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  ٥ 
  

   عشرة   التاسعةمضبطـة اجللسة 
  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصــل التشريعــي الثاني

  ١٠ 

     ١٩: الرقـم 
  هـ١٤٢٩ صفر ٢٥: التاريخ 
  م٢٠٠٨ مارس ٣     

  

 ١٥ عشرة من دور االنعقاد العادي الثاين من التاسعةعقد جملس الشورى جلسته 

  الكربى مبقر الس الوطين الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة االجتماعات 
والعشرين  اخلامس والنصف من صباح يوم اإلثنني التاسعةبالقضيبية ، عند الساعة 

م ، وذلك برئاسة ٢٠٠٨ مارس من شهر لثالثلهـ املوافق ١٤٢٩ صفرمن شهر 
صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى ، وحضور 

 ٢٠، وسعادة السيد عبداجلليل إبراهيم آل طريف أصحاب السعادة أعضاء الس 

  . األمني العام لس الشورى 
  

  : كل من هذا وقد مثل احلكومة 
 .سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شئون جملسي الشورى والنواب  -١
 ٢٥ . احلمر وزير الصحة  بن يعقوبفيصلسعادة الدكتور  -٢

  

  :من وزارة شئون جملسي الشورى والنواب  •
 .املستشار القانونـي  ةالسيد خريي عبدالسالم عمار  -١
  . السيد حممود رشيد حممد رئيس شئون جلسات جملس الشورى -٢
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  . السيد ماجد حممد الفيحاين رئيس العالقات العامة واإلعالم _  ٣
  .لسات ج السيدة أروى عبداللطيف احملمود أخصائية شئون -٤
  . شئون اللجان  السيد حممد إبراهيم الكوهجي أخصائي -٥
  .  السيدة هدى حممد هزمي أخصائية عالقات عامة -٦
 ٥  . لك باحث قانونـي  السيد عبداهللا عبدالرمحن عبدامل-٧

  

  :املاليةمن وزارة  •
 .  السيد فيصل محد الدوي مدير إدارة اخلزانة -١
  .االقتصادي واملايل رئيس اإلعالم السيد عبدالكرمي حممد بوعالي  -٢

  ١٠ 

  :تربية والتعليمالمن وزارة  •
  .الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وكيل الوزارة للموارد واخلدمات  -١
  .  الدكتور حيىي املتويل السيد املستشار القانونـي -٢
  . السيدة لطيفة عيسى البونوظة مديرة التخطيط واملشاريع التربوية -٣

  ١٥ 

 :من وزارة العدل والشئون اإلسالمية   •
 .  احلايكي الوكيل املساعد لشئون أموال القاصرين لي عالسيد عبداجلليل -١
 . السيد ممدوح عبدالسالم رمضان املستشار القانونـي  -٢

  

 ٢٠ :من وزارة الصحة  •

 .ساعد للرعاية األولية والصحة العامة املوكيل الالدكتورة مرمي عذيب اجلالمهة  -١
 .السيد حيىي أيوب حممد املستشار القانونـي  -٢
 .ملستشار القانونـي السيد جعفر حممد شرب ا -٣
 . الدكتور عبداهللا أمحد عبداهللا رئيس قسم مراقبة األغذية  -٤
 ٢٥ .  اللجان الطبية قسم الدكتور علي عبدالصاحل مكامل رئيس  -٥

 

 :من وزارة اإلعالم  •
 . الدكتور عبداهللا عبدالرمحن يتيم الوكيل املساعد للمطبوعات والنشر  -١
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 :من ديوان اخلدمة املدنية  •
 .  ديوانال زايد الزايد رئيس أمحدالسيد  -١
 .الس  إبراهيم آل خليفة مدير تنسيق الربامج وا بنالشيخ خالد -٢
 . السيد جعفر الشيخ السنوسي املستشار القانونـي  -٣

 ٥ 
 

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونـي للمجلس ،          
 اللجان ، والدكتور حممد عبـداهللا  والسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانونـي لشئون 

، والسيد أمحد عبداهللا احلردان األمني العـام        ستشار القانونـي لشئون اللجان     الدليمي امل 
 ١٠املساعد للموارد البشرية واملالية واملعلومات ، كما حضرها عدد من مـديري اإلدارات             

 :لسة ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ، مث افتتح معايل الرئيس اجل
  

   :الرئيـــــــــــــــس
 من دور االنعقاد العادي     عشرة التاسعةبسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة       

 ١٥تفضل األخ   .  من الفصل التشريعي الثاين ، ونبدأ بتالوة أمساء األعضاء املعتذرين          الثاين

  . عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس
  

  :األمني العام للمجلس 
سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصـحاب             شكرا  

 ٢٠حبيب مكي يف مهمة رمسية ، الـسيد        السيد  عبدالرمحن مجشري و  : السعادة األعضاء   

  . سفر خارج اململكة ، وشكرا للضياء املوسوي وعصام جناحي 
  

  :الرئيــــــــــــــــس 
وننتقل اآلن إىل . ة متوافرا ، وذا يكون النصاب القانوين النعقاد اجللسشكرا 

 ٢٥البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة ، فهل 

   . تفضل األخ فؤاد احلاجي هناك مالحظات عليها ؟
  

  :العضو فؤاد احلاجي 
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" أثارت  " عبارة أرجو تغيري ٩ السطر ٢٥ سيدي الرئيس ، يف الصفحة       شكرا
  .، وشكرا  " أثرت " عبارةإىل 

  

  :الرئيــــــــــــــــس 
 ٥  . الدكتور ناصر املبارك  األخ ، تفضلشكرا

  

  :العضو الدكتور ناصر املبارك 
  كلمـة  أرجـو تغـيري      ٢ الـسطر    ٤٥ سيدي الرئيس ، يف الصفحة       شكرا

  .، وشكرا " تعارض ال " كلمةإىل " رف تعاال " 
  ١٠ 

  :الرئيــــــــــــــــس 
  الحظات أخرى ؟ م ، هل هناك شكرا

  

  )ال توجد مالحظات(
  ١٥ 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 مبناسبة اليوم العاملي للمرأة هناك      .مبا أجري عليها من تعديل      إذن تقر املضبطة    
   األمـني العـام     طريـف آل  تفضل األخ عبـداجلليل     كلمة نود أن نتلوها عليكم ،       

  . للمجلس
  ٢٠ 

  : األمني العام للمجلس 
حيتفل  :  اليوم العاملي للمرأة ناسبةملبيان جملس الشورى     شكرا سيدي الرئيس ،   

يود جملس الشورى أن يرفع أمسى    ، و الثامن من مارس بيوم املرأة العاملي       اليوم  العامل يف   
 الدول العربية والعاملية عامة     آيات التهاين والتربيكات للمرأة البحرينية خاصة واملرأة يف       

 ٢٥رب وقفة سنوية لنعلن من خالهلا عن تقديرنا الكبري للدور اليت تعت، ذه املناسبة السنوية    هل

 ا ما تقوم به القيادة احلكيمةمثمنني عالي.  الذي تلعبه املرأة البحرينية يف خمتلف ااالت
سبوق من خالل إعطـاء املـرأة     املالهتمام غري   ا من جهود عكست     - حفظها اهللا    -

ر الكبري الذي تلعبه يف التنمية الـسياسية  ا للدو ا وتقدير ، وذلك عرفان   حقوقها الكاملة 
وال يفوتنا يف هذه املناسـبة   .   احلياة يحا من باململكة وإسهاماا يف اختاذ مجيع قرارات     

 ٣٠  أن نشيد بالدور الكبري الذي تقوم به صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنـت إبـراهيم              
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 من خـالل دعـم       الس األعلى للمرأة   ة آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئيس      
 وتعزيز قـدراا يف املـشاركة االقتـصادية         ، مسوها لدور املرأة البحرينية يف اتمع     

ا يف  ، مؤكدين للمرأة البحرينية على أن جملس الشورى لن يـدخر جهـد             والسياسية
واالقتراحات سبيل االرتقاء باملرأة البحرينية من خالل ما يرد إليه من مشاريع القوانني             

 ٥  . وشكرا ، ملتعلقة باملرأةابقوانني 
  

  :الرئيــــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  

 ١٠  :العضو فيصل فوالذ 

 أن  أتكلـم   البـد شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أعقب على هذا البيـان ،             
  ، املرأة حقوقها كاملةويعطيبشفافية وموضوعية بأن خيرج هذا البيان من هذا الس   

ما هي هذه احلقوق ؟ قانون األحوال الشخصية هـو          فيه   البد أن حندد     هذا موقف و
ال تتعرض للعنف األحوال الشخصية وضمنت املرأة أقانون  ، فإذا طبق  أهم حق للمرأة    

 ١٥. ن املرأة أعطيـت حقوقهـا         إ:  نقول    نستطيع أن  في هذه احلالة  ف  لالنتهاكات وال

 لنعطـي   ،ذا السهل يسيءسهذا ف الصحيح الشكل بت تسميات ليسنطلقولكن أن   
ا أعطيـت حقوقهـا كاملـة ،    إنقول نستطيع أن  املرأة البحرينية حقها األسري مث      

  .وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيــــــــــــــــس 

وهناك بيان آخر متضمن شجب واستنكار      .  هذا هو رأيك     شكرا ، على كلٍ   
  عبـداجلليل   تفـضل األخ     . ضد الشعب الفلـسطيين      ةاألعمال الوحشية اإلسرائيلي  

   .بقراءة البيانطريف األمني العام للمجلس آل 
  

 ٢٥  :األمني العام للمجلس 

تابع جملس الشورى مبزيد من احلزن واألسى اـازر         شكرا سيدي الرئيس ،     
           اء الوحشية اليت ارتكبتها القوات اإلسرائيلية ضد املدنيني الفلسطينيني األبريـاء جـر

املئات من القتلى واجلرحى معظمهـم مـن        والذي راح ضحيته    ،  القصف اهلمجي   
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وإزاء هذا العمل املشني الذي يتناىف مع أبسط القيم واملفاهيم الـيت    . األطفال والنساء 
فإن جملس الشورى إذ    ،  أكدت عليها املبادئ السماوية واألعراف واملعاهدات الدولية        

،  االعتداء الغاشميعلن تضامنه مع أشقائه أبناء الشعب الفلسطيين ليدين ويستنكر هذا           
، والكف عن هـذه      ويدعو إسرائيل إىل سحب قواا من قطاع غزة والضفة الغربية         

 ٥ اا وواضـح  ا صرحي موقفً، وأن تتخذ دول العامل احملبة للسالم كافة          األعمال اإلجرامية 

 وإجبار إسرائيل علـى  ، من هذه اازر اليت دد االستقرار واألمن يف املنطقة بأسرها   
وإننا يف الوقت الذي نؤكد فيه علـى حـق           . زام بالقوانني واملعاهدات الدولية   االلت

، فإننا نؤكد كذلك على      الشعب الفلسطيين يف حترير أراضيه من االحتالل اإلسرائيلي       
وحتقيق املـصاحلة   ،  أمهية إعادة اللحمة الوطنية إىل الصف الفلسطيين بأسرع ما ميكن           

 ١٠،  العدوان اإلسرائيلي املتواصل على الشعب الفلسطيين      ملواجهة   معاالشاملة لالنطالق   

، قضية قيام الدولـة الفلـسطينية املـستقلة          وإعادة الزخم املطلوب للقضية األساس    
  .  وشكرا ، وعاصمتها القدس الشريف

  

  :الرئيــــــــــــــــس 
 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي 

  

  : العضو الدكتور محد السليطي 
 كأننـا و  "وأسـى تابع الس حبزن    " ـ  را سيدي الرئيس ، بدأ البيان ب      شك

" تابع الس بغضب واسـتنكار       "أن نقول   بل جيب   ،  نبكي ونستجدي   و نومهزوم
 ٢٠  . ، وشكرا أقوى ألن التعبري سيكون

  

  :الرئيــــــــــــــــس 
  . الشيخ علي آل خليفة شكرا ، تفضل األخ الدكتور

  

 ٢٥  :الشيخ علي آل خليفة العضو الدكتور 

 مببلـغ يتربعـوا   جملس الشورى أن    يف  شكرا سيدي الرئيس ، أدعو اإلخوان       
  . ، وشكرا  بنفسي موأبدؤه يف قطاع غرة للشعب الفلسطيين

  
  :الرئيــــــــــــــــس 
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الباب مفتوح للجميع ، تفـضل     فمن حيب أن يتربع      لكل   شكرا ، هذا اقتراح   
  .األخ فؤاد احلاجي 

  
  :و فؤاد احلاجي العض

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، نشكر الس واألمانة العامة على هذا البيان ، والذي             

 قضية الشعب الفلسطيين ومـا      وموقفه من القضايا العربية خاصة    يبني فيه دور الس     
يعانيه من هذه احملرقة اليت تقوم ا إسرائيل ، وهذا جاء بسلسلة من اإلجراءات الـيت                

وقد صرح   ن ،   اقبة على مدى عقود وعقود من الزم       اإلسرائيلية املتع  اتماختذا احلكو 
أربع سنوات ثالث أو قبل الفلسطيين الشعب تشريد أوفيد يوسف بآليات إبعاد وقتل و    

 ١٠  ن العرب أفـاعي وجيـب سـحقهم مـن     إ  ": األكرب إلسرائيل    مبقوله وهو احلاخا  

وذلـك  تأيت بكل التوجهات    هذا ما متشي عليه مجيع احلكومات اليت        و ، "رؤوسهم  
سيدي الرئيس ، البيان جـاء يف       . السياسية من دول العامل     وحسب الضغوط العاملية    

 وهو احتاد أسس    ةحنن كمجلس وأعضاء يف احتاد الربملانات العاملي       -أنا أقترح   ، و وقته  
 أن يستنكر الس    - األمم املتحدة    يفم ، واليوم توجد له مشاركات       ١٨٨١يف سنة   

 ١٥ حىت ميكن أن نوصل صـوتنا إىل برملانـات      ةة احتجاج إىل احتاد الربملانات العاملي     بربقي

ـ  ،   ونقف جبانب الشعب الفلسطيين مثلما حنن واقفون اآلن       العامل   اقتراحي هـو أن    ف
      لس إىل احتاد الربملانات العاملي واسـتنكارلـذي  ل اترسل برقيات احتجاج من هذا ا

  . ني ، وشكرا حيدث من حمرقة ألبنائنا يف فلسط
  

 ٢٠  :الرئيــــــــــــــــس 

وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلـاص بالرسـائل        شكرا ، 
تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس بقـراءة الرسـائل            . الواردة  
  .الواردة 

  

    ٢٥ 

  :األمني العام للمجلس 
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رسالة معايل السيد خليفة بن أمحـد  : الرسائل الواردة  شكرا سيدي الرئيس ،     
الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النواب خبـصوص مـشروع              
قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء لألسر البحرينية ذات الدخل احملدود            

 جلنة  إحالته إىل جلنة الشئون املالية واالقتصادية مع إخطار       وقد متت    .من خدمة الدين    
 ٥كما وردتنا رسالة معايل السيد خليفة بن أمحد الظهراين         . الشئون التشريعية والقانونية    

رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النواب خبصوص مشروع قانون برفـع              
إحالته إىل جلنـة    وقد متت   . احلد األدىن لرواتب موظفي الدولة املدنيني والعسكريني        

كما وردتنـا  . قتصادية مع إخطار جلنة الشئون التشريعية والقانونية   الشئون املالية واال  
أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليـه           فة بن يرسالة معايل السيد خل   

 ١٠جملس النواب خبصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التـدخني والتبـغ بأنواعـه ،              

 إىل جلنة اخلـدمات مـع       إحالتهوقد متت   . ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخني      
كما وردنا اقتراح بقانون بإنـشاء جملـس        . إخطار جلنة الشئون التشريعية والقانونية      

: لالعتماد املهين للمؤسسات التدريبية اخلاصة واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء           
حممد هادي احللواجي   والدكتورة فوزية الصاحل    وألس مسعان   والدكتور محد السليطي    

 ١٥إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة الشئون التشريعية         وقد متت   . لفاضل  وداد ا و

سعادة العضو فؤاد أمحد احلاجي خبـصوص سـحب         كما وردتنا رسالة    . والقانونية  
من قانون املرافعات املدنيـة والتجاريـة       ) ٤٩(االقتراح بشأن تعديل نص املادة رقم       

م ، واملقدم من سعادة العضو السيد       ١٩٧١لسنة  ) ١٢(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
  .فؤاد أمحد احلاجي ، وشكرا 

  ٢٠ 
 :الرئيـــــــــــــــس 

بالـسؤال  شكرا ، وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلـاص             
املوجه إىل صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب احلمر وزير الصحة ، واملقـدم         

دالكرمي الشهايب بشأن الرقابة الصحية على امليـاه        من سعادة العضو السيد صادق عب     
 ٢٥املعبأة مبختلف أنواعها ، ومدى مراقبة شبكة توزيع املياه العمومية ، وخاصة الشبكات 

 ورد سـعادة    .الداخلية للمنازل واملباين والعمارات السكنية ذات اخلزانات املشتركة         
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 التعقيـب علـى رد      لسائلفهل يود األخ ا    الوزير مرفق جبدول أعمال هذه اجللسة ،      
  .سعادة الوزير ؟ تفضل األخ صادق الشهايب 

  
  : العضو صادق الشهابي 

 ٥بدايةً أتقدم بالشكر والتقدير    ،   سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم         شكرا

إىل صاحب السعادة األخ الكرمي الدكتور فيصل بن يعقوب احلمر وزيـر الـصحة ،           
 سيدي الـرئيس ،     .رة الصحة العامة املعنية بالسؤال      والعاملني معه وخصوصا يف إدا    

حول مدة الرقابة : األول : تقدمت بسؤايل إىل سعادة الوزير متضمنا حمورين أساسيني 
حـول  : واحملور الثاين   . الصحية على املياه املعبأة سواء املستوردة أو املنتج منها حمليا           

 ١٠اصة الشبكات الداخليـة للمنـازل      مدى الرقابة الصحية على شبكة توزيع املياه وخب       

واملباين والعمارات املتعددة الطوابق والوحدات السكنية ، وهل هناك تـشريع حيـدد     
مسئولية صيانة شبكات املياه الداخلية وخزانات حفظهـا مبـا يـضمن سـالمتها              

شك أن مسألة نظافة املياه الـصاحلة للـشرب     الوصالحيتها كمياه صاحلة للشرب ؟      
مما يتطلب من األجهزة املسئولة عن هذا املرفق احليـوي          ،  همة للحياة   تعترب مسألة م  

 ١٥اهتماما كبريا وخصوصا فيما يتعلق جبانب الرقابة واملتابعة لبقاء املياه الصاحلة للشرب            

وأن تبقـى وتـستمر   ، واليت تصل إىل بيوتنا نظيفة بدرجة عالية من الكفاءة والرقابة           
 - معايل الـرئيس  - يلوامسح . ت اليومية هلذه املياه     امانظيفة نظرا إىل أمهية االستخد    

أن أحيي سعادة الوزير ملا يقوم به هو وزمالؤه من جهود خملصة وصادقة واستطاعته              
يف فترة وجيزة منذ استالم مهام عمله أن يتفهم الوضع ويعمل جاهدا لتحقيق املزيـد             

 ٢٠وخبـصوص سـؤايل    . ع  من اإلجنازات اليت نتمىن أن تسهم يف ضمان الصحة للجمي         

واإلجابة عنه فإنين على قناعة تامة بأن الصحة العامة تقوم بواجبها ، ولكين أمتىن زيادة        
؛ عدد العينات اليت يتم سحبها للتحليل مبا يتناسب مع اإلرساليات الواردة وكمياـا          

ي بـه   نلتزم مبا توصن عدد املرافق العامة يف البحرين قد زاد بشكل كبري مما يعين أ  نأل
حىت تعكس هذه النتائج صـورة      % ٥ملراجع العلمية والعاملية بأال تقل التحاليل عن        ا

 ٢٥وبالنسبة للمياه املصنعة حمليا واليت يـتم تعبئتـها يف           .حقيقية للحالة الصحية للمياه     

عبوات بالستيكية فهي تتعرض ملؤثرات مناخية وخاصة إذا مل حيسن ختزينها خـالل             
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حيث تتأثر هذه املياه املعبأة ببعض مكونات املادة ،  البحرين فترات الصيف القائض يف 
وهذا حيتم إخضاع تلك العبوات إىل شهادة جـودة مـن مـصدرها             ،  البالستيكية  
وكذلك تكثيف أخذ العينـات     ،   مالءمتها لتعبئة املياه املعدة للشرب       علىلالطمئنان  

الصحيني املؤهلني للعمل يف    للتأكد من سالمة تلك املياه ، وذلك بزيادة عدد املفتشني           
 ٥لرقابة على الشبكات   ا خبصوصوبالنسبة للمحور الثاين واألهم يف سؤايل       . هذا اال   

أن هذا األمر ليس    هو  فإن رد سعادة الوزير     ،  واملنشآت  الداخلية للمنازل والعمارات    
   وكلنا نعلم   ، من اختصاص وزارته إال يف حالة الشكوى أو الشك يف بعض احلاالت           

يف أو   أن معظم اخلزانات سواء يف املنازل اخلاصـة أو العامـة             - سيدي الرئيس  - 
 عرضة للتلوث مـن     وهي،  ال تطوهلا الرقابة أو التفتيش      العمارات الصغرية أو الكبرية     

١٠اء سوء االستخدام أو نتيجة اإلمهال أو سوء التوصيالت وبقائها دون تنظيـف أو              جر 

طورة إصابتها بالتلف وبقاء العديد من مـستخدميها  مما ينذر خب ،  رقابة لفترات طويلة    
أعلم . طويلة بدون رقيب     ملدةبدون علم حبالتها وتعرضها للعديد من األوبئة لبقائها         

ق مستخدمي هذه املرافق ولكن الرقابة مـن الدولـة          تأن مسئولية كبرية تقع على عا     
آلن زيادة عدد السكان    ولعل ما يستوجب مزيدا من الرقابة ا      . واجبة ملثل هذه األمور     

 ١٥وهذا ،  مليون نسمة - طبقًا إلحصائيات اجلهاز املركزي  - نحيث بلغ اآل  ،  باململكة  

  االعدد الكبري صاحبه توسع متزايد يف إقامة املباين واملساكن على حنو بات يتطلب مزيد 
 أما عن اختصاص وزارة   . املعنية  من الرقابة من قبل وزارة الصحة وغريها من اجلهات          

ومع تقديرنا ملا تضمنه    ،  الصحة بالنسبة للشبكات الداخلية باملنازل وخزانات املياه ا         
 فإن األمر يتعلق أوالً وأخريا بصحة املواطن وهو أمـر           ؛رد الوزارة يف هذا اخلصوص      

 ٢٠من قـانون  ) ١٩( ويكفي أن أشري إىل أن املادة  ،وزارة الصحةعمل يقع يف أولويات  

م ، وهي حتدد اختصاصات     ٢٠٠١لسنة  ) ٣٥(رسوم بقانون رقم    البلديات الصادر بامل  
الس البلدي أوردت من بينها اقتراح وضع األنظمة املتعلقة بالصحة العامة وامليـاه             

إذن . وبالتنسيق مع الوزارات واجلهات املعنية ويف مقدمتها بـالقطع وزارة الـصحة         
على اختصاصها يف قانون    وثابت وليس بالزم أن ينص      فاختصاص وزارة الصحة قائم     

 ٢٥ونضيف إىل  . ا معقود هلا مبوجب قوانني أخرى       االصحة العامة فقط ، ألن اختصاص     

م ١٩٧٣لسنة ) ١٦(ذلك أن الالئحة التنفيذية بقانون إنشاء اهليئة البلدية املركزية رقم       
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الحق  عدد من امل  - أي الالئحة    - ا قد أرفق     ؛  البلديات املشار إليه   قبل إلغائه بقانون  
ويتعلق بشروط توصـيل    ) ب  ( ويتعلق بالشروط الصحية وامللحق     ) أ  ( منها امللحق   

املياه وإىل آخره من االشتراطات الصحية الواجب مراعاا من قبل مجيـع اجلهـات              
لذا يتوجب أن تكون هنـاك جهـة        . بالطبع الوزارة املعنية بالصحة العامة للجميع       و

 ٥وأن حتدد تلك املسئولية بقانون لضمان سـالمة        ،  ا  صحية تتوىل مسئولية الرقابة عليه    

املواطن واملقيم من مستخدمي تلك الوحدات دون انتظار الشكوى للتحقيق يف سالمة     
وأدعو وزارة الصحة أن تتبىن وضع تشريع حيـدد  . املياه املستخدمة يف هذه اخلزانات   

سالمتها كميـاه   مسئولية صيانة شبكات املياه الداخلية وخزانات حفظها مبا يضمن          
 الرئيس ، إنين أعلم أن سعادة الوزير فيصل بن يعقوب احلمر            سيدي. صاحلة للشرب   

 ١٠فعليه جيـب علينـا أن      ،  عندما استلم مسئولية هذه الوزارة ليست لديه عصا موسى          

نتعاون معه بتفاؤل ومساندة مشاريعه وخططه وبراجمه وخصوصا أال يغيب عن بالـه             
وهي ملوثة نتيجة عـدم     ،   صنابري املياه يف بيوتنا      منقبل أن ترتل    أمهية االهتمام باملياه    

مراقبة هذه اخلزانات الداخلية وينتج عنها ما ينتج من أمـراض يـصعب اكتـشاف               
أمتىن لسعادة الوزير فيصل بن يعقوب احلمر والعـاملني معـه           ،  وأخريا  . مصادرها  

 ١٥تقدمة ملا فيه خري املـواطن      التوفيق والنجاح من أجل حتقيق مزيد من الصحة العامة امل         

   .  وشكرا ،واملقيم على هذه األرض الطيبة 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . فيصل بن يعقوب احلمر وزير الصحة  الدكتورشكرا ، تفضل سعادة األخ
  ٢٠ 

 :وزيـــر الصحـــــــة  

شكرا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة ، سعادة األخ العضو صادق الشهايب ،             
الً بودي أن أشكرك على هذا السؤال القيم واهلام ، وحنن يف البحرين نأخذ موضوع               أو

املياه بكل هدوء وال تثار لدينا تساؤالت كثرية ذا الشأن ، وهذا السؤال يف تصوري               
 ٢٥إن موضوع العناية باملياه يف تصوري وتصور الكثري من املوجودين يف           . يف غاية األمهية    

 األمهية وهو مؤشر هام على الصحة يف هذا البلد ونـشكر اهللا             هذه القاعة هو يف غاية    
سبحانه وتعاىل أن أعطانا هذه القيادة الرشيدة واليت تم باملياه وتوصيل املياه النظيفـة              
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 عناآلن أنتقل إىل اإلجابة     . والصاحلة لالستهالك اآلدمي لكل مرتل يف مملكة البحرين         
فإن معظمها تأتينا من خارج البحـرين       أة  ه املعب  األخ الكرمي ، بالنسبة للميا     تتساؤال

باإلضافة إىل ما هو منتج داخل البحرين ، أود أن أطمئن السادة األعضاء بأن املياه اليت                
تأيت من خارج البحرين ومن أي منفذ من منافذها ختضع للفحص الفيزيائي من ناحية              

 ٥اخلطوة الثانية هي أننـا     . وهذه هي اخلطوة األوىل     ،  الشكل واللون والطعم والرائحة     

  نقوم بفحص هذه املياه كيميائيا وبكترييولوجيا يف معامل وزارة الـصحة والـصحة             
 فإذا اكتشفنا وجود بكترييا أكثر من اخلط املسموح وأيضا وجود فطريات أو              ، العامة

 مواد صلبة ذائبة مثل املعادن وغريها فإننا ال نرخص هذا املنتج إال عند ظهور النتـائج               
الدالة على سالمته ، ويف كثري من األحوال فإا تعدم إذا وجدت الصحة العامـة أن                

 ١٠أود أن أوضح كذلك أننا ال نأخذ عينة واحدة فقط         . هذه املياه غري صاحلة لالستهالك      

رية ، هـذا  وإمنا نأخذ من جممل العينات سواًء من العينة الصغرية أو املتوسطة أو الكـب      
  لميـاه املـصنعة يف     ل بالنـسبة .  واليت تأتينا من خارج البحرين       ةبالنسبة للمياه املعبأ  

، ) املاء احللـو    ( هناك الكثري من املعامل اليت تصنع املياه واليت نطلق عليها           فالبحرين ،   
وحدات التقطري وغريها وترخص من قبل الصحة        عن طريق وهذه املعامل تصنع املياه     

 ١٥ هذه املعامل من ناحية بيئة التصنيع واملـواد         العامة حيث إا تقوم بعملية تفتيش على      

جيب أال تصدأ وال حتمل أيـة مـواد         واملستعملة واألجهزة والتخزين ونوعية التعبئة ،       
ضارة قد تنتقل من األجهزة إىل املياه املعاجلة أو املياه احملالة ، ونأخذ كل هذه األمور                

فة إىل ذلك أريـد أن أطمـئن        بعني االعتبار إىل أن نصل إىل مرحلة التخزين ، باإلضا         
السادة األعضاء بأن املياه املنقولة وبعد خروجها من املعامل يف خزانات مركبة علـى              
 ٢٠صهاريج السيارات ختضع أيضا إىل فحص وبصفة دورية إىل درجة أا ال تـرخص إال        

بعد أن تقوم إدارة املرور بإصدار شهادة بأن هذه السيارات قد مت فحصها وإا مـن                
 يف   ومفاجئـة   شديدة كن استعماهلا كخزان للمياه ، فكل هذه األمور ختضع لرقابة         املم

وإا ال ترخص إال    % ١٠٠ وليست عمالً روتينـيا ، فاملياه مراقبة        كثري من األحوال  
إذا كانت صاحلة لالستعمال وتتجه إىل التسويق ، وإذا وجدنا يف أية حالة من األحوال               

 ٢٥ فحصها فحصا جمهريا وكيميائيا وبكترييولوجيا فإا رمبا        أن هذه املياه غري صاحلة بعد     

تعدم ، والقضية ال تنتهي عند إعدام هذه املياه وإمنا نعود إىل املعمل ذاته ونبحث مـع               
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العاملني فيه عن املشاكل الفنية وإذا كان باإلمكان إصالحها ، وبعد أن يتم إصـالح               
بعد ذلك نقوم بإعادة الفحص مرة أخرى ،        هذه األجهزة يتم إعادة التقطري والتصنيع و      

وكذلك نأخذ عينات من يوم واحد إىل ثالثة أيام فبذلك ال خترج هذه املياه إىل السوق     
أنتقل بعد ذلـك إىل     . إال بعد أن تكون مرخصة ترخيصا كامالً يف حدود ثالثة أيام            

 ٥ياه املوصـلة  اجلزئية اليت تفضل ا العضو األخ صادق الشهايب وهي خبصوص شبكة امل         

إىل املنازل ، فهذه الشبكة يف غاية األمهية وجيب االعتناء ا اعتناًء كامالً واإلخـوة يف         
الصحة العامة مهتمون ذا املوضوع حيث يأخذون عينات من خمتلـف املنـاطق يف              
البحرين ومن الشبكة نفسها ومن اخلزانات املوجودة ومن كل األماكن اليت متر فيهـا              

وتنقل من الشبكة إىل املنازل فتفحصها بالكامل وإذا حدث أي تغيري يتم            مياه تستهلك   
 ١٠وقف هذه الشبكة وإصالحها ومن مث تعود هذه املياه ، إذن وزارة الـصحة ومتثلـها                

وضوع شبكة املياه املوصـلة  مبالصحة العامة واإلخوة العاملون ا مهتمة اهتماما كبريا   
إن .   والفنادق فهناك اعتناء شامل وبدون أي تراخٍإىل املنازل وإىل املؤسسات واملصانع   

 تنتهي عندما توصل املياه إىل البيوت أو     - كما تفضل األخ صادق الشهايب       -املسئولية  
املؤسسات وما حيدث بالنسبة للمياه داخل هذه البيوت واملؤسسات فهو مـن شـأن              

 ١٥يجب األخـذ يف    املستهلك سواًء كان صاحب املرتل أم صاحب املصنع أم الفندق ، ف           

 ، ويف كثري من األحوال وبعد استالمنا ألية          أن الشبكة صاحلة والتخزين كامل     االعتبار
شكوى من املستهلك فإن الصحة العامة تذهب إىل مكان تواجد هذه الشكوى وتقوم             
بفحص املياه وتعطي املستهلك التعليمات وهي أنه جيب إصالح هذا اخلط أو تنظيـف   

ولكننا يف احلقيقة ال نتدخل فيما حيصل داخل هذه املؤسسات ألنه        اخلزان وإىل آخره ،     
 ٢٠ منتجـا   ١٥٣ حوايل    إىل م وصلنا ٢٠٠٧خارج نطاق عمل الصحة العامة ، ففي سنة         

 منتجا إىل البحرين مبعىن أن هناك حـوايل      ١٣٧ أو   ١٣٦ولكننا مسحنا بدخول حوايل     
هذه املياه من قبل الصحة      نوعا مل يدخل البالد والسبب يف ذلك هو نتيجة فحص            ٢٠

بالنسبة إىل املعامل اليت تنـتج امليـاه يف         . العامة حيث وجدا غري صاحلة لالستعمال       
 مـن    مؤسسة ٣١٠ عينة فأعطينا ترخيصا لـ      ٣٥٢البحرين فقد قمنا بفحص حوايل      

 ٢٥هذه املؤسسات بأن تسوق مياهها يف خمتلف قطاعات البحرين واستعماهلا اسـتعماالً            

  .وشكرا عاديا ، 



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٠(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ صادق الشهايب 
  

 :العضو صادق الشهابي 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أكرر شكري وتقديري لسعادة الـوزير وأيـضا            

دعوايت لإلخوة باالهتمام ذا املوضوع ألن العديد من الشكاوى تنشر بني وقت وآخر     
  .يع هلذا املرفق ، وشكرا فأمتىن أن يكون هناك تشر

  
  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠ننتقل اآلن إىل و. ونشكر معايل الوزير على حضوره وإجابته الوافية شكرا ، 

مبناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية  د التايل من جدول األعمال واخلاصالبن
م ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢ (من القانون رقم) ١٣(خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة 

  ) ٨٠(بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق ااورة ، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
وأطلب من األخ الدكتور ناصر املبارك مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة . م ٢٠٠٧لسنة 

 ١٥  .فليتفضل 

  
  :العضو الدكتور ناصر املبارك 

  .يف املضبطة ، وشكرا بدايةً أطلب تثبيت التقرير  سيدي الرئيس ، شكرا
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير يف املضبطة ؟ 
  

  )أغلبية موافقة(
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٥  .إذن يثبت التقرير يف املضبطة 

  
  )٦٢صفحة / ١انظر امللحق (



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٢١(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــس 
  تفـضل األخ مقـرر   . امة ملشروع القـانون   سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس الع    

  .اللجنة 
  

 ٥   :العضو الدكتور ناصر املبارك

 مـن   تهشكرا سيدي الرئيس ، رأت اللجنة بعد دراستها ملشروع القانون سالم          
الناحيتني الدستورية والقانونية ، ورأت أن قانون محاية حقوق املؤلف واحلقوق اـاورة   

حلقوق إيداع مصنفام لدى الوزارة وتسجيلها يف    قد خال من نص يتيح ألصحاب هذه ا       
، وأنه توجد رغبة ملحة هلؤالء يف تسجيل مصنفام لدى           سجل خاص يعد هلذا الغرض    

 ١٠الوزارة بغرض التوثيق وتسهيل اإلثبات أمام احملاكم على غرار النهج الذي تسري عليـه              

ت األدبية والفنية يف    بعض دول جملس التعاون والدول األخرى اليت تتيح تسجيل املصنفا         
  واألمر معروض علـى جملـسكم      .  سجل خاص وال يعد ذلك إخالالً بأي التزام دويل        

  . املوقر ، وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

   ؟أخرىشكرا ، هل هناك مالحظات 
  

  )ال توجد مالحظات ( 
  

 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــس 

  .تفضل األخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة 
  

  

 :العضو الدكتور ناصر املبارك 

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة باملوافقة على مشروع قانون بتعديل املادة            

م بشأن محاية حقوق املؤلـف واحلقـوق        ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٢(من القانون رقم    ) ١٣(



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٢(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

. م ؛ مـن حيـث املبـدأ         ٢٠٠٧لسنة  ) ٨٠(ااورة ، املرافق للمرسوم امللكي رقم       
  .  مواد مشروع القانون بالتعديالت الواردة يف اجلدول املرفق ، وشكرا واملوافقة على

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٥  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ ؟ ،  شكرا 

  )أغلبية موافقة( 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  ه مـادة   وننتقل إىل مناقشة مـواد     .  إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ      

 ١٠  . مادة ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  : العضو الدكتور ناصر املبارك 
  . باملوافقة على نص الديباجة دون تعديل توصي اللجنة. الديباجة 

  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

   ؟على الديباجةشكرا ، هل هناك مالحظات 
  

  )ال توجد مالحظات  ( 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

لس على الديباجة ؟  هل يوافق ا  
  )أغلبية موافقة( 

  
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .وننتقل إىل املادة األوىل ، تفضل األخ مقرر اللجنة .  إذن تقر الديباجة 
  

  

  : العضو الدكتور ناصر املبارك 
 ٣٠  . باملوافقة على نص املادة دون تعديل توصي اللجنة . املادة األوىل

  



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٣(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــس 
   ؟على هذه املادةكرا ، هل هناك مالحظات ش

  )ال توجد مالحظات  ( 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

   هل يوافق الس على هذه املادة ؟ 
  )أغلبية موافقة( 

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

 ١٠  : ملبارك العضو الدكتور ناصر ا

  . باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة . املادة الثانية
  :الرئيـــــــــــــــس 

   ؟على هذه املادةشكرا ، هل هناك مالحظات 
  )ال توجد مالحظات  ( 

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

   هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة ؟ 
  )لبية موافقةأغ( 

  :الرئيـــــــــــــــس 
وذا نكون قد انتهينا من مناقـشة مـواد         . بتعديل اللجنة     إذن تقر هذه املادة   

 ٢٠  مشروع القانون ، فهل يوافق الس عليه يف جمموعه ؟ 

  )أغلبية موافقة( 
  :الرئيـــــــــــــــس 

ننتقل  .قادمة إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة ال
إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 

 ٢٥) ٣٥(االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الصادر بقانون رقم 

م ، واملقدم من كل من سعادة العضو وداد حممد الفاضل وسعادة العضو ٢٠٠٦لسنة 
اظ ، وأطلب من األخت مسرية رجب مقررة اللجنة التوجه الدكتورة ندى عباس حف

  .إىل املنصة فلتتفضل 



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٤(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :العضو مسرية رجب 
  بدايةً أطلب تثبيت التقريـر ومرفقاتـه يف املـضبطة ،            سيدي الرئيس ،     شكرا

  .وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ؟ 
  

  )أغلبية موافقة(
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 
  

   )٧٠ صفحة/ ٢انظر امللحق (
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٥  .تفضلي األخت مقررة اللجنة 

  

  :العضو مسرية رجب 
شكرا سيدي الرئيس ، أبدأ برأي مقدمي االقتراح بسبب بعض التعديالت اليت     

بعد االستماع إىل اآلراء واملالحظات اليت أبداها ممثلو اجلهات          .لى املقترح   أجروها ع 
 ٢٠املعنية وبناًء على املناقشات اليت متت يف اللجنة بني السادة األعضاء وممثلي اجلهـات              

املختصة ، وبعد االطالع على رأي دائرة الشئون القانونية قام مقدمو االقتراح حبذف             
من قانون اخلدمة املدنية ، وذلك استنادا إىل ما ورد          ) ٥٢(دة  التعديل املقترح على املا   

، كما أجـروا     ون القانونية إىل ديوان اخلدمة املدنية     ئيف الرسالة املوجهة من دائرة الش     
.  من القانون املذكور  ) ٥١(من املادة   ) و(بعض التعديالت على املقترح بتعديل البند       

 ٢٥ االقتراح بقانون حيث مت استعراض وجهـات        تدارستأما بالنسبة لرأي اللجنة فإا      

 واطلعت   للمجلس ،  النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوين         
اللجنة كذلك على رأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء           

معت إىل  كمـا اسـت   ،  مؤكدا لسالمة االقتراح من الناحيتني الدستورية والقانونيـة         



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٥(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

وزارة التربية والتعلـيم    ووزارة الصحة ،    ومداخالت كل من ديوان اخلدمة املدنية ،        
 كما اطلعت  .ون املرأة والطفلئوالس األعلى للمرأة ، واطلعت على مذكرة جلنة ش    

على تفسري دائرة الشئون القانونية يف اخلطاب املقدم لرئيس ديوان اخلدمـة املدنيـة              
م واليت مل يتم اإلشارة إليها من قبل ممثلي الديوان الـذين            ٢٠٠٧ أغسطس   ٩بتاريخ  

 ٥ ضوء ذلك االقتراح بقـانون      وقد تدارست اللجنة يف   . حضروا االجتماع الثاين عشر     

ند بوإجراء بعض التعديالت على املقترح اخلاص بال      ) ٥٢(ل حبذف تعديل املادة     املعد
قتنعت اللجنة بأمهية هذا املقترح     من قانون اخلدمة املدنية ، وقد ا      ) ٥١(من املادة   ) و(

لوجود العديد من احلاالت املرضية اليت تستلزم وجود مرافق هلا أثناء فتـرة عالجهـا       
، داخل البالد كمرافقة كبار السن واملصابني باحلاالت املستعصية كاألمراض اخلبيثـة       

 ١٠ة ن القانون احلايل قد غفل عن إعطاء املوظف احلق يف احلصول على إجـاز             إوحيث  

رمسية ملرافقة مريض قررت اللجان الطبية املختصة عالجه يف داخل البالد ، وحيث إن              
قد يسبب إرباكًا للوزارة يف ظل غيـاب        أخذ اإلجازات يف ظل غياب قانون ينظمها        

 لذا فقـد رأت اللجنـة أن   ؛ضوابط قانونية مما يسمح بالتجاوز يف كثري من احلاالت       
 العملية وخيدم فئة كبرية من املوظفني الذين هم يف أمس           جيابيا يف تنظيم  إاملقترح يسهم   

 ١٥وأود أن أنبـه  . احلاجة إلجازة املرافقة ، وذلك وفق الضوابط اخلاصة املعتمدة ملنحها         

هنا إىل إضافة حتفظ سعادة العضو الدكتور محد السليطي عضو جلنة اخلدمات علـى              
يف ضوء ما دار    .  التقرير   االقتراح بقانون املذكور حيث سقط هذا التحفظ سهوا من        

من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة االقتراح بقانون ، فإن اللجنة توصي مبـا       
املوافقة على جواز نظر االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قـانون اخلدمـة             : يلي  

 ٢٠: م ، واملقدم من أصـحاب الـسعادة         ٢٠٠٦ لسنة   ٣٥املدنية الصادر بالقانون رقم     

  . وداد الفاضل والدكتورة ندى حفاظ ، وشكرا األستاذة
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ 
  ٢٥ 

  
  



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٦(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :العضو الدكتورة ندى حفاظ 

شكرا سيدي الرئيس ، الشكر موصول للجنة اخلدمات وهي بالفعل بذلت جهدا            
لكـن  . وجهات النظر املختلفة ودعت جهات خمتلفة كعادا وهي عادة إجيابية ملعرفة      

مررنا بتجربة والبد أن أشارككم فيها كمجلس تشريعي ، تأيت التعديالت القانونية من 
 ٥ عنـدما   . عرض عـضالت     هي ليست رجة وال   فأجل خدمة اتمع أوالً وأخريا ،       

، تدارسنا أنا واألخت وداد الفاضل احلاجة إىل تعديل املادتني يف قانون اخلدمة املدنيـة    
 أن خندم النساء املوظفات بعد الوالدة بدون متييز سواء كانت   ٥٢أردنا يف تعديل املادة     

ترضع رضاعة طبيعية أو اصطناعية ؛ ألن املادة كانت غري واضحة فهي تذكر الرعايـة     
رضاعة ومل حتدد رضاعة طبيعية أو اصطناعية ، ولكن ديوان اخلدمة املدنية يصر على      وال

 ١٠نا أن نعدل املادة لكي ال يكون هناك لغط يف املـادة            رديعية ، فأ  أن تكون الرضاعة طب   

ونغطي مجيع النساء ألن األطفال يستحقون الرعاية بعد الوالدة ملدة ساعتني ، وأردنـا   
 ا جسدي ا بشكل عام حبيث ال تشمل فحص      - كما ذكرت    -أن تكون الشهادة الطبية     

ا وهذا مـن    للمرأة ألن عملية الرضاعة الطبيعية ال      اوإذالليانـب الطـيب   اجل تثبت طبي
يف  فيه اجلميع ، فالطب طب يفيت فيه األطباء واملمرضون والعاملون            وأرجو أال يستفىت  

 ١٥ولكن املفاجأة الكربى حـدثت  .  فال ندخل يف متاهات ونفيت فيها مجيعا       ةالصحجمال  

 فد أخفى عنا يف اجتماع جلنة اخلدمات مع اجلهات املعنية وهي أن ديوان اخلدمة املدنية     
   بنـاء علـى طلـب       -رسالة هامة جدا من دائرة الشئون القانونية تفسر هذه املادة           

   وليست الرضاعة الطبيعيـة     ة واالصطناعي ة وهي أن الرضاعة تشمل الطبيعي     -الديوان  
     افقط ، وإن الشهادة ليست فحص للمرأة بل هي إثبات على أن لديها طفـالً         ا جسدي  

 ٢٠ذن جاء تفسري دائرة الشئون القانونية حول هذه املادة مطابقًا كما           ملدة سنتني ، إ   ترعاه  

لكـن إذا   .  هناك حاجة إىل تعديل هذه املادة        تليسعليه  أردنا من تعديل املادة متاما و     
ـ عدم علمه بسبب إخفاء هذه الرسالة ربر أراد ديوان اخلدمة املدنية أن ي    ذه الرسـالة

تـضليل الـسلطة    .  الرسالة فهي مصيبة أكـرب       فهي مصيبة وإذا تعمد الديوان إخفاء     
إىل يـدعو   ما  ا   على توجيهات مسو رئيس الوزراء وهو دائم       التشريعية غري مقبول بناءً   

 ٢٥ مـن الـسلطة   - كما تعودنـا  -فأنا أطالب ، تمعنا خدمة  أقصى احلدود بالتعاون  

األخري وهو  التنفيذية الشفافية وعرض مجيع ما لديها من معلومات ، فاهلدف واحد يف             
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ولكن إذا غري تفسري هـذه      اليوم ،    حباجة إىل تعديل هذه املادة       فلسناخدمة جمتمعنا ،    
ـ بالرضـاعة  الرضاعة وخصصتاملادة يف املستقبل إىل فحص جسدي للمرأة       ة الطبيعي

بالنسبة للمادة الثانية خبصوص مرافقة املريض .  تعديل املادةبلب افقط فسوف نعيد ونط
نكم ئكر الديوان أنه ليس هناك أي دولة تطبق هذا النظام ، ولكن أطم          ذقد  يف الداخل ف  

 ٥حبيث يرافق األب أو العربية اإلمارات دولة أن هناك بعض الدول تطبق هذا النظام منها         

 سنوات ، والطبيب هو الـذي       ١٠ لى ع  سنه األم أحد أبنائهما املريض الذي ال يزيد      
أما سلطنة عمان فهي تطبق النظام كما       .    ال ويقرر إذا كان املريض حيتاج إىل مرافق أ       

 مل حتدد درجة القرابة مع أننا حددنا الدرجة وهـي         أا طلبنا يف تعديل هذه املادة حىت     
 إذا كان املريض  ماأن وزارة الصحة هي اليت تقرر     بالدرجة األوىل ، لكن أرجع وأذكّر       

 ١٠ثر من الـالزم مـن   عدد أكحيتاج إىل مرافق أو ال ، وإذا كانت هناك مشكلة خلروج           

املوظفني من أعماهلم ملرافقة املريض فلتحتسب القوى العاملة مبعدالت صحيحة يف هذه      
الدولة ؛ ألن النقص الشديد يف املواقع اهلامة خطري يف مستوى اخلدمات اليت تقـدمها               

ن ديوان اخلدمة املدنية يقر يف رأيـه  إ .غري ذلك  وأإن كانت صحية أو تعليمية      الدولة  
ال حيتاج إىل تعديل املادة ولكن إذا اتفق الرئيس مع املوظف يـستطيع أن يأخـذ                أنه  

 ١٥إجازة املرافق ، فالديوان يقر مبدأ أن هناك بعض األشخاص حيتـاجون إىل مـرافقني               

 كلمة املرافق ليست صحيحة بل هي إجـازة موظـف           .والبعض اآلخر ال حيتاجون     
حـد  أل األم أو األب     مرافقـة فقون ؟   لريافق املريض يف داخل البحرين ، من هم املرا        

كبار السن من األباء واألمهـات فهـم        مرافقة  أبنائهم ألم حيتاجون إىل مرافق ، أو        
  مـصابا  حيتاجون إىل مرافق إذا كانت احلالة سرطانية أو بني احلياة واملوت أو إذا كان             

 ٢٠ حنن قننـا    .  قريب من الدرجة األوىل     معه  أن يكون   إىل حيتاجويف املخ   شديد  التهاب  ب

   بل نريد أن نضيف كلمـة واحـدة يف املـادة وهـي     تقنينهاالدرجة مع أننا ال نريد    
 لكننا كنا مرنني جدا مع وجهات النظر ومـع  - فالشيطان يف التفاصيل    -" الداخل  " 

وزارة الصحة وجيب أن نثق يف الـوزارة        تقدير  اللجنة مع أن الضوابط البد أن تترك ل       
خلدمة اتمع ، وجيب وضعت م السلطة التشريعية يف مادة معينة   ألا لن تسيء استخدا   

 ٢٥لكل مـن يطلبـها   بإعطاء إجازات ذلك  أن نثق يف مؤسساتنا ألن األطباء لن يستغلوا         

  . ، وشكرا دون توافر احلاجة
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 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

 :العضو فيصل فوالذ 

 ٥، أحيي شجاعة وشفافية األخت الدكتورة نـدى حفـاظ   شكرا سيدي الرئيس  

 حنن مع توجه    . وأم ووزيرة سابقة وعضو يف جملس الشورى ودكتورة          ةحبكم أا امرأ  
وضع خيارا عمليا للحكومة املوقرة ولكل الوزارات وهـو         قد  الس األعلى للمرأة و   

ة حبيث تـستطيع    تشجيع إنشاء وتنمية شبكة دور رعاية األطفال يف املؤسسات اخلاص         
األم أن ترعى طفلها وترضعه رضاعة طبيعية ، لكن هل هذه الدور موجـودة ؟ غـري      

 ١٠ن أخاصـة   وموجودة ، فبالتايل املقترح املقدم من األختني الفاضلتني مقترح وجيـه            

تمييز الاتفاقية مناهضة   على  البحرين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل وكذلك وقعت         
  ضوع اإلذالل فـنحن ضـد أي إذالل ألي إنـسان يف هـذه     بالنسبة ملو. ضد املرأة  

اململكة ، وحنن مع حتليل ووجهة نظر دائرة الشئون القانونية ألن اإلخوان يف الـدائرة               
يعرفون عملهم ووضعوا النقاط على احلروف ، نرجو من األعضاء دعم هذا املقتـرح              

 ١٥يـاة الـسليمة    خاصة أنه يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وكذلك حيقـق احل          و

  .والطبيعية لألم وطفلها ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي 
  ٢٠ 

 :العضو الدكتور محد السليطي 

ـ ا إنشكرا سيدي الرئيس ، لتسمح يل األخت الدكتورة ندى حفـاظ           تختلف
ملادة املتعلقة مبرافقة املريض    اختاليف حول ا  . معها يف املوضوع وذلك للمصلحة العامة       

  للعالج يف الداخل ، أرى أن هذا املقترح ال يستند إىل مربرات قويـة جـدا وصـلبة              
 ٢٥اجلهاز احلكومي خيدم املواطنني فإذا فتح اال ملرافقـة املـريض يف داخـل     . ومقنعة  

تقدمها سيفتح بابا واسعا للغياب والتسيب ، وهذا سيؤثر على اخلدمات اليت            فالبحرين  
 عنـدما    :الدولة للموظف وهو املتضرر األول ، لدينا مثال صارخ على هذا املوضوع           
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         املعاناة بعد صدور هذا     أقررنا ساعيت رضاعة للمرأة ، فعانت وزارة التربية والتعليم أمر 
وختلخلت العمليـة التعليميـة يف املـدارس          معلمة ،  ٢٤٠٠القرار حبيث مشل القرار     

ألطفال الصغار معلمات حىت لو كان هناك تعويض ملعلمـات          مل يصبح ل  وارتبكت و 
 فكل هذه األمور إرباك للعملية التعليمية حىت أن دافع الطفل           ة اخلرب ت قليال جدد فهن 

 ٥ونرى أن  . للتعلم سيتأثر تأثرا كبريا ، والذي يعيش يف هذا امليدان يعرف هذا الوضع              

ة والتعليم معارضون هلذا االقتراح ، وأنـا     اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ووزارة التربي      
أتصور أن معارضتهم منطقية ومبنية على أسس قوية وهم يعرفون الوضع وهلم عالقـة           

لننظر إىل التـشريعات    : النقطة األخرى   . يومية بامليدان وحنن بعيدون عن هذا امليدان        
ذا السؤال  املطبقة يف دول أخرى فهل هناك دول طبقت هذا النظام ؟ ألنين طرحت ه             

 ١٠على األختني الفاضلتني يف اللجنة ، اإلمارات العربية املتحدة فقط هي اليت طبقت هذا              

النظام ويف أشد الظروف والعتبارات خاصة ، وأتصور أن هذا االقتراح سيؤثر علـى              
اإلنتاجية ألن قطاع احلكومة يشكو من تدين األداء وحنن سنضيف عبئًا عليه ، وأن هذا   

 مصلحة املواطن وسيؤثر تأثريا كبريا ، يف حني أن مملكـة البحـرين              االقتراح ليس يف  
  .حتتاج إىل كل طاقة لكل دقيقة عمل لتحسني اإلنتاجية وهذا هو املطلوب ، وشكرا 

  ١٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت مقررة اللجنة 
  

  :مسرية رجبالعضو 

 ٢٠وأرجو االنتباه إىل أن التعديل املقـدم       شكرا سيدي الرئيس ، لدي تعليق بسيط        

رضاعة قد ألغي فليس هناك داعٍ للمناقشة حول هذا املوضوع وقـد     الخبصوص ساعيت   
احلديث يدور حول إجازة مرافقة املـريض يف الـداخل ، ورأت            . ذكرناه يف التقرير    

ني الذين هم اللجنة أن املقترح يسهم إجيابيا يف تنظيم العملية وخيدم فئة كبرية من املوظف    
يف أمس احلاجة إلجازة املرافق ، وذلك وفق الضوابط اخلاصة املعتمدة ملنحها ، فنرجو              
 ٢٥أن يدور احلديث والنقاش حول هذا النص ألن اجلزء اآلخر قد ألغـي مـن مقتـرح                 

  .األختني ، وشكرا 
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 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  

 :عضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ال

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع ال أرى مربرا من ديوان اخلدمة املدنية يوضح لنا            

 على أنه ال يوجد تشريع مماثل       - كما ذكر يف التقرير      - معتمداسلبيات هذا االقتراح    
ن إحـدى دول    التطوير سنة احلياة والبد من املبادرة م       .  اخلليجي بدول جملس التعاون  

 لكي نبدأ مبسرية التطوير ، وإذا مل تبادر أي دولـة مـن دول                اخلليجي جملس التعاون 
 بتطوير القوانني معىن ذلك ستبقى هذه القوانني لعشرات السنني          اخلليجي جملس التعاون 

 ١٠خرى ، فلهذا أعتقد أنـه      األدول  الدون أي تطوير ؛ ألن كل دولة سوف تعتمد على           

كما ذكر األخ    -هلذا املوضوع   خلدمة املدنية أن يأيت بتربير مادي       من األفضل لديوان ا   
أنه ال يوجد   الديوان   وذكر   .سلبيات  ذكر ال  و األرقام  بإيراد –الدكتور محد السليطي    

تشريع مماثل مطبق يف دول أخرى لكن اإلخوان ذكروا أن دولة اإلمـارات العربيـة               
 نبدأ ، وكـان مـن       ااملهم جيب أنن  املتحدة طبقت هذا النظام ويف نطاق حمدود ولكن         

 ١٥األجدى أن يناقش ديوان اخلدمة املدنية هذا املوضوع مبادية أكثر وبواقع عملـي ال أن       

  . يكون رده أنه ال يوجد تشريع مماثل ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ علي العصفور 
  ٢٠ 

 :العضو علي العصفور 

م اهللا الرمحن الرحيم ، أود يف البداية أن أثـين علـى             شكرا سيدي الرئيس ، بس    
 املوضوع على هذا حتفظكالم األخ الدكتور محد السليطي حول هذا املوضوع ولو أنه    

بالنـسبة  . لكن األخت الدكتورة ندى حفاظ ذكرت هذا اجلانب على سبيل املثال            و
 ٢٥فهـل  وإال  ،    إذالالً تقدمي الشهادة فال أرى أن فيه     ضرورة  لطلب ديوان اخلدمة املدنية     

 ؟  له عترب إذالالً تأنه أصيب بإصابة ما     ب إحالة املريض إىل التحاليل واألشعة بعد إخباره      
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اآلن وزارة التربية والتعليم تعاين من      . طبعا ال ، بل يرسل للتأكد من احلالة أو اإلصابة           
  ...  مسألة الرضاعة 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٥األخت الدكتورة ية اجلشي رئيسة جلنة اخلـدمات        فور ،   عذرا األخ علي العص   

  .لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها 
  

ةمثري(العضو الدكتورة بهية اجلشي 
ً

 ) : نقطة نظام

  ...شكرا سيدي الرئيس ، حنن لسنا بصدد مناقشة هذه املادة ألا سحبت 
  ١٠ 

 :العضو علي العصفور 

  . هذا املوضوع األخت الدكتورة ندى حفاظ هي اليت طرحت
  

 :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

 ١٥سـباب  األطرحت األخت الدكتورة ندى حفاظ هذا املوضوع على أساس ذكر    

  .  اليت أدت إىل سحب هذا التعديل وانتهينا من هذه املادة 
  

 :العضو علي العصفور 

مل ننته من هذا املوضوع فعندما تتطرق األخت الدكتورة ندى احلفاظ إىل هـذا              
 ٢٠  .وضوع وتأخذ من وقت الس فمن املفترض أن نرد عليها امل

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .تفضل أكمل مداخلتك 
  

 ٢٥ :العضو علي العصفور 

شكرا سيدي الرئيس ، على كل بالنسبة لتقدمي الشهادة فليس هناك حاجة ألا             
يها حـول هـذا     جمرد إثبات ، ووزارة التربية والتعليم إذا استشرناها اآلن وأخذنا رأ          
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املوضوع فهي تضع موظفني احتياطيني يف املدارس حلل هذه املشكلة وهـي مـسألة              
الرضاعة ، املرأة ليست لديها أي مشكلة بالنسبة لعملية الرضاعة ، فهذه املشكلة تعاين              

 وزارات الدولة والبد من تقدمي الشهادة ، فأنا أرى أن يسحب هذا االقتـراح ،                منها
  .  وشكرا 
  ٥ 

 :ـــــــــــــــــس الرئي

  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن عبدالسالم 
  

 :العضو عبدالرمحن عبدالسالم 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، من واقع خربيت بديوان اخلدمة              

كانت تأتينـا إجـازات     ويف التطبيق ،    ذلك  كنا نعاين   فإننا  م  ١٩٧٥منذ سنة    املدنية
كنا نأخذ بالقيـاس ، فـإذا كـان         ، و  مدير العمليات    منالداخل  ملرافقة املريض يف    

مسموحا لإلنسان أن يرافق مريضا يف اخلارج فمن باب أوىل أن يرافق املوظف املريض       
يف الداخل إذا أقر األطباء ضرورة ذلك ، ألن املدة تكون دائما أقصر يف الداخل ومن                

 ١٥ لريافقوظف  امل وجد شخص آخر غري      يداوم إذا لاملمكن أن جيد املوظف فرصة أحيانا       

، فمن باب أوىل أن نسمح ملرافقة املريض يف الـداخل خاصـة إذا        وينام معه   املريض  
يرا للمرافقة خارج البلد ، فمن      رتققومسيون الطيب بأن يعطي املرافق      الوثقنا يف تقرير    

ع تنـازل   حقيقة لست م  . عطي تقريرا عن املرافقة بالداخل      يباب أوىل أن نثق به وأن       
اإلخوة يف مسألة الدرجة األوىل بل كان من املفترض أن يضعوا املرافقـة فقـط أي                
 ٢٠يصروا على رأيهم األول ؛ وذلك لوجود عالقات اجتماعية وارتباط كبري باألسـرة             

فقد يكون املوجودون بالبيت أبوك وجدك وجدتك وأحيانا ابنك وابن ابنـك وقـد           
وم معه يف املستشفى ، وكذلك األخ مع أخيه واألخت تقوم اجلدة مبرافقة ابن ابنها بالن 

مع أختها ، فعلى هذا األساس إذا أقررنا الدرجـة األوىل بـأن تـشمل األب واألم                 
والزوجة واالبن واالبنة فقط وأخرجنا األخ واألخت واجلد واجلدة وابن االبن فهـذا             

 ٢٥ كما -ال للمختصني  أنا أقول املرافقة بالداخل واخلارج مث نعطي ا       . قلب ال معىن له     

 وحنن نثق م ويف     - وهنا اإلخوة يف القومسيون الطيب       –قالت الدكتورة ندى حفاظ     
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 إذا قرروا أن فالنا من الناس يرافق هذا املريض ليكن ، أما إذا ترك األمـر                 -قرارهم  
 الـسلطة اإلداريـة فالـسلطة    – كما يرى اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية        –لتقدير  
ة يف الوزارة يرى املسئول فيها جبواز اإلجازة مث يأيت إىل ديوان اخلدمة املدنيـة               اإلداري

فريفضها ، وحتولت اإلجراءات كلها اآلن إىل الوزارات وعليه ستحصل احملاباة ،فـإذا            
 ٥كان املدير راضيا عن املوظف سيوافق على إجازته ومدير آخر غري راضٍ عن املوظف              

  طينا اال للسلطة املختصة وهي اللجنة الطبيـة فهـذا          لن يوافق عليها ، لكن إذا أع      
أرى أن يلغي الس الدرجة األوىل ألن فيها حرجا ، واألخ صادق الـشهايب              . أدق  

يقول يل مكثت يومني مع أخيت يف املستشفى وهذا طبيعي واحلمد هللا أنه عضو جملس               
أرى من  . االجتماعية  شورى وليس موظفًا ، هذا موجود يف طباعنا وتقاليدنا وقيمنا           

 ١٠الضرورة أن نذكر املرافقة ونترك التقدير للسلطة املختصة وهي اللجان الطبية ، ومدة             

. شهرين للمرافقة حبد أقصى ليست كبرية وأعتقد أا إذا ضبطت بضوابط فلن تؤثر              
  . أرى أن يوافق الس على هذا االقتراح بعد التعديل بإلغاء الدرجة األوىل ، وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٥   .دالل الزايد ت األخيشكرا ، تفضل

  
 :العضو دالل الزايد 

يف الواقع الكثري من الذي أردت قوله تكلم فيه اإلخـوة           ،  سيدي الرئيس   شكرا  
أنا مع املقترح املقـدم مـن األخـتني         : أردت الكالم يف نقطتني ، األوىل       . األعضاء  

 ٢٠ضل خبصوص املرافق يف الداخل ألن هـذا املقتـرح          الدكتورة ندى حفاظ ووداد الفا    

 ممن يعانون من أمراض مستعصية بالنسبة      - خصوصا يف احمليط العائلي      -سيخدم عددا   
لألطفال وكبار السن الذين حتتاج فترة رعايتهم باملستشفى لوقـت طويـل كـذلك              

يف مرافقة  سيخدم طاقم التمريض يف املستشفى ألنه ال يستطيع أن ميضي الوقت الكثري             
 احنن يف جلنة شئون املرأة والطفل عندما تدارسن       : الثانية  . هذا املريض وتلبية احتياجاته     

 ٢٥هذا املقترح كنا مع هذا النص بشرط أال يكون مطلقًا دون وضع معايري أو ضـوابط                

فنرى إضافة هاتني النقطتني عند وروده كمشروع قانون إذا مـا           . حتكم هذه األمور    
أتفق مع الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فيما يتعلـق بـرد            . ملقترح  ووفق على هذا ا   
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ديوان اخلدمة املدنية بشأن أنه ال توجد تشريعات مماثلة ، فيجب أن نضع يف تفكرينـا                
أال نقارن بني تشريعات اآلخرين وإذا وجدت نعمل عليها أو نسترشد ا ، ولـتكن               

         ا وتكون ا نواحٍ نوعيـة بالنـسبة لـبعض        لدينا مبادرة يف سن تشريعات يقتدى
كذلك أتفق مع األخ عبدالرمحن عبدالسالم يف . اخلدمات املفتروض توافرها للمواطنني   

 ٥ومن الناحية اإلنسانية فإذا كان املرافق مـن   . أنه ال ميكن تقييد املرافق بالدرجة األوىل        

 نص تنظيمي   ذوي الدخل احملدود أو من األسر املعيلة لعدد من األفراد فإن عدم وجود            
ينظم عالقته مع رب العمل حني املرافقة وإمكانية خسارته للوظيفة بسبب تغيبه عـن              
االلتحاق بالعمل ؛ سيضعه يف نفسية سيئة حىت ملباشرة املريض أو االهتمام بـه ألنـه                

حنن ندعم هذا املقترح وإن شاء اهللا تراعى فيه الـضوابط           . تسبب يف فصله من العمل      
 ١٠  .يد هذا النوع من اإلجازات ، وشكرا واملعايري عند حتد

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . تفضل األخ عبدالرمحن جواهري شكرا ، 
  

 ١٥ :العضو عبدالرمحن جواهري 

والثناء إىل أضم صويت إىل صوت زمالئي يف تقدمي الشكر         ،  سيدي الرئيس   شكرا  
مقدمي االقتراح ، وكان يل شرف حضور بعض اجتماعات جلنة اخلدمات واالستماع            
إىل مداخالت اجلهات املعنية ومداخالت أصـحاب الـسعادة مقـدمي االقتـراح ،      

 من القانون وتعديل    ٥٢وأشكرهم على سعة صدرهم وتفهمهم لسحب تعديل املادة         
 ٢٠سيدي الرئيس ، أنـا  .  أمام جملسكم الكرمي    اقتراحهم مبا يتماشى مع املقترح املعروض     

أتفهم حتفظ األخ محد السليطي واألخ علي العصفور وبعض الزمالء اآلخرين ولكـن             
أقول وبكل صراحة هذه التحفظات مبنية على أساس أن املوظف البحريين موظف غري             

وظف مسئول وسيسيء استخدام هذا القانون ، وهذا االفتراض غري مقبول بتاتا ألن امل            
البحريين موظف مسئول وذو أخالق عالية ولن يسيء استخدام هذا القانون ، ولـو              
 ٢٥افترضنا أن بعض األفراد أساءوا استغالل هذا القانون جيب أال مينعنا ذلك من تـشريع               

أرى أن التعديل مـن الناحيـة       . شيء سيكون يف صاحل اتمع واملواطنني بنسبة أكرب         
 الظروف اليت حتتاج إىل رعاية ومرافقة من قبـل أهـايل           اإلنسانية جيب أن يراعي هذه    
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املريض ، وكذلك أرى أنه جيب اإلصرار على التطبيق وليس التشريع فالفقرة املـضافة              
إىل هذا القانون فقرة جيب تأييدها وستكون يف صاحل جمتمعنا وال أرى أن أصـحاب               

يف الكثري من األحيـان     األعمال يرفضون هذا الشيء ألم أثبتوا أن املوظف البحريين          
موظف مسئول وال يسيء استغالل هذه اإلجازات ، ولكن املهـم هـو أن تكـون                
 ٥االشتراطات واللجان الطبية املختصة والضوابط هلذه اإلجازات على مستوى عالٍ وأن           

يكون التطبيق مضبوطًا وذا معايري عالية وشفافًا لكي يكون واضحا للجميع وال نضع             
أنا مع هذا التعديل وأرى أنه يف صـاحل جمتمعنـا           . هذه الظروف   سوء االستغالل يف    

هل هو موجود يف دول أخرى ؟ جيب أن يكون لنـا  : واملواطنني ، وردا على السؤال      
الشرف يف أن نقدم تشريعات متقدمة يف خدمة جمتمعنا ونكون من األوائل وال خنضع              

 ١٠يعاتنا وخصوصا التـشريعات  لتطبيق قوانني اآلخرين بل جيب أن نكون رياديني يف تشر  

  .اليت ختدم اتمع البحريين ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .األخ أمحد زايد الزايد رئيس ديوان اخلدمة املدنية شكرا ، تفضل 
  ١٥ 

 :رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

موضوع الرضاعة انسحب ولكن بودي أن أعرج علـى         ،  سيدي الرئيس   شكرا  
إن ديوان اخلدمة املدنية مل خيف شـيئًا علـى          . لدكتورة ندى حفاظ     ا  األخت كالم

السلطة التشريعية أبدا بل لدينا إميان ويقني بأنه إذا كانت املعلومات متـوافرة لـدى               
 ٢٠أول مـا   . السلطة التشريعية وخرج قرار صحيح فهذا يدفع اجلهة التنفيذية إىل تنفيذه            

 كان يف االجتماع السابق املنعقد يوم الثالثاء        بدر من مالحظات دائرة الشئون القانونية     
عند حضورنا مع إخواننا أصحاب السعادة أعضاء جلنة اخلدمات وكانت الفتوى معنا            
ملناقشتها ولكن مت التركيز على إجازة مرافقة مريض داخل البحرين ، كذلك قـانون              

م املرسـوم بقـانون     مع مراعاة أحكا  : اخلدمة املدنية ينص يف املادة الثالثة على التايل         
 ٢٥بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية خيتص ديوان اخلدمة املدنية بإبداء الرأي مـسببا             

فبالعكس كل معلوماتنـا   . فيما تطلبه اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون         
سيدي الرئيس ، فيما خيتص . موجودة ومتوافرة ومبينة جلميع أعضاء السلطة التشريعية     



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٣٦(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

م ٢٠٠٦إن القانون اجلديد الذي صدر عـام        : رافقة املريض داخل البحرين ، أوالً       مب
 ٤ يوما ، الوفاة مـن شـهر إىل         ٦٠ إىل   ٣٠أعطى إجازات كثرية جدا ، الوالدة من        

 أيام ، الرضاعة من ساعة إىل ساعتني ، فإضفاء إجازات جديـدة جيعـل               ١٠أشهر و 
 حفظها –إن الدولة : ثانيا .  يف اخلدمة املدنية     القانون مهلهالً ويؤدي إىل تدين الكفاءة     

 ٥ وفرت مجيع اخلدمات الطبية جلميع حمافظات البحرين ، وإذا جعلـت مـسألة              –اهللا  

مرافقة املريض مطلقة فاملقصود خارج البحرين ملا يقوم به املرافق من تأشرية اإلقامـة              
القانون يف دول جملس    بالنسبة لنظر هذا    . والسكن ، أما داخل البحرين فهذا معروف        

التعاون والوطن العريب فهذا من باب االستئناس عند سن أي قانون ، فما تطبقه دولـة         
اإلمارات العربية باختصاص الوزير ، ومصر ال تعطي املرافق إجازة ال داخل بلدها وال              

 ١٠الشك أن هناك حاالت موجودة تستدعي هذه األمور لكنين اتفقت          : ثالثًا  . خارجها  

ة اخلدمات على مقترح الدكتور الشيخ علي آل خليفة من أنه جيب تقـنني أو               مع جلن 
أمراض خطرية مطلقة فـال  : وضع رموز هلذه احلاالت وكذلك للمرافقني ، أما القول        

  نأخذ ا مبعىن ، ما هي نوعية األمراض ؟ وما هو نـوع املرافـق للمـريض داخـل             
منية ووزارة التربية والتعليم والـوزارات      البحرين ؟ ويعرض األمر بيننا وبني الدوائر األ       

 ١٥  .  املعنية مث نصدر قانونا جديدا أو مادة جديدة ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

ما ذكره األخ أمحد الزايد كالم مهم وجيب االلتفات إليـه ، كـذلك              شكرا ،   
ـ             دت أن  أحببت أن أقول لألخ عبدالرمحن جواهري إنين كنت يف أحد الوزارات ووج

 ٢٠نصف موظفي الوزارة خيرجون ألداء صالة الظهر يف املساجد القريبة وال يعودون إال             

قبل انتهاء الدوام بعشر دقائق فقمنا بعمل مصليني فنقص العدد كثريا ومل متتلئ القاعات  
والصالة اليت تأخذ ساعة ونصف وساعتني صارت أقل من عشر دقائق ؛ لذا أرجو أن               

من املؤكد أن دوافع األخـتني نبيلـة        .  فليس كل الناس مالئكة      يلتفت إىل هذا األمر   
ولكن أقول التفتوا إىل أطفالنا املوجودين يف املدارس وإىل مستوى العمل خاصة يف بلد              
 ٢٥خدمات ، فلنحاول قدر اإلمكان أن نرتقي ذا املستوى حبيث نـستطيع أن ننـافس               

رئيس اللجان الطبية بـوزارة     األخ الدكتور علي عبدالصاحل مكامل      تفضل  . اآلخرين  
  .الصحة 
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 :رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة 

املداخالت كانت جدا مجيلة ويف حملها مبـا فيهـا رأي           ،  سيدي الرئيس   شكرا  
حنن ال خنتلف مع ديوان اخلدمة املدنية يف هذه القضية لكننا نرى     . ديوان اخلدمة املدنية    

القضية ليست . ا الكالم منصب حول املوظف اجلانب اآلخر وهو حاجة املريض ، بينم   
 ٥قضية املوظف إمنا هي قضية املريض ، هل هذا املريض حباجة إىل أن يكون هناك مرافق                

له أم ال ؟ من يقرر هذه احلاجة ؟ أوجدت الدولة جهازا متخصصا للنظـر يف هـذا                  
ـ                ذا املوضوع وهو اللجان الطبية كجسم طيب يعطي الرأي القانوين والـصحيح يف ه

فبالنسبة للرأي القانوين فنحن أوجدنا مجيع القواعد والضوابط الـيت تعطينـا            . اال  
التصور األكيد لتحقيق املصلحة وهي مصلحة املريض ؛ لذلك أطلـب مـن سـعادة         
 ١٠األعضاء النظر للمريض وليس للموظف ، ومن يقرر حاجة املريض هي اجلهة الفنيـة              

هي اللجان الطبية اليت وضعت من القواعد ما حيدد         املختصة اليت أوجدا الدولة واليت      
  .املصلحة وحيققها بالتأكيد ، وشكرا 

  

 ) :ًمتسائال(الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٥  هل تقصد أنكم يف وزارة الصحة مع املقترح وفق الضوابط ؟ شكرا ، 

  
جميبا(رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة 

ً
: (  

 .نعم 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــــس

  .األخت وداد الفاضل  يتفضل
  

 :العضو وداد الفاضل 

أرى أن األعضاء يتجهون إىل املوافقة على املقترح وأمتىن         ،  سيدي الرئيس   شكرا  
 ٢٥ إذا مرضوا لن جيدوا هلم ابنا أو بنتا تعطى إجازة مرافقة – ال مسح اهللا –موافقتهم ألم 

حفاظ وردا علـى األخ أمحـد   لتسمح يل األخت الدكتورة ندى . مريض يف الداخل   
 وميكـن   - ١٢الزايد أعتقد أن حمضر اجتماع جلنة اخلدمات يوضح أنه يف االجتماع            

 كان النقاش كله على ساعة الرضاعة فعندما تكون املعلومـات عنـد             -الرجوع إليه   
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  مسئويل ديوان اخلدمة املدنية وال نستلمها فمعىن ذلك تأخر املعلومـات ألسـباب ال              
ال أتفق معه يف أننا كنا نناقش مرافقة املريض يف الداخل بل ناقشناها يف ذات          نعرفها ، ف  

ما أراه أن هناك إمجاعا من اجلهات احلكومية        . االجتماع وأتت يف اجتماعات الحقة      
أشـكر  . على املوافقة على هذا االقتراح مبعىن أن وزارة الصحة هي اجلهة الفنية املعنية      

 ٥. ى مداخلته ألنه بالفعل جيب أن ننظر إىل مصلحة املريض           الدكتور علي عبدالصاحل عل   

عندما نناقش مع اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ووزارة التربية والتعليم قوانني اخلدمة             
 واملوجودون هم أصـحاب  - لألسف  -املدنية فإن املوظفني ال ميثلهم أحد يف النقاش         

 حيتج على املرأة بكثرة اإلجـازات       العمل ، وعندما نتكلم عن الكفاءة يف العمل فقط        
 وهي موجودة يف الشرع ومل خنترعها ،        - سبحان اهللا    -فاإلجازات تتعلق بعدة الوفاة     

 ١٠رأي ديوان اخلدمة املدنيـة     . اإلجازات املوضوعة يف القرار أو القانون للمرأة والرجل         

طنة عمـان   ذكر عدم وجود تشريع مماثل وبودي موافام بقانون اخلدمة املدنية يف سل           
ديوان . حيث جاء بشكل أفضل وحسب املقترح الذي اقترحه عبدالرمحن عبدالسالم           

اخلدمة املدنية يصر على وجود حاجة إىل إجازة مرافقة مريض وحنن متفقون معهم يف              
ديوان اخلدمة املدنية يرى أن تأيت املوافقة من املسئول فأعتقد أن هـذه ثغـرة               . ذلك  

 ١٥ل الراضي علي سيعطيين واملسئول غري الراضي على املوظـف        للفساد اإلداري ، املسئو   

 أستغرب من أن تكون هناك ثقة يف قرار املسئول وال تكون هنـاك              ، اآلخر لن يعطيه 
ثقة يف الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة يف وزارة الصحة ، وأعتقد أن ديوان اخلدمة             

ى االقتراح ، ورأي وزارة التربيـة        موافق عل  – من الرأي املوجود يف التقرير       –املدنية  
والتعليم متعلق بساعات الرضاعة واملقترح الذي يتناول هذا الشأن قد سـحب ، ويف              
 ٢٠اية رأي الوزارة ورد أن املقترح قد أغفل حتديد احلاالت اليت يتوجب إعطاؤها احلق              

وىل يف احلصول على اإلجازة املذكورة ، وأعتقد أننا حددنا القريب مـن الدرجـة األ       
حبسب التقارير الطبية املعتمدة من وزارة الصحة ، فأرى أن هناك اتفاقًا حـىت مـن                

  . اجلهات احلكومية على جواز النظر يف االقتراح وأقترح التصويت عليه ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي رئيسة جلنة اخلدمات 
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  : بهية اجلشي العضو الدكتورة 
النص على احلـاالت    : أوالً  .  نقاط   ٣شكرا سيدي الرئيس ، مداخليت ستتناول       

املرضية اليت تستدعي مرافقة مريض صعب جدا ، فكيف سنحدد احلاالت املرضية وهي 
عديدة وكثرية وفيها تداخل ؟ فهذا شيء مستحيل حىت يف اللوائح التنفيذيـة ، فمـن          

 ٥بالنسبة القتـراح األخ    : ثانيا  . ة معينة ملرافقة مريض     الصعب أن حندد حاالت مرضي    

عبدالرمحن عبدالسالم بأن تكون إجازة مرافقة املريض بشكل مطلق وال تقتصر علـى             
  األقارب من الدرجة األوىل فأحببت أن أوضـح أن أفـراد العائلـة مـن الدرجـة                 

سيكونون جد وجدة    إذا مت مشلهم ف    – وسوف أجتاوز الدرجة الثانية والثالثة       –الرابعة  
اجلد أو اجلدة وأبناء العم والعمة وأبناء اخلال واخلالة وعم وعمة األب أو األم وخـال                
 ١٠وخالة األب أو األم وأبناء العم والعمة للزوج أو الزوجة وأبناء اخلال أو اخلالة للـزوج       

و أو الزوجة وأبناء أبناء إخوة الزوج أو الزوجة وعم وعمة وخال وخالة والد الزوج أ              
الزوجة وجد وجدة اجلد أو اجلدة لكل من الزوج أو الزوجة ، فلو تركنا هذه الفقـرة    
بشكل مطلق فسوف تكون هناك فوضى ، فأشكر األختني الدكتورة نـدى حفـاظ              
ووداد الفاضل على سعة الصدر فقد استمعتا إىل آراء مجيع اجلهات وهذا التعـديل مت               

 ١٥وضوع بشكل مطلق فسوف خيلق إشـكالية       بالتوافق مع وزارة الصحة ألنه لو ترك امل       

بالنسبة للتخوف من سوء تطبيق هذا القانون فمن خالل         : ثالثًا  . كبرية لوزارة الصحة    
مناقشاتنا مع ممثلي وزارة الصحة يف اللجنة اتضح لنا أن هذا األمر معمـول بـه اآلن                 

 يـتم   ولكنه يسبب لوزارة الصحة كثريا من اإلرباك لعدم وجود نص قانوين صـريح            
الرجوع إليه ، وعدم وجود هذا النص خلق تقييدا ألنه كما ذكر األخ الدكتور الشيخ               
 ٢٠علي آل خليفة فإن هناك فئة من املرضى حتتاج ملرافقة ولكن عدم وجود نص القانون               

ن إوما أحب أن أقوله هو      . جعل وزارة الصحة يف حرية من أمرها أمام هذا املوضوع           
  نون يضع املوظف أمام خيارين إمـا أن يأخـذ إجازاتـه            غياب هذا املوضوع يف القا    

 أو أن يأخذ من إجازاته الـسنوية ،         – وهذا مذكور يف املذكرة التوضيحية       –املرضية  
  وإذا مل تكن لديه إجازات فمن املمكن أن يتوافق مع رئيسه علـى أخـذ إجـازة ،                  

 ٢٥ فـإذا كـان     قد يسبب فسادا إداريا ،      – كما ذكرت األخت وداد الفاضل       –وهذا  

النقطـة  . رئيسه راضيا عنه فسيعطيه إجازة وإذا مل يكن راضيا عنه فلن يعطيه إجازة              
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األخرى اليت فهمناها من مناقشاتنا مع وزارة الصحة هي أن اللجان الطبية تعمل حاليا              
على حتديث ومراجعة منح واعتماد إجازة مرافقة مريض ، فاإلجازة لن متنح بـشكل              

ابط ولوائح تنفيذية لدى وزارة الصحة ولن تعطى هذه اإلجازة إال           عشوائي فهناك ضو  
وفق ضوابط وبعد دراسة حالة املريض ومعرفة اللجان الطبية أنه حيتـاج إىل مرافـق               
 ٥بالفعل ، إذن الضوابط موجودة وقد وعدتنا وزارة الصحة أا ستعمل على إجياد هذه              

افق بني مقدمي االقتـراح واللجنـة       الضوابط وقد مت تعديل هذا املقترح وتقدميه بالتو       
  . وممثلي وزارة الصحة ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠  . شكرا ، تفضل األخ علي العصفور 

  
  : العضو علي العصفور 

شكرا سيدي الرئيس ، قد تكون هذه هي الفكرة اليت كنت أود أن أتكلم فيها ،                
ى املرافق خارج البلد ولكن بالنـسبة       قد نتفق عل  : وأوجه سؤايل إىل مقدمي االقتراح      

 ١٥للمرافق داخل البلد فهل هناك قصور طيب وسيعوض املرافق املريض بوجـوده معـه ؟     

فأعتقد أن وزارة الصحة تستدعي أهل املريض يف حالة وجود حاجة ماسـة ولكـن               
تواجد املريض مع املرافق داخل البلد أثار الكثري من املشاكل السيما للطاقم الطيب ألن              
أكثر املرافقني يعترب نفسه طبيبا ، فقد تسوء حالة املريض ويعيش املرافق حالة نفـسية               
سيئة مع املتابعة والتوتر الذي يشعر به طيلة تواجده مع املريض ، كل ذلـك يـسبب           
 ٢٠مشاكل ، واألخت الدكتورة ندى حفاظ كانت وزيرة للصحة وملست هذه املواضيع            

 فمنذ أيام كتب يف الصحافة أن طبيبا قـد تعـرض            واملشاكل اليت نسمع عنها يوميا ،     
للضرب ، والسبب كان مرافق املريض ، وأنا أرى أن األعضاء اآلن يتجهون إىل قناعة               
بأن هذا املقترح قد ال حيقق ما نريده ، فأقترح سحبه فهذا أفضل السيما بعد مداخلة                 

  . ، وشكرا ديوان اخلدمة املدنية وإعطاء وجهة النظر من الناحية اإلدارية
  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس   
  . شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
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  : العضو مجال فخرو  
فيمـا يتعلـق    . شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك جانبني يف هذا املوضوع            

باملرافقة اإلدارية فأعتقد أن ما ذهب إليه املشرع يف النص القدمي هو أن املريض حيتاج               
لى التنقل ودخول املستشفى واخلروج منه أثناء مرضه يف اخلارج حىت ال        إىل من يعينه ع   

 ٥يكون وحيدا وليس هناك من يساعده ، وأعتقد أن هذه الفلسفة ختتلف متامـا عمـا                

  يطرحه الزمالء والزميالت اليوم من احلاجـة إىل احلنـان أو الرعايـة أو العاطفـة ،                 
حلكومة فقط وليس كمـا ذكـر        وحنن نتكلم عن موظفي ا     –من سيقرر   : والسؤال  

زميلي األخ عبدالرمحن جواهري عندما أشار إىل أصحاب األعمال ألن األمر حمـصور      
 أن هذا املوظف حيتاج فعالً إىل العاطفة واحلنان لكي حيـصل       –على موظفي احلكومة    

 ١٠على مرافقة ؟ وهل احلاجة فقط إىل العاطفة واحلنان أم إىل االهتمام والرعاية أيـضا ؟                

   انتهت صفة املرافقة اإلدارية من هذه العملية وانتقلنا إىل مرحلة أكثر تقدما وهـي         لقد
 مرحلة العالج ، فهل حنتـاج فعـالً إىل   - كما ذكر األخ الدكتور علي عبدالصاحل   -

مرافق يترك عمله ويرافق املريض ؟ إذا كان األمر كذلك فأنـا أميـل إىل رأي األخ                 
هي هذه احلاالت ؟ فعلى األقل نسمع من اإلخـوان يف  الدكتور علي عبدالصاحل ، فما  

 ١٥وزارة الصحة توضيحا للحاالت اليت يعتقدون أا حتتاج إىل مرافقة ، ألنه قـد يـساء     

االستخدام إذا ترك األمر على ما هو عليه ، وقد يأيت الفساد عندما يترك األمر للجهة                
إىل اللجنة ، وسوف حيـدد      اإلدارية سواء رئيسك يف العمل أو عندما حيال املوضوع          

القانون واللوائح القرار الذي سيتخذه رئيسك يف العمل أو اللجنة ، فاألمر ليس سهالً              
، وإذا كان احلديث عن احلنان والرعاية فإن حصر األمر على األقارب مـن الدرجـة           
 ٢٠األوىل رمبا ال يكون صحيحا ، فأعتقد أن الصياغة أتت مرتبكة نـسبيا ألن اإلخـوة                

: خوات استجابوا للعديد من اآلراء اليت قدمت إليهم يف اللجنة ، وال نعرف اآلن               واأل
ملاذا نريد هذه اإلجازة ؟ وماذا بشأن املريض الذي لديه مرافق من القطـاع اخلـاص                
وليس لديه من يعمل يف احلكومة ؟ هل ستلجأ وزارة الصحة إىل تعديل قانون العمل ؟                

 هو تأثري هذا على     -ا إىل ما ذكره األخ أمحد الزايد         وأنا أميل متام   -واألهم من ذلك    
 ٢٥اإلنتاجية يف القطاع احلكومي ، فنحن نشتكي اآلن من ضعف اإلنتاجية يف القطـاع              

احلكومي لسبب أساسي وهو قرار صدر من هذا الس واألغلبية تشعر بأسفها عليـه             
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عـاين والقطاعـات    اآلن وهو متديد فترة الرضاعة إىل ساعتني ملدة سنتني ، وكلنـا ن            
التنفيذية يف احلكومة تعاين من قرار مستعجل وسريع وعاطفي خرج من هذا الـس              
قبل عدة سنوات وهو متديد ساعات الرضاعة من فترة حمددة ملدة ساعة إىل فترة مدا               
سنتان ملدة ساعتني ، فأعتقد أن هذا األمر حيتاج إىل دراسة أكثر والصياغة جيـب أن                

 ٥ية التحديد رمبا من املناسب أال تطرح ، فإذا كان املريض حيتاج إىل             تكون أفضل وعمل  

 أشخاص ، ولكن العناية جيب      ٥ أو   ٤عناية من ناحية طبية فيجب أال حيصر األمر يف          
أن تكون يف أضيق احلدود ، وجيب أن نقنن ذلك يف هذا القانون ونرى انعكاسه على                

ج من اإلخوان يف اللجنة إىل إعادة نظر  إنتاجية القطاع احلكومي ، كل هذه األمور حتتا       
ليست يف املوافقة أو الرفض إمنا يف صياغة املقترح املقدم لكي تتضح الرؤيـة بـشكل                

 ١٠  .أفضل ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 ١٥  : العضو مجيل املرتوك  

ألخوات على تقـدميهن هـذا      شكرا سيدي الرئيس ، يف البداية أود أن أشكر ا         
االقتراح وأرجو أال يسئن فهمي يف عدم قناعيت بأن هذا االقتراح ذو فائدة للمريض ،               

هذه الـصورة   ،   يقال إننا منثل القطاع اخلاص وحنن دائما ضد املوظف            ما ولكن دائما 
عديل الظاهرية على األقل ، ولكن أود أن أقول لإلخوة إننا نناقش اآلن اقتراح بقانون بت          

 ٢٠قانون اخلدمة املدنية وهذا ال خيص القطاع اخلاص بتاتا إمنا خيص القطاع العام ، وأعتقد  

أننا استمعنا إىل رأي اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ، كما استمعنا إىل رأي اإلخـوة                
األعضاء ، وهذا القانون ناقشناه يف الفصل التشريعي األول واإلخوة مل يتقدموا ـذا              

 ، ولكن أرى أم مل يقدموا هذا التعديل إال لوجود حاجة إىل تعـديل هـذا                 التعديل
ما هي هذه احلاجة ؟ عادةً حنـصل علـى بعـض املعلومـات              : القانون ، والسؤال    

 ٢٥واإلحصاءات عن أي مقترح بتعديل قانون يتم تقدميه ، وهنا مل نـر أي نـوع مـن                  

نحن لسنا ضد هذا االقتراح ولكن     احلاالت املوجودة حىت نقتنع ونؤيد هذا االقتراح ، ف        



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٤٣(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

أود . حىت تكون قناعتنا أكرب وال نتسرع يف اختاذ قرارات كما ذكر األخ مجال فخرو               
أن نتريث حىت ال خنرج بقانون قد نتأثر بسببه ونالم على اختاذنا قرار بشأنه ، وأعتقد                

بدالرمحن أن النوايا حسنة واالفتراضات جيدة ولكن الصياغة مل تكن موفقة ، واألخ ع            
عبدالسالم تكلم عن جزئية مرافق املريض من الدرجة األوىل أو الدرجة الثانيـة واألخ              

 ٥وأريد أن أعقب على ما    . مجال فخرو ذكر موضوع الفصل اإلداري والفصل العاطفي         

ذكره األخ الدكتور علي عبدالصاحل فنحن ال نناقش املريض بل نناقش اقتراحا بقانون             
 املدنية وخدمة موظف ومسئولية املوظف وليس املريض ، فلذلك          بتعديل قانون اخلدمة  

أود أن نتريث يف موضوع التصويت على هذا القرار حىت تتم دراسته بـشكل أكـرب                
  وتعدل بعض املواد وذلك من أجل أال يفقد اإلخوان ما يرجونه من هـذا االقتـراح                

 ١٠  . بقانون ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة شكرا ، تفضل 
  

 ١٥  : العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، قد تصدر بعض القوانني وقد نأيت بعد ذلك إلجراء تغيري              
عليها ، والقانون الذي يتناول موضوع الرضاعة قد يكون أحد هذه القوانني اليت جيب              

حتياج املريض أثناء فترة عالجه إىل تواجد أحد        أن نعيد النظر فيها ، وحنن هنا بصدد ا        
أفراد عائلته ، والشك أن هناك بعض احلاالت اليت يرى فيها األطباء أن رعايـة هـذا             
 ٢٠املريض مطلوبة ، كأن يكون طفالً من الصعب أن يفهم ما جيري حوله أو رجالً كبريا                

ود أحد أفراد العائلة    يف السن أو امرأة كبرية يف السن ال تدري ما جيري حوهلا وأن وج             
اللجان الطبية أن حتدد األمر يف هـذا         مهم جدا يف مرحلة عالج املريض ، ولكن على        

اال ال أن يكون األمر مطلقًا ، ومن هذا املنطلق جيب أن ننظر إىل عالج املريض وأن                 
وجود أحد أفراد العائلة مهم يف بعض احلاالت للرعاية الصحية للمريض ، ولكن جيب              

 ٢٥  .يد األمر وإضافته إىل النظام ، وشكرا حتد
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  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن جواهري 

  

  : العضو عبدالرمحن جواهري 
 ٥شكرا سيدي الرئيس ، أشكركم على تعليقكم على كلميت سيدي الـرئيس ،             

 يتناول تعديالً   أدرك متاما أن هذا االقتراح    . كما أشكر األخ مجال فخرو على تعقيبه        
يف قانون اخلدمة املدنية وتعليقي كان عاما عن املوظفني البحرينيني ولكن املـسئولون             
هلم دور كبري يف تطبيق األمور وعدم التسيب يف الوزارات ، فيجب عدم لوم املوظف               
دائما واملسئول جيب أن يأخذ حقه من اللوم إذا كان هناك تسيب أو عـدم التـزام                 

 ١٠هل هنـاك حـاالت     : السؤال املوجه إىل أعضاء الس املوقرين       . دارات  بقوانني اإل 

مرضية يستدعي عالجها تواجد مرافق مع املريض ؟ واجلهة الوحيدة اليت تستطيع أن             
جتاوب عن هذا السؤال هي وزارة الصحة ، والوزارة بكل شفافية ذكرت أا تؤيـد               

الت مرضية يستدعي عالجها تواجد     هذا التعديل وتأييدها معناه أا تقر أن هناك حا        
مرافق مع املريض ، وليس من الصدفة أن تكون إحدى مقدميت االقتراح هي األخت              
 ١٥الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة السابقة ، فهي لديها إدراك تام مبا يعانيه بعـض               

 حالة فيجـب  ٢٠املرضى داخل البحرين ، وإذا كانت هناك حاالت وحىت لو كانت     
  لس تنظيم اإلجراءات الالزمة لكيفية التعامـل مـع هـذه احلـاالت ،              على هذا ا

  لفقرة األخرية من هذا البند والـيت تـنص علـى           ل  زمالئي عدم قراءة وأستغرب من   
ويشترط للحصول على هذه اإلجازة موافقة اللجان الطبية املختصة واعتمادها وفق           " 

 ٢٠ بأن هـذه    –ي الرئيس    سيد –، فهل نشك    " الضوابط اخلاصة مبنح هذه اإلجازات      

اللجان الطبية املختصة ال تؤدي عملها بالرتاهة والشفافية واألسلوب العلمـي الـذي    
جيب أن تؤدي عملها وفقه ؟ وهل نشك أن املسئولني يف هذه الوزارة لـن يـضعوا                 
الضوابط اخلاصة إلدارة هذه احلاالت ؟ فليست هناك عاطفة أو حنان أو هذه األمور              

 مسئولية كبرية ومقدمو االقتراح وضعوا أمامنـا حـاالت ، فهنـاك         أبدا ، حنن أمام   
 ٢٥حاالت يف مملكة البحرين حيتاج فيها املريض إىل مرافق ، وكيف ندير ونشرع لتنظيم              

هذه العملية ؟ ووزارة الصحة تقر بأن هناك حاالت فيجب األخذ بـرأي املـسئولني    
قد أن األمر حيتاج إىل نظام صارم       واملختصني ذا األمر وجيب الثقة م ، وإذا كنا نعت         
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فنطلب من سعادة وزير الصحة أن يضع الضوابط وأن يشكل جلانا للتدقيق لضمان أن             
هذه اإلجازات تعتمد حبسب ما نتمناه ، وأمتىن على أصحاب السعادة أعضاء جملـس              

هل حنن حباجة إىل تـشريع لتنظـيم احلـاالت          : الشورى اإلجابة عن السؤال املهم      
  ية املتعلقة بأمراض حتتاج إىل مرافق أم ال ؟ هذا هو السؤال وجيب اإلجابـة               املستعص

 ٥  .عنه ، شكرا 
   

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، أرجو أال يتغري رأي وزارة الصحة عندما يأيت رد احلكومة ويأيت 

تفضل األخ الدكتور علي عبدالصاحل مكامل رئيس اللجان الطبية بوزارة . الوزير 
 ١٠   .الصحة

    
  :رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة 
  ، أعتقد أن هناك نقطة جيب توضـيحها ، مـن هـو             شكرا سيدي الرئيس    

 أنه من جيلـس يف الغرفـة        تاملرافق ؟ املرافق يبدو من االجتاه العام للحوار واملداخال        
 ١٥  ويتحدث إىل املريض ويقـضي وقتـه مـع املـريض ، والقـضية ليـست ـذا                  

يط ، فوجود املرافق أمر حيوي ملوضوع الصحة ، فإذا كنا ننظر إىل    الشكل وذا التبس  
الصحة على أا شيء متكامل عقلي ونفسي وروحي وجسدي فهـذا جـزء مـن               

ما هي احلاالت اليت نرى وجوب أن يتحقق        : النقطة األخرى هي    . املوضوع النفسي   
أقسام الطـوارئ أو    فيها وجود املرافق ؟ حنن ننظر إىل احلاالت الطارئة املوجودة يف            

 ٢٠غرف اإلنعاش أو العناية القصوى أو غرف العمليات ، وأنا ال أتوقع أن هـذه األم أو     

هذا األب سوف يكون قادرا على أداء املهمة العملية وابنه موجود يف غرفة اإلنعـاش        
بالطوارئ ، كيف ميكن أن يتم ذلك ؟ النقطة الثالثة هي احلاالت اليت يكون فيها عجز       

قدرة على أداء املهام أو يكون هناك عدم قدرة عقلية على اختاذ القرار ، وهذه  أو عدم   
احلاالت حتتاج إىل وجود مسئول يعني هذا الشخص على اختاذ القرار وعلى التمييـز              

 ٢٥كيف جترى هلذا القاصر عملية ووالـده    . وعلى الوصول إىل نتيجة حقيقة للموضوع       

 هناك حاالت وحنن ننظر إليها ولـذلك      موجود على بعد ساعتني أو ثالث ساعات ؟         
جيب أن يترك املوضوع للجنة اليت أوجدا الدولة للقيام ذه املهمة ، وحنن نقوم ذه               
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املهمة وحاليا حنن ننظر إىل موضوع املريض ؛ لذلك ذكرت منذ البداية أننا ننظر إىل               
  . ، وشكرا املريض وحاجات املريض هي اليت متلي علينا وجود هذا املرافق أو ال

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٥  .   شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي

  

  :العضو حممد هادي احللواجي 
يف احلقيقة لقد استمعنا إىل كل اآلراء ومل نـستمع إىل         ،شكرا سيدي الرئيس    

من يعارض فكرة املقترح نفسه ، فنحن عندما نناقش االقتراحات بقوانني فإننا نناقش             
 ١٠رة املقترح وعندما نصوت على االقتراح بقانون فإننا نصوت على فكرة املقترح ،             فك

حىت ديـوان  واجلميع هنا متفق على فكرة املقترح وهي تقنني إجازة مرافقة املريض ،            
اخلدمة املدنية يف رده وافق على الفكرة وإمنا يرى أن األفضلية هي أن تكون إجـازة                

يس أو املسئول أو صاحب العمل ، وأنا أستغرب هنـا           مرافقة املريض بالتوافق مع الرئ    
فاإلجازات ال متنح بالتوافق أبدا ، اإلجازات تقنن وتسن هلا قوانني وهذا دور السلطة              
 ١٥التشريعية ، أنا ال أتكلم عن خروج املرافق ساعة أو ساعتني بل أتكلم عن إجازة قـد           

كيف تفضل جهة   : تغرب  تطول إىل أيام وأسابيع وقد تطول إىل شهر أو أكثر ، وأس           
إدارية مسئولة أن تكون اإلجازة بالتوافق مع صاحب العمل ؟ ما أرى مـن ديـوان                
اخلدمة املدنية ومن وزارة الصحة ومن كل األطراف ومن األعضاء هـو أن اجلميـع             

  .متفق على أصل الفكرة وأن هناك حاجة لتقنني إجازة مرافقة املريض ، وشكرا 
  ٢٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
   .ناصر املبارك  الدكتورشكرا ، تفضل األخ

  
   :العضو الدكتور ناصر املبارك

 ٢٥ أضم صويت إىل صوت األخ حممد هـادي احللـواجي ،            شكرا سيدي الرئيس ،   

فالغريب أن يكون هناك توجه لرفض تنظيم املسألة وتركها لالجتهادات اإلدارية ، فهل   
ألبوابه ؟ احلقيقة هي أن القانون احملكـم        وجود القانون املنظم هو ثغرة للفساد أم سد         
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ووجود احتمال ،  يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يسد الثغرات قدر اإلمكان             
 ١٠ مينعنا من النظرة اإلنسانية ، وأظن أنه إذا اسـتفاد            أالاستغالل هذا القانون جيب     

وت ،  حيرم مريض واحد مستحق قد يكون عرضه للم       أن  متالعبني بالقانون أفضل من     
وال أجد معىن أيضا لتقييد اإلجازة بالقرابة من الدرجة األوىل ألسباب متعددة منها أن              

 ٥األقـارب  :  ثانيا   .هذا أوالً     ، املريض قد ال يكون له أصالً أقارب من الدرجة األوىل         

من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة مهما كثر عددهم إال أنه يف النهاية سوف يـذهب               
د وليس القبيلة بأكملها ، فال مشكلة إذا اخترنا واحدا من هؤالء ، بل لو مل      مرافق واح 

يكن للمريض أقارب أصالً وكانت احلاجة الطبية واحلالة اإلنسانية تقتضي وجود مرافق    
  . ، وشكرا فأرى أن وزارة الصحة جيب أن تعني هذا املرافق وتعطيه أجرا

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . األخ عبدالرمحن عبدالسالم تفضلشكرا ، 

  

  :العضو عبدالرمحن السالم 
 ١٥ أيـام   ٣ احلقيقة هناك تسيب يف إجازة الوفاة اليت هي          ،شكرا سيدي الرئيس    

وتالعب من املوظفني ، وهذا األمر ال ينظر إليه ديوان اخلدمة املدنية ، هناك من ذبـح     
جود يف احلكومة وحنن     مرات ، هذا األمر مو     ١٠ ه مرات وهناك من ذبح خال     ٣والده  

نعلم به ، البلدية تصدر أوراقًا ويتم تصوير مئات النسخ وتوزع على مجيع احلاضـرين              
بينما األمر الذي حنن بصدده يشكل ضرورة فمثلما ذكر         .  أيام   ٣ومينحون إجازة ملدة    

 ٢٠األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإنه جيب أن نراعـي حالـة املـريض إذا قـرر                  

طيب أنه حيتاج إىل من جيلس معه بغض النظر عن كونه أبا أو ابنا أو خاالً                القومسيون ال 
أو عما أو رمبا يكون املريض جارا ليس له أحد وساكن لوحده وأنا أتطوع مبرافقته ،                
قد تكون هذه حالتنا فهذه ظروفنا وهذا جمتمعنا ، فأنا أعتقد أن الدرجة األوىل جيـب                

  .اح القانون ونؤيده ، وشكرا أن حتذف ، ونصر على بقاء اقتر
  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .تفضل األخ فيصل فوالذ شكرا ، 
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  :العضو فيصل فوالذ 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه حصل نقاش كثري يف هذا املوضوع والكـل              

موقف مع االقتراح وموقف ضده ، ولكـن أعتقـد أن   : أدىل بدلوه ، وهناك موقفان   
يخ علي آل خليفة تكلم بشكل مهين وعلمي وحنن مع هذا التوجه ،             األخ الدكتور الش  

 ٥       .  وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 
  .تفضل األخ فؤاد احلاجي  شكرا ،

  

 ١٠  :العضو فؤاد احلاجي 

 أنا أختلف مع األخ فيصل فوالذ على قوله إن هناك شكرا سيدي الرئيس ،
، فمن خالل استماعي لرأي مجيع اإلخوان األول مع االقتراح واآلخر ضده : موقفني 

 طلبوا - وأنا منهم -مل أر موقفًا ضد هذا املقترح فالكل مؤيد له ، إمنا بعض اإلخوان 
حتديدا ، فجميعنا تكلم عن حسن النوايا وعن الثقة ، والقواعد القانونية ال تسن حبسن 

 ١٥د أن أكرر كالم األخ النوايا فهي تسن لتحقق مصاحل كافة أطراف العالقة ، وال أري

مجال فخرو من أننا قبل عدة سنوات ويف هذا الس أقررنا مشروعا بقانون 
 ٣٦٦باستعجال وكانت له عواقب ، وأتذكر يف تلك الدراسة أنه إذا كان يف السنة 

 ، ٢٤٠ يوما فإنه بعد خصم أيام اإلجازات يكون عدد أيام العمل ٣٦٥ أو ٣٦٤أو 
   مثل األخ الدكتور الشيخ -ما ذكر بعض اإلخوان حنن مع هذا املقترح وك

 ٢٠ فإن بعض املرضى حيتاجون إىل مرافقني وباألخص إذا كان املريض -علي آل خليفة 

 سنوات فهو حيتاج إىل الرعاية الطبية وليس من املعقول أن يكون ٤ أو ٣طفالً عمره 
قطة مهمة البد وحيدا يف غرفة من دون والدته ومن دون من يساعد األطباء ، هذه ن

من الرجوع إليها ، وأنا ال أعتقد أن هناك أما تستطيع أن تداوم يف عملها وطفلها 
وحيد يف غرفة ، وهذا مع ثقتنا يف األطباء ومعرفتنا أن العناية هي من مهامهم 
 ٢٥األساسية ، ولكن ما هو وضع الطفل كمريض ؟ ومثلما تفضل األخ الدكتور الشيخ 

اج إىل الرعاية ، وهو وضح كذلك أننا نتكلم عن مريض علي آل خليفة فإنه حيت
وصحيح أننا نتكلم عن مريض ولكن رمسنا للتشريع قانونا يتعلق باخلدمة املدنية ، أي 
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وهناك . رعاية املريض غري القادر هي واحدة من مهام وزارة الصحة ومن مسئوليتها 
 أشكر وأثين على اللجنة نقطة ذكرها اإلخوان عن األقارب من الدرجة األوىل ، وأنا

 مثلما تفضل األخ - على قيامها حبصر أقارب الدرجة األوىل ، ولو أا حددت األمر
 وذكرت باقي األقارب وكذلك األخت الدكتورة ية - عبدالرمحن عبدالسالم

 ٥اجلشي يف جدوهلا الذي مشلت فيه جدة اجلدة فلن يستقيم األمر ، فليس هناك جدة 

وإذا وضعنا كل األقارب إىل الدرجة !  وتدخل املستشفى  سنة٢٠٠جدة عمرها 
أنا مع هذا املقترح ومؤيد له ! الرابعة فسوف تصبح مستشفيات مملكة البحرين فنادق 

  .ولكن أرى أن تعدل اللوائح الداخلية املنظمة اليت تيسر العمل ، وشكرا 
         

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

  .مي تفضل األخ محد النعي شكرا ،
  

  :العضو محد النعيمي 
 مـرت علينـا قـوانني       خالل عملنا يف الـس    من   شكرا سيدي الرئيس ،   

 ١٥ دقائق من النقاش وبعضها     ٣ومقترحات وآراء وبعضها نوافق عليها خالل دقيقتني أو         

يستغرق نقاشها شهورا وبعضها يتم تأجيلها إىل الدور اآلخر ، ماذا يعين ذلك ؟ يعين               
وافقة عليه خالل مدة بسيطة هو قانون واضح وخيدم املصلحة العامة           أن الذي متت امل   

ما أراه من خالل النقاش هو أنه إىل اآلن مل جند           . ووجد لينظم احلياة العملية يف البلد       
آلية خنرج ا للموافقة على هذا االقتراح بقانون ، وأنا مع رأي ديوان اخلدمة املدنيـة          

 ٢٠ى االقتراح من مجيـع اجلهـات أرى أن يعـود           ولكن لإلنصاف واألمانة ولكي يغط    

ويدرس مرة ومرتني وثالث ألننا مسعنا رأي رئيس ديوان اخلدمة املدنية واحلقيقة هـو      
رأي حساس جدا ، فإذا أقر االقتراح كقانون فسوف تكون به بعـض الـسلبيات ،                

  .فتجنبا لذلك أرى أن يعود إىل اللجنة ملزيد من الدارسة ، وشكرا 
  

 ٢٥  :ـــــــــــــس الرئيــ

عدد من املتحدثني ولكن أنا أعتقد أن من حتدثوا غطوا على كلٍ أمامي  شكرا ،
املوضوع ، وهناك من هم مع اقتراح القانون وهناك من هم ضده ، ولكن النتيجة هي 
أن اجلميع ليسوا ضده من حيث املبدأ وإمنا املطلوب هو وضع ضوابط حىت ال يساء 
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قد أن االقتراح الذي أورده األخ محد النعيمي وهو إرجاعه إىل أعت استخدامه ، ولذلك
ولدي طلب مقدم من مخسة من اإلخوة . اللجنة ملزيد من الدراسة هو اقتراح جيد 

  األعضاء بقفل باب النقاش ، فهل يوافق الس على ذلك ؟  
  

 ٥  )أغلبية موافقة(

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

لدينا اقتراحا بإعادة االقتراح بقانون إىل اللجنة مبا أن . إذن يقفل باب النقاش 
هل يوافق . ملزيد من الدراسة فسنصوت عليه قبل أن نصوت على توصية اللجنة 

 ١٠  ؟  الس على إعادة االقتراح بقانون إىل اللجنة 

  
  ) موافقة غريأغلبية(

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥  .رة اللجنة تفضلي األخت مقر. إذن سنصوت على توصية اللجنة 

  
مستأذنا(العضو أمحد بهزاد 

ً
(:   

  ...سيدي الرئيس ، هناك اقتراحات أخرى 
  

 ٢٠  :العضو راشد السبت 

  ...نعم سيدي الرئيس ، هناك اقتراحات أخرى 
  

   :العضو عبدالرمحن عبدالسالم
  ...هناك اقتراحات أخرى 

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
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   :ملستشار القانوني للمجلسا
شكرا معايل الرئيس ، أعتقد أنه ال جمال للتعديل على االقتراح ألنه قدم مـن               
األعضاء وأعتقد أن األعضاء أنفسهم هم من يقرر التعـديل أو عـدم التعـديل ،                
وماداموا متمسكني باالقتراح كما قدم فيجري التصويت عليه إال إذا قبلـوا هـذا              

 ٥مـشروع  هذا التعديل قد يكون سابقًا ألوانه ألنه سوف يصاغ التعديل ، وموضوع   

، قانون   مشروع   ورةقانون وبعد ذلك ميكن إجراء أي تعديل عليه حينما يأيت يف ص           
  .وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٠  . تفضلي األخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة شكرا ، 
  

 :  العضو مسرية رجب 

املوافقة على جواز نظـر االقتـراح        : س ، توصية اللجنة   شكرا سيدي الرئي  
  )٣٥(بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الـصادر بالقـانون رقـم              

 ١٥األسـتاذة وداد حممـد الفاضـل       : م ، واملقدم من أصحاب السعادة       ٢٠٠٦ لسنة  

   .، وشكرا والدكتورة ندى عباس حفاظ 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

   جبـواز النظـر يف االقتـراح        ، هل يوافق الس على توصية اللجنة      شكرا  
 ٢٠   ؟ بقانون 

  

  )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٥ وننتقل اآلن إىل البند التايل من جـدول األعمـال   .إذن تقر توصية اللجنة   

 واخلاص بتقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون          
م بإنشاء صندوق النفقة ، واملقدم من أصـحاب الـسعادة           ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٤(رقم  

دالل جاسم الزايد ، ورباب عبدالنيب العريض ، ومسرية إبراهيم رجـب ،      : األعضاء  
 من األخ مجيل املتروك واألخت مسـرية        رسالة ولدي هنا    .ومنرية عيسى بن هندي     
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أحكام بعض   بتعديل    بقانون راح من االقت  بانسحام رجب واألخت منرية بن هندي    
تفضلي األخـت دالل    . م بإنشاء صندوق النفقـة     ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٤(القانون رقم   

  .الزايد 
  

 ٥ : العضو دالل الزايد 

 بالنسبة ملوضوع االنسحاب فإننا مل نعلم به إال         شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً    
 معينة  ةترض أن تتبع آلي    من املف  هنأ ، مع    نياآلن من األخ مجيل املتروك أي قبل دقيقت       

يتم سحب األمساء قبل موعد جلسة اليوم ، ومع أنين أحترم قناعة األعضاء             وهي أن   
 عند عرض مثل هذا املوضوع ، ووجود سحب فجائي ذه           تفكريهمورأيهم ومدى   

 ١٠الطريقة أثناء اجللسة وأثناء نظر املوضوع ؛ أقول بالرغم من ذلك فنحن حنترم قرارهم           

. نصمم أنا والزميلة رباب العريض على أن نبقى يف هـذا املقتـرح    باالنسحاب ، و  
وما حبث فيه باجتهاد    رد  ما و صيغ  خوة األعضاء أن هذا املقترح      وأحب أن أؤكد لإل   

 علىبالتايل أمتىن وشخصي من أحد مقدمي هذا االقتراح الذين بقوا يف هذا املقترح ،        
ال يكون هلـذا    أطريقة تفكريهم    و - فكرهمم وب وأنا على ثقة     -اإلخوة األعضاء   

 ١٥اخلدمات أساسا برفض هذا    جلنة   تقرير   توصيةاالنسحاب تأثري عليهم ، خصوصا مع       

  .املقترح ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

عنـه   مل أعلن    ين استلمت االنسحاب قبل اجللسة ، ولكن      يننفإشكرا ، للعلم    
 ٢٠  ...أجلته إىل حني النظر يف االقتراح و

  
مستأذنة(عضو دالل الزايد ال

ً
: ( 

 بفترة تعديل   مر أثناء دراسته ونظره قد       املقترح الرئيس ، هذا  امسح يل سيدي    
يف عدة مراحل ، وحنن يف جلنة شئون املرأة والطفل قد توىل أمني السر عدة مـرات                 

 ٢٥ وسأهلم مع مقدمي االقتراح الذين معنا ، - وأثناء حضور األعضاء -التحدث هاتفيا  

مل يتقدم أحد يف تلك الفترة بأي       ولكن  إذا كان لديهم أية مرئيات أو متغريات         عما
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. طلب سواء باالنسحاب أو بالتعقيب أو مبرئيات مكتوبة تفيد بنوايا االنـسحاب             
 إن قرار انسحام قرار حيترم ، ولكن كنا نـتمىن أن        - سيدي الرئيس    -مثلما قلت   

 ، وكان أمامهم فترة طويلة فاملقترح قُدم يكون ذلك يف فترة تسبق تاريخ جلسة اليوم  
قبل مناقـشة  بالذات يف هذا اليوم و، وبالتايل فإن هذا االنسحاب    تقريبا   شهرين   ذمن

ـ  نـا ال أريد أن تكون هناك تفسريات أخرى ، ولكن         و أسبابهال أعرف   املقترح   ن٥ا  بي 

   بعض بقاءاملقترح ل أنا متأكدة أنه جيوز االستمرار يف نظر هذا        اوجهة نظرنا ، وقانوني 
  .مقدمي االقتراح وال يوجد مانع من عدم االستمرار فيه ، وشكرا 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 

  
 :املستشار القانوني للمجلس 

داخلية من الالئحة ال  ) ١١٥(شكرا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أقرأ املادة          
، رئيس الس   للكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتايب           " :للمجلس  

 ١٥ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فال يستمر الس يف نظره إال إذا كان موقعا من عضو           

 بعض األعضاء مـستمرين يف      اءبقوذلك ب ، إذن هذا متحقق     " ... أو أعضاء غريه    
  .  وقانونية ، وشكرا ةة االقتراح واردتقدمي اقتراحهم رغم انسحاب البعض ، فمناقش

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  
 :العضو مجيل املرتوك 

نسحايب شكرا سيدي الرئيس ، أريد يف احلقيقة أن أقدم اعتذاري لألخوات ال       
سـبوعني  األمــدة   كنت خارج البالد    وهي إين   لظروف  وذلك  هذا االقتراح   من  

 ٢٥لدي بعض التحفظات على ما جـاء       ومل أطلع على التقرير النهائي      ، وعليه   ملاضيني  ا

  .فيه ولذلك مت االنسحاب ، وشكرا 
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 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

 ٥الـيت   -) ١١٥( املادة   ألن اية ؛  شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفاجأ من هذا         

  : تقـول     من الالئحـة الداخليـة   - املستشار القانوين للمجلس     األخذكرها اآلن   
رمبا لو علـم    ف" ... أو طلب أحد األعضاء االستمرار يف نظره بطلب كتايب           " ... 
 بطلب كتايب لالستمرار    من بعض مقدميه لتقدموا    ا االقتراح أن هناك انسحاب    ومقدم
  ...فيه 

  ١٠ 

موضحا(ـــــــــــــــــس الرئي
ً

: ( 

  ...ميكن االستمرار فيه وال توجد مشكلة 
  

مستأنفة(العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
ً

: ( 

 ١٥  .سحب هذا االقتراح يتقدمون برمبا بانسحاب البعض فلكنهم ال يعلمون 
  

موضحا أكثر(الرئيـــــــــــــــــس 
ً

: ( 

إذن ننظر اآلن . وجد أي مشكلة إذا أراودا أن ينسحبوا فأهالً وسهالً وال ت
يف املقترح ولكن بودي لو كان باإلمكان أن نترك لألختني دالل الزايد ورباب 
 ٢٠العريض اال أن يتكلموا ، وإذا كان هناك آخرون يريدون أن يتكلموا فسأعطي 

 نظرا الرتباطنا بلقاء ١٢,١٥الكالم ألربعة أشخاص فقط وسأرفع اجللسة يف الساعة 
أطلب من األخت . السامي امللكي  لتقدمي الرد على اخلطاب  امللكاجلاللةمع صاحب 

  .الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل 
  

 ٢٥ :العضو الدكتورة عائشة مبارك 

  شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاتـه يف املـضبطة ،              
  .وشكرا 
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 :ـــس الرئيــــــــــــــ

  شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ؟ 
  

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 

  
  )٨٤ صفحة/ ٣انظر امللحق (

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .تفضلي األخت مقررة اللجنة 

  

  :رك العضو الدكتورة عائشة مبا
 ١٥استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس       : أوالً  شكرا سيدي الرئيس ،     

سـة  ام والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدر      ٢٠٠٧ ديسمرب   ٢٥الشورى واملؤرخ يف    
م بإنشاء ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(ومناقشة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم      

  ربـاب عبـدالنيب   وة دالل جاسم الزايـد   صندوق النفقة واملقدم من أصحاب السعاد     
  . وقد استأنست اللجنة بآراء اجلهات ذات العالقة املـذكورة يف التقريـر             . العريض  

 ٢٠ض وجهات النظر اتدارست اللجنة االقتراح بقانون حيث مت استعر : رأي اللجنة   : ثانيا  

ة كذلك على   اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوين واطلعت اللجن          
رأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكـدا لـسالمة             
االقتراح من الناحيتني الدستورية والقانونية ، كما استمعت اللجنة إىل مرئيات كل من             
وزارة العدل والشئون اإلسالمية ووزارة املالية والس األعلى للمـرأة ، وتدارسـت             

 ٢٥وعليه قررت رفض النظر يف االقتراح بقـانون ، وذلـك أن            . ن املعدل   االقتراح بقانو 

     ؛ وجود ضرورة لتعديل القانون يف الوقت احلاضر         معظم مرئيات اجلهات املعنية مل تر 
ألن هذا القانون صدر حديثًا ومل يتم تطبيقه إال يف فترة قصرية ، وال توجد هناك أيـة                

 أن ختصيص ميزانية مـن قبـل احلكومـة           كما رأت اللجنة   .إشكاليات تعيق تطبيقه    



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٦(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

ني قد ساعد الصندوق فعليا على البدء يف عمل وصرف املستحقات إذ            تللسنتني األولي 
وأن التعـديالت   ،  مل يتم حىت اآلن استحصال املبالغ املستحقة من األشخاص املعنيني           
  .كرا  وش،املقترحة غري جوهرية فضالً عن أا قد تؤثر سلبا على تنفيذ القانون 

  
 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت دالل الزايد 
  

  : العضو دالل الزايد 
  سبب إنـشاء صـندوق النفقـة       إيضاح أن    أحب   شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً    

 ١٠بالنسبة للتيسري على املنتفعني من النفقة وحتمل الصندوق مسألة تسليم احملكوم           : ن  يأمر

: ن هـم    ون ؟ حسب نص القانون املنتفع     و من هم املنتفع   . ةفقلنلعليهم من املنتفعني    
فبالتايل هو خيدم   . والقريب املعان   ) األب واألم   ( الزوجة ، املطلقة ، األبناء ، الوالدان        

شرحية كبرية من الناس اليت تواجه إشكالية استيفاء املبالغ احملكوم فيها بالنفقة يف حماكم              
يدعمه يف ذلك ؟ يدعمه يف      ي  ذ ال ما. تصدي هلذا األمر    التنفيذ ، فجاءت هذه اآللية لل     

 ١٥ربة ليست بوجود صندوق للنفقة بقدر  العف ،األساس املوارد اليت يتكون منها الصندوق       

 الكثري مـن الـدول   .هناك موارد صندوق تكفل استمراريته ألداء عمله     أن تكون   ما  
ون وقد واجهتها مـشكلة   العربية اليت اجتهت إلنشاء صندوق النفقة أصدرت هذا القان        

شراف على تنفيذ صرف هـذه      متويل موارد هذا الصندوق ، خصوصا أن من توىل اإل         
 يف مسألة توريـد     املبالغ يف بعض الدول العربية هو البنك االجتماعي ومع ذلك عاىن          

 ٢٠وصرف املبالغ حىت مت خلق نظام تأمني لألسرة له موارد ثابتة مقابل رسـوم رمسيـة                

املقترح جـاء   .  هي الفكرة األساسية     ه موارد هذا الصندوق ، هذ     تستقطع لتصبح من  
موارد امليزانيـة   مبسألة  تعلق  ي: والثاين  . اإلعالن  مبسألة  تعلق  ي: األول  : ن  يبتعديل أمر 

عندما تقدمنا به يف املقتـرح كـان يف      ألننا  ملاذا جاء األمر بتعديل اإلعالن ؟       . العامة  
ـ     األساس أن حتذف كلمة اإلعالن ا      بنفقـة وتعـذر   شخص ئيا ، باعتبار إذا حكم ل

 ٢٥ أو عدم وجود حمل معلوم لـه ،     تهتنفيذها بسبب امتناع احملكوم عليه أو ربه أو مماطل        

ـ فاإلعالن هنا جاء بشكل قَ     .ستطيع أن أتقدم بطلب للحصول على هذه النفقة         أف دي  
  



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٧(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 ةجلهة املختص ومانع الستيفاء شروط قبول الطلب وليس صرف النفقة على أساس أن ا          
شترط مسألة اإلعالن ، واإلعالن هنا جاء يف        تيف جملس الصندوق تقبل طليب للنظر فيه        

 بعد صدور احلكم يف املوضوع من حمكمة املوضوع لن أسـتطيع تنفيـذ         هإنباستتباعه  
التايل شهادة عدم   بف.  حمكمة التنفيذ    لدى ياحلكم ما مل يعلن من خالل السند التنفيذ       

 ٥لصادر من حمكمة التنفيذ تفي بالغرض باعتبار أن قاضي التنفيذ لن يصدر            تنفيذ احلكم ا  

ة اليت  ايل شهادة إن مل يتم تنفيذ هذا احلكم إال بعدما يطلع على امللف وينظر إىل املعان               
 جلنة  على ضطبعا كان من املفتر   . مير فيها صاحب النفقة وتراكم النفقات دون سبب         

 أن ترفق للسادة األعضاء الالئحـة الداخليـة الـيت     اخلدمات عندما تنظر هذا املقترح    
   هـذه    ، صدرت تنظيما لقانون صندوق النفقة حىت يعرفون متاما آلية عمل الصندوق          

 ١٠ وسأرجع إىل رأي اجلهـات   –فيما يتعلق بتقرير جلنة اخلدمات      : النقطة الثانية   . نقطة  

در يف سنة   اصوالقانون  ا  ن هذا القانون صدر حديثً    أ رأي اللجنة    فقد ورد يف   –الرمسية  
 املعلومات مل يتم التطرق هلا      ه ، وهذ  م٢٠٠٧سنة  م وصدرت الالئحة الداخلية     ٢٠٠٥
 أمام أي تعديالت تشريعية على    ا القانون ال تشكل عائقً    ةم ذلك فإن حداث   غ، وبر ائيا  

ـ       هوجاء أيضا يف رأي اللجنة أن     . أي قانون كان     ق و ال توجد هناك أي إشكاليات تع
 ١٥ كان مـن املفتـرض      ؟ تستسقي اللجنة هذه املعلومات      نقه ، أنا ال أعرف من أي      تطبي

قـدمت  تلالستعالم عن عدد احلاالت الـيت       والشئون اإلسالمية   خماطبة وزارة العدل    
وامليزانية ،  وأسباب رفض الطلب    ،  قبل   وأوعدد احلاالت اليت رفض طلبها      ،  بالطلب  

ما حيدد إذا كله تبقى ؟ هذا وكم   ؟ها كم صرف من ، ألف دينار٢٥٠املرصودة وهي  
كثري مـن  ال حنن حبكم عملنا كمحامني نرى . هناك إشكاليات يف التطبيق أو ال  تكان

 ٢٠،  عند إشكال وعائق معـني       هفووقطلبهن رفض ل   ولكن    النفقة  يستحقن اليتالنساء ال 

من ا كان أيضهذا سبب و. وامللفات كثرية خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ النفقات امدة    
   نطلـق يف العمـوم أنـه ال توجـد إشـكاليات يف      أناملفترض البحث فيـه قبـل     

وكثري من الربامج اإلذاعية والتلفزيونية وردت هلا اتصاالت تتكلم يف هـذا            ،  التطبيق  
أثنـاء  فوالشئون اإلسـالمية    فيما يتعلق برأي من وزارة العدل       : ة  لثالنقطة الثا .  األمر

 ٢٥  وحبـضور الـس    " اإلعالن  "  نطالب حبذف كلمة     ان ك عندماحضوري االجتماع   

  



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٨(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

   ل ااألعلى للمرأة وكان مؤيد    قترح يف هذا اجلانب ؟ فـاُ      هتر رأي القتراح وال أعلم ملاذا ب  
والـشئون  وزارة العدل و. وفقًا لقانون املرافعات املدنية والتجارية  " اإلعالن  "  إضافة  

ألنه سوف يقيد عمـل     ؛   املرافعات   انونإىل ق التطبيق دون اإلشارة    : تقول  اإلسالمية  
  وال أعلم كيف يقيد قانون عمل املرافعات وهـو املخـتص يف مـسألة              ،  الصندوق  
 ٥بالنسبة لرأي وزارة املالية ومـع      . هذه النقطة أيضا    ض أن تفسر    تراملفمن   و ؟اإلعالن  

لحكومة الواضحة لنقل الصورة يف " وجود ممثل عن وزارة املالية جاء يف السطر األخري     
 الصندوق حـىت  غ يفر مىتملاذا ننتظر   " يف حال حاجة الصندوق ملزيد من الدعم املايل         

واملبالغ اليت خصصت للسنتني    ،  دي إىل تعطيله    ؤفهذا ي ؟  التمويل  ننقل احلاجة وننتظر    
يف بـه   لبنا  امن امليزانية العامة هذا ما ط     له  وليست مبالغ رصدت    . هي مبالغ تشغيلية    

 ١٠  . االعتبار ، وشكرا بعني أن تأخذ هذه األمور اليت ذكرت أرجو. املقترح 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

   . رئيسة جلنة اخلدمات ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشيشكرا
  

  ١٥ 

  : العضو الدكتورة بهية اجلشي
جلنة اخلدمات عندما نظرت إىل هـذا االقتـراح         : أوالً شكرا سيدي الرئيس ،     

مجيع اجلهات ومل تبتر رأي الس األعلى للمرأة ، والس األعلـى         استمعت إىل رأي    
للمرأة عندما حضرت األستاذة لولوة العوضي أعطت رأيها وقالت األمر متروك لكـم       

 ٢٠  هـذه  ،  لتقرير ما ترونه ، ويعين ذلك أن الس األعلى للمرأة ال يفرض رأيه علينـا                

ح األخت دالل الزايد واألخـت ربـاب         االقترا يتكان بودي أن مقدم    : ثانيا. نقطة  
اليت نـوقش   اللجنة   مجيع جلسات    حتضرا أن   بإمكاما كان   ميتنيالعريض بصفتهما حما  

ولكـن مـع    ،   هناك ثغرات يسدوا بآرائهما القانونية       تفيها هذا املقترح وإذا كان    
الزايـد   دالل   تواألخالعريض حضرت جلسة واحدة     األسف الشديد األخت رباب     

 ٢٥ حـول موضـوع     ا مرئيام تقدمي جدا   ةً طويل ة مهل ا وأعطينهم أخرىة   جلس تحضر

   يف االقتراح أثنـاء غيامـا ألن املـدة     تنا يف األخري أن ننظر ونب     رواضطر،  القانون  
  



  ١٩  المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٩(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  تمديـد مث اضـطررنا يف  أكثر من مرة ال طلبنا  الس يعلم ذلك وقد     ومكتب  ،   تطال
   إىل –عنا ـا  ا اجلهات اليت أتتنا واقتن    على مرئيات  ا اعتماد -  األخري كلجنة اخلدمات  

) ٤( تعديل املـادة     وخبصوصبالنسبة ملرئيات اللجنة     : ثالثًا.  تقريرنا إىل معاليكم     رفع
ـ    تإذا كان فطبقًا ألحكام املرافعات املدنية والتجارية ،        ق عمـل   و هناك معوقات تع

 ٥التجارية هـو   ونية  بأحكام قانون املرافعات املد   أيضا  د عمل الصندوق    يالصندوق فتقي 

مـوارد   : رابعـا . ألنه قد تستجد أحكام جديدة      أمام عمل الصندوق    أحد املعوقات   
كافة املبالغ واملصاريف اإلدارية اليت يتكبدها الصندوق       "  :الصندوق ، التعديل يقول     

، هـذه ليـست     " يف سبيل استحقاق الدين على أسـاس أنه ضمن موارد الصندوق           
لصندوق مبالغ ويستردها فإن هذه ال تعترب موارد وإمنا استرداد          موارد فعندما يصرف ا   

 ١٠يف املادة األصلية    : خامسا. ملبالغ صرفت فال ميكن أن حتتسب ضمن موارد الصندوق          

توفر احلكومة االعتماد املايل الالزم للصندوق خالل السنتني األوليني حىت يعمل ، هذه             
هو أن املبالغ اليت صرفت إمنا صرفت من        إن ما حصل اآلن     . حذفت أيضا من التعديل     

هذا االعتماد الذي وفرته احلكومة ؛ ألن استحصال املبالغ مل يتم إلجراء طويل فحني               
حنذف هذه الفقرة نكون قد حرمنا الصندوق من مورد أساسي توفره احلكومة خالل             

 ١٥، السنتني حىت يقف الصندوق على قدميه ، فكانت هناك أسباب منطقية وجوهريـة              

  .وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، أعتقد أن الوقت قد أدركنا ومازال لدينا ثالثة من األعضاء طاليب 

 ٢٠األخ عبدالرمحن عبدالسالم ، واألخت رباب العريض ، واألخ فيصل : الكالم وهم 

   اجللسة يف مناقشة االقتراح بقانون مواصلة يوافق الس على فاآلن هل. فوالذ 
  ة ؟القادم

  
  )أغلبية موافقة(

  ٢٥ 

  
  



 


