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مضبطة الجلسة الثامنة
دور االنعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع
10

الرقـم:

8

التاريخ 8 :ربيع األول 1439هـ
 26نوفمبر 2017م

15

عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور االنعقاد العادي الرابع من
الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني
بالقضيبية ،عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الثامن من شهر ربيع
األول 1439هـ الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2017م ،وذلك
برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى،
وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
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20

.1

العضــــــــو الـــداتور أحمـــد ســـــــــــالم العري .

.2

الـــــعضـــــــــــــو أحـــــمـــــد مـــــهـــــدي الـــــحـــــداد.

.3

العضــــــــو بســــــــــــام ســــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

.4

الــــعضــــــــــــو جــــاســــــــــــم أحــــمــــد الــــمــــهــــ .

.5

الـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــال مـــــحـــــمـــــد فـــــ ـــــرو.

.6

الـــعضـــــــــــو جـــمـــعــــة مـــحـــمــــد الـــكـــعـــبـــي.

.7

الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــا .

.8

العضــــــــو ا لداتورة ج هاد عبدا .الفا ـــــــــل.

.9

الـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــبـــــيـــــب الـــــ ـــــيـــــا .

 .10الــــــعضـــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا .عــــــبــــــاس.
 .11الــعضـــــــــو لــــالــــد حســــــــــيــن الــمســـــــــقــطــي.
 .12الــــعضـــــــــــو لــــالــــد مــــحــــمــــد الــــمســـــــــــلــــم.
 .13الــــعضـــــــــــو لــــمــــيــــس حــــمــــد الــــرمــــيــــحــــي.
أحــــمــــد الــــمــــنــــاعــــي.

 .14الــــعضــــــــــــو درويــــ

 .15الــــــعضــــــــــــــو دالل جــــــاســــــــــــــم الــــــ ايــــــد.
 .16الــــــعضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عــــــبــــــدا .فــــــر .
 .17الـــــعضـــــــــــــو هـــــوة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــواري.
 .18الـــعضـــــــــــو ســــــــــــامـــيــــة لـــلـــيــــل الـــمـــ يــــد.
 .19الــعضــــــــــو ســــــــــمــيــر صــــــــــــاد الــبــحــــارنــــة.
 .20العضــــــــو الداتورة ســــــــوســــــــن حاجي قوي.
 .21الـــــعضــــــــــــو صــــــــــــاد عـــــيـــــد ل رحـــــمـــــة.
 .22العضــــــــو الســــــــيد

ــــــــياء يحي الموســــــــوي.

 .23الــعضــــــــــو عــــادل عــبــــدالــرحــمــن الــمــعــــاودة.
 .24العضـــــــــو عبــــدالرحمن محمــــد جمشـــــــــير.
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 .25العضــــــــو الـــداتور عبـــدالع ي حســــــــن أبـــل.
 .26العضــــــــو الداتور عبدالع ي عبدا .العجما .
 .27العضــــــــو عبدالوهاب عبدالحســــــــن المنصــــــــور.
 .28الـــــعضـــــــــــــو عـــــلـــــي عـــــيســـــــــــــ

أحـــــمـــــد.

 .29العضــو الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
 .30العضــــــــو الــداتور محمــد علي حســــــــن علي.
 .31العضــــــــو الداتور محمد علي محمد ال اعي.
 .32العضــــــــو الداتور منصــــــــور محمد ســــــــرحا .
 .33العضـــــــــو نــــانســـــــــي دينــــا يلي لضـــــــــوري.
 .34الـــــعضـــــــــــــو نـــــوار عـــــلـــــي الـــــمـــــحـــــمـــــود.
 .35الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .
وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل براهيم ل طريف
األمين العام لمجلس الشورى .هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد
غانم بن فضل البوعينين و ير ش و مجلسي الشورى والنواب.
ممثلي الجهات الرسمية وهم:

اما حضر الجلسة بع

5

 من و ارة الداللية:
 -1النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجا الو ارية
بإدارة الش و القانونية.
 -2المال م أول فيصل عبدالع ي النجار رئيس فر اال صال
والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب.

10

 من و ارة ال ارجية:
 السيد مبارك عبدا .الرميحي باحث قانوني.مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 4
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 من و ارة ش و مجلسي الشورى والنواب:
 -1السيد عبدالعظيم محمد العيد الوايل المساعد لش و
مجلسي الشورى والنواب.
 -2السيد أابر جاسم عاشور مستشار قانوني.
 -وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو راة.

5

 من و ارة الصحة:
-1
-2

-3
-4
-5

الداتورة مريم براهيم الهاجري الوايل المساعد للصحة
العامة.
الداتور عادل سلما الصياد القائم بأعمال مدير دارة
الصحة العامة.
السيد محمود شريف العو ي مستشار ش و المجالس.
السيد عادل عبدا .السيد رئيس وحدة المواليد والوفيات.
السيد فهد لالد المري ي ألصائي سجيل أول.

10

15

 من هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية:
 السيدة نورة أحمد الحويشي باحث قانوني أول.اما حضرها الداتور أحمد عبدا .ناصر األمين العام
المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ،والداتورة فو ية
يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و

20

العالقات واإلعالم

والبحوث ،والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد
لش و الجلسات واللجا  ،والداتور عصام عبدالوهاب البر نجي
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ،وأعضاء هيئة
المستشارين القانونيين بالمجلس ،اما حضرها عدد من مديري
اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي
الرئيس الجلسة:
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25

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا .الرحمن الرحيم ،أسعد ا .صباحكم بكل لير ،نفتتح
الجلسة الثامنة من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع،
ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة.
فضل األخ عبدالجليل براهيم ل طريف األمين العام للمجلس.

5

األمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورحمة ا .وبراا ه،
وأسعد ا .صباحكم جميعًا بكل لير ،اعتذر عن حضور هذه الجلسة
ال من أصحاب السعادة :ف اد أحمد الحاجي للسفر في مهمة رسمية

10

بتكليف من المجلس ،والداتور سعيد أحمد عبدا .لوفاة المغفور له
بإذ ا .عال أليه ،وأحمـــد براهيــم بهـــ اد ،وحمد مبارك النعيمي
للسفر لار المملكة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،وبهذا يكو النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا.
وننتقل اآل

ل البند التالي من جدول األعمال وال اص بالتصديق عل

مضبطة الجلسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)

20

الرئيـــــــــــــــس
ذ قر المضبطة اما وردت ليكم .قبل البدء في جدول األعمال
يسرني أ أرحب بوفد مجلس الشيوخ الفرنسي ال ائر لمملكة البحرين،
م ادين أهمية هذه ال يارات في ع ي العالقات البحرينية الفرنسية
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25

في م تلف المجاالت التشريعية والقانونية واالقتصادية ،و بادل الوفود
البرلمانية ولجا الصداقة المشتراة ،و نسيق المواقف في م تلف
المحافل الدولية ،متمنين لهم التوفيق والنجاح في يار هم مملكة
البحرين ،ومتمنين أ

كو

يارة مثمرة عمق عالقات الصداقة بين

البلدين الصديقين ،فأهالً وسهالً بكم في مملكة البحرين .فضلي

5

األلت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكرك معالي الرئيس إل احة الفرصة
لي بالحديث ،أحببت أ أبارك لمجلس الشورى ممثالً في معاليك واألمانة

10

العامة أيضًا ممثلة في سعادة األخ عبدالجليل ل طريف األمين العام
للمجلس واأللت الداتورة فو ية الجيب األمين العام المساعد رئيسة
لجنة كاف الفرص في المجلس عل اإلنجا الذي حققوه ،ففي ال
عام ننتظر من يفو بجائ ة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت
براهيم ل لليفة رئيسة المجلس األعل للمرأة ،اونها جائ ة عتمد
عل

15

معايير واشتراطات وأحكام معينة ،هدفها مكين المرأة في

مجاالت العمل سواء في القطا العام أو القطا ال اص ،وقد فا مجلس
الشورى اليوم بالمرا الرابع ،وبصفتنا م سسة دستورية نف ر بهذه
الجائ ة ،حيث اا لمجلس الشورى مبادرة نشاء أول لجنة كاف
فرص استجابة لتوصية المجلس األعل للمرأة ،فنبارك لهم هذا الجهد

20

ونتمن في السنة القادمة أ يتم بحث أو ا المرأة بشكل أابر
واالستفادة ممن فا وا بالمراا األول  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ونحن بدورنا نثني عل
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25

ال ايد ،و شاء ا .نحن مستمرو في هذا الطريق في سبيل مشاراة
المرأة في مجلس الشورى بالشكل الذي ستحقه ،فشكرًا لألمانة
العامة عل جهودها الكبيرة للوصول ل هذا المستوى المتقدم والفو
بجائ ة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت براهيم ل لليفة
رئيسة المجلس األعل للمرأة .وننتقل اآل

ل البند التالي من جدول

5

األعمال وال اص بألذ الرأي النهائي عل مشرو قانو بتعديل بع
أحكام قانو

العقوبات الصادر بالمرسوم بقانو

رقم ( )15لسنة

1976م ،المرافق للمرسوم رقم ( )4لعام 2015م ،وقد وافق المجلس
عليه في مجموعه في الجلسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
10

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر مشرو القانو بصفة نهائية .وننتقل اآل ل البند التالي
من جدول األعمال وال اص بمناقشة قرير لجنة الش و ال ارجية

15

والدفا واألمن الوطني ب صوص مشرو قانو بتنظيم سجيل المواليد
والوفيات ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )91لسنة 2013م ،وأطلب
من األلت نانسي دينا يلي لضوري مقررة اللجنة التوجه ل المنصة
فلتتفضل.
20

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه في
المضبطة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل

ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.

(انظر الملحق  / 1صفحة )80
10

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو القانو  .فضلي
األلت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة مشرو قانو بتنظيم
سجيل المواليد والوفيات ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )91لسنة
2013م ،مع ممثلي و ارة العمل والتنمية االجتماعية ،وو ارة الصحة،
وو ارة الداللية ،وو ارة العدل والش و اإلسالمية واألوقاف ،والمستشار
القانوني للجنة ،واطلعت اللجنة عل

رأي لجنة الش و

التشريعية

20

والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء م ادًا سالمة مشرو القانو من
الناحيتين الدستورية والقانونية ،وعل

رأي و ارة العمل والتنمية

االجتماعية ،وو ارة الصحة ،اما اطلعت عل

قرار مجلس النواب

ومرفقا ه بشأ مشرو القانو  .يتألف مشرو القانو فضالً عن الديباجة
من ( )25مادة ،ناولت المادة ( )1عاريف للمصطلحات الواردة فيه،
والمادة ( )2نطا

طبيق أحكامه ،والمادة ( )3اعتماد السجل باعتباره
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مرجعًا شامالً لقيد المواليد والوفيات ،والمادة ( )4التصاصات الجها
المرا ي للمعلومات واال صاالت .ونظم مشرو القانو في المواد من
( )5حت ( )9جراءات التبليغ عن الميالد ،و جراء قيد الطفل مجهول
األب أو المت ل عنه ،والمكلفين بالتبليغ عن الميالد ،ومواعيد هذا
التبليغ وأحوال صدار شهادة الميالد .و ناول مشرو القانو في المواد

5

من ( )10حت ( )14جراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفين بالتبليغ عن
الوفاة ،ومواعيد التبليغ عنها ،واذلك التبليغ عن جثة نسا مجهول،
و جراءات صريح الدفن ،أما المادة ( )15من مشرو القانو فقد
استل مت مام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار
المولود أو المتوف مقيدًا في هذا السجل ،ونصت المواد من ( )16حت

10

( )18من مشرو القانو عل حق ال ذي صفة في است را شهادة
ميالد أو وفاة ،ونظمت مو و البالغات المتألرة عن الميالد أو الوفاة،
وأناطت برئيس الجها أو من يفو ه عند قيام أي ش ص بإيدا
مستندات أو بيانات أو معلومات التأاد من صحة ودقة وسالمة ما يراد
يداعه أو طلبه بكل الطر المتاحة ،وأحا مشرو القانو في المادة

15

( )19المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر
استعمالها أو نشرها أو داولها ال بالقدر الذي قتضيه مباشرة جراءات
قضائية أو ألغراض مكين أي جهة رسمية من القيام بعملها طبقًا
للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها ،وأ ف مشرو القانو في
المادة ( )20عل السجالت التي يتم نشاؤها أو حفظها طبقًا ألحكامه،
واذلك الشهادات والصور المست رجة طبقًا للوائح والقرارات الصادرة
نفيذًا ألحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة إلثبات البيانات التي
احتو ها ،وأنا

مشرو القانو في المادة ( )21منه بالو ير الم تص

بعد موافقة مجلس الو راء صدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجها
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نظير صدار الشهادات والصور المست رجة واإلفادات والبيانات بشأ
المواليد والوفيات والتألير بالتبليغ عنها بعذر ،اما ناول مشرو
القانو في المادة ( )22العقوبات المقررة في حال ار كاب األفعال
المعاقب عل القيام بها طبقًا ألحكامه ،اما ضمن مشرو القانو
في المادة ( )23منه النص عل

لغاء المرسوم بقانو رقم ( )6لسنة

5

1970م بتنظيم و سجيل المواليد والوفيات ،ولولت المادة ( )24رئيس
مجلس الو راء بإصدار الئحة نفيذية لالل  3أشهر من اريخ العمل
بالقانو  ،فيما جاءت المادة األليرة مادة نفيذية .ورأت اللجنة أ مشرو
القانو يهدف ل

نظيم سجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية

توااب مع التشريعات الحديثة و عالج حاالت اثيرة لم نظم في
التشريعات السارية .وفي

10

وء ذلك وصي اللجنة بالموافقة من حيث

المبدأ عل مشرو قانو بتنظيم سجيل المواليد والوفيات ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )91لسنة 2013م ،والموافقة عل مواد مشرو
القانو  ،وذلك بالتوافق مع مجلس النواب ،مع جراء بع

التعديالت

الال مة عليه ،واما وردت في الجدول المرفق وأود أ أو ح أ هناك
استدرااًا عل

15

قرير اللجنة م و يعه عل أصحاب السعادة األعضاء،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ فضلي األلت دالل جاسم ال ايد.

20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ل
قريرها ،نحن نناق

اللجنة عل

اليوم مو و من أهم الموا يع اإلجرائية

والتنظيمية والقانونية في الوقت ذا ه ،أعني سجيل المواليد والوفيات.
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بالنسبة ل

سجيل المواليد نحن نشهد الكثير من القضايا التي ثار

أمام المحاام وهي ما متعلقة بمسألة صدار الشهادات أو متعلقة
بمسألة النسب أو باألمور المتعلقة بإثبات العالقة بين األبوين .أشكر
اثيرًا التوجه بشأ غيير لفظ «اللقيط» ل «مجهول األبوين» ،فهي
المة ال نحبذ يرادها في قانو  ،نظرًا ل أ ه الء األبناء هم فعالً

5

حية أمور مجتمعية ،وحت ال يُتعامل مع مجهولي األبوين من قبل
اآللرين ممن ال يعلمو عن حيا هم ال اصة ،معاملة غير الئقة ،وهذا
أمر حميد اونه ي ثر اثيرًا في نفسيا هم وب اصة عندما يصلو
سن ُمي فيها مثل هذه األمور .طبعًا لن أدلل في فاصيل بع

ل

المواد،

وسأ راها لحين مناقشتها مادة مادة ،لكننا نطمح حقيقة ل أ كو

10

هناك قواعد جرائية قانونية وا حة وثابتة ،كو فيها مسألة العلم
وعدم العلم ببع

األمور المتعلقة بمسألة النسب ،بحيث ينسب ل أب

معين ،وأال نكتفي باالعتماد عل مجرد النوايا ،بل يجب ضبيطها
بحيث ال يمكن معها التحايل أو التعامل مع مثل هذه األمور بعيدًا عن
القانو  ،بشكل عام في رأيي القانو يشهد نظيمًا معينًا ،و ُسد به
ثغرات يمر فيها التشريع الحالي ،و

15

شاء ا .عندما يتم التوافق عل

المواد يكو هناك نقاش أاثر ،ولكنَّ لدي س االً ،حيث وردنا اآل
استدراك من اللجنة ،وما فهمناه منه هو غيير وصية اللجنة من الموافقة
عل نص المادة اما ورد في المشرو بقانو

ل الموافقة عل قرار

مجلس النواب مع استبدال عبارة «مجهول األبوين» بكلمة «اللقيط»،

20

فهل من الممكن أ يفسر لنا رئيس اللجنة هل هذا التغيير الوارد في
االستدراك يعني أنهم سوف يتوافقو عل

يراد لفظة «اللقيط»؟! أل

ذلك موجود في التقرير واذلك في االستدراك ،ونحب أ يو ح لنا
هذه النقطة ،وشكرًا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور محمد علي محمد ال اعي.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول أيضًا ل األلت دالل

5

ال ايد عل هذا االستفهام .وطبعًا غيير المة «لقيط» جاء موافقة عل
المة «لقيط» لم

اقتراح و ارة العمل والتنمية االجتماعية ،حيث

عد ُست دم اآل في هذه األيام ،ولذلك غيرناها ل عبارة «مجهول
األبوين».
10

الرئيـــــــــــــــس:
س ال األلت دالل ال ايد حول

هذا اا رأيكم في التقرير،

ولكن االستدراك يعني أنكم راجعتم عن عديل المادة!

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

15

ال سيدي الرئيس ،نحن لم نتراجع عن عديل المادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ذ األمر اما ورد في التقرير ،وفي الحقيقة لم يصلني
هذا االستدراك .فضل األخ الداتور علي حسن الطوالبة المستشار

20

القانوني لش و اللجا بالمجلس.

المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،في مادة التعريفات م استبدال عبارة
«مجهول األبوين» بكلمة «اللقيط» ،واللجنة عادت ل المادة المعدلة
من قبل مجلس النواب الموقر ،وقد جاء في هذه المادة المة
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«اللقيط» ،ولذلك استوجب األمر التو يح من لالل االستدراك لتو يح
أنه مع األلذ بالتعديل الذي قام به مجلس النواب الموقر يضاف استبدال
عبارة «مجهول األبوين» بكلمة «اللقيط» أينما وردت في الفقرة األول
والثانية ،فاللجنة ألذت بمصطلح «مجهول األبوين» ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح ال ير جميعًا ،أوالً أود أ أشكر

10

اللجنة الموقرة عل هذا التقرير المتمي  .هذا االقتراح يسد ثغرات عديدة
في قانو رقم  91لعام 2013م ،وهو قانو جيد ويفي بالغرض الذي
سوف يصدر من أجله .لدي مالحظة ب صوص سجيل الوفيات بالنسبة
ل المتوفين من األطفال ،القانو بحسب المادة ال اصة بذلك ذار أ
المتوف دالل البحرين يُعط أهله فقط  72ساعة ،بمعن أ الطفل

15

المتوف يُعط أهله فقط ثالثة أيام من أجل التسجيل ،بينما ذا ُوفي
الطفل لار البحرين فإنه ُعط مدة  60يومًا ،وس الي هنا :هل ثالثة
أيام اافية؟! فر ًا أ طفالً ولد ميتًا أو وفي بعد يومين أو ثالثة من
والد ه واألم ما الت في حالة ح

واذلك األهل ،ولاصة ذا اا

هذا الطفل الوليد هو أول طفل أو طفل ولد بعد فترة طويلة من عدم
اإلنجاب ،فهل بإمكا ه الء الذي يمرو بفترة ح

أ يسجلوا حالة

الوفاة لالل ثالثة أيام؟! أعتقد أ عل اللجنة الموقرة والمس ولين في
و ارة الصحة وفي غيرها من الجهات أ يألذوا هذه النقطة في االعتبار،
لماذا ال نقول  15يومًا؟! نحن أعطينا  60يومًا لمن هم في ال ار  ،فلماذا
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ال نعطي  15يومًا لمن وفي أطفالهم في البحرين؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لم أحب أ أقاطع األخ أحمد الحداد ولكن لدي مالحظة
وهي أننا ال نتكلم اآل في المواد ،مناقشة المواد سوف أ ي الحقًا
وبإمكانكم أ

5

دلوا برأيكم فيها ،نحن اآل نتكلم في المناقشة

العامة حول مشرو القانو برمته ،وال نتكلم عن مواد معينة ،حيث
المواد

شاء ا .سوف نأ ي عل مناقشتها وسوف كو لديكم

فرصة لتبيا رأيكم .فضل األخ الداتور محمد علي حسن علي.
10

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب في البداية أ أشكر لجنة الش و
ال ارجية والدفا واألمن الوطني عل هذا التقرير الجيد ،وفي الواقع
مشرو القانو هذا المتعلق بالمواليد والوفيات هو قانو مهم يسد الفراغ
التشريعي الموجود ،وفي رأيي أ أهم ما يجب أ يكو في هذا القانو

15

هو الحاجة ل الربط اإللكتروني بين ال الجهات ذات العالقة فيما
يتعلق لصوصًا بمو و الوفيات ،ألنه في واقع الحال قد حدث وفيات
اثيرة ألفراد ولكن بع
يتر ب عليه بع

الجهات ذات العالقة ال علم بهذا األمر ،مما

األمور القانونية المهمة التي غيب عن هذه الجهات،

وأ من في هذا القانو أ يُحقق هذا األمر ،وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا .عباس.
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العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيس ،لواني وألوا ي أصحاب السعادة ،أسعد
ا .صباحكم بكل لير .بالنسبة ل لفظ «اللقيط» هو مصطلح
شرعي سالمي يُعرف معن اللقيط ،وقد جاء في الشريعة اإلسالمية
هذا اللفظ و تبعه عدة أحكام شرعية ،وأعتقد أنه ال
ولكن شريطة أ

ير في التغيير

تبع جميع األحكام الشرعية ــ وحت

5

األحكام

الو عية ــ المتعلقة باللفظ القديم اللفظ الجديد ذا م التغيير ،أل
هناك أحكامًا و عت باسم هذا المصطلح ،واألحكام التي و عت
حت عنوا هذا المصطلح يجب أ

ابعة في حال التغيير ،ذا

كو

م التغيير فجميع األحكام يجب أ كو ابعة للفظ الجديد ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت الداتورة سوسن حاجي قوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أ
ال ارجية والدفا واألمن الوطني عل

15

أشكر لجنة الش و

عداد هذا التقرير المتمي الذي

ألذ فترة طويلة في المناقشات سواء في مجلس النواب أو مجلس
الشورى ،والحمد  .أنه سوف يرى النور في هذا المجلس .بالنسبة ل
من وفي دالل البحرين لماذا أعطوهم  72ساعة فقط ومن وفي في
ال ار  60يومًا؟ السبب هو أ المراا الموجودة للتسجيل في بع
الدول بعيدة ،ويتطلب ذلك من العوائل أ

سافر من منطقة ل منطقة

للتسجيل ،وهذا ما م اال فا عليه ،حيث اانت الفترة في البداية
قليلة ،وبعد التعديل عل المواد مت
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ويتناسب الوقت مع العوائل لتسجيل حاالت الوفاة ،وهذا هو الغرض من
عطاء  60يومًا لمن هم في ال ار ؛ وبالنسبة ل الموجودين في البلد
فإنه ليس من الضروري أ يقوم ولي األمر بنفسه بتسجيل حالة الوفاة،
بل هناك درجات للتسجيل ،ويمكن أ يقوم بالتسجيل ش ص لر نيابة
عن ولي األمر ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،لإليضاح فقط لألخ أحمد الحداد ،صحيح
ما طر ليه ،ولكن المادة  17من القانو دارات هذا األمر ،وقالت
من اا له عذر في عدم القيام بالتبليغ سواء عن المواليد أو الوفيات
لالل المدة المقررة في القانو يجو له أ يقدم طلبًا مرفقًا بعذره لالل
مدة  30يومًا ل الرئيس حت ينظر في طلبه ،وبناء عليه يتم صدار
الشهادة .باإل افة ل منح

15

لر وهو أنه في حالة عدم الرد يعد ذلك

قبوالً لطلب التسجيل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

20

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
قبل أ نصوت عل مشرو القانو من حيث المبدأ يسرني أ
أرحب بأبنائنا طالب مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية للبنين ومعلميهم
في مجلس الشورى ،م ادين أهمية هذا النو من ال يارات التي نمي
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25

الحس الوطني ،و رورة االطال عل سير العملية التشريعية بالمملكة،
معبرين عن ج يل شكرنا لما قوم به و ارة التربية والتعليم و دارة
المدرسة من نسيق لتسهيل هذه ال يارة ،و س ير ال اإلمكانيات لهم
من لالل ال يارات الميدانية ،متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح ،وأهالً
وسهالً بكم في مجلس الشورى .هل يوافق المجلس عل مشرو القانو

5

من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:

10

ذ يُقر مشرو القانو من حيث المبدأ .وننتقل ل مناقشة مواده
مادة مادة ،فضلي األلت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الديباجة :وصي اللجنة بالموافقة عل الديباجة بالتعديل الوارد في

15

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل الديباجة؟
20

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل الديباجة بتعديل اللجنة؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ

ُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

ل مسم الفصل

األول المستحدث ،فضلي األلت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

5

مسم الفصل األول(المستحدث) :عاريف وأحكام عامة :وصي
اللجنة بالموافقة عل استحداث مسم الفصل األول.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل استحداث مسم الفصل األول؟

10

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مسم الفصل األول .وننتقل اآل ل المادة ( ،)1فضلي

15

األلت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة ( :)1وصي اللجنة بالموافقة عل هذه المادة بالتعديل الوارد
في التقرير.

20

الرئيـــــــــــــــس:
سوف نقوم بالتصويت عل التعاريف في هذه المادة عريفًا عريفًا
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ثم نصوت عل المادة في مجموعها ،فهل هناك مالحظات عل

عريف

«المملكة»؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذا التعريف؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف .وننتقل اآل

ل

عريف «الجها » ،فهل

هناك مالحظات عليه؟ فضلي األلت هوة محمد الكواري.

العضو زهوة محمد الكواري:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،أود االستفسار ب صوص هذا التعريف،
أعتقد أنه غير وا ح من هي الجهة األلرى ،هل يوجد قطا لاص
سوف يمنح حق سجيل المواليد والوفيات؟ ألنني عندما أقول «أي جهة
ألرى يُنا بها التصاص »...واأ التعريف مفتوح ،فأنا قلت ما الهيئة
أو أي جهة ألرى ،فمن هي الجهة األلرى؟ أعتقد أنه يجب حديد الجهة

20

األلرى التي يمكن منحها هذا االلتصاص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت مقررة اللجنة.
25
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بحسب ما ناقشناه مع الجهة الحكومية،
فقد طلبوا غيير المة «الجها » لتصبح «الهيئة» .وبالنسبة ل عبارة
«أو أي جهة ألرى» فحبذا لو يو ح لنا أحد الضيوف ذلك ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أي أنه قد كلف هيئة مستقلة ألرى بهذه المهمة
مستقبالً ،وهذا األمر في يد جاللة الملك والحكومة الموقرة ،فضل
سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و مجلسي الشورى والنواب.
10

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،نعم ،فسيرك صحيح ،بنص هذا القانو
فإ الهيئة هي هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية ،وقد ينا

هذا

العمل ــ مستقبالً ــ بجهة ألرى ،فليس هناك دا ٍ لدعوة السلطة التشريعية
مرة ألرى إلجراء عديل شكلي .هنا نقول «أو أي جهة ألرى يُنا بها

15

التصاص نظيم» ،فربما يرجع ــ مستقبالً ــ ل و ارة الصحة مثالً أو
ل

المجلس األعل

للصحة ،أو لالف ذلك ،فهو مجرد احتيا

للمستقبل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

20

شكرًا ،فضلي األلت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد ننظر ل
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نناقشها ــ بهدف عدم اللجوء ل المشر والطلب منه بأال نا

به

التصاصات ،ولكن الكثير من هذه االلتصاصات في هذا القانو
يتر ب عليها ما ي تص بمسألة التعاو مع الهيئة ،وقارئ التعريف يرد
في ذهنه أنه قد ينا هذا االلتصاص ل جهة حكومية ألرى ،وعندما
كو هناك جهة حكومية ألرى فمن الواجب أ يجرى عديل شريعي

5

عليها ،وأال رد بهذه الطريقة؛ ألنه وجد الت امات و ثار متر بة عليه،
وباب عقوبات متر ب عل هذا األمر ،وال أعتقد أ الدولة ستلجأ ل
عطاء أاثر من جهة هذا االلتصاص .في مواد القانو وردت عبارة
« تص الهيئة» ،فعندما رد هذه العبارة ــ قانونًا ــ فمعن ذلك أ هذه
الهيئة هي الم تصة دو سواها؛ ولذلك أعتقد أ علينا حذف عبارة

10

«وأي جهة ألرى ينا بها التصاص نظيم سجيل المواليد والوفيات»،
ألنها ليست مجرد عبارة ،بل عل العكس من ذلك ،أل الهيئة لها
التصاص فردي بموجب القانو  ،و نظم مسائل هامة ودقيقة م تصة
بالمواليد والوفيات ،وال يمكن بأي حال من األحوال أ ينا
ألرى القيام بمثل هذه األمور ،ولذلك أقترح ما أ

بجهة

عاد هذه المادة ل

15

اللجنة لبحث المقصود بهذا األمر والفصل الحقًا في هذا الجانب ،و ما
حذفها ألننا هنا ن اطب هيئة ،والهيئة الموجودة أمامنا اآل هي هيئة
المعلومات والحكومة اإللكترونية باعتبار

افة مسألة اإلثبات

اإللكتروني ،ولهذا أ يفت ها ا الجهتا  ،واألمر متروك للمجلس
الموقر ،وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و
مجلسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،نحن هنا ال نتكلم عن ناطة بع
التصاصات نظيم و سجيل المواليد والوفيات ،بل نتكلم عن أ الهيئة
هي هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية أو أي جهة ألرى يُنا بها
التصاص نظيم و سجيل المواليد والوفيات ،أي أ االلتصاص واحد،

5

والعنوا الذي سبق التصويت عليه هو مشرو قانو رقم ( ) لسنة
( ) بتنظيم سجيل المواليد والوفيات ،ذ نحن ال نتكلم في هذا
النص عن ناطة ج ء من العمل بجهة ألرى ،بل نتكلم عن ال هذا
االلتصاص ،أي ربما ينا
وا ح ،فعندما نقول «يُنا

ــ مستقبالً ــ بجهة ألرى .أعتقد أ النص
بها التصاص نظيم و سجيل المواليد

10

والوفيات» ،ذلك يعني أ التصاص هذا التنظيم ربما ينا بجهة ألرى
مستقبالً ،وال نتكلم عن ناطة ج ئية من هذا العمل ،أرى أ اللفظ
وا ح جدًا ،ونحن نتكلم عن التصاص وال نتكلم عن ج ء من
االلتصاص ،ولو أنيط هذا االلتصاص مستقبالً فمن حق الحكومة
ناطته بو ارات ألرى أو هيئة حكومية ألرى ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور عبدالع ي حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد ا .صباحكم جميعًا بكل لير.
أنا أ فق مع ما فضل به سعادة و ير ش و مجلسي الشورى والنواب،
ففي الو ع الراهن الهيئة هي هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية،
ألنها قائمة بذا ها ،ولكن لو طورت األمور مستقبالً وحدث أ هناك
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 4

( ) 22

2017/11/26م

المضبطة 8

هيئة م تصة بإدارة هذا السجل فسوف ينا بها ذلك .ليس في ذلك للل
أو م الفة للمضمو  ،و نما نحن نتكلم عن الجهة الحالية ،ومن الجهة
التي يمكن أ ينا

بها ذلك مستقبالً ،ولذلك ــ ولتعذرني األلت دالل

ال ايد ــ ال حاجة ل

عاد ها ل اللجنة حت ال يحصل ألير .للتو يح،

وا ح أنها م تصة اآل بشكل م قت ،وفي المستقبل ربما ينا

هذا

5

االلتصاص ل أي جهة ألرى ،فأعتقد أ المو و وا ح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت دالل جاسم ال ايد.
10

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أطيل عليكم .األمر الذي دعانا للنظر
ل هذا األمر هو أ المادة  4من هذا القانو ورد فيها أنها
بتلقي المواليد والوفيات و سجيلهم ،باإل افة ل

تص

سجيل واقعات الميالد

وحفظ السجالت واإللطارات وجميع المستندات المتعلقة بها ،و عادة
صدار أي وثيقة أو بيا

15

م نشاؤها بحكم هذا القانو  .فالمهام ليست

سهلة ،وال يمكن في أي دولة أ عهد مثل هذه االلتصاصات ل أاثر
من جهة ،فهل الجهة األلرى ــ ذا اا فهمي لكالم األخ غانم البوعينين
صحيح ــ سوف تول

نظيم سجل المواليد والوفيات فقط دو سائر

االلتصاصات المنصوص عليها في المادة ()4؟ ذا اا هذا ما يقصده
األخ غانم البوعينين و ير ش و مجلسي الشورى والنواب فلي اده حت
يتم ثبيته في مضبطة الجلسة ويكو موجودًا أمامنا ،وشكرًا.
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20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و
مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أرجعت المجلس ل عنوا القانو ،
فعنوا القانو يقول « نظيم سجيل المواليد والوفيات» ،ذ في
التعاريف جاء عنوا القانو ثم جاء فصيل االلتصاص .االلتصاص هنا
هو االلتصاص العام حت هذا المسم  ،ثم التصاصات ألرى .أنا
أؤاد من لالل هذا القانو أ الهيئة هي الم تصة بتنظيم سجيل

10

المواليد والوفيات بحسب التفصيل في المادة ( ،)4وهذا وا ح جدًا،
وال أعتقد أ هناك التصاصًا ج ئيًا لجهة ألرى .ولو اا هناك
التصاص ج ئي لجهة ألرى فسوف يكو هناك عديل في المادة
وسترجع مرة ألرى ل السلطة التشريعية ،لذا ال أعتقد أ في األمر
أي لبس بالنسبة ليَّ عل

األقل ،وربما بالنسبة ل

بع

اإللوة

15

الموجودين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جمال محمد ف رو.
20

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق مع سعادة و ير ش و مجلسي
الشورى والنواب في فسيره ،فليس هناك جهتا

عمال في وقت واحد

في سجيل الوفيات والمواليد ،و نما هي جهة واحدة ،وأنيط العمل حاليًا
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بالهيئة ،وقد ينا اامل العمل مستقبالً بجهة ألرى سواء اانت هيئة
أو و ارة ،وبالتالي ليس هناك مجال لسوء فهم أو عدم و وح لفهم هذا
التعريف ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:

10

هل يوافق المجلس عل

عريف «الجها » بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:

15

ذ يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

ل

عريف

«الو ير» ،فهل هناك مالحظات عليه؟

(ال توجد مالحظات)
20

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
25
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

ل

عريف

«الرئيس» ،فهل هناك مالحظات عليه؟ فضل األخ الداتور عبدالع ي
حسن أبل.
5

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص الوارد هنا هو «الرئيس :رئيس
الرئيس التنفيذي للهيئة» فأعتقد أ هناك ...

الرئيـــــــــــــــس:

10

الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ،فتحذف المة «رئيس»،
هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
20

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

ل

عريف

«السجل» ،فهل هناك مالحظات عليه؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

ل

عريف

«الموظف الم تص» ،فهل هناك مالحظات عليه؟ فضل األخ الداتور
محمد علي حسن علي.
10

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نالحظ من النص أ هناك أطباء ابعين
للنيابة العامة ،والس ال هنا :هل يوجد أطباء يعملو في النيابة العامة أم
أنهم أطباء يعملو في و ارة الصحة ومكلفو من قبل النيابة العامة؟
وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،بصفتي محامية قانونية أود أ أجيب عن
ساؤل األخ الداتور محمد علي حسن ،نعم لدى النيابة العامة أطباء
شرعيو م تصو  ،ويوجد أيضًا م تبر جنائي ي تص ببحث مثل هذه
الحاالت لبحث الشبهة الجنائية ،وشكرًا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
10

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

ل

عريف

«الطبيب المعالج» ،فهل هناك مالحظات عليه؟ فضلي األلت هوة
محمد الكواري.
15

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس ،هل باإلمكا

أ

نكتفي بالطبيب

البشري الحاصل عل شهادة الطب وعل رلصة م اولة المهن؟ ال داعي
لعبارة «معترف بها» ،صحيح هناك شك في بع

الجامعات ولكن

اونه حصل عل رلصة م اولة المهن ،فتحصيل حاصل أ الجامعة

20

معترف بها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جمال محمد ف رو.
25
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العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،في الحقيقة أ فق مع األلت هوة
الكواري فيما ذهبت ليه؛ ألننا هنا قد نفتح مجاالً لمن سيعترف بهذه
الشهادة ،ذا أ
أ

في هذا القانو فقد يفهم مستقبالً أ عل هذه الجهة

عترف بشهادة هذا الطبيب ،ونحن نعرف أ ال طبيب سي اول

المهنة البد أ يحصل عل

5

رليص من هيئة المهن الصحية ،بالتالي

أعتقد أ نكتفي بأ يكو التعريف هو :الطبيب البشري الحاصل عل
رلصة م اولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن وال دمات الصحية،
ولالف ذلك نلغيه .في اعتقادي أ االست ادة قد ولد مشاال في
المستقبل ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت الداتورة سوسن حاجي قوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعتقد أ هناك

يرًا من وجود هذه

العبارة «جامعة معترف بها»؛ ألنه ــ لألمانة ــ وجد أفراد يمارسو الطب
ولديهم شهادات وا ضح فيما بعد أنهم ليسوا أطباء .لقد حدثت حادثة في
البحرين لش ص يمارس التجميل في صالونات التجميل و م ااتشافه
ولر من البحرين والسبب أ لديه شهادة غير معترف بها ،فال أعتقد
أ وجود هذه العبارة ستشكل مشكلة ابيرة مستقبالً ،بل هي

ما

وحماية لألفراد الذين يتعالجو لدى هذا الطبيب ،وشكرًا.
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20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور أحمد سالم العري .

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق مامًا مع ما قالته األلت الداتورة

5

سوسن قوي في هذا المو و  ،حيث يجب أايد أنه ال يكفي
الحصول عل الشهادة الجامعية ولكن الشهادة الجامعية المعترف بها
من الهيئات الم تصة في البحرين والمعترف بها اذلك من هيئة المهن
الطبية ،فأعتقد أ الصياغة مكتملة ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل

عريف (الطبيب المعالج) بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
20

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

ل

عريف

(المولود الحي) ،هل هناك مالحظات عليه؟ فضلي األلت دالل جاسم
ال ايد.
25
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،س الي ل األخ الداتور أحمد العري
ذا اا باإلمكا أ يفيدنا في هذا الجانب :هل الصحيح «أعراض
الحياة» أو «عالمات الحياة»؟ فالتعريف بحسب ما جاء من الحكومة
ورد فيه عبارة «عالمات الحياة» وبحسب عديل اللجنة وردت عبارة

5

«أعراض الحياة»؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور أحمد سالم العري .
10

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،العبار ا يمكن االستفادة منهما ولكن
عبارة «عالمات الحياة» هي العبارة األفضل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

15

شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:

20

هل يوافق المجلس عل هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل ل

عريف (المولود

الميت) ،فهل هناك مالحظات عليه؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

ل

عريف

(اللقيط) ،فهل هناك مالحظات عليه؟
15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
20

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

ل

عريف

(المولود مجهول األب) ،فهل هناك مالحظات عليه؟

25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل ل

عريف (الوفاة)،

فهل هناك مالحظات عليه؟ فضل األخ الداتور أحمد سالم العري .

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة ل

10

عريف (الوفاة) :التوقف

الدائم لجميع الوظائف الحيوية ،في الكثير من حاالت الوفاة الوظائف
الحيوية

تلف ،فتوقف القلب في الشريعة اإلسالمية هو الحياة ،وفي

الطب وقف الدماغ والقلب ،فأعتقد أ الصياغة حتا

ل

عديل،

بالنسبة ل الشريعة اإلسالمية وجميع الشرائع وقف القلب ،وبع

15

األحيا ال توقف جميع الوظائف ،فيعتبر ميتًا دماغيًا ،لكن هناك عدة
مراا في الجسم ال موت مع وقف القلب ــ مثل الجها العصبي ــ ال
بعد ساعات ،فالتعريف يحتا ل

بط.

الرئيـــــــــــــــس:

20

القلب يتوقف وبقية األجه ة عمل؟
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العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
نعم ،مثل الدماغ وأشياء اثيرة .التعريف يحتا

ل

صياغة

ألرى ،فعند الموت الدماغي القلب ينب  ،لذلك نعطي األهل شهادة
وفاة والقلب ينب  ،فالتعريف فيه التالفات.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل عطو شهادة وفاة والقلب ينب ؟!

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
نعم .لكي نألذ األعضاء...

10

الرئيـــــــــــــــس:
األلت الداتورة مريم براهيم الهاجري الوايل المساعد للصحة
العامة بو ارة الصحة هل عطو شهادة وفاة والقلب ينب ؟
15

الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا معالي الرئيس ،أسعد ا .صباحكم ،طبعًا ال .عريف
الوفاة :التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية ،أي عندما يتوقف القلب
نقوم بت طيط القلب وعندما يظهر ( ،)Flatو توقف حراة العين،
و توقف جميع الوظائف الحيوية ،بعدها نصدر شهادة الوفاة .فمستحيل

20

أ نصدر شهادة وفاة والقلب ينب  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور أحمد سالم العري .
25
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العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق مع األلت الداتورة مريم الهاجري
بالنسبة ل عطاء الشهادة .ولكن لالل فترة وقف الدماغ والقلب ينب
والتي قد ألذ يومًا أو يومين وأحيانًا ساعات نستطيع أ نألذ األعضاء
ألنها مروية بالدم ،ومو و الموت الدماغي ناقشناه في جميع مراا

5

التشريع ومراا نقل األعضاء ،فهناك فترة معينة نستطيع أ نألذ
األعضاء من جسم اإلنسا والقلب ينب  ،ولكن اما قالت األلت
الداتورة مريم الهاجري ننا نعطي الشهادة بعد وقف القلب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

شكرًا ،فضل األخ الداتور محمد علي محمد ال اعي.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار أوجهه ل السادة األطباء
فيما يتعلق بالموت السريري ،هل يعتبر الموت السريري حالة وفاة أم ال؟

15

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور أحمد سالم العري .
20

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،الموت السريري ي تلف مامًا عن الموت
الدماغي .الموت الدماغي هو عمق عمق الدماغ ،أما الموت السريري
الكثير منه يستغر  6أشهر أو سنة أو سنتين ولكنه ليس مو ًا شرعيًا
أو طبيًا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور عبدالع ي حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أ التعريف وا ح .ووا ح أ

5

الموت السريري ليس وفاة؛ أل الوفاة اما يقول التعريف هو التوقف
التام لكل عالمات الحياة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت هوة محمد الكواري.

10

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أقول هل هناك دا ٍ لتعريف الوفاة؟
الوفاة معروفة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا .عباس.

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنقل لكم قرار مجمع الفقه اإلسالمي
التابع لمنظمة الم مر اإلسالمي في اجتماعه المنعقد في عما 1986م
وهو أ الش ص يعتبر شرعًا قد مات و ر ب عليه جميع األحكام المقررة
شرعًا للوفاة عند ذلك ذا بينت فيه حدى العالمتين :العالمة األول  :ذا
وقف قلبه و نفسه وقفًا امًا ،وحكم األطباء بأ هذا التوقف ال رجعة
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20

فيه .العالمة الثانية :ذا عطلت جميع وظائف دماغه عطالً نهائيًا ال رجعة
فيه ،وألذ دماغه في التحلل ،هذا ما انتهت ليه قرارات و وصيات مجمع
الفقه اإلسالمي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،فضل األخ الداتور منصور محمد سرحا .

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أننا ال نحتا
التعريف ،فهو صحيح .نحن وافقنا عل

ل

نقاش هذا

عريف المولود الحي ،فعند

10

قراء ه يتبين أ المولود الميت هو العكس .المولود الحي :هو الذي
ظهر عليه عالمات الحياة بعد لروجه أو لراجه من األم ،ووافقنا عليه
باألغلبية .وعندما أ ي ل المولود الميت فهو عكس المولود الحي،
ذ هذا التعريف ال يحتا ل نقاش ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)
20

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذا التعريف؟

(أغلبية موافقة)
25
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف .وننتقل اآل

ل

عريف (اإللطار) ،فهل

هناك مالحظات عليه؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

10

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

عريف

ل

(الش ص) ،فهل هناك مالحظات عليه؟
15

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل

عريف «الش ص» بتعديل اللجنة؟
20

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة .وننتقل اآل

ل

عريف

«الش ص المس ول قانونًا» ،فهل هناك مالحظات عليه؟ فضلي األلت
دالل جاسم ال ايد .
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا التعريف أوجب مس ولية التبليغ،
وأناطها بأش اص سيأ ي ذارهم ،ولكني

د حذف عبارة «وفي

حالة الطفل المت ل عنه» ،ومشرو القانو اما جاء من الحكومة
أ

بالصياغة التي قرأ ها األلت نانسي دينا لضوري ،واتب فيه ما

5

يتعلق بمجهولي األبوين ،ونص عل فقرة مهمة جدًا ،ونحن مس ولو
أمام هذه الشريحة في هذا المشرو  ،وفي حالة الطفل المت ل عنه فإ
المس ولية قع عل «أي جهة رسمية ي ولها القانو استالمه و سجيله
أو أي ش ص لر يصدر بتسميته قرار من الو ير» ،والحاالت التي
نتكلم عنها هي ما أال نعلم من هما األبوا و ما أ نعلم من هي األم

10

وال نعلم من هو األب ،هذه حاالت صدى لها القانو  ،أما المت ل عنهم
فإنهم يكونو معلومين ولكن ال تم مسألة القيد و نشأ هذه المشكلة
ويترك ه الء األفراد ،ولذلك بنت الدولة هذا األمر بنظام معين ،ولاصة
الحضانة األسرية ،حت لو رجعنا ل المادة  1من هذا القانو فسنجد
أنها ذارت مجهولي األبوين أو من تماثل ظروفهم ،والمقصود بظروفهم

15

أنهم مترواو  ،وبالتالي أطلب في هذا التعريف حديدًا أ نوافق عل
بقاء «الطفل المت ل عنه» ،مشرو الحكومة جاء ليكفل حقوقهم
بأ هناك من سينوب عن هذه الفئة في سجيلهم ،والقانو أعطاهم هذا
الحق ،أما أ نحذف هذه الج ئية ونترك األمر ونقوم فقط بمعالجة
المولود مجهول األبوين فال يصح ذلك ،فكالهما ظروفهما تشابه في
مسألة عدم وجود من ينوب عنهما في مسألة أ صدر لهما شهادة .أطلب
أ ينظر في هذا المو و ؛ ألننا مس ولو عن ه الء

وجدوا في

المجتمع وهم موجودو  ،وبالتالي ما أ يعاد هذا التعريف ل اللجنة
و نظر فيه و ارة الصحة وو ارة التنمية االجتماعية ،وو ارة التنمية
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االجتماعية بشكل أابر؛ أل ه الء في ذمتنا ذا لم ننتبه ل هذه
النقطة .وأارر أ قانو الحضانة األسرية أشار ل هذه األمور ،وبالتالي
نحن ال ن سر شيئًا ،نحن مجرد نعطي بموجب القانو الجهة الرسمية
صالحية سجيلهم ،أي أ

حفظ حقهم في التسجيل ،وهذا ما أ

في

مشرو الحكومة ولكن لم ي لذ فيه في المجلسين ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت الداتورة سوسن حاجي قوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،أؤاد ما فضلت به األلت دالل ال ايد
وأ من

عادة هذا التعريف ل اللجنة لم يد من الدراسة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت مقررة اللجنة.

15

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،للتو يح فقط ،في االستدراك جاءت
وصية اللجنة ب صوص المادة  6بالموافقة عل قرار مجلس النواب مع
استبدال بع

العبارات ،وأعتقد أ المادة  6و ح ما سألت عنه األلت

20

دالل ال ايد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ الداتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني
لش و اللجا بالمجلس ،هل لديك و يح؟
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المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،حقيقة المادة  6بتعديل مجلس النواب
الموقر أعطت مس ولية للش ص المس ول قانونًا بحيث يلت م بالتبليغ عن
المولود مجهول األب أو اللقيط ،وهذا حديد للمس ولية ،أي أ هذه
الج ئية وردت في البداية وأعطيت المس ولية في المادة  ،6وهذا النص

5

الذي م استدرااه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ لالد محمد المسلم.
10

العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه المهمة عهد في العالم ــ ونحن ج ء
من العالم ــ للبلديات والبلديات الفرعية ومكا ب التوثيق ،ونحن نناق
مع العالم التنمية المستدامة في األمم المتحدة 2030م ،وموا يع حقو
اإلنسا  ،وأينما ولد الش ص عل أي أرض في العالم فمن حقه بموجب

15

قانو األمم المتحدة الذي وقع عليه العالم أجمع أ يكتسب جنسية
البلد ،وأعتقد أننا ذا دللنا في التفاصيل الدقيقة والصغيرة لهذه النواحي
فلن نصل ل ما نرجوه أو ما نبتغيه في األمم المتحدة 2030م بصفتنا
دولة م سسات عالمية من بحقو اإلنسا يمانًا اامالً ،وشكرًا.
20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،واسمح لي بأنني شددت عل هذه النقطة
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ولكن حت أثبتها في المضبطة .ب صوص ما فضل به األخ لالد
المسلم ،أنا ال أ كلم عن ااتساب الجنسية بالوالدة في قليم ما ،وال
همني أمور ألرى ينظر ليها .ومع احترامي الشديد لما فضل به األخ
الداتور علي الطوالبة ،فإ اللقيط حكمه ي تلف عن حكم المت ل
عنه ،هناك فر بينهما ،ولو اانت في هذه األمور نسبة و ناسب لما
وردت في القانو في هذا الشأ  ،ونحن نعلم أ بع

5

الحاالت يكو

فيها امتنا و لٍ عن االبن أو االبنة...

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،حت يفهم اإللوة المو و جيدًا ،االبن المت ل عنه هو

10

معروف األبوين ولكنهما يمتنعا عن سجيله.

العضو دالل جاسم الزايد:
نعم سيدي الرئيس ،وحقيقة أنا عل يقين ولكن أحببت أيضًا أ
أسأل األخ عادل المعاودة عن هذه الج يئة ،وأ من أ يدلي بدلوه في

15

هذا الجانب .ولكن من نتكلم عنه هو من يُعلم من هو والده ووالد ه
ويت ل عنه ،وأارر أ هذه الحاالت موجودة ،وهذا ما حرك و ارة
التنمية االجتماعية عندما بادرت الحكومة بقانو الحضانة األسرية،
حيث اا القصد من هذا القانو أ

تكفل الدولة بمن راه والده

ووالد ه وهما معلوما  ،وال أحد يرغب في أ يكو معه ،وهذه الحالة
قد كو في سن مبكرة ،أي في سن الحضانة ،وقد كو منذ
الوالدة ،وبالتالي النص هنا غط ج ئية واحدة فقط ،غط المس ول
قانونًا ،حيث قوم الجهة الرسمية بتسجيل المت ل عنه ،فالنص أعطاها
حق التسجيل ،ولذلك ال وجد عجلة في أمر ما ير بط ار باطًا لصيقًا
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20

باإلنسا منذ والد ه ،وهذا ما حثتنا عليه الشريعة اإلسالمية وما أثبتته
لنا في مجاال ها ،واألمم المتحدة ع ت هذه المفاهيم ولكننا مل مو
بحماية أفراد هذا المجتمع ،وقد التفتت ل هذه النقطة المهمة في هذه
الج يئة وأورد ها .هناك فر شاسع بين اللقيط والمت ل عنه ،وأ من
أال نستعجل في قرار عريف ما بحجة أ األمر ال يشكل فرقًا ،أل

5

هذه الظروف لم مسنا ،وأرى عادة التعريف ل اللجنة لدراسته مع
و ارة الصحة وو ارة العمل والتنمية االجتماعية .سيدي الرئيس ،ذا
أحببتم سأقرأ لكم المادة الموجودة في قانو الحضانة األسرية ،المادة
 1في قانو الحضانة األسرية قول « :سليم طفل أو أاثر من األطفال
مجهولي األب أو األبوين أو األيتام أو ممن تشابه ظروفهم مع ه الء

10

ويحتاجو لمن يرعاهم ل أسرة بحرينية ،»...وعليه ألتمس من المجلس
أ يعاد هذا التعريف ل اللجنة ،و ذا قبل عديل هذا التعريف فإ هناك
مادة واحدة فقط مر بطة به وليس عدة مواد ،والمادة  6التي كلمت
عنها ألتي نانسي دينا لضوري ال صلة لها نهائيًا بهذا التعريف ،فهي
عرف مجهولي األب أو األبوين ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و
مجلسي الشورى والنواب.
20

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،منذ البداية سأ فق مع طلب األلت دالل
ال ايد عادة التعريف ل اللجنة ،حيث أرى أ هناك لبسًا و ربااًا في
بع

المواد .ولو ألذنا سلسل التعديل الذي ألذوا به اإللوة النواب

فسنرى أنهم استبدلوا حالة اللقيط بحالة الطفل المت ل عنه ،أي أنهم
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افتر وا أ المقصود بالمت ل عنه هو اللقيط ،هذا األمر األول ،وأنا
سأ كلم عن األمر من الناحية اللغوية أما الناحية القانونية فهي عند
األلت دالل ال ايد ،والسبب هو أنه في القانو األصلي لم يرد لفظ
لقيط أو مجهول األب أو مجهول األبوين ،وهذا اله أ

في عديالت

اإللوة النواب ،وغفلوا عن أنه في المادة  6ورد التالي« :يقيد الطفل

5

مجهول األب أو المت ل عنه» وألغوا حت عنوا المادة حت ال يدللوا
في شكالية التفاصيل ،وبكل أمانة لست عل

علم ما ذا اا

المت ل عنه حالة ألرى غير الحاالت األلرى و ال اا يجب أ يأ ي
ذار ذلك في التعاريف أيضًا ،أي يأ ي عريف للمت ل عنه و عريف
للقيط و عريف لمجهول األب أو األبوين ،وبالفعل التعريف له ار با بمواد

10

ألرى مثل المادة  6وغيرها أيضًا .أؤيد طلب األلت دالل ال ايد ليس
لمجرد م يد من االطمئنا ــ ونحن نحتا

ل االطمئنا بكل أمانة ــ

ولكن أيضًا حت نطمئن بأ القانو شمل ال الحاالت وال نغفل حالة
معينة ومن ثم نأ ي في وقت الحاجة ونرجع ل القانو وال نرى مادة
غطي هذه الحالة .أنا بالفعل ــ ذا سمحت لي بحسب المادة  105في
الفقرة الثانية من الئحتكم الداللية ــ أ من

15

عادة هذا اللفظ ل اللجنة

ــ وليس فقط هذا التعريف ــ وربطه أيضًا بالمواد األلرى المتعلقة به،
وفعالً أرى أ هناك للالً؛ أل اإللوة النواب رأوا أ الطفل المت ل عنه
هو اللقيط ،وعليه قالوا :في حالة اللقيط ،وأ

لواننا في مجلس

الشورى وغيروا اللقيط ل مجهول األبوين ،وال ذلك اا عملية

20

استنتاجات ال أعلم ما ذا اانت مبنية عل دراية أو علم بهذه الحالة.
ونشكر األلت دالل ال ايد عل

نبيهنا ل هذه الحالة ،نتمن

عادة

المو و ل اللجنة الم تصة وبحثه مع الجهات الحكومية الم تصة
بهذا المو و وننهيه بإذ ا ،.وشكرًا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت الداتورة سوسن حاجي قوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أاتفي بما فضلت به األلت دالل ال ايد

5

واألخ و ير ش و مجلسي الشورى والنواب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
10

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس ،بكل بساطة ،المت ل عنه ش ص يرث
ويُعلم من الذين ال يجو أ ير بط بهم برابط ال وا  ،حت لو اا هناك
لٍ .وسأسرد لكم حادثة قريبة :امرأة لم رَّ أبناءها منذ أ ولدوا،
وانفصلت عن ال و  ،عرفه ويعرفها ،ولم رَّ األبناء البتة لعشرات

15

السنين ،وأنجبت غيرهم وأرادت أال يرثوا منها ألنها لم رهم قط ولم
يروها قط وليست بينهم عالقة ،فما وجدت أحدًا من أهل العلم قال
بجوا حرمانهم من الميراث ( ،ا .أعط ال ذي حق حقه) ،فهذا
ليس لها وبالقانو بطل الوصية ذا اا بها حرما من له الحق .أعتقد
أ اللقيط ليس مت ل عنه ،وبإمكانه أ يت و من يشاء ،ولكن
المت ل عنه ال يستطيع أ يت و من يشاء ،فشتا أ يربط هذا بذاك،
األحكام

تلف ،والمة (اللقيط) هي مصطلح دار وشرعي وقانوني

وليس فيه شيء ،و نما هو يعالج و عًا ،ويشرح معن هذه الحالة .أما
المت ل عنه فوالداه معروفا  ،والقانو واألحكام
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يجو أ يربط هذا بذاك .أعتقد أ هذا األمر وا ح وال يحتا ل

ردد

فيه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ لميس حمد الرميحي.

5

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بشأ ما أثير من ساؤالت حول هذا
التعريف ،أعتقد من منظوري الش صي أنها ساؤالت في محلها ،ويجب
عادة هذه المادة ل اللجنة الم تصة للم يد من الدراسة .نحن صو نا

10

عل المادة  1ال اصة باألحكام العامة ،و عريف «المت ل عنه» يجب
أ يكو

من التعريفات الموجودة في المادة  ،1وطالما أننا سنعيد

هذه المادة ل اللجنة ،أرى عادة المادة  1ل اللجنة ،حت

توافق مع

عديالت المادة  ،2و ال سنعود ل المادة  1مرة ألرى ذا م التعديل
عل المادة  ،2وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت الداتورة سوسن حاجي قوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،طالما أننا ا فقنا عل

سمية اللقيط

بمجهول األبوين ،أرجو من السادة األعضاء أال نست دم مصطلح
(اللقيط) ،وأ

نرسخ المفهوم بشكل صحيح ونست دم مصطلح

(مجهول األبوين) ،وشكرًا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا .عباس.

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق مامًا مع ما فضل به األخ عادل

5

المعاودة ،فهناك فر شاسع ما بين مصطلح (اللقيط) وما بين مصطلح
(المت ل عنه) لفقر أو لغير ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

10

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل

عادة عريف «الش ص المس ول قانونًا»

15

ل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:

20

ذ يُعاد هذا التعريف ل اللجنة .ذا اا هناك عديل عل
المادة  1فهناك جراءات لاصة بذلك .ال نستطيع اآل أ نألذ رأيكم
بشأ مادة التعاريف في مجموعها؛ أل هناك فقرة ستعود ل اللجنة
للم يد من الدراسة ،لذلك نأمل أ
اما أ بع

تم موافا نا بها بأسر ما يمكن،

اإللوة األعضاء وممثلي الحكومة متفقو عل أهمية
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25

هذا المو و  ،لذا أرجو أ يتم األلذ بهذا الرأي .فضل سعادة األخ
غانم بن فضل البوعينين و ير ش و مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،اما صوت المجلس ،رجع هذه الفقرة

5

ل اللجنة للم يد من الدراسة ،ونحن فعالً نرى أ لها ار باطًا بأاثر
من مادة الحقة ،ونتمن أ ينظر ل المو و بصورة أشمل ،حيث ننا
الحظنا أنه لالل دقائق التلفنا عل

عريف مصطلح (المت ل عنه)

ومصطلح (مجهول األبوين) ،لذا أ من أ يكو هناك عريف لهذه
الفئة ،وأ

حدد ،وأ يحميها القانو مستقبالً ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أ هناك حلين :ما أ نعيد القانو برمته ل
اللجنة حت يعيدوا النظر في المواد التي لها ار با

بالتعديل الذي

سيجرى عل هذا التعريف ،و ما أ نستلم التعديل وبناءً عليه نعدل المواد

15

الالحقة ،وأنا أفضل أ يعود مشرو القانو برمته ل اللجنة للم يد من
الدراسة ،وأ ينظروا في ال المواد التي لها ار با

بهذا التعريف.

فضل األخ الداتور أحمد سالم العري .

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أ نسير في مناقشة مشرو القانو ،
والمواد التي لها عالقة بهذا التعريف عاد ل اللجنة ،فقد كو هناك
مواد ليست لها عالقة بهذا التعديل ،فلماذا نعيد مشرو القانو برمته
ل اللجنة للم يد من الدراسة؟ وشكرًا.
25
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و
مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،من وجهة نظري أ ننظر ل مشرو
القانو بشمولية أاثر ،فأنا ل اآل فتحت صفحتين من جدول مواد
مشرو القانو والحظت أ المادة  9اذلك نص عل « :بمراعاة
أحكام المادة  6من هذا القانو » ،وبالتالي سنعود مرة ألرى ل المادة
 ،6وقد كو هناك مواد ألرى في مشرو القانو
المادة  ،6فإذا اا اإللوة مطمئنين بأ

%90

راعي أحكام

10

من المواد ليس عليها

لالف ،فلن نظر ليها اللجنة مرة ألرى وانته المو و  ،ولكن أرى
أنه من الضروري أ

كو هناك نظرة شاملة من قبل أعضاء اللجنة

عل مواد مشرو القانو بحضور ممثلي الحكومة واإللوة المستشارين
القانونيين ،وأعتقد أنهم في اجتما واحد قد ينهو المو و  ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)

20

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل

عادة مشرو القانو

ل اللجنة لم يد

من الدراسة؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُعاد مشرو القانو
المو و  ،أرى أ

ل

اللجنة .قبل أ ننتهي من هذا

ن صص مدة أسبوعين لدراسة مشرو القانو

وموافا نا به من جديد ،و ذا لم يستطع اإللوا االنتهاء منه في هذه
المدة ،فمن الممكن مديد المدة أسبوعًا أو أسبوعين لرين .اليوم
أقول للوفد الفرنسي

5

 %25من أعضاء المجلس من النساء ،ولكنهن

مسيطرات عل المجلس ،فمقررة اللجنة لتقرير مشرو القانو هذا
اانت األلت نانسي دينا لضوري ،ومقررة اللجنة لتقرير مشرو القانو
القادم هي الداتورة فاطمة الكوهجي ،والمدالالت عامرة من قبل
األلوات دالل ال ايد والداتورة سوسن قوي وغيرهن ،فما شاء ا.

10

أداء األلوات األعضاء في المجلس شيء طيب ،لذلك نستحق أ نكو
في المرا الرابع في مكين المرأة .ننتقل اآل

ل البند التالي من

جدول األعمال وال اص بمناقشة قرير لجنة ال دمات ب صوص مشرو
قانو بتعديل المادة التاسعة من القانو رقم ( )18لسنة 2006م بشأ
الضما االجتماعي( ،المعد في

وء االقتراح بقانو «بصيغته المعدلة»

15

المقدم من مجلس النواب) .وأطلب من األلت الداتورة فاطمة
عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه ل المنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه في

20

المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس عل

ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.

(انظر الملحق  /2صفحة )166
5

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو القانو  .فضلي
األلت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة مشرو قانو بتعديل
المادة التاسعة من القانو
االجتماعي (المعد في

رقم ( )18لسنة 2006م بشأ

الضما

وء االقتراح بقانو «بصيغته المعدلة» المقدم

من مجلس النواب) ،واستعر ت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،والمستشار القانوني لش و اللجا ،

15

والمستشار القانوني المساعد بالمجلس ،واستمعت لمالحظات و ارة
العمل والتنمية االجتماعية ،واطلعت عل

رأي لجنة الش و المالية

واالقتصادية ،ورأي لجنة الش و التشريعية والقانونية الذي جاء م ادًا
سالمة مشرو القانو من الناحيتين الدستورية والقانونية ،واطلعت اللجنة
عل مواد مشرو القانو ومذار ي الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء

20

القانوني بشأنه ،اما اطلعت عل قرار مجلس النواب ومرفقا ه .يتألف
مشرو القانو فضالً عن الديباجة من ماد ين نصت المادة األول عل
استبدال نص المادة  9من القانو بالنص التالي« :ال يجو في جميع
األحوال أ

قل المساعدة االجتماعية شهريًا عن سبعين دينارًا للفرد

الواحد ،ومائة وعشرين دينارًا لألسرة المكونة من فردين ،ولمسة
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 4

( ) 51

2017/11/26م

المضبطة 8

25

وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد األسرة التي ي يد عددها عل ذلك،
و اد المساعدة االجتماعية الشهرية بنسبة  %3سنويًا» .أما المادة الثانية
فجاءت نفيذية .واللجنة ذ قدر الهدف النبيل الذي يسع
مشرو القانو فإنها ود يراد المالحظات اآل ية1 :ــ
سي دي ل

ل

حقيقه

مشرو القانو

يادة األعباء المالية عل المي انية العامة ،حيث ال يمكن

5

جاو النفقات الواردة في قانو المي انية والقوانين المعدلة ،األمر الذي
يستوجب فتح اعتماد

افي لتغطية االحتياجات المالية لهذه ال يادة،

و الظروف االقتصادية والمالية التي مر بها الدولة في الوقت الحا ر
ال سمح ب يادة األعباء المالية عل المي انية العامة2 .ــ

مشرو القانو

بتحديد يادة المساعدة االجتماعية الشهرية بنسبة  %3لم يستند ل أي
دراسة بحثية للواقع االجتماعي واالقتصادي بمملكة البحرين3 .ــ

10

نظام

المساعدة االجتماعية التي قدمها و ارة العمل والتنمية االجتماعية ي تلف
عن نظام ال يادات السنوية التي منح لموظفي الحكومة أو القطا
ال اص4 .ــ لم جد اللجنة في التشريعات المقارنة األلرى ال اصة
بالضما االجتماعي أي نصوص تضمن يادة سنوية عل المساعدة
االجتماعية .وفي

15

وء ال ذلك ،رى اللجنة التوصية بعدم الموافقة من

حيث المبدأ عل مشرو قانو بتعديل المادة التاسعة من القانو رقم
( )18لسنة 2006م بشأ الضما االجتماعي( ،المعد في

وء االقتراح

بقانو «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) ،واألمر معروض
عل مجلسكم الموقر ،وشكرًا.

20

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ فضل األخ عبدالرحمن محمد
جمشير.
25
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العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ وجه بالشكر ل لجنة ال دمات عل
قريرها الوافي ،ولكن أعتقد أ

وصية اللجنة بهذه الصياغة سوف

رسل رسائل لاطئة ل األسر المحتاجة و ل المجتمع و ل منظمات
المجتمع المدني .اما أ فق مع اللجنة في أ نظام المساعدة االجتماعية

5

الذي قدمه و ارة العمل والتنمية االجتماعية ي تلف عن نظام ال يادات
السنوية التي منح لموظفي الحكومة أو القطا ال اص بنسبة ،%3
الدولة وعل رأسها جاللة الملك ،غير مقصرين في العناية بهذه األسر،
ودائمًا ي ادو أهمية الرعاية االجتماعية واالهتمام بهذه األسر .من
لالل قراء ي لتقرير اللجنة وجدت أ اللجنة المالية ذارت أنها اعتمدت

10

في المي انية في عامي  2017و2018م يادة قدر بـ %3قريبًا في عام
2017م وبـ %14في 2018م ،فال يادة المطلوبة متوافرة أصالً وو ارة
العمل والتنمية االجتماعية قول في قريرها نها رفعت المي انية لألسر
المحتاجة المشمولة بالضما االجتماعي من  13مليونًا و 400ألف دينار
ل  21مليونًا و 630ألف دينار عام 2015م ،حيث قدر هذه ال يادة

15

بـ .%61وفي عام 2016م ار فعت حوالي %14؛ ذ هناك يادات،
وأعتقد أ الفقرة التي قول ننا نحتا ل دراسة متأنية هي لب الحل
لهذا المو و ؛ أل األسر لن ظل محتاجة دائمًا وسوف تغير هذه
القوائم ،واألسر المحتاجة قد تحول ل أسر منتجة وبالتالي ال شملها
وابط الضما االجتماعي ،هذه متغيرات ،وهناك غيرات في المجتمع
من حيث التض م وغيره ،وبالتالي قد حتا

ل مبالغ أاثر من الـ

 ،%3فلو حددنا  %3لكل فرد يحصل اآل عل  70دينارًا فال يادة
ستكو دينارين فقط ،واألسر المكونة من ش صين وأاثر التي
حصل عل  120دينارًا ستحصل حينها عل  3دنانير ونصف ،والفرد
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الذي يحصل عل  25دينارًا سيحصل بعد هذه ال يادة عل  750فلسًا،
ما هذه ال يادة؟! هي ال شيء ،هم يحتاجو ل أاثر من ذلك ،وأعتقد
أ

جراء دراسة ال سنتين لهذه الفئة أفضل في رأيي ،عل أساس أ

ال يادة قرر مع ال مي انية قر لالل سنتين ،فقد كو المي انية
مر فعة وقد كو من فضة ،وهذا األمر يعتمد عل
المشمولة بالضما االجتماعي .أعتقد أ

عدد األسر

رجا التقرير ل

5

اللجنة

ودراسته مرة ألرى واست الص وصية جديرة بهذه الفئة سيكو
أفضل ،ولصوصًا أ مجلس الشورى يدعم مثل هذه ال يادة

اانت

فعالً مبنية عل دراسة وافية ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ل لجنة ال دمات عل

15

هذا التقرير ،أعتقد أ هذا المو و مهم وحساس جدًا بالنسبة ل فئة
ابيرة من مواطني البحرين .أؤيد مامًا ما جاء في قرير اللجنة من
نقا

و وصيات ،لكن الس ال اآل  :الحكومة الموقرة دائمًا ت ذ

القرار الصائب فيما ي ص مصلحة المواطنين ،فمثالً أسعار النفط
ان فضت بنسب ابيرة ،وعل الحكومة أ

تكيف مع هذا الو ع،

ولو ار فع مستقبالً سعر برميل النفط ل  %70أو  %90فالبد أ قوم
الحكومة والمس ولو في الدولة بمراجعة مثل هذه القرارات ولاصة
فيما ي ص المساعدة في الشق االجتماعي للمواطنين ،فأعتقد أ اللجنة
وا حة في صورها ،وانا نتمن عل مجلس النواب أ يألذ في
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االعتبار الو ع االقتصادي للدول وليس في البحرين فحسب ،حت ال
يكو هناك نو من عدم اال فا بين المجلسين .عندما قدمت الحكومة
الموقرة مشرو برنامج الحكومة اا بإمكا مجلس النواب أ يطرح
هذه المشكلة ،واا بإمكانهم أايد حاجتهم ل مبالغ أاثر حت
يمكن للمواطنين أ

يحصلوا عل

مثل هذه ال يادات ،فلماذا لم

5

يتحراوا في لك الفترة؟ ولماذا يضعوا اللوم دائمًا عل مجلس الشورى؟!
جميعنا مع رفاهية المواطنين ،ومع ا اذ قرارات اقتصادية واجتماعية
صب في مصلحة المواطن ،ولكن هناك معوقات منع المجلس الموقر
أو الجهات الحكومية األلرى من ا اذ مثل هذه القرارات ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقدم الشكر الج يل ل اللجنة عل هذا

15

التقرير ولصوصًا فيما يهدف ليه هذا التقرير من هدف نبيل ،لكن
مجريات التقرير ثبت رف

التوصية .في الواقع أ نسبة ال يادة المقدرة

بــ %3التي منح للموظفين أو المتقاعدين في الدولة هي لمواجهة األعباء
االقتصادية ،وأعتقد أ الفئة المستهدفة في هذا القانو ال

تلف

حاجا ها عن حاجات الفئات األلرى التي منح هذه ال يادة ،فأ فق مامًا
مع ما ذاره األخ عبدالرحمن جمشير من أ رف

هذه الفكرة وهذا

المقترح سيرسل رسائل غير جيدة للبحرين ،ولصوصًا أ حكومة
البحرين وعل رأسها جاللة الملك دائمًا يراعو هذه الفئات المحتاجة.
من ناحية ألرى ذار و ارة العمل والتنمية االجتماعية أ المو و
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ل دراسة معمقة ،وأ من أ

يحتا

كو هذه الدراسة مبنية عل

حاجات فعلية لهذه الفئة من المواطنين وليس فقط بما يقدر بـ،%3
فربما نستنتج من دراسة معمقة ومستفيضة جريها الجهة المعنية أ
هناك حاجة ل مبالغ أابر حتا ليها هذه الفئات ،فأعتقد أ هذا
المو و غير مكتمل ،وال نعلم هل نحن بحاجة ل
نرف

يادة  %3أم

5

المشرو باعتبار أ لجنة الش و المالية واالقتصادية رأت أنه

سيضيف أعباء عل المي انية العامة للدولة ،وهذا أمر م اد حيث
أي يادة في المي انية ستشكل عبئًا عل المي انية المعتمدة ،لكن
باعتبار أ هذا المو و يمس هذه الفئة من المواطنين فأعتقد أنه يجب
النظر ليه بعناية وبم يد من الرحمة ،وشكرًا.

10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت جميلة علي سلما .

العضو جميلة علي سلمان:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق في ج ئيات اثيرة مع ما فضل به
اإللوة الذين سبقوني ولن أارر .لكن أؤاد أ الهدف من الضما
االجتماعي هو أنه

ما م قت ،وهذا ما أاد ه اللجنة ،الضما

االجتماعي قد يتغير و تغير قيمته بناء عل المتغيرات ،فهناك أسر
ستحق الضما االجتماعي وهناك أسر قد تغير ظروفها أو صبح
ــ اما فضل األخ عبدالرحمن جمشير ــ أسرًا منتجة و عتمد عل نفسها،
وبالتالي

ر عن نطا الضما االجتماعي ،لذلك فإ و ع مي انية

محددة بحسب ما جاء في هذا المشرو سيكو من الصعوبة بمكا ،
وفي صوري أ و ارة العمل والتنمية االجتماعية مع المتغيرات التي طرأت
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عل الو ع االقتصادي في البلد ومع قرار الرسوم وفرض الضرائب
فيجب جراء دراسة وا حة بحيث يعاد قييم األعباء المالية عل األسر
المحتاجة أو األسر الفقيرة ،فنحن ال نطمح ل

يادة  %3فقط بل ل

رفع الدعم أاثر مما هو مقرر اآل بناء عل هذه المتغيرات من يادة
رسوم أو فرض

رائب حالية ولصوصًا أننا نسير في ا جاه فرض

5

رائب مستقبلية ،لذلك يجب االستعداد لهذه المرحلة بحيث ال ُفاجأ
هذه األسر المحدودة الدلل أو الفقيرة بأعباء مالية ال يمكن أ تحملها
في المستقبل اوننا لم ن رجها من مستوى العو والحاجة ،بل قد
نضعها مع هذه ال يادات والظروف المتغيرة وبالمستوى نفسه لما قبل
حصولها عل الضما االجتماعي ،لذلك نأمل من و ارة العمل والتنمية

10

االجتماعية والحكومة البدء بهذا المو و  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت هوة محمد الكواري.
15

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر اللجنة عل هذا التقرير
ولكن انت أ من الحصول عل

حصائيات من و ارة العمل والتنمية

االجتماعية بعدد األسر الموجودة

من القوائم ،ونسب األسر التي

لرجت من هذه القوائم بناء عل

طويرها الذا ي واالستثماري وأهم

األعمال التي قوم بها ،نحن نسمع اثيرًا اما ذار اإللوة ال مالء
أ هناك الكثير من المشاريع التي قوم بها هذه األسر ،فهناك أسر
منتجة وهناك مشاريع ليرية ،فهل المو و متو أم أ األسرة الواحدة
لديها أاثر من مدلول؟ أ من أ يقل عدد األسر التي حتا
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الضما االجتماعي ،ف يادة المبالغ المرصودة يمكن است دامها في
حال او األسر الموجودة عتمد عل نفسها و طور دللها من لالل
نحصل عل

حصائيات محددة

البرامج الم تلفة ،اما أ من

بإجمالي عدد األسر المستفيدة ،وعدد األسر التي

ر من هذه القوائم،

والتي نتمن أال دلل

أ

منها مرة ألرى ،في محاولة لوجود برنامج

5

متكامل يمكن من لالله متابعة األسر وصوالً ل االعتماد عل نفسها،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت الداتورة جهاد عبدا .الفا ل.

10

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية ي سفني عدم وجود الجهة المعنية
بهذا المشرو  ،وأ من أ يبلغنا سعادة الو ير عن سبب عدم حضورهم،
فال الو ير المعني موجود وال ممثلي الجهة المعنية موجودو  ،نحن نناق

15

مو و مهم ،فأين الجهة المعنية؟! هناك ساؤالت عند اإللوة األعضاء
ال وجد لها جابات .فهل يعقل ذلك؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و

20

مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،انت أنتظر االستما

ل الم يد من

المدالالت ألعلق بعد ذلك عليها ،هذا أوالً .ثانيًا ،نحن أرجعنا قانو
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 4

( ) 58

2017/11/26م

المضبطة 8

25

نظيم سجيل المواليد والوفيات فكا الظن أنه سيستغر وقتًا ،اإللوة
في الجهة المعنية في طريقهم ل حضور الجلسة ،نحن ننظم الوقت بما
يسمح بحضور اإللوة في الجهات المعنية ،بحيث ينتهوا من أعمالهم في
الو ارة ثم يأ وا ل المجلس .ثالثًا :نحن اآل بصدد نظيم عملية الدعم
النقدي للمواطنين ،فقد سبقتنا دول اثيرة ل ذلك حيث نظمت عملية

5

الدعم النقدي وجعلته عند جهة واحدة ،حاليًا و ارة اإلسكا لديها دعم
نقدي ،واذلك و ارة العمل والتنمية االجتماعية واذلك بع
األلرى ،فنحن اآل بصدد نظيم هذه العملية بحيث

الجهات

تص جهة واحدة

بتحديد األسر المحتاجة؛ أل الكثير من األسر ستفيد من أاثر من
معونة وليست معونة واحدة فقط ،فمن المهم نظيم هذه العملية ،ويجب

10

أ ينظر هذا المشرو مع باقي المشاريع التي قدمها الحكومة ،وأقول
الهدف من هذا المشرو هو التعوي

عن ال يادة المضطردة في

أسعار السلع وال دمات في األسوا  ،والحكومة بالفعل صرف عالوة
غالء ،ذًا انتف

الهدف المطلوب من لالل مشرو

لر دفع فيه

الحكومة عشرات الماليين من الدنانير لدعم المواطنين ،وبالطبع عالوة

15

الغالء شمل الجميع وليس فئة محددة فقط .مشرو الضما االجتماعي
أ

بمبادرة من جاللة الملك ،وأشكر األخ عادل المعاودة الذي اا

عضوًا في مجلس النواب و طر

ل هذا المو و  ،واا الهدف من

المشرو هو المساعدة التي قد كو م قتة ،ولكن المالحظ أ هناك
أُسرًا

ر من النظام و دلل أُسر ألرى .األلت هوة الكواري سألت

عن األعداد ،واألعداد موجودة في صفحة رقم  515من جدول األعمال،
حيث يوجد في هذه الصفحة عدد األسر المستفيدة التي صل ل 15
ألف أسرة في البحرين .معالي الرئيس ،المو و ليس بهذه البساطة،
أعني الـ %3و راامها المستقبلي ،وأعتقد أ أحد اإللوة اقترح أ
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يعود المشرو ل اللجنة من أجل أ ــ اما قلت ــ يُنظر ليه بطريقة
أاثر شمولية من اونه مجرد مادة في قانو واحد ،المو و أوسع
من ذلك وأابر ،ولكن رأي الحكومة جاء في مذار ها بأنها ال وافق
عل هذا التعديل عل القانو  ،واألمر أوالً وأليرًا لمجلسكم الموقر،
وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،بسم ا .والحمد  .والصالة والسالم
عل رسول ا ،.أوالً هناك عبرة للعمل من أجل هذا الوطن في هذا
القانو  ،هذا القانو بقي في األدرا لمدة سنتين وأاثر ،ولم يُحرك
فيه ساان رغم أ هذا المشرو يهتم بأبسط وأ عف طبقة في البلد،
وأحمد ا .ع وجل أ هذا هو أول مشرو أ قدم به في مجلس النواب
في عام 2002م ،وبقي معلقًا لثالث سنوات حت

15

دلل أبو البحرين جاللة

الملك حفظه ا ،.وشُرِحَّ له المو و فتحرات عجلة هذا المشرو من
اليوم التالي ،وال له هدف ،ال شك في أ جاللة الملك هو أبو الجميع
ومس ول عن الجميع ،ونحن علينا مس ولية جاه بعضنا البع  ،واا
الهدف أال يكو هناك مواطن ال يجد ما يتعش به ،مع هذا القانو
شاء ا .لن يوجد مواطن ليس عنده شيئًا يأاله ،وهذا هو أدن
شيء .أحمد ا .ع وجل ثم أشكر لجاللة الملك هذا المشرو المبارك
الذي هو من أرج وأفضل وأعظم المشاريع التي قُدِمَّت واستفاد منها
الناس ،بل أبسط الناس في البلد ،والحمد  ،.والشكر موصول ل
مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 4

( ) 60

2017/11/26م

المضبطة 8

20

المس ولين أيضًا في الو ارة المعنية حيث عاونوا جدًا .اليوم أجد االمًا
بعضه يناق

بعضه اآللر ،هناك االم أؤيده و لر ألالفه ،أوالً:

الكثير من األش اص الموجودين في القاعة من أعضاء وموظفين ابار
ومس ولين وغيرهم لن يشعر أحدهم ذا اد را به  100أو  200دينار أو
نقص ،لن يشعر بذلك ،ولكن هناك مواطن الـ 5دنانير عنده يُحسب لها

5

حساب ،بل يتعن من هذا المحل ل ذاك المحل لتوفير نصف دينار أو
دينار ،هذا أوالً .فال نقول

هذا شيء هيد ال يسوى شيئًا ،ألنه هيد

عند أناس ،وليس ب هيد عند لرين .األمر الثاني :أنا أجريت معادلة
حسابية بسيطة ،قارنت هذا المشرو بطيرا ال ليج ،وأنا من الم يدين
ــ وأقولها بكل صراحة ــ لدعم طيرا ال ليج والوقوف معها ألنها شراة

10

وطنية ،وليست القضية قضية الموظفين البحرينيين العاملين في
الشراة ،و نما هي قضية عجلة اقتصادية حتا
ولستُ

ل هذا المرفق،

ده ،ولكني عملت مقارنة بين الدعم ألبناء البحرين الموظفين

وهذا القانو  ،ووجدت أنه بحسب عدد الموظفين لو اا دعم طيرا
ال ليج ب يادة  83موظفًا لغطينا ال المطلوب للضما االجتماعي لـ15

15

ألف مستفيد ،أسرة وفرد؛ النا وافقنا عل المي انية ،ووافقنا عل 75
مليونًا لطيرا ال ليج ،ووا .الذي ال له ال هو ــ و

ت
شاء ا .لس ُ

حانثًا ــ لو اا الدعم  80مليونًا لوافقنا ،الحكومة أصالً أعطتهم 60
مليونًا ،ولكن لو قيل لنا

الشراة حتا  80مليونًا ــ بفر لمسة

ماليين ــ لوافقنا ألنه مشرو حيوي ومهم ،فلماذا نوافق هناك وهنا نجعل
اأ المي انية ستتعطل وسينهار االقتصاد من أجل أحو المواطنين
عندنا ،صحيح أ األمر اما فضل ألونا عبدالرحمن جمشير هو
دينارا أو دينارا ونصف أو  750فلسًا ولكنهم يريدونها؛ وعجبي ،نحن
نهتم ،وهو واجبنا أ نهتم بجميع الشرائح ،والغالء والضرائب وااللت امات
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التي يد ،ولكن نحاسب لكل هذا وال نحاسب لهذه الشريحة! أقول
ننا يجب أال ننس أ هناك شيئًا اسمه التوفيق من ا .ع وجل ،يجب
أ نعلم أ الكو يدبره ا .ع وجل ،هذه عقيدة يجب أ نعتقدها،
وأننا ذا حملنا هم البسطاء فإ ا .ع وجل سيبارك لنا في األمور
األلرى ،هذه األمور البد أ نعتقدها سواء انا من الماديين أو غير

5

الماديين؛ وهذه ال أقول نها صدقة ،بل هي حق للمواطن ،ولكن رسولنا
صل ا .عليه و له وسلم ماذا يقول :يقول ثالث أقسم عليهن ،وأحدثكم
حديثًا فاحفظوه ،منها :قال :ما نقصت صدقة من مال ،فكيف ذا اا
هذا الدعم ألبنائك و لوانك و بائك وألمها ك؟! هي أعظم صدقة ،وأعظم
بذل ،ووا .ال أعتقد أ قياد نا وحكومتنا ذا رفع األمر ليهم مباشرة

10

لن يترددوا البتة في هذا ،أبدًا .ذار األخ عبدالرحمن جمشير أنهم
يستحقو أاثر من ذلك ،وأقول نعم هم يستحقو أاثر من ذلك،
والنا ن يد ،ولكن أقول

قولنا نهم يستحقو أاثر من ذلك ال

يعني أ نوقف هذا المشرو ونَّئِد هذا المشرو من أجل الم يد من
الدراسة ومن ثم ال ن ر بشيء من ذلك ،نحن نر

بالقليل اآل  ،ومن

15

ثم من لديه يادة فليتفضل .يا لواني ،وا .لو اا من جيوبنا وقالوا
لنا فلنضع صندوقًا ونساهم فيه جميعًا ،ونحن هنا نتكلم عن العاطل
والعاج والذي ليس له دلل ،له الء نتكلم ،فلن نتردد 3 ،ماليين
اعتبروها طيارة ،اعتبروا هذا المبلغ طيارة عطلت ،بهذه البساطة فلننظر
ل األمر ،فوا.

مثل هذه المشاريع كو براة علينا ،وبراة

عل البالد ،ولندلل السرور عل ه الء البسطاء ،وهم أول الناس ،نعم
هم أول من نتحدث عنهم؛ ولذلك أرجو من لواني الذين يفوقونني في
الدراية المالية والدراسة االاتوارية أال يعقدوا األمر ،ولندعه ببساطة،
فهو مبلغ بسيط ،وبإذ ا .نحن قادرو عليه .وعن التقشف أرجو أ
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يعذرني سعادة و ير ش و مجلسي الشورى والنواب ،وهو قدوة ،وأعلم
أمورًا لن أفصح عنها مامًا ،ولكن أعرف أنه بدأ ووفر عل الدولة في
لواص و ار ه ،وهذه شهادة له طبعًا هو لم يتوقع أ أذارها ،نعم النا
نستطيع أ نوفر في أشياء اثيرة ،ولو شئت لذارت التفاصيل ،لكن
أقول ا راوا التوفير للجوانب التي يُمكن أ

وفر لنا أاثر ،أما هذا

5

الفتات فإنه يبعث الفرح والسرور والراحة والشعور باالهتمام في نفوس
هذه الطبقة الكادحة .أشكر لواني وألوا ي األعضاء جميعًا وأقول:
لِنُفرح هذه الشريحة ،ووا .لن يد بالدنا ال ليرًا ورلاءً بإذ ا .ع
وجل ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،في البداية أشكر اللجنة عل

قريرها،

15

واذلك ما فضل به حديدًا األخ عبدالرحمن جمشير في مقدمة االمه
ثم فضل به اإللوة األعضاء ،وأريد أ أبين أمرًا سبق أ طرحته في
المجلس في هذه الج ئية حديدًا ،وقد ذارها أيضًا األخ عادل المعاودة
في االمه ،وهي مسألة اريخ قديم هذه المقترحات ،والعمل عل
مريرها في هذا الوقت الذي نحن مقبلو فيه عل فترة انت ابات ،وفي
الوقت ذا ه نحن اليوم في السلطة التشريعية وفي الدولة نعمل عل
المبادئ الدستورية الموجودة في دستورنا ،والدستور قرر مسألة العي
الكريم ،ونجد واقع الحال م تلف ،ما هو و عنا؟! الو ع أ الدولة
عمل عل هذا األمر والسلطة التشريعية اذلك ،والقطا ال اص أيضًا
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يدعم برامج الدولة في هذا الجانب ،لكن ينشأ ما ينشأ في ال مرة
نناق

فيها مثل هذه المشاريع بقوانين التي أعتقد أ الجميع يعلمو

ليا ها وطريقتها و جراءا ها؛ اليوم بدالً من أ نتكلم عن النسبة التي
ستُقرر ومطلوب ياد ها بموجب هذا القانو فإنه ال يُحقق الطموح وال
يُحقق اآلمال بالنسبة ل المستفيدين من هذا االستحقا  ،نحن طموحنا

5

من القائمين عل برنامج عمل الحكومة أ يعملوا عل النهج الذي عُمِلَّ
به في يادة المبالغ المُ صصة ،نأ ي عل ذارها أيضًا وهي ثابتة
ومثبتة ،هل الدولة عاطت معها بان فاض أم يادة عندما م طرح مسألة
رفع هذه الم صصات؟ اانت قد بدأت بـ 13مليونًا ،واليوم وصلت ل
قرابة  25مليونًا لُصصت في المي انية العامة لضما
االستحقاقات ،يبق أ نرى اليوم

دفع هذه

10

مانات الدولة االجتماعية في القوانين

التي مرت عل الغرفتين .نحن في مجلس الشورى أدللنا عددًا من الفئات
التي طلبنا أ

ضاف ل المستفيدين من المساعدات االجتماعية ،و م

مها ،ومنها (المهجورة ،والع باء ،وذوو اإلعاقة) ،شارانا في
السلطة التشريعية والحكومة عل

م عدة فئات ل المستفيدين من

15

هذا البرنامج .بالنسبة ل الدراسة التي نتكلم عنها والمطالب التي انا
دائمًا نطالب بها ،فال طوة التي أشار ليها سعادة األخ غانم البوعينين
هي أ كو هناك جهة واحدة تعامل مع هذه الفئات في استحقاقا ها،
وأ

كو اإلجراءات والقيود ميسرة ،واألش اص الذين ال يمكنهم

التعاطي مع اآلليات الحديثة في دلال بيانا هم نوفر لهم فئات صلهم
ل بيو هم ،وهذا ما يتم عمله اآل  .الصور القبيحة المتبادلة في هذا
الجانب غير جدية ،وليست ذات جدوى نهائيًا ،حيث يُرسل بأننا ننتظر
الموافقة ،فربما يكو سقف مطالبنا أعل من سقف مطالب مجلس
النواب ،ألننا ال نملك صالحية معينة .الحديث عن مسألة النسب بهذه
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الطريقة ليس مجديًا نهائيًا ،وأي جهة وأي بنوك عاملت مع دعم األسر
في هذه الظروف دائمًا ما نظر ل مسألة المبالغ الم صصة ،و عتمد
عل ذلك ،وال عتمد عل ال يادات بالحد الذي م ذاره من اإللوا ،
و اا ذلك مج يًا بالنسبة ليهم ،فت تلف النظرة ليه .المواطنو من
هذه الفئة يحتاجو اليوم ل أ ينظر ليهم بآلية واحدة و جراءات ثابتة،

5

فكم ست يد له في الم صص ال سنتين؟ وام من األسر التي يفترض
عل الدولة والسلطة التشريعية العمل عل

لراجهم من هذه الفئة بحيث

ال تم رعايتهم باستمرار؟ وعن طريق ماذا؟ يجب علينا أ نبحث حاالت
أفراد األسرة ،فإذا وجدنا ــ مثالً ــ ولدًا عاطالً عن العمل فنعمل عل
وظيفه وفقًا لبرنامج العاطلين عن العمل ،ونضمن استمراريته .ذا لديهم
بنات ــ مثالً ــ لم يكملن عليمهن فيجب أ نعمل عل

10

مساعد هن

الستكمال عليمهن .لديك أمور يمكنك نتاجها وقمنا بعمل السجالت
االفترا ية ،فيجب أ أقوم أنا بالدور نيابة عنهم لتسهيل جراءا هم أمام
الو ارات حت
ل

االستما

تمكن من عالة نفسها بدو أ
ل

ضطر بين وقت و لر

الكلمات التي ست دم في النقاش (نعطيهم،

15

ويستحقو  ،والدينار) ،هذا الكالم ال يقبل الش ص أ يسمعه عن
نفسه ،حيث يتردد ذلك عند مناقشتنا لكل مشرو  .لو نسأل اليوم هذه
األسر أو األفراد الذين نتكلم عنهم ما هو و ع أبنائهم؟ وهل أاملوا
مستواهم التعليمي؟ ومت يكو دلل اإلنسا

عيفًا؟ يكو دلله

عيفًا عندما يكو لدى أفراد أسر ه مشكلة ،فإما لم يكملوا
عليمهم ،و ما أنهم لم يحصلوا عل التعليم أساسًا ،ولم يتمكنوا من
الدراسة ،فهناك أش اص لم يتمكنوا من االلتحا بالجامعة ألنه ليس
لديهم سيارات وصلهم ل الجامعة ،وال يمكنهم دفع أجرة التوصيل؛
لذا يجب أ نبحث هذه الحاالت ونس ر لهم اآلليات التي يمكن أ
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ساعدهم في أ يصلوا ل الجامعة ،أو نساعدهم في الرسوم .الدولة
معنية به الء األش اص و عمل من أجلهم ،والسلطة التشريعية عمل
اذلك من أجلهم ،ولكن دور السلطة التشريعية اآل أابر ،أابر
بماذا؟ لديكم حق النقاش العام للطلبات ،دائمًا ما نقول (نادوا،
واعملوا)! ذا لم قم الحكومة بعمل الدراسة ،فلنقم نحن بذلك،

5

ولنكلف بيت لبرة ونقول له قم بعمل دراسة ب صوص هذه اإلشكالية.
ايفية ممارستي لدوري بصفتي عضوًا في السلطة التشريعية هي أ
أقوم بدعم ه الء شريعيًا .كرار مثل هذه التشريعات و عادة الكالم
نفسه و بادل اال هامات ال يجدي نفعًا ،فلماذا ننتظر من الحكومة دائمًا
عمل هذه الدراسات؟ هل ينص الدستور عل منع البرلما من القيام

10

بدراسا ه؟! ال يمنع الدستور ذلك ،وال وجد معلومات سرية في هذا
الجانب ،فكل المعلومات متاحة ،ويبق علينا أ نقوم بعمل دراسة
لو ع األسر ،واذلك دراسة أفراد األسر .هذا هو المطلوب ،فما الذي
يعيق هذه األسرة لكي ر فع؟ وللعلم ،أاثر ه الء الناس ينتظرو
الفرص وال يجدونها .قول له عال سوف أوظفك فتجده يداوم عند الساعة

15

 6:30صباحًا ،ألنه حصل عل شيء يفتقده .ذا وجدنا في القطا ال اص
من يوظفهم ويفصلهم مباشرة ،فعلينا أ نقوم بعمل دراسة لمعرفة سبب
عدم استمراريتهم في القطا ال اص ،أي أ علينا دراسة حاال هم سواء
اانت في القطا الحكومي أو القطا ال اص .اليوم عندما نقول
استبدال العاملين غير البحرينيين ،فعلينا بحث الت صصات المطلوبة
عل أقل قدير وأ نعطيهم الت صصات المطلوبة في السو  .وجد أمور
ألرى ،فبدالً من كرار أ هذه النسبة التي أعتبرها باستمرار طرأ
في مواعيد معينة وفي من معين ونتبادل اال هامات ــ مثلما قلت ــ فهذا
األمر غير مجدٍ .األمر ليس فيه مجاملة أو رياء ،فالواقع هو الذي
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يفر ه ،ولو سكتت الحكومة عن دعم األفراد البحرينيين في هذه
المجاالت لشهدنا حاالت استجواب و حقيق وما شابه .أنا ش صيًا لدي
موظفو قطا لاص دفع لهم الدولة نصف روا بهم لمدة سنتين ،واذلك
رسلهم ل دورات لتطوير و علم اللغة اإلنجلي ية ،و ذا أرادوا دورات
صصية في اتابة المذارات القانونية وغيرها فالحكومة تكفل

5

بدفع ثمنها ،ولكن مشكلة الحكومة هي في عدم برا هذه البرامج
النوعية التي قوم بها .نحن ولو لم يكن لنا التصاص بهذا الشأ
ولكنني أقترح ــ فعالً ــ عدم انتظار الدراسات باستمرار ،فمنذ 2012م
عندما نستلم التقارير دائمًا ما نسأل عن وصول الدراسات .يجب علينا
المبادرة و جراء دراسا نا ،فإذا وافقوا معنا في نتائجها فكا بها ،و

10

لم يتوافقوا معنا فبموجب صحيح لك البيانات يمكننا عديل نتائج
الدراسة .نحن نرسل رسالة مفادها أ طموحنا في مجلس الشورى أابر
من نسبة الـ  .%3طموحنا هو و ع منهجية ثابتة مامًا ومتفق عليها عل
أسس علمية مدروسة ومتينة ،لن أقول يادة أعباء ولن أقول ال يمكن
في هذا الوقت ،ولن أقول

النائب الفالني نشروا صور ه وهو يطالب

15

بنسبة  %3وباقي أعضاء المجلس ال ،فهذا األمر غير مقبول .أنا أوافق
عل هذه النسبة ولكنني ال أقبل بها ،ألنني أ من أ يكو المبلغ مثل
ال يادة التي حصل في الت صيص .لماذا ال نتكلم عن ال يادة الواقعة
فعالً وهي أنها حصل بتعاو من الدولة والحكومة؟ فأنا اليوم لن
أستهدف الحكومة وسوف أطعن بأ الدولة ال عمل حت يصفق لي
بع

الناس ،فنحن محاسبو أمام ربنا أيضًا ،ومس وليتنا اليوم أال ظل

هذه األسر حت ال ط ،ومس وليتنا هي ايف نرفعها فو ال ط ،هذه
هي مس وليتنا ،وهذه هي السلطة التشريعية الناجحة ،أما التي ريد
ااتساب مكتسبات معينة جراء عطائكم لكذا واذا ،فنحن ال
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نقبل بذلك ،بل نريد أ يعي
يعي

المجتمع البحريني فو هذا ال ط ،وأ

األب واألم براحة ،وأال يصل اليوم األب واألم ل التقاعد وال

ي اال يدفعا ألبنائهم .نحن نريد بحث حاالت أبناء األسر قبل بحث
مو و األسر ،فهم ينتظرو الكثير منا ،والبد أ نتعا د ونعمل،
ليس قليالً من دور اإللوا في مجلس النواب وال من دور مجلس الشورى

5

أو الحكومة ،بل عل العكس ،فنحن جميعًا نتحمل هذه الشرااة
المجتمعية والمس ولية الدستورية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األلت الداتورة سوسن حاجي قوي.

10

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أ أشكر اللجنة عل

قريرها .بينما

أستقرئ التقرير ظننت أننا ال نعطي شيئًا اعالوات أو مساعدات لفئة
ذوي الدلل المحدود ،ولكننا لو رجعنا للنظر ل بع

األرقام في

15

المي انية فسنجد أ المبلغ المرصود للضما االجتماعي في المي انية
لسنة 2017م اا 18مليونًا و 900ألف ،هذا المبلغ هو الذي وافق عليه
المجلس رغم أنه اا مرصودًا له مبلغ  18مليونًا و 860ألفًا ،وفي
2018م اا المبلغ المرصود له هو  18مليونًا و 727ألفًا ،ولكن ما
مت الموافقة عليه هو  21مليونًا .المواطن قد يسمع بالمو و واأنما
سيحصل عل مبلغ ليالي ،ال ،فال يادة الحاصلة هي أ الموظف الذي
را به  300دينار ويستلم  100دينار كو

ياد ه ثالثة دنانير فقط ،وهي

ليست المبلغ الذي نتطلع ليه أو الذي نطمح ل حصول المواطن عليه.
نحن نطمح ل أ يحصل المواطن عل مبالغ رفعه عن ال ط الذي هو
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فيه ،فالش ص الذي يستلم  70دينارًا يحصل عل  2100دينار ،العبرة
ليست في المبلغ الذي يستلمه ،ولكنه في المجمو  ،والمجمو هو الذي
وافقنا عليه في المي انية ،وفي حالة الموافقة عل هذا المشرو سوف
كو ال يادة  645ألفًا ،بمعن أنه أابر من نصف مليو دينار ،وهذا
المبلغ لن يكو ابيرًا بالنسبة ل مي انية الدولة ،ولكنه ليس المبلغ

5

الذي نتطلع ليه والذي نتمن أ يحصل عليه المواطن في وقتنا الحالي.
مجلس النواب قد يكو عليه

غط شعبي ،واما فضلت األلت دالل

ال ايد بأنه ينتظر أ يصفقوا له ،وينتظر أ يقول لنالبيه بأنه عمل
اذا من أجلهم ولكن مجلس الشورى لم يوافق عليه .أنا أ ع اللوم
أيضًا عل مجلس الشورى ،من أي ناحية؟ مثل هذا المشرو انا نتطلع
ــ أثناء دراسته في اللجنة ــ ل أ

10

كو له دراسة وبرنامج عالمي

لتوعية المواطن البحريني ،أل المواطن ال يعرف هذه األرقام ،ويظن أ
مجلس الشورى سوف يرف

أي يادة ويقف في صف الحكومة في

ذلك .نحن يقع عل عا قنا واجب وطني جاه الحكومة والدولة ،وال نريد
أ نضع أعباء مالية عل عا ق الدولة ال ستطيع سدادها ،فت دي ل

15

العج المالي ،في النهاية من سيدفع ذلك؟! المواطن سيستلم هذه الثالثة
الدنانير وسيفرح بها ظنًا منه أنه ستدلل في را به ،بينما أوالده واألجيال
القادمة هم من سيتكفلو بدفعها ،ألنه سيحصل عج مالي في مي انية
الدولة .أنا أ طلع ــ في مثل هذه الموا يع السالنة التي مس شرائح
المجتمع ــ ل القيام بتوعية المواطنين من الناحية اإلعالمية عن طريق
المقابالت التلف يونية مثالً ،أي يجب أ

كو لدينا لطة عالمية،

وهذا هو مقترحي .أما بالنسبة ل المشرو  ،فأنا أ فق مع ما جاء في
قرير اللجنة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ لالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،من لالل المدالالت التي استمعنا لها

5

بشأ هذا التعديل ،نجد أننا نتكلم واأنه ليس لدينا أي نو من
المساعدة الموجهة لشريحة معينة من المواطنين .التعديل الذي جاء هو
عديل بسيط ،وجاء عل ما هو موجود اليوم قانونًا من المساعدات التي
منحها الحكومة لشرائح معينة ،ولتسمح لي أ أقرأ المادة األصلية
والمادة التي جاءت في مقترح اإللوا في مجلس النواب :المادة التاسعة
من القانو

قول« :ال يجو في جميع األحوال أ

10

قل المساعدة

االجتماعية شهريًا عن سبعين دينار للفرد الواحد ،ومائة وعشرين دينارًا
لألسرة المكونة من فردين ،ولمسة وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد
األسرة التي ي يد عددها عن ذلك» ،هذه هي المادة المطبقة حاليًا،
وهذه المادة التي ألذناها في االعتبار عند مناقشتنا للمي انية ،واما

15

فضلت األلت سوسن قوي أ األرقام مذاورة ،و م رفع المي انية
المرصودة ــ فعالً ــ لهذا الغرض ،فنسبة  %3رفعت في عام 2017م،
ورفعت حوالي  %14في 2018م .نأ ي ل التعديل ،التعديل في المادة
التي قرأ ها نفسها ،وأ يف عليها في نهاية المادة «و اد المساعدة
االجتماعية الشهرية بنسبة  %3سنويًا» .أنا حكمت أ هذه النسبة مثل

20

يادة الرا ب  3في المائة ،وفي الوقت نفسه ليس لدي أي نو من
المساعدة لهذه الفئات .بينما المادة عندما نقرأها بو وح قول (ال يجو
في جميع األحوال أ قل المساعدة )...معناه أ الـ  70دينارًا من الممكن
أ

صل ل  80أو  100دينار ،وفي الوقت نفسه الـ  120ست يد أاثر.

نحن في لجنة الش و المالية واالقتصادية عندما أعطينا رأينا بحسب
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طلب لجنة ال دمات اا وا حًا .نحن نمر اليوم بظروف غير اعتيادية،
وهناك من ينظر ل أ المبلغ الذي سيصرف للش ص سيكو

هيدًا،

ولكننا عندما نحن ننظر ل أي أرقام ائدة في المي انية فال ننظر ل
هذا التعديل فقط ،في نهاية المطاف المبلغ في مجمله مبلغ ابير جدًا
ال تحمله المي انية الحالية ال في سنة 2017م وال في سنة 2018م .وقد

5

فضل سعادة و ير ش و مجلسي الشورى والنواب وذار أ هناك
الكثير من المصروفات صرف للمواطنين سواء اانت مساعدات أو
دعم وغير ذلك ،وأعتقد أ الحكومة ــ وأنا أ كلم باسم الحكومة ــ
لديها علم ذا اانت هناك حاجة ل

عادة النظر في هذه ال يادات.

المادة الموجودة حاليًا ال قف في طريقها ويمكن عديلها بحسب ما

10

أ ي به الو ارة المعنية .لدينا دراسة ،والدراسة يجب أال كو فقط
عل الجانب الحكومي بحيث يقال

مصروفات و ارة الدفا فيها يادة

مثالً .مقدم االقتراح أو من جاء بهذه الفكرة يجب عليه أ يعطي
المو و حقه ،بحيث يعطي معلومات وافية عن العدد المحتا وغير
ذلك ،وال ينس في الوقت نفسه أ لدينا عددًا من المشروعات األلرى

15

ص الدعم والمساعدات في و ارات و دارات ألرى .هذا ما أحببت أ
أو حه لإللوا في المجلس من أننا عندما جئنا برأينا اا مبنيًا عل
هذه األسس ،وأنا ش صيًا أ فق مع ما جاءت به لجنة ال دمات من
وصية .في الوقت الحالي ال نستطيع أ نألذ هذه ال يادة ل جانب
ال يادات األلرى الموجودة التي قد ننساها عند مناقشة مو وعات

20

جديدة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عبدالرحمن محمد جمشير.
25
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العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالفعل ــ اما ذارت األلت دالل
ال ايد ــ طموحنا أعل من هذه ال يادة .والرسالة التي نريد يصالها ل
المجتمع وم سسات المجتمع المدني واإلعالم أ سقفنا أعل بكثير من
هذه ال يادة ،و ذا أردنا أ نطبق هذه ال يادة فهي موجودة في المي انية.

5

لجنة الش و المالية واالقتصادية في قريرها قالت نه في سنة 2017م
رفعت مي انية الضما االجتماعي من  18مليونًا و 360ألف دينار ل 18
مليونًا و 900ألف دينار ،أي أ ال يادة سوف كو  %3مثل ال يادة
المقترحة من مجلس النواب ،وفي سنة 2018م سوف كو  21مليونًا
و 500ألف دينار بدالً من  18مليونًا و 727ألف دينار ،أي أ ال يادة سوف

10

كو حوالي  ،%15أي أعل بكثير ،فإذا أرادت الحكومة أ عطي
ال يادة  %3فلديها بالمي انية وأاثر وال داعي أل

رفضه .هدفنا رفع

المساعدات التي يحصل عليها الفرد من  70دينارًا ل أاثر ،ومن 120
دينارًا ل أاثر ،هذه طموحا نا ،وهذه ال نستطيع أ نقنع الحكومة
بها في المي انيات القادمة ال بدراسة وافية بين لنا سبب وأحقية هذه

15

الفئة المظلومة في المجتمع .اما قال األخ عادل المعاودة نحن مع هذه
الفئة ونريد أ نقف معها وأ نحسن من مستوى معيشتها ،ليس فقط
في ال يادات التي ستحصل عليها بل ال نريدها أ

ظل دائمًا حت مظلة

الضما االجتماعي ،و نما نريد أ ن رجها من هذه المظلة ونجعلها أسرًا
منتجة فيد نفسها والمجتمع .هذا هو طموحنا من هذه المناقشة ،وأصر
عل

20

رجا التقرير ل اللجنة لدراسته دراسة وافية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
25
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العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس ،حقيقة يجب أ أاو صريحًا .أشكر
ال األعضاء بال استثناء حت الذين لالفوني الرأي ،فكالمهم جميل
ونابع في ظني من قلب مشفق ومحب للبلد وللناس ويرى المصلحة فيما
يراه ،هذا هو ظني وا .أعلم .نصيحة ل

لواني وألوا ي ،النبي صل

5

ا .عليه و له وسلم اا في غ وة ،وأحد الصحابة رفع السيف عل
أحد الكفار فقال ذلك الكافر :ال له ال ا ،.فقطع رأسه .فقال له
النبي :لمَّ قتلته؟ قال يا رسول ا ،.وا .ما قالها ال لوفًا من السيف،
قال له النبي صل ا .عليه و له وسلم :أشققت عن قلبه؟ أشققت عن
قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ حت قال الصحابي :وددت لو أني لم أُسلم ال

10

يومئذ من العتاب الذي عا به ياه .نحن ما شققنا عن قلوب الناس ،وال
ينبغي أ نتكلم في النوايا .أنا أعلم أ ال مجالس الدنيا ولاصة
المنت بة ال
نقول

لو من م ايدات ،لكن ال يجو أ نقول

فالنًا وعالنًا،

ذلك موجود ،لكن هل هذا الذي قدم االقتراح من أجل

االنت ابات القادمة؟! وهل هذا االقتراح قُدم يوم أمس؟! ا .أعلم .انت

15

عضوًا في مجلس النواب لثالثة فصول أي ما يقارب  12سنة ،وأعتقد
أني لم أنطق يومًا ال بكلمات االحترام واإلشادة والتوقير لمجلس
الشورى ،بل انت أقول ــ وأنا في مجلس النواب ــ

من نعم ا .علينا

ومن ذااء القيادة وجود مجلس الشورى .وا .لم نرَّ عل مر األوقات
فيه من األعضاء الرجال والنساء ال الكفاءات التي حفظ ا ا العملية
التشريعية والقانونية في البلد .وما ال هذا قولي حت أ بعضهم عندما
كلمت قال :اآل
فقلت ليه :ارجع ل

مدحهم عندما صرت عضوًا في مجلس الشورى،
اري ي اله فلن جد ال مدحًا ،ومن يقدح في

مجلس الشورى أبسط ما فيه الجهل؛ ألنه لو ابع وقرأ ونظر الحرص
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والعمل والجد لوجد أنه من أهم ــ

لم يكن أهم ــ المرافق الموجودة

الداعمة للبلد والحكومة؛ لذلك ال نظروا في نية المتقدم باالقتراح،
نما فيما قُدم .واما قيل( :من لدعنا با .ان دعنا له) .وأما ما
ذار ه األلت القديرة دالل ال ايد فكلمة (رائع) قليلة وظلم في حق
االمها ،ولكني أقول صراحة( :دونه لر القتاد) ،أين سنحصل عل
مثلها؟ بل

5

حصلنا فسوف يتوقف المشرو ؛ ألنها نظر ل الحاالت.

نعم ،هذا هو الحل الجذري الراقي الشامل ،وأنا م يد وأبصم ليس
بالعشر بل بالعشرين .أيضًا األمثال دائمًا أ ي من لبرة ،والمثل يقول:
(شو

الشبعا عل الجوعا بطي) .قدموا الدراسة وسنوافق وسندعم

وسندلل بيو هم ونحل مشاالهم وقضاياهم ونعالج طريقة حيا هم ،لكن

10

ال نكو مثل (حريقة سار وننتظر ماي لحنينية) .ال الكالم جميل
وقلوبنا عل هذه الفئة ،فهم لواننا وألوا نا و باؤنا وأمها نا وأوالدنا،
لكن ليكن (قليل دائم لير من اثير منقطع) ،وج اام ا .ليرًا،
وأقرب ر لكم هو ر (موافق) ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و
مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

20

شكرًا معالي الرئيس ،في لتام المته يقول األخ عادل المعاودة
قلبكم عل هذه الفئة .أقول

قلب جاللة الملك عل جميع فئات

المجتمع ،وننظر دائمًا بنظرة شمولية ل الجميع وننظر ل مصلحة
عليا .األرقام أمامي ،الدعم النقدي المباشر فقط من و ارة العمل والتنمية
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االجتماعية  148مليونًا و 300ألف سنويًا ،عالوة بدل اللحوم  26مليونًا
سنويًا ،عالوة السكن التي دفعها و ارة اإلسكا  57مليونًا سنويًا .أي
أننا نتكلم عن أاثر من  230مليونًا ،ال نتكلم  600ألف أو  %3بل
نتكلم عن أمر أابر من ذلك ،فالدولة لم أل جهدًا ولم تردد في
وفير الدعم للمواطنين طالما وافرت الموارد .دائمًا نُعايَّر بأننا نتكلم

5

عن دراسات ،أبدًا بل نتكلم عن حقائق ومبادئ ،هذا أوالً .ثانيًا:
المو و مو و مالي ،وعليه يجب أ

نظره اللجنة ،واللجنة مشكورة

نظرت وأحترم رأيها رغم عدم موافقة الكثير عل
مت

قريرها ولكنه رأي

وال أقول عاطفيًا و نما علمي ومنطقي؛ قول لجنة الش و المالية

واالقتصادية بمجلسكم الموقر في نهاية قريرها «و مكانية وافر

10

االعتمادات الال مة لتنفيذ هذا المشرو » ،هذه طبعًا عبارة ليست بهذه
البساطة مر عل الجميع أو نألذها بطريق االسته اء ،بل نحن فعالً
نحتا ل أ ننظر .معالي الرئيس ،أثناء قراء ي اآل فقط وقع نظري
عل

الباب ال امس :الش و المالية :البند (و) من المادة  109من

الدستور «ال يجو بحال جاو الحد األقص لتقديرات اإلنفا الواردة

15

في قانو المي انية والقوانين المعدلة له» ،مجلسكم الموقر بالتعاو
مع مجلس النواب ــ بصفتهما سلطة شريعية ــ أقرا المي انية العامة للدولة
للسنتين 2018 - 2017م ،و م رصد مبلغ محدد لكل باب من أبواب
المي انية وال بند فرعي من أبواب المي انية ،نأ ي اآل أثناء العمل
والحماس نعدل عل المي انية! ذا قبلنا هذا المنطق وعدلنا هذه المرة
و دنا مليونًا ففي المرة الثانية امنطق وممارسة سنعدل ون يد 20
مليونًا ،يجب االلت ام بمواد القانو  .وأعتقد أ األخ عبدالرحمن جمشير
طلب عادة التقرير ل اللجنة ،وهذا رأي صحيح ويجب أ ينظر ــ مع
احترامي للرأي دائمًا ــ ل البند (و) من المادة  109من الدستور بأنه ال
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تجاو المعدالت .ثالثًا :رأينا ممارسات بع

يجو أ

البرلمانات عندما

يأ ي بمصروف مقترح جديد ينظر أيضًا في اإليراد الذي يغطي هذا
المصروف .حاليًا األرقام التي ذار ها بين االستفادة من الضما
االجتماعي ذا اا عندهم معا  ،واذلك من الدعم المالي من لالل
صرف عالوة الغالء ،وقلت

اا الهدف من هذا المقترح  %3هو

5

مواجهة أعباء ال يادة ،فليس هذا هو الهدف ،الحكومة التفتت ورصدت
 115مليونًا للدعم المالي وهو عالوة الغالء (المستجد ض م) اما
يسم  ،واذلك يستفيدو من عالوة بدل اللحوم ،ومن عالوة السكن،
فال ننظر ل ج ئية  %3بل ننظر نظرة الية .وأقول:

هذا حق

المواطن ،وهذا وجيه من جاللة الملك و نفيذ سمو رئيس الو راء ودعم

10

من ولي العهد ،هذا هو ديد حكومة البحرين .نحن ال نست سر في
المواطن  %3ولكن نقول :هناك دستور يُحتَّرم وقوانين قائمة وقانو
مي انية أُقر بأرقام محددة ويجب أ نحترم هذه األرقام .واما جاء في
البند (و) من المادة  109أنه ال يجو بأي حال أ

تعدى المي انية

األرقام ،وأنتم من أقر هذه المي انية ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ الداتور منصور محمد سرحا .

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،أود أ أبين أ لجنة ال دمات قامت
بواجبها لير قيام ،وهذا التقرير لم نكتبه عن طريق الصدفة أو بشكل
عشوائي أو بشكل انفعالي أبدًا ،نحن نتماش مع الواقع الموجود ،ذا
أردت أ

طا فاطلب المستطا  .اآل هناك عج في مي انية الدولة،

وهناك هبو في سعر برميل النفط ،و ل اآل لم يتعافَّ ،وهذه ال يادة
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المطلوبة يبدو أنها بسيطة ولكن ذا جمعتها نقطة نقطة فستكو
ابيرة جدًا ،ولو انا متأادين أ هناك مي انية غطي المطلوب لكنا
مع ال يادة المطلوبة ،وفي الواقع أ

اللجنة ا صلت بالمستشارين

االقتصاديين والماليين واالجتماعيين ،فتوصلنا ل ما وصلنا ليه من
نتيجة ،وعليه أعتقد أننا في هذا المجلس يجب علينا أال ندغدغ مشاعر

5

اآللرين ونحن ال نستطيع أ نعمل شيئًا لهم ،ال نستطيع أ نعدهم بأنهم
سيحصلو عل

يادة  %3أو  % 10أو  %15وفي األلير ال يحصلو

عل شيء .يجب أ نكو منطقيين في الرأي وال ما عملته اللجنة هو
في صالح المجتمع ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات ألرى؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
عل

الٍ ،أرى بعد هذا النقاش الطويل واهتمامكم بهذه

الشريحة المهمة ومراعاة الو ع االقتصادي أ

ال هذه األمور

متشابكة ،وأعتقد من الصعوبة علينا أ نت ذ قرارًا في هذا الجانب،
وبناء عل اقتراح بع

اإللوة سأطرح للتصويت عادة مشرو القانو

20

ل اللجنة لم يد من الدراسة ،بحيث نتوصل ل صيغة مقبولة للجميع،
فهل يوافق المجلس عل

عادة مشرو القانو

ل اللجنة لم يد من

الدراسة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ل اللجنة .سعادة و ير ش و مجلسي

ذ يُعاد مشرو القانو
الشورى والنواب مر بط بار با

مهم ،وسوف يغادر اآل  ،ونحن ال

نستطيع أ نبق من دو وجوده للرد عل ال االستفسارات واألسئلة،
فوجوده معنا مهم .اما أننا مر بطو مع الوفد الفرنسي الذي وصل
مساء أمس ،وانا معه اليوم في جلسة صباحية ،ولدينا ار با

5

لر معه

بعد قليل ،وعليه سوف ن جل مناقشة البند المتبقي من جدول األعمال
ل الجلسة القادمة .شكرًا لكم جميعًا ،وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة  12:45ظهرًا)

عبدالجليل إبراهيم آل طريف
األمين العام لمجلس الشورى

10

علي بن صــالح الصــالح
رئيس مجلس الشورى
15
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