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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الخدمات بخصوص 

( 21مشروع قانون بتعديل المادة )

م 1002( لسنة 47من القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل 

االقتراح المعاقين، )المعد في ضوء 

 بقانون المقدم من مجلس النواب(.
 
 

 

 



 

06 
 

 

 

 م0202 أبريل 02التاريخ : 

 

 

 :مقدمــة

/ ص ل خ 232استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ) 

، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة 2902ديسمبر  90( المؤرخ في 2د 4ف -ت

( لسنة 47القانون رقم ) ( من00مشروع قانون بتعديل المادة )بدراسة ومناقشة 

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين )والمعد في ضوء االقتراح بقانون 0222

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير  المقدم من مجلس النواب(،

ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة أسابيع بشأنه يتضمن رأي اللجنة 

 من تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في الدور الثاني من الفصل  (0

 التشريعي الرابع، في االجتماعات التالية :

 تاريـــخ االجتـــماع االجتماع

 م.0202ديسمبر  00 (00)

 م.0202ديسمبر  02 (00)

 م.0202 ينايـــــر 22 (01)

 م.0202 أبريـــــل 22 (10)

 م.0202 أبريـــــل 22 (11)

 م.0202 أبريـــــل 01 (17)

 م.0202 أبريـــــل 02 (12)

 

، على الوثائق المتعلقةة لمشروع القانون اطلعت اللجنة، أثناء دراستها (0

 بمشروع القانون موضةوع البحةو والدراسةة والتةي اشةتملت علةى مةا

 يلي:

 )مرفق( .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى -

 )مرفق( رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية. -

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  2992( لسنة 44القانون رقم ) -

 )مرفق(المعاقين.

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -
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حضةةةر  العمدددل والتنميدددة االجتماعيدددةلدددوةارة وبددددعوة مدددن اللجندددة  (1

 االجتماع كل من:

 االجتماعي. والتأهيل للرعاية الوكيل المساعد  الجيب فـــــيوس السيدة بدرية .0

 والنواب. الشورى مجلسي تنسيق مستشار   قاروني عبدالوهاب السيد جمال .0

 قانوني. مستشار  يــــــمتول كامل أسامة الدكتور .1

 

 من األمانة العامة بالمجلس: اجتماعات اللجنةشارك في  (7

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي   .0

 المستشار القانوني المساعد. السيد علي عبدهللا العـــــرادي .0

 

  والسيدة أمين سر اللجنة،  السيد أيوب علي طريفاللجنة  تحرير تقريرتولى

 المساعد.اللجنة أمين سر  دانة إبراهيم الشيخ

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: )مرفق( -ثانيـًا

رأت لجنةةة الشةةؤون التشةةريعية والقانونيةةة بمجلةةس الشةةورى سةةالمة مشةةروع 

 القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية:)مرفق(ملخص  -ـًاثالث

الحكومة المرفقة بمشةروع القةانون، وكةذلك رأي وزارة العمةل جاءت مذكرة 

 والتنمية االجتماعية خالل حضورهم اجتماع اللجنة بتحفظات على مشروع القانون.

نسبة ال تقل أما مرئيات الوزارة المقدمة للجنة الحقا فقد أفادت بأن تخصيص 

%( من وظائف الوزارات واألجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامةة 2عن )

%( من رأس مالها لتعيين ذوي 29والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن )
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اإلعاقة فيها، فإن الوزارة تتفق مع هذا االقتراح لما فيه دعم ومسةاندة لةذوي اإلعاقةة 

 ة واالجتماعية بإدماجهم في المجتمع.يصادوتحسين أوضاعهم االقت

ولمواجهةةةة بعةةةال الحةةةاالت التةةةي ال يتقةةةدم فيهةةةا ذوي اإلعاقةةةة لشةةةغل النسةةةبة 

فةي  – وزارة العمل والتنمية االجتماعيةالمذكورة، فإن الوزارة تقترح أن يطلب من 

ترشيح ذوي اإلعاقة المؤهلين والمسجلين لديها لشغل هذه النسبة، وهو  –هذه الحالة 

ما يساهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من ذوي اإلعاقة العاطلين عن العمل المسجلين 

 لدى الوزارة، باإلضافة إلى شغل النسبة المخصصة لهم في الوظائف الحكومية.

أّهل الكثير من ذوي « لست وحدك»كما أوضح ممثلو الوزارة إلى أن مركز 

 لة الدبلوم.اإلعاقة، ومن بينهم  أصحاب المؤهالت الجامعية وحم

 رأي اللجنـة: -ـًا رابع

تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت  

 ،والمستشار القانوني لشؤون اللجان ،أعضاء اللجنةأصحاب السعادة حوله من قبل 

والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون 

وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأنه، كما اطلعت اللجنة على  ومذكرتي الحكومة

رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدا لسالمة مشروع 

وزارة العمل والتنمية القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي 

 االجتماعية.

 المادة األولىة من مادتين نصت يتألف مشروع القانون فضالً عن الديباج

بشأن رعاية  2992( لسنة 44( من القانون رقم )02المادة ) تعديلمنهما على 

%( من مجموع 2وتأهيل وتشغيل المعاقين، بحيو يتم تخصيص نسبة ال تقل عن )

عدد الموظفين من كل وزارة أو شركة من الشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة 

المادة جاءت  %( من رأس مالها للتعيين فيها من ذوي اإلعاقة، فيما29تزيد على )

 مادة تنفيذية.الثانية 
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وبعد تدارس ومناقشة اللجنة لمشروع القانون، وبعد االستئناس برأي ممثلي 

 ، خلصت اللجنة إلى ما يلي:وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بشأن رعاية وتأهيل  2992( لسنة 44( من القانون رقم )02نص المادة )إن  .0

الذي  لغرال المنشودا يحقق )مرفق( وتشغيل المعاقين بصيغته الحالية

 ،وزير بعد موافقة مجلس الوزراءالناط بأ حيو، يستهدفه مشروع القانون

 لتحديد القرار الالزموبالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، إصدار 

الوظائف واألعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين 

من مجموع الوظائف الحكومية، استنادا  ، %(2) عنال يقل ذلك بما وفيها، 

، بمعنى يجوز تعيين ذوي اإلعاقة ( من هذا القانون00المادة ) لنص

%( من مجموع هذه 2) تزيد علىالمؤهلين في الوظائف الحكومية بنسبة 

 الوظائف.

%( من وظائف الوزارات واألجهزة الحكومية 2) نسبة حجزن إ .2

 تزيد عنوالشركات التي تملك الدولة فيها نسبة والمؤسسات والهيئات العامة 

يؤدي إلى عدم إمكانية  فيها، قد ذوي اإلعاقة%( من رأس مالها لتعيين 29)

شغل هذه النسبة من الوظائف لذوي اإلعاقة بسبب قلة عددهم بالمقارنة مع 

الوظائف المحجوزة، األمر الذي يترتب عليه حرمان بعال المواطنين من 

غير ذوي اإلعاقة من التقدم لهذه الوظائف المحجوزة للمعاقين، كما أنه 

جهزة الحكومية لعدم قدرتها سيؤدي إلى إرباك العمل في المؤسسات واأل

 على سد النقص في الجهاز اإلداري والفني بسبب حجز هذه الوظائف.

النافذ يمنح فئة ذوي اإلعاقة األولوية في التعيين في الوظائف  نصال إن .3

القانون، ويلزم  ( من00المادة ) الشاغرة في حدود النسبة المشار إليها في

لعامة بتعيين فئة ذوي اإلعاقة أوالً أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات ا

 في هذه الوظائف إذا توافرت فيهم الشروط المقررة للوظيفة.
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من  %(29) لىالشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد ع إن إضافة .4

%( من مجموع 2رأسمالها ضمن الجهات الحكومية التي تحجز فيها نسبة )

المقترح تعديله لم يأخذ ( 02) نص المادة عدد العاملين في تلك الشركات إلى

( من القانون النافذ التي شملت جميع 00بعين االعتبار ما ورد في المادة )

الشركات سواء التي تشارك في رأسمالها الدولة أو غيرها بصرف النظر 

 عن نسبة مشاركة الدولة.

وإن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم شمول الشركات التي تملك الدولة 

%( من رأسمالها، وبالتالي سيؤدي إلى اإلضرار 29أقل من )فيها نسبة 

بذوي اإلعاقة بحرمانهم من أولوية التعيين في الوظائف الشاغرة في هذه 

 الشركات.

 

بعدم الموافقة، من حيو المبدأ، على  توصي اللجنةوفي ضوء كل ذلك 

 م بشأن0222( لسنة 47( من القانون رقم )00مشروع قانون بتعديل المادة )

رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين )والمعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

وذلك لتحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، من خالل  ،مجلس النواب(

 .ون معه ثمة مبرر للتعديل المقترحبما ال يكالنصوص النافذة، 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -سـًاخام

( من الالئحة الداخلية لمجلةس الشةورى، اتفقةت اللجنةة  30المادة )  إعماالً لنص

 على اختيار كل من :

 ـًا.ـــمقرًرا أصلي  وار علي المحمودـــــــناألستاذ   .0

 .مقرًرا احتياطًيا  األستاذة هالــة رمـــةي فايـــــــة .0
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 ـًا:  توصية اللجنة:ادسس

أثناء دراسةة مشةروع القةانون، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء 

 فإن اللجنة توصي بما يلي :

( مدن 00مشدروع قدانون بتعدديل المدادة ) الموافقةة، مةن حيةو المبةدأ، علةىعدم  -

م بشدددأن رعايدددة وتأهيدددل وتشدددغيل المعددداقين 0222( لسدددنة 47القدددانون رقدددم )

 .)والمعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 

 المجلس الموقر التخاذ الالةم ،،،واألمر معروض على 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                                              ـــودـــــــــنوار علـــي احملم      

 رئيس جلنة اخلدمـات                        نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 مسمى المشروع
 6002( لسمن   47القانون رقم    

بشأن رعايم  وأأييمو وأشم يو    
 المعاقين.

 مسمى المشروع
( 26مشروع قانون بأعديو المادة  

 6002( لسن  47من القانون رق   
بشأن رعاي  وأأييو وأش يو 
المعاقين  المعد في ضوء االقأراح 

 بقانون المقد  من مجلس النواب(
 

 الديباجة
 
 
 
 
 
 

 مسمى المشروع
( 26مشروع قانون بأعديو المادة  

 6002( لسن  47من القانون رق   
بشأن رعاي  وأأييو وأش يو 
المعاقين  المعد في ضوء االقأراح 

 بقانون المقد  من مجلس النواب(
 

 الديباجة
 

 :قرر المجلس اآلأي 

بعمد   (وتعديالته)إضاف  كلم   .2
 6002( لسن  47القانون رق   

بشأن رعاي  وأأييو وأشم يو  
 المعاقين.

توصي اللجنة برفض مشروع 
 القانون
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المعدل بالمرسوم إضاف  عبارة " .6
( لساانة 96بقااانون ر اام )

" إلى الفقرة الخاصم   م4102
بقانون الخدم  المدنيم   مم    

والئحتااه حمم ع عبممارة " 
التنفيذية، الصادرة بالقرار ر م 

 " 4104( لسنة 10)

علمى  إضاف  فقرة جديدة أنص  .3
وعلى القاانون ر ام   الأالي: "

بالتصديق  4100( لسنة 44)
على اتفا ية حقوق األشخاص 

 ".ذوي اإلعا ة

 
 

 )نص الديباجة بعد التعديل(
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 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين .

 االطالع على الدسأور بعد 
( لسمن   47وعلى القانون رقم    

بشممأن رعايمم  وأأييممو   6002
 وأش يو المعاقين 

وعلى قانون الخدم  المدني  الصادر 
( لسمن   74بالمرسو  بقانون رق   

  والئحأه الأنفي ي   الصادرة 6020
  6026( لسن  12بالقرار رق   

 
 
 
 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين .

 بعد االطالع على الدسأور 
( لسمن   47وعلى القانون رقم    

بشممأن رعايمم  وأأييممو   6002
   وتعديالتهوأش يو المعاقين  

وعلى قانون الخدم  المدني  الصادر 
( لسمن   74بالمرسو  بقانون رق   

المعدل بالمرسوم بقاانون    6020
 ،4102( لسنة 96ر م )

( لسانة  44وعلى القانون ر ام ) 
بالتصديق علاى اتفا ياة    4100

 ذوي اإلعا ة، حقوق األشخاص
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
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أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
اآلأي نصه  وقمد صمدقنا   القانون 

 عليه وأصدرناه 

القانون اآلأي نصه  وقمد صمدقنا   
 عليه وأصدرناه:

 (00مادة )
علمممى أصمممحاب العممممو  

يسأخدمون خمسين عمامال     ال ين
فأكثر سواء كانوا يشمأ لون فمي   
مكان واحد أو في أماكن مأفرقم   
إسأخدا  من أرشحه  وزارة العمو 
من واق  سجو قيد ال ين أ  أأييله   
و لك في حدود النسب  الأي أحدديا 
اللجن  العليا بما ال يقو عن اثنمين  

 لعماو. في المائ  من مجموع عدد ا

وم   لك يجوز ألصحاب العممو  

 المادة األولى
( ممن  26بمنص الممادة     يسأبدو

 6002( لسمن   47القانون رقم    
بشأن رعايم  وأأييمو وأشم يو    

 المعاقين  النص اآلأي:
 
 
 
 
 
 

 المادة األولى
  قرر المجلس إعادة صوغ المادة

 على النحو الوارد أدناه.
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المشار إليه  شم و يم ه النسمب     
بإسأخدا  المعاقين عن غير طريق 
الأرشيح من وزارة العمو  بشمرط  
حصوو القيد المنصوص عليه فمي  

 ( من ي ا القانون. 20المادة  
ويكون أعيين المعاقين في المهمن  
الأي أ  أمأييله  لهما واألعمماو    

لمعماق أن  األخرى الأي يسأطي  ا
 يؤديها والمبين  في شهادة القيد. 

ويعفمممى الحاصممملون علمممى 
الأأييو من شروط اللياقم     شهادة

و لمك   -إن وجمد    -الصحي  
بالنسب  لحال  العجز المبين  في ألك 
الشهادة وك لك من شرط إجأيماز  
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اإلمأحان المقرر لش و الوظيفم    
ويجب في جمي  األحواو على كو 

طمار وزارة  من يسأخد  معاقما  إخ 
كأاب موصى   العمو ب لك بموجب
خالو عشمرة    عليه بعل  الوصوو

أيا  من أماري  إسمأال  المعماق    
 للعمو. 

 
 (04مادة )
 

بعد موافق  مجلس الوزراء يجموز  
لوزير العمو بالأنسيق م  الموزير  
ورئيس ديموان الخدمم  المدنيم     
إصدار قرار يحدد فيمه الوظمائع   

 
 
 
 
 
 
 
 

 (04) مادة
 

يصدر مجلس الوزراء بناء علمى  
عرض الوزير المخمأص بشمئون   
الخدم  المدني  وبعد الأنسميق مم    
الوزير  قراًرا يحدد فيه الوظمائع  

 
 
 
 
 
 

 
 ) نص المادة بعد التعديل (

 
يصدر مجلس الوزراء بناًء علمى  

ويعد التنسيق ما   عرض الوزير 
قراًرا رئيس ديوان الخدمة المدنية 
التاي  يحدد فيه الوظائع الحكومي  
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 واألعماو الحكومي  الأمي يكمون  
المؤيلين أولوي  الأعيمين    للمعاقين

 فيها. 
ويسري ي ا الحك  علمى أجهمزة   
الحكوم  والمؤسسما  والهيئما    

 العام . 
ويكون للمعاقين المؤيلين األولوي  
في اإلشأ او في الوظائع واألعماو 
الشاغرة في حدود النسب  المبينم   

 ( من ي ا القانون. 22بالمادة  
 

الحكومي  الأمي يكمون   واألعماو 
للمعاقين المؤيلين الأعيمين فيهما    

% 6وأخصص نسب  ال أقو عمن  
من مجموع عدد الموظفين من كو 

 وزارة للأعيين فيها من المعاقين.
ويسري ي ا الحك  علمى أجهمزة   
الدول  والمؤسسا  والهيئا  العام  
والشركا  الأي أمألك الدول  فيهما  

% ممن رأس  10نسب  أزيد على 
 . مالها

 
 
 
 

الممؤيلين   تعيين المعاا ين يجوز 
وتخصص نسبة ال تقل عان  فيها  

% سنوًيا من عادد الوااائ    4
الشاغرة في الجهاا  الحكومياة   

 لتعيين المعا ين المؤهلين فيها.
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 المادة الثانية 
علممى رئمميس مجلممس المموزراء 

أنفي   –كو فيما يخصه  –والوزراء 
من  اعأباًرابه  عموي ا القانون  وُي

اليو  الأالي لأماري  نشمره فمي    
 الجريدة الرسمي .

 المادة الثانية
 

 دون أعديو
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 م6669 ديسمبر 66التاريخ: 

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 
 

( لسنة 47( من القانون رقم )21المادة )الموضوع: مشروع قانون بتعديل 

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين )المعد في ضوء االقتراح بقانون 1002

  المقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 6669 ديسمبر 5بتاريخ      

مشروع  (، نسخة من6د  6ص ل ت ق / ف  666، ضمن كتابه رقم )المجلس

م بشأن رعاية 1002( لسنة 47( من القانون رقم )21قانون بتعديل المادة )

وتأهيل وتشغيل المعاقين )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  النواب( ،

 عليه للجنة الخدمات.  
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، عقااادت لجناااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة م1022 ديسممممبر 27وبتااااريخ      

وقرار مجلس النواب  ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور،السابعاجتماعها 

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 

لمبااد   إلى عدم مخالفاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 

 رأي اللجنة:

( 47( ممن القمانون رقمم )21مشروع قمانون بتعمديل الممادة )ترى اللجنة سالمة   

ح وتشممغيل المعمماقين )المعممد فممي ضمموء االقتممرام بشممأن رعايممة وتأهيممل 1002لسممنة 

 .من الناحيتين الدستورية والقانونيةبقانون المقدم من مجلس النواب(، 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل 

بخصوص االقتراح بقانون بتعديل 

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 

م، والمقدم من 1021( لسنة 74)

أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة 

 جهاد عبداهلل الفاضل، وزهوة محمد

الكواري، والدكتور عبدالعزيز 

 حسن أبل، والدكتورة فاطمة

هالة رمزي عبدالجبار الكوهجي، و

 فايز.
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 م6106نوفمرب  6 التاريخ :

 

 املرأة والطفلشؤون جنـة لل األولالتقريـر 

 االقتراح بقانون بتعديل قانون الطفلبشأن                  
م، واملقدم من أصحاب 6106( لسنة 73الصادر بالقانون رقم )

عبداهلل الفاضل، زهوة حممد األعضاء: الدكتورة جهاد السعادة 
الكواري، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة عبداجلبار الكوهجي، 

 هالة رمزي فايز.

 رابعمن الفصل التشريعي ال الثالثدور االنعقاد العادي 
 

 : مقدمــة 

ص  033) رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون املرأة والطفلاستلمت جلنة    

اللجنة م، والذي مت مبوجبه تكليف 2342مارس  44املؤرخ يف ( 2د 4ل م ط / ف

( 73االقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ) بدراسة ومناقشة

م، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبداهلل 6106لسنة 

عبداجلبار  الفاضل، زهوة حممد الكواري، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة
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، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير الكوهجي، هالة رمزي فايز

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 

بن صاحل الصاحل رئيس املعايل السيد علي صاحب  أرسل  م2342مايو  41بتاريخ و

ـًا برقم )  جملس الشورى شؤون املرأة ( إىل جلنة  2د  4/ ف م طص ل  052خطاب

االقتراح بقانون ب ، خبصوص املوافقة على طلب اللجنة باسترداد التقرير اخلاصوالطفل

م، واملقدم من أصحاب 6106( لسنة 73بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم )

ء: الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، زهوة حممد الكواري، الدكتور السعادة األعضا

وذلك ملزيد من ، عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة عبداجلبار الكوهجي، هالة رمزي فايز

يتضمن رأي اللجنة  على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقريرالبحث والدراسة 

 بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 

 

معايل رئيس كتاب  شؤون املرأة والطفلاستلمت جلنة م 2342أكتوبر  24وبتاريخ   

اللجنة (، والذي مت مبوجبه تكليف 0د 4ص ل م ط / ف 072) رقم جملس الشورى

( 73االقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ) بدراسة ومناقشة

عضاء: الدكتورة جهاد عبداهلل م، واملقدم من أصحاب السعادة األ6106لسنة 

الفاضل، زهوة حممد الكواري، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة عبداجلبار 
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، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير الكوهجي، هالة رمزي فايز

 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. يتضمن رأي 

 

 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

تدارست اللجنة االقتراح املذكور يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي  .2
 م.2342مارس  22الرابع، يف االجتماع احلادي عشر املنعقد بتاريخ 

 

تدارست اللجنة االقتراح املذكور يف دور االنعقاد العادي الثالـث مـن الفصـل     .1
 م.2342أكتوبر  22التشريعي الرابع، يف االجتماع الثاين املنعقد بتاريخ 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البحـث   .3
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية. -

 )مرفق(. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -

من إعداد السيدة ، وتعديالهتا املقترحةمقارنة بني بعض مواد قانون الطفل جدول  -
 )مرفق(. ميادة معارج املستشار القانوين املساعد

م، من دور 2342مايو  45املنعقدة بتاريخ مضبطة اجللسة الثامنة والعشرين  -
 )مرفق( .االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع
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 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس كل من: -

 املستشار القانوين لشؤون اللجان.              الدكتور هشام شكري بابان .0

 املستشار القانوين املساعد.         السيدة ميـادة جميد معارج .6

 

  زينب يوسف.السيدة توىل أمانة سر اللجنة 

 

 رأي اللجنة: -ثانًيا

ناقشت اللجنة االقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث، وتبودلت وجهات النظر     

هيئة رئيس طلعت على رأي بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين للجنة، كما ا

أعضاء  السادة بعض قبل اليت أثريت من واطلعت على املالحظات، املستشارين القانونني

م، من دور 2342مايو  45الثامنة والعشرين للمجلس املنعقدة بتاريخ اجمللس يف اجللسة 

  .االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع
 

ومن خالل البحث والدراسة رأت اللجنة أن التعديالت اليت أضافها مقدموا  

قتراح جاءت متوافقة مع ما طرحح يف جلسة اجمللس من قبل السادة أعضاء اجمللس اال

( ليكون 03)حيث مت تعديل نص املادة األوىل اليت تتناول املادة خبصوص االقتراح بقانون، 

ر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو ُيحظكاأليت: ) 

 وسيلة مبا فيها وسائل التواصل اإلجتماعي بأيمسموعه أو مقروءة خاصة بالطفل 

(، كما مت مثرية للغرائز اجلنسية أو مشجعة على اجلرمية واإلحنراف األخالقي تكون
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( من القانون حبذف عبارة )أو تشغيله 44تعديل نص املادة الثانية اخلاصة بتعديل املادة )

ي كل فعل يترتب االقتصاد) ويقصد باالستغالل كعمالة رخيصة( ليكون النص كاآليت: 

عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سالمته وصحته ورفاهيته، بإستغالل ضعفه وعدم 

 قدرته على الدفاع عن حقوقه(. 

 

وعليه رأت اللجنة أن التعديالت اليت أجراها مقدموا االقتراح يف الصياغات  

د من احلماية لألطفال القانونية لالقتراح بقانون جاءت يف مصلحة الطفل وحتقق املزي

بصيانة حقوقه، بعد وضع التدابري التشريعية ملنع االستغالل متاشًيا مع ما نصت عليه 

 االتفاقيات الدولية املنظمة هلا مملكة البحرين.

  

كما ناقشت اللجنة املادة الثالثة من االقتراح بقانون اخلاصة بتعديل أمساء اجلهات املعنية 

، وتعديل مسمى الطفل ذي اإلعاقة أينما وردت يف قانون حلايلحبيث تتوافق مع الوضع ا

م، هذا باالضافة إىل تعديل بعض 2342( لسنة 07الطفل الصادر بالقانون رقم )

املصطلحات متاشًيا مع ما نصت عليه االتفاقيات الدولية اليت انضمت هلا اململكة، ورأت 

 اللجنة سالمة رأيها السابق بشأن هذه املادة.
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االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون إىل التوصية جبواز نظر  انتهت اللجنةه وعلي 

م، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد 6106( لسنة 73) رقم

عبداهلل الفاضل، زهوة حممد الكواري، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة عبداجلبار 

. الكوهجي، هالة رمزي فايز

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالًثا

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   03إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من :

ـًا.        الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل .7  مقرًرا أصلي

ـًا.الدكتور حممد علي حسن علي          .7  مقرًرا احتياطي

 

 توصية اللجنة: -ـًارابع
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما       
 

( لسنة 73االقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ) جواز نظر

م، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، 6106
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زهوة حممد الكواري، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة عبداجلبار الكوهجي، هالة 

. رمزي فايز

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 
 أ. هالة رمزي فايز                                                       أ. فاطمة الكوهجي    

 لجنةالرئيس                                                           لجنةالنائب رئيس        
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 م1022 مارس 22التاريخ: 
 

 

 هالة رمزي فايز       احملرتمة/ سعادة األستاذة
 ملرأة والطفلشؤون ارئيــس جلنة  

 
 

( لسنة 34االقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم )الموضوع: 

م، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور جهاد عبدهللا الفاضل، 1021

زهوة محمد الكواري، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، 

 .هالة رمزي فايز

 تحية طيبة وبعد،،

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 6660 مارس 66بتاريخ      

االقتراح  ، نسخة من(6د  6ص ل ت ق/ ف  666م )كتابه رقالمجلس، ضمن 

م، والمقدم من 1021( لسنة 34بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم )

أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور جهاد عبدهللا الفاضل، زهوة محمد الكواري، 

إلى  ،ي فايزالدكتور عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، هالة رمز

ه وإبداء المالحظات عليه للجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشت

 .ن المرأة والطفلشؤو
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عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م 1022 مارس 22وبتاريخ      

، الماذكور، ومذكرتاه اضيضااحية قاانونقتاراب ب، حيث اطلعت علاى ااالسادس عشر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبااد   قاانونقتاراب بإلى عدم مخالفاة اا –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

االقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ترى اللجنة سالمة      

من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور جهاد عبدهللا م، والمقدم 1021( لسنة 34)

الفاضل، زهوة محمد الكواري، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة عبدالجبار 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، الكوهجي، هالة رمزي فايز

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 


