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 العضـــــــــو أحمــــــــــــد .عراهيـــــــــــم عهــــــــــــ اد. .3

 العضــــو الــــددتور أحمــــد ســــالم العــــري . .6

 العضـــــــــــو أحمـــــــــــد مهـــــــــــدي الحـــــــــــداد. .3

 العضـــــــــــو جاســـــــــــم أحمـــــــــــد المهـــــــــــ  . .4

ــــــــــب. .5 ــــــــــد المعب ـــــــــــمعة محم  العضــــــــــو ج

ـــدا  الفا ـــل. .2 ـــاد عب ـــددتورة جه  العضـــو ال

 العضـــــــــــو جـــــــــــواد حبيـــــــــــب الخيـــــــــــا . .7

 العضـــــــــــو جـــــــــــواد عبـــــــــــدا  عبـــــــــــا . .1

ـــــــــــب. .9 ـــــــــــار  النعيم ـــــــــــد مب  العضـــــــــــو حم

 العضــــــــــو االــــــــــد حســــــــــين المســــــــــقطب. .31

 العضــــــــــو امــــــــــيس حمــــــــــد الرميحــــــــــب. .33

ــــــــــاعب. .36 ــــــــــد المن ــــــــــ  أحم  العضــــــــــو دروي

ـــــــــــــدا  فـــــــــــــر . .33  العضـــــــــــــو ر ـــــــــــــا عب

ــــــــــــل ال .34 ــــــــــــد.العضــــــــــــو ســــــــــــامية الي  مؤي

 العضــــو الــــددتور ســــعيد أحمــــد عبــــدا . .35

ـــــــــــة. .32 ـــــــــــد    رحم  العضـــــــــــو صـــــــــــاد  عي

 .ةالعضـــــــو عــــــــاد  عبــــــــدالرحمن المعــــــــاود .37

 العضـــــــو عبـــــــدالرحمن محمـــــــد جمشـــــــير. .31

 العضــــو الــــددتور عبــــدالع ي  حســــن أعــــل. .39

 العضو الددتور عبدالع ي  عبـدا  العجمـا . .61

ــــدالوهاب عبدالحســــن المنصــــور .63  .العضــــو عب

ـــــــــــــب عيســـــــــــــ  أحمـــــــــــــد. .66  العضـــــــــــــو عل
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 العضــــــــــــو فــــــــــــؤاد أحمــــــــــــد الحــــــــــــاجب. .64
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 العضـــو الـــددتور منصـــور محمـــد ســـرحا . .62
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 5المضبطة     م33/33/6132 (                 33)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

يد عبدالجليل .عراهيم    طريف األمين وقد حضر الجلسة سعادة الس

العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحمومة سعادة السيد غانم عن فضل 

 البوعينين وزير شؤو  مجلسب الشورى والنواب. 

 

 5 دما حضر الجلسة عع  ممثلب الجهار الرسمية وهم:

 

 الداالية من وزارة: 

 اإلدارية.الرائد الردن عهد راشد النجم رئيس شعبة الشؤو   -3

لنقيب محمد يونس الهرمب رئيس شعبة االتصا  عمجلسب ا -6

 31 الشورى والنواب واللجا  الوزارية عقيادة افر السواحل.

لنقيب محمد سامب األحمد رئيس شعبة التسجيل والترايص ا -3

 عقيادة افر السواحل.

 الصديقب رئيس الشؤو  الذاتية.أحمد المالزم أو  فاطمة  -4

 الجازي من .دارة الشؤو  القانونية.المالزم أحمد عبدا   -5

 35قيادة عالسيد محمد توفيق البخيت رئيس قسم الشؤو  القانونية  -2

 افر السواحل.

 

 عمل والتنمية االجتماعيةال من وزارة: 

السيد االد عبدالرحمن الموهجب الوديل المساعد لتنمية  -3

 61 المجتما.

 الددتور أسامة دامل محمود المستشار القانونب. -6

 السيد جما  عبدالوهاب قارونب مستشار ممتب الوزير. -3

السيد صاد  عبدعلب سهوا  رئيس قسم المراد  التأهيلية  -4

 األداديمية المهنية.

 65 

 المواصالر واالتصاالر من وزارة: 

ميا  المعت  عا  اآلغا مدير .دارة تسجيل السفن وشؤو  السيد  -

 البحارة.
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 :من وزارة شؤو  مجلسب الشورى والنواب 

الوديل المساعد لشؤو  مجلسب عبدالعظيم محمد العيد السيد  -3

 .الشورى والنواب

 أدبر جاسم عاشور المستشار القانونب.السيد  -6

 5 وعدد من مديري اإلدارار ورؤساء األقسام وموظفب الوزارة.ــ 

 

 شؤو  اإلعالم من وزارة: 

السيد يوسف محمد .سماعيل مدير .دارة التلف يو  القائم  -

 .دارة وسائل اإلعالم.عأعما  مدير 

 31 

  ديوا  الخدمة المدنيةمن: 

السيد صالح الدين عبدالرحمن عجال  مدير عام السياسار  -3

 واألجور.

 السيدة أمينة أحمد القعود مدير .دارة التنظيم والهندسة اإلدارية. -6

 35 

دمــا حضــرها الــددتور أحمــد عبــدا  ناصــر األمــين العــام 

معلومـار، والسـيد عبدالناصـر المساعد للموارد البشرية والمالية وال

محمد الصديقب األمين العـام المسـاعد لشـؤو  الجلسـار واللجـا ، 

ــة الم ــيس هي  ــدالوهاب البرزنجــب رئ ــددتور عصــام عب تشــارين سوال

 61القانونيين عالمجلس، وأعضاء هي ة المستشارين القانونيين عالمجلس، 

دما حضرها عـدد مـن مـديري اإلدارار ورؤسـاء األقسـام ومـوظفب 

 الرئيس الجلسة: معالباألمانة العامة، ثم افتتح 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 65عســم ا  الــرحمن الــرحيم، أســعد ا  صــباحمم عمــل ايــر، 

ــتح الجلســة ــث مــن الفصــل  نفت ــادي الثال الخامســة مــن دور االنعقــاد الع

التشريعب الراعا، ونبدأ عتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عـن 
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الجلسة الساعقة. تفضل األخ عبدالجليل .عراهيم    طريف األمين العـام 

 للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

 5وعرداتـه، السـالم علـيمم ورحمـة ا  شمرًا سيدي الرئيس، 

ــر، ــا عمــل اي ــذر عــن حضــور هــذ   وأســعد ا  صــباحمم جميعً اعت

وسـمير صـاد  جمـا  محمـد فخـرو  الجلسة دل من أصحاب السعادة:

ــة  ــة أاــرى، البحارن ــف مــن جه ــة رســمية عتملي ــب مهم ــة علــب وف جميل

دال  وللســفر اــار  المملمــة،  والســيد  ــياء يحيــ  الموســويســلما  

 31واالد محمد المسـلم والـددتور محمـد علـب حسـن علـب جاسم ال ايد 

وعســام .ســماعيل البنمحمــد والــددتورة سوســن حــاجب تقــوي وزهــوة 

فب مهمـة رسـمية عتمليـف محمد المواري ونانسب دينا .يلب اضوري 

 وشمرًا.، من المجلس
 

 35 الرئيـــــــــــــــس:

شـــمرًا، وعهـــذا يمـــو  النصـــاب القـــانونب النعقـــاد الجلســـة 

.لــ  البنــد التــالب مــن جــدو  األعمــا  والخــا   اآل وننتقــل  متــوافرًا.

فهـــل هنـــا  مالحظـــار عالتصـــديق علـــ  مضـــبطة الجلســـة الســـاعقة، 

  ؟ عليها

 61 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس: 

.لـ  البنـد  اآل وننتقـل  .ذ  تقر المضبطة دما وردر .لـيمم.

ــا  والخــا  ع ــن جــدو  األعم ــالب م ــواردة،الرســائل الت  65تفضــل األخ  ال

 عبدالجليل .عراهيم    طريف األمين العام للمجلس. 
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 األمين العام للمجلس:
رسائل معـالب السـيد أحمـد عـن .عـراهيم  شمرًا سيدي الرئيس،

المــال رئــيس مجلــس النــواب عخصــو  مــا انتهــ  .ليــه مجلــس النــواب 

م عشــأ  تحصــيل 6135( لســنة 65رقــم )مرســوم عقــانو   حــو  التــالب:

ــاطق التعميــر. دلفــة ــة فــب من  5وقــد تمــت  .نشــاء وتطــوير البنيــة التحتي

ــه .حال ــة ت ــ  لجن ــة.ل ــة والبي  ــق العام ــة الشــؤو   المراف ــا .اطــار لجن م

  عنـاء علـ  اقتـراحين ا)مصاغ ينقانون امشروعو .التشريعية والقانونية

( 31عقانونين من مجلس النواب( عتعديل عع  أحمـام القـانو  رقـم )

.لـ  لجنـة تهمـا .حال  الضما  االجتماعب. وقد تمـت م عشأ6112لسنة 

 31 ، وشمرًا.ما .اطار لجنة الشؤو  التشريعية والقانونية الخدمار

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

.لـــ  البنـــد التـــالب مـــن جـــدو  األعمـــا   اآل وننتقـــل  شـــمرًا،

 عمواصــــلة مناقشــــة تقريــــر لجنــــة المرافــــق العامــــة والبي ــــةوالخــــا  

ــانو    35عشــأ  قواعــد التســجيل والســالمة الخاصــة عخصــو  مشــرو  ق

عالســفن الصـــغيرة، )المعـــد فـــب  ـــوء االقتـــراح عقـــانو  المقـــدم مـــن 

علـب عيسـ   وأطلـب مـن األخ (.37مـن المـادة ) اعتـداءً مجلـس الشـورى(

 تفضل.  أحمد مقرر اللجنة التوجه .ل  المنصة فلي

 

 61 :علي عيسى أحمدالعضو 

توصـب اللجنـة عالموافقـة  :(37المادة ) شمرًا سيدي الرئيس، 

 عل  هذ  المادة عالتعديل الوارد فب التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 65 مالحظار عل  هذ  المادة؟هنا  هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس
 ؟عتعديل اللجنة المادةهذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
وننتقـل .لـ  المـادة التاليـة، ، عتعديل اللجنـة .ذ  تُقر هذ  المادة 

 اللجنة. تفضل األخ مقرر

 

 31 علي عيسى أحمد:العضو 

توصب اللجنة عالموافقة عل  هذ  المادة عالتعديل  :(31المادة ) 

 الوارد فب التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 35األخ صـاد  عيـد  تفضـل مالحظار عل  هـذ  المـادة؟هنا  هل  

    رحمة. 

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:
أســعد ا  صـــباحمم عمـــل ايـــر.  شــمرًا ســـيدي الـــرئيس، 

 61 ( )وتحديــدًا البنــد  31المالحظــة التــب أود ذدرهــا تتعلــق عالمــادة 

أيـام  7المتعلق عوقف الترايص. اللجنة الموقرة أعطت المخالف فتـرة 

عمل للتظلم دتاعة .ل  وزارة الدااليـة، ومـن ثـم أوجبـت علـ  الـوزارة 

ــا هــو  ــتظلم دم ــديم ال ــاريخ تق ــن ت ــتظلم اــال  أســبو  م ــب ال ــت ف الب

مذدور فب المادة، ويعتبـر فـوار هـذا األسـبو  عمثاعـة رفـ  للـتظلم. 

 65وجـود .جـازة ذلـك صـل الـتظلم .لـ  الـوزارة وصـاد  سؤالب: ماذا لـو و

والجــواب  هــل األســبو  دــا ر للنظــرفقــد تمتــد .لــ  يــومين أو ثالثــة، 

ا؟  فـــب اعتقـــادي أ  مـــدة أســـبو  غيـــر عحيـــث يعتبـــر الـــتظلم مرفو ـــً
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ا أ  عــدم وصــو  الــرد يعتبــر عمثاعــة رفــ  للــتظلم. ومنطقيــة  اصوصــً

 «.أسبو »ة أيام عمل عدالً من دلم 7المدة  مو تجو أ  رأ
  

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 أيام عمل. 7ممتوب  

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:
ــوزارة ممتــوب دلمــة   ــة عــدم رد ال هــذ  و، «أســبو »فــب حال

 زار، وشمرًا.اصوصًا .ذا دانت هنا  .جاومنطقية المدة غير 

 31 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ فؤاد أحمد الحاجب. 

 

 أحمد الحاجي:العضو فؤاد 
ــرئيس،  ــة  شــمرًا ســيدي ال ــراح األخ صــاد  رحم  35أعتقــد أ  اقت

ــة ال تمــانا فــب تغييــر دلمــة  ــه واللجن ــه ولــه وجاهت اقتــراح فــب ممان

 لمب تتسق الفقرتا ، وشمرًا. «أيام عمل 7»عبارة .ل   «أسبو »

 

 :الرئيـــــــــــــــس
ـــانونيين   ـــة المستشـــارين الق ـــيس هي  ـــة األخ رئ  61شـــمرًا، الحقيق

ــالمجلس  ــل األايــرة ع ــ  نقطــة تخــص الفقــرة قب ــب تقــو : نبهنــا .ل الت

ولمل ذي شأ  أ  يتظلم دتاعة .لـ  وزيـر الدااليـة أو مـن يفو ـه »

فـب هـذا »ولـيس « مـن هـذا القـرار»والصـحيح  ،«...فب هذا القرار

 أارى؟ مالحظارهنا  هل . «القرار
 65 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس
 ععد التعديل.  ( )البند تفضل األخ مقرر اللجنة عقراءة  

 

 علي عيسى أحمد:العضو 
ــد  ال   ــراء » :بن ــر الســواحل أو الخب ــادة اف ــا المختصــين عقي  5من

ــا ألحمــام هــذا القــانو   ــالهم وفقً ــن أداء أعم ــا م ــن قبله ــدعين م المنت

تنفيـذًا لـه. وفـب جميـا األحـوا  يصـدر قائـد افـر والقرارار الصادرة 

السواحل قرار الوقف والمنا من اإلعحار فور عـر  األمـر عليـه عقـب 

 ـب  المخالفــة، ويخطــر المــراص لـه عــالقرار فــور صــدور  عخطــاب 

ــر  ــ  وزي ــة .ل ــتظلم دتاع ــم الوصــو . ولمــل ذي شــأ  أ  ي  31مســجل ععل

أيــام عمــل مــن الدااليــة أو مــن يفو ــه مــن هــذا القــرار اــال  ســبعة 

يخ لـــتظلم اـــال  ســـبعة أيـــام عمـــل مـــن تـــارتـــاريخ علمـــه. ويبـــت فـــب ا

 .«تقديمه،...

 

 35 :الرئيـــــــــــــــس

التعــديل الــذي قــرأ  األخ ع المــادةهــذ  هــل يوافــق المجلــس علــ   

 ؟مقرر اللجنة
 

 )أغلبية موافقة(
 61 

 :الرئيـــــــــــــــس
وننتقـل .لـ  ، الجلسةلمطروح فب تعديل االع .ذ  تُقر هذ  المادة 

 تفضل األخ مقرر اللجنة.المادة التالية، 

 

 65 علي عيسى أحمد:العضو 

توصب اللجنة عالموافقة عل  هذ  المادة عالتعـديل  :(39المادة )

 الوارد فب التقرير.
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 :الرئيـــــــــــــــس
األخ أحمـد مهـدي  تفضل مالحظار عل  هذ  المادة؟هنا  هل 

 الحداد. 

 

 5 مهدي الحداد:العضو أحمد 

ـــا. ســـؤالب .لـــ   شـــمرًا ســـيدي الـــرئيس،  صـــباح الخيـــر جميعً

ر  الـــدولب؟ هـــل اإلاـــوا  فـــب وزارة الدااليـــة: مـــاذا تقصـــدو  عـــالعُ

تعنـ  عهـذا الشـأ ؟ أتمنـ  علـ  المقصود هو االتفاقيـار الدوليـة التـب 

 اإلاوا  من وزارة الداالية اإلجاعة عن هذا االستفسار، وشمرًا.

 31 

 الرئيـــــــــــــــس:
األخ أحمــد الحــداد يســأ  اإلاــوة فــب وزارة الدااليــة شــمرًا،  

عن مفهومهم للعـر  الـدولب، هـل هنـا  اتفاقيـار أو .جـراءار معينـة 

نقيب محمد سامب تفضل التتم عهذا الخصو  ومتعار  عليها دوليًا؟ 

 35 . األحمد رئيس شعبة التسجيل والترايص عقيادة افر السواحل

 

 س شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل: رئي
ــرئيس، معــالبشــمرًا   ــة ال ، (IOM) عخصــو  المنظمــة الدولي

 نعم هذا هو المقصد من العر  الدولب، وشمرًا.

 61 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شمرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو
 65االتفاقيـار »األصح أ  يتم النص عل   شمرًا سيدي الرئيس، 

. العـر  ال «العـر  الـدولب»عـدالً مـن  «الدولية الخاصة عهذا الشأ 
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يعتبـــر اتفاقيـــة، فاالتفاقيـــار الدوليـــة هـــب مـــن تلـــ م الـــدو  وليســـت 

األعرا  الدولية، ومملمة البحرين منضمة .ل  عـدة اتفاقيـار دوليـة 

مـا مراعـاة »  نقـو : فيما يخص القانو  البحـري، وعالتـالب األصـح أ

 ، وشمرًا.«ما تقضب عه االتفاقيار الدولية الخاصة عهذا الشأ 

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
تفضــل ســعادة السـيد غــانم عــن فضـل البــوعينين وزيــر شـمرًا، 

 شؤو  مجلسب الشورى والنواب. 
 

 31 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

لن أتملم عن نص المـادة مـن الناحيـة  الرئيس، معالبشمرًا  

ــ ــة، ألن ــدولب  بالقانوني ــة ال أعــر  مــا .ذا دــا  العــر  ال عمــل أمان

ولمــن أعتقــد أننــا حاليًــا نــتملم عـــن  ؟جــ ءًا مــن االتفاقيــار أم ال

ــا، ودمــا عيفنــت فــب  351الســفن الصــغيرة التــب حمولتهــا أقــل مــن  طنً

 35بــــواني ( الجلســـة الســـاعقة أ  المقصـــود عالســـفن الصـــغيرة هـــو )ال

ا من السفن الصغيرة، وهذ  النوعية من السفن غير مو)الداو( وغيره

موجـــودة فـــب االتفاقيـــار الدوليـــة، وعالتـــالب ال تحممهـــا االتفاقيـــار 

الدوليــة. .  االتفاقيـــار الدوليــة مثـــل القـــانو  البحــري واـــال  ذلـــك 

تخــص الســفن العــاعرة والســفن المبيــرة والحــامالر، وحاليًــا نحــن 

 61ســفن التــب قــد يحممهــا العــر  أدثــر ممــا تحممهــا نــتملم عــن ال

 القوانين، وشمرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شمرًا، تفضل األخ فؤاد أحمد الحاجب. 

 65 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
أتفــق مــا مــا تفضــل عــه ســعادة وزيــر  شــمرًا ســيدي الــرئيس، 

شؤو  مجلسب الشورى والنواب، فـاألعرا  الدوليـة سـبقت القـوانين، 
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قد تطبق فب غير الميا  اإلقليمية التاععـة لمـل دولـة، حيـث لـم  وهب

تمــن هنــا  اتفاقيــار تحمــم مــا عــين الــدو ، و.نمــا دانــت هنــا  

أعرا  منظمة فيما عـين الـدو  فـب أعـالب البحـار، وفـب البحـار التـب 

تمو  غير تاععة لسـلطة أي دولـة فـب مياهـا اإلقليميـة. هـذ  األعـرا  

 5انـت منظمـة للعالقـار البحريـة فيمـا عــين الدوليـة سـبقت القـوانين ود

الــدو  فيمــا يتعلــق عتجــاوزار قباطنــة الســفن، واإلســاءار المتعمــدة 

لــبع  الســفن، ومعاملــة الردــاب فــب الســفن، وهــذ  الســفن ال تقــل 

طنًــا ومــا ذلــك تحممهــا األعــرا  الدوليــة قبــل  351حمولتهــا عــن 

هذ  الفقرة  صدور االتفاقيار والقوانين البحرية، وهذا ما نصت عليه

 31 ، وشمرًا.39من المادة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
نقيـــب محمـــد يـــونس الهرمـــب رئـــيس شـــعبة ال شـــمرًا، تفضـــل 

  االتصا  عمجلسب الشورى والنواب واللجا  الوزارية عوزارة الداالية.

 35 

 رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى

 والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:  
.  مـن و ـا هـذا الـنص دـا  دقيقًـا  الـرئيس، معـالبشمرًا  

ــدولب  ــانو  ال ــة، ومســتوعبًا اســتيعاعًا دــامالً للق ــة القانوني ــن الناحي م

ــا   61البحــري. نحــن ال نتعــاط  مــا القــانو  الــدولب البحــري دونــه قانونً

جنائيًا أو دستوريًا، فله طبيعة ااصة، حيث .نه ينظم سـيادار الـدو  

ألعرا  الدولية. هنا  أعرا  ال نعتد عها فب البحار، وهو قائم عل  ا

وتنظر من قبل محممة العـد  الدوليـة وغيرهـا علـ  مسـتوى العـالم، 

منها مبدأ حسـن الجـوار وعـدم التـدال  ،ولم تصغ فب اتفاقيار دولية

 65فــب الشــؤو  الدااليــة والعديــد مــن األمــور التــب لــم تصــغ فــب قــوانين 

الــدو  علــ  مســتوى واتفاقيــار، ولمنهــا مبــادا وأعــرا  قامــت عــين 

ــم  ــدولب البحــري، ععضــها صــيغت فــب اتفاقيــار وععضــها ل القــانو  ال

تصغ، وعالتالب األسا  أ  يبـدأ القـانو  عـالعر  الـدولب ومـن ثـم يـتم 
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التـدر  عـذدر االتفاقيـار والمعاهـدار الدوليــة، وقـد يـنص عليـه فــب 

اتفاقيــة دوليــة ععــد أ  ترتضــيه ســيادار الــدو  ذاتهــا، وعالتــالب مــن 

احية القانونية األوفق واألسلم أ  نبدأ عذدر األعرا  الدولية ومـن الن

 ثم نأتب عل  ذدر االتفاقيار والمعاهدار الدولية، وشمرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
تغطيــة حــاالر مــن مــن المعــرو  أ  القــانو  .ذا اــال شــمرًا،  

ــة، يلجــأ القا ــب .لــ  األعــرا  الدوليــة ســواء دــا  فــب هــذا  معين

القانو  أو فب القوانين األارى، حيث يعتبر العر  عمثاعة القانو  فب 

ــؤدي .لــ  الغــر ، لــذلك أعتقــد أ  قضــية  ــو القــانو  ممــا ي ــة ال  31حال

 .أحمد مهدي الحدادتفضل األخ ما المادة.  ةالعر  الدولب مستقيم
 

 :أحمد مهدي الحدادالعضو 
ا موصـو  .لـ  اإلاـوا  والشـمر أيضًـ  شمرًا سيدي الـرئيس، 

 35فـــب وزارة الدااليـــة علـــ  هـــذا الجـــواب. عنـــدما يحـــد  اـــال  عـــين 

الدوليـة المختصـة فـب هـذ  األمـور ال تأاـذ العد  محممة فدولتين، 

عالعر  و.نما تأاذ عالقوانين وعاالتفاقيار الموقعـة عـين الـدولتين، وال 

ذ  تعتمد عل  العر ، فالقانو  أقوى من العر ، أحببت أ  أو ح هـ

 النقطة، وشمرًا. 
 61 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظار أارى؟شمرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 65 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل  هذ  المادة عتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 31 
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 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقـل .لـ  المـادة التاليـة، .ذ  تُقر هذ  المـادة عتعـديل اللجنـة.  

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 5 علي عيسى أحمد: العضو

توصب اللجنة عالموافقة عل  هذ  المادة عالتعـديل : (61)المادة  

 الوارد فب التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
ــة  ؟علــ  هــذ  المــادة هــل هنــا  مالحظــار   31تفضــلب األاــت هال

 رم ي فاي . 

 

 فايز:العضو هالة رمزي 
ــرئيس،  ــد  شــمرًا ســيدي ال ــدي استفســار عخصــو  البن ( د)ل

 35عحــرر الســفينة أو الرعــا  .ذا أمجهــ  الســفينة »الــذي يــنص علــ  أ : 

ذا ، هـ«عحـاررغم صدور قرار من قائد افـر السـواحل عمنعهـا مـن اإل

البنــد يتحــد  عــن الســفينة غيــر الصــالحة لدعحــار التــب قــد تمــو  

مــن صــدور قــرار عمنعهــا مــن  محملــة عأشــخا  وأعحــرر علــ  الــرغم

اإلعحــار، والتــب قــد تتعــر  لحــاد  ويتــوف  مــن عليهــا، فهــل عقوعــة 

 61الحبس عمدة ال ت يد علـ  شـهر و عغرامـة ال تتجـاوز ثالثمائـة دينـار أو 

عإحدى هاتين العقـوعتين تـوازي الضـرر الـذي مـن المممـن أ  يحـد  

عــة فــب مثــل هــذ  الحالــة؟  أرى أ  هنــا  عــدم تناســق مــا عــين العقو

 والفعل المجرم والضرر الذي قد يقا فب هذ  الحالة، وشمرًا.

 

 65 :الرئيـــــــــــــــس

ـــــددتورة شـــــمرًا، تفضـــــلب األاـــــت   ـــــدالجبار ال ـــــة عب فاطم

 الموهجب. 
 



 5المضبطة     م33/33/6132 (                 63)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة  العضو
أتفـق مــا مـا تفضـلت عــه األاـت هالــة  شـمرًا سـيدي الــرئيس، 

لعقوعـة المنصـو  عليهـا عنـد مخالفـة رم ي، فهنا  عدم توافق فب ا

مالــك »يــنص علــ :  (أ)، فالبنــد (ب)البنــد أ وعنــد مخالفــة البنــد 

 5رة فــب الســفينة الــذي يطلــب تســجيلها ععــد انتهــاء المواعيــد المــذدو

مالـك »يـنص علـ :  (ب)، عينمـا البنـد «( من هـذا القـانو 2المادة )

ه فـب المـادة السفينة الـذي ال يبلـغ عـالتغيير أو العطـب المنصـو  عليـ

لمـن يخـالف نفسـها ، ديـف تمـو  العقوعـة «( من هذا القـانو 33)

؟ فالمخالفتـا  مختلفتـا  (ب)ولمـن يخـالف نـص البنـد  (أ)نص البند 

 31عســـبب فــب الشــدة، األو  لـــم يســجل الســـفينة فــب الموعـــد المحــدد 

أدر .ل  ذلك، والثـانب لـم يبلـغ عـن عطـب فـب السـفينة  ةمعين ظرو 

 قد يؤدي .ل  أ رار جسيمة للسفينة عمن عليها.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 35 هل تطالبو  عتغليظ العقوعة؟  

 

 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة  العضو
ال تــوازي  (أ)نعــمأل أل  المخالفــة المنصــو  عليهــا فــب البنــد  

، مخالفة عدم التسجيل فـب (ب)عليها فب البند  المخالفة المنصو 

 61الموعد المحدد ال توازي مخالفة عدم التبليغ عن العطب الموجود فـب 

الســفينة، وهــذا قــد يــؤدي .لــ  اســائر فــب األرواح، وعالتــالب العــد أ  

، أو أ  تمــو  العقوعــة (ب)تمــو  العقوعــة أشــد عنــد مخالفــة البنــد 

 .، وشمرًا(أ)أاف عند مخالفة البند 

 

 65 الرئيـــــــــــــــس:

نقيب محمـد يـونس الهرمـب رئـيس شـعبة ال شمرًا، تفضل األخ 

  االتصا  عمجلسب الشورى والنواب واللجا  الوزارية عوزارة الداالية.
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 رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى

 والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:  
.  مداالــة األاــت الــددتورة فاطمــة  الــرئيس، معــالبشــمرًا  

الموهجب دقيقة جدًا، حيث .  النص الوارد من الحمومـة عالنسـبة 

 5.لــ  تحديــد العقوعــة أعطــ  مرونــة للقا ــب فــب تحديــد العقوعــة التــب 

تتناسب مـا المخالفـة، والتـب تتـراوح مـن شـهر .لـ  سـتة أشـهر، فقـد 

رامـة ال يعاقـب عـالحبس مـدة ال تجـاوز سـتة أشـهر وعغ:»نص علـ  أ  

، ...«ت يد عل  ثالثمائـة دينـار أو عإحـدى هـاتين العقـوعتين دـل مـن: 

 2وعالتالب هنا  مرونة لدى القا ـب عتحديـد العقوعـة مـن أسـبو  .لـ  

 31أشهر، عينما النص المقترح من قبل مجلـس النـواب الـذي أيدتـه لجنـة 

يعاقــب »المرافــق العامــة والبي ــة عمجلســمم المــوقر نــص علــ  أ : 

ة ال ت يــد علــ  شــهر وعغرامــة ال تجــاوز ثالثمائــة دينــار أو لحبس مــدعــا

ـــة «عإحـــدى هـــاتين العقـــوعتين دـــل مـــن: ... ، وعالتـــالب تحديـــد عقوع

الحـبس عمــدة ال ت يـد علــ  سـتة أشــهر تسـمح للقا ــب المراوحـة عــين 

 35مناسبة العقوعة والمخالفة المرتمبـة، حيـث .  مخالفـة عـدم تسـجيل 

عــن مخالفــة عــدم اإلعــال  عــن الســفينة فــب الموعــد المحــدد تختلــف 

العطـــب وتختلـــف عـــن مخالفـــة اإلعحـــار مـــن دو  موافقـــة قائـــد افـــر 

الســواحل. عقوعــة الحــبس لمــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر تســمح للقا ــب 

عالمناسبة ما عين الجرم المرتمب والعقوعة، وعالتالب نص الحمومـة 

 61أوفـق فـب ذلـك، عينمــا الـنص المقتـرح مـن قبــل مجلـس النـواب حصــر 

ة الحــبس عمــدة ال ت يــد علــ  شــهر. وعنــدما يقــرأ العضــو الــنص عقوعــ

ديف يعاقب عالحبس مدة ال ت يـد علـ  شـهر مـن يبحـر مـن  :يتساء 

ذ ، ويعاقــب عمثــل العقوعــة مــن لــم يبلــغ عــن عطــب موجــود فــب .دو  

أرواح مـن عليهـا، ودـذلك  زهـقالسفينة قد يؤدي .لـ  غـر  السـفينة 

 65تــأار عــن الموعــد المحــدد الشــخص الــذي نفســها العقوعــة عيعاقــب 

لتسجيل السفينة؟ لذلك أعتقد أ  العقوعة التب حددر الحبس عمدة ال 

ــة عالنســبة .لــ  القا ــب،  ــر أريحي ــ  ســتة أشــهر أوفــق وأدث ت يــد عل

 وشمرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ اميس حمد الرميحب. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

ـــرئيس،  ـــ شـــمرًا ســـيدي ال ـــه األاـــت أتف ـــا تفضـــلت ع  5ق مـــا م

الددتورة فاطمة الموهجب حـو  عـدم وجـود تـواز  مـا عـين العقوعـة 

فسنجد أ  المخالفة المنصو   63والمخالفة، و.ذا نظرنا .ل  المادة 

ــب المــادة  ــة المنصــو  عليهــا ف ــب مســتوى المخالف ــا ف ، وأ  61عليه

 هـب الحـبس لمـدة ال تتجـاوز 61العقوعة المنصـو  عليهـا فـب المـادة 

 31دينـار أو عإحـدى هـاتين العقـوعتين، عينمـا  311سنة وعغرامة ال تتجـاوز 

هب الحبس مـدة ال ت يـد علـ   63العقوعة المنصو  عليها فب المادة 

شـهر وعغرامــة ال تجــاوز مائـة دينــار أو عإحــدى هـاتين العقــوعتين، علــ  

  فـب الشـدة، االمـادتين متسـاويت الفتين فـب دلتـاالرغم من أ  المخـ

 61أ  يمو  هنا  تواز  فب العقوعار عند مخالفة المادة لذلك أرى 

 35 ، وشمرًا.63والمادة 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

بإممـــانمم ف 63.ذا أتينــا .لـــ  المــادة  ،علــ  دـــلرشــمرًا،  

. .  اإلاـوا  فـب 61تعـديل فـب المـادة مـن تعديلها عناءً علـ  مـا سـيتم 

ــ ــة رمــ ي وال ــا األاتــين هال ــة يتفقــو  م  61ددتورة فاطمــة وزارة الداالي

ــدو أ  الحمومــة موافقــة  ــة، ودمــا يب ــيظ العقوع المــوهجب فــب تغل

عل  عقوعة الحبس عمدة ال ت يـد علـ  سـتة أشـهر عحسـب مـا ورد فـب 

نص الحمومة، وعغرامة ال ت يد عل  ثالثمائة دينار أو عإحـدى هـاتين 

ــــن  ــــنص دمــــا ورد م ــــس أ  يبقــــ  ال ــــرى المجل العقــــوعتين، فهــــل ي

 65 . رئيس اللجنة ؤاد أحمد الحاجباألخ ف الحمومة؟ تفضل
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 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
العقوعـار العـد أ  تمـو  متوازنـة مـا  شمرًا سـيدي الـرئيس، 

ــار  ــد العقوع ــل المجــرم، ومو ــو  تحدي مــدة مــن  اســتغر حجــم الفع

النقاش فب اللجنة ما اإلاوا  فب وزارة الداالية، واإلاوا  فـب وزارة 

 5المرافــق العامــة والبي ــة عمجلــس الدااليــة حضــروا اجتماعــار لجنــة 

النواب عند تدار  هذا القانو ، ولو وجدنا .صرارًا منهم فب القـانو  

المرفق مـن وزارة شـؤو  مجلسـب الشـورى والنـواب علـ  الـنص الـوارد 

 من الحمومة لتم اإلعقاء عليه، فال مانا لدينا من التعديل، وشمرًا.

 

 31 :الرئيـــــــــــــــس

 أحمـــد .عراهيــم عهـــ اد. شمرًا، تفضل األخ 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو
ععـــد مـــا دار مـــن نقـــاش، وععـــد مـــا  شـــمرًا ســـيدي الـــرئيس، 

 35أتفـق مـا  ،عدم تناسب العقوعة ما الجرم تفضلت عه األاتا  من شرح

مــا جــاء فــب المشــرو  عقــانو  دمــا جــاء مــن الحمومــة، وأعتقــد أ  

ب من أجل أال يعـود القـانو  مـرة أاـرى اللجنة توافقت ما اإلاوة النوا

.ل  مجلس النواب، ولمن ما دامـت هنـا  مـواد سـو  تعيـد القـانو  

ـــ  أ  نختلــف معهــم فــب هــذ  مــن .لــ  النــواب، فــال مــانا ــــ فــب رأيــب ـ

 61  .شمرًاالمادة، وأ  نأاذ عما جاء من الحمومة، و

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شمرًا، تفضل األخ اميس حمد الرميحب. 

 

 65 خميس حمد الرميحي: العضو

ما تفضل عه األخ أحمد عه اد صحيح،  شمرًا سيدي الرئيس، 

وما دمنا قد ااتلفنا ما مجلس النـواب فـب هـذا المشـرو  فأعتقـد أ  
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تمريـــر  دمـــا جـــاء مـــن مجلـــس النـــواب واتفقـــت معهـــم اللجنـــة هـــو 

ا أ  هــذا المشــرو  عقــب فــب أدرا  المجلــس فتــرة  األفضــل، واصوصــً

لــذا يجــب أ   ألم6131ث .نـه جــاء مــن الحمومـة فــب عـام طويلـة، حيــ

نتوافق ما مجلس النواب ألهميتـه، علـ  أ  يمـو  التعـديل فـب وقـت 

ا أ  هــــذ  المخالفــــار هــــب مخالفــــار عســــيطة ال   5الحــــق، واصوصــــً

ــق مــا  ــذا أرى أ  نتف ــة المغلظــة وهــب ســتة شــهور، ل تســتوجب العقوع

مجلس النواب فـب هـذ  المـادة والمـواد األاـرى، و.  دـا  هنـا  أي 

 حق، وشمرًا.تعديل فسيمو  فب وقت ال

 

 31 :الرئيـــــــــــــــس

يا أخ اميس، ما ذدر  األخ أحمد عه اد يختلف عما شمرًا،  

قلته، فقد ذدر أننا حاولنا التوافق ما مجلس النواب ولمن ما دمنا 

قد ااتلفنا معهم فـب ععـ  المـواد فهـو حتمًـا سـيعود مـرة أاـرى .لـ  

ة الداالية وما ذدرتـه اإلاوة النواب. أعتقد أ  تعديل اإلاوة فب وزار

ــا مســتوى الجــرم  ــة م ــا  مــن وجــوب تناســب العقوع ــا  المريمت  35 األات

، صـحيحا ــ الحبس مدة ال ت يد عل  ستة أشهر وعغرامة ال ت يد... ـــ 

مرونــة لــيحمم عأقــل مــن ذلــك أو عإحــدى  وقــد أعطــ  ذلــك القا ــب

قــد وافقــت اللجنــة علــ  هــذا التعــديل. هــل هنــا  وهــاتين العقــوعتين، 

 حظار أارى؟ تفضلب األات هالة رم ي فاي . مال
 61 

 هالة رمزي فايز: العضو
ــرئيس،  ــ  قــدمت  شــمرًا ســيدي ال ــا عفصــل .ل ــك مقترحً معالي

فـب  يشـملهحتـ   ذ  المادة، وتفريـد عقوعـة ااصـة عـهن هعالبند )د( 

وجــود وفيــار ال ســمح ا ، عحيــث يمــو  العقــاب متناســبًا مــا  ةحالــ

 65 الجرم، وشمرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 عإعادة هذ  المادة .ل  اللجنة؟ يا أات هالة هل تطالبين         
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 هالة رمزي فايز: العضو
ــرئيس،نعــم         ــة،  ســيدي ال أطالــب عإعــادة هــذ  المــادة .لــ  اللجن

 عحيث يتم فصل البند )د( وتحدد عقوعة منفصلة له، وشمرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

السـيد غـانم عـن فضـل البـوعينين وزيـر شـؤو  شمرًا، تفضل   

 مجلسب الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 
 31ال أرى داعيًا أ  نفرد البند )د( ععقوعة  شمرًا سيدي الرئيس، 

ااصة عه، ودما تفضل أاب وزميلب ممثل وزارة الداالية أ  العقوعة 

عحسب النص األصلب هب األسلم واألنسب للجمياأل أل  القا ـب لديـه 

المرونة فب الحمم من أسبو  .ل  ستة أشهر، فقد يحمم علـ  مـن 

و  .ذ  افـر السـواحل تأار فب التسجيل أسبوعًا، وعل  من غـادر عـد

 35أو الجهــة المختصــة عســتة أشــهر، هــذا أوالً. ثانيًــا: ال أرى حتــ  فــب 

ــ ويجـب أ   2البندين )أ( و) ( تغليظًا للعقوعة، فلو رجعنا .ل  المادة 

ـــ لوجــدنا أنهــا أعطــت  ــا منــذ  35مــدة مالــك الســفينة نرجــا .ليهــا ـ يومً

ة، فلمـاذا لـم انتقا  ملميـة السـفينة .ليـه، وأرى أ  مـدة شـهر دافيـ

يقم عتسجيل السفينة؟  فرعما لديه نوايـا أاـرى، والتـأاير قـد يمـو  

 61مقصودًا، فرعما ينوي القيام ععمل .جرامب مـثالً، فـال يجـب أ  نأاـذ 

األمور عبساطة وعحسن نية، وأعتقد أ  هذا هو ما نصت عليـه المـادة 

فـب البنـد )أ(، ودـذلك البنـد ) ( الـذي يـذدر أ  المالـك الــذي ال 

يومًـا منـذ وقـو   35مـدة  36طلب شطب التسجيل فقد أعطته المادة ي

الحادثة سواء عهال  السفينة أو تلفها، حيث يجب عليـه تسـجيل ذلـك 

ا، والســؤا  هنــا: لمــاذا لــم يســجل؟  ولمــاذا لــم يشــعر الســلطة   65أيضــً

المختصة عذلك؟ أعتقد أ  ــ ودما تفضل زميلب ـــ الـنص دمـا جـاء 

ــه يممــن للقا ــب أ  مــن الحمومــة هــو األســلم ل ــ  أن لجميــا، عمعن

يأاذ عالحـد األدنـ  للعقوعـة أو أ  يأاـذ عأقصـاها عحسـب دـل حالـة 
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ــة  ــد عنــد واحــد ععقوع ــا لتفري مــن هــذ  الحــاالر. ال أرى أ  هنــا  داعيً

ممي ة، وأعتقـد أ  الحمومـة تـرى العـودة .لـ  الـنص األصـلب دونـه 

العقوعـــة لمونـــه يعطـــب القا ـــب مرونـــة أدثـــر فـــب .يقـــا  و .األســـلم

 المناسبة، وشمرًا.
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شمرًا، تفضل األخ فؤاد أحمد الحاجب. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
 31 وسنناقشـهاسو  نسترد هـذ  المـادة،  شمرًا سيدي الرئيس، 

عحضور اإلاوة من وزارة الداالية، وليس لـدينا مـانا .  دانـت وزارة 

ألصلب، نحن متفقو  ما ما جـاء مـن الداالية تريد العودة .ل  النص ا

الحمومة. المشرو  حتمًا سيعود .لينا ــ وهذا المالم موجه .ل  األخ 

امـــيس الرميحـــب ـــــ الاتالفنـــا مـــا اإلاـــوة النـــواب فـــب عـــدة مـــواد، 

 35 ، وشمرًا.عليه لم نوافق وفالمشرو  سو  يعود حتمًا سواء وافقنا أ

 

 :الرئيـــــــــــــــس
اللجنـة متفقـو  مـا اإلاـوة فـب الحمومـة اإلاـوة فـب شمرًا،  

األاـت هالـة رمـ ي تقتـرح .فـراد  .عل  النص دما ورد من الحمومـة

 61البند )د( فب مادة مستقلة، .ال أنها لم تقترح ما هب هذ  المادة، مـا 

ــر  ــد مــن الدراســة، وســعادة وزي ــة لم ي ــ  اللجن ــا .عــادة المــادة .ل طلبه

ــا ــرى داعيً ــواب ال ي ــادة ااصــة  شــؤو  مجلســب الشــورى والن ــراد م إلف

عالبند )د(، فب األايـر سـأعر  طلـب األاـت هالـة فـاي  للتصـويت، 

فــإ  وافقــتم عليــه عــادر المــادة .لــ  اللجنــة و.ال فسنصــور علــ  نــص 

 65يوافق المجلس عل  طلب األات هل المادة دما جاء من الحمومة، 

 هالة فاي  عإرجا  هذ  المادة .ل  اللجنة لم يد من الدراسة؟ 
 

 غير موافقة( )أغلبية
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 :الرئيـــــــــــــــس
ــــس علــــ    دمــــا جــــاءر مــــن المــــادة هــــذ  هــــل يوافــــق المجل

 الحمومة؟ 
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس
وننتقــل اآل  . تُقــر هــذ  المــادة دمــا جــاءر مــن الحمومــة.ذ   

 تفضل األخ مقرر اللجنة..ل  المادة التالية، 
 31 

 :العضو علي عيسى أحمد
توصب اللجنة عالموافقة عل  هذ  المادة عالتعـديل : (63المادة ) 

 الوارد فب التقرير.
 

 35 الرئيـــــــــــــــس:

تفضــلب األاـت ســامية  مالحظــار علـ  هــذ  المـادة؟هنـا  هـل  

 اليل المؤيد.
 

 العضو سامية خليل المؤيد:
 61اتساقًا ما مـا سـبق ورود  عالنسـبة .لـ   شمرًا سيدي الرئيس، 

لسـاعقة أرى أ  علينـا االلتــ ام عمـا ورد فـب مقتـرح الحمومــةأل المـادة ا

أل  مـــا يمنـــا افـــر الســـواحل أو الخبـــراء مـــن أداء أعمـــالهم يشـــمل 

مخالفــة دبيــرة، وعنــاء علــ  مــا ورد مــن اإلاــوة واألاــوار عخصــو  

ـــادة مـــن اـــال  معرفـــة رأي  ـــادة الســـاعقة أرى أ  نعـــد  هـــذ  الم الم

 65 المختصين فب الوزارة، وشمرًا.     
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟أارىمالحظار هنا  هل شمرًا،  

 

 31 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:
( مـا مـا تمـت الموافقـة عليـه فـب 63.ذ  حت  تسـتقيم المـادة ) 

( 63أ  نوافـق علـ  المـادة )المؤيـد ( تقترح األات سـامية 61المادة )

ال مــانا لــديهم مــن دمـا وردر مــن الحمومــة، واإلاــوا  فــب اللجنــة 

 5 ؟دما جاءر من الحمومة المادةهذ  هل يوافق المجلس عل  ذلك. ف
 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 31وننتقــل اآل  ، دمــا جـاءر مــن الحمومـة .ذ  تُقـر هــذ  المـادة 

 تفضل األخ مقرر اللجنة..ل  المادة التالية، 

 

 :العضو علي عيسى أحمد
اللجنــة عالموافقــة علــ  هــذ  المــادة دمــا توصــب  :(66المــادة ) 

 35 جاءر من الحمومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 مالحظار عل  هذ  المادة؟هنا  هل  

 

 61 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 المادة؟هذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 65 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
تفضـل األخ وننتقل اآل  .ل  المادة التالية. .ذ  تُقر هذ  المادة،  

 مقرر اللجنة.
 31 
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 :العضو علي عيسى أحمد
توصــب اللجنــة عالموافقــة علــ  هــذ  المــادة دمــا  :(63المــادة ) 

 جاءر من الحمومة.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 مالحظار عل  هذ  المادة؟هنا  هل  
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 31 الرئيـــــــــــــــس:

 المادة؟هذ  هل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 

 35 الرئيـــــــــــــــس:

تفضـل األخ وننتقل اآل  .ل  المادة التالية. .ذ  تُقر هذ  المادة،  

 مقرر اللجنة.
 

 :العضو علي عيسى أحمد
 61: توصب اللجنة عالموافقة عل  هذ  المادة عالتعـديل (64المادة ) 

 الوارد فب التقرير.

 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟عل  هذ  المادةهل هنا  مالحظار  

 

 65 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس عل  هذ  المادة عتعديل اللجنة؟ 

 

 31 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
وننتقـــل اآل  .لــ  المـــادة .ذ  تُقــر هــذ  المـــادة عتعــديل اللجنــة.  

 تفضل األخ مقرر اللجنة.التالية. 

 

 5 :العضو علي عيسى أحمد

توصب اللجنة عالموافقة عل  هذ  المادة عالتعـديل  :(65المادة ) 

 الوارد فب التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 31 مالحظار عل  هذ  المادة؟هنا  هل  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 35 ؟عتعديل اللجنة المادةهذ  هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 61عتعديل اللجنة. للعلـم يـا .اـوا  لـن نسـتطيا  .ذ  تُقر هذ  المادة 

التصويت علـ  مشـرو  القـانو  فـب مجموعـهأل لوجـود مـادة معـادة .لـ  

اآل  .لــ  البنــد التــالب مــن جــدو  اللجنــة لم يــد مــن الدراســة. وننتقــل 

اقشــة تقريــر لجنــة الخــدمار عخصــو  مشــرو  األعمــا  والخــا  عمن

م عشأ  رعايـة 6112لسنة  74من القانو  رقم  36قانو  عتعديل المادة 

 65وتأهيل وتشغيل المعـاقين، )المعـد فـب  ـوء االقتـراح عقـانو  المقـدم 

من مجلس النواب(. وأطلب مـن األخ نـوار علـب المحمـود مقـرر اللجنـة 

 .التوجه .ل  المنصة فليتفضل
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 :نوار علي المحمودالعضو 
شـمرًا سـيدي الــرئيس، عدايـةً أطلـب تثبيــت التقريـر ومرفقاتــه  

 فب المضبطة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 31 الرئيـــــــــــــــس:

 .ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة. 

 

 (06 / صفحة1 الملحق)انظر 
 

 35 الرئيـــــــــــــــس:

ـــادا واألســـس العامـــة لمشـــرو  القـــانو .   ســـنبدأ عمناقشـــة المب

 تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 العضو نوار علي المحمود:
 61تدارســـت اللجنـــة مشـــرو  القـــانو   شـــمرا ســـيدي الـــرئيس، 

واستعر ت وجهار النظر التب دارر حوله من قبـل أصـحاب السـعادة 

اللجنـــة، والمستشـــار القـــانونب لشـــؤو  اللجـــا ، والمستشـــار أعضـــاء 

القـــانونب المســـاعد عـــالمجلس، واطلعـــت اللجنـــة علـــ  مـــواد مشـــرو  

القانو  ومذدرتب الحمومة وهي ة التشريا واإلفتاء القانونب عشأنه، 

 65دمــا اطلعـــت اللجنـــة علـــ  رأي لجنــة الشـــؤو  التشـــريعية والقانونيـــة 

ة مشــرو  القــانو  مــن النــاحيتين ا سـالمعـالمجلس والــذي جــاء مؤدــدً

 الدســتورية والقانونيـــة، وعلــ  رأي وزارة العمـــل والتنميــة االجتماعيـــة.
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يتألف مشـرو  القـانو  فضـالً عـن الديباجـة مـن مـادتين نصـت المـادة 

( لســنة 74( مــن القــانو  رقــم )36األولــ  منهمــا علــ  تعــديل المــادة )

ث يـتم تخصـيص عشأ  رعايـة وتأهيـل وتشـغيل المعـاقين، عحيـ م6112

( من مجمـو  عـدد المـوظفين مـن دـل وزارة أو ٪6نسبة ال تقل عن )

ــ   ــة فيهــا عنســبة ت يــد عل  5شــردة مــن الشــردار التــب تســاهم الدول

ــا مــن ذوي اإلعاقــة، فيمــا جــاءر 51٪) ــين فيه ــا للتعي ( مــن رأ  ماله

ــة. ــة مــادة تنفيذي ــة لمشــرو   المــادة الثاني ــدار  ومناقشــة اللجن ــد ت وعع

االســـــت نا  عـــــرأي ممثلـــــب وزارة العمـــــل والتنميـــــة  القـــــانو ، وععـــــد

( مـن 36.  نـص المـادة ) ـــ3 االجتماعية، الصت اللجنة .ل  مـا يلـب:

 31عشأ  رعاية وتأهيل وتشـغيل المعـاقين  م6112( لسنة 74القانو  رقم )

ـــذي يســـتهدفه مشـــرو   ـــر  المنشـــود ال ـــة يحقـــق الغ عصـــيغته الحالي

مجلـس الـوزراء، وعالتنسـيق القانو ، حيـث أنـا  عـالوزير ععـد موافقـة 

مـــا رئـــيس ديـــوا  الخدمـــة المدنيـــة، .صـــدار القـــرار الـــالزم لتحديـــد 

الوظائف واألعما  الحمومية التب يمـو  للمعـاقين المـؤهلين أولويـة 

 35( مـــن مجمـــو  الوظـــائف ٪6التعيـــين فيهـــا، وذلـــك عمـــا ال يقـــل عـــن )

 ( مـن هـذا القـانو ، عمعنـ 33نـص المـادة ).لـ  ا الحمومية، استنادً

يجوز تعيين ذوي اإلعاقة المؤهلين فب الوظائف الحمومية عنسـبة  أنه

( ٪6.  حجـ  نسـبة ) ـــ6 ( مـن مجمـو  هـذ  الوظـائف.٪6ت يد علـ  )

مـــن وظـــائف الـــوزارار واألجهـــ ة الحموميـــة والمؤسســـار والهي ـــار 

 61( مـن ٪51) لـ العامة والشردار التب تملك الدولة فيها نسبة ت يد ع

اإلعاقــة فيهــا، قــد يــؤدي .لــ  عــدم .ممانيــة  رأ  مالهــا لتعيــين ذوي

شــغل هــذ  النســبة مــن الوظــائف لــذوي اإلعاقــة عســبب قلــة عــددهم 

عالمقارنــة مــا الوظــائف المحجــوزة، األمــر الــذي يترتــب عليــه حرمــا  

ععــ  المــواطنين مــن غيــر ذوي اإلعاقــة مــن التقــدم لهــذ  الوظــائف 

 65فـــب  المحجـــوزة للمعـــاقين، دمـــا أنـــه ســـيؤدي .لـــ  .رعـــا  العمـــل

المؤسسـار واألجهـ ة الحموميــة لعـدم قــدرتها علـ  ســد الـنقص فــب 

.  النص النافـذ  ــ3 الجهاز اإلداري والفنب عسبب حج  هذ  الوظائف.

يمنح ف ة ذوي اإلعاقة األولوية فب التعيـين فـب الوظـائف الشـاغرة فـب 

( من القانو ، ويلـ م أجهـ ة 33حدود النسبة المشار .ليها فب المادة )
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والمؤسسـار والهي ـار العامـة عتعيـين ف ـة ذوي اإلعاقـة أوالً  الحمومة

.  ـــ 4 فب هذ  الوظائف .ذا توافرر فـيهم الشـرو  المقـررة للوظيفـة.

( مـن ٪51)  . افة الشردار التب تملك الدولة فيها نسـبة ت يـد علـ

( مـن ٪6رأسمالها  من الجهار الحمومية التب تحجـ  فيهـا نسـبة )

 5( 36تلــك الشــردار .لــ  نــص المــادة )مجمــو  عــدد العــاملين فــب 

( مـن 33أاـذ ععـين االعتبـار مـا ورد فـب المـادة )تلـم  ألالمقترح تعديله

القانو  النافـذ التـب شـملت جميـا الشـردار سـواء التـب تشـار  فـب 

 رأسمالها الدولة أو غيرها عصـر  النظـر عـن نسـبة مشـاردة الدولـة.

التب تملك الدولة و.  هذا التعديل سيؤدي .ل  عدم شمو  الشردار 

 31( مـــن رأســـمالها، وعالتـــالب ســـيؤدي .لـــ  ٪51فيهـــا نســـبة أقـــل مـــن )

ــين فــب الوظــائف  ــة التعي ــن أولوي ــة عحرمــانهم م ــذوي اإلعاق اإل ــرار ع

وفب  وء دل ذلك توصب اللجنة ععـدم  الشاغرة فب هذ  الشردار.

( 36الموافقة، من حيث المبـدأ، علـ  مشـرو  قـانو  عتعـديل المـادة )

م عشــأ  رعايـــة وتأهيـــل وتشـــغيل 6112( لســـنة 74  رقـــم )مــن القـــانو

 35المعـــاقين )والمعـــد فـــب  ـــوء االقتـــراح عقـــانو  المقـــدم مـــن مجلـــس 

النواب(، وذلك لتحقق الغاية المرجوة من مشرو  القانو ، مـن اـال  

واألمـر  النصو  النافـذة، عمـا ال يمـو  معـه مبـرر للتعـديل المقتـرح.

 ا ترونه مناسبًا، وشمرًا.معرو  عل  مجلسمم الموقر التخاذ م

 

 61 الرئيـــــــــــــــس:

تفضـــل األخ أحمـــد مهـــدي  هـــل هنـــا  مالحظـــار؟ شـــمرًا، 

 الحداد.

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
 65والشمر موصو  .ل  اإلاوة فب لجنـة  شمرًا سيدي الرئيس، 

ـــة مـــن  الخـــدمار. أعتقـــد أ  هـــذا المو ـــو  مو ـــو  مهـــم جـــدًا لف 

المعــاقين، وأعتقــد أنــه مــن الضــرورة أ  نقــوم عاتخــاذ اإلجــراء الــالزم 

لمســاعدتهم فيمــا يخــص التوظيــف. نحــن نتوافــق ومــا جــاء فــب رأي 
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لـذي تقـدم اللجنة الموقرة وهو أ  القانو  النافذ أفضـل مـن المقتـرح ا

ــا،  عــه اإلاــوة النــواب. عالنســبة .لــ  تشــغيل المعــاقين والمــواطنين طبعً

ـــ وهــب  أعتقــد أ  هــذ  مســألة مهمــة جــدًا والحمومــة تعمــل جاهــدة ـ

ـــ إليجــاد وظــائف لجميــا المــواطنين فــب البحــرين، ووزارة  مشــمورة ـ

 5العمل والتنمية االجتماعية تقوم عدور مهـم فـب هـذا الشـأ . مـن اـال  

ألــف  522الصــحف مــؤارًا، نــرى أ  هنــا  مــا يقــارب مــن قراءتنــا 

أجنبب فب البحرين، وهذا العدد يشمل منافسة دبيـرة للمـواطنين، 

دما أنه يدال البحرين شـهريًا أجانـب للعمـل فيهـا ويبلـغ عـددهم مـا 

شــخص، وهــذا يشــمل منافســة للبحــرينيين. قــرأر فــب  4711يقــارب 

 31مـن مي انيتهـا  ٪11د  الصحف مؤارًا أ  وزارة الصحة تصر  ما يعا

عل  األدوية، وفب مجلسـنا المـوقر فـب األسـبو  الما ـب تطرقنـا .لـ  

ــه مــا يقــارب نصــف  ــا  القادمــة، وفي ــاطب األجي مو ــو  حســاب احتي

مليـار دينــار، وتســاءلنا: لمــاذا ال يقــوم المســؤولو  علــ  هــذا الحســاب 

  عفتح مصانا مثل مصانا األدوية؟ دو  دثيرة فب المنطقة سبقتنا .ل

 35نا .لـ  هـذا الشـأ ، تذلك، الشـقيقة المملمـة العرعيـة السـعودية سـبق

 وهنا  أدوية فعالة وممي ة...

 

 الرئيـــــــــــــــس:
د، لقـــد أدالتنـــا فـــب مو ـــو  هـــو لـــيس أخ أحمـــيـــا ، عفـــوًا 

 61 .مو وعنا

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:
.يجاد وظائف للمواطنين، وعندما نفتح مصانا  سيدي الرئيس، 

الصـــندو  فتحـــوا  عـــننـــوفر فـــر  عمـــل، فلـــو أ  المســـؤولين  فإننــا

 65مليـــو  دينـــار لشـــغلوا م ـــار المـــواطنين  51مصـــنعًا عملفـــة تقـــدر عــــ 

وصارر هنا  حردة اقتصـادية، فلمـاذا ال يـتم ذلـك؟ أيـن اإلشـما  

 فب ذلك؟ وشمرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ ر ا عبدا  فر . 

 

 عبداهلل فرج:العضو رضا 
 5 ٪6أنـا مـا توصـية اللجنـة. أوالً: نسـبة  شـمرًا سـيدي الـرئيس، 

ة عل  دراسة وا حة، ولمـن أعتقـد أنهـا نسـبة نيأتمن  أ  تمو  مب

دبيرة، ولو دانت أقل من ذلك لما  الو ا أفضـل. ثانيًـا: تحديـد 

نســبة مــن دو  تحديــد عــدد معــين يعنــب أنــك تشــمل دــل الجهــار 

أو  31أو  61أو  31دد الموجــودين أقــل مــن المعنيــة حتــ  لــو دــا  عــ

 31، فالعــد مــن تحديــد عــدد معــين. ثالثًــا: أعتقــد أنــه العــد أ  تمــو  41

المسؤولية االجتماعية عل  المل، لماذا يتم اسـتثناء القطـا  الخـا  

من هذ  العملية؟ وأعتقد أ  عل  القطـا  الخـا  دورًا والعـد أ  يقـوم 

لـو  ا وهـواوة تدارسـوا مو ـوعًعدور . هنا  .شمالية، وأعتقد أ  اإل

فمن المممن أال يقوم المعنيو  عالتوظيف أو قد  ٪6أننا حددنا نسبة 

 35ال يمـــو  العـــدد المـــافب موجـــودًا، والـــدو  األاـــرى لجـــأر .لـــ  

ولو لم تقم عذلك ووظفت  ،الغرامة، فعليك أ  توظف امسة أشخا 

 أقل من امسة فإنك تدفا غرامة عل  ذلـك. ولمـن فـب ظـل المقتـرح

 أنا ما توصية اللجنة، وشمرًا.فعشمله الحالب 

 

 61 :الرئيـــــــــــــــس

 شمرًا، تفضلب األات الددتورة جهاد عبدا  الفا ل.  

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو
ــرئيس،  ــة  شــمرًا ســيدي ال ــت أ  أو ــح أ  توصــية اللجن أحبب

 65ميعًا، والتوصية وا حة عانحيازها .ل  هذ  الف ة الع ي ة عل  قلوعنا ج

ليست  د توفير فر  العمل لهذ  الف ة، عل عل  العمـس فالقـانو  

النافـذ اآل  هـو األفضــل، ونحـن فـب اللجنــة ارتأينـا أ  القـانو  النافــذ 

منه تـوفر فـر  عمـل لـذوي اإلعاقـة  33هو األفضل، حيث .  المادة 
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عشمل أفضل من المشرو  المقترح المعرو  عليمم اآل أل أل  هذ  

ـــ ـــة والمؤسســـار والشـــردار الم ـــدوائر الحمومي ـــا ال ـــ م جمي ادة تل

الخاصـــة عـــأ  تمـــو  األولويـــة لتوظيـــف ذوي اإلعاقـــة المـــؤهلين فـــب 

ـــرح يلـــ م  ـــب حـــين أ  مشـــرو  القـــانو  المقت الوظـــائف المختلفـــة، ف

 5، وهـذا ٪51الشردار التب تمتلـك الحمومـة فيهـا نسـبة ت يـد علـ  

ال  ٪51ا نسبة أقل مـن معنا  أ  الشردار التب تمتلك الحمومة فيه

تل م عتوظيف هؤالء من ذوي اإلعاقة، وعالتالب نحن نقلل فر  العمـل 

لهـــذ  الف ـــة. لمســـت مـــن اإلاـــوة األعضـــاء تـــوافقهم مـــا رأي اللجنـــة 

 وأشمرهم وأتمن  أ  يوافق المجلس عل  توصية اللجنة، وشمرًا.

 31 

 :الرئيـــــــــــــــس
 العري . شمرًا، تفضل األخ الددتور أحمد سالم 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو
ــرئيس،  ــة عشــأ   شــمرًا ســيدي ال  35 أوالً: أتفــق مــا توصــية اللجن

 هــــذا المو ــــو . أريــــد فقــــ  أ  أو ــــح لــــ خ أحمــــد الحــــداد أ  

وزارة الصحة ــ من اال  عملب فيها فب السنوار الثالثين الما ـية ـــ 

من مي انيتها عل  القوى العاملة من أطباء وجهاز  ٪11 .ل  71تصر  

 تمري ، وهذا مطبق فب جميا مستشفيار العالم...

 61 

 الرئيـــــــــــــــس:
الحــداد قــا  .  هــذ  النســبة تصــر  علــ  ، األخ أحمــد عفــوًا 

 .األدوية

 

 65 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

ســبة هــذا مــا أردر تصــحيحه وهــو أ  هــذ  الن ســيدي الــرئيس، 

ــة، فاألدويــة ال يتجــاوز  تصــر  علــ  القــوى العاملــة ولــيس علــ  األدوي

ــب  ٪65 – 61الصــر  عليهــا نســبة  مــن المي انيــة، هــذ  المعلومــة الت
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أردر تصحيحها، فالمي انية تصر  عل  األيدي العاملة ألنها مملفـة 

 واصوصًا االستشاريين واألطباء، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5ل ســعادة السـيد غــانم عــن فضـل البــوعينين وزيــر شـمرًا، تفضــ 

 شؤو  مجلسب الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
ــــرئيس،  ــــ  اإلاــــوة  شــــمرًا ســــيدي ال والشــــمر موصــــو  .ل

 31هـو واألاوار فب لجنـة الخـدمار. مـا هـو الهـد  مـن هـذا المشـرو ؟ 

و الو ا تشغيل المعاقين أو توفير فر  عمل للمعاقين، حسنًا، ما ه

مـــن القــانو  الحــالب وهـــو  36عالنســبة .لــ  القـــانو  الحــالب؟ المــادة 

م أناطـــت عـــالوزير ععـــد موافقـــة مجلـــس 6112لســـنة  74القـــانو  رقـــم 

ــرار  ــة .صــدار الق ــة المدني ــوا  الخدم ــيس دي ــا رئ ــوزراء وعالتنســيق م ال

 35الـالزم عتحديـد الوظـائف واألعمـا  الحموميـة التـب يمـو  للمعـاقين 

ـــل عـــن المـــؤهلين أولو ـــك عمـــا ال يق ـــا وذل ـــين فيه ـــة التعي ، أي أ  ٪6ي

الحمومة دانت أدرم من هذا المقترح، فهذا المقتـرح حـدد نسـبة 

( قـا : عمـا ال يقـل عـن 74) ، والقرار الوزاري عالنسبة .ل  القـانو 6٪

( 33( من مجمو  الوظائف الحمومية، استنادًا .ل  نص المادة )6٪)

 61اإلعاقــة المــؤهلين فــب الوظــائف مــن هــذا القــانو ، يجــوز تعيــين ذوي 

( مـن مجمـو  هـذ  الوظـائف. لـذلك ٪6الحمومية عنسـبة ت يـد علـ  )

أعتقد أ  القانو  الحالب وا ر عهذا الشأ  وال أعتقـد أ  هنـا  حاجـة 

.ل  تعديل قـانو  أو .صـدار قـانو  جديـد يتعـار  مـا الو ـا الحـالب 

 ا.الذي يؤمفن فرصًا أفضل من التب يؤمنها المقترح، وشمرً
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ االد حسين المسقطب. 
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 العضو خالد حسين المسقطي:
فب البداية أشمر أعضاء اللجنة علـ   شمرًا سيدي الرئيس، 

تقريرهم وتوصيتهم، وأنا أتفـق تمامًـا معهـم فـب أ  الهـد  مـن وجـود 

ه رئـيس هذا المشرو  متوفر فب القانو  الحالب النافـذ حسـبما و ـح

 5وزير شـؤو  مجلسـب الشـورى والنـواب. مـن جانـب  اـر سعادة اللجنة و

غيـر  تـهأود أ  أتطر  .ل  مداالة األخ أحمد الحداد عالنسبة .ل  قراء

صحيحة للقانو  الحالب النافذ وهـو قـانو  صـندو  األجيـا  القادمـة ال

والتفسير الموجود من استغال  هذا الصـندو  ألمـور أاـرى ومنهـا مـا 

ــ رعما عصورة غيـر مباشـرة ـــ عهـذا المشـرو . الهـد  مـن وجـود  يتعلق

ــة  ــا  القادمــة مــن المــوارد الحالي  31هــذا الصــندو  هــو االســتثمار ل جي

فب أي وجه من أوجه االستثمار التب اآل  المتوافرة، وليس استغاللها 

أحببــت أ  أو ــح ذلــك لــ خ أحمــد الحــداد،  .يممــن أ  يخــاطر عهــا

 وشمرًا.

 

 35 ـــــــــس:الرئيــــــ

 شمرًا، تفضل األخ اميس حمد الرميحب. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:
وأشـمر اإلاـوة واألاـوار فـب اللجنـة  شمرًا سيدي الـرئيس، 

 61( من القـانو  النافـذ، فهـذ  33الموقرة عل  االنتبا  جيدًا .ل  المادة )

المادة هب ــ فعالً ــ األصلح لف ة المعاقينأل ألنها وسعت شريحتها حت  

.ذا تطلب األمر ذلـك، و.ذا  ٪6تصل فب عع  الحاالر .ل  أدثر من 

أ  وأرى مــا ذهبــت .ليــه اللجنــة، وُجــدر الوظــائف. أتفــق تمامًــا مــا 

 اإلاوة فب اللجنة الموقرة وفقوا فب رف  هذا المقترح، وشمرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ جاسم أحمد المه  . 
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 العضو جاسم أحمد المهزع:
نشمر اللجنة عل  الجهد الـذي عذلتـه  شمرًا سيدي الرئيس، 

عالنسبة .لـ  تحديـد وظـائف المعـاقين، وهـذا شـبء يُشـمرو  عليـه، 

هذا هو نهج مملمة البحرين، وهـو تـوفير الفـر  لمـل المـواطنين. 

 5لدي مداالة أود مـن األخ المستشـار القـانونب أ  ينظـر .ليهـا: عالنسـبة 

( من 36يل المادة ).ل  تقرير لجنة الخدمار عشأ  مشرو  قانو  عتعد

ــــم ) ــــانو  رق ــــل وتشــــغيل 6112( لســــنة 74الق ــــة وتأهي م عشــــأ  رعاي

ـــــ  ذوي  ـــــا علـــــ  تغييرهـــــا .ل المعـــــاقين، دلمـــــة )المعـــــاقين( درجن

ــذ  ــك؟ من االحتياجــار الخاصــة، فهــل عاإلممــا  .عــادة النظــر فــب ذل

 31عدايــة الجلســة تمــررر دلمــة )المعــاقين(، هــذا مــواطن مـــن ذوي 

ممــن تعــديل تســمية القــانو ؟ حبــذا لــو االحتياجــار الخاصــة، فهــل ي

 يو ح لنا سعادة المستشار القانونب للمجلس ذلك، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 35، مـن حيـث المبـدأ .  هذا المشـرو  مشـرو  مرفـو شمرًا،  

 فال نستطيا .جراء أي تعديل عليه.

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:
 تقبالً، وشمرًا.أتمن  فق  أ  نضا التسمية فب الحسبا  مس 
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 :الرئيـــــــــــــــس
 شمرًا، تفضل األخ اميس حمد الرميحب. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو
ــرئيس،  ــرر التســمية مــن  شــمرًا ســيدي ال ــم المتحــدة غي  65األم

(، فهذ  التسمية ذوي اإلعاقة( .ل  دلمة )االحتياجار الخاصة)ذوي 

لـم ينتبـه .لـ  هـذا صحيحة وال غبار عليهـا، رعمـا األخ جاسـم المهـ   
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ن( اآل  هـب التسـمية الصـحيحة فـب قـانو  يقاالقانو ، فملمة )المعـ

 األمم المتحدة، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5ســــعادة األخ الــــددتور عصــــام عبــــدالوهاب تفضــــل شــــمرًا، 

 البرزنجب رئيس هي ة المستشارين القانونيين عالمجلس.

 

 بالمجلس:رئيس هيئة المستشارين القانونيين 
فـب الحقيقـة االسـم الصـحيح عموجـب  شمرًا سـيدي الـرئيس، 

 31  (، وشمرًا.واإلعاقة(، وليس )المعاق واالتفاقية الدولية هو )ذو

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظار أارى؟ 

 

 35 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
مشـرو  القـانو   توصـية اللجنـة عـرف  هل يوافق المجلس علـ  

 من حيث المبدأ؟
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 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
يسعدنب أ  أرحب  .مشرو  القانو  من حيث المبدأيرف  .ذ   

ــس  ــين ومعلمــيهم فــب مجل ــة للبن ــا طلبــة مدرســة المحــر  الثانوي  65عأعنائن

الشورى، مؤددين أهمية هذا النو  من ال يارار التـب تـرع  الجانـب 

النظــري عالجانــب العملــب، والتــب مــن االلهــا يــتم االطــال  علــ  ســير 

العملية التشريعية عالمملمة، معبرين عن ج يل شمرنا عما تقوم عه 
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وزارة الترعية والتعليم و.دارة المدرسة من تنسيق لمثـل هـذ  ال يـارار، 

دما ال يفوتنب أ  أشيد عالرعاية واالهتمام التب توليهما وزارة الترعية 

والتعلـــيم ألعنائنـــا الطلبـــة، وتســـخير دـــل اإلممانيـــار مـــن اـــال  

ال يــارار الميدانيــة التــب تســهم عــالتعريف فــب العمليــة التشــريعية فــب 

ـــ ـــب المجل ـــادم ا  ف ـــق والنجـــاح، فحي ـــين لهـــم دوام التوفي  5س، متمن

ننتقل اآل  .لـ  البنـد التـالب مـن أهالً وسهالً عمم. ومجلس الشورى، 

عشـأ  مشـرو  جدو  األعما  والخا  عمناقشة تقرير لجنة الخـدمار 

ــة االجتماعيــة  ــار واألندي ــانو  الجمعي ــديل ععــ  أحمــام ق ــانو  عتع ق

العاملـــة فـــب ميـــدا  الشـــباب والريا ـــة والثقافيـــة والهي ـــار الخاصـــة 

 31( لســـنة 63والمؤسســـار الخاصـــة، الصـــادر عالمرســـوم عقـــانو  رقـــم )

م. )المعد فب  وء االقتراح عقانو  المقدم من مجلس الشورى(. 3919

ا أ  يمــو  معنــا اليــوم  ســعادة وزيــر الشــباب والريا ــة دــا  حريصــً

تأجيـل  ولمن نظرًا .ل  سفر  فب مهمـة رسـمية اـار  البحـرين طلـب

مناقشة هذا المشـرو  لمـدة أسـبو  واحـد، أي حتـ  األسـبو  القـادم، 

ا اأعتقد أ  اإلاوة فب لجنة الخدمار ال م  35نا لديهم مـن تأجيلـه حرصـً

علــ  أ  يمــو  ســعادة الــوزير موجــودًا عيننــا لمــب يبــيفن رأي الــوزارة 

 فيه، فهل يوافق المجلس عل  تأجيل مشرو  القانو  مدة أسبو ؟ 
 

 موافقة()أغلبية 
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 الرئيـــــــــــــــس:
ننتقـل . وتؤجل مناقشة مشرو  القانو  .ل  األسبو  القـادم.ذ   

 تقرير لجنة اآل  .ل  البند التالب من جدو  األعما  والخا  عمناقشة

ــانو  الطفــل  ــديل ق ــانو  عتع ــل عشــأ  االقتــراح عق ــرأة والطف شــؤو  الم

 65م، المقـــدم مـــن أصـــحاب 6136( لســـنة 37الصـــادر عالقـــانو  رقـــم )

الســعادة األعضــاء: الــددتورة جهــاد عبــدا  الفا ــل، وزهــوة محمــد 

المـــواري، والـــددتور عبـــدالع ي  حســـن أعـــل، والـــددتورة فاطمـــة 

وأطلــــب مــــن األاــــت ي . عبــــدالجبار المــــوهجب، وهالــــة رمــــ ي فــــا
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مقــررة اللجنــة التوجــه .لــ  المنصــة  الــددتورة جهــاد عبــدا  الفا ــل

 فلتتفضل.  
 

 :العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل
 5شـمرًا سـيدي الــرئيس، عدايـةً أطلـب تثبيــت التقريـر ومرفقاتــه  

 فب المضبطة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
ريـر ومرفقاتـه فـب شمرًا، هل يوافق المجلس علـ  تثبيـت التق 

 31 المضبطة؟

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 35 .ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته فب المضبطة. 

 

 (87 / صفحة2 )انظر الملحق
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 61 تفضلب األات مقررة اللجنة.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ععــد مناقشــة اللجنــة االقتــراح عقــانو   شــمرا ســيدي الــرئيس، 

ـــب  ـــديالر الت ـــة أ  التع ـــام مجلســـمم المـــوقر، رأر اللجن المقـــدم أم

ـــرح فـــب جلســـة   65أ ـــافها مقـــدمو االقتـــراح جـــاءر متوافقـــة مـــا مـــا طُ

المجلس من قبل السادة األعضاء عخصو  االقتراح عقانو ، حيث تم 

( 39مـــادة )مـــا يلـــب: أوالً: تعـــديل نـــص المـــادة األولـــ  التـــب تتنـــاو  ال

يُحظـر نشـر أو عـر  أو تـداو  مطبوعـار أو »ليمو  نصـها اآلتـب: 

مصنفار فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة ااصة عالطفل عـأي وسـيلة 
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عما فيها وسائل التواصل االجتماعب تمو  مثيرة للغرائ  الجنسـية أو 

. ثانيًا: تعديل نص المـادة «مشجعة عل  الجريمة واالنحرا  األاالقب

ــارة 44نيــة الخاصــة عتعــديل المــادة )الثا أو »( مــن القــانو  عحــذ  عب

ــة رايصــة ويقصــد عاالســتغال  »ليمــو  دــاآلتب:  «تشــغيله دعمال

ــدد  ــل ويه ــ  الطف ــة عل ــاء ثقيل ــه أعب ــب علي ــل تترت  5االقتصــادي دــل فع

سالمته وصحته ورفاهيته، عاستغال   عفه وعدم قدرتـه علـ  الـدفا  

لجهـار المعنيـة عحيـث تتوافـق مـا . ثالثًـا: تعـديل أسـماء ا«عن حقوقه

فـب قـانو   مسم  الطفل ذي اإلعاقـة أينمـا وردالو ا الحالب وتعديل 

م، هـذا عاإل ـافة .لـ  6136( لسـنة 37الطفل الصـادر عالقـانو  رقـم )

 31تعـــديل ععـــ  المصـــطلحار تماشـــيًا مـــا مـــا نصـــت عليـــه االتفاقيـــار 

رأيهـــا الدوليـــة التـــب انضـــمت .ليهـــا المملمـــة، ورأر اللجنـــة ســـالمة 

الســاعق عشـــأ  هـــذ  المـــادة. هـــذا وقــد الصـــت اللجنـــة .لـــ  أ  هـــذ  

التعــديالر جــاءر فــب مصــلحة الطفــل وتحقــق الم يــد مــن الحمايــة 

عصيانة حقوقه، وعليه انتهت اللجنة .ل  التوصية عجواز نظـر االقتـراح 

 35م، 6136( لســــنة 37عقـــانو  عتعـــديل ععـــ  أحمــــام القـــانو  رقـــم )

ــدم مــن أصــحاب الســعادة ــددتورة جهــاد عبــدا   والمق األعضــاء: ال

الفا ل، وزهوة محمد المواري، والـددتور عبـدالع ي  حسـن أعـل، 

والـــددتورة فاطمـــة عبــــدالجبار المـــوهجب، وهالــــة رمـــ ي فــــاي ، 

 وشمرًا.

 61 

 :الرئيـــــــــــــــس
تفضــل األخ الــددتور منصــور هــل هنــا  مالحظــار؟ شــمرًا،  

 محمد سرحا .

 

 65 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

ــرئيس،  ــدم عالشــمر  شــمرًا ســيدي ال ــة أود أ  أتق فــب البداي

الج يــل .لــ  مقــدمب هــذا االقتــراح، ولمــن لــدي مالحظــة فــب هــذا 

(، أرى أ  39الجانب وهب عخصو  االقتراح أو اإل افة فب المـادة )
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ة، عـل .نهـا اإل افة غير مجدية، والواقا أنهـا ال تـؤدي أي قيمـة للمـاد

لهـا. سـؤالب الموجـه .لـيمم هـو: هـل وسـائل  شينٌ عليها وليسـت زينًـا

التواصـل االجتمــاعب هــب  ــمن الوســائل المســموعة والمقــروءة أم ال؟ 

طبعًا الجواب نعم. .ذا دـا  الجـواب نعـم فلمـاذا نقـو  )ااصـة(؟ أمـا 

 5.ذا دا  الجـواب ـــ مـثالً ـــ أ  هنـا   ـررًا دبيـرًا جـدًا فـب وسـائل 

اعب، فأعتقد أنه ليس دذلك، عل األ ـرار هـب فـب التواصل االجتم

المواد الثال ، المواد السمعية والبصرية والمقـروءة. سـو  أعطـيمم 

مثاالً: لو أاذنا ــ مثالً ــ األفالم اإلعاحية فهب تُرسَل عن طريق وسـائل 

ـــب  ـــا ف ـــه اطـــورة، ولمـــن اطورته ـــاعب، وهـــذا في التواصـــل االجتم

 31  محطـــار متخصصـــة ل مـــور )التلف يـــو ( أدثـــر عمثيـــر أل  هنـــا

اإلعاحيـة فقــ ، .ذ  اطورتهـا فــب )التلف يــو ( أدثـر عمثيــر. ثــم .  

هنا  مواد أارى مثل األقرا  الممغنطة التب لها أيضًا اطـورة قويـة 

جدًا أاطر من وسائل التواصل االجتماعب المذدورة هنا. لـذلك فـإ  

لتـب هـب وجود هذ  العبارة عما فب ذلـك وسـائل التواصـل االجتمـاعب ا

 35تحت مظلة المصنفار الفنية ال تضيف شـي ًا مطلقًـا. لـدي مثـا : وهـو 

أ  يقــو  شــخص مــا: ال تشــرعوا الخمــر فهــو حــرام ومســمر، ويقــو  

مـن أنـوا  الخمـر. دـل أنـوا  الخمـر  اثم يذدر نوعًـ «عما فب ذلك»

مضرة ومسمرة ومحرمة، ألنه يدال فب مموناتهـا المحـو  وغيـر 

شي ًا مخالفًا أو فيه قوة فسو  نتفق معـك ذلك، هنا .ذا ذدرر أنت 

ــا،   61فيــه، لــذلك أرى أ  هــذ  ال يــادة ال تضــيف .لــ  المــادة شــي ًا مطلقً

ــا  ــه أعطان وأرى أ  مــا جــاء فــب القــانو  النافــذ هــو أقــوى عمثيــر ألن

ـــر   المـــريم:  ـــب الق ـــر ف ـــر، وذُد ـــوا  األدب ـــا المخَممـــرُ ... ﴿العن .ِنَفمَ

ابُ  رُ وَاألَنصــَ ــاجمتَنِبُو ُوَالممَيمســِ يمطَا ِ فَ ــلِ الشــَف ــنم عَمَ ــسٌ مِف ، ﴾...وَاألَزمالَمُ رِجم

يجـب أال تُـذدر، ألنـه ال يوجـد ففجاء عالعنوا  المبير، أمـا الفـرو  

 65 فر  أقوى أو أفضل أو أاطر من الفر  اآلار، وشمرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 . مقررة اللجنةشمرًا، تفضلب األات  

 



 5المضبطة     م33/33/6132 (                 41)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 د عبداهلل الفاضل:الدكتورة جها العضو
أشـمر زميلـب األخ الـددتور منصـور  شمرًا سـيدي الـرئيس، 

ســـرحا ، وأقـــو  .ننـــب أاتلـــف معـــه، فوســـائل التواصـــل االجتمـــاعب 

 اطيــــرة جــــدًا، و. ــــافتها فــــب هــــذا القــــانو  مهمــــة جــــدًا، ألنهــــا 

ـــ فهــو مــن عــرامج التواصــل   5تظهــر عصــور متعــددة مثــل )االنســتجرام( ـ

ســناب شــار(، هــذ  دلهــا صــور متعــددة، االجتمــاعب ــــ ودــذلك )ال

 التلف يـو ودلها سهلة الوصو  .ل  الطفـل، وهـب أسـهل عمثيـر مـن 

أو الوسـائل األاـرى، فهـب اآل  فـب متنــاو  يـد الطفـل عمـل ســهولة، 

وعالتـــالب فـــإ  وجـــود الـــنص فـــب القـــانو  مهـــم جـــدًا فـــب اعتقـــادي، 

 31 وشمرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 أحمد مهدي الحداد.شمرًا، تفضل األخ  

 

 35 العضو أحمد مهدي الحداد:

عداية أود أ  أشـمر اإلاـوة واألاـوار  شمرًا سيدي الرئيس، 

فـب رأيـب  .فب لجنة شؤو  المرأة والطفل. الـذين قـدموا هـذا االقتـراح

مـو  لـه أي قيمـة دمـا ت  اقتراحهم لن ي يد فب القانو  شي ًا ولن أ

ــك ل ــددتور منصــور ســرحا ، وذل ــة: أوالً: ذدــر األخ ال  ســباب اآلتي

ـــ  وســـائل التواصـــل االجتمـــاعب،  ـــب فعالنســـبة .ل ـــة موجـــودة ف  61الرقاع

البحرين أساسًا حو  األمـور اإلعاحيـةأل والهـد  هـو حمايـة الطفـل مـن 

هــذ  المــواد الخطيــرة، مثــل األفــالم اإلعاحيــة وغيرهــا، ولمــن نحــن 

نتملم عـن القـانو  فـب البحـرين وحمايـة األطفـا ، ولمـن مـاذا عـن 

من اـال  اإلنترنـت، األخ  داولهامور الخارجية التب يُممن للطفل األ

 65الــــددتور منصــــور ســــرحا  ذدــــر أ  األمــــر صــــعب عالنســــبة .لــــ  

، فبع  المحطار لها اشترادار معينة ولمـن عـن طريـق التلف يو 

اإلنترنـــت يممـــن أ  تـــدال المواقـــا اإلعاحيـــة، والطفـــل يســـتطيا أ  

بــة، وهنــا الخطــر. نحــن فــب يحصــل علــ  هــذ  األشــياء عــدو  أي مراق
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ــاذا عــن وســائل  ــور، ولمــن م البحــرين نســتطيا أ  نراقــب هــذ  األم

ــــة التــــب  ــــب القيم ــــا تنتف ــــاعب اــــار  الحــــدود؟  هن التواصــــل االجتم

ذدرتموهــا فــب هــذا الشــأ ، وأنــا أوافــق الــددتور منصــور ســرحا  

دليًا فيما رم  .ليه. ثانيًا: عالنسبة .ل  استغال  األطفا  فـب العمـل، 

 5ا هنا  قـوانين فـب البحـرين معمـو  عهـا اآل ، وهـب تنـاق  هـذ  طبعً

األشياءأل وأعتقد أ  القانو  النافذ اآل  هـو الطريـق الصـحيح، ومـواد  

وا حة ومعروفـة للجميـا. لـدي نقطـة أاـرى قبـل أ  أاـتم مـداالتب، 

وهب أنه من المفرو  أ  تقوم اللجنة عإحالة هذا المو و  .ل  لجنـة 

هنا  حقوقًا دثيرة تتعلق عهذا المو و  فـب هـذا حقو  اإلنسا  أل  

 31المقترح، وأعتقد أنه فب الجلسة األايرة تطـر  اإلاـوا  .لـ  مو ـو  

مشاعه لهـذا المو ـو ، ونحـن نلـتمس مـن اإلاـوة الـذين تقـدموا عهـذا 

ألاـذ رأيهـا  ــ.  أممن  ــالمقترح أ  يعيدو  .ل  لجنة حقو  اإلنسا  

 فب هذا الشأ ، وشمرًا.

 

 35 يـــــــــــــــس:الرئ

 شمرًا، تفضل األخ الددتور أحمد سالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
ــا مــا مــا جــاء فــب توصــية  شــمرًا ســيدي الــرئيس،  أتفــق تمامً

 61اللجنــة، ومــا . ــافة وســائل التواصــل االجتمــاعب .لــ  القــانو  دمــا 

ينص االقتراح، وذلك أل  التواصل االجتماعب هو شـبء متطـور، وفـب 

دــل يـــوم تخـــر  علينـــا وســـيلة تواصــل اجتمـــاعب جديـــدة، ولـــم يعـــد 

تقــد أ  التــأثير المبيــر دمــا فــب الســاعق. وأع (للتلف يــو  والراديــو)

اإلصـــرار علـــ  وجـــود هـــذ  العبـــارة  ـــروري لتطبيـــق هـــذا القـــانو ، 

 65 وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ الددتور عبدالع ي  حسن أعل. 
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 أنـــا مـــن مقـــدمب االقتـــراح وأحـــب  شـــمرًا ســـيدي الـــرئيس، 

أ  أشرح لداوا  المنطق الذي احتمم .ليـه مقـدمو االقتـراحأل الـنص 

ــا يتحــد  عــن  ــ  الوســائل، و.نم  ... حظــر نشــر »األصــلب ال يشــير .ل

 5 وال يــــذدر أي ديفيــــة  ومــــن ثــــم يتحــــد   «أو عـــر  أو تــــداو ...

عـــن مطبوعـــار أو مصـــنفار فنيـــة، والمصـــنف الفنـــب لـــيس وســـيلة، 

 ... فنيـة مرئيـة »المـادة: والمطبوعار ليسـت وسـيلة دـذلك. وتضـيف 

 وهـو مممـن  ـــولمنها ال تقو  أ  تصل هـذ  المـواد  «أو مسموعة...

جدًا ــ .ل  األطفا . ما حد  اآل  فـب التطـور التقنـب هـو أ  األطفـا  

 31لديهم هواتف وأجه ة أارى ويممن أ  تصـلهم عبسـاطة المثيـر مـن 

وجـدنا  المواد التب يممن أ  تضر نموهم وتطورهم النفسـب، ولـذلك

أ  الوسيلة الناقصة التب يممن وصولها .ل  األطفا  هـب التـب يجـب 

سد نقصها و. افتها .ل  القانو . ولذلك جـاء الـنص دمـا هـو عـدو  

... عــأي وســيلة عمــا فيهــا وســائل »تغييــر ولمــن أ ــيفت .ليــه عبــارة: 

 35ــــ دمــا تفضــل األخ  التلف يـو ، وهــذا يشــمل «التواصـل االجتمــاعب...

الددتور منصور سرحا  ــ أو أي وسيلة أارى، ولمننا رد نا علـ  

وسائل التواصل االجتماعب ألنها أصـبحت أاطـر، وصـارر تصـل .لـ  

األطفا  مباشرة من اال  الوسائل المتاحة اليوم مثل الهواتف النقالـة 

عـل واألجه ة الذدية وغيرها، وعالتـالب فـإ  و ـا األطفـا  اليـوم عالف

ــ  ال يمــو   ــة و.لــ  حمــايتهم مــن هــذ  الوســائل حت ــ  عناي  61عحاجــة .ل

 هنا  أي . رار عمصالحهم، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شمرًا، تفضل األخ الددتور سعيد أحمد عبدا . 

 65 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
أشمر مقـدمب االقتـراح. حقيقـة أتفـق  شمرًا سيدي الرئيس، 

سـائل التواصــل االجتمـاعب ومخاطرهــا، ولمـن الصــياغة مـا أهميــة و
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... مطبوعــار أو مصــنفار فنيــة »هـب المشــملةأل عنــدما نــتملم عــن 

، نقو  .  وسائل التواصل االجتماعب «مرئية أو مسموعة أو مقروءة...

أعتقـد أ  الصـياغة غيــر  ا، وأنـاوســمعً اوصـورً اتتضـمن قـراءة وعر ًـ 

وســائل التواصــل االجتمــاعب منضــبطة، وحتــ  مــا عــدم اإلشــارة .لــ  

 5فإنها متضمنة فب المادة، وذلـك أل  وسـائل التواصـل االجتمـاعب هـب 

مواد مرئية ومسموعة ومقروءة، و. افتها رعمـا تمـو  فيهـا اطـورة، 

ورغــم ذلــك أنــا مــا أ  يُنظــر فــب االقتــراح عقــانو  ويــتم النظــر .لــ  

ح، الصياغة فيما ععـدأل ل سـف نحـن نردـ  اآل  علـ  صـياغة المقتـر

وهــذا غيــر مهــم اآل  فــب اعتقــادي، المهــم اآل  هــو أهميــة الفمــرة، 

ـــ  المقتـــرح والنظـــر فيـــه،   31وأدعـــو جميـــا األعضـــاء .لـــ  الموافقـــة عل

 وشمرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شمرًا، تفضل األخ فؤاد أحمد الحاجب. 

 35 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو
أنــا مــا مقــدمب االقتــراح، و. ــافة  شــمرًا ســيدي الــرئيس، 

التواصــل االجتمــاعب هــب . ــافة موفقــة، وأحــب أ  أو ــح أ  ععــ  

وعــن اإلذاعــة عاعتبارهمــا مــن وســائل  التلف يــو اإلاــوا  تملمــوا عــن 

 61وصو  المعلومة، ودأ  وسائل التواصل االجتماعب حُشرر فب زاويـة 

فــب أقــرا  األفــالم اإلعاحيــة والخالعيــة، عينمــا هــذ  األمــور موجــودة 

مدمجــة وأشــرطة ويممــن لمــن يريــدها الحصــو  عليهــا، وأعتقــد أ  

 .ععد لن تمو  هذ  األمور  من اهتماماتـه البلو طفالً لم يصل سن 

ومــن اإلذاعــة ومــن  التلف يــو وســائل التواصــل االجتمــاعب أاطــر مــن 

 65وسـائل اإلعـالم المقـروءة والمرئيـة والمسـموعة، ألنهـا أسـر  مـن هـذ  

األجهـ ة دلهـا، ورغـم أ  هــذ  األجهـ ة تحـت تصـر  ومســؤولية دو  

فــإ  وســائل التواصــل االجتمــاعب أســر  فــب نقــل المعلومــة مــن هــذ  

األجه ة دلها، وعليه فإ  اطورة وسائل التواصل االجتماعب تممن 
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 .أدمغة األطفا ، وينبغب أال ننظر .ل  األمر من زاوية واحـدةفب غسل 

ـــة وســـائل التواصـــل  ـــدما طـــالبوا عضـــرورة مراقب ـــراح عن ـــدمو االقت مق

االجتماعب عدقة دا  ذلـك عسـبب الخـو  مـن غسـل أدمغـة األطفـا . 

ــد  ــاعب تســتطيا أ  تُجن ــوم أ  وســائل التواصــل االجتم ــرى الي ونحــن ن

ا فــب البرازيــل والبحــرين و ــا وشــر  أناســً ــا ووســ  أوروع  5فرنســا وأوروع

 سيا وجنـوب شـر   سـيا، دلهـا مجتمعـة عإممـا  شـخص واحـد أ  

وســـائل التواصـــل  .يصـــل .ليهـــا عبـــر هـــذ  الوســـائل ويجنفـــد مـــن يريـــد

االجتماعب العد أ  تُضـب  سـيدي الـرئيس، والعـد أ  يُسـيطر عليهـا، 

سرعة ووسائل اإلعالم األارى ال تستطيا أ  تُجاري هذ  الوسائل فب 

 31تطورها وتقدمها عل  الوسـائل األاـرى. أنـا مـا االقتـراح عقـانو ، و.ذا 

دا  هنا  أي شـبء فـب الصـياغة فسـو  يُعـدف ، ولمـن مـن ناحيـة 

 المبدأ أعتقد أ  اإلاوا  وفقوا فب تقديم االقتراح، وشمرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
ـــــددتورة شـــــمرًا، تفضـــــلب األاـــــت   ـــــدالجبار ال ـــــة عب  35فاطم

 ب. الموهج

 

 فاطمة عبدالجبار الكوهجي:الدكتورة العضو 
أنا  من مقدمب االقتـراح وأصـر علـ   شمرًا سيدي الرئيس، 

 61لهـد  معـين. اليـوم نحـن فـب المـدار   «التواصل االجتماعب»عبارة 

لدينا توجه دبير جدًا .ل  استخدام الـ) ي عاد(، وجعلـه متـداوالً فـب 

فب حالة المتـب يممـن يد الطلبة، وهذا مختلف عن المتب، ألنه 

لــــوزارة الترعيــــة والتعلــــيم التأدــــد مــــن المتــــب، وتقريــــر المتــــب 

المسـتخدمة فـب المـدار ، ولمـن جهــاز الــ) ي عـاد( الـذي يســتخدم 

ا للتواصــل االجتمــاعب موجــود فــب حضــن الطالــب، وهــو طفــل   65أيضــً

صغير، .ذا لم يمن هنا  قانو  يحاسـب األشـخا  المسـؤولين عـن 

ا هؤالء األطفا  فب ال مدار  فمعنـ  ذلـك أ  الطفـل سـيمو  معرف ـً

ــيم.  ــ  أشــياء مخالفــة جــدًا للقــيم اإلســالمية ولجميــا الق ــا عل أل  يطل
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واليوم فب جميا أنحاء العالم ــ وليس فق  فب البحرين ــ نجد فب يد 

الطالــب )تاعلــت( أو ) ي عــاد(، وال يجــوز أ  نغفــل عــن هــذ  األجهــ ة 

نــذدرها فــب القــانو أل وســائل وعــن وســائل التواصــل االجتمــاعب وال 

التواصل االجتماعب هب وسيلة من الوسائل التب يسـتخدمها الطالـب، 

 5ولمــن الترديــ  عليهــا والــنص عليهــا فــب القــانو  يعنــب أ  القــائمين 

مو  هنا  محاسـبة تعل  التعليم فب حا  صدور أي مخالفة عنهم س

 قانونية، وشمرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 31 األات هالة رم ي فاي .  شمرًا، تفضلب 

 

 العضو هالة رمزي فايز:
والشمر موصو  أيضًا .ل  جميـا مـن  شمرًا سيدي الرئيس، 

علفــق علــ  االقتــراح ســواء دـــا  عالتأييــد أو الــتحفظ. الفمــرة مـــن 

ــارة   35دمــا قــا  اإلاــوة واألاــوار  «التواصــل االجتمــاعب». ــافة عب

ــراح  ــأتب مــنالــذين شــاردونب فــب تقــديم هــذا االقت ــة وســائل أ ت همي

التواصل االجتماعب اليوم فـب حيـاة الطفـل، والحيـ  الـذي تشـغله مـن 

وقـت الطفـل، حيـث .  الطفـل اليــوم يقضـب معظـم وقـت فراغـه أمــام 

وسائل التواصل االجتماعب عخال  ما دـا  سـاعقًا، ومـن هنـا جـاءر 

 61أهميــة . ــافة وســائل التواصــل االجتمــاعب، وهــب عــالطبا مــن  ــمن 

ويممــن أ  يقــو  أحـدهم .نهــا مــن  ــمن وســائل  الوسـائل المقــروءة،

النشر، وهذا صحيح، ولمـن تأديـد ذدرهـا ال أعتقـد أنـه يُضـعف 

المادة عقدر ما ي يدها أهمية، أعنب أ  نرد  عل  أهمية مراجعة ما 

يُنشــر فــب أي وســيلة عمــا فيهــا وســائل التواصــل االجتمــاعب ألهميتهــا 

 65الذي أحب أ  أشـير .ليـه وتأثيرها المستمر عل  الطفل. واألمر اآلار 

هو أ  توصية اللجنة هب عجواز نظـر االقتـراح، نحـن حاليًـا ال نـتملم 

عن صياغة محددة، هـذا االقتـراح سـو  يـذهب .لـ  الحمومـة وهـب 

سو  تصيغه، ويممن .جراء تعديالر عليه فـب حـا  وافـق المجلـس 
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علــ  جــواز نظــر أل والتوصــية هــب جــواز نظــر االقتــراح عقــانو  ألهميــة 

تعريــف االســتغال  االقتصــادي وأهميــة . ــافة وســائل التواصــل  وجــود

 االجتماعب .ل  ما يُنشر، وشمرًا. 

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شمرًا، تفضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:
أعتقد أ  هذا المو و  هو عل  درجة  شمرًا سيدي الرئيس، 

 31يل الصــياغة، ويفتــر  أ  يــذهب مــن األهميــة ولمــن نحتــا  .لــ  تعــد

االقتراح .ل  الحمومة ويصا  فب صورة مشرو  قـانو  ثـم يعـود .لينـا 

فـب اعتقـادي أ  وسـائل التواصــل  .ويممننـا حينهـا أ  نعـد  الصـياغة

االجتمـاعب ـــ ودورهـا فــب التحـوالر اآلنيـة والمســتقبلية ـــ ال شـك فــب 

أنها من أاطر الوسائل عسبب ما يبث من االلها سواء دـا  مقـروءًا 

 35ثار وأ رار دبيـرة جـدًا، أ ـرار ثقافيـة  أو مسموعًا أو مرئيًا، ولها 

ئل ال شـك أنهـا تبـث واجتماعية والقية وانضـباطية، دـل هـذ  الوسـا

دثيـرًا مـن السـموم والثقافـار المنحرفـة واألفمـار الضـالة، وأعتقـد 

ئل التواصـل أ  ما جاءر عه اللجنة الموقرة هو الصـحيح. مو ـو  وسـا

ـــا ـــا و.نمـــا هـــو عنـــوا ٌ أصـــلب فـــب هـــذا  االجتمـــاعب لـــيس عنوانً فرعيً

 61 المقترح، وشمرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 لد حسين المسقطب.شمرًا، تفضل األخ اا 

 

 65 خالد حسين المسقطي: العضو

والشمر موصـو  .لـ  اإلاـوة مقـدمب  شمرًا سيدي الرئيس، 

 علـ  أحـد أ  التمنولوجيـا فـب تطـور االقتراح و.لـ  اللجنـة. ال يخفـ 

مستمر، وتطورها ال يحتا  .ل  سنوار، فهب قد تتطـور اـال  أشـهر. 
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دبيـر عـين مـا هـو وعحسب ما جاء فب قانو  الطفل فإنه يوجد فـار  

م. والشــمر 6136م ومــا هــو موجــود فــب عــام 6132موجــود فــب عــام 

ــار  ــو  مــن التحــو  فــب تطلع ــراح لوجــود ن ــ  مقــدمب االقت موصــو  .ل

الطفل ووسائل االتصا  التـب أصـبحت فـب متنـاو  يـد  والتـب ااتلفـت 

 5م، وال يوجــد طفـل غيــر منضــم .لــ  6136عمـا دانــت عليــه فـب ســنة 

ب سـواء دانـت مــن نفـس ف تـه العمريــة أو مجموعـار تواصـل اجتمــاع

مــن ف ــة عمريــة مختلفــة. أعتقــد أ  التعــديل الــذي جــاء عــه اإلاــوا  

ا المـادة )69عالنسـبة .لـ  المــادة ) ( فيــه نـو  مـن الترديــ  44( وأيضـً

وتضمن تفسيرًا وا حًا. وفب الوقـت نفسـه .ذا مـا اتفقنـا مـا اإلاـوا  

 31ر عــأ  يمــو  هنــا  فــب الفمــرة، فــإ  الفمــرة جــديرة عإعــادة النظــ

تعـــديل فـــب القـــانو  النافـــذ، وســـو  تمـــو  هنـــا  قـــراءة صـــحيحة 

للقانو  النافذ عالتعـديل الـذي اقترحـه مقـدمو االقتـراح والـذي أوصـت 

اللجنة عجواز النظـر فـب فمرتـه. هـذا هـو التوجـه المطلـوب منـا وهـو 

تحديث القوانين الموجودة عحيث تتماش  ما ما نعيشه يوميًا. أشمر 

ــد لجــواز نظــر هــذ  اإلاــوا ــا التوجــه المؤي ــة وأنــا م  35  وأشــمر اللجن

الفمرة، وسيمو  لذلك تأثير .يجاعب عل  القانو  الموجـود حاليًـا، 

 وشمرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 61 شمرًا، تفضل األخ اميس حمد الرميحب. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو
 ال شــك أ  اإلاــوة مقــدمب االقتــراح الــرئيس، معــالبشــمرًا  

يُشمرو  عليه، سيما أ  هذا االقتراح يتفـق تمامًـا مـا اتفاقيـة األمـم 

 65م، فـإذا 3919نوفمبر  61المتحدة الخاصة عحقو  الطفل الصادرة فب 

( مـن هـذ  االتفاقيـة، نجـد أنهـا نصـت علـ  أ  34نظرنا .ل  المـادة )

تتخــذ دــل التــداعير، ودــل التــداعير تعنــب يجــب أ  الــدو  األطــرا  

حمايـة الطفـل فـب هـذا المجـا . ووسـائل التواصـل دل مـا مـن شـأنه 
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االجتماعب هب مـن الوسـائل التـب تنتهـك اصوصـية األطفـا  وعالتـالب 

( مـن 36فإ  هذا التعـديل يعتبـر مـن هـذ  التـداعير. دمـا أ  المـادة )

ــــ  االســــتغال   ــــل، تشــــير .ل ــــو  الطف ــــم المتحــــدة لحق ــــة األم اتفاقي

تخــذ دــل التــداعير االقتصــادي للطفــل، وعلــ  الــدو  األطــرا  أ  ت

 5الالزمة لحماية الطفـل مـن االسـتغال  االقتصـادي. أتفـق تمامًـا مـا مـا 

ــه،  ــديل وهــم يشــمرو  علي ــراح عشــأ  هــذا التع ــدمو االقت ذدــر  مق

 وشمرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 31 شمرًا، تفضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 

 جاسم أحمد المهزع: العضو
ــرئيس، معــالبشــمرًا   ــب أود أ  أشــ ال ــة المــوقرة الت مر اللجن

قــدمت هــذا االقتــراح. ععيــدًا عــن صــياغة االقتــراح ونوعيتــه واألاطــاء 

 35المتاعية الواردة فيه، نشير .ل  الحس الوطنب الذي يتمتا عه أعضاء 

ـــ  مســـتقبل أطفـــالهم،  ـــ  أطفـــالهم وعل مجلـــس الشـــورى واـــوفهم عل

ونصهم عل  قوانين و واع  تحمب الطفل هو شـبء يشـمرو  عليـه. 

ا ما يخص الصياغة الماملـة فـإ  الحمومـة عاسـتطاعتها أ  تقـوم أم

والقصد من هذا االقتـراح  .عصياغة االقتراح عطريقة تنفا عها المجتما

 61هـــو حمايـــة الطفـــل التائـــه فـــب المـــدار  والطرقـــار، وحمايتـــه مـــن 

األشخا  الذين يقومـو  عاسـتغالله عـن طريـق دـل وسـائل التواصـل 

وعايـل( جهـازًا اطيـرًا يتخـو  اآلعـاء مـن االجتماعب. اليـوم أصـبح )الم

ــه لــهطريقــة اســتعما  طفلهــم  ــر أن ــراح، أعتب ــ  هــذا االقت . عالنســبة .ل

اقتــراح جيــد، وفيمــا يخــص صــياغته فــإ  الحمومــة دفيلــة عتعــديل 

 65 صياغته النهائية وتقديمه عطريقة تخدم عها المجتما، وشمرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 . مقررة اللجنة عقراءة توصية اللجنة شمرًا، تفضلب األات 

 



 5المضبطة     م33/33/6132 (                 57)      3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
فــب  ــوء مــا دار مــن مناقشــار ومــا  شــمرًا ســيدي الــرئيس، 

أعدي من  راء فإ  اللجنة توصب عمـا يلـب: جـواز نظـر االقتـراح عقـانو  

م والمقدم 6136( لسنة 37عتعديل قانو  الطفل الصادر عالقانو  رقم )

 5الســعادة األعضــاء: الــددتورة جهــاد عبــدا  الفا ــل،  مــن أصــحاب

وزهـــــوة محمـــــد المـــــواري، والـــــددتور عبـــــدالع ي  حســـــن أعـــــل، 

والددتورة فاطمة عبدالجبار المـوهجب، وهالـة رمـ ي فـاي . واألمـر 

 معرو  عل  المجلس الموقر التخاذ الالزم، وشمرًا.
 

 31 :الرئيـــــــــــــــس

 الرميحب.شمرًا، تفضل األخ اميس حمد  
 

 خميس حمد الرميحي: العضو
عــودي أ  يشــير مقــدمو االقتــراح فــب  شــمرًا ســيدي الــرئيس، 

 35الديباجــة .لــ  نــص اتفاقيــة األمــم المتحــدة الخاصــة عحقــو  الطفــل 

ـــا يخـــص هـــذا 3919والصـــادرة ســـنة  ـــا فيم مأل لضـــرورة اإلشـــارة .ليه

 االقتراح، وشمرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 61حلـــة تعـــديل صـــياغة هـــذا االقتـــراح، شـــمرًا، ســـو  تـــأتب مر

 هل هنا  مالحظار أارى؟وحين ذر يممن الحذ  واإل افة. 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 65 :الرئيـــــــــــــــس

ــس  ــراح هــل يوافــق المجل ــة عجــواز نظــر االقت علــ  توصــية اللجن

 ؟عقانو 
 

 )أغلبية موافقة(
 31 




