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 العضــــــــــو صهــــــــــــــد إبراهيـــــــــــــم بهــــــــــــــ اد. 

ــري .    ــا  العـــ ــد ســـ ــداتور صهـــ ــو الـــ  العضـــ

 العضـــــــــــــو صهـــــــــــــد مهـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

 عيــــــــــل البنمبمــــــــــد.العضــــــــــو بســــــــــام إ ا

 العضـــــــــــــو جاســـــــــــــم صهـــــــــــــد املهـــــــــــــ  .    

 العضــــــــــــــــو مجــــــــــــا   مــــــــــــد ف ــــــــــــرو.   

 العضـــــــــــــــو مجعـــــــــــة  مـــــــــــد الىعـــــــــــ .

ــلما .    العضــــــــــــــو مجيلــــــــــــــة علــــــــــــــي ســــــــــــ

ــل.    ــدا  الفا ــ ــاد عبــ ــداتورة جهــ ــو الــ  العضــ

 العضــــــــــــو جــــــــــــواد عبــــــــــــدا  عبـــــــــــــا .    

 العضــــــــــــو هــــــــــــد مبــــــــــــار  النعيمــــــــــــي.   

ــقطي.   ــ  املســــــــ ــد حســــــــ ـــو خالــــــــ  العضـــــــــــــ

 لم. العضـــــــــــــو خالـــــــــــــد  مـــــــــــــد املســـــــــــــ   

 العضـــــــــــو يـــــــــــيس هـــــــــــد الرميبـــــــــــي.   

ــاعي.   ــد املنــــــــــ ــ  صهــــــــــ ــو درويــــــــــ  العضــــــــــ

 العضــــــــــــــــــو دال  جاســــــــــــــــــم ال ايــــــــــــــــــد.   

ــر .    ــدا  فــــــــــــ ــا عبــــــــــــ ــو ر ــــــــــــ  العضــــــــــــ

 العضـــــــــــو كهـــــــــــوة  مـــــــــــد الىـــــــــــواري.    

 العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية خليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد. 

 العضـــــــو الــــداتور ســـــعيد صهــــد عبـــــدا .   

ــة.  ــاد  الببارنــــــــــ ــ  صــــــــــ ــو  ــــــــــ  العضــــــــــ

ــوي.  ــاجي  قـــــــــــ ــن حـــــــــــ  العضـــــــــــــو سوســـــــــــ

 آ  رهــــــــــــة. العضــــــــــــو صــــــــــــاد  عيــــــــــــد   

ــو  ــداتور العضـــ ــل. الـــ ــن صبـــ ــدالع ي  حســـ  عبـــ

 عبـدالع ي  عبـدا  العامـا .   الـداتور  العضو 

ــن املنصــــور.   ـــو عبــــدالوها  عبدا ســ  العضــــــ
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ــد.   ــ  صهــــــــــــ ــي عيســــــــــــ ــو علــــــــــــ  العضــــــــــــ

 العضـــــــو فا مـــــــة عبـــــــدا بار الىـــــــوهاي.

ــاجي.  ــد ا ـــــــــــ ــ اد صهـــــــــــ ــو فـــــــــــ  العضـــــــــــ

 .علــي العضــــــــــو الــداتور  مــد علــي حســن    

 اخل اعي. مد ر  مد علي العضــــــو الداتو

ــرحا .   ــد سـ ــور  مـ ــداتور منصـ ـــو الـ  العضــــــ

 العضــــــــــــــو نــــــــــــــوار علــــــــــــــي ا مــــــــــــــود.   

ــ ي فـــــــــــــــاي .   ــة رمـــــــــــــ ــو هالـــــــــــــ  العضـــــــــــــ

 

وقد حضر ا لسة سعادة السيد عبدا ليل إبراهيم آ   ريف األم  العـام  

 ولس الشورى. 

 هذا وقد مثل ا ىومة ال من:

و  جملسي الشورى  ر شوكي غامن بن فضل البوعين سعادة السيد  -0

 5 . والنوا 

سعادة السيد كايد بن راشد ال ياني وكير الصناعة والتاارة  -2

 والسياحة.

سعادة السيد هشام بن  مد ا ودر وكير ش و  الشبا   -3

 والريا ة.
 01 

 اما حضر ا لسة بع  ممثلي ا هاا الر ية وهم:

 :من وكارة الداخلية 

الببث والتبري  إبراهيم حسن الرميبي مدير إدارة املقدم -0

 .باإلدارة العامة ملىافبة الفساد واألمن االقتصادي واإللىرتوني

 05املالكم صو   مد علي عبدا  من اإلدارة العامة ملىافبة  -2

 الفساد واألمن االقتصادي واإللىرتوني.

 . فيصل عبدالع ي  الناار من إدارة الش و  القانونيةاملالكم صو   -3
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  اخلارجيةمن وكارة: 

صهد عبدا  اهلرمسي اهلاجري مدير إدارة الش و  العربية السيد  -0

 .ومدير اإلدارة القانونية

 .باإلدارة القانونيةالقانوني املستشار  السيد فتبي جاسم السبت -2

 5 

  العمل والتنمية االجتماعيةمن وكارة: 

 .لتنمية اوتم الوايل املساعد  خالد عبدالرهن إسبا السيد  -0

 املستشار القانوني. مودالداتور صسامة اامل   -2

 

 : 01 من وكارة ش و  جملسي الشورى والنوا 

السيد عبدالعظيم  مد العيد الوايل املساعد لش و  جملسي  -0

 الشورى والنوا .

 املستشار القانوني. صاق جاسم عاشورالسيد  -2

 وعدد من مديري اإلداراا ورؤساء األقسام وموظفي الوكارة. ــ 

 05 

  الصبةمن وكارة: 

 د رشيد شريف مستشار ش و  اوالس. السيد  مو -0

الداتورة صماني علي اهلاجري رئيس جمموعة صمراض الدم  -2

 الوراثية.

 21 

 :من وكارة الصناعة والتاارة والسياحة 

 السيد نادر خليل امل يد وايل الوكارة لش و  التاارة.  -0

 السيد علي عبدا  مرهو  املستشار القانوني. -2

 

  25 :وكارة ش و  الشبا  والريا ةمن 

 . علي املطو  مدير إدارة اهليئاا واملراا  الشبابيةر واالسيد ن -0

 السيد علي  مد  احة املستشار القانوني. -2
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اما حضرها الداتور صهد عبدا  ناصر األم  العام املساعد 

للموارد البشرية واملالية واملعلوماا، والداتورة فوكية يوسف ا يب األم  

قاا واإلعالم والببو،، والسيد عبدالناصر  مد العام املساعد لش و  العال

الصديقي األم  العام املساعد لش و  ا لساا واللاا ، والداتور عصام 

 5تشارين القانوني  باولس، وصعضاء سعبدالوها  القكجني رئيس هيئة امل

هيئة املستشارين القانوني  باولس، اما حضرها عدد من مديري اإلداراا 

 الرئيس ا لسة: معاليقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح ورؤساء األ

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 01نفتتح صسعد ا  صباحىم بىل خ ، بسم ا  الرهن الرحيم، 

من الفصل التشريعي  الثانيمن دور االنعقاد العادي  الثالثة والعشرينا لسة 

ة. الغائب  عن ا لسة السابق، ونبدص بتالوة ص اء األعضاء املعتذرين والراب 

 آ   ريف األم  العام للمالس.  فضل األخ عبدا ليل إبراهيم 

 

 05 األمني العام للمجلس:

السالم عليىم ورهة ا  وبراا ه، وصسعد شىًرا سيدي الرئيس، 

ال من اعتذر عن حضور هذه ا لسة  ا  صباحىم مجيًعا بىل خ ،

، وسيد ، وعبدالرهن  مد مجش جواد حبيب اخلياط صصبا  السعادة:

للسفر خار  اململىة، وعاد  عبدالرهن املعاودة لظرف   ياء حيي  املوسوي

 21 وشىًرا.ونانسي دينا إيلي خضوري،  ، خاص

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شىًرا، وبهذا يىو  النصا  القانوني النعقاد ا لسة متوافًرا. 

األعما  واخلاص بالتصديق عل  إىل البند التالي من جدو   اآل وننتقل 

 25 يسي فضل األخ ؟ فهل هنا  مالحظاا عليهامضبطة ا لسة السابقة، 

 .الرميبي هد
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 :مخيس محد الرميحي العضو

 33صباح اخل  مجيًعا، يف الصفبة شىًرا سيدي الرئيس، 

ص  املعلومة اليت  أ ي من جملس الشورى هي ... »عبارة:  وردا 3و 2 ينالسطر

 العبارة:  والصبيح ص   ىو ، «نفسها اليت  أ ي من جملس النوا  املعلومة

 5ص  املعلومة اليت  أ ي إىل جملس الشورى هي املعلومة نفسها اليت  أ ي إىل ... »

 من «بيئة»: المة حذفصرجو  27السطر  44. ويف الصفبة «جملس النوا 

لتصبح ل وال معن ، ألنها ليس هلا  ، «...ملا هلا من بيئة  أث  اب ... »عبارة 

 ، وشىًرا.«...ملا هلا من  أث  اب ... »العبارة: 

 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

 شىًرا، هل هنا  مالحظاا صخرى؟
   

 )ال توجد مالحظات(

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

جناح  اناسبةبيا  لدينا إذ   قر املضبطة اا سُيارى عليها من  عديل. 

ل األخ عبدا ليل إبراهيم آ   ريف األم  العام  فض، واحدبا  الفورموال س

 للمالس بقراءة البيا .

 

 21 األمني العام للمجلس:

سبا  اناسبة جناح  بيا  جملس الشورىشىًرا سـيدي الرئيس، 

لسباقاا  تهااستضافجناح مملىة الببرين يف  : اناسبةالفورموال واحد

اا التهاني يرف  ص   آييسر جملس الشورى ص   واحد، الفورموال

والتقيىاا إىل مقام حضرة صاحب ا اللة امللك هد بن عيس  آ  خليفة 

 25، وإىل صاحب السمو امللىي األم  خليفة بن سلما  آ  عاهل البالد املفدى

خليفة رئيس الوكراء املوقر، وإىل صاحب السمو امللىي األم  سلما  بن 

ئب األو  لرئيس جملس هد آ  خليفة ولي العهد نائب القائد األعل  النا
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التمي   يف هذا اوا  باملستوى العالي من ، مشيًداالوكراء حفظهم ا  ورعاهم

بعد عام يف  نظيمها هلذه الفعالية العاملية. وإذ يعر   الذي حتركه اململىة عاًما

 بذهلا ا ىومة املوقرة برئاسة جملس الشورى عن  قديره للاهود اليت 

 إمىانيا ها ليف  س   ااملوقر س الوكراء صاحب السمو امللىي رئي

 5املتابعة املستمرة  ليثمن عالًيا الريا ي األبرك يف العا ، إلجناح هذا ا د،

صاحب السمو امللىي ولي العهد نائب القائد األعل  النائب األو  من قبل 

 ع ي  هلذه الفعالية، وذلك من صجل  حفظه ا  ورعاه لرئيس جملس الوكراء

مقوماا  مجي  وف  ، ووساط الريا ية العامليةاأل لدىلببرين مىانة ا

، وحتقيق االستفادة املرجوة منها عل  ا ا د، الريا ي الىب نااح هلذال

 01ص  ما  ام اًد ،والريا ية خاصة االقتصادية والسياحيةو مجي  القطاعاا

حتقق من إجناك عل  املستوى التنظيمي يثبت للعا  قدرة اململىة عل  

تضا  الفعالياا واملهرجاناا الدولية بىل افاءة واقتدار،  من  عا د اح

إ  ا هاا الر ية اليت  وفر صفضل اخلدماا وبأعل  مستوياا ا ودة.  ال

، الببرين إقامة سبا  الفورموال واحد يف مملىةبإذ يرحب جملس الشورى 

 05ملىة عل   ىرار جناحاا استضافة سباقاا امل ثقته بقدرة اد لي

 يف حلبة  ورموال واحد، بفضل ا هود امل لصة اليت يبذهلا مجي  العاملالف

الببرين الدولية وا هاا ا ىومية واخلاصة، باإل افة إىل ُحسن الضيافة 

ىريم، واليت ستفضي إىل والرتحيب والوفادة اليت يتمي  بها شعب الببرين ال

، ها بعو  ا   عاىليف املستقبل هلذه الفعالية وغ  مشلصاق وصحتقيق جناح 

 21 وشىًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

من جدو  األعما  واخلاص  وننتقل اآل  إىل البند التاليشىًرا، 

 فضل األخ عبدا ليل إبراهيم آ   ريف األم  العام بالرسائل الواردة، 

 25 للمالس.
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  األمني العام للمجلس:

لي السيد صهد رسائل معا شىًرا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة:  

بن إبراهيم املال رئيس جملس النوا  خبصوص ما انته  إليه جملس النوا  

 30حو  التالي: ا سا  اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

 5م، و قرير صداء  نفيذ املي انية واملناقالا ب  اعتماداا املي انية 2104ديسمق 

إىل  نة الش و  املالية د متت إحالته م. وق2104العامة للسنة املالية 

ا سا  اخلتامي وواالقتصادية م  إخطار  نة الش و  التشريعية والقانونية. 

م، بعد 2104ديسمق  30الحتيا ي األجيا  القادمة للسنة املالية املنتهية يف 

إىل  نة  دقيقه من قبل ديوا  الرقابة املالية واإلدارية. وقد متت إحالته 

 01   املالية واالقتصادية م  إخطار  نة الش و  التشريعية والقانونية.الش و

م، 2104ديسمق  30البياناا املالية ولس الشورى للسنة املالية املنتهية يف و

إىل  االيت مت  دقيقها من قبل ديوا  الرقابة املالية واإلدارية. وقد متت إحالته

ا املالية ولس الشورى للسنة املالية البياناو  نة الش و  املالية واالقتصادية.

م، اليت مت  دقيقها من قبل ديوا  الرقابة املالية 2105ديسمق  30املنتهية يف 

 05 ، وشىًرا.إىل  نة الش و  املالية واالقتصادية اواإلدارية. وقد متت إحالته

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

عما  واخلاص وننتقل اآل  إىل البند التالي من جدو  األ شىًرا، 

عل  مشرو  قانو  بتعديل بع  صحىام املرسوم بقانو  الرصي النهائي بأخذ 

 21م بشأ  مباشرة ا قو  السياسية، )املعد يف  وء 2112( لسنة 04رقم )

؛ وقد وافق اولس عل  مشرو  االقرتاح بقانو  املقدم من جملس الشورى(

 عليه بصفة نهائية؟القانو  يف جمموعه يف ا لسة السابقة، فهل يوافق 

 

 )أغلبية موافقة(

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل  إىل البند التالي من إذ  ُيقر مشرو  القانو  بصفة نهائية. 

 قرير  نة الش و  اخلارجية والدفا  ناقشة جدو  األعما  واخلاص ا
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واألمن الو   خبصوص مشرو  قانو  باملوافقة عل  انضمام مملىة 

إىل ا فا  إنشاء األاادميية الدولية ملىافبة الفساد بصفتها منظمة  الببرين

خالد . وص لب من األخ م2105( لسنة 21دولية، املرافق للمرسوم امللىي رقم )

 مقرر اللانة التوجه إىل املنصة فليتفضل.   مد املسلم

 5 

 :خالد حممد املسلم العضو

بدايًة ، براا هالسالم عليىم ورهة ا  و شىًرا سيدي الرئيس، 

 ص لب  ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

 

 01 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اولس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 05 :الرئيـــــــــــــــــس

 إذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة. 

 

 (68 / صفحة1 )انظر امللحق

 

 21 :ـــــــــــــــــسالرئي

سنبدص اناقشة املبادئ واألسس العامة ملشرو  القانو ،  فضل األخ  

 .مقرر اللانة

 

 :خالد حممد املسلم العضو

 25 دارست اللانة مشرو  قانو  باملوافقة عل  ، شىًرا سيدي الرئيس

انضمام مملىة الببرين إىل ا فا  إنشاء األاادميية الدولية ملىافبة 

( لسنة 21ا منظمة دولية، املرافق للمرسوم امللىي رقم )الفساد بصفته

 باد  وجهاا النظر بشأنه من قبل صصبا  السعادة صعضاء  ومت ،م2105
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واملستشار القانوني  وممثل وكارة الداخلية، ،وكارة اخلارجيةاللانة، وممثلي 

عل  رصي  نة الش و  التشريعية وا لعت اللانة ، ا  باولسللالش و  ا

قانو  من مشرو  الانونية االس الشورى الذي جاء م اًدا سالمة والق

قرار جملس النوا   عل ا لعت ، اما الناحيت  الدستورية والقانونية

 5إنشاء األاادميية الدولية ا فا  ، وعل  ومرفقا ه بشأ  مشرو  القانو 

. ملىافبة الفساد بصفتها منظمة دولية، وعل  رصي وكارة اخلارجية بشأنه

ألف اال فا  ــ فضاًل عن الديباجة ــ من إحدى وعشرين مادة، إذ  نوه ويت

ديباجة اال فا  بأهمية إسهاماا مىتب األمم املتبدة املع  بامل دراا 

بذ  جهود مشرتاة ووا رمية يف مىافبة الفساد، و  اد صهمية التعاو  

 01غ ها من عل  الصعيدين العاملي واإلقليمي دعًما ال فاقية مىافبة الفساد و

الصىو  الدولية ذاا الصلة، و قك األهداف املشرتاة أل راف اال فا  

فيما خيص  قديم املساعدة التقنية وبناء القدراا عن  ريق التعليم والتدريب 

و تضمن املادة األوىل من اال فا   ؛امله  واألحبا، يف جما  مىافبة الفساد

و ب  املادة الثانية  .القانوني األحىام املتعلقة بإنشاء األاادميية وو عها

 05و نظم  .غرض األاادميية وهو  ع ي  العمل عل  من  الفساد ومىافبته

و تضمن املاد ا  العاشرة  .املواد من الرابعة حت  التاسعة صجه ة األاادميية

وا ادية عشرة األحىام املتعلقة بتعي  هيئة التدريس واملوظف  اإلداري  

صما املواد من الثانية عشرة حت  السادسة عشرة فتتضمن  .ومتويل األاادميية

األحىام املتعلقة بالتشاور و باد  املعلوماا ب  ص راف اال فا ، والعالقاا 

 21التعاونية اليت  قيمها األاادميية م  الدو  واملنظماا الدولية والىياناا من 

و الدو  القطاع  العام واخلاص، واالمتياكاا وا صاناا يف دولة املقر ص

ديو  صو خصوم صو   ولية ص راف اال فا  عن صياألخرى، و أايد عدم مس

الت اماا صخرى عل  األاادميية، وصنه ال جيوك  عديل هذا اال فا  إال اوافقة 

وصخً ا، فإ  املواد من السابعة عشرة حت  ا ادية  .ال األ راف فيه

 25بدء سريا  اال فا  والعشرين  ضمنت األحىام اخلتامية لال فا ، وصحىام 

وإيدا  صىو   صديقه صو قبوله صو املوافقة عليه صو االنضمام إليه، و سوية 
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وقد صشار املستشار القانوني  ه.ؤاملناكعاا املتعلقة به واالنسبا  منه وإنها

ب عند عرض املشرو  بقانو  عل  اولس، صنه جي لش و  اللاا  باولس إىل

ما نصت عليه املادة إىل صعضاء اولس، نظًرا بأغلبية عليه ص  يتم التصويت 

 تنصحيث السابعة عشرة من اال فا  بشأ  نفاذ هذه اال فاقية بأثر رجعي 

 5ــ يعرتف األ راف بالرت يباا االنتقالية خبصوص إنشاء 0»: ص  عل 

األاادميية وبدء قيامها بأعماهلا األولية، الواردة يف مذارة التفاهم اخلاصة 

ميية الدولية ملىافبة الفساد يف الاسنبورغ يف النمسا، بإنشاء األااد

، ويتفقو  عل  احرتام  لك الرت يباا م2101يناير  اانو  الثاني 29امل رخة 

إىل ح  ص  متار  األجه ة املعنية باختاذ القراراا لدى األاادميية صعماهلا 

 01: صنه ل ( من الدستور اليت  نص ع024، و بًقا ألحىام املادة )«عل  حنو  ام

ال  سري صحىام القوان  إال عل  ما يق  من  اريخ العمل بها، وال يرت ب »

عليها صثر فيما وق  قبل هذا التاريخ، وجيوك يف غ  املواد ا  ائية النص يف 

القانو  عل  سريا  صحىامه بأثر رجعي، وذلك اوافقة صغلبية صعضاء ال 

، «   حبسب األحوا من جملس الشورى وجملس النوا  صو اولس الو

 05جيب صخذ »: صنه ( من الالئبة الداخلية ولس الشورى نصت عل 78املادة )و

الرصي نداًء باالسم يف ا االا اآل ية: ص. ا االا اليت يشرتط فيها صغلبية 

نه  ب  ص  صحىام اال فا  ال  تعارض م  صحىام الدستور، وصو. «خاصة...

ا  إنشاء األاادميية الدولية ملىافبة الفساد ا فللموافقة باالنضمام إىل يل م 

( 37عمااًل  ىم الفقرة الثانية من املادة )إ قانو  صدور بصفتها منظمة دولية

 21مشرو  قانو   صعدا هيئة التشري  واإلفتاء القانونيقد وعليه ف ؛من الدستور

ا فا  إنشاء األاادميية الدولية  باملوافقة عل  انضمام مملىة الببرين إىل

ــ فضاًل عن الديباجة ــ  لفأيتوالذي ملىافبة الفساد بصفتها منظمة دولية، 

املوافقة عل  االنضمام إىل اال فا ، والثانية األوىل  ضمنت املادة  ،من ماد  

مادة  نفيذية. ويف  وء ذلك  وصي اللانة باملوافقة من حيث املبدص عل  

 25ين إىل ا فا  إنشاء مشرو  قانو  باملوافقة عل  انضمام مملىة الببر

األاادميية الدولية ملىافبة الفساد بصفتها منظمة دولية، املرافق للمرسوم 
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م، وعل  مواد املشرو  اما وردا يف ا دو  2105( لسنة 21امللىي رقم )

 املرفق، وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 مد  الداتور  مد علي  فضلهل هنا  مالحظاا؟ شىًرا،  

  اخل اعي.

 

 :الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي العضو

والشىر موصو  صيًضا إىل  نة الش و  شىًرا سيدي الرئيس،  

 01اخلارجية والدفا  واألمن الو  . إ  املوافقة عل  هذا املشرو  صمر  روري، 

حيث إ  انضمام مملىة الببرين إىل األاادميية الدولية ملىافبة الفساد 

ا يف مصلبة البالد. إ  مو و  الفساد صصبح داًء بصفتها منظمة دولية يعد صمًر

ال دو  العا ، لذا فإ  انضمام مملىة الببرين  فىردولًيا متفشًيا يشغل 

إىل هذه األاادميية سيعود بالنف  الىث  عليها، حيث ستستفيد من القامج 

 05التدريبية اليت ستقدمها األاادميية يف جما  مىافبة الفساد، واما 

استاابة لدعوة من مجهورية النمسا  ةمت إنشاء األاادميي علمو  فقد 

بالقر  من فيينا، والغرض من إقامة  غالستضافتها يف لواسمبور

األاادميية هو العمل عل   ع ي  من  الفساد، ومىافبته بفعالية من خال  

 وف  التعليم والتدريب امله ، واال ال  عل  األحبا، يف ال جوانب 

 21جراءاا مثل هذه الببو،، و قديم املساعداا التقنية يف الفساد، و يس  إ

جما  مىافبة الفساد، و شاي  التعاو  الدولي يف هذا اوا . و ضم 

دولة ومنظمة، ومن ب  الدولة العربية املنضوية  79األاادميية يف عضويتها 

اململىة العربية السعودية، ومجهورية مصر العربية، ودولة  :إىل عضويتها

، ومجهورية العرا ، واململىة األردنية اهلامشية، وا مهورية الىويت

 25العربية السورية، وليبيا؛ لذا صرى املوافقة عل   وصية اللانة باملوافقة من حيث 

املبدص عل  مشرو  قانو  باملوافقة عل  انضمام مملىة الببرين إىل ا فا  
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ولية، حيث إ  إنشاء األاادميية الدولية ملىافبة الفساد بصفتها منظمة د

 النف  سيعود عل  مملىة الببرين، وشىًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 .دروي  صهد املناعيشىًرا،  فضل األخ  

 

 :درويش أمحد املناعي العضو

صرى ص   قرير  نة الش و  اخلارجية والدفا   شىًرا سيدي الرئيس، 

مملىة واألمن الو   خبصوص مشرو  قانو  باملوافقة عل  انضمام 

 01الببرين إىل ا فا  إنشاء األاادميية الدولية ملىافبة الفساد؛  قرير جيد، 

وخاصة ص  مملىة الببرين  قدم منوذًجا إىل الىث  من الدو  يف جما  

مىافبة الفساد، وخاصة الدو  اواورة، حيث إ  لدينا العديد من ا هاا 

القتصادي واإللىرتوني يف واألجه ة املعنية اىافبة الفساد واملعنية باألمن ا

وكارة الداخلية، واليت  شمل عدًدا من اإلداراا منها إدارة مىافبة جرائم 

 05الفساد ووحدة التبرياا املالية، عالوة عل  ذلك   دي النيابة العامة دوًرا 

رئيسًيا يف مىافبة الفساد، إال صن  صمتن  وجود  شريعاا حتمي املبلغ  

 شاعهم و ىافئهم عل  عدم التسرت عل  عن الفساد وحتمي صسرهم، و

بدص الشفافية، بشرط ص  يتبمل املبل  عن الفساد االفساد، وذلك لألخذ 

 املس ولية ااملة إذا اا  التبلي  ايدًيا صو افرتاء، وشىًرا.

 21 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .نوار علي ا مودشىًرا،  فضل األخ  
 

 :نوار علي احملمودالعضو 

 25ص فق م  من سبق  من اإلخوة األعضاء فيما  الرئيس،شىًرا سيدي  

ذاروه، ولىن لدي س ا ، حيث ذار يف  قرير اللانة ص   صديق مملىة 

الببرين عل  هذا اال فا  لن ير ب عليها صي صعباء مالية، فهل هذا صبيح؟ 

 صرجو ا صو  عل  اإلجابة من قبل اإلخوة يف اللانة، وشىًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هذا األمر مذاور يف التقرير.  فضل األخ مقرر اللانة. 

 

 :خالد حممد املسلم العضو

 5ال يوجد صي الت ام مالي يرت ب عل  الدولة،  الرئيس، سيديشىًرا  

املبتعثو  الذين  بعثهم الدولة صو القطا  اخلاص هم فقط من  ق  عليهم 

دا مملىة الببرين الت اماا مالية، وصهم ما يف هذا اال فا  صنه إذا صرا

 االنسبا  منه فإ  ذلك حيق هلا حبسب ما جاء يف نصوص اال فا ، وشىًرا.

 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟صخرىهل هنا  مالحظاا شىًرا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

يا إخوا ، إ  اإلخوا  يف جملس النوا  صو وا عل  مشرو  القانو  من  

صويًتا عادًيا، وصو وا عل  مشرو  القانو  يف جمموعه  صويًتا حيث املبدص  

عادًيا صيًضا، وصو وا عل  مواد مشرو  القانو  نداًء باالسم، حيث إنه يتألف 

من ديباجة، ومادة صوىل، ومادة ثانية. ولقد مت التصويت عل  مواده نداًء 

 21صثًرا رجعًيا،  باالسم؛ أل  له ــ اما  علمو  واما بّين األخ مقرر اللانة ــ

وس الي اا  لألخ رئيس هيئة املستشارين القانوني  باولس: إذا انا 

سنصوا عل  املواد نداًء باالسم، ولن نصوا عل  مشرو  القانو  من حيث 

املبدص نداًء باالسم، ولن نصوا عليه يف جمموعه نداًء باالسم، فىيف يتسق 

وا  يف الطريقة اليت عملوا بها هذا م  ذا ؟ فقا : حت  نتماش  م  اإلخوة الن

 25ال فإننا سناري التصويت نداًء باالسم إيف التصويت عل  هذا املشرو ، و

يس مراا، حيث صواًل سنأخذ املوافقة عل  مشرو  القانو  من حيث املبدص 

نداًء باالسم، ومن ثم سنأخذ املوافقة عل  مواد مشرو  القانو  مادة مادة نداًء 
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خذ املوافقة عل  مشرو  القانو  يف جمموعه نداًء باالسم، ومن ثم سنأ

باالسم، ومتاشًيا م  اإلخوة النوا  سنقتصر التصويت نداًء باالسم عل  مواد 

مشرو  القانو  فقط، واآل  سنأخذ رصيىم يف مشرو  القانو  من حيث 

مشرو  القانو  من حيث ل يوافق اولس عل  املبدص بالتصويت العادي، فه

 5 املبدص؟ 

 

 غلبية موافقة()أ

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 01مناقشة مواده مادة ننتقل إىل . ومشرو  القانو  من حيث املبدص قريإذ   

  فضل األخ مقرر اللانة.مادة، 

 

 :خالد حممد املسلم العضو

اما جاءا من  الديباجة:  وصي اللانة باملوافقة عل  الديباجة 

 05 ا ىومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ا  مالحظاا عل  الديباجة؟هل هن 

 

 21 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ عبدا ليل إبراهيم آ   ريف األم  العام للمالس. 

  

 25)وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداًء  

 باالسم على الديباجة(

 

 العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:

  فق.موا
 31 
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 العضو الدكتور أمحد سامل العريض:

  موافق.
 

 العضو بسام إمساعيل البنمحمد:

 5 موافق.

 

 العضو جاسم أمحد املهزع:

 موافق.

 العضو جـمعة حممد الكعيب: 

 01 موافق.
 

 العضو مجيلة علي سلمان:

 موافقة.
 

 05 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موافقة.
 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 .موافق
 21 

 العضو محد مبارك النعيمي:

 موافق.
 

 العضو خالد حسني املسقطي:

 25 موافق.
 

 العضو خالد حممد املسلم:

 موافق.

 العضو مخيس محد الرميحي:

 31 موافق.
 

 العضو درويش أمحد املناعي:

  موافق.

 



 23املضبطة          م3/4/2102                           ( 25)       2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 .موافق
 

 العضو زهوة حممد الكواري:

 5  موافقة.

 

 :العضو سامية خليل املؤيد

 موافقة.

 

 01 العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:

 موافق.

 العضو سوسن حاجي تقوي:

 موافقة.
 

 05 العضو صادق عيد آل رمحة:

 موافق.
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.
 21 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 موافق.
 

 العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:

 25 موافق.
 

 عيسى أمحد:العضو علي 

 موافق.
 

 31 العضو الدكتور حممد علي حسن علي: 

 موافق.
 

 العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:

 موافق.
 35 
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 العضو الدكتور منصور حممد سرحان:

  موافق.
 

 العضو نوار علي احملمود:

 5 موافق.

 

 رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:

، األوىلقل إىل املادة إذ  ُ قر الديباجة. وننت. اإلمجا  موافق. موافقة

  فضل األخ مقرر اللانة.
 01 

 :خالد حممد املسلم العضو

:  وصي اللانة باملوافقة عل  هذه املادة اما جاءا من املادة األوىل 

 ا ىومة.
 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظاا عل  هذه املادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 21 الرئيـــــــــــــــس:

 بدا ليل إبراهيم آ   ريف األم  العام للمالس. فضل األخ ع 

  

)وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداًء  

 باالسم على املادة األوىل(
 25 

 العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:

  موافق.
 

 العضو الدكتور أمحد سامل العريض:

 31  موافق.
 

 العضو بسام إمساعيل البنمحمد:

 موافق.
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 العضو جاسم أمحد املهزع:

 موافق.
 

 العضو جـمعة حممد الكعيب: 

 5 موافق.

 

 العضو مجيلة علي سلمان:

 موافقة.
 

 01 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موافقة.
 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 موافق.
 05 

 العضو محد مبارك النعيمي:

 موافق.
 

 العضو خالد حسني املسقطي:

 21 موافق.
 

 خالد حممد املسلم: العضو

 موافق.
 

 25 العضو مخيس محد الرميحي:

 موافق.
 

 العضو درويش أمحد املناعي:

  موافق.

 31 
 العضو رضا عبداهلل فرج:

 .موافق
 

 العضو زهوة حممد الكواري:

 35  موافقة.
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 العضو سامية خليل املؤيد:

 موافقة.

 

 العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:

 5 موافق.

 

 العضو سوسن حاجي تقوي:

 موافقة.
 

 01 العضو صادق عيد آل رمحة:

 موافق.
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.
 05 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 موافق.
 

 العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:

 21 موافق.
 

 العضو علي عيسى أمحد:

 موافق.
 

 25 العضو الدكتور حممد علي حسن علي: 

 موافق.
 

 ر حممد علي حممد اخلزاعي:العضو الدكتو

 موافق.
 31 

 العضو الدكتور منصور حممد سرحان:

  موافق.
 

 العضو نوار علي احملمود:

 35 موافق.
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 رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:

، الثانية. وننتقل إىل املادة ادة األوىلإذ  ُ قر امل. باإلمجا  موافق. موافقة

  فضل األخ مقرر اللانة.
 

 5 :سلمخالد حممد امل لعضوا

:  وصي اللانة باملوافقة عل  هذه املادة بالتعديل الوارد يف املادة الثانية 

 التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 01 هل هنا  مالحظاا عل  هذه املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 05  فضل األخ عبدا ليل إبراهيم آ   ريف األم  العام للمالس. 

  

م األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداًء )وهنا قا 

 (الثانيةاملادة باالسم على 
 

 21 العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:

  موافق.
 

 العضو الدكتور أمحد سامل العريض:

  موافق.
 25 

 العضو بسام إمساعيل البنمحمد:

 موافق.
 

 العضو جاسم أمحد املهزع:

 31 موافق.
 

 د الكعيب: العضو جـمعة حمم

 موافق.
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 العضو مجيلة علي سلمان:

 موافقة.
 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 5 موافقة.

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 موافق.
 

 01 العضو محد مبارك النعيمي:

 موافق.
 

 العضو خالد حسني املسقطي:

 موافق.
 05 

 العضو خالد حممد املسلم:

 موافق.
 

 العضو مخيس محد الرميحي:

 21 .موافق
 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 موافق.
 

 25 العضو زهوة حممد الكواري:

  موافقة.
 

 العضو سامية خليل املؤيد: 

  موافقة.
 31 

 العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:

 موافق.
 

 العضو سوسن حاجي تقوي:

 35 موافقة.
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 العضو صادق عيد آل رمحة: 

 موافق.
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 5 موافق.

 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 موافق.
 

 01 العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:

 موافق.
 

 العضو علي عيسى أمحد:

 موافق.
 05 

 العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي: 

 موافقة.
 

 العضو الدكتور حممد علي حسن علي: 

 21 موافق.
 

 العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي: 

 موافق.
 

 25 منصور حممد سرحان: العضو الدكتور

  موافق.
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري: 

  .موافقة
 31 

 العضو نوار علي احملمود:

 موافق.
 

 العضو هالة رمزي فايز: 

 35 موافقة.
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 العضو مجال حممد فخرو: 

 موافق.

 

 العضو مسري صادق البحارنة: 

 5 موافق.

 

 رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:

ىو  نإذ   قر هذه املادة بتعديل اللانة. وبهذا مجا . موافق. موافقة باإل        

فهل يوافق اولس عل  مشرو  قد انتهينا من مناقشة مواد مشرو  القانو ، 

 01 قانو  يف جمموعه؟ال

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 05 .قانو  يف ا لسة القادمةالوسوف نأخذ الرصي النهائي عل  مشرو   

البند التالي من جدو  األعما  واخلاص اواصلة مناقشة  إىلاآل  وننتقل 

 قرير  نة اخلدماا خبصوص مشرو  بقانو  بتعديل بع  صحىام قانو  

ا معياا واألندية االجتماعية والثقافية واهليئاا اخلاصة العاملة يف ميدا  

( 20الشبا  والريا ة وامل سساا اخلاصة، الصادر باملرسوم بقانو  رقم )

 21م، )املعد يف  وء االقرتاح بقانو  املقدم من جملس الشورى(، 0989لسنة 

حيث سبق ص  نوق  مشرو  القانو  مناقشة عامة، ووافقتم عليه من حيث 

املبدص، واآل  سنبدص اناقشة مواده مادة مادة. وصحب هنا  ذا ام 

بقرارام السابق بشأ  ص  ال من لديه  عديل فعليه ص  يقدمه مىتوًبا 

 وكيعه عل  اإلخوة األعضاء؛ حت  ال نرجتل التعديالا صثناء ا لسة  لىي يتم

 25 واآل  .ولن ر  بقانو  مدرو ، وا قيقة صن    صستلم صي  عديل مىتو 

سندخل يف مناقشة املواد ونصوا عليها  فضل سعادة األخ هشام بن  مد 

 ا ودر وكير ش و  الشبا  والريا ة. 
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  الشباب والرياضة:ون ؤوزير ش

حنن اجتمعنا م   نة اخلدماا وناقشنا معها  شىًرا معالي الرئيس، 

مناقشته ــ لو اا  هنا  جما  ــ مشرو  القانو  بشىل مطّو ، لىن نود 

مرة صخرى يف اللانة، حيث إ  لدينا وجهة نظر حو  املو و  نفسه ونود 

 5، إيصاهلا إىل اللانة امل تصة، وذلك انبنا مدة صسبوع  إ  صمىن ذلك

 وشىًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بناء إعادة مشرو  القانو  إىل اللانة ل يوافق اولس عل  شىًرا،ه 

 01 ؟ عل   لب ا ىومة

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 05البند التالي من جدو  األعما  واخلاص إىل اآل  وننتقل  .ذلك قريإذ   

واالقتصادية خبصوص قرار جملس النوا  اناقشة  قرير  نة الش و  املالية 

( من املرسوم 2حو  قرار جملس الشورى بشأ  مشرو  قانو  بتعديل املادة )

م بشأ  مدققي ا ساباا، )املعد يف  وء 0992( لسنة 22بقانو  رقم )

 االقرتاح بقانو  املقدم من جملس النوا (، وص لب من األخ صاد  عيد 

 21 ىل املنصة فليتفضل.آ  رهة مقرر اللانة التوجه إ

 

 العضو صادق عيد آل رمحة: 

 شىًرا سيدي الرئيس، بداية ص لب  ثبيت التقرير يف املضبطة.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اولس عل   ثبيت التقرير يف املضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــــس

 إذ  يتم  ثبيت التقرير يف املضبطة. 

 

 (99 / صفحة2 ر امللحق)انظ

 5 

 الرئيـــــــــــــــــس:

  فضل األخ مقرر اللانة. 

 

 صادق عيد آل رمحة:  العضو

 01قرار جملس النوا  خبصوص ناقشت اللانة  ،شىًرا سيدي الرئيس 

( من املرسوم بقانو  2قرار جملس الشورى بشأ  مشرو  قانو  بتعديل املادة )

ساباا، )املعد يف  وء االقرتاح بشأ  مدققي ا  م0992( لسنة 22رقم )

، حيث مّت استعراض وجهاا النظر اليت بقانو  املقدم من جملس النوا (

دارا حوله من قبل صعضاء اللانة، اما استأنست اللانة برصي املستشار 

 05القانوني لش و  اللاا  واملستشار االقتصادي واملالي باولس. و  اد اللانة 

وجود رار جملس النوا  بشأ  مشرو  القانو  ص  مرة صخرى صثناء دراستها لق

هو نهج جيب ص   لت م به اململىة قانو  صارم مل اولة مهنة  دقيق ا ساباا، 

ملا فيه صاص امل سساا املالية واالقتصادية و عة اململىة، وحيث إ  

 دو  العا ، فإ  صغلبيوااب القوان  املعمو  بها يف القانو  النافذ 

 21جهاا إىل املنتسب  ستفتح البا  صمام  القانو ملقرتحة عل  هذا التعديالا ا

صصبا  املهن طلب  قرير ا ق ذا ه هلم، باإل افة إىل لحىومية صخرى 

القطا  اخلاص. و  اد اللانة ص  األخرى سواء يف القطا  ا ىومي صو يف 

مهنة  دقيق ا ساباا  ددة االختصاص، فال ميىن ص  يىو  ال من 

جما  ا ساباا مدقًقا، وص  يىو  مصطلح مدقق ا ساباا يعمل يف 

 25فضفاً ا لىل من يعمل يف هذا اوا . لذا فإ  اللانة   اد ما ذهبت إليه 

يف قرارها السابق، و تمسك اا انته  إليه قرار جملس الشورى يف هذا 

الشأ  بعدم املوافقة عل  مشرو  القانو  من حيث املبدص لالعتباراا اليت 
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ا اللانة سابًقا، وهي عل  النبو املذاور يف التقرير صمامىم، وعليه ساقته

 وصي اللانة بالتمسك بقرار جملس الشورى السابق برف  مشرو  القانو  

م بشأ  مدققي 0992( لسنة 22( من املرسوم بقانو  رقم )2بتعديل املادة )

من حيث  ()املعد يف  وء االقرتاح بقانو  املقدم من جملس النوا ا ساباا، 

 5م يف ا لسة السادسة من دور 2105نوفمق  22املبدص، واملت ذ يوم األحد 

االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الراب ، واألمر معروض عل  

 اولس املوقر الختاذ الالكم، وشىًرا. 

 

 :لرئيـــــــــــــــسا

 01ن  فضل األخ عبدالوها  عبدا س هل هنا  مالحظاا؟شىًرا،  

 املنصور.

 

 عبدالوهاب عبداحلسن املنصور: العضو 

والشىر موصو  إىل  نة الش و  املالية شىًرا سيدي الرئيس،  

 05واالقتصادية رئيًسا وصعضاء. ص فهم  وصية اللانة بعدم إجياد استثناءاا 

ملوظفي القطا  ا ىومي لالخنراط يف قطاعي ا اسبة والتدقيق، ولىن 

م، حيث 0992( لسنة 22  القانو  األصلي رقم )هنا  بع  املالحظاا عل

إنه ينص عل  اشرتاط قيد املدقق لدى وكارة الصناعة والتاارة مدة يس 

سنواا قبل ص  جتوك له ممارسة  دقيق ا ساباا، عل  الرغم من قناعيت 

 21بضرورة  وافر اخلقة إال ص   طبيق املادة ال يتم العمل به حالًيا من قبل صغلب 

قيق العاملة يف اململىة، حيث إ  صغلب مىا ب التدقيق ــ وم  مىا ب التد

هذا القانو ، وال  قوم بتسايل موظفيها الببريني   تااهل متطلباا ــ  األسف

من مدققي ا ساباا يف قيد الوكارة رغم امل ا باا املتىررة من قبل وكارة 

مل  الصناعة والتاارة هلم بضرورة القيام بذلك، وحيث إ  صغلب العا

 25الببريني  يف جما  التدقيق باملهنة يف بداية حيا هم العملية عل  غ  دراية 
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والسياحة بضرورة قيد صنفسهم يف سال املدقق  بوكارة الصناعة والتاارة 

فإن  صقرتح  عديل املواد حبيث ُيسمح ملدققي ا ساباا بتسايل صنفسهم يف 

هذا اوا  وقاموا بإبراك شهادة قيد الوكارة بأثر رجعي إذا صثبتوا عملهم يف 

اخلقة العملية من صحد مىا ب التدقيق املعتمدة باململىة، اي ال  ضي  

 5عليهم سنواا اخلقة اليت ااتسبوها ألسبا   تعلق بآلية  طبيق القانو  اليت 

 ال عالقة هلا بسنواا خق هم العملية، وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 د مهدي ا داد. صهشىًرا،  فضل األخ  
 01 

 أمحد مهدي احلداد:  العضو

صعتقد ص  ما جاء يف  قرير  نة الش و  املالية شىًرا سيدي الرئيس،  

واالقتصادية فيه الىث  من النقاط املهمة، وصنا ش صًيا صوافق عل  جل ما 

ها ءجاء يف هذا التقرير، وصنته  هذه املناسبة ألشىر رئيس اللانة وصعضا

 05رير ا يد. يف الواق  من خال  هذا التقرير صعتقد ص  هنا  عل  هذا التق

منتس  ديوا  متييً ا اما صشار األخ عبدالوها  املنصور، حيث إنه صعط  

ص  يىونوا  من املدقق  بدو  األخذ يف ا ق يف اإلدارية والرقابة املالية 

اخلقة االعتبار اخلقة، اما ص  هذا القانو  ميي  ب  جهاا اث ة من حيث 

واملدة والشهاداا اليت جيب ص  حيصل عليها املدقق، وس الي إىل سعادة وكير 

 21الصناعة والتاارة والسياحة هو: هل هذا القانو  ينطبق عل  األجانب يف 

 ؟ وشىًرا.فقط  الببرين صم صنه خاص باملوا ن 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىًرا،  فضل األخ مجا   مد ف رو. 
 25 

 حممد فخرو: مجال العضو

 يف ا قيقة ص فق متاًما م  ما جاء يف  قريرشىًرا سيدي الرئيس،  

هو قرار صائب للمبافظة  اللانة، وصعتقد ص  التمسك برصي اولس السابق
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عل  هذه املهنة املهمة، صع  مهنة  دقيق ا ساباا. املقرتح الوارد من اإلخوة 

حت  م  مواد القانو  القائم  النوا  صعتقد صنه جانبه الصوا ، ألنه يتعارض

حالًيا، وحت   عديل بع  املواد يف االقرتاح نفسه ال ميىن ص  يع  اللانة 

عل  املوافقة حت  شىلًيا عل  املادة املقرتحة، وبالتالي صعتقد ص  ما ذهبت 

 5إليه اللانة هو القرار الصائب، هذا صواًل. ثانًيا، فيما يتعلق بس ا  كميلي األخ 

، ومىا ب صعتقد ص  معلوما ه قد  ىو  غ  صبيبة ،املنصورعبدالوها  

ا اسبة  سال ص اء الببريني  يف وكارة التاارة، ووكارة التاارة  تاب  

بشىل منتظم ومستمر قيد األ اء، و طلب سنوًيا قائمة بأ اء الببريني  

كارة العامل  لدينا، وإذا اانت هنا  مىا ب ال  قدم ذلك فراا  ستطي  الو

 01س اهلم ومتابعة األمر معهم، ولىن هنا  متابعة مستمرة من الوكارة للتبقق 

 من  سايل وقيد الببريني  يف ساال ها، وشىًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

يا سعادة الوكير هل لديك مداخلة؟ اا  لدى األخ صهد  شىًرا، 

 05 بية؟  فضلا داد س ا  وهو: هل يشمل هذا األمر شرااا التدقيق األجن

 وكير الصناعة والتاارة والسياحة. كايد بن راشد ال يانياألخ  سعادة

 

 وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

املسال  يف هذا األمر يشمل الببريني  شىًرا سيدي الرئيس،  

 21، واألجانب باستثناء. اما  فضل األخ مجا  ف رو صننا يف الوكارة نتاب  الوكارة

ملس ولية  ق  عل  صصبا  الشرااا ألنه ليس لدينا هذه األمور ولىن ا

ا صا  بهم خبصوص من وظفوا ومن التبق بهم! فياب عليهم ص  يرفقوا لنا 

 الىشوفاا حت  نسالها لدينا... 

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 الببرينيو  واألجانب؟  
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 وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

 نعم، امىا ب، وشىًرا.

 

  :ــــــــسالرئيـــــــ

 5 هل هذا وا ح؟  فضل األخ صهد مهدي ا داد.شىًرا،  

 

 العضو أمحد مهدي احلداد:

شىًرا سيدي الرئيس، صشار سعادة الوكير إىل استثناء، فما هي 

 االستثناءاا وماذا يقصد بها؟ وشىًرا.
 01 

  :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األخ مجا   مد ف رو.شىًرا،  

 

  :خروالعضو مجال حممد ف

 05األوىل اخلمس سنواا السيدي الرئيس، الغرض من القيد يف  شىًرا 

هو ص  ُيصّرُح للببري  بأ  يفتح مىتًبا، وحت   ل م املىا ب بإعطاء 

الفرصة للببري  لىي يتعلم ويفتح مىتًبا. األجن  ليس استثناًء، فهو ال 

لش ص ُيرخص له إال إذا  وافرا فيه شروط معينة، وهي ص  يىو  هذا ا

شريًىا يف ذلك املىتب  من قانو  الشرااا التاارية اليت  سمح 

 21بالشرااة املهنية ب  األجن  والببري . الغرض من إل ام الشرااا بقيد 

ال  فّوا الفرصة عليه يف التقدم بطلب لفتح مىتب  دقيق هو صالببريني  

 حساباا، يف ح  ص  األجن  ال ُيعط  هذا ا ق، وشىًرا.

  

  :ئيـــــــــــــــسالر

 25 هل هنا  مالحظاا صخرى؟شىًرا،  

 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

السابق  عل   وصية اللانة بالتمسك بقرار اولسهل يوافق اولس  

 قانو  من حيث املبدص؟الوهو رف  مشرو  

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل  إىل البند التالي  نو  من حيث املبدص.إذ  ُيرف  مشرو  القا 

من جدو  األعما  واخلاص اناقشة  قرير  نة اخلدماا خبصوص االقرتاح 

 01م بشأ  الفبص 2114( لسنة 00بقانو  بتعديل بع  صحىام القانو  رقم )

الط  للمقبل  عل  ال وا  من ا نس ، واملقدم من صصبا  السعادة 

ي فاي ، والداتورة جهاد عبدا  الفا ل، وكهوة  مد األعضاء: هالة رم 

الىواري، والداتور عبدالع ي  حسن صبل، والداتور  مد علي حسن 

علي. وص لب من األخ نوار علي ا مود مقرر اللانة التوجه إىل املنصة 

 05 فليتفضل.

 

 نوار علي احملمود: العضو

يف فقا ه ومرالتقرير  ، بداية ص لب  ثبيتالرئيسسيدي  شىًرا

 املضبطة.

 21 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 يف املضبطة؟ومرفقا ه هل يوافق اولس عل   ثبيت التقرير  
 

 )أغلبية موافقة(

 25 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 يف املضبطة.ومرفقا ه إذ  يتم  ثبيت التقرير  
 

 (108 / صفحة3)انظر امللحق 

 31 
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 :الرئيـــــــــــــــــس

 اللانة. فضل األخ مقرر  

 

 نوار علي احملمود: العضو

 5، ناقشت اللانة االقرتاح بقانو  وا لعت عل  شىًرا سيدي الرئيس

رصي مقدمي االقرتاح، وعل  رصي  نة الش و  التشريعية والقانونية باولس، 

ووكارة الصبة، ووكارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف، ومت استعراض 

من قبل صعضاء اللانة واملستشار القانوني  وجهاا النظر اليت دارا حوله

لش و  اللاا  واملستشار القانوني املساعد باولس. وبعد  دار  اللانة 

 01لالقرتاح املذاور رصا ص  االقرتاح بقانو  يساهم يف التقليل من املشىالا 

األسرية، وا د من ظاهرة الطال  وحاالا العنف األسري امل دية إىل  شتت 

 لبت اللانة من مقدمي االقرتاح إجراء بع  التعديالا عل  األسرة، وقد 

االقرتاح، وقد استاا  مقدمو االقرتاح هلذا الطلب، وبناء عليه مت  عديل 

االقرتاح اما هو مرفق. ويف  وء ذلك  وصي اللانة بأغلبية صعضائها 

 05باملوافقة عل  جواك نظر االقرتاح بقانو ، وقد حتفظ ال من سعادة العضو 

ور سعيد صهد عبدا  والداتور منصور  مد سرحا  عليه، الدات

 وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 21هم فىرة عن ص  جوهر هذا ؤيا صخ نوار، يفرتض عليك إعطاشىًرا،  

مالي يا باعتبارها مثاًل  ذاروااالقرتاح هو التقليل من حاالا الطال ، حيث 

%. 7% إىل 32م اللانة ــ من لدولة اخنفضت فيها نسبة الطال  ــ حبسب اال

 فضلي األخت هذا االقرتاح ــ بال شك ــ اقرتاح وجيه. هل هنا  مالحظاا؟ 

 هالة رم ي فاي .

 25 
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 :هالة رمزي فايز العضو

صود ص  صو ح فىرة االقرتاح. الداف  صو ، شىًرا سيدي الرئيس 

اهلدف من هذا االقرتاح هو  قليل نسب الطال ، حيث إ  نسب الطال  

يف اكدياد، وحنن  ااالشابالشبا  ولية وخاصة يف ال وا  ا ديث ب  ا ا

 5واليت يق األسري التابعة لوكارة العد ، فرصينا م خًرا مرسوًما يف مىا ب التو

التوفيق ب  األكوا  يف حالة وصو  األمر إىل درجة الطال .  إىلصيًضا  هدف 

ال ، صو الوقاية خ  من الفىرة من هذا االقرتاح هو منطق الوقاية خ  من الع

الطال ، ال نود ص   صل األمور إىل درجة ص  األكوا  يصلو  إىل مرحلة 

التفى  يف الطال  ثم نفىر يف حل املشاال. الفىرة الها عبارة عن 

 01صصو  التعامل ب  الطرف . حنن نأ ي عل   دريب الشبا  املقبل  عل  ال وا  

  ا  املن   وال يعرفا ويدخال وجهمالبع  ون ا  عل  بعضهمابش ص  يتعرف

 ريقة التعامل م  بعضهما البع . ال ش ص خيتلف عن اآلخر، ومهما 

اانت البيئة متشابهة إال ص  االختالفاا  ظل موجودة ب  ال ش ص وآخر، 

فعندما نأ ي وجنمعهم حتت سقف واحد قد حتصل خالفاا ب  الطرف . 

 05فقط، وإمنا نقوم بعمل شرااة ب  حنن ال نقوم بعمل شرااة ب  بنت وولد 

ذلك عل  صسس سليمة من التفاهم والرتاحم، وحت   عائلت ، فإذا   ننِب

بشأ  ا قو  والواجباا لىال الطرف ، ايف نتوق  ص   ستمر هذه األسرة 

فالىث  من  ؟لسنواا  ويلة ويناب ال وجا  ص فااًل ويقوما  برتبيتهم

مشاال، والسبب هو نقص التوعية ألسس العالقاا اإلنسانية حتصل فيها 

 21التعامل ب  األكوا ، وخباصة ص  نسب الطال  ا الية املت ايدة   ثر يف 

األ فا ، و  ثر يف العالقاا األسرية، وبد  ص  نصرف مصاريف باهظة  ل 

هذه املشاال ملاذا ال نقتلعها من جذورها ومنن  حدوثها منذ البداية؟! لدينا 

و  عربية، فهذه التاربة إل امية يف مالي يا مثاًل منذ عام جتار  اث ة يف د

%. ويف 7% إىل 32م، استطاعوا من خالهلا  قليل نسبة الطال  من 2114

 25اململىة العربية السعودية يتىلمو  حالًيا عن إل امية حضور هذه الدورة 

. راا م سساا اوتم  بذلك هنا  قرار ولس الوكراء السعوديوالتدريبية، 
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املدني هي اليت  قوم بعمل ذلك حالًيا يف اململىة العربية السعودية، ولىننا 

نقو  إنه عند إل ام شبابنا بهذه الدوراا فالىث  من املشاال سوف ُ بل. 

وظيفة ما، صو إذا صراد ص  يناح يف جما  عمله إىل إذا صراد صحد ص  يتقدم 

ا ومهاراا، فما هو ا ا  فدائًما ما يقوم بتسليح نفسه اواد  دريبية وم هال

 5إذا صردنا دخو  حياة كوجية! حنن نقوم بدخو  مرحلة جديدة من مراحل 

، من امل اد صن  صمتن  ص   ىو  حياة صبنائي عند اا ياة. صنا بصفيت صًم

ال وا  حياة ناجبة، وإذا   صعلمهم األسس السليمة للتعامل ب  الطرف ، 

ا ياة؟! جيب ص  صعلمهم مهاراا التعامل فىيف ص وق  منهم النااح يف هذه 

وايفية حل املشاال وما هي األولوياا، فالىث  من العالقاا االجتماعية 

 01واإلنسانية واالقتصادية  دخل يف ذلك. حنن نرى ــ رصيي اخلاص وصيًضا رصي 

مقدمي االقرتاح ــ ص  هذه الدورة مهمة جًدا، وإذا   جنعلها إل امية فلن 

  للبد من نسب الطال  وال حت  يف العنف األسري. صبيح صننا يىو  هلا  أث

ال نعتق العنف األسري ظاهرة، ولىنه موجود، فالعنف األسري موجود ب  

ال و  وال وجة، وب  ال وجة واأل فا  صو ال و  واأل فا ، وب  صفراد األسرة 

 05ستستفبل  مجيعهم، فإذا   نعاجل هذه األمور منذ البداية فمن امل اد صنها

م  مرور الوقت. هذه فىرة بسيطة فقط وسوف صستم  إىل التعليقاا 

 واالستفساراا وصحاو  الرد عليها الها إ  شاء ا ، وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 21سوف نعطي األولوية ملن سالوا ص اءهم قبل بداية ا لسة، شىًرا،  

الرميبي واألخت  وهم الداتور منصور  مد سرحا  واألخ ييس هد

 مجيلة علي سلما .  فضل األخ الداتور منصور  مد سرحا .

 

 الدكتور منصور حممد سرحان: العضو

 25، بداية صود ص  ص قدم بالشىر ا  يل إىل شىًرا سيدي الرئيس 

مقدمي املقرتح، وصقو  هلم إنىم لن ختسروا شيًئا وإمنا صنتم الراحبو ، 

له صجرا  ومن   يصب فله صجر، وصنا خصوًصا من با  من اجتهد وصصا  ف
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صقو  هلم إنىم ــ بالتأايد ــ سوف حتصلو  عل  األجر وبامتياك. يف الواق  

هي لدي جمموعة من املالحظاا وهذا هو سبب حتفظي. املالحظة األوىل 

وجدا يف التقرير عبارة  وقفت صمامها مدة، وبدصا بالتفى  ماذا  ع  صن  

فمصطلح التدريب عل  ال وا  مصطلح جديد،  ؟صهدافهاوما هي  ؟هذه العبارة

 5فقلت يف نفسي هل حنن حباجة إىل التدريب عل  ال وا ؟ هل اوتم  

الببري  حباجة إىل ذلك؟ صنا صعرف ص  هنا   دريًبا عل  السياقة و دريًبا 

عل   سلق ا با ، صما التدريب عل  ال وا  فهذا مصطلح جديد نستم  إليه 

ذه هي املالحظة األوىل.  املالحظة الثانية: لقد ُحشر هذا املقرتح ألو  مرة! ه

يف مادة ال عالقة هلا ــ ال من قريب وال من بعيد ــ به مطلًقا، املادة  قو  

 01، والفبص الط  ــ اما هو معروف ــ هو فبص «الفبص الط  قبل ال وا »

راض الوراثية املتقدم  لل وا  للتأاد من خلوهم من األمراض وخباصة األم

مثل فقر الدم املنالي وغ ه. إذ  ما هي العالقة ب  الفبص الط  قبل ال وا  

وب  التدريب عل  ال وا ؟! صنا صفهم ص  التدريب عل  ال وا  هو عبارة عن 

عوامل وهي: العامل الدي ، والعامل  3إرشاداا و عليماا، و دخل يف ذلك 

 05قو  ــ بىل صراحة ــ إ  هذا املقرتح النفسي، والعامل االجتماعي؛ ولذلك ص

 ل  ريقه وص   إىل هذه القاعة املباراة، ويف الواق  ص  مسار هذا املقرتح 

حيث يقدم هذا  ،ا هة األوىل: هي وكارة العد  والش و  اإلسالمية :جهتا 

املقرتح إىل وكارة العد  والش و  اإلسالمية و تم  باعة التعليماا والتوجيهاا 

قدم إىل املقبل  عل  ال وا  ليتفقهوا يف صمور حيا هم ال وجية. يف اتيب ي

 21ا هة الثانية: هي وكارة الرتبية والتعليم، والواق  صنه لو قدم هذا املقرتح إىل 

وكارة الرتبية والتعليم لىا  صصو  لىي يتم  ثبيته يف املناهج الدراسية 

ملراهقة، وهنا صود ص  لمرحلة الثانوية باعتبارها مرحلة الاملقررة وخصوًصا 

صش  إىل ص  دور وكارة الرتبية والتعليم يف هذا ا انب ملمو  ووا ح ومتمي . 

يتناو  ال وا  من ال جوانبه، و اريخ ال وا ، وصهمية  (210دين )هنا  مقرر 

 25وايف يب  ال وجا   ؟ال وا ، وصهداف ال وا ، وما هو واجب ال و  وال وجة

لعربية األصيلة والتعاليم الدينية اإلسالمية صسرة متىاملة وفق القيم ا
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من األفضل ص  يذهب هذا املقرتح إىل وكارة الرتبية صنه هلذا صرى  ؟السمبة

والتعليم. املالحظة الثالثة: يف الواق  بدص عقلي مشوًشا خبصوص هذا املصطلح 

، فقلت صفضل شيء هي املذارة اإليضاحية أل  «التدريب عل  ال وا »

يضاحية اما هو معلوم  شرح لك القانو  صو املقرتح. قرصا املذارة اإل

 5األخ ة صدمت ووجدا ص   املذارة اإليضاحية بتمعن والواق  يف الفقرة

ابً ا، صستطي  ص  ص لق عليه خطأ من العيار الثقيل، ودعوني  هنا  خطأ

لذا اا  من املناسب »صقرص عليىم النص لىي صب  لىم مالحظا ي حوله 

نو  اخلاص بالفبص الط  للمقبل  عل  ال وا  من حيث  عديل القا

ا نس  حبيث يل م ال وج  اخلضو  لدورة  دريبية ملرحلة ما قبل ال وا  

 01وصثنائه حبيث صال  تم إجراءاا  ثبيت عقد ال وا  إال اا يثبت حضوره الدورة 

حلت  من هذه الفقرة ص  التدريب يأ ي عل  مر هنفهم ، ما«التدريبية املقصودة

وليس مرحلة واحدة، مرحلة قبل ال وا  وصثناء ال وا ! النتياة الثانية صنه إذا 

يتم العقد. صنا صفهم ص  فسصامل املتدر   دريبه قبل ال وا  وصثناء ال وا  

، لىن ايف يت و  ويتدر  ا  والشابة قبل ال وا  وبدو  عقديتدر  الش

 05صنه إذا صراد الشا  ص  يت و   ما يع وجد يف الشر  يوال يوجد له عقد؟ فهل 

يف  امن دو  عقد؟ ال صعلم إ  اا  هذا موجوًدبذلك ويتدر  ص  يسمح له 

الشر  صم ال. صعتقد ص  هذا هو اخلطأ الفادح والىب . صنا ص رح س الي وهو 

اء ال وا  وبعد س ا  جدلي: لو سلمنا جداًل ص  شاًبا  در  قبل ال وا  وصثن

لشا  بعد سنت  صراد ص  يت و  بثانية فهل التدريب ، هذا االتدريب مت العقد

 21صي التدريب عل   ،السابق ااٍف صم ال؟ باعتبار ص  لىل كجية خصوصيتها

ال وجة األوىل خيتلف عن التدريب عل  ال وجة الثانية وهىذا. هل هذا هو 

املضمو ؟ الس ا  اآلخر: ما هي ــ وهنا ص لب من الشيخ جواد عبا  ولو اا  

د  املعاودة موجوًدا لساعدنا يف ا وا  اذلك ــ مواصفاا املدر ؟ الشيخ عا

لو ص  هنا  رجاًل م مًنا كاهًدا صنه وهل جيب ص  يىو  صاحب خقة؟ اعن  

 25هل حيق له ص  يىو  فعابًدا يصوم نهاره ويصلي ليله عارًفا بأمور دينه ودنياه 

مت وًجا بثال، ويعي  لو ص  رجاًل  :مدرًبا وهو صع  ؟ القسم الثاني من الس ا 
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معهن يف وئام وسعادة وفرح بدو  مشاال بل وحبب ومسيطر عل  الو   

هل هذا القانو  جيقه عل  ص  فوصراد ص  يت و  بالرابعة وصدر هذا القانو  

يتدر  وهو صاحب خقة  ويلة؟ وإذا اا  ا وا  نعم، َمن ِمن املدرب  

 حدة صم املت و  بأرب ؟ وشىًرا. هل املت و  بوا ؟الذين يستطيعو  ص  يدربوه

 5 

 الرئيـــــــــــــــــس:
 شىًرا، وا  إنها صسئلة وجيهة.  فضل األخ ييس هد الرميبي.  

 

 :مخيس محد الرميحيالعضو 

 01والشىر موصو  إىل اإلخوة يف اللانة شىًرا سيدي الرئيس،  

تور منصور املوقرة عل  ا هود اليت بذلوها. ص فق متاًما م  ما ذاره الدا

 هوالذي  سرحا  خبصوص حشر هذا التعديل يف قانو  الفبص قبل ال وا 

ومن  ،بينما هذا التعديل له ار با اا شرعية ،من اختصاص  نة اخلدماا

املفرتض ص  حيا  إىل  نة الش و  التشريعية والقانونية باالشرتا  م   نة 

 05صوصت خبصوص هذا اخلدماا. صيًضا  نة الش و  التشريعية والقانونية 

املقرتح اإلخوة يف  نة اخلدماا بتعديل نص املادة لوجود شبهة عدم 

دستورية، و نة اخلدماا هلا مطلق ا ق يف قبو  هذه التوصية صو رفضها. 

وحتديًدا يف املادة اخلامسة من هذا املقرتح. معالي الرئيس، إ  صدر املادة 

إجراء العقد لال ال ،  متعلق بالفبص الط ، وذار الفبص الط  عند

 21من  09بينما جعله وجوبًيا حبضور الدورة التدريبية غ  صبيح، ونصت املادة 

دستور مملىة الببرين عل  ص  ا رية الش صية مىفولة وفًقا للقانو ، 

من صهم مواد الدستور نصت عل  ص  دين الدولة وهي املادة الثانية اما ص  

الر ية هي  ة الدولةرئيسي للتشري  ولغاإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر 

اللغة العربية، وصهمية هذه املادة ليس من قولي، وإمنا ما جاء يف نص املادة 

 25 يفال جيوك اقرتاح  عديل املادة الثانية »صنه من الدستور اليت نصت عل   021

هذا الدستور اما ال جيوك اقرتاح  عديل النظام امللىي ومبدص ا ىم 

اما  ،«...لببرين بـأي حا  من األحوا  واذلك نظام اولس الوراثي يف ا
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عل  هذا املقرتح،  تااللانة املوقرة حتفظ اص  ا هت  الر يت  اليت التقتهم

وقالت إنه باإلمىا  إدراجه  من مقرراا وكارة الصبة نفضت يدها منه و

هذا القانو   وكارة الرتبية والتعليم وا امعاا، وا هة األخرى املعنية بتطبيق

نها ختوفت من ص  يىو  إوهي وكارة العد  قالت يف ردها عل  هذا املقرتح 

 5وجهة النظر  واألهم وهانب مقيًدا إلجراءاا عقود النىاح. وإذا نظرنا إىل ا 

الشرعية إ افة إىل  بيعة جمتمعنا ا افظ وهو  من اوتمعاا اخللياية 

ص  يىو  إىل يرق  ذه الدورة ا افظة فىيف لنا ص  جنعل وجو  حضور ه

فهي  عتق راًنا من صراا   اا  ال وا ؟  املا جعلتها وجوبيهمن صر اراًن

ال وا ، وصراا  ال وا  يف اإلسالم ثالثة ومتشابهة يف مجي  املذاهب 

 01اإلسالمية، االختالف الوحيد ب  املذاهب هو ب   قديم ران عل  آخر صو 

  ثالثة اما نص عليها قانو  صحىام  أخ  ران عل  آخر. صراا  ال وا

األسرة الببري  ــ وباملناسبة هذا املقرتح خمالف هلا ــ  وهي اإلجيا  والقبو ، 

له  و عت . وال ران من هذه األراا  االولي والشاهدوال و  وال وجة، و

شروط، وصهم هذه الشروط هو موافقة ال وجة عل  إجراء عقد النىاح. 

 05ط إلمتام عقود ال وا ؛ لذلك لببري  و   هذه الشروقانو  صحىام األسرة ا

وا ث فيه ص  هذا املقرتح فيه  قييد لل وا  بداًل من  يس ه والرتغيب صرى 

عليه، فىما قالت وكارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف إ  هذا املقرتح 

ختاًما ال يسع  إال ص  ص قدم إىل جملسىم  .فيه  قييد ومشقة عل  النا 

 املوقر بالشىر وص لب إعادة النظر يف هذا املقرتح، وشىًرا.

 21 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىًرا،  فضلي األخت مجيلة علي سلما .  

 

  :العضو مجيلة علي سلمان

 25شىًرا سيدي الرئيس، صشىر مقدمي االقرتاح عل  اقرتاحهم 

هداف، الوجيه. هذا االقرتاح من االقرتاحاا املمتاكة من حيث الفىرة واأل
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ولىن لدي بع  املالحظاا صو بع  االعرتا اا عل  هذا املقرتح، ابتداًء 

 ص   صي ،من و   هذا االقرتاح يف قانو  الفبص الط  اإلل امي قبل ال وا 

إقبام هذا املقرتح يف هذا القانو  غ  سليم اما  فضل األخ ييس 

قط بالفبص ؛ أل  هذا القانو  يتعلق فسرحا  والداتور منصورالرميبي 

 5الط  اإلل امي ما قبل ال وا  للتأاد من سالمة ال وج  من األمراض 

املعدية وذلك لسالمة الطرف ، ولىن بالنسبة إىل هذا املقرتح ال صرى له 

مىاًنا يف هذا القانو  حت  لو اانت هنا   اولة لتعديل مسم  القانو ، 

ن التدقيق والتعديل لىي باإل افة إىل ص  صياغة املادة حتتا  إىل الىث  م

 تبقق األهداف املرجوة من هذه الفىرة. صبيح ص  هنا  الىث  من الدو  

 01منها مالي يا لديها جتربة يف هذا املو و  وهي صو  دولة بالنسبة إىل الدو  

اما ــ دوراا  دريبية قبل ال وا ، وهنا  لاإلسالمية اليت صل مت اخلضو  

اإلماراا ولىن هذه املقرتحاا صو هذا املشرو    وجه يف السعودية صوــ ا لعت 

ــ خصوًصا يف مالي يا وصيًضا الفىرة موجودة يف السعودية واإلماراا ــ سبقته 

مراحل لسن   ويلة منها  وعية جمتمعية بأهمية هذه الدوراا، فليس 

 05ممىًنا ص  صشر  قانوًنا ــ صساًسا يف جمتمعنا الببري  مو و  التوعية صو 

دوراا  دريبية قبل ال وا  غ  موجود وقد يىو  معدوًما ــ مباشرة لاخلضو  

فلن حيقق نتائاه  ،وصل م اوتم  الذي لن يتقبل هذه الفىرة بشىل مباشر

املرجوة بهذه السرعة. هذه الدو  صواًل قامت بتوعية إعالمية و وعية جمتمعية 

هذا املشرو   م سساا اوتم  املدني م  ا ىوماا من صجل إجناح تو عاون

 21باإل افة إىل ص  هذا املشرو  ال حيتا  إىل مدرب   ،ومرا بإجراءاا  ويلة

مت صص  يف األمور الشرعية فقط بل حيتا  إىل مدرب  مت صص  يف 

األمور الشرعية والنفسية والصبية واألسرية واالجتماعية واالقتصادية. 

ه اواالا، ومن ثم بتوف  مت صص  يف هذعندما بدصا هذه الدو  قامت و

قام ه الء بتدريب صعداد هائلة من األش اص الذين مسىوا راية التدريب 

 25لنااح هذا املشرو ، وهذا ما حصل بالفعل يف السعودية، وابتدص ه م سساا 

اوتم  املدني وقامت بدور اب  بالتعاو  م  الوكراا امل تصة، ودولة 
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ا   وجه، ولىن بالرجو  إىل اإلماراا قامت باألمر نفسه؛ وهلذا اا  هن

و عنا يف الببرين جند صننا   نسم  بوجود هذه القامج صو االستعداداا، 

وحت  م سساا اوتم  املدني امل تصة بش و  املرصة واألسرة وحقو  املرصة 

  نسم  صنها بادرا يف هذا اوا ، ومشرو  مىتب اإلرشاد األسري اليت 

 5ه  وعية مناسبة، حنن بدصنا بالقانو  ولىن م  قامت به وكارة العد     سبق

الفار  واالختالف. هذا املشرو  حيتا  إىل برنامج و   متىامل  قوم 

ا ىومة بو عه و شر  فيه م سساا اوتم  املدني باإل افة إىل وكارة 

اإلعالم، وجيب ص   ىو  هنا   وعية ومتهيد، وحت  إذا متت املوافقة عل  

ء بالقنامج الو   من اآل ، أل  اوتم  لن يتقبله، املشرو  فياب البد

 01فاألمر ليس فقط ص  صفىر يف مشرو  وصسنه، لو صننا وافقنا عل  هذا املقرتح 

و   ىن هنا  استعداداا من ا ىومة واستعداداا لتوف  مدرب  

م هل  فما هو مآ  هذا املشرو ؟ هل سأعطل ال جياا؟ جيب ص   وفر 

مت صص  حت  خيض  املقبلو  عل  ال وا  لدوراا ومن ا ىومة مدرب  

ثم  تم املوافقة عل  عقد ال وا ، مثاًل إذا قمت بتوف  مدر  واحد واانت 

 05هنا  كجياا اث ة صو مثاًل ستىو  هنا  كجية واحدة يف الشهر فىيف 

سيىو  الو  ؟ جيب ص   ىو  هنا  دراسة مستوفية لعدد حاالا ال وا  

د حاالا الطال  يف الببرين، ونعلم ام عدد ال جياا يف يف الببرين ولعد

الشهر؟ وام صحتا  من املدرب  للقيام بهذا الدور؟ هل لدي الىادر امل هل 

للقيام بهذه املس ولية؟ هل ا ىومة مستعدة لتوف  املطلو  من صجل حتقيق 

 21د صهداف هذا املشرو ؟ ليس من املعقو  ص  صقوم ــ اما ذارا ــ بتعطيل عقو

ال وا  لألش اص، جيب ص  يىو  هنا  متهيد. صنا م  فىرة املشرو  وهي 

فىرة ممتاكة، وهنا  دو  صثبتت جناح مثل هذا املشرو  وقللت نسبة الطال  

مثل مالي يا، ولىن بهذا الشىل املباشر ال صعتقد ص  الفىرة مناسبة، 

يه، ولىن يف وصمتن  ص  حيظ  هذا املقرتح باهتمام اولس و تم املوافقة عل

 25املقابل جيب ص  يىو  هنا  استعداد من ا ىومة لتبقيق و نفيذ هذا 

 املشرو ، وشىًرا.

 



 23املضبطة          م3/4/2102                           ( 49)       2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .الداتور  مد علي  مد اخل اعيشىًرا،  فضل األخ  

 

 :الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي العضو

 5 والشىر موصو  إىل  نة اخلدماا اليتشىًرا سيدي الرئيس،  

حاولت ص   قنعنا بأهمية هذا املقرتح. إ  اقرتاح قانو  بتعديل بع  صحىام 

م بشأ  الفبص الط  للمقبل  عل  ال وا  2114( لسنة 00القانو  رقم )

املقدم من قبل اإلخوة واألخواا صصبا  السعادة: هالة رم ي فاي ، 

والداتورة جهاد عبدا  الفا ل، وكهوة  مد الىواري، والداتور 

 01هلو اقرتاح مث   والداتور  مد علي حسن علي؛ عبدالع ي  حسن صبل،

للاد  ويث  عدًدا من اإلشىاالا لعل صهمها  لك الشبهة الدستورية، وال صد  

عل  ذلك من ص   نة الش و  التشريعية والقانونية بينت صنه يتعارض من 

لعد  ووكارة الدستور. ثانًيا: إ  ا هاا اليت يهمها املو و  وهي وكارة ا

الصبة ال  رى  رورة إلل ام املقدم  عل  ال وا  حبضور دورة  ثقيفية، ونرى 

 05ص  مثل هذه الثقافة والتوعية جيب ص   ىو  من  من املناهج التعليمية. 

وصعتقد ص  هذا التثقيف وهذه التوعية يدرسا  لطال  املدار  الثانوية يف 

(. ولو سلمنا جداًل بأ  الفي يولوجيمواد )البيولوجيا( وعلم وظائف األعضاء )ا

هذا التدريب  روري فمن الذي سيض  مناهاه؟ ومن سيقوم بتقدميه 

و دريب املقبل  عل  ال وا ؟ وهل سيمنح املقدمو  شهادة إلمتامهم الدورة؟ 

 21وهل سيتم امتبانهم؟ وإذا رسبوا يف هذه املادة فهل سيبرمو  من املوافقة عل  

ي االقرتاح بقانو  صوردوا يف رصيهم صنه مطبق يف كواجهم؟ إ  اإلخوة مقدم

مالي يا وبع  الدو  العربية. إ  هذا االقرتاح غ  عملي باملرة، وصدعو  نة 

اخلدماا إىل سببه، حيث إ  هذا ــ يف رصيي ــ ال عالقة له حباالا الطال  

  نه باإلمىا   قليلها مت  صمت املقبلو  علال ألاليت حتصل ب  املت وج  و

 25 ال وا  برامج  دريبية يف هذا الشأ ، وشىًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 .دروي  صهد املناعيشىًرا،  فضل األخ  

 

 :درويش أمحد املناعي العضو

 5صرى ص  االقرتاح بقانو  بتعديل بع  صحىام شىًرا سيدي الرئيس،  

  من م بشأ  الفبص الط  للمقبل  عل  ال وا2114لسنة  00القانو  رقم 

ا نس  بإ افة التدريب األسري املقدم من بع  اإلخوة واألخواا األعضاء 

جيد؛ لذلك صقرتح  طبيقه عل  من يرغب من دو  شرط ص  يىو  مل ًما 

للمقبل  عل  ال وا  وذلك لتفادي الرف  من بع  ا هاا اما هو مذاور 

 01والتعليم يف  قرير اللانة، عل  ص   تىفل بأمر التدريب وكارة الرتبية 

الثانوية ومراا  حتفيظ القرآ  الىريم، وعل   من املرحلةللصفوف النهائية 

 5ص  يدو  إمتام التدريب يف عقد ال وا ، وبعد فرتة من ال من ــ لنفرض 

سنواا ــ  عد إحصائية عن املتدرب  وغ  املتدرب  مربو ة بعدد حاالا 

وعس  ص   قتن   لك ا هاا  الطال  ملعرفة مدى االستفادة من التدريب، ولعل

 05بالتدريب اإلل امي مت  ما وجدا نتائج مثمرة عائدة من التدريب، إذ  لنبدص 

بالتدريب ملن يرغب افرتة جتريبية، وصرجو ص  يىو  ذلك حاًل مقبواًل  لدى 

 صغلبية األعضاء ا رتم ، وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 21 .ي حسن عليالداتور  مد علشىًرا،  فضل األخ  

 

 :الدكتور حممد علي حسن علي العضو

صنا صحد مقدمي املقرتح اخلمسة باعتبارنا  شىًرا سيدي الرئيس، 

صشىر  نة ص  صعضاء يف  نة ش و  املرصة والطفل. يف البداية صحب 

 25اخلدماا عل  دراستها هذا املقرتح، وصشىر األعضاء، من ذمه ومن مدحه 

اتور منصور سرحا  وصشىره، وهو صحد عل  السواء، وصبدص باألخ الد

صعضاء  نة اخلدماا اليت درست هذا املقرتح، وانت ص وق  ص  يطرح 
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مالحظا ه يف اللانة ولىنه صحب ص  يطرحها يف جلسة اولس وهذا جيد 

وصشىره عل  إعطائه املقرتح  صجًرا واحًدا بداًل من صجرين. وصيًضا صو ح 

سب علمي مر عل   نة الش و  لألخ ييس الرميبي ص  املقرتح حب

التشريعية والقانونية، وقد بينت صنه يقيد ا رية الش صية حبسب الدستور، 

 5وال صفهم ما هو التقييد يف ا رية الش صية عندما يلتبق صحد ال وج  صو 

ال وج  مًعا بدورة  دريبية. اهلدف من املقرتح هدف نبيل وهو التبض  ملا بعد 

ت وجَين للعقد إمنا ملا بعد العقد من خال  حضورهم دورة العقد، وال يعد امل

 دريبة مت صصة يف العي  املشرت ، وال يرق  املقرتح إىل ص  يىو  راًنا 

من صراا  عقد ال وا ؛ أل  صراا  عقد ال وا   األساسية معروفة وإْ  

 01اختلفت فيها املذاهب، وهذا املقرتح يشابه مقرتح الفبص الط  للمقبل  

ال وا ، فالفبص الط  للمقبل  عل  ال وا  ليس راًنا من صراا  عل  

عقد ال وا  ولىنه صيًضا مىمل، اما صنه يف حالة  عدم اجتياك صحد 

الطرف  الفبص الط  للمقبل  عل  ال وا  فمن املمىن ص  يتم العقد، وهو 

لو  يف جوهره مقرتح يرق  إىل ص  يىو   وصية وليس إل اًما، فالعقد يتم حت 

 05  جيت  صحد املفبوصَين الفبص الط  للمقبل  عل  ال وا ، فهذا املقرتح 

هو لتيس  العي  املشرت  وصهدافه نبيلة. وصعود إىل الداتور منصور سرحا  

حيث ذار ص  هنا  بع  اإلشىالياا وردا يف التقرير، وص لب منه ص  

قضي حبضور ي لذيايرت  ما ورد يف التقرير ويرج  إىل نص املادة املقرتحة 

رة  دريبية مت صصة يف العي  املشرت . قد  رد يف التقرير بع  دو

 21اإلشىاالا اليت  قبل صو  رف ، ولىن النصوص هي جوهر القضية، 

فاهلدف من هذا املقرتح هدف نبيل ومطبق يف اث  من الدو  وصثبت جدواه 

بأ  يىو  هنا  جناح و قليل  االا الطال ، والرسو  صل  ا  عليه وسلم 

صبغ  ا ال  إىل ا  الطال ( اما يعلم ا مي . مو و   طبيق هذا يقو : )

القانو  قد ال يو ح يف املقرتح إمنا فيما بعد، وا هة املنوط بها  طبيق هذا 

 25املقرتح صو هذا القانو  عندما يتم إقراره عليها ص   ستعد وحتضر ال 

 ، وشىًرا.هالتاهي اا الالكمة لتطبيق
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 :الرئيـــــــــــــــس

 .صهد مهدي ا دادشىًرا،  فضل األخ  

 

 :أمحد مهدي احلداد العضو

 5والشىر موصو  إىل اإلخوة صعضاء  نة  شىًرا سيدي الرئيس،

اخلدماا ومقدمي املقرتح، وحنن نفهم ما يقصدونه من هذا املقرتح. سيدي 

الرئيس، ا هاا املعنية يف الدولة ــ وكارة الصبة ووكارة العمل والتنمية 

جتماعية ــ رفضت هذا االقرتاح بشىل  م ، وهنا  جهة مهمة جًدا   اال

 قم اللانة بأخذ رصيها وهي اولس األعل  للش و  اإلسالمية، وصعتقد صنه من 

 01صهم ا هاا اليت من املفرتض ص  ي خذ رصيها، فاولس له با   ويل يف مثل 

 لىة الببرين،هذه األمور. اما صعتقد ص  هذه املسألة خمالفة لدستور مم

، وصنا صقو  باعتباري 021و 09و 2 واألخ ييس الرميبي  طر  إىل املواد

رئيس  نة حقو  اإلنسا  يف اولس إ  االقرتاح خمالف  قو  اإلنسا ؛ ألنه 

جيق الش ص عل  اللاوء إىل هذا النو  من التدريب صو الثقافة، فىيف نل م 

 05ا جيب ص   ذه ، هذا صمر غ  ش ًصا ال يريد؟ مثاًل: لدي بنت صقو  هل

منطقي صساًسا. اوتم  الببري  جمتم  له خصوصيا ه، لنفرتض ص  البنت 

ص ت اليوم وجلست م  صنا  ال  عرفهم وراا يطلبو  منها ص   بوح ببع  

األسرار ومن ثم ختر  ويقو  هلا الشا  الذي جلست معه: م  السالمة، 

ائلة  أثرا، صعتقد ص  هذا  غ  صبيح حسًنا،  عة البنت  أثرا و عة الع

 21ويف غ   له. اما ص  هنا  نقطة مهمة، األخت هالة رم ي كميلتنا قالت إ  

 هنا اا  دو  عربية اث ة  طبق مثل هذا األمر، ما هي هذه الدو ؟ 

يف فلسط  ا تلة ويف غ ة حتديًدا، قبل شهرين اا  هنا  نفسه  التوجه

)املودة(، فتبوه ألهالي غ ة، وصهالي غ ة القنامج نفسه وحتت مسم  

صش اص،  2متبفظو  ومنظمة ها   دير غ ة، واا  عدد ا ضور 

 25وفشل القنامج فشاًل ذريًعا، وصصبح النا  يسته ئو  اثل هذه الدوراا. 

ماذا يفعل؟ ال ــ صقصد اهلا ف الذاي ــ ولنىن صرحي ، هذا ا هاك 

من سن والطفل فىل شيء موجود  ااشيء موجود هنا، وال حنتا  إىل دور
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، وصنتم  علمو  ماذا يفهم ال شيء بهذا اخلصوص سن البلوغ حت  السادسة

 صقصد، وشىًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 .سوسن حاجي  قويشىًرا،  فضلي األخت  

 

  :سوسن حاجي تقويالعضو 

 25م، صي ما يعاد  0992صنا مت وجة منذ عام  شىًرا سيدي الرئيس، 

، وا مد   ر  موجوًدا ة، ويف ذلك الوقت   يىن الفبص الط سن

 01العامل  لقد   وجت ش ًصا غريًبا عن العائلة، وليس من األقار  الذين من 

املمىن ص  يتسببوا يف صمراض. وظهر بعدها قانو  الفبص الط ، الذي وفر 

ي من عل  الدولة الىث  سواء اا  من ا انب املادي صو ا انب املأساو

خال  نشر األمراض يف العائلة صو من ا انب االجتماعي، وصمور اث ة 

 غ ا عندما ظهر قانو  الفبص الط ، وهو ليس راًنا من صراا  ال وا . 

 05صشىر مقدمي املقرتح ألنهم يفىرو  بفىر علمي، حيث إ  غايتهم ا د 

ص راًرا من األ رار اليت قد  صيب الدولة، سواء اانت ص راًرا مادية صو 

ص راًرا اجتماعية صو خالفاا صو التشتت األسري، هذه الها  وصمعنوية 

مشاال مر بطة بال وا ، ما الذي مين  من و   خطة  دريبية حبيث ُ  ض  

املقبل  عل  ال وا  لقنامج  ثقيفي؟ ال يوجد ما مين  ذلك. اليوم عندما يتقدم 

 21ه للبيت، وجتلسه م  ابنتك، صحد إىل ال وا  من ابنتك، فماذا  قو  له؟ حتضر

و قو  هلما  فاهما و علما، وإذا ار احا لبعضهما البع ، فبعدها هما من 

يعطيا  ولي األمر اإلذ  بأنهما قد  وافقا صو   يتوافقا. وهذا يعتق ج ًءا من 

هذه العملية. اليوم اولس األعل  للمرصة يقدم ــ مشىوًرا ــ هذه الدوراا 

صان صرغب يف وجود مادة واحدة فقط، بل انت صمتن   التثقيفية، صنا  

 25وجود قانو  متىامل يل م ال األ راف وليس وكارة واحدة.  فضلت األخت 

مجيلة سلما  بقنامج و   ومنظومة متىاملة وهذا هو املفرتض حدوثه، 

ولىن ص  نرف  املو و  صو القانو  من حيث املبدص هذا غ  صبيح. صمتن  
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مي الرجا  وبع  مساندي املرصة. إ  املقرتح جاء من صال يتبسس من اال

النساء بسبب حرصهم عل  مسألة الرتابط األسري، بع  الرجا  لديهم 

ص   التبفظ الدي ، ولىن ال  وجد صي مشىلة دينية يف هذا املو و . صمتن 

ُ عاد صياغة هذا املقرتح  قدميه يف صورة مشرو  متىامل، صو ص  يوافق 

 5ىل ا ىومة، ومن ثم  قدمه ا ىومة يف صورة مشرو  إ ا عليه، وحي

و  ، وهذا لن يسبب صي إشىالية. صعتقد ص  اهلدف من هذا القانو  هدف 

نبيل جًدا، وسيبد من معدالا الطال  واخلالفاا يف اوتم  الببري ، 

وسيبد صيًضا من العبء النفسي الواق  عل  العائلة واأل فا  بسبب الطال ، 

 وشىًرا.

 01 

 :لرئيـــــــــــــــسا

 .الداتور صهد سا  العري شىًرا،  فضل األخ  

 

 :الدكتور أمحد سامل العريض العضو

 05والشىر موصو  إىل مقدمي املقرتح. ص فق شىًرا سيدي الرئيس،  

متاًما م  األخ الداتور منصور سرحا  واألخ صهد ا داد. بالنسبة إىل حشر 

اا  غ  موفق متاًما، مو و  الفبص املو و  الط  يف هذا االقرتاح 

الط  خيتص  اعرفة األمراض الوراثية اليت سيتأثر بها النسل وليس مو و  

ال وا .  بالنسبة إىل هذا املو و ، صعتقد ص  عدد املعاهد يف الببرين اليت 

 21معاهد صو معهدين صو  01صلف معهد! ليست  211لل وا  ال يقل عن  نا هيئ

الببرين  عتق معهًدا، حنن نرتب  يف صحضا  صمها نا، ثالثة، ال صسرة يف 

ونرى ايف يعامل األ  صمها نا، و نغر  هذه العاداا يف األ فا  وهم يف 

صحضا  صمها هم، سيرتبو  يف هذه املعاهد األسرية ويصلو  إىل سن ال وا .  

هنا  صسر  افظة وصسر منفتبة، وهنا  مشاال لدى بع  األسر، ال 

 25ل  ه الء األ فا  عندما يدخلو  مرحلة ال وا ؛ لذا صعتقد هذا سينعىس ع

 وشىًرا. ،ص  هذا املشرو  خمالف لطبيعة اإلنسا 
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 :الرئيـــــــــــــــس

إخواني، قبل ص  صسرتسل والت اًما بالالئبة،  قدم ثالثة من شىًرا،  

اإلخوة األعضاء بطلب قفل با  النقاش، وهم األخ جواد عبدا  حس ، 

صهد مهدي ا داد ــ من بعد ما ص يبت هلم فرصة النقاش  بًعا ــ واألخ  واألخ

 5ر ا عبدا  فر ، لذا صقرتح عليىم ص   صو وا  د هذا الطلب إذا اا  

املو و  حيتا  إىل ص  نعطيه فرصة صاق للبديث.  هل يوافق اولس عل  

  لب قفل با  النقاش؟

 

 )أغلبية غري موافقة(

 01 :ـــسالرئيــــــــــــ

 ،  فضلي األخت دال  جاسم ال ايد.إذ  نستمر يف املناقشة 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 بًعا نشىر اولس عل  التصويت بعدم  شىًرا سيدي الرئيس، 

 05، وراا نتشا  بإجراء  عديل عل  الالئبة عل  قفل با  النقاش املوافقة

و  من  من الداخلية يقضي بعدم صحقية من صخذ دوره بالىالم ص  يى

. يف البداية صحب التوجه بالشىر إىل اللانة النقاشمقدمي  لب قفل با  

عل  هذا املقرتح، واليوم إذا اا  ما نشهده جمرد فىرة اقرتاح، فمن 

املمىن بعد فرتة ص   تشا  ا ىومة و قوم بإدرا  مثل هذه الفىرة. لعلي 

 21الذي بناًء  5ادة انت منذ البداية معرت ة عل  فىرة اإلل امية يف نص امل

عليه متت اإلشارة إليها يف  قرير  نة الش و  التشريعية والقانونية باعتبار 

صنها مسا  با رية الش صية، حيث إنها جاءا بنص مل م يقيد املأذو  

الشرعي عند إبرام العقد بأال يعقد ما    ىن لديه شهادة  فيد حبضور 

دد من الدو  ولعل صبركها اململىة األ راف هذه الدورة التدريبية، وهنا  ع

 25العربية السعودية اليت لديها اآل  بادرة اقرتاح مت  قدميها يف جملس الوكراء 

 فيد بأ   ىو  هذه الدورة التدريبية اختيارية ملدة ثال، سنواا وبعدها 

حبيث يىو  ذلك اثابة  هيئة. صنا  د صياغة املقرتح  ، ىو  إل امية
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، ولىن بصفيت  امية وعملت يف جما  الشر  5املادة  باإلل امية الواردة يف

اثً ا صجد صنه إذا انا حنن جيل اليوم وا يل الذي قبلنا نقو  إنه ال حاجة 

إىل هذه الدوراا التدريبية، فقد يىو  سبب ذلك صننا  ربينا عل  ص  نستع  

تعليمنا اشورة صمها نا ــ صو صحد صقاربنا مثل العمة صو اخلالة ــ وقد قمن ب

 5املبادئ واألسس اليت  در  اآل  يف الدوراا التدريبية ذاا األسس العلمية، 

وانا وماكلنا نلاأ إليهن، إذا ان موجوداا ص ا  ا  يف صعمارهن، وإذا   

يىن موجوداا  أنا إىل اخلالة صو العمة صو حت  ا دة. معالي الرئيس، 

ا الطال  املتعلقة بال جياا حنن ا ام  يشيب رصسنا عندما نببث يف قضاي

املبىرة، ونسأ  ما هو السبب؟ وجند صنه من ص فه األسبا ، اليت ال ميىن 

 01ص   ضي  بسببها بنت يف ريعا  شبابها، صشهر مت وجة و تطلق بهذه السرعة، 

األبناء صو   يا املعادلة يف الببرين هي: كوا  يف سن مبىرة،  ال  مبىر، 

ا ا  املوجود يف ا اام، لذلك قانو  و ه ىو  ال وجة حاماًل. هذا 

األسرة عندما و   شرً ا فيما يتعلق بالطال  صوجب عل  القا ي ــ بصفته 

ال سبل ا ل، ومعن  ذلك  دقا ًيا له سلطة ــ عدم التطليق إال بعد استنفا

 05بعد  صنه البد ص   ىو  هنا  خطواا مسبقة ليس فقط قبل ال وا  بل حت 

أ   حائراا، و قلن: الرجل يطلب م  صال صفعل ين البناا ال وا ، فالىث  م

هذا الشيء، هل ميلك هذا ا ق شرًعا وقانوًنا؟ هل صنه متعسف صو غ  

متعسف؟ يف بع  ا االا اليت  أ ي إلينا يىو  الطرفا  متفق  عل  

يتم التبد، معهما عن بع   ص الطال  ويريدا  إثباا الطال ، واارد 

 21، ونراهما اليوم مر بط  ببعضهما  لتسهيالا يتصا ااألمور وبع  ا

ويتذارا  الوقائ  اليت حدثت يف املا ي، حسًنا، ما الذي بوسعنا عمله؟ 

اليوم ال ميىننا ص  نقو  إ  الدولة غ  مستعدة، بل جيب ص   ىو  مستعدة، 

نرى  حننو ض   من صولوياا براجمها عقد دوراا  دريبية مت صصة، 

العمل كاراا ا ىومية اليت  ض  مثل هذه القامج، مثل وكارة العديد من الو

 25صيًضا  ض  مثل هذه    التنمية االجتماعية، ووكارة الصبة مشىورو

القامج، وحت  يف جما  الفبص الط   ض  ص باء يبينو  للش ص صبعاد 
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الضرر املتبقق. واولس األعل  للمرصة وا معياا النسائية ومجعياا الشأ  

 ض  صيًضا مثل هذه القامج، ولىن ا هود مبعثرة وغ  منظمة. ملاذا ال  العام

يض  املشر  هدًفا وهو ص   ىو  هنا  دوراا  دريبية مت صصة  من 

سياسة املشر  لضما  استمرار العالقة ال وجية؟ جيب عل  الدولة ص   ض  يف 

 5 ىو  اعتبارها إذا و عت مثل هذا القنامج  وافر ثالثة شروط وهي: ص  

براجمها معتمدة، ووجود مدرب   ليع  يف هذا اوا ، وص   ىو  هذه 

القامج جمانية. عندما  ىلمنا يف  نة الش و  التشريعية والقانونية عن 

إشىالية العاقدين يف اخلار ، وجدنا صنفسنا صمام مشىلة، أل  قانو  

اخلار  ــ يشرتط للمقبل  عل  ال وا  ــ وإ  مت عقد ال وا  يف الط  الفبص 

 01عليك ص   لت م اسألة الفبص الط  عند حضور  الببرين لتوثيق العقد، 

فلم يىن هذا انأى عن التطبيق، وبالتالي عندما اعتقا املادة ذلك شرً ا 

، اا  هنا اخللل يف «وصنهما حضرا دورة مت صصة»واجًبا والكًما وذارا 

نه إذا   حيضرا يلت م املأذو  املقرتح، صي إل امهما با ضور، ومعن  ذلك ص

عل  املأذو  الشرعي، إذا  بعدم عقد ال وا ، ملاذا؟ أل  املادة صيًضا ر بت عقوبة

 05صبرم بدو  ص  يتبقق من الفبص الط  ومن حضور الدورة التدريبية فهو يعتق 

خمالًفا إلجراءاا إبرام العقد، فهي ليست من شروط صبة ال وا  وال من 

بالنسبة إىل هذا التقييد، صساًسا حت  يف    ألنها  ددة.صراا  عقد ال وا

 21سابًقا عندما يرغب من جتاوك سن الــ الذي ناقشناه قانو  صحىام األسرة 

يف ال وا  البد ص  ي ذ  له من ا ىمة، و  يعتق هذا خمالًفا للشر  ملاذا؟! 

 21سه أل  القانو  قا : اي ص من الىفاءة وص من الضماناا، واألمر نف

، إذا صرادا ص   ت و  من صجن  فالبد ص  يتم 21يطبق عل  البنت دو  سن الــ 

ال وا  عن  ريق ا ىمة، ملاذا؟! اي  ىو  هنا  رقابة قضائية، الما 

ُوِ َعت هذه األمور الما استطعنا ص  حند من مسألة  سر  الرجل يف ال وا  

ية ــ وهذا األمر  و   له وهو يف سن التقاعد وصثناء استالم مستبقا ه التقاعد

 25. انت صمتن  صيًضا 21 وابط ــ واذلك األمر ينطبق عل  البنت دو  سن الــ 

ص  يىو  هنا  رصي لوكارة العمل والتنمية االجتماعية حو  هذا املو و ، أل  
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وكارة الصبة  قو : إ  عملها هو إجراء الفبص الط  فقط، صما إعطاء 

صاص وكارة العمل والتنمية االجتماعية، وصنا ية فهذا من اختوالدوراا التوع

  صجد صي رصي هلذه الوكارة يف التقرير. يف النهاية، صنا م  فىرة وجود دوراا 

ة أل  فيها مصلبة، وال خيتلف صي صحد عل  ذلك، لىن اخلالف حو  ي دريب

 5وجوبية حضور هذه الدوراا وربطه بالفبص الط ، فشتا  ما ب  االثن . 

ىل الفبص الط ، هنا  صمراض قد  صيب ال وج  يف املستقبل، بالنسبة إ

ومن خال  هذا الفبص يستطي  الرجل صو املرصة ص  يرف  ال وا  أل  هنا  

مشاال صبية ستنتج عن ذلك، رغم ص  قانو  صحىام األسرة صعط  الولي 

حق   ويج اونو  صو املعتوه إذا اانت البنت  عرف صنه جمنو  وقبلت به 

 01د ال وا ، وصيًضا من األمور اليت متن  االر باط وجود صمراض ال ميىن وينعق

الشفاء منها، حت  ص  ال وجة إذا ااتشفت بعد ال وا  ص  هنا  صمراً ا ال 

ميىن الشفاء منها يصبح ذلك من األسبا  املوجبة للطال . وبالتالي ال 

ا ميىن ص  صقار  ب  إل امية الفبص الط  وإل امية حضور الدورا

التدريبية، ولىن صنا م   وجه عقد هذه الدوراا التدريبية ملن صراد املشاراة 

 05فيها اي نرى حام املقبل  عل  حضور هذه الدوراا، ونرى األثر املرت ب 

عليها ومدى االستفادة منها. اما قلت سابًقا إ  الدو  اواورة اآل  صخذا 

بفرتة كمنية، وو عت يف بفىرة االلتبا  بهذه الدوراا اختيارًيا وحدد ها 

سياستها ص   صبح هذه الدوراا إل امية بعد  لك السنواا. لذا صقرتح عل  

مقدمي هذا االقرتاح ص  يتم سببه وحذف ج ئية اإلل ام و راها اختيارية 

 21فقط، وصعتقد ص  هذا التوجه بالفعل سي دم فىرة مقدمي االقرتاح، 

ه من  قديم هذا املقرتح، وصنا وسي دم اهلدف السامي الذي اانوا يهدفو  إلي

صعتقد ص  الدولة اليوم من املمىن ص   ستفيد من األش اص الضليع  سواء 

خ  صش اص يف سلك ا اماة صو القضاء الشرعي صو الببث الشرعي، ألنهم 

ألسبا  وحل املشىالا. لذا صمتن  عل  اإلخوة مقدمي اميىنهم رصد 

 25ر هم ــ ص  حيذفوا اإلل امية فقط من االقرتاح ــ حت  ال  ضي  جهودهم وفى

 ، وشىًرا.5املادة 
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و   وكير ش غامن بن فضل البوعين شىًرا،  فضل سعادة األخ  

 جملسي الشورى والنوا .

 

 5 ون جملسي الشورى والنواب:ؤش وزير

راا استمتعنا بهذه املداخالا اليت  طرقت  شىًرا معالي الرئيس، 

إىل صاثر من كاوية من كوايا هذا املو و  املهم، بدًءا اداخلة بالفعل 

الداتور منصور سرحا  وانتهاًء باألخت دال  ال ايد. واما  فضل الداتور 

 مد علي حسن ص  املقرتح يهدف إىل هدف نبيل بال شك، والىل يرغب يف 

 01دميومة ا ياة ال وجية، ومن امل اد ص  من قدم هذا املقرتح نيته هي 

ستدامة ا ياة ال وجية، وال يرغب ولي صمر يف ص   ت و  ابنته اليوم و تطلق ا

ما يرت ب من بسبب غًدا، ويف املقابل صيًضا ال يرغب صهل ال و  اذلك، 

حدو، مشاال و بعاا اث ة اما ذارا األخت دال  ال ايد. ولىن 

ق عل  املقرتح قراءة سريعة ــ  بًعا صنا ال صوافمن خال  اإلشىالية بالنسبة إلّي 

 05من حيث املبدص ــ هي: هل مىا  هذا املقرتح هو قانو  الفبص الط ؟ اعن  

ص  القانو  يتىو  من عدد من املواد يتىلم من البداية إىل النهاية عن 

الفبص الط  بالىامل، ولىن مقدمو االقرتاح صقبموا ها   املاد   صو 

ىل ص  يغّيروا حت  عنوا  ثال، مواد يف قانو  الفبص الط ، فا طروا إ

القانو  ذا ه فأصبح قانو  التأهيل والفبص الط  اي يستوعب ها   

 21ا ــ وحنن نراهما صيًضا ــ  روريت  لتأ   التدريب صو ماملاد   اللت  يرونه

الدوراا وملعرفتهم بال وا  و بعا ه وحق األبناء وخالف ذلك. اا  رصي األخت 

 نص عل   08صرى ص  املادة  .قرتح صنه غ  دستوريدال  ال ايد قبل  غي  امل

، صوجبت عل  «ويتساوى املوا نو  لدى القانو  يف ا قو  والواجباا»التالي 

من يعقد يف الببرين ولىن ال ينطبق عل  من يعقد خار  الببرين، إذ  

 25هنا  خمالفة صرحية هلذه املادة. األمور اليت انت صود ص  ص رحها ذار ها 

  ال ايد لذلك  لبت املداخلة بعدها مباشرة ألن  انت صود ص  األخت دال

هذا املقرتح إىل اللانة ويعد   ُيعادص   مداخلتها. عندما قالت إنها  تمن  ص  
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اي يصبح غ  مل م، إذا اا  غ  مل م فال يعتق قانوًنا، واألخت دال  

األوىل به ص  ال ايد صستاذ نا يف هذا األمر، القانو  إذا اا  غ  مل م ف

 251آخر وليس القانو . ذارا وكارة الصبة يف الصفبة  يف مىا يىو  

هذه الفىرة ميىن ص   ىو  عن  ريق  ثقيف »من جدو  األعما  التالي: 

 5هنا  ، صعتقد ص  « لبة املدار  وا امعاا من قبل وكارة الرتبية والتعليم...

تم  املدني  قوم بتنظيم  قام حالًيا، يع  ص  هنا  مجعياا يف او دوراا

 .للبياة املقبلة  ثقيفيةال وا  ا ماعي و دخل املقبل  عل  ال وا  دوراا 

عندما صوجبت عل  من يعقد ال وا  التأاد من الفبص  5باإل افة إىل املادة 

الط  ومن حضور الدوراا التدريبية، الفبص الط  من املمىن ص  يعمل 

 01علم املوا ن الببري  املقبل عل  ال وا  وهو يف صي مىا  يف العا ، عندما ي

يف اخلار  بأ  كواجه لن يوثق إال بهذا األمر يستطي  ص  يقوم بإجراء الفبوص 

ة يف اخلار ؟! صو هل يالطبية هنا  ولىن صين سيبصل عل  الدورة التدريب

سي جل كواجه إىل ص  يأ ي إىل الببرين ويدخل دورة  دريبية؟! صعتقد ص  هنا  

لياا دستورية وإشىالياا قانونية، صمتن  مثلما متنت األخت دال  إشىا

 05 املقرتح مرة صخرى إىل اللانة للنظر فيه، وشىًرا. ُيعادال ايد ص  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ال  الىالم، لذا من إخوا ، هنا  عدد اب  يا شىًرا،  

ن يريد ص  سأعطي الىلمة صواًل ملن   يتىلم، وبعد ذلك سأعطي الىلمة مل

 21 .فا مة عبدا بار الىوهاي فضلي األخت يتىلم مرة صخرى. 

 

 :فاطمة عبداجلبار الكوهجي العضو

 بًعا لن ص يف إىل ما ذاره اإلخوة شىًرا سيدي الرئيس،  

واألخواا سواء األخت دال  ال ايد صو م يدي هذا املقرتح. صرى ص  املقرتح ص   

 25ط يف اوتم  الببري  بل ال بسبب وجود مشىلة يف اوتم ، ليس فق

جمتمعاا العا . املقرتح   يأِا من فراغ بل هنا  مشىلة موجودة وعل  
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علينا الببث عن  تاستوجب اليتا مي  ص  يعرتفوا بوجود هذه املشىلة 

ا ل، ال نستطي  ص  نغم  عيوننا ونقو  ليست هنا  مشىلة.  بًعا هذا 

ىل ص  يعم وبعد ذلك الذين عار وا وا ديد دائًما مرفوض إ ،األمر جديد

ا ديد سيقولو  ليتنا انا معىم، لذا صرى ص  يس  هذا املقرتح م  التعديل 

 5الذي يراه القانونيو . اا  من املفرتض ص  نساعد هذا املقرتح ونعطي 

، أل  االعرتاض معناه صنه ال داعي هلذا ال ص  نعرتض عليهاقرتاحاا وآراء 

نا مشىلة. سيدي الرئيس، صين دور وسائل اإلعالم املقرتح ألنه ليست لدي

اليوم؟ األخت دال  ال ايد قالت إننا يف السابق انا نلاأ إىل صمها نا وجدا نا 

وعما نا، ولىن ا يل اليوم اأ  خمه قد غسل حبيث يظن صنه يعرف ال 

 01اي يستش ، لذا يأخذ ا يل  إىل اآلخريناألمور، فال داعي أل  يلاأ 

ار ويقف صمام صهله ويظن ص  قراره هو الصبيح، أل  وسائل ا ا ر القر

اإلعالم استطاعت ص   قوم بغسل مخ هذا ا يل و قو  له: قرار  هو 

الصبيح. باإل افة إىل دور وكارة الرتبية والتعليم صين دور وكارة اإلعالم يف هذا 

هي  أل  هذه الوكارة ،صمتن  ص  يىو  هنا   واصل م  وكارة اإلعالم ؟الشأ 

 05اليت  بث القامج اليت  ب  دور اوتم  ودور األسرة الصغ ة، وبعد ذلك 

  سلط الضوء عل  اإلجيابياا ومتسح السلبياا، وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .كهوة  مد الىواريشىًرا،  فضلي األخت  
 21 

 :زهوة حممد الكواريالعضو 

ا عن هذا  ىلمو منبداية صشىر مجي   شىًرا سيدي الرئيس، 

املو و ، وانت صمتن  ص  نسم  بع  التعديالا أل  فىرة املقرتح ص ت 

 نفيًذا ملبدص االحرتاك، الىل يعرف ص  هنا  بع  األمور صبيبة وبع  

 25ال اخل ، ولىن  ماملعتقداا صبيبة واألسر واوتم  الببري  فيه

من األشياء بصفيت مشرًعا البد ص  ص   مبدص االحرتاك، حبيث صحاو  ص  صقلل 

اوتم  الببري  بشىل سل ، والنا نعرف ص  ظاهرة  يفاليت   ثر 
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الطال  مت ايدة، وحنن حاولنا ص  نعد  املقرتح بقدر اإلمىا  حبيث ال 

   هذا األمر يف صعتقد صنه ليس هنا  ما مين  من ويىو  األمر إل امًيا. 

ادًيا والنا   تعود اختيارًيا إىل ص  يصبح اعتيعل  ص  يىو  القانو  نفسه 

ماكلت م  اإلخوة الذين  البوا صنا الدوراا. عدد من عليه ونرى فائد ه بعد 

 5بتعديل املقرتح، حبيث  ظل ج ئية الدوراا التدريبية اختيارية، وليس القصد 

ة ايف ص عامل م  األساسياا املفروغ منها، بل نريد ص  يمن الدوراا التدريب

، اعن  ص  املفهوم حالة األمور املستعصيةنرى ا ل والتصرف الصبيح يف 

 اإلخوة، وشىًرا. ه داول صوس  من الذي

 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

 .جاسم صهد امله  شىًرا،  فضل األخ  
 

 :جاسم أمحد املهزع العضو

األعضاء الىرام من  قديم وجهاا ما قام به شىًرا سيدي الرئيس،  

 05اح. من مجا  جملس الشورى ص  نظر هي  ل  قدير وإثراء لفىرة االقرت

صاحب املقرتح صو صصبا  املقرتح يستطيعو  ص  يقدموا ما يريدونه من 

اقرتاحاا خلدمة الو ن واملوا ن ، لذا من املفرتض ص  ندعمهم ونقدم هلم 

ال ما ميىن إلجناك مهمتهم، من املمىن ص   ىو  هنا  بع  األمور 

ىل  عديل ولىننا ال خنتلف معهم وال ناقصة صو كائدة يف اقرتاحا هم وحتتا  إ

 21حناو  ص  نتصادم معهم، القصد يف النهاية هو مصلبة الو ن ومصلبة 

بىل القوان . األخت هالة فاي  ذارا يف مداخلتها صنها  ريد كواًجا ناجًبا 

، وإذا االقرتاحما  عنيه الىلمة، حيث املودة وا بة، لذلك  قدموا بهذا 

فيمىن ص  يىونوا مرن ، حبيث  اقرتاحهمبية يف اا  هنا  نو  من الوجو

ميىن مواءمته حبسب الظروف االجتماعية اليت نعيشها وحبسب متطلباا 

 25العقود الشرعية يف اململىة. صرى ص  هذا املقرتح ممتاك لىن حيتا  إىل نو  

من املواءمة، حبيث ال جنعل هذه الدوراا وجوبية بل جنعلها دوراا  وعوية 

 ل  عل  ال وا ، وشىًرا. مستمرة للمقب
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 :الرئيـــــــــــــــس

 الداتور سعيد صهد عبدا . شىًرا،  فضل األخ  

 

 الدكتور سعيد أمحد عبداهلل: العضو 

 5ن  إفرغم اوني صحد صعضاء  نة اخلدماا شىًرا سيدي الرئيس،  

يف فعاًل، كادا نسبة الطال  يف الببرين حتديًدا، و ؛حتفظت عل  هذا املقرتح

الىث  من دو  املنطقة صيًضا. صنا صشيد هنا اقدمي االقرتاح، حيث إ  

منطلقاا املقرتح مهمة جًدا، ولىن حتفظي جاء من مسبباا الطال ، صنا 

صنه يفرتض من صعتقد ص  حاالا الطال   نتشر صاثر ب  املتعلم ، بالرغم 

 01عية وايفية بهم ص  يىونوا عل  دراية صاثر من غ هم باملهاراا االجتما

التعامل م  اآلخر واحرتامه، وصعتقد ص  حاالا الطال   نتشر ب  من لديهم 

إمىانية االستقرار االقتصادي، اما صن  متأاد ص  الىث  من 

األش اص غ  املتعلم  صو غ  ا اصل  عل  درجاا علمية عالية وو عهم 

قد يىو   د جًدا  ىو  لديهم حاالا الطال   دودة.واالقتصادي  د

 05مقدمو االقرتاح صثاروا مو وًعا مهًما جًدا لنا مجيًعا بضرورة الببث يف 

مسبباا الطال ، اليت ننطلق منها يف  اولة منا القرتاح جمموعة من 

القوان  للبد من هذه املشىلة، لىن ص  نىلف صش اًصا مقبل  عل  

الا ال وجية، دوراا  دريبية يف ايفية التعامل م  املشىلال وا  باخلضو  

 ففي رصيي ال ار باط هلا بواق  مسبباا الطال ، وشىًرا. 

 21 

 :الرئيـــــــــــــــس

 الداتور  مد علي حسن علي. شىًرا،  فضل األخ  

 

 الدكتور حممد علي حسن علي: العضو 

 25ولن صارر ما ذار ه يف  صنا لن ص يل شىًرا سيدي الرئيس، 

قرتح صهداف سامية ونبيلة، فهو يهدف مداخليت السابقة من ص  صهداف هذا امل

يف إىل التقليل وليس إىل ا د من حاالا الطال ، وصعتقد ص  اإلشىالية 
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مداخلة اإلخوة األعضاء هي يف الت وف من صمرين: األو : هو ص  ا هاا 

ا ىومية قد  ىو  غ  جاه ة لتطبيق هذا املقرتح. الثاني: هو ص  يىو  

ا  العقد، وليس املقصود هو ذلك األمر مطلًقا، هذا املقرتح راًنا من صرا

لذلك صقرتح ــ إ  اا  اإلخوة ال مالء مقدمو االقرتاح و نة اخلدماا يتفقو  

 5معي ــ اسرتداد هذا املقرتح  سن الصياغة فقط، فليس املقصود هو ص  

يىو  املقرتح اختيارًيا؛ ألنه إ  صصبح اختيارًيا اما  فضل سعادة وكير ش و  

ي الشورى والنوا  فلن يصبح قانوًنا، لذا صرى ص  ُيسرتد املقرتح إلعادة جملس

 صياغته، وشىًرا.

 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

 ييس هد الرميبي. شىًرا،  فضل األخ  
 

 مخيس محد الرميحي:  العضو

ال صحد خيتلف عل  نبل صهداف هذا املقرتح شىًرا سيدي الرئيس،  

 05يف معا ة مشىلة يواجهها جمتمعنا، لذا صنا م   ورغبة اإلخوة مقدمي املقرتح

األخت الىرمية دال  ال ايد اانت خار  الببرين عند  هذا املقرتح، وللعلم

مناقشة هذا املقرتح وقد جاء رصيها متوافًقا م  رصي اللانة صيًضا. اما  علمو  

معالي الرئيس ص  الفبص قبل ال وا  وجوبي يف اإلجراء ولىنه غ  وجوبي 

التطبيق، صي ص  القا ي صو املأذو  الشرعي حينما  ىو  نتياة الفبص يف 

 21. ميضيهسلبية فإنه يقوم بالنصح، وإ  صصر اخلطيبا  عل  عقد ال وا  فإنه 

ني بالىالم إ  هذا التعديل ُحشر يف هذا ومن سبقصحد اما  فضل و

صدر يف  نة الش و  التشريعية والقانونية صشرنا إىل  عديل  وحنناملقرتح، 

املادة خبصوص هذا املقرتح، ولدي اقرتاح ــ قد يتقبله اإلخوة يف اللانة ــ بنقل 

هذا التعديل من املادة اخلامسة يف هذا القانو  إىل املادة الرابعة، حيث إ  

 25جيب عل  األ باء امل تص  بإجراء »املادة الرابعة من هذا القانو   قو : 

الفبص الط  بتقديم العو  والنصيبة الفبص ص  يقوموا استناًدا إىل نتائج 

، وهنا  فقرة ثانية يف املادة  قو : «واإلرشاد للطرف  املقبل  عل  ال وا 
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و توىل الوكارة املعنية بالتنمية االجتماعية وصي جهة معنية صخرى  نظيم دوراا »

، لذا صعتقد «مت صصة للمقبل  عل  ال وا  من ا نس  عن ا ياة ال وجية

لتعديل املقرتح  ّمن هذه الفقرة ــ صع  الفقرة الثانية ــ فسيىو  لو ص  ا

مناسًبا بداًل من ص  يىو  التعديل منصًبا يف املادة اخلامسة املتعلقة باملأذو  

 5الشرعي، ألنه اما  فضل األخ الداتور  مد علي حسن ال ميىن رف  

  هنا  شروً ا صشرا سابًقا إىل ص وقدجعله راًنا من صراا  ال وا ، واألمر 

ومبطالا لعقد ال وا ، لذلك صرى ص  ننقل هذا التعديل من املادة اخلامسة إىل 

املادة الرابعة يف الفقرة الثانية منها؛ حت  ال يىو  إجبارًيا للقا ي الشرعي؛ 

 وحت  ال ندخل بذلك يف صمور شرعية ال نر اها، وشىًرا. 

 01 

 :الرئيـــــــــــــــس

 سامية خليل امل يد.  شىًرا،  فضلي األخت 

 

 سامية خليل املؤيد: العضو 

 05وصشىر اإلخوة مقدمي االقرتاح، سأارر ما  شىًرا سيدي الرئيس، 

 عته من إخواني وصخوا ي األعضاء يف ا لسة، حنن ناقشنا املقرتح يف  نة 

الش و  التشريعية والقانونية وصغلبنا يرى ص  فىرة املقرتح نبيلة، لىن 

لصعب يف رصيي. بودي ص  ص قدم بس ا  إىل اإلخوة مقدمي االشرتاط هو ا

االقرتاح عن نسبة الطال  يف الببرين، أل  ما قرص ه هو ص  نسبة الطال  يف 

 21%، فهل وصلت نسبة الطال  يف الببرين 7% واخنفضت إىل 32مالي يا اانت 

  دو  املنطقة   داد فيها نسبة ص%؟ يف بع  األحيا  نقرص صو نسم  37إىل 

لطال  يف الببرين لتبديد نسبة الطال  ا عدد حاالانريد معرفة وطال ، ال

مقارنة بعدد السىا ؛ ملعرفة إ  اانت نسبة الطال   ئيلة صو متوسطة صو 

 فتح صذهاننا عل  بع  األمور اليت حنتا ياب ة، فلراا حتديد هذه النسب 

 25 ها، وشىًرا.    إلي
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 :الرئيـــــــــــــــس

 األخ هد مبار  النعيمي.شىًرا،  فضل  

 

 العضو محد مبارك النعيمي:

 5املقرتح فيه ج ءا ، صنا ال صختلف عل  مو و  شىًرا سيدي الرئيس،  

الفبص قبل ال وا ، لىن اإلشىالية هي حو  املو و  اآلخر املتعلق 

بإل امية اخلضو  للتدريب، صنا ص ىلم عن التدريب هنا، وما فهمته هو 

اا، وال نعلم إ  اا  األمر سيصل إىل سفر اخلطيب دوراا ولقاءلاخلضو  

م  خطيبته للتفاهم! حنن بلد  افظ، صرى ص  يلغ  مو و  اإلل ام، هذا 

 01إ  اا  هنا   دريب ومت ال وا  ثم حدثت مشىلة بينهما وقررا  :صواًل. ثانًيا

االنفصا  فيما بعد، فالقا ي يل مهما بالعودة إىل هذه ا هة ملعرفة إ  اا  

  جما  للتفاهم، فاالقرتاح هو ص  يىو  األمر بعد ال وا  وليس قبله، هنا

هذا األمر صعب يف بلد  افظ. النقطة األخ ة، إ  اا  صحدهم يريد 

 لدوراا ليفشي سره؟! وشىًرا.اال وا  بالسر فهل خيض  ملثل هذه 

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىًرا،  فضل األخ صهد إبراهيم به اد. 

 

 محد إبراهيم بهزاد:أ العضو

 21يبدو ص  اإلخوة متبمسو  هلذا املقرتح، لذلك  شىًرا سيدي الرئيس، 

اانت القائمة اب ة واملتبدثو  اثر، وهلم وجهاا نظر  يبة  ستبق 

اإلمعا  واألخذ بها، لذا صمتن  عل  اللانة وعل  مقدمي االقرتاح سبب هذا 

 املقرتح لألخذ ارئياا اإلخوة األعضاء، وشىًرا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

لتسمح لي األخت هالة فاي  بىلمت ، وسأ ر  الىالم شىًرا،  

األخ  هلا، وهي  قرر ما هو رصي مقدمي االقرتاح صو اللانة. بال شك اما 
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قلتم مجيًعا إ  هدف هذا االقرتاح هو هدف نبيل، ويعاجل ظاهرة الىل 

ا املقرتح جاء للبد من هذه يعرتف بوجودها وهي   ايد نسبة الطال ، وبأ  هذ

النسبة، هنا  دو  سنت مثل هذه القوان  لإلرشاد ــ وليس للتدريب ــ قبل 

% 7% إىل 32ال وا ، وفعاًل اانت النتياة مذهلة حبيث اخنفضت النسبة من 

 5وهي دولة مسلمة، ما صقوله هو قبل ص  نبت يف املشرو   ،اما يف مالي يا

لي ص  ص قدم لىم باقرتاح ــ علينا ص  خنتار اثن  بالقبو  صو بالرف  ــ ا بوا 

صو ثالثة من اإلخوة م يدي االقرتاح ومثلهم من معار يه لعمل مساعي م  

السفارة املالي ية يف الببرين ل يارة مالي يا ودراسة جتربتهم عل  صرض الواق  

و رح ال األسئلة اليت صث ا من قبلىم، وبالتالي قد  غ  نتياة هذه 

 01اسة وجهة نظر الىث ين، ويف  وء هذا ميىن ص  نتقدم بتعديل هذا الدر

االقرتاح اا يتماش  صواًل م  شريعتنا اإلسالمية وصيًضا م  صهداف املشرو  يف 

ا د من نسبة الطال ، حت  ال نعتمد عل   قارير مىتوبة فقط بالقو  إنها 

 قولو  اربة اما  بقت يف البلد الفالني صو البلد اآلخر، وإ  اانت هذه الت

مطّبقة يف اململىة العربية السعودية الشقيقة فباإلمىا  ص  نقوم ب يار هم 

 05نهائي ليس الولذلك رصيي  ؛ودراسة جتربتهم ونرى ما ميىن لنا ص  نأخذ منها

رف  املشرو  وليس املوافقة عليه، وإمنا  أجيل النظر فيه مل يد من الدراسة، 

وم بدورنا برتشيح عدد من اإلخوا  املتداخل  وحنن ــ إ  شاء ا  ــ سوف نق

للذها  ودراسة املشرو  عل  صرض الواق ، وحنصل ــ إ  شاء ا  ــ منهم عل  

نتائج إجيابية ميىن ص  نب  عليها يف الببرين مشرو  قانو  مدرو  دراسة 

 21فعلية ي دي الغرض منه، وصيًضا ال يتسبب يف إشىاالا  عيق ال وا  بالنسبة 

ملقبل  عليه، فإذا وافقتم عل  ذلك فنبن سوف نسع  إ  شاء ا  إىل ا

ذلك، وصمامنا الفرصة، وإذا    وافقوا عليه فالقرار يعود إليىم. اآل  ل

الىالم امل اد ص  مالي يا هي اليت  بقت هذه التاربة، وإذا اا  ذلك 

ذلك. اآل  سوف عرفة مطبق لدى السعودية صو صي بلد آخر فسوف نسع  مل

 25عطي الىلمة لألخت هالة فاي ، صنتم صصبا  االقرتاح ولىم رصيىم، ص

  فضلي األخت هالة رم ي فاي .
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 :العضو هالة رمزي فايز

سيدي الرئيس، صشىر  عل  مداخلتك القيمة، بالفعل إ   شىًرا 

اقرتاحك اقرتاح ممتاك وهو ص  نقوم باال ال  عل  هذه التاربة فعاًل، وصشىر 

 يدين صو املعار   ــ عل  هذه املداخالا، أل  هذه ا مي  ــ سواء امل

 5املداخالا من امل اد سوف  و ح الصورة صاثر ملا سأقوم بالرد عليه حالًيا. 

بالنسبة إىل استفسار الداتور منصور سرحا  خبصوص مو و  التدريب 

عل  ال وا : الفىرة هي عمل دورة  دريبية عن ال وا  لتو ح مفاهيم ال وا  

تعامل ما ب  ال وج ، وليست  دريب عل  ال وا . بالنسبة إىل وصصو  ال

مو و  حشر املادة يف قانو  ليس له عالقة بالتدريب: الفىرة من وجود هذا 

 01ص الط  هو ما يسبق باالقرتاح يف قانو  الفبص الط  هو أل  فىرة الف

التالي اا ص  فىرة الدورة التدريبية هي ما يسبق عقد ال وا  بوعقد ال وا ، 

رصينا ص  نضعها يف القانو  نفسه، أل  العامل املشرت  بينهما هو اإلجراءاا 

ص الط  شيء، والدورة التدريبية شيء آخر، باليت  سبق عقد ال وا . الف

ولىن فىرة وجودهم يف القانو  نفسه هو مج  إجراءاا ما قبل ال وا  صو 

 05 وا . صرج  وصارر الشروط اليت يتأاد املأذو  من  وافرها قبل عقد ال

االم الداتور  مد عندما قا  إنها ال  رق  إىل صراا  ال وا  ولىنها 

إجراءاا فقط، مثلها مثل الفبص الط . إذا اقتنعنا بأهمية هذه الدورة يف 

حل املشىالا اليت حتد، ما ب  ال وج  فأ صور صنه ال يوجد خلل من 

. بالنسبة إىل وجود هذه الدوراا وجودها يف هذا القانو ، واآلراء ختتلف  بًعا

 21 من املناهج الدراسية، هذا ليس باألمر اخلطأ صبًدا، فعندما يىو  الطال  

يف املدار  يف املراحل الثانوية صو حت  يف املرحلة ا امعية، فالفىرة منها 

هي ص  العالقة لن  ىو  فقط عالقة كوجية وإمنا ستىو  عالقة إنسانية يف 

ب  صسرة عل  صسس سليمة يف التعامل والتفاهم واملودة، األسا ، وهي صنك  

وبالتالي سيىو  لديك جمتم  مب  عل  صسس سليمة. ال مان  من وجود هذه 

 25الدوراا يف املناهج التعليمية، ولىن الش ص اليوم يت ر  من ا امعة يف 

 سنة! الفر  35صو  31سنة وراا ال يت و  إال عندما يصل عمره إىل  22عمر الـ
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سنة صنت حتتا  إىل إعادة  دريبه مرة صخرى صو ص   علمه املفاهيم  05يف املدة الـ 

سنواا وقد ختتلف الش صياا. حت   5ا ديدة، أل  املفاهيم قد  تغ  ال 

إذا اانت لدينا هذه املناهج يف املدار  فال  رر من وجود دورة  دريبية قبل 

التعامل ما ب  ال و  وال وجة ال وا  أل  ال وا  له خصوصية إىل حد ما يف 

 5وم  صسرة ال وج  صيًضا. التدريب ما قبل ال وا  وبعده الذي ُذار يف 

املذارة اإليضاحية: املقصود به العالقاا ما قبل وبعد ال وا  وليس املقصود 

به ص  الدورة  ىو  بعد ال وا ، ولو ص  بع  األعضاء اقرتحوا وجود دورة 

طلو  صو الذي قصصد به يف املذارة اإليضاحية هو صيًضا بعد ال وا ، لىن امل

 ر  التعامل ما قبل ال وا  وما بعد ال وا  ب  ال وج . شبهة  عل التدريب 

 01ص  املو و  خمالف  قو  اإلنسا ،  ومسألةعدم الدستورية اليت ذارا، 

صنا ــ صراحًة ــ ال صرى ص  يف ذلك صي شبهة عدم دستورية، فنبن فر نا 

  عل  ا مي ، واا  حينها هنا  رف  لفرض الفبص الط  الفبص الط

الش صية وما  صيًضا، واا  هنا  االم صيًضا ص  هذا  دخل يف ا رية

شابه، ولىن يف رصيي صننا إذا قبلنا الفبص الط  فلماذا ال نقبل حضور 

 05الدورة التدريبية. الدورة التدريبية ــ باملناسبة ــ ليس فيها جناح وال رسو ، 

هي جمرد حضور، ومعلوماا، و وعية للطرف ، وال جيب ص  حيضروها يف و

الوقت نفسه، فمن يقو  إ  اوتم   افظ ومين  الولد والبنت من ا ضور 

% صوافق 011مًعا صو اخلرو  مًعا قبل عقد ال وا ، فأنا متفهمة هلذا املو و ، و

منهم قد عليه، ولىن ا ضور ال جيب ص  يىو  م  بعضهم البع ، فىل 

 21حيضر لوحده، ولىن جيب ص  يىو  هنا  ما ُيثبت حضورهم هلذه الدورة، 

صي صنهم حصلوا عل  الوعي املناسب واملعلوماا املناسبة. صنا ش صًيا ال صرى 

اآلراء. هذه وجود شبهة عدم دستورية يف هذا االقرتاح، ولىن  صحرتم 

لدينا ص  ، وص صور بالنسبة إىل املدرب : املدربو  جيب ص  يىونوا م هل 

التنمية االجتماعية لديها فعاًل العمل وه الء املدربو  امل هلو ، أل  وكارة 

 25دوراا بشأ  اإلرشاد األسري، و وجد مىا ب يف وكارة العد  لإلرشاد 

األسري، فمن امل اد ص  لدينا مدرب  م هل . راا حنتا  إىل كيادة العدد، 
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ميىننا االستعانة بهم يف هذه الدوراا، ولىن من امل اد ص  لدينا مدرب  

فىما هو حا  الدوراا املوجودة  ل املشاال بعدما  ستفبل، فمن 

امل اد ص  املدرب  صنفسهم ميىنهم  قديم دوراا سابقة لل وا  لىي  في 

ألعل  للش و  بالغرض. صعتقد ص  صحد األعضاء  لب رصي اولس ا

 5عالقة بهذا االقرتاح، حيث إننا   نطلب صنا ال صرى ص  هلم اإلسالمية، معذرًة 

التنمية االجتماعية أل  هذا مقرتح ــ يف البداية ــ ونعرف ما العمل ورصي وكارة 

هي األهداف، وصهدافه ــ اما صمج  الىل ــ صهداف مجيلة، ولىننا صخذنا 

رصي وكارة العد  ألننا قلنا إنهم معنيو  اا ص  فيهم املأذو  وهم من يعقد عقد 

لِقرا . بالنسبة إىل االم األخ صهد ا داد خبصوص ص  ال شيء موجود ا

 01عل  )املوبايل( صو )اإلنرتنت(، صنا  د هذه الفىرة متاًما، فبالعىس، ال 

أخذ معلوما ه من )اإلنرتنت(، حيث إ  بصنصح صحد الشبا  املقبل عل  ال وا  

ما ميىن ص  مصادره واسعة، وفيها الصبيح وفيها اخلا ئ، وصنت ال  ضمن 

الشا  صو الشابة من هذه املعلوماا، فعل  العىس، هذا واحد من  هيأخذ

األسبا  اليت جتعلنا نصر عل  الدورة التدريبية، أل  مصادر هذه الدورة 

 05 ىو  من م هل  عل  صسا  علمي، وعل  صسا  سليم نضمن فيه صننا حنل 

د  ىو  فيه صمور املشىالا اليت  ظهر من خال  هذا اوتم ، فاإلنرتنت ق

ال  ليق بهذا اوتم ، وحنن نرغب بعمل دوراا مفصلة للماتم  الببري  

يعد واوتم  اإلسالمي واخللياي، ولىن ــ لألسف ــ ال صعتقد ص  )اإلنرتنت( 

مصدًرا من مصادر املعلوماا اليت يفرتض علينا ص  نستقي منها صو ص  يستقي 

 21ذه هي معظم التعليقاا. شيء صخ  يا . صعتقد ص  هما همومعلمنها الشبا  

سيدي الرئيس، لدي دراسة عن اوتم  السعودي، وبعدما صدر قرار جملس 

 3 مرورــ صعتقد ــ عل  صسا  صنه سيصبح إل امًيا بعد  م2103الوكراء يف عام 

م من املفرتض ص  يىو  حضور الدورة 2102سنواا، فهو يف هذه السنة 

قبل  عل  ال وا . هذه الدراسة قاموا بها عل  عينة التدريبية إل امًيا عل  امل

 25من الذين حضروا الدوراا التدريبية، والنتائج  قو  إ  صبرك النتائج  دور حو  

االجتاه اإلجيابي، حيث يرى غالبية عينة الدراسة  رورة إل ام الشبا  املقبل 
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وجوا، عل  ال وا  حبضور دوراا  دريبية يف العالقاا ال وجية قبل ص  يت 

وذلك ألنها  ساهم يف  ىوين صسرهم عل  صسس سليمة و ساهم يف ختفيف 

% من الذي حضروا هذه الدوراا يقولو  70املشىالا األسرية يف اوتم . 

% استفادوا 25إنهم استفادوا اثً ا يف ايفية التعامل ما ب  ال وج ، و

 5ضروا هذه منها بقدر متوسط. ما يهم  صاثر هو عائالا األسر الذين ح

الدوراا، واانت النتياة ص  األسر السعودية   يد حضور هذه الدوراا 

%، وُيالحظ ص  نسبة الرجا  صاثر من النساء يف  أييدهم 95التدريبية بنسبة 

% من النساء. صما 9379% مقابل 9778بقوة هلذا ا انب، حيث بلغت نسبتهم 

لدوراا فقد بلغت األسر اليت   يد إجبار الشبا  عل  حضور مثل هذه ا

 01%. هذه نتائج دراسة صجر ها م سسة عل  عينة من الذين حضروا 72نسبتهم 

هذه الدوراا يف  اململىة العربية السعودية )جّدة(، وصنا صراها إجيابية جًدا 

أنه سوف بم منة  فإن  حت  لو صجرينا  عديالا عل  هذا املقرتحوومشاعة، 

لببرينية بالىث  من الفوائد. صعود مرة يرج  عل  اوتم  الببري  واألسر ا

صخرى أل ىلم عن مو و  اإلل امية ألنه مو و  اخلالف: إذا   جنعل 

 05سيىو  ا ضور قلياًل، ولىن لىي حنصد مثار هذا فالدوراا إل امية 

املقرتح فياب ص  يىو  إل امًيا. املقرتح    يصبح قانوًنا ميىن لنا يف هذه 

 املدنيمن اآل  العمل م  م سساا اوتم   ونبدصامي، الفرتة اعتباره غ  إل 

التنمية االجتماعية واذلك م  وكارة العد ، عل  هذه العمل ووم  وكارة 

الدوراا ويىو  ا ضور غ  إل امي، إىل ص  يصدر القانو  فأمامنا عل  

 21  ااألقل سنة صو سنة ونصف، فهو حالًيا يف مرحلة اونه مقرتًحا، وحت  حي

ومة، ويرج  إىل جملس النوا  ويعود إلينا من جديد، ميىن لنا إىل ا ى

دورة غ  إل امية حت  إذا باعتباره بتطبيقه  والبدءاالستفادة من هذه الفرتة 

 صدر هذا القانو  يىو  مل ًما، وشىًرا. 
 

 25  :الرئيـــــــــــــــس

 فضل األخ غامن بن فضل البوعين  وكير ش و  جملسي شىًرا،  

 والنوا .الشورى 
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 :وزير شؤون جملسي الشورى والنواب

شىًرا معالي الرئيس، صختلف م  األخت هالة فاي  يف عدة نقاط. 

التنمية االجتماعية ألنه ماكا  يف العمل وصواًل: عندما قالت   ي خذ رصي وكارة 

قرتح، فقد صصخذ رصي وكارة الصبة وصصخذ رصي وكارة العد . املادة املمرحلة 

 5، هذه « توىل الوكارة املعنية بالتنمية االجتماعية»ل و وح  قو  الرابعة بى

املادة خا بت وكارة التنمية االجتماعية حصًرا، ولذلك صعتقد صنه من األوىل 

قبل ص   وال العمل لي ص   أخذ رصيي يف هذا املو و ، هذا صواًل. ثانًيا: قالت 

يف قضية حضور الدورة إ  هنا   شابًها، وصنا صقو  ال يوجد شيء من التشابه 

التدريبية والفبص الط ، فهنا  خالف اب  بينهما، فىما  فضلت 

 01األخت دال  قبل قليل ص  الفبص الط  ميىن ص  جنريه يف صي مىا  يف 

العا ، وعندما صريد ص  صوثق عقد ال وا  نأ ي بشهادة  ثبت صن  صجريت 

ىن حضور الدورة صو ) ( من الدو ، ول  الفبص الط  يف ) ( من الدو

التدريبية ال صعتقد صنه باإلمىا  ص  ينفذ. شبهة عدم الدستورية عندما قلت 

ملوا ن  يف ا قو  والواجباا، حيث ا( يف قضية سواسية 08يف املادة )

 05خار   هنفساملوا ن صوجبت صمًرا عل  موا ن يف الببرين   صوجبه عل  

صث  عقباا وإمنا صث   ساؤالا الببرين. هذا حيتا  إىل إجياد حلو ، صنا ال 

قبل ص  مير هذا القانو  إ  شاء ا . األمر هلا دستورية وقانونية صريد حاًل 

اآلخر وقد يىو  األمر األخ : لو رجعنا إىل القانو  األصلي قبل  عديله إىل 

بشأ  الفبص  م2114( لسنة 00ص الط ، وهو القانو  رقم )بالتأهيل والف

 21ل  ال وا ، يقو  هذا القانو  يف املادة األوىل اخلاصة الط  للمقبل  ع

وكير الصبة مىلف بتطبيق هذا القانو  « الوكير: وكير الصبة»بالتعريفاا: 

فإ  املىلف يف املادة الرابعة فقط هو وكارة العمل والتنمية إال يف  عديلىم 

القراراا ُيصدر الوكير اللوائح و»اليت  قو :  7االجتماعية. نأ ي إىل املادة 

، هذه املادة صصببت ج ًءا من هذا القانو ، «الالكمة لتبىيم هذا القانو 

 25فهل صل م وكير الصبة بأ  ينفذ ال القانو  إال هذه املادة؟! األخت دال  

صستاذة يف القانو  وصمتن  ص  صجد لديها إجاباا عن هذه األسئلة. هنا  لبس 
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ملقرتح هو قانو  بذا ه ومت يف األمر، وهنا   داخل، واما قلت اأ  هذا ا

إقبامه يف قانو  آخر، مادة واحدة ولىنها  بدو اقانو  صدخل يف قانو ، 

صمتن  النظر بىل حيادية يف النقاط اليت صث ا، وعندما يرج  القانو  إىل 

اللانة مرة صخرى صرجو صال ُينظر فقط إىل مسألة اإلل ام وعدم اإلل ام، وإمنا 

 5املة، وُينظر إىل هذه املواد من القانو  يف سيا  ينظر إىل األمر بصورة ا

 القانو  اىل، وشىًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .الداتورة جهاد عبدا  الفا لشىًرا،  فضلي األخت  

 01 

 :جهاد عبداهلل الفاضلالدكتورة  العضو

صود ص  صشىر مجي  اإلخوة واألخواا عل  شىًرا سيدي الرئيس،  

اآلراء القّيمة اليت  رحها ا مي  صّود ص  صسبب هذا  مداخال هم ونظًرا إىل

االقرتاح بقانو  مل يد من الدراسة ولألخذ اا جاء من آراء من ا مي ، 

 05 وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىًرا،  فضل األخ مجا   مد ف رو. 

 

 21 مجال حممد فخرو: العضو

لمرصة صدر يف صمامي بيا  من اولس األعل  لشىًرا سيدي الرئيس،  

م، صي منذ شهرين، والبيا  يقو  حرفًيا إ  نسبة الطال  يف 2102شهر فقاير 

%، 09م اانت نسبة الطال  2101الببرين  ن ف  سنة بعد صخرى، يف عام 

%، ويف عام 00م 2103%، ويف عام 05م 2102%، ويف عام 02م 2100ويف عام 

 25بد، وعن صي %، ويف ا قيقة هنا صعاب عن صي مشىلة نت7م 2104

ظاهرة؟! هذه نسبة من النسب املقبولة، وصنَت معالي الرئيس ذارا صننا 

% 35%، وحنن   نصل إىل نسبة 7نقتدي بالنسبة املوجودة يف مالي يا وهي 

اليت اانت موجودة يف مالي يا لىي صسع  لت في  هذه النسبة؛ هذه 
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دار يف بياناا ر ية من ا ىومة، ومن جهة حىومية عل   وء نقاش 

جملس النوا ، وبالتالي ال صجد صي مقر للتعديالا املقرتحة، ألنه ال  وجد 

يف الببرين، املوجود شيء  بيعي، وبالتالي  «ظاهرة  ال »ظاهرة ا ها 

 وء ما  صِرح ــ ص  يراجعوا صنفسهم،  يفصمتن  عل  اإلخوا  مقدمي االقرتاح ــ 

 5؛ اآل  اللانة  لبت سبب وراا يطلبو  من صنفسهم بسبب هذا االقرتاح

التقرير، ولى  صمتن  عل  اإلخوا  مقدمي االقرتاح دراسة ا الة يف 

الببرين، وهل بالفعل هي ظاهرة ومشىلة صم ال؟ اإلحصاءاا الر ية  قو  

إنها ليست ظاهرة، وبالتالي ملاذا ص   قانوًنا إ    صان لدي مشىلة 

  ستدعي و عه؟! وشىًرا.

 01 

 :ــــسالرئيـــــــــــ

  مد املسلم.خالد شىًرا،  فضل األخ  

 

 حممد املسلم:خالد  العضو

 05صعتقد ص  سبب ار فا  نسبة الطال  هو سبب شىًرا سيدي الرئيس،  

اجتماعي، صواًل: الثراء، فىل النا  اآل  صغنياء. ثانًيا: الصبة املتطورة عند 

تطوير وا ياة الشبا . ثالًثا: الشهاداا الُعليا والتقدم يف التعليم وال

االجتماعية. ايف آ ي بش ص لديه داتوراه يف علم الفضاء وصقو  له إذا 

صردا ص   ت و  فالبد ص  حتضر دورة  دريبية؟! هذا ال ُيعقل، نعم عندنا 

 21عاداا و قاليد، والشيء الذي يرغب فيه سوف يفعله، ولىن هذا ال يدخل 

م من األجانب، وصحياًنا يف فهم اإلنسا . يف الببرين معظم النا  لديهم خد

 أ ي اخلادمة  قو  إنها غ  مت وجة ولديها ص فا ، وحنن نقبل منها ذلك، 

 و  صَر صحًدا اعرتض من قبل عل  هذا األمر، وشىًرا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 .مهدي ا دادشىًرا،  فضل األخ صهد  
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 :مهدي احلدادأمحد  العضو

  إىل نقطة ذار ها األخت هالة صردا ص  صششىًرا سيدي الرئيس،  

فاي ، حيث قالت إن  ص لب من الذين يت وجو  ص  يلاأوا إىل اإلنرتنت 

وغ ه، وصنا   صقل ذلك، وإمنا قلت إ  من صراد ص  يببث عن شيء فإ  ال 

 5شيء موجود هنا، و  صقل ص  يأخذوا هذه املعلوماا من اإلنرتنت، هذا 

 فاي   عرف قصدي، وشىًرا. ا هاك فيه ال شيء، واألخت هالة
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .سوسن حاجي  قويشىًرا،  فضلي األخت  

 01 

 :سوسن حاجي تقوي العضو

الِنسب اليت  فضل األخ مجا  ف رو بذارها شىًرا سيدي الرئيس،  

يف  ناقص، والسبب هو ــ وا مد   ر  العامل  ــ صدور الشق األو  من 

يغيب عن صذهانىم ص  الطال  يعتق النهاية، وهنا   قانو  األسرة، ولىن ال

 05العديد من القضايا والن اعاا موجودة يف  اام مملىة الببرين، واألخت 

مجيلة سلما  واألخت دال  ال ايد  عرفا  هذا األمر، ما صعنيه هو ص  الطال  

هو املرحلة النهائية وحىم نهائي؛ واليوم غيا  وجود الشق ا عفري من 

األسرة يسبب لنا الىث  من املشاال ووجود العديد من القضايا قانو  

املتوقفة يف ا اام اليت مر عليها العديد من السنواا. صعتقد ص  النسب 

 21املوجودة اآل  اليت  فضل األخ مجا  ف رو بذارها صبيبة، ولىن البد صال 

 نغفل عن القضايا والن اعاا املوجودة يف ا اام، وشىًرا.

 

 :ـــــــــــــسالرئيــ

 .مقرر اللانةشىًرا،  فضل األخ  
 25 

 :نوار علي احملمود العضو

من خال  املداخالا اليت ذارها اإلخوة شىًرا سيدي الرئيس،  

واألخواا صعضاء اولس نأمل من وكارة الرتبية والتعليم وبشىل فوري ص  
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ياة  عمل عل   ثقيف الطلبة والطالباا خال  املراحل الدراسية حو  ا 

ال وجية، واذلك األمر بالنسبة إىل وكارة ش و  اإلعالم اليت نأمل منها ص  

 ستضيف من ص   قوم بعمل برامج  ثقيفية للشبا  املقبل  عل  ال وا ، و

خال  هذه القامج صش اًصا مت صص  يف العالقاا األسرية الناجبة، 

 5وجيه اخلطباء واذلك نأمل من وكارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف  

إىل  ثقيف الشبا  املقبل  عل  ال وا ، واذلك اولس األعل  للمرصة 

 وا معياا األهلية مطلو  منها عقد مثل هذه الدوراا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 01 هل هذا بديل عن االقرتاح بقانو ؟ 

 

 :نوار علي احملمود العضو

القانو ، هذا حل م قت فقط حت  يتم إقرار سيدي الرئيس،  ال

 وشىًرا.

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .منصور  مد سرحا شىًرا،  فضل األخ الداتور  

 

 :منصور حممد سرحانالدكتور  العضو

 21بعد هذه املداوالا راا يرى بع  اإلخوة صن  شىًرا سيدي الرئيس،  

هامجت االقرتاح بقانو ، واألمر ليس اذلك، وإمنا صنا صحبث عن حقيقة، 

فىرة هذا املقرتح ولىنه بهذه الصورة ليس يف  له، وال ينبغي فأنا صحبذ 

ص  حنشر االقرتاح بقانو  يف هذه املادة؛ ا مي   ىلموا عن ص  االقرتاح حشر 

يف هذه املادة من القانو ، وصدخل عنوة يف هذا القانو ، هذه نقطة. النقطة 

 25، حيث األخرى، اإلحصائية اليت ذارها األخ مجا  ف رو وا بة متاًما

صو بت ص  نسب الطال  بدصا  ن ف  شيًئا فشيًئا؛ واخلوف هو صننا إذا 

  بقنا هذا االقرتاح بقانو  فسوف   داد نسب الطال ، وشىًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظاا صخرى؟شىًرا، 

   

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

نية  لبوا اسرتداد االقرتاح بقانو  مل يد يا إخوا ، اإلخوة يف اللانة املع

 من الدراسة، فهل يوافق اولس عل  ذلك؟ 

 

 01 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بق  لدينا عل  جدو   إذ  ُيعاد التقرير إىل اللانة مل يد من الدراسة. 

 قرير وفد الشعبة القملانية ململىة الببرين بشأ  املشاراة يف األعما  

 05ورشة العمل الثانية عشرة لل قاء القملاني  والقملاني ، املنعقدة يف 

يوليو  22إىل  25اململىة املتبدة، خال  الفرتة من ــ  صواسفورد شاير

وفد الشعبة القملانية ململىة الببرين بشأ  املشاراة يف . و قرير م2105

عاا ذاا الصلة، ( لالحتاد القملاني الدولي واالجتما033صعما  ا معية )

، م2105صاتوبر  20إىل  07سويسرا، خال  الفرتة من ــ املنعقد يف  جنيف 

 21 األخت دال  جاسم ال ايد.  فضليفهل هنا  مالحظاا عليهما؟ 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

وفد الشعبة القملانية  قرير بالنسبة إىل شىًرا سيدي الرئيس،  

( لالحتاد القملاني 033ما  ا معية )ململىة الببرين بشأ  املشاراة يف صع

 25لدي استفسار، يف هذه االجتماعاا هنا  ورش عمل وحلقاا نقاشية  الدولي

وصشياء صخرى، وما يهم  يف ال هذا هو مو و  اجتما   نة حقو  

اإلنسا  للقملاني ، وانت صمتن  صراحة ص   رفق لنا  قارير حو  ما جرى يف 



 23املضبطة          م3/4/2102                           ( 78)       2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

من التقرير اإلعالمي الىب  الذي صرسل لنا،  هذه الورش والنقاشاا بداًل

وخاصة ص  مو و   نة حقو  اإلنسا  للقملاني  هو مو و  مهم، ولدينا 

الىث  من القضايا اليت   حتل حت  اآل  وال نعلم صسبا  ذلك؛ حنن نرى ص  

هذه اللانة  رف  إليها شىاوى  بق  لديها يس وعشر سنواا  ستهدف 

 5 رت  دو  صخرى من دو  حسيب وال رقيب. وانت صود ص  بع  الدو  بينما 

صعرف صيًضا عن التقرير الذي مت عر ه عل  ا لسة العامة ماذا مت فيه؟ 

وملاذا   ُ رفق لنا هذه التقارير؟! حيث إنه مت االاتفاء باإلشارة إىل هذا 

املو و  يف سطرين فقط! فيما يتعلق باجتما  النساء القملانياا، سبق 

اد القملاني الدولي  نظيم فعالياا للقملانياا اخللياياا، ومنذ عام لالحت

 01م  وقف عقد هذه اللقاءاا، وألننا اآل  خار  االحتاد الدولي  لبنا من 2101

كمالئنا ص  يثار هذا املو و ، وعند التقائنا املعني  بهذا األمر ناقشناهم 

ما ها وباشرتااا ها وعا بناهم عل  ملاذا ــ رغم ص  دولنا ملت مة اساه

وحبضورها ــ  وّجه األنشطة إىل الدو  األوروبية والدو  اإلفريقية وغ ها؟! 

الدو  اخللياية مت  أسيس دعم القملانياا اخللياياا هلا، ولىنه  وقف، 

 05وانعدمت صوجه  قديم الدعم واملساعدة الفنية، واآل  حنن ندخل السنة 

و و ، ولذلك حنن نطالب صعضاء وفد السادسة و  نَر صي حتر  يف هذا امل

الشعبة القملانية ــ وص  خيا ب صيًضا معالي األخ صهد املال يف هذا الشأ  ــ 

بأ  يتم  سليط الضوء عل  هذا املطلب، ألننا ال نقبل هذا التااهل، حت  لو 

  يىن يف دو  اخلليج سوى صرب  نساء فإنهم مل مو  بأ  يدخلونهن يف 

 21ا يقّدم لسائر النساء القملانياا يف العا ؛ اليوم حنن لدينا برنامج الدعم ام

عضواا يف جملس الشورى باململىة العربية السعودية، ولدينا عضواا يف 

الببرين، واذلك األمر يف الىويت وعما  واإلماراا، صي لدينا نسبة 

اب ة اآل  من النساء هي األاق يف  اريخ النساء القملانياا اخللياياا، 

وبالتالي وبناء عل  ذلك  البت يف عدة مناسباا بأ   تم خما بة االحتاد 

 25القملاني الدولي لإليفاء بالت امه جتاه القملانياا اخللياياا، وال نقبل ص  

 قدم برامج لقملانياا يف دو  صخرى وُيباب هذا ا ق عن القملانياا 
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من يطالبهم  اخللياياا، ولىن حت  ُنل مهم بذلك البد ص  يىو  هنا 

من يث  هذا املو و  بشىل جدي وفوري للنقاش. ال يارة األخ ة وبذلك، 

من اولس لالحتاد القملاني الدولي اانت اشاراة األخ مجا  ف رو من 

جملس الشورى واألخ  مد ا ودر من جملس النوا ، والبد معالي الرئيس 

 5ا م  األخ مجا  ف رو ص  نأخذ يف االعتبار نقطة واحدة ــ وقد  ىلمت فيه

عل  عال ــ وهي ص  الوفد الذي ذهب إىل االجتما  اا  صغً ا جًدا، فإذا 

عدد من األعضاء ومنهم كميال نا يف اولس اانت لديهم ظروف  هنا اا  

، واذلك اإلخوا  يف جملس النوا ، لىن ــ فهم يعذرو وار با اا صخرى 

صنه إذا وجدا اعتذاراا سيدي الرئيس ــ جيب ص  ي خذ يف االعتبار 

 01يوفد صعضاء آخرو  للمشاراة يف صعما   فإنه البد ص واعتذاراا مسبقة 

خاصة ص  بع  االجتماعاا ال  شرتط العضوية يف اللاا  اليت والقملا  

سيتواجدو  فيها، وسنىسب عدة صمور، فمهما اانت  اقة املشارا  ــ 

لن متىنهم من ص  ميروا عل  ال    صو ثالثة ــ  يف االحتاد القملانياوهم اثن

اللاا  املوجودة واملشاراة فيها وص  يروا ما  صرح هنا وهنا ، بالتالي صقرتح 

 05ن هم مسالو  يف عضوية االحتاد القملاني بأنهم هم الوفد اصال نتقيد فقط 

خاصة يف  نة حقو  اإلنسا ، واملشار ، لدينا ــ ما شاء ا  ــ  اقاا، 

. ال نب ل يف املشارااا بالذاا يف االحتاد إليهم ملشاراةا وباإلمىا  إسناد

الدو  اخللياية  إىل استضعافالقملاني الدولي ألننا نعلم متاًما ايف ُيعمد 

والعربية وو    قارير وجتميد شىاوى عليها، مت  ما  واجدنا بىثرة وقوة 

 21ما  ولدي س ا  إىل األخ مجا  ف رو: من حضر اجت .استطعنا ص  نغطي ذلك

 نة القملاني   قو  اإلنسا ؟ صعلم صنه سيايب يف التقرير القادم، لىن 

عل  األقل صريد ص  صعلم ما الذي حصل يف هذا التقرير املوجود صمامنا، 

 وشىًرا.  

 

 25 الرئيـــــــــــــــــس:

 شىًرا،  فضل األخ صهد مهدي ا داد.  
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 :أمحد مهدي احلدادالعضو 

بودي يف هذه العاالة ص  صصث  عل  االم ، شىًرا سيدي الرئيس 

صختنا الع ي ة دال  ال ايد فيما  طرقت إليه من موا ي . يف المة معالي 

رئيس جملس النوا  صود ص  صستفسر هل هذا خيص ا ىومة املوقرة؟ 

 5الفقرة األخ ة  87وس الي إىل سعادة وكير ش و  اولس ، جاء يف الصفبة 

ص  األو ا  اإلنسانية املأساوية اليت  شهدها املنطقة  وص اف املال يف المته»

دفعت مملىة الببرين ودو  جملس التعاو  اخللياي، أل   بادر، ودو  

إبطاء، إىل  اولة ختفيف املعاناة اإلنسانية، عق  قديم شت  صنوا  الدعم 

املادي واملعنوي، إمياًنا منهم بأ  الو   املتفاقم يتطلب سرعة التدخل 

 01تواء، مشً ا إىل ص  دو  جملس التعاو  اخللياي العربية استقبلت واالح

 هل هذا صبيح؟ مالي ! وشىًرا.« املالي  من الناكح  واملهارين العر ...

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شىًرا،  فضل سعادة األخ غامن بن فضل البوعين  وكير ش و   

 05 جملسي الشورى والنوا . 
 

  :ى والنوابوزير شؤون جملسي الشور

شىًرا معالي الرئيس،  املا ُوجه الس ا  إلّي فياب علي اإلجابة. املال 

، والسعودية اانت  تىلم عن ثالثة مالي  الجئ «دو  جملس التعاو »قا  

 21م إىل اليوم وقضية 2100انقطعت بهم السبل، فا ر  منذ  بعضهمسوري، 

عدلت صو ا   إقاما هم انتهت، ومواردهم اذلك، فدو  جملس التعاو 

العمالة السورية صو حت  غ  العمالة، فبعضهم مستثمرو  وخالف ذلك، 

عدلت صو اعهم اا يتناسب م  حفظ ارامتهم يف دو  جملس التعاو ، نعم 

 وصل العدد إىل ذلك، وشىًرا.

 25 

  :الرئيـــــــــــــــس

 ل األخ مجا   مد ف رو.شىًرا،  فض 
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 مجال حممد فخرو: العضو

، ُوجهت بع  األسئلة خبصوص مو و  يدي الرئيسشىًرا س 

االجتما  السابق وصحببت ص  صصجيب عل  النبو التالي: فيما يتعلق بلانة حقو  

اإلنسا  للقملاني ، هذه اللانة جتري صعماهلا بشىل سري وال  صدر صي 

 5 قارير صثناء انعقاد جلساا اللانة وال يتم  صويرها...إخل، إمنا يصدر  قرير 

ي بعد اال فا  عل  القراراا ويعرض يف اولس ا اام، والسبب نهائ

صو  41الرئيسي يف عدم إرفا  هذا التقرير  من  قرير الوفد ألنه يتىو  من 

صفبة حبسب عدد ا االا املوجودة، وعادة نش  إىل ص  التقرير موجود  51

عضاء. ال عل  املوق  اإللىرتوني لالحتاد القملاني الدولي ملن يرغب من األ

 01مداوالا اللانة سرية وممثل مملىة الببرين يف اللانة ليس مقبواًل منه ص  

يتناو  ويتبد، حت  م  الصبافة الببرينية اا دار يف  لك االجتماعاا ألنها 

سرية، وهذه ليست اللانة الوحيدة، إمنا هنا  عدة  ا  هلا الطاب  نفسه. ما 

اد الدولي من بادر صو يبادر، إمنا اانت يتعلق بالنساء القملانياا، ليس االحت

مبادرة من الببرين ثم اإلماراا ثم الىويت، ولىن الىويت    تبقق 

 05مبادر هم بسبب حصو  انت اباا ثانية لديهم و   ف  صي سيدة يف الىويت، 

وبالتالي جيب عل  جمالس دو  جملس التعاو  ص   بادر بتنظيم هذا اللقاء 

س القملاني الدولي للمشاراة يف هذا التنظيم ولياخللياي ودعوة االحتاد 

دعم وال ُينّظم إال إذا وجهت له دعوة من الدو  العىس. االحتاد القملاني ال ي

من الببرين وُعقد هذا اانت  طالبه بتنظيم مثل هذا امل متر، فأو  مبادرة 

 21 امل متر يف الببرين مر  ، وعقد م متر آخر لل لياياا يف دولة اإلماراا

العربية املتبدة. ولىي ص مئن األخت دال  حنن ناقشنا يف مىتب اولس 

الرتحيب وص  عليىم بردهم وجاء هذا املو و  فعاًل ونقلت هذا التصور 

خما بتنا وحنن عل  استعداد لتنظيم مثل هذه الدورة، وبالتالي  أ ي املبادرة 

املشار  يف من الدو  صو الدولة وليس من االحتاد. صعتقد خبصوص الوفد 

 25االجتما  األخ ،  بًعا االم األخت دال  صبيح وقد ُ ّمن هذا الىالم يف 

 قريرنا بأ  عدد صعضاء الوفد قليل، وهم ثالثة صعضاء صنا والداتور سعيد 
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واألخ  مد ا ودر من جملس النوا ، ولىن النا نعرف الظروف اليت 

يىن باإلمىا   حصلت، وم  األسف الشديد اإللغاءاا حصلت متأخرة و 

بالتالي من الناحية اللوجستية من وحا  مقاعد وغرف لو صنبنا صحد األعضاء، 

الصعب إعادة  سمية صعضاء آخرين.  قريرنا يتضمن  وصياا اث ة اا فيها 

 5ص  يبل  الرئاسة منذ بداية  عليه ص  صي عضو يعرف صنه لن يستطي  املشاراة

من املوعد، وقلنا صيًضا عل  العضو  رشيبه، ال ص  يبلغها قبل فرتة قص ة 

الدائم ص  يعطي األولوية للمشاراة يف هذا القملا  عل  املشارااا األخرى، 

اعن  صنا عضو جملس الشورى واألولوية صصعطيها ولس الشورى ال للاا  

الثانية، ال هذا  مناه يف  قريرنا الذي ستناقشونه يف اجتما  قريب إ  شاء 

 01 ، وشىًرا.ا 

 

  :لرئيـــــــــــــــسا

 لي األخت دال  جاسم ال ايد.شىًرا،  فض 

 

 05 دالل جاسم الزايد: العضو

، صشىر األخ مجا  عل  التو يح. حنن نتاب  شىًرا سيدي الرئيس 

ما حيد، يف  نة حقو  اإلنسا  للقملاني ، ففي املوق  ُيدر  ال شيء حت  

عر ه يف ا لسة العامة، فأنا  فاصيل الشىاوى وماذا مت...إخل. التقرير مت 

من القضايا والشىاوى اخلاصة  ةوقد حبثت اللانة جمموع»صس  عل   وء 

 21بادعاءاا انتهاااا حقو  اإلنسا ، وخلصت إىل  قرير مت عر ه يف ا لسة 

، وا لسة العامة مفتوحة والىل يستطي  اال ال  عليها و اعها، «العامة

نا وعرض يف ا لسة العامة صنه خلص إىل فاملفرتض ص  ما ذار يف التقرير ه

ص  يدر  بيا  حوله، فليس هنا  شيء سري وال يوجد ما مين  ص  ُيصرح به، 

إذا اا  هذا خاص بعمل صعضاء اللانة ذا هم فهذا صمر آخر، ولىن ما 

 25انتهت إليه من قراراا وإجراءاا هذا متاح للامي ، بدليل صنه يعرض عنه 

ما مت  قييد صي شيء فيه بإمىاننا اال ال  عليه. مت    IPU قرير، ففي موق 
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األمور اليت حصلت.  المن املفرتض ص  يىو  لدينا علم اا مت خبصوص 

معالي الرئيس، التقرير الذي استلمته اليوم بهذا الىم من الصفباا اله 

( Instagram غطية إعالمية وال صحتا  إىل اال ال  عليه، فأنا صقرص الصبف و)

ا يىفي ، ما يهم  التقارير اليت متت، ما الذي مت خالهلا الشورى وهذ

 5لىي صقرصها وصحتاور م  كمالئي حوهلا، ملاذا هذا الشيء مثاًل األمر فيه 

مفتوح وغ  مغلق، وما هي اإلجراءاا اليت متت؟ نفيدهم ويفيدوننا يف هذا 

ا انب؛ لذلك اانت فىر ي صن  صرغب يف معرفة ما مت وما جرى، 

 .     وشىًرا
 

 01  :الرئيـــــــــــــــس

 ل األخ مجا   مد ف رو.شىًرا،  فض 

 

 مجال حممد فخرو: العضو

األخت دال  ال ايد  طلب ص  نضمن هذا  ،شىًرا سيدي الرئيس 

 05التقرير ما حد، يف جوا يماال صو يف الص  صو يف امبوديا صو يف اليابا ، لو 

ا  لو عنا مالحظة وقلنا اانت قضية الببرين قد ُعر ت يف ذلك االجتم

هذا هو القرار بشأنها. قضية الببرين    عرض عل  مدى االجتماعاا 

الثالثة السابقة وهذا حيسب للببرين عل  ما قدمته، لىن ص  ص من  قريري 

إعالًنا يف االجتما  األخ ،  043ما حد، يف قاراا العا  من قضايا عل  

 21، هل يهم  ص  ص من  قريري شىاوى منهمبرملانًيا مرفوعة  043هنا  

دولة؟ غ  مهم. لذلك قلنا إ  هذا التقرير  21صو  07عضًوا عل   043شىاوى 

مدر  عل  املوق  اإللىرتوني لالحتاد القملاني الدولي، ويصدر التقرير يف 

الوقت نفسه الذي ُيقرص فيه يف ا لسة العامة، إذا يرغب اولس يف ذلك 

ما صقوله هو ما عالقتنا اا آلت إليه األو ا  يف  فسنعطيىم نسً ا منه غًدا.

 25فلسط  صو مصر صو السودا  صو ققص، لذلك ال نضمن التقرير هذا الىالم. 

باإل افة إىل ص  شرح القضية يف التقرير مفصل، فىل قضية عن ال 

ش ص يوجد هلا صفبة ونصف يف التقرير املذاور فيها األسبا  واملسبباا 




