م ،واملعد م ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية .ومشروو قانون بشون كاتب العدل واملعد م ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس الشورى .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2
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20

والقانونية .ومشروو قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  21لسنة 2115م
بشون التعليم ،واملعد م ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب .وقد
متت إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ومشروو قانون بشون تنحميم العمل م رياض األطفال ،واملعد م ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب .وقد متت إحالته إىل جلنة شؤون املرأة

5

والطفل مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
10

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،نريد أن نتقدم بطلب إىل معاليكم خبصوص
إصدار بيان مرفق مع رسالة إىل االحتاد الربملاني األوروبي ،وجممل هذه
الرسالة املقدمة منا كوعضاء مبجلس الشورى هو إصدار بيان نبني فيه
موقفنا م هذا الشون ،خبصوص أن مملكة البحرين مبؤسساتها الدستورية

15

ملتزمة بتطبيق سيادة القانون واستقالل القضاء وضمان كفالة حقوق املتهم
أمام القضاء ،ومببدأ املساواة أمام القانون على حنو فعلي وواقعي ،وبيان ما
تواجهه مملكة البحرين من استهداف خارجي موجه إليها بشكل خاص وإىل
دول منطقة اخلليج العربي بشكل عام مبؤشرات ووقائع تؤكد هذه النوايا،
وإننا مجيعًا نومل أن تُنحمر نحمرة حيادية حقيقية تنوى عن االتهامات اجلائرة

20

الزائفة جتاه ما حيدث م مملكة البحرين من ممارسات مرفوضة من شعب
البحرين ،وما اختذته مملكة البحرين من إجراءات ملعاجلتها .وعليه فإننا
نتقدم ملعاليكم بهذا الطلب وذلك لعرضه على اجمللس املوقر الختاذ قرار م
هذا الشون ،وشكرًا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هنا طلب مقدم من األخت دالل الزايد بعرض البيان السابق
على اجمللس للموافقة على إرساله إىل االحتـاد الربملـاني األوروبـي ،فهـل يوافـق
اجمللس على ذلك؟
5

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جـدول األعمـال واخلـاص

10

بوخذ الرأي النهائي علـى مشـروو قـانون بالتصـديق علـى اتفاقيـة بـني حكومـة
مملكة البحرين ومنحممة األمم املتحـدة للرتبيـة والعلـوم والثقافـة (اليونسـكو)
بشــون إنشــاء املركــز اإلقليمــي لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال باملنامــة م
البحرين ،املرافق للمرسـوم امللكـي رقـم  42لسـنة 2111م .وقـد وافـق اجمللـس
على مشروو القانون م جمموعه م اجللسة السـابقة ،فهـل يوافـق عليـه بصـفة

15

نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:

20

إذن يقر مشروو القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البنـد التـالي مـن
جدول األعمال واخلاص بوخذ الرأي النهائي على مشروو قانون بشون انضـمام
مملكة البحرين إىل اتفاقيـة املؤسسـة الدوليـة للتنميـة ،املرافـق للمرسـوم رقـم
 41لســنة 2111م ،وقــد وافــق اجمللــس علــى مشــروو القــانون م جمموعــه م
اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروو القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص بوخذ الرأي النهائي على مشروو قانون بالتصديق
على النحمام األساسي للوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم  15لسنة 2111م ،وقد وافق اجمللس على مشروو القانون م

5

جمموعه م اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:

10

إذن يقر مشروو القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي
املدر ضمن ملحق جدول األعمال واخلاص بتقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاو واألمن الوطين خبصوص مشروو قانون بالتصديق على االتفاقية
اإلطارية للتعاون االقتصادي بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
واملريكوسور ،املرافق للمرسوم رقم  21لسنة 2111م ،حيث طلبت احلكومة

15

املوقرة مناقشة هذه االتفاقية بصفة االستعجال ،لكونها مرتبطة بالقمة
اخلليجية اليت ستعقد م الشهر القادم ،لذا أرى تقديم مناقشتها على البنود
األخرى م جدول األعمال ،حبيث يتم أخذ الرأي النهائي عليها م نفس
اجللسة ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

20

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وأطلب من األخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة
التوجه إىل املنصة.

25

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )111
10

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروو القانون .تفضلي األخت
نانسي دينا إيلي خضوري.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أن أخلص جمللسكم املوقر معنى
اسم املريكوسور ،فهو اسم جتمع لدول أمريكا الالتينية م إطار اقتصادي،
ومبعنى أصح هو عبارة عن تكتل اقتصادي ميثل تلك الدول شونها بذلك شون
رابطة آسيان ،وتتولف هذه الرابطة من األرجنتني والربازيل واألوروجواي
والباراجواي ،أما فنزويال فليست عضوًا كامالً فيها ،وكذلك بوليفيا ودول

20

كثرية م أمريكا الالتينية تضم  251مليون نسمة من ناتج حملي إمجالي
يبلغ ترليون دوالر أمريكي أو حنو  % 11من الناتج احمللي اإلمجالي م
أمريكا الالتينية .وقد استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاو واألمن
الوطين رسالة معاليكم املؤرخة م تاريخ  24أكتوبر 2111م ،اليت مت
مبوجبها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروو القانون بالتصديق على
االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي بني دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية واملريكوسور ،املرافق للمرسوم رقم  21لسنة 2111م ،على أن تتم
دراسته وإبداء املالححمات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشونه وذلك خالل
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 21

2111/11/31م املضبطة 5

25

موعد أقصاه  3أسابيع من تارخيه ،كما استلمت اللجنة رسالة معاليكم
املؤرخة بتاريخ  21أكتوبر 2111م خبصوص االستعجال مبناقشة مشروو
القانون املذكور وإعداد تقرير بشونه ورفعه لعرضه على اجمللس مع بداية
شهر نوفمرب وذلك الرتباطه بقرارات قمة جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
تدارست اللجنة مشروو القانون م اجتماعها الرابع املنعقد بتاريخ  31أكتوبر

5

2111م ،حيث متت دعوة وزارة اخلارجية حلضور اجتماو اللجنة إال أن الوزارة
اعتذرت عن احلضور لعدم اختصاصها بهذه االتفاقية ،وأفادت بون هذه
االتفاقية من اختصاص وزارة املالية وهي اجلهة اليت تقدمت بطلب التصديق
عليها .وتدارست اللجنة مشروو القانون وقد مت تبادل وجهات النحمر بشونه من
قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التجارة والصناعة

10

واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،واملستشار املالي واالقتصادي
باجمللس الذي أشار إىل أهمية هذه االتفاقية وجدواها االقتصادية ،حيث بني
أن مثل هذه االتفاقيات ال تقيّم فقط من خالل حجم ونوعية التجارة بني دول
جملس التعاون ودول املريكوسور وإمنا أيضًا ينحمر إىل البعد املستقبلي ذه
االتفاقية وأثرها على التنمية االقتصادية وانعكاسها على الفرص االستثمارية

15

وسوق العمل ،وكذلك إمكانية منو الصادرات والواردات بني دول
اجملموعتني ،كما نبّه إىل ضرورة محاية األسواق احمللية من األنشطة
االقتصادية غري الشرعية اليت هي ظاهرة اقتصادية م دول أمريكا الالتينية.
وقد اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس
الشورى الذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروو القانون من الناحيتني الدستورية

20

والقانونية ،كما اطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشون مشروو
القانون .وبعد دراسة بنود االتفاقية رأت اللجنة أهمية املوافقة على مشروو
القانون ،وذلك أن إبرام االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي بني دول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية واملريكوسور املوقعة بتاريخ  11مايو سنة
2115م ،يوتي م إطار املادة الثانية من االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول
اجمللس ،واليت تهدف إىل إجياد شروط أفضل وظروف متكافحلة م التعامل
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االقتصادي الدولي عن طريق قيام الدول األعضاء برسم سياساتها وعالقاتها
االقتصادية بصفة مجاعية جتاه الدول والتكتالت والتجمعات اإلقليمية
األخرى وا يحلات واملنحممات اإلقليمية والدولية من خالل عقد االتفاقيات
االقتصادية بصفة مجاعية مع الشركاء التجاريني ،كما أنه سبق ململكة
البحرين أن صدقت مبوجب القانون رقم  21لسنة 2111م على االتفاقية

5

اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية ومجهورية الصني الشعبية .ومن جانب آخر تسعى
هذه االتفاقية إىل تشجيع التدفقات الرأمسالية بني الطرفني ،وقيام مشروعات
استثمارية مشرتكة بينهما ،وتسهيل استثمارات املؤسسات والشركات م
خمتلف اجملاالت االقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية ،باإلضافة إىل

10

العديد من النقاط اليت تشجع التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري
والفين بني الطرفني ،وتبادل املعرفة واخلربات م تلك اجملاالت .وعليه توصي
اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروو قانون بالتصديق على االتفاقية
اإلطارية للتعاون االقتصادي بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
واملريكوسور ،املرافق للمرسوم رقم  1لسنة 2111م ،واملوافقة على مواد

15

املشروو كما وردت م اجلدول املرفق بتقرير اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات؟ تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.
20

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد امح صباحكم مجيعًا ،إن هذه
االتفاقية على درجة كبرية من األهمية ،وأعتقد أن خطوة دول جملس التعاون
لتوقيع هذه االتفاقية مع هذه الدول يكسبها أهمية بالغة ،وخصوصًا أننا
حباجة إىل تدعيم اقتصاد دول اجمللس مع هذه الدول .وال خيفى عليكم أن
هنا

اتفاقًا مبا يسمى عمالً مشرتكًا بني جامعة الدول العربية وجمموعة

دول أمريكا الالتينية أو اجلنوبية حتديدًا .أعتقد أن التجارب املوجودة ناجحة
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اقتصاديًا م الربازيل واألرجنتني مما يدعو إىل االستفادة منها م دول جملس
التعاون .كما ال خيفى عليكم حجم التعاون التجاري الذي جيب أن يرتفع
بني دول اجمللس وبني دول هذه املنحمومة .وقد استبشرنا خريًا بوجود ناقالت
وطنية من بعض دول جملس التعاون ذه الدول مثل الربازيل واألرجنتني،
وأعتقد أن هذه هي إحدى الوسائل املمكنة اليت تساعد م عملية التواصل،

5

وأرجو أن تكون هنا إمكانية م يوم من األيام لشركة طريان اخلليج أن
تتواصل مع شقيقاتها بقية شركات الطريان اخلليجية اليت تواصلت مع هذه
الدول .سيدي الرئيس ،أعتقد أن هذه االتفاقية مهمة جدًا وحنيي دول جملس
التعاون على هذه املبادرة ،وكذلك نشكر اللجنة اليت دفعت بهذا املوضوو
ونتمنى لكم التوفيق ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد عبدالرمحن املؤيد.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار صغري عن أوجه املقارنة بني
هذه االتفاقية واتفاقية التجارة احلرة مع أمريكا ،هل هذه االتفاقية
االقتصادية تعفيهم من الضرائب اجلمركية؟ ألن هنا بعض األشياء اليت
نستوردها مثل اللحوم وغريها ،هذا أوالً .ثانيًا :هنا بعض األمور اليت جيب
أن نكون حذرين فيها ،ألن هنا الكثري من التجاوزات املالية اليت حتصل

20

م جنوب أمريكا اجلنوبية مثل املخدرات وإىل آخره ،واالتفاقية مل تشر إىل
أي تفصيل بالنسبة لألمور اليت جيب أن تستثنى من هذه االتفاقية ،فقط أريد
التوضيح .وأشكر اللجنة واألخت املقررة على مقدمتها الطيبة ،لكن أمتنى
أن أحصل على بعض التوضيح ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخ خليل الذوادي على سؤاله
الوجيه ،يوجد لدينا ضيوف من وزارة املالية ووزارة الصناعة والتجارة
ميكنهم أن جييبوا عن استفسار الزميل ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدامح أمحد منصور وكيل وزارة
الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،إن هذه االتفاقية اتفاقية إطارية وليست
إجرائية وال تدخل م التفاصيل .من املعلوم أن دول جملس التعاون قررت
الدخول مع دول وجتمعات إلبرام اتفاقيات التجارة احلرة ،وأن عملية التفاوض
تستمر مدة طويلة ،ولكن لتنحميم هذ العملية أوالً جيب توقيع االتفاقية
اإلطارية ،وبدونها ال ميكن البدء اجلدي ،فهذه االتفاقية متهد للبدء م

15

املناقشات اجلدية إلبرام اتفاقية التجارة احلرة ،فإذا أُبرمت هذه االتفاقية
توضع التفاصيل برمتها واالشرتاطات وااللتزامات املختلفة .والكالم الذي
أثاره سعادة العضو احملرتم ميكن أن يذكر م االتفاقية اليت ستوقع ،ولكن
هذه االتفاقية هي اتفاقية إطارية فقط ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد امح صباحك وصباح اإلخوان مجيعًا
بكل خري ،م احلقيقة يسرنا متامًا أن نسمع أن جملس التعاون يتصرف
ويتحدث مع الكتل األخرى كطرف موحد وليس م صورة دول متفرقة،
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25

وهذا األمر مشجع وميهد لعمل مستقبلي أكثر سواء كان داخليًا ككتلة
أو فيما يتعلق بالعالقات مع الكتل االقتصادية األخرى .معالي الرئيس،
االتفاقية على أهميتها ممتازة جدًا ،ومثلما تفضل األخ الدكتور عبدامح
أمحد منصور أن هنا

تفاصيل سوف توتي الحقًا ألنها اتفاقية إطارية،

ولكن لفت نحمري موضوو م املادة السادسة اليت تنص على« :تنبثق عن هذه

5

االتفاقية جلنة مشرتكة للتعاون االقتصادي ،جتتمع ،»...ولكن حتديد
مستوى املشاركة يكون م حينه ،وميكن أن يعطينا األخ الدكتور عبدامح
منصور صورة عن هذا املوضوو ،ألن حتديد مستوى املشاركة م اللجنة مهم
جدًا ،ولدينا جتارب كثرية م الدول العربية م العالقات مع اخلار  .إن
حتديد مستوى املشاركة م اللجنة مهم جدًا ،فإذا كان أقل من املستوى

10

الوزاري قد ال تكون هذه القرارات ذات جدوى وليست منفذة وال ميكن
متابعتها ،ولكن عندما تكون على املستوى الوزاري وبالتحديد عندما
يكون هنا نص بالتمثيل على مستوى األمانة العامة لدول جملس التعاون
اخلليج مقابل األمانة العامة م الطرف اآلخر فقد يعطيها ذلك قوة أكرب
وتنسيقًا ودميومة أكثر ومع احرتامي وتقديري للوزراء ولكن قد يكون

15

الوزير مشغوالً وال حيضر االجتماو وحيضر شخص آخر ،فاملتابعة ستكون
متقطعة وليست هنا استمرارية ملا ميكن أن يصل إليه الطرفان ،وبالتالي
لو أخذت هذه النقطة بعني االعتبار سيكون هذا مفيدًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،نود أن نشكر وزارة املالية على جهودها م
التوصل ملثل هذه االتفاقيات من خالل منحمومتنا مع دول جملس التعاون.
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بالنسبة إىل سؤال األخ الزميل خالد املؤيد فقد قمنا بإثارته م اجتماو اللجنة
وهو يتعلق مبشكلة املخدرات م هذه الدول ،وبالفعل هنا اتفاقيات أمنية
تراقب هذا اجلانب من هذه االتفاقية ،وخاصة أننا سنفتح سوقًا حرة مع هذه
الدول ،وبالتالي هنا

ختوف من هذا اجلانب ،واجلهات األمنية م دول

جملس التعاون سوف توخذه بعني االعتبار .ومثلما ذكرت نود أن نشكر

5

اإلخوة م وزارة املالية على هذه االتفاقية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات أخرى؟
10

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروو القانون من حيث املبدأ؟
15

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروو القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

20

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
30
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

10

املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟

15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

20

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة

25

اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروو
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه م جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن سوف نوخذ الرأي النهائي على مشروو القانون بعد ساعة من اآلن.
هل يوافق اجمللس على ذلك؟

20

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .يا إخوان لدينا التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون
املرأة والطفل خبصوص مشروو قانون بإصدار قانون الطفل ،وجاء م آخر

25

بند م جدول األعمال ،ومبا أن األخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة حقوق
اإلنسان والتنمية االجتماعية موجودة معنا ونريد أن نستفيد منها ،ألنها سوف
ترتكنا عند الساعة احلادية عشرة ،فإذا يسمح جملسكم أن نقدم مناقشة
هذا البند على البنود األخرى حتى تستطيع مشاركتنا م مناقشة مشروو
هذا القانون ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

30

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن أطلب من األخت دالل جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إىل
املنصة فلتتفضل.

العضو دالل جاسم الزايد:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير م املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير م املضبطة؟

10

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير م املضبطة.
15

(انظر امللحق  /2صفحة )121
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.
20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،متت إعادة عدد من مواد مشروو قانون الطفل
إىل اللجنة ،وهذا الذي بني أيديكم هو التقرير التكميلي للمواد اليت متت
مراجعتها عدة مرات ومتت إحالتها من قبل جملسكم املوقر بهدف جتويد
النصوص القانونية وحذف بعض املواد اليت تكون منحممة بالقوانني اخلاصة،
وبناء عليه وبعد دراسة االقرتاحات اليت قدمت من األعضاء باإلضافة إىل
حضور بعض األعضاء الذين أبدوا مالححماتهم م اجتماعات اللجنة ،مت
إعداد هذا التقرير التكميلي متضمنًا توافقنا مع اجلهات املعنية بشون املواد
احملالة ،وبناء عليه مت إعداد التقرير النهائي بهذه الكيفية ،وتدارست اللجنة
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25

املواد املسرتدة بوكملها ،وهنا

عدد من املواد اليت سنطلب فيها إعادة

املداولة كوعضاء اجمللس وليس من اللجنة .بناء عليه توصي اللجنة باملوافقة
على املواد املعادة واملسرتدة من مشروو قانون بإصدار قانون الطفل بالتعديالت
الواردة تفصيالً م اجلدول املرفق بتقرير اللجنة ،واألمر معروض على
جملسكم املوقر ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات؟ تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة
بنت حممد البلوشي وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.
10

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،صبحكم امح مجيعًا باخلري ،م البداية أحب
أن أقدم شكري وتقديري على اهتمام جملس الشورى املوقر برئاستكم
بقانون الطفل ،ووضعه اآلن على جدول أعمالكم .وأريد أيضًا التذكري
بوهمية مترير هذا القانون بالسرعة القصوى ،فكما تذكرون أخربتكم

15

قبل شهور مضت بون هذا القانون هو من أهم القوانني اليت جيب صدورها ألن
مملكة البحرين وقعت اتفاقية حقوق الطفل ،ومل يصدر هذا القانون حتى
اآلن ،وكان من أهم املالححمات م شهر إبريل م مؤمتر جنيف أنه ال يوجد
قانون للطفل م مملكة البحرين وال يوجد حتديد لسن الطفل ،واآلن لدينا
أيضا تقرير قادم م جمال حقوق اإلنسان م شهر مارس القادم ،وإذا ذهبنا

20

إىل املؤمتر ومل يكن هذا القانون مُقرًّا ،فإن هذا يعدُّ انتقاصًا كبريًا لدور
البحرين وجهودها م جمال الطفل .فومتنى أن نصدر هذا القانون بوسرو ما
ميكن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

شكرًا ،هل هنا مالححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تفضلي األخت مقررة اللجنة بقراءة مواد مشروو القانون مادة مادة.

العضو دالل جاسم الزايد:

5

املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد م
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟

10

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي

20

األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة الثالثة املستحدثة :توصي اللجنة باستحداث هذه املادة.
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا

مالححمات على هذه املادة؟ تفضل األخ الدكتور عصام

عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمجلس.
30
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املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،من ناحية شكلية ينبغي أن تكون املادة
الثانية هي املادة الثالثة ،واملادة املستحدثة تكون املادة الثانية ،ألن املادة
الثانية هي إلزام بالتنفيذ وحتديد سريان القانون ونشره ،فهذه ينبغي أن
تكون آخر مادة من الناحية الشكلية م قانون اإلصدار ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالححمة على املادة الثالثة .املادة الثانية
اليت وافق عليها اجمللس تقول« :ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره م
اجلريدة الرمسية» ،فهذه املادة حددت ميعادًا لنفاذ هذا القانون ،وتوتي املادة
الثالثة وتذهب إىل القول« :تصدر الوزارات املعنية بتطبيق أحكام هذا القانون
اللوائح التنفيذية والقرارات املشار إليها خالل ستة أشهر من صدوره» ،وكلنا

15

نعلم أن تاريخ الصدور ليس هو تاريخ النشر ،فالبد من املواءمة واملالءمة بني
هذين النصني ،هل من تاريخ صدوره؟ ألنه يصدر بتاريخ معني ثم ينشر بتاريخ
آخر ،فالبد من املواءمة ،هل من تاريخ اإلصدار أم من تاريخ النشر؟ وإال
فسوف يكون هنا تناقض بني التارخيني ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا من توضيح ذا األمر؟ تفضل األخ الدكتور عصام
عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:

25

شكرًا سيدي الرئيس ،حبسب ما نرى فإن املادة تقول« :تصدر
الوزارات املعنية بتطبيق أحكام هذا القانون اللوائح التنفيذية والقرارات
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املشار إليها خالل ستة أشهر من تاريخ صدوره» ،والنفاذ يكون من تاريخ
النشر ،لذلك يكون من األفضل تغيري العبارة لتصبح« :خالل ستة أشهر من
تاريخ نفاذه» ،والنفاذ يكون حبسب ما تنص املادة الثالثة اليت سوف تليها،
وبالتالي يكون هنا تناسق بني هذه املواد ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
يعين إىل ماذا انتهيت يا دكتور عصام؟

املستشار القانوني للمجلس:
املادة الثانية حبسب اجلدول تكون املادة الثالثة ،ويكون نص املادة

10

الثانية كالتالي« :تصدر الوزارات املعنية بتطبيق أحكام هذا القانون اللوائح
التنفيذية والقرارات املشار إليها خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذه».

الرئيـــــــــــــــس:
«من تاريخ صدوره» أم «من تاريخ نفاذه»؟

15

املستشار القانوني للمجلس:
«من تاريخ نفاذه» ،ألن املادة الثالثة سوف تكون ...« :ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره م اجلريدة الرمسية» ،وهذا هو تاريخ النفاذ،
وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
يعين العبارات الواردة م املادة الثانية واملادة الثالثة صحيحة؟

املستشار القانوني للمجلس:

25

ال ،املادة الثالثة حبسب رأيي ينبغي أن تكون املادة الثانية ،مع تعديل
عبارة «خالل ستة أشهر من تاريخ صدوره» لتصبح« :خالل ستة أشهر من تاريخ
نفاذه» ،واملادة الثانية ــ حبسب ما هو موجود م اجلدول ــ تصبح املادة الثالثة.
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن سيتم تغيري كلمة «صدوره» لتصبح «نفاذه» فقط.

املستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس ،مع تقديم املادة الثالثة لتصبح املادة الثانية ،وتوخري

5

املادة الثانية لتصري املادة الثالثة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات أخرى؟

10

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل األخ املستشار القانوني
للمجلس؟

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بالتعديل املذكور .تفضل األخ السيد حبيب مكي

20

هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا موضوو آخر شكلي .التوصية م املادة
اليت أصبحت اآلن الثانية ،واليت متت املوافقة عليها ،كانت تقول « ...اللوائح

25

التنفيذية والقرارات اإلدارية ،»...وم املادة اليت أقرها اجمللس سقطت كلمة
«اإلدارية» فويهما أصح ،التوصية أم النص املُقر؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
األخ السيد حبيب مكي هاشم ،هل ميكن أن تعيد طرح نقطتك؟
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30

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
م توصية اللجنة تقول املادة« :تصدر الوزارات املعنية بتطبيق أحكام
هذا القانون اللوائح التنفيذية والقرارات اإلدارية املشار إليها خالل ستة أشهر
من تاريخ نفاذه» ،بينما املادة املقرة تقول« :تصدر الوزارات املعنية بتطبيق

5

أحكام هذا القانون اللوائح التنفيذية والقرارات »...بدون كلمة «اإلدارية»
فويهما أصح؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني

10

للمجلس هل ميكنك اإلجابة عن هذا السؤال؟

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال بوس أن توضع كلمة «اإلدارية» ،ولكن
هذا مفهوم ،ألنه أثناء استعراض مواد القانون سنجد أنها تقول يصدر الوزير

15

الفالني أو الوزير املختص القرارات الالزمة بهذا الشون ،فهنا عندما يشار إىل
القرارات فإنه يُفهم من خالل القانون هذا األمر ،وال حيتا إىل إضافة،
حبسب رأيي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

لكن األخت مقررة اللجنة تقول إن كلمة «اإلدارية» سقطت سهوًا.

املستشار القانوني للمجلس:
م هذه احلالة ميكن إضافتها ،وال شيء م ذلك.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل اجلزئية املتعلقة بتاريخ العمل
بالقانون ،أنا أرى أن يكون النص «خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به»،
وذلك أفضل من اجلدل م مسولة نفاذه وصدوره ،فعبارة «من تاريخ العمل به»
أدق م الصياغة...

5

الرئيـــــــــــــــس:
ولكن يا سعادة املستشار حنن صوتنا على املادة!

املستشار القانوني بوزارة العدل:

10

إذن ال مشكلة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي ملا أثري ،اللوائح م طبيعتها هي
قرارات إدارية ،قد تكون لوائح تنحميمية وقد تكون قرارات فردية .ما هو
القرار اإلداري؟ قد يكون قرارًا تنحميميًا يدخل م مصاف اللوائح التنحميمية
وقد يكون قرارات فردية ،اللوائح والقرارات ــ مثلما تفضل املستشار

20

القانوني للمجلس ــ تشمل اجلميع ،فهل سنقول «اللوائح اإلدارية العامة»
و«القرارات اإلدارية الفردية» .القانون واضح وشامل ،والتفاصيل اجلزئية ينوى
عنها املشرو .فالقانون كفيل ببيان القرارات واللوائح .واللوائح أصالً هي
قرارات إدارية ولكنها تعمل على تنحميم الشون العام م املوضوو الذي يناقشه
القانون ،والقرارات اإلدارية قد تعين أيضًا اللوائح .وحنن م التشريع نبتعد
عن االزدواجية .القرارات هي نفس اللوائح ،واللوائح هي قرارات تنحميمية
إدارية أو قرارات إدارية فردية .فنحن إذا دخلنا م هذه املتاهات التفصيلية
اليت ال معنى ا واليت من املفروض أن ينزه املشرو نفسه عنها ،فإننا لن
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25

ننتهي .وبالتالي فإن إضافة كلمة «اإلدارية» أو عدم إضافتها لن تغري شيحلًا ما
دمنا قد ذكرنا «اللوائح» ،فاللوائح تعين اللوائح التنحميمية العامة والقرارات
اإلدارية الفردية اليت متس كل فرد خياطبه هذا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما قالته األخت لولوة العوضي،
وهذا ما أردت قوله ،فالقرارات واللوائح التنفيذية هما أمر واحد ،فعلى سبيل

10

املثال صندوق النفقة صدرت فيه قرارات تنفيذية ،وهي نفسها اللوائح
التنفيذية ،فاألفضل أن تُكتب لوائح ،أو تكتب قرارات ،حبسب املنهج الذي
سوف نتبعه ،ولكنها واحدة م كل األحوال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،حنن صوتنا على املادة الثالثة وانتهينا من هذا النقاش .األخت
املقررة لديها طلب إعادة مداولة ،فهل ميكن أن تطلب إعادة املداولة اآلن؟
تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،الالئحة تنص على أن مشروعات القوانني
تناقش وتقر م مداولة واحدة ،ولكن جيوز بعد أخذ قرار اجمللس باملوافقة
على املشروو بقانون م جمموعه وقبل اختاذ القرار النهائي باملوافقة عليه ،أن
تُقدم طلبات إعادة املداولة ،ففي هذه احلالة سوف يكون هنا توفيق بني
النصني ،النص األول الذي يذهب إىل أن مشروعات القوانني تقر م مداولة
واحدة ،ولكن استثناء جيوز قبل أخذ الرأي النهائي على مشروو القانون أن
تقدم طلبات إعادة املداولة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل معنى كالمك أنه ال ميكن تقديم طلب إعادة مداولة ذه املادة
لدراستها وتقدميها إىل اللجنة اآلن؟

املستشار القانوني للمجلس:

5

نعم سيدي الرئيس ،ال ميكن تقديم طلبات إعادة املداولة إال بعد أخذ
املوافقة على مشروو القانون م جمموعه وقبل أخذ الرأي النهائي ،لكن
حاليًا ال جيوز ،ألن املادة  111من الالئحة الداخلية تنص على أنه «جيب إجراء
مداولة ثانية م بعض مواد مشروو القانون إذا قدم طلب كتابي إىل رئيس
اجمللس من احلكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو مخسة أعضاء على

10

األقل ،وذلك قبل اجللسة أو املوعد احملدد ألخذ الرأي نهائيًا على مشروو
القانون ،ويبني بالطلب املادة أو املواد املطلوب إعادة املداولة فيها وتعديلها
وأسباب ومربرات هذا التعديل والصياغة املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها»،
واملادة  111تنص أيضًا على أنه «ال جيوز م املداولة الثانية املناقشة م غري
التعديالت املقرتحة واليت قدم الطلب بشونها طبقًا للمادة السابقة ،ثم يؤخذ

15

الرأي بعد املناقشة على املواد اليت اقرتح تعديلها حبسب ترتيبها م املشروو،
وبعدئذ يؤخذ الرأي على املشروو بصفة نهائية» ،إذن التدر موجود ومكتوب
م الالئحة الداخلية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أننا مل نصوت على املادة الثالثة بل
ناقشناها وقمنا بالتصويت على موضوو تقديم املادة الثانية على املادة الثالثة،
ولكننا ناقشنا املادة الثالثة كما تفضل األخ السيد حبيب مكي وأضاف
كلمة «اإلدارية» ولكن أعتقد أننا مل نصوت عليها وبالتالي...
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الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا عندما ناقشنا تعديل األخ املستشار القانوني للمجلس ووافقتم
على تعديله قلت إن اجمللس وافق على املادة ككل بعد الصياغة .أما فيما
يتعلق باإلضافة اليت أضافها السيد حبيب مكي ،فقد ذكرت األخت مقررة
اللجنة أن الكلمة سقطت سهوًا وسوف تضاف فيما بعد ،معنى ذلك أن املادة

5

صوتنا عليها وهذا ما مت بالفعل .هل يوافق اجمللس على تقديم املادة الثالثة
على املادة الثانية لتصبح املادة الثالثة هي املادة الثانية واملادة الثانية هي املادة
الثالثة؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:

15

املادة  4 :3بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد م التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟ تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم

20

عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن الشريعة مصدر رئيسي من مصادر
التشريعي حبسب نص الدستور ،وأعتقد أنه حينما نرفع سن الطفولة من 15
إىل  11سنة سنقع م إشكالية مع الشريعة ،ألن الشريعة تكلف اإلنسان
وتضع عليه العقوبات واجلزاءات والثواب والعقاب منذ بلوغه احللم ،وبلوغ
احللم بني  14و 15سنة ،فونا ال أعرف ملاذا نرفع السن إىل  11سنة ونعتربه
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طفالً ،بينما إذا مل يصلِّ اعترب عاصيًا ،وإذا شرب اخلمر أقيم عليه احلد،
وإذا زنى أقيم عليه احلد ،فال أعرف ملاذا هذه التناقضات م أمة اإلسالم وم
أمة الشريعة؟ كلما نعق ناعق م الغرب اتبعناه ،صدق رسول امح صلى امح
عليه وسلم حينما قال "لتتبعن سنن من قبلكم شربًا بشرب وذراعًا بذراو ولو
دخلوا جحر ضب لدخلتموه" .نضع  11سنة ألن قوانني الغرب تضع هذه السن

5

وغدًا سيضعون  21سنة وحنن سنضع  21سنة! أعتقد أن السن كانت 15
سنة وقانون األحداث أيضًا  15سنة لنبقِ على  15سنة ،كذلك م الزوا م
قانون األحوال الشخصية أقر  15سنة ،ليست لدينا قواعد ثابتة كي نستقر
عليها وال أعلم ما الداعي لذلك؟! وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع األخ عبدالرمحن عبدالسالم ألن هذه

15

اجلملة سبق أن تكلمت عنها .شاركت مجيع الدول العربية م اتفاقية حقوق
الطفل وحتفحمت عليها ،وحنن اليوم نوتي بإلغاء التحفحمات بطريقة ضمنية ثم
ستخطر الدولة مبا مت بشون رفع التحفحمات وأهمها سن الطفل .وهذه
االتفاقية نفسها براء مما سنقوم به اآلن ألن االتفاقية تقول الطفل من عمره
أدنى من  11سنة ما مل تقرر القوانني الوطنية سنًا غري ذلك ،ومل تقل سنًا

20

أدنى أو أعلى .حنن م مشكلة حقوقية وقانونية ودستورية وخاصة فيما يتعلق
بسن الزوا  ،ألنه إذا متت املوافقة على هذا النص بإطالقه ستقع مملكة
البحرين م إشكالية أثناء مناقشة تقاريرها املتعلقة باتفاقية التمييز ضد
املرأة ،واتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليني لتزويج الصغار ،فالبد أن
ننتبه إىل هذه املواد .وال يعين الدخول م االتفاقيات أن نفسخ مجيع ثوابتنا
الوطنية إلرضاء اتفاقية دولية ،الدول الدميقراطية العريقة ليست طرفًا فيها،
على سبيل املثال :الواليات املتحدة األمريكية ليست طرفًا م االتفاقية
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الدولية ملناهضة التمييز ضد املرأة وليست طرفًا م اتفاقية الطفولة أيضًا،
لنكن حذرين عند تعاملنا مع التشريعات اليت ستحكمنا وحتكم أجياالً
قادمة غرينا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا من املواضيع اليت متت إثارتها م الدور
السابق باعتبار أن هنا أحكامًا نحممت سن الطفل بالنسبة لعالقته م العمل

10

والزوا وغري ذلك من العالقات ،لذلك الفكرة من طلب إعادة املداولة م
املادة اليت قدمناها هي أننا سنضع مادة تكفل احرتام األحكام املنصوص
عليها م القوانني النافذة األخرى ،مبعنى أن قانون أحكام األسرة حدد سن
الزوا بـ  11سنة ،وفيما يتعلق بالقصَّر حددناهم بـ  11سنة عند إبرام عقد
العمل ،وغري ذلك من القوانني اليت أخذت بتحديد سن أقل من  11سنة واليت

15

حنن نعتربها سن الطفولة ،والطفل م هذه السن سترتتب عليه التزامات
وواجبات .لذا لدينا طلب إعادة املداولة م املادة سنقدمه فيما بعد ،جمـــــمــله
ــ كما ذكرت ــ أن الدولة تكفل التمتع باحلقوق املنصوص عليها ،وتضمن
ما نصت عليه القوانني النافذة األخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل،
ومشلنا أيضًا فيما يتعلق بالطفل من أم حبرينية ،فكل هذه األمور ستكون

20

موجودة م املادة اليت طلبنا إعادة املداولة فيها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
25

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن كل ما ذكر صحيح وجيد ولكننا
مل يد هنا أي شيء خيالف الشريعة ،حنن نتحدث عن تعريف الطفل بتحديد
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سن قصوى ،مل نقل شيحلًا خيالف الشريعة م هذا املوضوو .م هذه األوضاو
حنن نتحدث عن أننا نريد أن ننشئ دولة مدنية ،الدولة املدنية ال ميكن أن
نعرفها مرة كذا ومرة كذا ،معنى الدولة املدنية القوانني الوضعية اليت يتفق
عليها اجملتمع ويقررها ،وبالتالي حنن أمام خيارين :إما أن نضع تعريف الطفل
م كل مرة وحندد السن وإما حندد سنًا معينة من الصفر إىل  11أو  21سنة،

5

ألنه إذا وصل إىل  21سنة يستطيع أن ميارس حقوقه السياسية .حنن اتفقنا م
اللجنة على أن سن الطفل تكون إىل  11سنة ولكن هذا ال مينع أن هنا
قوانني ــ كما تفضلت األخت مقررة اللجنة ــ ومواد حاكمة م بعض القوانني
وحنرتمها وهنا نص يثبت هذا املوضوو ،ولكن بشكل عام فيزيائيًا سن
الطفولة تبدأ منذ حلحمة الوالدة إىل  11سنة وتعترب هذه السن سن الطفولة

10

لكن ليس ذهنيًا أو تعاقديًا أو ما شابه ذلك ،والقوانني ستحدد هذه السن
كما أن الشريعة حتدد سنًا معينة والقانون اخلاص حيدد سنًا معينة ،وليس
هنا تناقض مع هذا املوضوو مطلقًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار
القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة معادة وميكن تقديم اقرتاح

20

بتعديلها ألن املادة أساسًا مل يصوت عليها اجمللس سابقًا باملوافقة وأعيدت إىل
اللجنة ،وإذا كانت هنا

اقرتاحات بتعديلها ميكن أن يناقشها اجمللس

ويقوم بالتصويت عليها بدون انتحمار إعادة املداولة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،صحيح أن مملكة البحرين حتفحمت على هذه
املادة ولكن حاليًا هنا توجه من اجلهات الرمسية بشكل خاص بون يرفع
هذا التحفظ عن طريق النص عليه م التشريع ،أي ليس هنا داوٍ ألن نرفعها
عن طريق األمم املتحدة ولكن من املمكن أن ننص عليه من خالل تثبيت سن

5

الطفل وهو كل من مل يتجاوز  11سنة .عندما نصت اتفاقية حقوق الطفل
على هذا النص كان النص واضحًا «كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة من
العمر ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه» ،فبالتالي
راعت االتفاقية الدول اليت تكون فيها سن الرشد عادة  11سنة أو أقل ألن
كل دولة ا طبيعتها اخلاصة ،وبالتالي من املفرتض أن نلتزم بهذا الشيء ألن

10

سن الرشد لدينا م البحرين تبدأ من  21سنة ،فبالتالي البد أن نوائم ذلك مع
االتفاقية الدولية ،والبحرين حترتم االتفاقيات الدولية أساسًا ،فنحن البد أن
نرفع سن الطفل إىل  11سنة ،وال أعتقد أن م ذلك خمالفة للدستور أو
أحكام الشريعة اإلسالمية ألن الدستور نص على أن الشريعة هي املصدر
الرئيسي للتشريع وبالتالي هي مصدر أساسي للتشريع ،واملذكرة التفسريية

15

أيضًا نصت على أن الشريعة اإلسالمية بثوابتها هي األساس ،فال أعتقد أن
رفع السن إىل  11سنة خيالف ثوابت الشريعة اإلسالمية ،وبالتالي أعتقد أن
حتديد سن الطفل إىل  11سنة خطوة إجيابية ململكة البحرين ،ألننا نتكلم
عن املسؤولية اجلنائية بالنسبة للطفل ،وما زال قانون األحداث حيدد سن
الطفل بـ  15سنة وبالتالي أعتقد أننا حنتا إىل مواءمته برفع السن ،ألن

20

أكثر الدول اليت رفعت سن الطفل وبالذات بالنسبة إىل موضوو املسؤولية
اجلنائية للطفل قالت إنه من هذه السن ال يشكل الطفل خطورة اجتماعية
ومن املمكن تقوميه ،فبالتالي أعتقد أن هذه السن تناسبنا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

25

شكرًا ،تفضلي سعادة األخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلوشي
وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.
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وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،كنت أريد أن أمسع بعض املالححمات قبل أن
أحتدث .نؤكد أن مملكة البحرين وقعت على اتفاقية الطفل اليت حُددت
فيها السن بـ  11سنة ،وهذا ال يتعارض مع أي قانون أو عرف م الدولة ،وهو

5

عرف عاملي ،وحنن لدينا املسنون ،حيث حددنا سن املسن بـني  11و 15سنة،
وهذا عرف عاملي ،فكل هذه األعمار يتفق عليها العامل ،وال أظن أن الدين
اإلسالمي يعارض هذه األمور .أمر آخر ،حنن وقعنا االتفاقية قبل سنني
طويلة ،ومُنحنا مهلة ملواءمة قوانني الدولة مع االتفاقية وإىل اآلن مل نقم
بذلك ،ومن الضروري أن نلتزم بهذه االتفاقية مبا أنها ال ختالف قوانيننا
وتتماشى مع العرف العاملي ،وليست هنا

10

إشكالية م أن تلتزم البحرين

بالعرف العاملي ،حيث حدد اخلرباء م العامل سن الطفولة بـ  11سنة وقد
تتغري م املستقبل ،فنحن نؤكد أن يكون الطفل كل مواطن مل يتجاوز
عمره  11سنة ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما ذكرته سعادة الوزيرة ،وليست

20

لدي فكرة عن التحفظ وكنت أسول سعادة الوزيرة عما إذا كانت لديها
فكرة إن كنا حتفحمنا على هذه املادة أو ال ،أنا أعرف أننا وقعنا على اتفاقية
حقوق الطفل ومل نتحفظ على هذه املادة ،هنا مواد معينة بسيطة ولكن
هذه املادة أخذنا بها .وكما قالت سعادة الوزيرة ينبغي أن نوائم ــ ووافقنا على
هذا األمر ــ تشريعاتنا احمللية مع بنود االتفاقية ،ولكن مع األسف الشديد
فإنه خالل هذه الفرتة الطويلة مل نستطع أن نوائم بني التشريعات األخرى
واالتفاقية ،فحدثت هذه اإلشكالية ،ومبا أننا اليوم وقعنا على هذه االتفاقية
فنحن ملزمون دوليًا باملوافقة على رفع سن الطفولة إىل  11سنة .وأعتقد أن
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25

النص الذي ذكرته األخت مقررة اللجنة وطلبت إعادة مداولته بإضافة هذه
الفقرة؛ حيل هذه اإلشكالية ،إىل أن نغري تشريعاتنا مبا يتفق مع ما جاء م
هذه االتفاقية ،فينبغي أن نوافق على ذلك ،وهذا النص سيزيل كل تناقض
بني ما جاء م مشروو القانون والقوانني األخرى ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أحببت أن أوضح أن البحرين مل تتحفظ

10

على املسولة املتعلقة بسن الـ  11سنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.
15

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أقول لألخ الدكتور عبدالعزيز أبل
إن الشريعة ليست قانونًا خاصًا بل هي قانون عام ،هذا من ناحية .خبصوص
هل خيالف هذا النص الشريعة؟ نعم ،وأنا أخاطب القانونيني م هذه املسولة،
عندما يرتكب البالغ الذي مل يبلغ سن الطفولة حبسب هذا القانون اجلرم

20

تكون العقوبة خمتلفة ،وإذا كان هنا تقصري من األب فسيحاسب األب،
ولكن م الشريعة إذا بلغ الشخص فإن املتبوو وهو األب ليس مسؤوالً عنه
شرعًا ،هنا خالف م القانون حول هذه املسولة ،إذا تركنا سن الطفولة
إىل  11يكون األب مسؤوالً عن الطفل م حالة تقصريه وحياسب على
تقصريه ،بينما م الشريعة م حال بلوغ الشخص األب ال حياسب ويكون
الشخص مسؤوالً عن جرمه ،وهذا هو الفرق ،فعندما أرفع سن الطفولة
فستتغري العقوبة ،وستتغري مسؤولية التابع واملتبوو ،وجيب أن نراعي ذلك،
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25

فهل أعاقبه شرعًا وال أعاقبه قانونًا وأقول ال خيالف الشريعة؟! هذا خيالف
الشريعة ،وأنا مستعد أن أحبث م املسولة مع كل من يدعي غري ذلك .جيب
احلرص م هذا املوضوو ،فمن غري املقبول تغيري هذه السن اتباعًا التفاقيات
دولية أو ما شابه ذلك ،فاتفاق رب العاملني معنا أوىل من االتفاقيات الدولية،
وأطلب تعديل السن إىل  15سنة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي ملا تفضلت به سعادة وزيرة التنمية
االجتماعية واألخ عبدالرمحن عبدالسالم فإن لدي بعض التعقيبات .وسوبدأ
مبا انتهى إليه األخ عبدالرمحن عبدالسالم .كل قوانيننا البحرينية باستثناء
قانون األحكام األسرية مبنية على القواعد الوضعية ،مسؤولية التابع واملتبوو
حيكمها القانون املدني ،وقواعد قانون العقوبات حيكمها القانون الوضعي
والقانون األيلوسكسوني والقانون الالتيين املشرت

15

متزاوجةً مع بعضها

البعض .مجيع قوانينا قوانني مدنية تقوم على القواعد الوضعية وليست
القواعد الشرعية .الكالم الذي تفضل به األخ عبدالرمحن عبدالسالم نقصد
به الفقه اإلسالمي ،والفقه اإلسالمي فيه اختالف كبري بني أخذ ورد،
ومساحة االختالف تضيق أحيانًا وتتسع أحيانًا أخرى .إذا حددنا سن الطفولة

20

بـ  11سنة فإن املشكلة الوحيدة اليت سنواجهها هي م قانون أحكام
األسرة ،وجيب أن تنتبهوا إىل ذلك؛ ألن قانون أحكام األسرة وضع نحمامًا
خاصًا لطريقة تعديله ،فإذا نص هذا القانون على أن سن الطفولة هي  11سنة
فمعنى هذا أنه مت تعديل قانون األحكام األسرية م غري حمله وبغري اآللية
اليت نص عليها هذا القانون لحمروف خاصة به .االقرتاح الذي تفضلت به
األخت مقررة اللجنة وأثنت عليه األخت الدكتورة بهية اجلشي سيخرجنا من
هذا املطب ،ما مل تكن األحكام أو املزايا املقررة م القوانني اخلاصة
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25

تقضي بغري ذلك ،وهذه املنهجية انتهجها املشرو التونسي عندما وجد أنه قد
يكون هنا

تضارب بني القوانني وتضارب بني األحكام ،حتى املشرو

التونسي رغم اتهامه بونه مشرو علماني أو مدني إال أنه انتبه إىل هذه النقطة
م قانون الطفل ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة فضيلة طاهر احملروس رئيس وحدة
محاية الطفل بوزارة الصحة.

رئيس وحدة محاية الطفل بوزارة الصحة:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،للتوضيح هنا دولتان م العامل مل توقعا على
اتفاقية حقوق الطفل وهما الصومال ألنه ليس لديها حكومة ،والواليات
املتحدة األمريكية ،والسبب الرئيس لتحفظ الواليات املتحدة األمريكية هو
التوظيف م اجليش ألنه يبدأ من سن الـ  ،11واآلن هنا ضغوط كبرية
والرئيس أوباما يدعم املوافقة على هذه االتفاقية .أمر آخر ،ملاذا حيدد السن بـ

15

11؟ هذا وضع من قبل األشخاص الذين وضعوا اتفاقية الطفل ،والذين سنّوا
قوانينهم الوطنية املتعلقة بالطفل م الدول العربية مثل تونس واملغرب ومصر
واآلن عُمان ومجيع دول اخلليج ،فنحن من غري املعقول أن نتخلف عن العامل
أو حتى عن الدول العربية .أمتنى على اإلخوة الذين يقولون إن هذا ضد
الشريعة أن يثبتوا لنا كيف أنه ضد الشريعة؟ األمر بتقديري هو التفسريات

20

املختلفة ملوضوو الشريعة ،ليس م الشريعة ما يقول إنه من سن أقل من  11ال
يعترب طفالً .ملاذا حيدد السن بـ 11؟ الوضع تغيّر م القرن احلادي والعشرين
عما هو عليه قبل أربعة عشر قرنًا ،قدميًا مل يكن هنا تعليم ،والحمروف
كانت خمتلفة ،فعندما يبلغ الشخص ليس لديه غري أن يتزو وينجب ،ومن
الناحية الصحية جيب أن نعترب الطفل مَن سنه أقل من  ،11فعلى الرغم من
النضج اجلسدي الفيزيائي فإن النضج العاطفي مازال حمدودًا ملن سنه أقل
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25

من  ،11وهذا محاية للطفل بوال حنمله املسؤولية عندما يرتكب جرمية
كبرية ،ألنه من غري املعقول أن تعدم شخصًا عمره  11سنة وأنت تعلم أنه غري
ناضج ،فإذا اعتربت مَن سنه أقل من  11طفالً فمعنى ذلك أن عقوبة اإلعدام
لن تطبق عليه ،ومجيعكم لديه أطفال ،فهل تعتقدون أن مَن عمره أقل من
 11سنة لديه من النضج العاطفي والنفسي ما جيعله يتحمل مسؤولية من هذا

5

النوو؟ أو أن يوضع م سجن مع الكبار ويعاقب كشخص بالغ؟ كما أن
الوالية على املال تنتحمر أن يبلغ الشخص  21عامًا ،كيف ال تثق م شخص
بون يتصرف م أمواله إىل أن يصل سن  21وم الوقت نفسه تعطيه مسؤولية
تكوين أسرة قبل سن 11؟! هذا محاية لألسرة ،فالعواقب الصحية على
اإلناث الالتي يتزوجن قبل سن  11كبرية ،هن م طور النمو وإذا تزوجن م

10

هذه السن وحدث محل فإن ذلك يؤثر على منو العحمام واكتمال اجلسم
والطول ،فإذا اعتربنا مَن سنه أقل من  11ليس طفالً ومسحنا له بالزوا فإن
ذلك يؤثر عليه صحيًا ونفسيًا ،احتمال اإلجهاض ،احتمال الوالدة املبكرة،
احتمال الطالق ،كل هذه األمور تكون احتماالتها أكرب ،ولذلك أدعم بقوة
أن نعترب مَن هو دون سن الـ  11طفالً؛ محايةً للطفل والستقرار األسرة

15

واجملتمع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،تفسري األخت الدكتورة فضيلة احملروس
ملسولة سن الـ  11يتنافى متامًا مع ما ندعو إليه م هذه اجمللس ،فإذا كان
احلديث عن قانون األسرة فإن الشق السين منه أجاز الزوا م سن الـ ،11
فمسولة اجلوازية من عدمها ليست حمل حبث ،ولذلك عندما وضعنا مسولة
احرتام األحكام اخلاصة األخرى فإن ذلك جاء باعتبار أن كل طوائف
البحرين أجازت الزوا ملَن سنه أقل من  ،11فورجو أال خنلط بني األمرين.
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25

فيما يتعلق بالوالية على املال فقد كان للطفل الذي عمره أقل من  21سنة
ــ مبوجب القانون ــ حق التصرف م األموال ،وهذا مذكور م قانون الوالية
على املال .بالنسبة إىل ختوف الشيخ عبدالرمحن عبدالسالم ،هذه ليست املرة
األوىل اليت يطرح فيها هذا األمر ،فقد طرح كثريًا على مستوى الدول
العربية ،ومت التصدي له من قبل علماء الدين بني التفسري املؤيد والتفسري

5

املعارض ،ولكننا أمام مسولة ما هو مصدر التشريعات لنا كدول؟ ولن أعيد
الشرح م هذا اجلانب فقد أوضحته األخت لولوة العوضي .لذلك حنن وضعنا
مسولة احرتام األحكام األخرى ألنها قد تقرر بني واجبات خمتلفة .أساس
هذا القانون منصب م مبادئ احلماية للطفل ،ال نقول م أي سن نطبق عليه
عقوبات ونضع عليه تدابري؛ ألن هنا سن طفولة واعتمدنا البدء م التدابري،

10

وكلما ارتفع سن الطفل طبقنا عليه تدابري أكثر ومن ثم تطبق عليه العقوبة
بعد سن الـ  ،15وهذا ليس جبديد ،فاملسؤولية اجلنائية مبوجب قانون
العقوبات البحريين تبدأ من سن الـ  .15بالنسبة إىل موضوو الوالدين ،مبوجب
هذا القانون لن يطبق اجلزاء مبجرد املخالفة ،فالطفل إن قام مبخالفة فلن
تعاقب الوالدين ،متى تعاقب الوالدين؟ تعاقب الوالدين عندما يكون هنا

15

تقصري وإهمال م تربية أبنائهما ،ومن املفرتض أن تعاقب الوالدين إذا أساءوا
مراقبة سلو أبنائهما وتربيتهم ،لكن إذا كان التصرف شخصيًا من الطفل
نفسه فتتخذ التدابري اليت تقوّم سلوكه ــ ابتداء من سن السابعة حتى
اخلامسة عشرة ــ لذلك فإن التصنيف الفحلوي حبسب العمر كان هو
املستهدف ،وعليه لن أقول لك إن خماوفك م حملها أو م غري حملها ،لكن

20

فعالً فيها مراعاة والتزام من قبلنا بهذه النصوص ،لذلك حرصنا على أن
توجد ضمانة لألحكام مبوجب القوانني األخرى النافذة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد تصحيح معلومة ــ وإن كانت خار نطاق
النص ــ الواليات املتحدة األمريكية مل تصدق على هذه االتفاقية ليس بسبب
املشاركة م اجليش ،وإمنا بسبب فرض عقوبة اإلعدام على األحداث،
وكلنا نعلم أن الواليات املتحدة تطبق حكم اإلعدام على األحداث دون سن

5

العاشرة ،وآخرها حكم اإلعدام الصادر حبق حدث م سن الثانية عشرة
بالصعق الكهربائي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدي سؤال موجه إىل األخت الدكتورة فاطمة البلوشي

10

خبصوص توقيع البحرين على االتفاقية اليت تنص على أن السن هي  11سنة،
السؤال هو هل بعد توقيع االتفاقية ميكن أن نوتي بقانون للطفل يضع حدًا
أقل أو أكثر من هذه السن احملددة؟

وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:

15

شكرًا معالي الرئيس ،مادامت البحرين قد وقعت على هذه االتفاقية
منذ سنوات طويلة فيفرتض أنها موافقة على هذا األمر ،وبالعكس فهذه
االتفاقية تعطي الدول فرصة لتعديل قوانينها ،حاليًا توجد قوانني حتدد
الطفل بسن خمتلفة مثل قانون األحداث وقانون أحكام األسرة وغريهما من
القوانني ،لكن عندما يوضع هذا القانون اخلاص بالطفل فهو سيكون

20

املرجعية لكل هذه القوانني ،حبيث تبدأ كل جهة مع مرور الوقت بتعديل
قوانينها حبسب هذا القانون ،السؤال الذي يُطرح دائمًا :هل حندده بسن 11
أم ال؟ نقول ما دمنا كدولة اتفقنا عامليًا على أن الطفل من عمره أقل من 11
سنة فعلينا االلتزام بذلك .وأذكر م آخر مناقشة التفاقية الطفل أنه مت
االتفاق على سن  11فلماذا ال يطبق سواء م األحداث أو م قضايا الزوا
وغريهما من القضايا؟ لذا جيب أن يوضع خط فاصل وواضح لسن الطفل،
فال جيوز أن يكون م قانون  15سنة وم قانون آخر  11سنة وقانون ثالث
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حيدده بسن أخرى ،فالبد من حتديد سن معينة أوالً ثم نعمل مبوجب هذا
القانون .هذا التعريف مهم جدًا ،فكما حددنا سن املسن جيب أن حندد سن
الطفل ألنه ترتتب عليه أمور كثرية ،حبيث تعدل القوانني األخرى لتتواءم
معها ،ألن من إحدى مرئيات حوار التوافق الوطين مواءمة القوانني احمللية
باالتفاقيات الدولية اليت وقعتها مملكة البحرين ،فكيف نوتي اآلن ونرتاجع

5

عن هذا األمر؟ نقطة أخرى مهمة جدًا خبصوص أن احلدث يتحمل والداه
العقاب عنه ،هذا غري صحيح ،احلدث له عقوبة تكون خمففة عن البالغ
وهنا قانون شامل يبني كيفية التعامل معه ،لذا أرى أن رفع سن احلدث هو
م مصلحتنا حبيث نستطيع احملافحمة على أكثر عدد ممكن من أبنائنا من
خالل محايتهم من االيرار إىل طريق اجلرمية وانتها القانون ،ألن قانون

10

األحداث ال حيفظ أبناءنا فقط بعد حدوث اجلرمية بل حيفحمهم حتى قبل
حدوثها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.

15

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا ثالث نقاط رئيسية :أوالً :ردًا على األخ
عبدالرمحن عبدالسالم خبصوص تطبيق الشريعة أقول إن كل قوانيننا
قائمة على أساس قواعد مدنية واضحة ،فنحن ال نعاقب السارق بقطع اليد

20

وال نعاقب الزاني بالرجم ،لدينا قوانني واضحة م هذا اجلانب ،وبالتالي ما
طرحه األخ عبدالرمحن عبدالسالم هو أحكام شرعية حبتة ال تطبق م
القانون املدني كما ذكر سعادة األخ عبدالعزيز الفاضل ،فنحن دولة مدنية
وقد صغنا القوانني صياغة مدنية .ثانيًا :يُقرأ م بداية هذه املادة "يقصد
بالطفل م هذا القانون" وبالتالي فإن كل األحكام الواردة م القانون
تنطبق على الشخص منذ مولده إىل  11سنة ،ولكن إذا كانت هنا
قوانني أخرى حددت سن الطفولة بسن خمتلفة فإنه يؤخذ بذلك ،وكما
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ذكرت األخت مقررة اللجنة أنهم سيضيفون فقرة بهذا املعنى لكن حتى
الصياغة احلالية تقول إن الطفل م أحكام هذا القانون هو مَن مل يتجاوز
سن  11سنة من عمره .ثالثًا :حنن لسنا أقدر من دول عربية إسالمية أخرى
شرعت مثل هذه القوانني ،فاملغرب ومصر حددتا سن الطفل مبن مل يتجاوز
سن  11سنة وهي دول إسالمية ــ ولن نزيد عليهما م إسالمنا ــ وبالتالي

5

أعتقد أن من سبقنا من دول إسالمية شرعت بنفس السن فيجب أن نتفق
معها ،وأخريًا أقول إن االتفاقية وقعنا عليها سنة 1111م واآلن بعد مضي
عشرين سنة حناول أن نعد ا ،فورى أن أي توجيل إضام سينعكس سلبًا
علينا ،أرى أن ننهي هذه املادة ونتفق على أن السن الصحيحة هي  11سنة،
وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ السيد ضياء حييى املوسوي.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،اجلدل سيكون م أكثر من موضع وم
أكثر من قانون ،فهنا

نصوص مقدسة م الشريعة وهنا

اجتهادات

فقهاء ،واجتهادات الفقهاء شيء غري مقدس ويعتمد على اجتهادات بشرية
وعلى أفق الفقيه وعلى املكان ــ وحتى الفقهاء يتكلمون عن أهمية الزمان
واملكان م قراءة النص ــ وكما يقول ابن رشد ــ وهو فيلسوف كبري ــ إذا

20

تعارض النص مع العقل لوينا عنق النص ليتوافق مع العقل خصوصًا م
القضايا االجتهادية ،حنن أمام اآلالف من الفقهاء وكلهم خمتلفون م
قضايا فرعية واجتهادية ــ ال نتكلم عن الثوابت ــ فمن حيل لنا هذه القضايا؟
فبعض الفقهاء حيدد السن بـ 14سنة وبعضهم بـ  15سنة وآخرون بـ  11سنة،
فمن يقول بـ  14سنة لن يؤمن مبا قاله من حدده بسن الـ  15سنة ،وهنا البد
من التوكيد على أنهم بشر ــ هم حمل احرتام ــ لكن جيب أال نوخذ كل ما
يُطرح على مستوى التقديس إال م قضايا الثوابت وهي مسائل ال جدال
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فيها ،قضايا أخرى هي تارخيانية النص فالفالسفة يتكلمون بعقلية
اركيولوجية نقدية وحفريات م النص ،وهنا شيء امسه تارخيانية النص،
هذا النص وُجد م تاريخ معني ال ميكن أن نوخذ به اليوم ونضعه م
حجمه ،ولذلك فالشافعي عندما كان يفيت م العراق اختلف عندما أفتى
م مصر وذلك الختالف األفق املوجود م البيحلة ،لذلك أعتقد أن ذلك سيؤثر

5

م الكثري من املسائل حتى م قانون األحوال الشخصية ،هنا من سيقول
حنن ال نؤمن بقانون األحوال الشخصية ألنه يتعارض مع القرآن وذلك لقيامه
على اجتهادات شخصية؛ مما يعطل قانونًا مهمًا جدًا خيدم املرأة والطفل
وكل املواطنني البحرينيني بسبب قراءة اجتهادية ،وهذا سيدخلنا م
خالفات كثرية وم مسائل وقوانني خمتلفة الجتهادات فقهاء ،ومع احرتامي

10

م لكن أقول جيب مراعاة الزمن واملكان وتطور التاريخ والعصر مبا ال
يتضارب مع ثوابت الشريعة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ علي عبدالرضا العصفور.

15

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم امح الرمحن الرحيم ،بالنسبة إىل العمر
أعتقد أننا نواجه مشكلة سياسية ،والواقع أنه عندما نصطدم بومر يتعلق
بالعمر واجلانب الشرعي نقول إننا منارس قوانني الدولة املدنية وإن قوانيننا

20

هي قوانني مدنية ،وإذا أردنا مترير ما يتوافق مع حدث معني أخذنا من
اجلانب الديين وقلنا إن الشريعة اإلسالمية هي مصدر من مصادر التشريع
وال ميكن أن حنيد عنه ،فيما يتعلق بعمر الطفل ال يستطيع أحد أن يتجاوز
الشرو ويقول إن عمر الطفل هو  11سنة والدليل ــ وليسمح لي معالي الرئيس
مبثل بسيط وكما يقولون ال حياء م الدين ــ ماذا لو حدث محل من عالقة
غري شرعية لطفل عمره  11سنة ،هل سيعاقب على أنه طفل وال يتحمل
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املسؤولية ويُرت

املوضوو أم سيؤخذ إىل احملكمة ويفرض عليه القانون

ويُزو ويصبح ربًا ألسرة؟ هذا مثال ،كيف سنتعامل معه؟ حنن اليوم نواجه
مشكلة حقيقية هي مشكلة سياسية تتعلق برفع سن الطفل عندما يتعلق
األمر بالسياسة أما فيما يتعلق باجلانب الشرعي فال ميكن تر

هذا

املوضوو ،وكما تفضل األخ السيد ضياء املوسوي وقال إنها رؤى فقهاء،

5

ولكن هذا كالم مرفوض ومردود عليه ،فللجانب الفقهي حق اختصاص
كما للطبيب اختصاصه فللفقهاء اختصاصهم أيضًا ،وهذا ما بينه امح
تعاىل عندما ذكر أن هنا نفرًا من الناس يتصدون للجانب الشرعي وهم
من يفيت م هذا اجلانب ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ حنن اآلن دخلنا م نقاش فقهي بعيد عن موضوو
املادة ،فهل يوافق اجمللس على قفل باب النقاش م هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

20

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.
25

العضو دالل جاسم الزايد:
(املادة  5 :4بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
كما جاءت من احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:

15

املادة  :1توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.

20

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن حذف هذه املادة غري صحيح ،ألن
هنا قوانني كثرية تنحمم هذه املسائل ،وهنا ال توجد لدينا أي تفاصيل حول
منح اجلنسية أو غريها ،وإمنا هي تعطي حقًّا من حقوق الطفل لتكون له
جنسية ،فونا ال أجد أي ضرر من وجودها م هذا القانون مع ضمان وجودها
م قانون اجلنسية ،ألننا عندما نعرض قانونًا للطفل م احملافل الدولية من
غري هذه املادة سوف تكون فيه ثغرة ،ألننا مل ننص م هذا القانون على حق
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الطفل م أن تكون له اجلنسية وهو القانون الذي يتعلق جبميع حقوقه وهذا
يعترب حقًّا من احلقوق ،أعتقد أن وجودها م هذا القانون ضروري جدًا حتى
لو وجدت بالتفصيل م قانون اجلنسية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة كانت مثار جدل كبري م
املناقشات اليت دارت م الدور السابق ،وأساس إعادتها إىل اللجنة كان بناء

10

على طلب من بعض اإلخوة األعضاء إللغائها ،هنا خطورة م صياغة أي
مواد متعلقة باجلنسية ،والصياغة هي اليت دفعتنا إىل طلب إلغاء هذه املادة
وذلك بناءً على مداخالت اإلخوة األعضاء ،وكانت املادة تنص على« :لكل
طفل احلق م اجلنسية ،»...إن اخلطورة تكمن م عبارة «لكل طفل» وحنن
نعلم متامًا تفاصيل اكتساب اجلنسية البحرينية م قانون اجلنسية ،وهذه

15

تعترب من القوانني السيادية وتكون ا الوضعية اخلاصة حتى م أثناء منح
مكتسبات إضافية .أما بالنسبة للقوانني األخرى فنحن اطلعنا عليها وقرأنا
منوذ قانون الطفل التونسي ،وحنن نعرف أن جملة الطفل التونسي هي من
القوانني املتقدمة ،والنص فيها باحلرف الواحد «لكل طفل احلق م ا وية
منذ والدته وتشمل ا وية االسم واللقب العائلي وتاريخ الوالدة واجلنسية»،

20

والدولة وضعت نصًّا بشون اجلنسية أو مل تضعه م قانون الطفل لن يضع
عليها أي مسؤولية م هذه املسولة بالذات ،وطاملا أن هنا قانونًا للجنسية
ينحمم األحكام والشروط وكل تفاصيلها ،لذلك حنن م اللجنة توجهنا
بطلب إلغاء هذه املادة ،واألمر مرتو

للمجلس م تقرير هذا الشون،

وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضلت به األخت مقررة اللجنة

5

م أن النص بصورته األولية كان نصًّا خطريًا ،وخاصة أننا ناقشنا هذه النص
نقاشًا مستفيضًا ،هل يقصد بكل طفل الطفل البحريين أو غري البحريين؟
فكانت اجتاهات اجمللس خمتلفة .وإن حذف هذه املادة لن يرتب أي مسؤولية
على مملكة البحرين بل سيجنبنا مشاكل التطبيق والتقارير عند اللجنة
الدولية اخلاصة مبناقشة تقارير الطفولة ،ألنه عندما نقول ينحممها وفقًا

10

ألحكام قانون اجلنسية قد يفهم منه أن املشرو البحريين ــ وهذا قانون جديد
يلغي القوانني السابقة ــ اجته إىل األطفال غري البحرينيني ليشملهم قانون
اجلنسية البحريين ،وبناء على ذلك سيرتتب على الدولة التزام بتعديل قانون
اجلنسية مبا يتالءم مع القانون احلالي .إن القاعدة القانونية هي أن القانون
الالحق يلغي السابق ،وحنن نعرف اجتاهات اللجان األممية م األمم املتحدة

15

فهي تريد أن تعامل اجلميع مبسطرة واحدة وهذا رأيناه عند مناقشتهم لتقارير
الدول العربية وا جوم السابق والالحق على تقارير الدول العربية ،فحذفها
أكثر أمنًا وسالمة طاملا أن هنا قانونًا ينحمم أحكام اجلنسية البحرينية
سواء كانت اجلنسية األصلية أو اجلنسية املكتسبة ،واألمر مرتو
للمجلس ،والكالم الذي تفضلت به األخت مقررة اللجنة سيجنبنا الكثري

20

من املشاكل العملية عند إعداد التقارير ومناقشتها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان األخت نانسي خضوري ذكرتين بوخذ الرأي
النهائي على تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاو واألمن الوطين خبصوص
مشروو قانون بالتصديق على االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي بني دول
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جملس التعاون لدول اخلليج العربية واملريكوسور ،املرافق للمرسوم رقم ()21
لسنة 2111م ،وقد وافق اجمللس على مشروو القانون م جمموعه ،فهل يوافق
عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروو القانون بصفة نهائية .تفضلي األخت الدكتورة فضيلة
طاهر احملروس رئيس وحدة محاية الطفل بوزارة الصحة.
10

رئيس وحدة محاية الطفل بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  1من قانون الطفل املصري تقول« :لكل
طفل احلق م أن تكون له جنسية وفقًا ألحكام القانون اخلاص باجلنسية
املصرية» ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن اقرتاح اللجنة بإلغاء املادة كان على أساس

20

تعديل اإلخوان م جملس النواب ،ولكن إذا مل يوافق اجمللس على قرار
اللجنة فالنص الذي جاء من احلكومة هو األفضل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.

25

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن بقاء النص األصلي م املادة أفضل
ململكة البحرين م احملافل الدولية ،ألن هذا حقًّا من حقوق الطفل أن تكون
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له اجلنسية ،وإن ختوف بعض الزمالء الذي قد يفهم منه أن كل طفل يولد
م البحرين جيب إعطاؤه اجلنسية البحرينية؛ يناقض قانون اجلنسية ،وإمنا
أقول كل طفل له احلق م أن تكون له جنسية وذلك وفقًا ألحكام قانون
اجلنسية البحرينية ،كما أتى م املادة الواردة من احلكومة وهو أفضل
للبحرين م احملافل الدولية .حنن اليوم حنتا إىل أن نقف م احملافل الدولية

5

وتكون أوضاعنا مرتبة ومن أحسن ما يكون وعلى أفضل درجة ،وال أعتقد
أن إلغاء هذه املادة سيعطينا مصلحة بل على العكس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

10

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعرف متامًا أهمية أن تكون النصوص
على مستوى عالٍ عند عرض التقارير على اللجان األممية ونتفق على ذلك،
ولكن بالنسبة ملوضوو اجلنسية قلت حنن م مومن بالنص املوجود م مشروو
احلكومة ،ولكن هنا

15

التزامات أدبية ستكون على الدول م اتفاقية

حقوق الطفل ،وعندما توتي لتطبيق هذه االتفاقية م قانونك وتنحممها
سيصبح عليك االلتزام أشد ،ألنها تصبح تقارير وتكون مطالبًا بتعديل
وضعك بني الفرتة واألخرى من أجل أن ترفع عنك أي توصيات ،أين تكمن
اإلشكالية؟ حنن عندما أخذنا مبشروو احلكومة وقلنا« :لكل طفل احلق

20

م أن تكون له جنسية» فمعنى ذلك كل طفل ،عند إرجاعه لقانون أحكام
اجلنسية البحرينية وجدت نفسك أمام حالة مل ينحممها قانون أحكام
اجلنسية البحرينية ،م هذه احلالة تصبح الدولة ملزمة بتنحميم وضع هؤالء
األطفال املوجودين على إقليم البحرين ،وهذا النص واضح لكل طفل على
مستوى إقليمك تكون الدولة ملزمة بوضع ما يكسبه اجلنسية وفقًا لقانون
اجلنسية البحرينية ،فإذا مل ينحممه قانون اجلنسية م هذه احلالة جيب عليك
وضع تشريعات تنحمم إكسابه هذه اجلنسية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ النقيب حسني سلمان مطر رئيس فرو الوزارات
وا يحلات احلكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أوضح أن هنا قانونًا ينحمم موضوو
اجلنسية ومن يستحقها ،لذا نرى أن حذف هذه املادة سيكون أوجب ملشروو
القانون ولكي ال يكون هنا تفسري خبالف الواقع املوجود ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعقيبًا على ما تفضل به األخ مجال فخرو
عندما قال سيكون هنا هجوم علينا ،ما هي نوعية هذا ا جوم؟ نوعيته أن

15

الدولة ال متنح جنسيتها ملن يولد على أرضها كما م الدول األوروبية والدول
األخرى ،هذا هو ا جوم ،هل حنن نريد أن مننح األطفال الذين يولدون على
أرض البحرين ،أو احلاالت اليت مل ينحممها قانون اجلنسية ــ مثلما تفضلت
األخت مقررة اللجنة ــ أن ينحممها املشرو الحقًا التزامًا بهذا القانون باعتباره
قانونًا الحقًا على قانون اجلنسية ،إن هذا األمر سيضع البحرين م حمك

20

اختبار ومسولة أممية أمام اللجنة األممية اخلاصة مبناقشة التقارير ،إن
حذفها أسلم وآمن ململكة البحرين ،ألن موضوو اجلنسية أمر سيادي
وختضعه الدولة ملربراتها السيادية ،ولكن أن نوتي وحنن ال نفقه هذا النص
ونقول إنه أوجب وأحسن وأكفو لنا وجتميالً للبحرين م احملافل الدولية،
على املدى القصري قد يكون كالمكم صحيحًا ولكن على املدى الطويل
وتوجهات اللجان األممية ومطالبتها للدول بون حتذوا حذو الدولة الغربية،
فسيطلب منا معاملة املسطرة الواحدة ،فهل لدى هذه الدولة استعداد ألن
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 11

2111/11/31م املضبطة 5

25

يكون هذا النص موضع نزاو ونقاش أمام اللجان األممية وأمام مسؤوليتها
وخاصة أن اجلنسية حق سيادي ،والدول اخلليجية دول ليست مثل مصر اليت
ال يوجد فيها استقطاب للعمالة األجنبية وال تعد مصدر جذب لغري املواطنني،
إن دول اخلليج ا وضع خاص وحتى العمالة الوافدة إذا ولد ا أشخاص م
البحرين وبقوا فيها فعليك أن تنحمم حالتهم وحنن نعلم التوجه احلالي م

5

اجلنسية و(الكارت البلونك) فيما يتعلق بقواعد اجلنسية الدولية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.

10

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أنا أذكر جيدًا عندما بدأنا م مناقشة
مشروو الطفل اتفقنا على بعض املبادئ منها املواضيع اليت تنحممها القوانني
األخرى واليت جيب أن نتجنبها م هذا القانون ،مادام أن هنا

قانونًا

15

للجنسية صادر عام 1113م ــ وقد تكون عليه تعديالت كثرية ــ ينحمم هذه
العملية فمن األفضل أال يشار إىل هذا املوضوو م قانون الطفل ،ألن هنا
قانونًا خاصًا ينحممه ،وذكره هنا سيؤدي إىل بعض الغموض ،ألن الكثري من
الدول لديها أنحممة م هذا األمر أن كل من يولد على أرضها مينح اجلنسية،
وحنن لسنا من هذه الدول .بالتالي هنا قانون خاص يبني ويوضح أن هنا

20

أطفاالً جمهولي األبوين ميكن أن مينحوا اجلنسية وأمور كثرية ينحممها
القانون .لذا فإن ما توصلت إليه اللجنة هو األمر الصحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما كنا م اللجنة كان هنا الكثري من
اجلدل خبصوص هل نبقي على النص أم ال ،ودخلنا م تفسريات كثرية وحتى
االتفاقية الدولية املعنية حبقوق الطفل بالنسبة إىل موضوو اجلنسية عندما
وضعت هذا النص كان القصد منه عدم حرمان أي طفل من اجلنسية ،كان

5

هذا هو قصدها فقط ،وبالتالي يكون التنحميم حبسب تنحميم الدول .ومع أني
أميل إىل رأي األعضاء القائل إن هذا ال يعين أن أي طفل يولد على أرضنا
سوف حيصل على اجلنسية ،ولكن مادام هذا اجلدل موجودًا ،فالبد أن
حنذف هذا النص ،ألن م الدول اخلليجية بشكل عام يوجد أشخاص بال
جنسية ،وبالتالي قد يكون هذا النص حبكم القانون الذي مينح اجلنسية

10

بدون مراعاة أي ضوابط بالنسبة إىل هذا املوضوو .بعض الدول العربية عندما
وضعت هذه النصوص كانت تشري إىل هؤالء األشخاص حتى مينحوا
اجلنسية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما نتكلم ــ بني كل كلمة وأخرى ــ
ونقول إن الالحق يَجُبُّ السابق ،معنى ذلك أننا بهذا القانون نلغي كل قوانينا

20

السابقة ،وهذا أمر غري صحيح ،وإمنا إذا أتت مادة خاصة م قانون تتعارض
مع مادة خاصة م قانون آخر ،عندئذ نطبق عليها مبدأ أن الالحق َيجُبُّ
السابق ،هذا أوالً .ثانيًَا :حنن حتمًا أمام مشكلة على املستوى العاملي،
والناس واملنحممات الدولية تنحمر إىل البحرين ،وآتي أنا اآلن وأوازن ،هل من
األفضل لي أن أكتب قانونًا يُقبل من قبل املنحممات الدولية وينخفض أو يقل
انتقادهم لي فيه ،أو أن أكتب قانونًا امسح فيه م وأعطيهم جماالً لالنتقاد،
وخاصة أن هذه املادة ،ليست مادة مُطلقة ،أنا مل أقل م هذه املادة« :لكل
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طفل احلق م أن تكون له جنسية» وصمت ،مل أقل هذا الشيء ،وإمنا قلت:
«لكل طفل احلق م أن تكون له جنسية وفقًا ألحكام القانون اخلاص
املتعلق باجلنسية» فنسبت هذه املادة إىل قانون ،وبإمكاني أن أكتب م
قانون اجلنسية ما أشاء من حمحمورات لكي تتناسب مع هذه املادة ،ولكن
االتفاقية الدولية تتكلم عن حق الطفل م أن تكون له جنسية ،والقوانني

5

الشبيهة تتكلم عن حق الطفل م أن تكون له جنسية ،فِلمَ قلقي أنا من
وضع هذه املادة م القانون ،م حني أنين أحتا إليها كي أؤكد للمحافل
الدولية أنين أعامل الناس معاملة صحيحة م البحرين؟! النقطة األخرية،
سعادة الوزير تكلم عن موضوو أنه إذا كان هنا قانون يغطي شيحلًا معينًا
فعلينا استبعاده ،بهذه الطريقة سوف نلغي هذا القانون بوكمله ،هذا القانون

10

يتكلم عن التعليم فنلغيه ،ويتكلم عن الصحة فنلغيه ،هذا القانون ينحمم
كل حقوق الطفل املفروضة للمواطن العادي ،ولكن لكونه طفالً ركزنا
األحكام اخلاصة به م هذا القانون ،إذا أنا قلت ألن هنا قانون جنسية
ينحمم أحكام اجلنسية سولغي هذا الباب من هذا القانون ،فالبد أيضًا أن
ألغي ما يتعلق بالتعليم ألن هنا قانونًا خاصًا بالتعليم ،وألغي كذلك الباب

15

املتعلق بالصحة ألني لدي قانونًا للصحة ،وهلم جرا ،هذا غري معقول .حنن
نتكلم م إطار واحد ،أن ما ميس الطفل م البحرين يُنحمم م هذا القانون،
وتناقشنا هل الطفل غري البحريين ينطبق عليه هذا القانون ،وقلنا نعم ينطبق
عليه م حدود معينة ،وقلنا إنه ينطبق عليه فيما خيص االلتزامات الدولية.
ولكن أن أقول إن كل شيء له قانون يُنحممه ألغيه من هذا القانون،

20

فاألفضل أن ألغي هذا القانون وأريح نفسي منه .البد أن نكون واضحني م
أننا نتكلم عن قانون يُنحمم حقوق الطفل من سن صفر إىل سن ما قبل الثامنة
عشرة ،ختيل أن كل ما يتعلق بالطفل من تعليم وصحة وعمل وتدريب
ودراسة ،هنا

أنحممة وقوانني أخرى تنحممها مجيعًا ،فهل ألغي كل هذه

القوانني؟! بالطبع ال ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:

5

شكرًا معالي الرئيس ،جملس النواب عندما اقرتح هذا املشروو
ــ وعند العودة إىل املشروو األصلي الذي قُدّم إىل احلكومة ــ وقامت
احلكومة بصياغته وإعادته إىل جملس النواب ،كانت م القانون فصول
كاملة تتعلق بتعليم الطفل وصحته ،وأمور كثرية ومتشعبة ،كثري من هذه
الفصول وهذه املواد ألغيت بسبب أنها مكررة م قوانني سارية ومعمول بها،

10

فليس األمر أن ننسخ كل القوانني األخرى ،فهي قوانني سارية ونافذة منذ
سنوات .ولكن ال عيب أن تكون هنا إشارة إىل تعليم الطفل ،ولكن ال
يصح أن نعيد كل ما جاء م قانون التعليم مرة أخرى م قانون الطفل،
وكذلك األمر بالنسبة إىل الصحة .فيجوز أن نوخذ شيحلًا ولكن ليس كل
شيء ،وهذه هي النقطة اليت ركزنا عليها ،وقلنا إذا كان هنا قانون يُنحمم

15

هذا العمل ،وأضفيت مادة هنا فقد تشكل نوعًا من الغموض ،فاألفضل
أال تكون موجودة ،هذه هي النقطة اليت أشرنا إليها .أما بالنسبة إىل احملافل
الدولية ،فالكالم واضح ،هل لديك قانون للجنسية؟ نعم ،لدي قانون
للجنسية يُنحمم كل حاالت اجلنسية ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:

25

شكرًا سيدي الرئيس ،كوني عضوًا م جلنة شؤون املرأة والطفل،
فإنين أدبيًا أمتسك بقرار ورأي اللجنة حبذف هذه املادة ،وسوف تواجهنا مواد
أخرى آثرنا أن حنذفها ألنها مغطاة م قانون آخر .أنا أعتقد ــ كما قال
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معالي وزير شؤون جملسي الشورى النواب ــ أن م قانون اجلنسية وضمن
مرئيات حوار التوافق الوطين م الشون احلقوقي والشون االجتماعي ما
سيحتم إجراء بعض التعديالت على كثري من القوانني ،ومن بينها قانون
اجلنسية .لكن جاءتين اآلن فكرة ــ وليعذرني زمالئي م جلنة شؤون املرأة
والطفل ــ صيغة ال أعرف مدى قانونيتها ،ولكن دعوني أقرتح هذه الصيغة

5

اليت تقول« :يكتسب الطفل اجلنسية وفقًا ألحكام القانون اخلاص
باجلنسية البحرينية» وهذا مقرتح أرجو أن يكون مقبوالً ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

10

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل ما تطرق إليه األخ مجال فخرو
أحب أن أرد على نقطتني م هذا اجلانب .بالنسبة إىل تقارير البحرين املرفوعة
ــ ووزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية موجودة اآلن ــ قدمت البحرين

15

تقريريها الثاني والثالث م يونيو 2111م ،وال أعلم إن كان األخ مجال فخرو
مطلعًا على التقريرين أم ال ،وأقصد هنا أن أعلق على كالمه حني قال إن
هنا

هجومًا بشون اجلنسية من اللجنة األممية .اللجنة الدولية ماذا قالت

بشون االسم واجلنسية؟ قالت« :وقد رحبت اللجنة باألمر امللكي لسنة 2111م
الذي منح اجلنسية ألكثر من  312من أبناء املرأة البحرينية املتزوجة من غري

20

حبريين ،كما سجلت اللجنة تقديرها إلصدار قانون يقضي بإعفاء أطفال
النساء البحرينيات املتزوجات من غري حبرينيني من رسوم اخلدمات مثل
الصحة والتعليم والسكن وغريها ،»...بالتالي فإن تقرير البحرين فيما يتعلق
باألمور املتعلقة باألطفال م ناحية اجلنسية ،جاءت اإلشادة به م حمورين،
وهذا ما تضمنه التقرير .وبالتالي جيب أال خنشى من منازعة املؤسسات
الدولية م مسولة اجلنسية ،وحنب أن نؤكد ــ وميكن أن تؤكد وزارة
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25

حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية هذا الكالم أيضًا ــ أن عددًا من الدول
اليت وضعت هذا البند م قوانينها مل متنح مثل هذه امليزات اليت منحها
التشريع البحريين ألطفال املرأة غري البحرينية ،وكذلك بالنسبة إىل معاجلة
من ليس لديهم جنسية ،لذلك حنن نطلب حذف هذه املادة .وأما مسولة أن
الالحق ينسخ السابق فهذا يكون م حالة وجود نصوص تتعارض مع

5

النصوص النافذة ،ولكن م هذا النص حنن نُنشئ نصًا جديدًا لن يكون له
أي تعارض مع نص قديم سابق ،ألنك فرضته لكل طفل ،ومعناه :يا مشرو
عدّل قانون اجلنسية مبا يُكسب الكل اجلنسية البحرينية ،إذا مل تغطه
أحكام اجلنسية البحرينية ،هذا ما خنشاه ،وهذا ما نؤكده ،ولذلك أمتنى
أن يكون اجتاه اجمللس ــ مثل ما تفضل سعادة الوزير عبدالعزيز الفاضل بهذا

10

الشون ــ حذف هذه املادة ،ومثلما أيدت وزارة الداخلية حذف هذه املادة .وحنن
نؤكد أن هنا أصواتًا ــ موجودة أمساؤهم ــ من هذا اجمللس هي من تقدمت
بطلب إلغاء هذه املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،م احلقيقة موضوو اجلنسية م اخلليج
بشكل عام ،هو موضوو حساس ،وبالتالي حنن نواجه مشكلة هوية أوالً،

20

وهنا دول كثرية اليوم يكون عدد املواطنني فيها أقل من عدد املقيمني،
وأنا أحتدث عن األجانب وليس العرب ،فالعرب هم جزء منا .إذن فالوضع
حساس جدًا بالنسبة إىل مسولة اجلنسية .أيضًا ،اليوم نفتح الباب أمام أي
تفسريات يُمكن أن تعترب م اخلار ــ م الدول األوروبية ــ أن هذا فتح باب
جتنيس املقيمني من غري العرب ،ومن غري من ينتمي إىل هويتنا ،وم ذلك
خطورة .وأذكر أنه كان هنا تصريح ألحد السفراء املقيمني م البحرين،
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25

أحدث ضجة عندما قال إن األجانب أو العاملني من جنسيته أو من منطقة
معينة ينبغي أن حيصلوا على احلقوق االقتصادية والسياسية .إذن حنن نواجه
مشكلة ،وم حقيقة األمر حنن خنتلف عن ــ مع احرتامي لرأي اآلخرين ــ
مصر ،فالعرب ال يهاجرون إىل مصر ،وكذلك املغرب ال أحد يهاجر إليها،
لكن هنا

هجرة باجتاه اخلليج ،أي باجتاه املنطقة األكثر استقرارًا

5

واألكثر غنًى ،وبالتالي حنن نواجه حساسية م هذا املوضوو .وأنا أعتقد أنه
من الضروري جدًا أن ننتبه إىل أي شيء يؤشر إىل فتح ثغرة م هذا املوضوو
ويؤدي إىل تغري م املوازين وتغري م ا وية .لذلك أنا أؤيد قرار اللجنة ،وأرجو
أن ينتبه اإلخوان إىل هذه املسولة ،ويبقوها كما هو منصوص عليها م قانون
اجلنسية البحريين ،وأنا ال أحتدث عن الطفل البحريين فليس هنا مشكلة

10

م جنسية البحريين ،وإمنا أحتدث فقط عن عدم إتاحة الفرصة أو أي ثغرة
م القانون ملنح اجلنسية ألي شخص من خار البحرين أو من خار الوطن
العربي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،هل هنا مالححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:

20

إذن أمامنا اآلن قرار اللجنة واحلكومة مع قرار اللجنة ،فهل مازال
األخ خليل الذوادي مصرًّا على اقرتاحه؟

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
سيدي الرئيس ،أنا عضو م جلنة شؤون املرأة والطفل وملتزم بقرار
اللجنة ،حتى لو كان خيالف وجهة نحمري ،وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة حبذف املادة  1؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:

5

إذن تُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة  :1توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

10

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

20

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
25

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة  11املستحدثة :توصي اللجنة بعدم املوافقة على استحداث هذه
املادة من قبل جملس النواب.
30
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:

15

املادة ( 13 :11بعد التعديل) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد م التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية

20

جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص الذي ورد من احلكومة م هذا
املوضوو نص على «وفقًا للنحمم واملواعيد اليت حتددها وزارة الصحة» ،وجاءت
اللجنة وعدلت م هذه املادة وقالت «وفقًا للنحمم واألماكن» ،أرى أن
«املواعيد» هي األصح ألن ما هو املقصود باملواعيد؟ املقصود به أن تطعيمات
الطفل ا مواعيد حمددة حبيث يوخذ كل فرتة تطعيمات معينة ،وأن تضع
وزارة الصحة مواعيد حمددة لتطعيم الطفل ،فوعتقد أن النص الذي أتى من
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25

احلكومة أفضل ألنين ال أعرف ما املقصود بــ «األماكن» هل وزارة الصحة
حتدد أماكن معينة للتطعيمات ألنه من املمكن أن يعطي املركز الصحي
الطفل التطعيمات ،فونا أعتقد أن «املواعيد» أصح وأقرت ح أن نرجع إىل النص
كما أتى من احلكومة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،متت صياغة هذه املادة بناء على االتفاق مع

10

اجلهات املعنية وخاصة أن وزارة الصحة هي اليت وضعت هذا النص ،وأعتقد
أن األخت الدكتورة ندى حفاظ أكدت عبارة «النحمم واألماكن» باعتبار أن
هذه العبارة أنسب إليهم فيما يتعلق بعملهم م الوزارة؛ ألن الوزارة م بعض
األحيان تقرر إعطاء التطعيمات لوجود أمر معني فتكون هنا عدة أماكن
حتى ال تقيّد بهذا األمر ،وأن التطعيم دائمًا يواكبه حتديد املواعيد م هذا

15

اجلانب ،وبناء عليه أود أن أؤكد نقطة معينة أن هذه الصياغة جاءت
متكاملة حبسب إجراءات وزارة الصحة واملالئم بالنسبة إليها لتنفيذ وتوفري
مثل هذه اخلدمات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة هنا وقعت م نفس اخلطو الذي وقعت
فيه م املادة اليت قمت بتصحيحها وهو الفرق بني التوصية واإلقرار ،تقول م
توصيتها «استبدال عبارة "ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصني على"
الواردة م الفقرة األخرية من املادة بعبارة "ويقع واجب تطعيم وحتصني الطفل
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25

على"» ،لكن اللجنة عندما أعادت العبارة ووضعتها م خانة القرار نقلتها
كما أتت من احلكومة ،إضافة إىل ذلك استبدلت اللجنة عبارة «الولي أو
الوصي» م مجيع املواد بعبارة «والديه أو الشخص الذي يكون الطفل م
حضانته» لكن اللجنة م توصيتها نقلت العبارة كما هي ومل تستبدل أي
شيء ووضعتها كما أتت من احلكومة .أرى أن اللجنة البد أن تقوم بتعديل

5

الفقرة كاملة حبسب توصيتها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
10

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع توصية اللجنة وأعتقد أن النص
بالفعل أصبح متكامالً م كل فقراته .بالنسبة إىل النقطة اليت ذكرتها
األخت الدكتورة بهية اجلشي وهي عن «النحمم واألماكن» ،أعتقد أن نص
اللجنة صحيح ألن النحمم أساسًا تغطي املواعيد فعندما نقول :نحمام التطعيم

15

والفحص معنى ذلك أنه يشمل أمورًا كثرية مبا فيها متى يوخذ الطفل
التطعيم وم أي عمر؟ إذن كلمة النحمم ستغطي املواعيد ،وأعتقد أن كلمة
األماكن كما أوضحت األخت مقررة اللجنة صحيحة ألنه ليس هنا مركز
واحد للتطعيم بل هنا قسم للطفولة واألمومة م كل مركز وأحيانًا تعطى
التطعيمات خار مباني وزارة الصحة ،على سبيل املثال تعطى التطعيمات م

20

احلاالت الوبائية وحتدد األماكن بقرار من وزير الصحة ،فوعتقد أن اللجنة
موفقة م النص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات أخرى؟

25

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:

10

املادة  14املستحدثة :توصي اللجنة باملوافقة على استحداث هذه املادة
بالصيغة الواردة م التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية

15

جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا

إجراء وضعه جملس النواب م هذا

النص م حالة رفض الوالدين أو املتولي رعاية الطفل تقدميه للعال  ،لكنين

20

مل أرَ م توصية اللجنة ما يعادل هذا النص ومل نرَ بديالً للنص الذي جاء من
جملس النواب وهو م حالة رفض الوالدين أو ولي األمر عال الطفل ماذا
حيدث؟ هل نقول إننا قمنا بواجبنا وقلنا للوالد إن حالة ولد خطرية ورفض
العال فهل يتحمل الوالد املسؤولية فقط؟ كوننا نقر حبقيقة سائدة م
اجملتمع أن الوالدين ميلكون هذا الطفل و ما احلق م التصرف كما
يشاءان ،لذلك جيب على الدولة أن تكون مسؤولة عن هذا الطفل م حالة
رفض الوالدين عال الطفل ،ولكن مل أجد م نص اللجنة ما يشري إىل
مسؤولية الدولة م التدخل عند رفض الوالدين معاجلة الطفل من مرض قد
يهدد حياته ،وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،أحرتم وجهة نحمر األخت الدكتورة بهية
اجلشي وهي من أكثر املواد الشائكة م القانون .هذه التوصية توصلنا إليها
بالتوافق مع اجلهات الرمسية وبينا م اجلدول األسباب اليت قادتنا إىل هذا
املربر ،سؤال وجهناه إىل وزارة الصحة :هل لديكم إحصائيات عن عدد اآلباء
الذين رفضوا عال أبنائهم؟ فكانت اإلجابة :ليست هنا أي إحصائية أو

10

أرقام .فنحن املشرعون كي نضع نصًا بهذا الشكل البد أن تكون لدينا
مصادر للتشريع كوجود حاجة ،وبناء عليه اختذنا هذا الرأي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات أخرى؟

15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هذه املادة بالصيغة الواردة م

20

التقرير؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وأرفع اجللسة لالسرتاحة.

(رفعت اجللسة مدة ساعة ثم استؤنفت)
30
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الرئيـــــــــــــــس:
بسم امح نستونف اجللسة .تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
الفصل الثالث :البطاقة الصحية للطفل :توصي اللجنة بتعديل ترتيب

5

الفصل ليصبح (الفصل الثاني) ،واملوافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد
م التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على مسمى الفصل؟

10

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

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي

20

األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( 15 :21بعد التعديل) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد م التقرير.

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:

10

املادة  :21توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟
15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟
20

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

25

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة  :22توصي اللجنة حبذف هذه املادة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:

15

املادة ( 11 :23بعد التعديل) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد م التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذه املادة؟

20

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

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.
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30

العضو دالل جاسم الزايد:
املادة ( 24 :35بعد التعديل) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد م التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا

5

مالححمات على هذه املادة؟ تفضل األخ الدكتور عصام

عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا مالححمة على صياغة هذه املادة ،صدر

10

املادة يقول« :جيوز لوزير التنمية االجتماعية م حالة وجود خماطر حمدقة
تهدد سالمة األطفال وصحتهم إغالق الدار مؤقتًا بقرار مسبب يكون نافذًا
فور صدوره» ،ونهاية الفقرة الثانية تقول« :ويرتتب على عدم رفع الدعوى إىل
احملكمة املختصة خالل املدة املذكورة اعتبار القرار نافذًا» ،هو نافذ من
تاريخ صدوره ،فهذه العبارة األخرية زائدة وال أهمية ا وتتناقض مع صدر

15

املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،وجهة نحمر األخ املستشار القانوني للمجلس
صحيحة ،فالقرار نافذ مبجرد الصدور ،فإذا رفع الشخص الدعوى فإنه
يستوقف األمر من خالل احملكمة ،وإن مل يرفع الدعوى فالقرار يعترب
نافذًا ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ما تفضل به األخ املستشار القانوني
للمجلس صحيح ،وأضيف أن مسمى وزير التنمية االجتماعية أصبح اآلن وزير
حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية ،فيجب تعديل املسمى أينما ورد،
وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما تفضل به األخ املستشار القانوني
للمجلس ،فكما شرح ووافقته األخت دالل الزايد فإن القرار يكون نافذًا
من تاريخ صدوره .خبصوص الطعن عليه أمام احملكمة ،هذه مسولة دار بها
أطفال والغلق اإلداري حالة استثنائية ،فمن املفرتض أن تعدل هذه املادة ،فهي
تقول« :وجيوز لصاحب الدار أن يطعن م القرار أمام احملكمة املختصة» ،ما

15

هي احملكمة املختصة؟ إن عدنا إىل قانون املرافعات فستكون احملاكم
اإلدارية ،وتواصل املادة« :خالل ثالثني يومًا من تاريخ العمل به» ،هذا لطلب
وقف تنفيذه ،فمادام القرار صادرًا ونافذًا فهذا يعين أن الدار مغلقة واألطفال
موجودون م بيوتهم ،فنعطي صاحب الدار اليت صدر قرار بإغالقها حق
الطعن عليه بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة والقرار يرت للمحكمة ،أما

20

أن نرت األمر بهذه احلالة السائبة فبه ضرر على مصاحل أصحاب الدُور وعلى
األطفال امللتحقني لتلقي التعليم م هذه الدُور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما ذكر زمالئي أتفق م النقطة األوىل مع
ما تفضل به األخ املستشار القانوني للمجلس ،ولكن لدي مالححمة ثانية .م
الفقرة األوىل وردت كلمة "مؤقتًا" عند إغالق الدار لكن بدون حتديد حد
أقصى لتلك املدة فتكون املدة مفتوحة ورمبا تزيد على عدة شهور ورمبا تصل

5

إىل سنة أو أكثر ،وخاصة إذا نحمرنا إىل الفقرة الثانية حيث أعطت صاحب
الدار للطعن م القرار مدة تصل إىل  31يومًا ،فهي تقول« :وجيوز لصاحب
الدار أن يطعن م القرار أمام احملكمة املختصة خالل ثالثني يومًا من تاريخ
العمل به» ،لذا أرى أن تُحدد الفرتة املؤقتة م النص حتى تكون واضحة
للمطّلع أو القارئ وحتى ال ختر عن نطاق الفرتة املؤقتة ،وأقرتح إضافة عبارة

10

"ملدة ال تزيد على ثالثة شهور" بغية حتديد الوقت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

15

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع مجيع املالححمات اليت وردت ولكن
جعل الوسيلة الوحيدة لصاحب الدار هي الطعن أمام احملكمة فيه نوو من
التعسف ،إذا كنت سوغلق الدار مؤقتًا فيجب أن أعطيه فرتة إلزالة أسباب

20

املخاطر املوجودة ،فإذا مل يز ا يصبح القرار نهائيًا ،ويستطيع أن يطعن فيه،
ولكن أن أطلب منه الطعن أمام احملكمة مباشرةً مبجرد اإلغالق املؤقت
لوجود خماطر ففي ذلك نوو من التعسف ،وقد يكون هذا اإلجراء متبعًا م
مجيع القوانني كقانون اجلمعيات مثالً...
25

الرئيـــــــــــــــس:
ما هو املقرتح؟
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املستشار القانوني بوزارة العدل:
املقرتح هو منح صاحب الدار مهلة إلزالة أسباب املخاطر ،فإذا مل يز ا
يصدر القرار بإغالق الدار ،وبعد ذلك حيق له الطعن أمام احملكمة ،فماذا
يفعل بعد اإلغالق؟ يذهب إىل احملكمة للطعن م القرار! من األفضل أن
أعطيه الفرصة ليزيل أسباب املخاطر ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن كالم األخ املستشار صحيح ،وأنا
م احلقيقة ال أعلم ما إذا كانت املواد اليت سبقت هذه املادة تناولت موضوو
اإلنذار أم مل تتناوله ،ولكنين ال أتفق مع األخ السيد حبيب مكي م حتديد
مدة زمنية؛ ألنك تغلق الدار لوجود أسباب معينة ،حائط سيقع ،ليس هنا
كهرباء ،ليس هنا

أمن وإىل آخره ،فمن الصعب أن تقول :مدة ثالثة

15

شهور ،فقد تغلقها يومًا واحدًا وقد تغلقها ستة شهور ،ألنك إذا أغلقتها لسبب
معني وبقي هذا السبب فستحمل الدار مغلقة .أتفق مع النص الوارد بعد التعديل
ولكن أعتقد أن هنا وجاهة فيما طرحه األخ املستشار ورمبا حتتا اللجنة
إىل دراسة هذا املوضوو ،لذا أرى أن من األفضل إعادة هذه املادة إىل اللجنة،
وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

25

شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما ذكره األخ املستشار ،وأرى أن
تر موضوو إغالق الدار بقرار مسبب بشكل مطلق حيتا إىل تعديل ولكن
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ليس بتحديد املدة ،فكما قال األخ مجال فخرو فإن املدة قد تكون شهرًا أو
شهرين أو ثالثة أشهر أو حتى سنة ،واإلغالق بالطبع سيكون لسبب من
األسباب ،فحبذا لو عدلت اللجنة العبارة لتكون "إغالق الدار بقرار مسبب
إىل أن تزول أسباب اإلغالق" ،مبعنى أن تغلق إىل أن تزيل الدار األسباب اليت
أُغلقت بسببها ،فإذا كان اإلغالق بشكل دائم ومل تزل األسباب ففي هذه

5

احلالة يلجو صاحب الدار إىل احملكمة ،ولكن جيب أن حندد فرتة إلزالة
أسباب اإلغالق وال نرت األمر بشكل عام ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.

10

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعقيبًا على كالم األخ مجال فخرو أنا مل أقل
فرتة حمددة مبعنى فرتة حمددة تابعة لكل األسباب ،وإمنا فرتة ا حد أقصى
راجعة إىل القرار ألنه مكتوب فيه بقرار مسبب ،والسبب هو أنه موجود،

15

فيجب حتديد الفرتة ،ألن الفرتة إذا كانت مفتوحة تكون غري مؤقتة ،ذا
السبب أفضل أن حتدد الفرتة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن متفقون على تعديل األخ املستشار
القانوني للمجلس وأمتنى أن يتبناه أحد اإلخوان ليتم التصويت عليه كاقرتاح.
الشيء الثاني فيما يتعلق مبا ذكره األخ مجال فخرو فقد سبق للمجلس أن
وافق على نص املادة التالي :تتوىل األجهزة الفنية املختصة بوزارة التنمية
االجتماعية التفتيش الفين واإلشراف املالي واإلداري على دور احلضانة
للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ،كما
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تتوىل الوزارة إخطار الدار فيما يتبني ا من أوجه املخالفة مع إنذارها
بتصحيحها خالل مهلة مناسبة حتددها ا ،فهذه املادة عامة ثم جاءت
لتخصص املخاطر اليت تهدد السالمة ،لذلك فإن قرار الغلق باختاذ هذه
اإلجراءات تستوجبه الضرورة حبسب ما أوضحوه لنا ،كون تتفشى أمراض
وتكون من الصعوبة تالفيها ،فهم حيتاجون إىل نصوص تكون بويديهم أثناء

5

التطبيق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني
للمجلس.

10

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،حينما يكون النص «جيوز لوزير التنمية
االجتماعية م حالة وجود خماطر حمدقة تهدد سالمة األطفال إغالق الدار
مؤقتًا» ،إذن يكون إغالق الدار مؤقتًا ينطوي على معنى حتديد مدة بقرار

15

مسبب ،ومعنى ذلك أنه مت اإلغالق لكذا وكذا ،فإذا تدار صاحب الدار
معاجلة هذه األسباب اليت أغلقت الدار مؤقتًا بسببها فحينحلذ ميكن أن يُلغى
هذا القرار وتفتح الدار ،ألنه ال يتضمن إلغاء الرتخيص بل تضمن فقط
اإلغالق املؤقت ،واإلغالق املؤقت يعين حتديد مدة ،فإذا زالت هذه األسباب
اليت سُبب فيها القرار تعود الدار ،فوعتقد أن النص كاف وواضح حسبما

20

وافقتم عليه سوى إلغاء الفقرة األخرية من الفقرة الثانية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

25

( ) 12

2111/11/31م املضبطة 5

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي لكالم سعادة املستشار القانوني
للمجلس لكننا أمام فرتة  31يومًا فإذا مل يطعن خال ا م القرار أصبح
القرار حمصالً ،وإذا كانت أسباب إزالة املخاطر ستوخذ أكثر من هذه
الفرتة فكيف سوعاجل الوضع احلالي؟

5

الرئيـــــــــــــــس:
سعادة املستشار ،املخاطر ليست واحدة ،فبعض املخاطر تقتضي أن
تُغلق الدار فورًا ،فعلى سبيل املثال ،إذا كان املبنى آيالً للسقوط وهنا
خطر على األطفال أو هنا وباء فيجب أن تغلق فورًا...

10

املستشار القانونـي بوزارة العدل:
سيدي الرئيس ،ال خالف م أنها تغلق فورًا م حالة اخلطر فقرار
اإلغالق املؤقت معرتف به ،ولكن البد من حتديد الفرتة اليت ستُغلق فيها
حتى نرت فرصة لصاحب الدار لكي يزيل أسباب هذه املخاطر ،وأال يعل

15

اللجوء إىل القضاء هو السبيل الوحيد إللغاء القرار...

الرئيـــــــــــــــس:
إذن أنت مع قرار اإلغالق ثم إعطاء مهلة إلزالة أسباب اإلغالق؟
20

املستشار القانوني بوزارة العدل:
نعم.

الرئيـــــــــــــــس:
هل من املمكن صياغة املادة بالشكل الذي تفضلت به ،ليتبناه أحد
اإلخوة؟
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املستشار القانوني بوزارة العدل:
سيدي الرئيس ،النص هو« :جيوز لوزير التنمية االجتماعية م حالة
وجود خماطر حمدقة تهدد سالمة األطفال وصحتهم ،إغالق الدار ويُمنح
صاحب الدار مهلة حمددة ــ شهرًا أو شهرين أو ثالثة أشهر حبسب النص ــ
إلزالة أسباب املخاطر ،وم حالة انتهاء املدة بدون إزالة أسباب املخاطر يصبح

5

القرار نهائيًا وجيوز له الطعن» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أقرتح أن تستعيد اللجنة املادة ملزيد من الدراسة مع اإلخوة
املستشارين ومع اإلخوة م احلكومة ،هذا هو رأيي.

10

العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،أرى أننا نضيع أنفسنا بونفسنا بهذا القرار فهذه املادة
رجعت مخس مرات إىل اللجنة ،حنن هنا وضعنا جوازية الغلق بشكل مؤقت
وميكن الطعن عليه ،وهنا نتكلم عن حالة ليست طبيعية بل حالة خاصة

15

تتعلق باخلطورة اليت تستوجب الغلق ،وإذا كنا سنرجعها إىل اللجنة فوريد أن
أذكركم مبا تفضلت به األخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية
االجتماعية أن املوضوو سيؤجل ،وبناء على ما تطرقوا إليه من كالم
فاألعضاء م اللجنة مجعوا املقرتحات وسوقرأها عليكم :نص املادة املقرتح
هو« :جيوز لوزير التنمية االجتماعية م حالة وجود خماطر حمدقة تهدد

20

سالمة األطفال وصحتهم إغالق الدار مؤقتًا ،حلني تصحيح الوضع خالل
عشرة أيام عمل ويكون قرار اإلغالق نافذًا إذا مل تزل األسباب ،وجيوز
لصاحب الدار أن يطعن م القرار أمام احملكمة املختصة خالل  31يومًا من
تاريخ نفاذ القرار» ،وشكرًا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:

5

شكرًا معالي الرئيس ،هذه املادة عندما عُرضت م جملس النواب
حُذفت ،وهذه املادة هي جزء من مواد كثرية تتعلق بدور احلضانة فمن ينشئ
دار احلضانة أو يعطى الرتخيص بإنشائها فله احلق م إجراءات إغالقها،
أعتقد أن كل هذه األمور تنحممها القرارات الوزارية والالئحة الداخلية ،وال
داعي أن تذكر م القانون ألنها إجراءات جيب أن يتبعها الوزير ،فالسؤال مع

10

احرتامنا ملا ذكره األخ املستشار القانوني :هل سيلجو الوزير إلقفال الدار
بدون توجيه إنذار أوالً إلصالح اخلالل م الدار؟ طبعًا ال ،فا دف ليس إغالق
الدار بل إصالح وضعها ،فهذه املادة مكانها القرارات الوزارية وهي جزء من
عمل الوزير ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي لكل ما تفضل به اإلخوة مبن

20

فيهم سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب ،فنحن أمام نص البد أن
نوازن فيه بني سلطة الدولة ممثلة م وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية
م الرقابة على إجراءات السالمة ،واحلالة اليت تشكل خطرًا على سالمة
األطفال وعلى حقوق صاحب الدار ،هذا النص ال جيوز بوية حالة من األحوال
أن يرت

لوزير من الوزراء ألنه يتضمن حق التقاضي ،وحق التقاضي من

احلقوق اليت كفلها الدستور وال جيوز تركها للوائح التنفيذية حبيث تنص
عليها أو ال تنص عليها ،التحملم اإلداري مطلوب والنص الذي اقرتحه اإلخوة ــ
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والذي قرأته األخت دالل الزايد ــ نص متوازن ،حبيث مينح الشخص حق
التحملم أمام الوزارة ويرفع أسباب الوقف املؤقت ثم يطعن على القرار أمام
احملكمة املختصة ،حيث راعينا فيه ثالثة أمور :سلطة الدولة ،وحقوق
صاحب الدار ،وحقوق األطفال ،مع احرتامي لألخ املستشار القانوني للمجلس
فهذا النص ليس فيه حتديد للمدة ــ ال حدها األقصى وال حدها األدنى ــ م

5

الوقف املؤقت ،فالوقف املؤقت قد يكون  1أشهر وقد يكون سنة أيضًًا،
فال يوجد حد أقصى للوقف املؤقت فهذه أمور البد أن ينحممها القانون وال
ترت للوائح ،وعلينا أن نوازن بني حقوق ثالثة أطراف م العملية اليت يتضمنها
هذا النص ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كنت أستفسر من ممثلي وزارة التنمية

15

االجتماعية عن وجود ما ينحمم دور احلضانة وتراخيصها وإغالقها وغريها من
األمور ،وما فهمته منهم أن هنا

قرارًا وليس قانونًا بهذا الشون ،لذلك

فالوزارة حتبذ هذا األمر ألن املوجود هو قرار وليس قانونًا بهذا الشون،
فوعتقد أنه إذا كان القرار الذي ينحمم دور احلضانة حيتوي على مثل هذا
األمر فال داعي لوجوده م هذا القانون ،حيث تستطيع وزارة التنمية

20

االجتماعية أن تنحمم أمورها مبوجب القرار أو أن نصدر قانونًا للحضانة أسوة
بقوانني رياض األطفال وغريها ،وإذا مل يكن هنا

قانون ينحمم دور

احلضانة فوعتقد أنه قد آن األوان ألن نصدر قانونًا خاصًّا بدور احلضانة وال
نكتفي بإصدار القرار ،فحتى دور احلضانة حتتا إىل إعادة نحمر وتنحميم م
مجيع اجلوانب ،وهذا لن يُنحمم إال عن طريق القانون وليس عن طريق
القرارات ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حمسن محيد مرهون املستشار القانونـي لشؤون
اللجان باجمللس.

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،هذا القرار قد ال يكون بالضرورة متعلقًا
مبخالفة من قبل صاحب الدار بل قد تكون هنا خماطر خارجية ال تتطلب
من صاحب الدار نفسه أن يقيّم أوضاو الدار ،وإمنا هنا خماطر خارجية
مثل محماهرات تتطلب إغالق الدار إغالقًا مؤقتًا ،وقد يكون هنا
يتطلب اإلغالق ،أو قد تكون هنا

وباء

حرائق م املنطقة تعرض األطفال

10

للخطر ،هذه املادة تتكلم عن املخاطر احملدقة وال تتكلم عن خمالفات البد
من تقوميها ،واملخاطر قد تكون خارجية أو بسبب خمالفات موجودة،
وبالتالي فالنص املوجود ــ مع التعديل الذي اقرتحه األخ الدكتور عصام
الربزيي ــ هو النص الصحيح ،فهو إغالق مؤقت ملاذا؟ ألن الوقت سيكون
مرتبطًا باحلالة املوجودة نفسها ،وخاصة إذا كانت احلالة خارجية فمتى

15

تنتهي هذه احلالة اخلارجية ينتهي الوقت احملدد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة بقراءة النص املقرتح.
20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس« ،جيوز لوزير حقوق اإلنسان والتنمية
االجتماعية م حالة وجود خماطر حمدقة تهدد سالمة األطفال وصحتهم
إغالق الدار مؤقتًا حلني تصحيح الوضع خالل عشرة أيام عمل ،ويكون قرار
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اإلغالق نافذًا إذا مل تُزل األسباب ،وجيوز لصاحب الدار أن يطعن م القرار
أمام حمكمة األمور املستعجلة خالل  31يومًا من تاريخ نفاذ القرار»،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،هل يوافق اجمللس على هذه املادة بالتعديل املقرتح؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:

10

إذن تُقر هذه املادة بالتعديل املقرتح .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
(الباب اخلامس :رعاية الطفل العامل واألم العاملة) :توصي اللجنة

15

حبذف هذا الباب.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذا الباب؟

20

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذا الباب؟

الرئيـــــــــــــــس:

25

(أغلبية موافقة)
إذن حيذف هذا الباب .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
30
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العضو دالل جاسم الزايد:
(الباب الثامن :املعاملة اجلنائية لألطفال) :توصي اللجنة بعدم املوافقة
على حذف هذا الباب.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات على هذا الباب؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل موضوو إحلاق باب املعاملة
اجلنائية لألطفال بقانون الطفل ،فقد سبق أن ناقشنا ذلك كثريًا م املرات
السابقة اليت ناقشنا فيها هذا القانون ،واألخت دالل الزايد تعلم أن هنا
مقرتحًا بتعديل قانون األحداث ،وهو تعديل جذري وشامل وقُدّم أيضًا إىل
جلنة شؤون املرأة والطفل للنحمر فيه وأُجل ،وكثري من املواد اليت وردت م

15

مقرتح القانون أُخذ بها م هذ الباب املتعلق باملعاملة اجلنائية لألطفال .ليس
صحيحًا أن كل الدول تُضمِن املعاملة اجلنائية لألطفال م قانون الطفل.
قانون الطفل يتكلم عن الطفولة من سن صفر إىل سن مثانية عشر عامًا،
بينما املعاملة اجلنائية لألطفال تتكلم عن األحداث ،وسن احلدث ختتلف،
أي أنه ال يغطي كل سنوات الطفولة ،فإذن هذا الباب مت إقحامه م قانون

20

الطفل ألنه ال يتعلق بكل فحلات األطفال من صفر إىل الثامنة عشرة ،وكثري
من الدول أيضًا أخذت بقانون لألحداث منفصل عن قانون الطفل ،وكان
هذا هو توجهنا عندما قدمنا مقرتحًا بتعديل قانون األحداث ،وصراحة فقد
غطينا فيه كل الثغرات اليت كانت موجودة م القانون السابق ،وكثري من
املواد م هذا القانون موخوذة من ذلك القانون .فونا ال أدري ملاذا تصر اللجنة
على إحلاق املعاملة اجلنائية لألطفال بقانون الطفل وهي موضوو آخر يتعلق
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فقط باملعاملة اجلنائية ،واملعاملة اجلنائية ال تنطبق على كل األطفال ،وإمنا
على فحلة األحداث فقط ،وشكرًا.

(وهنا توىل رئاسة اجللسة سعادة السيد مجال حممد فخرو
النائب األول لرئيس اجمللس)

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت بدرية يوسف اجليب الوكيل املساعد للرعاية
والتوهيل االجتماعي بوزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.
10

الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل املادة السابقة لدي تعليق عليها،
ومل أمتكن من اإلدالء به.

النائب األول للرئيس:

15

ولكن يا أخت بدرية حنن صوتنا على املادة وانتهى األمر.

الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي:
املشكلة أننا إذا وضعنا هذا األمر م القانون فسوف يكون هنا
فراغ ،ألنه ذكر العقوبة ومل يُذكر اإلنشاء...

20

النائب األول للرئيس:
يا أخت بدرية املادة مت التصويت عليها ،ولكن أنتم لديكم حق طلب
إعادة املداولة بعد االنتهاء من مناقشة القانون.
25

الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي:
إن شاء امح .بالنسبة إىل املعاملة اجلنائية حنن نتفق مع األخت
الدكتورة بهية اجلشي م مسولة فصلها عن قانون الطفل ،ففي مرئيات حوار
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التوافق الوطين كان هنا توافق على احلاجة املاسة إىل أن يكون قانون
األحداث منفصالً عن قانون الطفل ،وشكرًا.

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

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أوضح أن قانون الطفل إذا مل يشتمل
على املعاملة اجلنائية للطفل فما جدوى هذا القانون م األصل .قانون األحداث
البحريين صدر سنة 1115م ومل جيرِ عليه أي تعديل ،وحنن اآلن رفعنا سن

10

الطفل إىل مثانية عشر عامًا ،وهذا توجه لدى اجمللس .املواد اليت تناقش
موضوو املساءلة اجلنائية رتبت التدر م العقوبات من سن كذا إىل سن
كذا ،فالبد أن يكون هذا القانون مشتمالً على املعاملة اجلنائية ،وهي أهم
الضروريات ،وأنت سيدي الرئيس تصر وتشدد على أهمية احلفاظ على
مركز البحرين أمام احملافل الدولية .املسؤولية اجلنائية مهمة ،وهذا القانون

15

تضمن نصوصًا ختالف ما ورد م قانون األحداث من تدر العقوبات من حيث
جسامتها وخفتها ،من تدبري إىل توقيف إىل عقوبات إىل غريها ،فإذا خال
القانون من املساءلة اجلنائية ،فليس ذا القانون إال صفة التجميع للقوانني
األخرى املوجودة م مملكة البحرين ،وشكرًا.
20

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

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدر العقوبات الذي حتدثت عنه األخت لولوة
العوضي موجود م مقرتح قانون األحداث الذي قدمناه ،وهنا تدر واضح
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م العقوبات كما جاء م هذا املوضوو .العقوبات املوجودة هنا هي عقوبات
لألطفال ،وكان من املفروض أن يكون م هذا القانون عقوبات على منْ
خيرتق هذا القانون من الكبار ،وليس معاملة جنائية لألطفال ،هذا الباب
يتحدث عن املعاملة اجلنائية لألطفال وليس عن العقوبات اليت ترتتب على عدم
احرتام البنود اليت جاءت م هذا القانون .أما التدر فهو موجود ،ولو

5

استطاعت األخت لولوة العوضي االطالو على مسودة املقرتح ،فستجد أنه
شامل وكامل وحيتوي على كل ما يتعلق باملعاملة اجلنائية لألطفال،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

10

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أتفق مع من يقول إن من األفضل أن
يكون قانون األحداث منفردًا ،وخاصة أن التوجه العاملي اآلن هو التجميع،

15

أعين جتميع القوانني ،لريجع إليها املختصون بسهولة ويسر ،ومن ضمن ذلك
باب املعاملة اجلنائية .حنن نقول إن أمامنا مشروعًا ونقول إن هنا مقرتحًا،
مقرتحًا سوف يتبع آليات معينة وطويلة ،فهل األفضل أن نقر املشروو الذي هو
أمامنا حاليًا ويوخذ جمراه بشكل سريع ،أم األفضل أن ننتحمر املقرتح الذي
سيوخذ مراجعاته ودوره لدى احلكومة ،وميكن أن يقف عند النواب وتطول
فرتة إقراره؟! أعتقد أن املشروو املوجود لدينا هو مشروو جيد ،وباب املعاملة
اجلنائية حنن أدخلنا عليه الكثري من التعديالت ،واجمللس األعلى للقضاء
وافق عليه أيضًا بالتعديالت اليت أجرتها اللجنة ،وشكرًا.
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20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي لديها نقطة نحمام
فلتتفضل بطرحها.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي (مثرية نقطة نظام):

5

شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أوضح أن املقرتح رُفع إىل مكتب
اجمللس م الفصل التشريعي السابق وليس م هذا الفصل ،وأحيل إىل جلنة
شؤون املرأة والطفل ،وعُطل ألنه أضيف إىل قانون الطفل ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

10

شكرًا ،تفضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،جيب ــ كما قلنا ــ أال تتكرر القوانني ،فنحن

15

لدينا قوانني ــ مثل قانون األحداث ــ قد حتتا إىل تعديل وإضافة ،وهذا
موجود وهو ما تفضلت به األخت الدكتورة بهية اجلشي ،ولدينا قانون
الطفل ،فموضوو القضايا أو املسائل اجلنائية لألطفال موجودة م قانون
األحداث .هذا الفصل مكانه الصحيح هو م قانون األحداث وليس م قانون
الطفل ،وقد اتفقت وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية واحلكومة على

20

هذا املوضوو ،وهذا مكانه الصحيح ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار
القانوني للمجلس.
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املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة أوردت م تقريرها رأي اجمللس األعلى
للقضاء ،وكان صرحيًا جدًا فيما قاله م هذا الشون من اإلبقاء عليه م
مشروو قانون الطفل حيث قال« :يرى اجمللس األعلى للقضاء أن الباب السابع
من مشروو القانون املقدم للحكومة قد أورد أحكامًا مستحدثة بشون

5

الطفل ،واليت تغاير األحكام اليت تضمنها قانون األحداث رقم  11لسنة
1111م ،وعليه فإن الغاية من قانون الطفل لن تتحقق إال باألخذ به كامالً
ومن ثم إلغاء قانون األحداث مع األخذ م االعتبار التعديالت اليت أدخلتها
جلنة شؤون املرأة والطفل مبجلس الشورى على املشروو» ،إذن هذه جهة عليا
وهي صاحبة الرأي م موضوو مشروعات القوانني املتعلقة بالقضاء عمومًا،

10

وهذا رأي اجمللس األعلى للقضاء ،وأعتقد أن هذا ينبغي أن يكون له حمل
اعتبار فيما يتعلق باإلبقاء على هذا الباب أو إلغائه واالكتفاء بقانون
األحداث ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

15

شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبقين األخ الدكتور عصام الربزيي م
طرح رأي اجمللس األعلى للقضاء ،وهذه نحمرة مهمة بالنسبة إىل القضاء ،ألنه

20

يعلم ما هي النحمرة املستقبلية ،وما هو األنسب من ناحية تطبيق األمور
اإلجرائية القضائية .وأذكّر م هذا اجلانب بوننا دائمًا ننحمر إىل القوانني
املماثلة ،مثل القانونني املصري والتونسي ،فالقانون التونسي نحمّم مسولة
املعاملة اجلنائية للطفل ،وكما قالت األختان رباب العريض ولولوة العوضي،
هذه من أهم األمور املتعلقة حبقوق الطفل ومعاملته اجلنائية ،وبالتالي حنن
نؤكد أهمية هذا الباب ،وأهمية أن يُدر ضمن هذا القانون .يؤسفين أن
أمسع أننا عطّلنا مقرتح قانون األحداث بسبب هذا القانون ،والصحيح أن
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املقرتح عطّل نفسه بنفسه ،ومل منلك حنن م اللجنة تعطيل أي قانون .حنن
عمدنا إىل وضع نصوص حديثة فيما يتعلق بالتنحميم والتدر العمري للطفل،
حبيث يضمن له متى يوخذ «تدبري» ومتى يوخذ «عقوبة» ،مع مراعاة طبيعة
الطفل ،ومراعاة اتفاقية حقوق الطفل بهذا الشون ،وأيضًا مع مراعاة املصاحل
الكاملة .لذلك أنا أطلب من اجمللس أن يتوافق معنا م إبقاء هذا الباب

5

لألهمية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.
10

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أؤكد توصية اللجنة ألن قانون
األحداث ــ كما تعلمون ــ ليس م يدنا ،وقانون الطفل هذا هو قانون يوخذ
صفة االستعجال ،وشكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أضيف أننا نتحدث عن قانون

20

لألحداث ،بينما قانون الطفل الذي بني أيدينا هو جمرد حتديث لقانون
األحداث لكنه يشمل نصوصًا واضحة حتمي األطفال ،ليس هنا

أي

عقوبات تسيء إىل الطفل ،كل العقوبات أمور مثل «توبيخ ،تسليم ،اإلحلاق
بالتدريب والتوهيل ،اإللزام بواجبات معينة ،االختبار القضائي» وكلها
تصحيحية وتوجيهية وليست عقوبات مبعنى عقوبات مضرة بالطفل ،بل على
العكس هي تتقدم على ما ميكن أن يوتي م قانون األحداث ،ألنه سيعترب
جترميًا ،وم هذا القانون ليس هنا جتريم .أنا أعتقد أن هذه خطوة سوف
تسهل قانون األحداث لو أخذت بعني االعتبار م تعديالته ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أن اجلميع تكلم أكثر من مرتني .تفضل سعادة األخ
السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:

5

شكرًا معالي الرئيس ،أحب أن أستوضح ما قاله األخ املستشار
القانوني للمجلس ،حيث قال إن لديهم رأيًا من اجمللس األعلى للقضاء حول
هذه املواد ،لكنه م الوقت نفسه قال إنه جيب إلغاء قانون األحداث ،وهذا
ما فهمته ،فهل هذا صحيح؟!
10

النائب األول للرئيس:
نعم سعادة الوزير.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
هذا موضوو اآلخر ،حنن نتكلم عن أن لدى احلكومة قانونني،

15

قانون األحداث ،وهو قانون له تنحميماته وله أمور كثرية حتيط به ،وقانون
آخر هو قانون الطفل .إلغاء القانون هو موضوو آخر ،وال نريد أن تكون لدينا
قوانني متضاربة ،وحنن نقول إن هذه العقوبات مكانها قانون األحداث،
وليس اختالفنا على باب املعاملة اجلنائية للطفل ،ولكن نقول إن مكان
املعاملة اجلنائية الطبيعي هو قانون األحداث ،وإذا كانت التوصية بوضع هذا

20

الباب م قانون الطفل وإلغاء قانون األحداث ،فهذا موضوو آخر حيتا إىل
نقاش مع اللجنة والوزارات املعنية اليت البد أن جتتمع مع اللجنة وتناقش هذا
املوضوو ألن قانون األحداث ال يتعلق فقط باألمور اجلنائية ،وإمنا يشتمل على
أمور أخرى كثرية ،وشكرًا.
25
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،معالي الوزير أنا ال أعتقد أن من ضمن التوصيات م هذا
القانون إلغاء قانون األحداث ،اجمللس األعلى للقضاء قال رأيه ،واملستشار
القانوني قرأ رأي اجمللس بالكامل الذي ذكروا فيه توييدهم لتضمني
النصوص م هذا القانون ،وأيضًا تكلم عن إلغاء القانون اآلخر ،وعلى

5

األعضاء أن يقرروا .طبعًا إلغاء القانون حيتا إىل قرار آخر وليس مدرجًا
ضمن بداية هذا القانون أو نهايته بل يرتتب على هذا القانون إلغاء قانون
األحداث .تفضل النقيب حسني سلمان مطر رئيس فرو الوزارات وا يحلات
احلكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
10

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،لو تضمن مشروو قانون الطفل باب املعاملة
اجلنائية فإن ذلك سيتعارض مع أحكام األحداث ،لذلك البد للمجلس أن
يوخذ قرارًا إما بتعديل قانون األحداث وإما بإضافة مضمون قانون األحداث
م باب املعاملة اجلنائية للطفل م هذا القانون ،وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أن هذا رأي وجيه ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً حنب أن نوضح نقطة مهمة ،هذا الباب
ناقشناه أكثر من عشر مرات م اللجنة حبضور وزارة حقوق اإلنسان والتنمية
االجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ،ومجيع اجلهات املعنية ،ال يقول
أحد م هذا اجمللس إنه مل يكن موجودًا عند مناقشة هذا الباب ،ومل أدلِ
برأيي م فرضية أنه إذا بقي هذا الباب فإنه استتباعًا جيب أن يُلغى قانون
األحداث ،هذا معلوم لدى اجلميع مسبقًا .اجمللس األعلى للقضاء عندما
تطرق إىل هذا املوضوو قال إنه م حالة أن جملس الشورى قرر أن يوخذ بهذا
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25

الباب ،فمن املفرتض أن يتم النص على إلغاء قانون حمكمة األحداث وهذا
واجب أن يتم النص عليه ،ملاذا؟ ألنه بالرجوو إىل قانون املعاملة اجلنائية ،يد
أنه ال يوجد بند م قانون األحداث ال تقابله مادة م قانون املعاملة اجلنائية،
وحنن أعددنا جدوالً مت توزيعه على مجيع اجلهات الرمسية حيوي كل مادة م
قانون األحداث وما قابلها م قانون املعاملة اجلنائية بالضبط ،وما فعلناه هو

5

أننا استزدنا م موضوو الضمانات اخلاصة بالطفل ،لذا فإن مسولة أنه بسبب
االستعجال م النحمر نقوم حبذف باب كامل من القانون من أجل إياز بعض
املواد ،هذا لن حيقق غاية للطفل .وحتى م حديثنا مع اإلخوة م جملس
النواب صرح األخ الدكتور علي أمحد ــ ويشكر له متابعته الدائمة لنا م
تعديالت هذا القانون ــ بونه يؤمن متامًا بكل التعديالت اليت وضعناها وإنهم

10

ــ إن شاء امح ــ متوافقون عليها معنا .فلذلك أكرر أن باب املعاملة اجلنائية إذا
حُذف من قانون الطفل ،فال تقفوا على موضوو اجلنسية وغريها ،ألن هذا
أهم ما يُمثل ضمانات وميس أهم حقوق الطفل اليت مل ينحممها قانون األحداث
القديم الذي مل يتم تعديله ،وحنن أعضاء اللجنة مصرون على بقاء الباب،
واألمر مرتو لكم ،وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،م احلقيقة اللجنة م تقريرها مل تُضمن أيًا من توصياتها
طلب إلغاء قانون األحداث ،ففي توصياتكم غري واضح أن اإلبقاء على هذا
الباب مرهون بإلغاء قانون الطفل ،مل يكن هذا واضحًا م تقريركم.

20

العضو دالل جاسم الزايد:
نعم ،ولكن كل ذلك موثق م حماضر االجتماعات ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

25

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أوضح أن قانون الطفل هو م
األساس مقرتح جاء من جملس النواب ،وجاء بناء على قانون الطفل املصري،
عندما نرجع إىل القانون املصري يد أنه مل ينص بشكل صريح على إلغاء
قانون األحداث املوجود عندهم ،وبالتالي فإن هذا اإللغاء هو إلغاء ضمين،

5

مبعنى أن النصوص هي نفسها مل تتغري ،وعليه فإن اإللغاء سيكون إلغاءً
ضمنيًا لقانون األحداث .ولكن حنن م اللجنة تداركنا هذا األمر وسوف
نتقدم باقرتاح بنص صريح بإلغاء قانون األحداث ،وال توجد م ذلك مشكلة،
وشكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أنا أعتقد أن النقاط اليت لديكم واليت تودون تعديلها الحقًا
و ا عالقة بهذه املواد ،حبذا لو يصدر بها تقرير أو رسالة توزو على األعضاء،
حتى نكون على بينة باألشياء اليت تدور بوذهانكم ألنه سيكون ا توثري م
املوافقة على هذه املواد .إلغاء قانون األحداث وما يتبع ذلك ،مل يكن معلومًا

15

عند اإلخوان أعضاء اجمللس .تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار
القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،اإلبقاء على باب املعاملة اجلنائية لألطفال

20

يعين أن يكون هنا إلغاء ضمين لقانون األحداث ،وقانون األحداث ال يُنحمم
فقط املعاملة اجلنائية للطفل ولكن هنا تنحميمات أخرى كثرية موجودة
فيه ،وهذا سوف يُحدث مشكلة أساسية .وحنن م وزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف نرى أننا البد أن نبقي على قانون األحداث.
25
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النائب األول للرئيس:
أنتم م وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف هل حضرمت
اجتماعات اللجنة؟

املستشار القانوني بوزارة العدل:

5

نعم حضر ممثل عن الوزارة اجتماعات اللجنة.

النائب األول للرئيس:
وهل مندوبكم اعرتض على هذا الباب؟
10

املستشار القانوني بوزارة العدل:
أكيد ،ولكن مل أكن أنا من حضر االجتماو.

النائب األول للرئيس:
من املهم ،واألخ وزير شؤون جملسي الشورى والنواب يعرف هذا

15

الكالم ،أن يكون مندوب الوزارة الذي حضر هو من يبدي رأيه ويُسجله م
احملضر وم التقرير.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
أنا اآلن أسجل هذا الكالم م احملضر بناء على كوني ممثل وزارة

20

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

النائب األول للرئيس:
أنا أعين التسجيل م حمضر اجتماو اللجنة املختصة مبناقشة القانون ،فمن
املفرتض أن مندوبكم حضر اجتماو اللجنة وأبدى رأيه ،وانعكس رأيه م
التقرير النهائي ،حتى يعرف األعضاء أن وزارة العدل ا موقف معني .تفضلي
األخت بدرية يوسف اجليب الوكيل املساعد للرعاية والتوهيل االجتماعي.
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الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إلينا م وزارة حقوق اإلنسان والتنمية
االجتماعية فاالجتماعات اليت كانت قبل الفصل التشريعي حضرناها،
وكنا موافقني على جزئية املعاملة اجلنائية ولكن أن يطرح اآلن إلغاء قانون
األحداث ضمنيًا فهذا ال نوافق عليه ،ألن قانون األحداث به الكثري من

5

التدابري ،وهنا حمكمة خاصة باألحداث ،وحنن للتو قدمنا من جنيف بعد
مناقشة االتفاقية الدولية ومدى تطبيقها م مملكة البحرين ،وقد أشادوا بون
مملكة البحرين تعمل على إصدار قانون لألحداث .فنحن حنتا إىل قانون
مستحدث ،ونعمل اآلن على إصداره ،وحتى مسولة السن القانونية سوف
نوفقها مبا يتوافق مع السن املوجودة م قانون الطفل .فنرجو أن يبقى قانون

10

األحداث ،وإن شاء امح نعمل على حتديثه ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.

15

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أنا أرى أن هذا املوضوو حيتا إىل تونٍ
ودراسة ،ألن أمامنا قانونًا حيفظ حقوق الطفل ،وال غبار على ذلك ،وهذا هو
املبنى األساسي لقانون الطفل ،ولدينا قانون آخر لألحداث فيه مواد كثرية،

20

ال ختتص فقط باملعاملة اجلنائية .أعتقد أننا مل نكن نتوقع أن يكون القرار
هو إلغاء قانون آخر نافذ اآلن من أجل إقرار هذا القانون ،فونا أرى أن يُعاد
هذا الباب إىل اللجنة وتُعطى فرصة للحكومة واجلهات املعنية من أجل
مراجعة هذا املوضوو ،ومن أجل املقارنة بني قانون األحداث وبني ما ورد م
هذا الباب ،ومن ثم تقرير هل جيب إلغاء فصل من هذا القانون أم إلغاء
حمكمة األحداث أم إلغاء القانون بكامله .فالعملية ليست بتلك السهولة،
والبد أن نتوقف عند هذا األمر ،وا دف م النهاية هو أن يكون هنا قانون
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25

متكامل عصري صحيح خيدم الوطن ،لكن م هذه النقطة أعتقد أننا جيب
أن نعيد هذه الباب إىل اللجنة ونُعطي فرصة أكرب لدراسة هذا املوضوو
دراسة وافية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

5

شكرًا ،هل يوافق اإلخوان م اللجنة على سحب هذا الباب ملزيد من
الدراسة؟ تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو دالل جاسم الزايد:
ال سيدي الرئيس ،والسبب أنه مت الرجوو إىل اجلهات املختصة قبل

10

اختاذ هذا القرار .األخت بدرية اجليب قالت إن هنا توافقًا ــ وهنا حمضر
يثبت ذلك ــ على إبقاء باب املعاملة اجلنائية .جهود اللجنة ليست لعبة صراحة،
وال جيوز أن تهدر جهود اللجنة ووقتها بهذه الطريقة ،حنن عقدنا أكثر من
عشرة اجتماعات ملناقشة هذا الباب ،وأجرينا خماطبات متتالية ،إىل أن
وصلنا إىل هذه املنهجية م وضع الباب .وأنا لدي استفسار لألخ مستشار وزارة

15

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،أنت قلت إن باب املعاملة اجلنائية هنا
أمور مل تُضمن فيه ،فهل من املمكن أن تذكر لي على ضوء دراستك ذا
املشروو بقانون وحضور هذه اجللسة ممثالً لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف أين تكمن النصوص املوجودة م قانون األحداث ومل تُدمج م باب
املعاملة اجلنائية؟ وبناء عليها ــ إذا ذكرتها ــ سيصبح للجنة قرار م هذا

20

الشون ،فمن فضلك بيّن لي أين ال يوجد تضمني لقانون األحداث م املعاملة
اجلنائية؟ ملاذا أقول هذا الكالم يا أخ مجال؟ ألننا م اللجنة وضعنا لكم
قانون األحداث وباب املعاملة اجلنائية ،وبيّنا لكم كل مادة م قانون
األحداث وما يغطيها م باب املعاملة اجلنائية للطفل ،فلذلك أطلب من األخ
املستشار القانوني لوزارة العدل أن جييبين عن هذا السؤال ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أن اإلخوان م احلكومة طلبوا إرجاء النقاش م هذا
املوضوو ألهميته .وأنا م احلقيقة أطلب منكم م اجمللس أن نليب طلب
اإلخوان م احلكومة ،وال نستعجل األمر ،احلكومة هم أنفسهم مستعجلون
على القانون ،ولكن أعتقد أن إعادة النحمر م هذا الباب من القانون هو أمر

5

مهم .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن م هذا القانون عدلنا سن الطفل إىل
مثاني عشرة سنة ،وسوف يكون عندنا فراغ تشريعي كبري بالنسبة إىل من

10

جتاوز اخلمس عشرة سنة م قانون األحداث .إذا ألغي هذا الباب فسيشكل
لنا فراغًا تشريعيًا م كيفية معاملة من يتجاوز اخلمس عشرة سنة .حنن
سلطة تشريعية نعرف ــ واملفروض أن نعرف ــ أن هنا إلغاء ضمنيًا وأن هنا
إلغاء صرحيًا ،واإللغاء الضمين درجات ،إذا نحمم هذا الباب أمورًا مل ينحممها
قانون األحداث ،تبقى األمور املُنحممة م قانون األحداث مع بقاء هذه املواد.

15

البد أن نكون حذرين م التعامل مع التشريعات ،ألننا جملس تشريعي
يُفرتض بنا أال تُطرح لدينا األسحللة اليت طرحت حول هل يتم اإللغاء أم ال يتم.
ال ينبغي أن تطرح مثل هذه األسحللة م جملس تشريعي مبستوى جملس
الشورى ،ألنه كما قالت األخت دالل الزايد ــ وكما قال اإلخوان ــ هنا
إلغاء صريح وهنا إلغاء ضمين ،واإللغاء الضمين فيه تفاصيل أخرى .وسوف

20

يكون هنا فراغ تشريعي ،وسوف تنتحمرون حلني سده عند تعديل قانون
األحداث .وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،كان هنا اقرتاح ،والححمت أن اجمللس أبدى موافقة على
التصويت عليه...
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العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،أنا مصرة ،ولن أرد احلكومة م طلبها مادام فيه
مصلحة ،وأنا أتفق معهم ،ولكن ما صدر عن مستشار وزارة العدل يدل على
أن هنا قصورًا ما بني قانون األحداث وما بني قانون املعاملة اجلنائية ،وقد

5

طلبت منه أن جييبين عن هذا السؤال؟ ومن باب العدالة أن جييبين عن
سؤالي ،ألننا نعقد اجتماعات كثرية وتوتينا تقارير ونعيد الدراسة ،وقضينا
دور انعقاد كامالً وحنن نراسل هذه اجلهات ،وحنن مسعنا اآلن من األخت
بدرية اجليب أن هنا

إشادة دولية مبحكمة األحداث م البحرين ،أنا

اطلعت على كل هذه األمور ،ومل أر أين مكمن قانون األحداث .حنن نريد

10

أن نصدر قانونًا متكامالً للطفل...

النائب األول للرئيس:
يا أخت دالل رجاء...
15

العضو دالل جاسم الزايد:
يا سيدي الرئيس من حقي أن جييب عن سؤالي ،ألن جهد اللجنة لن
يذهب هباء.

النائب األول للرئيس:

20

جهد اللجنة حمفوظ يا أخت دالل .األخ املستشار القانوني لوزارة العدل
من حقك أن جتيب أو ال جتيب ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار
القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:

25

شكرًا سيدي الرئيس ،حنن عرضنا فكرة أنه قد يكون هنا م
هذا الباب ما يتعارض مع قانون األحداث ،وليس أمامي اآلن قانون األحداث
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ولكن وجهة نحمري هي أنه قد يكون هنا

بعض التناقضات بني هذا

القانون وقانون األحداث ،وإذا وجدت هذه التناقضات معنى ذلك أن قانون
األحداث فيما يتضمنه هذا القانون سيلغى ،وحنن م وزارة العدل لسنا
موافقني على هذا الشيء ،وهذه وجهة نحمري اليت أبديتها ،ويكفي موضوو
السن ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز علي أبل:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً حنن حنرتم احلكومة ولكن اإلخوة م
السلطة التنفيذية البد أن خياطبوننا حتريريًا ألننا تعودنا دائمًا أن ممثل
احلكومة يوتي ويقول هذا رأيي ،فهل هذا رأي اجلهة اليت ميثلها أو رأي
احلكومة املوقرة؟ من ميثل احلكومة هو من جيلس م هذا اجمللس على
منصة احلكومة ،وهذا األصل م العمل الربملاني ،أما من يوتي ويتكلم

15

ويقول رأيه الشخصي فنحن لسنا ملزمني بوخذ رأيه ،فكل ممثل عن
احلكومة يوتي وجيتمع مع اللجنة يعرب عن رأيه الشخصي إال إذا رأينا خطابًا
مكتوبًا يعرب عن رأي اجلهة اليت ميثلها فليس لدينا مانع ،لكن ليس لدينا
أي شيء مكتوب نهائيًا وهذا هو األسلوب املتبع دائمًا يوتي ويعرب عن رأيه
شفهيًا ومن املمكن أن ينسى رأيه بعد ذلك فهذا غري صحيح ،إما أن يعطينا

20

ممثل احلكومة خطابًا رمسيًا أو من يقف على املنصة يكون ممثل احلكومة
ويتحدث حتى يسجل م املضبطة معربًا عن رأي احلكومة ،حنن سلطة
مستقلة وأي شيء يوتي من جهة اليمني البد أن يكون مكتوبًا أو أن يتحدث
ممثل احلكومة الذي هو جالس على منصة احلكومة ويعرب عن رأي الوزارة،
وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أن الالئحة الداخلية جتيز للوزير أن يوتي مبن يشاء من
خرباء وموظفي الوزارة ،وأن يوذن م بالكالم للتعبري عن رأي الوزارة ،وهذا
نص واضح م الالئحة الداخلية ،وبالتالي لو أن الوزير ارتوى أن من تكلم ال
ميثل رأي احلكومة يستطيع أن يعرتض على كالمه ،وهذا ما قلته سابقًا،

5

إذا تكلم أحد اإلخوة املستشارين باسم احلكومة واعرتض الوزير على
كالمهم فيسجل اعرتاضه ،ولكن الوزير إذا وافق على كالمهم يكون
املوضوو منتهيًا ،وهذا عرف جرى عليه العمل منذ سنوات .هنا اقرتاح...

العضو دالل جاسم الزايد:

10

لدي تعقيب قبل أن تقرتح إعادته إىل اللجنة.

النائب األول للرئيس:
دعيين أكمل كالمي .هنا اقرتاح بإعادة الباب الثامن بالكامل إىل
اللجنة ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

15

العضو دالل جاسم الزايد:
قبل إعالن النتيجة لدي تعقيب على إعادة الباب إىل اللجنة ألن املمتنع
له احلق م أن يبدي مالححماته.

20

النائب األول للرئيس:
تفضلي.
25

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمتنع عن إعادة هذا الباب إىل اللجنة مع وجود
الطلبات اليت متت إفادتها حول مربرات احلكومة وبالذات ما صدر عن وزارة
العدل وتغيري موقفها حول هذا املوضوو ،ومن املمكن أنه م بداية كالمه
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قال :هنا  ،ولكن عندما سحلل وقام بالتعقيب على سؤالي فقال :قد يكون
هنا  ،ولكنين لن أشار م النقاش حول هذا املوضوو أمام اللجنة باعتبار
أننا نضيع وقت اللجان م اجللسات أمام تقارير ليست مدروسة من قبل
اجلهات احلكومية كما ذكر األخ الدكتور عبدالعزيز أبل ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شخص آخر امتنع عن التصويت ويود التعقيب؟

شكرًا ،هل هنا

تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أؤيد األخت دالل الزايد م كل كلمة
ذكرتها ،وأؤيد األخ الدكتور عبدالعزيز أبل م كل كلمة ذكرها ،حنن
سلطة تشريعية جيب علينا أال نضيع وقتنا م أمور كان األحرى بها أن تناقش
م اجتماعات اللجان على أال تغري كل وزارة رأيها .اجمللس أهدر رأي سلطة
دستورية مستقلة وهي السلطة القضائية ،وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،سنكمل التصويت ،هل يوافق اجمللس على إعادة الباب
الثامن إىل اللجنة؟

20

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر ذلك .سنقف عند هذا احلد وسنكمل مناقشة بقية بنود جدول
األعمال م اجللسة القادمة .هنا

رسالة موجهة من جمموعة من اإلخوة

األعضاء :عبدالرمحن حممد مجشري ،مسرية إبراهيم رجب ،حممد سيف
املسلم ،لولوة صاحل العوضي ،نانسي دينا إيلي خضوري ،وهنا

توقيع

سادس من غري اسم جبانبه .سوقرأها عليكم ،ونص الرسالة اآلتي :معالي
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الرئيس ،نتقدم إىل اجمللس استنادًا إىل املادة  51من قانون الالئحة الداخلية
بطلب إضافة بند إىل جدول األعمال حتت بند ما يستجد من أعمال :إصدار
بيان باستنكار األعمال املتمثلة م تصعيد املواجهات األمنية وحتو ا إىل
مواجهات طائفية م اجملتمع وبودوات إجرامية تتمثل م سد الطرقات
وسكب الزيت م الشوارو وحماولة احلرق املتعمد الذي يعترب عمالً إجراميًا

5

متعمدًا من الدرجة األوىل ينطوي على تعمد الضرر الذي يصل إىل حد املوت
ملن يتعرض له من املواطنني .إن مثل هذه األعمال يهدف فاعلها إىل إحداث
الضرر العمد رغم علمه سلفًا بنتائجه البليغة ،وكذلك نستنكر التحريض
والسكوت عن هذه األعمال ،وشكرًا .فهل يوافق اجمللس على إحالة هذا
الطلب إىل رئيس اجمللس للنحمر فيه وإصدار البيان املناسب؟

النائب األول للرئيس:

10

(أغلبية موافقة)
إذن يقر ذلك .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن طرحنا هذا البيان بناء على املادة 51
وهذا اجمللس هو الذي ميلك القرار حتى لو ذهب البيان إىل مكتب اجمللس
سيعاد إىل اجمللس مرة ثانية ،فما دمنا موجودين نستطيع أن نبدي رأينا حول
هذا البيان.

20

النائب األول للرئيس:
يا أخت لولوة ،لقد عرضت هذا البيان على اجمللس واألعضاء وافقوا
على إحالة البيان إىل رئاسة اجمللس .تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب
الربزيي املستشار القانوني للمجلس.
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