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  )١(ملحق رقم 
  

  تقرير اللجنة املشتركة من جلنيت 
 اخلدمات ، وشئون املرأة والطفل

خبصوص االقتراح بقانون بشأن الصحة 
العامة ، واملقدم من أصحاب السعادة 

عبدالرمحن حممد مجشري ، : األعضاء 
  عبدالرمحن عبداحلسني جواهري ، 

ألس توماس مسعان ، وداد حممد الفاضل  
  . فؤاد أمحد احلاجي 

  



 )٥١( 

  

  م٢٠٠٨ فرباير ٢٠: التاريخ 
  

  

  اللجنة املشتركة بني جلنيت اخلدمات وشؤون املرأة والطفلتقريـر 
  بشأن الصحة العامة( ) لسنة ( ) بشأن االقتراح بقانون رقم 

  
  :مقدمــة

 إحالـة  م بـشأن ٢٠٠٧ أكتـوبر  ٢٩بتاريخ إشارة إىل قرار الس يف جلسته الثالثة  
 جلنـة   مكونة مـن  جلنة مشتركة   بشأن الصحة العامة إىل     ( ) لسنة  ( ) االقتراح بقانون رقم    

 كتاب معايل رئـيس جملـس       املشتركة اللجنة استلمت   ،اخلدمات وجلنة شؤون املرأة والطفل    
الذي مت  وم٢٠٠٧ نوفمرب ١٤املؤرخ يف ) ٢٠٠٧-١١-٣/  ص ل خ ت٣٢(رقم    الشورى

واملقدم الصحة العامة   االقتراح بقانون بشأن    بدراسة ومناقشة   اللجنة املشتركة   مبوجبه تكليف   
عبـدالرمحن  سعادة السيد عبدالرمحن حممد مجشري، سعادة الـسيد          : وهم من مخسة أعضاء  

 األستاذة وداد حممد الفاضل سعادة األستاذة أليس توماس مسعان، سعادةعبداحلسني جواهري، 
، على أن تتم دراسته وإعداد تقرير يتـضمن رأي اللجنـة   ادة األستاذ فؤاد أمحد احلاجي وسع

  . الس ليتم عرضه على خبصوصه
ويتضمن املقترح إجراء مراجعة شاملة لقانون الصحة العامة وتعديله مبا يتناسب مع التطورات             

  . احلاصلة يف اال الصحي ومبا يليب االحتياجات املستجدة للمواطنني
  
  : املشتركة إجراءات اللجنة-أوالً

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 :قانون املذكور يف االجتماعات التالية االقتراح بتدارست اللجنة  )١(
 



 )٥٢( 

 .م ٢٠٠٧ ديسمرب ١١بتاريخ     االجتمـاع العاشــر -
 .م٢٠٠٨ ينايــر ٢بتاريخ      االجتماع الثاين عشـر -
 .م٢٠٠٨ ينايـر ٢٢بتاريخ     تماع اخلامس عشراالج -
 .م٢٠٠٨ فربايـر ٥بتاريخ     االجتماع الثامـن عشر -
 .م٢٠٠٨ فرباير ١٩بتاريخ     االجتماع العشــرون -

 
قانون موضوع البحـث    باالقتراح ب اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة         )٢(

 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي
  

 . شؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة ال -
 . ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةقاناالقتراح ب -
 . مرئيات الس األعلى للمرأة -
 . مرئيات وزارة العدل -
 .مرئيات وزارة التربية والتعليم  -
 . اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطريةمرئيات  -
  .راشد مال اهللا السبتمرئيات سعادة العضو  -
  . منرية عيسى بن هنديمرئيات سعادة العضو -

  

 :العاشر من وزارة الصحة كل منوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  )٣(
  

 .  القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة  وي ـواد املوسـورة مىن جـالدكت .١
 .ةــة األغذيـم مراقبـس قسرئيـ  د عبداهللاــور عبداهللا أمحـالدكت .٢
 .ةــة البيئــم صحـس قسرئيـ  راويـاذ عبداهللا علي الستـاألست .٣
 .ـســالمسـتشـار شـؤون ا  رفـر حممـد شبــ جعاألستـاذ .٤
 .املستشــار القــــــانـوين  رك ـب تـح رجـاذ صالاألستـ .٥



 )٥٣( 

  : كما شارك يف االجتماع الثاين عشر من وزارة الصحة كل من-
  

 .ةـــة العامـــر الصحــمدي   ر عبداهللا خلفانـالدكتور مسي .١
 .ةـة البيئـم صحــس قســرئي  األستاذ عبداهللا علي الستراوي .٢
 .ةــة األغذيــائي سالمــأخص  دـاذ إبراهيم علي أمحـاألست .٣
 .املستشــار القــــــانـوين    وب حممدـاذ حيىي أيـاألست .٤

  
  :من كل التربية والتعليممن وزارة الثامن عشر ك يف االجتماع وقد شار -

  

الوكيل املساعد للخدمات التربوية واألنشطة      الدكتور خالد إمساعيل العلوي .١
 .الطالبية

 .قائم بأعمال رئيس جمموعة اإلرشاد الصحي  األستاذة لولوة عبدالعزيز الذكري .٢
  

 :كل من شارك يف اجتماعات اللجنة مقدمو االقتراح وقد حضر وبدعوة من اللجنة  )٤(
 

 

 .النائب الثاين لرئيس جملس الشورى   اس مسعـان سعادة األستـاذة أليـس تومـ .١
 . الشــورىجملس         عضو سعادة األستاذ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري .٢
 .  الشــورىجملس عضو   سعادة األستـاذة وداد حممــد الفاضــل .٣

  

 : من األمانة العامة بالسكما شارك يف االجتماع •
 

  .سللمجلوين ــشار القانملستا     عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور .١
 .ان        املستشار القانوين لشؤون اللج  وناألستاذ حمسن محيـد مرهـــ .٢
 .انشؤون اللجار القانوين لاملستش      الدكتور حممـد عبداهللا الدليمـي .٣

    

 . خولـة حسـن هاشـمالسيدةتوىل أمانة سر اللجنة  •



 )٥٤( 

ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني
  

من  بشأن الصحة العامة( ) لسنة ( ) ترى اللجنة سالمة االقتراح بقانون رقم 
 .الناحيتني الدستورية والقانونية

  

ـًا   : رأي وزارة الصحة-ثالث
    

 الصحة العامة املطبق     بشأن قانوناالقتراح ب  الوزارة عدداً من التعديالت على       اقترحت
ـًا، واليت رأى مقدمو االقتراح وجاهتها،   وبعد عدة مناقشات مت التوافق بـني الطـرفني   حالي

  . للخروج بصيغة ائية آخذين بعني االعتبار التعديالت اليت تقدمت ا الوزارة
  

ـًا   : رأي الس األعلى للمرأة-رابع
  

 األعلى للمرأة مالحظات عديدة على االقتـراح بقـانون، ومنـها إن     كان للمجلس 
متت معاجلتها يف بعض القوانني النافذة، وكذلك فإن        املوضوعات اليت تناوهلا االقتراح قد      

بعض األحكام اليت تضمنها االقتراح بقانون يكون تنظيمها بلوائح تصدر عن جاللة امللك             
من الدستور، وإن الصياغة اليت جاء ا االقتراح يغلب عليها الطـابع      ) ٣٩(مبقتضى املادة   

لتدابري الضبطية اليت تدخل يف اختـصاص  اإلنشائي وقد تناول االقتراح يف غالبية نصوصه ا     
  .سلطات الضبط للحفاظ على الصحة العامة

  
ـًا   : رأي اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية-خامس

  

 على  املالحظاتالبحرية والبيئة واحلياة الفطرية بعض      كان للهيئة العامة حلماية الثروة      
) ٤(ح بقانون بصيغته األوىل واليت أوردت بالتفصيل يف املرفق رقم        عدد من بنود ومواد االقترا    

  .من التقرير
     



 )٥٥( 

ـًا   :  والشؤون اإلسالمية رأي وزارة العدل-سادس
  

  :كان للوزارة املالحظات التالية على االقتراح بقانون
  

إنه قد أغفل بعض املخالفات دون أن يضع هلا عقوبة ما رغم خطورا، يف حني وضع           .١
 .خالفات أقل منها خطورةعقوبة مل

إنه قد اكتفى بفرض عقوبة الغرامة على بعض املخالفات رغم خطورـا وضـررها               .٢
ـًا لرزقه، يف حني قرر              اجلسيم على اإلنسان واألحياء البحرية اليت تعد مصدراً رئيسي

 .عقوبة احلبس والغرامة ملخالفات أقل من ذلك جسامة وخطورة
 .نفس املخالفاتهناك تكرار لبعض العقوبات على  .٣
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص "لوحظ تصدير مجيع مواد العقوبات بعبارة  .٤

 ، ومن املعروف يف صياغة مثل تلك املواد عدم تكرار هـذه  "عليها يف أي قانون آخر  
 :العبارة وإمنا يتبع أحد أمرين

د على شكل بنود يف      أما أن تذكر مرة واحدة فقط يف بداية املواد مث تأيت باقي املوا             -
  .مادة واحدة

 عدم ذكر هذه العبارة يف أية مادة من املواد، ولكن يفرد هلا مادة مـستقلة بعـد                  -
ال ختل العقوبات املشار إليها يف املواد الـسابقة      : "االنتهاء من املواد يكون نصها اآليت     

  "بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر
  

ـًا   : التربية والتعليمرأي وزارة  -سابع
كان للوزارة املالحظات التالية على الفصل اخلامس عشر من االقتراح بقانون بـشأن             

  :الصحة العامة واملتعلق بالصحة املدرسية
  :من حيث عنوان الفصل اخلامس عشر : أوالً

  ).الصحة الطالبية ( لتكون ) الصحة املدرسية (        تعديل عبارة 
  



 )٥٦( 

ـًا  من االقتراح بقانون لكي تشمل اجلامعات واملدارس احلكومية         ٥٠إعادة صياغة املادة    : ثاني
  .واخلاصة ورياض األطفال

  
ـًا    : رأي مقدمي االقتراح -ثامن

  

وافق مقدمو االقتراح على إعادة صياغة االقتراح وإجراء بعض التعديالت عليه، وذلك   
ت أثناء اجتماعات اللجنة من قبـل الـسادة         بناًء على املرئيات واآلراء واملالحظات اليت أثري      

  . األعضاء وممثلي اجلهات املعنية واملستشار القانوين لشؤون اللجان مبجلس الشورى
  
  

ـًا   :املشتركة رأي اللجنـة - تاسع
  

 حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حولـه          االقتراح بقانون تدارست اللجنة     
القانونيني، واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الشؤون        من قبل أعضاء اللجنة واملستشارين      

التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة املـشروع مـن النـاحيتني       
 اليت أيـدت    ،وزارة الصحة ىل مرئيات ومالحظات    واستمعت اللجنة إ  الدستورية والقانونية،   

يات اهليئة العامة حلماية الثروة البحريـة        مرئ فكرة االقتراح بقانون، كما اطلعت اللجنة على      
 والس األعلى للمرأة ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية ووزارة التربية والبيئة واحلياة الفطرية

والتعليم، واستعرضت املرئيات الواردة من سعادة العضو منرية بن هندي وسعادة العضو راشد 
( قترح لدراسة إمكانية تضمينها يف مقترحهم       مال اهللا السبت حيث مت رفعها إىل أصحاب امل        

االقتـراح  واقتنعت اللجنة يف ضوء كل تلك املعطيات بأمهية التوصية باملوافقة علـى        ) مرفق
 وذلـك للعالقـة   ،يف الدولـة خلدمات الصحية   االرتقاء مبستوى ا  يف  أمهية  ملا له من    قانون؛  ب

  . مواطنني و مقيمني على حد سواءشرائح اتمع، منفئات و لللصحة العامة بك املباشرة 
ـًا لعدة قوانني تتعلق بالصحة العامة، األمر الذي من               ـًا وجامع كما أن االقتراح جاء مستوفي
شأنه تسهيل عمل وزارة الصحة فيما يتعلق بتوحيد قراراا وذلك بالرجوع إىل قانون واحد              

ترح بالتوافق مع وزارة الـصحة  شامل للعديد من النواحي املتعلقة بالصحة، وقد مت تعديل املق       



 )٥٧( 

مبا يشمل اختصار التعريفات على املوضوعات األساسية، وتشديد العقوبـات مبـا يـردع              
وقد متت إضافة بعض الفصول، وإلغاء البعض اآلخر لتمكني الوزارة مـن حتديـد     . املخالفني

  .   ريةاالختصاصات اجلزئية املتعلقة بالصحة العامة عن طريق اللوائح والقرارات الوزا
وتود اللجنة أن تثمن الدور الفعال لوزارة الصحة على ما قامت به من جهد كبري يف إبـداء                  

  .        املالحظات القيمة يف اجتماعات اللجنة ومع مقدمي االقتراح للخروج به يف صيغته النهائية
 

  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -عاشراً
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنـة علـى           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : اختيار كل من

  

  

ـًا  الشيخ علي آل خليفـةسعادة الدكتور  .١  مقررا أصلي
 امقررا احتياطي  سعادة الدكتورة عائشـة سامل املبـارك    .٢

  

   : املشتركةتوصية اللجنة:  احلادي عشر
  

اء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن اللجنـة    يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آر         
  : توصي مبا يلي

 بشأن الصحة العامـة     ( )لسنة  ( )  رقم    االقتراح بقانون  املوافقة على جواز النظر يف     -
سعادة السيد عبدالرمحن حممد مجشري، سعادة الـسيد     : واملقدم من مخسة أعضاء وهم    

توماس مسعان، سعادة األستاذة   عبدالرمحن عبداحلسني جواهري، سعادة األستاذة أليس       
 .وداد حممد الفاضل وسعادة األستاذ فؤاد أمحد احلاجي

  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،
  

  

  ية جواد اجلشي.                 د                       دالل جاسم الزايد 
  اخلدمـاتئيس جلنة ر                           شؤون املرأة والطفلرئيس جلنة 



 )٥٨( 

 
  
  
  
  

  م٢٠٠٧ نوفمبر ١٣: التاریخ 
  
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  
بشأن الصحة العامة، واملقدم من (  ) لسنة (  ) االقرتاح بقانون رقم : املوضوع 

ّ

ن عبداحلسني جواهري، أصحاب السعادة عبدالرمحن حممد مجشري، عبدالرمح
  .أليس توماس مسعان، وداد حممد الفاضل، وفؤاد أمحد احلاجي

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،
  

 رئ   یس ال   سید عل   ي ب   ن ص   الح ال   صالح م، أرف   ق مع   الي ٢٠٠٧ أكت   وبر ٢٤بت   اریخ   

، ن  سخة م  ن االقت  راح   )٢٠٠٧ -١٠ -٣/  ص ل ت ق١٣(المجل  س، ض  من كتاب  ھ رق  م   

عب دالرحمن  بشأن الصحة العامة، والمقّدم من أصحاب ال سعادة   (  ) لسنة    ) (بقانون رقم   

محم  د جم  شیر، عب  دالرحمن عبدالح  سین ج  واھري، أل  یس توم  اس س  معان، وداد محم  د الفاض  ل،       

 ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة، وذل  ك  ف  ؤاد أحم  د الح  اجي

  .جنة الخدماتلمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ لل

  

م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة ٢٠٠٧ ن  وفمبر ١٣ و٦ أكت  وبر، ٢٨وبت واریخ    

والقانونی   ة اجتماعاتھ   ا الث   اني والثال   ث والراب   ع، حی   ث اطلع   ت عل   ى االقت   راح بق   انون  

المذكور ومذكرتھ اإلیضاحیة، وذل ك بح ضور المست شارین واالخت صاصیین الق انونیین            

  .بالمجلس
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 إل  ى ع  دم مخالف  ة االقت  راح بق  انون     – بع  د المداول  ة والنق  اش   –وانتھ  ت اللجن  ة  

  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :توصية اللجنة 

  

ب  شأن ال  صحة العام  ة،  (  ) ل  سنة (  ) ت  رى اللجن  ة س  المة االقت  راح بق  انون رق  م  

عب  دالرحمن محم  د جم  شیر، عب  دالرحمن عبدالح  سین ج  واھري،  والمق  ّدم م  ن أص  حاب ال  سعادة 

؛ م  ن الن  احیتین الدس  توریة   ان، وداد محم  د الفاض  ل، وف  ؤاد أحم  د الح  اجي   أل  یس توم  اس س  مع  

  .والقانونیة

  

  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
                                   رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٢(ملحق رقم 
  

شئون املرأة والطفل خبصوص تقرير جلنة 
االقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل ، 

: قدم من أصحاب السعادة األعضاء وامل
الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة  

ألس توماس مسعان ، الدكتورة فوزية 
سعيد الصاحل ، الدكتورة ية جواد 

   . اجلشي ، وداد حممد الفاضل 
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  م٢٠٠٨ فبرایر ١٨: التاریخ
  

  تقريـر جلنـة شؤون املرأة والطفل
  االقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل خبصوص
   العادي الثانـي من الفصل التشريعي الثانـيددور االنعقا

  
  :مقدمة

  

 ص  ١٥٣(استلمت جلنة شؤون املرأة والطفل كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم            
م والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة مبناقشة       ٢٠٠٨ يناير   ٣املؤرخ يف   ) ٢٠٠٨-١-٢-ل م ط  

  علي بن عبداهللا . السعادة د، واملقدم من أصحاب االقتراح بقانون بشأن حقوق الطفلودراسة 
ية حممد جواد اجلـشي، وداد      . فوزية سعيد الصاحل، د   . آل خليفة، أليس توماس مسعان، د     

ه وإبداء املالحظات وإعداد تقريـر يتـضمن رأي اللجنـة     على أن تتم دراست   حممد الفاضل، 
  . خبصوصه ليتم عرضه على الس 

  
  :إجراءات اللجنة: أوالً

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 :تدارست اللجنة االقتراح بقانون املذكور يف االجتماعات التالية .١
  .م٢٠٠٨اير  ين٨بتاريخ      االجتماع السادس-
  .م٢٠٠٨ يناير ١٣بتاريخ      االجتماع السابع-
  .م٢٠٠٨ يناير ٢٣بتاريخ      االجتماع الثامن-
  .م٢٠٠٨ فرباير ١٠بتاريخ      االجتماع التاسع-
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 موضوع البحث -اطلعت اللجنة أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون  .٢
  : واليت اشتملت على ما يلي-والدراسة 

  

  .  املذكور ومذكرته اإليضاحيةناالقتراح بقانو -
 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . مرئيات وزارة الداخلية -
 . مرئيات وزارة التنمية االجتماعية -
 . مرئيات مجعية الطفل واألمومة -
 .مرئيات مجعية الصداقة للمكفوفني  -
 .  البحريين للحراك الدويلمرئيات املركز -
 

 :شارك يف اجتماعات اللجنة من مقدمي االقتراح كل من أصحاب السعادة .٣
  .النائب الثانـي لرئيس جملس الشورى    األستاذة ألس توماس مسعان. ١  
  .عضو جملس الشورى    الدكتورة ية جواد اجلشي. ٢  
  .عضو جملس الشورى  الدكتورة فوزية سعيد الصاحل. ٣  
  .لشورىعضو جملس ا      وداد حممد الفاضل. ٤  

  
   :اجلهات املشاركة يف اجتماعات اللجنة: ثانيا

  :شارك يف اجتماعات اللجنة عن اجلهات التالية كل من
   : وزارة العدل والشؤون اإلسالمية-

  .الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق    السيد خالد حسن عجاجي. ١  
  .املستشار القانونـي  السيد عبدالعزيز الراشد البنعلي. ٢  
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  :  وزارة الداخلية-
  .مدير إدارة احملاكم العسكرية    الرائد محود سعد محود. ١  
  .القائم بأعمال مديرة الشرطة النسائية    الرائد مىن علي عبدالرحيم. ٢  

  

  :  وزارة التنمية االجتماعية-
  .مستشار التطوير اإلداري    السيد إبراهيم حسن حممد. ١  
  .ملستشار القانونـيا   الدكتور أسامة كامل حممود. ٢  
  .رئيس جملس إدارة مركز محاية الطفل    الدكتورة فضيلة احملروس. ٣  

  
  :مجعية رعاية الطفل واألمومة -
  . رئيسة جلنة التطوير والتخطيط  الشيخة عائشة بنت سلمان آل خليفة. ١

  

  :  مجعية الصداقة للمكفوفني-
  .جلمعيةمديرة روضة ا  األستاذة فضيلة منصور السماك         . ١
  .ممثل عن اجلمعية    الدكتورة دنيــا أحــمد. ٢

  

  :  املركز البحريين للحراك الدويل-
  .رئيسة املركز    األستاذة منرية عيسى بن هندي. ١
  
 :كما شارك من األمانة العامة بالس كل من .٤

  . للمجلسينشار القانوتاملس  لدكتور عصام عبدالوهاب الربزجنيا. ١  
  .املستشار القانونـي لشؤون اللجان    بداهللا الدليمي الدكتور حممد ع. ٢  
  .املستشار القانونـي لشؤون اللجان      األستاذ حمسن محيد مرهون. ٣  

  
 .السيد جواد مهدي حمفوظتوىل أمانة سر اللجنة  •
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  :رأي اجلهات املعنية : ثالثًا
 

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية §
مية عدم ممانعتهم لالقتراح بقـانون      أبدى ممثلو وزارة العدل والشؤون اإلسال     

بشأن حقوق الطفل، وقد بينوا شفويا بعض مالحظام حول مواد االقتراح، إال أم             
أشاروا يف الوقت نفسه إىل وجود مشروع قانون بشأن الطفل جتري مناقشته يف جملس             
النواب وسيحال إىل جملس الشورى بعد إقراره يف جملس النواب، ولذلك ارتـأوا أن              

  .تقوم اللجنة بإرجاء املقترح هلذا السبب
  

 :وزارة الداخلية §
نوهت وزارة الداخلية بأمهية هذا االقتراح بقانون ملا له من أثر يف سد بعض أوجه               
القصور التشريعي اخلاصة حبماية حقوق الطفل باعتباره النواة األوىل للثروة البشرية الـيت             

يه يد الرعاية واحلماية وتقدمي الرعاية بكافـة        هي عماد اتمع البحريين وجيب أن متتد إل       
صورها االجتماعية والصحية والثقافية ومحايته من أوجه التعرض لالحنراف أو االستغالل           

). مرفـق . (وقد أبدت الكثري من املالحظات على مواد االقتراح       .  أو سوء املعاملة   ئالسي
اغته ويعد مـشروعا    وأشارت كذلك إىل أن هناك مشروع قانون بشأن الطفل متت صي          

  .شامالً لكل ما يتعلق حبقوق الطفل ورعايته
  

 :وزارة التنمية االجتماعية §
بينت وزارة التنمية االجتماعية أن اللجنة الوطنية للطفولة ناقـشت يف الفـصل               

التشريعي األول مع جملس النواب مشروع قانون بشأن الطفل والذي كان حمل دراسـة،              
 إضافات مهمة خصوصا يف باب محاية الطفل، لكن ذلـك           وقد قامت تلك اللجنة بوضع    

املشروع توقف بسبب انتهاء الفصل التشريعي األول، إال أنه أعيد طرحه يف هذا الفصل               
وترى أن هذا االقتراح اجلديد بادرة متميزة وغطى العديد من اجلوانب املهمة        . مرة أخرى 
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يد من املالحظات على عدد مـن       وبعد املراجعة تقدمت بالعد   . والضرورية حلماية الطفل  
  . مواد االقتراح

 
 :مجعية رعاية الطفل واألمومة §

أبدت ممثلة اجلمعية العديد من املالحظات على اقتراح القانون، ومنها موضوع احلـبس             
االحتياطي للطفل يف حال قيامه بارتكاب خمالفة أو جرمية، فهل يودع يف مركز الشرطة أم يف                

وتساءلت . وانب نفسية تؤثر على نفسية الطفل فالبد من مراعااالسجن ؟ وبينت أن هناك ج
وتطرقت أيضا  . عن العقوبة وما إذا كان سيتم العمل على ختفيفها عن الطفل حسب االقتراح            

إىل األطفال جمهويل اهلوية أو جمهويل األبوين واألسر البديلة وذكرت أن الديباجة مل تنص على        
املتعلقة حبق الطفل يف االشتراك يف      ) ١٤(وتساءلت عن املادة    . رالقوانني اليت ختص هذه األمو    

نظام التأمينات االجتماعية، فكيف لطفل أن يعرف بوجود مثل هذا القانون ؟ وكيف لـه أن         
اقترحت ) ٢٥-١٦(وبالنسبة للمواد من    . يعرف حقوقه ؟ وارتأت إعادة النظر يف هذا األمر        

 ينضوي حتت مظلـة الـس األعلـى     -يوجد مركز   ممثلة مجعية رعاية الطفل واألمومة أن       
 يضم متخصصني ومتدربني ممثلني عـن الـوزارات    -للطفولة املزمع إنشاؤه حسب االقتراح      

. املعنية للقيام حبل مشكالت األطفال بدالً من تشتيت جهود األسر بني هذه الوزارة وتلـك              
إىل املركـز الـذي     ) ٤٠-٣٧(ورأت كذلك أن يوكل القيام باخلدمات املذكورة يف املواد          

من االقتراح وجدت أن حمكمة األمور املـستعجلة ال         ) ٤٥(وخبصوص املادة   . تقترح تشكيله 
  . ختتص بالطفل وما يتعلق به من قضايا

  
 

 :مجعية الصداقة للمكفوفني §
رأى ممثلو مجعية الصداقة للمكفوفني أن ذوي االحتياجات اخلاصة مل يأخذوا حقوقهم بدرجة 

قوانني املتعلقة بالتعليم أو التنمية االجتماعية، فلماذا ال يتطرق هذا االقتراح إىل كافية يف ال
العناية بالطفل املعاق ويتكفل حبقوقه بصورة أمشل وأوسع ؟ ورأوا أن يكون التعليم يف رياض 
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األطفال جمانيا يف السنتني األوليني على األقل ألن كثريا من رياض األطفال ذات رسوم مكلفة 
وشددوا . رهقة لكاهل األسر، وأن يكون التعليم كذلك حتت إشراف وزارة التربية والتعليموم

على أن تضم رياض األطفال واملدارس متخصصني نفسيني ومرشدين اجتماعيني ليقدموا 
الربامج املناسبة لألطفال، فوجود مرشد نفسي أو اجتماعي متخصص يف الروضة أو املدرسة 

درسة واألسرة والطفل نفسه، وذكروا أم يف اجلمعية يقومون بتدريب مهم جدا فهو خيدم امل
وأشاروا إىل . معلمات كفيفات على التعليم يف رياض األطفال اليت تعىن باألطفال املكفوفني

أم قدموا خطة لوزارة التربية والتعليم بشأن مناهج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املرحلة 
  . د الدراسة اآلنالثانوية، وهذه اخلطة هي قي

 
 :املركز البحريين للحراك الدويل §

يرى املركز ممثالً يف سعادة األستاذة منرية بن هندي رئيس املركز أن مجيـع مـواد                
االقتراح ناقشت حقوق الطفل بصورة عامة وعلى مجيع األصعدة النفـسية والـصحية             

ه من خصوصية حتتاج إىل والترفيهية والتعليمية، ولكنها مل تتعرض للطفل ذي اإلعاقة وما ل
تدعيم ومساندة، فهو من حقه أن يتلقى التعليم من قبل مراحل التعليم االبتدائي أسـوة               
باآلخرين لكي يتهيأ للدخول يف معترك احلياة التعليمية حسب قدراته إىل جانب حقه يف              
تلقي التعليم والتدخل املبكر ومتابعة ظروف اإلعاقة الصحية لديهم حىت تكـون هنـاك              

  . تدخالت ميكنها أن تساهم يف عدم زيادة اإلعاقة واكتشافها بصورة مبكرة
  

  

  :رأي اللجنة: رابعا
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسـة مـشروع القـانون يف                    

اجتماعات اللجنة، اتضح للسادة أعضاء اللجنة أنه من األفضل إرجاء النظر يف هذا االقتـراح               
وسيكون بإمكـان   . د مشروع قانون بشأن الطفل جتري مناقشته يف جملس النواب         نظرا لوجو 

السادة مقدمي االقتراح عند إحالة املشروع املذكور إىل جملس الشورى إبـداء مالحظـام              
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ومرئيام على املشروع، وإن اللجنة تقدر لسعادم ما بذلوه من جهود كبرية يف سبيل تقدمي               
  .هذا االقتراح

  
  :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: خامسا

  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار         ) ٣٩(إعماالً لنص املادة    
  :كل من 

  

ـًا    األستاذة رباب عبدالنيب العريض .٣  . مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا                الدكتورة عائشة سامل مبارك .٤

  
  :نةتوصية اللج: سادسا

  

توصي اللجنة بإرجاء النظر يف االقتراح      من الالئحة الداخلية للمجلس     ) ٩٤(استنادا إىل املادة    
علي بن عبـداهللا آل خليفـة،       . السعادة د  واملقدم من أصحاب     بقانون بشأن حقوق الطفل،   

ية حممد جواد اجلشي، وداد حممد الفاضل؛       . فوزية سعيد الصاحل، د   . أليس توماس مسعان، د   
  .لك لوجود مشروع قانون بشأن الطفل تتم مناقشته يف جملس النوابوذ

  
  واألمر معروض على الس الوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  
  

   دالل جاسم الزايد                     منـرية بن هنـدي          
   رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل         نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل
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  ٢٠٠٨ ینایر ١٣: یخ التار
  
  

  دالل جاسم الزايد   احملرتمة/ سعادة األستاذة الفاضلة 
       رئيــس جلنة شؤون املرأة والطفل

  
االقرتاح بقانون بشان حقوق الطفـل واملقـدم مـن أصـحاب الـسعادة : املوضوع 

ّ
  

فوزيـة سـعيد . علي بن عبداهللا آل خليفة، أليس توماس مسعان، د. د
  .حممد جواد اجلشي، وداد حممد الفاضلبهية . الصاحل، د

  
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 رئ یس المجل س،   ال سید عل ي ب ن ص الح ال صالح     م، أرفق معالي ٢٠٠٨ ینایر   ٣بتاریخ    

، ن  سخة م  ن االقت  راح بق  انون    )٢٠٠٨ - ١ – ٢ – ص ل ت ق ١٥١(ض  من كتاب  ھ رق  م   

 عل ي ب ن عب داهللا آل خلیف ة، أل یس توم اس       .دبشان حقوق الطف ل والمق ّدم م ن أص حاب ال سعادة       

، ومذكرت  ھ  بھی  ة محم  د ج  واد الج  شي، وداد محم  د الفاض  ل     . فوزی  ة س  عید ال  صالح، د  . س  معان، د

اإلی  ضاحیة إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة، وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات    

  .علیھ للجنة شؤون المرأة والطفل

  

ت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة اجتماعھ  ا     م، عق د ٢٠٠٨ ین ایر  ١٣وبت اریخ    

 الم  ذكور ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة، وذل  ك االقت  راح بق  انون حی  ث اطلع  ت عل  ى الث  اني ع  شر،

  .بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  



 )٦٩( 

 إلى عدم مخالف ة االقت راح بق انون لمب ادئ       – بعد المداولة والنقاش     –وانتھت اللجنة   

  .ستوروأحكام الد

  

  :توصية اللجنة 

  

االقت  راح بق  انون ب  شان حق  وق الطف  ل والمق  ّدم م  ن أص   حاب        ت  رى اللجن  ة س  المة    

  فوزی    ة س    عید ال    صالح،  . داهللا آل خلیف    ة، أل    یس توم    اس س    معان، د   ب    عل    ي ب    ن ع . دال    سعادة 

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةبھیة محمد جواد الجشي، وداد محمد الفاضل. د

  

  

  

                                 حممـد هــادي احللواجـي         
                                   رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 
  


