.1

العضـــــــــــــو أ.ـــــــــــــد م ـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.2

العضــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــــل البنمحمــــــــــد.

.3

العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم أ.ــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .

.4

العضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــال حممـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.2

العضـــــــــــــــو

عـــــــــــة حممـــــــــــد الكعـــــــــ ـ .

.6

العضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــــي ســــــــــــــلما .

.7

العضــــو الــــداتورة ج ــــاد عبــــدا

.8

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــب ا يـــــــــــــا .

.1

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.11

العضـــــــــــــو .ـــــــــــــد مبـــــــــــــار النعيمـــــــــــــي.

.11

العضــــــــــــــــو ملالــــــــــد حســــــــــ املســــــــــقطي.

.12

العضــــــــــــــو ملالــــــــــــــد حممــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.13

العضــــــــــــو حــــــــــــيس .ــــــــــــد الرميحــــــــــــي.

.14

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

أ.ــــــــــــد املنــــــــــــاعي.

.12

العضـــــــــــــــــــو دالل جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.16

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

فــــــــــــــر .

.17

العضــــــــــــو وهــــــــــــوة حممــــــــــــد الكــــــــــــواري.

.18

العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية ملليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.11

العضــــــــو الـــــداتور ســـــعيد أ.ـــــد عبـــــدا .

.21

العضـــــــــــــو سوســـــــــــــن حـــــــــــــاجي قـــــــــــــوي.

.21

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد ل ر.ـــــــــــــة.

.22

العضــــــــــو عــــــــــادل عبــــــــــدالر.ن املعــــــــــاودة.

.23

العضـــــــــو عبـــــــــدالر.ن حممـــــــــد

شـــــــ ـ .

.24

العضـــــو الـــــداتور عبـــــدالع ي حســـــن أبـــــل.

.22

العضــو الــداتور عبــدالع ي عبــدا

الع.مــا .

.26

العضــــــــــو عبـــــدالوهاب عبدا ســـــن املنصـــــور.
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.27

العضــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــــ أ.ــــــــــــــد.

.28

العضـــــــو فاطمـــــــة عبـــــــدا بار الكـــــــوه.ي.

.21

العضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد أ.ـــــــــــــد ا ـــــــــــــاجي.

.31

العضـــــــــــو الـــداتور حممـــد علـــي حســـن علـــي.

.31

العضــــــو الداتور حممد علي حممد ا

اعـي.

.32

العضـــــــــو الـــدات ور منصـــور حممـــد ســـرحا .

.33

العضــــــــو نانســــــــي دينــــــــا يلــــــــي ملضــــــــوري.

.34

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

.32

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــاي .

وقد حضر ا لسة سعادة السيد عبدا ليل بـراهيم ل طريـا األمـ العـام
جمللــس الشــورى .ه ـ ا وقــد مثــل ا كومــة ســعادة الســيد عيس ـ بــن عبــدالر.ن
ا مادي ووير ش و اإلعالم وش و جملسي الشورى والنواب.
اما حضر ا لسة بعض ممثلي ا

ات الر ية وهم:

2

 من ووارة ش و اإلعالم وش و جملسي الشورى والنواب:
ــــ الســيد عبــدالعحميم حممــد العيــد الوايــل املســاعد لش ـ و جملســي
الشورى والنواب.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الووارة.
11
 من ووارة العمل والتنمية االجتماعية:
 - 1الداتور عبدالباسط حممد عبدا سن املستشار القانوني.
 - 2السيد

ال عبدالوهاب القاروني ملب سو العمل.

 من ووارة الصحة:

12

- 1الداتورة مريم هرمس اهلاجري مدير دارة الصحة العامة.
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- 2الداتورة جليلة سيد جواد حسن القائم بأعمال رئيس قسم
مكافحة األمراض.
- 3السيدة رحاب أ.د الرفاعي املستشار القانوني.
اما حضـرها الـداتور أ.ـد عبـدا

ناصـر األمـ العـام املسـاعد 2

للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والداتورة فووية يوسـا ا يـب األمـ
العام املساعد لش و العالقات واإلعالم والبحوث ،والسيد عبدالناصر حممد
الصديقي األم العام املساعد لش و ا لسات والل.ا  ،والداتور عصـام
عبدالوهاب الربوجني رئيس هيئة املس تشـارين القـانوني بـاجمللس ،وأعضـاء
هيئة املستشارين القانوني باجمللس ،اما حضرها عدد من مديري اإلدارات 11
ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس ا لسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســم ا

الــر.ن الــرحيم ،أســعد ا

صــباحكم بكــل مل ـ  ،نفتــتح

ا لســة الثالثــة مــن دور االنعقــاد العــادي الثــاني مــن الفصــل التشــريعي الرابــع12 ،
ونبدأ بتالوة أ اء األعضاء املعت رين والغائب عن ا لسة السابقة .فضل األخ
عبدا ليل براهيم ل طريا األم العام للم.لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم علـيكم ور.ـة ا
ا

صباحكم

وبراا ـه ،وأسـعد 21

يعًا بكل مل  ،اعت ر عن عدم حضور ه ه ا لسة ال مـن

أصــحاب الســعادة:

ـ صــاد البحارنــة لحمــرس ملــاا ،وســيد ــياء

يـ

املوسوي للسفر ملار اململكة ،وأ.د براهيم ب اد ،والـداتور أ.ـد سـا
العريض لحمرس صحي ،وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وب ا يكو النصاب القانوني النعقاد ا لسة متوافرًا.
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وننتقل اآل

ىل البند التالي من جدول األعمال وا اا بالتصدي عل

مضبطة ا لسة السابقة ،ف ل هنا

مالححمات علي ا؟ فضل األخ

عبدالوهاب عبدا سن املنصور.
2

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  21السطر  3ورد بيت الشعر
ال ي ذاره األخ ملالد املسلم ،واتب شطره الثاني« :ف ل سألوا الغواا عن
صدفا ه؟» ،والصحيح هو «عن صدفا ي» .ويف الصفحة  22السطر ا امس
وردت عبارة « ...نكو قد ملالفنا صحيح الالئحة الدامللية» والصحيح هو «...

11

نكو قد ملالفنا الالئحة الدامللية» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور سعيد أ.د عبدا .
12

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  13السطر  14وردت عبارة
«اعت ر عن حضور »...والصحيح هو «اعت ر عن عدم حضور ،»...وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،هل هنا مالححمات أملرى؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

قر املضبطة مبا سيُ.رى علي ا من عديل .لدينا بيا بشأ

استضافة مملكة البحرين مل رمر حوار املنامة ،فضل األخ عبدا ليل
براهيم ل طريا األم العام للم.لس بقراءة البيا .
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22

األمني العام للمجلس:
شكرًا سـيدي الرئيس ،بيا جملس الشورى بشأ استضافة مملكة
البحرين لـ «حوار املنامة» :ابع جملس الشورى باهتمام بالغ قمة األمن
اإلقليمي «حوار املنامة» يف دور ا ا ادية عشرة ،اليت استضافت ا مملكة
البحرين يف الفرتة من  31أاتوبر حت اليوم األول من نوفمرب ،واليت

عت 2

حضورًا متمي ًا ورفيع املستوى من الش صيات الدولية واالقتصادية
والسياسي واملفكرين االسرتا ي.ي ورجال األعمال ،م ادين ما يشكله
ه ا املنتدى من منصة م مة لتالقي الرؤى واألفكار ،ىل جانب التنسي
والتشاور حول التحديات واملست.دات اليت ش دها املنطقة ،مبا خيدم صياغة
وج ات عاملية موحدة قادرة عل مواج ة أي صراعات أو أومات ثر عل
األمن اإلقليمي والدولي .وجملس الشورى ذ يشيد با

11

ود امل لصة والكب ة

لصاحب السمو امللكي األم سلما بن .د ل ملليفة ولي الع د نائب
القائد األعل النائب األول لرئيس جملس الووراء اليت أس مت يف جناح
مملكة البحرين يف احتضا ه ا امللتق سنويًا ،وبالشكل ال ي يعكس
انفتاح اململكة عل العا  ،لي اد ميانه العمي والراسخ بأهمية ا وار 12
باعتباره عنصرًا أساسيًا إلجياد حلول مستدامة ختدم استقرار املنطقة ،ومنربًا
لتبادل وج ات النحمر واء التحديات األمنية اليت مير ب ا العا  ،وذلك سعيًا
حنو بناء شرااة اسرتا ي.ية قوية من أجل السالم واألمن والتنمية ،متطلع
ىل النتائج اليت سي ر ب ا املتحاورو  ،واليت من شأن ا أ فضي ىل فاهم
دولي حقيقي ومستمر بشأ خمتلا التحديات اليت واجه دول املنطقة 21
والعا  ،و عمل عل بلورة رادة سياسية فاعلة ع و ا

ود املب ولة ألجل أمن

واستقرار املنطقة .اما أ مشاراة ف امة الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس

ورية مصر العربية الشقيقة بصفته متحدثًا رئيسيًا يف افتتاح

املنتدى ،شكّل

افة م مة انطالقًا من الدور االسرتا ي.ي العربي

م ورية

مصر العربية الشقيقة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،وننتقــل اآل ىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال وا ــاا
مبناقشة قرير

نة ا دمات خبصوا قرار جملس النواب حول قرار جملس

الشــورى بشــأ مشــرو قــانو بتعــديل بعــض أحكــام قــانو العمــل يف القطــا
األهلــي الصــادر بالقــانو رقــم ( )36لســنة 2112م( .املعــد يف ــوء االقرتاح ـ

2

بقــانون املقــدم مــن جملــس النــواب) ،وأطلــب مــن األملــت هالــة رمـ ي فــاي
مقررة الل.نة التوجه ىل املنصة فلتتفضل.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف 11
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

12

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

21

(انظر امللحق  /1صفحة )26
الرئيـــــــــــــــــس:
فضلي األملت مقررة الل.نة.

22

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،بتاريخ  18أاتوبر 2112م ،ومبوجب ا طاب
رقم ( 211ا ل خ ت  /س  4د  ،)2وبناءً عل قرار مكتب اجمللس يف
اجتماعه الثاني املنعقد بتاريخ  18أاتوبر 2112م ،خبصوا عادة النحمر يف
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مشروعات القوان

واملراسيم بقوان

اليت أُعدت قاريرها من قبل الل.نة

السابقة ملالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع؛ فقد
أرسل صاحب املعالي السيد علي بن صا
نة ا دمات قرير

الصا

رئيس جملس الشورى ىل

نة ا دمات السابقة بشأ قرار جملس النواب

خبصوا قرار جملس الشورى بشأ مشرو قانو بتعديل بعض أحكام 2
قانو العمل يف القطا األهلي ،الصادر بالقانو رقم ( )36لسنة 2112م،
ملناقشته ودراسته و عداد قرير بشأنه .وقد دارست الل.نة قرار جملس
النواب خبصوا قرار جملس الشورى بشأ مشرو القانو وأعدت قريرها.
وبعد دار

اآلراء واملالححمات اليت أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء

الل.نة؛ مللصت الل.نة ىل املوافقة عل ما انت ت ليه الل.نة السابقة ،وذلك 11
لالعتبارات التالية :أ ــ يتألا مشرو القانو من ثالث مواد فضالً عن
الديباجة ،نص املادة األوىل عل استبدال نص الفقرة األوىل من املادة (،)111
بالنص اآل ي« :جيوو لصاحب العمل ن اء عقد العمل بسبب غال املنشأة
اليًا أو ج ئيًا أو قليص ح.م نشاط ا أو استبدال نحمام نتا بآملر مبا ميس
ح.م العمالة ،عل أال يتم ن اء العقد ال بعد ملطار الووارة بسبب اإلن اء قبل 12
ثالث

يومًا من اريخ ملطار العامل باإلن اء ،ويف غ حالة اإلغال الكلي

للمنشأة تم مراعاة عدم ن اء عقد العامل البحريين ال ي يتمتع بنفس افاءة
وملربة العامل األجن
عل

ال ي يعمل معه يف املنشأة» ،بينما نصت املادة الثانية

افة مادة جديدة حتت رقم ( 1مكررًا) ضمنت أ يراعي صاحب

العمل عطاء األفضلية للعامل البحريين عل األجن

عند االست دام مت

21

اا صا ًا للعمل ،اما أوجبت عند االستغناء عن عدد من عمال املنشأة
أ يتم سريح العامل األجن قبل البحريين مت ما اا صا ًا ألداء العمل،
وأ ت املادة الثالثة نفي ية .ب ــ

اد الل.نة االستحقا الدستوري ال ي

جاءت به املادة ( )13فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين اليت نص عل أ
« كفل الدولة وف فرا العمل للمواطن
مساندة الل.نة إلصالحات سو العمل
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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وعدالة شروطه».

افة ىل 22

من رؤية البحرين االقتصادية
2112/11/1م املضبطة 3

( )2131اليت ست دس جعل العامل البحريين ا يار املفضل لدى أرباب
العمل ،عرب االر قاء بدرجة نافسية العامل البحريين مقابل العمالة األجنبية.
ــ اد الل.نة أهمية وف بيئة منة للعامل البحريين ،حيث رى أ نص
املادة ( )111من مشرو القانو  ،قد وُ ِعَ ملعا ة حاالت اإلغال ا

ئي

للمنشأة أو قليص ح.م نشاط ا ،أو استبدال نحمام نتا بآملر ،مما ميس 2
ح.م العمالة ،األمر ال ي يتطلب وف الضمانات الالومة لتحقي البيئة
اآلمنة للعامل البحريين ،وذلك عرب

رورة مراعاة عدم ن اء عقد العامل

البحريين ال ي يتمتع بنفس افاءة وملربة العامل األجن  ،حيث بق أولوية
ا افحمة عل العمالة الوطنية الكف ة ،وفقًا ملا نص عليه دستور مملكة
البحرين ــ ال ي سمو نصوصه عما عداه من القواعد القانونية ــ من وف
فرا العمل للمواطن

11

وعدالة شروطه .د ــ ل لك رى الل.نة بعد دار

مشرو القانو واالطال عل املباحثات اليت أجر ا الل.نة السابقة مع
ا

ات املعنية ،أهمية عطاء العمالة الوطنية ا ماية القانونية من ملطر ن اء

عقد العمل ،حت مع الحمروس االستثنائية اليت رمر ب ا املنشأة ،ما دامت
توافر يف ه ه العمالة الكفاءة وا ربة املطلوبة للن وض مبتطلبات العمل12 .
هـ ــ أمل الل.نة أ يكو من شأ طبي املشرو بقانو  ،بيا حدود سلطة
صاحب العمل التقديرية يف نحميم منشأ ه يف حاالت اإلغال ا

ئي للمنشأة

أو قليص ح.م نشاط ا أو استبدال نحمام اإلنتا بآملر ،مبا يس م يف
ا افحمة عل العمالة البحرينية ،باعتبارها ثروة وطنية م مة ،ومبا يصب يف
ملدمة املصلحة الوطنية العامة .و ــ شيد الل.نة بالوعي والنضج الكب ين 21
الل ين يتمتع ب ما أصحاب العمل ،والعمال البحرينيو  ،وا

ود الكب ة

اليت ب هلا ووارة العمل ،يف سبيل حتقي التنمية االقتصادية الشاملة اليت
ش دها اململكة .يف

وء ذلك ،رى الل.نة التوصية باملوافقة عل قرار

جملس النواب باملوافقة من حيث املبدأ عل مشرو قانو بتعديل بعض
أحكام قانو العمل يف القطا األهلي ،الصادر بالقانو رقم ( )36لسنة 22
2112م .واملوافقة عل مواد مشرو القانو بالتعديالت اليت أجراها جملس
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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النواب ،وفقًا لل.دول املرف بتقرير الل.نة .واألمر معروض عل اجمللس املوقر
الختاذ الالوم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات؟ فضلي األملت دالل جاسم ال ايد.

2

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم ا
بالشكر ىل الل.نة املوقرة عل
النقا

الر.ن الرحيم ،بداية أ قدم

قريرها ،ولكن معالي الرئيس لدي بعض

أريد االستيضاح بشأن ا من ا كومة املوقرة ،وانت أرجو أ

11

يكو ووير العمل موجودًا أيضًا حت يتمكن من الرد عل ه ين الس ال
الرئيسي ؛ ال ملالس حول مسألة حرا ا كومة أو السلطة التشريعية أو
القطا ا اا عل

مانات وحقو العامل البحريين و وظيفه يف خمتلا

القطاعات املدرجة حتت منحمومة العمل ا اا ،و ذا انا اليوم نسع لو ع
عديالت و شريعات يف قانو العمل ،ونريد أايد .اية العامل البحريين12 ،
فالبد أ

كو .اية فعّالة وليست جمرد نص قانوني نر كن ليه .ل لك

سأو ح بعض النقا باإل افة ىل أمرين أساسي أرمن عل ا كومة أ
جتيب عن ما ــ بل جيب علي ا اإلجابة عن ما ــ لتثبت اإلجابة يف املضابط حت
يتم االستناد لي ا .موقا جملس الشورى من ه ا املشرو بقانو عندما طُرح
يف املرة األوىل اا الرفض من حيث املبدأ ،وعندما عاد ىل اإلملوة يف 21
جملس النواب مت التمسك بقرارهم ثم أعيد املشرو اآل ىل جملس الشورى؛
والل.نة عندما أعادت دراسته رأت املوافقة عليه ،يف الوقت نفسه ال ي جاء
فيه رأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وهو موجود حتديدًا يف الصفحة 171
ملن أراد من اإلملوة املتابعة .أ

املشرو بتفضيل العامل البحريين عل العامل

األجن أثناء التعي و ن اء العقد ،وذلك ح

ساوي ما يف ا ربة والكفاءة22 ،

ال أ املالحظ أ قانو العمل يف القطا األهلي ملال من بيا ماهية املعاي
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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اليت قا

ب ا افاءة العامل و وابط ا ،فضالً عن أ مصطلح الكفاءة

اما ورد يف مشرو القانو جاء عامًا مبا يشمل يف مف ومه االً من
الكفاءة امل نية واالجتماعية وا سية والقدرة عل
ا ديدة ،مبا قد يصعب معه القيا

التأقلم مع الحمروس

واملفا لة ،اما أشار املشرو ىل

مسألة القضاء ــ وهو املو و ال ي حنن بصدده ــ حيث ستقام دعاوى يف ه ا 2
الشأ  ،والس ال اآل  :هل ذا مت ن اء عقد العامل البحريين سيعترب ذلك من
قبيل الفصل التعسفي مما يستوجب التعويض؟ أل حاالت اإلن اء اليت اعتربها
املشرّ عل سبيل الفصل التعسفي وردت عل سبيل ا صر يف مادة ملاصة
ب ا ،بينما يف ه ا النص وردت المة «يراع » ،ويف رأي االحتاد ا ر
لنقابات عمال البحرين ــ وانت أرمن لو أ اإلملوة يف جملس النواب أمل وا 11
ب ا االقرتاح ــ طلب أ يتم استبدال عبارة «يتم مراعاة» بكلمة «جيب»،
واا ه ا هو األصح ،و ذا أردنا نص .اية فعّال في.ب أ

و ع له

الوجوبية ويرت ب عل ذلك أثر ،ألنه يف حالة عدم مراعاة مسألة ن اء عقد
البحريين ما هو ا

اء املرت ب عل ذلك؟ أرمن اإلجابة عن ه ا الس ال؛

اما أ ووارة العمل أيضًا أثناء موقف ا األول أمام جملس النواب ــ ال ي أ

12

من قبل مكتب ووير العمل ــ اا من مسببا ا لرفض ه ا املشرو
ــ باإل افة ىل مسألة معياري الكفاءة وامل هالت ــ أنه

يدر فيه فس

ملعن املصطلح  ،حيث أشارت ىل ا فاقية أساسية موقع علي ا من قبل
مملكة البحرين ،وهي اال فاقية رقم  ،11وقد ذُار في ا حرفيًا« :ورمنع
اال فاقية امل اورة التميي ب

العمالة الوطنية والعمالة األجنبية سواء عند 21

التشغيل أو االستغناء عن حاليت اإلغال ا

ئي و عادة اهليكلة» ،والبحرين

ملت مة بتنفي اال فاقيات عل صعيد التشريعات ،حت ال تعرض لبعض
اإلجراءات من جانب املنحممة يف حالة اإلصرار عل خمالفة ه ه اال فاقية اليت
سب التصدي علي ا ،والس ال اآل  :هل ووارة العمل ممثلة يف الووير لن أ ي
يومًا و ب لنا أ هنا

وصية رفعت

د البحرين؟ وهل بعد أ مت التصدي

عل ه ه اال فاقية والت مت ب ا البحرين نأ ي بنصوا شريعية تناقض مع
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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22

ه ه اال فاقية؟! من الصعوبة بعد أ

عطي مي ة للعامل البحريين أ

طلب

الحقًا من املشر أ ي يل ه ا النص ألنه يتعارض مع اال فاقية ،وخباصة أننا
ش دنا عددًَا من التشريعات املماثلة هل ا الشأ  .وقد قرأت يف عدد من
الصحا ــ وهما بالتحديد صحيفتا أملبار ا ليج والوسط ــ أنه مطلوب من
املشرّ عند مناقشة ه ا التشريع بيا املقصود بالكفاءة وامل هل؛ ه ه النقطة 2
م مة جدًا حت يثبت املقصود بأبعاد النص ،وهل سيعترب من قبيل الفصل
التعسفي أم ال؟ ألنه ــ اما أسلفت ــ ذا أردنا أ نضع نص .اية فالبد أ
نر ب عليه

ررًا ملن خيالا ه ا النص ،و ال سيصبح وجود النص اعدمه.

اما ال ميكن اليوم أ خنت ل .اية شريع العمل للعامل البحريين يف ه ه
ا

ئية ،فقد ذارت مواد يف نصوا قانو العمل افلت حقه يف 11

التوظيا ،حيث عُمل عل

نشاء س.ل قدم فيه فرا العمل ب

الووارة

والقطا ا اا ،وحنن نش د حرااًا بالنسبة ىل ووارة العمل بشأ
التوظيا .ملتامًا أريد اإلجابة عن األسئلة الثالثة اليت طرحت ا حت يستطيع
القضاء االر كا فيما بعد ىل ه ا النص التشريعي باعتبار أ ذلك هو ما
ذهب ليه املش ّر  ،وخباصة أنه اما فسر يف جملس النواب خبصوا 12
اال فاقية املتعلقة باألصل الوطين أنه يراد من ا التميي ب
ا نسية بالوالدة وب

البحريين صاحب

البحريين املكتسب لل.نسية؛ اما أرمن عل ووارة

العمل أ ب هل ه ا هو املقصود باألصل الوطين أم ال؟ ألنه حبسب قراء نا
لال فاقية وحبسب الدراسات التحليلية الصادرة عن الشبكة العربية

قو

امل اجرين جند أ هنا فارقًا اب ًا ب التفس وب ما درجت عليه منحممة 21
العمل الدولية يف فس املقصود باألصل العربي ،ل لك أرمن ا صول عل
جابات عن األسئلة املطروحة معالي الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،مع قديري للمدامللة الطيبة اليت أنارت الطري أمام اإلملوة 22
ال ين سيتفضلو باملداملالت بعد ِ يا أملت دالل ،أقول
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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اا جيب أ يكو يف ا لسة اليت مت من ملالهلا رفض القانو من حيث
املبدأ ،وعندما رُفض القانو من جانبنا من حيث املبدأ ورجع ىل اإلملوة
النواب ورمسكوا بقرارهم فليس أمامنا ال التمسك بقرارنا أو التواف مع
اإلملوة النواب ،فليس هنا أي جمال يف ه ه ا لسة ألي عديل ولو بكلمة
2

أو حبرس .يا أملت دالل ذارتِ أنه يثبت يف مضبطة ا لسة حت يستن
القضاء أيضًا مبا طرح من قضايا وبرأي اإلملوة يف الووارة املعنية ،لكن أرى
أ ا ل األجنع عندما يصدر ه ا القانو ــ وهنا

بعض التساؤالت حول

بعض املوا يع اليت قد كو غامضة ــ أنه جيب التقدم باقرتاح بقانو
لتعديله من قبل جملسنا أو من قبل اإلملوة يف جملس النواب .أحببت فقط أ
أبيّن لإلملوة أنه ليس أمامنا اليوم ال أحد مليارين ،ما التمسك بقرارنا و ما 11
التواف مع اإلملوة النواب ،وال جمال لطرح أي عديل عل ه ا القانو
املطروح أمامنا ،ل ا أرجو أ

كو مداملال نا منصبة يف ه ا االجتاه،

فضلي األملت دالل جاسم ال ايد.
12

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما قدمت به اآل من االم أورد ه عند
مناقشة املشرو يف املرة األوىل أمام جملس الشورى ،ف و لتأايد التمسك
باملوقا للمرة الثانية فقط ،حيث

أحصل يف املرة األوىل عل

جابات عن

ساؤال ي أيضًا ،وموقا الووارة غ اآل فأريد أ أعرس هل الووارة سوس
21

فسر ه ا التفس ؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أ.د م دي ا داد.
22

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أ أشكر األملت الداتورة ج اد
الفا ل عل ه ا التقرير ا يد ،والشكر موصول ىل اإلملوة يف
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نة

ا دمات ،اما أود أ أ قدم بالشكر ىل اإلملوة ال مالء يف جملس الشورى
ال ين صو وا مع ح العامل البحريين يف التفضيل عل األجن  ،أعتقد أنه يف
الدور األول اا عدد األصوات املوافقة  17صو ًا ،بينما عدد األصوات
الرافضة له  18صو ًا ،ل لك سقط ه ا التعديل .اما أ قدم بالشكر
ا

يل ىل أعضاء جملس النواب ا رتم ال ين وقفوا مع العامل البحريين 2

وحقه يف العمل ،وه ا املوقا يف الواقع يُشكر هلم ويُقدر اث ًا .الدستور يف
املادة  13الفقرة (ب) حدّد ح املواطن البحريين يف العمل وافالة الدولة هل ا
ا

 ،وه ه يف الواقع حقيقة ال ميكن ألحد نكران ا ،و يع دول العا
فضل العامل الوطين عل األجن  ،ليس يف جمال العمل فقط بل حت يف

املناط السياحية ،عندما ن ور املناط السياحية يف دول معينة جند أ

11

املواطن يعامل معاملة ملاصة بالنسبة ىل دملول ه ه األماان ،والكث من
الدول العربية طب

ذلك أيضًا ،فكيا حبقه يف العمل؟! التقارير

واإلحصاءات قول:

نسبة  %23من البحريني يعملو يف القطا ا اا،

و %77ممن يعملو يف القطا ا اا هم من األجانب ،وه ا ال جيوو ،بل
جيب أ حنافظ عل حقو املواطن يف العمل ،وخباصة يف ظل الحمروس اليت 12
رمر ب ا البالد نتي.ة اخنفاض دملل النفط ،ىل جانب أمور أملرى ضغط عل
االقتصاد الوطين ،وأعتقد أنه من ح املواطن البحريين أ كو له األولوية
يف العمل .يف الوقت ذا ه أود أ أ قدم بالشكر ا
االقتصادية اليت عمل بكل ج د و ملالا عل أ

يل ىل امل سسات الوطنية
كو البحرنة أساسًا

النطالق ا يف املشاريع االقتصادية اليت قدم ا ،وهنا

منشآت حبرينية 21

اث ة ال أريد أ أذارها باالسم حت ال ننس بعض ا ،وه ا بدو شك
يعمل جنبًا ىل جنب مع م سسات وووارات الدولة ،ويف ه ا ا صوا أود أ
أ وجه بالشكر ا

يل ىل ووارة العمل لل .ود ا بارة اليت قوم ب ا ــ وعل

رأس ا سعادة الووير ــ يف احتضا العاطل

عن العمل من املواطن

وعمل

املستحيل من أجل جياد العمل املناسب هلم .اما أود أ أ قدم بالشكر ىل 22
(رمك ) و يع أج ة الدولة اليت عمل يف ه ا الشأ  ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،قبــل االســتمرار يف النقــاو ،ا حــوا لــي أ أرحــب بــا ي
وا كم بالرباعم الصغار ،ال ين شـرفنا ب ـم اليـوم يف جملـس الشـورى ،وهـم
يف ه ه السن الصغ ة؛ ليطلعوا عل ما يدور من نقـاو يف امل سسـة التشـريعية،
مقدرين للمس ول يف مدرسة عراد االبتدائية للبـن الـدور الـ ي يقومـو بـه يف 2
ه ـ ه املدرســة يف رعايت ــا الكرميــة واهتمام ــا املتواصــل ،ال ـ ي ي اــد الرؤيــة
الثاقبة اليت دس ىل س

ال اإلمكانـات هلـم مبـا يعـود بـالنفع علـي م مـن

ملالل ويارا م امليدانية ،للتعرس عـن قـرب علـ سـ عمـل جملـس الشـورى مبـا
يس م يف ع ي قدرا م ومعلوما م يف مـوادهم الدراسـية .وفقكـم ا
أ نراام ــ

شاء ا

ــ رجاالً ختدمو ه ا الوطن ،فحيـاام ا

ونتمنـ
يف جملـس 11

الشورى مـرة أملـرى .نسـتمر اآل يف مناقشـة مـواد مشـرو القـانو  ،فضـل األخ
ف اد أ.د ا اجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا ســــيدي الرئيس ،والشـكر موصـول ىل جملـس النـواب املـوقر 12
عل رمسكه بتوصيته السابقة ،اليت رمت مناقشت ا يف جملس الشورى ملـالل
دور االنعقاد الساب  ،حيث رمسكوا برأي م ،وه ا املوقـا نشـكرهم عليـه،
اما نشكر الل.نة اليت

حت باملداملالت يف ا لسة .مو و هـ ا البحـث

وهو املفا لة ب العامل البحريين والعامل األجن بالنسبة ىل صـاحب العمـل
عند اإلغـال ا

ئـي أو غـي النشـا ومـا شـابه ذلـك .بالنسـبة ىل ا فاقيـات 21

العمـــــل الدوليـــــة الـــــيت وقعت ـــــا مملكـــــة البحـــــرين والـــــيت قـــــدر حبـــــوالي
 124ا فاقية بدأت مـع بدايـة القـر العشـرين ،حيـث اانـت ا فاقيـة واشـنطن
هي اال فاقية األوىل يف عام 1117م أو 1118م مع ن اية ا ـرب العامليـة األوىل،
والــيت ناقشــت االنضــمام واالنســحاب مــن هــ ه اال فاقيــة بالنســبة ىل الــدول
ومستعمرا ا وحمميا ا وأعطت م لة لالنضمام أو االنسـحاب ،امـا أعطـت 22
ا ماية للعمالة الوطنية ذا ضـاربت مـع العمالـة األجنبيـة ،مبعنـ أنـه جـاء يف
اال فاقيــات األوىل مــا يُــربر أو يُعطــي ا ــل لال فاقيــة رقــم  11املوقعــة مــن قبــل
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مملكة البحرين ،ه ا بالنسبة ىل اال فاقيـات .قـد يتسـاءل سـائل عـن موقـا
أو عــن مــدى صــحة النقــاو ال ـ ي دار يف لــك ا لســة خبصــوا أحقيــة رجــل
األعمــال ــــ األعلــم بنشــاطه وجمــال عملــه ــــ يف املفا ــلة ب ـ العامــل البحــريين
والعامل األجن اونه حقًا لصاحب العمـل ،حنـن ال خنتلـا علـ مسـألة حـ
صاحب العمل يف املفا لة وا افحمة عل مصلحة م سسته ،ولكن عملنـا يف 2
ه ا اجمللس هـو التشـريع وسـن القواعـد القانونيـة الـيت كفـل مصـا

يـع

األطــراس ذات العالقــة ،فلــو أ ــت ه ـ ه القاعــدة الــيت ســن أو شــر وفضــلت
مصلحة طرس عل ملر ملا أصبحت قاعدة قانونية منصفة ،فقد يكو هنا
رر من ذلك ،ولكن الضرر األارب يكمن يف حرما العامل البحـريين مـن
فرصة عمله يف مواج ـة مصـلحة صـاحب العمـل ذا سـاويا ،و ذا رأى صـاحب 11
العمل أ العامـل األجـن أصـلح مل سسـته ،حين ـا ـــ امـا قـال األخ الـداتور
عبدالع ي أبل يف ا لسة السابقة الـ ي أسـتع بقولـه ـــ لـدى العامـل األجـن
دائمًا ملط رجعة ذا

اقت به السبل يف بلـد امل .ـر فيعـود مـن جديـد ىل بلـده

األم ،ولكــن أيـــن يــ هب العامـــل البحــريين ذا مت التضـــيي عليــه يف مصـــدر
روقه؟! و ىل أين ل.أ عائلته؟ ليس لديه ال هـ ا البلـد؛ لـ ا أرمنـ علـ اإلملـوة 12
اليـوم املوافقـة علـ قـرار جملـس النــواب؛ أل معنـ عـدم املوافقــة عليـه حالتــه
ىل اجمللـس الــوطين و أجيـل هـ ا املو ـو  ،األمــر الـ ي لــن يكـو يف صــا
العامل البحريين ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور حممد علي حسن.

العضو الدكتور حممد علي حسن:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،يف البدايــة أود أ أ قــدم بالشــكر ىل رئــيس
الل.نــة املــوقرة وأعضــائ ا عل ـ ج ــودهم الكــب ة يف مراجعــة ه ـ ا القــانو 22 .
جوهر املشكلة يف ه ا القانو يكمن يف املادة ( 2مكررًا) ،اليت تعل حب
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العامــل البحــريين يف البقــاء يف عملــه باملقارنــة مــع العامــل األجــن  .ذا ســاوى
العامل البحريين مع العامل األجن يف الكفاءة فأنا أعتقد أنه يُفرتض رجيح
العامل البحريين ،وهـ ا لـيس فيـه أي ـدملل يف حـ صـاحب العمـل يف املتيـار
عمالــه ،وال انتقــاا مــن حقــه عنــدما يكــو هنــا أي غــي يف اإلنتــا أو يف
ح.ـــم العمـــل ،فاألولويـــة للعامـــل البحـــريين يف معيـــار م ـــم وهـــو التســـاوي يف 2
الكفاءة وا ربة ،وه ا األمر

تا ىل و يح ـــ امـا فضـلت األملـت دالل

ال ايد ــ و عديل فيما يتعل مبعاي الكفـاءة ،واملشـكلة الـيت واج نـا عنـدما
رجــع ه ـ ا القــانو لينــا هــي أننــا ب ـ مفــرت طــريق همــا مــا املوافقــة و مــا
الرفض وال هاب به ىل اجمللس الوطين .أعتقد أ األهميـة يف هـ ا اجملـال هـو
ا را عل مصلحة ومستقبل العامل البحريين ،ه ا هو اجملال األهم من أي 11
مو و ملر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عادل عبدالر.ن املعاودة.

12

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس ،شكرًا عل التو يح ال ي ذار ه من
البداية وهو أ القضية اآل هي املوافقة أو عدم املوافقة ،ولكن مبا أ
املو و م م فالبد من ثبيت بعض األمور لكي تضح .أوالً :نريد أ نكو
حريص

عل مصلحة املواطن ،وأعتقد أ املواطن هو مادة العمل ال ي من 21

أجله شُرِّعت ه ه القوان

وشُكِّلت اجملالس التشريعية واهليئات األملرى

والووارات ال ا من أجل أ ختدمه ،وال بلد ي تم مبواطنيه ،وال ملالس وال
م ايدة عل أ مصلحة املواطن هي اهلدس ،وختتلا االجت ادات يف الوصول
ىل ذلك .االقتصاد القوي هو أارب ملدمة للمواطن بدو عواطا وملطب
وبدو البكاء عل املصلحة ،ويف ا قيقة ُسن قوان

هي يف غ مصلحة 22

املواطن ،فاملواطن لن يستفيد من الكالم والصراخ وال من دغدغة املشاعر،
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 22

2112/11/1م املضبطة 3

ف لك من ج االشرتااية والشيوعية اما قال أحدهم نه عندما ملر رجل
من بلد اشرتااي فقال ماذا فعلت الطبقة الكادحة؟ قال الكادحو
ادحوا والقائلو طفحوا ،ومعن ه ا الكالم أننا جيب أ نعمل عل
مصلحة املواطن ،ومصلحة املواطن كمن يف اقتصاد قوي وليس أ يُقال
للمواطن أ لك األولوية ــ وه ا أمر صحيح ــ ولكن جيب أ يكو فعاالً 2
ومساهمًا ،و ذا احتا ىل دعم فليُدعم ثم يُدفع ىل السو  ،وليُصرس عل
دريبه و عليمه .ذار األخ أ.د ا داد بعض األمثلة الصحيحة ،حيث لدينا
بعض ا دائ واأللعاب ولكننا نالحظ أ الدول الغنية املتطورة ال قوم مبثل
ذلك ،والدول ذات االقتصاد القوي ال قوم مبثل ذلك ،أل املواطن مدعوم
ويُعط القوة بغ ه ه األساليب االست.دائية .أنا أقول

املواطن جيب أ

يكو هو ا يار ،وأعتقد أ النحمرة االقتصادية اليت أطلق ا

11

و ولي الع د

اانت وا حة ،وهي أ يكو املواطن البحريين أصالً هو ا يار األفضل،
ه ا من ناحية .من ناحية أملرى ،اليوم لدينا حقيقة البد أ يعرف ا ا ميع،
أعتقد أ الدول ا لي.ية من أوه الدول النامية اقتصاديًا ،فالكل يعلم
ويقول نه رغم وا ع ح.م االقتصاد البحريين ال أ بيئت ا هي أفضل وأر ب 12
بيئة لالستثمار ،ذلك رغم األعمال اليت قا

د ه ا البلد من الداملل

وا ار لتعطيل ع.لة التنمية ،ولكن ملتانة وقوة البلد ورماسك الرجال
والنساء األافاء يف ه ا البلد؛ أعتقد ــ اما نسمع ــ أ البلد من أفضل
البلدا لالستثمار .بعض الدول ا لي.ية أو العربية مفتوحة بال

ابط وه ا

أمر مضر ،وهنا بعض الدول في ا مل ولكن يتم التضيي في ا عل التاجر 21
األمر ال ي يُعطِّل التنمية؛ ول لك جيب أ يكو هنا
ىل أ نعمل عل

واو  ،واملواطن

تا

وف فرا عمل له ،وأعتقد أننا ذا دعمنا االقتصاد

فسينمو ،وحين ا سي داد االستثمار وستتوافر فرا العمل وسيكو للمواطن
البحريين ا يار األارب ،ذ فلن تم باالقتصاد بدالً من دغدغة مشاعر
املواطن .بشأ املالححمة األمل ة اليت سبقتنا ب ا األملت دالل ال ايد وهي أ
نشرت

املتيار األفضل ،ولكن ذا ساوت الكفاءة و
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22

البحريين فما هي العقوبة؟ أي لو قام التاجر أو صاحب العمل بامل الفة وفضل
عل البحريين فما هي العقوبة املرت بة عل ذلك؟ حيث

األجن

ينص

القانو عل عقوبة عل امل الا؛ وعليه فإ هنا نقصًا جيب االنتباه ليه،
وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا ملوة أود أ أث انتباهكم ىل نقطة وهي أ أي قانو
ُي الا أي مادة من مواد الدستور ستكو هنا شب ة عدم دستورية ،وحنن
لدينا الدستور هو املرجع األول واألمل يف أي قانو من القوان  ،واملادة 13
الفقرة (ب) قول « :كفل الدولة وف

فرا العمل للمواطن

وعدالة 11

شروطه» ،فأي قانو يُقرتح ُي الا نص ه ه املادة يُعترب قانونًا غ دستوري،
ال ذا عدلنا ه ه املادة من الدستور فعندها لكل حادثٍ حديث .بعد ه ا
ال ف رو وممثل ووارة العمل لإلجابة

النقاو سأعطي الكلمة ىل األخ

عل بعض التساؤالت اليت طرحت وبعدها سنأمل رأي اجمللس يف مشرو
القانو  .فضل األخ

12

ال حممد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا

أستمع ىل رأي اإلملوة األعضاء ولكن

لفت انتباهي ما ذاره األخ عادل املعاودة ،وهو يف ا قيقة حمور س الي
لإلملوا يف الل.نة وا كومة .فيما يتعل بقيا

افاءة وملربة العامل ،وه ه 21

النقطة ستكو حمل املتالس اب  ،ما هي معاي القيا ؟ أنا صاحب
عمل سوس أقيس وأقول

ه ا العامل األجن

أافأ من البحريين .وبالتالي

ستفتح لي ه ه املادة مشكلة مع اإلملوا يف ووارة العمل قد قودنا ىل
ا اام من أجل قيا

الكفاءة .انا يف غن عن ه ه املادة و

حم ر لنا

أي مشكلة يف الساب  ،وسعادة ووير العمل يف الدور الساب ذار أننا نقوم 22
حبل ال ه ه األمور بتعاو ام مع أصحاب األعمال .قلقي ــ سيدي الرئيس ــ
من أ قحام ه ه الفقرة يف ه ه املادة لن يس ل طبي القانو بل سيعقده،
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أل أداة القيا

ليست وا حة .عندما أقول «عدم ن اء عقد العامل البحريين

ال ي يتمتع بنفس افاءة وملربة العامل األجن » فمن يقرر ه ه الكفاءة أو
ا ربة هو صاحب العمل ،ف ل يضمن لي اجمللس عدم دملل ووارة العمل
وملل مشكلة وخمالفة قانونية،ألنين فضلت العامل البحريين بدل األجن
نتي.ة قيا

ملطأ؟ ه ا هو ختويف .النا ــ اما قال األخ عادل املعاودة ــ ال 2

ن ايد عل دعم املواطن البحريين أبدًا ،وه ا ليس مو و النقاو أصالً ،وما
جاء يف الدستور ال خنتلا معه .وه ا النص ال خيتلا أصالً مع الدستور،
والنص القديم ال خيتلا مع الدستور ،لكنين أرجع وأقول ايا سنقيس
الكفاءة وا ربة؟ وال أقصد با ربة املدة ال منية ــ ثالث سنوات مثالً ــ و منا
ا ربة يف العمل؟ ه ا هو س الي ،ورمبا اإلملوا يف الل.نة أو الووارة لدي م 11
جابة عن ذلك .ذا استطعنا حل مشكلة القيا
ولكين أرجو أ نرت القيا

فليس لدي أي مشكلة،

للمعاي  .حنن نعلم أ اإلملوا يف ووارة العمل

مييلو أاثر ىل العامل ،وه ا من حق م ،ولكن جيب أ نعرس ايا
سنقيس الكفاءة وا ربة لنقول

العامل األجن

أقل افاءة من البحريين
12

و العامل البحريين أعل افاءة من األجن  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت مقررة الل.نة.
21

العضو هالة رمزي فايز:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،أحببــت أ أو ــح ه ـ ه النقطــة بال ـ ات ألن ــا
فعالً اانت سبب رفض املشرو يف املرة األوىل .ما حصـل أنـه عنـدما اجتمعنـا
مع ممثلي ووارة العمل واالحتاد ا ر لنقابات العمـال أاـدوا أ هنـا وسـائل
واســـتبيانات حتصـــل علي ـــا ووارة العمـــل مـــن أصـــحاب األعمـــال لقيـــا

هـ ـ ه

الكفاءة ،وبناء عليه ف م يف و ع يسمح هلم بتحديـد أو قيـيم افـاءة العامـل 22
وب ـ لك يســتطيعو املقارنــة ب ـ افــاءة العامــل البحــريين واألجــن  ،وب ـ لك
يكو لدى ووارة العمل املعيار ال ي به سـتطيع حتديـد هـل ن ـاء عقـد العمـل
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 22

2112/11/1م املضبطة 3

صحيح أم ال؟ وبناء عليه اخت ت الل.نة قرارها باملوافقـة علـ الـنص ا ديـد،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور حممد علي األنصاري الوايـل املسـاعد 2
لش و العمل بووارة العمل والتنمية االجتماعية.

الوكيل املساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية االجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس ،حقيقة أريد أ أجيب عن ثالثـة أسـئلة طرحـت
يف املداملالت السابقة .أوالً :ما خيص املعاي اليت سيتم ا باع ا عند االستغناء 11
عن العامل األجن أو البحريين .املعاي وا ـحة ،فمـن املفـرتض علـ صـاحب
العمل عندما يتم من قبله وظيا أي عامـل حبـريين أو أجـن أ
وظيفيًا ،وهنا

ـدد وصـفًا

قييم سنوي هلما ،وبعض الشراات قييم ا نصا سـنوي أو

ربع سنوي .وعند الرغبـة يف االسـتغناء عـن أحـدهما البـد مـن أ يكـو هنـا
قيــيم هلمــا و فضــيل أحــدهما عل ـ اآلملــر مبعــاي حمــددة داملــل الشــراة12 ،
فعندما يفصل العامل البحـريين عليـه أ يل.ـأ ىل ووارة العمـل ،والـووارة قـوم
مبا ستطيع فعلـه مـن أجـل ا ـل الـودي بـ الطـرف  ،فـإذا

صـل ىل حـل

ووصل األمر ىل القضاء فللقا ي أيضًا أ يعيّن ملب ًا خمتصًا ليفصل يف مثل
ه ه القضـية .يف حـال قـدام صـاحب العمـل علـ هـ ه امل الفـة وفصـل العامـل
البحــريين رغــم أنــه األافــأ ،مــا هــي العقوبــة؟ العقوبــة وا ــحة ،ف ــو فصــل 21
عسفي وقد نصت املادة  111عل أنه يف حالة الفصل التعسفي أو الفصـل غـ
املسبب أو الفصل ملار النصوا القانونية املسـموح ب ـا يسـتح العامـل مبـالغ
حمددة اتعويض .أما فيما خيص هل أ ا فاقية  111اليت ـتكلم عـن حضـر
التميي يف االسـت دام أو امل نـة ،فقـد اـا رأي ووارة العمـل يف املـرة السـابقة
بنــاء علـ الــنص الـ ي اقرتحــه جملــس النــواب قبــل التعــديل ،ثــم حصــل عــديل 22
فكــا للــووارة رأي ثــا أ .الــرأي األول للــووارة أ الــنص الســاب اانــت فيــه
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خمالفة صر ة ووا حة لال فاقية  ،111والنص ا ديد بعـد التعـديالت الـيت
حصــلت فباعتقادنــا بصــفتنا ووارة أنــه ال يوجــد فيــه مــا يتعــارض مــع اال فاقيــة
 ،111و منــا هــي حالــة اســتثنائية ذا ســاوت افــاءة البحــريين مــع األجــن ،
ف ـ ا التفضــيل منطقــي وطبيعــي أ يكــو للبحــريين عل ـ األجــن  ،وه ـ ا
معمــول بــه لــيس يف البحــرين فقــط و منــا يف أي مكــا  .أمــا فيمــا خيــص ميــل 2
ووارة العمـــل ىل العامـــل البحـــريين ف ـ ـ ا غـ ـ صـــحيح؛ أل مصـــلحة العامـــل
وصــاحب العمــل بالنســبة لينــا مصــانة وم متنــا أ نقــا يف الوســط بين مــا،
ولكن من الطبيعي أننـا نقـدم للعامـل اإلمكانيـات الكافيـة ونف مـه حبقوقـه
كن لديه أي قدرة أو مكانيات ،لكـن يف ن ايـة املطـاس الفيصـل يف

ذا

ه ا األمر اله هو قانو العمل ال ي نسع دائمًا ىل أ نكو حمايدين مـن 11
يع األطراس .وأحيانًـا اـث ة ـــ ويتـ ار أصـحاب العمـل ـــ قمنـا

ملالله ب

بتصــحيح مواقــا العامــل و ف امــه أ ا ـ لــيس معــه .ل ـ لك وهل ـ ه األســباب
الـ ا نقــا ه ـ ه املــرة مســاندين هل ـ ا التعــديل ال ـ ي اقرتحــه جملــس النــواب،
وأرمن

شاء ا

أ جيد النور ،وشكرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور سعيد أ.د عبدا .

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،يف الســاب رفــض مشــرو القــانو مــن حيــث 21
املبدأ واا الت وس ـــ وأنـا أحـد أعضـاء

نـة ا ـدمات ـــ امـا طرحـه األخ

ال ال ميكــن قيــا
ــال ف ــرو هــو ايــا نقــيس الكفــاءة وا ــربة؟ وفع ـ ً
الكفاءة وا ربة .واما فضل الداتور حممـد األنصـاري أ صـاحب العمـل
حبريين له حقو ولكن هنا حماام ،و ذا مت الضغط علـ صـاحب العمـل
بإبقــاء البحــريين فباســتطاعته الل.ــوء ىل ا ــاام ليثبــت أ األجــن أفضــل 22
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وسي مل له ب لك حفاظًـا علـ مصـلحته .أنـا أؤاـد أ املوافقـة علـ التعـديل
أمر جيد ولصا

العامل البحريين وال ي ضم ح أصـحاب العمـل .فـال أرى أي

ختــوس يف املوافقــة عل ـ ه ـ ا القــانو بــل عل ـ العكــس أنــه ســيدعم العامــل
البحريين وأصحاب العمل يف الوقت نفسه ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،صحيحًا ملا ذاره الداتور حممد األنصاري 11
من أنه عندما عرض التقرير مب.لس الشورى بعد عر ه يف  7يناير 2112م
عل جملس النواب اا وا حًا أ رأي الووارة

يكن مع ه ا التعديل

ونب ت ىل أ التعديل يتعارض مع ا فاقية العمل الدولية  ،111اما بينت أ
التعديل

املقرتح

ميسا سلطة صاحب العمل التنحميمية والتقديرية يف

نحميم منشآ ه ،وبالتالي اا رأي ووارة العمل عندما طرح املشرو ألول مرة 12
أمام جملس الشورى الرفض هل ا املشرو وليس املوافقة بعد جراء التعديل من
قبل النواب .اما قدم ال مالء يف مداملال م ــ وقد أاد ه ــ أنه ال يوجد
أحد خيتلا عل

مانة حقو العامل البحريين ن ائيًا ،وال يفسر ملالس

ذلك ،لكن اا لدي هدس أ
وال حتمل معن مراعاة .ملاذا

كو .اية حقيقية وليست .اية نصية
دفع ووارة العمل عندما طرح املو و أمام 21

جملس النواب بأ يكو النص وجوبيًا؟ جيب أ يكو النص وجوبيًا اما
اقرتح االحتاد ا ر لنقابات العمال .اآل

قول الووارة نه سيعترب فصالً

عسفيًا ،مبعن أ عدم املراعاة سيعد من سبيل الفصل التعسفي ،مبا معناه
أنه يندر للعامل حقه يف املكافأة والتعويض وه ا شيء جيد أ يثبت يف
مضبطة ا لسة اليوم لكي يستند ليه القضاء يف الكيفية .اليوم أيضًا 22
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املس ولية عل ووارة العمل أ قوم بتحديد معاي الكفاءة اما أسلفا األخ
عادل املعاودة واألخ

ال ف رو ،ه ا

تا ىل بيا اي ال يستغل ال

صاحب عمل يف و عه ملعاي افاءات خمتلفة .فكما قوم ووارة العمل
بالنسبة ىل النحمام الدامللي ألي م سسة يف القطا ا اا بأ عطي أنحممة
اسرتشادية فالواجب علي ا أيضًا أ عمل عل ه ا العمل ،فعالً ه ا املشرو
تا

2

ىل عديل والبد من ربطه باملواد املتعلقة بالفصل التعسفي بشكل

وا ح وبنص صريح .أ ف معك ــ سيدي الرئيس ــ يف أن ا جيب أال ختالا
الدستور ،ولكن اال فاقيات الدولية مبوجب النصوا الدستورية أمل مر بة
التشريع العادي ،وبالتالي مملكة البحرين ذا أرادت أ دملل يف أي ا فاقية
وقبلت ب ا فعلي ا أدبيًا أ

لت م مبوجبات ه ه اال فاقية ،وأيضًا يف اال فاقية 11

 111بعد أ عرفنا أ التوجه حنو املوافقة علي ا ففعالً ه ا ال يستأهل انعقاد
اجمللس الوطين عل مثل ه ه النصوا ولكن أيضًا اال فاقية  111منحت
الدول ــ و

عده من قبيل التميي ــ ح

معينة ذا قامت عل اشرتا

عطاء املواطن أفضلية يف مسائل

امل هل والكفاءة وهي موجودة يف املادة  1من

اال فاقية  .111ما اا يشغلين يف ه ا التعديل أنه اا جيب أ يتضمن 12
الوجوبية وأ يدر حتت حاالت الفصل التعسفي ويستح مبوجبه العامل
البحريين ذا ما أُن ي عقده أ يأمل عويضًا أسوة بباقي ا االت اليت حُددت
في ا حاالت الفصل التعسفي ،وأ

عمل الووارة من اآل عل بيا معاي

الكفاءة ،حت ال ختتلا من صاحب عمل ىل ملر ،بدليل أ األخ الداتور
حممد األنصاري قال نه عندما عر ت عل القضاء انتدب في ا ملب  ،وه ا 21
يعين أ معاي الكفاءة غ وا حة ،ول لك انتدب في ا ملب للم يد من
ا ربة االستشارية ،وه ا يف ا قيقة سيثقل الكاهل؛ أل أي ملب سوس
يع لن يع جمانًا ،و منا سوس يع برسوم قدر له ،ويل م الش ص طالب
عيينه برسومه ،وه ا األمر به ثقال بالنسبة ىل العامل البحريين ،ل لك
الما اا النص التشريعي وا حًا وحمدد املعا

ــ ملاصة يف ا قو

ا مائية ــ الما افلنا أ يتم النص اما جيب .أارر ــ واما فضلتم
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22

معاليكم ــ أننا ش دنا عدة شريعات صدرت و وا ر علي ا التعديل ،وعل
الرغم من أ ه ا التوجه غ .يد يف التشريع ،ولكن عل األقل ه ا
مكننا من أ نتالف أي عيب قد جنده يف النص التشريعي ال ي من املفرتض
أ يكو اامل املواصفات التشريعية ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ

ال حممد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أدملل مع األخ الداتور حممد األنصاري 11
يف مساجالت حول مو و التقييم السنوي؛ أل التقييم السنوي له عدة
مقاييس ــ وهو أملرب مين يف ه ا ا انب ــ ف نا مقاييس للسلو  ،ومقاييس
لألداء ...خل ،وبالتالي التقييم السنوي ال يعكس الكفاءة وا ربة فقط .لدي
س ال موجه ىل الل.نة وممثلي ووارة العمل والتنمية االجتماعية حبكم
ملرب م ،وهو :ما هو الداعي هل ا التعديل؟ هل حصلت فعالً قضايا ومشاال 12
يف الووارة مع أصحاب األعمال واستدعت ه ا التعديل؟ وايا حلت ه ه
املشاال؟ حنن نتكلم عن شراات متعثرة مضطرة ىل أ

ستغين عن

ملدمات عماهلا ،ولنفرتض جدالً أ هنا  11عمال حبريني  ،وأ هنا 11
عمال أجانب ،وا ميع ي دي العمل نفسه بالكفاءة نفس ا ،العمال
البحرينيو سيكلفو الشراة  11دنان يف الش ر ،يف ح

أ العمال 21

األجانب سيكلفو الشراة  2دنان يف الش ر ،وهي شراة متعثرة حباجة
ىل عادة هيكلة مشروع ا ،وحباجة ىل أ قلل من مصاريف ا ،ولكن يف
ظل ه ا النص سيحرم صاحب الشراة من حرية اختاذ القرار ال ي
سيساعده عل

بقاء ه ه الشراة عل ما هي عليه من مستوى أداء،

وسيحرم االقتصاد الوطين من أداء ه ه الشراة ،او يد صاحب العمل 22
أصبحت مغلولة ،أل ه ا القانو فرض عليه عدم االستغناء عن املوظا
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الوطين األعل الفة حت و اانت الشراة متعثرة .التطور ا الي يت.ه
ىل س يل جراءات العمل ،وحنن مع األسا الشديد ومع ال الضائقة املالية
اليت لدينا نضع أنحممة وقوان
علينا جراءات العمل يف النشا

صعب علينا استقطاب االستثمار ،و صعب
حنن مصرو عل

االقتصادي ،ال أف م

التصعيب ،وعل و ع عراقيل أمام املستثمرين ،يف ح

أ التعديل قد ال 2

كو ليه حاجة؟! فلم رمر علينا قضايا اب ة ستدعي ه ا التعديل يف ه ا
القانو  ،وبالتالي س الي هو :ما هي ه ه القضايا اليت استدعت ه ا التعديل؟
وس الي اآلملر هو :ذا اا لدى الشراة املتعثرة عمال حبرينيو يكلفو
الشراة

عا الفة العمال األجانب و يع م بالكفاءة نفس ا ،ماذا

ستفعل الشراة يف مثل ه ه ا الة؟ هل ستقفل الشراة أبواب ا أم تعك

11

لفرتة ىل أ قفل يف الن اية؟ هنا قرارات اقتصادية عل الووارة أال تدملل
ب ا ،وأ رت القرار لصاحب العمل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا

12

حس .

العضو جواد عبداهلل حسني:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ املشكلة كمن يف اال فاقيات
القدمية اليت وقعت علي ا مملكة البحرين ،ف نا

ا فاقيات قدمية وقعت

علي ا مملكة البحرين من  21سنة قريبًا ،وبالتالي ينبغي أ يكو هنا

21

حتديث هل ه اال فاقيات و عديل ا مبا يتوااب مع قوانينا و شريعا نا ،و ال
سيكو هنا

حتفظ عل بعض اال فاقيات اليت ال ميكن هلا أ

كو

متوائمة مع القوان والتشريعات املعمول ب ا يف مملكة البحرين .الواقع اليوم
غ واألو ا العمالية طورت ،وال ميكن أ نبين قرارا نا و شريعا نا اليوم
عل ا فاقيات قدمية ،فقرارا نا و شريعا نا اليوم وااب العصر ا ديث 22
باعتبار أ هنا

طويرًا شامالً يف قطا العمل ،ف نا الكث من القطاعات
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العمالية طورت ،وه ا التطور

تا ىل أ تماش اال فاقيات معه ،فليس

من املعقول أ نبين قرارا نا و شريعا نا عل ا فاقية قدمية ،وال ميكن بأي
حال من األحوال أ يفضل العامل األجن عل العامل الوطين ،و ال فإ األمر
تا ىل دملل القانو لتوف ا ماية والضمانة األايدة وا قيقية وليست
الشكلية للعامل الوطين .ومع األسا أقول نه ال وجد .اية حقيقية للعامل 2
الوطين ،العامل الوطين دائمًا ي ضم حقه ،ويف حاالت اث ة يسلب حقه،
وليست هنا

مانات قتص من بعض أصحاب العمل إلرجا ا قو

املسلوبة من العامل الوطين ،ل لك أؤاد أ

كو هنا

مانة أايدة

حتمي العامل الوطين من بعض أصحاب األعمال ،و صو حقو العامل
الوطين ،وأؤاد الضمانات املالية وا قو العمالية اليت نص علي ا الدستور 11
وقانو العمل يف القطا األهلي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات أملرى؟
12

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل مشرو القانو من حيث املبدأ؟
21

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر مشرو القانو من حيث املبدأ .وننتقل ىل مناقشة مواده مادة
مادة ،فضلي األملت مقررة الل.نة.
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العضو هالة رمزي فايز:
مسم املشرو  :وصي الل.نة باملوافقة عل مسم املشرو بالتعديل
الوارد يف التقرير.
2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات عل مسم املشرو ؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل مسم املشرو بتعديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)

12

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مسم املشرو بتعديل الل.نة .وننتقل ىل الديباجة ،فضلي
األملت مقررة الل.نة.

21

العضو هالة رمزي فايز:
الديباجة :وصي الل.نة باملوافقة عل

الديباجة اما جاءت من

ا كومة.

الرئيـــــــــــــــس:
22

هل هنا مالححمات عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يواف اجمللس عل الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر الديباجة .وننتقل ىل املادة األوىل ،فضلي األملت مقررة
الل.نة.
2

العضو هالة رمزي فايز:
املادة األوىل :وصي الل.نة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هنا مالححمات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
12

هل يواف اجمللس عل ه ه املادة بتعديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُقر ه ه املادة بتعديل الل.نة .وننتقل ىل املادة التالية ،فضلي 21
األملت مقررة الل.نة.

العضو هالة رمزي فايز:
املادة الثانية :وصي الل.نة باملوافقة عل ح س ه ه املادة ،و عادة
22

رقيم ما يلي ا.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات عل ه ه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ح س ه ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
ذ ُح س ه ه املادة .وننتقل ىل املادة التالية ،فضلي األملت مقررة
الل.نة.
11

العضو هالة رمزي فايز:
املادة الثالثة :املادة الثانية بعد عادة الرتقيم :وصي الل.نة باملوافقة
عل ه ه املادة اما جاءت من ا كومة.

الرئيـــــــــــــــس:
12

هل هنا مالححمات عل ه ه املادة؟

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

الرئيـــــــــــــــس:

21

(أغلبية موافقة)
ذ ُقر ه ه املادة .وب ا نكو قد انت ينا من مناقشة مواد مشرو
22

القانو  ،ف ل يواف اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل أمل الرأي الن ائي عل مشرو القانو بعد
مضي ساعة؟
2

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ذلك .وننتقل اآل ىل البند التالي من جدول األعمال وا اا
مبناقشة قرير

نة ا دمات خبصوا مشرو قانو بشأ وقاية اجملتمع

من مرض متالومة العوو املناعي املكتسب (اإليدو) ،ومشرو قانو بشأ
وقاية اجملتمع من اإليدو و.اية حقو املتعايش

مع الف و

11

(املعدين يف

وء االقرتاح بقانون من جملس النواب) ،فضلي األملت هالة رم ي فاي
مقررة الل.نة.
12

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
22

ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /6صفحة )59
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الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشرو القانو  .فضلي األملت
مقررة الل.نة.
2

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،بتاريخ  18أاتوبر 2112م ،أرسل صاحب
املعالي السيد علي بن صا
قرير

الصا

رئيس جملس الشورى ىل

نة ا دمات

نة ا دمات السابقة خبصوا مشرو قانو بشأ وقاية اجملتمع من

مرض متالومة العوو املناعي املكتسب (اإليدو) ،ومشرو قانو بشأ وقاية
اجملتمع من اإليدو و.اية حقو املتعايش
االقرتاح

بقانون

مع الف و

وء 11

(املعدين يف

من جملس النواب) ،ملناقشته ودراسته و عداد قرير

بشأنه متضمنًا رأي الل.نة .دارست الل.نة مشرو قانو بشأ وقاية اجملتمع
من مرض متالومة العوو املناعي املكتسب (اإليدو) ،ومشرو قانو بشأ
وقاية اجملتمع من اإليدو و.اية حقو املتعايش
وء االقرتاح

بقانون

املقدم

مع الف و

(املعدين يف

من جملس النواب) ،بعد عاد ما ىل 12

الل.نة بناء عل قرار مكتب اجمللس يف اجتماعه الثاني ،وبعد دار

اآلراء

واملالححمات اليت أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء الل.نة؛ مللصت
الل.نة ىل املوافقة عل ما انت ت ليه الل.نة السابقة وذلك لالعتبارات التالية:
أوالً :أ الل.نة عند دارس ا مشروعي القانون

رأت أن ما

ققا عدة

مبادئ دستورية ،أهم ا ما نصت عليه املادة ( /8فقرة أ) من الدستور اليت 21
يع

كفل الدولة مبوجب ا قديم الرعاية الصحية والوقاية والعال  ،و وف

الوسائل الالومة للوقاية من األمراض واألوبئة ،ومن ا مرض نقص املناعة
(اإليدو) ،و نسي ا

ود الر ية للحدّ من انتشار ف و

(اإليدو) ،والتصدي النتشار املرض بو ع قن
و نحميما ا ،وبيا حقو وواجبات املتعايش

دد اإلجراءات الوقائية

مع ه ا املرض ،ودور ا

الر ية واءه .ثانيًا :رأت الل.نة أيضًا أ مشروعي القانون
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ىل

ود ا كومية وا اصة وج ود منحممات اجملتمع

حتقي 1 :ــ التنسي ب ا

املدني للحد من انتشار الف و 2 .ــ نمية الوعي الصحي لدى أفراد اجملتمع،
و بص هم حبقو وواجبات املتعايش مع الف و 3 .ــ و ع الضوابط الالومة
لو الدم واألعضاء املترب ب ا من الف و 4 .ــ وقاية أفراد اجملتمع من انتقال
لي م- 2 .حتس

الف و
اآل ي :أــ

نوعية حياة املتعايش

ما حقو املتعايش

مع الف و

مع الف و

من دو رميي

اإلصابة به .ب ــ العمل عل ختفيا أثر اإلصابة بالف و

من ملالل 2
دهم بسبب

عل املتعايش

معه ،وعل ذوي م عن طري الدعم النفسي واالجتماعي6 .ــ وعية أفراد
اجملتمع خبطورة مرض اإليدو من ملالل وسائل اإلعالم امل تلفة ومنحممات
وء ذلك ،رى الل.نة التوصية باملوافقة من حيث املبدأ 11

اجملتمع املدني .ويف

عل مشرو قانو بشأ وقاية اجملتمع من مرض متالومة العوو املناعي
املكتسب (اإليدو) ،ومشرو قانو بشأ وقاية اجملتمع من اإليدو و.اية
حقو املتعايش مع الف و ( .املعدين يف

وء االقرتاح بقانون املقدم

من جملس النواب) ،وشكرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات؟ فضلي األملت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية نشكر الل.نة عل

قريرها ونحمرها 21

ه ا املشرو  .لدي مالححمات عل باب العقوبات ال ي سيأ ي الحقًا ،ولكن
سلفًا أود أ أب

أ هنا

بعض األفعال امل مة ،وه ا املشرو أ

مبا

يتوااب مع ج ود ووارة الصحة اليت شكر عل معا ت ا واحتوائ ا املر
املصاب ال ين أدعو ا

أ يشفي م وي دي م؛ فيما يتعل ب ه املمارسات أو

ال ين ينتقل لي م املرض وهم ال حول وال قوة هلم ،وقد كو م شرات 22
اإلصابة باملرض يف اخنفاض حبسب ما أبلغنا به األخ نوار ا مود ،وه ا أمر
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جيد .خبصوا النصوا الواردة ،لدي بعض املالححمات سوس أ طر

لي ا

عند مناقشة املواد ،ولكن يف مواد العقوبات ،القانو افل ح املريض
باإليدو وأعطاه عددًا من ا قو  ،يف ح

أنه عندما أل مه بواجب مع

باعتباره مصابًا باملرض ،وملاصة يف مسألة اإلبالغ عن صابته ب ا املرض؛
أشار ىل أنه

ضر ال أنه

ير ب عليه عقوبة يف حالة عند قيامه باإلبالغ 2

عن صابته ب ا املرض مما يشكل ملطرًا عل أفراد اجملتمع ،وملاصة
املالصق

له أو ال ين يعملو معه يف أحد أماان العمل ،وقد ينشأ معه

ا صال مباشر من املمكن أ ينتقل عن طريقه املرض .لدي ه ه ا

ئيات يف

مواد العقوبات ،وسوس أ طر لي ا ح مناقشة ه ه املواد ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أ.د م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أود أ أشكر
ا

نة ا دمات عل ه ه 12

ود الطيبة .لدي مالححمة عل املادة  22يف الفقرة األوىل...

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ أ.د ،عندما نأ ي ىل مناقشة املواد من املمكن أ بدي وج ة
21

نحمر خبصوا مادة معينة ،أما اآل فنحن يف طور املناقشة العامة.

العضو أمحد مهدي احلداد:
حسنًا سيدي الرئيس ،ه ا القانو قانو جيد ،وووارة الصحة
وا

ات املعنية األملرى هلا ج ود اب ة يف ه ا الشأ  ،وحنن يف

اإلنسا

نة حقو

طرقنا ىل ه ا املشرو  ،وهنا مالححمات عديدة سوس ن ارها 22

عندما يتطر اجمللس املوقر ىل املواد ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا

حس .

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوس أ كلم عن األسس واملبادئ .البد من 2
ل ام ال من يدملل البالد لإلقامة من األجانب بإثبات مللوه من املرض،
فأرمن أ يضمن ه ا يف األسس واملبادئ ،اما أنه البد من طوير التعليم،
حيث نه
يف

ي ار يف األسس واملبادئ مو و التعليم وامل سسات التعليمية

يع املراحل مبا يتف مع قيمنا اإلسالمية ،وأ ميكن الوعاظ والدعاة

وا طباء واملت صصو من أداء دورهم يف

يع اجملاالت والنوادي واملراا

11

الشبابية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات أملرى؟

12

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل مشرو القانو من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر مشرو القانو من حيث املبدأ .وننتقل ىل مناقشة مواده مادة
22

مادة ،فضلي األملت مقررة الل.نة.

العضو هالة رمزي فايز:
مسم املشرو  :وصي الل.نة باملوافقة عل مسم املشرو بالتعديل
الوارد يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات عل مسم املشرو ؟

(ال توجد مالحظات)

2

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل مسم املشرو بتعديل الل.نة؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مسم املشرو بتعديل الل.نة .وننتقل ىل بويب املشرو ،
فضلي األملت مقررة الل.نة.

12

العضو هالة رمزي فايز:
بويب املشرو  :وصي الل.نة باملوافقة عل

بويب املشرو بالتعديل

الوارد يف التقرير.
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات عل بويب املشرو ؟

(ال توجد مالحظات)
22

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل بويب املشرو بتعديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر بويب املشرو بتعديل الل.نة .وننتقل ىل الديباجة ،فضلي
األملت مقررة الل.نة.
2

العضو هالة رمزي فايز:
الديباجة :وصي الل.نة باملوافقة عل الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا

مالححمات عل

الديباجة؟ فضل األخ الداتور عصام 11

عبدالوهاب الربوجني رئيس هيئة املستشارين القانوني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،ورد يف الديباجة «وعل املرسوم بقانو رقم
 23لسنة 1186م بشأ املستشفيات ا اصة»  ،ويف ا قيقة صدر مرسوم عن 12
جاللة امللك م ملرًا ،وعليه ينبغي أ كو العبارة عل النحو التالي« :وعل
املرسوم بقانو رقم  21لسنة 2112م بشأ امل سسات الصحية ا اصة» ،ه ا
املشرو اا حماالً ىل اجمللس  ،و يتسنَ هلما دراسته ،وبالتالي است دم
جاللة امللك ا واو الوارد يف املادة  87وأصدر املشرو مبرسوم بقانو  ،وه ا
املرسوم بقانو خيتلا عن املراسيم بقوان
حتتا

اليت صدر وف املادة  38وال 21

ىل العرض عل اجمللس  ،ل لك يستبدل ه ا النص أل املرسوم

بقانو رقم  23لسنة 1186م

يعد موجودًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت مقررة الل.نة.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 42

22
2112/11/1م املضبطة 3

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا
سوس أذارها .قررت الل.نة

قوان

رمت

افت ا ىل الديباجة

افة القانون

التالي

ىل الديباجة« :وعل

القانو رقم  3لسنة 2112م بشأ التعليم العالي وعل القانو رقم  27لسنة
2112م بشأ التعليم» ،وذلك بعد عبارة «وعل القانو رقم  11لسنة 2114م 2
بشأ الفحص الط

للمقبل عل ال وا من ا نس » .اما قررت الل.نة

افة القانون التالي قبل العبارة األمل ة من الديباجة وهما «وعل القانو
رقم  36لسنة 2112م بإصدار قانو العمل يف القطا األهلي و عديله وعل
والقانو رقم  13لسنة 2113م بإصدار قانو الطفل» ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،الداتور عصام ،هل باإلمكا أ

و ح لنا أين كو

اإل افة؟
12

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
سيدي الرئيس ،كو وف
بقوان  ،أي أ ال القوان

سلسل صدور القوان

أو املراسيم

اليت يشار لي ا يف الديباجة ينبغي أ يكو

سلس ا وف واريخ صدارها...
21

الرئيـــــــــــــــس:
أي أن ا ار يف األمل ؟

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
نعم سيدي الرئيس.

22

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات أملرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
بعد ما بينه األخ رئيس هيئة املستشارين القانوني

باجمللس ،سوس

نصوت عل الديباجة بتعديل الل.نة ،مع األمل باالعتبار التعديالت اليت
ذارها...
2

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
سيدي الرئيس ،هنا مالححمات أملرى عل

سمية بعض القوان .

مثالً« :وعل القانو رقم  36لسنة 2112م بإصدار قانو العمل يف القطا
األهلي و عديله» ،والصحيح هو أ يقال« :وعل قانو العمل يف القطا األهلي
الصادر بالقانو رقم  36لسنة 2112م» ،ويف القانو الساب ال ي رمت 11
مناقشته حينما أش

ىل ه ا القانو فقد أش

ليه ب ه الصيغة ،وه ه هي

الصيغة الصحيحة .وا لك فيما يتعل بقانو الطفل ،فمن املفرتض أ يقال
«وعل قانو الطفل الصادر بالقانو رقم  13لسنة 2113م» ،وهك ا ينبغي
أ عدل الديباجة من حيث اإلشارة ىل القوان عل ه ا النحو...
12

الرئيـــــــــــــــس:
الداتور عصام ،هل ما فضلت به هو املطلوب ،أم أ هنا أمورًا
أملرى؟
21

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
ه ـ ا هــو املطلــوب فيمــا يتعل ـ بالتســميات وفيمــا يتعل ـ بالتسلســل وف ـ
واريخ صدار القوان .

الرئيـــــــــــــــس:
س الي هو :أنت أشرت اآل ىل عدد مـن مشـروعات القـوان  ،ف ـل مـا 22
ذار ه هو املطلوب فقط أم أ هنا
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رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
ما ذار ه فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ذ نرت

األمر لإلملوا القانوني

ونصوت عل الديباجة 2

بتعديل الل.نة مع األمل بالتعديالت اليت طرح ا رئيس هيئة املستشارين
القانوني باجمللس ،هل هنا مالححمات أملرى؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل الديباجة بتعديل الل.نة مع مراعاة األمل
بتعديالت رئيس هيئة املستشارين القانوني باجمللس؟
12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ قر الديباجة بالتعديل امل اور .وننتقل اآل ىل املادة  ،1فضلي
األملت مقررة الل.نة.

21

العضو هالة رمزي فايز:
الفصل األول :عريفات :املادة ( :)1وصي الل.نة باملوافقة عل ه ه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
22

الرئيـــــــــــــــس:
سنصوت عل

ال عريا عل

حدة ثم سنصوت عل

املادة يف

جمموع ا .ف ل هنا مالححمات عل عريا «الووير»؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ه ا التعريا بتعديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر ه ا التعريا بتعديل الل.نة .وننتقل ىل عريا «الووارة» ،ف ل
هنا مالححمات عليه؟

11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ه ا التعريا بتعديل الل.نة؟

12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر ه ا التعريا بتعديل الل.نة ،وننتقل ىل عريا «اهليئة
الوطنية» ،ف ل هنا مالححمات عليه؟

21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ح س ه ا التعريا؟

22

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُح س ه ا التعريا .وننتقل ىل عريا «املرض» ،ف ل هنا
مالححمات عليه؟ فضل األخ ف اد أ.د ا اجي.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال ما يُ ار خبصوا مرض نقص املناعة
(اإليدو) سواء يف الصحا أو النشرات الطبية أو يف األملبار هو مرض
(اإليدو) ،سواء يف نشرات األملبار أو وسائل اإلعالم املرئية أو املسموعة أو
املقروءة ،فكل ا ُعرس ه ا املرض مبرض اإليدو ،ل ا أود أ أعرس سبب 2
استبدال الل.نة المة «متالومة» بكلمة «املرض» ،وما هي الفلسفة من ذلك؟
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت الداتورة ج اد عبدا

الفا ل.

11

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،املتالومة هي االسم الط

الصحيح ،فحب ا

لو و ح لنا ووارة الصحة أاثر او لدي ا أطباء مت صصو يف ه ا
12

اجملال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت الداتورة مريم هرمس اهلاجري مدير دارة
الصحة العامة بووارة الصحة.

21

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس ،املتالومة هي االسم الصحيح والعلمي وهو
االسم املعرس من قبل منحممة الصحة العاملية ،ف و ليس مر ًا واحدًا و منا هو
جمموعة أعراض يُصاب ب ا اإلنسا ذا أُصيب ب ا الف و  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

22

شكرًا ،هل هنا مالححمات أملرى؟

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 47

31
2112/11/1م املضبطة 3

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ه ا التعريا بتعديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر ه ا التعريا بتعديل الل.نة .وننتقل ىل عريا «املتعاي

مع

الف و » ،ف ل هنا مالححمات عليه؟ فضلي األملت دالل جاسم ال ايد.
11

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار ،ملاذا رمت
ظ رت عليه األعراض أم

افة عبارة «سواء

حم ر»؟ وملاصة أ هنا مواد الحقة هلا ار با

مبسألة العلم باملرض وأيضًا القصد يف مسألة نقل املرض .استفساري فقط
عن أسباب ه ه اإل افة ،وشكرًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت الداتورة مريم هرمس اهلاجري مدير دارة
الصحة العامة بووارة الصحة.
21

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس ،املصاب باملرض قد ال حم ر عليه أي أعراض
يف بداية صابته ،ويعي

عدة سنوات بدو أعراض ،ول لك ار أى اإلملوا

مع الل.نة و ع ه ا النص ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت دالل جاسم ال ايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ف مت ذلك حيث

الداتورة مريم

اهلاجري أاثر ملربة يف ه ا اجملال ،ولكن هنا مادة يف العقوبات الحقًا
نص عل أنه ذا سبب خبطئه بنقل املرض ىل ملر ،ويف حالة عدم ظ ور
أعراض عليه حين ا هل يعترب عل علم بإصابته باملرض؟ سبب ه ا التساؤل 2
هو أ العقوبة املقررة عليه هي باعتبار عدم علمه بإصابته باملرض ،وأنا
أدمللته

من التعريا هنا ،ويف العقوبات لن أدملل يف فاصيل التعريا ،بل

سأدملل يف مسألة املتعاي

مع الف و

ذا نقل املرض بقصد ،وأيضًا ذا

سبب بنقل املرض ىل غ ه ،ففي حالة الش ص حسن النية ال ي

حم ر

عليه األعراض و يعلم بإصابته باملرض سوس أاو مقيدة بالتعريا الوارد 11
مع ربطه مبسألة العقوبة .يف العقوبات يُفرتض وافر القصد ا نائي بنقل
املرض ،ولكن يف ا االت األملرى قد يكو ه ا التعريا يُشكل مسألة
االدعاء بعدم العلم باإلصابة باملرض ،فل لك أرى أال ُضاس ليه مسألة ظ ور
األعراض أو عدم ظ ورها عليه ،حيث

األصح أ نأمل بالتعريا اما ورد
12

يف مشرو ا كومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت الداتورة مريم هرمس اهلاجري مدير دارة
الصحة العامة بووارة الصحة.

21

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أ ف مع ما فضلت به األملت دالل ال ايد،
ألنه قد يكو الش ص ال يعلم بإصابته ب ا املرض ،ويعلم به عند عمل
ش يص له ،أ ف مع األملت دالل ال ايد خبصوا ه ه النقطة ،وشكرًا.

22
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يكو ه ا التعديل يف التعريا أم يف املادة؟ فضل األخ
الداتور سعيد أ.د عبدا .
2

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،فلتسمح لي األملت دالل ال ايد ،النص يف
قانو العقوبات وا ح ،حيث يقول :ال من سبب يف نقل الف و

عمدًا،

ذ األمر وا ح ،وأنا ال أعرس خبصوا أي مادة تكلم األملت دالل ال ايد!
حنن كلمنا خبصوا ه ه املادة يف الل.نة وال أعتقد أ هنا

مادة

راناها ب ا الشكل ،حيث قول «خبطئه» أي ثبات ا طأ وليس بعلمه؛ 11
ذ ال أعتقد أ هنا مشكلة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت مقررة الل.نة.

12

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقرتح أ نرت التعريا اما هو حاليًا ،أل
عبارة «املتعاي

مع املرض» است دمت يف القانو بأامله ،أي يف أاثر من

مادة ،واا التعريا يشمل ال ال ين حم ر علي م األعراض وال ين ال
حم ر علي م ،فحب ا لو ن جل التصويت عل ه ا التعريا ،وعندما جند عدم 21
وجود حاجة ىل عبارة «

حم ر عليه األعراض» اما ذارت األملت دالل

ال ايد بإمكاننا عديل ا ،ولكن ما أ اره ملالل اجتماعا نا مع ووارة
الصحة هو أن م أصروا عل أ يكو التعريا ب ه الصورة ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األملت املقررة قرتح أجيل التصويت عل ه ا التعريا،
فضلي األملت الداتورة ج اد عبدا
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أستغرب من الداتورة مريم اهلاجري
مدير دارة الصحة العامة بووارة الصحة ،ألننا ا فقنا عل ه ا التعريا مع
ة امل تصة وحصل ه ا التعديل بالتواف

ممثلي ووارة الصحة ،حيث ن م ا

2

مع م.

الرئيـــــــــــــــس:
ولكن ال

رر أ يتم التعديل ذا ااتشفوا أمرًا ما ،فيتم أجيل

نحمره مل يد من الدراسة.
11

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ال وجد مشكلة يف ذلك ،فليتم أجيل نحمره ،ولكن مالححما ي أنه
اا هنا

واف عليه ،وه ا يسبب شكالية حيث جتتمع معنا ا

املعنية و تف معنا عل أمر مع  ،وعندما

ات

ضرو هنا يكو هلم رأي ملر،
12

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قد ربو بعض النقا
وعليه أعتقد أ التعديل ال

غ الوا حة أثناء اجتما الل.نة،

رر فيه ،حيث ننا ال نل م أحدًا برأيه أثناء

االجتما  ،حت لو ااتشا أ هنا ملطأ ،فالرجو ىل ا

فضيلة.

21

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
لكننا اجتمعنا مع م ما يقارب  22اجتماعًا ،وقد وادت ه ه
االجتماعات يف ه ا الدور ىل أ وصلنا ىل  24اجتماعًا.
22
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الرئيـــــــــــــــس:
ليست هنا مشكلة .اآل بدالً من أ نستطرد يف ه ا املو و دعونا
ن جله ىل أ يأ ينا ه ا التعريا بشكل متواف عليه مع اإلملوة يف ووارة
الصحة والل.نة .ف ل يواف اجمللس عل

عادة ه ا التعريا ىل الل.نة مل يد
2

من الدراسة؟

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ال سيدي الرئيس ،حنن نطالب بتأجيل التصويت عليه وليس عاد ه ىل
الل.نة.

11

الرئيـــــــــــــــس:
اسرتداده مل يد من الدراسة وليس سحبه ،و ال ايا ستدرسونه يف
الل.نة؟!

12

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
عفوًا ،الل.نة طالب بتأجيل التصويت عل ه ا التعريا ىل أ ننت ي
من مناقشة املواد املتعلقة به ،وبالتالي سنرجع ىل ه ا التعريا وسنصوت
عليه ،وه ا هو رأي الل.نة ،وال نطالب بإعاد ه ىل الل.نة.

21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ قرارام هو أجيل التصويت عل ه ا التعريا.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
نعم سيدي الرئيس.

22

الرئيـــــــــــــــس:
القرار قرارام .فضلي األملت الداتورة مريم هرمس اهلاجري مدير
دارة الصحة العامة بووارة الصحة.
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مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس ،من املمكن أنين

أف م ما قصد ه األملت

دالل ال ايد ،فنحن يف ووارة الصحة متفقو عل استبدال عبارة «سواء ظ رت
عليه األعراض أم

حم ر» بعبارة «أو ا امل له» يف ه ا التعريا ،ولكن

يبدو أنه حصل ملطأ يف الف م ،فنحن متفقو مع الل.نة عل ه ا التعديل2 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اإلملوة يف ووارة الصحة متفقو مع الل.نة عل ه ا التعريا،
ل ا أعتقد أنه ال حاجة ىل أجليه أو عاد ه ىل الل.نة ،هل هنا مالححمات 11
أملرى؟

(ال توجد مالحظات)
12

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ه ا التعريا بتعديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر ه ا التعريا بتعديل الل.نة .وننتقل ىل عريا «األمراض
االنت اوية» ،ف ل هنا مالححمات عليه؟ فضل األخ أ.د م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أود أ أستفسر من اإلملوة يف ووارة 22
الصحة عن نقطة ،وهي ما املقصود باألمراض االنت اوية؟ ما أعرفه أ هنا
نسانًا انت اويًا يسم

Opportunist

لكنين أول مرة أ ع أ املرض يصبح

انت اويًا! وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت الداتورة مريم هرمس اهلاجري مدير دارة
الصحة العامة بووارة الصحة.
2

مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس ،املقصود باألمراض االنت اوية هو أ املريض
ال ي لديه نقص يف املناعة معرّض ىل ه ه األمراض ،فكأ ه ه األمراض
نت

الفرصة أل مناعة املريض

عيفة فيصاب ب ا املرض ،ف الء

األش اا يصابو ب ه األمراض أل لدي م نقص يف املناعة ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالححمات أملرى؟

(ال توجد مالحظات)

12

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ح س ه ا التعريا؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

س ه ا التعريا .وننتقل ىل عريا «الل.نة» ،ف ل هنا

مالححمات عليه؟
22

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ه ا التعريا بالتعديل الوارد يف التقرير؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ه ا التعريا بتعديل الل.نة .وننتقل ىل عريا «املتأثرين
بالف و » ،ف ل هنا مالححمات عليه؟

11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ح س ه ا التعريا؟

12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ

س ه ا التعريا .وننتقل ىل عريا «املشتبه يف صابته

بالف و » ،ف ل هنا مالححمات عليه؟

21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ه ا التعريا بتعديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)

22

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ه ا التعريا بتعديل الل.نة .وننتقل ىل عريا «ا دمات
31

الصحية» ،ف ل هنا مالححمات عليه؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ح س ه ا التعريا؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

س ه ا التعريا .وننتقل ىل عريا «امل سسات الرتبوية» ،ف ل

هنا مالححمات عليه؟
11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ح س ه ا التعريا؟

12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ

س ه ا التعريا .وننتقل ىل عريا «ممثل املتعاي

مع

الف و » ،ف ل هنا مالححمات عليه؟

21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ه ا التعريا بالتعديل الوارد يف التقرير؟

22

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ه ا التعريا بتعديل الل.نة .وننتقل ىل عريا «امل سسات
31

الصحية» ،ف ل هنا مالححمات عليه؟

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 26

2112/11/1م املضبطة 3

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ه ا التعريا اما ورد يف مشرو القانو
الثاني؟
2

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ه ا التعريا اما ورد يف مشرو القانو الثاني .وننتقل ىل
عريا «الل.ا الطبية» ،ف ل هنا مالححمات عليه؟

11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ه ا التعريا اما ورد يف مشرو القانو

12

الثاني؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ه ا التعريا .وننتقل ىل عريا «امل ن الصحية» ،ف ل هنا

21

مالححمات عليه؟

(ال توجد مالحظات)
22

الرئيـــــــــــــــس:
هل يواف اجمللس عل ه ا التعريا اما ورد يف مشرو القانو
الثاني؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ه ا التعريا اما ورد يف مشرو القانو الثاني .هل يواف
اجمللس عل املادة ( )1يف جمموع ا؟
2

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ

قر ه ه املادة .وننتقل ىل املادة التالية ،فضلي األملت مقررة

الل.نة.

11

العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الثاني :حقو املتعاي

مع الف و  :املادة ( :)2وصي الل.نة

باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
12

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالححمات عل ه ه املادة؟ فضلي األملت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،نص ه ه املادة عل  ...« :و حمر ال فعل أو
امتنا يشكل رميي ًا

دهم ،أو ي دي ىل ا ط من ارامت م أو االنتقاا 21

من حقوق م او استغالهلم بسبب اإلصابة عل املتالس أجناس م وأعمارهم»،
جند أ ه ا النص ححمر ممارسة أي رميي

دهم ،وهي من النقا

اليت

ذار ا ،ومادام أ النص قد ححمر ممارسة أي رميي فالبد أ ير ب أثرًا
أسوة بسائر النصوا األملرى اليت ححمرت أفعال معينة ور بت علي ا عقوبة
معينة؛ حت نضمن مسألة االلت ام ،وخباصة أ ا حمر دائمًا يقابله ج اء22 ،
فحب ا لو و عنا يف االعتبار أ يضمّن باب العقوبات عقوبات معينة ملن يقوم
بأعمال رميي ية .ل ا أقرتح أ تم مناقشة ه ا االقرتاح يف الل.نة للمواءمة ب
سائر األفعال التميي ية والعقوبات ــ اليت أميل ىل أ

كو نوعًا من أنوا

ا نح ــ من حيث نو العقوبة ومد ا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت

يلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،عقيبًا عل االم األملت دالل ال ايد ،أعتقد 2
أ املادة  23فعالً ضمنت عقوبة عل األش اا ال ين ميارسو رميي ًا
املتعاي

مع ف و

د

اإليدو ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا

11

حس .

العضو جواد عبداهلل حسني:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة ىل ه ه املادة أقرتح أ ينص عل
التالي« :وال جيوو التميي

»...؛ ليستقيم النص

ده بسبب اإلصابة بالف و

مع اهلدس املراد من املادة ،وانس.امًا مع املادة  23من مشرو القانو  ،اليت 12
نص عل معاقبة ال من ير كب فعالً أو ميتنع عن عمل يف مواج ة
املتعاي

مع الف و

يشكل رميي ًا ده ،أو ي دي ىل ا ط من ارامته أو

االنتقاا من حقو أو استغالله بسبب اإلصابة ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،مبا أنه قد مضت ساعة عل موافقة اجمللس عل مشرو
قانو بتعديل بعض أحكام قانو العمل يف القطا األهلي الصادر بالقانو
رقم ( )36لسنة 2112م (املعد يف

وء االقرتاح بقانون املقدم من جملس

النواب) ،يف جمموعه ،ف ل يواف اجمللس عليه بصفة ن ائية؟
22

(أغلبية موافقة)
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