 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
- 4السيد عبدالعظي م حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
 - 1السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
5

 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة الداخلية:
 - 4املقدم حممد راشد احلسيين مدير إدارة اإلصالح والتأهيل.

40

 - 1املقدم راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
 - 3املالزم أول حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية.
 - 1السيد حممد نور الدين حممد املستشار القانوني.
 من وزارة املالية:

 الســــيد عبــــدالكريم حممــــد بــــوعالي رئــــيس الت طــــي االقتصــــادي 45واالسرتاتيجي.
 من وزارة الدولة لشؤون حقوق اإلنسان:
 -السيد حممد مجعة فزيع مدير الشؤون القانونية واالتفاقيات.

10
 من اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:
 - 4الســـيدة إ ـــان مصـــطف املربـــاطي نائـــب الـــرئيس التنفيــ ي للمســـتحقات
التأمينية.

- 1السيد عبدالعزيز عبداهلل العيس املدير التنفي ي إلدارة العالقات اخلارجية.
15
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كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزجنـي
رئـــيس هيئـــة املستشـــارين القـــانونيني بـــا جمللس ،وأعضـــاء هيئـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 5
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتح اجللسـة الثانيـة عشـرة مـن دور االنعقـاد
العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء 40
املعت ـ رين ،والئــائبني عــن اجللســة الســابقة .تفضــل األب عبــداجلليل إبــراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد 45
اهلل صباحكم بكل خري ،اعت ر عن حضور ه ه اجللسة كل من أصحاب
السعادة األعضاء :مجال حممد ف رو ،ومجيلة علي سلمان للسفر يف مهمة
رمسية بتكليف من اجمللس ،ومحد مبارك النعيمي للسفر خارج اململكة،
وحممد هادي أمحد احللواجي لظرف صحي طارئ .وقد تئيب عن حضور
اجللسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق عل
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة 15
صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات عل املضبطة السابقة يف
الصفحات  12و 17و 51وسأزود بها قسم املضبطة والطباعة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
40

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديل .لدينا بيان مبناسبة نيل
جاللة امللك املفدى رعاه اهلل ش صية العام اإلنسانية .تفضل األب عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

45

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة نيل جاللة امللك
املفدى رعاه اهلل ش صية العام اإلنسانية :مبناسبة نيل صاحب اجلاللة امللك
محد بن عيس آل خليفة عاهل البالد املفدى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ لقب
ش صية العام اإلنسانية بأغلبية ساحقة ،ضمن االستفتاء ال ي أجرته صحيفة

الشرق الكويتية ،مبشاركة عشرة آالف ش صية من اخلليج والوطن 10
العربي ،يسر جملس الشورى أن يرفع أصدق التهاني والتربيكات إىل مقام
حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى رعاه اهلل ،مؤكدين أن نيل جاللته رعاه
اهلل ه ا اللقب ليس مبستئرب من ش صية ن رت نفسها خلدمة وطنها
وشعبها ،وفتحت أبواب اإلصالح والتحديث والد قراطية مشرعة ،ورمست
مستقبالً واعدًا من خالل نقل مملكة البحرين إىل مصاف الدول املتقدمة 15
د قراطيًا وسياسيًا واقتصاديًا وعلميًا ،وكان هلا الباع األطول والبصمات
الواضحة واجللية يف مسرية العمل اخلريي واإلنساني يف العاملني العربي
واإلسالمي .إننا يف الوقت ال ي نهنئ فيه جاللة امللك املفدى رعاه اهلل،
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لنؤكد أن ه ا اللقب جسّد التقدير العالي للمبادرات اإلنسانية ،واملنجزات
احلضارية والتنموية اليت رعاها جاللته ،وحتققت يف عهده الزاهر لتحقيق
النهضة الشاملة ،واليت تعد منوذجًا حيت ى يف اخلري والعطاء لإلنسانية
مجعاء ،من دون متييز أو حماباة للون أو جنس أو عرق أو دين ،فهو القائد
الرائد ،واألب احلاني ،وهو يقود اليوم نهضة مملكة البحرين وشعبها حنو 5
مستقبل مشرق واعد بكل معطيات اخلري .حفظ اهلل جاللة امللك املفدى،
وأطال عمره ،وسدد عل طريق اخلري خطاه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
40

شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيس بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن اختيار صاحب اجلاللة امللك محد بن
عيس آل خليفة ملكنا احملبوب ش صية العام اإلنسانية يف االستفتاء ال ي
أجرته جريدة الشرق الكويتية مؤخرًا ،وقد شارك يف االستفتاء عشرة آالف 45
ش صية من اخلليج والوطن العربي ،مل يكن مفاجأة لنا حنن ال ين عشنا
وتعايشنا مع امللك فهو مَنْ ضمّد اجلروح النفسية لنا كثريًا ،ومواقفه
اإلنسانية كانت وال تزال حتفظنا مجيعًا ،وعندما نقول :ملكنا حصل عل
لقب ش صية العام اإلنسانية فإننا مجيعًا حصلنا عليه ،فكلنا محد ،فألف
مربوك علينا مجيعًا ه ه اجلائزة اليت نفت ر بها ،وألف مربوك جلاللة امللك 10
ولنا مجيعًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األب عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام 15
للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انته إليه جملس
النواب حول التالي :املرسوم بقانون رقم ( )38لسنة 1041م بتعديل بعض
أحكام املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 1001م بإنشاء احملكمة الدستورية5 .
وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .واملرسوم بقانون رقم
( )11لسنة 1041م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1001م .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

40

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق باملراسيم بقوانني ،أرجو من 45
األمانة العامة ــ كي يكون العرض القانوني صحيحًا ــ أال تكتفي بعرضها
عل اجمللس مبجرد أن تضعها يف الرسائل الواردة ،وإمنا أن توزَّع علينا
بصفتنا أعضاء يف جملس الشورى ،ألن ه ا من متطلبات النواحي الشكلية
بالنسبة إىل املراسيم بقوانني ،ل ا أرجو من األمانة العامة أن تضع ذلك يف
10

اعتبارها عند إحالة املراسيم بقوانني.

الرئيـــــــــــــــس:
هل معن كالمك أنك تطلبني توزيع املراسيم بقوانني عل األعضاء؟
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم ،ألن ه ا األمر يعترب من الشروط الشكلية لصحة عرض املراسيم
بقوانني عل السلطة التشريعية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة الثالثة من
القانون رقم ( )10لسنة 1002م بتعديل بعض أحكام قانون التأمني
االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 4972م ،املعد يف ضوء 5
االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى .وأطلب من األب عبداجلليل عبداهلل
العويناتي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 40
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

45

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

10

(انظر امللحق  /1صفحة )101

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضل األب
15

مقرر اللجنة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،اإلخوة واألخوات
أسعد اهلل صباحكم .تدارست اللجنة مشروع القانون امل كور ،ومتّ
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استعراض قرار جملس النواب بشأنه ،ووجهات النظر اليت دارت حوله من قبل
أعضاء اللجنة واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،وممثلي اجلهات
املعنية ،واطلعت اللجنة عل رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس
وال ي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية
والقانونية .واجلدير بال كر أن مشروع القانون يتألف ــ فضالً عن الديباجة ــ 5
من مادتني ،تضمنت املادة األوىل النص عل أن تضاف إىل نهاية الفقرة األوىل
من املادة الثالثة من القانون رقم ( )10لسنة 1002م بتعديل بعض أحكام
قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 4972م
عبارة «مامل يكن احتساب املعاش أو التعويض عن جمموع الفرتتني دون
انقطاع أصلح للمؤمن عليه» .أما املادة الثانية فهي مادة تنفي ية .وعند دراسة 40
اللجنة مشروع القانون تبني هلا أن إضافة العبارة امل كورة أعاله إىل نهاية
الفقرة األوىل من املادة الثالثة تتيح للهيئة العامة للتأمني االجتماعي ،عند
حساب املعاش التقاعدي النهائي أو التعويض للمؤمن عليهم ال ين وصلوا إىل
سن التقاعد أو حاالت العجز أو الوفاة وكانت أجورهم تزيد عل احلد
األقص لألجر الشهري اخلاضع لالشرتاك يف التأمني االجتماعي ال ي قررته 45
املادة األوىل من القانون رقم ( )10لسنة 1002م وهو  1000دينار؛ االختيار بني
حساب املعاش التقاعدي النهائي أو التعويض عل أساس جمموع املعاشني أو
التعويضني الناجتني عن حساب كل فرتة منفصلة عن األخرى ـــ املدة السابقة
عل تنفي القانون رقم ( )10لسنة 1002م واليت تزيد فيها أجورهم عل احلد
األقص لألجر التأميين ،واملدة الالحقة عل تنفي القانون املشار إليه ــ أو 10
عل أساس جمموع الفرتتني بدون انقطاع ،أيهما أصلح للمؤمن عليهم .وقد
الحظت اللجنة ــ عند دراستها ه ا املشروع ــ أن األهداف اليت يسع إىل
حتقيقها هي :أوالً :حتقيق االتساق بني نصوص قانون التأمني االجتماعي.
ثانيًا :معاجلة مشكلة بعض حاالت املؤمن عليهم الناجتة عن تطبيق املادة
الثالثة من القانون رقم ( )10لسنة 1002م بتعديل بعض أحكام قانون التأمني 15
االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 4972م .ويف ضوء ما تقدم
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توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ عل مشروع قانون بتعديل املادة الثالثة
من القانون رقم ( )10لسنة 1002م بتعديل بعض أحكام قانون التأمني
االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 4972م ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما
أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة 5
من حيث املبدأ عل مشروع قانون بتعديل املادة الثالثة من القانون رقم ()10
لسنة 1002م بتعديل بعض أحكام قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )11لسنة 4972م ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من
جملس الشورى .واملوافقة عل مواد مشروع القانون طبقـًا للجدول املرفق.
40

واألمر معروض عل جملسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
45

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار لألب مقرر اللجنة ،أعتقد أن
ه ا املشروع بقانون كان اقرتاحًا من قبل جملس الشورى ،ثم أحيل إىل
جملس النواب ،وواضح من التقرير أن جملس النواب ليس لديه أي تعديل عل
املشروع .استفساري هو :اآلن اللجنة تطلب منا املوافقة عل ه ا املشروع من

حيث املبدأ ،أمل نوافق عليه من حيث املبدأ؟! كيف نوافق من حيث املبدأ 10
عل اقرتاح متت مناقشته يف اجمللس ومن ثم أحيل إىل جملس النواب،
وجملس النواب ليس لديه أي تعديل عل ه ا املشروع؟ من املفرتض أن نوافق
عل مواد القانون وال حنتاج إىل املوافقة عل املشروع من حيث املبدأ ،إال إذا
كنت خمطئة ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،املشروع كان اقرتاحًا بقانون ومن ثم أحيل إىل احلكومة
لصياغته ،وأعادته إلينا عل هيئة مشروع بقانون ،وحبسب اإلجراء البد أن
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حيال أوالً إىل جملس النواب ومن ثم يأتي إىل جملس الشورى ،اآلن حنن
نتكلم عن مشروع بقانون وليس عن اقرتاح بقانون.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
هو اقرتاح بقانون من حيث الصياغة ألن احلكومة فق

تقوم

بصياغته وتقدمه لنا عل هيئة مشروع بقانون ،ولكن اجمللس وافق عليه يف
البداية أصالً.
40

الرئيـــــــــــــــس:
ال ،وافق اجمللس سابقًا عل

االقرتاح بقانون ومن ثم ذهب إىل

احلكومة لصياغته ،ولكن اآلن أت إلينا عل هيئة مشروع بقانون ،وه ا
املشروع كان مبنيًا عل االقرتاح املقدم من جملس الشورى ،وه ا هو اإلجراء
املتبع الصحيح.

45

العضو لولوة صاحل العوضي:
فق

أردت أن أستفسر عن ه ا املوضوع كي نكون عل بيّنة،

وخاصة أنه مل يتم أي تعديل عل االقرتاح ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق للتوضيح ،حني مناقشة االقرتاح بقانون 15
ال كن إجراء أي تعديالت عل املواد املقرتحة ،ومن خالل مناقشتنا وافق
اجمللس عل جواز نظر ه ا االقرتاح وإحالته إىل احلكومة املوقرة لتتم
صياغته عل هيئة مشروع بقانون ،وخالل مناقشة مشروع القانون سواء يف
جملس النواب أو يف جملس الشورى يتم إجراء تعديالت عليه ،وكما تفضل
سيدي الرئيس فإن اإلجراءات خمتلفة يف ه ا املشروع ،وجيب املوافقة عليه 30
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من حيث املبدأ ومن ثم مناقشة مواده ،وإذا ارتأى اجمللس إجراء أي تعديالت
عل مواد املشروع فيحق للمجلس ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
40

هل يوافق اجمللس عل مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة 45
مادة ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
مسم املشروع :توصي اللجنة باملوافقة عل مسم املشروع كما جاء
10

من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل مسم املشروع؟
15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل مسم املشروع؟

30

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسم املشروع .وننتقل إىل الديباجة ،تفضل األب مقرر اللجنة.
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العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة عل

الديباجة كما جاءت من

احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
40

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
45

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة كما جاءت من
10

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األخت إ ان مصطف
املرباطي نائب الرئيس التنفي ي للمستحقات التأمينية باهليئة العامة للتأمني
15

االجتماعي.

نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال توجد لدينا أي تعديالت عل املادة ،لكن
لدي استفسار خبصوص الفقرة األوىل من ه ه املادة حيث وردت عبارة «حسب
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األحوال» ،فكيف سيكون نص املادة عند إضافة الفقرة اجلديدة؟ حنن نريد
املوظف املوجود يف اخلدمة ولديه الفرتتان ليستفيد من تقسيم املدد ومن املدة
املتصلة ،أيهما أصلح له.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل لديكم اقرتاح بتعديل املادة؟

نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية:
كال ،ال توجد هناك أي تعديالت مقرتحة عل املادة ،حنن موافقون
40

عليها ،وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

45

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة؟

10

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

15

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع 40
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

( أغلبية موافقة)
45

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل أخ الرأي النهائي عل مشروع القانون بعد
مضي ساعة من اآلن؟

( أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخ الرأي النهائي عل مشروع القانون بعد مضي ساعة
من اآلن .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبواصلة
مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص

مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل ،املرافق للمرسوم 15
امللكي رقم ( )91لسنة 1007م( ،ابتداء من املادة  .)11تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي نقطة توضيحية خبصوص الكالم ال ي 30
تفضل به األب عبدالرمحن جواهري ،كما يقال (السكوت عالمة الرضا)،
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هل اجمللس عند مناقشة االقرتاحات بقوانني ــ املقدمة منه ــ ال لك احلق يف
مناقشتها أو التعليق عليها أو تعديل نصوصها؟ نصوص ه ه املقرتحات ال تُقدم
من قبل كل أعضاء اجمللس وإمنا من بعض أعضائه ،فاالقرتاحات تقدم عل
األقل من عضو واحد إىل  5أعضاء ،والسؤال هو :هل اجمللس ال لك احلق
5

يف مناقشة االقرتاح بقانون عند عرضه عل اجمللس؟

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،اجمللس له احلق يف مناقشة أي اقرتاح بقانون ،وله احلق
يف تعديل أي مشروع بقانون...

40

العضو لولوة صاحل العوضي:
فق

أردت استيضاح ذلك ،نتيجة لسكوت اجمللس عن النقطة اليت

أثارها األب عبدالرمحن جواهري ،فالسكوت يف معرض البيان بيان...
45

الرئيـــــــــــــــس:
دائمًا االقرتاح يأتي عل هيئة فكرة بشكل عام ،وإن وافق عليه
اجمللس حيال إىل هيئة الشؤون القانونية باحلكومة لصياغته عل هيئة
مشروع قانون ،ومن حق اجمللس إجراء تعديالت عليه سواء كان يف هيئة
مقرتح بقانون أو يف هيئة مشروع قانون .تفضل األب عبدالرمحن عبداحلسني

10

جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،خالل مناقشة االقرتاح بقانون يف اجمللس
يوافق اجمللس عل الفكرة وال يدخل يف مناقشة بنود االقرتاح وتعديلها،
وعند إعادته إىل اجمللس عل هيئة مشروع قانون ،هنا حيق للمجلس تعديل 15
بنوده وإعادة صياغتها ،لكن عند مناقشة االقرتاح بقانون فإن اجمللس يوافق
عل الفكرة فق وال يدخل يف تعديالت البنود ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار
القانوني للمجلس.
5

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة ( )91من الالئحة الداخلية تنص عل
«حييل الرئيس االقرتاح بقانون إىل اللجنة امل تصة إلبداء الرأي يف فكرته،
وللجنة أن تأخ رأي مقدم االقرتاح قبل وضع تقريرها بشأنه ،»...وبالتالي
إلجراء تعديالت عل االقرتاح البد من أخ رأي مقدم االقرتاح بشأن إمكانية
إضافة تعديالت عليه ،ومقدم االقرتاح أو مقدمو االقرتاح هم فق

ــ أثناء 40

متابعة مناقشات اللجنة لالقرتاح أو عند مناقشات اجمللس له ــ مَن بإمكانهم
تعديل االقرتاح ،وليس ألحد أن يتدخل يف التعديل بدون موافقتهم ،وتعد
اللجنة تقريرًا يعرض عل اجمللس متضمنًا الرأي يف جواز نظر االقرتاح أو
رفضه أو إرجاعه ،وللجنة أن تشري إىل اجمللس برفض االقرتاح ألسباب تتعلق
باملوضوع بصفة عامة ،وإذا وافق اجمللس عل نظر االقرتاح ،فإنه حيال إىل 45
احلكومة لصياغته عل هيئة مشروع قانون ،ومن ثم حيال من احلكومة إىل
جملس النواب للموافقة عليه أو رفضه من حيث املبدأ ،ومن ثم حيال إىل
جملس الشورى .املادة ( )403من الالئحة الداخلية تنص عل «وتبدأ املداولة
مبناقشة املبادئ واألسس العامة للمشروع إمجاالً ،فإذا مل يوافق اجمللس عل
املشروع من حيث املبدأ عد ذلك رفضًا للمشروع ،»...وقد حدث عدة مرات أن 10
قدم اقرتاح بقانون من أحد اجمللسني وأحيل إىل احلكومة لصياغته عل هيئة
مشروع قانون ،وأحيل إىل جملس النواب ،ورفضه جملس النواب من حيث
املبدأ عل الرغم من أنه قدم ابتداء منه ،وك لك بالنسبة إىل جملس
الشورى ،حدث أن قدم اقرتاح بقانون ،وأحيل إىل احلكومة لصياغته،
وأحيل بعد صياغته إىل جملس النواب ،ومن ثم أحيل إىل جملس الشورى15 ،
ورفضه اجمللس من حيث املبدأ عند مناقشة األسس واملبادئ اليت تقوم عليه،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعت ر عما حدث من تساؤل ،ولكن الرأي 5
بعدم جواز نظر اجمللسني ــ سواء جملس الشورى أو جملس النواب ــ يف
االقرتاحات بقوانني بالتعديالت اليت يراها ،ومن ثم حتال إىل احلكومة ومن
ثم حتال إىل جملس النواب ومن ثم يتم تعديلها ،يعد كالمًا خطريًا ،وحيرم
السلطة التشريعية من جودة التشريع يف بداية االقرتاحات بقوانني ،الالئحة
الداخلية يف مرحلة اإلحالة إىل اللجنة امل تصة ،ال يوجد فيها حكم صريح 40
نع اجمللس من إضافة أي تعديالت عند نظر املقرتحات ،وعل ه ه اللوائح
سارت األعراف الربملانية ،املوضوع حباجة إىل فتوى مدروسة ومتأنية ،ألننا
سنقرر حق اجمللس يف التعديل عند نظر االقرتاحات بقوانني ،وذلك جلودة
التشريع قبل أن حيال إىل احلكومة لصياغته ،ولتفادي رفضه من جملس
45

النواب أو من جملس الشورى أو من احلكومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أن املوضوع واضح ،إذا تقدم بعض اإلخوة األعضاء
مبقرتح بقانون يأتي إىل اجمللس ،واجمللس يبدي مالحظاته عليه ،وإذا
استجاب مقدمو االقرتاح لتعديالت اجمللس ،وعدلوا االقرتاح وفقًا ملا أبداه 10
اجمللس من رأي ،فاجمللس يوافق عليه من حيث املبدأ ،وحيال إىل احلكومة،
وإذا مل يوافق مقدمو االقرتاح عل رأي اجمللس ،فه ا يعين أن اجمللس
سريفض مشروع القانون من حيث املبدأ ،ه ا األمر واضح ومعروف ،فلماذا
نقول إن اجمللس ليس له احلق يف التعديل؟ اجمللس له احلق يف مناقشة
االقرتاح ،وحصل أن أبدى اجمللس رأيه يف الكثري من االقرتاحات وطلب من 15
مقدمي االقرتاح تعديله بناء عل رأي اجمللس ،وبعد التعديل أعيد إىل اجمللس
ووافق عليه من حيث املبدأ ،وأنا أرى أن األمور ال تستدعي أن نستفيت فيها،
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تفضل سعادة األب السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي
الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،املادة ( )95من الالئحة الداخلية حتسم ه ا 5
النقاش ،ألن اجمللس يوافق عل جواز نظر االقرتاح بعد مناقشة أسسه
ومبادئه ،من دون الدخول يف مناقشة املواد ،واملشروع أصالً سيحال للصياغة
القانونية وسريجع إىل اجمللس مرة أخرى ،وسيكون هناك جمال للمجلسني
ملناقشة مجيع املواد الواردة يف ه ا االقرتاح ،وشكرًا.

40

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أضيف نقطة وهي أن مقرتح القانون 45
عندما حيال إىل اللجنة امل تصة غالبًا ما تدعو اللجنة مقدمي االقرتاح إىل
اجتماعها عند مناقشته ،حيث تناقشهم فيه وتبدي مالحظاتها حوله وتطلب
منهم إجراء بعض التعديالت إن دعت احلاجة إىل ذلك ،ويف كثري من األحيان
حيضر مقدمو االقرتاح اجتماع اللجان ويوافقون عل مقرتحات اللجنة يف
التئيري فتجرى الكثري من التعديالت داخل اللجنة وقبل أن حيال تقرير اللجنة 10
باملقرتح إىل اجمللس ،فعملية التفاعل بني مقدمي االقرتاح وأعضاء اجمللس
موجودة قبل مناقشته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
15

شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)11توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضل األب حممد حسن باقر
رضي.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي اقرتاح وتساؤل ،هناك العديد من وسائل
الرتاسل ومنها :الرسائل الورقية والـ

CD

والوسائل اإللكرتونية والفيديو

وغريها ،وعليه أقرتح أن ت كر عبارة «مجيع أنواع الرسائل» .أما تساؤلي
لإلخوة يف وزارة الداخلية فهو :هل ست ضع ه ه الرسائل بأنواعها للتفتيش؟
40

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
45

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،مالحظيت بالنسبة إىل موضوع املراسلة ،حنن
نعلم أن ه ا القانون أساسًا مستمد من اتفاقية املعاملة الدنيا للسجناء ،واليت
من ضمنها بند املراسلة ،وه ه االتفاقية صدرت عام 4957م حيث مل تكن
الطرق احلديثة للمراسلة موجودة ،وأعتقد أن وضع النص به ه الطريقة يعترب

قد ًا وحب ا لو مت حتديثه ،حبيث يكون النص مرنًا و كن تطوير وسائل 10
املراسلة مع مرور الوقت .أما بالنسبة للتفتيش فهو أمر روتيين ،فكما يتم
االستماع إىل املكاملات ك لك يتم تفتيش الرسائل حت ال تكون هناك
اتفاقات ،وحت ال يتفق بعض عُتات اإلجرام داخل السجن عل ارتكاب
جر ة خارج السجن؛ ل لك املراسالت تفتش واملكاملات اهلاتفية يستمع إليها
15

وه ه اإلجراءات منصوص عليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املقصود بالرسائل هنا هو احملتوى
وليس التقنية ،قد تكون الرسالة عل الـ  ،CDأو عل مستند صوتي ،أو عل
فيديو ،هي رسالة واحملتوى هو األساس الثابت والتقنية هي املتئرية ،فليس
املقصود منها أن تكون مكتوبة عل ورق ،ه ا هو فهمنا للنص ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
40

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما أفهمه من ه ه املادة هو الرسائل الورقية،
مبا فيها من مناولة ،وتساؤلي هو :هل سيأتي يوم وتسمح فيه مراكز التأهيل
للنزيل بأن يست دم اإلنرتنت أو الكمبيوتر لتلقي مثل ه ه الرسائل؟ فما
مسعته من كالم األب حممد حسن باقر واألخت رباب العريض بشأن تطوير

تقنيات الوسائل جيعلين أتساءل هل سنصل إىل ه ه املرحلة؟! وإذا كان األمر 45
ك لك فلنكن مجيعًا يف مراكز التأهيل ،أنا ش صيًا سأذهب إىل ه ه
املراكز وسأست دم اإلنرتنت جمانًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
10

شكرًا ،تفضل األب خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املادة واضحة ،حيث أعطت النزيل
احلق يف مراسلة ذويه واستالم ما يرد إليه من رسائل ،وهو ال يستلمها مباشرة
وإمنا يستلمها حبسب اللوائح الداخلية عن طريق إدارة معينة ودائرة معينة15 ،
وهي اليت تعطيه احلق يف إرسال أو استقبال الرسائل ،والرسائل اليوم ال
تشمل فق

الرسائل املكتوبة بالطريقة التقليدية وإمنا تشمل الرسائل

املواكبة للتطور التكنولوجي ،وأنا ش صيًا ال أعتقد أن النزيل سيُعط حق
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است دام اإلنرتنت داخل املركز ،ألن ه ا األمر غري مقبول ،وأن نست دم
الربيد اإللكرتوني داخل السجن فه ا أيضًا غري مقبول ،إذا كان لدينا 100
نزيل فكيف نضع  100بريد إلكرتوني لكل نزيل؟ لكن كن است دام
ه ه اآللية بضواب ت كرها اللوائح الداخلية عن طريق إدارة معينة .أرى أن
ه ه املادة واضحة وال تستدعي تفسريًا غري صحيح ،حبيث تكون الصياغة 5
«يسمح للنزيل مبراسلة ذويه واستالم ما يرد إليه من رسائل» ،عل أن نعطي
اللوائح الداخلية عملية ضب

ه ا النوع من احلرية اليت أعطاها القانون

للنزيل ،وشكرًا.
40

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب املقدم حممد راشد احلسيين مدير إدارة اإلصالح
والتأهيل بوزارة الداخلية.

مدير إدارة اإلصالح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اآلن نقوم مبهمة استالم الرسائل من ذوي 45
النزالء ومهمة إرساهلا إليهم ،ويف مرات عدة نستلم رسائل من النزالء
ألصدقائهم حيرضون فيها عل ارتكاب جرائم ،مثل تهريب مواد خمدرة أو
ارتكاب جر ة ،ففي مثل ه ه احلاالت البد من إخضاعهم لضواب الالئحة
الداخلية للمركز ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن الرسائل البد أن تكون مكتوبة ليتم التأكد من
حمتواها ،تفضل األب خليل إبراهيم ال وادي.
15

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن النص احلكومي واضح ويتماش مع
رأي اللجنة ،وفيه ذكاء جبعل ه ا املوضوع مفتوحًا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

أريد أن أقول إنين أتوافق مع رأي 5

اللجنة ،وأتفق مع ما ذكره األب خالد املسقطي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

40

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة؟

45

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:

10

املادة ( :)15توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة كما جاءت من
احلكومة.
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
30

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)12توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة كما جاءت من 5
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟
40

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

45

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
مادة (مستحدثة) :توصي اللجنة بعدم املوافقة عل قرار جملس النواب 10
استحداث ه ه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضل األب الدكتور الشيخ خالد
15

بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ترغب اللجنة يف سحب ه ه املادة ملزيد من
الدراسة ،ففي ضوء ما استجد من تطورات يف الفرتة األخرية وخاصة فيما
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يتعلق مبا إذا كان من اختصاص املؤسسة اإلصالحية البت يف مثل ه ا األمر
أم أنه يرتك لوزارات أو مؤسسات أخرى مثل حقوق اإلنسان وغريها فقد قررت
اللجنة سحبها ملزيد من الدراسة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
40

هل يوافق اجمللس عل طلب اللجنة اسرتداد املادة املستحدثة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر
45

اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
الفصل السادس :حقوق النزالء :مادة ( :)17توصي اللجنة باملوافقة عل
ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير ،مع مراعاة تصحيح اخلطأ املطبعي يف
10

كلمة (الشكاوي) لتصبح (الشكاوى).

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضل األب فؤاد أمحد احلاجي.
15

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن النص كما جاء من احلكومة واضح
وأفضل مما أتت به اللجنة وحيفظ حق النزيل ،فنص احلكومة يقول« :للنزيل
احلق يف االلتجاء إىل اجلهات القضائية امل تصة ،وتقديم الشكاوى
والطلبات إىل مدير املؤسسة أو من ينيبه وحتدد الالئحة التنفي ية إجراءات

ذلك» يف حني أن اللجنة غيّرت كلمة «املدير» إىل كلمة «اإلدارة» ،إن النزيل 30
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أثناء متابعة قضاياه ويف حالة تقديم طعن أو استئناف أو غريهما من األمور
البد أن يقدم رسالة وحبضور حماميه ،وإن قدم ذلك كتابيًا إىل مدير
املركز بامسه وحبسب منصبه كما جاء يف مشروع احلكومة ف لك
سيكون ملزمًا هل ا الش ص املسؤول «املدير» ،يف حني إذا عممناه عل
اإلدارة فسوف تضيع الرسالة يف متاهات العمل البريوقراطي ،إذن أين حق 5
النزيل؟ وملن تكون املساءلة فيما خيص النزيل يف تلك املؤسسة ،سواء كان
حمبوسًا احتياطيًا أو نزيالً يف كل ما يتعلق مبتابعة قضاياه؟ إن نص
احلكومة أعط النزيل الضمان أكثر مما أعطته اللجنة ،وأرى عدم احلاجة
إىل ه ا التعديل ألن نص مشروع احلكومة أعط ضمانات أكثر؛ حفاظًا
40

عل حقوق النزيل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.
45

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل ه ه النقطة حنن نتكلم عن
مؤسسة هلا إدارة ،وه ه اإلدارة ليست مرتبطة بش ص املدير ــ املدير قد
يكون غائبًا أو يف إجازة ــ فهناك من ينوب عنه ،وعندما نتكلم عن إدارة
فنحن نتكلم عن نظام داخل املؤسسة ،إذن العملية ليست مرتبطة بش ص

10

املدير ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ضاعت الفكرة عندي بني كالم األب املقرر
واألب فؤاد احلاجي ،النص كما جاء يف مشروع احلكومة يقول« :إىل مدير
املؤسسة أو من ينيبه» ،بينما التعديل ال ي ذهبت إليه اللجنة قالت فيه« :إىل
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()34

1043/4/41م

املضبطة 41

إدارة املؤسسة أو املركز» ،فاللجنة نوعًا ما خففت عل النزيل ،وأعطته احلق
بشكل أكرب يف اللجوء إىل املركز ال ي يقيم فيه ،لكن لدي تساؤل فيما
يتعلق بعبارة« :للنزيل احلق يف االلتجاء إىل اجلهات القضائية امل تصة،
وتقديم الشكاوى والطلبات إىل إدارة املؤسسة» .وإذا قرأنا املادة ( )18فسنجد
أن الكالم ال ي قاله األب فؤاد احلاجي بشأن حق النزيل يف الطعون 5
وااللتماسات حتكمه املادة ( )18وليس املادة ( ،)17واستفساري للجنة
واحلكومة هو :هل املقصود بنص املادة ( )17هو أن للنزيل أن يشتكي عل
إدارة املركز لدى اجلهات القضائية؟ ألن حكم ه ه املادة خيتلف عن حكم
املادتني ( )18و( )19اللتني تتكلمان عن حق النزيل يف الطعن عل األحكام
اليت تصدر ضده .ه ه املادة تقول« :للنزيل احلق يف االلتجاء إىل اجلهات 40
القضائية امل تصة ،وتقديم الشكاوى والطلبات إىل إدارة املؤسسة أو
املركز ،وحتدد الالئحة التنفي ية إجراءات ذلك» ،وحبسب فهمي أرى ــ وقد
أكون عل خطأ أو صواب ــ أن من حق النزيل أن يلجأ إىل اجلهات القضائية
يف أي شكوى ضد املؤسسة لدى املؤسسة أو لدى اجلهات القضائية ،نريد أن
نكون واضحني ومفصليني يف تقرير مثل ه ا احلق للنزيل إال إذا مت تعديل 45
املادة ورُبطت مع املواد اليت تليها فيما يتعلق باحلق يف الطعن عل األحكام،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
10

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا أتفق مع تعديل اللجنة ،وخاصة أنه
تواءم مع رأي وزارة الداخلية به ا الشأن ،ه ا أوالً .ثانيًا :أعتقد أيضًا أن فيه
مراعاة للمبادئ العامة ملعاملة السجناء ،حبيث نص عل أنه يسمح لكل 15
سجني بتقديم طلب أو شكوى إىل اإلدارة املركزية للسجون أو للسلطة
القضائية .باإلضافة إىل ذلك أن النص احلكومي حدد األمر مبدير املؤسسة
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أو من ينيبه ،أي أن األمر خاص باملؤسسة فق  ،بينما اللجنة جعلت األمر إما
للمؤسسة وإما املركز ،وهنا أنا أختلف مع األب فؤاد احلاجي حيث إن يف
ذلك ضمانات أكثر باعتبار أن املؤسسة يف جدول التعاريف هي اليت تتوىل
إدارة املراكز ،يف حني أن املركز هو ال ي يوجد فيه النزيل ،وبالتالي أعطاه
احلق يف التقدم بشكوى إما مباشرة للمركز ال ي يوجد فيه ،وإما أن 5
خياطب مباشرة املؤسسة املشرفة عل إدارة ه ه املراكز؛ ل ا أرى أن توجه
اللجنة باإلضافة وبالتوافق مع اإلخوة يف وزارة الداخلية سليم ،وشكرًا.

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

40

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،األختان دالل الزايد ولولوة العوضي مل ترتكا
لنا جماالً للرد ،فاملؤسسة هي مؤسسة ومراكز ،وال نعلم إىل ه ا الوقت
اهليكل اإلداري لتلك املؤسسات ،وك لك تكلمنا عن إدارة ومل نتكلم عن 45
مديرين ،فقد يكون هناك رؤساء أقسام وقد تكون هناك تفاصيل أخرى يف
ه ه اهليكلة ،ول لك ه ه املادة يف احلقيقة متنح جماالً أوسع للنزيل لتقديم
شكواه ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا أرى أن صياغة احلكومة يف
أصل املشروع أضمن للنزيل .النص تكلم عن مدير املؤسسة ،واملؤسسة حتتها 15
عدة مراكز ،فقد يكون النزيل متضررًا من املركز ،فال جيب أن يرفع
شكواه إىل املركز وإمنا يرفعها إىل مدير املؤسسة أو من ينيبه ،وليس إىل
املؤسسة كلها ،فحني يقدمها إىل املؤسسة كلها فه ا معناه أن توضع
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رسالته لدى أي موظف صئري وتضيع هناك ،ولكن حينما حيددها املشرع
باملدير أو من ينيبه فه ا أضمن للشاكي ،وه ه املادة بصياغة احلكومة
أوىل وأحسن وأفضل للشاكي ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
40

الرئيـــــــــــــــس:
اآلن لدى اللجنة توصية بالتعديل ،وهناك بعض اإلخوة يرون أن النص
احلكومي هو األفضل ،سنصوت عل توصية اللجنة وإذا مل حتظ باملوافقة
فسنعود إىل نص احلكومة .هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

45

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة كما جاءت من احلكومة؟

10

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة كما جاءت من احلكومة ،وننتقل إىل املادة
التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

15

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)18توصي اللجنـة باملوافقـة علـ هـ ه املـادة بالتعـديل الـوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.
5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سـيدي الـرئيس ،كنـت أتوقـع مـن األب مقـرر اللجنـة وهـو يقـرأ
نص املادة أن ينتبه إىل اخلطأ النحوي يف كلمة «طرفًا» ،فهي «طرفٌ» وليست
«طرفًا» ،فأرجو تصحيحها ،وشكرًا.

40

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
45

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح
اخلطأ النحوي يف كلمة «طرفًا» لتصبح «طرفٌ»؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح اخلطأ النحوي.
وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

15

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)19توصي اللجنـة باملوافقـة علـ هـ ه املـادة بالتعـديل الـوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل

ه ه املادة؟ تفضل األب خليل إبراهيم 30

ال وادي.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن أحيانًا نقول «أو احملبوس احتياطيًا»،
وأحيانًا نقول «واحملبوس احتياطيًا» ،فيا حب ا لو نتفق عل صيئة معينة،
املادة السابقة مكتوب فيها «أو احملبوس احتياطيًا» ،بينما املادة اليت تليها
مكتوب فيها «واحملبوس احتياطيًا» ،فأمتن االتفاق عل ذلك ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
40

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نص احلكومة يقول «جيب عل إدارة املركز
متكني النزيل من اختاذ إجراءات الطعن عل األحكام اجلنائية الصادرة
عليه دون تدخل منها» ،وقامت اللجنة حب ف عبارة «دون تدخل منها» ،وأنا
أعتقد أنها عبارة جيدة ،وال أعرف الداعي حل فها! ويا حب ا لو توضح لنا

اللجنة سبب احل ف أو اإلضافة ــ وه ا املوضوع سبق أن أشرنا إليه عدة 45
مرات ــ عندما يتم ذلك إما يف تقريرها وإما يف التوصية ،وتعطي مربرًا حت
نفهم .هنا حُ فت عبارة «دون تدخل منها» وال أعرف ما هو السبب رغم أنها
عبارة جيدة ،وتُعطي ثقالً للمادة ،فحب ا لو يتم شرح سبب ح ف ه ه
العبارة ،وهل مت ذلك بالتوافق مع وزارة الداخلية عل سبيل املثال؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن ه ا أمر أو شأن قضائي ،وليس عل
اجلهة التنفي ية التدخل يف ذلك ،ومن الواضح أننا اخت ناه تلقائيًا ومل يكن
هناك أي تدخل ،وحينما تنص عليه فكأمنا جتوز ذلك ،وشكرًا.
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15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ما يقوله األب الدكتور الشيخ خالد آل خليفة هو أن فصل
السلطات يقتضي عدم التدخل يف املوضوع ،وإذا كتبنا أن هناك ما

نع

التدخل فكأن هناك تدخالً.
5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
امسح لي يا معالي الرئيس ،ه ا تدخل يف اإلجراءات اليت يت

ها

النزيل ،متكني النزيل من اختاذ إجراءات الطعن عل األحكام بدون تدخل
منها فيما سيقوم به النزيل ،وليس يف عمل السلطة القضائية ،هنا العبارة
تقول« :دون تدخل منها فيما سيت

ه النزيل من إجراءات للطعن» ،وإذا كان 40

ذلك حتصيل حاصل كما قال األب الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فلنرتكها
تأكيدًا للموضوع ،أما افرتاض أنها حتصيل حاصل ونقوم حب فها فأعتقد أن
احل ف غري صحيح ،وشكرًا.
45

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك مالحظة بالنسبة لتعديل اللجنة وهي 10
أنها دجمت وقالت «جيب عل إدارة املركز إعالم النزيل واحملبوس احتياطيًا
مبواعيد الطعن باألحكام الصادرة ضده» ،واحملبوس احتياطيًا مل يصدر
ضده حكم بعد ،فكيف ذلك؟! احملبوس احتياطيًا اليزال مل يعرض عل
القضاء ومل تصدر ضده أحكام ،فيجب مالحظة ذلك .ه ه املادة خاصة
بالنزيل ال ي تُنف عقوبة عليه ،ه ا هو الفرق وجيب التفرقة بني ذلك15 ،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف السطر الرابع من املادة توجد عبارة 5
«ومتكينه من اختاذ إجراءات الطعن يف األحكام واألوامر القضائية الصادرة
ضده» إذن العبارة موجودة ،فهل نكررها مرتني؟

الرئيـــــــــــــــس:
األب الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ،سعادة الوزير يقول إن ه ه املادة 40
تتعلق بالنزيل وليس باحملبوس احتياطيًا ألنه مل يصدر ضده حكم قضائي،
فهل تودون اسرتداد املادة ودراستها لالتفاق عل نص واضح ،أم تتبنون النص
كما ورد من احلكومة؟
45

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
أوافق ــ سيدي الرئيس ــ عل سحب املادة وإعادة دراستها؛ ألننا أيضًا
صوتنا يف املادة اليت تسبقها عل كلمة «مدير» يف نص احلكومة نفسه،
واآلن هنا نبدأ بكلمة «إدارة» أيضًا ،فأطلب اسرتدادها لكي نساوي بني
املصطلحات ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس عل طلب اللجنة اسرتداد ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
الباب الثالث :الوسائل الوقائية :الفصل األول :العزل والتفتيش :املادة
( :)50توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
40

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
45

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)54توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف 10
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية
15

جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبق أن تكلمنا يف مادة سابقة عن موضوع
أن يكون تفتيش ألنث مبعرفة أنث  ،هل معن ذلك أن يكون التفتيش من
قبل رجل واألنث تكون موجودة أثناء تفتيش األنث ؟ حنن نريد أن نعرف؛ ألن 30
عبارة «مبعرفة أنث » تعين أنه كن للرجل أن يفتش األنث وتكون ضابطة
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واقفة تتفرج ،ه ه العبارة اليت أضيفت عبارة غري صحيحة ،إما أن يكون
تفتيش األنث من قبل أنث وإما أن نكتفي ويراع يف إجراء التفتيش احرتام
الكرامة اإلنسانية للنزالء ،واحرتام الكرامة اإلنسانية للنزالء ،يعين أن
األنث ال تفتش من قبل رجل ،فإما أن نكتفي ب لك وإما نقول األنث تفتش
من قبل أنث وليس مبعرفة أنث  ،ألن ه ا التعبري غري صحيح ،وسبق أن 5
وضعته اللجنة يف مادة سابقة متت مناقشتها يف األسبوع املاضي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

40

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن تكلمنا يف اجللسة املاضية عن ه ه
النقطة وقرأنا نصًا من قانون اإلجراءات اجلنائية وهو لفظ مست دم «مبعرفة
األنث » .إن ه ه العبارة دارجة ليس فق

يف التشريع البحريين بل يف كل

التشريعات يف إشارة إىل أنه ال يتم تفتيش األنث إال من قبل أنث  ،و«معرفة 45
أنث » هو االصطالح القانوني املست دم يف كل التشريعات املتعلقة به ا
اجلانب ،فالعبارة صحيحة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
10

شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مثلما قالت األخت لولوة العوضي يف البداية إن
املناقشات تكون جزءًا من القانون يف فهمه عند اختاذ أي إجراء ،وكل ما 15
طرح يف ه ه اجللسات حول أن تفتيش األنث يكون مبعرفة أنث  ،املقصود به
أن تقوم أنث بتفيش األنث وه ا يثبت ه ه املقولة ،ولكن أن أفسر «مبعرفة
أنث » بأن يأتي رجل لتفتيشها فه ا الكالم غري صحيح ،وشكرًا.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()10

1043/4/41م

املضبطة 41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا مع الكالم ال ي تفضلت به 5
األخت الدكتورة بهية اجلشي ،عبارة «مبعرفة أنث » لئة يفهم منها مثلما فهم
اإلخوة ويفهم منها أيضًا فهم آخر ،فهي داللة ظنية كما يقول فقهاء األصول
وغري واضحة أو قطعية ،ولكن عندما أقول «من قبل أنث » فهي داللة قطعية،
ويعين أنه ال جيوز أن تفتش من قبل رجل مهما كان ،فعبارة «من قبل أنث »
40

أدق وأضب من عبارة «مبعرفة أنث » ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب فؤاد أمحد احلاجي.
45

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الكالم ال ي تفضلت به األخت الدكتورة
بهية اجلشي صحيح ،إذا كان هناك نص يف قانون اإلجراءات اجلنائية
يقضي بأن األنث تفتش من قبل أنث  ،فلماذا ال ينص عل ذلك يف ه ا
القانون ال ي يتعامل مع النزالء واملساجني واحملبوسني؟ ملاذا ال تفتش األنث

من قبل أنث ؟ التعبري ال ي جاء هنا هو تعبري مطاطي ،عبارة «مبعرفة أنث » 10
تعين أنه جيوز للرجل أن يفتش األنث والضابطة أو املسؤولة واقفة ،البد أن
حنرتم الكرامة اإلنسانية بأن األنث تفتش من قبل أنث وينص عل ذلك
بصراحة يف القانون حت ال يكون هناك لبس عند تطبيق القانون .أنا مع
الكالم ال ي تفضلت به األخت الدكتورة بهية اجلشي واألب عبدالرمحن
15

عبدالسالم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األب مقرر اللجنة قدم اقرتاحًا وهو «أن يكون تفتيش األنث
حصرًا من قبل أنث » ،ه ا ما قدمه األب مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
سيدي الرئيس ،ه ه العبارة مستعملة يف قانون حقوق اإلنسان العاملي،
فأتينا لكم بها ،وشكرًا.
5

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص احلكومي األصلي مل يتطرق إىل ه ا
املوضوع بتاتًا وجتاهل ه ا املوضوع ،وك لك ما جاء من جملس النواب ،فهو 40
مل يتطرق إىل موضوع تفتيش األنث من قبل أنث أو غري ذلك .يف احلقيقة ه ه
اإلضافة مهمة جدًا بالنسبة لنا ألنها تتماش مع أعراف ه ا البلد ودينه
اإلسالمي وشريعته .حنن اعتمدنا عل النص كما ذكرت األخت دالل
الزايد ،واألخت رباب العريض أيضًا لديها ه ا املوضوع وسوف تتكلم عنه
بأننا اعتمدنا عل النص ال ي است دم قانونيًا وليس بالفهم املنطقي والعادي 45
لدى الناس ،وعندما تتكلم عن نص قانوني فهو خيتلف عن الكلمات
املتداولة يف يومنا العادي ،وإذا كانت احلكومة ليس لديها مانع فال أعتقد
أن هناك فرقًا كبريًا إذا كان ه ا هو املتعارف عليه واملنصوص عليه
قانونيًا ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الكالم ال ي تفضلت به األخت دالل الزايد 15
له وجاهته ومكانته ،وك لك الكالم ال ي تفضلت به األخت الدكتورة
بهية اجلشي له وجاهته ،والكالم ال ي تفضل به األب عبدالرمحن
عبدالسالم له وجاهته أيضًا .بالرغم من أن نص قانون اإلجراءات اجلنائية
تضمن ــ مثلما تفضلت األخت دالل الزايد ــ ه ه العبارة «مبعرفة أنث » ،لكن
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اليوم حنن أمامنا اختالف يف وجهات النظر وقد تفسر عبارة «مبعرفة أنث » يف
املستقبل حبضور أنث وقت إجراء التفتيش ،وقد تفسر بأنه البد أن يتم
تفتيش املرأة من قبل امرأة ،حنن باعتبارنا سلطة تشريعية علينا أن نقرر،
وورود ه ه العبارة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ال حيكمنا ،ألن ه ا القانون
صدر مبرسوم بقانون ومل يعرض أصالً عل السلطة التشريعية وعرض عليها 5
لقبوله أو رفضه من دون الدخول يف مفردات املرسوم بقانون ،ملاذا ال نقطع
الشك باليقني ــ كما تفضل األب عبدالرمحن عبدالسالم ــ ما املانع؟ هل
سيضر التشريع؟ هل ستضار األحكام؟ عبارة «مبعرفة أنث » أثارت خالفًا،
ومثلما ذكر األب إبراهيم بشمي أن مناقشاتنا اليوم تعترب أعماالً حتضريية
للوقوف عل نية املشرع يف التشريعات ،لكن ما املانع من أن نقطع الشك 40
باليقني ونقول تفتش املرأة من قبل امرأة كما ذهبت إىل ذلك األخت
الدكتورة بهية اجلشي؟ كل الكالم ال ي طرح اليوم وجيه وله مكانته
العلمية والفنية ،ولكن علينا أن نقرر هل نريد «مبعرفة أنث » ونكتفي مبا
ورد يف مضاب اجللسات باعتبارها أعماالً حتضريية للتشريع أم نقطع الشك
باليقني؟ وحت ال ترتك النصوص للتفسري وختتلف الش صيات يف تفسريها 45
للقوانني أرى أن نقطع الشك باليقني مثلما تفضل األب عبدالرمحن
عبدالسالم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب املقدم راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون 10
القانونية بوزارة الداخلية.

مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا سوف أشرح معن

التفتيش وما هي

اإلجراءات والقواعد العامة يف التفتيش؟ التفتيش له قواعد عامة يف مجيع 15
القوانني بأن تفتيش األنث يكون مبعرفة األنث  ،ويرتتب عل عدم القيام
به ا اإلجراء بطالن يف اإلجراءات ،ه ا من ناحية .من ناحية ثانية حت لو مل
ننص عل ه ا الكالم يف القانون فنحن جمربون عليه ،ألن ه ه تعترب من
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القواعد اآلمرة اليت ال جيوز خمالفتها ،وسواء وجدت أم مل توجد حنن
ملزمون بتطبيقها .أمر آخر ،املادة  22يف قانون اإلجراءات اجلنائية تكلمت
عن ه ا املوضوع وتطرقت إىل أن تفتيش األنث ال يكون إال مبعرفة أنث ،
ويف التطبيق العملي لو أن مأمور الضب

القضائي انتقل إىل أي مكان ال

توجد فيه أي أنث من رجال األمن ووجدت جر ة وموجود فيها عنصر نسائي 5
فإن األنث تفتش من قبل عناصر نسائية أخرى يندبها ويكلفها حبلف اليمني
يف مكان احلادث ،كل ه ه الضمانات موجودة ،والنص عليها أو عدم
النص ه ا أمر راجع إليكم ،وحت يف حالة عدم النص حنن ملزمون بها،
وكل اإلخوان سافروا من مطار البحرين الدولي فهل شهدمت أنه مت تفتيش
أنث مبعرفة رجل؟ ه ا إجراء إداري وحنن متقيدون به والدستور ينص عليه 40
ومجيع القوانني ،فوجوده أو عدم وجوده بالنسبة لنا سيان ،وإنْ كان يف
وجوده تزيد ألن القوانني العامة تنص عليه أصالً ،ولكن مجيع القواعد تنص
عل تفتيش األنث مبعرفة أنث يف مملكة البحرين ،وشكرًا .
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل تعتقدون أننا أشبعنا املوضوع حبثًا؟ الفكرة واضحة،
اإلخوان يف وزارة الداخلية يقولون :سواء مت النص أو مل يتم فه ه إجراءات
مطبقة .تفضل سعادة األب السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.

10

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ا املوضوع مت حبثه يف املادة  2وبيّنا أن
هناك مركزًا أو سجنًا للنساء والعامالت فيه من النساء وال يوجد لدينا
مركز خمتل أو مركز فيه قسم ك ا وقسم ك ا ،ه ا املوضوع انتهينا

منه يف املادة  ،2وه ا واضح ،فالش ص ال ي يدير السجن وأمور األش اص 15
فيه ومجيع العامالت من النساء ،والتفتيش كونه إجراء داخل السجن تقوم
به النساء وليس الرجال ومت النص عل ذلك يف املادة  ،2وه ا ليس له عالقة
بالتكرار ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار
القانوني للمجلس.
5

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أقرأ املادة اليت تشري إىل ه ا املوضوع،
وأعتقد أنها تطبق يف كل األحوال ،وهي املادة  22من قانون اإلجراءات «يف
األحوال اليت جيوز فيها القبض قانونًا عل

املتهم جيوز ملأمور الضب

القضائي أن يفتشه ،وإذا كان املتهم أنث وجب أن يكون التفتيش مبعرفة
أنث يندبها ل لك مأمور الضب

القضائي بعد أن حتلف

ينًا بأن تؤدي 40

مهمتها بالصدق واألمانة» ،فه ا ينطبق عل كل احلاالت ،وعبارة «مبعرفة
أنث » هي أصدق تعبريًا من ذكر أن يتم التفتيش عن طريق أنث  ،ألنه قد ال
تكون هناك يف بعض احلاالت أنث مكلفة به ا األمر ،فيمكن ندب واحدة
أخرى ،اإلجراء يقول «بعد أن حتلف

ينًا بأن تقوم مبهمتها بالصدق

واألمانة» ،ومادام هناك نص قانوني يتعلق بعبارة «مبعرفة أنث » فأرى أن يبق

45

ويستمر يف بقية القوانني كما هو م كور هنا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

10

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أريد أن أزيد ،كنت أريد أن أقرأ املادة
اليت قرأها األب الدكتور عصام الربزجني املستشار القانوني للمجلس،
باإلضافة إىل أن قانون اإلجراءات املصري نص عل «مبعرفة أنث » ،وقانون

اإلجراءات اجلزائية اإلماراتي نص عل ه ا النص أيضًا ،وحديثنا يف اجمللس 15
يف ه ه املادة عن أن تفتيش األنث يكون مبعرفة أنث ينصرف إىل أنه لن يتم
تفتيشها إال مبوجب أنث  ،إذا مل يكن النص واضحًا فنية املشرع ثابتة يف
احملضر وه ه دالالتها ،واملعروف كقاعدة أن تفتيش األنث مبعرفة أنث
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()15

1043/4/41م

املضبطة 41

يتعلق باملواضع اجلسمانية للمرأة ،فه ا فيه إشارة واضحة ،وه ا موجود يف
مجيع التشريعات ،وإذا أحببتم سنضع لكم كل النصوص مع ذكر الدول
اليت است دمت ه ا التعبري للداللة عل أن ه ا النص متعارف عليه ،وأنا ال
أرى أن يف ه ا النص شيء ،وخاصة أن املشرّع البحريين دَرَجَ عل ــ أسوة
5

بباقي التشريعات ــ است دام ه ه العبارة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب خليل إبراهيم ال وادي.
40

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أهنئ اللجنة عل وضعها ه ه العبارة ،ألن
الواقع ــ لألسف الشديد ــ ال ي نقرأه ونسمعه أحيانًا يقول إن هناك تعديًّا عل
املرأة يف مواقع التوقيف والسجون ،وأعتقد أن ه ه الفقرة ضرورية ،لكن
اخلوف يأتي من كلمة «مبعرفة» ،ورمبا تكون عبارة «من قِبل أنث » تناسب

ه ا الوضع ،وذلك حتاشيًا ألي التباس ،ثم إن ه ا ــ كما قال األب املقدم 45
راشد بوجنمة ــ معمول به يف مطار البحرين ومنف جسر امللك فهد وغريها من
املناف  ،وحنن يف دولة إسالمية تراعي ه ه األمور .أنا أعتقد أن من املهم جدًا
وضع ه ه العبارة يف النص ،ومثلما تفضل سعادة وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب أن هناك سجونًا للنساء مبفردهن ،ولكن عندما نقرأ النص جنده
يقول ...« :خروجهم وعودتهم للمركز »...مبا يعين اخلروج خارج املركز ،فقد 10
ي هبون إىل احملكمة ،وقبل وصوهلم إىل احملكمة يُفتشون ،وبعد رجوعهم
قد يُفتشون خارج سجن النساء مثالً ،وأنا أهنئ اللجنة عل ه ا النص.
وبالنسبة إىل الت وف اللئوي ،كننا أن ن كر األمر صراحة وجنعل العبارة
تقول« :أن يكون تفتيش األنث من قِبل أنث » ،وهناك بعض الدول است دمت
تطبيق النساء ــ مثل جسر امللك فهد ــ وهو عبارة عن دخول النساء يف مكان 15
خاص لتطبيق النساء مبعرفة النساء ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أحب أن أذكّر اإلخوان بقرارهم السابق بأن يكون الكالم
ملدة ثالث دقائق وملرة واحدة فق  .أعتقد أن املوضوع اآلن أصبح واضحًا.
تفضل األب عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.
5

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل كلمة «مبعرفة» لو مل تكن ظنّية
الداللة ملا اختلفنا عليها وحنن عرب ،فهي ظنية الداللة ول لك اختلفنا عليها،
ملاذا اختلفت أنا معك؟ وملاذا اختلفت مع األخت الدكتورة بهية اجلشي؟
القطعية تأتي عندما نقول «من قِبل أنث » وه ه لن خيتلف عليها أحد ،ووجود 40
كلمة «مبعرفة» ال يصح ،بل فيها اختالف يف املستقبل ،وحنن ال نشرّع ه ا
القانون من أجل اليوم فق

ــ كما يقول األب ممثل وزارة الداخلية إن هناك

نساء اآلن يف املطار للتفتيش وك لك يف السجن واملراكز ــ بل أنا أتكلم عن
 30سنة أو  10سنة ،وكلما أحكمت التشريع يكون ذلك أفضل ،وعليه
45

أعتقد أن كلمة «من قِبل» أدق وأضب  ،وأرجو أن تئيّر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
10

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اعتمدنا عل النص القانوني ،وأعتقد أن
ه ا اجمللس جيب أن يوحّد كل ه ه املصطلحات القانونية يف كل القوانني،
فال جيوز أن نقول يف قانون اإلجراءات اجلنائية «من قِبل» ويف قانون آخر نقول
«مبعرفة» ويف قانون ثالث نقول ك ا وك ا ،ول لك حنن أدرجنا ه ا النص

ألنه هو املست دم قانونيًا ،وهو النص املتداول واملعروف يف كل القوانني15 ،
وحت ال يكون هناك فرق بني القوانني .عندما نتكلم عن ه ا القانون يف
ه ه املادة به ه الطريقة ال نريد أن خنتلف عن نص قانون اإلجراءات اجلنائية
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ال ي أت بكلمة «مبعرفة» ،ليس مبعناها املنطقي اليومي ،ولكن نقصد بها
هنا «مبعرفة املرأة» مبعناها القانوني البحت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
40

هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .قبل أن نستكمل بقية مواد مشروع 45
القانون سنأخ اآلن الرأي النهائي عل مشروع قانون بتعديل املادة الثالثة من
القانون رقم ( )10لسنة 1002م بتعديل بعض أحكام قانون التأمني
االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 4972م  ،فهل يوافق
اجمللس عل ذلك؟

10

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون امل كور بصفة نهائية .وننتقل إىل املادة

15

التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
الفصل الثاني :اجلزاءات التأديبية :املادة ( :)51توصي اللجنة باملوافقة
عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

30

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضل األب مجعة حممد الكعيب.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى إضافة فقرة يكون نصها هو« :عدم جواز
معاقبة النزيل عن امل الفة بأكثر من جزاء» حت ال يُعاقب عن امل الفة نفسها
أكثر من مرة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما قاله األب مجعة الكعيب به ا 40
اخلصوص ،ولكين وضعت هلا صياغة أخرى يف مادة اجلزاءات ،وسوف
أتقدم إليكم بالتعديل مكتوبًا حبيث ال يوقع عل املسجون إال جزاء واحد
فق  ،وقد درجنا عل أن خيربنا بعض املساجني بأن اجلزاءات تتكرر يف
حقهم ،مبعن أنه يوقع عليه احلبس االنفرادي ،ثم بعد ذلك ختفض بعض
امتيازاته ،أو يُمنع من املكاملات ،وكل ه ه اجلزاءات مل الفة واحدة45 ،
وبالتالي حنن حنتاج إىل تعديل ذلك حت يكون لكل خمالفة جزاء واحد
فق  ،وه ا ما درجت عليه مجيع قوانني السجون املوجودة يف الدول العربية،
وه ا ما يتفق أيضًا مع دستور مملكة البحرين ،أعين أال تتعدد العقوبات يف
اجلر ة الواحدة ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب خليل إبراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك عبارة حُ فت من نص احلكومة وهي 15
«وإثارة الشعور باملسؤولية» ،واآلن عندما نقول «يتعني عل إدارة املركز
حتقيق االنضباط والشعور باملسؤولية» فإن ذلك يعين أن إدارة املركز هي
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امللتزمة باالنضباط والشعور باملسؤولية ،بينما «وإثارة الشعور باملسئولية» هل
القصد من ه ه العبارة املسجون أو احملبوس احتياطيًّا أم تعود اإلشارة إىل
إدارة املركز؟ أريد توضيحًا من اللجنة حول ما هو القصد من ح ف كلمة
«إثارة»؟! هل كان القصد أن ه ا اخلطاب موجّه إىل إدارة املركز أم ــ وهو
املعروف ــ إثارة الشعور باملسؤولية بالنسبة إىل السجني عن طريق املركز؟! 5
نص اللجنة معناه أن إدارة املركز هي املعنية باالنضباط والشعور باملسؤولية،
وكأنهم ليس لديهم شعور باملسؤولية! املوضوع حيتاج إىل توضيح أكرب ،هل
اخلطاب موجه إىل إدارة املركز أم موجّه إىل السجني؟ وشكرًا.
40

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤالي أوجهه إىل األب املقرر أو األب رئيس
اللجنة :ملاذا غيّرت عبارة «أمناط السلوك اليت تقرر هلا جزاءات تأديبية» إىل 45
عبارة «صور امل الفات اليت تقرر هلا جزاءات تأديبية»؟ السلوك أسبق من
امل الفة ،ألن من

السلوك هو ال ي يُحدد امل الفة ،وحت يف الالئحة

التنفي ية ،حصر امل الفات بصورة مُعرّفة تعريفًا كامالً حيتاج إىل تعريفات
وشرح للتعريفات ،ولكن السلوك هو ال ي حيدد إذا كان سلوكًا خمالفًا أو
غري خمالف ،وهو ال ي يُحدد امل الفة .والعبارة يف مشروع احلكومة جاءت 10
أوسع وأعم يف من السلوك ،فلماذا غيّرت اللجنة عبارة «أمناط السلوك» إىل
«صور امل الفات» رغم أن العبارة كما جاءت يف مشروع القانون أصح وأعم؟
ه ا هو سؤالي للجنة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مداخليت تتضمن ما تطرق إليه األب خليل
ال وادي نفسه ،أعين هل اخلطاب يف ه ه املادة موجّه إىل إدارة املركز أم
إىل النزالء؟ ويف الوقت نفسه أقول إن نص اللجنة كان أكثر توفيقًا من
النص الوارد من احلكومة عندما حدد امل الفات« ،أمناط السلوك» عبارة 5
مطاطية وعامة ،ما هي أمناط السلوك؟! امل الفات تكون أوجب حت نوقع
عليها اجلزاءات التأديبية .بالنسبة إىل إضافة فقرة أو تعديل مفاده أال يوقع
عقابان عن الفعل نفسه ،ه ا من القواعد العامة يف قانون اإلجراءات
اجلنائية ،ويف القواعد التأديبية ،وحنن هنا نتكلم عن عقوبات تأديبية وليس
عقوبات جزائية ،العقوبات التأديبية أحيانًا مرتوكة لسلطة اإلدارة يف تقدير 40
جسامة التأديب ،ولكن عادة امل الفة ال يوقع عليها أكثر من جزاء واحد.
التعديل أو اإلضافة املطلوبة سوف تتفق مع أحكام القوانني ،ولكين أرى أن
اللجنة كانت أكثر توفيقًا عندما غيّرت عبارة «أمناط السلوك» إىل «صور
امل الفات» ألنها هي اليت تُحدد عليها اجلزاءات التأديبية وليس من
السلوك ،قد تكون فرتات املساجني غري انضباطية ،أو

رون بنوبات 45

نفسية ،وقد راعت اللجنة ظروف النزيل أثناء وجوده يف املركز .ليس كل
من من أمناط السلوك سوف أتركه لالئحة الداخلية أو للسلطة التنفي ية أو
حت للمركز لكي يُعاقب النزيل عليه ،وإمنا امل الفات ــ اليت هي فعالً
خمالفات حقيقية ــ هي اليت يرتتب عليها جزاء تأدييب ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيس بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال موجّه إىل وزارة الداخلية :عبارة 15
«أن يكون اجلزاء مالئمًا للظروف اجلسمانية والعقالنية ،»...الظروف
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«اجلسمانية» هي شيء ظاهر ــ والكل كنه مشاهدتها ــ ولكن بالنسبة
إىل الظروف «العقالنية» هل هناك اختبار للفرد عندما يدخل السجن؟ يف
كثري من األحيان يكون املت لف عقليًا من السهل معرفته ولكن املتأخر
عقليًا ال كن معرفته إال بعد القيام باختبار ذكاء ،وأريد الرد من وزارة
5

الداخلية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب حممد سيف املسلم.
40

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا عل األب خليل ال وادي ،عبارة «يتعني
عل إدارة املركز حتقيق االنضباط والشعور باملسؤولية» هي للطرفني ،فعل
مسؤولي املركز أن يتفهموا حتديدًا ما هي واجباتهم؟ وما هي امل الفات
املوجودة؟ وبدورهم يفهموا النزيل امل الفات املوجودة واليت ترتتب عليها

عقوبة ،فالعملية للطرفني ،واالنضباط خيص الضباط واحلراس املوجودين 45
ويف الوقت نفسه إفهام النزيل أسباب اجلزاءات املفروضة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب املقدم حممد راشد احلسيين مدير إدارة اإلصالح
10

والتأهيل بوزارة الداخلية.

مدير إدارة اإلصالح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،توضيحًا لألخت منرية بن هندي ،املقصود
باحلالة العقالنية أثناء ارتكابه امل الفة هو حالته النفسية ،فإذا كان يف
حالة نفسية غري صحيحة فلن يسجن طبعًا ،وسيودع مستشف األمراض 15
النفسية ،ولكن أثناء ارتكابه امل الفة نراعي ظروفه وحالته النفسية
وتوتره ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األب مجعة الكعيب اقرتح أن يضاف إىل ه ه املادة ما يفيد أال
يكون هناك أكثر من جزاء عل امل الفة الواحدة .واألخت رباب تقول إن
لديها التعديل نفسه ولكنه يف مادة أخرى ،فهل تتفق معها عل أن يؤجل ذلك

إىل أن نصل إىل املادة املعنية؟ واآلن هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل 40
اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
45

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)53توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف 10
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
ه ه املادة؟ تفضل سعادة األب السيد

هل هناك مالحظات عل

15

عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إىل اإلضافة اليت أضافتها اللجنة يف
األخري وهي «ويُمكَّن من الطعن ،»...أوالً :ه ه اإلضافة دجمت النزيل
باحملبوس احتياطيًا ،وه ا تكرار ملا ورد يف املادة  19اليت أعدمتوها إىل 30
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اللجنة ،أي أن ما ورد هنا ورد يف املادة  19وهو الطعن يف األحكام ،وأعتقد
أن عل اللجنة أن تتأكد مادامت املادة  19ورد بها الطعن يف األحكام ،وقد
اتفقنا عل أن ه ا خيص النزيل ،فقد ذكر ه ا األمر يف املادة  19وأعيد يف
ه ه املادة ،ودجمت معها احملبوس احتياطيًا ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليسمح لي سعادة الوزير فه ه املادة ختتلف عن 40
املادة اليت سبق أن ناقشناها ،ه ه املادة تتكلم عن امل الفات اليت يرتكبها
النزيل أو احملبوس احتياطيًا أثناء وجوده يف السجن ،وإذا كانت ه ه
امل الفات مبفهوم امل الفة فيتم تطبيق اللوائح واألنظمة املتبعة عليه ،أما إذا
كان الفعل ال ي ارتكبه ال يعد خمالفة أثناء وجوده يف السجن ــ مثالً ضرب
سجينًا آخر ــ فيعترب ه ا فعالً من األفعال اجملرمة قانونًا ،وهنا ه ه املادة 45
تتكلم عن األحكام اليت قد تصدر ضده ،ولإليضاح تقول املادة« :كل نزيل
أو حمبوس احتياطيًا خيالف أحكام القوانني أو اللوائح أو النظم املعمول بها
يف املؤسسة يعاقب تأديبيًا ،وال نع ذلك اإلجراء من حتريك الدعوى اجلنائية
عن األفعال اليت تشكل جرائم معاقبًا عليها قانونًا» ،أي هنا األفعال لن
تكون مبفهوم امل الفة بل ستكون مبفهوم اجلر ة ألنها فعل معاقب عليه 10
مبوجب قانون العقوبات ،ماذا يرتتب عل ذلك؟ إذا مازالت خمالفة فقد أُعطي
النزيل حق التظلم من اجلزاء ال ي تقرر عليه من امل الفة اليت نسبت إليه،
ولكن الفقرة اليت بعدها تقول« :ويُمكَّن من الطعن يف األحكام اجلنائية
الصادرة ضده ،»...فإذا قُدم للمحاكمة بسبب اجلر ة اليت ارتكبها داخل
السجن فهنا يُمكَّن من إجراءات الطعن ،وقانون اإلجراءات اجلنائية نظم 15
ذلك ،فإما أن يؤخ إىل احملكمة لتقديم طعنه أو يثبت طعنه أمام مأمور
السجن ،ثم تقول املادة ...« :عل أن حتدد الالئحة التنفي ية مدة حمددة للبت
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يف موضوع التظلم» ،ويقصد ب لك التظلم من اجلزاء املت

ضده نتيجة

امل الفة اليت ارتكبها ،فنص املادة هنا خيتلف متامًا عما مت النص عليه يف
املادة السابقة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر األخت دالل عل التوضيح ال ي
أشارت إليه .ولكن عندما نرجع إىل املادة فسنجد أن املادة يف صياغتها ال 40
تؤدي إىل الشرح ال ي تفضلت به األخت دالل الزايد ،وخاصة أن املادة يف
نهايتها أشارت إىل أن الالئحة الداخلية حتدد مدة البت يف موضوع التظلم ،أي
مازلنا يف جمال اإلجراءات التأديبية ،وأقرتح إعادة ه ه املادة إىل اللجنة إلعادة
صياغتها عل ضوء ما تفضلت به األخت دالل الزايد ،ألنها بصياغتها احلالية
ال تؤدي إىل ه ا املعن  .هناك جزاءات تأديبية وعقوبات كما شرحت ذلك 45
األخت دالل بإسهاب ووضوح ،ولكن ه ه املادة يف قراءتنا هلا بتمعن ال تؤدي
إىل الكالم ال ي ذكرته األخت دالل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوني 10
بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.

املستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً املادة  19هي مادة عامة تشمل مجيع
اجلرائم اليت يرتكبها النزيل سواء داخل السجن أو خارجه؛ ألنها تعطيه 15
احلق يف اختاذ كل إجراءات الطعن يف األحكام الصادرة ضده ،سواء
ارتكب ه ه الواقعة خارج السجن أو ارتكب جر ة جنائية داخل السجن،
فه ه قاعدة عامة تطبق عل مجيع اجلرائم .أما يف املادة  53فاملقصود هو
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السلوك ال ي يرتكبه ويندرج ضمن احلاالت اليت ال جيوز له أن يرتكبها
داخل السجن ،أي أن ه ه اجلزاءات تأديبية ،أما إذا ارتكب جر ة جنائية
فيت

ضده اإلجراء العادي بأن حيال إىل النيابة اليت حتقق معه وتت

معه

اإلجراءات وحيال إىل احملاكمة اجلنائية أيضًا ،فإذا صدر ضده حكم فمن
حق املؤسسة هنا أن ختطره مبواعيد الطعن وتعطيه احلق يف أن يطعن يف ه ا 5
احلكم ،فاملادة  19هي مادة عامة وال تشمل اجلرائم اليت اُرتكبت خارج
السجن فق  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
40

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
45

هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب 10
مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)51توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة كما جاءت من
15

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟
30

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( 55 :52بعد التعديل) :توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة 40
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

45

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

10

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب

15

مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( 52 :55بعد التعديل) :توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير ،مع تصحيح اخلطأ اللئوي يف كلمة «احملبوسني»
لتصبح «احملبوسون».
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتوقع أن ه ه املادة من أهم املواد فيما يتعلق
باجلزاءات التأديبية اليت توقع عل النزيل .سياق النص حاليًا «اجلزاءات
التأديبية اليت توقع عل النزيل  »...كأنه يعطي احلق لإلدارة يف أن تُوقع عدة
جزاءات للم الفة الواحدة .لدي تعديل عل الفقرة األوىل من املادة ،وهو تئيري

عبارة «اجلزاءات التأديبية اليت توقع عل النزيل» إىل عبارة «توقع عل النزيل 40
أحد اجلزاءات التأديبية التالية» ،لكي ال يفهم من النص أن اإلدارة توقع عل
النزيل عدة جزاءات للم الفة الواحدة ،بينما التعديل ال ي اقرتحته سيفهم
منه أن امل الفة الواحدة هلا جزاء واحد .أيضًا لدي مالحظة خبصوص الفقرة
رقم  44من املادة اليت تتحدث عن احلبس االنفرادي ،حنن نعلم أن احلبس
االنفرادي يعد من أشد اجلزاءات وطأة عل النزيل؛ ألنه سيحبس انفراديًا مدة 45
 40أيام متواصلة ،وه ا يعين عزله عن مجيع النزالء وعن مجيع إدارات
املركز ،وأرى أن احلبس االنفرادي مدة  40أيام كافية إذا كانت متواصلة،
أو احلبس مدة  30يومًا متفرقة ،وإذا رجعنا إىل قوانني الدول العربية وإىل
االتفاقيات الدولية فسنرى أنها تنص عل أال يزيد احلبس االنفرادي عل 7
أيام؛ ألن احلبس االنفرادي يعد جزاء شديدًا ويتعب نفسية النزيل ،ألن النزيل 10
من املمكن أن يكون يف وضع صحي غري مالئم لتطبيق ه ا اجلزاء ،ل لك
أقرتح أال تزيد مدة احلبس االنفرادي عل  40أيام ،وأال يتم توقيع ه ا اجلزاء
إال بعد أن يفحص طبيب املركز قدرة النزيل عل حتمل مثل ه ا اجلزاء ،وله
أن يقرتح وقف ه ا اجلزاء أو تئيريه ،وه ا االقرتاح مأخوذ من االتفاقيات
الدولية املعنية بالسجون ،منها اتفاقية املعاملة الدنيا ملعاملة السجناء .بعض 15
الدول ترى أن مدة احلبس االنفرادي البد أن تكون خمففة ،بينما نرى أن
اللجنة اجتهت إىل التشديد ،حبيث وضعت مدة احلبس  30يومًا متفرقة ،أي
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باإلمكان حبس النزيل مدة  40أيام متواصلة ،ومن ثم  40أيام أخرى ،ومن ثم
 40أيام أخرى ،وأنا أعتقد أن ه ا اجلزاء غري صحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن اجلزاءات التأديبية اليت وردت يف
نص مشروع احلكومة أكثر سالسة وأكثر خفة من اجلزاءات اليت ذهبت
إليها اللجنة يف توصيتها ،وجاءت مرتتبة ،حيث إنه يتعني عل اجلهة اإلدارية 40
أن تلتزم بالرتتيب عند تطبيقها للجزاءات التأديبية عل الش ص امل الف.
اللجنة رأت يف تسلسلها يف اجلزاءات أن يتم تنبيه أو إن ار النزيل يف حضور
احلراس أو النزالء ،ومن ثم يتم إن اره كتابيًا ،والتنبيه يف لئة القانون قد
يكون شفويًا ،ولكن ما الفرق بني اإلن ار والتنبيه يف الفقرة األوىل ،وخاصة
أن اإلن ار عادة يكون كتابيًا؟ أتت اللجنة يف اجلزاء الثاني وحددته باإلن ار 45
الكتابي ،اإلن ار والتنبيه يف الفقرة األوىل هما شيء واحد ،وهل ا نصت
احلكومة عل «التنبيه واإلن ار» معًا ،والفرق بينهما هو أن التنبيه قد يكون
شفويًا ،واإلن ار دائمًا يكون كتابيًا .نص احلكومة يف اجلزاء التأدييب 8
ذهب إىل «التنزيل إىل الدرجة األقل ملدة ال تزيد عن  2أشهر» ،يف حني أن
اللجنة يف اجلزاء رقم  7قالت «التصنيف إىل الدرجة األشد» ،احلكومة يف 10
العقوبات التأديبية ذهبت إىل األقل شدة عل النزيل ،بينما اللجنة ذهبت إىل
«األشد» ،فهناك فرق بني النصني ،ل ا أرجو من ممثلي وزارة الداخلية أن
يوضحوا ه ه النقطة؟ أنا مع األخت رباب العريض يف أنه ال

كن توقيع

أكثر من جزاء تأدييب عل امل الفة نفسها ،وسؤالي إىل ممثلي وزارة
الداخلية هو :هل جرى العمل ــ من املؤكد أن لديهم لوائح داخلية وجزاءات 15
تأديبية ــ عل أن يوقع أكثر من جزاء عل خمالفة واحدة؟ وما هي امل الفات
إن وجدت يف مثل ه ا النوع من اجلزاءات؟ وهل هناك خمالفات تستدعي أن
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يكون هناك جزاءان نظرًا جلسامتهما أو خلطورتهما؟ اللجنة ذهبت إىل أنه ال
يتم اإلفراج املشروط عن النزيل إذا ارتكب خمالفات تأديبية ،وأنا أعتقد أن
اإلفراج املشروط هو حسن السرية والسلوك ،وحتكمه القواعد العامة ،وهل ا
مل جنده يف مشروع احلكومة .أعتقد أن اللجنة صعبت نوعًا ما يف اجلزاءات
5

التأديبية عل النزيل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب خليل إبراهيم ال وادي.
40

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تساؤل خبصوص اجلزاء التأدييب رقم
واحد وال ي ينص عل أن «التنبيه أو االن ار يف حضور احلراس أو النزالء»،
هل التنبيه حباجة إىل أن أجلب مجيع احلراس وأوجه التنبيه أو اإلن ار إىل
النزيل أمامهم؟ وهل أجلب مجيع النزالء وأوجه التنبيه أو اإلن ار إىل النزيل

أمامهم؟ بينما بعض اإلجراءات الالحقة قد تكون أشد من مسألة التنبيه أو 45
اإلن ار ومن غري اشرتاط حضور احلراس أو النزالء ،فال أعلم ما سبب وضع
ه ا الشرط؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب املقدم حممد راشد احلسيين مدير إدارة اإلصالح 10
والتأهيل بوزارة الداخلية.

مدير إدارة اإلصالح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،تنص املادة يف نهايتها عل أنه «جيوز إلدارة
املركز اختاذ التدابري املناسبة للم الفات» ،كلمة «التدابري» البد أن تكون 15
قبل وقوع امل الفة ،ل لك أرى تئيريها إىل كلمة «اجلزاء» ،حبيث تصبح
العبارة كالتالي« :جيوز إلدارة املركز اختاذ اجلزاء املناسب للم الفات».
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وردًا عل األخت لولوة العوضي ،كل فعل خمالف له عقاب واحد فق ،
ويكون متدرجًا ،والعقوبة األشد املوجودة يف البند  4من اجلزاءات هي
اختيارية ،أما العقوبة املوجودة يف البند رقم  1فهي وجوبية ،وذلك بتوجيه
اإلن ار الكتابي إىل النزيل .حنن لدينا قسم نسميه :قسم مشدد أمنيًا ،أي أن
احلراسة تكون مشددة عليه ،ألن النزيل هنا يعترب فردًا خطريًا ،وه ا مطبق 5
يف مجيع مراكز اإلصالح يف دول العامل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
40

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضلت به األخت لولوة
العوضي ،وأتفق مع جزء مما تفضلت به األخت رباب العريض .ه ه املادة من
أهم املواد املتعلقة باالتصال املباشر حبقوق السجني ،وكيفية تعامل اإلدارة
معه مبا حيفظ النظام العام لإلدارة داخل السجن ،ويف املقابل يكفل التزام 45
السجني باألنظمة ،وحقوقه من حيث إيقاع اجلزاءات التأديبية عليه؛ ل لك
أقرتح إعادة ه ه املادة إىل اللجنة كي يتم تدارس ما تفضل به األب ممثل
وزارة الداخلية ،باإلضافة إىل املقرتح ال ي تفضلت به األخت رباب العريض،
وباإلضافة إىل مالحظة األخت لولوة العوضي ،مع إضافة بعض اجلزاءات
التأديبية ،فمقامها ليس موجودًا من ضمن امل الفات املنصوص عليها ،وأن 10
تقوم اللجنة بوضع املادة  19ضمن املبادئ العامة ملعاملة السجناء ،كي
تسرتشد وتستهدي مبا مت النص عليه يف ه ه املبادئ ،وخصوصًا فيما يتعلق
باإلعالم عن ه ه امل الفة ،وإعطاء النزيل فرصة للدفاع عن نفسه جتاه ه ه
امل الفة .أنا ال أستطيع أن أقول إن النزيل البد أن يعاقب جبزاء واحد عن
امل الفة الواحدة وجوبيًا؛ ألنه قد تنتج عن سلوك الفرد خمالفة واحدة ،وقد 15
تنتج عن سلوكه عدة خمالفات تستوجب عدة جزاءات ،وبالتالي من األفضل
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إعادة ه ه املادة إىل اللجنة واألخ جبميع ه ه املالحظات كي يتم إعداد نص
املادة بشكل أفضل مع مراعاة كل ما مت ذكره ،وشكرًا.

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

5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة أخ ت باالقرتاحات املقدمة من وزارة
الداخلية ،وخاصة فيما يتعلق بتئيري كلمة «التدابري» إىل كلمة «اجلزاءات»،
واالقرتاحات اليت قدمتها بعض األخوات .أرجو من اجمللس أن يوافق عل

40

اسرتداد ه ه املادة ملزيد من الدراسة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

45

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل إعادة املادة ( 55اليت أصبح رقمها  )52إىل

10

اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
15

مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)57توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل إعادة ه ه املادة إىل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

40

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.
45

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)58توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب 10
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ه املادة أعطت رئيس املركز أو من ينوب
عنه حق اختاذ إجراءات حتفظية إىل أن يتم عرض النزيل عل جلنة التأديب15 ،
وأريد أن أعرف من وزارة الداخلية :ما هي اإلجراءات التحفظية؟ وإذا كان
من بني ه ه اإلجراءات التحفظية القيد احلديدي ــ تكبيل النزيل ــ إىل أن يتم
عرض النزيل عل اللجنة ،وقد تنعقد اللجنة بعد أسبوع أو أسبوعني ،فهل
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()23

1043/4/41م

املضبطة 41

يظل النزيل بالقيد احلديدي؟ أعتقد أن صياغة ه ا النص غري صحيحة .لدي
اقرتاح وهو أن تضاف الفقرة التالية« :عل أن يتم عرض النزيل عل جلنة
التأديب خالل  11ساعة ،وإال وجب إلئاء اإلجراءات التحفظية»؛ ألننا نفهم من
النص احلالي أن النزيل من املمكن أن حيبس حبسًا انفراديًا إىل أن تنعقد
جلنة التأديب ،ل لك أعتقد أن ه ا النص حباجة إىل مزيد من الدراسة ،وأن 5
تتم إضافة ما حيفظ حق النزيل يف اإلجراءات التحفظية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
40

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي التساؤل ذاته ال ي تفضلت به األخت
رباب العريض ،وال أعرف ما املقصود باإلجراءات التحفظية؟ البد من معرفة
ه ه اإلجراءات التحفظية حت نستطيع أن نناقش ه ه املادة ،وشكرًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب املقدم راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون
القانونية بوزارة الداخلية.
10

مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس ،اإلجراءات التحفظية تكون حبسب الفعل
امل الف ،مثال عل ذلك :إذا اعتدى ش ص عل ش ص آخر داخل املؤسسة
العقابية ،فيكون اإلجراء التحفظي هو فصلهما ،ألن التحقيق حيتاج إىل
إجراءات قانونية كما يعلم اإلخوة احملامون ،حيث يبدأ التحقيق بعرضه عل

الطبيب ،وتثبيت اإلصابات وغري ذلك ،فأخش أن يُحدث لنفسه إصابات 15
أخرى ليثبت أن اآلخر هو املعتدي ،ه ا من ناحية .من ناحية ثانية ،هناك
جرائم أخرى ــ مثل تعاطي مادة خمدرة ــ البد من عزله للقيام بفحوصات
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واحلفاظ عل آثار اجلر ة أو امل الفة ،وكي تتمكن جلنة التحقيق من
االطالع عليه من دون تدخل املركز .ه ا هو القصد من اإلجراءات التحفظية
ولكن أن أسرد كل اإلجراءات يف القانون فه ا ال كن؛ ألن كل إجراء
يُحدد حبسب الفعل أو اجلر ة املرتكبة.

5

الرئيـــــــــــــــس:
الوزارة ه ه اإلجراءات التحفظية عل

عفوًا ،من املمكن أن تت

النزالء ولكن ليس هلا أي مدى زمين تنتهي فيه ،قد متتد إىل فرتة طويلة إىل
أن يعرض األمر عل جلنة التأديب.
40

مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
الالئحة الداخلية هي اليت حتدد ه ا األمر ،وأي إجراء له مدد زمنية
حبسب اجلر ة كما هو موجود يف القوانني األخرى ،فقانون اإلجراءات
يقول بـ  18ساعة لألمن قبل عرضه عل النيابة ،فهناك إجراءات م كورة يف
45

الالئحة الداخلية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخوات احملاميات لولوة أو رباب أو دالل حبسب خربتكم يف
جمال القانون ،هل ه ه اإلجراءات تُ كر يف القوانني نفسها أم يف اللوائح
10

التنفي ية؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،عادة ينص عليها يف الالئحة التنفي ية ولكن
أن يتم النص عليها يف القانون هو األفضل ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف القوانني املشابهة يف الدول األخرى هل تأتي ضمن القانون
أم تُرتك للوائح التنفي ية؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،باالطالع عل القانونني السابقني ،ال ين
كنت أتابعهما ،وجدت أنهما مل ينصا عل اإلجراءات يف القانون بل تُرك
ذلك لالئحة التنفي ية ،ولكن وفقًا لالتفاقيات املعنية به ا الشأن ،أعتقد أن
اختاذ التدابري التحفظية ــ بناء عل ما تفضل به املقدم األب راشد بوجنمة ــ

يعترب أمرًا مهمًا والزمًا حلفظ احلق ،فال جيب أن ينظر إىل التدابري التحفظية 40
كاستهداف للسجني فق  ،بل من املمكن أن تكون ه ه اإلجراءات
التحفظية حلماية السجني وكفالة حقوقه ،وأرى أن سؤالك وجيه به ا
اخلصوص ،ل ا أمتن أن تعاد ه ه املادة إىل اللجنة ألن الكثري من الدول
تعمل عل كفالة حقوق املساجني ،مبا يراعي السجناء أنفسهم مع مراعاة
حقوقهم مع بعضهم البعض ،ومنح اإلدارة ــ من خالل السلطة التشريعية ــ ه ه 45
االلتزامات ،اليت يفرتض عدم اخلروج عليها مثل امليعاد الزمين حت ال تأخ
اإلجراءات التحفظية مدة أطول من اجلزاء املرتتب عل أي خمالفة .أطلب
إعادة املادة إىل اللجنة ،و كننا إفادتهم بدراسة مقارنة لبعض التشريعات
املتقدمة ،وشكرًا.

10

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ه ه اإلضافة مهمة كونها أكثر 15
ضمانًا حلقوق النزيل ،ولكن املشكلة يف حتديد ه ه الفرتة؛ ل لك أرى أن
نسرتد ه ه املادة إلعادة دراستها وحتديد الفرتة اإلضافية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل إعادة ه ه املادة إىل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب 40
مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( .)59توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
45

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضل األب فؤاد أمحد احلاجي.
10

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤالي موجه إىل األب مقرر اللجنة :هناك
إضافة من قبل جملس النواب املوقر يف عجز املادة وهي «وجيب أن يودع نس ة
من التقرير لدى النيابة العامة اليت تتوىل التحقيق يف است دام القوة ومربراتها
وحتريك الدعوى اجلنائية إذا كان است دام القوة ينطوي عل خمالفة

جنائية» ،مع موافقة وزارة الداخلية عل ه ه اإلضافة جاءت املادة متكاملة 15
وحتمي حقوق اجلميع ،وحنن نعلم أن أي قاعدة قانونية البد أن تراعي
مصاحل مجيع األطراف ،وأن تكون موجزة وبلئة مفهومة ،فال أعلم ملاذا
ح فت اللجنة ه ه اإلضافة رغم أنها مهمة ،وخاصة بالنسبة إىل التقرير ال ي
يودع لدى النيابة العامة اليت تتوىل التحقيق يف است دام القوة مثالً؟ وحنن نعلم
أن يف سجون العامل كلها قد حيدث شئب أو مترد فالبد من است دام القوة 30
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جتاه ه ا التمرد والشئب ،عل سبيل املثال :اختاذ إجراء احلبس االنفرادي أو
اختاذ إجراءات جزائية أخرى ضروري حلفظ األمن يف السجن ،ولو وضعنا
التقرير املفصل عن سبب است دام القوة يف معاجلة مثل ه ه األمور لدى
النيابة العامة فأعتقد أن ذلك سيحفظ حقوق ومصاحل اجلميع ،ليس النزالء
أو املساجني فق

بل حت رجال األمن القائمني عل حراسة ه ه املنشآت5 ،

كي نبيّن الظروف اليت اضطرتهم إىل است دام القوة ،ل ا ال أرى أي سبب
حل ف ه ه الفقرة من املادة بتعديل جملس النواب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
40

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع كالم األب فؤاد احلاجي ،وأعتقد أن
املواد من  59إىل  23من مواد مشروع احلكومة هي نصوص متكاملة ،وال
أعلم ملاذا أدخلت اللجنة ه ه التعديالت عليها رغم أنها ليس فيها اتساق؟ 45
فاملادة  59كما جاءت من احلكومة ذكرت أنه ال جيوز است دام القوة مع
النزالء أو احملبوسني احتياطيًا إال يف حاالت الضرورة اليت نصت عليها املادة،
واملادة اليت تليها ( )20تنص عل أنه ال جيوز است دام القيد احلديدي
كجزاء إال لألسباب التالية اليت تنص عليها املادة أيضًا ،واملادة ( )24نصت
عل أنه ال جيوز استعمال األسلحة ضد النزالء إال يف احلاالت اليت نصت 10
عليها املادة ،واملادة ( )21ذكرت أنه ال جيوز استعمال األسلحة إال بصدور
أمر عن الوزير ،فال أعرف ملاذا أجرت اللجنة كل ه ه التعديالت رغم أن
النصوص ــ كما أرى ــ متسقة وقوية ومتكاملة؟ أحببت فق أن أعرف منهم
ملاذا مت تئيري كل ه ه املواد؟ ألن املواد من  59إىل  21تكمل بعضها،
15

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األب الدكتور خالد ،هل لديك إجابة؟
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
ه ا سؤال عام سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
5

األب املقر ،هل لديك إجابة؟

العضو إبراهيم حممد بشمي:
نفس إجابة رئيس اللجنة.
40

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أب راشد هل أنتم متمسكون مبا ورد يف مشروع احلكومة؟

مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
نعم سيدي الرئيس.

45

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل اإلضافة اليت أضافتها اللجنة وهي 10
«است دام القوة املنصوص عليه يف قانون قوات األمن العام والقوانني األخرى
ذات الصلة» ،أمتن لو كانت نصوص ه ه املواد مبوجب ه ا التقرير؛ كي
نعلم ملاذا قُيد ه ا األمر باملرسوم بقانون اخلاص بقانون قوات األمن العام؟
ه ا أوالً .ثانيًا :فيما يتعلق مبا ذكره األب فؤاد احلاجي خبصوص إضافة
اإلخوة النواب ،أقول إن أي سجني يتعرض ملثل ه ه األمور يستطيع يف أي 15
وقت أن يتقدم بشكوى ،وه ا منصوص عليه يف قانون اإلجراءات اجلنائية.
ثالثًا :بالنسبة إىل تأييد اإلخوة يف وزارة الداخلية لنصوص املشروع كما
جاءت من احلكومة رغم أن ما أضافته اللجنة كان مفصالً ،فإن األساس
هو كما ورد يف مشروع احلكومة ،ال ي جاء كنص متكامل ،ل ا ال أرى
مانعًا من أن تأخ اللجنة اآلن ــ وأثناء املناقشة ــ مبا ورد يف نص مشروع 30
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احلكومة وهو األضب

صياغة؛ لكون اإلضافات الواردة هنا ليست حمل

انطباق ،ووجود نص ينظم من خالله مربرات است دام القوة .وأتفق مع ما
تفضلت به األخت رباب العريض حول النص الوارد من احلكومة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،الدكتور الشيخ خالد هل تعدلون عن توصيتكم وتتبنون ما
ورد يف نص مشروع القانون؟ تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة
آل خليفة.

40

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،اجمللس له احلق يف تبين نص احلكومة
والتصويت عليه.

الرئيـــــــــــــــس:
إذا كنتم مصرين عل توصيتكم فسوف نصوت عليها ،ولكن ما 45
أريد معرفته هل أنتم مقتنعون بنص احلكومة؟

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
النتيجة واحدة سيدي الرئيس ،إذا رأى اجمللس أن يصوت عل نص
10

احلكومة فسيبق ...

الرئيـــــــــــــــس:
أنتم الزلتم متمسكني برأيكم؟
15

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات أخرى؟

30

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنصوت اآلن عل توصية اللجنة ،وبعد ذلك سنقوم بالتصويت
عل املادة كما جاءت من احلكومة يف حالة عدم املوافقة عل توصية
اللجنة ،هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

الرئيـــــــــــــــس:

5

(أغلبية غري موافقة)
تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

40

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقرتح أن تضاف إىل نص احلكومة عبارة
«واحملبوسني احتياطيًا» بعد كلمة «النزالء» ،وشكرًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس عل املادة ( )59كما جاءت من للحكومة
مع األخ باقرتاح األخت رباب العريض؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر ه ه املادة كما جاءت من احلكومة مع األخ باقرتاح األخت
رباب العريض .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

15

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن األعضاء أصابهم اإلنهاك .اآلن
سأعطي مقارنة بني نص احلكومة وتعديل اللجنة ،تعديل اللجنة يقول« :إال
يف حاالت الضرورة مع مراعاة مبدأ التدرج ،»...يف حني أن نص احلكومة ال
يشري إىل التدرج ،فتضيع منا احلقائق اليت نبحث عنها يف سبيل الوصول إىل
قانون يتناسب مع القوانني العاملية.
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الرئيـــــــــــــــس:
حنن طلبنا منكم التوضيح ،وذكرت ــ يا أب إبراهيم ــ أنك مع رئيس
اللجنة ،والرئيس مل يدلِ بأي توضيح ،وحنن قمنا بالتصويت عل املادة ووافق
اجمللس عليها ،فال جيوز اآلن إعادة مناقشتها ،ه ا أوالً .ثانيًا :كما ذكرت
األخت دالل وآخرون ،هناك بعض القوانني اخلاصة اليت حتدد مثل ه ه 5
األمور ،فال أجد داعيًا لتكرارها يف ه ا القانون ،ألن كل القوانني
متكاملة ،فل لك أعتقد أننا ال نريد أن نفتح الباب اآلن أمام ه ا النقاش.
لديكم اآلن املادة رقم  ،20وقد جاء اقرتاح من اإلخوان بأن نص احلكومة
أفضل ،واإلخوان يف احلكومة متمسكون بالنص ال ي ورد يف مشروع
القانون أساسًا ،ولتوفري اجلهد والوقت والنقاش أرى أن نصوّت عل التوصية 40
وإذا رُفضت نصوّت عل املادة كما وردت يف مشروع القانون .تفضلي األخت
رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،األب مقرر اللجنة قال إن النص األصلي فيه 45
تدرج...

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت رباب حنن ال نريد أن نناقش ،وكالم املقرر انته وقته.

العضو رباب عبدالنيب العريض:

10

ه ا الكالم موجود يف نص احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
حنن نتكلم اآلن عن أننا ال نريد أن نفتح النقاش يا أخت رباب ،وقد 15
صوّتنا عل ذلك وانته األمر.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
لقد أحببت فق أن أوضح ذلك ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نسحب توصية اللجنة ،ونعيد دراسة كل 5
املواد مع بعضها ،ألن األخت رباب تكلمت عن أكثر من مخس مواد بينما
حنن نناقش مادة مادة ،فهل تطلبون منا أن نقوم بسحب ه ه املواد كلها مرة
واحدة؟ ه ا ما فهمته.
40

الرئيـــــــــــــــس:
حنن مل نطلب ذلك ،وإمنا ناقشنا املادة  59وأنتم أصررمت عل
توصيتكم وصوّتنا عليها ومل حتظ باملوافقة فصوتنا عل نص احلكومة
ووافق عليه اجمللس ،واآلن حنن يف املادة .20

45

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
ه ا صحيح سيدي الرئيس ،ولكن سؤالك األول كان حول اقرتاح
األخت رباب العريض ،واألخت رباب كانت تتكلم عن أربع مواد متتالية.

الرئيـــــــــــــــس:
ال ،حنن ال يُمكن أن نصوّت عل أربع مواد ،بل كل مادة عل حدة.

10

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
ل لك سيدي الرئيس قلت أن نصوّت عل

كل مادة مبفردها،

وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن اآلن تت ل اللجنة عن توصيتها وتؤيد النص كما ورد يف
مشروع القانون .يا إخوان ،أنتم تكلمتم وقلتم إن النص ال ي ورد يف مشروع
القانون األصلي من احلكومة يف املواد من  59إىل  21هو األفضل .وإذا كان

األب رئيس اللجنة قد ختل عن توصية اللجنة فعل ماذا يكون النقاش؟! اآلن 30
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()73

1043/4/41م

املضبطة 41

حنن سوف نتكلم عن املادة  20وإذا كانت هناك أي مداخالت عليها
فتفضلوا بطرحها قبل أن يتم التصويت عليها .بالنسبة إىل املادة  59لقد صوتنا
عليها كما جاءت من احلكومة وقد وافق عليها اجمللس ،ويف املادة 20
سحبت اللجنة اآلن توصيتها وإذا كان لدى أي أحد من األعضاء مداخلة عل
املادة كما وردت يف مشروع القانون فليتفضل بطرحها .تفضلي األخت دالل 5
جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أطلب من رئيس اللجنة أال يستعجل
ويسحب توصية اللجنة قبل املناقشة ،ابقَ عل توصيتك واسرتد املادة بعد أن 40
نناقشها ــ إن كان هلا مقتض يف املناقشة ــ ألن توصية اللجنة يف بعض
اجلوانب يف املادة  20أفضل مما ورد يف نص احلكومة ،وال يُمكن الرجوع
إىل نص احلكومة يف كل املواد .املادة  59هي اليت قلت فيها إن نص
احلكومة أفضل ،واألخت رباب العريض كانت لديها وجهة نظر لألخ
بنص احلكومة يف كل املواد التالية .بالنسبة إىل املادة  20واعتبار األخت 45
رباب العريض أن نص احلكومة هو إجراء حتفظي ومن ثم مت النص عل
باقي املواد فإن النصوص ذاتها تبنتها اللجنة خبالف ــ ورمبا أرى أن نص
اللجنة أفضل من النص ال ي أت من احلكومة ــ البند  1ال ي يقول يف نص
احلكومة «أي حالة أخرى ترى إدارة املركز اتباع ذلك اإلجراء بقصد حفظ
األمن والنظام داخل املركز» ،ويف توصية اللجنة يقول النص« :أي حاالت 10
أخرى ضرورية تؤدي إىل اإلخالل باألمن والنظام داخل املركز أو خارجه»،
وأت كر أننا يف املناقشة اعتربنا املالعب واحلدائق كأنها خارج املركز
وليس داخل املركز .وعندما ناقشنا موضوع التفتيش قالوا إن هناك حراسة
تتعلق باألماكن اخلارجية وليس الداخلية ،مبعن أن الداخلية هي اليت داخل
السجن مثل مرافق السجن الداخلية ،ولكن املالعب واحلدائق تعترب 15
«خارجه» حبسب ما مت شرحه لنا ،ول لك يف نص ه ه املادة ارتأينا أن كلمة
«خارجه» تشمل لو ارتكب املسجون أو احملبوس احتياطيًا أي شيء خارج
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املركز ذاته .واآلن حبسب ما فمهناه من خالل حضورنا اجتماع اللجنة ،هناك
بعض النصوص هنا جاءت يف التوصيف وهي البنود  4و 1و 3من جهة اللجنة
وهي أفضل مما ورد يف نص احلكومة ،ولكن ه ا ال نع إذا رأت اللجنة
اسرتداد املادة فعل األقل تسرتدها مع اإلبقاء عل توصيتها حت تقارن بني
5

النصني وأيهما أفضل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،طبعًا اآلن اللجنة تطلب اسرتداد املادة ،فهل هناك مالحظات
أخرى؟
40

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل طلب اللجنة اسرتداد املادة 20؟

45

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد ه ه املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.

10

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)24توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع النص األصلي للمشروع ،وذلك عل
أساس أن فقرة «مع مراعاة الضواب

املنصوص عليها يف القوانني األخرى»

توجد ضواب يف املادة  21بالنسبة إىل عملية استعمال األسلحة ضد املتمردين
داخل املؤسسة العقابية ،وعليه أعتقد أن النص كما جاء من احلكومة هو 5
األفضل ،إال إذا كانت اللجنة سوف تئيّر كلمة «فرار» إىل كلمة «هروب»
فإن يف ذلك رأيًا آخر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
40

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص احلكومي أفضل ،ألن الضواب
األخرى غري معروفة ،وال

كن أن حنيل إحالة مطلقة ،وهناك ضواب

يف

ه ا املشروع من املفروض أن يُنص عليها بعبارة «مع مراعاة الضواب املنصوص 45
عليها يف ه ا القانون» وليس بعبارة «يف القوانني األخرى» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
10

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أكرر ما قيل ولكن سأؤكد رأي األخت
لولوة العوضي واألخت رباب العريض ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية غري موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة كما جاءت من احلكومة؟

(أغلبية موافقة)

40

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة كما جاءت من احلكومة .وننتقل إىل املادة التالية،
تفضل األب مقرر اللجنة.

45

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)21توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب 10
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن مشروع احلكومة أيضًا هو األفضل
عل أساس أن استعمال السالح لن يكون إال بصدور أمر عن الوزير أو من 15
يفوضه ،والتدرج يف است دام السالح كما جاء يف نهاية الفقرة «كلما كان
ذلك مستطاعًا ثم التصويب يف غري مقتل» ،وأنا أعتقد أن ه ا النص به ه
الطريقة من مشروع احلكومة هو األفضل ألنه يبني التدرج يف كيفية
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است دام السالح ،أما ترك املوضوع للضواب القانونية فأعتقد أنه أمر غري
سليم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أختلف مع األخت رباب العريض ألن
مشروع احلكومة قال مبوافقة الوزير ،وحنن هنا أمام حاالت طارئة
ومستعجلة ،ولكي تؤخ املوافقة من الوزير أو من يفوضه فإن ذلك يستلزم 40
إجراءات طويلة قد ال تستدعيها احلالة أو املقام ال ي يفرتض فيه است دام
السالح .إذا هرب نزيل ومطلوب من امل تص أن يتصل بالوزير أو أن يفوض له
الوزير ش صًا للموافقة عل است دام السالح فإن اجلر ة ستكون قد
انتهت ،وخاصة أن املشروع مل حيدد تاريخ صدور ه ه املوافقات وكيفية
صدورها ويف ذلك تعطيل لإلجراءات .أرى أن اللجنة وضعت ضواب

فيها 45

سرعة التحرك ،وااللتجاء إىل الوزير يف الظروف الطارئة أو املستعجلة قد ال
يؤتي مثاره يف مكافحة اجلر ة اليت تقع داخل املركز أو يف حميطه،
وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب املقدم راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون
القانونية بوزارة الداخلية.

مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أوضح النقطة اليت تفضلت بها األخت 15
لولوة العوضي ،ال يوجد تأخري يف اإلجراءات ،وإمنا تفويض الوزير واألوامر
اليت تصدر يكون صدورها مسبقًا ،أي من صدور ه ا القانون يُصدر وزير
الداخلية أوامر تسم أوامر عمليات وأخرى تسم قواعد اشتباك ،وه ه
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تصدر مسبقًا وتكون واضحة للجميع ،وتصدر بعد صدور القانون وليس
قبله ،ولن يكون هناك تأخري يف اإلجراءات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أي أنكم مع النص ال ي ورد يف مشروع القانون .تفضل 5
سعادة األب السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،يف بداية املشروع بيّنا أن الوزير ــ وهو وزير 40
الداخلية ــ هو املسؤول مسؤولية قانونية وأخالقية عن ه ا القانون ،فال جيوز
أن نقول إنه جيوز استعمال السالح وك ا وك ا من دون أخ موافقة مُسبقة
من الوزير ،والنص احلكومي هو األسلم وهو األصح ،وشكرًا.
45

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا سوف نرجع إىل املوضوع نفسه وال ي
ذكرناه من أن بدأنا اجللسة اليوم ،وهو أن النص ال ي أتانا من وزارة 10
الداخلية هو حب افريه ال ي أخ ت به اللجنة وهو يقول« :يُشرتط الست دام
السالح أن يكون الزمًا متناسبًا مع اخلطر احملدق »...إىل آخر املادة ،وبالنسبة
إلينا يف اللجنة نعترب أن النصني من احلكومة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،احلكومة اآلن متمسكة برأيها ،واآلن سنقوم بالتصويت
عل توصية اللجنة وإذا مل يوافق اجمللس عليها فسنقوم بالتصويت عل ه ه
املادة كما جاءت من احلكومة ،هل هناك مالحظات أخرى؟

30

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية غري موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة كما جاءت من احلكومة؟

(أغلبية موافقة)

40

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة كما جاءت من احلكومة .وننتقل إىل املادة التالية،
تفضل األب مقرر اللجنة.

45

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( :)23توصي اللجنة حب ف ه ه املادة مع مراعاة إعادة ترقيم
املواد اليت تليها.

الرئيـــــــــــــــس:
10

هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس عل ح ف ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن حت ف ه ه املادة .الساعة اآلن تشري إىل الثانية عشرة والنصف30 ،
لدينا اآلن خياران :إما أن نستمر إىل الساعة الواحدة ظهرًا وبعد ذلك نرفع
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اجللسة ،وإما أن نرفع اجللسة لالسرتاحة وبعد ذلك نعود إىل اجللسة الساعة
الواحدة ظهرًا .أرى أن هناك انقسامًا حول ه ا االقرتاح ،ل ا أرى أن نصوت
عل ه ا االقرتاح وبعد ذلك سنقرر إما أن نستمر وإما أن نأخ اسرتاحة ،فهل
يوافق اجمللس عل استمرار اجللسة إىل الساعة الواحدة ظهرًا؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

40

العضو إبراهيم حممد بشمي:
الباب الرابع :اإلشراف القضائي وتنفي العقوبات :الفصل األول:
التفتيش القضائي عل املؤسسة :املادة ( 23 :21بعد التعديل) :توصي اللجنة
باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

45

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

10

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب
مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
الفصل الثاني :تنفي عقوبة اإلعدام :املادة ( 21 :25بعد التعيدل):
توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه املادة كما جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

الرئيـــــــــــــــس:

(ال توجد مالحظات)
40

هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

45

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( )25 :22بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
10

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.
15

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة أجرت بعض التعديالت البسيطة عل
املادة ولكن أعتقد أنها ليست بسيطة ،هناك بعض التعديالت وُفقت فيها
اللجنة ،ولكن بالنسبة إىل الفقرة األوىل ،النص كما ورد من احلكومة
يقول «ألقارب احملكوم عليه باإلعدام أن يقابلوه يف اليوم ال ي يعني لتنفي
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احلكم ،»...اللجنة ح فت ه ه العبارة وذكرت «ألقارب احملكوم عليه
باإلعدام أن يقابلوه قبل تنفي احلكم ،»...ملاذا حُ فت؟ ومت سيقابل أقاربه؟
هل قبل ساعة أو ساعتني أو يوم أو أسبوع أو شهر؟ نص احلكومة واضح «يف
اليوم ال ي يُعيّن لتنفي احلكم» ،أما نص اللجنة فرتك األمر عائمًا ومل
حيدد مت تتم املقابلة ،من املمكن أن يقابلوه قبل شهر أو شهرين ،اهلل 5
أعلم ،ل ا أود أن أعرف ملاذا ح فت اللجنة ه ه العبارة؟ أما العبارة اليت
أضافتها اللجنة يف نهاية املادة فأعتقد أنها جيدة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
40

شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخت الدكتورة بهية اجلشي ما الوقت ال ي
ترينه مناسبًا؟ قبل يوم مثالً.
45

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
نص احلكومة واضح.

الرئيـــــــــــــــس:
هل سيقابلونه يف اليوم نفسه ال ي سيجري فيه تنفي احلكم؟

10

العضو إبراهيم حممد بشمي:
حنن تركنا ه ا املوضوع لالئحة التنفي ية ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أن الكالم ال ي ذكرته األخت الدكتورة بهية
اجلشي هو األنسب ألن االنتظار أشد من القتل ،ألننا إذا أتينا بهم وبعد شهر
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قمنا بتنفي اإلعدام فسينتظرون وحيملون املعاناة مدة شهر إىل أن يتم
اإلعدام ،ل لك أعتقد أن النص الوارد من احلكومة هو األفضل .تفضل األب
الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة ه ا التعديل أت

من وزارة

الداخلية ،وهي اليت قامت بتحديث ه ا املوضوع وه ا موجود يف الصفحة
 117من التقرير.
40

الرئيـــــــــــــــس:
لكن اإلخوة يف وزارة الداخلية اآلن يوافقون عل النصوص كما
وردت من احلكومة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
أقصد أنه قد يكون لديهم سبب ل لك ــ مثالً ــ يف اإلجراءات الداخلية 45
يف املؤسسة اإلصالحية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

10

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا مع توصية اللجنة وأتفق متامًا مع ما
تفضلت به األخت الدكتورة بهية اجلشي ،وإذا كان لدى اإلخوة مرفقات
التقرير فأنا أتفق متامًا مع ما ذكره األب الدكتور صاحل إبراهيم أمحد
املستشار القانوني لشؤون اللجان مبجلس النواب حول ه ا األمر ،ألنه انتبه 15
إىل ه ا األمر وأشار يف مالحظته ــ من املمكن أنه جييب عن التساؤل
املطروح اآلن ــ إىل أنه «حدد موعد زيارة أقارب احملكوم عليه باإلعدام يف
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نفس يوم التنفي  ،ومجيع القوانني العربية جعلت موعد الزيارة قبل يوم
التنفي » أي اليوم السابق لتنفي اإلعدام ،ل لك لدي اقرتاح حول ه ه املادة
وسأرفعه إىل معاليكم ،حبيث تكون اإلضافة...
5

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،هل تقصدين قبل يوم التنفي بيوم واحد؟

العضو دالل جاسم الزايد:
نعم سيدي الرئيس ،ألن املستشار القانوني لشؤون اللجان مبجلس
النواب درس ه ا املوضوع أكثر واطلع عل مجيع التشريعات ،ووجد أن ه ا 40
النص منصوص عليه ــ كما ذكر يف مالحظته ــ يف مجيع القوانني العربية
حبيث جعلت موعد املقابلة يف اليوم السابق لتنفي احلكم ،أي إذا كان
تنفي احلكم يوم األربعاء فيوم الثالثاء جيلس معه أقاربه .أقرتح أن يكون
النص كالتالي« :ألقارب احملكوم عليه باإلعدام أن يقابلوه يف اليوم السابق
عل التاريخ احملدد لتنفي اإلعدام ،»...واألمر مرتوك لكم ،وشكرًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب فؤاد أمحد احلاجي.
10

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع توصية اللجنة ،ألنه من النواحي
اإلنسانية احملكوم عليه باإلعدام...

الرئيـــــــــــــــس:
15

أنت مع أي توصية؟

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
أنا مع توصية اللجنة ،ألنها مل حتدد يوم تنفي حكم اإلعدام ،بل
جعلت املوعد مفتوحًا ،وه ا مراعاة لظروف احملكوم عليه اإلنسانية ،ألننا
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نرى أن بعض القوانني ،مثل القوانني الفرنسية ،ال حتدد وال يعلم احملكوم
عليه موعد إعدامه ،وكل ذلك مراعاة لظروفه وحالته النفسية ،ألن بعض
الدول تقوم بتنفي اإلعدام يف الصباح الباكر ،واحملكوم عليه يكون
مستئرقًا يف نوم عميق ،وتتم العملية بشكل سريع وليس فيها أي تع يب أو
آالم بالنسبة إليه ،إمنا حتديد املوعد بيوم واحد قبل تنفي اإلعدام أو زيارة 5
أقاربه يف اليوم نفسه ــ وخاصة أن املدة اليت سينتظرها مثالً  40أو  41أو 11
ساعة لتنفي احلكم وهو يعلم بانتهاء أجله ــ سيسبب له وألهله معاناة نفسية
أكرب .أعتقد أن تعديل اللجنة جاء بناء عل الدواعي اإلنسانية للمحكوم
عليه وألهله ،مبعن أن موعد تنفي اإلعدام البد أن يعلم به املنف ون فق
40

وذلك مراعاة لظروفهم اإلنسانية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
45

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما ذكر األب فؤاد احلاجي أن الزيارة اليت
تكون يف يوم تنفي احلكم هلا سلبيات أهمها :أوالً :أن معظم ه ه األحكام
تنف يف الصباح الباكر ،وأرى أنه لن يكون مناسبًا لقاء األقارب مع
احملكوم عليه يف ذلك اليوم .ثانيًا :بالنسبة إىل حالته النفسية ،بال شك

ستكون حالته النفسية غري مستقرة حبيث يكون شبه مئم عليه ،ل لك 10
لقاء احملكوم عليه مع أهله يف اليوم نفسه ال يتماش مع احلالة النفسية
لكال الطرفني .أعتقد أن اقرتاح األخت دالل الزايد ــ وهو «يف اليوم السابق
عل التاريخ احملدد لتنفي اإلعدام» ــ هو األفضل.
15

الرئيـــــــــــــــس:
معن كالمك أنك توافق عل اقرتاح األخت دالل الزايد.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
نعم سيدي الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضلت به األخت دالل الزايد،
ولكن لدي تساؤل موجّه إىل اللجنة وهو :ملاذا ح فت اللجنة األعياد الرمسية؟
إن مشروع احلكومة مَ َنعَ تنفي عقوبة اإلعدام يف األعياد الرمسية واألعياد 40
اخلاصة بديانة احملكوم عليه ،بينما هنا خصها فق بأيام األعياد الدينية،
فما هو الفرق بني األعياد الرمسية واألعياد الدينية؟ هناك اختالف ج ري بني
نص احلكومة ونص اللجنة ،فيا حب ا لو يوضحوا لنا ذلك ،وشكرًا.
45

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،مت التئيري من األعياد الرمسية إىل األعياد
الدينية ألن هناك جاليات يف البحرين تنتمي إىل ديانات أخرى مثل اهلندوسية 10
والبوذية...إخل ،ه ه الديانات ال تُعط

إجازات رمسية ،وحنب أال تُنف

أحكام اإلعدام يف األعياد الدينية للمحكوم عليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،التعديل ال ي وافقت عليه اللجنة هو« :ألقارب احملكوم عليه 15
باإلعدام أن يقابلوه يف اليوم ال ي يسبق التاريخ احملدد للتنفي بعيدًا عن
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مكان التنفي » ه ا هو املقرتح ،فهل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير مع األخ يف االعتبار التعديل املقرتح؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة والتعديل املقرتح .وننتقل إىل املادة
التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

40

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املـادة ( )22 :27بعــد إعــادة الرتقــيم :توصــي اللجنــة باملوافقــة علـ هـ ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
45

هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
10

هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب 15
مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( )27 :28بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير ،مع مراعاة تئيري عبارة «مدير عام املؤسسة» 30
إىل عبارة «املدير العام للمؤسسة».
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة مع األخ بالتعديل
امل كور؟

40

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة مع مراعاة األخ بالتعديل امل كور،
وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

45

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( )28 :29بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير ،مع مراعاة تئيري عبارة «املدير العام
للمؤسسة» إىل عبارة «مدير عام املؤسسة» ،وتصحيح كلمة «يتلوا» لتصبح
10

«يتلو».

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األخت نانسي دينا إيلي
خضوري.

15

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرجو ح ف حرف األلف من فعل «يتلوا» الوارد
يف النص ،وشكرًا.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
لقد قمت ب كر ذلك أثناء قراءة التوصية.

الرئيـــــــــــــــس:
5

هل هناك مالحظات أخرى عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل اللجنة مع مراعاة االستبدال 40
وتصحيح اخلطأ اإلمالئي؟

(أغلبية موافقة)
45

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة بتعديل اللجنة مع مراعاة االستبدال وتصحيح اخلطأ
اإلمالئي ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( )29 :70بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه 10
املادة كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟

15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة؟

30

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ه ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة ( )70 :74بعد إعادة الرتقيم :توصي اللجنة باملوافقة عل ه ه 5
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل ه ه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

40

شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعت ر إىل اللجنة ألنين لست معهم يف
التعديل ،بل أنا مع النص الوارد من احلكومة بدءًا مما تفضلت به ،ه ا أوالً.
ثانيًا :وجدنا أن الكثري من األجانب طلبوا أن يُدفنوا يف البحرين ،وهلم رغبة
يف ذلك ،وهنا كأن النص وجوبي حبيث ال يدفن أي أجنيب يف البحرين .أنا 45
أعترب أن النص الوارد من احلكومة سليم ويطابق متامًا ما ورد يف قانون
اإلجراءات اجلنائية وهو املعتاد من دون ه ه التفاصيل؛ وأمتن أن يتم األخ
بنص املادة كما ورد من احلكومة ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ولكن يا أخت دالل هنا تدفن الدولة عل نفقتها اخلاصة،
ولكن هناك بعض الديانات ال يوجد فيها دفن! بالنسبة إىل اهلندوس مثالً يتم
حرق اجلثة!

15

العضو دالل جاسم الزايد:
ل لك متت إضافة عبارة «ما مل يكن له أقارب يطلبون القيام ب لك».

الرئيـــــــــــــــس:
ال ،أنا أتكلم عن الدفن ،هل من املمكن من اإلخوة ممثلي وزارة
الداخلية توضيح ه ه النقطة؟ لدينا اآلن جالية أجنبية كبرية يف البحرين هلا 30
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إجراءات بالنسبة إىل مراسم الوفاة ختتلف عن إجراءات املسلمني وأهل
الكتاب ،وهنا حنن نتكلم عن الدفن ،فماذا عن احلرق؟ تفضل األب املقدم
راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
5

مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،األمور الدينية هي اليت حتكم املوضوع،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أنا طرحت رأيي حت تكون املادة مستقيمة وخاصة بالنسبة 40
إىل البحرين ،وحنن نتكلم اآلن عن قوانني تراعي حقوق اإلنسان يف ه ا
اجلانب .تفضل األب عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل الديانات اليت ال تأخ بالدفن 45
وتأخ باحلرق مثالً أو غريه يلزم تسليم اجلثة ألهله للتصرف فيها ،وه ا هو
األصوب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف احلقيقة هناك عدد من طاليب الكالم ،وأنا أثرت ه ه 10
النقطة فق

من أجل لفت انتباهكم إىل أن هناك طرقًا أخرى غري الدفن

بالنسبة إىل بعض الديانات .تفضل األب خليل إبراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن إذا أخ نا واقع احلال يف غري أحكام 15
اإلعدام ،فسنجد أنه يف حالة امليت األجنيب أو من الديانات األخرى دائمًا
يكون للسفارات اخليار ،قد تطلب هي بالتشاور مع أهله أن يدفن يف البلد
نفسه ال ي مات فيه ،أو قد ينقل إىل بلده األصلي بالطريقة اليت تفضلتم بها
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حبسب دياناتهم ومعتقداتهم ...إخل .توجد قصة قد يت كرها اإلخوة يف وزارة
الداخلية ،وهي عندما مت دفن أحد املتوفني من األجانب وكان حبسب
البيانات قد متت املوافقة عل دفنه ،وبعد ذلك مت االعرتاض عل ذلك حيث
إنهم مل يوافقوا عل دفنه يف البحرين ،وطلبوا نقله .أنا أعتقد أن النص كما
أقرته اللجنة فعالً يراعي مجيع الظروف ،وكونك اآلن أمام حكم باإلعدام5 ،
وأمام وجود جثة ،فقد تطلب السفارة املعنية ما تراه حبسب معتقداتهم
وعاداتهم وتقاليدهم ،فأنا مع تعديل اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
40

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا فق لدي سؤال موجّه إىل وزارة الداخلية
بالنسبة إىل موضوع الدفن ،طبعًا إذا مل يكن لديه أقارب ،وإذا كان قد
أوص قبل اإلعدام بأن يتم دفنه بطريقة ديانته ،وعل سبيل املثال طلب 45
احلرق كونه ينتمي إىل البوذية ،ومل تطلبه السفارة ومل يطلبه األقارب ،فهل
يتم حرقه بناء عل وصيته؟ وهل يتم االلتزام بالوصية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
10

شكرًا ،تفضل األب علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل احلكم الشرعي ــ حبسب ما هو
معروف ــ جيب أن يراع يف ذلك أحكام الديانات السماوية ،وغري ذلك من
الديانات ال يعمل بها إطالقًا وال جيوز العمل بها ،كاحلرق مثالً فه ا ال يتبع 15
أي ديانة مساوية .وسيواجه أيضًا مشكلة عند دفنه ،فلن يدفن يف مقابر
املسلمني ،وعل ذلك جيب أن تستلمه سفارته املعنية وتتحمل مسؤوليته ،وه ا
هو احلكم الشرعي ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل الديانات غري السماوية ،ففي 5
البحرين من القدم حمرقة ألصحاب الديانات األخرى ،وأعتقد أن السفارات
هي املسؤولة عن استالم جثث رعاياها من احملكومني بالتنسيق مع وزارة
الداخلية بعد تنفي حكم اإلعدام ،ويتم الدفن حبسب املراسم املعتادة يف مثل
ه ا األمر .ال أعتقد أن هناك مشكلة ،واللجنة وفقت وليس هناك أي
40

تعقيدات يف ذلك ،فمعتقداتهم ودياناتهم حمرتمة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
45

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤال معاليكم هو ما أثار اللجنة عندما كنا
ندرس النص احلكومي؛ ألن النص احلكومي املوجود يقول« :ما مل يكن له
أقارب يطلبون القيام ب لك ،وجيب أن يكون الدفن ،»...أي جيب أن يكون
هناك دفن وليس حرقًا أو غري ذلك ،ومن غري مراسم ،فإذا كان الش ص

هندوسيًا ولديهم طقوس فما هو العمل؟! النص احلكومي غري موفق يف ه ا 10
اجملال .وكما ذكرت فإن سؤال معاليكم هو ما أثار اللجنة وحاولنا قدر
اإلمكان أن نئطي كل ه ه األمور ووصلنا إىل تسليم اجلثة سواء للسفارة أو
أهله أو غري ذلك ،وحنن متمسكون به ا النص ألنه أمشل ،وأرجو من
اجمللس املوقر التصويت عليه ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()91

1043/4/41م

املضبطة 41

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الدكتور الشيخ خالد أثار نقطة حيث قال:
أن يكون الدفن بئري مراسم ،وه ا ما ورد يف النص احلكومي ،وقد تكون
هناك فئات أخرى لديها مراسم ،ونص اللجنة موجود فيه أيضًا أن يتم الدفن
بئري مراسم ،فاللجنة مل حت ف العبارة اليت اعرتض عليها الدكتور الشيخ 5
خالد ،فهي موجودة يف نص اللجنة ،وكل ما فعلته اللجنة هو بدل أن تقوم
الدولة بدفن جثة احملكوم عليه باإلعدام عل نفقتها بشكل وجوبي قالت:
تسلم جثة احملكوم عليه باإلعدام إىل أقاربه ،ونص احلكومة قال« :ما مل
يكن له أقارب يطلبون القيام ب لك» ،وه ا معناه أن احلكومة تركت
اخليار لألقارب إذا كانوا يرغبون يف استالم جثة قريبهم بعد اإلعدام أو ال 40
يرغبون يف ذلك ،وأعتقد أن ه ا به ملسة إنسانية ،فقد ال يرغب بعض
األقارب يف استالم اجلثة بعد اإلعدام ألنها قد تكون مشوهة وال يريدون
مشاهدتها فال يطالبون بها ،فرتك هلم اخليار ،وإذا كان األقارب يرغبون يف
استالم جثة قريبهم يستلمونها ،وإذا كانوا ال يرغبون فالدولة تقوم بدفنها،
وأعتقد أن ه ا شيء صحيح .أما بالنسبة إىل موضوع «ختطر السفارة أو 45
القنصلية »...فهناك أصحاب ديانات كالبوذية أو اهلندوسية ليست لديهم
سفارات أو قنصليات ،مثالً النيباليون ،فاليوم لدينا عمالة كبرية من النيبال
يف البحرين ،وهؤالء ليست لديهم سفارة أو قنصلية يف البحرين ،فالنص ال ي
أتت به اللجنة ناقص ،فإذا كان الش ص ليست لديه سفارة فهل ترسل جثته
عل نفقة الدولة إىل أهله يف بلده؟ ماذا نفعل جبثته؟ طبعًا الدولة لن حترق 10
جثته عل طريقة ديانته ،فما العمل؟ اللجنة فتحت عل نفسها به ا التعديل
ثئرات وأسئلة جيب أن جتيب عنها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األب السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير 15
شؤون جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أن النص احلكومي هو األسلم
واألصح ،وهناك الئحة تنفي ية هل ا القانون ستعاجل كل الثئرات اليت
ذكرمتوها ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،نص اللجنة به تفصيل نافع ،ونص احلكومة 40
مقتضب ،وقانون العمل ــ إذا كانت الدكتورة بهية ت كر ذلك عندما
كانت رئيسة جلنة اخلدمات ــ فيه مادة عن العامل األجنيب تلزم صاحب
العقد برتحيل جثته إذا تويف ،وأعتقد أن احلكومة يف حال إعدام ش ص
أجنيب ملزمة ــ حبسب القوانني املوجودة ــ بإرسال اجلثة إىل أهله ،أما كيفية
إرساهلا فأعتقد أن الدولة أقدر عل ترتيب ذلك من خالل وجود سفارة أو يف 45
حالة عدم وجود سفارة يتم ذلك من خالل سفارة يف دولة قريبة منا أو ما شابه
ذلك ،فالدولة قادرة عل ه ا ،وإذا كان الش ص املتعاقد مع ه ا األجنيب
يكلف بإرسال اجلثة فالدولة أقدر عل ذلك ،ه ا أوالً .ثانيًا :يف حالة عدم
وجود أقارب له وقامت الدولة بإعدامه ،فالدولة أيًا كانت ديانة ه ا الش ص
ال حترق جثته ،وكما قال األب علي العصفور حنن باعتبارنا مسلمني ال 10
حنرق ،فشرعنا يأمرنا بأن ندفن امليت( ،ولقد كرمنا بين آدم) ،ومل ي كر
سبحانه أن التكريم للمسلم فق  ،فكل إنسان مكرم ،إذن لدينا الدفن
ولكن هل يقرب يف مقابر املسلمني؟ ال يقرب يف مقابر املسلمني إال املسلم ،وإذا
كان الش ص بوذيًا وال توجد له مقربة فمن املمكن أن تقوم الدولة بإجياد
مكان قريب من مقابر املسلمني يدفن فيه ،ويسجل عل ه ا املكان أنه 15
مقربة لئري املسلمني ،من املمكن أن جتد الدولة خمرجًا هل ا األمر .وأعتقد
أن نص اللجنة أكثر توضيحًا وفائدة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ورد يف تعديل جملس النواب التالي« :ويف 5
مجيع األحوال جيب أن تتبع األحكام الشرعية يف جنازته ودفنه» ،واللجنة مل
تأخ به ا التعديل ،وأعتقد أن ه ا التعديل ينبئي أن يؤخ به يف حالة قيام
الدولة بدفن اجلثة عل نفقتها اخلاصة ،وشكرًا.
40

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفصل األب مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوني
بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.

املستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً ه ه املادة هي تكرار للمادة  335من 45
قانون اإلجراءات اجلنائية الواردة يف الباب السادس من ه ا القانون ،وهي
تنص عل أن « تدفن الدولة عل نفقتها جثة احملكوم عليه باإلعدام ما مل
يكن له أقارب يطلبون القيام ب لك ،وجيب أن يكون الدفن بئري احتفال»،
ه ه هي املادة يف قانون اإلجراءات اجلنائية وهي املادة األصلية واألساسية
اليت حتكم ه ا املوضوع ،وجاء نص احلكومة تكرارًا وتبيانًا هل ه املادة10 ،
وإذا مل يكن له أقارب أو رفضوا استالم اجلثة أو كانت له وصية ــ والوصية
ال يؤخ بها إذا كانت خمالفة للشرعية اإلسالمية ــ أرجع إىل األصل
الدستوري وهو أن دين الدولة اإلسالم ،والشرعية اإلسالمية هي املصدر
األساسي للتشريع ،فيتم الدفن وال جيوز حرق اجلثة ألن ذلك مرتب باإلسالم
15

طبقًا للدستور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع األب املستشار القانوني بوزارة شؤون
جملسي الشورى والنواب ألني كنت سأتطرق إىل نص املادة نفسها يف قانون
اإلجراءات اجلنائية ،فأكتفي مبا ذكره ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مل أكن أود التداخل ،ولكن أتفق مع ما 40
تفضل به األب املستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب وما
أشارت إليه األخت دالل الزايد ،وامسح لي ــ سعادة الرئيس ــ فنحن أضعنا
وقتًا يف مناقشة ه ه املادة وبعض األعضاء تكلموا أكثر من  3مرات ،وحنن
نريد أن نرى أين نكون؟ وماذا سنفعل؟ وهل قرار اجمللس وهو أن تكون
لكل عضو مداخلة واحدة يف املادة الواحدة وملدة  3دقائق ناف أم يرتك األمر 45
كما مت يف مناقشة ه ه املادة؟ فقد استئرقنا حوالي نصف ساعة يف
مناقشتها ،والنقاش مجيل ولكن نريد أن نعرف مت نتداخل ومت نلتزم
الصمت؟ وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
لدينا اآلن توصية اللجنة والنص كما ورد من احلكومة ،وسعادة
الوزير يقول إن نص احلكومة كافٍ وإن الالئحة الداخلية ستضع التفاصيل
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