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 (1ملحق رقم )
 

 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

( 5) املادة بتعديل قانون مشروع

 لسنة( 74) رقم القانون من

 وتأهيل رعاية بشأن م2006

 ضوء يف املعد) املعاقني، وتشغيل

 جملس من املقدم بقانون االقرتاح

 (.النواب
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 م2018 ديسمبر 30التاريخ: 

 (6التقرير )

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة )السابقة(

 2006( لسنة 74( من القانون رقم )5مشروع قانون بتعديل املادة )حول 
 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني 

 )املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي اخلامس-دور االنعقاد العادي األول 

 

 :مقدمــة

 5ص ل خ ت / ف 9م، وبموجب الخطاب رقم )2018ديسمبر  24بتاريخ  

 23ني المنعقد بتاريخ (، وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثا1د

م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت 2018ديسمبر 

تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل 

التشريعي الرابع؛ فقد أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 

مشروع  رير لجنة الخدمات السابقة بشأنمجلس الشورى إلى لجنة الخدمات تق

بشأن رعاية  2006( لسنة 74( من القانون رقم )5قانون بتعديل المادة )

المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس )وتأهيل وتشغيل المعاقين 

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه ته ودراسته مناقشل ،النواب(

 الموقر. على المجلس
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 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

ديستتمبر  25( بتاريخ 2في االجتماق )تدارستتت اللجنة مشتتروق القانون الم كور  (1)

 م.2018

 

على الوثائق المتعلقة بمشروق القانون موضوق البحث والدراسة اطلعت اللجنة  (2)

  يلي:والتي اشتملت على ما 

 تقرير لجنة الخدمات السابقة ) مرفق ( والمتضمن: -

  .مشروق القانون وم كرته اإليضاحية 

  .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

 فقاته.قانون ومرالمشروق  شأنقرار مجلس النواب ب  

 

 من األمانة العامة بالمجلس: اللجنة اجتماقشارك في  (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 باحث قانوني.  محسن علي الغريريالسيد  .2

 أخصائي اعالم.  السيد علي عباس العرادي .3

 

السيدة خولة حسن هاشم أمين سر اللجنة، والسيدة دانة  وتولى أمانة سر اللجنة

 ابراهيم الشيخ أمين سر اللجنة المساعد.
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ا: 
ا
 رأي اللجنـة:ثانيـ

مشااروع قانون بتعديل المادة تقرير اللجنة السااابقة بوصااو   تدارستتت اللجنة

بشاااأن رعاية وتأهيل وتشاااغيل المعاقين  2006( لسااانة 74( من القانون رقم )5)

إلى اللجنة ه بعد إعادت بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب()المعد 

ديستتتتتتتمبر  23بنتتاًء على قرار مكتتتب المجلس في اجتمتتاعتته الثتتاني المنعقتتد بتتتاريخ 

، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل 2018

 من الفصل التشريعي الرابع. اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصتتحاب الستتعادة أعضتتاء 

بعدم الموافقة  ولصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة والقاضياللجنة؛ 

 على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك لالعتبارات اآلتية:

 

واألوفق واألكثر تحقيقاً لمصتتتتتتتلحة  وي اإلعاقة نستتتتتتتب ترى اللجنة أنه من األ أوالً:

، وحصر صلة القرابة من  وي في القانون الناف  اإلبقاء على الفقرة على ما هي عليه

اإلعاقة في أقاربهم حتى الدرجة األولى؛ ألنهم األولى برعايتهم وهم ال ين يتأثرون 

بالغرض المطلوب من  مباشرةً من رعايتهم، ويعيشون معهم في الغالب، وهو ما يفي

 .الرعاية ل وي اإلعاقة

 

عزوف أصحاب األعمال في القطاق الخاص إن إقرار ه ا التعديل سيؤدي إلى  ثانيًا:

عن تشتتتتتتتغيل  وي اإلعاقة أو إنهاء خدمات العمال ممن يتولون رعاية معاقين حتى 

العمل لمدة الدرجة الثالثة؛ نظراً لما ستتتتتتتيترتب على مرافقتهم  وي اإلعاقة من ترك 

طويلة، ومن ثم اإلخالل بقواعد العمل وانضتتتتتتتباطه، األمر ال ي ينعكس ستتتتتتتلباً على 

 اإلنتاج والناحية االقتصادية بصفة عامة.
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أ : ترى اللجنة أنه من الصعوبة على الجهة اإلدارية المختصة تطبيق أحكام ه ا ثالثـااااً

عن رعاية المعاق المشروق في حالة اقراره و لك لصعوبة تحديد الشخص المسؤول 

من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، حيث أن ه ه الدرجة تشتتمل فئات كثيرة من األقارب، 

األمر ال ي يؤدي إلى التنازق بين األقارب من ه ه الدرجة لتحديد من يتولى رعاية 

  وي اإلعاقة.

 

ا ماماً مملكة البحرين من الدول التي تولي  وي اإلعاقة اهت تنّوه اللجنة بأن: رابعـاااااااااااً

خاصاً، وأنها كانت من طليعة الدول التي وافقت على االنضمام إلى االتفاقية العربية 

و لك بموجب المرستتتوم  بشتتتأن تأهيل وتشتتتغيل  وي اإلعاقة 1993( لستتتنة 17رقم )

، كما قامت بالتصتتتتتتتديق على اتفاقية حقوق األشتتتتتتتخاص  وي 1996لستتتتتتتنة  3رقم 

و لك بالقانون رقم  شتتخاص  وي اإلعاقة، كما صتتادقت على اتفاقية حقوق األاإلعاقة

بشتتتأن  2006( لستتتنة 74ضتتتّمنت القانون رقم )فضتتتالً عن أنها  ،2011لستتتنة  22

ل وي اإلعاقة الرعاية واالندماج  رعاية وتأهيل وتشتتتغيل  وي اإلعاقة حقوقاً تضتتتمن

خدمات  يا وال قّدم الحكومة المزا في المجتمع شتتتتتتتتأنهم شتتتتتتتتأن االفراد الطبيعيين، وت

 ة والمستمرة له ه الفئة من أفراد المجتمع.المتكامل

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة 39إعماالً لنص المادة )  

   على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليًا. فيصــل راشـد النعيمياألستاذ سعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا. محمد سرحانمنصور الدكتور سعادة  .2
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ا
ا
 توصية اللجنة: :رابعـ

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروق القانون،   

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

  الموافقة، من حيث عدم بالتمسااااك بتوصااااية  لجنة الودمات السااااابقة والقاضااااي

( لسااااااانة 74( من القانون رقم )5مشاااااااروع قانون بتعديل المادة ) علىالمبدأ، 

المعد بناء على االقتراح بقانون )بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين  2006

 المقدم من مجلس النواب(.

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التواذ الالزم،،،

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                       ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                                 نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م2018 يونيو 24 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( 74قانون رقم )ال( من 5قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )مشروع  الموضوع:

 قتراح بقانوناال بناءً على المعد) بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين م2006لسنة 

 مقدم من مجلس النواب(.ال

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 يونيو 11بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  806، ضمن كتابه رقم )المجلس

بشأن  م2006( لسنة 74قانون رقم )ال( من 5رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

ن مجلس مقدم مال قتراح بقانوناال بناًء على المعد) رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات ، النواب(

 عليه للجنة الخدمات.  
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شريعية والقانونية اجتماعها م2018 يونيو 24وبتاريخ       شؤون الت ، عقدت لجنة ال

وقرار مجلس  قانون المذكور،ال مشرررررررو ، حيث اطلعت على الخامس والعشرررررررين

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك النواب بشأنه،

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشرررررررو  القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

قانون ال( من 5مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )ترى اللجنة سالمة   

 بناًء على المعد) بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين م2006( لسنة 74رقم )

 من الناحية الدستورية.، ن مجلس النواب(مقدم مال قتراح بقانوناال

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2رقم )ملحق 
 

 قرار خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 جملس قرار بشأن النواب جملس

 بإضافة قانون مشروع خبصوص الشورى

 إىل( مكرًرا 23) برقم جديدة مادة

 لسنة( 47) رقم بقانون املرسوم

 الصحافة تنظيم بشأن م2002

 ضوء يف املعد) والنشر، والطباعة

 جملس من املقدم بقانون االقرتاح

 (.النواب
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 م2019فبراير  7 التاريخ:

 (9)التقرير 

 

 تقرير جلنة اخلدمات 

 بشأن قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص

ا( إىل املرسوم بقانون رقم ) 23مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )
ا
(         47مكرر

 م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر 2002لسنة 

 (بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب املوقر)املعد  

 اخلامسالفصل التشريعي  - األول دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

صاحب المعالي السيد علي بن ، وبموجب خطاب م2019يناير  27تاريخ ب  

تم تكليف  (،1د  5ف /  خ تص ل  34رقم )الشورى،  مجلس صالح الصالح رئيس

 قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوصلجنة الخدمات بدراسة 

( 47رقم ) مكرًرا( إلى المرسوم بقانون 23مشروق قانون بإضافة مادة جديدة برقم )

والنشر )المعد بناء على االقتراح بقانون  والطباعة م بشأن تنظيم الصحافة2002لسنة 
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يناير  6والمتخ  في الجلسة الرابعة المنعقدة يوم األحد  المقدم من مجلس النواب الموقر(

 ، على أن تقومم، من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس2019

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم القرار الم كور سة ومناقشة دراباللجنة 

 .من تاريخه أقصاه ثالثة أسابيعفي موعد  الموقر عرضه على المجلس

 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

م، 2019يناير 28يخ السادس بتاراجتماعها الم كور في  القرارتدارست اللجنة  (4)

 م. 2019فبراير  4واجتماعها السابع بتاريخ 
 

حول قرار مجلس الشتتورى بخصتتوص قرار مجلس النواب على اطلعت اللجنة  (5)

مكرًرا( إلى المرسوم بقانون رقم  23مشروق قانون بإضافة مادة جديدة برقم )

)المعد بناء على م بشتتأن تنظيم الصتتحافة والطباعة والنشتتر 2002( لستتنة 47)

 ( مرفق. ) االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر(

 

 شارك في االجتماق من األمانة العامة بالمجلس: (6)

مستشار القانوني لشؤون ال  الدليمي الدكتور محمد عبدهللا .1

 اللجان.

 قانوني. باحث   السيد محسن علـــي الغريري .2

 إعالم. أوصائي   السيـد علي محمــد سلمــــان .3

 

  والسيدة دانة  ،أمين سر اللجنة ة وولة حسن هاشمالسيداللجنة  أمانة سرتولى

 أمين سر اللجنة المساعد. ابراهيم الشيخ



108 
 

ا: رأي اللجنـة:
ا
 ثانيــ

 قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوصتدارست اللجنة   

( 47المرسوم بقانون رقم )مكرًرا( إلى  23مشروق قانون بإضافة مادة جديدة برقم )

والنشر )المعد بناء على االقتراح بقانون  والطباعة م بشأن تنظيم الصحافة2002لسنة 

واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من  المقدم من مجلس النواب الموقر(

 .بالمجلسأعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان أصحاب السعادة قبل 

جنة على دعمها المطلق للقضية الفلسطينية وموقفها الثابت منها وإ  تؤكد الل 

مكن تقديمه من باعتبارها قضية العرب المحورية واألولى، وعدم التردد في كل ما ي

في كافة المحافل على المستويات العربية واإلسالمية ويـًا ومعنأجل دعمها سياسيـًا 

المستقلة وفق القانون الدولي  والدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

 وقرارات الشرعية الدولية  ات الصلة ومبادرة السالم العربية.

 

كما تود اللجنة اإلشادة في ه ا الخصوص بتأكيد حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه على دعم القضية 

و لك في كل خطاب ملكي سامي عند افتتاح دور  الفلسطينية والتضامن مع شعبها،

االنعقاد للمجلس الوطني، وهو ما يبرز أهمية ه ه القضية واالهتمام البارز للقيادة 

 الحكيمة والسلطة التشريعية وشعب البحرين لها.

 

مشروق القانون وما جاء به من أهداف، وبعد االطالق على ل اللجنة وبعد تدارس

 وعلى قرار مجلس الشورى وقرار مجلس النواب، رأتة، مرئيات الجهات المعني

التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروق القانون اللجنة 

 من حيث المبدأ، و لك لالعتبارات التالية:
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والقواعد اإلجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف  الناف ةأن النصوص  اللجنةترى  أوالً:

محل الدراسة، وأن القانون الحالي يمنح الجهة المختصة المنشود من مشروق القانون 

من المرسوم  (23)صالحية الموافقة أو الرفض لمنح التراخيص، حيث أن المادة رقم 

نه )ال يجوز قد نصت في الفقرة األولى منها على أ 2002( لسنة 47رقم )بقانون 

عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعالن تجاري بصورة سينمائية في دور السينما 

ول لك فإن قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة األفالم السينمائية والمطبوعات(، 

الجهة اإلدارية التي تراقب األفالم السينمائية والمطبوعات لديها االختصاص الكامل 

 لم سينمائي أو تداول أي مطبوق آخر يسيء للقضية الفلسطينية.يفي منع عرض أي ف

 

ومن الناحية العملية هناك صعوبة بالغة في تحديد األفالم والمطبوعات  ثانيًا:

التي تنتج بأموال إسرائيلية، وك لك األفالم أو المطبوعات التي ال تكون منتجة 

 كيان الصهيونيأو شخصيات تابعة للفي إسرائيل ولكنها ممولة من شركات 

 بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير اإلعالن عن الجهة الممولة.

 

على أرض الواقع بما يتسق  إن ما يرمي إليه مشروق القانون متحققثالثـًا: 

بعين   ال يأخ ، مع اإلشارة إلى أن مشروق القانونمع السياسة الخليجية والعربية

مملكة البحرين في إطار الموقف العربي  االعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها

الموّحد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

والتي تحتم االتساق مع القرارات الصادرة في ه ا الشأن، والهادفة لخدمة 

القضية الفلسطينية، ومبادرة السالم العربية، بما في  لك مسيرة السالم في 

وسط، والتي قّررت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة الشرق األ

 .استمرار المقاطعة من الدرجة األولىمع تأكيد من الدرجتين الثانية والثالثة، 
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ومما يجدر  كره أن درجات مقاطعة الدول العربية ضد الكيان الصهيوني 

 تصنف إلى ثالث درجات، و لك على النحو اآلتي:

  منع التعامل المباشر بين األقطار العربية وبين إسرائيل. األولى:الدرجة 

 

 :منع التعامل مع إسرائيل عن طريق وسيط ثالث. الدرجة الثانية 

 

 :فرض عقوبات على المؤسسات والشركات األجنبية التي  الدرجة الثالثة

تتعامل مع إسرائيل، ووصفها في قوائم سوداء فيحظر تعاملها مع أي قطر 

 عربي.

 

بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم توصي اللجنة  ،في ضوء ما تقدمو

مكرًرا( إلى  23مشروق قانون بإضافة مادة جديدة برقم )الموافقة من حيث المبدأ على 

م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر )المعد 2002( لسنة 47المرسوم بقانون رقم )

والمتخ  في الجلسة الرابعة ، م من مجلس النواب الموقر(بناء على االقتراح بقانون المقد

م، من دور االنعقاد العادي األول من الفصل 2019يناير  6       المنعقدة يوم األحد

 التشريعي الخامس.

ا:ثالث
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ـ

اتفقت اللجنة على ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا. عبدالوهاب عبدالحسن المنصوراألستاذ سعادة  .3

 مقرًرا احتياطيًا. ود    ـــــي المحمـــوار علـــــاذ نـــــاألست دةسعـــا .4

 

ارابع
ا
 توصية اللجنة: :ـ

 ، فإن اللجنة توصي بما يلي:دار من مناقشات وما أبدي من آراءفي ضوء ما   
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 على بعدم الموافقة من حيث المبدأ التمساااااك بالقرار الساااااابق لمجلس الشاااااور  -

مكرًرا( إلى المرسااااوم بقانون رقم  23مشااااروع قانون بةضااااافة مادة جديدة برقم )

م بشااااأن تنايم الصااااحافة والطباعة والنشاااار )المعد بناء على 2002( لساااانة 47)

 الرابعةلمتوذ في الجلساااااااة وااالقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر(، 

من الفصااااااال  األول، من دور االنعقاد العادي م2019يناير  6المنعقدة يوم األحد 

  .الوامسالتشريعي 

 

 ،،،على المجلس الموقر التواذ الالزمواألمر معروض 

 

 

 لـــاد عبداهلل الفاضــورة جهـالدكت                ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                        نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م2018 يونيو 24 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( مكرًرا 23) إضافة مادة جديدة برقممشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب الموضوع:

بشأن تنظيم الصحافة والطباعة  م2002( لسنة 47قانون رقم )المرسوم ب إلى

 مقدم من مجلس النواب(.ال قتراح بقانوناال بناًء على المعد) والنشر

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 يونيو 11بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  804، ضمن كتابه رقم )المجلس

قانون رقم المرسوم ب إلى( مكرًرا 23) إضافة مادة جديدة برقمرقم ) ( لسنة ) ( ب

 بناًء على المعد) بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر م2002( لسنة 47)

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ، مقدم من مجلس النواب(ال قتراح بقانوناال

 وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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شريعية والقانونية اجتماعها م2018 يونيو 24وبتاريخ       شؤون الت ، عقدت لجنة ال

وقرار مجلس  قانون المذكور،ال مشرررررررو ، حيث اطلعت على الخامس والعشرررررررين

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك النواب بشأنه،

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشرررررررو  القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

 23) إضافة مادة جديدة برقممشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بترى اللجنة سالمة   

بشأن تنظيم الصحافة  م2002( لسنة 47)قانون رقم المرسوم ب إلى( مكرًرا

من ، مقدم من مجلس النواب(ال قتراح بقانوناال بناًء على المعد) والطباعة والنشر

 الناحية الدستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


