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تقارير املكتب غري �إلزامية واالتفاقات �شكلية ...حماميتان لـ “:”$

موظفـــو “التوفيـــق الأ�ســري” غري م�ؤهليــن واملواعيــد بعيـدة
$

أداء مكتب التوفيق
“هزيل” وي ُضيع
وقت المحامين

عبا�س �إبراهيم

ع�ّب�ت حماميت���ان عرب “البالد” ع���ن ا�ستيائهم���ا م���ن الأداء الهزيل ملكتب
رّ
التوفي���ق الأ�رسي الذي ال يرقى ملرتبة املحاكم يف قوة قراراتها ،باعتباره
حمطة رئي�سة قبل التوجه للق�ضاء ال�رشعي.
و�أكدت���ا على �أن ما يح�صل فيه لي�س �سوى تعطيل مل�صالح �أطراف النزاع من
الأزواج ،وت�ضييع لوقت املحامني دون �أية فائدة تذكر.
وذكرتا �أن موظفي املكتب غري قادرين على التو�صل لأية حلول لعر�ضها على
الأزواج خ�صو�ص���اً ،عدا بع�ض احلاالت؛ وذل���ك لأنهم غري م�ؤهلني �أو خمت�صني
كما �أمر به مر�سوم ت�شكيل املكتب.
تعطيل وم�شاحنات
وقال���ت املحامي���ة جنالء باق���ر �إن مكتب
التوفي���ق الأ��س�ري يعت�ب�ر تعطي�ل� ًا لأعم���ال
املحامني ،لأنه���م قبل �إن�شائه كان���وا يحلّون
الكثري من اخلالفات م���ن جانب �إن�ساين ودي
من مكاتبه���م دون توتر فيم���ا بني الزوجني
كما هو احلا�صل حاليا ً.
وتابع���ت� :إن املكت���ب يحم���ل عل���ى
االعتق���اد ب�ي�ن الزوجني �أن���ه نوع م���ن �أنواع
املواجه���ة بينهم���ا ،فالأط���راف يح��ض�رون
للموع���د مت�شاحن�ي�ن بالتهدي���د والوعي���د
بن���ا ًء عل���ى �إعالنه���م باحل�ضور �أم���ام املكتب
“االح�ضاري���ة” ،ويعت�ب�رون املكت���ب وك�أن���ه
حمكمة ،وي�س�ألونهم كمحامني ب�رضورة �إح�ضار
ال�شهود والأدلة يف هذه اجلل�سات من عدمها،
عل���ى رغم عدم احلاجة �إل���ى ذلك يف املكتب،
كم���ا �أنهم ال يعت�ب�رون اللق���اء جل�سة لعر�ض
ال�صلح.

ما تفهم بال�رشع
وذكرت �أن بع�ض الزوجات �س�ألن بع�ض
�شيوخ املكتب عن وج���ود �أية طرق ليتجننب
املحاكم� ،سواء بـ “الوا�سطة”.
و�أ�ش���ارت �إل���ى �أن �إح���دى زميالته���ا
املحامي���ات تعر�ض���ت ملوقف حم���رج عندما
دعا �أحد املوظفني موكلتها للبحث عن بديل
عنه���ا كمحامية؛ لأنها وح�سب قوله ملوكلتها

“ما تفهم بال�رشع �شيء” ،م�ؤكد ًة على �أن مثل
ه���ذه الت�رصفات ت��ض�ر ب�سمع���ة املحامني� ،إال
�أن زميلته���ا مل تقدم �أية �شك���وى بخ�صو�ص
الواقعة.

�ضياع الوقت
و�أو�ضحت �أن تقارير املكتب غري �إلزامية
للأطراف ،كما ال توجد �أية �ضمانات ب�أن الزوج
مثالً� -سينف���ذ التزاماته التي اتفق بها معزوجت���ه �أو طليقت���ه ،وان االتفاق���ات �شكلية
فقط ،ولن يتم تنفيذ �أي قرار �إال بعد التوجه
للمحكم���ة و�ص���دور حكم ق�ضائ���ي بامل�س�ألة،
ليتم تنفيذه لدى حماكم التنفيذ.
وتابعت� :إنه يف ح���ال لو امتنع الزوج عن
دفع النفق���ة فعلى الزوجة الع���ودة للمكتب
م���ن جديد ،وبعده���ا للمحكمة ،وبع���د �صدور
حك���م ق�ضائي التوجه ملحكم���ة التنفيذ ،وهو
م���ا يعد �إ�ضاعة للوق���ت با�ستمرار �إعادة ذات
الإج���راءات م���ن جدي���د يف كل دع���وى ،وق���د
ت�ستم���ر الدع���وى ل�سن���وات �أو �أ�شه���ر طويلة
بني املكتب واملحاكم ،لأن املكتب ال يلتزم
بامل���دد املح���ددة قانون���ا ً يف نظ���ر احل���االت
املعرو�ض���ة علي���ه ،ف�ض�ل� ًا عن ب���طء �إجراءات
التقا�ض���ي .و�أك���دت عل���ى �أن �أط���راف النزاع
ب�إمكانهم ويف �أي وقت احل�صول على ال�صلح
من املحاكم ال�رشعية ،والتي ميكن لها ت�سوية
اخل�ل�اف حت���ى يف �أول جل�س���ة لنظ���ر الدعوى،
ف�ضالً عن حجيته فيما بني الطرفني ،ونفاذه

“الأ�شغال” تتلقى  1588طلبا ً
و�شكوى خالل العام املا�ضي
املنام���ة – وزارة الأ�شغ���ال و�ش�ؤون
البلدي���ات والتخطيط العم���راين :تلقت
خدمة املجتم���ع ب�إدارة االت�صال يف وزارة
الأ�شغ���ال و�ش�ؤون البلدي���ات والتخطيط
العمراين خالل الع���ام املا�ضي ()1588
طلب���ا ً و�شكوى مقارنة ب���ـ � 1704شكوى
تلقته���ا ال���وزارة يف الع���ام  ،2014حيث
�ساهمت امل�شاريع التي �أجنزتها الوزارة
طيل���ة الع���ام املا�ض���ي بتقلي���ل ع���دد
•فهد بوعالي
ال�شكاوى.
و�أفاد مدير �إدارة االت�صال بالوزارة فهد بوعالي ب�أن“ :فريق االت�صال
ا�ستطاع حتقيق ال�رسع���ة يف اال�ستجابة للطلبات وال�شكاوى ،حيث بلغ عدد
الطلبات وال�شكاوى التي مت الرد عليها يف غ�ضون � 10أيام – �أو �أقل – من
تاري���خ اال�ستالم خالل العام املا�ضي نحو ( )686طلبا ً و�شكوى من �إجمايل
ما مت ا�ستالمه ،مبتو�سط �سبع طلبات يف اليوم الواحد” .و�أ�شار �إلى �أن هذا
الرقم يعك�س ن�شاط العالقة التفاعلية من مواطنني ومقيمني مع الوزارة.
وبل���غ عدد الطلب���ات التي تلقاها قطاع الطرق خ�ل�ال الربع الرابع من
العام املا�ضي  196ما بني طلب و�شكوى ،يف حني بلغ عدد الطلبات التي
تلقاها قطاع ال�رصف ال�صحي يف الفرتة نف�سها  81طلبا ً و�شكوى.
و�أردف بوع�ل�اي �أن �شه���ر مار�س قد �شهد �أعلى مع���دل طلبات بواقع
 200طلب ،يليه �شهر يناير بـ  188طلبا ً ،ثم فرباير بواقع  170طلبا ً ،ثم
�شهر �أبريل بواق���ع  165طلبا ،ثم �شهر �أغ�سط�س بواقع  139طلبا ،ف�شهر
�سبتم�ب�ر ،والذي �سجل  120طلبا ً ،ف�شهر يوني���و بـ  110طلبات ،ثم �شهر
ماي���و ب���ـ  110طلبات ،ف�شهر يوليو بواقع  109طلب���ات ،ثم �شهر نوفمرب
بواق���ع  107طلب���ات ،ف�شهر �أكتوب���ر ،والذي �سجل  93طلب���ا ً و�أخرياً �شهر
دي�سمرب ،والذي �سجل �أقل الطلبات بواقع  77طلبا ً.

بعض الباحثين
يعتبرون أنفسهم
قضاة

•املحامية جنالء باقر

�أمام حماكم التنفيذ.
وعلى الرغ���م من ذلك �أ�ش���ادت بخربات
بع�ض املوظفني يف املكتب ،والذين متكنوا
من توجيه طلبات املحامني للطريق ال�صحيح
يف بع�ض اللوائ���ح ،كما مت التو�صل يف بع�ض
احلاالت �إلى ت�سويات بني الأطراف.
واقرتح���ت �أن يك���ون التغل���ب عل���ى
التعطي���ل احلا�ص���ل ،باعتب���ار �أن التقاري���ر
�أو حما��ض�ر ال�صل���ح �إلزامي���ة ،وتذييلها بختم
وتوقع م���ن قا�ض���ي �رشع���ي ،وح�صولها على
قوة ال�سند التنفي���ذي ،مما �سيكون معه �أداء
الباحث�ي�ن �أف�ض���ل وي����ؤدي لتحقي���ق �أهداف
�إن�شاء مكتب التوفيق الأ�رسي.

دون خربة
وقال���ت حمامي���ة -ف�ضل���ت ع���دم ذك���ر
ا�سمها� -إن مكت���ب التوفيق الأ�رسي ال ي�ؤدي
الغر�ض م���ن �إن�شائ���ه ،فاملواعي���د التي يتم
حتديدها للمراجع�ي�ن بعيدة ن�سبيا ً قد ت�صل
�إل���ى �شهرين �أحيانا ً حل�ضور �أول جل�سة ف�ضالً
عن اجلل�سات الالحقة ،ب�سبب قلة املوظفني،
وك�ث�رة الق�ضاي���ا املعرو�ضة عل���ى املحاكم
ال�رشعي���ة التي ا�ستوجب القانون مرورها على
مكتب التوفيق الأ�رسي.
و�أ�ضاف���ت �أن الباحث�ي�ن االجتماعي�ي�ن
يف املكت���ب غري م�ؤهلني للنظ���ر يف الق�ضايا
ال�رشعية وعر�ض الت�سويات فيما بني الأزواج
املتنازع�ي�ن ،وان بع�ضه���م ترتك���ز �أ�سئلت���ه

للمعنيني عن �سبب رفعهم للدعوى ال�رشعية،
ويقدم له���م يف نهاية اجلل�سة الأوراق الالزمة
للتوجه للمحكمة وينتهي دوره.

املوظفون الق�ضاة
ولفت���ت �إل���ى �أن املكت���ب يفتقر خلرباء
التوفي���ق الأ�رسي الذين ن�ص عليهم القانون،
والقادري���ن عل���ى �سم���اع �أط���راف احلال���ة
املعرو�ض���ة �أمامه���م ،وامل�ؤهل�ي�ن لتحقي���ق
الغاية من ت�شكيل املكتب.
وقال���ت �إن بع�ض املوظف�ي�ن يعتربون
�أنف�سهم ق�ضاة مهمتهم احلكم بني الطرفني،
�إذ ي��ص�رون على فر�ض حق���وق لأحدهما دون
وج���ه ح���ق ،يف ح�ي�ن �أن مهته���م تنح��ص�ر يف
التوفيق وعمل الت�سويات وبحث �أ�صل اخللل
يف العالقة بني الزوجني املتخا�صمني لكتابة
التقرير عن احلالة ،ال �إ�صدار الأحكام.

�سفينة العائلة
وقالت �إن عمل املكت���ب بهذه الطريقة
ي����ؤدي �إل���ى ت�ضيي���ع وق���ت املحام�ي�ن
واملتخا�صم�ي�ن م���ن الأف���راد دون �أي فائدة
تذك���ر ،فعل���ى املوظفني ال�سم���اع للطرفني
بروي���ة دون ا�ستعج���ال ليع�ب�ر كل منهما عن
مطالب���ه وحقوقه� ،إذ قد يتنازل �أحدهما للآخر
عنه���ا لت�سيري “�سفين���ة العائل���ة” ويتم حل
امل�شكل���ة فيما بينهم���ا ،دون احلاج���ة للجوء
�إل���ى الق�ض���اء .و�أ�ضاف���ت �أن الباحث�ي�ن ل���و

كان���وا متخ�ص�صني قد يتن���ازل كال الطرفان
للو�ص���ول �إل���ى حل���ول ت�ساهم يف ح���ل النزاع
حماي��� ًة للأ��س�رة� ،إال �أن احلا�ص���ل �أن بع����ض
املوظف�ي�ن يقومون ب�إبداء �آرائهم ال�شخ�صية
عل���ى النزاع ،مما ي����ؤدي �إل���ى ت�ضييع حقوق
طرف على ح�ساب الآخر.

تشاحن بين الزوجين
بعد “احضارية”
المكتب

دورات وق�ضاة

المتجهون للطالق
يعتبرون المكتب
محكمة

واقرتحت �إخ�ضاع املوظفني �إلى دورات
متخ�ص�ص���ة ب�ش����ؤون الأ�رسة ،ووج���وب رئا�سة
املكتب م���ن قا�ضي �رشعي �أو �أك�ث�ر للإ�رشاف
عل���ى عم���ل املوظفني في���ه ،ويك���ون نظام
املكت���ب بالتبعية للمحاك���م ال�رشعية ،وميكن
اال�ستفادة من املوظف�ي�ن �أ�صحاب اخلربات
الطويلة يف املحاكم ال�رشعية.
ور�أت �أن االلت���زام ب�أوق���ات املواعي���د
ي�ؤدي �إلى �رسع���ة �إ�صدار القرار حتى ال يطول
�أمد التقا�ضي وتتعطل م�صالح املتقا�ضني؛
ب�سب���ب اللج���وء ملكت���ب التوفي���ق الأ��س�ري،
لأن بع����ض املتنازع�ي�ن حالي���ا ً يرف�ض���ون
اللجوء للمكتب .واعت�ب�رت �أن �إن�شاء املكتب
كقان���ون كان �شيئا ً �إيجابي���ا ً دون �أدنى �شك،
لكن تطبيق���ه على �أر�ض الواق���ع كرثت فيه
ال�سلبيات .ودعت �إلى �أن يكون فر�ض اللجوء
للمكت���ب يف الق�ضاي���ا الب�سيط���ة فق���ط� ،أما
باقي الق�ضايا ال تعتق���د �أن املكتب ب�إمكانه
التو�ص���ل فيه���ا �إل���ى ح���ل بالنظ���ر للأو�ضاع
اجلارية.

المواعيد بالمكتب
بعيدة جدً ا وتصل
لشهرين
قلة الموظفين
بالمكتب وكثرة
القضايا الشرعية
المكتب يفتقر
لخبراء التوفيق
األسري

يف ن�سختها الرابعة ب�شعار “نتخطى حدود الأحالم” ...اجلودر:

�إطالق جائزة نا�رص بن حمد العاملية للإبداع ال�شبابي
�ضاحي���ة ال�سي���ف  -وزارة �ش�ؤون
ال�شب���اب والريا�ض���ة� :أطلق���ت وزارة
�ش����ؤون ال�شباب والريا�ضة جائزة نا�رص
بن حم���د للإبداع ال�شباب���ي يف ن�سختها
العاملي���ة الرابعة حتت �شعار (نتخطى
حدود الأحالم) ،والتي �ستت�ضمن جمال
الإب���داع العلم���ي والر�س���م والت�شكيل
و�إنتاج الأفالم والت�صوير الفوتوغرايف
والت�صمي���م اجلرافيك���ي والت�صمي���م
املعماري.

وق���ال وزي���ر �ش����ؤون ال�شب���اب
والريا�ض���ة ه�ش���ام اجل���ودر به���ذه
املنا�سب���ة“ :ته���دف جائ���زة نا��ص�ر بن
حم���د للإب���داع ال�شباب���ي �إل���ى حتفي���ز
امل�شارك�ي�ن على االرتق���اء مبواهبهم
�إل���ى م�ستوى اح�ت�رايف ،وتقدمي �أعمال
�إبداعية غري معهودة ،ت�سهم يف نه�ضة
بلدانه���م� ،إ�ضافة �إلى ر�سالتها النبيلة
يف زي���ادة فر�ص الإب���داع لدى ال�شباب
ب�إعطائه���م فر�صا �أف�ضل؛ للتعبري عن

ذاتهم ومواهبهم ،وب�إ�رشاكهم يف تنمية
الوطن وتطويره”.
وتط���رق الوزي���ر �إل���ى جم���االت
اجلائ���زة بالق���ول “مت تق�سيم اجلائزة
�إل���ى ( )7جم���االت خمتلفة م���ع مراعاة
التن���وع يف جم���االت الإب���داع العلم���ي
والر�س���م والت�شكي���ل و�إنت���اج الأفالم
والت�صوي���ر الفوتوغ���رايف والت�صمي���م
اجلرافيك���ي والت�صمي���م املعم���اري”،
م�ش�ي�را �إلى فئات اجلائزة ،وهي الفئة

الأولى م���ن � 14إلى � 17سن���ة ،والفئة
الثاني���ة من � 18إل���ى � 24سنة ،والفئة
الثالثة من  25حتى � 30سنة.
وتن����ص ��ش�روط امل�شارك���ة يف
اجلائزة على �أن يكون امل�رشوع املقدم
م���ن عم���ل امل�ش���ارك نف�سه ،عل���ى �أن
تقدم الأعم���ال �إلكرتونية عرب املوقع
الر�سمي للجائ���زة ،و�أن على امل�شارك
�أن يقدم نبذة عن العمل وفكرته ،و�أنه
ب�إم���كان امل�شارك امل�شارك���ة يف �أكرث

•ه�شام اجلودر

من جم���ال ،مبينا ً �أن مو�ض���وع و�رشوط
ومتطلب���ات ت�سلي���م العم���ل ومعاي�ي�ر
التحكي���م تختلف باخت�ل�اف املجاالت،
وميك���ن االط�ل�اع عليه���ا يف املوق���ع
الر�سمي للجائزة .http://nbhaward.bh

لدى ا�ستقبالها وزيرة الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ململكة ال�سويد:

الأن�صاري تو�ضح اجلهود البحرينية يف �إدماج احتياجات املر�أة

الرف���اع -املجل����س الأعل���ى للم���ر�أة:
ا�ستقبل���ت الأم�ي�ن الع���ام للمجل����س الأعل���ى
للم���ر�أة هالة الأن�صاري �أم����س (الإثنني) مبقر
املجل����س وزي���رة الدول���ة لل�ش����ؤون اخلارجية
ململكة ال�سويد �أنيكا �سودر؛ مبنا�سبة زيارتها
اململكة.
وخ�ل�ال اللقاء ،ا�ستعر�ض���ت الأمني العام
ب�إيج���از اخت�صا�ص���ات ودور املجل����س الأعلى
للم���ر�أة برئا�سة قرينة العاه���ل �صاحبة ال�سمو

•الأمني العام للمجل�س الأعلى للمر�أة م�ستقبلة الوزيرة ال�سويدية

امللك���ي الأم�ي�رة �سبيك���ة بن���ت �إبراهي���م �آل
خليفة يف دع���م ومتكني املر�أة البحرينية على
الأ�صعدة كافة.

كما ناق�شت م���ع الوزيرة جماالت التعاون
امل�ش�ت�رك ،وا�ستعر�ضت �سب���ل كيفية تبادل
اخلربات واال�ست�ش���ارات النوعية الهادفة �إلى

حتقيق املزيد من النجاح والتقدم للمر�أة.
من جانبه���ا ،نوهت �س���ودر بجهود قرينة
العاهل رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة �صاحبة
ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل
خليفة ،وم���ا حتقق للم���ر�أة البحرينية ،م�شرية
�إل���ى ما تق���وم به مملك���ة البحرين م���ن جهود
لإب���راز مكان���ة امل���ر�أة و�رشاكتها م���ع الرجل يف
حتقيق متطلبات التنمي���ة ال�شاملة يف خمتلف
نواحي احلياة.

يف احتفالية لأ�صحاب جمال�س مدينة حمد ...الع�صفور:

دعا لتوعية كافة �أفراد املجتمع للحفاظ على الأمن واال�ستقرار

امليثاق �سد منيع �ضد كل ما مي�س بالوحدة الوطنية

حمافظ اجلنوبية يحذر من االجنرار وراء امل�ؤامرات

اجلنبي���ة -املحافظ���ة ال�شمالية� :أك���د حماف���ظ ال�شمالية علي
الع�صف���ور �أن ا�ستحقاق ميثاق العمل الوطني جنب مملكة البحرين
الكث�ي�ر من املخاط���ر والأزمات ،و�أنه �أ�صبح �س���داً منيعا ً �ضد كل ما
مي�س اللحم���ة الوطنية الواحدة جلميع �أبن���اء الوطن ،جاء ذلك خالل
احتفالية �أقامها �أ�صحاب جمال�س مدينة حمد ،و�شهدت ح�ضوراً مثل
الطائفتني الكرميتني.
و�أ�شار الع�صفور �إل���ى �أن ميثاق العمل الوطني ميثل تطلعات
•احتفالية �أ�صحاب جمال�س مدينة حمد
�شعب البحرين يف �إطالق احلريات العامة التي كفلها الد�ستور ،كما
ي�ضمن العي�ش الكرمي للمواطن واملقيم ،و�أنه ميثل عقداً اجتماعيا ً النج���ار على مطلب تر�سيخ الوحدة الوطنية يف ظل البيت البحريني
الواح���د حت���ت ظل امل��ش�روع الإ�صالح���ي يف العهد الزاه���ر ل�صاحب
تاريخيا ً فا�صالً يف تاريخ البحرين احلديث بني القيادة وال�شعب.
وا�ست���درك �أن هن���اك واجبات وطني���ة تقع عل���ى عاتقتنا نحن اجلاللة امللك.
كما �أك���دوا دعمهم وم�ساندتهم مل�شاري���ع املحافظة ال�شمالية
كمواطنني وم�س�ؤولني لدعم م�رشوع ميثاق العمل الوطني الذي خلق
جيالً خمل�صا ً من �أبناء البحرين ،قادرين للدفاع عن مبادئه وقيمه .ممثل���ة يف �إ�سرتاتيجية «كلنا �رشكاء يف ال�س�ل�ام» ،م�شريين �إلى �أنها
من جانبه���م ،عرب نواب مدينة حمد حممد العمادي وعبداحلميد متثل دعما ً م�ستداما ً مل�رشوع ميثاق العمل الوطني.

ع���وايل  -املحافظ���ة اجلنوبية� :أك���د حمافظ اجلنوبي���ة ال�شيخ
عبداهلل بن را�ش���د �آل خليفة الثوابت الوطنية التي تنتهجها مملكة
البحري���ن منذ تد�شني ميثاق العمل الوطني يف العام  ،2001والذي
�أر�س���ى �أركانه عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليف���ة ،م�ضيفا ً �أن م���ا حتقق ل�شعب البحرين م���ن مكا�سب وطنية
ومنج���زات ح�ضاري���ة ت�ؤكد النهج احلكيم ال���ذي تنتهجه القيادة يف
خدمة الوطن واملواطن.
ج���اء ذلك خالل زيارة حمافظ اجلنوبي���ة جمل�س علي الأن�صاري،
حيث التقى جمعا من �أهايل وروّاد املجل�س الذين عربوا عن فخرهم
مب���ا حققت���ه البحرين من �إجن���ازات ح�ضاري���ة ي�شهد له���ا القا�صي
وال���داين بف�ضل امل�رشوع الإ�صالحي جلالل���ة امللك ،وتد�شني ميثاق
العمل الوطني وامل�شاركة ال�شعبية الكبرية يف الت�صويت باملوافقة
على ما جاء فيه بن�سبة  98.4باملئة.
وح���ذر ال�شي���خ عبداهلل ب���ن را�ش���د �آل خليفة من االجن���رار وراء

•جانب من الزيارة

امل�ؤام���رات الت���ي حتاك �ض���د مملك���ة البحري���ن ،و��ض�رورة متابعة
التطورات كاف���ة التي ت�شهدها منطقة اخللي���ج العربي ،والأحداث
الدولية التي ت�ؤثر على عموم منطقة ال�رشق الأو�سط ،و�أهمية توعية
�أفراد املجتمع كافة من ال�صغ�ي�ر و�إلى الكبري ب�أهمية احلفاظ على
الأم���ن واال�ستقرار ،والتي تعترب ركيزة ملوا�صلة التنمية واالزدهار
يف القطاعات واملجاالت كافة.

