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 ٥  مضبطة اجللسة الثامنة

  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي األول

  
  

 ١٠  ٨: الرقـم 

  هـ١٤٢٥ ذي القعدة ١: التاريخ 
  م٢٠٠٤ ديسمرب ١٣     

  
الث من الفصل عقد جملس الشورى جلسته الثامنة من دور االنعقاد العادي الث

 ١٥التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند الساعة 

هـ املوافق للثالث ١٤٢٥التاسعة والنصف من صباح يوم االثنني غرة شهر ذي القعدة 
م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرمحن حممد سيف ٢٠٠٤عشر من شهر ديسمرب 

ول لرئيس جملس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء الس ، مجشري النائب األ
هذا . وسـعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم األمـني العام لس الشورى 

 ٢٠  :وقد مثل احلكومة كل من 
  

سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي  -١
 .الشورى والنواب 

 .  بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان اخلدمة املدنية سعادة الشيخ عبداهللا -٢
 ٢٥ 

  :كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم 
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  : من وزارة شئون جملس الوزراء  •
 . السيد خالد عبدالغفار املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية -١
 .السيد صالح تركي املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية  -٢
  
 ٥ :من وزارة الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب  •

السيد ياسر رمضان املستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون جملـسي الـشورى             -١
  . والنواب

 
 :من ديوان اخلدمة املدنية  •
 ١٠  . السيد أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية  -١

  .لديوان اخلدمة املدنية  الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل املساعد -٢
  . السيدة سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة -٣
  . السيد أمحد زايد الزايد الوكيل املساعد لشئون التوظيف واالس -٤
  .  السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية -٥
  ١٥ 

ستشار القانونـي للمجلـس ،     كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني امل      
ي لشئون اللجان ، والسيد أمحـد عبـداهللا         ـوالسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانون     

احلردان األمني العام املساعد للشئون اإلدارية واملالية واملعلومات ، والسيد إمساعيل إبراهيم        
عدد مـن رؤسـاء     أكربي مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم واملراسم ، كما حضرها           

 ٢٠  :األقسام وموظفي األمانة العامة ، مث افتتح سعادة النائب األول للرئيس اجللسة 

  
  

  :النائب األول للرئيس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة الثامنة من دور االنعقاد العادي الثالـث            
 ٢٥ته بعد وبامسكم أرحب باألخ خالد الشريف مبناسبة عود     .  من الفصل التشريعي األول     

اعتذر عن حضور هـذه اجللـسة       . األزمة الصحية اليت ألـمت به فأهالً وسهالً به         
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سعادة األخ الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى ، كما اعتذر عن              
  الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، والـدكتور مـصطفى          : حضورها كل من اإلخوة     

 وحممد الشروقي ، والـدكتور منـصور        السيد ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ،       
. وقد تغيب عن احلضور األخ الشيخ فهـد آل خليفـة            . العريض ، وأمحد بوعالي     

 ٥ونبدأ بالتصديق على مضبطة    . وبذلك يكون النصاب القانوين النعقاد اجللسة متوافرا        

  .اجللسة السابقة ، فهل من مالحظات عليها ؟ تفضل األخ خالد املسقطي 
  

 :املسقطي العضو خالد 

  أرجو إضـافة كلمـة   ) ١٩(السطر ) ٩٤(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       
 ١٠، ... " وعليه فإن هذه الوظيفة     : " لتقرأ العبارة كالتايل    " فإن  " قبل كلمة   " وعليه  " 

  قبـل كلمـة    " أعتقـد أن    " أرجو إضافة عبارة    ) ٢٩(السطر  ) ١٠٤(ويف الصفحة   
  . ، وشكرا ... " أعتقد أن هناك خطأ  " :لتكون العبارة كالتايل " هناك " 

  
  :النائب األول للرئيس

 ١٥  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 

  
 :العضو عبداجلليل الطريف 

  أرجو تصحيح عبـارة    ) ٢٣(السطر  ) ٦٦(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       
  .، وشكرا " وقد أنيط هذا األمر " لتكون " وقد أنطنا هذه األمر " 

  ٢٠ 

  :لنائب األول للرئيسا

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
 ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس

أصحاب الـسعادة ، اإلخـوة      . إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل         
واألخوات ، باألمس القريب تشرفت السلطة التشريعية بلقاء صاحب اجلاللة امللك محد  
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معاهدةً إياه على العمـل      ك البالد املفدى حفظه اهللا ورعاه ،      ابن عيسى آل خليفة مل    
   وسياسة االنفتاح اليت تشهدها اململكة على خمتلـف        باجلاد لتطوير القوانني مبا يتناس    

 للقضايا االقتصادية اليت م الوطن واملواطن ، فعظيم الشكر       ةاألصعدة ، وإعطاء األولوي   
     ّضتنا املباركة ،    واالمتنان نرفعه إىل قائد مسريتنا اخلي منتهزين هذه الفرصـة     رة ورائد

 ٥لنرفع إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهـل الـبالد                

  املفدى حفظه اهللا ورعاه ، وإىل صـاحب الـسمو الـشيخ خليفـة بـن سـلمان                  
  آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ، وإىل صاحب السمو الـشيخ سـلمان بـن محـد                 

فة ويل العهد األمني القائد العام لقوة دفاع البحرين املوقر، أمسى آيات التـهاين              آل خلي 
والتربيكات مبناسبة العيد الوطين ايد وعيد جلوس جاللة امللك املفدى ، داعـني اهللا              
 ١٠العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة السعيدة على البالد وشعبها الويف باالستقرار والتقدم             

 ويف هـذا  .بشعبكم ، وأعز شعبكم بكـم   اجلاللة بيا صاحعزكم اهللا  أ. واالزدهار  
اليوم الذي حتتفل فيه جامعة البحرين بتخريج فوج جديد من بناتنا وأبنائنا اخلـرجيني ،               
حتت رعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء              

م بأمسى آيات التهاين والتربيكات ، راجـني        املوقر ، يسعدنا أن نتقدم إليهم وإىل ذويه       
 ١٥  اليوم  صار   باألمس أمالً فما كان   من املوىل العلي القدير أن يوفقهم يف حيام العملية ،           

 قضوا سنني من أعمارهم ينـهلون مـن   أن حقيقة ، بعد  أصبح ا ، وما كان حلم    واقعا
 من أبناء هـذا الـوطن يف        بالركاب املباركة اليت سبقتهم   ليلتحقوا  واملعرفة  معني العلم   
  لكم أيهـا األبنـاء     ا، فهنيئً   شأن أمتهم  وإعالء  ووطنهم دمة جمتمعهم خل،  طلب العلم   

    كما يـسعدنا أن     . بتخرجكم    أمجل التهاين وأطيب األماين    األعزاء ، ومنا إليكم نزف 
 ٢٠دف نتقدم بالتهنئة إىل شعب مملكة البحرين والعامل مبناسبة العاشر من ديسمرب الذي يصا      

عاما على صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، هذا اإلعـالن الـذي             ) ٥٦(مرور  
اعتربته مملكتنا مرجعية هامة حلماية احلقوق من كافة أشكال االنتـهاكات والعنـف ،        
وتأيت هذه الذكرى متزامنة مع اخلطوات اإلصالحية ومسرية الدميقراطية اليت قطعتـها            

قوة مع التجربة واملمارسة اليومية يف ظل املشروع اإلصالحي     مملكة البحرين واليت تزداد     
 ٢٥جلاللة امللك املفدى حفظه اهللا ورعاه ، الذي عمل على تأصيل وتعزيز مبادئ حقـوق               

اإلنسان واليت نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطين وحققتها اإلجنازات الكبرية يف            
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كد بتوجيهاته املتعددة ودعواتـه     كما أن صاحب السمو رئيس الوزراء قد أ       . اململكة  
املستمرة تعزيز وتأصيل القوانني الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان مبـا يتماشـى مـع               
االتفاقيات والصكوك الدولية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، إضـافة إىل تـشجيع            

لمـة  وقد جاءت ك  . االهتمام بالتنمية االقتصادية ملا هلا من دور يف تعزيز هذه احلقوق            
 ٥  صاحب السعادة نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ حممد بـن مبـارك              

آل خليفة يف منتدى املستقبل باململكة املغربية الشقيقة مؤخرا لتؤكد دور وأمهية تشجيع         
إن . االستثمارات يف دعم عملية اإلصالح السياسي واالجتماعي يف الشرق األوسـط            

 التشريعية والتنفيذية ملواصلة املسرية الوطنية وتعزيز حقـوق         التعاون القائم بني السلطة   
كما أن جملس الـشورى ينظـر       . اإلنسان سيصب يف خدمة مملكة البحرين وشعبها        

 ١٠بالكثري من التفاؤل النعقاد القمة اخلليجية القادمة يف مملكة البحرين ، لتسهم يف تعزيـز   

كمـا  . دي لدول اخلليج وشعوا     التعاون املشترك ورسم املستقبل السياسي واالقتصا     
يسعدين يف هذه املناسبة أن أنوه باللقاء البناء الذي مت مؤخرا بني سعادة رئيس جملـس                
الشورى الدكتور فيصل بن رضي املوسوي وعدد من السادة أعضاء الس وبني ممثلني             

قتـراح  عن معظم اجلمعيات السياسية يف اململكة ، حيث قدم ممثلو اجلمعيات مسودة ا            
 ١٥وإنين وباألصالة عن نفسي ونيابةً عنكم أؤيد هذه        . بقانون بشأن التنظيمات السياسية     

اخلطوات املباركة املتمثلة يف اللقاء الذي مت بني مؤسسات اتمع املـدين واجلمعيـات             
السياسية وبني السلطة التشريعية ، فهذا اللقاء من وجهة نظرنا هو الطريـق الـصحيح       

. قراطية ضمن األطر اليت رمسها ميثاق العمل الوطين وأكدها الدستور           الذي يرسخ الدمي  
ومبناسبة املشروع الشبايب لغرس الورود بساحة الس الذي دعت إليه مجعية ملتقـى             
 ٢٠الشباب البحريين ، والذي مت باألمس يف احتفال يج يف ساحة الس حبضور صاحيب              

دة األعضاء ومنـدوبني عـن بعـض        السعادة رئيسي جملسي الشورى والنواب والسا     
الوزارات ومنسويب األمانتني العامتني بالسلطة التشريعية وعدد كبري مـن الـشباب ،             
يسعدين تقدمي خالص الشكر والتقدير جلمعية ملتقى الشباب البحريين والقائمني عليها           
وإىل الشباب الذين سامهوا يف هذا املشروع النبيل وإىل كل من حضر وساهم يف غرس               
 ٢٥وردة تعرب عن مبدإ الوحدة الوطنية وتعزز مفهوم املواطنة وتدريب الشباب على أمهيـة           

املشاركة يف العمل الوطين وإبراز دورهم يف تنمية اتمع ، هذا وأرجو من اهللا العلـي                
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القدير أن يوفق شبابنا إىل ما فيه خري وطنهم وجمتمعهم وأمتهم ، كما أؤكد هلـم أن                  
ندعو املوىل جلت قدرته أن     . روع صورها عرب جملس الشعب      رسائلهم قد وصلت يف أ    

يدمي على مملكتنا الغالية نعمة األمن واألمان ، وأن يكتب هلا دوام التقدم واالزدهار يف               
واآلن ننتقل إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالرسائل          . ظل قيادا الرشيدة    

 ٥لعام لالحتاد الربملاين العريب خبصوص بيان الس الواردة ، فقد وصلتنا رسالة من األمني ا       

الوطين االحتادي بدولة اإلمارات العربية املتحدة مبناسبة الـذكرى الثالثـة والـثالثني             
طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موسى من قبل        : الحتالل اجلزر اإلماراتية الثالث     

م وأرجو من األمانة العامـة      مجهورية إيران اإلسالمية ، وقد مت توزيع هذا البيان عليك         
وننتقل إىل البند التـايل مـن جـدول    . التأكد من ذلك وتوزيعه على وسائل اإلعالم   

 ١٠األعمال واخلاص بالسؤال املوجه إىل صاحبة السعادة وزيرة الصحة من العـضو فـؤاد     

احلاجي بشأن اإلجراءات اليت قامت ا وزارة الصحة يف سبيل التعجيل مبشروع التأمني            
صحي على األجانب ، وما هو التصور األويل للمشروع وموعده االبتـدائي املقـرر             ال

إصداره فيه ؟ وأفيدكم بأنه قد مت تأجيل مناقشة هذا السؤال إىل جلسة الس القادمـة   
وننتقل إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالسؤال      . نظرا لسفر سعادة الوزيرة     

 ١٥ادة وزير املالية واالقتصاد الوطين من العضو مجال فخرو بشأن          املوجه إىل صاحب السع   

ما إذا مت إلغاء بعض الرسوم واإليرادات عن املواطنني ، واملقدرة ضمن ميزانية الدولـة               
م ، وأفيدكم بأنه قد مت تأجيل مناقشة هـذا الـسؤال إىل             ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣للسنتني  

ننتقل إىل البند التـايل مـن جـدول         و. اجللسة القادمة بناًء على طلب سعادة الوزير        
األعمال واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قـانون بـشأن التـصديق علـى         
 ٢٠الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة           

  اجلمهورية الفرنسية ، فهل يوافق الس على مشروع القانون بصفة ائية ؟
  

  )وافقةأغلبية م(
 

 ٢٥  :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل البند التـايل مـن جـدول         . إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية       
األعمال واخلاص مبناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحـرين ، املـشارك يف              
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يني االجتماع الربملاين العريب األول حول قضايا الطفولة يف الوطن العريب ودور الربملـان            
العرب يف محاية حقوق األطفال ، املنعقد يف اململكة األردنية اهلامشية خالل الفترة مـن          

م ، والتقرير مرفق جبدول أعمال اجللـسة ، فهـل هنـاك             ٢٠٠٤ نوفمرب   ٢٣ - ٢٢
  . مالحظات على هذا التقرير ؟ تفضل األخ فؤاد احلاجي 

 ٥ :العضو فؤاد احلاجي 

 إىل وفد الـشعبة الربملانيـة ململكـة      شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول     
البحرين املشارك يف االجتماع الربملاين العريب األول حول قضايا الطفولـة يف الـوطن              
العريب ودور الربملانيني العرب يف محاية حقوق األطفال ، املنعقد يف اململكة األردنيـة              

امتالك البحـرين   سيدي الرئيس ، حنن نشيد بكل ما جاء يف مداخلة الوفد ب           . اهلامشية  
 ١٠الرصيد الوافر من التجارب واألنشطة اليت تصب يف خدمة قضايا الطفولة واملخـزون             

امليداين املتراكم الذي استهدف محاية حقوق الطفل ، وإن ذلك العمل واجلهد قد تنظّم           
وتصاعد وتكثّف يف ظل املشروع اإلصالحي ملوالي جاللة امللك ، إذ تشاركت مجيع             

املدين مع السلطتني التنفيذية والتشريعية يف العمل من أجـل تفعيـل    مؤسسات اتمع   
سيدي الرئيس ، لقد وقّعت مملكة البحرين على عدة اتفاقيات دوليـة            . هذه احلقوق   

 ١٥حلقوق الطفل واختذت اإلجراءات حلماية حقوق الطفل البحريين يف جمال التـشريعات            

لرياضة والشباب ، إال أنه مع كل هـذه     والقوانني والتربية والتعليم والرعاية الصحية وا     
االتفاقيات واإلجراءات اليت اتِخذت الزلنا نشاهد أطفاالً يف عمر الزهـور يمـضون             
اإلجازة الدراسية الصيفية يف العمل طواعيةً يف غسل السيارات أو محالني يف األسـواق      

ليت تليهـا ، يف  املركزية ملساعدة ذويهم يف توفري تكاليف ومستلزمات دراستهم للسنة ا   
 ٢٠. الوقت الذي ميضي فيه أترام العطلة بالسفر أو االنضمام إىل نوادي األنشطة الصيفية   

ماذا فعلت اللجنة   :  هو   - سيدي الرئيس    -والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام        
املؤقتة للمرأة والطفل يف هذا الس املوقر حيال تلك الظاهرة ؟ وهل أعدت دراسات              

ا ذا الصدد ؟ علما بأنه قد مضى أكثر من دور انعقاد على تشكيل هذه اللجنة                وحبوثً
  . املوقرة ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس

  . شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
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 :العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، حقًا إنه ليسعدين أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل إخـواين       
أخيت العزيزة أعضاء الوفد املشارك يف أعمال املؤمتر الربملـاين العـريب األول             األعزاء و 

 ٥م ، والذي دار حول قضايا     ٢٠٠٤ نوفمرب   ٢٣ - ٢٢املنعقد يف عمان يف الفترة ما بني        

الطفولة يف الوطن العريب ودور الربملانيني العرب يف محاية حقوق األطفال ، واليت تعترب              
م االجتماعي يف اململكة على مجيع املستويات ، وإين ألقـدم           من املواضيع ذات االهتما   

شكري للوفد املشارك على اإلعداد اجليد والشامل للتقرير عن املؤمتر املذكور ، وعـن       
الدور الذي قام به اإلخوة يف توضيح وإبراز الصورة احلقيقية وذلك أثناء مـداخالم              

 ١٠ من إجراءات حلمايـة حقـوق الطفـل         القيمة لواقع الطفولة يف اململكة ، وما اتخذ       

البحريين سواء أكان ذلك يف جمال التشريعات والقوانني ، أو يف جمال التربية والتعليم ،               
والرعاية الصحية وجمال الشباب والرياضة ، حيث تكثّفت وتعززت تلـك اجلهـود             

ل واإلجراءات يف ظل املشروع اإلصالحي جلاللة امللك املفدى ، ويف ضوء ميثاق العم            
الوطين ، واليت على إثْرها انبثق تشكيل جلنتني يف الس الوطين ، إحدامها شـكِّلت يف   
 ١٥  جملس النواب خصيصا للعناية بالشباب ، وينصب جزء من جهودهـا علـى محايـة               

  الطفل ، واألخرى شكِّلت يف جملس الشورى ، وخصصت للمرأة والطفل حتت اسـم           
واليت أخذت على عاتقها حبـث ودراسـة مواءمـة           ) اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل   ( 

كذلك ال أنسى نـشاطات     . التشريعات يف جمال املرأة والطفل مع االتفاقيات الدولية         
اإلخوة الواضحة أثناء املؤمتر ، واليت انعكست يف احلضور املتميز واإلسهام الفاعـل يف              

 ٢٠ بعض رؤسـاء الوفـود   صوغ البيان اخلتامي للمؤمتر ، إضافة إىل عقد عدة لقاءات مع 

املشاركة وأعضائها الستعراض بعض أوجه التعاون مع االس التشريعية هلذه الدول ،            
وشرح األنشطة والفعاليات اليت تنفّذ يف هذه الدول خدمةً للطفولة وتأكيدا للمحافظة            

هذا إىل جانب اللقاءات التلفزيونية والصحفية اليت أجريت مـع          . على حقوق الطفل    
  ة الدكتورة عضو الوفد املشارك فخرية ديري حول موضـوع املـؤمتر وتقيـيم              الزميل

 ٢٥. أعماله ، وجهود املرأة البحرينية عضو جملس الشورى يف جمال دعم قضايا الطفولـة               

  . أكرر شكري للسادة أعضاء الوفد املشارك ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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  :النائب األول للرئيس

  . خ عبداجلليل الطريف شكرا ، تفضل األ
  

 :العضو عبداجلليل الطريف 

 ٥  شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أسجل كلمة شكر وتقدير لس النواب 

األردين ، وخاصة رئيس الس السيد عبداهلادي اايل ، على ما حظي به وفد اململكة 
بة اليت أبداها وأثين أيضا على اللفتة الطي. من رعاية خالل وجوده يف األردن الشقيق 

األمني العام لالحتاد الربملاين العريب السيد نورالدين بوشكوج عندما أعطى الفرصة لوفد 
مملكة البحرين ليكون أول املتحدثني حول جتربة البحرين يف رعاية األطفال وصون 
 ١٠حقوقهم وحفظ كرامتهم ، هذا بعد أن أشاد مبملكة البحرين وعطائها املتميز يف كافة 

ت ، ومن بينها صوا حلقوق الطفل ، وبعد أن نوه باملشروع اإلصالحي جلاللة ااال
. امللك املفدى ، وما حققته البحرين من خطوات بناءة على طريق تعزيز الدميقراطية 

كما أود أن أمثن عاليا ما أبداه من استعداد االحتاد الربملاين العريب للتعاون مع مملكة 
 أو فعالية تقام حتت مظلة االحتاد ، عندما أشار إىل أن البحرين البحرين لتنظيم أي مؤمتر

 ١٥هي من أكثر الدول العربية كفاءة وقدرة على تنظيم املؤمترات والندوات وورش العمل 

وكلمة شكر وتقدير أيضا إىل قسم البحوث يف جملس النواب على . والفعاليات املشاة 
خوة يف إدارة العالقات العامة واإلعالم إعداده ورقة البحرين للمؤمتر ، وكذلك لإل

واملراسم وقسم شئون األعضاء يف جملس الشورى ، الذين بذلوا جهودا طيبة يف هذا 
سيدي الرئيس ، كما هو معلوم فإن البحرين تكون عادةً السباقة يف تنفيذ ما يتم . اال 

 ٢٠د الذي يستهدف خدمة االتفاق عليه أو الدعوة إليه ، والذي يصب يف إطار العمل املوح

  املواطن العريب ، وكما تعلمون فإن املؤمتر قد خرج بتوصيات واردة بشكل مفصل 
يف التقرير املعروض أمام حضراتكم ، وتتضمن استحقاقات ترمي إىل خدمة أطفالنا 
األعزاء ، ودف تفعيلها فإنين أقترح إحالتها إىل اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل باعتبارها 

االختصاص إلعداد تقرير بشأا ورفعه إىل جملسكم املوقر ، وهو ما أمتىن أن ينال جهة 
 ٢٥موافقة جملسكم املوقر الكرمي ، شاكرا إلخواين أصحاب السعادة األعضاء مداخالم 

  . وإطراءهم وملحوظام القيمة ، وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
 :صل فوالذ العضو في

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، يف البداية أحببت أن أوجه الشكر اجلزيل إىل األخت 

الدكتورة فخرية ديري واألخ عبداجلليل الطريف على مشاركتهما القيمة يف أعمال 
االجتماع الربملاين العريب حول قضايا الطفولة يف الوطن العريب ودور الربملانيني العرب يف 

سيدي الرئيس ، أثني على ما طرحه األخ عبداجلليل الطريف . ال محاية حقوق األطف
وهو أن حييل الس املوقر التقرير والتوصيات إىل اللجنة املعنية وهي اللجنة املؤقتة للمرأة 

 ١٠  وبالنسبة للتوصيات اليت تطرق إليها هذا االجتماع فأعتقد أا توصيات . والطفل 

ين سبقوين يف الكالم وتساءلوا عن دور اللجنة هامة ، وأحب أن أذكر لإلخوان الذ
  املؤقتة للمرأة والطفل أن عليهم الرجوع إىل التقرير الذي رفعته اللجنة للنظر إىل 

سيدي الرئيس ، بالنسبة لدور اللجنة املؤقتة للمرأة . أهم احملاور اليت طرحها التقرير 
   ، ورفعت مرئياا والطفل ، فأود أن أوضح أا قامت بإعداد أغلب التوصيات

 ١٥إىل مكتب الس ، خصوصا فيما يتعلق مبشروع قانون اخلدمة املدنية املعروض أمامنا 

. اليوم ، وكذلك على صعيد مقترح اللجنة خبصوص قانون العمل يف القطاع األهلي 
األستاذ الفاضل فؤاد احلاجي طرح موضوعا مهما جدا وهو ظاهرة عمل األطفال 

وهي ظاهرة ال تسر ، وأحب أن أطمئن األخ فؤاد احلاجي ) عمل األحداث ( األحباء 
  بأن التقرير شامل هذا املوضوع ، خصوصا أن اللجنة عملت على تغيري املسمى إىل 

 ٢٠، وهو التعبري املطبق يف معايري العمل العربية والدولية ، وقد وضعنا ) عمل األحداث ( 

خ فؤاد احلاجي أن يطَّلع عليها ، وهذا املوضوع مرئيات متكاملة ، وكنت أمتىن على األ
هو من صميم أعمال اللجنة ، واألخت الدكتورة ية اجلشي واألخت الدكتورة فوزية 
الصاحل واألخت الدكتورة فخرية ديري يركزن على هذا املوضوع ، وعلى مناقشة كل 

  ة فيما يتعلق بعمل القوانني املطبقة حاليا واليت سوف تقدمها احلكومة املوقرة ، خاص
 ٢٥سيدي الرئيس ، كما تطالَب السلطة التشريعية بغرفتيها باملواءمة بني . األحداث 

 نطاِلب السلطة التنفيذية ذا األمر ، باعتبارها هي - كذلك -القوانني احلالية فنحن 
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اليت وقّعت على االتفاقية ، وصاحب السمو رئيس الوزراء املوقر يؤكد دائما ويف كل 
سيدي الرئيس ، لقد . ناسبات أمهية االهتمام والعناية باألطفال يف مملكة البحرين امل

وقّعت مملكة البحرين على هذه االتفاقية وهي ملزمة برفع تقارير شبه دورية حول 
مالءمة هذه االتفاقيات ، وحنن طرحنا هذا املوضوع على السلطة التنفيذية ، وقد 

 ٥ة والطفل بأن ترفع وزارة اخلارجية التقارير إىل اجلهات جتاوبت مع اللجنة املؤقتة للمرأ

  املعنية يف منظمة األمم املتحدة حىت تتحقق املالءمة ، وأشكر اهتمام سعادتكم ، 
  .وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس

 ١٠  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 

  
 :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

البداية أحيي اإلخوة أعضاء جملس الشورى على هذا شكرا سيدي الرئيس ، يف 
إنه ينبغي أال متر علينا هذه املسألة مرور الكرام ، : التقرير الشامل الوايف ، وأود أن أقول 

 ١٥ السيما من الناحية التشريعية -ألن علينا مسئولية كبرية يف جملس الشورى جتاه أطفالنا 

عن طريق تأكيد التزاماتنا الدولية من  : أوالً: ي  ومسئوليتنا ه-وناحية احلماية واملتابعة 
التزامنا األخالقي جتاه أطفالنا ،  : ثانيا. خالل التزامنا باالتفاقيات واملواثيق الدولية 

فمادمنا التزمنا ذه االتفاقيات فيترتب على هذا األمر التزام جتاه األطفال كذلك ، 
قضية الطفولة كقضية منفصلة قائمة بذاا ، وينبغي أن نأخذ به ، وينبغي أال ننظر إىل 

 ٢٠بل جيب اعتبارها واحدة من قضايا اتمع ككل ، وأعتقد أن هذه القضية هي أساس 

هذه القضايا ، ألن الطفل هو املتضرر األول من مجيع املشاكل ، فإذا حتدثنا عن الفقر أو 
يكون على األطفال واملرأة حتدثنا عن النـزاعات املسلّحة فإن تأثريها األساسي عادةً ما 

بصفتهم الفئات املستضعفة يف اتمع ، لذلك أرجو أن ننظر إىل هذه القضية يف نطاقها 
وبالنسبة ملا طُرح حول دور اللجنة املؤقتة للمرأة . العام ونعطيها ما تستحقه من أمهية 

 ٢٥والقوانني والطفل فأعتقد أن على اللجنة مسئوليات حمددة تتركز يف دراسة التشريعات 

املتعلقة باملرأة والطفل ، ورصد النواقص والسلبيات املوجودة فيها ، مث مواءمة هذه 
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. القوانني مع القوانني الدولية ، ورصد مدى التزامنا ذه القوانني يف تشريعاتنا احمللية 
سيدي الرئيس ، حنن يف اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل نشارك األخ فؤاد احلاجي قلقه 

ن الطفولة العاملة ، خاصةً فيما يتعلق بتأثري هذا العمل على النواحي الصحية بشأ
 وتأثريه أيضا على انتهاك - إذا كان يتعارض مع التحاق الطفل باملدرسة -والدراسية 

 ٥براءة الطفل وحقه يف اللعب والترفيه ، ألن هناك العديد من األطفال الذين ال يعرفون 

إن .  حريصون على رصد هذه القضايا - يف اللجنة -، وحنن شيئًا عن الترفيه واللعب 
اللجنة يف دراستها لقضايا الطفولة ودراستها للقوانني اهتمت كثريا بقضايا الطفولة 
العاملة ، وكانت هناك نية لعمل دراسة عن الطفولة العاملة لرصد هذه الظاهرة ومدى 

هلذه الظاهرة وجهني ، وينبغي أن إن : خطورا ونسبتها يف اتمع ، وأود أن أقول 
 ١٠ننظر إليها من ناحية تأثريها وضررها على األطفال ، ال أن ننظر إليها نظرة مطلقة ، ألن 

هناك ظروفًا معينة حتتم على الطفل أن يعمل حبيث ال يؤثر ذلك على صحته أو دراسته 
رسها بدقة سيدي الرئيس ، أرجو عند دراسة  هذه املسألة أن ند. أو حقوقه األخرى 

وعناية ، ال أن نطلق أحكاما مطلقة ، بل ندرسها ضمن الظروف االجتماعية 
  . واالقتصادية بشكل عام ، وشكرا 

  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

 ٢٠اجلزيل لـمعدي التقرير   شكرا سيدي الرئيس ، يف البداية أود تسجيل الشكر          

العضو الدكتورة فخرية ديري ، والعضو عبداجلليل الطريف ، والنائب يوسف           : وهم  
اهلرمي ، وأشكرهم على اجلهد الكبري يف إعداد هذا التقرير والسرعة يف إعداده ملناقشة              

أنا بدوري أوافق على ما ذكرته األخت الدكتورة ية اجلشي خبصوص  . هذا املوضوع   
كثري من التشريعات اليت تستعد اللجنة املؤقتة للمرأة والطفـل لدراسـتها ، وأود أال         ال

 ٢٥يترك هذا املوضوع دون اختاذ إجراء من هذا الس ، فهناك اجتاهـان يف الربملانـات                

الدولية واالحتاد الربملاين الدويل ، الذي أشار إىل أمهية تشكيل جلان وطنية تعىن حبقوق              
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 يف شـهر   ع القادم لالحتاد الربملاين الدويل الذي سيعقد يف الفليـبني         الطفل ، واالجتما  
أبريل القادم سيكون على جدول أعماله تشكيل جلان للطفولة ، وبعد االنتـهاء منـه               
سيحال إىل جملسنا ، وستكون اهتمامات الس متابعة اللجان الوطنية للطفولة ، وحنن             

تابعة لتفادي وجود أي خلل يف التشريعات       اآلن نضع التشريعات ولكن على االس امل      
 ٥  إن املوضوع األساسي الذي يركَّز عليه حاليـا هـو          . ملواءمتها باتفاقية حقوق الطفل     

، فنحن اآلن أمام موضوعني األول هو األسرة واآلخر هو الطفـل ،             ) الفتاة الطفل   ( 
لقد اقتـرح    . وهناك كثري من اإلساءة إىل النساء من خالل استغالل موضوع الطفولة          

العضو عبداجلليل الطريف أن حيال هذا التقرير إىل اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل وأنـا              
أوافق على ذلك ، وخباصة أن هناك تبعات على الس متابعتها ، وأرجو من الـس                
 ١٠املوافقة على أن تكون هناك متابعة للموضوع وإحالة التقرير إىل اللجنة املؤقتة للمـرأة              

  .فل ، وشكرا والط
  

 :  األول للرئيس النائب

  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فخرية ديري 
  ١٥ 

  : العضو الدكتورة فخرية ديري

  شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر أعضاء الس علـى مـداخالم خبـصوص             
التقرير ، وال أريد أن أضيف شيئًا إىل ما ذكروه ، ولكن أود أن أثين على ما ذكـره                   

بداجلليل الطريف ، وأود أن أوجه الشكر اجلزيل للجنود اهولني ، وأعـين             الزميل ع 
 ٢٠قسم شئون األعضاء وعلى رأسهم األستاذ عيسى راشد اجلودر وإىل إدارة العالقـات             

العامة واإلعالم واملراسم ملا تقدمه من جهد مشكور ولسرعة إخراج التقرير املرسـل             
  .إليهم من قبل األعضاء ، وشكرا 

  
 :  األول للرئيس بالنائ

 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 
  

  : العضو منصور بن رجب
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شكرا سيدي الرئيس ، حني كنت أستعرض هذا التقرير الذي بني أيدينا اآلن ،  
توقفت طويالً بفخر واعتزاز عند كلمات السيد األمني العام لالحتاد الربملـاين العـريب      

ملتميز ، وعلى حنو خاص يف جمال محايـة الطفولـة           املشيدة مبملكة البحرين وعطائها ا    
وتشريعاا يف هذا الشأن ، إضافة إلشادة سيادته باملشروع اإلصالحي لسيدي جاللة            
 ٥امللك املفدى وما ترتب عليه من إجنازات ومكتسبات أصبحت حديث اعتزاز القاصي            

هو حبق أمر يـدعو إىل      والداين ومثار إعجاب ومتابعة احملافل املختلفة عربيا وعامليا ، و         
املزيد من الفخر واالعتزاز ذا الوطن احلبيب وبقيادته الرائدة يف كـل اـاالت ، مث          
بإجنازات أبنائه وبناته الذين قدم الزميالن والزميلة الدكتورة الفاضلة منوذجا هلم يف هذا             

موا صورة مشرفة   احملفل الربملاين العريب اهلام ، فحازوا أيضا من اإلعجاب الكثري ، وقد           
 ١٠للمملكة وشعبها وإجنازاا ، ورمبا أفاضوا على من سبقهم إىل العمل الربملاين مزيدا من              

سيدي الرئيس ، إنين بعد إذنكم أتقـدم خبـالص        . خربام الرائدة وخطام املشرف     
رة الشكر إىل الوفد الذي مثلنا يف هذا املؤمتر الربملاين اهلام ، سواء على ما أبرزه من صو                

. مشرفة للوطن ، أو ما قدمه من مسامهات لرفد الرصيد العريب يف جمال محاية الطفولة                
واحلقيقة إنين أود أن أسجل أيضا أسبقية التوجه البحريين على غريه مـن التوجهـات            
 ١٥العربية جلهة مراجعة التشريعات احمللية املتعلقة حبقوق الطفل ومدى مواءمتها للمواثيـق        

تتضح هذه األسبقية البحرينية اليت انبثقت من       ) ٢(لية ، ففي التوصية     واالتفاقيات الدو 
اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل الكرمية اليت شكلها هذا الس وكانت مبكـرة جـدا يف    
تفعيل هذا العنوان ، وهذا ما أكدته أيضا التوجيهات السامية يف افتتاح هذا الدور من               

     لس الوطين ، وهذه أيضلس املوقر الذي نتـشرف     أعمال اا تسجل للبحرين وهلذا ا
 ٢٠باالنتماء إليه ، وعلى هذا الطريق فإنين أتطلع إىل أن نكون السباقني أيـضا يف تنفيـذ           

  .وتفعيل التوصيات األخرى ، وشكرا 
  

 :  األول للرئيس النائب

   شكرا ، وحنن بدورنا نشكر وفد الشعبة الربملانية ملـسامهته الفعالـة يف هـذا              
 ٢٥  .تفضل األخ عبداجلليل الطريف . املؤمتر 
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  : العضو عبداجلليل الطريف

شكرا سيدي الرئيس ، ماذا عن االقتراح بإحالة التوصيات إىل اللجنة املؤقتـة             
  .للمرأة والطفل إلعداد تقرير ورفعه للمجلس ؟ وشكرا 

  
موضحا ( األول للرئيسالنائب

ً
( :  ٥ 

 يد اللجنة وهي تستطيع االطالع عليهـا  شكرا ، التوصيات ستكون يف متناول   
  .تفضل األخ فؤاد احلاجي . من خالل جدول أعمال اجللسة 

  
  : العضو فؤاد احلاجي

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، أكرر شكري للّجنة املؤقتة للمرأة والطفـل والوفـد             

املشارك ، وأحب أن أوضح لألخت الدكتورة ية اجلشي أنين قد طرحـت تـساؤالً         
وأكرر شكري للدكتورة فوزيـة  . أطرح أو أطلق أحكاما مقيدة أو مطلقة   فقط ، ومل    

الصاحل إلجابتها عن جزء من تساؤيل الذي طرحته عندما أوضحت ما تـشكل منـه               
  .اللجان الوطنية حلقوق الطفل ، وشكرا 

  ١٥ 

 :  األول للرئيس النائب

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

  : ة اجلشيالعضو الدكتورة بهي

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، عندي توضيح ملا اقترحه الزميل عبـداجلليل الطريـف       

فليس اهلدف هو اطالع اللجنة على التقرير من خالل جدول األعمال ، بل هو اقتراح               
إحالة التوصيات إىل اللجنة وكتابة تقرير لرفعه إىل االحتاد الربملاين العـريب ، وعنـدما              

  . موافقة الس عليه قبل رفعه لالحتاد الربملاين العريب ، وشكرا يكتب التقرير فالبد من
  

 ٢٥ : ) ًمتسائال ( األول للرئيسالنائب

شكرا ، األخ عبداجلليل الطريف ، هل ما طرحته اقتراح رمسـي تتقـدم بـه              
  للمجلس ؟ وهل هذا ما تريده ؟
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جميبا(العضو عبداجلليل الطريف 
ً

( :  

ا ما أردته من أجـل التفعيـل ، ألن هنـاك            شكرا سيدي الرئيس ، نعم هذ     
استحقاقات مترتبة وضرورة ملتابعة كل هذه االلتزامات ، وهذا ال يتم إال عن طريـق               

 ٥  .اآللية اليت ذكرا الدكتورة فوزية الصاحل ، وشكرا 

 :  األول للرئيس النائب

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

  : العضو الدكتورة بهية اجلشي

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، عندما ننظر إىل توصيات إعالن عمان جند أن التوصية             

الثانية فيها فقرة تتعلق بقيام الربملانات وجمالس الشورى مبراجعة كافة التشريعات احمللية            
ويف التوصـية  . املتعلقة حبقوق الطفل وهي املهمة الرئيسية للّجنة املؤقتة للمرأة والطفل        

د تشكيل جلان برملانية وطنية حلقوق الطفل وأخذ ذلك بعني االعتبـار ،             اخلامسة تأكي 
إذن هناك بعـض    . وبطبيعة احلال فإنه توجد لدينا مثل هذه اللجنة يف جملس الشورى            

 ١٥التوصيات من املناسب ذكرها يف التقرير املقترح إىل جانب اإلجنازات واليت سبقْنا ـا       

 تصوراتنا حول كيفية تنفيـذ أو تطبيـق أو          توصيات إعالن عمان ، وأقترح أن نضع      
  .تفعيل التوصيات األخرى ، وبعدها ميكن أن نأخذ رأي الس على التقرير ، وشكرا 

  
 :  األول للرئيس النائب

 ٢٠شكرا ، األخ عبداجلليل الطريف تقدم باقتراح وهو إحالة هـذا التقريـر إىل              

   مث تقـدمي تقريـر عـن ذلـك          اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ودراسة توصياته ومـن       
  .تفضل األخ مجال فخرو . للمجلس 
  

  : العضو مجال فخرو

 ٢٥  شكرا سيدي الرئيس ، هذا التقرير أتى من ندوة عقـدها االحتـاد الربملـاين               

العريب ، وكما تعلمون فإن كل التوصيات الصادرة من االحتادات الربملانية حتـال إىل              
، وهذه التوصيات ختص السني وليس جملسا واحدا ،         الشعبة الربملانية ملتابعة تطبيقها     
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وأنا أرجو أن نترك هذا األمر للّجنة التنفيذية للشعبة الربملانية لتنظر فيه ، فرمبا حتيله إىل                
أعضاء الوفد أنفسهم أو غريهم من أعضاء السني للتأكد من متابعـة التوصـيات ،                

  .وشكرا 
  

 ٥  )تثنية من بعض األعضاء(

  
 :  األول للرئيس النائب

شكرا ، التقرير لدى مكتب الس وهو بدوره يستطيع إحالتـه إىل اللجنـة              
التنفيذية للشعبة الربملانية لدراسته وبدورها قد تستعني باللجنة املؤقتة للمرأة والطفل يف            

 ١٠  .تفضل األخ فيصل فوالذ . إعداد تقرير حول التوصيات 
  

  : العضو فيصل فوالذ

ئيس ، أشكر األخ مجال فخرو الذي يقـوم دائمـا ببيـان             شكرا سيدي الر  
اإلجراءات والقنوات الدستورية والربملانية اليت تعزز العمل الربملاين يف الس الـوطين            
 ١٥بغرفتيه ، وقد رفع مكتب الس معوقات العمل يف الـس الـوطين إىل الـشـعبة                

ا نتوقع إحالة التقرير غدا ، ورمبـا        الربملانية ، وأنا مع احترامي لرأي األخ مجال إال أنن         
 قرار خبصوص التقرير ، ولكن يف الوقت        – على مدى أسبوع إىل ستة أشهر        –يصلنا  

 من االطالع   – كأعضاء يف اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل        –نفسه ال يوجد قانون مينعنا      
نية ، مع أننا قـد  على هذا التقرير وكتابة مرئياتنا حوله وانتظار اإلخوة يف الشعبة الربملا 

 ٢٠  .نسبقهم يف وضع املرئيات وإعداد التقرير ، وشكرا 
  

 :  األول للرئيس النائب

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
  

 ٢٥  : املستشار القانوني للمجلس

شكرا سيدي الرئيس ، ميكن أن يعرض على الس اقتراح العضو عبـداجلليل             
الته إىل اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل لوضع دراسة حـول    الطريف ألخذ الرأي فيه وإح    

املوضوع ، فللمجلس املوقر أن يكلف أي جلنة من جلان الس بإعداد تقريـر حـول    
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موضوع معني ورفعه للمجلس لالطالع على خمتلف ااالت املتعلقة ذا املوضـوع ،             
قتراح إلحالة املوضـوع    فمن ناحية قانونية أعتقد أنه من حق الس التصويت على اال          

إىل اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ، وال يوجد هناك تعارض بني إحالته إىل اللجنة وبني               
  .دراسته من قبل اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية ، وشكرا 

  ٥ 

 :  األول للرئيس النائب

  .شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
  : العضو عبداحلسن بوحسني

يدي الرئيس ، أظن أن ما أوضحه املستشار القانوين للمجلـس هـو             شكرا س 
 ١٠الصحيح وكنت أريد أن أذكر ما ذكره ، وأحب أن أضيف أنه من خـالل جتربتنـا                 

املاضية يف اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية مل يتم تقدمي أي تقرير إليها ، وإن كانـت                
اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية فـال  هذه جتربة جديدة يف إحالة مثل هذه املواضيع إىل         

  .بأس يف ذلك ، ولكن من واقع ممارستنا السابقة مل تتم إحالة أي تقرير إليها ، وشكرا 
  

 ١٥ :  األول للرئيس النائب

  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  

  : العضو مجال فخرو

نيـة  شكرا سيدي الرئيس ، للتوضيح فقط فإن من صلب عمل الـشعبة الربملا            
 ٢٠متابعة القرارات الصادرة من االحتاد الربملاين العريب واالحتادات األخرى ، وأنا مل أذكر             

أن هذا املوضوع جيب أال يدرس يف الس أو يف جلانه ، فتكليفهـا هـو مراجعـة                   
التشريعات القانونية ، ولكن أي تقرير ملتابعة مثل هذه التوصيات هو من صلب عمـل   

م جيب أن يتم كذا     ٢٠٠٧بة الربملانية ، كأن يقال إنه حبلول عام         اللجنة التنفيذية للشع  
واألمر اآلخر هو إن كانت الشعبة الربملانية مل تعمل ضمن الئحتها الداخلية            . أو كذا   

 ٢٥السابقة اليت هي حتت التعديل اآلن ، فليكن معلوما لإلخوة أن هناك حماوالت جـادة               

 للشعبة الربملانية لتنشيط عملـها وإعطائهـا        بنقل كافة التوصيات إىل اللجنة التنفيذية     
الدور احلقيقي الالئق ا ، وبالتايل سوف تبحث كل األمـور املتعلقـة باالحتـادات               
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الربملانية الدولية والعربية واإلقليمية جبدية يف الشعبة الربملانية وسوف تتابع إجـراءات            
  .تطبيق التوصيات ، وشكرا 

  

 :  األول للرئيس النائب

 ٥  .را ، تفضل األخ عبدايد احلواج شك
  

  : العضو عبدايد احلواج

شكرا سيدي الرئيس ، هناك آلية للعمل يف هذا اال أوضـحها األخ مجـال          
فخرو ، واألخ املستشار القانوين للمجلس بينها كذلك ، وجيب أن تتماشى خطواتنـا         

 ١٠وأمـا االقتـراح   . أو الطفل  هناك انتقاص من حق املرأة دوال يوج. مع طريقة العمل  

الذي قدمه األخ عبداجلليل الطريف فهو واضح ويقضي بأن حيال التقرير إىل اللجنـة              
املؤقتة للمرأة والطفل لدراسته ، وأرى أنه من املناسب التصويت عليه ، وللمجلس أن              

  .يقرر إىل أين حيال التقرير ، وشكرا 
  

  ١٥ 

 :  األول للرئيس النائب

 أن هناك اختالفًا يف اآلراء ، واآللية واضحة وهي أن حيـال             شكرا ، ال أعتقد   
التقرير إىل اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية وحيال إىل اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل معا ،          

  فمن هم املوافقون على ذلك ؟
  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

 :  األول للرئيس النائب

لشعبة الربملانية وإىل اللجنة املؤقتة للمرأة      إذن حيال التقرير إىل اللجنة التنفيذية ل      
 ٢٥وننتقل إىل البند التايل على جدول األعمال واخلاص مبواصـلة مناقـشة            . والطفل معا   

تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قـانون اخلدمـة             
    .حبيب مكي فليتفضل املدنية وقبل البدء يف مناقشة املواد أعطي الكلمة لألخ السيد 

  

  : العضو السيد حبيب مكي



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٨المضبطة            ) ٢٠(                         م١٣/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع إن الكلمة اليت طلبتها هي متعلقـة بالفـصل        
التاسع ومل نصل إليه إىل اآلن ، ولكن عندي كلمة أخرى وليسمح يل جملسكم املوقر               

ة الفـصل  سيدي الرئيس ، طرحت يف كلميت يف اجللسة السابقة أثناء مناقش     . بطرحها  
من مشروع قانون اخلدمة املدنيـة عـدة عـالوات مل        ) الرواتب والعالوات (اخلامس  

 ٥يذكرها ومل يتطرق إليها الفصل املذكور ، وعليه طلب إيلَّ سعادة الرئيس صياغة مواد              

تشمل تلك العالوات وتقدميها للمجلس ، وعليه فإنه تسعدين إفادتكم بـأن املـواد              
اآلن ، وأنتظر توجيهاتكم وتوجيهات الس بشأن اخلطـوة         املقترحة معدة وموجودة    

  .اآلتية اليت تقررون اختاذها حنو تلك املواد املقترحة ، وشكرا 
  

 ١٠ :  األول للرئيس النائب

شكرا ، هل يوافق جملسكم املوقر على إحالة املواد املقترحة من األخ الـسيد               
  حبيب مكي إىل اللجنة لدراستها ؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ١٥ 

 :  األول للرئيس النائب

. إذن حتال املواد املقترحة من األخ السيد حبيب مكي إىل اللجنة لدراسـتها              
  .تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

 ٢٠  : العضو عبداحلسن بوحسني

: احلكومة  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من) : ٤١(املادة 
 إعارة  ،اخلدمة املدنية بعد أخذ رأي ديوان  ،جيوز بقرار من السلطة املختصة بالتعيني" 

 إىل، أو  الدولة تساهم فيها اليت للعمل يف إحدى الشركات املوظف بعد موافقته كتابةً
جيوز شغل الوظائف بطريق و .ية احلكومات أو اهليئات العربية أو األجنبية أو الدول

 ٢٥  ملدة اإلعارةوتكون  .  من إحدى اجلهات املنصوص عليها يف الفقرة السابقةاالستعارة

 ، إالسنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة ال يزيد جمموعها على ثالث سنوات أخرى 
 باملوافقة على هذه املادة توصي اللجنة " .  تقتضيها املصلحة العامةاليت احلاالت يف

  .كما وردت دون تعديل 
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 :  األول للرئيس النائب

  ؟هل هناك مالحظات على هذه املادة 
  

 ٥  )ال توجد مالحظات(
  

 :  األول للرئيس النائب

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

 ١٠  )أغلبية موافقة(
  

 :  األول للرئيس النائب

  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 
  : العضو عبداحلسن بوحسني

 ١٥: دة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة        نص املا  : )٤٢(املادة  

يكون راتب املوظف املعار بأكمله على جانب اجلهة املستعرية ، ومع ذلـك جيـوز               " 
البحرين كل أو بعض الراتب خالل      مملكة   حكومةبقرار من جملس الوزراء أن تتحمل       

 استحقاق  اعد ويف  حساب املعاش أو مكافأة التق     يف اإلعارة وتدخل مدة    .اإلعارة  مدة  
 ١٩٧٥لـسنة   ) ١٣(العالوة الدورية والترقية ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم           

 ٢٠ باملوافقـة    توصي اللجنة   " .بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة      

 .على هذه املادة كما وردت دون تعديل 
  

 :  األول للرئيس النائب

  ه املادة ؟ تفضل األخ الـسيد حبيـب         شكرا ، هل هناك مالحظات على هذ      
 ٢٥  .مكي 

  

  : العضو السيد حبيب مكي

شكرا سيدي الرئيس ، كما درجنا عليه يف املواد السابقة اليت وافـق الـس               
  ، " ويف استحقاق العالوة الدوريـة      " بعد عبارة   " السنوية  " عليها أقترح إضافة كلمة     

 ٣٠  . وشكرا 
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٨المضبطة            ) ٢٢(                         م١٣/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
 :  األول للرئيس النائب

   هل هناك مالحظات أخرى ؟شكرا ،
  

 ٥  )ال توجد مالحظات(
  

  
 :  األول للرئيس النائب

أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل األخ السيد حبيب مكـي ، فمـن هـم               
 ١٠  املوافقون عليها ؟

  

  )أغلبية موافقة(
  

 :  األول للرئيس النائب

 ١٥الية ،  وننتقل إىل املادة الت   . إذن تقر هذه املادة بتعديل األخ السيد حبيب مكي          

  .تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني

: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة          : )٤٣(املادة  
 ٢٠ حالة الضرورة شغلها بصفة   يفوجيوز  ،   أحد املوظفني تبقى وظيفته شاغرة       إعارةعند  " 

 املدنيـة ،    اخلدمةق مع ديوان    من السلطة املختصة بالتنسي   يصدر  دائمة أو مؤقتة بقرار     
 كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة مـن  إذاوعند عودة املوظف يشغل وظيفته األصلية      

وىف مجيع األحـوال     .  جهة أخرى  يف اجلهة احلكومية املعار منها أو       يفدرجة وظيفته   
قة  باملواف توصي اللجنة " . اإلعارة   كان يشغلها قبل     اليتالوظيفة   حيتفظ بكافة مميزات  

 ٢٥ .على هذه املادة كما وردت دون تعديل 

  
 :  األول للرئيس النائب

  . هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ منصور بن رجب 
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  : العضو منصور بن رجب

أو بعدها أيهما أفضل ملـصلحة      " شكرا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة        
  .، وشكرا "  يشغلها قبل اإلعارة مميزات الوظيفة اليت كان" بعد عبارة " املوظف 
  

 ٥ :  األول للرئيس النائب

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات (
  

 ١٠ :  األول للرئيس النائب

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٥ :  األول للرئيس النائب

  .املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة وننتقل إىل . إذن تقر هذه املادة 
  

مستأذنا(العضو حممد هادي احللواجي 
ً

( :  

  سيدي الرئيس ، ماذا عن اقتراح األخ منصور بن رجب ؟
  ٢٠ 

مستأذنا(العضو فيصل فوالذ 
ً

( :  

  .سيدي الرئيس ، مل حيصل االقتراح املقدم على تثنية 
  

موضحا ( األول للرئيسالنائب
ً

( :  

 ٢٥توجد تثنية على ذلك االقتراح وقد انتهينا من عملية التصويت على فعالً ، ال 

  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . هذه املادة 
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني
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  نص املادة كمـا ورد يف مـشروع القـانون املعـروض مـن       ) : ٤٤(املادة  
 منح للدراسة أو للتـدريب أو مـنحهم          بعثات أو  يف املوظفني   إيفادجيوز  : " احلكومة  
   حتـددها الالئحـة     الـيت  دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط واألوضـاع          إجازات
 الدراسية وظائفهم ، وجيوز شغلها  واإلجازاتوحتفظ ألعضاء البعثات واملنح     .  التنفيذية

 ٥حـة أو    كانت مدة البعثـة أو املن      إذابصفة مؤقتة بطريق التعيني أو الندب دون الترقية         

 وتدخل مدة البعثة أو املنحـة أو         . ال تقل عن سنة على أن ختلى عند عودم         اإلجازة
 حساب املعاش التقاعدي وىف استحقاق العـالوة        يف الدراسية إذا كانت بأجر      اإلجازة

باإلبقاء على نص املادة كما ورد من احلكومة بعد         توصي اللجنة    " . الدورية والترقية 
. الواردة يف اجلزء األخري مـن املـادة         " الدورية  " بعد كلمة   " ة  السنوي" إضافة كلمة   

 ١٠ بعثات أو مـنح     يف املوظفني   إيفادجيوز   "  :نص املادة بعد التعديل   وعلى ذلك يكون    

 دراسية بـأجر أو بـدون أجـر بالـشروط      إجازاتللدراسة أو للتدريب أو منحهم      
 واإلجـازات ء البعثات واملنح    وحتفظ ألعضا .   حتددها الالئحة التنفيذية   اليتواألوضاع  

 إذاالدراسية وظائفهم ، وجيوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيني أو الندب دون الترقية              
  . ال تقل عن سنة على أن ختلى عنـد عـودم         اإلجازةكانت مدة البعثة أو املنحة أو       

 ١٥عـاش  اب املـ حسيف الدراسية إذا كانت بأجر اإلجازةوتدخل مدة البعثة أو املنحة أو      

   " .والترقية السنوية التقاعدي وىف استحقاق العالوة الدورية
  
 :  األول للرئيس النائب

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  ٢٠ 

  )ال توجد مالحظات(
  

 :  األول للرئيس النائب

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
                                ٢٥ 

  )أغلبية موافقة(
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  : األول للرئيس النائب
وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 

  .اللجنة 
  

 ٥  : العضو عبداحلسن بوحسني

: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة         ) : ٤٥(املادة  
يع املوظفني ، ويتعني على اجلهات احلكوميـة        يعترب التدريب واجب وظيفي على مج     " 

 يفاخلاضعة ألحكام هذا القانون العمل على متكني موظفيها من تلقي التدريب كـل              
 والفنية  اإلداريةلتدريبهم وتنمية قدرام    الالزمة   اخلطط والربامج    إعدادجماله ، وعليها    

 ١٠ كافـة   يف للتعـيني     لشغل الوظائف اجلديدة وتأهيل املرشـحني      وإعدادهمواملهنية ،   

   اإلمكانيـات  حـدود     العمـل ويف   مستوياا وفقًا ملتطلبات  الوظائف على اختالف    
 اخلاصة بالتدريب على ضوء مـا       واألحكام وحتدد الالئحة التنفيذية القواعد       .املناسبة

تقرره القوانني واللوائح األخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسـساته أو            
اإلبقاء على نص املادة كما ورد من احلكومة مع إجـراء           : لجنة  توصية ال  " . معاهده

 ١٥  الواردة يف صدر املادة   " واجب  "  تصحيح اخلطأ النحوي لكلمة      -: التعديالت التالية   

الواردة يف صدر املادة    " وظيفي"  تصحيح اخلطأ النحوي لكلمة      -" . واجبا  "  لتصبح  
ويتوىل ديـوان  : "  اية الفقرة األوىل      مع إضافة النص اآليت يف     -" . وظيفيا  " لتصبح  

اخلدمة املدنية مسئولية مساعدة اجلهات احلكومية يف إعداد مسارات التطوير الوظيفي           
وعلى ذلك يكون   " . وحتليل االحتياجات التدريبية ملختلف الوظائف يف اخلدمة املدنية         

 ٢٠يع املوظفني ، ويتعني    على مج يعترب التدريب واجبا وظيفيا     : " نص املادة بعد التعديل     

على اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون العمل على متكني موظفيها مـن             
لتدريبهم وتنميـة   الالزمة   اخلطط والربامج    إعداد جماله ، وعليها     يفتلقي التدريب كل    

  لشغل الوظائف اجلديدة وتأهيل املرشحني     وإعدادهم والفنية واملهنية ،     اإلداريةقدرام  
 حـدود    ملتطلبات العمـل ويف    ا وفقً ا كافة الوظائف على اختالف مستويا     يفللتعيني  

 ٢٥ويتوىل ديوان اخلدمة املدنية مسئولية مساعدة اجلهات احلكوميـة       .  املناسبة اإلمكانيات

يف إعداد مسارات التطوير الوظيفي وحتليل االحتياجات التدريبية ملختلف الوظـائف           



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٨المضبطة            ) ٢٦(                         م١٣/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 اخلاصة بالتدريب على ضـوء مـا    واألحكامالتنفيذية القواعد   وحتدد الالئحة   . املدنية  
تقرره القوانني واللوائح األخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسـساته أو            

   " .معاهده
  

 ٥ :  األول للرئيس النائب

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

  : العضو الدكتورة بهية اجلشي

شكرا سيدي الرئيس ، عندي مالحظة عامة علـى املـشروع مبجموعـه ،              
 ١٠فاملشروع ال يتضمن أي نص يدل على عدم التمييز بني الرجل واملرأة عند التوظيف أو              

على أن تـشمل  " وفيما يتعلق ذه املادة فإين أقترح إضافة عبارة . الترقية أو التدريب   
يف اية املادة ، وذلك ألنين أرى أن هناك " ز برامج التدريب كالً من اجلنسني دون متيي    

 املرأة يف االعتبار ، فظروف املـرأة        فمتييزا صرحيا يف برامج التدريب دون أخذ ظرو       
تؤخذ دائما بشكل سليب جتاهها عند التدريب ، وأنا أفضل أن ينص صراحة على عدم               

 ١٥  .التمييز يف برامج التدريب بني املرأة والرجل ، وشكرا 

 :  األول للرئيس ئبالنا

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

  : العضو حممد هادي احللواجي

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن املشروع بعد التعديل الذي أُجري على املادة             

ضمن معىن املساواة بعد تضمينه نص املادة الدستورية اليت تفيد ذلك ، وذا فإن              ) ٤(
  .فروغ منه مسبقًا ، وشكرا موضوع املساواة م

  

 :  األول للرئيس النائب

 ٢٥  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 :  األول للرئيس النائب
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  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٥ :  األول للرئيس النائب

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        .  اللجنة   إذن تقر هذه املادة بتعديل    
  .اللجنة 

  

  : العضو عبداحلسن بوحسني

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، باالتفاق مع جلنة الشئون التشريعية والقانونية أقتـرح            

إضافة مادة متعلقة بالتدريب ، وأنا أقترحها ليس بصفيت مقررا للّجنة بل بصفيت عضوا              
  يل أن أذكرها ؟يف الس ، فهل 

  

 :  األول للرئيس النائب

 ١٥   .تفضل

  
  : العضو عبداحلسن بوحسني

شكرا سيدي الرئيس ، لقد أكد اخلطاب السامي حلضرة صاحب اجلاللة امللك            
أمهية إعداد الصف الثاين من القيادات الشابة اليت ستتوىل املسئولية ، واسـتجابة منـا               

 ٢٠حيث إن الفصل اخلاص بالتدريب مل يتضمن       كسلطة تشريعية هلذه الدعوة السامية ، و      

نصا قانونيا يتعلق بإعداد الصف الثاين من القيادات من خالل خطة اإلحـالل أو مـا                
يقـوم  : "  ؛ أقترح إضافة املادة التاليـة  Succession Planيطلق عليه يف املؤسسات 

ا القانون بوضع   ديوان اخلدمة املدنية بالتعاون مع اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام هذ         
خطط اإلحالل والتدريب الالزمة إلعداد الصف الثاين من القيادات اإلدارية يف أجهزة            

 ٢٥هذه املادة املقترحة املعروضة أمامكم مرجعيتها اخلطـاب الـسامي          " . اخلدمة املدنية   

حلضرة صاحب اجلاللة امللك حفظه اهللا الذي أكد أمهية هذا املنهج ، واألسباب الـيت               
ذلك هي االرتقاء باملستوى اإلداري متاشيا مع خطط اإلصالح االقتـصادي           دعت إىل   

وحتسني اإلنتاجية واألداء ، واالستجابة والتناغم من قبل السلطة التشريعية مـع هـذه              
الدعوة السامية ، وتوفري القيادات اإلدارية املهيئة لشغل الوظائف املستجدة أو تلك اليت             
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 واملعرفة هنا هـي املعرفـة       -والتأكد من توفر املعرفة     تشغل بسبب تقاعد شاغليها ،      
 .  واخلربة العملية ، واكتساب املهارات القيادية لشاغلي هذه الوظـائف            -األكادميية  

سيدي الرئيس ، بإضافة هذه املادة تكون هناك مهارات كثرية جيب أن يكون القيادي              
لشئون املالية واحملاسبة اليت هي أساس       با - مثالً   -ملما ا ، فإذا مل يكن القيادي ملما         

 ٥إدارة املوارد اليت بني يديه من أفراد وميزانية ، وإذا مل يكن كذلك مهيئًا ومعدا ملعرفـة             

آليات اختاذ القرار والتخطيط والربجمة فسيكون هناك نقص يف هذه الكفاءة ، وعلـى              
عية مع الـدعوة الـسامية      هذا األساس أوصي بإضافة هذه املادة لتتناغم السلطة التشري        

  .حلضرة صاحب اجلاللة امللك حفظه اهللا ، وشكرا 
  

 ١٠ :نائب األول للرئيس ال

شكرا ، تقدم األخ عبداحلسن بوحسني باقتراح ، فإما أن يناقش الس هذه 
املادة املقترحة أو حييلها إىل اللجنة للمزيد من الدراسة مع ديوان اخلدمة املدنية ، فهل 

  س على مناقشة هذا االقتراح من حيث املبدأ ؟يوافق ال
   

 ١٥  )أغلبية موافقة(
 

 :نائب األول للرئيس ال

  واآلن على الس إما مناقشة هذا االقتراح يف هذه اجللسة أو إحالته إىل 
  ...اللجنة 

  ٢٠ 

مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

: ( 

واطلعوا عليها وأنا سيدي الرئيس ، هذه املادة نسقت مع اإلخوة أعضاء اللجنة 
رأيت استحسام هلا وموافقتهم عليها ، فإذا أُحيلت إىل اللجنة فذلك حتصيل حاصل ، 

  ...ألن أعضاء اللجنة يستحسنون إضافتها 
  ٢٥ 

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( 

صحيح أن اللجنة تستحسن إضافة هذه املادة ، لكن اإلخوة يف ديوان اخلدمة 
  ...وقت الكايف لدراستها ، فالبد من إعطائهم اال لذلك املدنية ليس لديهم ال
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مستأذنا(العضو حممد هادي احللواجي 
ً

: ( 

سيدي الرئيس ، أعتقد أن اإلجراء الطبيعي هو أن تطرح املادة للنقاش بعد 
هل يقبل مناقشتها اآلن أم : موافقة الس عليها من حيث املبدأ دون سؤال الس 

للجنة ؟ فإن كان هناك اقتراح باإلحالة فتؤخذ موافقة الس على يرى إحالتها إىل ا
 ٥  .ذلك ، وشكرا 

  

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

 ١٠ :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، أطلب إحالة هذه املادة إىل اللجنة ، ألنه عندما استأنس 
حلسن بوحسني برأي اإلخوة يف اللجنة حول هذه املادة فرمبا يعين ذلك أخذ األخ عبدا

املوافقة عليها ، وأعتقد أنه ينبغي أن ندرسها ضمن مشروع القانون ككل ، لنرى أين 
  .تقع هذه املادة ؟ وما هي تبعاا على بقية املواد ؟ وشكرا 

  ١٥ 

مثريا نقطة نظام(العضو مجال فخرو 
ً

: ( 

من الالئحة الداخلية تنظم هذه العملية ، وأعتقد ) ١٠٤(املادة سيدي الرئيس ، 
أن من املفترض أن يصوّت الس على مناقشتها اآلن أو إحالتها إىل اللجنة ، وإذا قرر 
الس حبثها اآلن فيجب ذلك ، وأما إذا قرر إحالتها إىل اللجنة فإا حتال إليها ، وهذا 

 ٢٠فإذا أقر الس : " الئحة الداخلية يف فقرا األخرية من ال) ١٠٤(ما تنص عليه املادة 

النظر يف هذه التعديالت عرضها الرئيس على الس وله أن يقرر حبثها يف احلال أو 
، ولذلك أعتقد أن التصويت جيب أن يكون من أجل ... " إحالتها إىل اللجنة املختصة 

  ...حبثها أو إحالتها 
  

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( ٢٥ 

تفضل سعادة . التصويت األول كان للموافقة على االقتراح من حيث املبدأ 
  .األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
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 :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

ن شكرا معايل الرئيس ، بالنسبة هلذا التعديل فإنا نعتقد أن الفقرة األخرية م
من مشروع القانون تليب كل ما جاء به هذا االقتراح ، واملادة تنص على ) ٤٥(املادة 
يعترب التدريب واجبا وظيفيا على مجيع املوظفني ، ويتعني على اجلهات : " اآليت 

 ٥احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون العمل على متكني موظفيها من تلقي التدريب 

داد اخلطط والربامج الالزمة لتدريبهم وتنمية قدرام اإلدارية كل يف جماله ، وعليها إع
، وهذه النقطة األخرية هي ... " والفنية واملهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف اجلديدة 

  ...النقطة املهمة 
  

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( ١٠ 

لس على سعادة الوزير ، إىل اآلن مل نطرح هذه املادة للنقاش ، إمنا وافق ا
  ...اقتراحها من حيث املبدأ 

  

مستأذنا(وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
ً

: ( 

 ١٥  ...معايل الرئيس ، الس وافق على مناقشتها 
  

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( 

تفضل األخ مجيل . إىل اآلن مل يوافق الس على مناقشتها يف هذه اجللسة 
  . املتروك 
 ٢٠ :رتوك العضو مجيل امل

شكرا سيدي الرئيس ، مع احترامي لإلخوان فإين أعتقد أن األخ مجال فخرو 
من الالئحة الداخلية حتدد آلية التعديل أو اإلضافة ) ١٠٤(أوضح نقطة مهمة ، فاملادة 

هل استوفت هذه املادة : اليت تقترح يف مواد مشروع القانون ، ولنسأل أنفسنا أوالً 
لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح : "  تقول )١٠٤(الشروط ؟ فاملادة 

 ٢٥وجيب أن يقدم التعديل كتابة قبل . التعديل باإلضافة أو احلذف أو التجزئة يف املواد 

اجللسة اليت ستنظر فيها املواد اليت يشملها التعديل بثمان وأربعني ساعة على األقل 
تعديل فكيف نبدأ يف مناقشة أمر مل ، وحنن مل يعمم علينا هذا ال" ليعمم على األعضاء 

وجيوز مبوافقة : " يكن حاضرا بني أيدينا ومل نقرأه ومل نعرف عنه شيئًا ؟ مث تقول املادة 
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، بشرط أن ... " الس النظر يف التعديل الذي يقدم قبل اجللسة مباشرة أو أثناءها 
  ويصدر : " قول يكون هذا التعديل مقدما من مخسة أعضاء ، مث تتابع املادة ال

قرار الس بنظره أو استبعاده بعد مساع مقدم االقتراح ، إن كان لذلك حمل دون 
  .، وشكرا " مناقشة 

  ٥ 

مقاطعا(العضو حممد هادي احللواجي 
ً

: ( 

  " .لكل عضو : " املادة قالت 
      

 :نائب األول للرئيس ال

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 
  

 :العضو خالد املسقطي 

شكرا سيدي الرئيس ، توضيحا لألخ مجيل املتروك فإن الفقرة الثانية من املادة 
وجيوز مبوافقة الس النظر يف التعديل الذي يقدم قبل اجللسة مباشرة : " تقول ) ١٠٤(

 ١٥، وهذا هو ما حصل اليوم ، فالتعديل كان موجودا والس صوت " أو أثناءها 

 املقترح ، إذن ال توجد خمالفة ألية مادة من مواد الالئحة باملوافقة على عرض التعديل
تتعلق فعالً ذا الظرف ، ولو جاز لنا أن نقبل لوافقنا من ) ١٠٤(الداخلية ، واملادة 

  حيث املبدأ على قبول هذه املادة ، ولكن أمامنا اآلن إما مناقشتها أو إحالتها إىل 
  .   اللجنة ، وشكرا 

 ٢٠  :نائب األول للرئيسال

شكرا ، اآلن هل يوافق الس على إحالة هذه املادة املقترحة من األخ 
  عبداحلسن بوحسني إىل اللجنة ؟

 )أغلبية موافقة (
     

 ٢٥ :نائب األول للرئيس ال

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ . إذن حتال هذه املادة املقترحة إىل اللجنة 
  .مقرر اللجنة 

  

 :ني العضو عبداحلسن بوحس
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نص املادة كما ورد يف مشروع   :)٤٦(ملادة ا: اإلجازات : الفصل التاسع 
بناء على اقتراح ، حيدد بقرار من جملس الوزراء : " القانون املعروض من احلكومة 

  . ملقتضيات املصلحة العامةا ومواقيته وفقًاألسبوع يفأيام العمل ، ديوان اخلدمة املدنية 
يد مواعيد خاصة لبعض اجلهات احلكومية أو لوظائف معينة  حتداالقتضاءوجيوز عند 

 ٥بعد موافقة ديوان ، ويكون ذلك بقرار من السلطة املختصة ، حسب طبيعة العمل ا 

 تكليف ، لظروف تقتضيها مصلحة العمل ،وجيوز للسلطة املختصة . اخلدمة املدنية 
 اليت للشروط واألوضاع ااملوظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرمسي وفقً

 حدود يفوال جيوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال .  حتددها الالئحة التنفيذية
 باإلبقاء على نص املادة كما ورد توصي اللجنة " .  املواد التاليةيفجازات املقررة اإل

 ١٠الواردة يف صدر " حيدد " من احلكومة دون تعديل مع تصحيح اخلطأ اإلمالئي لكلمة 

حتدد بقرار من  " :نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون " . حتدد " ادة لتصبح امل
جملس الوزراء ، بناء على اقتراح ديوان اخلدمة املدنية ، أيام العمل يف األسبوع ومواقيته 

 حتديد مواعيد خاصة لبعض االقتضاء وجيوز عند .وفقًا ملقتضيات املصلحة العامة 
ويكون ذلك بقرار من ، ائف معينة حسب طبيعة العمل ا اجلهات احلكومية أو لوظ

 ١٥ لظروف ،وجيوز للسلطة املختصة . بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية ، السلطة املختصة 

 تكليف املوظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام ،تقتضيها مصلحة العمل 
وال جيوز للموظف أن .  نفيذية حتددها الالئحة التاليت للشروط واألوضاع االرمسي وفقً

   " .  املواد التاليةيف حدود اإلجازات املقررة يفينقطع عن عمله إال 
 :نائب األول للرئيس ال

 ٢٠  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

 الفصل بشكل شكرا سيدي الرئيس ، طلبت كتابةً إىل سعادتكم أن أناقش هذا
عام قبل البدء يف مناقشة مواده ، وكنت قد أذنت يل بأن أتكلم عندما كنا نناقش املادة 

 ٢٥قبل أن نأيت إىل موضوع هذا الفصل املتعلق باإلجازات ، فهل تسمح يل اآلن ) ٤١(

  بالكالم ؟  
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 :نائب األول للرئيس ال

  .تفضل 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

 ٥دث هذا الفصل بإسهاب عن أيام العمل األسبوعية شكرا سيدي الرئيس ، حت

والعطالت األسبوعية واألعياد واملناسبات والعطالت األخرى واإلجازات االعتيادية 
واإلجازات املرضية واإلجازات اخلاصة كالزواج واحلج والوضع والوفاة وعدة الوفاة 

لدراسي واملشاركة ومرافقة املريض وخمالطة املريض واحلجر الصحي وإجازة االمتحان ا
سيدي الرئيس ، إن نظام اخلدمة . يف الوفود ، ولكنه مل يشر إىل إجازة إصابة العمل 

 ١٠إن املوظف الذي : "  واملعمول به نص على ما يلي ١٩٩٢لسنة ) ٦٤٠(املدنية رقم 

يتخلف عن العمل بسبب إصابة عمل يستحق تعويضا يساوي راتبه األساسي مع 
طة بأداء العمل خالل فترة التخلف مثل العالوة االجتماعية وعالوة العالوات غري املرتب

وعالوة املؤهل  " ... - للموظفني غري البحرينيني -... " االغتراب وعالوة السكن 
كما يعترب املوظف خالهلا كما لو كان على العمل الستحقاق فوائد اخلدمة املدنية مثل 

 ١٥دة الدورية واملستحقات النهائية وتكرمي مدة اإلجازة السنوية واإلجازة املرضية والزيا

إن مشروع القانون املقترح أغفل هذا احلق للموظف ومل ينص عليه ، لذلك " . اخلدمة 
يستحق املوظف الذي يتغيب عن العمل بسبب إصابات : " أرى إضافة املادة التالية 

الل فترة غيابه العمل راتبه األساسي ومجيع العالوات األخرى املقررة له ، ويعترب خ
كما لو كان على العمل الستحقاق مجيع فوائد اخلدمة املدنية ، على أال تتجاوز فترة 

 ٢٠، واهلدف من ذلك " الغياب ثالثة أشهر ما مل تقرر اجلهة الصحية املتخصصة غري ذلك 

 ال متنح - كما قلت سابقًا -هو تنظيم حق املوظف بقوة القانون ، فالالئحة التنفيذية 
  . غري منصوص عليها يف القانون ، وشكرا حقوقًا

  

 :نائب األول للرئيس ال

 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  

 :عضو مجال فخرو ال
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شكرا سيدي الرئيس ، تعليقي ليس على مداخلة األخ السيد حبيب مكي ، 
  شامل مجيع " ، فأنا مل أجد تفسريا إلضافة اللجنة عبارة ) ٤٧(وإمنا على املادة 

  ... ، فما هو املغزى " وات العال
  

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( ٥ 

تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر ) . ٤٧(حنن إىل اآلن مل نصل إىل املادة 
  .وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

  
 :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، وددنا أن نرد على االقتراح خبصوص منح إجازة خاصة 

أما . ى إجازة إصابة العمل ، فإجازة إصابة العمل تأيت ضمن اإلجازات املرضية تسم
إذا نظرنا إليها من ناحية قانونية فسنجد أا تقع ضمن مهام اهليئة العامة لصندوق 

  .التقاعد ، وشكرا 
  

 ١٥ :نائب األول للرئيس ال

من شكرا ، هناك اقتراح من األخ السيد حبيب مكي وباإلمكان طرح قبوله 
  ...         حيث املبدأ 

  

مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

: ( 

 ٢٠سيدي الرئيس ، ما ذكره األخ السيد حبيب مكي ال يتعلق مبستحقات املوظف 

 عن - كما فهمت -اليت متنحها إياه اهليئة العامة لصندوق التقاعد ، فهو يتحدث 
حقوقَه ) اجلالس يف البيت(ملصاب أنظمة اخلدمة املدنية احلالية اليت جتيز منح املوظف ا

كما لو كان على العمل ، أي أنه ال يستقطع شيء من عالواته ، هذا هو ما جيب 
  .توضيحه لإلخوة حىت يكونوا على بينة منه ، وشكرا 

  ٢٥ 

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

 :العضو فيصل فوالذ 
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  الذي تقدم به األخ السيد حبيب مكي شكرا سيدي الرئيس ، املقترح 
هو مقترح هام وجدير بالنقاش ، ولكن األمر هو كما تفضل به وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية ، إذ يكفل ذلك قانون التقاعد ، وهذا املوضوع مطبق كذلك على قانون العمل 

ة والذي يف القطاع األهلي ، فالقانون املقترح من قبل وزارة العمل والشئون االجتماعي
 ٥  ...   يناقش مع 

  

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( 

األخ فيصل ، دعنا نناقش هذا االقتراح لقبوله من حيث املبدأ ، كما تعاملنا مع 
  .تفضل األخ السيد حبيب مكي . املادة املقترحة 

  ١٠ 

 :العضو السيد حبيب مكي 

دنية يقول إن شكرا سيدي الرئيس ، األخ أمحد البحر وكيل ديوان اخلدمة امل
املصاب بإصابة عمل تكون اهليئة العامة لصندوق التقاعد مسئولة عنه ، لكنه رمبا ال 

  ...تكون هذه اإلصابة عويصة حبيث متنعه عن العمل بقية حياته 
  ١٥ 

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( 

األخ السيد حبيب ، هل لديك مادة مقترحة لنطرحها للتصويت من حيث 
  تقع هذه املادة من هذا املشروع ؟املبدأ ؟ وأين 

  

 ٢٠ :العضو السيد حبيب مكي 

يستحق املوظف : " نعم ، لدي مادة مقترحة وتقع ضمن هذا الفصل ، وهي 
الذي يتغيب عن العمل بسبب إصابات العمل راتبه األساسي ومجيع العالوات األخرى 

قاق مجيع فوائد املقررة له ، ويعترب خالل فترة غيابه كما لو كان على العمل الستح
اخلدمة املدنية ، على أال تتجاوز فترة الغياب ثالثة أشهر ما مل تقرر اجلهة الصحية 

 ٢٥  .   ، وشكرا " املتخصصة غري ذلك 
     

 :نائب األول للرئيس ال

شكرا ، هل يوافق الس من حيث املبدأ على اقتراح األخ السيد حبيب مكي 
   التاسع من مشروع القانون ؟بإضافة املادة اليت قرأها إىل الفصل

  ٣٠ 
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  )أغلبية موافقة(
  
 :نائب األول للرئيس ال

  هل يوافق الس على إحالة االقتراح املذكور إىل اللجنة ؟
 ٥ 

  )أغلبية موافقة(
  
 :نائب األول للرئيس ال

  هل هناك مالحظات أخرى على املادة . إذن حيال هذا االقتراح إىل اللجنة 
 ١٠  ؟) ٤٦(

  )ال توجد مالحظات (
  

 :نائب األول للرئيس ال

  بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟) ٤٦(أطرح للتصويت املادة 
  ١٥ 

  )أغلبية موافقة (
  
 :نائب األول للرئيس ال

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 
 ٢٠  .اللجنة 

  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

 :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة   :)٤٧(املادة 
 واألعياد واملناسبات األسبوع أيام عطالت يف إجازة براتب كامل يفللموظف احلق " 

٢٥ إذا هذه العطالت يف، وجيوز تشغيل املوظف ا الرمسية والعطالت األخرى املقررة قانون 

 حتددها اليتللقواعد واإلجراءات ا  ويتم تعويضه عنها وفقً ،اقتضت الضرورة ذلك
وذلك بعد " شامل مجيع العالوات "  بإضافة عبارة توصي اللجنة  " .الالئحة التنفيذية

وعلى ذلك . الواردة يف بداية املادة " للموظف احلق يف إجازة براتب كامل " عبارة 
يع  شامل مج إجازة براتب كامليفللموظف احلق  " :نص املادة بعد التعديل  يكون
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 واألعياد واملناسبات الرمسية والعطالت األخرى األسبوع أيام عطالت يف العالوات
  ، اقتضت الضرورة ذلكإذا هذه العطالت يف، وجيوز تشغيل املوظف قانونا املقررة 

   " . حتددها الالئحة التنفيذيةاليت للقواعد واإلجراءات اويتم تعويضه عنها وفقً
  

 ٥ :نائب األول للرئيس ال

  . هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضلي األخت وداد الفاضل هل
  

 :العضو وداد الفاضل 

شكرا سيدي الرئيس ، مشروع احلكومة مل يتضمن مجيع العالوات ، وأعتقد 
 ا بشأن بعض العالوات ، فأقترح تأجيل البت١٠أن لدى الزميل السيد حبيب مكي اقتراح 

  .األخ السيد حبيب مكي ، وشكرا يف هذه املادة حىت يتم تدارس اقتراح 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  ١٥ 

 :العضو مجال فخرو 

شامل " شكرا سيدي الرئيس ، حني مل تِرد يف النص املقدم من احلكومة عبارة 
، فهل كان راتب اإلجازة سابقًا حيسب بالنظر إىل الراتب األساسي " مجيع العالوات 

  .م الراتب مع العالوات األخرى ؟ وشكرا فقط أ
  ٢٠ 

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
 :العضو فيصل فوالذ 

شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخ مجال فخرو ، فقد كان من األحرى 
 ٢٥شامل مجيع " باألخ مقرر اللجنة أن يوضح للمجلس احلكمة من إضافة عبارة 

هو ذكر أن هذا هو نص احلكومة ولكن مل يقل لنا إن كانت احلكومة ، ف" العالوات 
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تطبق مضمون ذلك النص أم ال ؟ وبعد ذلك أتى بنص اللجنة ، فما احلكمة من هذه 
اإلضافة ؟ فسؤال األخ مجال فخرو يف حمله ، وأظن أن لدى احلكومة رأيا سديدا يف 

  .هذا الشأن ، وشكرا 
  
 ٥ :نائب األول للرئيس ال

ا ، تفضل سعادة األخ الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان شكر
  .اخلدمة املدنية 

  
 :رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

 ١٠  شكرا سعادة الرئيس ، من ناحية عملية ال يوجد فرق فالعالوات تكون 

  . مشمولة يف الراتب ، وشكرا 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  .غتم شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن ال
  ١٥ 

 :العضو عبدالرمحن الغتم 

شكرا سيدي الرئيس ، أظن أن ما ذهب إليه املشرع يف هذا األمر متعلق بعالوة 
املواصالت اليت يستحقها املوظف وهي ليست عالوة مقررة جلميع املوظفني بل هي 
للموظفني الذين يستخدمون سيارام ، وهذه العالوة تقطع عنهم أثناء فترة اإلجازة 

 ٢٠لسنوية ، وكذلك عالوة االتصال نظري إجراء املوظف املكاملات اخلاصة بالعمل ، وهذا ا

 يف هذا الشأن ، حيث يتم خصم هذه - حسب تصوري -هو ما أشار إليه املشرع 
العالوات املخصصة للموظف أثناء إجازته السنوية فقط ، أما باقي العالوات كالعالوة 

  . لموظف أثناء اإلجازة ، وشكرا االجتماعية وغريها فإا تصرف ل
 :نائب األول للرئيس ال

 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

 :العضو فيصل فوالذ 
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شكرا سيدي الرئيس ، توضيح سعادة رئيس ديوان اخلدمة املدنية هو توضيح 
أما بالنسبة للموظف الذي خيرج يف . هام ، وكذلك توضيح األخ عبدالرمحن الغتم 

! وية فهل يعقل أن يعطى عالوة املواصالت وعالوة االتصال أثناء إجازته ؟إجازته السن
واحلال إنه جيب أن نكون حمافظني على املال العام ، إذن البد من قطع عالوة 

 ٥  .املواصالت وعالوة االتصال عن املوظف أثناء إجازته ، وشكرا 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة
  

 ١٠ :و عبداحلسن بوحسني العض

شكرا سيدي الرئيس ، أنا متفهم لطبيعة اللبس احلاصل ، ألن القانون الذي بني 
أيدينا مل يوضح العالوات اليت يستحقها املوظف ، ورمبا يكون هذا هو سبب اللبس ، 
فهناك عالوات وهناك بدالت ، وأعتقد أن املقترح الذي تقدم به األخ السيد حبيب 

وحسبما ذكر سعادة رئيس ديوان . عالوات يف القانون هو أمر صحيح مكي بتضمني ال
 ١٥اخلدمة املدنية فهناك عالوات يستمر املوظف يف استالمها حىت وإن خرج يف إجازة 

 مرتبطة بطبيعة العمل ، - وليست عالوات -كالعالوة االجتماعية ، وهناك بدالت 
السيارة للعمل وليس بدل أي تصرف للموظف عند وجوده يف العمل كعالوة استخدام 

مواصالت ، وهناك عالوة االنتقال اليت متنح للموظف لالنتقال من بيته إىل عمله ، 
وهناك عالوة سيارة متنح للموظف الستخدام سيارته أثناء العمل ، فإذا انقطع املوظف 
 ٢٠عن العمل بسبب اإلجازة فإنه تقطع عنه بعض البدالت ، وهناك عالوات يستمر يف 

وبسبب عدم التفريق بني هذه العالوة يف . عليها كالعالوة االجتماعية مثالً احلصول 
وليس " شامل مجيع العالوات " القانون حصل لبس ، فاقتراحنا هو أن تكون العبارة 

البدالت ، وأعتقد أن هذا املوضوع حيتاج إىل رأي اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ، 
  .وشكرا 

 ٢٥ :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
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 :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن هناك فرقًا بني بدل املواصالت 
وبدل االتصال ، وهذا هو ما أوقع جلنة الشئون التشريعية والقانونية يف هذا اإلشكال 

وص البدالت والعالوات اليت حبيث مل نستطع أن نصل إىل تكوين صورة واضحة خبص
 ٥يتعامل معها ديوان اخلدمة املدنية ، وحىت مع وجود املستشارين مل نستطع أن نتبني فرقًا 

  .واضحا جيعلنا جنزم بقرار معني ، ولذلك التزمنا االحتياط يف هذه اإلضافة ، وشكرا 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  . ديوان اخلدمة املدنية شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل
  ١٠ 

 :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

  : شكرا سيدي الرئيس ، تعريف الراتب الذي وافق عليه جملسكم املوقر هو 
الراتب األساسي املقرر للوظيفة شامالً العالوات الدورية السنوية والتشجيعية اليت " 

عويضات األخرى املقررة حيصل عليها املوظف ، وال يدخل فيه البدالت واملكافآت والت
 ١٥، وكان جملسكم املوقر قد وافق على هذا التعريف " وفقًا ألحكام هذا القانون 

  .والعالوات املشمولة املرتبطة بالراتب األساسي ، وشكرا 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 
  ٢٠ 

 :العضو خالد املسقطي 

 كما جاءت -م فإن التعويض يف هذه املادة شكرا سيدي الرئيس ، حسبما أفه
 يتم وفقًا للقواعد واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية ، ويف -من احلكومة 

الوقت نفسه عدلت اللجنة املادة حبيث يكون للموظف احلق يف إجازته براتب كامل 
 ٢٥املدنية وعلى وتعقيبا على ما ذكره سعادة رئيس ديوان اخلدمة . شامل مجيع العالوت 

 أن يؤخذ - تفاديا هلذه الظروف -النقطة اليت أثارها األخ عبدالرمحن الغتم فإين أرى 
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  بتعديل اللجنة حبيث يكون التعويض مبنيا ومبينا يف مشروع القانون وأن يشمل مجيع 
العالوات ، ال أن نترك األمر لالّئحة التنفيذية بالنسبة ملا هو مشمول ضمن البدالت 

  .ل اإلجازات والعطالت السنوية ، وشكرا خال
  

 ٥ :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك نقطة يف هذه املادة جيب توضيحها وهي 
 ١٠من رصيد أن أيام عطالت األسبوع واألعياد واملناسبات ال تعترب إجازات تستقطع 

  إجازات املوظف ، وإمنا تعترب من أيام العمل الشهري ، فكل ما يستحقه املوظف 
 هو الراتب ، لكن املشكلة هنا هي حتديد العالوات اليت - سواء عمل أم مل يعمل -

يستحقها املوظف أثناء عمله ، وابتعادا عن اإلشكال أقف مع تعديل اللجنة بإضافة 
مع قبول االقتراح الذي طرحته لتحديد العالوات حىت " ات شامل مجيع العالو" عبارة 

 ١٥  .تكون املادة واضحة وال يكون هناك أي إشكال ، وشكرا 

  
 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

 ٢٠ :العضو عبداجلليل الطريف 

 شكرا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح من األخ السيد حبيب مكي بالنص على
العالوات يف صلب القانون ، ومن خالل هذه املداخالت اتضح أن هناك خلطًا بني 

فإن من " شامل مجيع العالوات " العالوات وبني البدالت ، وبإدخال اللجنة عبارة 
وهناك أيضا . املفترض أن يتم حتديد العالوات وحتديد البدالت ليتم البدء يف هذه املادة 

 ٢٥اضل بتعليق هذه املادة إىل حني البت يف اقتراح األخ السيد اقتراح من األخت وداد الف



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٨المضبطة            ) ٤٢(                         م١٣/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

حبيب مكي ، وأعتقد أنه من املناسب طرح هذا االقتراح على الس ليتم البت يف 
  .هذه املادة بعد مناقشة املادة املقترحة من األخ السيد حبيب مكي ، وشكرا 

  
 )تثنية من بعض األعضاء(

  ٥ 

 :نائب األول للرئيس ال

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

  
 ١٠ :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

شكرا معايل الرئيس ، موضوع الراتب موضوع مهم وحيوي ، وأعتقد أن 
جملسكم احلكومة وضعت تعريفًا واضحا يف هذا املشروع ، وقد ناقشته اللجنة وأقره 

املوقر وبينت بالضبط ما تقصده احلكومة من الراتب ، وال حنتاج إىل أن نعود يف كل 
   حمل النقاش -مث نأيت إىل هذه املادة . مادة لنقول بالعالوات أو من دون العالوات 

 ١٥  جندها  اليت تتكلم عن العطالت واإلجازات األسبوعية والعطالت الرمسية ، و-اآلن 

، ولو كانت احلكومة تقصد أن "  احلق يف إجازة براتب كامل للموظف: " تقول 
، ونفس الكالم ينطبق " براتبه األساسي : " يكون الراتب بدون العالوات لقالت املادة 

مت إقراره ، وإذا " الراتب " على املادة التالية اليت سنتطرق إليها إن شاء اهللا ، وتعريف 
عالوة أو بدوا فإننا نرجع إىل الوراء ، رجعنا إىل تعريف الراتب إن كان مع ال

 ٢٠واملقصود هنا هو أن هناك عالوات مرتبطة بالراتب وهي حق للموظف ، أما البدالت 

فتؤخذ حسب طبيعة العمل كبدل العمل اإلضايف ، وبدل السيارة ، وبدل اهلاتف ، 
 يف وغريها ، وهذه كلها تعطى إذا كان املوظف يزاول عمله ، أما إذا كان املوظف

  .إجازة فال يستحق هذه البدالت ، وهذا للحفاظ على املال العام ، وشكرا 
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
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  :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، تعريف الراتب الذي جاء من احلكومة والذي أقرته 
الراتب األساسي املقرر للوظيفة شامالً العالوات : الراتب  " اللجنة والس هو 

 ٥، والذي أوقع اللجنة يف هذا " الدورية السنوية والتشجيعية اليت حيصل عليها املوظف 

وال يدخل فيه البدالت " اللبس هو هذا التعريف ، ألنه تذكر يف التعريف عبارة 
أن نصل إىل صورة ، وقد أردنا ... " واملكافآت والتعويضات والعالوات األخرى 

واضحة عن ماهية هذه العالوات األخرى من خالل ديوان اخلدمة املدنية فلم نستطع 
الوصول ملعرفة هذه العالوات ، حىت إننا مل نستطع التفريق بني معىن البدالت ومعىن 
 ١٠العالوات ، فتارة تسمى بدل مواصالت وتارة أخرى تسمى عالوة مواصالت ، وتارة 

ت وتارة أخرى تسمى بدل اتصاالت ، هلذا حنن أردنا أن حنتاط تسمى عالوة اتصاال
، وجيب أن حيصل املوظف على " شامالً العالوات : " للموظف يف هذا األمر فقلنا 

  .العالوات اليت يستحقها دون البدالت سواء كان يف إجازة أو مل يكن ، وشكرا 
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس 

   .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أمرا وتعقيبا على كالم سعادة وزير 

 ٢٠ ال يشمل - حبسب التعريف -الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب ، فالراتب 

  العالوات ، فيجب أن ننتبه إىل هذا األمر ، والعالوة التشجيعية ليست عالوة 
ة حيصل عليها املوظف يف السنة ، وحنن نتكلم عن العالوات اجتماعية ، بل هي رتب

الثابتة اليت يستحقها املوظف ، وإذا خرج موظف يف إجازة فإنه تدفع له العالوة 
االجتماعية ، وإذا قلنا بدون العالوات فمعىن ذلك إننا نقطع عنه العالوة االجتماعية 

 ٢٥، ألن " شامالً العالوات : " ا اليت يستحقها عندما خيرج يف إجازة ، ولذلك حنن قلن

تعريف الراتب ينص على الراتب األساسي فقط وال يشمل حبسب هذا التعريف 
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العالوات اليت يستلمها املوظف عندما خيرج يف إجازة ، وهذه حقوق يكتسبها 
  .ويستحقها املوظف ، وشكرا 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  ٥ 

  :يل املرتوك العضو مج
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك لبسا يف فهم املادة وفهم معىن الراتب ، 
  فاملادة تذكر مجيع العالوات دون استثناء ، والالئحة التنفيذية لن تكون أقل من 
القانون ، وإذا أصررنا على أن يشمل الراتب مجيع العالوات فمعىن ذلك أن الراتب 

 ١٠فهل اللجنة تقصد مجيع العالوات دون استثناء ؟ . دون استثناء يشمل مجيع العالوات 

يف اعتقادي أن هذا األمر خاطئ ألنه يتطلب منا تعريف الراتب ، وإذا كانت هناك 
عالوات جيب علينا تضمينها يف اإلجازات فيجب أن تذكر بوضوح حىت ال يكون 

  .هناك أي لبس ، وشكرا 
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس 

  .فضل األخ مجال فخرو شكرا ، ت
  

  :العضو مجال فخرو 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لو أمعنا النظر يف مداخلة سعادة وزير الدولة 
 ٢٠  لشئون جملسي الشورى والنواب فسنجد أن اجلواب موجود يف تعريف الراتب ، 

رر الراتب األساسي املق: الراتب : " ولو قرأنا التعريف سنجد أنه ينص على التايل 
، فما هي العالوات الدورية السنوية ؟ ... " للوظيفة شامالً العالوات الدورية السنوية 

من مشروع القانون ، وما هي ) ٣١(لقد وضحنا العالوات الدورية السنوية يف املادة 
من نفس املشروع ، هذا ) ٣٢(العالوات التشجيعية ؟ وقد وضحناها أيضا يف املادة 

 ٢٥   كما أتى يف التعريفات بين املقصود بكلمة الراتب ، يعين أن تفسري الراتب

وال يدخل فيه البدالت واملكافآت : " ولكي يعزز مشروع القانون هذا املعىن قال 
إذن الراتب هو الراتب األساسي باإلضافة إىل العالوة الدورية ... " . والتعويضات 
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وال يدخل : "  على التايل والعالوة التشجيعية فقط ، ولكي يزول  اللبس نص القانون
فهنا مت حتديد الراتب ، ... " فيه البدالت واملكافآت والتعويضات والعالوات األخرى 

وذه العبارة حنن خلقنا اللبس " راتب كامل : " وأعتقد أننا عند صياغتنا للمادة قلنا 
 بني الراتب الكامل والراتب غري الكامل ، وجيب أن نستخدم اللفظ كما جاء يف

 ٥نكون قد " براتب كامل: "فقط ، ألنه عندما نقول " براتب : " التعريف بأن نقول 

، " مجيع العالوات " أتينا بإضافة خلقت لنا لبسا مما حدا باللجنة ألن تضيف عبارة 
) ٤٧(كما جاءت يف التعريفات واستخدمناها يف املادة " راتب " وإذا وقفنا عند كلمة 

إجازة براتب يف أيام العطالت وغريها ؛ نكون قد وضحنا وقلنا إن للموظف احلق يف 
  .األمور كما ينبغي ، وشكرا 

  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، األخ فيصل فوالذ لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها 

  
مثريا نقطة نظام(العضو فيصل فوالذ 

ً
: (  

 ١٥ني فهو شكرا سيدي الرئيس ، هناك ازدواجية يف دور األخ عبداحلسن بوحس

عضو ويف نفس الوقت هو مقرر للّجنة ، وقد طرح بعض املسائل ، وال أعرف هل هو 
يطرحها كعضو من األعضاء أم كمقرر للّجنة ؟ وأعتقد أن املستشار القانوين للمجلس 
  يتفق معي يف هذا اجلانب ، لذا أرجو من سعادتكم ضبط هذا األمر ، 

  .وشكرا 
 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

  .تفضل األخ مقرر اللجنة شكرا ، 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
شكرا سيدي الرئيس ، أنا أدافع عن رأي اللجنة وأوضح ما توصلت إليه اللجنة 
 ٢٥وهو أن الراتب يشمل العالوات ، وهذا هو رأي اللجنة ، فأين اخللط يا أخ فيصل ؟ 

  .وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 

  .قانوين للمجلس شكرا ، تفضل األخ املستشار ال
  :املستشار القانوني للمجلس 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعريف الراتب فهو غري دقيق ، فإذا كان الراتب 

األساسي املقرر للوظيفة شامالً العالوات الدورية السنوية والتشجيعية ، فلماذا مل تذكر 
  بداية املشروع هو هنا العالوة االجتماعية ؟ وعندما يكون التعريف الذي ورد يف 

؟ " براتب " إىل كلمة ) ٤٧(يف املادة " كامل " فلماذا أضيفت كلمة " الراتب " 
  هي اليت أثارت اللبس ، وقد كان باإلمكان أن يكتفى بكلمة " براتب كامل " فعبارة 

 ١٠أمر آخر هو أن اللجنة أخذت باقتراح جملس . ألن الراتب معرف ومفهوم " براتب " 

  فهي قد استرشدت ذه اإلضافة وأخذت " شامالً العالوات "  عبارة النواب بإضافة
فإن النص على أن الراتب كامل وشامل مجيع العالوات ) ٤٧(أما بالنسبة للمادة . ا 

أمر وارد ، فاملفروض أال يعترب يوم العطلة يوم إجازة ، هلذا فإنه يكون الراتب هنا 
افة هنا بأن يكون الراتب شامالً ؛ هلا مربر ، شامالً مجيع العالوات والبدالت ، واإلض

 ١٥ولكن قد تكون هذه اإلضافة حمل نظر يف املواد اليت سنناقشها الحقًا وذلك استنادا إىل 

إضافة جملس النواب ، وأعتقد أنه قد يثار هذا املوضوع عندما نتطرق إىل بقية املواد ، 
  .ولكين أعتقد أن اإلضافة هنا صحيحة ، وشكرا 

  

  :ئب األول للرئيس النا
 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  

  :العضو حممد هادي احللواجي 
شكرا سيدي الرئيس ، قبل طرح وجهة نظري أود أن أوضح أن ممثلي ديوان 
اخلدمة املدنية كانوا موافقني على هذه اإلضافة أيضا ، وأن الذي جعلنا نؤكد هذه 

 ٢٥لس النواب عليها هو أننا مل نستطع أن نفهم موضوع اإلضافة ونتفق مع اإلخوة يف جم

الزيادة السنوية ، هل هي عالوة أم هي حق ثابت لكل موظف ؟ وهل العالوة 
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االجتماعية هي الزيادة السنوية أم ماذا ؟ وهل هي ملواجهة غالء املعيشة أم ماذا ؟ لذا 
  .أردنا أن نؤكد هذا احلق ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس 
٥  .ا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي شكر 

  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
شكرا سيدي الرئيس ، إذا كانت اللجنة تقول إا مل تتضح لديها الرؤية ، ومل 
يستطع ديوان اخلدمة املدنية توضيح هذا األمر ، فال جيوز أن تأيت اللجنة وتضع ما مل 

وع ومن مث تطلب منا التصويت عليها ، ألنه جيب أن يوضح هلا يف مادة من مواد املشر
 ١٠يتضح األمر لدى اللجنة أوالً ، لذا أقترح أن تعاد املادة إىل اللجنة ملزيد من التوضيح ، 

  .وشكرا 
  

  )تثنية من بعض األعضاء(
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
  الرئيس ، للتوضيح أردت أن أسأل اإلخوة يف ديوان اخلدمة شكرا سيدي 

 ٢٠ما هي العالوات اليت يستلمها املوظف عندما خيرج يف إجازة ؟ أرجو اإلجابة : املدنية 

  .عن هذا السؤال ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان خلدمة املدنية 

  ٢٥ 

  :وان اخلدمة املدنية وكيل دي
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شكرا سيدي الرئيس ، سأتطرق مرة أخرى إىل الراتب األساسي ، فالراتب 
األساسي يشمل الراتب باإلضافة إىل الزيادة الدورية ، والعالوة االجتماعية ، وهذا 
حبسب قرار مسو رئيس جملس الوزراء ، فالعالوة االجتماعية جزء من الراتب حبكم 

وه ، وعندما نتكلم عن البدل فإنه يعين تلك العالوة املرتبطة بأداء القرار الصادر عن مس
 ٥فالسيارة تستخدم لغرض يتعلق بأداء مهام الوظيفة اليت ) بدل السيارة(الوظيفة ، مثالً 

يشغلها املوظف ، وهذا البدل ينتفي مىت ما خرج املوظف يف إجازة سنوية ، أما يف 
  .بقى ، وشكرا العطل الرمسية فإن مجيع هذه البدالت ت

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، لدي طلب بقفل باب النقاش ، وقبل أن أطرحه للتصويت أعطي 
 ١٠الكلمة لسعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى 

  .والنواب فليتفضل 
  

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
فنحن ليس لدينا مانع من تعديل ) ٤٧(لنسبة للمادة شكرا معايل الرئيس ، با

 ١٥  .اللجنة ، ألنه أمر مطبق وهو حتصيل حاصل ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

  شكرا ، واآلن هل يوافق الس على قفل باب النقاش ؟
  

 ٢٠  )أغلبية موافقة(

  
  :النائب األول للرئيس 

  ملاذا أنت ممتنع عن إذن يقفل باب النقاش ، األخ عبدايد احلواج ، 
  التصويت ؟

  ٢٥ 

  :العضو عبدايد احلواج 
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شكرا سيدي الرئيس ، لقد قلنا سابقًا إن طاليب الكالم واملسجلني على اللوحة 
  .اإللكترونية جيب أن يعطوا احلق يف الكالم ، ومن مث يقفل باب النقاش ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٥  .لقانوين للمجلس شكرا ، تفضل األخ املستشار ا

  
  :املستشار القانوني للمجلس 

شكرا سيدي الرئيس ، إنْ طُلب قفل باب النقاش فإنه يفترض وجود من يطلب 
الكالم ، وبسبب استطالة املناقشة يتقدم ثالثة من األعضاء بطلب قفل باب النقاش مع 

 ١٠نقاش إذا ترك افتراض وجود من يريد الكالم يف نفس املوضوع ، فال قيمة لقفل باب ال

األمر جلميع املتحدثني بالكالم ، فالس يقرر إذا كان قد اكتفى بالنقاش حول 
  .املوضوع أم ال ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ١٥واآلن سأطرح االقتراح . شكرا ، األخ عبدايد احلواج ، هذا إجراء قانوين 

  ملادة إىل اللجنة ؟األبعد للتصويت ، فهل يوافق الس على إعادة هذه ا
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

  .إذن تعاد هذه املادة إىل اللجنة ، وأرفع اجللسة لالستراحة 
  

  )رفعت اجللسة ثم استؤنفت(
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس 

  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ٤٨(بسم اهللا نستأنف اجللسة ، وننتقل إىل املادة 
  

  :بوحسني العضو عبداحلسن 
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 :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة           ) : ٤٨(املادة  
 "  يوم عمل عن كـل      )٣٠( إجازة اعتيادية براتب كامل مبعدل       ايستحق املوظف سنوي 

 حساب هذه اإلجـازة أيـام       يفيدخل    الشهر ، وال   يف عمل ونصف    يسنة بواقع يوم  
ة والعطالت األخرى ، وال جيـوز مـنح هـذه            واملناسبات الرمسي  األسبوعيةالعطالت  
 ٥ وال جيوز تقـصري اإلجـازة     . بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل        إالاإلجازة  

وحيتفظ املوظـف  .  أو تأجيلها أو قطعها إال ألسباب تقتضيها مصلحة العمل     االعتيادية
ـ         اليت االعتياديةبرصيد إجازته    سموح بنقلـه    مل ينتفع ا بشرط أال يتجاوز الرصيد امل

شامل "  توصي اللجنة بإضافة عبارة      :توصية اللجنة   " . ل   يوم عم  )٧٥(للسنة التالية   
الواردة يف " للموظف احلق يف إجازة براتب كامل    " وذلك بعد عبارة    " مجيع العالوات   

 ١٠ ايستحق املوظـف سـنوي     " : نص املادة بعد التعديل      وعلى ذلك يكون  . بداية املادة   

 يوم عمل عن كل سنة      )٣٠( مبعدل    شامل مجيع العالوات   ة براتب كامل  إجازة اعتيادي 
 حساب هذه اإلجازة أيام العطالت      يفيدخل    الشهر ، وال   يفبواقع يومي عمل ونصف     

 بعد  إالاإلجازة    ، وال جيوز منح هذه     األخرى واملناسبات الرمسية والعطالت     األسبوعية
 أو تأجيلها االعتياديةز تقصري اإلجازة  وال جيو  .مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل      

 ١٥وحيتفظ املوظـف برصـيد إجازتـه       . أو قطعها إال ألسباب تقتضيها مصلحة العمل        

 )٧٥( مل ينتفع ا بشرط أال يتجاوز الرصيد املسموح بنقله للسنة التالية             اليت االعتيادية
ابقة ، فهل يـرى  ، وهذه املادة ا نفس التعديل الذي أدخل على املادة الس   " يوم عمل 

  . الس إعادة املادة إىل اللجنة ؟ وشكرا 
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

شكرا ، هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ حممد هادي 
  .احللواجي 

  

  :العضو حممد هادي احللواجي 
 ٢٥شامل " شكرا سيدي الرئيس ، هناك الكثري من املواد اليت متت إضافة عبارة 

إليها ، وإضافةً إىل األسباب اليت ذكرا عند مناقشة املادة السابقة فإن " العالوات مجيع 
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اإلخوة يف جملس النواب أضافوا هذه العبارة يف كل مواد مشروع القانون ، وبناًء على 
  .، وشكرا ) ٤٧(موافقة احلكومة على هذه اإلضافة أطلب إعادة مناقشة املادة 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٥كرا ، هناك طلب من رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية بإعادة مناقشة ش

واليت سبق أن وافق الس على إعادا إىل اللجنة ، وقبل أن نصوت على ) ٤٧(املادة 
هذا الطلب أعطي الكلمة لسعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون 

  . جملسي الشورى والنواب فليتفضل 
  

 ١٠  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

شكرا معايل الرئيس ، حنن نرى أن التعديل الذي أضيف ال يغري من نص املادة 
  .شيئًا ، فهو جمرد توضيح للنص ، فليس لدينا مانع من التعديل ، وشكرا 

  :النائب األول للرئيس 
  ؟ ) ٤٧(شكرا ، هل يوافق الس على إعادة مناقشة املادة 

  ١٥ 

  )أغلبية موافقة (
  

  :النائب األول للرئيس 
  .إذن تعاد مناقشة هذه املادة ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 

  ٢٠ 

  :العضو الدكتورة بهية اجلشي 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سبب اإلشكالية جاء من التعريفات ، ألن 

الراتب : الراتب : "  كالتايل تعريف الراتب يف املادة اليت تطرقت إىل التعريفات كان
األساسي املقرر للوظيفة شامالً العالوات الدورية السنوية والتشجيعية اليت حيصل عليها 

 ٢٥  ، هنا تنص املادة على أن يكون الراتب ... " املوظف ، وال يدخل فيه البدالت 

رف شامالً ، وأعتقد أنه جيب أن ينقسم تعريف الراتب إىل قسمني ، القسم األول يع
الراتب األساسي ، والقسم الثاين يعرف الراتب الكامل ، وقد اقترح األخ مجال فخرو 
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 يقصد - هنا -" راتب " ألن كلمة " كامل " أن تبقى املادة نفسها دون ذكر كلمة 
منها الراتب األساسي ، أي أن املوظف عندما يكون يف إجازة رمسية ال حيصل على 

إجحاف للموظف ، لذلك أقترح إعادة النظر يف العالوة االجتماعية ، وهذا به 
  .، وشكرا " راتب " التعريفات لكي نعرف املقصود من كلمة 

  ٥ 

  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، لكل عضو احلق يف طلب إعادة مناقشة أية مادة مت إقرارها ، وهذا 

  .تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس . حبسب الالئحة الداخلية 
  

 ١٠  :ر القانوني للمجلس املستشا

بالتعديالت اليت أجرا اللجنة ) ٤٧(شكرا سيدي الرئيس ، إذا مت إقرار املادة 
فهذا يستوجب إعادة النظر يف التعريفات ، وخصوصا تعريف الراتب ، وهذا جتيزه 
الالئحة الداخلية ، فعندما يتم إقرار مادة معينة تتعلق مبادة سابقة جيوز إعادة النظر يف 

  : باعتبار أنه أدخل عليها تعديل ينص على أن ) ٤٧( املادة ، وإذا أُقرت املادة هذه
 ١٥  يف حني أن التعريف الوارد يف املادة " للموظف احلق يف إجازة براتب كامل " 

دون ذكر الراتب األساسي ، فهنا متت إضافة تستوجب " الراتب : " ينص على ) ٤(
  .، وشكرا ) ٤٧(ملادة إعادة تعريف الراتب ، هذا إذا أُقرت ا

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 

  
  .العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، ما أردت قوله ذكَره األخ املستشار القانوين للمجلس ، 
لك ، ومبا فإذا عدلنا يف مادة ما تتعلق بالتعريفات فإنه جيب تعديل التعريفات بناًء على ذ

 ٢٥أن هناك توافقًا بني اللجنة واحلكومة املوقرة فإين ألتمس من الس املوقر التصويت على 

  .ما اقترحته اللجنة ، وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون 

  .جملسي الشورى والنواب 
  

 ٥  :لسي الشورى والنواب وزير الدولة لشئون جم

سببت لبسا ، ولو حذفنا هذه " كامل " شكرا معايل الرئيس ، قد تكون كلمة 
  فإنه أفضل ، وهذا أمر مطبق يف ... " للموظف احلق يف إجازة براتب : " الكلمة وقلنا 

احلكومة ، حيث إن مجيع موظفي احلكومة خالل العطالت األسبوعية والرمسية 
أما بالنسبة ملوضوع العالوة االجتماعية فهي جزء من الراتب . كاملة يستلمون رواتبهم 

 ١٠  .األساسي وتدخل ضمن الراتب التقاعدي ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة 
  .بديوان اخلدمة املدنية 

 ١٥  :ة بديوان اخلدمة املدنية الوكيل املساعد للتنظيم واإلدار

  شكرا سيدي الرئيس ، لقد طُرحت بعض األسئلة من قبل اإلخوة أعضاء الس 
  املوقر ، لذا امسحوا يل بتعريف العالوات غري املرتبطة بالعمل ، فهي العالوات 
اليت يستمر صرفها للموظف أثناء اإلجازات براتب كاإلجازات السنوية واملرضية 

   حني أا توقف خالل اإلجازات دون راتب ، وهي العالوة واألمومة ، يف
 ٢٠االجتماعية ، وعالوة اإلشراف على سكن داخلي ، وعالوة املالبس ، وعالوة التمثيل 

أما بالنسبة . الدبلوماسي ، وعالوة املؤهل العلمي ، فهذه العالوات غري مرتبطة بالعمل 
 من راتب املوظف أثناء اإلجازات للبدالت املرتبطة بالعمل فهي البدالت اليت ختصم

براتب وتوقف أثناء اإلجازات بدون راتب ، فهي تشمل السيارة ، واالستدعاء ، 
واالنتقال ، واإلنابة ، وطبيعة العمل ، وبعض عالوات التمريض يف الوحدات اخلاصة ، 

 ٢٥، ألن العالوات هي " عالوات " هلذه األمور ال كلمة " بدالت " وتستخدم كلمة 

لزال " كامل " فإنه لو حذفت كلمة ) ٤٧(أما خبصوص املادة . وات االجتماعية العال
اللبس ، وكما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون جملس الشورى والنواب فإن عدد أيام 
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يوما ، أما اإلجازات فهي اإلجازات الرمسية ) ١٥(العطل الرمسية يف اململكة هو 
قرر لظروف خاصة ويومي اخلميس واجلمعة من باإلضافة إىل اإلجازات اخلاصة اليت ت

  .كل أسبوع ، وشكرا 
  

 ٥  :النائب األول للرئيس 

  .  شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  

  :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
لكي تتماشى املادة مع " كامل " شكرا سيدي الرئيس ، أنا مع حذف كلمة 

 ١٠  .، وشكرا ) ٤(تب يف املادة تعريف الرا

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 ١٥  :العضو مجيل املرتوك 

شكرا سيدي الرئيس ، مازال اللبس موجودا ، فسعادة الوزير اقترح حذف 
وقال إنه ليس هناك مانع من أن يشمل الراتب مجيع العالوات أثناء " كامل " كلمة 

 بينما األخت سامية خليل املؤيد قالت إن هناك بعض العالوات ال تدخل اإلجازة ،
ضمن الراتب ، فهل حنن نقول جبميع العالوات أم ال ؟ ألن هناك لبسا ، فهي قالت إن 
 ٢٠عالوات السكن ال تدخل ضمن الراتب يف فترة اإلجازة ، وجيب توضيح الفرق بني 

  .العالوات والبدالت ، وشكرا 
  

  : للرئيس النائب األول
شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة 

 ٢٥  .بديوان اخلدمة املدنية 
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  :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية 
شكرا سيدي الرئيس ، ما ذكرته هو عالوة اإلشراف على سكن داخلي ، 

خلميس واجلمعة اليت تصرف العالوة فيها ، فليس من وأيام العطل الرمسية وإجازة يومي ا
املعقول أن ختصم العالوة االجتماعية يف عطلة عيد الفطر مثالً ، وعندما يأخذ املوظف 
 ٥إجازة سنوية فإن العالوة االجتماعية تبقى ، أما عالوة اإلنابة وعالوة االنتقال وعالوة 

  .اهلاتف فهي ختصم من الراتب ، وشكرا 
  

  :ألول للرئيس النائب ا
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

  ١٠ 

  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
شكرا سيدي الرئيس ، أعود إىل ما تفضل به املستشار القانوين للمجلس من 
أننا جيب أن نعود إىل املادة اليت وردت ا التعريفات ، ونعرف الراتب األساسي ، 

نعرف العالوات ، والبدالت ، وذلك لكي تكون هذه األمور والراتب الكامل ، و
 ١٥  .واضحة عندما نتكلم عنها ، وشكرا 

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

  
  :العضو حممد هادي احللواجي 

 ٢٠  شكرا سيدي الرئيس ، حتدث بعض اإلخوة عن حفظ املال العام ، وإذا 

فقد نقع يف مشكلة ، فتفسري راتب كامل قد يشمل العالوات " مل راتب كا: " قلنا 
والبدالت واملكافآت أيضا ، فنحن نريد أن نضمن للموظف احلصول على العالوة اليت 
يستحقها فالبدل هو مقابل شيء ، ولكن العالوة هي حق ثابت ومكتسب لكل 

  .موظف ، فنحن نوافق ونؤيد رأي احلكومة ، وشكرا 
  ٢٥ 

  :ول للرئيس النائب األ
  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
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  :العضو عبداحلسن بوحسني 
شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن ما ذكرته األخت سامية خليل املؤيد 
سليم ، وأرجو منكم االنتباه إىل أمرين ، فالعطَل نوعان ، النوع األول هو عطَل 

 ٥ذه العطَل اليت تستمر شهرا كامالً أو يأخذها املوظف وهي اإلجازة السنوية ، ويف ه

  أكثر ختصم العالوات اليت ال ترتبط بالعمل ، ولكن تدفع للموظف العالوة 
، ) يوم ، يومان ، ثالثة أيام ( والنوع الثاين هو العطَل الرمسية القصرية . االجتماعية 

ولو أُريد خصم ويف هذه العطَل تدفع للموظف مجيع املستحقات ، ألا عطَل قصرية ، 
العالوات من مجيع املوظفني فستكون هناك إجراءات وظيفية واستمارات ال حصر هلا 
 ١٠ستكلف أكثر من اخلصم نفسه ، ولذلك فإن هذه املادة تعاجل فقط اإلجازات الرمسية 

مثل عطلة العيد الوطين وعطلة عيد الفطر ، ففي هذه العطَل تدفع مجيع العالوات 
أما يف العطالت الطويلة .  هناك إجراءات كثرية ال داعي هلا للموظف حىت ال تكون

فتخصم العالوات املرتبطة بأداء املوظف واليت يستحقها مادام يقوم بالعمل ، فهذه املادة 
ال تعاجل العطالت الطويلة إمنا تعاجل العطالت الرمسية القصرية ، فما ذكرته األخت 

 ١٥هذه املادة كما جاءت وكما مت االتفاق سامية املؤيد صحيح ، وأرجو التصويت على 

  .عليها بني احلكومة واللجنة ، وشكرا 
  :النائب األول للرئيس 

  شكرا ، هذا يعين أن احلكومة متفقة مع اللجنة على هذه املادة مع حذف كلمة 
تفضل األخ السيد حبيب . ، وهذا طبعا مع اإلضافات اليت اقترحتها اللجنة " كامل " 

 ٢٠  .مكي 
  

  :و السيد حبيب مكي العض
شكرا سيدي الرئيس ، اإلخوان الذين سبقوين يف الكالم طالبوا بإعادة تعريف 

، واألخت سامية املؤيد فرقت بني العالوات العامة جلميع املوظفني " الراتب " كلمة 
 ٢٥والعالوات املختلفة اليت حيصل عليها املوظف حبسب الوظيفة ، ويف تعريفها للعالوات 

  رةً تقول هي عالوة انتقال ومرةً أخرى تقول هي بدل انتقال ، بينما املادة والبدالت م
متنح عالوة : "  تنص على التايل ٢٠٠٢لسنة ) ٦٠٩(من نظام اخلدمة املدنية رقم ) ٣(
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 دينارا شهريا ملوظفي احلكومة املدنيني نظري مصاريف انتقاهلم بني ٢٠انتقال مبعدل 
  . فهي عالوة انتقال وليست بدل انتقال ، وشكرا ،" أماكن السكن ومواقع العمل 

  

  :النائب األول للرئيس 
 ٥شكرا ، أقترح أن تقدم احلكومة قائمة تذكر فيها البدالت وقائمة تذكر فيها 

العالوات حىت يكون األمر واضحا للّجنة ، ومن مث يتم تغيري الكلمات إذا كانت قد 
  . مجال فخرو تفضل األخ. استخدمت يف غري حملها الصحيح 

  

  :العضو مجال فخرو 
 ١٠ألا " كامل " شكرا سيدي الرئيس ، أشكر احلكومة ملوافقتها على إلغاء كلمة 

لقد ذكر سعادة الوزير أن الراتب يتضمن العالوة االجتماعية ، . زيادة ال داعي هلا 
يتضمن  ال - كما جاء يف املادة اليت تطرقت إىل التعريفات -والتعريف احلايل للراتب 

العالوة االجتماعية ، إذن حنن اآلن نأيت لنحل املشكلة مبشكلة أخرى نسيناها ، 
  والسبب هو استعجالنا يف حبث األمر اآلن وكأن مصاحل البلد ستتعطل إن مل نقر املادتني 

 ١٥، فاألجدى واألجدر واألصح هو أن ندرس هذه املادة دراسة مستفيضة ، ) ٤٨و٤٧(

 املواد ، فإذا أخطأنا يف إقرار هذه املادة فإننا سنخطئ يف املواد ألا تتكرر يف كثري من
األخرى أيضا وسوف يكون هذا القانون قانونا ضعيفًا وليس قانونا متكامالً ، وما هو 
الضرر لو أرجأنا مناقشة هذه املادة ملدة أسبوع واحد ؟ لكي جيتمع اإلخوان يف اللجنة 

 كما -، وهل يتضمن الراتب " الراتب " عىن كلمة مع اإلخوان يف احلكومة ليفسروا م
 ٢٠شامل مجيع "  العالوة االجتماعية ؟ وما هو املقصود بعبارة -ذكر سعادة الوزير 

 - بعدم وضوح الصياغة القانونية -املوجودة يف املادة ؟ فنحن سنضع " العالوات 
ه ، ألننا مل نوضح اإلخوان التنفيذيني يف مأزق ، وسنأيت حناسبهم على خطأ حنن ارتكبنا

  .الصياغة القانونية ، وشكرا 
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
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  :العضو فؤاد احلاجي 
شكرا سيدي الرئيس ، املوضوع أُشبع نقاشا ، وأتفق مع األخ مجال فخرو ، 

   قادر على تفسري فإىل اآلن حنن خمتلفون يف فهم التعريف ، فديوان اخلدمة املدنية غري
التعريف ،كما أننا ال نفهم هذا التعريف على الرغم من اجتماعاتنا مع اإلخوان يف 
 ٥اللجنة ، ولكل جهة تفسريها ، وقد صوتنا من قبل على إعادة املادة إىل اللجنة 

لدراستها دراسة مستفيضة حىت ال تكون تعريفاتنا وحلولنا ارجتالية يف هذا الوقت ، 
ألف موظف يف الدولة ، وأقترح مرة أخرى إعادة املادة إىل ) ٤٠ (فاملوضوع ميس

  .اللجنة حىت ال نستعجل يف إصدار القرار ، وشكرا 
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس 

شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة 
  .بديوان اخلدمة املدنية 

  

  :ة بديوان اخلدمة املدنية الوكيل املساعد للتنظيم واإلدار
 ١٥  شكرا سيدي الرئيس ، ردا على األخ السيد حبيب مكي أود أن أوضح أنين 

  أخطأت ، فالعالوات هي العالوة االجتماعية مثالً ، أما البدالت فهي بدالت 
، ولكن " عالوة انتقال " انتقال ، وصحيح أننا يف األنظمة واللوائح احلالية نذكر عبارة 

املعمول به يف دول جملس التعاون والذي يرتئي الديوان العمل به بعد إصدار االجتاه 
ستظهر يف الالئحة التفسريية جلميع األمور اليت " البدالت " القانون هو أن كلمة 

 ٢٠، هذا من أجل التفريق ، ألن هناك لبسا يف ... ) بدل انتقال ، بدل هاتف ( ذكرا 

 - إذا كان هناك لبس -ماهية البدل ، ومن ادي الوقت احلاضر حول ماهية العالوة و
  ، وهذا جمرد ) ٤٧(يف املادة " العالوات " بعد كلمة " والبدالت " إضافة كلمة 

  .اقتراح ، وشكرا 
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
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  :العضو حممد هادي احللواجي 
جيوز بقرار من " اليت أقرها الس تذكر أنه ) ٣٣(شكرا سيدي الرئيس ، املادة 

  رئيس جملس الوزراء بناء على توصية من ديوان اخلدمة املدنية تقرير عالوات أخرى 
  ، فالعالوات األخرى اليت قد تقرر تكون ضمن الراتب ومشمولة يف ... " للموظفني 

 ٥ألنه قد تقرر عالوات أخرى الراتب ، وهذا ما أرادت اللجنة أن تتفاداه ذه اإلضافة ، 

  مستقبالً وتكون من حق املوظف ، ومن هنا حنن أردنا االحتياط ذه اإلضافة ، 
  .وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 

  
  :العضو منصور بن رجب 

دة شكرا سيدي الرئيس ، مادامت اللجنة واحلكومة املوقرة متفقتني على هذه املا
  .فإنين أدعو الس املوقر إىل التصويت على املادة ، وشكرا 

  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 

  :العضو عبدايد احلواج 
شكرا سيدي الرئيس ، كما أوضح األخ مجال فخرو فإن املادة مهمة ومرتبطة 

 ٢٠ من احلكومة أن تقدم إلينا -على طلبكم  وقد وافقنا -وسعادتكم طلبتم . مبواد أخرى 

يف اجللسة القادمة مذكرة توضح فيها املقصود بالعالوات واملقصود بالبدالت ، وعلى 
هل ما هو خمصص للسكن عالوة : سبيل املثال أسأل اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية 

دالً فهذا ال جيوز ، أم بدل ؟ ألنه إذا اعتربناه عالوة فهو ليس بعالوة ، وإذا اعتربناه ب
ألنه ال ينقطع يف فترة اإلجازات ، فأرجو إعادة هذه املادة إىل اللجنة على أن نناقشها 

 ٢٥  .يف األسبوع القادم إن شاء اهللا ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
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  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
  

  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
رئيس ، كأننا ندور يف حلقة مفرغة ، فقد قضينا أكثر من ساعة شكرا سيدي ال

 ٥ومت طرح املادة للتصويت ، ووافق الس على إعادا إىل اللجنة لعدم وضوحها ، مث 

طلب األخ رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية حبثها يف الس مرة أخرى ، ومازلنا 
 الس على إعادة املادة إىل اللجنة ، فلترجع ندور يف احللقة املفرغة نفسها ، وقد وافق

  .إىل اللجنة لننهي املوضوع ، وشكرا 
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس 

شكرا ، هناك اقتراح مقدم وهو التصويت مرة أخرى على إعادة املادة إىل 
  اللجنة ، وهناك اقتراح آخر وهو التصويت عليها بتعديل اللجنة مع حذف كلمة 

  .لي األخت الدكتورة فوزية الصاحل تفض" . راتب " 
  

 ١٥  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، سبب هذه اإلشكالية هو أننا حمتاجون إىل أن يزودنا 
ديوان اخلدمة املدنية بكل التعريفات للعالوات والبدالت واملكافآت وغريها ، وأعتقد 

  سيساعدها على اختاذ القرار ، أنه إذا مت توفريها فإن ذلك سيسهل عمل اللجنة و
  .وشكرا 

 ٢٠  :النائب األول للرئيس 

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

  
  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

 ٢٥رمسية ، شكرا معايل الرئيس ، حنن نتكلم عن اإلجازات األسبوعية والعطَل ال

للموظف احلق يف إجازة : " وحق املوظف خالل هذه الفترات ، فعندما قال املشرع 
فمعىن هذا الكالم أن الراتب ال ينقص منه شيء خالل العطَل ... " براتب كامل 

الرمسية واإلجازات األسبوعية ، هذا ما قصده املشرع وهو أن يشمل الراتب العالوات 
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قه املوظف ، وهذا معناه أن يتسلّم املوظف الراتب كامالً والبدالت وكل شيء يستح
غري منقوص ، فالنص احلكومي يعطي املوظف حقوقه مجيعها يف راتبه مبا فيها عالواته 

  .وبدالته كاملة ، فنحن نتكلم عن اإلجازات األسبوعية والعطَل الرمسية فقط ، وشكرا 
  

 ٥  :النائب األول للرئيس 

  .مد هادي احللواجي شكرا ، تفضل األخ حم
  

  :العضو حممد هادي احللواجي 
شكرا سيدي الرئيس ، إذا كانت اللجنة واحلكومة متفقتني فهل تريدون أن 

 ١٠  .وشكرا ! جنتمع لنختلف ؟

  
  :النائب األول للرئيس 

شكرا ، لدينا اآلن املادة بتعديل اللجنة وقد وافقت عليها احلكومة ، كما أن 
، وحنن اآلن " كامل " يل احلكومة على املادة حبذف كلمة اللجنة موافقة على تعد

 ١٥سنصوت على املادة ذا التعديل ، ويستطيع أي عضو أن يتقدم بطلب إعادة مناقشة 

املادة اليت تتطرق إىل التعريفات ، وأطلب من األخ مقرر اللجنة قراءة املادة بالتعديل 
  .املذكور فليتفضل 

  
  :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ٢٠للموظف احلق يف إجازة براتب شامل : " را سيدي الرئيس ، النص هو شك

مجيع العالوات يف أيام عطالت األسبوع واألعياد واملناسبات الرمسية والعطالت 
األخرى املقررة قانونا ، وجيوز تشغيل املوظف يف هذه العطالت إذا اقتضت الضرورة 

، " ءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية ذلك ، ويتم تعويضه عنها وفقًا للقواعد واإلجرا
  .وشكرا 

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
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  :العضو مجيل املرتوك 
شكرا سيدي الرئيس ، سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

  ت مجيع العالوا: " فيجب أن تكون العبارة كالتايل " البدالت " ذكر كلمة 
 ٥  .، واألخ مقرر اللجنة مل يذكر ذلك ، وشكرا ... " والبدالت 

  
  :النائب األول للرئيس 

 مل تتفقوا على صيغة حمددة للمادة فأرى أنه من - إىل اآلن -شكرا ، إذا كنتم 
  ...األفضل إعادا إىل اللجنة ، ومرة أخرى سأطرح للتصويت إعادة املادة 

  ١٠ 

نامستأذ(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

: (  
  سيدي الرئيس ، احلكومة واللجنة توافقان على العالوات ، وحىت إضافة كلمة 

ال تغري شيئًا ، ألن هذا األمر هو تقنني واقع ، فاآلن تدفع للموظف " البدالت " 
العالوات والبدالت عن أيام العطل الرمسية ، وليس هناك مانع من هذه اإلضافة ، 

 ١٥  .وشكرا 

  
   :النائب األول للرئيس

شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان 
  .اخلدمة املدنية 

  ٢٠ 

  :رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
" كامل " شكرا سعادة الرئيس ، يف احلقيقة إن احلكومة عندما أوردت كلمة 

بارة كانت دف إىل أن يكون الراتب شامالً للعالوات والبدالت ، واللجنة أضافت ع
 أن تكون -" كامل "  إذا أُريد حذف كلمة -، وحنن نرى " شامل مجيع العالوات " 

 ٢٥  .، وشكرا " شامل مجيع العالوات والبدالت : " العبارة كالتايل 

  
  :النائب األول للرئيس 
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  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  
  :ة وكيل ديوان اخلدمة املدني

  ...شكرا سيدي الرئيس ، للتوضيح 
  ٥ 

مثريا نقطة نظام(العضو خالد املسقطي 
ً

: (  
سيدي الرئيس ، أنا ال أفهم ما جيري يف هذا الس ، فهناك تصويت على املادة 
بتعديل اللجنة ومبوافقة احلكومة ، واملبدأ واضح ، وهناك توصية من اللجنة إىل الس ، 

افق على أية مادة من مواد مشروع القانون ، بل الس هو وليست اللجنة هي اليت تو
 ١٠من يوافق على مشروع القانون ، فكيف يكون هناك تصويت وتوجد يف الوقت نفسه 

فأرجو أن نلتزم بالالئحة ! أصوات من كل جهة تطالب مبناقشة املادة مرة أخرى ؟
كومة ، وإذا مل نوافق على الداخلية ونصوت اآلن على املادة بتعديل اللجنة ومبوافقة احل

  .وشكرا !! ذلك فإن املادة تعاد إىل اللجنة مرة أخرى حىت لو جيء بأناس من السماء 
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة بقراءة املادة بالتعديل املقترح 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
ق يف إجازة براتب شامل للموظف احل: " شكرا سيدي الرئيس ، النص هو 

 ٢٠مجيع العالوات والبدالت يف أيام عطالت األسبوع واألعياد واملناسبات الرمسية 

والعطالت األخرى املقررة قانونا ، وجيوز تشغيل املوظف يف هذه العطالت إذا اقتضت 
الضرورة ذلك ، ويتم تعويضه عنها وفقًا للقواعد واإلجراءات اليت حتددها الالئحة 

  .، وشكرا " ذية التنفي
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس 

  ...شكرا ، أطرح للتصويت هذه املادة كما قرأها األخ مقرر اللجنة 
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مثريا نقطة نظام(العضو عبدالرمحن جواهري 

ً
: (  

سيدي الرئيس ، هناك اقتراح من األخ مجال فخرو واألخ الدكتور عبدالرمحن 
راح األبعد ، فيجب أن يكون التصويت على بوعلي بإعادة املادة إىل اللجنة وهو االقت

 ٥  ...االقتراح األبعد أوالً ومن مث التصويت على 

  
موضحا(النائب األول للرئيس 

ً
: (  

لقد صوتنا على هذا االقتراح من قبل ووافقنا عليه ، ولكننا بعد ذلك أعدنا 
  ...النظر يف 

  ١٠ 

مقاطعا(العضو عبدالرمحن جواهري 
ً

: (  
  عادة املادة إىل اللجنة قائما إىل اآلن ، فيجب ولكن مازال االقتراح بإ

  ...التصويت 
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس 

  سأعطي الكلمة لألخ املستشار القانوين للمجلس إلبداء الرأي القانوين 
  .فليتفضل 

  

  :املستشار القانوني للمجلس 
 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، الكالم الذي تفضل به األخ عبدالرمحن جواهري وارد ، 

مادام هناك اقتراح بإعادة املادة إىل اللجنة فينبغي أن يطرح للتصويت ، وهذا هو ف
االقتراح األبعد ، ألن التصويت األول ألغي وأعيد النظر يف املادة من جديد ، ومرة 
أخرى قُدم اقتراح بإعادة املادة إىل اللجنة ، فإذن هذا االقتراح قائم وهو االقتراح األبعد 

  ح للتصويت ، وإذا مل تتم املوافقة على اإلعادة يؤخذ الرأي على وينبغي أن يطر
 ٢٥  .التعديل ، وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 
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  ...شكرا ، إذن سأطرح للتصويت إعادة املادة إىل اللجنة 
  

مستأذنا(العضو مجال فخرو 
ً

: (  
 سيدي الرئيس ، بعد الشرح الذي مت أسحب اقتراحي مكتفيا بالتعديل املقترح

 ٥  .الذي قرأه األخ مقرر اللجنة ، وشكرا 
  

  ) :ًمتسائال(النائب األول للرئيس 
  شكرا ، األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي ، ماذا عن اقتراحك ؟

  

جميبا(العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
ً

: (  ١٠ 

  .أنا كذلك أسحب اقتراحي ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
بالتعديل الذي قرأه األخ مقرر اللجنة ، ) ٤٧(شكرا ، أطرح للتصويت املادة 

 ١٥  فمن هم املوافقون عليها ؟

  
  )أغلبية موافقة(

  
  :النائب األول للرئيس 

 ٢٠وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ . إذن تقر هذه املادة بالتعديل املقترح 

  .مقرر اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
   مشروع القانون املعروض من نص املادة كما ورد يف) : ٤٨(املادة 

 ٢٥ يوم عمل )٣٠( إجازة اعتيادية براتب كامل مبعدل ايستحق املوظف سنوي " :احلكومة 

 حساب هذه اإلجازة يفيدخل   الشهر ، واليفعن كل سنة بواقع يومي عمل ونصف 
 واملناسبات الرمسية والعطالت األخرى ، وال جيوز منح هذه األسبوعيةأيام العطالت 

 وال جيوز تقصري اإلجازة  . بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العملإالازة اإلج



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٨المضبطة            ) ٦٦(                         م١٣/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

وحيتفظ املوظف .  أو تأجيلها أو قطعها إال ألسباب تقتضيها مصلحة العمل االعتيادية
 مل ينتفع ا بشرط أال يتجاوز الرصيد املسموح بنقله اليت االعتياديةبرصيد إجازته 

" شامل مجيع العالوات " بإضافة عبارة توصي اللجنة . " ل  يوم عم)٧٥(للسنة التالية 
. الواردة يف بداية املادة " للموظف احلق يف إجازة براتب كامل " وذلك بعد عبارة 

 ٥ إجازة اعتيادية ايستحق املوظف سنوي: " نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون 

 سنة بواقع يومي  يوم عمل عن كل)٣٠( مبعدل  شامل مجيع العالواتبراتب كامل
 األسبوعيةهذه اإلجازة أيام العطالت   حسابيفيدخل   الشهر ، واليفعمل ونصف 

 بعد مضي ستة إالاإلجازة   ، وال جيوز منح هذهاألخرىواملناسبات الرمسية والعطالت 
 أو تأجيلها أو قطعها االعتيادية وال جيوز تقصري اإلجازة  .أشهر من تاريخ تسلم العمل

 ١٠ مل اليت االعتياديةوحيتفظ املوظف برصيد إجازته . ب تقتضيها مصلحة العمل إال ألسبا

 " .  يوم عمل)٧٥(ينتفع ا بشرط أال يتجاوز الرصيد املسموح بنقله للسنة التالية 
 - حبسب التوصية -والبدالت " شامل مجيع العالوات " وهنا أضفنا أيضا عبارة 

ابتة فقط واليت يستحقها املوظف ، أما ليست مشمولة ، فقد أضفنا العالوات الث
  البدالت املتغرية املرتبطة بطبيعة العمل فتحجب عن املوظف ألنه يف اإلجازة  ، 

 ١٥  .وشكرا 

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 ٢٠  :العضو مجيل املرتوك 

شامل مجيع " ِرد االستفسار مرة أخرى عن عبارة شكرا سيدي الرئيس ، هنا ي
ونعود مرة أخرى إىل موضوع تعريف العالوات ، واألخ عبداحلسن " العالوات 

بوحسني ذكر أن املقصود هو مجيع العالوات ، وكثري من اإلخوة يف الس غري 
 ، مدركني ماهية العالوات بالضبط ، وهنا نقع يف إشكالية تعريف العالوات الثابتة

 ٢٥ عالوات سكن أو بدالت سكن وإىل - كما تفضلت األخت سامية املؤيد -فهناك 

آخره ، وأعتقد أنه جيب أن يوضح هذا األمر حىت نستطيع التصويت على املادة ، 
  .وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
  

 ٥  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

راتب أساسي ، راتب : (ا سيدي الرئيس ، أمامنا اآلن ثالثة مصطلحات شكر
، ومن املمكن عند قراءة املواد أن جند مصطلحات أخرى ) كامل ، راتب كامل شامل

  ويصبح عدد املصطلحات أربعة أو أكثر ، ولذلك نريد توضيحا كما ذكر األخ مجيل 
 ؟ وما هو الراتب الكامل ؟ وما هو ما هو الراتب ؟ وما هو الراتب األساسي: املتروك 

 ١٠  .الراتب الكامل الشامل ؟ وشكرا 
  

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

  

 ١٥  :العضو حممد هادي احللواجي 

باعتبار أا ) ٤٧(شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا اإلشكال يِرد يف املادة 
  : ا يف هذه املادة فهذا اإلشكال غري وارد ، وقولنا تتعلق بالعطالت القصرية ، أم

اليت ) ٣٣(هو القول األنسب واألصح خاصة مع وجود املادة " شامل مجيع العالوات " 
جتيز لس الوزراء ولديوان اخلدمة املدنية إضافة عالوات أخرى جديدة قد ال تكون 

 ٢٠أي " امل مجيع العالوات ش" مضمنة يف هذا القانون ، فنحن احتطنا ذه العبارة 

  .العالوات احلالية واملستقبلية إن وجدت ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس 
  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

  ٢٥ 

  :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
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تعديل شكرا سيدي الرئيس ، هناك تفسري للعالوة وتفسري للبدل ، فالعالوة هي 
للراتب بزيادة تضم إليه وتصبح جزًءا منه مثل العالوة االجتماعية والزيادة السنوية ، أما 
البدل فهو نفقات يتحملها املوظف ألداء وظيفة ما أو عمل ما مثل بدل اهلاتف وبدل 
السيارة ، مبعىن أن يستخدم املوظف السيارة ألداء عمل معني ضمن مهام الوظيفة اليت 

 ٥  .وظف ، وشكرا يقوم ا امل

  
  :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

 ١٠  :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

شكرا سيدي الرئيس ، أشكر األخ أمحد عبداللطيف البحر على هذا التوضيح ، 
وع  يف املادة اليت تطرقت إىل التعريفات حىت ميكن الرجالتعريفاتن هذه  أن تضمودأو

 وأعود . لديها مرجع يف التعريفات تسترشد به عند التطبيق التنفيذيةإليها ، فاجلهات 
نضيف إليها لهو إعادة النظر يف املادة اليت تطرقت إىل التعريفات و األولإىل اقتراحي 
 ١٥ . وردت ، وشكرا اليتكل األمور 

  

  : األول للرئيس النائب

   .الفاضل األخت وداد ي ، تفضلشكرا
  

 ٢٠  : وداد الفاضل ضوالع

 أمتىن على اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية استفسار سيدي الرئيس ، لدي شكرا
 اليت متنح لشاغلي الوظائف التعليمية ال تقطع املؤهلعتقد أن عالوة نا أاإلجابة عنه ، فأ

 هل هي عالوة مؤهل أم :اإلخوان ا من حيوضفأريد تعندما خيرج املوظف يف إجازة ، 
  .؟ وشكرا  هلبدل مؤ

  ٢٥ 

  : األول للرئيس النائب

  . البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية عبداللطيف ، تفضل األخ أمحد شكرا
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   :املدنية ديوان اخلدمة وكيل

اها عالوة مؤهل ، سم املؤهل هي عالوة ، فمعالوة سيدي الرئيس ، شكرا
  .وشكرا 

  

 ٥  : األول للرئيس النائب

  . الفاضل وداد ، تفضلي األخت شكرا
  

  : وداد الفاضل العضو

 هو"   مجيع العالواتشامل " بعبارة املقصود سيدي الرئيس ، إذن شكرا
 ١٠عالوة املؤهل اليت كذلك  والعالوة االجتماعية والتشجيعيةالعالوة الدورية والعالوة 

  . وشكرا ،متنح لشاغلي الوظائف التعليمية 
  

  : األول للرئيس النائب

   ؟أخرىالحظات  ، هل هناك مشكرا
  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  : األول للرئيس النائب

  ؟  اللجنة ، فمن هم املوافقون عليهابتعديل للتصويت هذه املادة أطرح
  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

   :س األول للرئيالنائب

اذا أنت ممتنع عن ، ملاألخ مجيل املتروك .  اللجنة بتعديلهذه املادة تقر  إذن
 ٢٥  ؟ التصويت

  

  : املرتوك  مجيلالعضو

 بعض التعريفات يف املادة اليت ضمني اقتراح بتهناك سيدي الرئيس ، كان شكرا
؟ فإذا متت املوافقة على ذلك فأنا   التعريفاتهذه ستضمنتتطرق إىل التعريفات ، فهل 

 ٣٠  . وشكرا ،موافق وإذا مل تتم فأنا غري موافق 
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  : األول للرئيس النائب

   عن مادة أخرى ومن املمكن إعادة النظر تكلمتأنت ، خ مجيل األ ، شكرا
   .للمجلستفضل األخ املستشار القانوين . فيها 

  

 ٥   :للمجلس القانوني املستشار

 بعض اإلخوة األعضاء طلبوا تعريفًا للعالوات احلقيقة سيدي الرئيس ، يف شكرا
بدالت يف  أا بينت معىن اللوجدنا) ٣٤( املادة إىلوتعريفًا للبدالت ، ولو رجعنا 

 التعريف للبدالت هو عالوة ، وهذا األمر يقطع هذاال ينطبق عليه ا ايتها ، إذن كل م
بدالت أو مكافآت ، حيث ذكرت  البدالت معىنبينت ) ٣٤(كل خالف ، ألن املادة 

 ١٠ وطبيعة العمل ا تقرير ظروفأو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف اليت تقتضي 

 كل ما ال ينطبق عليه هذا املعىن إذنملعىن ال ختتلط معه العالوات ، هذه املزايا ، وهذا ا
  . ، وشكرا بدلهو فىن عهو عالوة ، وكل ما ينطبق عليه هذا املف

  

  : األول للرئيس النائب

 ١٥  . التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة املادة ننتقل إىل ، شكرا
  

  : عبداحلسن بوحسني العضو

  كما ورد يف مشروع القانون املعروض من نص املادة ) : ٤٩(املادة 
 االعتيادية عن رصيد إجازته ا نقدي خدمته بدالًانتهاءستحق املوظف عند ي: " احلكومة 

 ٢٠ للشروط ا وفقً ، ذلك على أساس آخر راتب كان يتقاضاهاحمسوب،  مل ينتفع ا اليت

اء على نص املادة دون  باإلبقتوصي اللجنة " . والضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية
وعلى ذلك يكون " . حمسوبا " الواردة بعد كلمة " ذلك " تعديل مع حذف كلمة 
عن رصيد ا  نقديالً خدمته بدانتهاءيستحق املوظف عند  " :نص املادة بعد التعديل 

 وفقًا  ،على أساس آخر راتب كان يتقاضاها حمسوب،  مل ينتفع ا اليت االعتياديةإجازته 
 ٢٥   " .روط والضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذيةللش

  

  : األول للرئيس النائب
  . تفضل األخ السيد حبيب مكي ؟ املادة هناك مالحظات على هذه هل
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  : السيد حبيب مكي العضو
   أننا نرجع إىل اجلدل نفسه ، وأرى إضافة عبارة أعتقد سيدي الرئيس ، شكرا

 ،"   أساس آخر راتب كان يتقاضاهعلى " عبارة بعد"  االجتماعية إليه العالوة مضافًا "
 يستحق العالوة االجتماعية باإلضافة إىل راتبه األساسي أثناء التقاعد املوظففإذا كان 
 ٥   استحقاقها عن إجازاته اليت مل ينتفع ا ، وأعتقد أنه هو الواقع األجدىفإذن من 

  تماعية جبانب الراتب  تصرف لرصيده من اإلجازات العالوة االجحيثاآلن ، 
 ضمنه العالوة تدخل رأي يقول إن الراتب األساسي هناكوإذا كان . األساسي 
: أتساءل مرة أخرى إين  ف- اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية ذكر كما - االجتماعية

  .؟ وشكرا   العالوات املطلوبةليشململاذا ال يعدل تعريف الراتب 
  ١٠ 

  : األول للرئيس النائب
احللواجي يدها ، تفضل األخ حممد اشكر .  

  

   :احللواجي حممد هادي العضو
 ١٥ د املوظف عنيستحق : "تنص على التايل ) ٤٩ (املادة سيدي الرئيس ، شكرا

 وأرجو أن يكون - وأنا فهمت ،"  ... إجازته رصيدنقديا عن الً انتهاء خدمته بد
ة إىل البدل ، وأعتقد أن  مكي يريد إضافة عالوحبيب أن األخ السيد -فهمي خطأ 

  . هذا غري صحيح ، وشكرا
  

مستأذنا(العضو عبدالرمحن الغتم 
ً

: ( ٢٠ 

  إىل كلمة أخرى وهي كلمة " بدالً " سيدي الرئيس ، أرجو تغيري كلمة 
  .  وذلك حىت نبعد اللبس عن الفهم ، وشكرا " عوضا " 

  
 :نائب األول للرئيس ال

 ٢٥  التعديل ؟شكرا ، هل توافق اللجنة على هذا 
  

مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

: ( 
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  سيدي الرئيس ، هذا ليس تعويضا باملعىن املتعارف عليه ، بل هو حقوق 
إجازة ، فعندما خيرج املوظف يف إجازة تترتب له بعض احلقوق ، وهو مبلغ نقدي 
ة يعادل ما يستحقه املوظف حبسب آخر راتب كان يتقاضاه ، فهو مبلغ نقدي باإلضاف

  إىل العالوة االجتماعية ، وشكرا  
  ٥ 

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
  

 :املستشار القانوني للمجلس 

 ١٠  تثري لبسا يف الفهم فلتكن " بدالً " شكرا سيدي الرئيس ، إذا كانت كلمة 

  .أي مقابل نقدي ، وشكرا " مقابالً " 
  

 :رئيس نائب األول للال

  . شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  ١٥ 

 :عضو فؤاد احلاجي ال

شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع األخ عبدالرمحن الغتم يف تعديله ، وال أتفق 
  .مع رأي األخ مقرر اللجنة ، وشكرا 

  
 ٢٠ :نائب األول للرئيس ال

   . شكرا ، تفضل األخ أمحد عبدالطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية
  

 :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

" بدالً " شكرا سيدي الرئيس ، نعتقد حنن يف ديوان اخلدمة املدنية أن كلمة 
 ٢٥  .هي الكلمة السليمة ، أي بدل اخلدمة ، وشكرا 

  

 :نائب األول للرئيس ال
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  شكرا ، األخ عبدالرمحن الغتم ، هل تود أن تسحب اقتراحك ؟
  

 :عضو عبدالرمحن الغتم ال

  .م سيدي الرئيس ، وشكرا نع
 ٥ :نائب األول للرئيس ال

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟ 
  

 )ال توجد مالحظات(

  
 ١٠ :نائب األول للرئيس ال

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

 )أغلبية موافقة(
  

 ١٥ :نائب األول للرئيس ال

  ...  نة ، وننتقل إىل املادة إذن تقر هذه املادة بتعديل اللج
  

مستأذنا(العضو السيد حبيب مكي 
ً

: ( 

  ... سيدي الرئيس ، لقد قدمت اقتراحا 
  ٢٠ 

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( 

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل . هذا صحيح ، ولكنه مل يلق قبوالً من الس 
  .األخ مقرر اللجنة 

  
 ٢٥ :العضو عبداحلسن بوحسني 

 :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة  : )٥٠(ملادة ا
 يفمن هذا القانون ، يستحق موظفو اهليئات التعليمية ) ٤٨( من حكم املادة استثناء" 

والكليات واملعاهد التابعة للدولة واليت يسري بشأا أحكام  املدارس واهليئات التدريبية
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 منتصف واية العام الدراسي يصدر بتحديدها قرار من يفية هذا القانون إجازة اعتياد
 باإلبقاء على النص توصي اللجنة  " .بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية، الوزير املختص 

وعلى " . تسري " إىل " يسري " الوارد من احلكومة بعد تصحيح اخلطأ اإلمالئي من 
  من هذا ) ٤٨(ن حكم املادة ماستثناء  " :نص املادة بعد التعديل  ذلك يكون

 ٥والكليات   املدارس واهليئات التدريبيةيفالقانون ، يستحق موظفو اهليئات التعليمية 

 يفبشأا أحكام هذا القانون إجازة اعتيادية  تسري واملعاهد التابعة للدولة واليت
فقة بعد موا، منتصف واية العام الدراسي يصدر بتحديدها  قرار من الوزير املختص 

    " .ديوان اخلدمة املدنية
  

 ١٠ :نائب األول للرئيس ال

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 )ال توجد مالحظات(
  

 ١٥ :نائب األول للرئيس ال

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

 )أغلبية موافقة(
  

 ٢٠ :نائب األول للرئيس ال

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر . يل اللجنة إذن تقر هذه املادة بتعد
  .اللجنة 

  

 :عضو عبداحلسن بوحسني ال

 ٢٥: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة            : )٥١(املادة  

يستحق املوظف إجازة مرضية براتب كامل متنح بناء على تقرير من اجلهـة الطبيـة              " 
 املوظف  ظ وحيتف  . الشهر يف السنة بواقع يومي عمل      يفعمل   يوم   )٢٤(املختصة مبعدل   

 يـوم  )٢٤٠( مل ينتفع ا بشرط أال يتجاوز هذا الرصـيد     اليتبرصيد إجازاته املرضية    
  وذلك بعـد عبـارة     " شامل مجيع العالوات    "  بإضافة عبارة    توصي اللجنة   " .عمل
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وعلى ذلـك   . ية املادة   الواردة يف بدا  " يستحق املوظف إجازة مرضية براتب كامل       " 
 شـامل  يستحق املوظف إجازة مرضية براتب كامل     : " نص املادة بعد التعديل      يكون

 يف يوم عمل    )٢٤(نح بناء على تقرير من اجلهة الطبية املختصة مبعدل          مجيع العالوات مت  
 مل  الـيت  املوظف برصيد إجازاته املرضـية       ظ وحيتف  . الشهر يفالسنة بواقع يومي عمل     

 ٥   " . يوم عمل)٢٤٠(ا بشرط أال يتجاوز هذا الرصيد ينتفع 

 :نائب األول للرئيس ال

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضلي األخت ألس مسعان 
  

 :العضو ألس مسعان 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أسأل إن كان الراتب يف فترة اإلجازة 

  .وشكرا يشمل  البدالت أيضا ولكين أتراجع عن سؤايل ، 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
 

 :نائب األول للرئيس ال

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  ٢٠ 

 )أغلبية موافقة(
  

 :نائب األول للرئيس ال

املادة التالية ، تفضل األخ مقرر وننتقل إىل . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 
 ٢٥  .اللجنة 

  
 :عضو عبداحلسن بوحسني ال
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 :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة  : )٥٢(املادة 
بعد أخذ ، جيوز للسلطة املختصة ، استثناًء من حكم الفقرة األوىل من املادة السابقة " 

وظف الذي استنفذ رصيده من اإلجازة املرضية أن متنح امل، رأي ديوان اخلدمة املدنية 
 رأت اللجنة إذا  ، على ستني يوم عملدال يزي براتب كامل إضافيةإجازة مرضية 

 ٥  شريطة أال تقل مدة خدمته عن سنة ، الطبية املختصة أن حالته تستدعي ذلك 

طأ اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة بعد تصحيح اخل -: توصية اللجنة  ." كاملة 
بعد " شامل مجيع العالوات " إضافة عبارة  -" .استنفد " إىل " استنفذ " اإلمالئي من 

استثناًء من  " :نص املادة بعد التعديل  وعلى ذلك يكون" . براتب كامل " عبارة 
بعد أخذ رأي ديوان  ،  املختصةللسلطةجيوز  ، حكم الفقرة األوىل من املادة السابقة

 ١٠رصيده من اإلجازة املرضية إجازة مرضية د  متنح املوظف الذي استنفأن، اخلدمة املدنية 

 رأت إذا  ، على ستني يوم عملد شامل مجيع العالوات ال يزي براتب كاملإضافية
شريطة أال تقل مدة خدمته عن سنة ، اللجنة الطبية املختصة أن حالته تستدعي ذلك 

  ." كاملة 
  
 ١٥ :نائب األول للرئيس ال

  ت على هذه املادة ؟ هل هناك مالحظا
  

 )ال توجد مالحظات(

  
 ٢٠ :نائب األول للرئيس ال

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
 

 ٢٥ :نائب األول للرئيس ال

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 
  .اللجنة 
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 :عضو عبداحلسن بوحسني لا

 :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة  : )٥٣(املادة 
 يف املقررة اإلجازاتحتسب ضمن   ال ،يستحق املوظف إجازة خاصة براتب كامل" 

 ٥كون ملدة ثالثة أيام تو:   إجازة الزواج-أ :  احلاالت اآلتيةيف وذلك ،املواد السابقة 

 وملرة ا يوم)٢١(وتكون ملدة :  إجازة احلج -ب.  ة طوال مدة خدمتهوملرة واحد
 يوم عمل )٣٤ (ومتنح للموظفة ملدة:   إجازة الوضع- ج.ه واحدة طوال مدة خدمت

ومتنح عند وفاة أحد األقارب حىت :   إجازة الوفاة-د. حتسب من تاريخ الوضع 
 اليتومتنح للموظفة املسلمة :  وفاة إجازة عدة ال-هـ. الدرجة الرابعة وملدة ثالثة أيام 

 ١٠ومتنح :   إجازة مرافقة مريض- و .أربعة أشهر وعشرة أيام زوجها ملدةعنها يتوىف 

اخلارج مع مرافق له ، الطبية املختصة عالجه يف  قررت اللجاناللموظف ملرافقة مريض 
: لطة مريض  إجازة خما-ز. ا تزيد على ستني يوم ال وذلك للمدة املقررة للعالج حبيث

ومتنح للموظف املخالط ملريض مبرض معد وترى اللجان الطبية منعه هلذا السبب من 
 املوظف يقدم:  احلجر الصحي فترة -ح.   حتددهااليتمزاولة أعمال وظيفته للمدة 

 ١٥التنفيذية   وحتدد الالئحة . تثبت ذلكاليتالشهادات الطبية   جهة عملهإىللدى عودته 

) ج(تعديل نص البند  - :توصية اللجنة  . "  هذه اإلجازاتقاستحقاقواعد وشروط 
إضافة بند  - " .يوم عمل حتسب من تاريخ الوضع ) ٤٠(ومتنح للموظفة ملدة : " إىل 

متنح للموظف إجازة :  إجازة امتحان دراسي -ط" هو ) ط(جديد يكون بتسلسل 
) ي( بند جديد بتسلسل إضافة - " .براتب ملدة ال تتجاوز شهرا ألداء امتحان دراسي 

 ٢٠ومتنح للموظف براتب للمدة اليت تتطلبها :  إجازة مشاركة يف وفود رمسية -ي" هو 

الوارد " مريض " إىل " مريضا " تصحيح اخلطأ النحوي يف كلمة  -" .هذه املشاركة 
يستحق املوظف  " :نص املادة بعد التعديل  وعلى ذلك يكون .من املادة ) و(يف البند 
 ، املواد السابقة يف املقررة اإلجازاتحتسب ضمن   ال ،خاصة براتب كاملإجازة 
كون ملدة ثالثة أيام وملرة واحدة طوال تو:   إجازة الزواج-أ :  احلاالت اآلتيةيفوذلك 

 ٢٥ا وملرة واحدة طوال مدة  يوم)٢١(وتكون ملدة :   إجازة احلج-ب . مدة خدمته

 يوم عمل حتسب من تاريخ )٤٠ (ظفة ملدةومتنح للمو:  إجازة الوضع   -ج. ه خدمت
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ومتنح عند وفاة أحد األقارب حىت الدرجة الرابعة وملدة  :   إجازة الوفاة-د . الوضع
زوجها عنها  يتوىف اليتومتنح للموظفة املسلمة :   إجازة عدة الوفاة-هـ. ثالثة أيام 

وظف ملرافقة نح للممتو:  إجازة مرافقة مريض - و .ملدة أربعة أشهر وعشرة أيام
 اخلارج مع مرافق له ، وذلك للمدة الطبية املختصة عالجه يف مريض قررت اللجان
 ٥ومتنح :  إجازة خمالطة مريض -ز . اتزيد على ستني يوم ال املقررة للعالج حبيث

للموظف املخالط ملريض مبرض معد وترى اللجان الطبية منعه هلذا السبب من مزاولة 
يقدم املوظف لدى :  فترة احلجر الصحي -ح.   حتددهااليتأعمال وظيفته للمدة 

:  إجازة امتحان دراسي -ط .  تثبت ذلكاليت جهة عمله الشهادات الطبية إىلعودته 
إجازة -ي. ا ألداء امتحان دراسي متنح للموظف إجازة براتب ملدة ال تتجاوز شهر 

 ١٠. بها هذه املشاركة ومتنح للموظف براتب للمدة اليت تتطل : مشاركة يف وفود رمسية

  . "  هذه اإلجازاتاستحقاق الالئحة التنفيذية قواعد وشروط وحتدد
  

 :نائب األول للرئيس ال

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضلي األخت ألس مسعان 
  ١٥ 

 :عضو ألس مسعان ال

  خبصوص إجازة ) ج(شكرا سيدي الرئيس ، عندي مالحظة حول البند 
عنا هذه املواد يف اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ارتأينا أن تكون الوضع ، فعندما راج

يوم عمل للموظفة احلامل كإجازة وضع ، وذلك لكي تأخذ املوظفة ) ٤٥(اإلجازة 
 ٢٠احلامل إجازة أسبوع قبل تاريخ الوضع ملا يف ذلك من أمهية على صحة الطفل واألم ، 

  .لعربية ، وشكرا وهو ما تنادي به املؤسسات واملنظمات الدولية وا
  

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  ٢٥ 

 :العضو السيد حبيب مكي 
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بالنسبة ) . و(والفقرة ) ج(شكرا سيدي الرئيس ، يتركز تعليقي على الفقرة 
:   إجازة الوضع- ج: "فإن النص كما جاء من احلكومة كان كالتايل ) ج(للفقرة 

، ونتيجة للدراسات "  يوم عمل حتسب من تاريخ الوضع )٣٤ (ملدةومتنح للموظفة 
اليت قامت ا املنظمات الدولية ووزارة الصحة يف اململكة اقتضت أن تكون مدة إجازة 

 ٥يوما ، تبدأ بأسبوع واحد قبل النفاس أو الوضع ، لذا فإنين أقف مع ) ٤٥(الوضع هي 

 والطفل حول هذه الفقرة والذي ينص  الرأي الذي تقدمت به اللجنة املؤقتة للمرأة
يوما من تاريخ الوضع على أن مينح زوجها ) ٤٥(متنح للمرأة املوظفة ملدة : " على أن 

 وهذا مطبق إذ حيصل الزوج على يوم -.... " إجازة ملدة يوم واحد هو يوم الوضع 
واحد إذا مع جواز أن تبدأ هذه اإلجازة قبل الوضع ملدة أسبوع  " ... -إجازة واحد 

 ١٠اخلاصة بإجازة مرافقة مريض فالنص كما ) و(أما بالنسبة للفقرة  ." رغبت يف ذلك 

متنح للموظف ملرافقة مريض قررت اللجان : " جاء من احلكومة املوقرة هو كالتايل 
الطبية املختصة عالجه يف اخلارج مع مرافق له ، وذلك للمدة املقررة للعالج حبيث ال 

وهنا حتدثت هذه الفقرة من املادة عن إجازة املرافق للمريض " ا تزيد على ستني يوم ،
ماذا عن املرافق للمريض : املعاجل يف اخلارج ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو 

 ١٥املعاجل يف الداخل ؟ كما يف حالة طفل مريض حيتاج إىل أحد والديه ملرافقته والنوم معه 

 أن االقتراح الذي قدمته اللجنة املؤقتة للمرأة يف املستشفى طوال فترة عالجه ، لذا أرى
والطفل هو عني الصواب وأؤيد األخذ به ، وذلك حينما قامت بتقسيم إجازة مرافقة 

إجازة مرافقة مريض يف الداخل ألحد الوالدين املوظفَني : مريض إىل قسمني أوهلما 
ان الطبية املختصة إجازة مرافقة مريض قررت اللج: ملرافقة طفلهما املريض ، واآلخر 
 ٢٠  كما أن هناك سؤاالً يطرح نفسه عن نص هذه . عالجه يف اخلارج مع مرافق له 

يوما يف ) ٦٠(هل يعين أا : يوما وهو ) ٦٠(الفقرة اليت حددت مدة العالج بـ 
السنة عامة أم أا لكل مرة ال تتجاوز الستني يوما ، حىت لو طلبها املرافق أكثر من مرة 

  . ؟ يرجى التوضيح من ديوان اخلدمة املدنية ، وشكرا يف السنة
  

 ٢٥ :نائب األول للرئيس ال
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  شكرا ، أقترح أن نصوت على املادة فقرة فقرة ، فمن هم املوافقون على 
  ذلك ؟

  

  )أغلبية موافقة(
 ٥ 

 :نائب األول للرئيس ال

  .تفضل األخ مقرر اللجنة بقراءة مقدمة املادة 
  

 :عضو عبداحلسن بوحسني ال

 ١٠يستحق املوظف إجازة خاصة براتب : " شكرا سيدي الرئيس ، مقدمة املادة 

  كامل ، ال حتسب ضمن اإلجازات املقررة يف املواد السابقة ، وذلك يف احلاالت 
  : " .اآلتية 

  
  

 ١٥ ) :ًمتسائال(العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

  راتب كامل أم شامل ؟
  

موضحا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

: ( 

  .اتب كامل بر
  ٢٠ 

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( 

تفضلي األخت الدكتورة . الرجاء من اإلخوة طلب الكلمة قبل البدء بالكالم 
  .فوزية الصاحل 

  

 ٢٥ :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، رمبا تتكرر هذه اإلجازات والعالوات ، فكما أقررنا 
" بعد عبارة " شامل مجيع العالوات "  إضافة عبارة أقترح) ٥٢(هذا األمر يف املادة 

  . أينما ورد نص متعلق بالعالوات يف حالة اإلجازة ، وشكرا " براتب كامل 
   

 ٣٠ :نائب األول للرئيس ال
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  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 :العضو حممد هادي احللواجي 

لدكتورة فوزية الصاحل هي شكرا سيدي الرئيس ، اإلضافة اليت ذكرا األخت ا
 ٥ - سيدي الرئيس -وأما خبصوص التعريفات األخرى فهل اتفقتم . ما كنت أود ذكره 

  .على أمر بشأا ؟ وشكرا 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  شكرا ، سنتطرق إىل هذه التعريفات بعد قليل ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  ١٠ 

 )ال توجد مالحظات(
     

 :نائب األول للرئيس ال

أطرح للتصويت مقدمة املادة بتعديل األخت الدكتورة فوزية الصاحل ، فمن هم 
 ١٥  املوافقون عليها ؟ 

 )أغلبية موافقة (

 :نائب األول للرئيس ال

وننتقل إىل البند . إذن تقر مقدمة املادة بتعديل األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة ) أ(

  ٢٠ 

  :ني العضو عبداحلسن بوحس
سيدي الرئيس ، للتوضيح فقط فإن هذه العالوات ليست شاملة للبدالت ، 
وهذه اإلجازات اليت نتكلم عنها هي إجازات قصرية ، وقد أقررنا من قبل البدالت مع 
اإلجازات القصرية ، هذا للعلم فقط ، فأنتم اآلن تقرون إجازات قصرية بعالوات ومن 

 ٢٥تكون ملدة ثالثة أيام وملرة واحدة طوال مدة و:  إجازة الزواج -أ. " غري بدالت 

  " . خدمته 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  .هل هناك مالحظات على هذا البند ؟ تفضل األخ عبدايد احلواج 
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 :العضو عبدايد احلواج 

شكرا سيدي الرئيس ، علما بأننا نطالب باملساواة بني اجلنسني ، ومع أنين مع 
أمتىن أال أُفهم خطأ ، وحنن نريد امرأة قوية ال امرأة حمل عطف من املرأة يف مطالبها و

 ٥اجلميع ؛ فإنه بالنسبة إلجازة الزواج فقد حددت مبرة واحدة وملدة ثالثة أيام طوال مدة 

أنا أبني هذا األمر ! اخلدمة ، ولكن عندما ذكرنا إجازة الوضع مل حندد عدد املرات 
  .لتأكيد مبدإ املساواة ، وشكرا 

  

 :نائب األول للرئيس ال

 ١٠  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

 :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

  شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن حتديد إجازة الزواج بثالثة أيام قليل 
جدا ، فأنا أقترح زيادة اإلجازة إىل مخسة أيام ، ومع إضافة العطلة األسبوعية تكون 

 ١٥  . ، وشكرا أسبوعا على األقل

  
 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

 ٢٠ :العضو فؤاد احلاجي 

شكرا سيدي الرئيس ، ال أرى سببا وجيها يف أن تكون اإلجازة ملرة واحدة ، 
وخباصة أن الشريعة اإلسالمية قد أباحت لنا الزواج بأربع زوجات ، فرمبا يكون هناك 

بأكثر من زوجة واحدة ، فأنا أطلب تعديل هذه الفقرة وعدم من يرغب يف الزواج 
  .حتديد اإلجازة مبرة واحدة ، وشكرا 

  ٢٥ 

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة نعيمة الدوسري 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٨المضبطة            ) ٨٣(                         م١٣/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
 :العضو الدكتورة نعيمة الدوسري 

ل هي شكرا سيدي الرئيس ، أرى أنه من املناسب حتديد نوعية هذه األيام ، فه
  .أيام عمل ؟ وذلك لتفادي االلتباس ، وشكرا 

  ٥ 

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 :العضو مجيل املرتوك 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، ميكن أن أكون غري مقتنع مبا أقوله ، ولكن يف نفس 

تور ، الوقت جيب أن نلتفت إىل أن تكون مواد القانون غري متعارضة مع الدس
دين الدولة اإلسالم ، والشريعة اإلسالمية مصدر : " والدستور يف مادته الثانية يقول 

، فعليه جيب أن تطبق الشريعة وأن تستلهم عند إصدار القانون ، ... " رئيسي للتشريع 
وال أعين من كالمي أنين أرغب يف اقتراح إجازات ألكثر من مرة ، ولكن أعتقد أنه 

 ١٥القانون مع الدستور والشريعة ، فهذه لفتة انتباه وجيب أن نعاجلها جيب أن يتناسق 

  .بشكل صحيح ، وشكرا 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  ٢٠ 

 :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، إن كان النقاش يف الشرع والفقه فالشرع أباح الزواج 
ب الزواج بأربع ، وكذلك أباح الشرع واستحب السعي إىل احلج أكثر بأربع ومل يوج

من مرة ولكن القانون أعطى املوظف احلق يف إجازة احلج مرة واحدة ، فهل يعين 
 ٢٥  .الكالم ومضمون املداخالت أن نعطي إجازة للحج كل مرة ويف كل سنة ؟ وشكرا 

  

 :نائب األول للرئيس ال
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  .ن شكرا ، تفضلي األخت ألس مسعا
  

 :العضو ألس مسعان 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا لن أدافع عن الزواج املتكرر وتعدد الزوجات ، 
 ٥  ولكن ما ذنب الزوج أو الزوجة اليت تتزوج للمرة الثانية بسبب الطالق أو الترمل 

  .مثالً لتحرم من احلصول على إجازة ؟ وشكرا 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  .ر عبدالرمحن بوعلي شكرا ، تفضل األخ الدكتو
  ١٠ 

 :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع األخ حممد هادي احللواجي ، فأنا ال أعتقد 
أن هذا األمر خيالف أو يعارض ما جاء يف الدستور ، فليتزوج املرء أكثر من مرة ولكن 

زواج ألكثر من مرة واحدة القانون يعطيه احلق يف إجازة ملرة واحدة ، ومن أراد ال
 ١٥  .فليأخذ من رصيد إجازاته السنوية ، وشكرا 

  

 :نائب األول للرئيس ال

شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة 
  .بديوان اخلدمة املدنية 

  ٢٠ 

 :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية 

 وحنن حناول -س ، باطالعنا على قوانني دول جملس التعاون شكرا سيدي الرئي
 جند أن أربع دول من دول جملس التعاون ال متنح إجازة -أن تكون قوانيننا متشاة 

زواج أبدا ، والبحرين تعطي إجازة ملدة ثالثة أيام وهي أيام تقوميية ، ففي حال الزواج 
 ٢٥ة والسبت ، وأينما ورد ذكر األيام يف يوم اخلميس تكون اإلجازة أيام اخلميس واجلمع

مسودة القانون مثل ثالثة أيام أو أربعة أيام دون اإلشارة إىل أا أيام عمل فهي تعين 
، وعلى العموم فنحن يف وضع خمتلف نوعا ما عن )  Calendar days( أياما تقوميية 

  .باقي دول جملس التعاون ، وشكرا 
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 :نائب األول للرئيس ال

  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة شكرا
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، إن ما ذكرته األخت سامية املؤيد صحيح وهو أن 

البحرين قد متيزت عن غريها من الدول ، والقانون يبىن على القاعدة وليس على 
دخلنا يف االستثناء ، والقاعدة هنا الزواج بواحدة ، ولو فتحنا باب االستثناءات ل

  . زواجات أخرى تقرها الشريعة ، وشكرا 
  

 ١٠ :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف 
شكرا سيدي الرئيس ، بعض اإلخوة التبس عليهم األمر فتصوروا أن هذه املادة 

 ١٥ يف أن يأخذ إجازة تشرع للزواج وهي ليست كذلك ، وإمنا تعطي للموظف احلق

زواج حسبما هو معتاد ووارد يف بعض القوانني املشاة يف الدول األخرى ، فهي ال 
  .تشرع للزواج ولكن تؤسس إلجازة للزواج ، وشكرا 

  
 :نائب األول للرئيس ال

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

 :ية وكيل ديوان اخلدمة املدن

شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لإلجازات الواردة حتت هذه املادة فهي إجازات 
وهناك حقيقة أخرى . منحها املشرّع ، ومن أراد الزواج مرة أخرى فاألمر متروك له 

جيب االلتفات هلا وهي كثرة اإلجازات ، فهنا اقتراح بتمديد اإلجازة إىل مخسة أيام 
 ٢٥إجازات أمومة وغريها ، وما أعنيه من ذلك هو أن كثرة وهناك منح إلجازات رمسية و

  .اإلجازات هلا مردود سليب ، وشكرا 
  

  

 :نائب األول للرئيس ال
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  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

  

 :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، القول إن هناك إجازات كثرية قول مردود عليه ، فمن 

وما يفهم من مداخلة األخت سامية . ظف أخذ إجازة زواج مرةً يف عمره حق املو
  خليل املؤيد هو أنه يف حالة وقوع الزواج أثناء العطل الرمسية فتحتسب من أيام 
اإلجازة ، أي أن حصيلة إجازة الزواج يف هذه احلالة هي يوم واحد فقط ، وهذا األمر 

ا برفع عدد أيام إجازة الزواج ومر هذا لقد قدمت اقتراح. يف اعتقادي غري صحيح 
 ١٠  قيلت وأنا كنت جادة يف هذا الطرح ، واآلن أتفاجأ من ) نكتة ( االقتراح كأنه 

 فإن املوظف - وهو ما حيصل غالبا -أمر آخر وهو أنه يف حالة الزواج يوم اخلميس 
   يستحق يوما واحدا فقط ، هذا أمر غري طبيعي حىت لو مت حسابه كمرة واحدة
  يف العمر ، أال يستحق املوظف إجازة ملدة مخسة أيام عمل للزواج مرة واحدة 

  ! ...يف العمر ؟
  ١٥ 

 ) :ًمتسائال(نائب األول للرئيس ال

  األخت الدكتورة ية اجلشي ، هل لديِك اقتراح حمدد ؟
  

  

 ٢٠ :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

 اعتبارها أياما تقوميية سيدي الرئيس ، أقترح رفع املدة إىل مخسة أيام عمل ، ال
  .كما ذكرت األخت سامية خليل املؤيد ، وشكرا 

 :نائب األول للرئيس ال

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

  
 :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

جازة الزواج هو ثالثة أيام ، فيمكن شكرا معايل الرئيس ، املقصود من إ
للموظف أن يتزوج يوم اخلميس ويأخذ إجازة ثالثة أيام مثل السبت واألحد واالثنني ، 
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وأعين بذلك أن املوظف هو من حيدد إجازة الزواج ، وهو من يقول إين أريد إجازة 
س ، وهذا زواج وأريدها أيام السبت واألحد واالثنني ، ويتزوج يوم األربعاء أو اخلمي

ال مانع منه ، ولكن النقطة اهلامة هي جودة العمل وإنتاجية املوظف يف القطاع العام ، 
  . ألن كثرة اإلجازات يكون هلا انعكاس سليب يف اإلنتاجية ، وشكرا 

   ٥ 

  
 :نائب األول للرئيس ال

شكرا ، الرجاء من اإلخوة األفاضل ترك املناقشات اجلانبية والتركيز على كالم 
 ذه متحدث ، ألن هذا املشروع مهم جلميع املواطنني ، فالرجاء التركيز واالهتماامل

 ١٠  . تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي . املادة وأخذ املوضوع جبدية 
  

  
 :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كالم سعادة الوزير كان واضحا ، لكن اللبس 
 ١٥ث بعد مداخلة األخت سامية خليل املؤيد ، حيث ذكرت أنه يف حالة يف فهمنا حد

كون الزواج يوم اخلميس أو اجلمعة فإن هذه األيام تدخل ضمن اإلجازة ، مع العلم 
بأن معظم الزجيات يف البحرين تكون أيام العطل ، فإن كان ديوان اخلدمة املدنية يعطي 

اجلمعة أو اخلميس واجلمعة والسبت فهذا املوظف إجازة زواج أيام األربعاء واخلميس و
  ...استقطاع من اإلجازة 

  ٢٠ 

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( 

  ...ولكن كالم سعادة الوزير كان واضحا 
مستأنفا(العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

ً
: ( 

كالم سعادة الوزير كان واضحا لكن البند هنا يف هذه املادة غري واضح ، 
 ٢٥ نعيمة الدوسري اقترحت أن تكون اإلجازة ثالثة أيام عمل ، وأنا واألخت الدكتورة

  .أثين على هذا االقتراح حىت نؤكد ما ذكره سعادة الوزير ، وشكرا 
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 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ٥ذ ثالثة أيام إجازة شكرا سيدي الرئيس ، املادة سهلة وواضحة ، فاملوظف يأخ

ويأخذ أياما من أيام إجازته اخلاصة ، وهذا هو العرف الذي جرى العمل به ، وهذا 
األمر مطبق حاليا ويسري بشكل سلس وال توجد به مشاكل يف التطبيق ، وبذلك أقترح 

  .التصويت على املادة كما جاءت من اللجنة ، وشكرا 
  

  ١٠ 

 :نائب األول للرئيس ال

  ناك مالحظات أخرى ؟شكرا ، هل ه
  

  )ال توجد مالحظات(
  ١٥ 

 :نائب األول للرئيس ال

أطرح للتصويت هذا البند بتعديل األخت الدكتورة ية اجلشي وهو أن تكون 
  اإلجازة مخسة أيام عمل وهو االقتراح األبعد ، فمن هم املوافقون عليه ؟ 

  

 ٢٠  )أغلبية غري موافقة(

  
 :نائب األول للرئيس ال

ذا البند بتعديل األخت الدكتورة نعيمة الدوسري وهو أن أطرح للتصويت ه
  تكون اإلجازة ثالثة أيام عمل ، فمن هم املوافقون عليه ؟

  ٢٥ 

  )أغلبية موافقة(
 :نائب األول للرئيس ال

وننتقل إىل البند . إذن يقر هذا البند بتعديل األخت الدكتورة نعيمة الدوسري 
  .التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  ٣٠ 
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  :و عبداحلسن بوحسني العض
  " . يوما وملرة واحدة طوال مدة خدمته ) ٢١(وتكون ملدة : إجازة احلج ) ب " (

  
 :نائب األول للرئيس ال

 ٥  .هل هناك مالحظات على هذا البند ؟ تفضل األخ عبدايد احلواج 

  
 :العضو عبدايد احلواج 

 أن اإلجازة تكون ملدة بينت) ج(ويف البند ) ٥٣(شكرا سيدي الرئيس ، املادة 
  يوم عمل ولكن باقي البنود مل توضح نوعية أيام اإلجازة ، فما املقصود من ) ٤٠(

 ١٠سأطرحها حني مناقشته ، ) ج(ذلك ؟ علما بأن لدي مداخلة أخرى خبصوص البند 

  .وشكرا 
  

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( 

  ) ...ب(شكرا ، ولكن حنن نناقش البند 
  ١٥ 

مستأذنا(يد احلواج العضو عبدا
ً

: ( 

) ب(هذا صحيح سيدي الرئيس ، وأنا أقول إن معظم البنود ومنها البند 
  ، فما  هو السبب ؟" يوم عمل " ذُكرت فيها  اإلجازة من غري النص على عبارة 

  
 ٢٠ :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
  

 :علي العضو الدكتور عبدالرمحن بو

  . ، وشكرا " يوم عمل " شكرا سيدي الرئيس ، أنا أقترح إضافة عبارة 
 ٢٥  :النائب األول للرئيس

  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة نعيمة الدوسري 
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 :العضو الدكتورة نعيمة الدوسري 

  . يوما تقومييا ، وشكرا ) ٢١(شكرا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون األيام 
  

  :ول للرئيسالنائب األ

 ٥  . شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 

  
 :العضو وداد الفاضل 

شكرا سيدي الرئيس ، أشيد باملشروع الذي تقدمت به احلكومـة خبـصوص             
إعطاء إجازة احلج ملرة واحدة طوال مدة اخلدمة ، والنظام املعمول به حاليـا هـو أن                 

 ١٠ لذلك أرى أن هذا تعـديل       سنوات خدمة كما أعتقد ،    ) ١٠(تعطى إجازة احلج بعد     

  . يستحق اإلشادة ، وشكرا 
  

 :) ًمتسائال( النائب األول للرئيس

  شكرا ، األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي ، أعندك أمر آخر تود أن تضيفه ؟
  ١٥ 

جميبا(العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
ً

: ( 

هل هو يوم عمل أم يوم تقـوميي ؟ نريـد           : سيدي الرئيس ، لدي استفسار      
  . توضيحا هلذا األمر من ديوان اخلدمة املدنية ، وشكرا 

  
 ٢٠  :النائب األول للرئيس

  . شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  

 :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

  . شكرا سيدي الرئيس ، املقصود هو يوم تقوميي ، وشكرا 
  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس
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ا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟شكر  
  

 )ال توجد مالحظات(

  :النائب األول للرئيس

 ٥بتعديل األخت الدكتورة نعيمة الدوسري ، فمن       ) ب(أطرح للتصويت البند    

  هم املوافقون عليه ؟
  

 )أغلبية موافقة(

  
 ١٠  :النائب األول للرئيس

إىل البند  وننتقل  . إذن يقر هذا البند بتعديل األخت الدكتورة نعيمة الدوسري          
  . التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ١٥ يوم عمل حتـسب مـن       )٤٠ (ومتنح للموظفة ملدة  :  إجازة الوضع :  )ج" (

   " .تاريخ الوضع
  

  :النائب األول للرئيس

  . هل هناك مالحظات على هذا البند ؟ تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  ٢٠ 

 :ة اجلشي العضو الدكتورة بهي

ألنه " حتسب من تاريخ الوضع     " شكرا سيدي الرئيس ، أقترح حذف عبارة        
قد ترى املرأة أا تريد أخذ إجازة الوضع قبل الوضع ، فتترك حريـة حتديـد بدايـة                  

حيق للمـرأة أخـذ   " األمر اآلخر هو أين أقترح إضافة عبارة        . اإلجازة وايتها للمرأة    
 ٢٥مومة أو بعدها بناًء على شهادة طبية تثبت احتمال حدوث          إجازة إضافية قبل إجازة األ    

، فقـد   " مضاعفات بسبب احلمل والوالدة على أال حتتسب من اإلجازات املرضـية            
  يومـا أن ترجـع إىل      ) ٤٠(تكون هناك دواٍع صحية ال تستطيع معها املـرأة بعـد            

إلضـافية مـن   العمل ، لذلك أقترح إضافة هذه الفقرة على أال حتتسب هذه اإلجازة ا           
  . اإلجازات املرضية ، بل حتتسب من إجازة الوضع الحتمال الضرر ، وشكرا 
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  :النائب األول للرئيس

. شكرا ، أرى أن من األفضل أن يكون تعديلِك مكتوبا وبـشكل واضـح               
  . تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 

  
 ٥ :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

تقدمت اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل بتفـسري       :  أوالًشكرا سيدي الرئيس ،     
إلعطاء املرأة إجازة الوضع ، فعند حتديدنا إلجازة الوضع فمعىن هذا أن اإلجازة تكون              

) ٤ أو   ٣(من بداية الوضع ، وقد يسبق حالة الوضع أن تكون املرأة يف حالة تعب ملدة                
جازة مرضـية يف الـسنة مل   يوم إ ) ٢٤(أيام أو أسبوع ، ومن احملتمل أن يكون عندها          

 ١٠وأنا أتكلم ذا األمر    . تستنفد ، وطبيعي أن املرأة لن حتمل إال مرة واحدة خالل السنة             

) ٢٤(ألين أعرف أنه سيكون يف صاحل املرأة ، فإذا احتاجت إىل هذه اإلجازات فلديها               
 إن املرأة    :ثانيا. يوما تستطيع أن خترج فيها ، فالبد من حتديد اإلجازة بتاريخ الوضع             

يوما ، وال يعين أن تـذهب إىل     ) ٤٠( إىل النفاس ومدته     - عمليا   -عندما تضع حتتاج    
العمل مبجرد انتهائها من النفاس ، ألا حتتاج إىل فترة تأهيلية بعد النفاس ، وهذا أمـر             

 ١٥يوما ، وحني حسبت ) ٦٠(معروف لدى اجلميع ، أي أن املرأة صحيا وطبيا حتتاج إىل          

يوم عمـل   ) ٤٥(يوما حِسبت على هذا األساس ، أي أن         ) ٤٥(هذه املدة باعتبارها    
يوما تقومييا ، وأرجو من األعضاء االنتهاء من نقاش هذا البند والتصويت            ) ٦٠(تعادل  

عليه كما اقترحته األخت ألس مسعان دون حساب اإلجازات املرضية ألن هلا احلـق يف   
  .ا ، وشكرا أن تأخذها إن احتاجت إليه

  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس

  تفـضل األخ عبـد ايـد       !! شكرا ، ولكن يف هذا متييز بني الرجل واملرأة          
  . احلواج 

  

 ٢٥ :العضو عبدايد احلواج 

شكرا سيدي الرئيس ، السؤال الذي كنت ناويا توجيهه أجابت عن شق منه             
ملـاذا حـددت    : ن السؤال هو    األخت الدكتورة فوزية الصاحل ، لكن الشق اآلخر م        



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٨المضبطة            ) ٩٣(                         م١٣/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

يوم عمل ، وجلنة الشئون التشريعية والقانونية ارتأت        ) ٣٤(احلكومة إجازة الوضع بـ     
يـوم  ) ٤٥(يوم عمل ، يف حني ذهبت اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل إىل أا             ) ٤٠(أا  

قد أعت. عمل ؟ والنقطة األخرية هي اليت أجابت عنها األخت الدكتورة فوزية الصاحل             
يوم عمل ، فلن يتـوفر      ) ٢٤(أن أغلب املوظفات قد استنفدن إجازان املرضية البالغة         

 ٥يف رصيدهن أيام إجازة مرضية أخرى ، ولذلك أعتقد أن من األفضل أن يبقى عدد أيام    

إجازة الوضع كما جاء يف نص احلكومة ، ملاذا ؟ ألن هناك إجازات أخـرى وهـي                 
األمر اآلخـر   . ىوما يف السنة غري أيام اإلجازات األخري) ٢٤(اإلجازة املرضية البالغة   

هو أننا إذا تساهلنا يف إعطاء اإلجازات فسوف نتأثر اقتصاديا ، سـواء كـان األمـر        
بالنسبة إلجازة عامة أو إجازة خاصة ، فأرجو أن يعطى هذا املوضوع أمهيـة أكـرب ،      

 ١٠  . وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس

 سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظـيم واإلدارة         شكرا ، تفضلي األخت   
  . بديوان اخلدمة املدنية 

  ١٥ 

 :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية 

شكرا سيدي الرئيس ، أعزز كالم بعض اإلخوة الكرام الـذين ذكـروا أن              
سبوعني ، فالنظـام    بإمكان املرأة قبل إجازة الوضع أن حتصل على إجازة سنوية ملدة أ           

وكذلك فإنه بإمكان املرأة أن حتصل علـى        . احلايل يسمح بأخذ إجازة ملدة أسبوعني       
 ٢٠يـوم  ) ٣٤(إجازة مرضية يف حالة املرض قبل الوضع وبعده ، والنظام احلايل ينص على   

يوما تقومييا ،   ) ٥٦(يوم عمل ، أي     ) ٤٠(عمل مث زيدت هذه األيام حىت وصلت إىل         
 البحرين تتميز بأن نسبة املرأة العاملة يف احلكومة أكـرب مـن النـسب               واملالحظ أن 

املوجودة يف بعض دول جملس التعاون ، وكثرة أخذ اإلجازات تؤثر علـى اإلنتاجيـة               
وتدفع صاحب العمل إىل التركيز على املوظفني اآلخرين وتضيع بذلك بعض الفـرص             

 ٢٥ مملكة البحرين هي أنظمة سخية      وحنن جند أن أنظمة اإلجازات يف حكومة      . على املرأة   

جدا وممتازة وفيها الكثري من املرونة ، وديوان اخلدمة املدنية اطلع على نصوص إجازات              
الوضع واألمومة لدى دول جملس التعاون فوجد أا تستخدم اليوم التقوميي ، وحسب             
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يف هـذا   االقتراح اجلديد ستكون نصوصنا مشاة تقريبا لنصوص دول اخلليج العربية           
الشأن ، وآخر ما وصلنا هو أن دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت تعطي األم الواضع          

يوما حسب القانون اجلديد ، ألنه لوحظ أن        ) ٦٠(إجازة طويلة ، ولكنها خفَّضتها إىل       
طول فترة غياب املرأة عن وظيفتها يؤثر على اإلنتاجية ، فنحن نود االحتفاظ باملـادة               

 ٥  . احلكومة ونأمل موافقة الس عليها ، وشكرا كما وردت من

  
  :النائب األول للرئيس

  . شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

 ١٠ :العضو فؤاد احلاجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا مع توصية اللجنة وأتفق متام االتفاق مع ما ذكرتـه    
بل الوضع مـع  األخت سامية خليل املؤيد عن كثرة اإلجازات ، فهناك أسبوع إجازة ق           

  يوما يف السنة ، إضافة إىل ساعات األمومة ، وإجازة          ) ٢٤(اإلجازة املرضية املكونة من     
يوما اليت ناقشناها يف اللجنة وقلنا إا حتسب من تاريخ الوالدة وفيها فائدة             ) ٤٠(الـ  

 ١٥يومـا  ) ٥٦(يوم عمل تـساوي     ) ٤٠(للمرأة ، ألن اإلجازات السابقة لن حتسب ، و        

ا أخرى فإين أعتقـد أن اإلنتاجيـة سـتقل يف                  تقومييا ، وإذا زدنا على هذه األيام أيام
وزارات الدولة اليت يشغلها عدد كبري من النساء كوزارة التربية والتعليم اليت تقوم فيها              
املرأة بتدريس اجلنسني يف املرحلة االبتدائية ، فمن سيحل حمل هـؤالء املوظفـات إذا               

  . شكرا خرجن يف إجازان ؟ و
  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس

  . شكرا ، تفضلي األخت ألس مسعان 
  

 :العضو ألس مسعان 

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أردت التأكيد على أيام العمل اخلمسة ، وهي رمبـا              

تؤثر حقًا على إنتاجية العمل لكن تأثريها على صحة املرأة أكرب ، فهذه األيام اخلمـسة       
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 طفلها ، وحنن ال نطلب الكثري فبعض الدول األوروبية          حرجة جدا على صحتها وصحة    
تعطي املرأة إجازة ملدة سنة أو سنتني ، لكن كل ما نطلبه هو مخسة أيام إضافية فقـط                  

  . ألا فترة حرجة جدا بالنسبة لألم والطفل ، وشكرا 
  

 ٥  :النائب األول للرئيس

  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

 :لدكتورة بهية اجلشي العضو ا

شكرا سيدي الرئيس ، يقلقين جدا النظر إىل إجازة الوضع وكأا موضـوع             
 ١٠خاص باملرأة فحسب ، بل ينبغي أن ننظر إىل عملية اإلجناب على أا ختـص اتمـع          

ككل ، فحني نكون حريصني على إجازات املرأة فإننا حريصون كذلك على صـحة              
 قضية جمتمعية وليست قضية خاصة باملرأة ، فمن هـذا           األم وصحة الطفل ، فهي إذن     

املنظار جيب أن ننظر إىل تلك القضية ، ولذلك فإن اتفاقية محاية األمومة الصادرة عـن       
أسبوعا مـىت مـا     ) ١٤(أسابيع إلزامية متدد إىل     ) ٦(منظمة العمل الدولية تنص على      

 ١٥وف املرأة الصحية ال تسمح     استدعت صحة املرأة ذلك ، وبناًء عليه فإنه إذا كانت ظر          

هلا مبزاولة العمل بعد إجازة الوضع فيحق هلا أن تأخذ إجازة إضافية ال حتتـسب مـن                 
إجازا املرضية ، وميكن أن تكون قد استنفدت إجازا املرضية ، فإن كانت استنفدت              

ض فهذا يعر ! وإذا استنفدت إجازة سنوية فماذا تفعل ؟      ! إجازا املرضية فماذا تفعل ؟    
صحة األم وصحة الطفل للخطر ، فيجب أن نأخذ هذا األمر بعني االعتبار وأال ننظـر          
 ٢٠  إىل أن هذه القضية قضية خاصة باملرأة ، وال ينبغي ربطهـا باإلجـازات األخـرى ،                 

  .وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  ٢٥ 

 : العضو الدكتورة فوزية الصاحل

شكرا سيدي الرئيس ، هناك نقطة تثري إشكاالًَ عند التطرق إىل إجازة الوضع             
وربطها بإنتاجية املرأة ، وهو ما يدور احلديث عنه اآلن ، ومملكة البحرين وقعت على               
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  اتفاقية التمييز ضد املرأة ، ويف هذه االتفاقية مادة تنص على أال تقاس إنتاجيـة املـرأة                 
كرت األخت الدكتورة ية اجلشي فإن إجازة الوضع هي لألسـرة     بإجازاا ، وكما ذ   

سيدي الرئيس ، هذا ليس كالمي فقط بل أتكلم نيابة عن اللجنة . وليست للمرأة فقط 
املؤقتة للمرأة والطفل ، فنحن مثانية أعضاء يف هذه اللجنة اجتمعنـا ودرسـنا هـذا                

 ٥عمول به يف كثري من الدول العربية   املوضوع بالتفصيل وأجرينا مقارنة بينه وبني ما هو م        

  وغري العربية كما ذكرت األخت ألس مسعان ، ووجدنا أن إعطاء املرأة إجـازة ملـدة                
يوما هو من حق األسرة ومن حق الطفل ، واتفاقية حقوق الطفل تنص على أن               ) ٦٠(

ياس تنص على عدم ق) سيداو(املرأة جيب أن تأخذ كفايتها بعد إجازة الوضع ، واتفاقية          
  إنتاجية املرأة باإلجازات ، ولتسمح يل األخت سامية املؤيد ، فهذه أمـور البـد أن                 
 ١٠نعيها ، وهل قام ديوان اخلدمة املدنية بدراسة عن إنتاجية املرأة ؟ فإن هناك كثريا مـن                 

النساء حاملا يرجعن إىل وظائفهن رمبا تكون إنتاجيتهن أحسن من أي موظف مل خيرج              
يوما من ناحية أمهيتها لألسرة     ) ٤٥(من الس النظر إىل إجازة الـ       يف إجازة ، فأرجو     

وليست كوا إجازة ختص املرأة فحسب ، وجيب أال تؤاخذ املرأة بكثرة اإلجـازات ،      
فهذا األمر جزء أساسي من تنمية اتمع ومن تنمية السكان ومن حقوق املرأة ومـن               

 ١٥  . حقوق الطفل ، وشكرا 

  
  :يسالنائب األول للرئ

  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

 ٢٠ :العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، أضم صويت إىل صوت من سبقين من زمالئي وزمياليت             
ولكن جيب أن ننتبه إىل نقطة هامة وهي أال تكون مثل هذه التعـديالت حـائالً دون              

ن نؤكد هذا اجلانب حـىت لـو مت         توظيف املرأة يف اجلهاز احلكومي العام ، لذا جيب أ         
  . تعديل هذه املادة وفق ما ارتأته اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس
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  . شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 :العضو مجيل املرتوك 

شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخوات يف أن هـذا املوضـوع موضـوع       
 ٥أيام إجازة أيضا ، فإنه حـىت       ) ٣(ئلي ، وأقترح أن يأخذ الرجل       اجتماعي وأسري وعا  

أيام ليكون مع األسرة ، وأعتقد أن األخوات يتفقن         ) ٦ أو   ٣(يف أوروبا يعطى الزوج     
  . معي يف هذا األمر لئال يكون هناك متييز ، وشكرا 

  

  :النائب األول للرئيس

 ١٠ساعد للتنظـيم واإلدارة    شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل امل        

  . بديوان اخلدمة املدنية 
  

 :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية 

شكرا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل وأثين على عملـها         
 ١٥ويسعدين أن نقول إن احلكومة حتاول أن تعطي املرأة كل االمتيازات واحلقـوق ال أن               

ا منها ، وحنن وجدنا أن املرأة يف بعض األحيان ولظروف العمل تأخذ إجـازات              حترمه
. بدون راتب زيادة على إجازاا ويسمح هلا بذلك ، وهذه املرونة موجودة وواضحة              

) ٦٠(عموما إن الفرق بني ما تفضلتم به وبني اقتراح احلكومة هو أن اقتراح اللجنـة                
أيام فقط ، وحنن على علم بـأن        ) ٤( ، فالفرق هو     يوما) ٥٦(يوما واقتراح احلكومة    

 ٢٠املرأة تستطيع أن تأخذ إجازات سنوية أو إجازات مرضية ، وهناك كثري من املوظفات              

يأخذن إجازات بدون راتب حىت إن ال يرجعن إىل العمل إال بعد سـنتني أو ثـالث     
 هو أننـا ال     فما أود قوله  . سنوات ، ويف هذه احلالة يشغل وظائفهن أشخاص آخرون          

خنتلف معكم يف الرؤية والتوجه بل على العكس من ذلك فإنين أحس دائما بأن املـرأة               
  .هلا مكانة مميزة ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس

  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
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 :العضو عبداحلسن بوحسني 

الـيت  شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أبني لإلخوة األعضاء أن اإلجـازات             
متنحها حكومة البحرين تفوق اإلجازات اليت متنحها كثري من الدول ، وليس الـدول              
فقط بل تفوق ما تذهب إليه املنظمات الدولية ، ولكن إذا نظرنا إىل إجـازة األمومـة     
 ٥فقط وأغفلنا اإلجازات األخرى اليت متنحها احلكومة فإننا جنايف الصواب ، ألن األم اليت            

إجازة أمومة ميكنها أيضا أن تتمتع بإجازات كثرية ذكرها اإلخوان          تكون يف حاجة إىل     
يف ديوان اخلدمة املدنية ، فال ينبغي أن ننظر إىل الشجرة وننسى الغابة ، بل علينـا أن                  

) ٢٤٠(ننظر إىل اإلجازات جمتمعةً ، فبوسع األم واألب أن يتمتعا بإجازات كثرية منها              
، إضافةً إىل اإلجازة السنوية أيضا واإلجازات اليت        يوما هي جمموع اإلجازات املرضية      

 ١٠أما إذا عزلنا إجازة األمومـة عـن        . يقرها الطبيب ، إذن هناك إجازات ال حصر هلا          

  جمموع اإلجازات األخرى فقد ال نرى الغابة وإمنا ننظر إىل الشجرة فحسب ، فعلينـا               
  . مة ، وشكرا  أن ننتبه إىل عدد اإلجازات اليت متنحها احلكو- إخواين -

  

  :النائب األول للرئيس

 ١٥شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون             

  . جملسي الشورى والنواب 
  

 :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

شكرا معايل الرئيس ، حكومة البحرين سباقة يف عدد اإلجـازات املمنوحـة             
 ٢٠ أما بالنسبة إلجازة الوضع فإن االقتراح األصلي يف نص احلكومة هو   .وأنواعها وكثرا   

يوم عمل ، وجلنـة     ) ٤٠(يوم عمل ، وهناك تعديل من جملس النواب برفعه إىل           ) ٣٤(
يوم عمـل  ) ٤٠(الشئون التشريعية والقانونية يف جملس الشورى اتفقت على أن تكون          

انب اإلجـازات األخـرى ، وإذا       يوما ، هذا جب   ) ٥٦(يوم عمل تعين    ) ٤٠(أيضا ، و  
يوما تقومييا باإلضافة إىل    ) ٤٥(يوم عمل كإجازة سنوية وهي تعادل       ) ٣٠(أضفنا إليها   

 ٢٥  يوما كإجازة مرضية ؛ فمعىن ذلك أن األم الواضع تستطيع أن حتـصل علـى               ) ٢٤(

شهور يف السنة ، وأعتقد أن هذا وقت كاٍف ) ٤(يوما كإجازة ، أي أكثر من     ) ١٢٥(
ا عـن                . ا  جداملهم يف األمر والذي البد من االنتباه إليه هو أننا يف احلكومة نبتعد دائم
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التمييز بني املرأة والرجل يف قضايا التوظيف والترقيات وغريها ، لكن هنالـك نقطـة               
مهمة جدا وهي أنه إذا كانت كثرة اإلجازات ستنعكس سلبا على اإلنتاجية فسنجد أن      

ني قد ال يرغب يف ترقية من يأخذ إجازات كثرية ، ألن تأثري ذلـك               الكثري من املسئول  
حنن نعتقد أن التعديل الذي أدخلتـه اللجنـة         . على العمل وصريورته سيكون كبريا      

 ٥معقول ، فهنالك إجازات أخرى ميكن االستفادة منها كاإلجازات السنوية واإلجازات           

  . املرضية وهي تغطي هذه الفترة ، وشكرا 
  

  : األول للرئيسالنائب

شكرا ، هنالك اقتراح بقفل باب النقاش يف هذا البند ، فمن هـم املوافقـون     
 ١٠  على ذلك  ؟

  

 )أغلبية موافقة(

  :النائب األول للرئيس

األخ عبدايد احلواج ، ملاذا أنت ممتنـع  . إذن يقفل باب النقاش يف هذا البند  
 ١٥  عن التصويت ؟

  

 :العضو عبدايد احلواج 

يدي الرئيس ، أعتقد أن سعادة الوزير أوضح أمـورا كـثرية عـن              شكرا س 
  ...اإلجازات ، وبعيدا عن التعاطف وااالت 

  ٢٠ 

موضحا( النائب األول للرئيس
ً

 (: 

  لكن ملاذا امتنعت عن التصويت ؟
  

 :العضو عبدايد احلواج 

 ٢٥  ...كما قلت سابقًا ، ألن هذا يؤثر على اقتصاد البلد 
  

موضحا(ئيس النائب األول للر
ً

(:  

  ...لكننا قفلنا باب النقاش 
  

مقاطعا(العضو عبدايد احلواج 
ً

: ( ٣٠ 
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١ 

  ...حنن لسنا ضد اإلجازات ، لكنه كلما زاد عدد اإلجازات 
  

  :ً)متسائال(النائب األول للرئيس

  األخ عبدايد ، ملاذا امتنعت عن التصويت يف قفل باب النقاش ؟
  ٥ 

جميب(العضو عبدايد احلواج 
ً
 ) :ا

  ...ألن لدي نقطة أود أن أبينها 
  

موضحا(النائب األول للرئيس
ً

(:  

 ١٠ملاذا امتنعت عن التصويت يف قفـل      : األخ عبدايد ، أجب عن هذا السؤال        

  باب النقاش ؟
  

مستأنفا(العضو عبدايد احلواج 
ً

: ( 

  ...ألن لدي نقطة أود أن أوضحها ، 
  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس

هناك اقتراح من اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل     . نا باب النقاش    على كٍل لقد قفل   
، وأطلب من األخت الدكتورة فوزية الصاحل أن تقرأ هذا التعـديل            ) ج(بتعديل البند   

  .فلتتفضل 
  ٢٠ 

 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

  : شكرا سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنـة املؤقتـة للمـرأة والطفـل هـو                
متنح للمرأة املوظفة ملدة مخسة وأربعني يوم عمل مـن تـاريخ             :  إجازة الوضع  -ج  " 

الوضع على أن مينح زوجها إجازة ملدة يوم واحد هو يوم الوضع مع جواز أن تبدأ هذه                 
 ٢٥  .، وشكرا " اإلجازة قبل الوضع مبدة أسبوع واحد إذا رغبت يف ذلك 

  

 )تثنية من بعض األعضاء(
  

  :النائب األول للرئيس



الف  صل الت  شریعي / ٣االنعق  اد / ٨الم  ضبطة            ) ١٠١(                         م١٣/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(
١ 

ح للتصويت هذا البند بتعديل اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ، فمن           شكرا ، أطر  
  هم املوافقون عليه ؟

  

 )أغلبية موافقة(

 ٥  :النائب األول للرئيس

تفـضلي األخـت    . إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل          
  . الدكتورة ية اجلشي 

 :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

حيـق  : " تقـول   ) ج(س ، اقترحت إضافة فقرة إىل البند        شكرا سيدي الرئي  
 ١٠للمرأة أخذ إجازة قبل إجازة األمومة أو بعدها بناًء على شهادة طبية تثبـت احتمـال              

، كما " حدوث مضاعفات تسبب احلمل والوالدة على أال حتتسب من إجازا املرضية      
  . ، وشكرا "حتسب من تاريخ الوضع "  حبذف عبارة - سيدي الرئيس -أطالب 

  
  :النائب األول للرئيس

 ١٥شكرا ، أطرح للتصويت اقتراح األخت الدكتورة ية اجلشي ، فمـن هـم              

  املوافقون عليه ؟
  

 )أغلبية غري موافقة(

  
 ٢٠  :النائب األول للرئيس

على أن نستكمل مناقشة بقيـة مـواد   ) ٥٣(من املادة  ) ج(نتوقف عند البند    
  .  ، شكرا لكم ، وأرفع اجللسة مشروع القانون يف اجللسة القادمة

  
  

 ظهرا١:٤٥رفعت اجللسة عند الساعة (
ً

(  ٢٥ 

  
  



الف  صل الت  شریعي / ٣االنعق  اد / ٨الم  ضبطة            ) ١٠٢(                         م١٣/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(
١ 

  
  
  
  

 ٥       الدكتور فيصل بن رضي املوسوي     عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 

                            رئيس جملس الشورى                      األمني العام لس الشورى 
  
  

  

 ١٠  )انتهت املضبطة(
 


