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  ٥ 
  
  

  مضبطة اجللسة السادسة عشرة
  دور االنعقاد العادي الثاني
 ١٠  الفصــل التشريعــي األول

  
  

     ١٦  :الرقـم 
  هـ١٤٢٥ حمرم ١٧:   التاريخ 
 ١٥   م٢٠٠٤ مارس ٨       

  

قاد العادي الثانـي من عقد جملس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور االنع
الفصل التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند 

هـ ١٤٢٥ حمرممن شهر السابع عشر  والنصف من صباح يوم االثنني التاسعةالساعة 
 ٢٠م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرمحن حممد ٢٠٠٤ مارساملوافق للثامن من شهر 

شري النائب األول لرئيس جملس الشورى ، وحضور السادة أعضاء الـس ، سيف مج
. وسعـادة الشيـخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسـالم أمـني عام جملس الشـورى 

  :هذا وقد مثل احلكومة كل من 
 .سعادة السيد علي بن صاحل الصاحل وزير التجارة  -١
 ٢٥الدولة لشئون جملـسي    سعـادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزيـر         -٢

 .الشورى والنواب 
 .سعادة الدكتور حممد بن عبدالغفار عبداهللا وزير الدولة للشئون اخلارجية  -٣
 .سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم  -٤
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  : اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم حضر كما
كتب سعادة وزير الدولة الشيخ عبداهللا بن أمحد آل خليفة سكرتري أول مب -١

 ٥  .للشئون اخلارجية 

الدكتور جمدي املتويل السيد يوسف املستشار القانونـي لوزير التربية  -٢
 .والتعليم 

  السيد خالد إبراهيم عبدالغفار املستشار القانونـي بدائرة الشئون  -٣
  .القانونية 

 ١٠ .السيد فهد الباجوري املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية  -٤

لسيد ياسر رمضان عبدالرمحن املستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون ا -٥
 .جملسي الشورى والنواب 

اجللسات واللجان بوزارة الدولة السيد حممود رشيد حممد أخصائي شئون  -٦
 .لشئون جملسي الشورى والنواب 

  ١٥ 

كما حضرها الدكتور عصام الربزجني املستشار القانونـي للمجلس ، والسيد أمحد           
د يوسف مدير إدارة شئون اجللسات ، والسيد إمساعيل إبراهيم أكـربي مـدير إدارة               حمم

العالقات العامة واإلعالم واملراسم ، والسيد عبدالناصر حممد الصديقي مدير إدارة شئون            
  اللجان ، وعدد من موظفي األمانة العامة ، مث تفضل النائـب األول للـرئيس بافتتـاح                 

 ٢٠  :اجللسة 

  

  :لرئيس النائب األول ل
م اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة السادسة عشرة من دور االنعقاد العادي            بس

سـعادة  : الثاين من الفصل التشريعي األول ، اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من              
 ٢٥األخ الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس الس ، واألخ عبداحلسن بوحـسني ،              

 آل خليفة ، واألخ عـصام جنـاحي ، واألخ           واألخ مجال فخرو ، واألخ الشيخ فهد      
ونبـدأ  . السيد حبيب مكي ، وذا يكون النصاب القانوين النعقاد اجللسة متـوافرا             
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بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة ، فهل من مالحظات عليها ؟ تفضلي األخـت              
  . وداد الفاضل 
  :العضو وداد الفاضل 

مكتب " وردت عبارة ) ٣(سطر ال) ٨١(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة 
 ٥  . ، وشكرا "مكتب ترويج التدريب " والصحيح " الترويج والتدريب 

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
  

 ١٠  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

أرجو تصحيح ) ١٥، ١٣(السطر ) ٤٤(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة 
السطر ) ٥٣( ، ويف الصفحة  (Compliance) لتكون  (Complain)مة كل
  . ، وشكرا (Ethics) لتكون (Effects)أرجو تصحيح كلمة ) ٢(

  
 ١٥  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

  :العضو مجيل املرتوك 
  أرجو تصحيح كلمة ) ٢(السطر ) ٥(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة 

 ٢٠  ، " أتكلم " لتكون " أتتكلم " ، وتصحيح كلمة " بإضافة " لتكون " إضافة " 

  .وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  شكرا ، هل هناك أية مالحظات أخرى ؟

  ٢٥ 

  )ال توجد مالحظات ( 
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  :النائب األول للرئيس 

  أيها اإلخوة واألخوات يسعدين. إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل 
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رحب بكم مرة أخرى بعد اإلجازة راجيا من اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا مجيعا  أن أ
فيما تبقى من هذا الدور خلدمة وطننا وقيادتنا واملواطنني مجيعا ملا فيه خري الصالح 
واإلصالح ، كما أرحب باألخ إبراهيم نونو الذي عاد ساملًا معاىف إىل أرض الوطن بعد 

ويسعدين يف هذه املناسبة أن أهنئ اجلميع بيوم املرأة العاملي . اء أن من اهللا عليه بالشف
 ٥الذي يصادف هذا اليوم الثامن من شهر مارس ، ونؤكد أننا كسلطة تشريعية لن نتردد 

بأن نساهم جبهودنا التشريعية خلدمة حقوق املرأة البحرينية والقضاء كل أشكال التمييز 
كما يسعدين أن أهنئ . لتنمية هلذا الوطن العزيز ضدها للقيام بدورها كامالً يف خدمة ا

بالنيابة عنكم مجيعا الزميل األخ الدكتور عبدالرمحن عبداهللا بوعلي حبصوله على الثقة 
امللكية بتعيينه عضوا مبجلس الشورى خلفًا للمرحوم بإذن اهللا تعاىل األخ عبداهللا 

 ١٠آلن إىل البند التايل من جدول وننتقل ا. العصفور طيب اهللا ثراه وأسكنه فسيح جناته 

 بتعيني عضو جديد ٢٠٠٤لسنة ) ٩(األعمال واخلاص بتالوة نص األمر امللكي رقم 
بتعيني عضو جديد مبجلس    ٢٠٠٤لسنة ) ٩(أمر ملكي رقم . " مبجلس الشورى 

بعد االطالع على . الشورى ، حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
 بشأن جملسي الشورى ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(رسوم بقانون رقم الدستور ، وعلى امل

 ١٥ بشأن الالئحة الداخلية لس ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(والنواب ، وعلى املرسوم بقانون رقم 

 بتعيني أعضاء جملس الشورى ، ٢٠٠٢لسنة ) ٤١(الشورى ، وعلى األمر امللكي رقم 
م  ١٩/١/٢٠٠٤ املؤرخ يف ٢٠٠٤-١-٣٥٤وعلى كتاب رئيس جملس الشورى رقم 

  :بشأن خلو حمل العضو عبداهللا عبدالرضا الشيخ سلمان العصفور لوفاته ، أمرنا باآليت 
يعني الدكتور عبدالرمحن عبداهللا بوعلي عضوا مبجلس الشورى خلفًا للعضو : مادة أوىل 

 ٢٠مادة . عبداهللا عبدالرضا الشيخ سلمان العصفور ، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة سلفه 

ملك مملكة . عمل ذا األمر من تاريخ صدوره ، وينشر يف اجلريدة الرمسية ي: ثانية 
 ذي احلجة ٢٦بتاريخ : صدر يف قصر الرفاع . البحرين محد بن عيسى آل خليفة 

واآلن أطلب من األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي أداء اليمني الدستورية " . هـ ١٤٢٤
  .فليتفضل 
  ٢٥ 
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  :لي العضو الدكتور عبدالرمحن بوع

شكرا سيدي الرئيس ، األخوات واإلخوة األفاضل ، السالم عليكم ورمحة اهللا 
وبركاته ، أقسم باهللا العظيم أن أكون خملصا للوطن وللملك وأن أحترم الدستور 
 ٥وقوانني الدولة وأن أذود عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله وأن أؤدي أعمايل 

  بإلقاء كلمة خمتصرة ؟ هل يسمح يل الرئيس . باألمانة والصدق 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .تفضل 

  ١٠ 

  : العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
شكرا سيدي الرئيس ، األخوات واإلخوة األفاضل ، إنه لشرف عظيم يل أن 
  أكون معكم اليوم من أجل مواصلة خدميت للوطن ومن هذا املوقع كعضو 

ملناسبة أن أعرب عن عظيم الشكر ويطيب يل يف هذه ا. جديد يف جملسكم املوقر 
 ١٥واالمتنان وأن أرفع أمسى آيات التقدير للثقة الغالية اليت كرمين ا سيدي حضرة 

  صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهللا 
وإنين ألتشرف ذا التكليف اجلديد مؤكدا لكم مجعيا أنين سأبذل قصارى . ورعاه 
 يف سبيل أداء هذه املهمة وحتمل املسئولية على خري وجه واضعا نصب عيين جهدي

مصلحة الوطن واملواطن وممثالً هلم وساعيا يف حتقيق طموحام وتطلعام ، داعيا اهللا 
 ٢٠العلي القدير أن يوفقنا مجيعا لتحقيق ما نصبو إليه من مستقبل مشرق يعم فيه اخلري 

أن أتقدم جبزيل الشكر وعظيم التقدير ألبناء هذا الوطن كما أود . والرخاء للجميع 
العزيز الغايل ولكل من أحاطوين باحلب والرعاية والتكرمي ، فلهم مين كل االحترام 
والتقدير واالمتنان ، وأتشرف أيضا أن أعرب لألخوات واإلخوة األعزاء أعضاء 

  ه من مشاعر الس املوقر عن بالغ اعتزازي بوجودي بينهم ومبا غمروين ب
 ٢٥وأحاسيس صادقة أدعو اهللا أن أكون أهالً هلا ، وأن أساهم معهم مجيعا يف دعم مسرية 

الدميقراطية واملشروع اإلصالحي الذي يقوده سيدي حضرة صاحب اجلاللة امللك 
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وفقنا اهللا مجيعا . املفدى ، والذي ميثل حجر األساس حلياتنا الوطنية ومستقبل أجيالنا 
  . والفالح ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وشكرا ملا فيه اخلري

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٥شكرا ، ونبارك لك حصولك على الثقة امللكية ، وننتقل اآلن إىل البند التايل من 

جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة فقد وردت إلينا رسالة من العضو فيصل 
من املرسوم بقانون ) ٨(بقانون بتعديل أحكام املادة فوالذ واملتضمنة سحب االقتراح 

 من قانون التأمني االجتماعي وذلك إلعادة النظر فيه وتقدميه ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(رقم 
كما وردت إلينا رسالة من العضو فيصل فوالذ واملتضمنة سحب االقتراح . مرة ثانية 

 ١٠ ٢٠٠٢لسنة ) ٤١(ن رقم من املرسوم بقانو) ٣(و ) ٢(بقانون بتعديل أحكام املادتني 

  بشأن سياسات وضوابط اخلصخصة وذلك إلعادة النظر فيه وتقدميه 
كذلك وردت إلينا رسالة السيد عبدالغفار عبداحلسني عبداهللا األمني العام . مرة ثانية 

لالحتاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن مناشدة الس بتأكيد حق االحتاد العام 
.  املشاركة يف االس واللجان املعنية بشئون العمل والعمال لنقابات العمال حول

 ١٥كما وردت إلينا رسالة من السيد زهري مجعة منديل مدير اإلدارة العربية بوزارة 

اخلارجية املرفق ا نسخة من كتاب سعادة السيد نور الدين بوشكوج األمني العام 
  عادية اخلامسة واألربعني لالحتاد الربملاين العريب بشأن اجتماعات الدورة ال

لس االحتاد الربملاين العريب واملؤمتر احلادي عشر لالحتاد واليت ستعقد بدمشق خالل 
كما وردت إلينا رسالة من سعادة وزير العمل . م ٢/٣/٢٠٠٤ إىل ٢٨/٢الفترة من 

 ٢٠والشئون االجتماعية الدكتور جميد بن حمسن العلوي خيطرنا فيها أنه سيستقبل 

السعادة أعضاء جملس الشورى الراغبني يف مقابلته وذلك من الساعة التاسعة أصحاب 
حىت الساعة احلادية عشرة من صباح كل يوم أربعاء يف الس التابع ملكتب سعادته يف 

وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول  . ٢٠٠٤ مارس ١٠الطابق الثالث ابتداًء من 
ىل صاحب السعادة السيد علي بن صاحل الصاحل األعمال واخلاص بالسؤال املوجه إ

 ٢٥وزير التجارة من العضو جالل العايل بشأن ما تقوم به مملكة البحرين جتاه السلع 
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املقلدة املستوردة من اخلارج برا أو حبرا أو جوا ، ورد سعادته مرفق جبدول األعمال ، 
  .فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضل األخ جالل العايل 
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  :العضو جالل العايل 
شكرا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على رده املفصل وأمتىن له التوفيق ، 

  .وشكرا 
  

 ٥  :النائب األول للرئيس 

شكرا ، وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالسؤال املوجه 
 واالقتصاد الوطين من إىل صاحب السعادة السيد عبداهللا بن حسن سيف وزير املالية

العضو عبدالرمحن حممد مجشري خبصوص التسهيالت اجلديدة للمستثمرين جلذب 
خمتلف االستثمارات ، واملعوقات اليت تعوق عملية االستثمار ، ونظرا لسفر سعادة 

 ١٠وننتقل إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص . الوزير تؤجل مناقشة هذا البند 

 إىل صاحب السعادة السيد حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون جملس بالسؤال املوجه
الوزراء من العضو الدكتورة ندى حفاظ عما إذا كانت لدى حكومة مملكة البحرين 

. سياسة سكانية وطنية شاملة ، ونظرا لسفر سعادة الوزير تؤجل مناقشة هذا البند 
اخلاص بالسؤال املوجه إىل صاحب وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال و

 ١٥السعادة الدكتور حممد بن عبدالغفار عبداهللا وزير الدولة للشئون اخلارجية من العضو 

السيد حبيب مكي حول مدى التوصل إىل عمل اتفاقية دائمة لترتيب عملية الصيد 
كلمة البحري يف املياه اإلقليمية لكل من مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة ، وأعطي ال

لسعادة األخ الدكتور حممد بن عبدالغفار عبداهللا وزير الدولة للشئون اخلارجية 
  . فليتفضل 
  ٢٠ 

  :وزير الدولة للشئون اخلارجية 
شكرا سيدي الرئيس ، يف البدء أود أن أشكر العضو األخ السيد حبيب مكي 

م ٢٠٠٤ يناير ١٩على اهتمامه ذا املوضوع ، حيث تلقت وزارة اخلارجية بتاريخ 
سؤاله الذي يتعلق مبوضوع احتجاز السلطات القطرية للبحارة البحرينيني حبجة 
 ٢٥دخوهلم املياه اإلقليمية القطرية ومدى إمكانية عمل اتفاقية تفاهم دائمة ترتب عملية 

الصيد بني اجلانبني ، هذا فيما يتعلق بسؤال العضو احملترم ، وقامت وزارة اخلارجية 
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  ، وكان الرد قد وصل قبل اجتماع اللجنة العليا املشتركةبالرد على هذا السؤال 
اليت كانت برئاسة صاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد القائد 
العام لقوة دفاع البحرين ، وصاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاين ويل عهد دولة 

لبحري التقليدي ملواطين قطر ، ويف هذا االجتماع مت التفاهم على أن يكون الصيد ا
 ٥كل من البلدين داخل احلدود البحرية لكل منهما وذلك حلني انتهاء اللجنة الفنية من 

عمل دراسة شاملة على مواقع الصيد وعدد السفن ومواصفاا والفترات الزمنية 
املسموح ا وأنواع األمساك وأحجامها وكمياا ووسائل ومعدات وأساليب الصيد 

 أن أبلغ هذا الس - سيدي الرئيس -ر النهائي إىل اللجنة العليا ، وأود ورفع التقري
الكرمي بأن اللجنة الفرعية ستجتمع خالل هذا الشهر أو يف شهر أبريل وذلك ملناقشة 

 ١٠  .األمور اليت ذكرا قبل قليل ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

عمال واخلاص بالسؤال املوجه شكرا ، وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األ
إىل صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم من العضو 
 ١٥الدكتورة ندى حفاظ بشأن التحديات اليت تواجه وزارة التربية والتعليم يف تطبيق 

مشروع الدمج التعليمي لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة ، ورد سعادة الوزير 
 جبدول األعمال ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب ؟ تفضلي األخت مرفق

  .الدكتورة ندى حفاظ 
  

 ٢٠  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 

شكرا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان إىل سعادة 
وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي املوقر على تفضله بالرد على 

من خالل ما تقدم يف الرد تبني أن وزارة التربية والتعليم ال تألو جهدا يف . السؤال 
تطوير العملية التربوية يف جمال التربية اخلاصة وذلك انطالقًا من مبدأ أن التعليم حق 
 ٢٥للجميع وهو حق من حقوق الطفل وفق اتفاقية حقوق الطفل اليت صادقت عليها 

 التربية والتعليم دمج فئات األطفال من ذوي االحتياجات اململكة ، ويعد قرار وزارة
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اخلاصة املصابني مبتالزمة داون وذوي التخلف العقلي البسيط يف املدارس احلكومية 
قرارا صائبا يتماشى مع التوجهات العاملية يف هذا اال الذي حتقق فيه تقدم كبري من 

وتبني أن ما ميكن حتقيقه يزيد كثريا حيث تطور تقنيات التعليم واألساليب املتبعة ، 
إن عملية دمج الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة يف . عما كان يعتقد يف السابق 

 ٥الفصول الدراسية العادية يوفر مناخا مالئما إلعداده اجتماعيا ونفسيا وتربويا مع 

التقاليد زمالئه األسوياء والتعرف على أساليب التعامل معهم واكتساب العادات و
السائدة يف اتمع واملشاركة يف املناسبات الوطنية وغريها مع التأكيد على مبدأ عدم 

أما عن دعم واحتضان . إشعار الطفل بالنبذ أو العزل أو احلرمان داخل املدرسة 
األطفال بطيئي التعلم واملصابني بصعوبات التعلم فهو واجب وطين وحق من حقوقهم 

 ١٠نسبة ليست بقليلة يف أي جمتمع كان وذلك وفق اإلحصاءات علما بأم يشكلون 

العاملية ، وقد أثبتت الدراسات أن العناية م ورعايتهم من الناحية التربوية يسهم يف 
االستفادة من قدرام املختلفة لبناء جمتمعهم ، ويغين اتمع عن املمارسات 

 بسبب اإلمهال ، من هنا تأيت والسلوكيات غري املقبولة اليت قد تصدر من هذه الفئة
أمهية أن يتم دمج مجيع األطفال وتطوير العملية التربوية املتخصصة فيهم وانطالقًا من 

 ١٥ وضع سياسة عامة وخطة مرحلية مدروسة -١: مبدأ حقهم يف ذلك أقترح التايل 

للدمج التعليمي الكامل وليس اجلزئي لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة يف 
  . احلكومية واخلاصة ، وتوفري كل ما يلزم من موارد وبرامج الزمة لذلك املدارس 

 إعداد منهج مكيف يتناسب مع القدرات واالحتياجات واملتطلبات ويراعي -٢
 توفري الكادر الوطين املتخصص يف جمال التربية -٣. خصائص كل فئة على حدة 

 ٢٠ليم والتدريب املستمر هلم مبا اخلاصة باملعدالت العاملية املناسبة مع توفري فرص التع

يتواكب مع طموحام خلدمة جمتمعهم مع إدخال اهليكل التنظيمي املعد من قبل 
 العمل على توسعة مظلة خدمات التربية اخلاصة يف املناطق -٤. الوزارة حيز التنفيذ 

 املختلفة يف البالد وفق خطة مدروسة يتم خالهلا توفري اإلمكانيات واملوارد الالزمة
  وتطوير الدمج ليشمل مجيع املراحل التعليمية جلميع املراحل العمرية كما هو 

 ٢٥ توفري مراكز للتدخل املبكر تعىن بتربية وتدريب األطفال ذوي-٥. مطلوب 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١٢(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 االحتياجات اخلاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة ملا لذلك من مردود أفضل من التعليم 
 مع مؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص  التأكيد على مبدأ الشراكة-٦. املتأخر 

 إعداد مقياس لتقييم الطالب -٧. لدعم هذه الربامج وسبل تنفيذ اخلطط املوضوعة 
  عند سن دخول رياض األطفال ودخول املدارس للتعرف على أية مؤشرات تدل 
 ٥ة على احتياجات خاصة وإعاقات منائية لألطفال دف تقدمي اخلدمات التربوية املالئم

للحد من الصعوبات اليت تواجه الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة وليس دف 
استبعاد من هم أصعب تقبالً للتعليم ، فالتعليم حق للجميع وال يستثىن منه طفل 

 التعرف على متطلبات سوق العمل واملهن املختلفة اليت -٨. بسبب صعوبة تعليمه 
ذوي االحتياجات اخلاصة وإمكانيام من املمكن أن تتفق مع قدرات الطالب من 

 ١٠ ضرورة إنشاء مركز متخصص لتشخيص -٩. والتركيز على ذلك يف املناهج املعدة 

احلاالت وإجراء الدراسات والبحوث املتعلقة بتطوير الربامج واخلدمات يف البالد 
 زيادة -١٠. وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز البحرين للدراسات والبحوث 

حة اإلعالمية اليت تعترب ناقصة إىل حد كبري لتوعية اتمع واألسر ذه الفئات املسا
للتعرف على املسببات واألعراض وأمهية االكتشاف املبكر هلا وطرق عالجها ، 

 ١٥ تقدمي خدمات اإلرشاد األسري -١١. وإلعداد اتمع لتقبل هذه الفئات ودجمها 

أخريا .  وإشراكهما يف العملية التربوية لوالدي الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة
إن إدماج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يعد مطلبا اجتماعيا هاما مما يستدعي 

 من - الذي نشكر وزارة التربية والتعليم على األخذ ذه السياسة -تطوير املشروع 
  صة بكل خدمااالناحية الكيفية والكمية ، حيث إن األهداف النهائية للتربية اخلا

 ٢٠وبراجمها هي مساعدة األفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة على حتقيق الكفاية 

  الشخصية واالعتماد الذايت وتوسيع قاعدة إدماجهم يف الوسط الطبيعي للحياة
 والعمل يف وقت مبكر من خالل ما يعد لتحقيق هذا الدمج من برامج تربوية 

 أن العجز يف أداء الطفل من ذوي االحتياجات وتدريبية وثقافية وإعالمية ، والشك
اخلاصة يعكس عجز اتمع والسياسات الوطنية الداعمة وعدم توفر فرص التعليم 

 ٢٥  . املناسبة ، وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 
  شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 

  .والتعليم 
  

 ٥  :م وزير الرتبية والتعلي

شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، أحب أن أشكر األخت 
الدكتورة ندى حفاظ على اهتمامها ذه الشرحية من األبناء وإين أشاطرها االهتمام 
ذا اجلانب ، ووزارة التربية والتعليم انطالقًا من دعم قيادتنا السياسية حيفظها اهللا وما 

وزارة التربية والتعليم تويل هذه الشرحية من األبناء كل توفره من دعم لكافة أنشطة 
 ١٠االهتمام ، وأحب أن أطمئن األخت السائلة على ما تفضلت به من نقاط جديرة تتفق 

كثريا مع توجه وزارة التربية والتعليم يف االهتمام ذه الشرحية وفقًا ملا حدده الدستور 
بية والتعليم يف اجلانب املعنية به من بشأن حق  التعليم وكذلك اختصاصات وزارة التر

تعامل مع هؤالء األبناء فيما يتعلق باجلانب التعليمي ، وكما أوضحت يف ردي أن 
وزارة التربية والتعليم رصدت يف ميزانيتها القادمة مبالغ سوف تسهم يف االرتقاء 

 ١٥ مع باخلدمات التعليمية اليت تقدم إىل هؤالء األبناء ،كذلك هناك أيضا تواصل

مؤسسات اتمع املدين يف اجلانب التربوي وهناك أيضا جوانب أخرى تتعلق 
بقطاعات الوزارة اليت لن تتردد يف تقدمي املساندة والدعم ، خاصة أننا مهتمون بتأهيل 
  اإلخوة املعلمني واملعلمات وابتعاثهم سنويا إىل جامعة اخلليج العريب للتخصص 

  بعثة سنوية يف هذا اجلانب وحاليا يوجد ) ١٢( ، ولدينا يف التعامل مع هؤالء األبناء
 ٢٠معلما يف هذا القطاع ، كذلك خاطبت زميلي سعادة الدكتور جميد بن حمسن ) ٨٢(

 خبصوص الطالب ٢٠٠٢ ديسمرب ١٤العلوي وزير العمل والشئون االجتماعية يف 
هم بعد أن يقطعوا املصابني مبتالزمة داون املسجلني باملدارس احلكومية وكيفية تأهيل

شوطًا تعليميا يف املدارس وفقًا إلمكانيام ، وقد تفضل سعادته باملوافقة على التعاون 
   ، وأحب أن أؤكد ٢٠٠٢ ديسمرب ٢٤يف هذا اال يف الرسالة اليت استلمتها يف 

 ٢٥أننا لن نألو جهدا يف التواصل مع هذه الشرحية من األبناء ، وكذلك فإن الوزارة لديها 

العديد من الفعاليات سواء يف الربامج التلفزيونية أو إرسال بعض املعلمني لرياض 
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األطفال وكذلك املدارس اخلاصة إدراكًا منها أن هؤالء األبناء هلم احلق يف التعلم 
  وكذلك تقدمي املساعدة هلم كواجب تقدمه وزارة التربية والتعليم بشأن االرتقاء م 

  .وتعليمهم ، وشكرا 
  

 ٥  :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ 
  

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 
  .شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير التربية والتعليم ، وشكرا 

  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالسؤال املوجه 

حب السعادة السيد نبيل بن يعقوب احلمر وزير اإلعالم من العضو الدكتور إىل صا
محد السليطي بشأن ما قامت وزارة اإلعالم بتنفيذه من برامج وأنشطة لتحقيق ما ورد 

 ١٥. يف برنامج عمل احلكومة املوقرة ، وتؤجل مناقشة هذا البند نظرا لسفر سعادة الوزير 

 األعمال واخلاص بالسؤال املوجه إىل صاحب وننتقل إىل البند التايل من جدول
السعادة السيد عبداهللا بن حسن سيف وزير املالية واالقتصاد الوطين من العضو فيصل 
فوالذ بشأن اتفاقية التجارة احلرة بني مملكة البحرين والواليات املتحدة األمريكية ، 

ر يف املوعد احملدد وقد أدرج هذا البند على جدول األعمال نظرا لعدم إجابة الوزي
 ٢٠وننتقل اآلن إىل البند التايل من . من الالئحة الداخلية ) ١٢٩(وذلك حسب املادة 

جدول األعمال واخلاص مبواصلة مناقشة تقرير جلنة اخلدمات بشأن مشروع قانون 
التعليم العايل ، وقد ناقش الس مشروع القانون يف اجللسة السابقة ومتت املوافقة 

 املبدأ كما متت املوافقة على ديباجة مشروع القانون ، ونواصل اليوم عليه من حيث
مناقشة مشروع القانون من حيث ما انتهينا منه يف اجللسة السابقة يف املادة األوىل 
 ٢٥والتعريفات الواردة فيها ، وقد توقفنا عند تعريف مؤسسة التعليم العايل ، وأطرح 

ين بشأن قانون التعليم العايل يف املضبطة ، للتصويت تثبيت تقرير جلنة اخلدمات الثا
  فمن هم املوافقون على ذلك ؟ 
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  )أغلبية موافقة (
  :النائب األول للرئيس 

  .إذن يثبت التقرير يف املضبطة 
   

 ٥  : )فيما يلي نص تقرير جلنة اخلدمات الثاني بشأن مشروع قانون التعليم العايل ( 
  

  :مقـدمــة 
 صاحب السعادة السيد خليفة بن أمحـد الظهـراين          م رفع ٢٠٠٣ أكتوبر   ٢٨بتاريخ    

رئيس جملس النواب إىل صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئـيس جملـس               
 ١٠م بشأن التعليم العايل، وتقرير جملس النواب ذا        ٢٠٠٣لسنة  (  ) الشورى مشروع قانون رقم     

دمات لدراسته و إعداد تقريـر       نوفمرب أحال الس املشروع إىل جلنة اخل       ٤وبتاريخ  . الشأن  
  .   بشأنه خالل أربعة أسابيع من تاريخ إحالته 

  

  : إجراءات اللجنة 
 ١٥  ٣٠، ٢٣، ١٦ناقشت اللجنة مشروع القانون يف أربعة عشر اجتماعاً عقدت بتاريخ  -١

 ١٦ ، ١١ يناير  و ١٧و. م ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١،٣٠،٢٩، ٢٢،٢٠،١٣،٨،٧نوفمرب و
  :اللجنة خالل هذه االجتماعات على م ، وقد اطلعت ٢٠٠٤فرباير 

  تقرير جملس النواب وتوصيات جلنة اخلدمات ، ورأي جلنة الشئون التشريعية   -
  .والقانونية 

 ٢٠  .تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى   -

  التعديالت املقترحة يف مشروع القانون املقدمة من عضو الس السيد مجيل علي   -
  .املتروك

  التعديالت املقترحة يف مشروع القانون املقدمة من عضو الس السيد عبدالرمحن   -
 .عبداحلسن جواهري 

 ٢٥  التعديالت املقترحة يف مشروع القانون املقدمة من عضو الس السيد عبدايد يوسف  -

 . احلواج 
  .قوانني التعليم العايل للعديد من دول العامل العربية منها واألجنبية  -
  : وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع األول ممثلون من وزارة التربية والتعليم وهم-٢



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١٦(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
  .الوكيل املساعد للتعليم العام والفين     إبراهيم حممد جناحي.   د-١
  مدير إدارة الشئون الثقافية والبعثات    عبداهللا يوسف املطوع .   د-٢
  .ارة املناهج مدير إد    األستاذة لولوة خليفة آل خليفة-٣
 ٥  .مدير إدارة اخلطط والربجمة       األستاذة فائقة سعيد الصاحل-٤

  .املستشار التربوي     عبدالواحد عبداهللا يوسف.   د-٥
  .املستشار القانوين       جمدي املتويل .   د-٦
  .رئيس العالقات الثقافية وامللحقات     عبدايد حممد مفيز.   د-٧
  .مديرة مدرسة املنامة الثانوية للبنات   سوي  األستاذة وداد رضي املو-٨

 ١٠  ورئيس جلنة املرأة وخدمة اتمـع        

    يف مجعية البحرين للتدريب وتنمية         
  .                املوارد البشرية     

  
v  كما شارك يف االجتماع السيد خالد عبدالغفار والدكتور جمدي الشرقاوي املستشاران 

 ١٥  .ن القانونية بوزارة الدولة لشئون جملس الوزراءالقانونيان من دائرة الشئو
  

v  شاركت يف االجتماع الثاين للجنة الدكتورة الشيخة مرمي بنت حسن آل خليفة رئيس
  .جامعة البحرين

  

v  ٢٠يف االجتماع الثالث شارك الدكتور حسن حممود البستكي األمني العام ملركز البحرين 

  .للدراسات والبحوث 
  

  :ك ممثلو اجلامعات اخلاصة التالية أمساؤهم وهم يف االجتماع الرابع شار
      

 ٢٥  اجلامعة العربية املفتوحةمدير فرع       فخــروقاسم مسيـر . د.   أ-١

  الكلية اجلامعيةرئيس     خالد بن حممد بن عبداهللا آل خليفة. د   -٢
  رئيس اجلامعة اخلليجية         الزياين  راشدمىن.   د-٣



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١٧(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  رئيس اجلامعة األهلية      احلواجعبداهللا عبدالوهاب . د.   أ-٤
  

وحضر االجتماع كذلك الدكتور جمدي الشرقاوي املستشار القانوين بدائرة الشئون 
 .القانونية بوزارة الدولة لشئون جملس الوزراء 

 ٥ :  دعت اللجنة إىل اجتماعها العاشر كالً من 

  عضو جملس الشورى    خالد بن خليفة آل خليفة.  د-١
  عضو جملس الشورى      لصاحلفوزية سعيد ا.  د-٢
  عضو جملس الشورى     األستاذة وداد حممد الفاضل -٣

  

 ١٠  .وذلك لالستماع إىل ما لديهم من مالحظات على مشروع القانون 

  

 .كما شارك الدكتور عصام الربزجني اللجنة يف اجتماعاا كافة   
تربية حضر االجتماع احلادي عشر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير ال

 .والتعليم وعدد من املسؤولني يف الوزارة 
  ١٥ 

  عينت اللجنة الدكتور محد علي السليطي مقرراً أصلياً للموضوع  والدكتورة فخرية  -٣
  . شعبان ديري مقرراً احتياطياً 

  

  :توصيات  اللجنة 

 ٢٠  :يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت توصلت اللجنة إىل التوصيات التالية 

  

  .توصي باملوافقة على مشروع القانون املعروض من حيث املبدأ   :أوالً 
 

  :خبصوص الديباجة: ثانياً 
 ٢٥  :نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة 

  

  .حنن محد بن عيسى آل خليفة                      ملك مملكة البحرين 
  بعد االطالع على الدستور ،



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١٨(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 بشأن مركز البحرين للدراسـات والبحـوث        ١٩٨١لسنة  ) ١١(املرسوم بقانون رقم    وعلى  
  وتعديالته ،

   بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديالته،١٩٨٦لسنة ) ١٢(وعلى املرسوم بقانون رقم 
   بشأن تقومي املؤهالت العلمية ،١٩٩٥لسنة ) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقم 
 ٥ بشأن مكاتب اخلدمات التعليمية للدارسـني يف        ١٩٩٧لسنة  ) ٢(وعلى املرسوم بقانون رقم     

  اخلارج ،
   بشأن املؤسسات التعليمية والتدريبية اخلاصة ، ١٩٩٨لسنة ) ٢٥(وعلى املرسوم بقانون رقم 

    بشأن التعليم ،٢٠٠٣لسنة (  ) وعلى القانون رقم 
  وبناًء على عرض وزير التربية والتعليم ،

 ١٠  ،وبعد موافقة جملس الوزراء 

  ......................................."أقر 
  

  :توصيــة اللجنــة 
   .م بشأن التعليم٢٠٠٣لسنة (  )  وعلى القانون رقم : توصي اللجنة حبذف عبارة   -١
 ١٥وبناًء على عرض وزير التربية والتعليم ، وبعد موافقة جملس توصي اللجنة حبذف عبارة         -٢

أقر جملس الشورى وجملس النواب     لديباجة، وإضافة عبارة    الواردة يف اية ا   الوزراء ،   
  .: القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

  

  :وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل 
  ٢٠ 

  .حنن محد بن عيسى آل خليفة                      ملك مملكة البحرين 
  بعد االطالع على الدستور ،

 بشأن مركز البحرين للدراسـات والبحـوث        ١٩٨١لسنة  ) ١١ (وعلى املرسوم بقانون رقم   
  وتعديالته ،

 ٢٥   بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديالته،١٩٨٦لسنة ) ١٢(وعلى املرسوم بقانون رقم 

   بشأن تقومي املؤهالت العلمية ،١٩٩٥لسنة ) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقم 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١٩(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

تب اخلدمات التعليمية للدارسـني يف       بشأن مكا  ١٩٩٧لسنة  ) ٢(وعلى املرسوم بقانون رقم     
  اخلارج ،

   بشأن املؤسسات التعليمية والتدريبية اخلاصة ، ١٩٩٨لسنة ) ٢٥(وعلى املرسوم بقانون رقم 
  . أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

  ٥ 

  :خبصوص مواد املشروع : ثالثاً 
  ): ١(قم      بالنسبة للمادة ر-١

  : كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة املادةنص 
يف تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، املعاين املبينة قرين كل منها ما             

 ١٠  .مل يقتض السياق معىن آخر

املة بعد املرحلة الثانوية أو التعليم الذي ال تقل مدته عن سنة دراسية أكادميية ك        : التعليم العايل   
  .ما يعادهلا 

كل نشاط يتعلق بتطوير العلوم واملعارف اإلنسانية دف حبث سبل تطبيقها           : البحث العلمي   
ونشرها واالستفادة منها يف االرتقاء مبستوى حياة الفرد واجلماعة ومبا يساهم يف دفع جهـود               

 ١٥  .التنمية الوطنية 

   .جملس التعليم العايل: الس 
  .املؤسسة اليت تتوىل التعليم العايل : مؤسسة التعليم العايل 

جمموعة من املواد التعليمية ال تقل مدة تعليمها عن سنة دراسية كاملة يف أية               :حقل التخصص   
  .مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم التخصص  

  ٢٠ 

  :توصيــة اللجنــة 
 بإحدى مؤسسات التعلـيم     اأو ما يعادهل  صي اللجنة بإضافة عبارة     تو: التعليم العايل     -  أ

   .سنة دراسية كاملة بعد عبارة العايل املعترف ا أكادميياً
ون توصي اللجنة باملوافقة على النص الوارد من جملس النواب املوقر د: البحث العلمي     - ب

 ٢٥  .تعديل



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٢٠(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  دون د مـن احلكومـة املـوقرة        توصي اللجنة باملوافقة على النص كما ور      :      الس       -ج
   .تعديل

املوقرة توصي اللجنة باملوافقة على النص كما ورد من احلكومة        : مؤسسة التعليم العايل      -د
داخل اململكة مبا يف ذلك اجلامعات والكليـات واملعاهـد          : مع إضافة العبارة التالية     

 ٥  . بعد عبارة التعليم العايل ومراكز التدريب العامة واخلاصة   

توصي اللجنة باملوافقة على النص الوارد من جملس النواب املـوقر           :  حقل التخصص     -هـ
   .دون تعديل

  
و توصي اللجنة باملوافقة على إضافة البندين املستحدثني للمادة األوىل كما وردا مـن        •

 ١٠  .دون تعديلجملس النواب املوقر 

  
  : بعد التعديل على ذلك يكون النص
انون تكون للكلمات والعبارات التالية ، املعاين املبينة قرين كل منها ما         يف تطبيق أحكام هذا الق    

  .مل يقتض السياق معىن آخر
ـ  التعليم الذي ال تقل مدته عن سنة دراسية كاملـة      : التعليم العايل     ١٥ بإحـدى  اأو مـا يعادهل

  .ا   بعد املرحلة الثانوية أو ما يعادهلمؤسسات التعليم العايل املعترف ا أكادميياً
 يتعلق بتطوير العلوم واملعارف اإلنسانية دف حبث سـبل          علميكل نشاط   : البحث العلمي   

تطبيقها ونشرها واالستفادة منها يف االرتقاء مبستوى حياة الفرد واجلماعة ومبا يساهم يف دفع              
   .الشاملةجهود التنمية الوطنية 

 ٢٠  .جملس التعليم العايل : الس 

داخل اململكة مبا يف ذلك اجلامعات       املؤسسة اليت تتوىل التعليم العايل       :مؤسسة التعليم العايل    
   .  والكليات واملعاهد ومراكز التدريب العامة واخلاصة

فـصلني   ال تقل مدة تعليمها عـن        املواد واملقررات الدراسية  جمموعة من    :حقل التخصص   
العايل وتنتـهي بـشهادة     أو سنة دراسية كاملة يف أية مؤسسة من مؤسسات التعليم            دراسيني

 ٢٥  .يذكر فيها اسم التخصص 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٢١(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  .وزارة التربية و التعليم : الوزارة 
  .وزير التربية و التعليم : الوزير 

  
  ) :٢(  بالنسبة للمادة رقم -٢

 ٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة 

  
  :ا يلي يهدف التعليم العايل من خالل مؤسساته إىل حتقيق م

إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق يف ميادين املعرفة تلبية حلاجـات اتمـع              -١
  .ومتطلبات التنمية 

 ١٠ .تنمية البحث العلمي وتشجيعه  -٢

إعداد الطاقات البشرية املؤهلة من الفنيني واملتخصصني والباحثني واخلرباء يف حقـول             -٣
  .ة الشاملة للدولةاملعرفة بأنواعها املختلفة لتلبية متطلبات التنمي

 .وتطويرها يف خدمة اتمع ) التكنولوجيا ( تنمية التقنية  -٤
 .تنمية االهتمام بالثقافة العربية واإلسالمية والعاملية وتطوير التراث الوطين  -٥
 ١٥العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع اجلامعات ومعاهـد التعلـيم       -٦

  . العلمية العربية واإلسالمية والدولية العايل واهليئات واملؤسسات
تقدمي االستشارات واخلدمات الفنية والعلوم والتقنيات للهيئات واملؤسسات احلكومية          -٧

 .واخلاصة 
  االهتمام بالتربية الوطنية ، وبتقوية شخصية املواطن واعتزازه بوحدته الوطنية  -٨

 ٢٠  .      وقوميته العربية 

  

  :توصيــة اللجنــة 
دون كما ورد من جملس النواب املوقر  ) ١( ة باملوافقة على البند رقم توصي اللجن -١

 .تعديل
 ٢٥دون كما ورد من جملس النواب املوقر  ) ٢(    توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم -٢

  .تعديل



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٢٢(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

كما ورد من احلكومـة ) ٣(   توصـي اللجنـة باملوافقـة على البند رقم -٣
    .الدولة بكلمة اململكة استبدال كلمة املوقــرة مـع

كمـا ورد من احلكومـة ) ٤(   توصـي اللجنـة باملوافقـة على البند رقم -٤
  .  الواردة يف أول البند تنمية بكلمة توطنياملوقـرة مــع استبدال كلمة 

 ٥دون   كما ورد من جملس النواب املوقر  ) ٥(     توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم  -٥

  .عديلت
كما ورد من احلكومة املوقرة مع حذف   ) ٦(    توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم  -٦

 . الواردة يف أول البند العمل علىعبارة 
كما ورد من احلكومة املوقرة مع  ) ٧(    توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم  -٧

 ١٠العلوم  بعبارة قنيةالت ، واستبدال كلمة الفنية بكلمة  العلميةاستبدال كلمة  

   .والتقنيات
الوارد من احلكومة املوقرة ليكون على ) ٨(توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقم  -٨

 :النحو التايل 
العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية املواطن واعتزازه بوحدته 

 ١٥ .الوطنية ودينه وعروبته ووطنه  وترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان 

    توصي اللجنة باملوافقة على إضافة البندين املستحدثني للمادة الثانية كما وردا من -٩
   .دون تعديلجملس النواب املوقر 

 
  :على ذلك يكون النص بعد التعديل 

 ٢٠  : يهدف التعليم العايل من خالل مؤسساته إىل حتقيق ما يلي 

 تلبية حلاجات اتمع إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق يف ميادين املعرفة     -١
  .الشاملةومتطلبات التنمية 

ليسهم يف تقدم املعرفة وتعمقها وتعزيز االبتكـار        تنمية البحث العلمي وتشجيعه      -٢
  .خلدمة متطلبات اتمع 

 ٢٥إعداد الطاقات البشرية املؤهلة من الفنيني واملتخصصني والباحثني واخلـرباء يف            -٣

  .للمملكةة متطلبات التنمية الشاملة حقول املعرفة بأنواعها املختلفة لتلبي



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٢٣(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  .  وتطويرها يف خدمة اتمع ) التكنولوجيا(  التقنية توطني -٤
  . وتطويرهالتراث الوطين محاية تنمية االهتمام بالثقافة العربية واإلسالمية والعاملية و -٥
توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع اجلامعات ومعاهد التعلـيم العـايل             -٦

 .اهليئات واملؤسسات العلمية العربية واإلسالمية والدولية و
 ٥ للهيئات واملؤسـسات احلكوميـة      العلمية والتقنية تقدمي االستشارات واخلدمات     -٧

  .واخلاصة 
العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية املواطن واعتـزازه بوحدتـه            -٨

  .م حقوق اإلنسان الوطنية ودينه وعروبته ووطنه  وترسيخ مبادئ ومفاهي
  تنمية مهارات النجاح يف احلياة واملرونة يف مواكبة حتوالت املعرفة وعامل  -٩

 ١٠  . العمل  

تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكري العلمي التحليلي الشمويل الناقد   وحل  -١٠
   .املشكالت حالً ابتكارياً

  ) :٣(  بالنسبة للمادة رقم -٣
  :لقانون املعروض من احلكومة املوقرة نص املادة كما ورد يف مشروع ا

 ١٥خيتص بالشئون املتعلقة بالتعليم العايل والبحـث      ) جملس التعليم العايل    ( ينشأ جملس يسمى    

  .العلمي يف الدولة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي  
  

  :توصيــة اللجنــة 
 اململكةمة توصي اللجنة باملوافقة على النص الوارد من احلكومة املوقرة  مع استبدال كل

 ٢٠   .الدولةبكلمة 

  :على ذلك يكون النص بعد التعديل  -٤
خيتص بالشئون املتعلقة بالتعليم العايل والبحث      )  جملس التعليم العايل    ( ينشأ جملس يسمى    

  .   ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي  اململكةالعلمي يف 
  
v ٢٥ :ة توصي اللجنة بإضافة مادة جديدة لتكون بعد التعديل هي املادة الرابع 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٢٤(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

يشكل الس برئاسة الوزير وعدد من األعضاء ال يقل عن عشرة أعضاء مـن ذوي               
اخلربة واملكانة العلمية على أن يكون من بينهم من ميثل مؤسـسات التعلـيم العـايل          

  .احلكومية واخلاصة ، وتكون مدة العضوية يف الس أربع سنوات قابلة للتجديد 
  

 ٥   :بعد التعديل ) ٥( رقم  ، مادة)٤(بالنسبة للمادة رقم  -٤

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة 
  -:يتوىل الس شئون التعليم العايل وعلى األخص 

  .إعداد السياسة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي  -١
خصص يف  اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العايل احلكومي يف اململكة وإقرار حقول الت           -٢

 ١٠ .خمتلف املستويات اليت تدرس فيها والتعديالت اليت تطرأ عليها 

  .وضع األسس العامة املتعلقة بقبول الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل  -٣
حبث واقتراح تعديل قوانني وأنظمة التعليم العايل يف ضوء تطور السياسات العامـة يف               -٤

 .اململكة 
 .صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها النظر فيما يواجه التعليم العايل من  -٥
 ١٥ .الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العايل اخلاص يف إطار اخلطة العامة للتعليم -٦

  .إصدار اللوائح والقرارات املنظمة للشئون املالية واإلدارية املتعلقة بالتعليم العايل  -٧
ت ومؤسسات البحث   التنسيق والتكامل بني هيئات ومؤسسات التعليم العايل ، وهيئا         -٨

 .العلمي من ناحية وبينها وبني مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى 
االطالع على التقارير السنوية اليت تصدرها اجلامعات واجلهات احلكوميـة املختـصة       -٩

 ٢٠حول أداء  مؤسسات التعليم العايل واختاذ التوصيات املناسبة بشأن تقومي هـذا األداء              

  .وتطويره
رير سنوية لس الوزراء عن أوضاع التعليم العايل والبحث العلمي ، وتقدمي إعداد تقا-١٠

  .التوصيات املناسبة يف هذا الشأن 
  

 ٢٥  :توصيــة اللجنــة 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٢٥(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

كمـا وردت مـن   ) ١٠(، ) ٥(،  ) ٤(،  ) ١(توصي اللجنة باملوافقة على البنود رقم        -١
 .دون تعديل احلكومة املوقرة 

كما ورد من احلكومة املوقرة مع حـذف        ) ٢(رقم  توصي اللجنة باملوافقة على البند       -٢
  .    الواردة يف اية البند والتعديالت اليت تطرأ عليهاعبارة  

 ٥كما ورد من احلكومة املوقرة مع إضـافة        ) ٣(توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم       -٣

  .بقبول الطلبة بعد عبارة والرسوم الدراسية: عبارة 
ة على إضافة البند املستحدث الوارد من جملس النواب املـوقر           توصي اللجنة باملوافق     -٤

   ) .٦( ليكون البند رقم دون تعديل
كما ورد من احلكومـة املـوقرة مـع         ) ٦(توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم        -٥

 ١٠و مؤسسات التعليم العايل     الواردة بعد عبارة     اخلاص بكلمة   اخلاصةاستبدال كلمة   

العايل وفق شروط الترخيص الـيت يـضعها        :  اية البند    إضافة العبارة التالية يف   
 ) .٧( مع إعادة ترتيب البنود ليكون البند رقم الس

 .كما ورد من احلكومة املوقرة) ٧(توصي اللجنة حبذف البند  رقم  -٦
دون كما ورد من جملس النواب املـوقر  ) ٨(توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم    -٧

 ١٥  .تعديل

كما ورد من احلكومـة املـوقرة مـع         ) ٩(باملوافقة على البند رقم     توصي اللجنة    -٨
  .اجلامعات بكلمة مؤسسات التعليم العايلاستبدال عبارة 

  :    توصي اللجنة بإضافة البنود  املستحدثة التالية -٩
v            متابعة مؤسسات التعليم العايل ومراقبة براجمها واخلدمات املساندة الـيت تقـدمها

 ٢٠ ) .١١( ليكون البند رقم جاا وأوضاعها املاليةوجودة أدائها وخمر

v   ١٢(ليكون البند رقم  تشجيع االستثمار اخلاص يف التعليم العايل. (  
  

  :على ذلك يكون النص بعد التعديل 
  -:يتوىل الس شئون التعليم العايل وعلى األخص 

 ٢٥  .إعداد السياسة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي   -١
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  إنشاء مؤسسات التعليم العايل احلكومي يف اململكة وإقرار حقول التخـصص يف            اقتراح    -٢
 .خمتلف املستويات اليت تدرس فيها  

   يف مؤسـسات التعلـيم   والرسوم الدراسـية وضع األسس العامة املتعلقة بقبول الطلبة      -٣
  .العايل 

 ٥  ياسات العامـة يف  حبث واقتراح تعديل قوانني وأنظمة التعليم العايل يف ضوء تطور الـس             -٤

 .اململكة 
  النظر فيـما يواجه التعليم العايل مـن صـعوبات واقتـراح الوسـائل الكفيــلة                -٥
 .بتذليلها    

  .وضع الشروط واملعايري للترخيص ملؤسسات التعليم العايل على خمتلف أشكاهلا    -٦
 ١٠  العـايل للتعليم   يف إطار اخلطة العامة      اخلاصةالترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العايل         -٧

  .وفق شروط الترخيص اليت يضعها الس
  التنسيق بني هيئات ومؤسسات التعليم العايل ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من             -٨

والسعي لتحقيق املزيد من     ناحية وبينها وبني مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى          
   .التكامل بينها

 ١٥ واجلهـات   مؤسسات التعلـيم العـايل    اليت تصدرها   االطالع على  التقارير السنوية         -٩

احلكومية املختصة حول أداء مؤسسات التعليم العايل واختاذ التوصيات املناسبة بـشأن            
 . تقومي هذا األداء وتطويره 

  إعداد تقارير سنوية لس الوزراء عن أوضاع التعليم العايل والبحث العلمي، وتقدمي   -١٠
  .ة يف هذا الشأن         التوصيات املناسب

 ٢٠  متابعة مؤسسات التعليم العايل ومراقبة براجمها واخلدمات املساندة اليت تقدمها وجودة  -١١

  . أدائها وخمرجاا وأوضاعها املالية  
  .تشجيع االستثمار اخلاص يف التعليم العايل   -١٢

  
  ):٥(بالنسبة للمادة رقم  -٥

 ٢٥  : من احلكومة املوقرة نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٢٧(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

جيتمع الس بناًء على دعوة من رئيسه مرة كل أربع أشهر على األقل ، وجيـوز دعوتـه إىل                   
اجتماعات استثنائية كلما اقتضى األمر ذلك ، وتكون اجتماعات الس صحيحة إذا حـضر              

 وإذا تـساوت    وتصدر قراراته وتوصياته مبوافقة أغلبية احلاضرين ،      . االجتماع أغلبية األعضاء    
  .األصوات رجح اجلانب الذي منه الرئيس 

 ٥  .وللمجلس أن يعرض على جملس الوزراء ما يراه من توصيات وقرارات 

  
  

  :توصيــة اللجنــة 
  .  توصي اللجنة حبذف املادة كما وردت من احلكومة املوقرة 

  ١٠ 

  ):٦(بالنسبة للمادة رقم   -٦
  :روض من احلكومة املوقرة نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املع

للمجلس تشكيل جلان خاصة لبحث موضوعات معينة وله االستعانة باخلرباء 
واملختصني سواء يف اجتماعاته أو يف جلسات جلانه ، وعلى اجلهات املختصة يف القطاعني العام 
 ١٥واخلاص موافاة الس مبا يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ 

  .ختصاصاته ا
  

  :توصيــة اللجنــة 
   .دون تعديل توصي اللجنة باملوافقة على النص كما ورد من جملس النواب املوقر 

  ٢٠ 

  :على ذلك يكون النص بعد التعديل 
للمجلس تشكيل جلان خاصة لبحث موضوعات معينة وله االستعانة باخلرباء واملختصني 

اجلهات املعنية التعاون مع الس وعلى سواء يف اجتماعاته أو يف جلسات جلانه ، 
  .من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته  لتوفري ما يطلبه

  ٢٥ 

  ):٧(بالنسبة للمادة رقم   -٧



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٢٨(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة 
 اليت تعرض على الس، تتوىل وزارة التربية والتعليم إعداد املوضوعات والدراسات

  .كما تتوىل متابعة وتنفيذ قرارات الس 
  

 ٥  :توصيــة اللجنــة 

 توصي اللجنة باملوافقة على النص كما ورد من جملس النواب املوقر مع حذف 
     .بالوزارةكلمة 

  
  : ذلك يكون النص بعد التعديل ىلع

 ١٠لدراسات اليت تعرض  إعداد املوضوعات واتنشأ أمانة عامة للمجلس تكون مهمتها

  .قراراته لتحقيق أهدافه ومهامهعلى الس، كما تتوىل متابعة وتنفيذ 
  
v إىل مشروع القانون باألرقام املذكورة هلا التالية توصي اللجنة بإضافة املواد كما 

  :  ذلك وفقعلى أن تعدل مجيع مواد املشروع 
  ١٥ 

  :   بعد التعديل )٨( رقم املادة
 ملؤسسات التعليم العايل االعتمادكل إليها مهمة التوصية مبنح  هيئة اعتماد توتنشأ 

.   اليت يقرها جملس التعليم العايل االعتمادالعاملة يف اململكة وذلك وفق شروط ومعايري 
  . اهليئة حتت إشراف الس وتكون

  ٢٠ 

   : بعد التعديل  )٩(  رقم املادة
اخلامسة  إليه يف املادة شارامل جملس التعليم العايل النظر يف منح الترخيص على 

 تاريخ تقدميه منواملوافقة على منح  الترخيص أو الرفض املسبب خالل مدة ستة أشهر 
 من  يوماً لدى رئيس الس على رفض الترخيص خالل ستني تظلمولصاحب الشأن ال

 ٢٥ تاريخ من يوماً خالل ستني تظلم رئيس الس البت يف الوعلى. تاريخ تبليغه بالرفض 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٢٩(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 تاريخ منقرار أمام احملكمة املختصة خالل ستني يوماً ال بالطعنتقدميه ولصاحب الشأن 
    . تظلم لنظر الاملقررةإبالغه أو من تاريخ انتهاء املدة 

  
   : بعد التعديل  ) ١٠(  رقم املادة

 ٥إلغاء قسم علمي من رخصة أية مؤسسة تعليم عاٍل أو إلغاء للمجلس احلق يف  

 إذا ما أخلت بشروط   سنة دراسية واحدةن ملدة ال تزيد عنامج علميأقسامها أو أي بر
 الترخيص وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ إخطارها كتابياً بالتجاوز ومل تقم بتعديل أوضاعها

 أو لغاء ولصاحب الشأن احلق يف الطعن يف قرار اإلوفق توجيهات الس خالل تلك املدة ،
     . بالقرارخالل ستني يوماً من تاريخ إبالغهاإليقاف أمام احملكمة املختصة 

  ١٠ 

  :بعد التعديل ) ١١(املادة رقم 
يف حالة صدور قرار من الس باإللغاء أو اإليقاف وفق ما نصت عليه املادة 
العاشرة من هذا القانون أو تقرر اإللغاء أو اإليقاف من مؤسسة التعليم العايل ذاا توىل 

ناسبة ملعاجلة أوضاع الطلبة املستمرين بالدراسة فيها واحملافظة الس إصدار القرارات امل
 ١٥على حقوقهم املكتسبة و ذلك باالعتراف باملراحل التعليمية اليت وصلوا إليها ونقلهم إىل 

أقسام مناظرة يف مؤسسات التعليم العايل اخلاصة أو احلكومية على أن تلتزم مؤسسة التعليم 
اء أو اإليقاف بإعادة األجور الدراسية عن الربامج الدراسية اليت العايل اليت كانت حمالً لإللغ

  . حال اإللغاء أو اإليقاف دون إمتام دراستها 
    

 ٢٠  :بعد التعديل ) ١٢(املادة رقم 

مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون ختضع اجلامعات احلكومية ومراكز البحث 
  .العلمي املنشأة بقوانني ألحكام قوانني إنشائها 

   : بعد التعديل  )١٣ (، املادة رقم ) ٨ (بالنسبة للمادة رقم -
 :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة 

 ٢٥ اللوائح والقرارات التنفيذية –  بعد موافقة الس –يصدر وزير التربية والتعليم 

  .هلذا القانون 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٣٠(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  

  :توصيــة اللجنــة 
  .تعديل دونقة على النص كما ورد من احلكومة املوقرة  توصي اللجنة باملواف

   : بعد التعديل )١٤ (، املادة رقم) ٩ (بالنسبة للمادة رقم -٩
 ٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة 

 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ اليوم التايل – كل فيما خيصه –على الوزراء 
  .شره يف اجلريدة الرمسية لن

  

  :توصيــة اللجنــة 
 ١٠ دونتوصي اللجنة باملوافقة على النص كما ورد من جملس النواب املوقر  

  .تعديل
  :على ذلك يكون النص بعد التعديل 

 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التايل – كل فيما خيصه –على الوزراء 
  .لنشره يف اجلريدة الرمسية 

 ١٥  ر معروض على الس املوقر للتفضل بالنظر ،واألم

  
      نائب رئيس اللجنة                                            رئيس اللجنة    

  علي بن عبداهللا آل خليفة/  الفريق طبيب     أليس توماس مسعان                  
  

 ٢٠ )انتهى نص التقرير (
  

  :النائب األول للرئيس 
  .ألخ الدكتور محد السليطي مقرر اللجنة فليتفضل  أعطي الكلمة ل

  
 ٢٥  :العضو الدكتور محد السليطي 

شكرا سيدي الرئيس ، أعاد جملسكم املوقر تعريف مؤسسة التعليم العايل إىل 
جلنة اخلدمات ملزيد من املراجعة والتداول ، وقد تداولت اللجنة هذا املوضوع وكذلك 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٣١(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

نص الذي تقدمت به سابقًا بدون إضافة أي نصوص مواد أخرى واللجنة مقتنعة بال
تعديل ، إذ كان التركيز عند مناقشة هذا التعريف على مشكلة مراكز التدريب اخلاصة 
واليت تطرق هلا سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب عندما أوضح أن 

يب  بشأن مراكز التدر١٩٩٨لسنة ) ٢٥(هناك تداخالً بني النص وبني نص قانون 
 ٥ومؤسسات التعليم اخلاصة ، وأود أن أوضح أنه ال يوجد تداخل أو تعارض ألن 

املؤسسة اليت تتوىل التعليم : مؤسسة التعليم العايل : "التعريف لو قرأناه بتأٍن جنده يقول 
هي مراكز : "يقول ) ٢٥(سواء كليات أو جامعات أو مراكز تدريب ، وقانون " العايل

خيص مراكز ) ٢٥(فال يوجد تعارض ألن قانون " لتعليم العايلالتدريب اليت ال تقدم ا
التدريب اليت ال تقدم التعليم العايل ، أما يف هذا التعريف فإن مراكز التدريب حصرت 
 ١٠باملؤسسات اليت تقدم التعليم العايل ، أما عن سبب وضع مراكز التدريب فإنه يف 

يما عاليا ، وحاليا يقدم معهد املستقبل ميكن أن تكون هناك مراكز تدريب تقدم تعل
  البحرين للتدريب ضمن براجمه التدريبية برناجما للتعليم العايل ، فالدبلوما الوطنية 

)National Diploma ( و)Higher National Diploma ( والنظام ،
من نظام التعليم العايل يف بريطانيا ، فهو يقدم ) جزئني/دبلومني(الربيطاين هذا عبارة عن 

 ١٥  .تعليما عاليا كجزء من براجمه التدريبية ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون 

  .جملسي الشورى والنواب 
  ٢٠ 

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
 وهي أن معهد البحرين شكرا معايل الرئيس ، أحببت أن أبني نقطة ذا الصدد

للتدريب ليس مركزا للتدريب فقط ، وإمنا هو معهد يقدم دراسة تصل إىل أكثر من 
سنة وفيه برامج دراسية كثرية منها الدبلوما الوطنية ، وهو ال ينطبق عليه املثال السابق 
 ٢٥الذكر ، ولكن وجود كلمة مراكز التدريب ضمن القانون قد خيلق لبسا يف الفهم ، 

نا نتكلم عن تعليم عال ، ومن املتعارف عليه أن اجلهات اليت تقدم برامج التعليم ألن
العايل هي اجلامعات والكليات واملعاهد ، ومت اقتصار مراكز التدريب على تقدمي 
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كان واضحا حىت يف ) ٢٥(فلذلك القانون رقم . التدريب املهين والشهادات املهنية 
بية ومراكز التدريب يف موضوع إعطاء التراخيص فصل االختصاص ما بني وزارة التر

للمدارس اخلاصة بعد حصول طلبتها على الشهادات املهنية من مراكز التدريب ، 
  .وشكرا 

  ٥ 

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، تفضل األخ سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 

  . والتعليم 
  

 ١٠  :وزير الرتبية والتعليم 

دي الرئيس ، ال توجد لدي إضافة إىل ما تفضل به سعادة وزير شكرا سي
الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب ، ولكن إذا كانت املادة ستقرأ كما هو النص 

" املؤسسة اليت تتوىل التعليم العايل داخل اململكة : مؤسسة التعليم العايل " موجود 
لتعليم ندعم النص األصلي الذي فلدي تعليق إذا مسحتم ، فنحن كوزارة التربية وا

 ١٥تقدمت به احلكومة وحول إىل جملسكم املوقر من خالل اآلليات القانونية وذلك لسببني 

أن النص أخذ باملعيار املوضوعي يف تعريف مؤسسات التعليم العايل باعتبار : ومها 
اخل املؤسسات اليت متارس نشاط التعليم العايل ، فمن مث مل يقتصر التعريف على د

) ١٩(وهناك يف ديباجة القانون متت اإلشارة إىل املرسوم بقانون رقم . البحرين فقط 
 اخلاص بتقومي املؤهالت العلمية والذي مل يقصر تقومي املؤهالت على ١٩٩٥لسنة 

 ٢٠املؤسسات التعليمية داخل البحرين بل وخارجها كذلك ، وهذه اللجنة املوجودة يف 

 تضم كفاءات من خارج الوزارة أيضا حدد املرسوم بقانون وزارة التربية والتعليم واليت
دورها بتقومي املؤهالت الصادرة من داخل البحرين أو خارجها باجتماعات شـبه 

فالنص األصلي يعطي مرونة أكثر من النص املقترح من اللجنة املوقرة ، . شهرية 
ية مع مرسوم القانون والوزارة تود أن توضح أن النص املقترح من اللجنة سيخلق إشكال

 ٢٥ واملذكور يف الديباجة والذي مل حيدد أن التقومي خاص ١٩٩٥لسنة ) ١٩(رقم 

بالشهادات الصادرة من مملكة البحرين بل هو جلميع املؤهالت من داخل البحرين أو 
  .خارجها ، وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 
ير الدولة لشئون شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وز

  .جملسي الشورى والنواب 
  

 ٥  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

شكرا ، عندي مالحظة مهمة وهي أن النص األصلي حدد مؤسسة التعليم 
العايل بوضوح ، ولكن النص املقترح حصرها داخل البحرين مع وجود الكثري من 

لعاملي للتعليم عن بعد ومثاهلا اجلامعة التطوير التعليمي يف هذا اجلانب مثل التوجه ا
العربية املفتوحة بفرع البحرين وهلا اتصال باملركز الرئيسي بالكويت وهو أيضا متصل 
 ١٠جبامعة بريطانية ، وهذا األسلوب موجود وسيطور أكثر مستقبالً ، لذلك فإن اقتصار 

تقبالً مما يؤثر على النص املقترح على داخل البحرين يقيد تطوير عمل التعليم العايل مس
  .االستثمار ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم الباش 

  
  :العضو الدكتور هاشم الباش 

مراكز التدريب العامة "شكرا جزيالً سيدي الرئيس ، أعتقد أن نفس العبارة 
أنشئت لتحقيق أهداف اليت أدخلت تثري مشاكل منها أن هذه املراكز قد " واخلاصة 

 ٢٠مغايرة ألهداف اجلامعات واملعاهد األكادميية ، ومنها أن أهداف هذه املراكز مرتبطة 

وال زالت . برفع كفاءة مهنة معينة مثالً أو لسد نقص معرفة أو مهارة لنفس املهنة 
هناك مشكلة يف االعتراف بشهادات هذه املراكز أكادمييا حىت يف البحرين مما يسبب 

كًا وعدم وضوح هلذا التعريف ، وبالتايل أنا أفضل االكتفاء مبا ورد يف نص إربا
  .املشروع الوارد من احلكومة ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٣٤(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
  :العضو وداد الفاضل 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون جملسي 
لشورى والنواب يف أن وجود مراكز التدريب اخلاصة يعد تداخالً مع املرسوم بقانون ا

 ٥، ويف اجللسة السابقة طلبت دعوة مراكز التدريب اليت تقع حتت مظلة ) ٢٥(رقم 

  وزارة العمل ، وطلبت دعوة املسئولني ملناقشة هذا املوضوع ولكن جلنة اخلدمات 
مراكز "  العمل ، وعليه أقترح حذف عبارة  مل توجه الدعوة إىل وزارة- لألسف -

لوجود تداخل قانوين بينهما ، وحبسب علمي إن بعض " التدريب العامة واخلاصة 
  .املراكز يصدر شهادات بكالوريوس فلذلك جيب التأكد من وزارة العمل ، وشكرا 

  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

  
  :الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  العضو 

 ١٥شكرا ، سيدي الرئيس ، أؤكد ما جاءت به األخت وداد الفاضل ، ولكن أود 

أن أقول إن النص املقدم من احلكومة غري واضح أيضا ، فعندما نأيت إىل تعريف التعليم 
هو  هو التعليم الذي ال تقل مدته عن سنة دراسية واحدة ، هذا العايلالعايل فالتعليم 

النص احلكومي ، فبذلك يكون النص احلكومي أيضا يشمل املراكز أو املعاهد اليت متنح 
شهادات بعد دراسة أكثر من سنة مما يضع معهد البحرين للتدريب حتت هذه املظلة ، 

 ٢٠هل نريد معهد البحرين للتدريب أن يقع حتت مظلة التعليم العايل : والسؤال احملدد هو 

  .دد النصوص والتعريفات ، وشكرا أم ال ؟ وبعد ذلك حن
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ 

  ٢٥ 

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 
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شكرا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن اإلرباك حاصل بسبب ربطنا مسمى 
الضرورة ، القانون ال يأيت لريتبط مبا هو متوفر ب. مبا هو متوفر حاليا ) مركز تدريب(

ينطبق على مراكز مل تنشأ حىت اآلن ، وحنن بالتايل نتكلم عن ) مركز تدريب(فمسمى 
مؤسسات تعليم عاٍل متنح شهادات أكادميية ، فأنا ال أرى أي إشكالية لوجود عبارة 

 ٥هو الذي ) ٢٥(، فإن كان مرسوم القانون رقم " مراكز التدريب العامة واخلاصة "

 التعريف املوجود فيه فرمبا ألن هذا املرسوم بقانون هو حباجة يسبب لنا اإلرباك حبسب
للتعديل ولكن فيما بعد ، لكن حنن نتحدث عن مراكز تدريب تقدم شهادات أكادميية 
وهي مؤسسات تعليم عاٍل ، وكما ذكرت يف اجللسة السابقة أن هناك مراكز تدريب 

 يف عدة ختصصات ، فأرجو كثرية حول العامل مثل مراكز التدريب يف اال الطبـي
 ١٠  .عدم اللبس يف الفهم وعدم ربطها مبا هو متوفر حاليا لدينا ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 
  

 ١٥  :العضو خالد املسقطي 

شكرا سـيدي الرئيس ، عندي تعقيب على كلمة األخ الدكتور الشيخ خالد 
األعضاء ، إن مراكز التدريب العامة واخلاصة بالبحرين آل خليفة وتوضيح لإلخوة 
 ، ومن مث فإن إدراجها يف هذا النص ١٩٩٨لسنة ) ٢٥(حمكومة مبرسوم القانون رقم 

سيوجد ازدواجية من الناحية التشريعية بني القانون احلايل والسابق خاصة يف تنظيم 
 ٢٠.  االستثمارات يف جهتها املراكز مما سيؤثر على فعاليتها وسري العمل فيها مع تدفق

 أن إدراج هذه املراكز يف هذا القانون سيحد من اإلقبال عليها - سيدي الرئيس -أرى 
مع العلم بأن الكثري من منتسبيها هم من محلة شهادات الثانوية العامة ، واهلدف 

ألفضل وأنا أعتقد أنه من ا. األساسي من هذه املراكز إجياد املهنة املناسبة للمسجلني ا 
كما جاء من احلكـومة وأقترح " مؤسسة التعليم العايل"واملناسب احلفاظ على تعريف 

 ٢٥  .املوافقة عليه ، وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور مصطفى السيد 

  
  :العضو الدكتور مصطفى السيد 

 ٥ املراكز شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع كالم الدكتور هاشم الباش يف أن

التدريبية هي مراكز مهنية حبتة مثل املهارات اليدوية كاللحام والبناء ، واحتياجات 
املعاهد العالية التعليمية ختتلف وبالتايل فإن اإلشراف عليها خيتلف ، وإحدى املشاكل 
الكبرية املوجودة عندنا يف التعليم والتدريب هي عدم الفصل بينهما ، ففي الستينيات 

 عاٍل وقد خترج ىوكان ذا مستو) بابكو( مركز مهين بشركة نفط البحرين كان هناك
 ١٠أنا أتفق مع سعادة . منه الكثريون ، وبعد فترة مت اخللط بني التدريب والتعليم العايل 

الوزير يف أن التعليم العايل البد له من املرونة قليالً ليكون العمل أفضل ، فمستقبالً 
ل جملس التعاون اخلليجي ومن مث حنتاج إىل مشولية أكرب مما سيكون التعليم موحدا يف دو

هو موجود لدينا اآلن ، فاملركز املهين له معاجلة خاصة ، والتعليم العايل له حالة أخرى 
  .واهتمام خاص ، وشكرا 

  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 

  .يم والتعل
  

 ٢٠  :وزير الرتبية والتعليم 

) ١(شكرا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتعليم العايل فإننا لو رجعنا إىل املادة 
فقد عرف التعليم العايل بأنه التعليم الذي ال تقل مدته عن سنة دراسية أكادميية ، وهو 

أيضا نقطة النص املقدم من احلكومة وهذه السنة األكادميية هلا متطلبات ، وأضاف 
أخرى هي أن تكون بعد املرحلة الثانوية أو ما يعادهلا ، ألن بعض مراكز التدريب 
 ٢٥تعطي دورات ملؤهالت أقل من الثانوية العامة ، فبالتايل أرى أن النص املقدم من 

احلكومة أكثر وضوحا وخاصة أن بعض املراكز التدريبية تقدم دورات لغري أصحاب 
ا الثانوية العامة ، وشكر.  
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  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 ٥  :العضو مجيل املرتوك 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا أريد أن أستوضح بعض النقاط ، ففي اجللسة املاضية 
طرحنا املادة األوىل مبا فيها من تعريفات للتصويت ومت فعالً التصويت عليها ، فأنا 

يفات من جديد ومن غري إضافة أي جديد عليها بعد حتويلها أستغرب مناقشة هذه التعر
  ...للجنة 

  ١٠ 

موضحا ( النائب األول للرئيس 
ً

: (  
  .حنن نواصل املناقشة إىل أن نتفق على صيغة معينة 

  
مستأنفا ( العضو مجيل املرتوك 

ً
: (  

 ١٥  .لقد مت التصويت عليها ، فيجب أن ننتقل إىل املادة اليت تليها ، وشكرا 

  
  :ب األول للرئيس النائ

  .شكرا ، تفضل سعادة املستشار القانوين للمجلس 
  

 ٢٠  :املستشار القانوني للمجلس 

شكرا سيدي الرئيس ، يف اجللسة السابقة مت التصويت على مجيع فقرات املادة 
، وأعيد التقرير إىل اللجنة ) مؤسسة التعليم العايل ( األوىل عدا الفقرة املتعلقة بتعريف 

لنظر يف هذا التعريف ، ووضحت اللجنة رأيها اآلن بالتمسك به ، واألمر إلعادة ا
  .متعلق باملناقشة والتصويت على هذه الفقرة ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 
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  :العضو وداد الفاضل 

افة ومت شكرا سيدي الرئيس ، يف اجللسة السابقة تقدم األخ مجال فخرو بإض
  التصويت عليها مبوافقة األغلبية ومل تضف مثل هذه العبارة يف التقرير وهي عبارة 

 ٥  .، وشكرا " أو ما يعادهلا من شهادات " 

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
  

 ١٠  املستشار القانوني للمجلس 

 يعاد ذكر التعديل يف التقرير ألن شكرا سيدي الرئيس ، ليس من الضروري أن
هذا ثابت يف مضبطة اجللسة السابقة واليت أقر فيها التعديل بعد التصويت عليه ، 

  .وشكرا 
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس 

شكرا ، سوف يضاف هذا التعديل على مشروع القانون عندما ينتهي منه 
  .الس بشكل ائي ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  
  :يل املرتوك العضو مج

 ٢٠من مضبطة اجللسة ) ٨٩(شكرا سيدي الرئيس ، حنن لو ننظر يف الصفحة 

ومل يستثن منها " أطرح حبث هذه التعريفات للتصويت: " السابقة ، يقول الرئيس فيها 
. أي من التعريفات ومت التصويت باملوافقة عليها باألغلبية ومل يتم استثناء أي تعريف 

  .بب يف حبث نفس املوضوع من غري أي جتديد ، وشكرا وأنا ال أعرف ما الس
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 
  

  :العضو عبدايد احلواج 
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شكرا سيدي الرئيس ، تعقيبا على كالم األخت وداد الفاضل عن املادة األوىل 
ملستشار القانوين من اإلرباك ، ويف فنحن تقريبا أينا النقاش حوهلا ، وقد زاد كالم ا

هذه احلالة إما أن تعاد تالوة املادة بندا بندا حىت تتم املعرفة بصورة أكمل ، مثل إضافة 
  " ...وما يعادهلا من شهادات"عبارة 

  ٥ 

موضحا ( النائب األول للرئيس 
ً

: (  
 أو  عليه الس وثبت يف املضبطة فهو ائي وسوف يرفع إىل احلكومةقما واف

  .يرجع إىل جملس النواب 
  

مستأنفا ( العضو عبدايد احلواج 
ً

 (  ١٠ 

حىت ال يوجد أي إرباك لدينا ، فإن كنا قد أينا النقاش فيها فلماذا رجعنا إليها 
  . اليوم ؟ إذ املفترض أن ننتقل رأسا إىل املادة الثانية ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ١٥  .ر القانوين للمجلس شكرا ، تفضل األخ املستشا

  
  :املستشار القانوني للمجلس 

  من مضبطة اجللسة السابقة جاء) ٧١(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة 
  

 ٢٠الرئيس أطرح للتصويت تعريف التعليم العايل بالتعديل الذي اقترحه : " التعديل كالتايل 

فإذن تعريف ، " األخ مجال فخرو ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟ أغلبية موافقة 
  .التعليم العايل مت التصويت عليه بالتعديل الذي قدمه العضو مجال فخرو ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٢٥شكرا ، لكن بالنسبة إىل ما ذكره األخ مجيل املتروك فهو يقول إن مجيع 

  .التعريفات قد وافق عليها الس دون إرجاع تعريف معني إىل اللجنة 
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مستأنفا (انوني للمجلس املستشار الق
ً

: (  
هذا التصويت ال يشمل التفاصيل اليت متت بالنسبة لكل تعريف ، فقد مت أخذ 

فقد بقي " مؤسسة التعليم العايل"رأي الس لكل تعريف من التعريفات عدا تعريف 
  .دون تصويت ، فلذلك مت إرجاعه إىل اللجنة ، وشكرا 

  ٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  . األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة شكرا ، تفضل

  
  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، هناك لغط حاصل يف هذا املوضوع ، وأؤكد ما جاء به 

  األخ مجيل املتروك ، وواضح جدا ما ورد يف مضبطة اجللسة السابقة يف الصفحة 
 التعريفات ، للتصويت فمن هم شكرا ، أطرح حبث هذه: "يف كالم الرئيس ) ٨٩(

ولكن فيما بعد أتى األخ خالد املسقطي " املوافقون على ذلك ؟ أغلبية غري موافقة 
وذكر أنه يف أول اجللسة كان هناك مقترح بإعادة أحد التعريفات إىل اللجنة ، 
 ١٥  واستفسـر عن إمكانية أن تتخذ الرئاسـة قرارا بالنسـبة إىل ذلك ، ويأيت هنا 

 التصويت بأن املادتني جيب أن تقدم اللجنة عنهما تقريرا خاصا ، -ة الرئيس  سعاد-
فلذلك جيب أن نتكلم عن هذين التعريفني فقط ، ألن هذين التعريفني رئيسيان وكل 

  .املواد اليت تأيت بعد ذلك ستكون حمددة بالتعريفات ، وشكرا 
  
  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس 
  .تروك شكرا ، تفضل األخ مجيل امل

  

  :العضو مجيل املرتوك 
 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الدكتور الشيخ خالد آل خليفة قد أوضح 

النقطة املقصودة ، لكن أريد أن أستوضح أمرا ما ، وهو أنه إذا كانت املناقشة قد متت 
فعالً يف املوضوع ومت التصويت عليه ، فعند إعادة مناقشة املوضوع أال جيب التصويت 
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من الالئحة الداخلية لس الشورى وهو األمر ) ٧١(خذ املوافقة عليها حسب املادة أل
  .الذي مل حيصل هذا اليوم ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
 ٥  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 

  
  :املستشار القانوني للمجلس 

بة لكل فقرة من فقرات شكرا سيدي الرئيس ، املناقشات احلاصلة واضحة بالنس
من خالل الرجوع إىل مضبطة اجللسة السابقة وكل فقرة منها مت استعراضها ) ١(املادة 

 ١٠واستعراض مالحظات وتعديالت اللجنة حوهلا ومن مث التصويت عليها ، باستثناء 

، فاألمر متروك للمناقشة إذا كان هناك عالقة بني هذا " مؤسسة التعليم العايل"تعريف 
ف وتعريفات أخرى ، فإذا ما مت إقرار تعريف جديد ملؤسسة التعليم العايل يتطلب التعري

األمر العودة إىل تعديل تعريفات أخرى سابقة مت التصويت عليها فهذا جائز حىت 
ينسجم مع باقي التعريفات ، فإذا كانت هناك صلة فال بأس من إعادة النظر يف تعريف 

 ١٥  . مما تسمح به الالئحة الداخلية ، وشكرا آخر له عالقة ذا التعريف ، وهذا

  
  :النائب األول للرئيس 

شكرا ، نعم هذا جائز حسب ما نصت عليه الالئحة الداخلية ، فيجوز لنا أن 
نعيد النظر يف أي تعريف أو مادة مت التصويت عليها يف الس ، فإن كان الس يرى 

 ٢٠  .تفضل األخ مجيل املتروك . ك أن نعيد النظر يف تعريف التعليم العايل فله ذل

  
  :العضو مجيل املرتوك 

شكرا سيدي الرئيس ، كل ما هنالك أنين أريد أن أوضح نقطة ، وهي أنه 
جيب أن نصوت على فتح باب املناقشة فيما مت التصويت عليه فقط ، فنحن اليوم مل 

 ٢٥توضح ذلك نصوت على إعادة املناقشة يف مادة مت التصويت عليها ، وكنت أريد أن أس

  .من املستشار القانوين للمجلس لكنه مل جيبين ، وشكرا 
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موضحا ( النائب األول للرئيس 
ً

: (  
لكن اللجنة أتت بتقرير يتضمن أا وافقت على النص السابق نفسه ، لدى 

  .األخ حممد هادي احللواجي نقطة نظام فليتفضل 
  

مثريا نقطة نظام (العضو حممد هادي احللواجي 
ً

: (  ٥ 

را سيدي الرئيس ، أرجو مراعاة بنود الالئحة الداخلية أثناء النقاش ، فاملادة شك
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ، ال جيوز أن يتحدث يف املوضوع : "تقول ) ٥٧(

الواحد يف اجللسة ذاا أكثر من مرتني أو أن جياوز حديثه يف املرة األوىل مخس عشرة 
  .، وشكرا " ، إال إذا أجاز الس غري ذلكدقيقة ويف الثانية عشر دقائق 

  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 

  
  :العضو عبداجلليل الطريف 

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، خبصوص اجلدل الدائر حول هذه اجلزئية ، فأعتقد أننا 

ة ، وأمامنا العديد من قد أشبعنا هذا املوضوع حبثًا يف اجللسة السابقة ويف هذه اجللس
مواد القانون اليت تنتظرنا ، ولذلك أقترح قفل باب النقاش والتصويت على هذه املادة ، 

  .وشكرا 
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 
  

  :العضو عبدايد احلواج 
اشا يف اجللسة قد أثريناها نق) ١(شكرا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن املادة 

 ٢٥السابقة ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة قد أوضح نقطة مهمة وهي أن نذهب 

مباشرة للمواد اليت أحيلت إىل اللجنة فقط ، فكان من املفترض أن املقرر يذكر أن 
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 ، ويقرأ التعديالت اليت اقد انتهى النقاش فيها ما عدا البند رقم كذا أو كذ) ١(املادة 
  .ة املاضية وما توصلت إليه اللجنة مث نبدأ النقاش ، وشكرا حصلت يف اجللس

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٥شكرا ، هناك مقترح بقفل باب النقاش ، ولكن عندي مالحظة بشأن هذا 

الطلب فالبد من العضو أن يتكلم رأسا عن قفل باب النقاش وال يتكلم يف املوضوع مث 
فهل يوافق الس على . لالئحة الداخلية يطلب قفل باب النقاش وذلك حبسب نص ا

  قفل باب النقاش ؟
  

 ١٠  )أغلبية موافقة(

  
  :النائب األول للرئيس 

إذن سنصوت على االقتراح األبعد وهو تعديل اللجنة ، تفضل األخ مقرر 
  .اللجنة 

  ١٥ 

  :العضو الدكتور محد السليطي 
تتوىل التعليم املؤسسة اليت : مؤسسة التعليم العايل . " شكرا سيدي الرئيس 

العايل داخل اململكة مبا يف ذلك اجلامعات والكليات واملعاهد ومراكز التدريب العامة 
  .، وشكرا " واخلاصة 
  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس 
أطرح تعريف مؤسسة التعليم العايل بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم 

  املوافقون على ذلك ؟
  

 ٢٥  )أغلبية غري موافقة ( 
  

  :ل للرئيس النائب األو
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إذن أطرح هذا التعريف كما ورد من احلكومة للتصويت ، فمن هم املوافقون 
  عليه ؟

  )أغلبية موافقة ( 
  

 ٥  :النائب األول للرئيس 

  .إذن يقر هذا التعريف كما ورد من احلكومة ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
ففـي  " الوزير"وتعريف  " الوزارة"ف  شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة إىل تعري      

 ١٠املادة اجللسة املاضية وافق الس على إلغاء التعريفني ، وبذلك ننتقل إىل املادة الثانية ،        

: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض مـن احلكومـة املـوقرة           ) : ٢(
فرصـة   إتاحـة    -١: يهدف التعليم العايل من خالل مؤسساته إىل حتقيق ما يلـي            "

  الدراسة والتخصص والتعمق يف ميادين املعرفة تلبية حلاجـات اتمـع ومتطلبـات             
 إعداد الطاقات البشرية املؤهلة من      -٣. تنمية البحث العلمي وتشجيعه      -٢. التنمية  

 ١٥الفنيني واملتخصصني والباحثني واخلرباء يف حقول املعرفة بأنواعهـا املختلفـة لتلبيـة     

وتطويرها يف خدمة   ) التكنولوجيا( تنمية التقنية    -٤. لة للدولة   متطلبات التنمية الشام  
 تنـمية االهتمام بالثقافة العربية واإلسـالمية والعـاملية وتطوير التراث         -٥. اتمع  
 العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مـع اجلامعـات            -٦. الوطين  

 -٧. سسات العلمية العربية واإلسالمية والدولية      ومعاهد التعليم العايل واهليئات واملؤ    
 ٢٠تقدمي االستشارات واخلدمات الفنية والعلوم والتقنيات للهيئات واملؤسسات احلكومية         

 االهتمام بالتربية الوطنية ، وبتقوية شخصية املواطن واعتزازه بوحدته          -٨. واخلاصة  
 اللجنة باملوافقة على     توصي -١ :توصيــة اللجنــة   " . الوطنية وقوميته العربية  

 توصـي اللجنـة     -٢. كما ورد من جملس النواب املوقر دون تعديل         ) ١(البند رقم   
 .كمـا ورد من جملـس النواب املوقر دون تعديـل         ) ٢(باملوافقة على البنـد رقم     



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٤٥(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

كما ورد مـن احلكومــة      ) ٣( توصـي اللجنـة باملوافقـة على البند رقم        -٣ 
 توصـي اللجنــة  -٤" . الدولة"بكلمة " اململكة" كلمة  املوقــرة مـع استبدال  
كمـا ورد من احلكومـة املوقـرة مــع استبدال       ) ٤(باملوافقـة على البند رقم     

 توصي اللجنة باملوافقة على     -٥. الواردة يف أول البند     " تنمية"بكلمة  " توطني"كلمة  
 ٥ توصـي اللجنـة     -٦ .كما ورد من جملس النواب املوقر دون تعديل         ) ٥(البند رقم   

العمـل  "كما ورد من احلكومة املوقرة مع حذف عبارة         ) ٦(باملوافقة على البند رقم     
كما ورد  ) ٧( توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم        -٧. الواردة يف أول البند     " على

، واسـتبدال كلمـة     " الفنية"بكلمة  " العلمية"من احلكومة املوقرة مع استبدال كلمة       
) ٨( توصي اللجنة بإعادة صياغة البند رقـم   -٨" . العلوم والتقنيات "بعبارة  " التقنية"

 ١٠العناية بالتربية الدينية والوطنية    : "الوارد من احلكومة املوقرة ليكون على النحو التايل         

وبتقوية شخصية املواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنـه وترسـيخ      
 توصي اللجنة باملوافقة على إضـافة البنـدين   -٩ . "مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان   

 على ذلك   .املستحدثني للمادة الثانية كما وردا من جملس النواب املوقر دون تعديل            
يهدف التعليم العايل من خالل مؤسساته إىل حتقيق ما          ":ص بعد التعديل    ـيكون الن 

 ١٥رفة تلبية حلاجـات   إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق يف ميادين املع        -١: يلي  

 تنمية البحث العلمي وتشجيعه ليـسهم يف        -٢. اتمع ومتطلبات التنمية الشـاملة     
 إعداد الطاقـات    -٣. تقدم املعرفة وتعمقها وتعزيز االبتكار خلدمة متطلبات اتمع         

البشرية املؤهلة من الفنيني واملتخصصني والباحثني واخلرباء يف حقول املعرفة بأنواعها           
) التكنولوجيـا ( توطني التقنية    -٤. تلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة للمملكة       املخ

 ٢٠ تنمية االهتمام بالثقافة العربية واإلسالمية والعامليـة        -٥. وتطويرها يف خدمة اتمع     

 توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مـع        -٦. ومحاية التراث الوطين وتطويره     
التعليم العايل واهليئات واملؤسسات العلمية العربيـة واإلسـالمية         اجلامعات ومعاهد   

 تقدمي االستـشـارات واخلـدمات العلميـة والتقنيـة للـهيئات            -٧. والدولية  
 العناية بالتربية الدينيـة والوطنيـة وبتقويـة      -٨. واملؤسسـات احلكومية واخلاصة    

 ٢٥  طنه وترسـيخ مبـادئ    شخصية املواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته وو       
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 تنمية مهارات النجاح يف احلياة واملرونة يف مواكبـة          -٩.  ومفاهيم حقوق اإلنسان    
تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكري العلمـي         -١٠. حتوالت املعرفة وعامل العمل     

  .التحليلي الشمويل الناقد وحل املشكالت حالً ابتكاريا 
  

 ٥  :النائب األول للرئيس 

  .تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة شكرا ، 
  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  ...من املادة ) ٨(شكرا سيدي الرئيس ، عندي مالحظة على البند 

  ١٠ 

موضحا ( النائب األول للرئيس 
ً

: (  
حنن سنناقش املادة بندا بندا ، تفضل األخ املقرر بتالوة توصية اللجنة على البند 

  ) .٢(من املادة ) ١(رقم 
  

 ١٥  :العضو الدكتور محد السليطي 

كما ورد من جملس ) ١( توصى اللجنة باملوافقة على البند رقم ) :١(البند 
  .النواب املوقر دون تعديل 

  

  :النائب األول للرئيس 
 ٢٠  هل هناك أية مالحظات ؟

  

  )ال توجد مالحظات ( 
  

  :النائب األول للرئيس 
 ٢٥  نة للتصويت ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟بتعديل اللج) ١(أطرح البند 

  
  )أغلبية موافقة ( 

  

  :النائب األول للرئيس 
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، تفضل األخ مقرر ) ٢(إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إىل البند 
  .اللجنة 

  :العضو الدكتور محد السليطي 
لس كما ورد من جم) ٢( توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم ) :٢(البند 

 ٥  .النواب املوقر دون تعديل 
  

  :النائب األول للرئيس 
  . هل هناك أية مالحظات ؟ تفضلي األخت فوزية الصاحل 

  
 ١٠  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سعادة الرئيس ، عندي استفسار إىل سعادة وزير التربية والتعليم ، اآلن 
يم العايل ، وأنا ال أعرف كيف هناك قانون جامعة البحرين وفيه أهداف ، وقانون التعل

ننظر إىل القانون اخلاص جبامعة البحرين ، ألن هناك نفس األهداف وهناك تداخل مع 
األهداف ، هل ستعاد صياغة قانون جامعة البحرين بعد إقرار هذا القانون أم سيبقى 
 ١٥قانون جامعة البحرين الذي صدر مبرسوم كما هو ؟ أرجو توضيح هذه اإلشكالية ، 

  .  را وشك
  

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 

 ٢٠  .والتعليم 

  
  :وزير الرتبية والتعليم

شكرا معايل الرئيس ، يف الواقع كما أشرنا سابقًا إىل أن هذا القانون أخذ فترة 
 وناقشته أيضا اللجنة ٢٠٠٠ر  أكتوب٨طويلة من اإلعداد والتنقيب والبحث وبدأ من 

 ٢٥الوزارية مث قامت مبراجعته دائرة الشئون القانونية ، وأشارت يف ديباجته إىل القوانني 

املتعلقة به ، حنن حينما نالحظ األهداف املوجودة جندها أهدافًا عامة ال ختتلف عليها 
 ، ألن أي مؤسسة حبث علمي ، فإذا كانت موجودة يف جامعة البحرين فهذا ال مينع
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 يعد سياسة عامة للتعليم والبحث والعلمي - كما أشرت يف مرة سابقة -هذا الس 
يف مملكة البحرين ، واملؤسسات القائمة سواء خاصة أو حكومية تتعامل مع األهداف 
املوجودة يف هذا الس ، فال مانع إذا كانت هناك مادة تتعلق باألهداف ، ألن 

األكادميية مشتركة يف أغلبها ، فإذا وجد هناك نص فالنص األهداف العلمية واألهداف 
 ٥ال يتعارض مع أي مما هو موجود يف لوائح جامعة البحرين باعتبار أن أهداف هذا 

الس أهداف عامة تتكلم عن مبادئ عامة يف التعليم والبحث العلمي وجيب أن 
  .يراعيها الس ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
 ١٠  .تفضل األخ الدكتور هاشم الباش شكرا ، 

  

  :العضو الدكتور هاشم الباش 
" تنمية البحث العلمي وتشجيعه" شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة إىل عبارة 

فحينما نقرأ كل املشروع ال جند كلمة تذكر احلرية األكادميية وكيف نصون احلرية 
 ١٥ي أو جامعة علمية من هذه األكادميية ونزاهة البحث العلمي ، ألنه البد ألي حبث علم

احلرية ، وأعتقد حىت لو رجعنا إىل ميثاق العمل الوطين جندها مكتوبة بوضوح ، 
وكذلك لو رجعنا إىل الدستور جند نفس الكالم ، لكن حني نفتح هذا املشروع ال جند 

  .كلمة تدعم تنمية البحث العلمي أو تشجيعه ، وشكرا 
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

  .ضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة شكرا ، تف
  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
شكرا سيدي الرئيس ، أثين على كالم األخ الدكتور هاشم الباش ، وكان 

 ٢٥  ) .٨(يف البند " احلرية األكادميية "عندي مقترح بإضافة 

  
  :النائب األول للرئيس 
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 على النعيمي وزير التربية شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن
  . والتعليم 

  
  :وزير الرتبية والتعليم

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، فيما تطرق إليه العضو الكرمي األخ الدكتور الشيخ خالد 

آل خليفة فيما يتعلق بالبحث العلمي ، فإننا حينما نضع تنمية البحث العلمي وتشجيعه 
ث ، فإذا تواجدت فيه عناصر نقصد البحث العلمي املستويف لشروطه وليس كل حب

اجلودة والدقة واحلياد فيسمى حبثًا علميا ، فالقانون يضع املبادئ ولكن ال يدخل يف 
التفاصيل ، اليوم توجد عشرات البحوث داخل البحرين وخارجها ، ولكن ما الذي 
 ١٠يصنف علميا و ما الذي ال يصنف كذلك ، إذن هناك أسس حتدد معيار البحث 

يث الدقة واجلودة واملصادر ونوعية البحث والوسائل املستخدمة فيه ، العلمي من ح
  .هلا بذاا خصوصية تعطي قيمة للبحث ، وشكرا " علمي"فكلمة 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ١٥  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 

  
  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

فس اإلشكالية ، اآلن هناك مركز شكرا سيدي الرئيس ، يف نفس النقطة ون
البحرين للدراسات والبحوث وهناك جملس التعليم العايل ، فأي منهما سيقرر سياسة 

 ٢٠  .البحث العلمي ، هل هو املركز أو جملس التعليم العايل ؟ وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 

  .التعليم و
  ٢٥ 

  :وزير الرتبية والتعليم 
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شكرا معايل الرئيس ، أشرت يف البداية إىل أنه حينما نرجع إىل أهداف الس 
ومهامه فإن الس يضع السياسة العامة للبحث العلمي ، فهو حلقة وصل بني هذه 

الوزراء املراكز القائمة واجلامعات القائمة والتوجه لدى السلطة التنفيذية ممثلة مبجلس 
  املوقر فيما يتعلق بتوجه مملكة البحرين إىل أي نوع من التخصصات وأي نوع من

  ٥ 

   االحتياجات من أحباث علمية حمددة ، تلك املؤسسات التعليمية أو البحثية هلا 
أهداف ، ولكن أهدافها حمصورة داخل نطاقها ، أما هذا الس فهو يرسم سياسة عامة 

  .مملكة البحرين ومتطلباا ، وشكرا للبلد نابعة من احتياجات 
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
شكرا سيدي الرئيس ، هذا ما كنت أقصده ، ففي املرسوم بقانون بشأن مركز 

 ١٥العامة للبحوث ، إذن البحرين للدراسات والبحوث هناك نص يقول إنه يضع السياسة 

  .البد من تعديل هذا النص ألن هناك نصا مقابالً ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي مقرر اللجنة 

  ٢٠ 

  :العضو الدكتور محد السليطي 
 وميكن أن يفيدنا يف ذلك -شكرا سيدي الرئيس ، بالرجوع إىل القانون 

 ال أعتقد أن هناك نصا يتعلق برسم السياسة العامة للتعليم من قبل -قانوين املستشار ال
املركز ، وإمنا تشجيع البحث العلمي وتعزيزه ودعم البحوث العلمية وإجرائها ، لكن 

 ٢٥  .ال أتذكر نصا يتعلق برسم السياسة العامة للتعليم ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
  .تورة فوزية الصاحل شكرا ، تفضلي األخت الدك
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  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
لسنة ) ١١(من قانون رقم ) ٢(شكرا سيدي الرئيس ، النص هو يف املادة 

 تنسيق ودعم وتشجيع البحوث العلمية والنظرية وتقدمي املساعدة للباحثني -أ "١٩٨١
 ٥ كافة ااالت ، ، يف البداية يقوم املركز بإجراء الدراسات والبحوث يف" يف ااالت

  وللمركز يف سبيل حتقيق أهدافه القيام مبا يلي والنقاط التالية ، يعين من سيضع 
السياسة ؟ فهناك تنسيق ودعم ، من الذي سينسق ويدعم ؟ هذا جزء من السياسة ، 

  ...وإذا مل يعترب التنسيق والدعم والتشجيع سياسة فهذا موضوع آخر 
  

موضح( النائب األول للرئيس 
ً

 ١٠  ) :ا 

السياسة العامة ختتلف عن اخلطوات العملية اليت يقوم ا املركز إلجراء البحوث 
والدراسات ، مبعىن أن الس األعلى للتعليم يضع السياسة العامة للمراكز وللمعاهد 

  .وللجامعات ، تفضل سعادة املستشار القانوين للمجلس 
  

 ١٥  :املستشار القانوني للمجلس 

يتوىل الس شئون التعليم العايل ) "٤(، جاء يف املادة شكرا سيدي الرئيس 
، فإذن الس "  إعداد السياسة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي -١وعلى األخص 

سيتوىل إعداد السياسة العامة ، ونشاط مركز البحوث سيكون ضمن ما حيدده الس 
ج عنه ، وفيما عدا ذلك يقوم من سياسة عامة بشأن البحث العلمي ، وال جيوز اخلرو

 ٢٠  مبهامه حبسب قانونه ، ولكن سوف يتقيد بالسياسة العامة اليت يضعها الس ، 

  .وشكرا 
  

  :للرئيس األول النائب

، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون  شكرا
 ٢٥  .جملسي الشورى والنواب 

  

 :لنواب وزير الدولة لشئون جملسي الشورى وا
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معايل الرئيس ، يف احلقيقة البد أن نبني هذه النقطة ألا مهمة جدا  شكرا
بالنسبة لقانون التعليم : بالنسبة إىل ما تقصده احلكومة من وضع هذا القانون ، أوالً 

العايل فاملقصود من هذا القانون هو أن ينظم توجهات الدولة إىل ما تريده من التعليم 
سة العامة ختدم املؤسسات التعليمية املوجودة حاليا سواء كانت عامة أو العايل ، فالسيا

 ٥خاصة وختدم أيضا املستثمرين الذين من املمكن أن خيدموا يف جمال التعليم العايل يف 

فيما يتعلق بالبحث العلمي ، فالبحث العلمي هو األسلوب : ثانيا . مملكة البحرين 
أي جمتمع كان ، وتنظيم البحث العلمي من أسس العلمي املتعارف عليه حلل مشاكل 

عمل الدولة احلديثة ، فإذا مل تكن هناك سياسة عامة للبحث العلمي يف الدولة فسيكون 
هنالك نقص وتأخري يف حل كثري من املشاكل اليت يعاين منها اتمع ، وال يقصد من 

 ١٠البحوث ، بل بالعكس هذا القانون تقييد جامعة البحرين أو مركز البحرين للدراسات و

إذ ستكون هناك رؤية أمشل وأوضح جلامعة البحرين وغريها من اجلامعات ملعرفة ما هي 
توجهات الدولة بالنسبة ال التعليم العايل وأيضا االت البحث العلمي ، فأنا أعتقد 
ق أننا حباجة ماسة جدا إىل هذا القانون لتنسيق اجلهود وتوحيد التوجهات فيما يتعل

  .بالتعليم العايل والبحث العلمي ، وشكرا 
  ١٥ 

  :للرئيس األول النائب

  .، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة  شكرا
  

 :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

 ٢٠سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، القوانني السابقة وضعت قبل  شكرا

ل بينها ليس بغريب ، لذلك حنن اعتربنا أن إصدار هذا القانون ، ووجود بعض التداخ
هذا القانون هو األصل وهو األساس ، فأعتقد أننا نرجع إىل بعض التداخالت ، وهذا 
شيء سنجده ، وجيب أن نعطي هذا القانون القوة حبيث يرسم السياسات ويقوم 

  .بواجبه كما هو موضوع ، وشكرا 
  ٢٥ 

  :للرئيس األول النائب

  .الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، تفضل األخ  شكرا
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 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

 سيدي الرئيس ، ال أجد سواء يف ما يتعلق مبركز البحرين للدراسات شكرا
تنمية البحث العلمي وتشجيعه ) : " ٢(اليت أمامنا يف البند ) ٢(والبحوث أو يف املادة 

 ٥ما يتكلم عن رسم سياسات ، يعين حىت يف ، ..." ليسهم يف تقدم املعرفة وتعمقها إخل 

هذه املادة ال يوجد رسم سياسات أو وضع سياسات للبحث العلمي ، هذا للتوضيح 
  .سعادة الرئيس ، وشكرا 

  
  :للرئيس األول النائب

 ١٠  . ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل شكرا

  

 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

عادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى  سيدي الرئيس ، كالم سشكرا
والنواب كالم مجيل وهذا ما نتفق عليه ، وأنا ال أختلف على أن جملس التعليم العايل 
 ١٥جيب أن يعطي الصالحيات للتنظيم ، وهذا ما كنا نطمح إليه منذ سنوات ، ولكن 

ء اإلشراف يتوىل جملس األمنا: " عن جملس األمناء  ) ٥(ألقرأ هذه املادة وهي املادة 
أنا أتساءل ..." على املركز ورسم سياسته العامة وخيتص بصفة خاصة باألمور التالية 

هناك مركز وجملس أمناء سيضع السياسة العامة ، فهل يعين ذلك أن هذه : فقط 
النصوص ستلغى ؟ هذا سؤايل فقط ، سيضع جملس األمناء السياسة العامة ، أنا أخشى 

 ٢٠لتعليم العايل سيضع السياسة العامة وهناك مرسوم بأن جملس من االزدواجية ، فمجلس ا

  ...األمناء سيضع السياسة العامة 
  

موضحا  ( للرئيس األول النائب
ً

(:  

حنن نشاركك يف هذا التخوف ، وحنن ال نريد أن يكون هناك تداخل بني 
 ٢٥ الدولة املعاهد واملراكز والس ، حنن نقول إنه جيب أن يكون هناك تناغم بني أجهزة

وأن تكون القيادة واحدة ، فمادام املركز خيضع مليزانية الدولة واجلامعة ختضع مليزانية 
الدولة فحبذا لو يكون هناك ختصيص مركزي أو جهة مركزية توجه هذه املراكز وهذه 
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 أن هذا - كما قال الدكتور الشيخ علي آل خليفة -املعاهد للقيام بعملها ، وأتصور 
ون له األسبقية يف التنفيذ ، والقوانني األخرى تعدل إذا كان هناك ما القانون سوف تك

خيالف هذا القانون ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة 
  .لشئون جملسي الشورى والنواب 

  ٥ 

 :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

خري بالنسبة هلذا  سيدي الرئيس ، لدي توضيح وأرجو أن يكون األشكرا
املوضوع ، دور املركز واضح ولن يؤثر عليه القانون ، يعين جملس أمناء مركز البحرين 
للدراسات والبحوث من واجبه أيضا أن يضع الدراسة وكيف جترى البحوث ، وهذا 
 ١٠جزء من عمله األساس ، لكن األفضل أن يكون هناك جملس أعلى يضع اخلطوط 

 وقد ينفذ جزًءا منها مركز البحرين للدراسات والبحوث ، العريضة للبحث العلمي ،
وقد تنفذ جزًءا منها مراكز البحوث املوجودة يف جامعة البحرين و هلم جرا ، لكن 
جيب أن تكون هناك خطوط عريضة للبحث العلمي وأهم من ذلك دعم البحث 

الدول  وهذه ليست مشكلة يف البحرين فقط بل هي يف معظم -العلمي ، فمشكلتنا 
 ١٥ هي أن ما يصرف على البحث العلمي هو مبالغ قليلة جدا مقارنة بالدول -العربية 

  . األخرى ، وشكرا 
  

  :للرئيس األول النائب

  . سعادة الوزير ، تفضل األخ فيصل فوالذ شكرا
  ٢٠ 

  :العضو فيصل فوالذ

   سيدي الرئيس ، طبعا أنا أتفهم دوافع اخلوف لدى الدكتورة فوزية شكرا
لصاحل ، ففي لقاءات جلنة اخلدمات مع كل من سعادة الدكتورة الشيخة مرمي بنت ا

حسن آل خليفة رئيسة جامعة البحرين وكذلك مع سعادة الدكتور حممد بن جاسم 
 ٢٥الغتم رئيس مركز البحرين للدراسات والبحوث طرحا هذا املوضوع وختوفهما من أن 

  جامعة ومركز البحرين للدراسات هذا القانون سيكون مقيدا لألدوار اهلامة لل
والبحوث ، ولكن بعد اطالعنا على مداخالت سعادة وزير التربية والتعليم والذي أكد 
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أن هذا القانون سيحفظ لكل األطراف املعنية مبجاالت البحث األكادميي والعلمي 
 دورها ومبا ال يلغي الشخصية االعتبارية ألي جهة ، وخاصة أننا بفضل الدكتورة ندى
حفاظ والدكتور الشيخ علي آل خليفة وباقي األعضاء قمنا باالستعانة بقوانني مشاة 
لبعض الدول املتقدمة سواء كانت األوربية أو العربية فوجدنا أن هذا القانون يتماشى 
 ٥بشكل كبري مع روح ونص ما هو مطبق يف هذه الدول وال يلغي الشخصية االعتبارية 

 املوجودة ا ، فكل املالحظات اليت طرحتها الدكتورة ملراكز البحوث يف اجلامعات
فوزية كانت بعني االعتبار ، وأنا أعتقد أن هذا القانون لن يقلل من دور اجلامعة وال 
املركز ، بل على العكس ، حيث سيكون عامالً مسامهًا ومساندا هلذا املوضوع ، 

وسعادة وزير الدولة لشئون والدليل على ذلك أن هذا القانون جاءنا منذ فترة طويلة 
 ١٠جملسي الشورى والنواب كان يف فترة سابقة هو وزير التربية والتعليم وكذلك الدكتور 

حممد بن جاسم الغتم كان هو وزير التربية والتعليم ، ويف تلك املرحلة طرحا مرئياما 
. ع ألما كانا صاحيب القرار وكانا يف امليدان وكانا يعرفان كل تداعيات املوضو

فاعتقادي أن جملسي الشورى والنواب لن يلغيا هذه األدوار هلذه املؤسسات الرائدة يف 
  .اتمع ، وشكرا 

  ١٥ 

  :للرئيس األول النائب

  . ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة شكرا
  

 :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

 ٢٠اش العام هلذا املشروع ،  سيدي الرئيس ، يف احلقيقة لقد أفضنا يف النقشكرا

لذلك علينا أن نرجع إىل املواد ومنطوقها ، حنن اآلن نتكلم عن أهداف التعليم العايل ، 
وخرجنا منها إىل صالحيات الس فأعتقد أن علينا أن نبعد عن الكالم حول هذه 

  .النقطة ، وشكرا 
  

 ٢٥  :للرئيس األول النائب

 الوقت ، فذلك أفضل بالنسبة إىل  ، لنبدد اخلوف حىت لو قضينا بعضشكرا
  .املواد األخرى كي نناقشها بسهولة ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ 
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  :العضو الدكتورة ندى حفاظ

 سيدي الرئيس ، بالنسبة ملا تطرقت إليه الدكتورة فوزية الصاحل فيما شكرا
تذكر ) ٥( املادة يتعلق بقانون إنشاء مركز البحرين للدراسات والبحوث ، فاحلقيقة إن

يتوىل جملس األمناء اإلشراف على املركز ورسم سياسته العامة وخيتص بصفة : " التايل
 ٥، هذه املادة تتحدث عن السياسة العامة للمركز ، وحنن ... " خاصة باألمور اآلتية 

نتحدث يف قانون التعليم العايل عن السياسة العامة للبحث يف اململكة كلها ، فمن 
 فهذه نقطة - وأرجو أن تسمح يل بذلك -ي أختلف مع الدكتورة فوزية وجهة نظر

  .واضحة وختتلف يف احلقيقة ، وشكرا 
  

 ١٠  :للرئيس األول النائب

 ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية شكرا
  .والتعليم 
  

 :وزير الرتبية والتعليم 

 ١٥ور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة  سعادة الرئيس ، أعتقد أن الدكتشكرا

  غطى النقطة وكذلك الدكتورة ندى حفاظ غطت النقطة ، حنن نتكلم عن سياسة 
عامة ، وهذا شيء حيسب ململكة البحرين بأن حققت هدفًا من أهداف وأولويات 
البحث العلمي وأولويات الس وهي تنمية البحث العلمي ، هذا التزام ميكن من 

 املوقر يف املستقبل أن حياسب الوزير املعين أمامكم على أنه هل قام خالله لسكم
 ٢٠بتنمية البحث العلمي ، وهل حقق تنمية البحث العلمي ؟ هذا شيء حيسب ويسجل 

ململكة البحرين بأن كان أحد أهداف هذا الس هو تنمية أهداف البحث العلمي ، 
رام ، ومركز البحرين للدراسات وكذلك يتكلم عن سياسة عامة مثلما أثار اإلخوة الك

والبحوث مركز متطور قدم خدمات جليلة وسوف يقدم خدمات أخرى إن شاء اهللا 
ولكن لوائحه ختص املركز ، وحنن نتكلم بشكل عام عن سياسة عامة هلا احتياجاا 
 ٢٥ومتطلباا وبالتايل هو يغطي مجيع جماالت البحث العلمي وال يتكلم عن مؤسسة قائمة 

  .، وشكرا بذاا 
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  :للرئيس األول النائب

  هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات ( 
  ٥ 

  :للرئيس األول النائب

  بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟ ) ٢(أطرح البند 
  

 )أغلبية موافقة ( 

  ١٠ 

  
   :للرئيس األول النائب

، تفضل األخ مقرر ) ٣(ند إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إىل الب
  .اللجنة 

  ١٥ 

 :العضو الدكتور محد السليطي 

كما ورد من احلكومة ) ٣( توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم ) :٣(البند 
  " .الدولة " بكلمة " اململكة " املوقرة مع استبدال كلمة 

  

 ٢٠  :للرئيس األول النائب

   ، هل هناك مالحظات على هذا البند ؟شكرا
  

 ) توجد مالحظات ال( 
  

 ٢٥  :للرئيس األول النائب

  بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟) ٣(أطرح البند 
  

  )أغلبية موافقة ( 
  

 ٣٠  :للرئيس األول النائب
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تفضل األخ مقرر ) . ٤(إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إىل البند 
  .اللجنة 

  
 :العضو الدكتور محد السليطي 

 ٥كما ورد من احلكومة ) ٤( توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم ) :٤(بند ال

وجلنة . الواردة يف أول البند " تنمية " بكلمة " توطني " املوقرة مع استبدال كلمة 
اخلدمات عدلت هذا النص ألن التنمية والتطوير فيهما تكرار ، فوضعت بدل كلمة 

يأيت قبل تطوير التكنولوجيا ، وتوطينها معناه ، فالتوطني " التوطني"كلمة " التنمية"
استيعاب التكنولوجيا وفهم أسسها العلمية والتكنولوجية من قبل املشتغلني والعاملني 

 ١٠  .فيها ، فبعد توطينها وفهمها واستيعاا تأيت املرحلة الثانية وهي تطويرها ، وشكرا 

  
  :للرئيس األول النائب

  .ل العضو األخ حممد هادي احللواجي فليتفضل  ، هناك نقطة نظام من قبشكرا
  

مثريا نقطة نظام ( العضو حممد هادي احللوجي 
ً

 (: ١٥ 

 سيدي الرئيس ، ال أدري على أي أساس متت جتزئة املواد ، اآلن شكرا
املشروع الذي أمامنا فيه الكثري من املواد وكل مادة تنقسم إىل كثري من األجزاء ، 

معقولة ، لكن التصويت على كل بند ذه الصورة حيتاج إىل أعتقد أن جتزئة املناقشة 
  .أخذ موافقة الس ، وأطلب رأي سعادة املستشار القانوين للمجلس ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :للرئيس األول النائب

  . ، تفضل سعادة املستشار القانوين للمجلس شكرا
  

 :املستشار القانوني للمجلس 

 ٢٥الس من ناحية واقعية مبناقشة كل بند من  سيدي الرئيس ، يعين إذا قام شكرا

البنود والتصويت عليه كما جرى األمر بالنسبة إىل املادة األوىل فيما يتعلق بالتعريفات 
فال شيء يف ذلك ، ولكن من اجلائز أيضا أن املادة كلها تقرأ بتوصية اللجنة وبعد ذلك 
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ند وينتهي األمر بعد ذلك تكون هناك تعليقات ومداخالت من األعضاء بالنسبة لكل ب
إىل التصويت على املادة ككل ، ولكن أعتقد أنه مادام الس قد سار يف هذا املوضوع 

، ) ١(فكأنه من الناحية الواقعية قد قبل بالتجزئة قياسا على ما مت بالنسبة للمادة 
  .وشكرا 

  ٥ 

  :للرئيس األول النائب

  . هادي احللواجي  ، وهذا أسهل للمجلس ، تفضل األخ حممدشكرا
  

 :العضو حممد هادي احللواجي 

 ١٠من ) ١٠٣(من املادة ) ٣( سيدي الرئيس ، امسح يل أن أقرأ الفقرة شكرا

فإذا وافق الس على املشروع من حيث املبدأ انتقل إىل مناقشة : " الالئحة الداخلية 
   ويؤخذ الرأي يف مواده مادة مادة بعد تالوة كل منها واالقتراحات اليت قدمت بشأا ،

  
، فإذا أخذنا " كل مادة على حدة ، مث يؤخذ الرأي على املشروع يف جمموعه 

 ١٥التصويت على كل بند فأتصور أن هناك كثريا من املواد ليس هناك داع ألخذ 

التصويت عليها ذه الطريقة ، ألن كثريا من األعضاء موافقون على املادة مبجملها ، 
  ...ات فليطرحوا آراءهم ، والتصويت يتم يف األخري وإذا كانت لديهم نقاش

  
موضحا ( للرئيس األول النائب

ً
(:  

 ٢٠اللجنة عندها تعديالت على بعض بنود املادة ، وتوافق على البعض اآلخر من 

البنود كما جاءت من احلكومة ، فأتصور أن التصويت على كل بند على حدة هو 
اه ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن أسهل للمجلس ، وهذا األمر كنا قد اتبعن

  .علي النعيمي وزير التربية والتعليم 
  

 ٢٥  :وزير الرتبية والتعليم

وتطويرها يف ) التكنولوجيا( سيدي الرئيس ، بالنسبة إىل تنمية التقنية شكرا
هي سياسة عامة حبيث يكون من مهام " التنمية"خدمة اتمع ، فأنا أعتقد أن كلمة 
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 السعي يف تنمية هذه املنظومة العلمية سواء يف املؤسسات التعليمية أو يف هذا الس
جمال البحث العلمي ، وإمنا توطينها خيتلف كثريا يف النص احلريف مع التنمية ، فأنا 

 النص املقدم من احلكومة والذي يعين أن تنمية - والقرار للمجلس املوقر -أفضل 
ذل وإن اختلفت فلها أكثر من معىن ، وال أختلف التقنية هي السعي واجلهود اليت تب

 ٥كثريا مع األخ املقرر الدكتور محد السليطي ، ولكن أعتقد أن التنمية هي صفة أكرب 

وأمشل ، والتوطني فيه نوع من اإللزامية ولكن تنمية التقنية هي واجب على هذا الس 
 خدمة اتمع ، فأنا أعتقد ومن خالل أهدافه يتوىل تنمية التقنية ويسعى يف تطويرها يف

أن احلكومة حني وضعت هذا النص كان هدفها أمشل من جلب التكنولوجيا فقط وإمنا 
  .تنمية هذه التكنولوجيا وبالتايل انعكاسها على تطوير اتمع ، وشكرا 

  ١٠ 

  :للرئيس األول النائب

  . ، تفضل األخ مجيل املتروك شكرا
  

  :العضو مجيل املرتوك

 ١٥دي الرئيس ، أتفق مع سعادة الوزير يف أن التوطني هو جعل التقنية  سيشكرا

بشكل وطين أكثر وأن التنمية هي تنمية شاملة وهي األدق وهي اليت تستخدم يف 
  .التشريعات عامة ، وشكرا 

  
  :للرئيس األول النائب

 ٢٠  . ، تفضل األخ الدكتور مصطفى السيد شكرا

  
  :العضو الدكتور مصطفى السيد

 سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكره األخ مجيل ، فاستخدام كلمة شكرا
التنمية من ناحية علمية أفضل ، ألنه من املمكن أن تكون العملية عملية توطني ، لكن 
 ٢٥قد تكون التقنية ليست مثالية أو جيدة ، فنحن يف مرحلة تطوير التعليم العايل وتنميته ، 
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نيات اجليدة املوجودة وإضافة شيء أفضل إليها ، ويتراءى يل أن التنمية هي أخذ التق
  .فتعبري التنمية والتطوير هو ما نستخدمه يف لغاتنا عادة ، وشكرا 

  
  :للرئيس األول النائب

 ٥ ، بعض اإلخوة يريدون النص كما ورد من احلكومة ، هل اللجنة مصرة شكرا

  .ألخ مقرر اللجنة على تعديلها أم نصوت على البند كما ورد من احلكومة ؟ تفضل ا
  

  :العضو الدكتور محد السليطي

 سيدي الرئيس ، أنا أعرب عن رأي اللجنة ، قرار اللجنة هو التعديل شكرا
 ١٠بالتوطني ، ألنه ال ميكن تطوير أي تكنولوجيا إال بالتوطني أوالً ، والتوطني معناه 

 واملشتغلون فيها استيعاب التكنولوجيا وفهمها وفهم األسس النظرية واألسس العلمية ،
البد أن يعرفوها وإذا استوعبوها يستطيعون أن يطوروها وأن ينموها ، هذا أمر مهم ، 
فاملرحلة األوىل البد أن تكون التوطني ، التوطني هو استيعاب التكنولوجيا وفهمها ، 
وحنن جيب أال نكتفي بشراء التكنولوجيا واستالم املفتاح والتشغيل وإمنا فهم هذه 

 ١٥لوجيا واستيعاا ، هذه هي املرحلة األساسية ، واملرحلة الثانية هي التطوير فال التكنو

  .ميكن أن يكون هناك تطوير وتنمية قبل التوطني ، وشكرا 
  

  :للرئيس األول النائب

 ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية شكرا
 ٢٠  .والتعليم 
  

  :وزير الرتبية والتعليم

 سعادة الرئيس ، أنا أعتقد أنه لن تكون هناك تنمية تكنولوجيا ما مل يكن كراش
 هي أمشل وأدق ، فال - مثلما تفضل اإلخوة الكرام -هناك استيعاب ، فكلمة تنمية 

 ٢٥  أستطيع أن أمني شيئًا ما مل أكن ملما به ، وبالتايل لن تكون النتائج كما هي 

ب هذه التكنولوجيا وأهيئ هلا البيئة الصاحلة مث املدخالت ، فالتنمية تشمل أن أستوع
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أسعى إىل تنميتها ، فالتنمية تأخذ مجيع األمور والسبل الكفيلة بتنميتها ، إذن فمعىن 
  .التنمية أمشل ، وشكرا 

  

  :للرئيس األول النائب

 ٥  . ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة شكرا
  

  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة

 سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لسنا خمتلفني ، ملاذا ال نأخذ املعنيني ونقول شكرا
  .؟ ألننا نتكلم عن معنيني مهمني ، وشكرا " تنمية وتوطني التقنية"

  ١٠ 

  )تثنية من بعض األعضاء ( 
  

  :للرئيس األول النائب

  . ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة شكرا
  ١٥ 

  :خ خالد آل خليفةالعضو الدكتور الشي

   سيدي الرئيس ، أثين على ما جاء به سعادة الدكتور ماجد بن عليشكرا
 النعيمي من أن التنمية هي أوسع ، والتوطني إمنا يتعلق مبرحلة معينة من الزمن ، يعين 

سنوات حني مل تكن هناك تقنية معلومات فمن املمكن أن نستورد هذه ) ١٠أو٥(قبل 
 ٢٠لكنها مرتبطة بزمن معني ، أما التنمية فهي يف احلقيقة أوسع وأمشل التقنيات ونوطنها و

  .ومفتوحة بدون حتديد أي مدة زمنية ، وشكرا 
  

  :للرئيس األول النائب

   ، هناك تعديل آخر من الدكتور الشيخ علي آل خليفة وهناك تثنية شكرا
 ٢٥حه للتصويت باعتباره عليه ، فهل تتبىن اللجنة هذا التعديل ؟ فإذا تبنته اللجنة فسنطر

االقتراح األبعد ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بقراءة اقتراحك مرة 
  .أخرى 

  

  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
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) التكنولوجيا(تنمية وتوطني التقنية : " سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون شكرا
  " .وتطويرها يف خدمة اتمع

  

  :يسللرئ األول النائب

 ٥  . ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف شكرا
  

  :العضو عبداجلليل الطريف

   سيدي الرئيس ، أعتقد أن استعمال كلمة تنمية هو األفضل يف هذا شكرا
اال ، ألن التوطني رمبا يأيت كتحصيل حاصل بالنسبة إىل التنمية ، عندما تنمي شيئًا 

 ١٠  ...ن فأنت توطنه ، وحنن أمام سياسية العوملة اآل
  

موضحا(النائب األول للرئيس 
ً

: (  
األخ عبداجلليل ، لقد انتهينا من النقاش اآلن ، وهناك تعديل من الدكتور 
الشيخ علي آل خليفة ، وهناك تثنية عليه ، وحسب الالئحة الداخلية جيب أن نصوت 

 ١٥  .عليه 

  

مستأذنا(العضو عبد اجلليل الطريف 
ً

: (  
  .ة اللغوية وهو تنمية كذا وكذا وتوطينه هناك تعديل بسيط يتعلق بالناحي

  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

األمور اللغوية سنتركها لإلخوة املختصني إلجرائها الحقًا ، فهي ليست من 
اختصاصاتنا ، وسنصوت على البند بتعديل الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل 

  .بقراءته 
  

 ٢٥  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

) التكنولوجيا(تنمية وتوطني التقنية : "يدي الرئيس ، التعديل هوشكرا س
  .، وشكرا " وتطويرها يف خدمة اتمع
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  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، األخ مجيل املتروك لديه نقطة نظام فليتفضل 

  
مثريا نقطة نظام(العضو مجيل املرتوك 

ً
: (  

 ٥ البند بتعديل اللجنة مث على شكرا سيدي الرئيس ، ملاذا ال نصوت أوالً على

  .النص كما ورد من احلكومة مث على التعديل املقترح ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس  
شكرا ، التصويت يكون أوالً على االقتراح األبعد عن النص األصلي ، هل 

 ١٠  هناك أية مالحظات أخرى ؟

  
  )ال توجد مالحظات(

  
  :النائب األول للرئيس 

 ١٥  بالتعديل الذي اقترحه الدكتور الشيخ علي ) ٤(البند أطرح للتصويت 

  آل خليفة ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟
  

  )أغلبية غري موافقة(
  
  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس 
إذن سنصوت على البند بتعديل اللجنة وليتفضل األخ مقرر اللجنة بإعادة قراءة 

  .توصية اللجنة 
  

 ٢٥  :العضو الدكتور محد السليطي 

كمـا ورد من احلكومــة  ) ٤(للجنـة باملوافقـة على البند رقم     توصـي ا 
  . الواردة يف أول البند " تنمية"بكلمة " توطني"املوقـرة مــع استبدال كلمة 
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  :النائب األول للرئيس 
   ؟بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون على ذلك) ٤(أطرح البند 

  

  )أغلبية غري موافقة(
  ٥ 

  :رئيس النائب األول لل
إذن سنصوت على البند الرابع كما ورد من احلكومة ، فمن هم املوافقون على 

  ذلك ؟
  

 ١٠  )أغلبية موافقة(

  
  

  :النائب األول للرئيس 
  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ٥(إذن يقر هذا البند ، وننتقل إىل البند 

  ١٥ 

  :العضو الدكتور محد السليطي 
كما ورد من جملس ) ٥( البند رقم  توصي اللجنة باملوافقة على) :٥(البند 

  . النواب املوقر دون تعديل 
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

  هل هناك أية مالحظات ؟
  

  
  )ال توجد مالحظات(

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟) ٥(أطرح البند 
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  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس 
، تفضل األخ مقرر ) ٦( إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إىل البند     

 ٥  .اللجنة 

  
  :العضو الدكتور محد السليطي 

كما ورد من احلكومة ) ٦( توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم ) :٦(البند 
  . الواردة يف أول البند " العمل على " املوقرة مع حذف عبارة 

  ١٠ 

  :لرئيس النائب األول ل
هل هناك أية مالحظات ؟ تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي      

  .وزير التربية والتعليم 
  

 ١٥  :وزير الرتبية والتعليم

شكرا معايل الرئيس ، أريد أن أبني أمرا لإلخوة أصحاب السعادة أعضاء الس 
اليت " لى توثيقالعمل ع"والقرار بعد ذلك للمجلس ، فاملقصود من وضع عبارة 

تقدمت ا احلكومة وأيدها جملس النواب هو أنه جهد يبذله جملس التعليم العايل حبيث 
يقوم به بقدر ظروفه وإمكانيته ، فالنص املقدم من جلنة اخلدمات املوقرة حبذف عبارة 

 ٢٠يعين أن هناك إلزاما ، وتوثيق الروابط صيغة مطلقة ولكن العمل على " العمل على"

 يعين القيام به قدر اإلمكان ، ألن الس ال يستطيع أن حيصر مجيع املؤسسات التوثيق
  القائمة يف العامل سواء كانت عربية أو إسالمية أو علمية أو دولية ، ولكن عبارة

  
تعين أن الس يسعى إليه وفقًا الهتمامات مملكة البحرين وروابطها " العمل على "

 ٢٥وثيق الروابط هي صيغة إلزامية ، واهلدف من عبارة وعالقاا مع الدول ، حيث إن ت

هو بذل اجلهد وفقًا لألولويات ووفقًا هلذه املؤسسات ، وهل هي " العمل على"
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مؤسسات علمية معترف ا أكادمييا وهلا صفتها العلمية وقبوهلا الدويل ؟ وهل هي من 
" العمل على"ع عبارة ضمن األوليات اليت تم ا مملكة البحرين ؟ فاملشرع عندما وض

كان مقصوده هو حث الس على العمل قدر إمكانيته ووفقًا لطبيعة هذه املؤسسات 
وعملها ونشاطها ، وكلمة التوثيق فيها إلزام ، والقرار أوالً وأخريا لسكم املوقر ، 

 ٥  .وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا سعادة الوزير ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

 ١٠  :عضو فيصل فوالذ ال

شكرا سيدي الرئيس ، حنن ناقشنا هذا املوضوع يف عدة اجتماعات ، فهل 
األصح هو العمل على التوثيق أم توثيق الروابط الثقافية إىل آخره ؟ وكانت هناك 
بعض املالحظات من قبل اإلخوة يف اللجنة العتبارات تتعلق بالتأكيد على أن الروابط 

تعليمية وإىل آخره البد أن تكون ضمن سياسة الس األعلى الثقافية والعلمية وال
 ١٥للتعليم ، ولكن املالحظة اليت بينها سعادة وزير التربية والتعليم جديرة باالهتمام 

باعتبار أن الواقع العريب واإلسالمي والدويل واقع متغري يف ظل التطورات الكبرية اليت 
ذه املتغريات يف كافة ااالت حىت يف حتدث يف العامل ، وبالتايل جيب أن نواكب ه

جمال التعاطي مع املناهج العلمية ومن الناحية اإلسالمية ومن ناحية املبادئ والقيم ، 
وأعتقد أنه جيب أال نضع أنفسنا يف زوايا ال تعطينا جانبا كبريا من احلركة ، فأنا أتفق 

 ٢٠مام ، واإلخوان يف اللجنة مع سعادة الوزير ، وأعتقد أن هذه املالحظة جديرة باالهت

  .ميكن أن ينظروا يف املرئية اليت تفضل ا سعادة الوزير ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  . شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  ٢٥ 

  :العضو فؤاد احلاجي 
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شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن 
 العمل يعطي مساحة للمجلس لرفض أو قبول أي مؤسسة يمي على أنالنععلي 

أجنبية هلا موقف قد ال نقبله بالنسبة إىل قضايانا الثقافية أو التعليمية أو قضايا أخرى ، 
فستتاح لنا هذه املساحة ، أما توثيق الروابط فيعين " العمل على"وعندما نضع عبارة 

 ٥وجهه وثقافته اليت ميكن أن يفرضها أننا ألزمنا أنفسنا بتوثيق الروابط مع أي كان ت

  .علينا يف جمتمعنا ، وأرجو االنتباه هلذه القضية ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

  ١٠ 

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
صحيح ، فعبارة شكرا سيدي الرئيس ، ما جاء به سعادة وزير التربية والتعليم 

ال توجد فيها إلزامية ولكن عندما نقول توثيق الروابط الثقافية فهناك " العمل على"
إلزامية ، واال واسع جدا عندما نتكلم عن روابط ثقافية وعلمية وتعليمية مع جامعات 
 ١٥ومعاهد ومؤسسات فهذا اإللزام ويصعب حتقيقه ، ولنكن واقعيني ونضع الصيغة اليت 

  . حلكومة فهي األفضل ، وشكرا أتت من ا
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  ٢٠ 

  :العضو حممد هادي احللواجي 
شكرا سيدي الرئيس ، ليسمح يل سعادة وزير التربية والتعليم أن أختلف معه يف 

خالل مؤسساته إىل يهدف التعليم العايل من : " هذه الناحية ، فبداية نص املادة يقول 
، أي حتقيق التوثيق وليس حتقيق العمل على التوثيق ، وأتفق مع رأي : " حتقيق ما يلي 

 ٢٥  . اللجنة حول هذا البند ، وشكرا 

  



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٦٩(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  :النائب األول للرئيس 
  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

  

  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
 ٥تعطي نوعا من عدم اإللزام ، " العمل على "  عبارة شكرا سيدي الرئيس ،

ليس معناه أننا نتصل " توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية: "وعندما نقول 
باجلميع ، فالتحقيق يكون على مدى اإلمكان ، فمن ناحية النص عندما نقول يهدف 

، وأعتقد أن اللجنة من التعليم العايل ، فيجب أن يهدف إىل ما يلي وليس يعمل على 
  . تضعف من املادة ، وشكرا " يعمل على " هذا املنطلق رأت أن عبارة 

  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس 
  . شكرا ، تفضل األخ أمحد بوعالي 

  

  : العضو أمحد بوعالي 
 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، يف مداخلة سابقة يل مثبتة يف مضابط اجللسات أشرت 

لس األعلى لالتصال باجلامعات واألكادمييات واملعاهد إىل ضرورة عدم إطالق يد ا
العلمية يف مجيع أحناء البلد ، وجيب أن تقيد من خالل االتفاقيات الثنائية بني الدول 
واالس إىل آخره ال أن تطلق يده ، لذلك جيب اإلبقاء على العبارة اليت وردت من 

  .احلكومة وعدم حذفها ، وشكرا 
  ٢٠ 

  :لرئيس النائب األول ل
  .شكرا ، تفضل األخ يوسف الصاحل 

  

  :العضو يوسف الصاحل 
 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أؤيد النص الوارد من احلكومة املوقرة فيما يتعلق بالعمل 

على توثيق الروابط ، ولكن رمبا أختلف جزئيا يف فهم العمل على التوثيق فهو ليس 
للتوثيق ، وأعتقد أنه جيب التقيد بالنص بعيدا عن االلتزام يف التوثيق وإمنا هو تأكيد 

  .الوارد من احلكومة املوقرة ، وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 

  شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
  .والتعليم 
  ٥ 

  :وزير الرتبية والتعليم 
مهمة وهي أن شكرا سيدي الرئيس ، قبل أن يتم التصويت أود أن أؤكد نقطة 

هلا مدلول مهم جدا هنا خصوصا أنه إذا حذفناها من النص سيقرأ " العمل على"عبارة 
توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع اجلامعات ومعاهد التعليم : "كالتايل 

 ١٠، وهذا يعين مع كل جامعات العامل ، وهناك جامعات غري أكادميية وبعضها " العايل

تعين أننا سنبذل " العمل على"ا حتفظ من ناحية جودة التعليم ، ولكن عبارة لدينا عليه
جهدنا وفق معايري ، والقصد منها أننا نسعى ونبذل جهدنا وفق ضوابط ومصاحل 

  .ومتطلبات جملس التعليم العايل ، وشكرا 
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس 

لشئون جملسي شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة 
  .الشورى والنواب 

  

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
 ٢٠شكرا معايل الرئيس ، أود أن أؤكد نقطة مهمة وهي أن الروابط الثقافية بني 

الدول عادة تنجز عن طريق اتفاقيات ثقافية توقع بني الدول ، وتكلف ا الوزارات 
التعليم العايل وتطويره فتكون وزارة التربية أو املعنية بذلك ، وإذا كانت تتعلق بقضايا 

تعين االستفادة من " العمل على"وزارات أخرى كاإلعالم بالنسبة إىل الثقافة ، وعبارة 
هذه االتفاقيات يف تطوير العالقات الثقافية مع اجلامعات ، وبعض الدول ال تسمح 

 ٢٥  .بالتعاون مع اجلامعات مباشرة ، وشكرا 
  

  :رئيس النائب األول لل
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  شكرا ، هل هناك أية مالحظات أخرى ؟ 
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٥  :النائب األول للرئيس 

  بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟) ٦(أطرح البند 
  

  )أغلبية غري موافقة(
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس 

فقون على كما ورد من احلكومة  للتصويت ، فمن هم املوا) ٦(إذن أطرح البند 
  ذلك ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ٧(إذن يقر هذا البند ، وننتقل إىل البند 

  
  :العضو الدكتور محد السليطي 

 ٢٠كما ورد مـن احلكومـة      ) ٧(توصي اللجنة باملوافقة على البند       : )٧(البند  

بعبـارة  " التقنية"، واستبدال كلمة    " الفنية"ة  بكلم" العلمية"املوقرة مع استبدال كلمة     
وإذا نظرنا إىل النص الوارد من احلكومة وتعديل اللجنـة عليـه            . " العلوم والتقنيات "

وجدنا أن مسببات هذا التعديل هي أن احلكومة تقدمت بالنص لتقدمي االستـشارات             
  يتعلـق بتقـدمي     مادام األمـر     -واخلدمات الفنية والعلوم والتقنيات ، واللجنة رأت        

 ٢٥ أن اخلدمات جيب أن تكون علمية وتقنية وليست خدمات فنيـة وعلـوم              -خدمات  

  .وتقنيات فالنص هكذا غري متسق ، وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 
  شكرا ، هل هناك أية مالحظات ؟ تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد 

  .آل خليفة 
  

 ٥  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

 سيدي الرئيس ، حنن نتحدث عن جملس تعليم عاٍل وال نتحدث عن شكرا
مؤسسة أو جامعة تستطيع أن تقدم استشارات وخدمات إىل آخره ، وجملس التعليم 
العايل ميكنه من خالل هذه اجلامعات واملؤسسات أن ينسق هذه اخلدمات بني اجلهات 

ت علمية وتعليمية  بتقدمي استشارات أو خدما-كجهة -احلكومية ، ولكن قيامه 
 ١٠وتقنية هليئات ومؤسسات حكومة وخاصة أيضا فهذه اجلزئية من املادة غري واضحة ، 

 من سعادة الوزير توضيحها ، - مادامت هذه املادة أتت من احلكومة -وأرجو 
  .وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
 ١٥ي شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون جملس

  .الشورى والنواب 
  

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
شكرا سيدي الرئيس ، هذه املادة تتكلم عن أهداف التعليم العايل ، وهذه أدوار 
 ٢٠التعليم العايل ومن ضمنها تقدمي االستشارات كتعليم عاٍل وليس دور الس ، فهذا 

ع ذه األدوار ، وهذا ال يعين أن دور كل مؤسسات التعليم العايل وهي ختدم اتم
جملس التعليم العايل سيوجه جامعة معينة إىل تقدمي استشارة يف مكان ما أو أن أي 
شخص يريد استشارة فعليه أن يذهب إىل الس ، فهذه من شئون اجلامعات ، ودور 

ومهماته ، التعليم العايل واضح ، وحنن يف هذه املادة نتكلم عن التعليم العايل و أدواره 
 ٢٥  .وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 
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  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  

   :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  شكرا سيدي الرئيس ، نشكر سعادة الوزير على هذا التوضيح ولكن املادة غري

 ٥  تحدث عن واضحة فهي دف إىل تقدمي االستشارات واخلدمات ومازلنا هنا ن

  . الس ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 

  ١٠ 

  :العضو وداد الفاضل 
شكرا سيدي الرئيس ، ردا على األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أود أن 

وهذا يعين أن " يهدف التعليم العايل من خالل مؤسساته " أوضح أن بداية املادة تقول 
   سيقوم بتقدمي االستشارات هي مؤسسات التعليم العايل وليس جملس التعليم من

 ١٥  .العايل ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  شكرا ، هل هناك أية مالحظات أخرى ؟ 

  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات(

  
  :النائب األول للرئيس  

  بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟) ٧(أطرح البند 
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة(

  
  :النائب األول للرئيس 

، تفضل األخ مقرر ) ٨(إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إىل البند 
  .اللجنة 
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  :العضو الدكتور محد السليطي 

الوارد من احلكومة املوقرة ) ٨( توصي اللجنة بإعادة صياغة البند ) :٨(البند 
 بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية املواطن العناية: " ليكون على النحو التايل 

 ٥واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق 

  ، وشكرا" اإلنسان 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .هل هناك أية مالحظات ؟ تفضل األخ إبراهيم بشمي 

  ١٠ 

  :العضو إبراهيم بشمي 
وترسيخ "بعد عبارة " الدميقراطية"إضافة كلمة شكرا سيدي الرئيس ، أقترح 

  ، " وترسيخ مبادئ الدميقراطية ومفاهيم حقوق اإلنسان" لتقرأ العبارة " مبادئ
  .وشكرا 
  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 

  .والتعليم 
  

 ٢٠  :وزير الرتبية والتعليم 

سنجد ) ب(الفقرة ) ٧(سيدي الرئيس ، لو رجعنا إىل الدستور يف املادة شكرا 
نصا يشري إىل أن تكون التربية الوطنية مادة إلزامية يف كافة املراحل التعليمية ، وبالتايل 
ما نتكلم عنه هنا ينسجم مع ما جاء يف الدستور من حيث االهتمام بالتربية الوطنية ، 

ق اإلنسان من حيث احترام الرأي والرأي اآلخر والفكر وهي تشمل أيضا مبادئ حقو
 ٢٥املنفتح وغريها من املبادئ اليت تدخل ضمن ضوابطنا وتعاليمنا اإلسالمية والعربية ، 

وبالنسبة إىل وضع حقوق اإلنسان يف هذا النص فسوف يأيت للمجلس املوقر قانون 
ة املراحل التعليمية التعليم وهو موجود لدى جملس النواب اآلن ، وسوف يالمس كاف

من مراحل مبكرة من االبتدائية مث اإلعدادية فالثانوية ، وهذه هي مرحلة أساسية جيب 
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أن يتعلم فيها الطفل التربية الوطنية ومبادئها وحقوق اإلنسان ، ووزارة التربية والتعليم 
نة لديها اآلن اهتمام ذا اجلانب وحتاول إدخال هذه املفاهيم ضمن مفهوم املواط

وبالتايل زرعها يف نفوس األطفال والنشء من تلك املراحل ، وحنن نفضل اإلبقاء على 
النص ، وهناك قانون التعليم األساسي سيأيت هلذا الس وميكن أن تضاف هذه املادة 
 ٥إذا وجد الس املوقر أا مناسبة ، أما يف مرحلة التعليم العايل فنحن نتكلم عن تربية 

حترام الرأي والرأي اآلخر ومبادئ حقوق اإلنسان ، فهي مغطاة من وطنية أساسها ا
  .البداية ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

  
  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

صة شكرا سيدي الرئيس ، إكماالً ملا جاء به سعادة وزير التربية والتعليم خا
بالنسبة إىل مفاهيم حقوق اإلنسان وهي مفاهيم أساسية جيب أن نركز عليها يف 
 ١٥مراحل التعليم األساسي أي املدارس سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية ، ولكن 

عند احلديث عن اجلامعات والتعليم العايل واملؤسسات األكادميية فيجب أن نتحدث 
 من مفاهيم حقوق اإلنسان جيب أن نتحدث عن احلرية عن احلرية األكادميية ، فبدالً

 ونعرف ذلك من -األكادميية هلذه املؤسسات ، والشك أن هناك الكثري من التحسس 
 بالنسبة لقضية احلرية -سنوات األخرية يف العمل اجلامعي ) ٨ أو٧(خالل الـ 

 ٢٠دميية ، واحلديث عن األكادميية ، ألنه غري مفهوم لدى الكثريين ماذا نعين باحلرية األكا

احلرية األكادميية كاحلديث عن احلرية يف جمتمع البحرين ، فعندما نقول إن يف جمتمع 
البحرين حرية ودميقراطية فهذا ال يعين أن هناك فوضى وغوغاء ، فهناك دستور 
وأنظمة وقوانني تنظم هذه احلريات ، وكذلك بالنسبة إىل اجلامعات ، فهناك حرية 

 ولوائح  أن تكون هناك لوائح داخلية تنظم عمل األساتذة األكادميينيأكادميية وجيب
 ٢٥ختص البحث العلمي ، وهناك ساعات معتمدة جيب أن حتقق وال يتم جتاوزها ، أي 
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أن حقوق وواجبات اهليئة األكادميية يف اجلامعات هي احلرية األكادميية وال نعين غري 
  .ذلك ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 
٥  . ا ، تفضل األخ سعود كانو شكر 

  
  :العضو سعود كانو 

بإضافة عبارة ) ٢(من املادة ) ٨(شكرا سيدي الرئيس ، أقترح تعديل البند 
يهدف التعليم العايل من خالل " ، لتقرأ الفقرة " احترام الدستور وااللتزام بالقوانني"

 ١٠ية وبتقوية شخصية املواطن العناية بالتربية الدينية والوطن: مؤسساته إىل حتقيق ما يلي 

واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه وترسيخ مبادئ احترام الدستور 
، حيث إنين أعتقد أن احترام الدستور " وااللتزام بالقوانني ومفاهيم حقوق اإلنسان

  وااللتزام بالقوانني ال يقل أمهية عن املبادئ األخرى اليت نص عليها 
  .  ا ، وشكر) ٨(البند 

  ١٥ 

  )تثنية من بعض األعضاء(
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن جواهري 

  ٢٠ 

  :العضو عبدالرمحن جواهري 
  شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظة عامة قبل أن ندخل يف تفاصيل 

   ونشكرها على هذا -التوصيات ، فاملالحظ أن التقرير املقدم من اللجنة املوقرة 
 ال يتضمن األسباب اليت دعت اللجنة إىل اقتراح تعديالا على مواد املشروع -ير التقر

 ٢٥من الالئحة الداخلية لس الشورى ، وأرجو ) ٣٨(وذلك حسب ما تنص عليه املادة 

من األخ الكرمي مقرر اللجنة أن يوضح للمجلس األسباب الرئيسية اليت قادت إىل 
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 قراءة كل توصية ليتسىن للمجلس معرفة األسباب إجراء التعديالت املقترحة وذلك بعد
  .  الرئيسية اليت دعت إىل هذه التوصيات ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
 ٥  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي مقرر اللجنة 

  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
ديل شكرا سيدي الرئيس ، قد يكون جملسكم الكرمي الحظ أنين يف كل تع

أوضح األسباب ألنه ال توجد مذكرة تفسريية مرفقة ، وجرت العادة أال ترفق املذكرة 
 ١٠التفسريية ، ودائما أوضح األسباب اليت دعت جلنة اخلدمات إىل إجراء التعديالت 

فقد ذكرت تعزيز شخصية املواطن واعتزازه ) ٨(ويسرين ذلك ، وبالنسبة إىل البند 
ته ووطنه وترسيخ مبادئ وحقوق اإلنسان ، وهذه مبادئ بوحدته الوطنية ودينه وعروب

  . أساسية ودستورية من الضروري أن تكون هدفًا من أهداف التعليم العايل ، وشكرا 
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ 
  

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 
ن أن تكرر مبادئ هامة سواء يف شكرا سيدي الرئيس ، أنا ال أرى أي مانع م

 ٢٠مراحل أولية أم متقدمة طوال العمر ، فأنا ال أرى أي إشكالية يف ذلك وال أرى سببا 

مينع أن نضع ذلك يف املراحل األولية واألساسية للتعليم ونكرره فيما بعد ، وال أتفق مع 
الد آل خليفة يف سعادة وزير التربية والتعليم وأتفق متاما مع زميلي الدكتور الشيخ خ

ناحية احلرية األكادميية ، وكذلك أتفق مع الزميل سعود كانو ، ألن إضافة عبارة 
  يغري من سلوكيات اتمع إىل األفضل ، " واحترام الدستور وااللتزام بالقوانني"

 ٢٥  .وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم الباش 
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  :م الباش العضو الدكتور هاش

شكرا سيدي الرئيس ، أؤيد ما جاء به الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بالنسبة 
  إىل قضية احلرية األكادميية ، وأعتقد أنه أوضح أا احلرية اإلجيابية وليست احلرية 

 ٥تنمية االهتمام " الذي ناقشناه ) ٥(السلبية ، كما أعتقد يف الوقت نفسه أن البند 

يغطي العناية بالتربية اإلسالمية والتأكيد على أمهية ... " واإلسالمية بالثقافة العربية 
  ، وليس هناك ضرر من أن نتكلم عن ) ٥(العناية بالتربية الوطنية وهي كافية يف البند 

  . ذلك ، ألين أرى أننا نكرر العملية ، وشكرا 
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

  :مجيل املرتوك العضو 
شكرا سيدي الرئيس ، هناك كثري من مداخالت اإلخوة األعضاء ال أرى هلا 
 ١٥موقعا يف هذا البند ألن احترام الدستور هو احترام دائم وأمر بديهي ، واحترام القوانني 

كذلك ، وهذه املادة تتكلم بشكل عام ، وسعادة الوزير ذكر أن هذه قوانني عامة 
هلا لوائح داخلية تفصل ما جاء يف القانون العام ، أما احترام وليست خاصة وتكون 

حقوق اإلنسان فهو واجب ونص عليه الدستور وكذلك احترام القوانني ، وحنن نعمل 
  .ضمن الدستور ، وال أجد أي داع ألن نكرر ذلك ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس 
دولة لشئون جملسي شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز الفاضل وزير ال

  .الشورى والنواب 
  

 ٢٥  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

االهتمام "شكرا معايل الرئيس ، البد أن نرجع إىل النص األصلي ، فهناك عبارة 
، والبد أن نشرح منهاج التربية الوطنية ، واآلن يدرس منهاج التربية " بالتربية الوطنية 
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ين وهناك يف اجلامعة مقرر عن التربية الوطنية ، ومن خالل الوطنية يف مدارس البحر
هذا املقرر وهذا املنهاج يتم تدريس كل ما يتعلق حبقوق اإلنسان واحترام اآلراء مجيعها 
والدستور والقوانني وكل ما يتعلق ببناء اإلنسان وإفهامه حقوقه كاملة ، وهذا موجود 

تربية الوطنية على أساس أال يغفل موضوع وهذا ما نص عليه القانون وهو االهتمام بال
 ٥تربية الطالب البحريين يف مؤسسات التعليم العايل ، وهذه إحدى توجهات التعليم 

العايل ووجدت يف القانون هلذا الغرض ، والتربية الوطنية ليست كلمة عابرة فمعناها أن 
ون ضمنه يكون هناك مقرر يدرس عن التربية الوطنية ، وكل ما ذكره اإلخوان يك

احترام القوانني واحترام الدستور والدميقراطية وحقوق اإلنسان ، كل ذلك جيب أن 
  .يكون ضمن التربية الوطنية وهذا ما هو معمول به يف كل دول العامل ، وشكرا 

 ١٠  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ يوسف الصاحل 
  

  :العضو يوسف الصاحل 
 وعندما نشرع قوانني البد يف ور هو أبو القواننيشكرا سيدي الرئيس ، الدست

 ١٥هذا الصدد أن نستلهم روح الدستور ، ومبا أن الدستور أكد حقوق اإلنسان فالبد من 

تأكيدها يف القوانني اليت نشرعها ، واحلقوق مغطاة فيما يتعلق بالعناية بالتربية الدينية 
سنة ، والبد من تأكيد ) ١٤٠٠(كما أن حقوق اإلنسان مؤمنة يف ديننا احلنيف منذ 

مفهوم حقوق اإلنسان العصري حسب ما وقعت عليه مملكة البحرين ألا أمور جديدة 
على جمتمعاتنا العربية واإلسالمية ، فال ضري من تأكيد هذا املفهوم يف كافة القوانني 

 ٢٠  .والتشريعات اليت نشرعها ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
  .لدكتور الشيخ علي آل خليفة شكرا ، تفضل األخ ا

  

 ٢٥  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، لقد تناول اإلخوان موضوع احلرية األكادميية وأعتقد 
أا جيب أن تربط باملؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العايل ، وإذا كنا نريد أن 
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، وأن تتمتع مؤسسات التعليم العايل نضيف هذه اجلزئية فيجب أن تكون بندا منفصالً 
باحلرية األكادميية واالستقالل الذايت يف إدارا ، وأعتقد أنه يف كثري من القوانني تأيت 
احلرية األكادميية حتت هذا البند ، وإذا أراد اإلخوان فمن املمكن أن نضيف بندا يتكلم 

  . ات التعليم العايل ، وشكرا عن احلرية األكادميية ويتكلم عن االستقالل الذايت ملؤسس
  ٥ 

 )تثنية من بعض األعضاء(

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ أمحد بوعالي 
  ١٠ 

  
 :العضو أمحد بوعالي 

هو هدف ودور ملؤسسة التعليم العايل ، وقد ) ٨(شكرا سيدي الرئيس ، البند 
 ، وكأننا سيسنا أتت عبارة ترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان كمفهوم سياسي

 ١٥التعليم العايل بإضافة هذه العبارة ، ومبا أن دستورنا وقوانيننا تؤكد حقوق اإلنسان 

ومبادءه وأن التعليم األساسي سيكون مشموالً ، فلماذا يف التعليم العايل نضع مبادئ 
واسعة وفضفاضة رمبا تفسر عند عامة الناس بأننا سيسنا التعليم العايل  أو أنه فرض 

أنا . لينا من خارج بيئتنا وتارخينا وتراثنا وفرضت علينا أشياء وضعت يف التعليم العايل ع
  . مع املادة كما جاءت من احلكومة ، وشكرا 

  ٢٠ 

 : األول للرئيس النائب

  .  ، تفضل األخ الدكتور مصطفى السيد شكرا
  

 :العضو الدكتور مصطفى السيد 

 ٢٥ما جاءت من احلكومة شاملة وتغطي شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن املادة ك

املبادئ اليت ذكرها اإلخوان وجيب التركيز على األمور التربوية والتعليمية قدر اإلمكان 
 خاصة إذا عرفنا أن خرجيي - كما ذكر األخ أمحد بوعالي -بعيدا عن تسييس التعليم 
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 ، وجيب أن نتقيد التعليم العايل الذي نتكلم عنه يكون الكثري منهم قد وفدوا من اخلارج
 كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون جملسي -باملبادئ العامة كاالهتمام بالتربية الوطنية 

 واملواطنة وحب الوطن وتاريخ الوطن مبا فيها املبادئ اإلسالمية -الشورى والنواب 
فهي جزء من تارخينا وقيمنا ، وكذلك الدميقراطية وحقوق اإلنسان ، فجميعها تأيت 

 ٥  .املبادئ املذكورة يف املادة كما جاءت من احلكومة ، وشكرا ضمن 

  
 : األول للرئيس النائب

من ) ٨(شكرا ، سأعطي الكالم لبقية املتحدثني ألنه يوجد اقتراح بتعديل البند 
األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة واقتراح آخر من األخ سعود كانو ، وأعطي 

 ١٠  . لواجي فليتفضل الكلمة اآلن لألخ حممد هادي احل

  
 :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سلسلة احلقوق والواجبات لن تنتهي فهي 
قائمة طويلة ، فإذا كنا يف كل قانون سنسرد هذه القائمة فلن ننتهي ، وما  أفهمه هو 

 ١٥االً للتأويالت أن نكون دقيقني يف صياغة القوانني وخنتصر قدر اإلمكان حبيث ال خنلق جم

  . والتفسريات اليت قد تشط يف بعض األحيان ، وشكرا  
  

 : األول للرئيس النائب

  .  ، تفضلي األخت وداد الفاضل شكرا
  ٢٠ 

 :العضو وداد الفاضل 

شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع زمالئي يف أن النص الذي جاء من احلكومة 
أقترح التصويت عليه بدالً من الدخول املوقرة نص شامل ويركز على التربية الوطنية ، و

  . يف النص املقترح من اللجنة والذي يشتمل على الكثري من املفاهيم ، وشكرا 
  ٢٥ 

 : األول للرئيس النائب
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 ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية كراـش
  . والتعليم 

  
 :وزير الرتبية والتعليم 

 ٥م صويت إىل صوت اإلخوة األعضاء الكرام فيما شكرا سيدي الرئيس ، أض

يتعلق مبفهوم التربية الوطنية ، وحنن كوزارة تربية وتعليم سنسعى قدر اإلمكان يف أن 
  نغرس هذه املفاهيم اليت حرص عليها األعضاء من خالل مالحظام ومداخالم 

لتعليم األساسي القيمة ، فالتربية الوطنية ستراعي هذا اجلانب ، وكذلك فإن قانون ا
  سيأيت لسكم املوقر ، وحنن نناقش هذه املادة وأي إضافة أخرى تتعارض مع نص

 ١٠من الالئحة الداخلية لس الشورى غري مقبولة ، فنحن نناقش النص إما ) ١٠٤( املادة 

املوافقة عليه كما جاء من اللجنة أو من احلكومة ، أما اإلضافة فإن هلا آلية أخرى نصت 
  . ، وشكرا ) ١٠٤(املادة عليها 

  
 : األول للرئيس النائب

 ١٥  .  ، تفضل األخ عبدايد احلواج شكرا
  

 :العضو عبدايد احلواج 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا أشاطر األخ عبدالرمحن جواهري رأيه من حيث 
وضوح املواد ، وأشاطر األخت وداد الفاضل فيما يتعلق باملادة ، وأود إضافة شيء 

 ٢٠مبا أننا نقوم بعملية صياغة ألي مشروع وليس فقط للمشروع الذي أمامنا اليوم ، واحد 

ذكرة تفسريية لذلك إىل مفيجب أن تكون صياغة املشروع واضحة وجيب أال حنتاج 
ألننا وجدنا بعض املشاكل يف الالئحة الداخلية يف بعض موادها ، ومبا أننا مكلفون 

ضحة ، فقد ذكر املقرر أن هناك أمورا حتتاج إىل بالتشريع فيجب أن تكون تشريعاتنا وا
  .مذكرة تفسريية ، وشكرا 

  ٢٥ 

 : األول للرئيس النائب

  .  ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل شكرا
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 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا أوافق على البند كما جاء من احلكومة ولكن أقترح 
ل االهتمام ألن هناك فرقًا بني االهتمام والعناية وما نطمح إليه هو إحالل العناية بد

  . العناية بالتربية الوطنية ، وشكرا 
  ٥ 

 : األول للرئيس النائب

واضح ، وبإمكان األعضاء تقدمي تعديالم أثناء ) ١٠٤( ، نص املادة شكرا
ناك اقتراح من األخ املناقشة ، واألخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تقدم باقتراح ، وه

الدكتور الشيخ علي آل خليفة بوضع اقتراح األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة يف 
 ١٠بند منفصل ، كذلك تقدم األخ سعود كانو باقتراح وهناك تثنية عليه ، وللمجلس أن 

  ... ينظر يف هذين االقتراحني 
  

مقاطعا(العضو سعود كانو 
ً

 : ( 

  .  ، وشكرا أنا أسحب اقتراحي سيدي الرئيس
 ١٥ : األول للرئيس النائب

إذن يبقى اقتراح األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وأطرح هذا االقتراح 
  للتصويت ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟

  
 )أغلبية غري موافقة ( 

  ٢٠ 

 : األول للرئيس النائب

ة بتعديل اللجنة ، وأعطي الكلمة لألخ مقرر اللجن) ٨(إذن سنصوت على البند 
  . إلعادة قراءة توصية اللجنة فليتفضل 

  
 ٢٥ :العضو الدكتور محد السليطي 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٨٤(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

الوارد من احلكومة املوقرة ليكون على ) ٨(توصي اللجنة بإعادة صياغة البند 
العناية بالتربية الدينية والوطنية وبتقوية شخصية املواطن واعتزازه بوحدته : "النحو التايل 

 " .ترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسانالوطنية ودينه وعروبته ووطنه و
  

 ٥ : األول للرئيس النائب

  بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟) ٨(البند أطرح 
  

 )أغلبية غري موافقة ( 
  

 ١٠ : األول للرئيس النائب

كما جاء من احلكومة املوقرة للتصويت ، فمن هم املوافقون ) ٨(أطرح البند 
  على ذلك ؟

  

  ) بية موافقة أغل( 
  ١٥ 

 : األول للرئيس النائب

  . إذن يقر هذا البند ، وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو الدكتور محد السليطي 

 ٢٠ توصي اللجنة باملوافقة على إضافة البندين ) :١٠(والبند ) ٩(البند 

  :ر دون تعديل ومها املستحدثني للمادة الثانية كما وردا من جملس النواب املوق
   تنمية مهارات النجاح يف احلياة واملرونة يف مواكبة حتوالت املعرفة وعامل -٩" 

 تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكري العلمي التحليلي الشمويل الناقد -١٠" . العمل
وقد رأت اللجنة أن هذين البندين عبارة عن مهمتني " . وحل املشكالت حالً ابتكاريا

 ٢٥  . املهام الرئيسية واملهمة اليت جيب أن تكون من أهداف التعليم العايل من
  

 : األول للرئيس النائب



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٨٥(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  . هل هناك أية مالحظات ؟ تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، هل تنمية مهارات النجاح يف احلياة هي من مهام جملس              
 ٥  . هو جزء من هذه العملية ؟ وشكرا ) ٣(م العايل ؟ أليس البند التعلي

  

 : األول للرئيس النائب

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
   

 ١٠ :العضو فيصل فوالذ 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرتني مهمتان وال تتعارضان مع الـسياسة             
  . العامة للقانون ، وشكرا 

  
 : األول للرئيس النائب

 ١٥را ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمـي وزيـر التربيـة               شك

  . والتعليم 
  

 : وزير الرتبية والتعليم 

  شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة ملا جاء يف هاتني املادتني كما تفضلت األخـت         
  ٢٠ 

 الدكتورة فوزية الصاحل فهي أمور إجرائية ، وحنن نتكلم عن أهداف ، لـذلك فـإن                
للوائح واإلجراءات قد غطت هذا اجلانب وليس هلا داع ، واحلكومة وجدت كثريا من ا  

أن األهداف اليت وضعتها يف جملس التعليم العايل تغطي ذلك ، وعندما يـأيت قـانون                
التعليم فباإلمكان مناقشة ذلك ، فتنمية التفكري اإلبداعي واملعرفة هي مراحل مبكرة يف             

 ٢٥لة اجلامعية وال توجد لديه هذه املهارة فهذه عالمة التعليم والطالب الذي يصل إىل املرح 

  . استفهام ، وشكرا 
  

 : األول للرئيس النائب



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٨٦(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ 
  

 :العضو الدكتورة ندى حفاظ 

شكرا سيدي الرئيس ، إن تنمية مهارات النجاح يف احلياة هي من أهداف أي              
 ٥تحدث عن أهداف التعلـيم العـايل يف الـوطن ، وال    مؤسسة تعليمية ، وهذه املادة ت    

تتحدث عن جملس التعليم العايل ماذا سيفعل ، وأهداف التعليم هي جلميع املراحـل ،               
  .وهذه توصيات عاملية يف املناهج ، وشكرا 

  
 : األول للرئيس النائب

 ١٠  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

  
 : آل خليفة العضو الدكتور الشيخ علي

  شكرا سيدي الرئيس ، حنن إذا أردنا قراءة هذه املادة فيجب أن نقرأ بداية 
تنمية مهارات : يهدف التعليم العايل من خالل مؤسساته إىل حتقيق ما يلي : "النص 

 ١٥فاقتصار ذلك على التعليم العايل فقط غري صحيح ، فهديف هو ..." النجاح يف احلياة 

س الشهادة فقط ، والنجاح يف احلياة نتيجة للمعاملة ، فإذا مل النجاح يف احلياة ولي
  نرسخ املعاملة يف تعليمنا فلن نصل إىل النجاح يف احلياة واملرونة يف مواكبة التحوالت يف 
املعرفة ، والعمل على ذلك مهم ، وما أتى به النواب صحيح ومـهم ، وتنمية قدرة 

أال تكون تدريسا من غري أن يكون هلا ديف الطالب على ممارسة التفكري العلمي جيب 
 ٢٠يف الطريقة أي طريقة التفكري العلمي املنفتح الشمويل الناقد وحل املشكالت ، فهذان 

  . البندان مهمان ، وأعتقد أن اللجنة وافقت عليهما كأهداف للتعليم العايل ، وشكرا 
  

 : األول للرئيس النائب

  .  السيد شكرا ، تفضل األخ الدكتور مصطفى 
  ٢٥ 

 :العضو الدكتور مصطفى السيد 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٨٧(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، هذان البندان عبارة عن أدوات ، مادة تسمى اإلبداع  
(Creating) فاإلنسان عندما يريد تثبيت مسمار يف احلائط فإنه يستخدم لذلك 

مطرقة ولكنه ال يقول إنه سيستخدم مطرقة وإمنا يستخدم األداة ، كذلك االبتكار 
ظرة الشمولية مها أدوات ضمن جمموعة من األدوات واألهداف اليت ذكرت سابقًا والن

 ٥تغطي االبتكار والنظرة الشمولية والعلم ، وال نستطيع إدخاهلا ضمن قانون التعليم العايل 

  . ألن هناك أدوات أخرى ستظهر لنا ، وشكرا 
  

 : األول للرئيس النائب

  . شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  ١٠ 

 :ضو فيصل فوالذ الع

شكرا سيدي الرئيس ، لقد تعمدت أن أسأل سعادة وزير التربية والتعليم حول 
هذين املوضوعني ، وأعتقد أنه أجاب مبا معناه أن وجود هذين البندين ليس له ضرر بل 
سيعطي تعزيزا للقانون ، ويف لقائنا مع سعادة وزير التربية والتعليم أوضح لنا أن الس 

 ١٥للتعليم لديه مشكلة يف خمرجات التعليم يف اجلامعات ، فمخرجات التعليم اآلن األعلى 

) ٩(ال تتماشى مع سوق العمل ، وهذا ما تفضل به اإلخوان وأنا منهم بالنسبة للبند 
  ) ٩(فمخرجات التعليم اآلن ختلق لنا بطالة ، ويف اعتقادي البد من وضع البندين 

  .  ، وشكرا ألما سيعززان هذا القانون) ١٠(و
  

  ٢٠ 

  
 : األول للرئيس النائب

  . شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 ٢٥ :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكل جممع على أمهية هذا القانون وضرورة 
سرعة إصداره ، وجيب أال نترك أي فراغ قانوين يف هذا اجلانب ، وما اقترحه اإلخوة 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٨٨(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

ب اقتراح يف حمله ، وإذا كانت هذه اإلضافة ال تضيف للقانون شيئًا فهي ال تسيء النوا
له أو تغري فيه شيئًا ، فاألفضل أال خنتلف مع النواب يف أمور قد ال تكون جوهرية حىت 

  . ال نتأخر يف إصدار هذا القانون ، وشكرا 
  

 ٥ : األول للرئيس النائب

  . الصاحل شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية 
  

 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، ال خيتلف اثنان على أمهية التنمية ، وليس املوضوع أنه 
 ١٠  تكرار لنفس اهلدف ليس له ) ٣(إذا مل يكن ينفع فهو ال يضر ، ولكن يف البند رقم 

ضع بندين توضيح ال يستدعي من القانون و" متطلبات التنمية الشاملة"داع ، وعبارة 
إخل ، فهي جمرد ... مادام هناك بند يتكلم عن إعداد الكوادر املؤهلة وسوق العمل 

  . زيادة ليس إال ، وشكرا 
  

 ١٥ : األول للرئيس النائب

  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي  
  

 :العضو عبدالرمحن بوعلي 

يطالبون بإضافة شكرا سيدي الرئيس ، أضم صويت إىل صوت اإلخوان الذين 
 ٢٠  . هذين البندين ، وأعتقد أما مهمان ووجودمها يفيد ولن يضر يف شيء ، وشكرا 

  
 : األول للرئيس النائب

  .شكرا ، تفضل األخ إبراهيم نونو 
 :العضو إبراهيم نونو 

 ٢٥  شكرا سيدي الرئيس ، أنا أضم صويت إىل صوت األخت الدكتورة ندى 

بندين ألما ليسا دفني بل مها أمران معروفان ، حفاظ فال داعي إلضافة هذين ال
  .وشكرا 

  



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٨٩(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 : األول للرئيس النائب

  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخ مقرر اللجنة فليتفضل 
  

 :العضو الدكتور محد السليطي 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، البندان مها هدفان وليسا أداتني ، وليسمح يل األخ 

  تنمية مهارات النجاح يف احلياة هي هدف الدكتور مصطفى السيد أن أقول إن 
  أساسي ، وكذلك تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكري العلمي هي هدف وليس 
أداة ، وأنا أستخدم طرق تدريس معينة كأداة لتحقيق هذه املهارات ، وهذا يعزز 

  .القانون وال يضعفه ، وشكرا 
  ١٠ 

 : األول للرئيس النائب

  . الصاحل شكرا ، تفضل األخ يوسف
  

 :العضو يوسف الصاحل 

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع التعديالت اليت جاءت من اللجنة املوقرة 

بإضافة هذين البندين ، ومنطلقي يف ذلك أن القوانني عندما تأيت جيب أن تكون حمددة 
وجيب أال تكون بشكل عام وتترك للتفسري ، القوانني تأيت حمددة وهلدف معني ، 

ا وشكر.  
  

 ٢٠ : األول للرئيس النائب

شكرا ، أطلب من اإلخوان االختصار يف مداخالم ، تفضل األخ مجيل 
  . املتروك 

  

  
 ٢٥ :العضو مجيل املرتوك 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع األخت الدكتورة فوزية الصاحل يف أن 
املواد يف نفس مهمتنا مهمة يف التشريع ، والتشريع جيب أن يكون واضحا ، وإذا كررنا 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٩٠(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

القانون فسيكون عيبا شرعيا يف القانون ، وإذا كان هذا األمر متكررا فال داعي له ، 
  . وشكرا 

  

 : األول للرئيس النائب

 ٥  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ  
  

 :العضو الدكتورة ندى حفاظ 

  ب شكرا سيدي الرئيس ، لو أن األمور دائما واضحة وجلية فال تكت
األهداف ، فلنكتب مثالً أن قانون التعليم العايل أهدافه رائعة وممتازة فقط ، فاألهداف 

 ١٠  . توضع وتفصل من أجل أن يتم حتقيقها ، وشكرا 
  

 : األول للرئيس النائب

  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم الباش 
  

 ١٥ :العضو الدكتور هاشم الباش 

: ، أنا أتساءل " الطاقات البشرية املؤهلةإعداد " شكرا سيدي الرئيس ، عبارة 
ما معىن املؤهلة ؟ املؤهلة هي اليت متارس التفكري العلمي والتحليلي والشمويل والناقد 

وأقترح ) ١٠(و) ٩(يتضمن البندين ) ٣(وحل املشكالت حالً ابتكاريا ، والبند 
  . التصويت على املادة ، وشكرا 

  ٢٠ 

 : األول للرئيس النائب

  مالحظات أخرى ؟هل هناك 
  

 )ال توجد مالحظات ( 
  ٢٥ 

 : األول للرئيس النائب

، فمن ) ٢(إىل املادة ) ١٠ ،٩(أطرح للتصويت توصية اللجنة بإضافة البندين 
  هم املوافقون على ذلك ؟

 ) أغلبية موافقة ( 
  ٣٠ 

 : األول للرئيس النائب



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٩١(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

وأرفع اجللسة إذن تقر توصية اللجنة بإضافة هذين البندين إىل املادة الثانية ، 
  .لالستراحة 

 ) رفعت اجللسة ثم استؤنفت  ( 
  

 ٥ : األول للرئيس النائب

  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ٣(بسم اهللا نستأنف اجللسة ، وننتقل إىل املادة 
  

 :العضو الدكتور محد السليطي 

نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومـة           ) : ٣(املادة  
 ١٠خيتص بالشئون املتعلقة بالتعليم العايل ) جملس التعليم العايل(ينشأ جملس يسمى  ":املوقرة 

 باملوافقـة    توصي اللجنة  " .والبحث العلمي يف الدولة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي       
  بكلمـة  " اململكـة "على النص الوارد من احلكومة املـوقرة مـع اسـتبدال كلمـة        

جملـس  (ينشأ جملس يـسمى      " :د التعديل بعاملادة   نص   يكون على ذلك و " .الدولة"
خيتص بالشئون املتعلقة بالتعليم العايل والبحث العلمي يف اململكة ويصدر          ) التعليم العايل 

 ١٥  " . بتشكيله مرسوم ملكي

  
 : األول للرئيس النائب

  . هل هناك أية مالحظات ؟ تفضل األخ عبدايد احلواج 
  

 ٢٠ :العضو عبدايد احلواج 

املتعلقة بتشكيل جملس للتعليم العايل أكثـر       ) ٣(رئيس ، املادة    شكرا سيدي ال  
وضوحا من االقتراح الذي تقدمت به احلكومة املوقرة ولكنها مـع ذلـك مل تؤكـد        
ضرورة أن يكون مستوى متثيل مؤسسات التعليم العايل بأعلى مسئوليها ، وأقترح أن             

 برئاسة الوزير وعـدد مـن        يشكل الس  –أ  : " يكون نص املادة على النحو التايل       
 ٢٥األعضاء ال يقل عن عشرة أعضاء من ذوي اخلربة واملكانة العلمية على أن يكون مـن         

بينهم رئيس اجلامعة الوطنية وثالثة من رؤساء اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة            
ال الوطنية ، ورئيس هيئة االعتماد األكادميي ورئيس نقابة األكادمييني أو مجعيام يف ح            



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ٩٢(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 خيتار الس من بني أعضائه نائبا للرئيس حيل حمل الرئيس      –ب  . عدم وجود نقابة هلم     
  . ، والسبب يف ذلك لتكون االجتماعات قائمة يف أي ظرف ، وشكرا " يف حال غيابه 

  
 : األول للرئيس النائب

 ٥  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخت الدكتورة فوزية الصاحل فلتتفضل 

  
 :ة فوزية الصاحل العضو الدكتور

يف إحدى توصيات تقرير التنميـة      ) ٣(شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة       
 وباحلديث عن اقتصاد املعرفـة وسـوق احلريـات          ٢٠٠٣-٢٠٠٢اإلنسانية لسنيت   

 ١٠والشفافية وإعادة هيكلة التعليم العايل جيب عند تشكيل أي جملس من جمالس التعلـيم              

التعليم العايل احلكـومي ، والتعلـيم       :  أربع جهات    العايل أن تكون هناك شراكة بني     
واهليئات أو مؤسسات اتمع املدين املعنية باجلهـات        ، العايل اخلاص ، وسوق العمل      

األكادميية ، وأغلب جمالس التعليم العايل عندما تشكل تشكل على هـذا األسـاس ،               
لعايل اخلاص ، وتركت بـاقي      واملادة ال تشري إال إىل التعليم العايل احلكومي والتعليم ا         

 ١٥ إذا كنا نريد أن خنرج مبجلس تعليم عـاٍل قـوي            -اجلهات ، وأعتقد أنه من األمهية       

 أن نشري إىل اهتمام سوق العمل كأعضاء يف جملـس التعلـيم   -وحيقق أهداف األلفية    
العايل ومؤسسات اتمع املدين ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن املادة تنص على             

على أن يكون بينهم من ميثل مؤسسات التعلـيم  ... يشكل الس برئاسة الوزير   " أن  
، ومل نشر إىل مراكز البحث العلمي ، افترضـنا أن يكـون   " العايل احلكومية واخلاصة 

 ٢٠هناك مركز حبث واحد ، والبد أن نشري إىل البحث العلمي كأحد أعضاء جملس التعليم     

  . العايل ، وشكرا 
  

 :ل للرئيس  األوالنائب

  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
  ٢٥ 

 :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

  اليت تتكلم عن اإلنشاء ، واملـادة   ) ٣(شكرا سيدي الرئيس ، حنن نناقش املادة        
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  هي ما يناقشه اإلخوان ، لذا أقترح أن نرجئ هذا األمر إىل أن نـأيت إىل املـادة                  ) ٤(
واليت تعىن بإنشاء جملس يسمى جملس التعلـيم        ) ٣(، والنقاش اآلن حول املادة      املعنية  

العايل خيتص بشئون التعليم العايل والبحث العلمي يف اململكة ويصدر بتشكيله مرسوم            
  .ملكي ، وأعتقد أنه جيب أن نلتزم باملادة ، وشكرا 

   ٥ 

 : األول للرئيس النائب

اجد بن علي النعيمـي وزيـر التربيـة         شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور م      
  . والتعليم 
  

 ١٠ :وزير الرتبية والتعليم 

  شكرا سيدي الرئيس ، إضافة ملا تفضل بـه األخ الـدكتور الـشيخ علـي                
آل خليفة ، فإنه عندما يكون هناك جملس للتعليم العايل البد عند تشكيله عدم غيـاب             

 أننا أشرنا إىل أهداف الس وأكدنا األمساء اليت سوف تتوىل هذه املهمة اجلسيمة ، ومبا     
عليها كالبحث العلمي واالهتمام بسوق العمل فال ميكن أن يتوىل التخطـيط أنـاس              
 ١٥بعيدون عن هذه األهداف ، كذلك سيكون هناك من هم ذوو خربة واختـصاص ،               

وهناك ممثلون للجامعات احلكومية واخلاصة وغريها ، فلن يكون هناك مانع من وجود             
اءات اليت يعتز ا الوطن ، وبالتايل سيسعى الس يف تـشكيله أن يتـضمن            هذه الكف 

مجيع الكفاءات والقطاعات ذات العالقة ذا اجلانب لكي يضمن حتقيـق األهـداف             
  . بالصورة املشرفة اليت ترضى عنها السلطة التنفيذية والتشريعية ، وشكرا 

  ٢٠ 

 : األول للرئيس النائب

  . د الفاضل شكرا ، تفضلي األخت ودا
  

  :العضو وداد الفاضل 
 ٢٥فقد قدم يف اجللسة    ) ٣(شكرا سيدي الرئيس ، لدي استفسار خبصوص املادة         

السابقة نص خمتلف بشخصية اعتبارية واستقالل إداري ومايل ، فحبذا لو يوضح لنـا              
املقرر سبب تغيري النص الذي أمامنا اآلن ، كذلك ورد البحث العلمي وأعتقد أن هناك     
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ا حول البحث العلمي إذ مت تعريف التعليم العايل ومؤسسات التعليم العايل وقد             غموض
ذكرنـا أن   ) ٥(عرف البحث العلمي ومل تعرف مراكز البحث العلمي ، ويف املـادة             

الس سريخص ملؤسسات التعليم العايل اخلاصة ، وكما تفضلت األخت الـدكتورة            
تم إنشاء مراكز أخرى ، ويف حالة إنشاء        فوزية الصاحل نفترض وجود مركز يتيم ومل ي       

 ٥  مراكز للبحوث ، هل الترخيص هلذه املراكز من اختصاصات جملس التعليم العـايل أم              

  . ال ؟ ألن هذا ليس واضحا ، وشكرا 
  

 : األول للرئيس النائب

  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  ١٠ 

 :العضو الدكتور محد السليطي 

كر األخت وداد الفاضل على استفسارها خبصوص شكرا سيدي الرئيس ، وأش
النص السابق يف تقرير اللجنة السابق ، والذي ورد فيه أن جملس التعليم العايل له 
شخصية اعتبارية واستقاللية ، وقد ناقشت اللجنة ذلك ورأت أن من طبيعة عمل هذا 

 ١٥وث أو جامعة ، الس ليس العمل األكادميي الذي حيتاج إىل االستقاللية كمركز للبح

 جملس تنسيقي ، ينسق - إذا نظرنا إىل أهدافه ومهماته ، هو يف احلقيقة -وإمنا هو 
ويقترح السياسات ويقترح تعديل قوانني التعليم العايل ، فهو ليس سيد قراره مبعىن أنه 
غري مستقل بل هو جزء وبرئاسة سعادة وزير التربية والتعليم ، والوزير مسئول أمام 

وزراء عن تنفيذ السياسات فهو جملس كما يف الدول املتوفر ا وزارات تعليم جملس ال
 ٢٠عاٍل ، ووزارة التربية والتعليم هي وزارة تنفيذية تنسيقية تقترح اخلطط والسياسات ، 

فال يوجد هلا استقاللية وإمنا هي مرتبطة جبهاز الدولة ، وهذا رأي اللجنة يف املوضوع ، 
  .    وشكرا 

  
  :ألول للرئيس النائب ا

 ٢٥  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 
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  :العضو وداد الفاضل 
  . شكرا سيدي الرئيس ، لقد سألت عن البحث العلمي ومل أجد إجابة 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٥  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  
  :العضو الدكتور محد السليطي 

علمي يأيت يف مهمات الس يف شكرا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن البحث ال
  . بعد التعديل ، ولو مسحت أن نؤجل اإلجابة عليه حلني مناقشتها ) ٥(املادة 

  ١٠ 

  ) :مستأذنة( العضو وداد الفاضل 
سيدي الرئيس ، مل يرد ما يشري إىل أن من مهام الس أو اختصاصاته 

أن نتطرق إىل الترخيص ملراكز البحث العلمي ، فكيف نصوت على هذه النقطة قبل 
االختصاصات ؟ فال يوجد وضوح عن اجلهة املسئولة عن إعطاء الترخيص ألي مركز 

 ١٥  . من مراكز البحوث مستقبالً ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
  

 ٢٠  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

  جند هناك مراكز ترخص للبحوث ، شكرا سيدي الرئيس ، حقيقة مل 
  فمن حق أي فرد يعمل حبثًا ما ، وأعتقد أن البحث العلمي جيب أن يكون 

  أن يتناسب مع خطة الدولة ، وأن تكون له ناحية أخالقية : له شرطان مها 
)Ethical Committee ( ففي الكثري من الدول قبل أن يعتمد البحث املقدم ،

 ٢٥  القية عليه ، فإن متت املوافقة عليه من الناحية األخالقية تبعثه ألخذ املوافقة األخ

  ولديك اإلمكانيات املالية فإن البحث مكفول ، وليس هنالك ترخيص للبحث ، 
  . وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

 ٥  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

د أشرت يف اجللسة السابقة إىل وجود ثالثة أنواع من شكرا سيدي الرئيس ، لق
البحوث ، فهناك مراكز حبوث تطبق نظام التعليم العايل ، وهناك حبوث الشركات مثل 
  وجود قسم للبحوث بشركة اخلليج للبتروكيماويات ، فهل هذا يتبع التعليم العايل أم 

ملعايري ، وكالم األخت وداد ال ؟ وهناك البحوث املرتبطة باجلامعات وختضع ملثل هذه ا
 ١٠صحيح ، حاليا تقرير التنمية اإلنسانية فيه جدول بعدد مراكز البحوث يف العامل العريب ، 

وهناك إشارة لوجود مركز حبوث واحد ال غري يف البحرين ، ولكن يف اإلمارات أو 
عمان مثال فهناك أكثر من مركز ، ولو أنشئ مركز آخر يف البحرين أو أن مركز 

لبحرين للدراسات والبحوث اقتصر واختص مبجال وهناك مركز آخر سيختص ا
  . باالقتصاد على سبيل املثال ال احلصر ، فمن سريخص ملثل هذا املركز ؟ وشكرا 

  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
 ٢٠داد الفاضل يف حملها وهي جيدة حول شكرا سيدي الرئيس ، مالحظة األخت و

 وهذه الفقرة مل ترد يف - رمبا هذا ما تعنينه -اجلهة اليت ترخص ملراكز حبوث خاصة 
مهمات جملس التعليم العايل ، وأنا أتصور أنه عند مناقشة املهمات جيب أن تضاف هذه 

 هو إنشاء الفقرة وهي مهمة جدا وأنا أرى أا من مهمات الس ، وما نبحثه اآلن
  .جملس التعليم العايل ، وشكرا 

  ٢٥ 

  : النائب األول للرئيس 
  هل هناك أية مالحظات أخرى ؟    
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  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس 
  .بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟ ) ٣(أطرح املادة 

  ٥ 

  )أغلبية موافقة ( 
  

  :النائب األول للرئيس 
بتعديل اللجنة ، وننتقل إىل املادة التالية ، تفـضل األخ ) ٣(ملادة إذن تقر ا

 ١٠  .املقرر 

  
  :العضو الدكتور محد السليطي 

يشكل : "توصي اللجنة بإضافة مادة جديدة وهي : املستحدثة ) ٤(املادة 
الس برئاسة الوزير وعدد من األعضاء ال يقل عن عشرة أعضاء من ذوي اخلربة 

 ١٥ على أن يكون من بينهم من ميثل مؤسسات التعليم العايل احلكومية واملكانة العلمية

واملسببات " . واخلاصة ، وتكون مدة العضوية يف الس أربع سنوات قابلة للتجديد
اليت رأت اللجنة ا التوصية ذه املادة اجلديدة هي أن القانون خال من طبيعة إنشاء 

س ولكن طبيعة وشكل إنشائه مل يرد فيه نص الس ، فهناك مادة خمتصة إلنشاء ال
مبشروع القانون ، واللجنة ترى أنه من الضروري أن توضع مثل هذه املادة مبشروع 

 ٢٠  .القانون ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، هل هناك مالحظات ؟ تفضل األخ خالد املسقطي 
  

 ٢٥  : العضو خالد املسقطي 

 مع إضافة مثل هذه املادة واخلاصة بتشكيل شكرا سيدي الرئيس ، أنا لست
أن : الس ، أنا أرى أن اللجنة مل توفق ذه التوصية وهناك أسباب لذلك وهي 
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املشروع املقدم من احلكومة مل يتضمن كيفية تشكيل جملس التعليم العايل ، وال من 
  دم من احلكومةسريأس هذا الس ، ويف اعتقادي أن املشروع ملا أحيل وفقًا للنص املق

  
 أحال التشكيل إىل أداة قانونية هي إصدار املرسوم امللكي ، مبعىن أن نترك أمر تشكيل 
 ٥الس ورئاسته إىل جاللة امللك وما يراه مناسبا يف هذا الشأن ، وأنا أعتقد أن النص 

املقدم من احلكومة هو األفضل ألنه عند ترك هذه األمور للمرسوم ستكون هناك مرونة 
راعي الظروف سواًء الراهنة أو املستقبلية ، والسبب اآلخر لعدم موافقيت على إضافة ت

هذه املادة هو أنين أعتقد أن ترك تشكيل الس وحتديد من سريأسه للمرسوم امللكي 
هو ناحية جوهرية ، فقد يرى جاللة امللك أن أمور التعليم العايل مهمة إلجياد أمور 

 ١٠ية ملستوى أعلى من الوزير كرئيس الوزراء أو مسو ويل العهد ، للتنسيق وإلعطاء املسئول

فمجلس التعليم العايل ليس بأقل مستوى أو أمهية من الس األعلى للنفط ، والس 
األعلى للتنمية االقتصادية ، والس األعلى للشباب والرياضة ، وأنا ذا ال أقلل من 

ئاسة الس ، ولكن بوجود مسو رئيس الوزراء قدرة سعادة وزير التربية والتعليم على ر
كذلك هذا يتفق مع . أو مسو ويل العهد يكون هناك دعم كبري للمجلس ولقراراته 

 ١٥التوجهات اليت تلمسناها عندما أحيل هذا املشروع إىل احلكومة خاليا من النص 

رك أمر  بناًء على هذه األسباب ت- سيدي الرئيس -املضاف من اللجنة ، وأنا أقترح 
  .تشكيل الس إىل جاللة امللك بإصدار املرسوم امللكي املناسب ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم الباش 

  
  :العضو الدكتور هاشم الباش 

ملاذا ال يتم : شكرا سيدي الرئيس ، لدي تساؤالن عن عدد األعضاء ومها 
  حيث إن هذه األخرية أكثر " ال تزيد عن" إىل عبارة " نال يقل ع" تبديل عبارة 

 ٢٥مرونة ، وأيضا ملاذا ال يتم حتديد عدد مرات التجديد ، وأنا أرى أنه من املهم جدا أن 

  . نبدأ من هذه الفترة مبالحظة هذه األمور ، وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 

  
  

 ٥  :ايد احلواج العضو عبد

شكرا سيدي الرئيس ، أنا أخالف رأي العضو خالد املسقطي يف الطرح الذي 
أورده ألن اإلضافة اليت أضافتها اللجنة إضافة جيدة وجيب أن نضيف حنن عليها حتديد 
نوعية األعضاء ، مثل تواجد رئيس اجلامعة الوطنية بينهم ورؤساء اجلامعات األهلية 

وذلك إلعطائه قوة أكرب وأرجح ، وذلك لتواجد الكفاءات العالية اخلاصة ونقابيني ، 
 ١٠عندنا يف البحرين ، وهذا األمر متبع يف كثري من دول العامل ، وطبعا ال حيدد االسم 

  .ولكن املنصب ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، حنن ال نسـتطيع أن حندد أمساء أو جهات مثل اجلامعة ، ولكن لرمبا 

 ١٥  . تلف الوضع مستقبالًخي

  
مستأنفا ( العضو عبدايد احلواج 

ً
: (  

  .حنن إذا حددنا اجلامعة الوطنية فهي موجودة 
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

  هل تقصد جامعة البحرين ؟
  

  :العضو عبدايد احلواج 
نعم سيدي الرئيس ، وتكون ممثلة برئيسها ، وذلك ليكون الس ممثالً بقوة 

 ٢٥  .تصاص ، ولذلك أنا أختلف مع رأي العضو خالد املسقطي ، وشكرا بسبب االخ

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
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  :العضو حممد هادي احللواجي 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إضافة اللجنة هي إضافة موفقة ، ولو رأينا 

الس ، فال يصدر قانون إنشاء الس وفترة كل الس إال ومعه أو ضمنه تشكيل ا
 ٥عضوية أعضاء الس ، وإذا تركت بال ذكر فذلك يعترب نقصا يف املشروع ، وأنا 

  . أؤكد وأثين على إضافة اللجنة ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  ١٠ 

  :العضو مجيل املرتوك 
ا نقيد الس بتسمية أعضائه ؟ مثل اجلامعة الوطنية شكرا سيدي الرئيس ، ملاذ

وجامعة اخلليج وجامعة البحرين ، فرمبا يكون لكل وقت أمر وقرار مغاير ملا سبقه ، أنا 
أتفق مع األخ خالد املسقطي بأن يكون له أعضاء ويقوم الس بتعيني أحد دون اآلخر 

 ١٥قيد بأية تسميات ، وقد مر ذلك ألسباب الظروف اآلنية يف ذلك الوقت ، فال جيب الت

  .علينا سابقًا مثل موضوع التأمينات ، فللمرونة جيب ترك هذا األمر مفتوحا ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم 

  ٢٠ 

  :العضو عبدالرمحن الغتم 
اللوائح شكرا سيدي الرئيس ، كل هذه األمور السابقة أمور إجرائية تنظمها 

اخلاصة بالقانون ، فأرجو عدم التطرق إليها وتركها للجنة اليت سوف تقر القانون 
  .بتنظيم هذه األمور ألا أمور فنية ، والتطرق إليها يضعف من القانون ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
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  : ة الدكتور الشيخ علي آل خليف
شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتشكيل أي جملس اطلعنا عليه كان يهتم بأمرين 
مهمني يف تكوينه ومها اخلربة والعالقة ، فأعتقد أنه من املهم أن يكون أعضاء الس 

   ليكون جملسا- أي من هلم عالقة بالتعليم العايل -من ذوي اخلربة ومن ذوي العالقة 
 ٥يء الوحيد الذي رأى اإلخوة أن نضيفه هو أن يكون الشخص من  متكامالً ، فرمبا الش

  .ذوي املكانة العلمية ومن ذوي العالقة ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  هل هناك أية مالحظات أخرى ؟ ، شكرا     

  ١٠ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس 
يدون ، وأيضا اللجنة اقترحت مادة جديدة وهناك معارضون هلا وهناك مؤ

 ١٥هناك اقتراح حبذف هذه املادة وهو االقتراح األبعد وسنصوت عليه أوالً ، فمن هم 

  املوافقون على ذلك ؟ 
  

  )أغلبية غري موافقة ( 
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

بعد ) ٤(إذن أطرح للتصويت توصية اللجنة بإضافة مادة جديدة لتكون املادة 
  ذلك ؟ التعديل ، فمن هم املوافقون على 

  

  )أغلبية موافقة ( 
  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس 
إذن تقر هذه املادة املستحدثة من قبل اللجنة ، وننتقل إىل املادة اليت تليها ، 

  .تفضل األخ مقرر اللجنة 
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  :العضو الدكتور محد السليطي 
نص املادة كما ورد يف مشروع القانون  :من املشروع األصلي ) ٤(املادة 
 -١: يتوىل الس شئون التعليم العايل وعلى األخص  ":حلكومة املوقرة املعروض من ا

 اقتراح إنشاء مؤسسات -٢. إعداد السياسة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي 
 ٥التعليم العايل احلكومي يف اململكة وإقرار حقول التخصص يف خمتلف املستويات اليت 

 وضع األسس العامة املتعلقة بقبول الطلبة -٣. تدرس فيها والتعديالت اليت تطرأ عليها 
 حبث واقتراح تعديل قوانني وأنظمة التعليم العايل يف -٤. يف مؤسسات التعليم العايل 

 النظر فيما يواجه التعليم العايل من - ٥. ضوء تطور السياسات العامة يف اململكة 
نشاء مؤسسات التعليم  الترخيص بإ-٦. صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها 
 ١٠ إصدار اللوائح والقرارات املنظمة -٧. العايل اخلاص يف إطار اخلطة العامة للتعليم 

 التنسيق والتكامل بني هيئات -٨. للشئون املالية واإلدارية املتعلقة بالتعليم العايل 
ومؤسسات التعليم العايل ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبني 

 االطالع على التقارير السنوية اليت -٩. ؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى م
تصدرها اجلامعات واجلهات احلكومية املختصة حول أداء مؤسسات التعليم العايل 

 ١٥ إعداد تقارير سنوية -١٠. واختاذ التوصيات املناسبة بشأن تقومي هذا األداء وتطويره

لعايل والبحث العلمي ، وتقدمي التوصيات املناسبة يف لس الوزراء عن أوضاع التعليم ا
  ،) ١( توصي اللجنة باملوافقة على البنود رقم -١ :توصيـة اللجنـة " . هذا الشأن 

 توصي اللجنة -٢. كما وردت من احلكومة املوقرة دون تعديل ) ١٠(، ) ٥(، ) ٤(
التعديالت " حذف عبارة كما ورد من احلكومة املوقرة مع) ٢(باملوافقة على البند رقم 

 ٢٠) ٣( توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم -٣. الواردة يف اية البند " اليت تطرأ عليها 

بعد عبارة " والرسوم الدراسية : " كما ورد من احلكومة املوقرة مع إضافة عبارة 
د من  توصي اللجنة باملوافقة على إضافـة البند املستحدث الوار-٤" . بقبول الطلبة"

 توصي اللجنة باملوافقة -٥) . ٦(جملس النواب املوقر دون تعديل ليكون البـند رقم 
بكلمة " اخلاصة"كما ورد من احلكومة املوقرة مع استبدال كلمة ) ٦(على البند رقم 

 ٢٥وإضافة العبارة التالية يف اية " مؤسسات التعليم العايل"الواردة بعد عبارة " اخلاص"

مع إعادة ترتيب البنود ليكون " وفق شروط الترخيص اليت يضعها السالعايل : "البند 
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  كما ورد من احلكومة ) ٧( توصي اللجنة حبذف البند  رقم -٦) . ٧(البند رقم 
كما ورد من جملس النواب ) ٨( توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم -٧. املوقرة 

كما ورد من ) ٩(لى البند رقم  توصي اللجنة باملوافقة ع-٨. املوقر دون تعديل 
  " .اجلامعات"بكلمة " مؤسسات التعليم العايل"احلكومة املوقرة مع استبدال عبارة 

 ٥متابعة مؤسسات التعليم العايل : " توصي اللجنة بإضافة البنود املستحدثة التالية -٩ 

ضاعها ومراقبة براجمها واخلدمات املساندة اليت تقدمها وجودة أدائها وخمرجاا وأو
ليكون " تشجيع االستثمار اخلاص يف التعليم العايل) . "١١(ليكون البند رقم " املالية

يتوىل الس شئون التعليم  ":النص بعد التعديل على ذلك يكون ) . ١٢(البند رقم 
  .إعداد السـياسة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي  -١: العايل وعلى األخص 

 ١٠ؤسسات التعليم العايل احلكومي يف اململكة وإقرار حقول  اقتراح إنشاء م-٢ 

 وضع األسس العامة املتعلقة -٣. التخصص يف خمتلف املستويات اليت تدرس فيها 
 حبث واقتراح تعديل -٤. بقبول الطلبة والرسوم الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل 
 النظر -٥. مة يف اململكة قوانني وأنظمة التعليم العايل يف ضوء تطور السياسات العا

 وضع -٦. فيـما يواجه التعليم العايل من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها 
 ١٥ -٧. الشروط واملعايري للترخيص ملؤسسات التعليم العايل على خمتلف أشكاهلا 

الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العايل اخلاصة يف إطار اخلطة العامة للتعليم العايل 
 التنسيق بني هيئات ومؤسسات التعليم -٨. فق شروط الترخيص اليت يضعها الس و

العايل ، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبني مؤسسات التعليم 
 االطالع على -٩. العام من ناحية أخرى والسعي لتحقيق املزيد من التكامل بينها 

 ٢٠ التعليم العايل واجلهات احلكومية املختصة حول التقارير السنوية اليت تصدرها مؤسسات

  .أداء مؤسسات التعليم العايل واختاذ التوصيات املناسبة بشأن تقومي هذا األداء وتطويره 
 إعداد تقارير سنوية لس الوزراء عن أوضاع التعليم العايل والبحث العلمي ، -١٠

 مؤسسات التعليم العايل ومراقبة  متابعة-١١. وتقدمي التوصيات املناسبة يف هذا الشأن 
  .براجمها واخلدمات املساندة اليت تقدمها وجودة أدائها وخمرجاا وأوضاعها املالية 

 ٢٥ " . تشجيع االستثمار اخلاص يف التعليم العايل-١٢ 
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  :النائب األول للرئيس 
) ١٠(، ) ٥(، ) ٤(، ) ١(شكرا ، سنناقش املـادة بندا بندا ونبدأ أوالً بالبنود 

حيث أوصت اللجنة باملوافقة عليها كما وردت من احلكومة املوقرة دون تعديل ، هل 
  هناك أية مالحظات على هذه البنود ؟ 

  ٥ 

  
  )ال توجد مالحظات(

  :النائب األول للرئيس 
للتصويت ، فمن هم املوافقون على )  ١٠(، ) ٥(، ) ٤(، ) ١(أطرح البنود 

 ١٠  ذلك ؟

  )أغلبية موافقة  ( 
  

  :األول للرئيس النائب 
  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ٢(إذن تقر هذه البنود ، وننتقل إىل البند 

  ١٥ 

  : العضو الدكتور محد السليطي 
كما ورد من احلكومة املوقرة ) ٢( توصي اللجنة باملوافقة على البند ) :٢(البند 

 وتعديل اللجنة .الواردة يف اية البند " والتعديالت اليت تطرأ عليها "مع حذف عبارة 
نابع من أن التعديالت اليت تطرأ رمبا تعوق عمل املؤسسات األكادميية ، ألن بعض 

 ٢٠  .التعديالت رمبا تكون أسبوعية أو شهرية ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

شكرا ، هل هناك أية مالحظات ؟ تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي 
  .النعيمي وزير التربة والتعليم 

  ٢٥ 

  :وزير الرتبية والتعليم 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١٠٥(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

فاهلدف " والتعديالت اليت تطرأ عليها"شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لعبارة 
منها ضبط خمرجات التعليم ألن حقول التخصص مع التخصصات اجلديدة اليت سيوافق 
عليها جملس التعليم العايل عندما تقدم له اجلامعات طلبات إنشاء أقسام وختصصات 

 لالستثمار يف جمال التعليم العايل كإنشاء جامعة جديدة ، فالبد للمجلس جديدة أو حىت
 ٥أن يدرسها ويتأكد أا ستخدم مسرية التعليم يف البحرين ، فلن تكون عبئًا على القطاع 

اخلاص والعام ، حبيث ال يكون عدد اخلرجيني والتخصصات غري متوافق مع سياسة 
  أشهر على األقل ) ٤(العايل سيعقد اجتماعاته كل التعليم يف البحرين ، وجملس التعليم 

  
وكلما دعت احلاجة لذلك ليتأكد أن هذه الربامج والتخصصات اليت وافق عليها ال 
 ١٠ختتلف عن السياسة العامة أو أن عددا من اخلرجيني سوف يشكلون عبئًا على مؤسسات 

ان جودة الدولة أو ال يوافق خترجهم مع متطلبات سوق العمل ، وكل ذلك لضم
وتوافق خمرجات التعليم مع متطلبات التنمية وتوجه اململكة فيما يتعلق برباجمها وخططها 

  . املستقبلية ، وشكرا 
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس 

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات ( 
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

  نة توصي حبذف عبارة احلكومة تصر على نص البند كما ورد منها ، واللج
) ٢(وهو االقتراح األبعد ، وعلى ذلك أطرح أوالً البند " والتعديالت اليت تطرأ عليها "

  بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟
  

 ٢٥  )أغلبية غري موافقة ( 

  
  :النائب األول للرئيس 
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  ن كما ورد من احلكومة للتصويت ، فمن هم املوافقو)  ٢(أطرح البند 
  عليه ؟ 

  
  )أغلبية موافقة( 

  ٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .إذن يقر هذا البند ، وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
 ١٠  كما ورد من احلكومة) ٣( توصي اللجنة باملوافقة على البند ) :٣(البند 

  
واملسببات " . بقبول الطلبة "بعد عبارة " سيةوالرسوم الدرا"املوقرة مع إضافة عبارة 

املوجبة هلذا التعديل يف رأيي هي أن هذا املوضوع قد أثري يف الصحف من تصرحيات 
أولياء األمور بشكوى أن رسوم اجلامعات والكليات اخلاصة مرتفعة ، ولضبط الرسوم 

 ١٥  .من قبل جملس التعليم العايل ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  . هناك أية مالحظات ؟ تفضل األخ عبدالرمحن جواهري هل

  

 ٢٠  :العضو عبدالرمحن جواهري 

شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أستفسر من اللجنة عن رأي اهليئات واملؤسسات 
اليت شاورا إلعطاء جملس التعليم العايل صالحية حتديد الرسوم الدراسية يف اجلامعات 

   املؤسسات أبدت ارتياحها ملثل هذه ومراكز التدريب اخلاصة ، وهل هذه
الصالحيات ؟ وما املربرات إلعطاء الس هذه الصالحية ؟ حسب التعديل املقترح من 

 ٢٥  بعد التعديل بشأن اختصاصات جملس التعليم ) ٥(من املادة ) ٣(اللجنة على البند 

ل الذي سيدي الرئيس ، يبدو يل أن هناك تناقضا بني هذا التعديل والتعدي. العايل 
حيث نص على تشجيع االستثمار ) ١٢(تقدمت به اللجنة يف إدراج وإضافة البند 

اخلاص يف التعليم العايل ، وكلنا على علم بأن قيد وحتديد الرسوم الدراسية قد يصب 
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  يف خالف هذا اهلدف ، وهلذا السبب أقترح عدم القبول بتوصية اللجنة تعديل هذا 
  .البند ، وشكرا 

  

  )ن بعض األعضاء تثنية م( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

  

  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، الرسوم الدراسية ليست فقط كمية الرسوم الدراسية 

  د تكونوهي أيضا جيب أن تضبط حىت يف وجود التعليم اخلاص ، والرسوم الدراسية ق
 ملساعدة بعض الطلبة ، وقد يتوقف التدريس يف حقل من التخصصات فكيف تعاد 
هذه الرسوم ؟ فاألسس العامة املتعلقة بالرسوم هي أكثر من حتديد قيمة الرسوم ، فهناك 
تفاصيل واشتراطات للرسوم ، وكيف ختفض الرسوم ؟ وملن ختفض ؟ وهناك عالقة بني 

 ١٥  .ية فالبد أن تبينها اللوائح الداخلية ، وشكرا قبول الطلبة والرسوم الدراس
  

  ) :ًمتسائال(النائب األول للرئيس 
وماذا عن جمالس التعليم يف الدول األخرى وهو ما سأل عنه العضو عبدالرمحن 

  جواهري ؟
  ٢٠ 

جميبا(العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
ً

: (  
صاص الس يف الدول األخرى تكون الرسوم واشتراطات الرسوم من اخت

األعلى للتعليم العايل لوجود اشتراطات خاصة ، مثل ختفيف الرسوم عن مجيع الدارسني 
  .أو وجود استثناءات لبعض الدراسني ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
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ي الرئيس ، يف الواقع وضع األسس العامة للقبول من واجب الس ،        شكرا سيد
ولكن حتديد الرسوم ووضع األسس هلا غري صحيح ، وإذا أتينا لوضع أسس للرسوم 
فهذا خارج عن املوضوع هنا وخاصة وحنن نتكلم عن مشروع بقانون ، فهذا من 

لنظم ، وهذا القطاع اختصاص اللوائح الداخلية للمجلس فيما بعد ، فيضع األسس وا
 ٥قطاع خاص ومل أجد يف الواقع يف قوانني تشكيل جمالس التعليم العايل ما يثبت أو 

وهناك أمر آخر فلو تدخل الس . يتحدث عن مسئولية حتديد الرسوم الدراسية لديها 
يف حتديد الرسوم وفشلت اجلامعة واملؤسسات فمن سيكون مسئوالً عن ذلك ، هذه 

ت خاصة وتعتمد على الرحبية ، ومن هنا جيب النظر يف هذا املؤسسات مؤسسا
  .املوضوع فيما بعد وليس يف املرسوم نفسه ، وشكرا 

  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  :العضو مجيل املرتوك 
شكرا سيدي الرئيس ، أثين على كالم الدكتور الشيخ خالد آل خليفة واألخ 

 ١٥ جواهري ، فنحن نناشد وننادي باالقتصاد احلر ، فكيف نقيد املستثمرين ؟ عبدالرمحن

وأعتقد أن أسس تقييم الرسوم صعبة التطبيق ومل أر أي دولة يف العامل قيدت أو حددت 
الرسوم عن طريقها أو عن طريق الس األعلى للتعليم العايل ، وال حىت يف الدول 

  . بنفسها ، وشكرا االشتراكية ، فكل جامعة حتدد رسومها
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور مصطفى السيد 
  

  :العضو الدكتور مصطفى السيد  
شكرا سيدي الرئيس ، أؤيد اقتراح العضو عبدالرمحن جواهري بأن جنعل حتديد 

 ٢٥دات الرسوم لقوى السوق والقوى التنافسية ، فهناك جامعات قوية جدا تستثمر يف املع

وأهداف الس تطوير وتنمية التعليم العايل . والتقنيات العالية ، وهناك جامعات أصغر 
وال يوجد لديه اختصاص لتقييم تكاليف هذه املؤسسات والدخول يف عملية التمويل 
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وبعدها حتمل مسئولية ربح أو خسارة هذه املؤسسات ، هذا يف الوقت احلاضر ورمبا 
  .بل ، وشكرا يستجد أمر آخر يف املستق

  

  :النائب األول للرئيس 
 ٥  .   شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 

  

  :العضو خالد املسقطي 
شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع اإلخوة عبدالرمحن جواهري والدكتور 
الشيخ خالد آل خليفة ومجيل املتروك والدكتور مصطفى السيد بأن هذا التعديل بإضافة 

 ١٠  .ليس يف حمله ، وشكرا " اسيةالرسوم الدر"عبارة 

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم الباش 
  

  ١٥ 

  :العضو الدكتور هاشم الباش 
شكرا سيدي الرئيس ، يبدو أن اإلخوة يف اللجنة عندما أضافوا هذه الفقرة إىل 

هي أمر أساسي البند مل يفرقوا بني اجلامعات العامة واجلامعات اخلاصة ، والرسوم 
بالنسبة ألي جامعة خاصة وتكون بناًء على تكلفتها اخلاصة من أساتذا وموقعها وإىل 
 ٢٠آخر األمور ، والباب متروك ومفتوح ألولياء األمور باختيار أي من هذه اجلامعات ، 

وأنا أؤيد ما ذهب إليه األخ عبدالرمحن جواهري وبقية الزمالء الذين أيـدوه وأؤكد 
  .وشكرا على ذلك ، 

  

  :النائب األول للرئيس 
 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
شكرا سيدي الرئيس ، أنا أختلف قليالً مع اإلخوة يف موضوع التعليم ، 
فالتعليم ليس جتارة حبتة ، حنن فعالً نتبىن فكرة االقتصاد احلر لكن هذه القضية هي أمر 
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 فمن الضروري أن تكون هناك ضوابط للرسوم ، حىت يف كثري من تربوي تعليمي ،
الدول املتقدمة مثل أمريكا وكندا فاملؤسسات التربوية ال تسمى مؤسسات رحبية بل 

فهناك قيود عليها ، فمن املهم جدا ) Non-Profit Organization(تسمى 
  .وضع ضوابط وأسس وليس تركها للعرض والطلب ، وشكرا 

  ٥ 

  :ول للرئيس النائب األ
شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 

  .والتعليم 
  

 ١٠  :وزير الرتبية والتعليم 

  من قبل) ٤(شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع ملا مت تقدمي هذا البند من املادة 
سات احلكومة كان على أساس وضع السياسة العامة املتعلقة بقبول الطلبة يف مؤس

إن سياسة التعليم العايل يف مملكة البحرين بشكل عام هي جذب . التعليم العايل 
وتشجيع القطاع اخلاص يف جمال التعليم العايل دف تطوير خمرجات التعليم وفتح آفاق 
 ١٥جديدة أمام األبناء وأمام املستثمرين لفتح املزيد من الكليات اليت تعطي للطالب ولويل 

 من جامعة إىل أخرى ملتابعة برامج جديدة ، مع مراعاة اجلودة األمر فرصة التنقل
واالعتمادية اليت سوف يراعيها الس ، أما تقييده بأمر الرسوم الدراسية فسوف يعوق 
حركة القطاع اخلاص يف االستثمار يف هذا اال ، وهذه األمور الشك أن الس 

ستثمر ، كما أن هناك كليات سوف يراعيها والعرض والطلب يفرض طبيعته على امل
 ٢٠  مثل الكليات العلمية اليت حتتاج إىل خمتربات وكليات طب لرمبا تفتح أبواا يف 

املستقبل ، وبالتايل لدى هذه املؤسسات تكلفة ختتلف من واحدة إىل أخرى على 
حسب الكادر األكادميي والتجهيزات ، وكل هذه عوامل تفرض نفسها وظالهلا فيما 

 الرسوم الدراسية ، فمن منطلق التشجيع مل يرد يف هذا البند بالذات حتديد يتعلق بأمر
مفهوم الرسوم الدراسية ، باعتبار أن هذا قطاع خاص ، فالتعليم العايل يشمل تعليما 
 ٢٥حكوميا وتعليم جامعات خاصة وغريها من مؤسسات التعليم العايل ، فاهلدف من 

تكون هناك ضوابط ، وكذلك السوق ذلك هو تشجيع االستثمار ، ولكن الشك س
يفرض نفسه فيما يتعلق بالرسوم اجلامعية من ناحية عدد الطلبة وأحجام الكليات 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١١١(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

وطبيعة التدريس يف هذه الكليات ، وأيضا اجلامعات اليت مت االتفاق معها ، كل هذه 
ها ضوابط من الصعب أن نضع هلا اآلن بنودا وحنددها حتديدا دقيقًا ، لذلك كان طرح

  . ذا الشكل العام ، وشكرا 
  

 ٥  :النائب األول للرئيس 

  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف 
شكرا سيدي الرئيس ، ليسمح يل اإلخوة أن أختلف معهم يف هذا املوضوع ، 

 ١٠هذا اال ، فبالنسبة إىل هذا البند إمنا يدعو إىل وضع أسس عامة ووضع معايري عامة يف 

فبقدر ما هناك حاجة ماسة إىل وضع مثل هذه األسس العامة فيما يتعلق بقبول الطلبة 
فأيضا هناك مثل هذه احلاجة إىل وضع مثل هذه املعايري وتضمينها القانون والنص عليها 
يف القانون فيما يتعلق بالرسوم ، فمع احترامنا طبعا وتقديرنا أن التعليم يف جانب منه 

ري يف اجتاه االستثمار إال أنه البد من االلتفات إىل أن هناك طلبة رمبا يعانون من ضيق يس
 ١٥ذات اليد والبد من إفساح اال أمام هؤالء وأال تكون الرسوم حائالً دون التحاقهم 

مبثل هذا التعليم ، فوضع مثل هذه األسس العامة واملعايري العامة والنص عليها خيدم مثل 
  . وشكرا هذه الفئة ،

  

  :النائب األول للرئيس 
 ٢٠  . شكرا ، تفضل األخ أمحد بوعالي 

  

  :العضو أمحد بوعالي 
  شكرا سيدي الرئيس ، قلت يف مداخلة سابقة إنه جيب أال نضع قيودا 
وشروطًا ، فنقول شيئًا وننفيه بشيء آخر ، ونقول االستثمار الداخلي واخلارجي 

 ٢٥د تنفر املستثمرين ، إذن جيب أن يكون القانون والتعليم العايل ونأيت بشروط وقيو

واضحا ودقيقًا ، إذا تدخلنا يف مسألة الرسوم فسيكون ذلك على حساب اجلودة 
  وسيكون هناك ختصص وختصص ، يعين ستكون التكلفة عالية ، فكيف حتل 
 اإلشكالية ؟ فقد حتول العلم احلديث والتكنولوجيا الراقية والتعليم العايل إىل ختصص
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التخصص ، فهذا حيتاج إىل تكلفة عالية وباهظة ، والناس طبقات فالذي يدفع أمواالً 
أكثر سوف يوفر ألبنائه مستوى راقيا من التعليم ، ومن ال ميلك كثريا فسيعلمهم يف 
مستوى وسط وهكذا ، فالناس ليسوا سواء يف املدخول أو املعيشة ، والتعليم العايل 

ب أال نتدخل وننفر املستثمرين سواء كانوا من الداخل أو ليس ملجأ أيتام ، فإذن جي
 ٥  .اخلارج يف جمال التعليم العايل ونفرض عليهم معوقات غري صحيحة ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
  . شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  

 ١٠  :العضو مجيل املرتوك 

تور محد السليطي شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة أنا أختلف مع األخ الدك
وإن كنت أتفق معه يف الفقرة األوىل يف أن التعليم ليس سلعة يتاجر ا ، ويف التعليم 

 فهناك مجاعات - كما تفضل الدكتور مصطفى السيد بذكرها -مستويات كثرية 
كبرية وخمتلفة يف مستوى التعليم يف أوروبا وأمريكا ، فنجد أن رسوم بعض اجلامعات 

 ١٥أنا .  إىل ثالثة أضعاف رسوم بقية اجلامعات احلكومية األخرى احلكومية قد تصل

وذكر األخ عبداجلليل الطريف . أعتقد أن مستوى التعليم هو الذي حيدد الرسوم 
املعايري ، ما هي املعايري يف تقييم الرسوم ؟ ال توجد معايري يف تقييم الرسوم ، هل نطلب 

وم ؟ فهذه مشكلة أخرى تدخلنا يف من الس األعلى أن يكون جلنة لتقييم الرس
متاهات أخرى يف الوقت نفسه ، أنا أعتقد أن نتركها كما وردت يف النص الوارد من 

 ٢٠  . احلكومة ونصوت عليها ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، أرجو من اإلخوان االختصار قدر اإلمكان ألن الوقت بدأ يدركنا ، 

  .  آل خليفة تفضل األخ الدكتور الشيخ علي
  ٢٥ 

  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة مبراجعتنا لكثري من القوانني وجدنا أن كثريا 

 من احلكومة ، مبعىن أن هناك (Grant)من اجلامعات حتدد الرسوم إذا كان هناك 
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  أستراليانوعني أو أكثر فيوجد احلكومي ويوجد الذي تساعده احلكومة ، ففي 
 نرى أن هناك حتديدا لألسعار ، أما اجلامعات اخلاصة اليت ال تأخذ معونة - مثالً - 

فهذه هلا سوق حيكمها ، فحني نتكلم عن األسعار هنا نقصد ا املؤسسات احلكومية 
اليت هلا أسعار ، وكما قلت قد ال تكون األسعار فقط تكلفة الكلية ولكن قد يكون 

 ٥عدة بعض الطلبة ذوي الدخل احملدود ، فيكون بإمكانية الس هنالك برنامج ملسا

ومباليته أن يساعدهم ، فيجب أن يناقش هذا األمر وجيب أن يوضع يف القانون ، 
  . وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
 ١٠  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 

  
  :العضو عبداجلليل الطريف 

يب عن بعض ما قيل خبصوص وضع قيود شكرا سيدي الرئيس ، أردت أن أج
  على املستثمرين مثالً ، فأعتقد أن املعين بوضع مثل هذه السياسة هو جملس التعليم 
 ١٥العايل ، فالبد أنه سيكون مبستوى املسئولية ، فلن يكون يف هذا الس من سيعمل على 

باشر يف جملس املستثمرين ، وأعتقد أن كالما كهذا رمبا يكون طعنا غري م) تطفيش ( 
التعليم العايل الذي نعتقد جازمني بأنه سيكون جملسا أمينا على التعليم ويعمل على 

  . جذب كربيات املؤسسات التعليمية يف البالد ، وشكرا 
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

رأي مع توصية اللجنة ورأي مع البند كما جاء من : شكرا ، لدينا رأيان 
   على االقتراح األبعد وهو توصية اللجنة بإضافة عبارة احلكومة ، فلنصوت أوالً

  ، هل هناك أية مالحظات أخرى ؟" والرسوم الدراسية " 
  

 ٢٥  )ال توجد مالحظات(

  
  :النائب األول للرئيس 

  بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟) ٣(أطرح البند 
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  )أغلبية غري موافقة ( 
  

  :النائب األول للرئيس 
 ٥  كما جاء من احلكومة للتصويت ، فمن هم املوافقون على ) ٣(أطرح البند 

  ذلك ؟
  

  )أغلبية موافقة ( 
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس 

  . إذن يقر هذا البند ، وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
افقة على إضافة البند املستحدث  توصي اللجنة باملو:املستحدث ) ٦(البند      

 ١٥: ويقرأ البند كالتايل ) . ٦(الوارد من جملس النواب املوقر دون تعديل ليكون البند رقم 

  " . وضع الشروط واملعايري للترخيص ملؤسسات التعليم العايل على خمتلف أشكاهلا " 
  

  :النائب األول للرئيس 
  هل هناك مالحظات على هذا البند ؟

  ٢٠ 

  )مالحظات ال توجد ( 
  

  :النائب األول للرئيس 
  إذن أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟

  ٢٥ 

  )أغلبية موافقة ( 
  :النائب األول للرئيس 

إذن يقر هذا البند املستحدث من قبل اللجنة ، وننتقل إىل البند التايل ، تفضل 
  .األخ مقرر اللجنة 

  ٣٠ 

  :العضو الدكتور محد السليطي 
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) ٦( توصي اللجنة باملوافقة على البند رقـم   :من املشروع األصلي    ) ٦(البند  
الواردة " اخلاص  " بكلمة  " اخلاصة  " كما ورد من احلكومة املوقرة مع استبدال كلمة         

العايل وفق : " وإضافة العبارة التالية يف اية البند       " مؤسسات التعليم العايل    "بعد عبارة   
    مع إعادة ترتيب البنود ليكـون البنـد رقـم         " لس  شروط الترخيص اليت يضعها ا  

 ٥الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العـايل اخلاصـة يف   : " ويقرأ البند كالتايل   ) . ٧ (

وضروري " . إطار اخلطة العامة للتعليم العايل وفق شروط الترخيص اليت يضعها الس         
  . لشروط ، وشكرا جدا أن تضاف هذه العبارة ألن الترخيص البد أن يكون وفق ا

  

  :النائب األول للرئيس 
 ١٠  . شكرا ، هل هناك أية مالحظات ؟ تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 

  

  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
لتكـون  " ومراكز البحث العلمي " شكرا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة   

 العايل اخلاصة يف إطـار اخلطـة      الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم   : " العبارة كالتايل   
 ١٥  ، من سـريخص ملراكـز البحـث        ... " العامة للتعليم العايل ومراكز البحث العلمي       

  ...العلمي ؟ هذا هو السؤال ، إن مل يكن 
  :النائب األول للرئيس 

شكرا األخت فوزية الصاحل ، لقد بينت رأيـِك ولنـسمع رأي سـعادة األخ               
  . زير التربية والتعليم فليتفضل الدكتور ماجد بن علي النعيمي و

  ٢٠ 

  :وزير الرتبية والتعليم 
شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع ملا مت التطرق إىل هـذا اجلانـب يف قـضية                 
املؤسسات التعليمية مل يغب عن بال املشرع أن أغلب اجلامعات لديها مراكـز حبـث     

ن ضمن اجلامعـات    علمية ، فاجلامعات تتباهى بأن يكون لديها مراكز علمية ، فهي م           
 ٢٥  أصالً ، والدولة إذا أرادت أن تنشئ مركزا آخر فالبد أن هناك آليات إلنشاء مثل هذا                

 هناك أيـضا مؤسـسات      - كما تفضل بعض اإلخوة      -فيما يتعلق باملراكز    . املركز  
تعليمية وجامعات خاصة لديها كليات ومكتبات ومراكز حبوث ، وبالتـايل تـدخل             
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هناك أيضا حبوث على املستوى الشخصي ، فنحن نتكلم عـن      ضمن مفهوم اجلامعة ،     
  . هذا اجلانب وهو جانب مغطى ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٥  شكرا ، هل هناك أية مالحظات أخرى ؟     

  
  )ال توجد مالحظات(

  

  :النائب األول للرئيس 
ـ " شكرا ، هناك اقتراح من الدكتورة فوزية الصاحل بإضافة عبـارة               ١٠ز ومراك

ومل يثن عليه أحد ، فمن ناحية املبدأ هل يقبـل الـس بـاقتراح               " البحث العلمي   
  ؟ " ومراكز البحث العلمي " الدكتورة فوزية الصاحل بإضافة عبارة 

  

  )أغلبية غري موافقة ( 
  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس 
من املشروع األصلي بتعديل  اللجنة للتصويت ، فمـن هـم            ) ٦(أطرح البند   

  ون على ذلك ؟املوافق
  )أغلبية موافقة  (

  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس 
  . إذن يقر هذا البند ، األخت وداد الفاضل ، هل عندك نقطة نظام ؟ تفضلي 

  

  ) :مثرية نقطة نظام (العضو وداد الفاضل 
 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، ملا طرحت موضوع الترخيص ملراكز البحث العلمـي            

 حني نأيت على اختصاصات الس فسوف نـضيفها ،          اخلاصة قال الدكتور املقرر إننا    
وإىل اآلن األمر غري واضح فيجب على جلنة اخلدمات أن توضح لنا من املسئول عـن                

  . الترخيص ملراكز البحوث اخلاصة واليت ال تتبع اجلامعات ، وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 
  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  :السليطي العضو الدكتور محد 
 ٥شكرا سيدي الرئيس ، هذه املهمة اليت تفضلت ا األخت وداد مل تنـاقش يف               

جلنة اخلدمات ، لكن يف رأيي الشخصي أن هذه مهمة أساسية ، فقد يأيت مـستثمرون    
يريدون إنشاء مركز خاص للبحوث ، فإىل أي جهة يتوجهون ؟ مادام جملس التعلـيم               

  ختصه اجلامعات فهو اجلهة اليت جيـب أن تعطـي       العايل ختصه سياسة البحث العلمي و     
الترخيص ، فلذلك أثين على كالم األخت وداد بإضافة هذه املهمة إىل مهمات جملس              

 ١٠  . التعليم العايل ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 

  

 ١٥  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

ئيس ، يبدو أن جلنة اخلدمات مل تتطرق إىل مراكز البحـوث            شكرا سيدي الر  
العلمية ، وأشرت ثالث مرات إىل أن هناك أنواعا من املراكز العلميـة الـيت ختـضع                 

  ...ملواصفات التعليم العايل ، فيبدو أم مل يناقشوا هذا املوضوع ، فأقترح أن 
  

موضحا(النائب األول للرئيس 
ً

: (  ٢٠ 

  ...معني بإضافة أو تعديل بند من بنود إذا كان لديك اقتراح 
  

  ) :مقاطعة(العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
من سريخص ملراكز البحث العلمي ؟ أي جهة سـتقوم          : فقط رد التوضيح    

 ٢٥بذلك ؟ هل هو جملس التعليم العايل كما سريخص للجامعات اخلاصة ؟ هل هو قـرار                

  ...يم العايل فالبد أن تضاف من السلطة التنفيذية ؟ إذا كان هو جملس التعل
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موضحا(النائب األول للرئيس 

ً
: (  

هل عنـدك  ، سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم           
  .رد على هذا املوضوع ؟ تفضل 

  ٥ 

   :وزير الرتبية والتعليم 
الرئيس ، أشرت يف البداية إىل موضوع املراكز ، ففيما يتعلق شكرا معايل 

باملراكز البحثية فكما ذكر اإلخوة أن فيها أكثر من موضوع وال ميكن أن نضعها يف 
قالب واحد فقط ، هناك مراكز حبثية تابعة للجامعات ، والشك أن أي جامعة ستتقدم 

 ١٠  كتبة ونوعية مراكز لطلب ترخيص سوف يتبني من ضمن االشتراطات نوعية امل

البحوث ، إذن فهذا قالب يتعلق بالترخيص للجامعة ، إذا كان لديها مركز حبث 
فسوف تتباهى بأن تعلن عنه ويكون من ضمن املتطلبات اليت سوف تقدمها إىل جملس 

وإذا كان لدى القيادة الرشيدة أو ، التعليم العايل ، هذا إذا كانت املؤسسة جامعة 
اه إىل إنشاء مركز حبث آخر فهناك أيضا آليات لذلك وهناك اجلهة جملس الوزراء اجت

 ١٥اليت ستتوىل ذلك ، وتوجد حبوث على املستوى الشخصي كما تفضل الدكتور الشيخ 

علي آل خليفة ، وال يستطيع جملس التعليم العايل أن يتابع كل شخص يريد أن جيري 
عات ومؤسسات علمية لديها حبثًا ، فهناك أكثر من جانب يف املوضوع ، هناك جام

مراكز حبوث والشك أن جملس التعليم العايل سيكون لديه إملام ا ، وسوف تبادر هذه 
  اجلامعات وهذه املؤسسات باإلعالن عن هذا املركز العلمي ، كذلك إذا كانت الدولة

  ٢٠ 

ستنشئ مركزا آخر فهناك اجلهة اليت سوف تتوىل إنشاء هذا املركز ، وسوف تقوم 
يله وسوف تضع ميزانية ، وميزانيته سوف تكون من ضمن امليزانية العامة للدولة بتمو

وستناقش من قبل السلطة التشريعية ، يعين لن يكون هناك غياب وفراغ قانوين يف هذا 
  .اجلانب ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس 
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نه شكرا ، تساؤل األخت الدكتورة فوزية الصاحل واألخت وداد الفاضل هو أ
إذا كان لدى القطاع اخلاص نية يف إنشاء مركز أو مؤسسة خاصة للبحث العلمي ، 

  فمن يرخص هلا يف ذلك ؟
  

 ٥  :وزير الرتبية والتعليم 

سيدي الرئيس ، القطاع اخلاص ينقسم إىل نوعني ، إذا كان القطاع اخلاص 
ىل سوف ينشئ جامعة فهذا قد أجبت عليه ، وأما إذا كان القطاع اخلاص سوف يتو

  إنشاء مركز لألحباث فهل هذه األحباث ستكون يف اجلانب الصحي أو اجلانب 
الصناعي ؟ هذه أمور خمتلفة ال ميكن أن توحدها يف قالب واحد ، ولكن يبقى يف 
 ١٠األخري أن من ضمن أهداف املركز تنمية البحث العلمي ، فهذا اقتراح ليس بعيدا عن 

  .حث العلمي ، وشكرا أهداف املركز اليت من ضمنها تنمية الب
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ 

  ١٥ 

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 
شكرا سيدي الرئيس ، وأتفق مع سعادة وزير التربية والتعليم ، فالبحث العلمي 

العايل ، الذي يغطيه قانون التعليم العايل هو البحث العلمي الذي يتبع مؤسسة التعليم 
وال يتحدث عن مراكز حبوث علمية خاصة منفصلة ال تتبع املؤسسة التعليمية ، وأظن 
 ٢٠  أننا ناقشنا هذا مبا يكفي يف اللجنة ، إذن البحث العلمي الذي يتطرق إليه القانون هو

  
البحث العلمي الذي هو من ضمن املؤسسة األكادميية ، أما إنشاء مركز حبث علمي 

وع آخر وقد حيتاج إىل قانون آخر ، أو حيتاج إىل تطوير قانون جديد خاص فهذا موض
مركز البحرين للدراسات والبحوث ، املهم ال جيوز التطرق إليه يف هذا القانون ، 

 ٢٥  .وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
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  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
  

  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
دي الرئيس ، كما وضحنا فإن البحث العلمي خيتلف عن التعليم شكرا سي

 ٥  السياسة العامة يف البلد وإىل أين : العايل ، فمجال البحث العلمي حيكمه حكمان 

تتوجه ، والناحية األخالقية ، هذان مها شرطا البحث العلمي ، لكن البحث العلمي 
  .جيب أن يشجع سواء كان خاصا أو فرديا ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
شكرا سيدي الرئيس ، بالشك إننا حباجة إىل قانون لالستثمار يف جماالت 
البحث العلمي وخاصة يف مراكز البحوث ألننا بوضوح نتحدث هنا عن معاهد 

 ١٥اليت تقع حتت مظلة اجلامعات اخلاصة ، وجيب أن نوضح هنا أننا ومراكز البحوث 

عندما نتحدث عن مراكز البحوث ال خنص مراكز البحوث هذه يف حقل معني ، إننا 
 جامعة متخصصة يف احلقل - مثالً -نتحدث عن مراكز البحوث بشكل عام ، تأيت 

ليم العايل ، وكذلك الطيب فيجب أال تذهب إىل وزارة الصحة بل تذهب إىل جملس التع
  .قضية مراكز البحوث بشكل عام وربط هذه االستثمارات أيضا بالصناعة ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، وننتقل اآلن إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  
  :العضو الدكتور محد السليطي 

 ٢٥كما ) ٧(البند رقم توصي اللجنة حبذف  : من املشروع األصلي) ٧(البند  

إصدار اللوائح والقرارات املنظمة للشئون : " والبند هو . ورد من احلكومة املوقرة 
واللجنة هنا قد تكون غري موفقة يف صياغة " . املالية واإلدارية املتعلقة بالتعليم العايل 

ملمثلني ، ويف مناقشتنا مع سعادة وزير التربية والتعليم واإلخوان ا) احلذف ( العبارة 
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عن الوزارة كان وضع هذا البند من أجل االطمئنان على األوضاع املالية للجامعة ، 
وهذا حق وهو شيء طيب وجيد ، ولذلك رأت اللجنة أن تستبدل ذه الفقرة بندا 

متابعة مؤسسات التعليم العايل ومراقبة براجمها : "مستحدثًا سيأيت الحقًا وهو 
، وهذا مهم " مها وجودة أدائها وخمرجاا وأوضاعها املاليةواخلدمات املساندة اليت تقد

 ٥جدا ، لكن بالنسبة إىل إصدار اللوائح والقرارات فاللجنة عندها خشية من أن يكون 

  .ذلك تدخالً يف شئون اجلامعة ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .ليم شكرا ، تفضل سعادة األخ ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتع

  ١٠ 

  :وزير الرتبية والتعليم 
إصدار اللوائح والقرارات املنظمة للشئون " شكرا معايل الرئيس ، ملا مت وضع 

كان اهلدف األساسي من هذا النص احملافظة على ... " املالية واإلدارية املتعلقة بالتعليم 
ن تزداد جودة التعليم أوالً ووضعه ضمن إطار قانوين واضح ، ونأمل يف املستقبل أ

 ١٥مؤسسات التعليم العايل ، والبد أن تكون هلذه املؤسسات لوائح إرشادية ، وال ميكن 

أن تقام اليوم مؤسسة فيها مصري العشرات من أبنائكم الطلبة والطالبات وال توجد هلا 
لوائح إدارية ومالية ، هذه عالمة استفهام ، لن يستطيع الس أن يلزم هذه املؤسسات 

قاط يف ظل غياب لوائح إدارية ومالية ، وقد أضاف عليها جملس النواب بكثري من الن
، ويف غياب مثل هذه األداة اليت يستطيع من خالهلا الس " األكادميية " الـموقـر 

 ٢٠أن حيتكم إىل لوائح استرشادية فاليوم أي مؤسسة تقام البد أن تكون هلا لوائح إدارية ، 

 املوجودين يف هذه املؤسسة ، هل هذه اجلامعة لوائح تنظم العمل ، عدد األساتذة
صحيحة وقائمة بذاا ولديها العدد الكايف من األساتذة أم هي جامعة دف الربح 
وبعيدة عن وضع اللوائح اإلدارية املالية ؟ هذه اللوائح استرشادية وال ميكن أن أطالبها 

 حيث إنه جيب أن تكون بعد ذلك برفع تقارير وأنا مل أضع هلا لوائح تسترشد ا من
 ٢٥للجامعة أنظمة إدارية ، فغدا موظفو هذه اجلامعة إذا مل تكن هلم لوائح تضمن هلم 

حقوقهم سوف يكون هناك عبء يثار بعد ذلك ، فالدولة حني قدمت هذه اللوائح 
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والقرارات املنظمة للشئون املالية واإلدارية دف ضمان جودة هذه املؤسسات اليت 
 سيدي الرئيس ، أصحاب -الية وإدارية ، ولكن إذا حذفنا هذه املادة لديها لوائح م

 سيكون الس قد فقد عنصرا أساسيا من عناصر التنظيم خصوصا يف ضوء -السعادة 
وجود الكثري من اجلامعات ، حنن نتكلم عن جودة ومعايري وتقارير مالية سنوية جيب 

 ٥نة اخلدمات ، فكيف يغيب يف هذه أن ترفع إىل الس كما تفضل اإلخوان يف جل

 أن يدعم الس املوقر - إن شاء اهللا تعاىل -اللحظة وجود لوائح ؟ فلذلك حنن نأمل 
  .وجود مثل هذا البند ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور مصطفى السيد 

  

  :العضو الدكتور مصطفى السيد 
 ما اهلدف من حذف هذا البند ؟ هل نستفيد ؟ ال شكرا سيدي الرئيس ، أوالً

أعتقد أننا نستفيد شيئًا ، هل هناك مضرة من وجوده ؟ ال توجد أي مضرة ، بل فيه 
 ١٥فائدة ألبنائنا الطلبة ، فإن كانت هناك جهة معينة على استعداد ألن تتحمل مسئولية 

خطأ ، وأما أن نقول إن اإلشراف املايل واإلداري فجزاها اهللا خريا فال نرى عندئذ أي 
سيغطي هذا اجلانب فال ، ألن هذا البند يبني أن االطالع على التقارير ) ٩(البند رقـم 

 اليت ةيكون بعد سنة ، فرمبا يكون الضرر قد أصاب الطالب ، وجيوز أن املؤسس
جاءت بدون متانة مالية أو بدون احتياطي جيد وأخذت رسوم االشتراك وأموالنا ومن 

 ٢٠ وليس لدينا أي ضمان ، فأرى أن من أهم مسئوليات الس التأكد من سالمة مث خترج

املؤسسات واملراكز من ناحية مالية وإدارية ، وال يوجد أي ضرر من وجود هذا البند ، 
  .وشكرا 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

  ٢٥ 

  :خليفة العضو الدكتور الشيخ خالد آل 
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، ) ٧(شكرا سيدي الرئيس ، أثين على ما جاء به سعادة الوزير بالنسبة للبند 
إصدار اللوائح والقرارات املنظمة : " ولكن يف احلقيقة هو غري واضح ، فحني نقرؤه 

، ففي احلقيقة أنت تتحدث اآلن عن " للشئون املالية واإلدارية املتعلقة بالتعليم العايل 
  لوائح للتعليم: سسات التعليم العايل ، وذه الطريقة عندما نقول هذه اللوائح ملؤ

 ٥العايل ، فهي غري واضحة ، فلذلك أعتقد أن وجود هذه اللوائح مهم لكي تسري عليها 

هذه املؤسسات ، فأنا أعتقد أن هناك حاجة إىل تعديلها تعديالً بسيطًا ، وكذلك أؤكد 
، واالثنان صحيحان ، وأعتقد كما ذكر األخ ) ١١(أمهية ما اقترحته اللجنة يف البند 

الدكتور مصطفى السيد أن اإلضافة لن تضري ، وكذلك متابعة مؤسسات التعليم العايل 
مهم جدا وكذلك ما ) ٧( أن البند - سعادة الرئيس -أمر هام جدا ، فيبدو يل 

 ١٠  .، وشكرا ) ٧(تقدمت به اللجنة مهم ، لكن مع تعديل بسيط يف البند 

  
  :ائب األول للرئيس الن

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
  

 ١٥  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة ما رأيناه يف مجيع االس هو أا تضع 
  اشتراطات اجلودة واشتراطات املساءلة واشتراطات املواءمة أو املتابعة ، ما مل نفهمه 

  هو إىل أي مدى ستتدخل هذه اللوائح يف حرية احلركة) ٧(لبند من ا
 للمؤسسات ، لذلك أعتقد أننا غري خمتلفني من ناحية أنه (Autonomic) أو الـ 

 ٢٠جيب أن يكون للمجلس اشتراطات جودة واشتراطات مساءلة واشتراطات مواءمة ، 

استبداالً ) ١١( البند أي أنك جاٍر على النظم املوضوعة ، هنا اخلالف ، فقد رأينا يف
  .، وشكرا ) ٧(للبـند 

  
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس 

  هل هناك مالحظات أخرى ؟
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  )ال توجد مالحظات ( 
  

  :النائب األول للرئيس 
  إذن أطرح للتصويت توصية اللجنة حبذف هذا البند ، فمن هم املوافقون 

 ٥  عليها ؟
  

  )أغلبية غري موافقة ( 
  

  :النائب األول للرئيس 
 ١٠   يوافق الس على هذا البند كما جاء من احلكومة ؟ هل

  

  )أغلبية موافقة ( 
  

  :النائب األول للرئيس 
 ١٥  .إذن يقر هذا البند ، وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
) ٨ ( توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم:من املشروع األصلي ) ٨(البند 

   .كما ورد من جملس النواب املوقر دون تعديل
  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس 
  هل هناك مالحظات على هذا البند ؟ 

  

  )ال توجد مالحظات ( 
  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  أطرح هذا البند بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟

  

  )أغلبية موافقة ( 
  ٣٠ 

  :النائب األول للرئيس 
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يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر إذن 
  . اللجنة 

  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
 ٥) ٩( توصي اللجنة باملوافقة على البند رقم :من املشروع األصلي ) ٩(البند 

بكلمة " مؤسسات التعليم العايل"كما ورد من احلكومة املوقرة مع استبدال عبارة 
  " . جلامعاتا"

  

  :النائب األول للرئيس  
 ١٠  .هل هناك أية مالحظات ؟ تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 

  

  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل  
االطالع على التقارير السنوية اليت تصدرها "شكرا سيدي الرئيس ، عبارة 

ير السنوية من هل التقار: ، سؤايل هو " مؤسسات التعليم العايل واجلهات احلكومية
 ١٥  اختصاص جمالس اجلامعات أو مؤسسات التعليم العايل أو جملس التعليم العايل ؟ 

  .وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس  
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي 

  ٢٠ 

  :العضو الدكتور محد السليطي  
تصدرها شكرا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق باالطالع على التقارير السنوية اليت 

اجلامعات واجلهات احلكومية املختصة حول أداء مؤسسات التعليم العايل ، وهذا النص 
كما ورد من احلكومة ، القصد من ذلك هو طمأنة جملس التعليم العايل بأن التوجهات 
 ٢٥اليت طرحتها احلكومة واهتمام الدولة بقطاع معني مت االستيفاء منه ، فهي عملية تواصل 

ت سواء كانت جامعات أو مؤسسات تعليم عاٍل حىت يطمئن الس بني هذه املؤسسا
باعتباره يرسم السياسة العامة بأن هذه النقاط قد أُخذت بعني االعتبار ، وإذا كانت 
  هناك مشاكل لدى هذه املؤسسات فإن الس يسعى حلل هذه املشاكل ويتوىل
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ن جملس التعليم العايل هو حلقة نقلها إىل جملس الوزراء املوقر ، وكما أشرنا سابقًا فإ
وصل بني جملس الوزراء وهذه املؤسسات ، حىت يزداد التواصل بني السلطة التنفيذية 
وهذه املؤسسات ، وبالتايل االطالع وليس فقط املراقبة وإمنا تعاون واطمئنان من 
الس ، وهناك أيضا متابعة ودعم هلذه املؤسسات ، وإذا كانت هناك أي عقبة تقف 
 ٥أمام تنفيذ أي برنامج معني أو أية مشكلة معينة تواجهها مؤسسة تعليم عاٍل فستكون 

  .هناك حلقة اتصال ، واهلدف هو دميومة االتصال واحملافظة على األهداف ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  شكرا ، هل هناك أية مالحظات أخرى ؟

  ١٠ 

  )ال توجد مالحظات (
  

  :النائب األول للرئيس  
من املشروع األصلي بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم ) ٩(طرح البند أ

 ١٥  املوافقون على ذلك ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس  
 ٢٠إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة ، وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر 

  .اللجنة 
  

  :العضو الدكتور محد السليطي  
  :املستحدث ) ١٢( البند : البنود املستحدثة التالية توصي اللجنة بإضافة

 ٢٥متابعة مؤسسات التعليم العايل ومراقبة براجمها واخلدمات املساندة اليت تقدمها وجودة "

  " .أدائها وخمرجاا وأوضاعها املالية
  

  :النائب األول للرئيس  
  هل هناك أية مالحظات ؟

 ٣٠  )ال توجد مالحظات(
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  :النائب األول للرئيس  

، فمن هم ) ١٢(أطرح للتصويت توصية اللجنة بإضافة بند جديد يكون رقمه 
  املوافقون على ذلك ؟

  ٥ 

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس  
  .إذن تقر هذه التوصية ، وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  ١٠ 

  :العضو الدكتور محد السليطي  
  " .جيع االستثمار اخلاص يف التعليم العايلتش ":املستحدث ) ١٣(البند 

  

  :النائب األول للرئيس  
 ١٥  هل هناك أية مالحظات ؟

  

  )ال توجد مالحظات (
  

  :النائب األول للرئيس  
 ٢٠، فمن هم ) ١٣(أطرح للتصويت توصية اللجنة بإضافة بند جديد يكون رقمه 

  املوافقون على ذلك ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس  

من املشروع األصلي ، تفضل ) ٥(إذن تقر هذه التوصية ، وننتقل إىل املادة 
  .األخ مقرر اللجنة 

  

  :العضو الدكتور محد السليطي  
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نص املادة كما ورد يف مـشروع القـانون      :من املشروع األصلي    ) ٥(املادة  
  ة كـل  جيتمع الس بناًء على دعوة من رئيسه مر        " :املعروض من احلكومة املوقرة     

  
  أربعة أشهر على األقل ، وجيوز دعوته إىل اجتماعات استثنائية كلما اقتـضى األمـر            

 ٥. ذلك ، وتكون اجتماعات الس صحيحة إذا حضر االجتماع أغلبيـة األعـضاء              

وتصدر قراراته وتوصياته مبوافقة أغلبية احلاضرين ، وإذا تساوت األصـوات رجـح             
أن يعرض على جملس الوزراء مـا يـراه مـن    وللمجلس  . اجلانب الذي منه الرئيس     

.  حبذف املادة كما وردت من احلكومة املوقرة         توصي اللجنة " . توصيات وقرارات   
والتفسري لذلك هو أن هذه املادة تتحدث بشكل تفصيلي عن اجتماع الس وعـدد           
 ١٠اجتماعاته وكيفية التصويت يف االجتماعات ، وهذه من األفضل أن تكون يف تشكيل             

لس حيث سيصدر بتشكيله مرسوم ملكي سيحدد املهمات وحيدد نوع اجللسات           ا
  وكيفية عقدها ، وذلك ألن املرسوم امللكي من األسهل تعديلـه مقارنـة مبـشروع         
القانون ، وهناك اقتراح ورد إلينا من األخ مجيل املتروك حول نفـس املوضـوع ،                

  .وشكرا 
  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس  
حظات على هذه املادة ؟ تفضل سعادة األخ ماجد بن علـي            هل هناك أية مال   

  .النعيمي وزير التربية والتعليم 
  

 ٢٠  :وزير الرتبية والتعليم  

شكرا سيدي الرئيس ، إن وضع هذه املادة ضروري جدا حىت يطمئن اإلخوان             
يف جملس الشورى وجملس النواب على استمرارية تواصل هذا الس وخـصوصا أن             

سوف يتعامل مع العديد من مؤسسات التعليم العايل ، وهنـاك طلبـات             هذا الس   
ترخيص سوف تأيت من القطاع اخلاص إلنشاء جامعات ، وعندما نضع هذه املادة اليت 
 ٢٥توضح أن هناك اجتماعات كل أربعة أشهر فاهلدف من ذلك حتقيق التواصـل بـني               

ملـستثمرين ، ألن    أكثر من جانب سواء مؤسسات التعليم العايل أو حىت طلبـات ا           
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تشجيع املستثمر أصبح اليوم بندا أساسيا ، والعامل األساسي الستقطابه هو سـهولة             
اإلجراءات ، وعندما يقدم املستثمر طلبا ويعلم أنه سيبت فيه بسرعة فهـذا عامـل               
جذب ، وكذلك أيضا مراقبة لألهداف والواجبات اليت وافق عليها جملسكم الكـرمي             

كد أن هناك آلية تنظيمية ويطمئن جملسكم بأن هناك اجتماعات كل           سابقًا ، وهذا يؤ   
 ٥  .أربعة أشهر تسهل العمل وتراقب األهداف والواجبات ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس  
  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 

  

 ١٠  :العضو خالد املسقطي  

ف هذه شكرا سيدي الرئيس ، أشكر األخ مقرر اللجنة على توضيحه سبب حذ  
املادة ولكنين ال أتفق معه ، وأعتقد أن وجود هذه املادة مهم جدا وخاصة أا حتـدد          

كما جيب علينا   . كيفية اجتماع جملس التعليم وصحته وكيفية اختاذ قراراته وتوصياته          
أن نلتفت إىل اجلزء األخري من املادة وهو أن الس جيوز له أن يعرض علـى جملـس     

 ١٥ قرارات وتوصيات ، حيث أعتقد أا فقرة مهمة حـىت تكـون             الوزراء ما يراه من   

القرارات اليت يصدرها الس منظمة ويف الوقت نفسه جيب أال نتركها لقـرارات أو              
لوائح سيصدرها سعادة الوزير ، ألا أمور مهمة جدا ، ومن خالل خربيت الشخصية              

نسبة إىل عدد اجللـسات  يف الشركات التجارية أرى أنه جيب أن يكون هناك تقييد بال    
اليت جيب أن يعقدها جملس إدارة أي مؤسسة فما بالك أننا نتحدث عن جملس تعلـيم               
 ٢٠عاٍل ، وجيب أن حندد كيفية وصحة اجتماعات هذا الس ، وأرى أن من املناسـب            

احملافظة على وجود هذه املادة وعدم املوافقة على حذفها كما جاء يف تقرير اللجنة ،               
  .وشكرا 

  

  :لنائب األول للرئيس  ا
 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 

  

  :العضو عبدايد احلواج  



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١٣٠(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، أوافق على الشرح الذي تفضل به سعادة وزير التربيـة              
والتعليم وكذلك األخ خالد املسقطي ، وأعتقد أنه يف مجيع االس تكـون هنـاك               

ة أو سنوية ، وقد حددت هنا بأربعة أشهر علـى           اجتماعات حمددة أسبوعية أو شهري    
  .أساس طمأنة الرأي العام ، وشكرا 

  ٥ 

  :النائب األول للرئيس  
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي 

  

  :العضو الدكتور محد السليطي  
 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، من املمكن أنين مل أوضح النقطة بشكل واضح ، فيبدو              

ن املادة غري مهمة ، وأود أن أوضح أن املادة مهمـة وأساسـية              أن اإلخوان فهموا أ   
واللجنة مل تذكر أن املادة غري مهمة ، ولكن أين موقعها ؟ واملادة ا تفاصيل كـثرية              
وهذا القانون قانون عام والكالم عن نوع اجللسات وعددها وضـوابطها جيـب أن              

يت يصدرها الوزير املعين ، وهذا      يكون يف املرسوم امللكي وليس يف اللوائح التنظيمية ال        
 ١٥  .سيكون أسهل ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس  
  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 

  

 ٢٠  :العضو وداد الفاضل  

 أن  - كما تفضل سعادة وزير التربية والتعليم        -شكرا سيدي الرئيس ، أقترح      
ربعـة شـهور ، وإذا مل       تبقى املادة يف القانون نفسه وتكون االجتماعات مرة كل أ         

توضع هذه املادة يف القانون فهناك ختوف من أال جيتمع الس كحال بعض اـالس               
  .األخرى اليت متر عليها سنوات دون أن جتتمع ، وأقترح اإلبقاء على املادة ، وشكرا 

  ٢٥ 

  )تثنية من بعض األعضاء(
  

  :النائب األول للرئيس  



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١٣١(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  .ة الصاحل شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزي
  

  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
شكرا سيدي الرئيس ، أوافق على ما ذكره الزمالء حول أمهية هذه املادة ، 

 ٥وللمجلس أن يعرض على جملس " ولكن اجلزء األخري من املادة والذي ينص على 

  يوحي أن ما يراه وما ال يراه هو مناط" الوزراء ما يراه من توصيات وقرارات 
لس ، وكأنه أعلى من جملس الوزراء وهو الذي حيدد ذلك ، وأعتقد أن هذا اجلزء  با

به تناقض ، والنقطة األخرى تتعلق بتحديد اجتماع الس كل أربعة أشهر وأعتقد أن 
من الصعب حتقيق ذلك ، فمجلس األمناء حدد له اجتماعان يف السنة ويكاد ال يستطيع 

 ١٠  .أن جيتمع ، وشكرا 

  
  :ألول للرئيس  النائب ا

  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 
  

 ١٥  :العضو خالد املسقطي  

شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة لألخ مقرر اللجنة الـدكتور محـد        
 بشأن إنشاء الس األعلـى      ١٩٨٣لسنة  ) ٥(السليطي ، إذا رجعنا إىل القانون رقم        

جيتمع الس أربع مرات يف العـام       " اليت تنص على    ) ٥(للشباب والرياضية يف املادة     
على األقل بدعوة من رئيسه ، ويكون اجتماع الس صحيحا حبضور أغلبية أعضائه             
 ٢٠على أن يكون رئيس الس من بينهم ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات احلاضـرين      

، فأعتقد أن وجود مثل هذه      " فإذا تساوت األصوات رجح اجلانب الذي منه الرئيس         
ادة يف القانون شيء مهم جدا ، وإذا كانت هناك معلومات خاطئة لـدى اللجنـة               امل

تتعلق بأنه ال ميكننا أن نضعها يف القانون فأعتقد أننا وضحنا األمور بأنه من املهم جدا           
  .أن تكون مثل هذه املواد موجودة يف القانون ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس  



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١٣٢(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  الدكتور ماجد بن علي النعيمـي وزيـر التربيـة          شكرا ، تفضل سعادة األخ      
  .والتعليم 
  

  :وزير الرتبية والتعليم   
 ٥شكرا معايل الرئيس ، هذه املادة مرتبطة بشكل كامل باالجتماعات وجملـس            

الوزراء املوقر ، واهلدف من هذه االجتماعات املتابعة وسهولة اإلجراءات ، وعنـدما             
متابعة واالستمرار سيكون هناك تسهيل يف املتابعـة ،         يبدأ الس بإجياد آلية معينة لل     

ويطمئن جملس الوزراء على القرارات ، وإذا وجد جملس التعلـيم العـايل أن هنـاك                
مشكلة أو أمرا يتطلب سرعة التوجيه فقد متت أيضا تغطية هذا اجلانب من خالل رفع              

 ١٠ا واختاذ القـرار ،     هذه القرارات والتوصيات إىل جملس الوزراء دف سرعة البت فيه         

فهي ليست اجتماعات فقط ولكنها ارتباط وتواصل مع جملـس الـوزراء املـوقر ،               
  .وشكـرا  

  

  :النائب األول للرئيس  
 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  
الصاحل حول صـياغة    شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخت الدكتورة فوزية          

" … وللمجلس أن يعرض على جملـس الـوزراء         " اجلزء األخري من املادة ، فعبارة       
 ٢٠توحي أن األمر راجع للمجلس يف أن يعرض أو ال يعرض التوصيات والقـرارات ،               

  .وهلذا جيب أن تأخذ الصياغة القانونية جمراها ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس  
  . اجلليل الطريف شكرا ، تفضل األخ عبد

  ٢٥ 

  :العضو عبداجلليل الطريف 
شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما أشار إليه سعادة الوزير والزمالء وهـو أن               
هذه املادة من الضروري إيرادها يف هذا القانون ، ولكن هناك نقطة مهمـة وهـي                
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يف ضرورة أن نلتفت إىل توحيد األسس واألساليب اليت نتبعها حبيث ال نـأيت مـثالً                
قانون مشابه يف املستقبل ونتفق على أن مادة من هذا النوع ميكن أن تكـون حملـها                

  . لوائح ، وأعتقد أن من الضروري أن نسري على منهجية موحدة ، وشكرا 
  

 ٥  :النائب األول للرئيس  

  شكرا ، هل هناك أية مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات ( 

  
 ١٠  :النائب األول للرئيس  

من املشروع األصلي ، فمن ) ٥(ويت توصية اللجنة حبذف املادة أطرح للتص
  هم املوافقون على ذلك ؟

  
  )أغلبية غري موافقة ( 

  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس  
  .تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 

  
  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

 ٢٠  ةشكرا سيدي الرئيس ، لدي تعديل على هذه املادة وهو بـدالً مـن عبـار               

أقترح أن  " وللمجلس أن يعرض على جملس الوزراء ما يراه من توصيات وقرارات             " 
حيق للمجلس أن يعرض على جملس الوزراء ما يراه مـن توصـيات             " تكون العبارة   

" … للمجلس أن يعرض على جملس الوزراء مـا يـراه           " ، ألن عبارة    " وقرارات  
  …اء معناها أن ما ال يراه لن يعرضه على جملس الوزر

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس  
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حىت تكون هنـاك    " … على الس   " أعتقد أن العبارة املناسبة ملا تعنينه هي        
  . إلزامية ، تفضل األخ عبدايد احلواج 

  
  :العضو عبدايد احلواج 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، أنا أوافق اإلخوة واألخوات على التغيري ، وأقترح أن 

، " الوزراء توصياته وقراراته  ى الس أن يعرض على جملسوعل: " يكون كالتايل 
  .وشكرا 

  
  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 
 ١٠  .أثين على ذلك 

  
  :النائب األول للرئيس 

  . شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 ١٥  :العضو مجيل املرتوك 

شكرا سيدي الرئيس ، ملاذا نفرض على الس عرض مجيع مقترحاته على 
وزراء ؟ فهناك كثري من االقتراحات والتوصيات قد ال تعين جملس الوزراء أساسا جملس ال

" وتعين مؤسسات التعليم اخلاص مع الس ، وأعتقد أن اإلبقاء على الفقرة كما هي 
أي جيوز للمجلس أن يعرض ما يراه حني يشاء هو األفضل ، ..." وللمجلس أن يعرض 

 ٢٠  .وشكرا 

  
  )تثنية من بعض األعضاء(

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٢٥شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 

  .والتعليم 
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  :وزير الرتبية والتعليم 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص كما ورد من احلكومة املوقرة أوضح ، 
 الوزراء ، حيث إن هناك كثريا من األمور هي جزئية ال جيب أن يصدق عليها جملس

 ٥وحنن ذه الطريقة سنشل حركة جملس التعليم العايل ، وهناك حلقة وصل بني جملس 

الوزراء وجملس التعليم العايل ، والس يضع السياسة العامة للتعليم وجملس الوزراء أقر 
هذه السياسة بعد ذلك ، فيجب أن نعطي جملس التعليم العايل سهولة يف احلركة ، 

وضع هذا النص أراد عدم تقييد جملس التعليم العايل ، وهناك حلقة واملشرع عندما 
  .وصل والسياسة العامة وافق عليها جملس الوزراء ، وشكرا 

  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 

  
  :العضو وداد الفاضل 

 ١٥لس ستلزم ا... " على الس " شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة 

إعداد تقارير سنوية ) ١٠(بعرض كل قرار وتوصية ، ولدينا يف املادة السابقة يف البند 
تقدم إىل جملس الوزراء ، وأعتقد أن هذه العبارة تغطي املوضوع ، فهناك تقارير سنوية 
تقدم إىل جملس الوزراء عن أوضاع التعليم العايل والبحث العلمي وتقدمي التوصيات 

  .ا الشأن ، وأقترح حذف الفقرة األخرية من املادة ، وشكرا املناسبة حول هذ
  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 

  .والتعليم 
  

 ٢٥  :وزير الرتبية والتعليم 

شكرا سيدي الرئيس ، التقارير السنوية ختتلف عما نتكلم عنه ، فهذه قرارات 
ا هناك أمور عاجلة قد جيد الس الكرمي مبا حيتوى من كفاءات وخربات أن هذا ورمب
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األمر يتطلب موافقة جملس الوزراء ، ولكن إذا كانت السياسة العامة واضحة واألهداف 
حمددة ووافق عليها جملس الوزراء مسبقًا فستكون للمجلس مساحة أكرب من احلرية 

 هو تشجيع البحث العلمي وتشجيع االستثمار يستطيع أن يتحرك من خالهلا والقصد
فيه والتواصل ، ووجود النص كما ورد يعطي مرونة أكرب لس التعليم العايل ، 

 ٥  .والتواصل الذي ينشده األعضاء موجود ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي  
  

 ١٠  :العضو خالد املسقطي 

 سبقتين األخت وداد الفاضل عندما ذكرت أنه مت إعطاء شكرا سيدي الرئيس ،
الس دور إعداد التقارير السنوية اليت تقدم إىل جملس الوزراء يف املادة السابقة يف البند 

، ويف الوقت نفسه أجد أنه ليس هناك داع ألي تغيري يف صياغة هذه املادة ، ) ١٠(
  .قرة ، وشكرا وأرى أن نصوت عليها كما جاءت من احلكومة املو

  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ 

  

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 
 ٢٠  شكرا سيدي الرئيس ، بالرغم من أنه كان لدي وجهة نظر حول كلمة 

إال أنين اقتنعت بوجهة نظر سعادة وزير التربية والتعليم " جيب " وكلمة " على " 
ه إذا رفعنا كل توصية وقرار إىل جملس الوزراء فهذا سيشل حركة وعمل والزمالء ، ألن

  . الس ، وحنن بالعكس نريد املرونة والسالسة يف أخذ القرارات ، وشكرا 
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس 

  شكرا ، هل هناك أية مالحظات أخرى ؟
  

  ) ال توجد مالحظات(
  

 ٣٠  :النائب األول للرئيس 
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ملشروع األصلي كما وردت من احلكومة املوقرة من ا) ٥(أطرح املادة 
  للتصويت ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٥  :النائب األول للرئيس 

  .إذن تقر هذه املادة ، تفضل األخ خالد املسقطي 
  

  :العضو خالد املسقطي 
   .شكرا سيدي الرئيس ، أقترح تأجيل املناقشة إىل اجللسة القادمة ، وشكرا

  ١٠ 

  )تثنية من بعض األعضاء(
  

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، هناك اقتراح بتأجيل املناقشة إىل اجللسة القادمة ، فهل يوافق الس 

 ١٥  على ذلك ؟

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس 
إذن سنواصل املناقشة يف اجللسة القادمة ، وقبل أن أي اجللسة هناك طلب 

 ٢٠خوات إلدراج موضوع حتت بند ما يستجد من أعمال ، وسأقرؤه مقدم من بعض األ

صاحب املعايل السيد رئيس الس ، يسر اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل أن : " عليكم 
ترفع ملعاليكم بيان يوم املرأة العاملي الذي يصادف الثامن من مارس اجلاري ، وذلك 

 من معاليكم اختاذ الالزم لعرضه يف لالطالع وإبداء مالحظاتكم القيمة عليه ، راجني
، فهل يوافق الس على إدراج هذا املوضوع حتت بند ما يستجد من " جملسكم املوقر 

 ٢٥  أعمال ؟

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس 



 ١ي الفصل التشریع/ ٢االنعقاد / ١٦لمضبطة           ا) ١٣٨(                         م٨/٣/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

أود أن أوضح أن مسودة البيان مرفقة ، فهل يوافق الس على تفويض مكتب 
  رأة العاملي ؟الس بإصدار بيان بشأن يوم امل

  
  )أغلبية موافقة(

  ٥ 

  :النائب األول للرئيس 
إذن يفوض مكتب الس بإصدار البيان املذكور ويعترب البيان صادرا عن 

  .الـس ، شكرا لكم ، وأرفع اجللسة 
  
  ١٠ 

 ظهرا٢:١٥رفعت اجللسة عند الساعة ( 
ً

(  
  
  
  

 ١٥        عبدالرمحن حممد مجشريعبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم                         

         أمني عام جملس الشورى                                 النائب األول لرئيس جملس الشورى
  

  )انتهت املضبطة(


