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 مضبطة الجلسة الخامسة عشرة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع

 10 

 15الرقـم:    

 هـ1439جمادى األولى  11 التاريخ:  

 م2018يناير  28     

 

 15من دور االنعقاد العادي  ةعقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشر

الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس 

الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الحادي عشر 

هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير 1439جمادى األولى  شهر من

سيد علي بن صالح الصالح رئيـس م، وذلك برئاسة صاحب المعالي ال2018

 20 مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

1. 

2. 

 د.العضو أحمـــــــــــــــــــــــــــد  براهيــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــــ ا

لعري . لم ا لعضـــــــــو الــــدمتور أحمــــد ســــــــــــا  ا
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

ـــــ  . ـــــه ـــــم ـــــد ال  الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــم

ــــــخــــــرو. ــــــحــــــمــــــد ف ــــــا  م ــــــعضــــــــــــــو جــــــم  ال

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبــــي.

ـــــمـــــا . ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الـــدمتورة جهـــاد عبـــدا  الفـــا ـــــــــــل.

ــــــا . ــــــخــــــي ــــــيــــــب ال ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

ـــــــا . ـــــــدا  عـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــب  ال

ـــــ ـــــن ـــــار  ال ـــــب ـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد م ـــــمـــــي.ال ـــــي  ع

 الـــعضـــــــــــو قــــالــــد حســـــــــــيـــن الـــمســـــــــــقـــطـــي.

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو قـــــال  ال

 الـــــعضـــــــــــــو قـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.

 الــــــعضـــــــــــــو درويـــــ  أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.

 الـــــــعضـــــــــــــــو دال  جـــــــاســـــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 الــــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

ــــــكــــــواري. ــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد ال  ال

 الـــــعضــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة قـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.

 العضـــــــــو الــــدمتور ســـــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 رنــــة.الــــعضـــــــــــو ســــــــــــمــــيــــر صــــــــــــاد  الــــبــــحــــا

 العضــــــــو الــــدمتورة ســـــــــوســــــــن حــــاجي  قوي.

 الــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــيــــــد    رحــــــمــــــة.

 العضــــــــو الســــــــيــــد  ــــــــيــــاء يحيى الموســــــــوي.

 الــــعضـــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــمــــعــــاودة.

 الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

 

لع ي  حســـــــــن أبــــل. لعضـــــــــو الــــدمتور عبــــدا  ا

ـــدا  العجمـــا . ـــدالع ي  عب ـــدمتور عب  العضــــــــو ال

ـــدالحســــــــن المنصــــــــور ـــدالوهـــاب عب  .العضــــــــو عب

ــــــد. ــــــيســــــــــــــى أحــــــم ــــــي ع ــــــل ــــــعضــــــــــــــو ع  ال

 العضــــــــو الــدمتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الــــــحــــــاجــــــي.

 العضـــــــــو الــــدمتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

ـــد الخ اعي. ـــد علي محم  العضــــــــو الـــدمتور محم

ـــدمتور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــا .  العضــــــــو ال

 الـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي ديـــنــــا  يـــلـــي قضـــــــــــوري.

ــــــود. ــــــحــــــم ــــــم ــــــي ال  الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــل

ــــــــ ي ــــــــة رم ــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــال ــــــــ . ال ــــــــاي  ف

 

 سعادة السيد عبدالجليل  براهيم    طريفوقد حضر الجلسة 

 األمين العام لمجلس الشورى. 

 

جميل بن محمد حميدا  و ير  ســيدهذا وقد مثل الحكومة ســعادة ال

 5 العمل والتنمية االجتماعية. 

 

 مما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 اقلية: من و ارة الد 

مال م أو  فيصل عبدالع ي  النجار رئيس فر  اال صا  ال -

 10 والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الش و  القانونية. 

  :من و ارة الخارجية 

 السيد مبار  عبدا  الرميحي باحث قانوني. -
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 :من و ارة العمل والتنمية االجتماعية 

للرعاية الشيخة عائشة بنت علي    قليفة الوميل المساعد  -1

 والتأهيل االجتماعي.

 5السيد عبدالجبار سلما  شرف منسق مكتب الو ير لش و   -2

 مجلسي الشورى والنواب.

 

 :من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

السيد عبدالعظيم محمد العيد الوميل المساعد لش و   -1

 10 مجلسي الشورى والنواب.

 السيد أمبر جاسم عاشور مستشار قانوني. -2

 يري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. وعدد من مدــ 

 

  :من و ارة الصحة 

 15الدمتور عاد  سلما  الصياد القائم بأعما  مدير  دارة  -1

 الصحة العامة. 

 السيد عاد  عبدا  السيد رئيس  سجيل المواليد والوفيات. -2

 السيد محمود رشيد شريف مستشار ش و  المجالس.  -3

 

   :20 من هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

 السيدة منيرة مبار  الفا ل مستشارة قانونية.   -

 

مما حضرها الدمتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدمتورة فو ية 

 25يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

بحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد وال
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لش و  الجلسات واللجا ، والدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

المستشارين القانونيين بالمجلس، مما حضرها عدد من مديري 

 معالينة العامة، ثم افتتح اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األما

 5 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل قير، نفتتح 

من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي  ةالجلسة الخامسة عشر

 10الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة 

 السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

 15اعتذر عن حضور هذه الجلسة  أسعد ا  صباحكم جميعًا بكل قير،و

 صاحب السعادة بسام  سماعيل البنمحمد للسفر قار  المملكة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 20بالتصديق على  لى البند التالي من جدو  األعما  والخاص  اآل وننتقل 

 فهل هنا  مالحظات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة، 

 

 )ال توجد مالحظات(

 الرئيـــــــــــــــس:

 25. وننتقل اآل   لى البند التالي  ذ   قر المضبطة مما وردت  ليكم 
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أقذ الرأي النهائي على مشرو  قانو  من جدو  األعما  والخاص ب

ال فاقية حكومة مملكة البحرين بالتصديق على البرو ومو  المعد  

وحكومة مملكة  ايلند بشأ   جنب اال دوا  الضريبي ومنع التهرب من 

( 52الضرائب بالنسبة للضرائب على الدقل، المرافق للمرسوم رقم )

 5م. وقد وافق المجلس على هذا المشرو  في مجموعه في 2017لسنة 

 ة؟الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائي

 

 أغلبية موافقة()                              

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   لى البند التالي   ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية. 

بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الش و   من جدو  األعما  والخاص

 سجيل  الخارجية والدفا  واألمن الوطني بخصوص مشرو  قانو  بتنظيم

م. 2013( لسنة 91المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 15وأطلب من األقت نانسي دينا  يلي قضوري مقررة اللجنة التوجه  لى 

 المنصة فلتتفضل.

  

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 20 

 

 :ـسالرئيــــــــــــــ

 هل يوافق المجلس على  ثبيت التقرير في المضبطة؟ 
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 )أغلبية موافقة(
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (65/ صفحة 1)انظر الملحق 

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 األقت مقررة اللجنة. ي فضل  

 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 دارست اللجنة مشرو  قانو  بتنظيم  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15( لسنة 91 سجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

، وو ارة الصحة، و ارة العمل والتنمية االجتماعية م، مع ممثلي2013

، والمستشار العد  والش و  اإلسالمية واألوقافوو ارة الداقلية، وو ارة 

و ارة العمل والتنمية رأي على  واطلعت اللجنةالقانوني للجنة، 

، وو ارة الصحة. وبناء على قرار المجلس في جلسته الثامنة االجتماعية

 20الشخص المس و  »م، بإعادة  عريف 2017نوفمبر  26المنعقدة بتاريخ 

بتنظيم  سجيل  مشرو  قانو  (، وباقي مواد1من المادة ) «قانونًا

، م2013( لسنة 91المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

الواردة في  عريف  «المتخلى عنه»وذلك من أجل النظر في عبارة 

، وبعد البحث والنقاش مع الجهات المعنية، «الشخص المس و  قانونًا»

 25في  الواردة «المولود المتخلى عنه»رأت اللجنة أ  المقصود بعبارة 
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، في حين أ  «المولود مجهو  األبوين»نصوص مشرو  القانو  هو 

 الطفل المتخلى عنه ــ الذي يقصد به الطفل الذي  خلى والداه عن 

م 2000( لسنة 22رعايته ــ قد نظم رعايته و سجيله المرسوم بقانو  رقم )

م بإصدار قانو  2012( لسنة 37بشأ  الحضانة األسرية، والقانو  رقم )

 5فل، بينما يعالج مشرو  القانو  مو و  الدراسة حاالت  سجيل الط

المواليد والوفيات. وعليه قررت اللجنة اإلبقاء على  وصيتها السابقة 

، وباقي مواد مشرو  «الشخص المس و  قانونًا»بخصوص  عريف 

القانو  المعادة  لى اللجنة، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدو  المرفق. 

الشخص المس و  »صي اللجنة بالموافقة على  عريف وفي  وء ذلك  و

 10(، وباقي مواد مشرو  القانو  بتنظيم  سجيل 1من المادة ) «قانونًا

م، 2013( لسنة 91المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 مما وردت  فصيالً في الجدو  المرفق، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي.حظات؟ هل هنا  مالشكرًا،  

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

والشكر موصو   لى رئيس وأعضاء لجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني ألقذهم بالمالحظات وقصوصًا 

 20التعديل الذي أجر ه اللجنة ليتماشى مع اال فاقيات التي أبرمتها مملكة 

ألمم المتحدة بالنسبة  لى المسمى األمثر  نسانية، وهو البحرين مع ا

، وهذه لفتة  شكر عليها «مجهو  األبوين»أو  «الطفل المجهو  األب»

اللجنة؛ لحفظ مرامة و نسانية هذه الفئة من البشر. مداقلتي هي 

بخصوص العقوبات التي أقر ها اللجنة ــ والتي أ منى على اللجنة  عادة 
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جاءت هذه العقوبات شاملة لست فقرات في قانو   النظر فيها ــ حيث

العقوبات، وهي: الغرامة قمسمائة دينار والحبس لست فقرات وردت في 

القانو ،  ختلف الفقرة األولى عن باقي الفقرات، لما  لحقه بع  

الفقرات من  رر مباشر بعملية التسجيل أو الت وير فيها، التي لم  فصّل 

 5م ود هو من أقفى المعلومات أو  العب فيها، فيها في حالة  ذا ما  ال

ولم  ضع فقرات محددة للموظف العام حيث جاءت شاملة لست فقرات 

محددة بغرامة قمسمائة دينار، بينما الحبس حُدد بيوم واحد  لى ثالث 

سنوات بحسب قناعة القا ي، وهذا هو معنى الحبس في القانو ، لكن 

عقوبات التي قد يحدث عند  حديد غرامة قمسمائة دينار لبع  ال

 10 سجيلها سهو أو نقص أو قطأ غير مقصود، أو لكونه على عالقة 

مباشرة بهذا المولود أو المتوفى ــ بالنسبة  لى المواريث والفرائ  بعد 

ذلك ــ فأعتقد أنه البد من  فريد العقوبات في هذه الفقرات الست، 

سادسة حيث أرى أنها قد وأرجو من اللجنة الموقرة االنتباه  لى الفقرة ال

من هذا القانو  رغم أ   15قررت العقوبة نفسها على مخالف المادة 

 15من هذا القانو  حذفت، فلست أدري سبب بقاء الفقرة السادسة  15المادة 

حذفت و م التوافق مع مجلس النواب على  15من القانو  رغم أ  المادة 

ق بهذه الج ئية ــ  لى حذفها! أرجو  عادة التقرير ــ وباألقص ما يتعل

 اللجنة لم يد من الدراسة، وشكرًا.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

لديه نقطة نظام فليتفضل  شكرًا، األخ قميس حمد الرميحي 

 . بطرحها

 

 :)مثيرًا نقطة نظام( العضو خميس حمد الرميحي
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صو نا على مشرو   سابقةجلسة نحن في  شكرًا سيدي الرئيس، 

الشخص » عريف و وقفنا عند  ،وعلى الديباجة القانو  من حيث المبدأ

ولكن اآل  مأننا نحن نناق  ، (1)المادة  من« المس و  قانونًا

يفترض اآل  البدء المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو  مرة أقرى، ف

 5 وشكرًا.  ،(1)بالمادة 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ليست هنا  مشكلة في  بداء وجهات نظرهم حو  شكرًا،  

  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد. المشرو ، 
 10 

 دالل جاسم الزايد: العضو

أ فق في نقطتين مما  فضل به األخ ف اد  شكرًا سيدي الرئيس، 

الحاجي، ولن أمررهما باعتبار أ  من المهم  يرادهما في مشرو  

القانو . أسا   رجا  المشرو  بقانو   لى اللجنة ما  بناء على 

 15مصطلحات مجهو  األبوين أو األب أو المتخلى عنه، باعتبار أننا بيّنا أ  

ولكن  م التخلي عنه عند والد ه، والداه  علمهو من يُ« المتخلى عنه»

حيث نشهد حاالت عديدة في هذا المجا ، حيث أشارت اللجنة في 

الطفل هو  «مجهو  األبوين» قريرها الوارد في نص المشرو   لى أ  

والذي يقصد به الطفل الذي  خلى والداه عن رعايته، و عنه، المتخلى

 20نة في ذلك، حيث ه، وأنا أقتلف مع اللجرعايته و سجيلالمرسوم نظم 

م لم 2000   المرسوم المتطر   ليه وهو الحضانة األسرية، الصادر عام 

ولم ينظم مسألة  سجيله، « المتخلى عنه»يتطر  نهائيًا  لى مصطلح 

أورد في  عريف األطفا  الذين يمكن ألسرة أ   رعاهم ــ أنه في حين 

من  تشابه و»في ظل وجود األسرة ــ  ذا قررت المحكمة ذلك، عبارة: 

 25، «المتخلى عنهم»وهي العبارة التي أ ى فيه هذا المعنى، أي  «ظروفهم
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في هذه الج ئية  حديدًا وبخاصة أ  مشرو  القانو  عندما جاء أراد أ  

، في حين أ  «المتخلى عنهم»و «مجهو  األبوين»يفر  بين حالتي 

 ، المتخلى«المتخلى عن رعايته»التسجيل الذي نتحدث عنه ال يشمل 

عن رعايته: هو من أُنجب ولديه مستندا ه الرسمية ثم  ُر  من غير 

 5هو المتخلى عنه « المُتخلى عنه»رعاية، وهذا هو المقصود منه، بينما 

لقى فيها الطفل في حاوية القمامة يُمثيرة منذ  نجابه، ونشهد حاالت 

علم والداه وفي الوقت ذا ه )أع مم ا ( أو أمام مسجد أو من  ، يُ

مجهولي األبوين، القصد هنا  نظيم هذه  مامهنا ألو  عنه، فلسنا يتخ

األمور حتى يكو  له الء األشخاص حق في الرعاية، ألنه حتى في قانو  

 10الطفل الذي و عناه هنا  نص يبين أ  من حقو  الطفل األساسية 

 سجيله وقيده في السجالت الرسمية، ومشرو  القانو  عندما أنا  بمن 

التبليغ ما  قصد المشر  هو التوسع فيمن يملك  لك  يحق لهم سلطة

السلطة في التبليغ. لن أقتلف مع اللجنة فيما  راه، ولكن منت أ منى 

على األقت مقررة اللجنة أ   ذمر المادة التي استندوا  ليها في المرسوم 

 15ونص المادة التي  «المتخلى عنه»م، والثابت فيها 2000( لسنة 22رقم )

بيا  صحيح في  قرير اللجنة عن المادة ؛ حتى نكو  أمام  ل م بتسجيله

على أمور  ناولها مشرو   ليها في ظل هذا القانو ، فهي  نص المستند 

ومن . و   شاء ا  سنضمن هذه المادة في المشرو  بقانو القانو ، 

 من هذه األمور التي  نص عليها هي أ  الشخص  ذا  وفي في السجن 

 20اإلصالح، فال يذمر ذلك في شهادة الوفاة، األمر أو في أحد مرام  

نفسه بالنسبة  لى األطفا  الذين يُنجبو  في المرام  اإلصالحية، حيث 

ال يتم ذمر مكا  والد هم، ويذمر مكا   قر على سبيل المثا  

مكا   قامة األم، حتى ال يكو  هذا البيا  لصيق بالطفل، وهذا ما 

وأيضًا  وجهات مملكة البحرين في نصت عليه ا فاقية حقو  الطفل، 
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مجا  رعاية الطفل. أ منى أ  يتم التوافق على هذه المادة، وأ  يتم  ذييل 

 هذه النقطة في نص المادة، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 .أبل حسن عبدالع ي  الدمتور األخ  فضل شكرًا، 

 

 :أبل حسن عبدالعزيز الدكتور العضو

أسعد ا  صباحكم وصباح جميع الرئيس،  سيدي شكرًا 

اإلقوا  بكل قير وسرور. من قال  قراء ي لمواد مشرو  القانو  

 10استخدمت األشهر والسنة القمرية،  9الحظت أ  اللجنة في نص المادة 

في حين أ  الدستور يحدد المواعيد وفقًا للسنة الميالدية، ودائمًا 

ة القمرية في عتمدنا السنالقوانين  شير  لى السنة الميالدية، اآل   ذا ا

أنه لتحديد  اريخ الوالدة أو  اريخ الوفاة أعتقد  هذه التعديالت سواء

ستكو  هنا  مشكلة عندما  حسب سنوات دقو  الطفل  لى المدرسة 

 15في المرحلة االبتدائية؛ أل  الفر  بين السنة القمرية والسنة الميالدية من 

يالدية أطو ، ونحن لم نعتد يومًا، حيث    السنة الم 14أيام  لى  10

 تفق مع  استخدام األشهر القمرية أو السنة القمرية، لذلك أعتقد أنها ال

 حديدًا، ألننا اإلقوا  قد انتبهوا  لى هذه النقطة الدستور، وال أعلم أ  

أرى أ  هذه مسألة مهمة يجب االنتباه  ، لذادائمًا نعتمد التواريخ الميالدية

 20الة قد ال  كو  متوافقة مع الدستور. المو و   ليها؛ حتى ال نكر  ح

لوفيات، فقد  حدث ا ينظم  سجيلأ  هذا المشرو  بقانو   أرىاآلقر، 

المشرو  بقانو  عن حاالت الوفاة داقل المستشفيات أو المرام  

الصحية، مما  حدث عن حاالت الوفاة داقل المنا   أو قار  

المستشفيات، ولكن ربطها فقط بحاالت وجود شبهة جنائية، ومما 

 25نعلم أ   جراءات الشرطة في الحاالت الطبيعية  ختلف  مامًا عن حاالت 
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اإلقوة في و ارة ما  لدى شبهة جنائية، فهم يفتر و  ــ و ذا وجود 

هذه النقطة ــ  وجود شبهة، وقاصة  ذا ما   أي  و يح حو الداقلية 

المتوفى مبيرًا في السن، حيث  كو   جراءا هم أحيانًا معقدة، و حتا  

 لى  صوير المتوفى، ومنع األهل من  حريكه وحتى  ن اله من الطابق 

 5الطابق السفلي بدو  وجود شرطي، وبدو  وجود طبيب  األعلى  لى

شرعي؛ لذلك أعتقد أ  هذه األمور دقيقة وفيها  فاصيل معينة يجب 

 االنتباه  ليها، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10مع  قديري الشديد للدمتور عبدالع ي  أبل ولإلقوة شكرًا،  

مواد المعنية، وأ منى عند  ناو  ال سيتم مناقشتهااألعضاء، هذه األمور 

عند مناقشة أ  يأ ي بهذه التفاصيل األخ الدمتور عبدالع ي  أبل على 

، نحن اآل  في النقاش العام، والنقاش العام دائمًا يكو  حو  9المادة 

القانو  برمته، وليس حو  مواد القانو  قبل أ  نناقشها مادة مادة، 

 15 األقت الدمتورة جهاد عبدا  الفا ل.   فضلي

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

أسعد ا  صباحكم بكل قير. أ فق  شكرًا سيدي الرئيس، 

مع  وصية اللجنة بشأ  اعتبار المولود المتخلى عنه مولود مجهو  

 20األبوين، وقاصة أننا بين فترة وأقرى نسمع ونقرأ عن أشخاص انت عت 

يق أمام المساجد الرحمة من قلوبهم بالتخلي عن أطفا  ر ع في صناد

أو عند صناديق القمامة. أرى أ  هذا التعديل مهم، وسيع   من أهميته 

( لكشف DNAقانو  البصمة الوراثية الذي سيسهم بالفحص عبر الـ)

النسب، وأعتقد أ  و ارة الداقلية  عمل بهذا الفحص بشكل ج ئي 
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 اآل ، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 عبدالرحمن المعاودة. شكرًا،  فضل األخ عاد  

 5 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

بسم ا  الرحمن الرحيم، السالم عليكم  شكرًا سيدي الرئيس، 

ورحمة ا  وبرما ه. أوالً: أعتقد أ  القانو  ال يتكلم عن قضية المتخلى 

عنه، و نما يتكلم عن المولود مجهو  األبوين، والقضية ليست قضية 

 10عنه، وليست عن معرفة من هو األب، وال عن ميفية المولود المتخلى 

نسب المولود  لى أبيه أو غيرها من األمور، فالمتخلى عنه مما فسرها 

اإلقوا  هو: من عُرف نسبه و ُخلي عن رعايته، أما القانو  الذي نحن 

، وهو المصطلح «مجهو  األبوين»بصدده فهو يتحدث عن  مصطلح 

لجهات المعنية. ثانيًا: بالنسبة  لى ما  فضل الذي  وافقت عليه اللجنة مع ا

 15، هذا الحساب هو حساب 9به األخ الدمتور عبدالع ي  أبل بشأ  المادة 

فسيولوجي، وهو يذهب بالشهور القمرية؛ أل  هكذا  حسب الوالدات 

والوفيات، وهو الحساب األد  طبيًا، والقضية ليست قضية  أريخ، 

  المواطنين ــ ما  يذمر فيها وشهادة الميالد ــ مما يذمرها بع

التاريخين الميالدي والقمري، واآل  يذمر التاريخ الميالدي فقط، وما 

 20 هو أنه يجب أ  يذمر التاريخين معًا، وشكرًا.  ليهنود أ  ننبه 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 . مقررة اللجنة شكرًا،  فضلي األقت 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو
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أنا مع التو يح الذي  فضل به األخ عاد   الرئيس،شكرًا سيدي  

المعاودة بالنسبة  لى  ساؤ  األقت دال  ال ايد واإلقوة األعضاء. التقرير 

ما  وا حًا، ونحن اجتمعنا مع الجهات المعنية و ناقشنا معهم في هذا 

الشأ ، ووافقنا على ما  م ذمره في  قرير اللجنة، و ذا أراد سعادة 

 5نوني للجنة  و يح أمر ما أو  أميد مالم األخ عاد  المستشار القا

المعاودة فليتفضل بذلك، و ذا أراد أحد اإلقوة ممثلي الجهات الحكومية 

 و يح أمر ما فليتفضل أيضًا. األقت دال  ال ايد طلبت المرسوم بقانو  

 الذي يو ح ما  م ذمره، لألسف المرسوم ليس أمامي اآل .

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 المادة المذمورة. مناقشة أقترح  أجيل الرد  لى أ  نأ ي  لى  

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

و حت الجهات المعنية أ  أنعم، ولكن للتو يح، أثناء النقاش  

 15 ، وشكرًا.فقط نظم  سجيل المواليد والوفياتجاء ليمشرو  القانو  هذا 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

الدقو  في التفاصيل عندما نأ ي  على ملٍ سيكو شكرًا،  

ننتقل اآل   . لى المادة المعنية، وسنفتح الباب أمام مل هذه التساؤالت

 20من المادة رقم  «الشخص المس و  قانونًا» لى التصويت على  عريف 

  فضلي األقت مقررة اللجنة. (،1)

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
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على   وصي اللجنة بالموافقة :«و  قانونًا الشخص المس» عريف 

 الوارد في التقرير.  هذا التعريف بالتعديل
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 فضلي األقت دال  جاسم  ؟ذا التعريفهل هنا  مالحظات على ه 

 ال ايد. 
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

فقط أود أ  أذمر اللجنة بتحويل المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10ألسرية ــ التي أشاروا  ليها بحسب  قريرهم أنه  م الخاصة بالحضانة ا

النص فيها على المتخلى عنه، و ر يب أمور  سجيله ــ  لى لجنة الش و  

( من مشرو  القانو  5التشريعية والقانونية. أ يف  لى ذلك أ  المادة )

ويتم التبليغ عن >األساسي مما هو وارد من الحكومة نصت على: 

، وهذا يضعنا أمام فر  بين <و المتخلى عنه...المولود مجهو  األب أ

 15المولود مجهو  األب والمولود المتخلى عنه بحسب ما هو وارد في مشرو  

القانو  األصلي، وأنا أ طر   لى هذه الج ئية فقط من باب المصلحة، 

والحرص على  غطية جميع الحاالت، أ  نكو  أمام نص نتصدى له من 

؛ ألنه  ذا امتنع الوالدا  عن التسجيل، فهنا الناحية القانونية مستقبالً

بإجراءات التسجيل. أ منى على  عنهمالمس و  قانونًا الشخص يقوم 

 20المستشار القانوني للجنة أ  يشير  لى نص المادة التي ذمروا أنها 

 موجودة في قانو  الحضانة األسرية، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 . مقررة اللجنة شكرًا،  فضلي األقت 
 25 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو
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بخصوص المادة المشار  ليها في  قرير  شكرًا سيدي الرئيس، 

م بشأ  2000( لسنة 22( من المرسوم بقانو  رقم )1اللجنة، هي المادة )

، وهذا «مجهو  األبوين»الحضانة األسرية، حيث  م استخدام  عريف 

الجهات المعنية األقرى مونه يشمل التعريف  وافقت عليه اللجنة مع 

 5مذلك الطفل المتخلى عنه، أرجو أ  أمو  قد أو حت مل 

 التساؤالت، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 أقرى؟ هل هنا  مالحظاتشكرًا،  

 10 

 )ال توجد مالحظات(

 

 لرئيـــــــــــــــس:ا

 بتعديل اللجنة؟ ا التعريفهل يوافق المجلس على هذ 

 15 

 موافقة()أغلبية 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

هل يوافق المجلس على المادة بتعديل اللجنة.  التعريف اقر هذيُ ذ   

 20 ؟افي مجموعه( 1)

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
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وننتقل اآل   لى المادة التالية،  فضلي األقت مقررة  ذ  يُقر ذلك.  

 اللجنة.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 5 وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد  (:2المادة ) 

 في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 
 10 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   لى المادة التالية،  

 20  فضلي األقت مقررة اللجنة.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد  (:3المادة ) 

 في التقرير.
 25 

 الرئيـــــــــــــــس:
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   مالحظات على هذه المادة؟هل هنا 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   لى المادة التالية،  

  فضلي األقت مقررة اللجنة.
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 15 وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد  (:4المادة ) 

 في التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

األقت هالة رم ي   فضلي هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 

 20 فاي . 

 

 هالة رمزي فايز: العضو

لدي مالحظة على البند األو ، وأرجو أ   شكرًا سيدي الرئيس، 

 أجد لها  و يحًا. النص األصلي للمادة الوارد من الحكومة يقو : 

 25، ولكن الصيغة التي «ــ  لقي بالغات وجمع وحفظ وثائق وبيانات...1»

 لقي وجمع بالغات و قطارات »أ ى بها مجلس النواب  قو : 
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ميف يجمع الجها  ؟! «معالج»، فهل من مس وليات الجها  «المواليد...

اإلقطارات، « يتلقى»ما أفهمه هو أ  الجها   ؟!البالغات عن المواليد

فعندما  كو  هنا  حالة والدة يتم  بليغ الجها ، فهو يتلقى اإلقطار، 

لكن ميف يجمع الجها  البالغات؟! أعتقد أ  المقصود بهذه الكلمة 

 5ود في التعديل في هو جمع الوثائق والبيانات، وهذا مفهوم، وهو موج

 تناسب مع « جمع»(، ولكن ال أرى أ  ملمة 3بند منفصل هو البند )

 اقتصاصات الهيئة في هذا البند، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 مقررة اللجنة.شكرًا،  فضلي األقت  

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

النقاش  م التوافق على هذه المادة أثناء  شكرًا سيدي الرئيس، 

مع الجهات المعنية، ولم يكن لديهم أي مالحظة على هذا التغيير، 

 15 وبالتالي  وافقت اللجنة مع مجلس النواب، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل األخ اإلقوة في الحكومة هل هنا   و يح؟ شكرًا،  

القائم بأعما  مدير  دارة الصحة العامة  سلما  الصيادعاد  الدمتور 

 20  ارة الصحة.بو

 

 :الصحة العامة بوزارة الصحةإدارة  مديرالقائم بأعمال 

السالم عليكم، صباح الخير جميعًا،  شكرًا سيدي الرئيس، 

، «وجمع وحفظ...»... في النص األصلي الوارد من الحكومة يقو : 

 25على اعتبار أننا نتلقى « جمع»واإلقوة في مجلس النواب امتفوا بـ
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على « الحفظ»ونجمع، والجمع يشمل الحفظ، أي أنهم أ الوا ملمة 

ونحفظ البالغات، يشمل الجمع والحفظ، أي نجمع « الجمع»اعتبار أ  

وبالتالي يكو  مو و  الحفظ مشموالً في ملمة الجمع، بحسب مفهوم 

 اإلقوة في مجلس النواب، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 10 مالم األقت هالة فاي  صحيح، وهو شكرًا سيدي الرئيس، 

أمثر و وحًا، لكن هذا ما  وافق عليه مجلس النواب وأيضًا أقر ه 

الجهات المس ولة في الحكومة، فأعتقد أ  النص يشمل جمع مل 

الوثائق ومل المتعلقات، وال شك أ  التغيير البد أ  يكو  جذريًا ومهمًا 

حتى ال يتعطل المشرو ، وأعتقد أ  أقذ هذا النص ال يضر بإذ  ا ، 

 15 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

النواب يقولو  ــ ومذلك اإلقوة ممثلو  ،يا أقت هالةشكرًا،  

 فضلي األقت هالة رم ي يشمل الحفظ أيضًا،  «الجمع»الحكومة ــ    

 20 فاي . 

 

 العضو هالة رمزي فايز:

نعم، ولكن مسألة الحفظ أُفرد لها بند،  شكرًا سيدي الرئيس، 

( في المادة نفسها، وهو ينص على حفظ البالغات، وال 3وهو البند )

 25يوجد قالف على ذلك، ولكن النقطة التي ذمر ها هي ميف للهيئة 
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 لقي وجمع بالغات »أ   جمع البالغات عن الوالدات! النص يقو : 

دور على المستشفيات ، فهل الهيئة من اقتصاصها أ   «و قطارات...

 عطي الهيئة « جمع»والمرام  لجمع البالغات! أشعر أ  ملمة 

، فالهيئة  ختص بتلقي البالغات، حيث اقتصاصا هامس ولية أمبر من 

 5 ُبَلّغ الهيئة  كو  الوالدة في مستشفى أو مرم  أو أي مكا   قر، و

قطة إلصدار الشهادة، ولكن ميف للهيئة أ   قوم بالجمع، هذه هي الن

التي أقف عندها؛ وأنا لست أقتلف مع هذه النقطة لغويًا فقط، ولكن 

مذلك نحن بهذه الطريقة ن يد عبئًا على الهيئة ليس من اقتصاصها. 

النص األصلي الوارد من الحكومة أصح، ولكن بما أنه  م فصل حفظ 

 10 لقي »و بقى فقط عبارة « جمع»المستندات فإنني أقترح  لغاء ملمة 

 و ذا أحببت معالي الرئيس فسوف أقدم مقترحًا بهذا األمر.، «بالغات

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل  عتقدين أ  النظام الورقي سوف يستمر؟أقت هالة يا  

 15 

 العضو هالة رمزي فايز:

 ال، يُفترض بالنظام أ  يكو   لكترونيًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20البالغ سوف يصل هذا هو الجواب، النظام  لكتروني، أي أ   

 لى الهيئة من قال  نظام معين، وسوف يعرفو  عن مل مولود بالدقيقة 

والثانية، وال يحتاجو   لى الذهاب  لى المستشفيات أو المرام  لجمع 

 المعلومات.

 

 25 العضو هالة رمزي فايز:
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 عطي « جمع»، ملمة « جمع»وليست  « تلقى» ذ  الهيئة  

 بالفعل، أي أ  الهيئة  قوم بجمع اإلقطارات. ا شعارً

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5  هذا  فسير ِ أنتِ، أما أنا ففهمت غير ما فهمته أنتِ. 

 

 العضو هالة رمزي فايز:

ال قالف على ذلك، ولكني أحببت أ  أسجل مالحظتي بهذا  

 الشأ ، وشكرًا. 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

  أقو   ننا اليوم في عالم متغير بشكل يا  قوا  أحب أشكرًا،  

سريع، وقاصة في هذا المجا ، وال داعي  لى أ  نذهب ونحمل 

المستندات، اليوم مل شيء يصل  لى مكانك وفي الدقيقة نفسها. على 

 15ملٍ أعتقد أ  الكالم الذي قاله األخ عاد  المعاودة صحيح، وهو أنه 

 عبدالرحمن المعاودة. فضل األخ عاد  ال داعي أل  نعطل القانو . 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

ردًا على مالم األقت هالة فاي  أقو      شكرًا سيدي الرئيس، 

 20مفهومها غير صحيح، الهيئة ليست مس ولة ــ مما ذُمِرَ ــ عن الذهاب 

 لى الم سسات لجمع الوثائق، لم يقل أحد هذا، المقصود بالجمع هنا 

ي يكو  عندها جمع هذه المعلومات واالحتفاظ هو االحتفاظ، فهي الت

بها، أي المعلومات التي  صل  ليها، وليس المقصود أ   ذهب  لى 

مختلف الم سسات للبحث عن اإلقطارات، فهذا غير صحيح، وغير 
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مطلوب. المسألة األقرى هي ما ذمر ه األسبو  الما ي في قضية 

مع التقنية أصبح  التقنية عندما  كلمنا عن مشاريع الحكومة، اآل 

 ( وفي اللحظة...Liveمل شي حي )

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

مشرو  متخلف ولكن نوافق »ال، أنت قلت مالمًا  قر، قلت  

 «.عليه

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 10، وأنت اليوم أمدت «متخلف  قنيًا» قنيًا، أمرر  «متخلف» 

مالمي معالي الرئيس بقولك    مل شيء اليوم يصل في اللحظة وفي 

 الوقت نفسه، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

أ فق مع األقت هالة فاي ، أل  هنا   شكرًا سيدي الرئيس، 

ل  بعية الجمع للجهة حمِّيُ« الجمع»، «التلقي»و «الجمع»فرقًا بين 

 20يكو  بدو   حميل أي مس ولية  المس ولة عن الجمع، ولكن التلقي

على الجهة التي  حصل على هذه المعلومات، لذلك أ صور أ  ملمة 

 ، وشكرًا.«جمع»أصح من ملمة «  لقي»

 

 ـــــــــــــس:الرئيــ
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 ؟أقرىهل هنا  مالحظات شكرًا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   لى المادة التالية،  

 األقت مقررة اللجنة. فضلي 
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 15 :(المستحدثالفصل الثاني:  جراءات  بليغ وقيد المواليد ) مسمى 

 .الفصل اهذمسمى استحداث الموافقة على  وصي اللجنة ب
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟مسمى هذا الفصلهل هنا  مالحظات على  
 20 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟مسمى هذا الفصلهل يوافق المجلس على استحداث  
 25 

 )أغلبية موافقة( 

 :الرئيـــــــــــــــس
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. وننتقل اآل   لى المادة التالية،  فضلي مسمى الفصلقر يُ ذ   

 األقت مقررة اللجنة.

 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 5ى هذه المادة بالتعديل الوارد  وصي اللجنة بالموافقة عل (:5المادة ) 

 في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 

 10 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

اللجنة. وننتقل اآل   لى المادة التالية،   ذ   ُقر هذه المادة بتعديل 

 20  فضلي األقت مقررة اللجنة.

 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد  (:6المادة ) 

 في التقرير.

 25 :الرئيـــــــــــــــس
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 هلأحب أ  أشيد بطريقة  لقاء األقت نانسي وقراء ها للتقرير،  

 األقت دال  جاسم ال ايد.   فضلي هنا  مالحظات على هذه المادة؟

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 5، أنا مع  وصية 6بخصوص نص المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الجنة باستثناء الج ئية المتعلقة بنهاية المدة، باعتبار أ  هذا النص متعلق 

بحكم نهائي من  ال يجو   غيير اسمه ونسبه أو ديانته  ال»بمسألة 

، وأ منى ــ أسوة بسائر التشريعات المماثة في «المحكمة المختصة

حكم نهائي »األمور المفصلية في حياة الشخص ــ أ  نجعل العبارة 

 10ــ وهو لفظ متداو  في القانو  « بات»، والقصد من   افة لفظ «بات

عادية، والقضاء ــ هو أ  الحكم النهائي قابل للطعن عليه بالطر  غير ال

أما البات فهو استنفذ طر  الطعن عليه، وحتى  ستقر األو ا ، يكو  

هنا  ــ مثالً ــ حكم قضائي ويتم التعديل في بيانات الشخص، وهذا 

الشخص يطعن على الحكم الصادر، وبالتالي من الممكن أ  

 15المحكمة  رسي مبدأ نق  هذا الحكم، وبالتالي يكو  هنا  عدم 

ى الشخص الذي صدر الحكم في مواجهته، وما استقرار بالنسبة  ل

، «حكم نهائي بات»لتكو  العبارة « بات»أريده هو   افة ملمة 

 وشكرًا.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

الس ا : بدالً من أ  يكو  بحكم نهائي من المحكمة شكرًا،  

 المختصة، لماذا ال يكو  بحكم قضائي بات؟

 

 العضو دالل جاسم الزايد:



 15المضبطة   م28/1/2018 ( 28)  4/ الدور  4 الشورى / الفصلمجلس 

هذا اللفظ يستخدم دائمًا، وحتى لو رجعت  ئيس،سيدي الر 

 «.حكم نهائي بات»بالذامرة فسترى أنه يستخدم  عبير 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5بحكم »، أنا أقو  «بات»ليس لدي اعتراض على لفظ  ،عفوًا 

، بدالً من أ  يكو  من المحكمة المختصة، فهذا «قضائي بات

م عبدالوهاب البر نجي رئيس  فضل األخ الدمتور عصا سيكو  أشمل.

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

 

 10 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

على الحكم الذي « بات» طلق ملمة  شكرًا سيدي الرئيس، 

استنفذ مل  جراءات الطعن، فحينئٍذ يكو  با ًا، ولكن المحكمة 

ائيًا بالنسبة  ليها، أما حين  صدره ــ ولو وصف بأنه نهائي ــ يكو  نه

فإنها  طلق على استنفاذ طر  الطعن بالنسبة « بات»بخصوص ملمة 

 15  لى الحكم، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

    دي الغرض؟« بحكم قضائي بات»لم  و ح، هل عبارة  

 

 20 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

 ذا فهمنا المو و  على أسا  استنفاذ مل طر   سيدي الرئيس، 

 الطعن فهذا ممكن.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
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هذا هو المطلوب. هل  وافقو  على هذا االقتراح؟ يبدو أ  األعضاء  

األقت الدمتورة فاطمة عبدالجبار  موافقو  واللجنة مذلك.  فضلي

 الكوهجي. 

 

 5 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

فيما يتعلق بالمو و  نفسه جاء التالي:  شكرًا سيدي الرئيس، 

ويقيد الطفل مجهو  األب أو مجهو  األبوين باسم مفترض مسلم الديانة »

، «ــ بحكم أنه في البحرين ــ وال يجو   غيير اسمه ونسبه أو ديانته

وبخصوص نسبه، هو منسوب  لى من؟ هو مجهو  األبوين، وال أعرف 

 10هنا؟ يمكن أ  نقو : وال يجو   غيير اسمه « ونسبه»ارة لماذا وردت عب

أو ديانته بحكم أ  الحكومة أعطته اسمًا وديانته اإلسالم، أما 

بخصوص النسب فمن الممكن أ  أورده هنا لو منت أعلم هو منسوب 

  لى من، وبالتالي ال يجو   غيير نسبه، وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 عاد  عبدالرحمن المعاودة.شكرًا،  فضل األخ  

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

أعتقد ــ وا  أعلم ــ أ  نص المادة مما  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20هو أفضل؛ أل  القضية ــ  عليقًا على مالم األقت الدمتورة فاطمة 

الكوهجي ــ قد  كو  في االسم أو في النسب، يخر  شخص ينسبه 

لممكن أ   كو  القضية متعلقة بنسب،  ليه فتكو  قضية، ومن ا

يأ ي شخص ويقو  أنا أبوه، أو أعلم أباه، فهذه الكلمة مقصودة وهذا 

يحصل. بخصوص مو و  الحكم النهائي البات، نحن ال نتكلم عن 
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الذي حصل بأ  أعطي اسمًا أو شيئًا، بل نتكلم عن الذي سيطعن في 

شأنه با ًا، هذا، ومن سيطعن في هذا سيكو  الحكم الصادر في 

ولست مع هذا، ألنه من الممكن أ  يخر   نسا  ويطعن ويكسب 

القضية ثم يُكتشف أمر  قر فال يمكن حينها أ  يقا ى أل  الحكم 

 5الذي صدر ما  نهائيًا با ًا، فأعتقد أ  النص مما جاء من الحكومة 

هو األسلم، حيث  نه من الممكن أ  يرفع شخص قضية ويكسبها ثم 

ويطعن فيه و أقذ القضية طريقها الطبيعي في  يظهر شيء  قر

 المحامم، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جما  محمد فخرو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:

األخ أ فق  مامًا مع ما ذهب  ليه  ميلي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15أنها ال عاد  المعاودة. ال ميلة األقت دال  ال ايد ذمرت في مداقلتها 

 ريد أ  يكو  هنا  سوء فهم من عامة النا  عندما  قرأ هذه المادة. 

هذا القانو  ال يفسره ويخاطب فيه عامة النا  فقط بل القضاة 

والمحامو ، ولو منت سأمتب قانونًا لعامة النا  فسوف  كو  

صياغتي مختلفة لجميع المواد القانونية، هذه المادة  قو   نه البد أ  

 20ا  حكم نهائي، والحكم النهائي من الممكن أ   ذهب به يكو  هن

 لى محكمة التميي  و مي ه عن الحكم، والحكم النهائي البات يعني 

أنك أقذت التميي  وانتهيت منه، فهذا لن يغير شيئًا في اإلجراءات، وفي 

جميع األحوا   ذا ما  لديك اعتراض على الحكم فسوف  لجأ  لى 

فهذا يعني أنك لجأت  لى التميي . « بات»مة التميي ، و ذا و عت مل
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 لى أرى أ  النص الحالي نص صحيح، وأي  عديل عليه لن يضيف شيئًا 

المادة، و ذا مانت هنا  أي اقتالفات مع اإلقوة النواب فسوف يقللها، 

وال أجد في االقتراح أي  غيير أساسي يحفظ حق األشخاص سواء الطفل 

 وشكرًا.أو األب أو من  قدم بالطلب، 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل األخ الدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس  

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 
 

 10 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

 م اال فا  على  عديل العبارة لتكو   شكرًا سيدي الرئيس، 

، فهنا « غيير اسمه ونسبه أو ديانته  ال بحكم قضائي بات وال يجو »

الحكم النهائي للمحكمة لو فا ت عليه مدة الطعن يصبح با ًا، وحينما 

فقد يكو  با ًا لفوات مدة الطعن، فالعبارة « حكم قضائي بات»نقو  

 15 شمل الحالتين، « ونسبه أو ديانته  ال بحكم قضائي بات»التي اقترحت 

ي للمحكمة يصبح با ًا  ذا فا ت مواعيد الطعن، ومذلك الحكم النهائ

 ذا لم  فت و م الطعن فالحكم النهائي لمحكمة التميي  يصبح با ًا، 

 وشكرًا.
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

ولكنك  تكلم عن المو و  السابق، قبل قليل طرح  شكرًا، 

كم األخ عاد  المعاودة مو وعًا  قر، هو يقو : لنفترض أنه بعد الح

القضائي البات امتشفت حالة مثل الت وير أو غير ذلك، فهل يجو   عادة 

 النظر قضائيًا في المو و ؟
 25 
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 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

هذا ممكن من قال  األحكام المتعلقة  سيدي الرئيس،نعم  

 بتصحيح الحكم.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

رئيس هيئة سمعت ما قاله  ، هلشكرًا، األخ عاد  المعاودة 

 ؟المستشارين القانونيين بالمجلس
 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 10هذا ي مد أ  المادة على حالها مافية سواء  سيدي الرئيس، نعم 

 ما  هنا  طعن أو لم يكن هنا  طعن.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

هو يقو :  ذا انتهت فترة الطعن و جراءات التقا ي ، ليس مذلك 

 15يصبح الحكم القضائي با ًا، ولكن  ذا امتشف فيما بعد وجود أي 

عملية   وير لم  كن مكتشفة أثناء نظر القضية فيجو   عادة النظر 

« حكم قضائي بات»في القضية بناء على الدالئل الجديدة، فمو و  

 ك؟ليست له عالقة بس ال
 

 20 دل عبدالرحمن المعاودة:عا العضو

أنا ليس لدي س ا ، أنا فقط أدافع عن المشرو   سيدي الرئيس، 

الذي  مت مناقشته في اللجنة بإسهاب، وأو ح أ  هذه المادة مافية 

للمطلوب حتى ما يقا  اآل ، واألصل أننا في اللجنة ندافع ليس أل  هذا 

ت التي قرارنا، ولكن ألني أرى أ  النص مافٍ ويشمل مل الحاال

 25 ذمرناها، ولذلك أ جنب التغيير الذي ال حاجة  ليه، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 5وأشكر الدمتور عصام البر نجي على  شكرًا سيدي الرئيس، 

 و يحه هذه النقطة المهمة، وأشكر معاليك ــ سيدي الرئيس ــ على 

بناء على ما  م « حكم قضائي بات»أ   كو  العبارة بما اقترحته 

رير ندافع عنه، ولكن هنا  طلبه في هذا الجانب. صحيح أ  مل  ق

عه المشر  من نصوص وما قانونية ير بط بها ار باطًا وثيقًا ما يض أبعاد

 10يحكم به القضاء وما يتم  نفيذ األحكام بموجبه، واألصل ــ مما بين 

ـ أ  النهائي هو الذي يكو   رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ـ

في مرحلة قد يصدر فيها حكم نهائي ولكن يكو  قابالً للطعن فيه 

ئية قد  كو  نهائية أمام محكمة التميي . بالنسبة  لى األحكام النها

بسبب فوات الميعاد المقرر للشخص للطعن، يفوت الموعد وال يطعن 

 15فيه. وأيضًا في القانو  قد  صدر أحكام ولكن لم  علن لمن صدرت 

في مواجهته، فتظل هذه األحكام حتى مع فوات المدة قائمة  لى أ  

يتصل علم الشخص اليقيني بالحكم الصادر في حقه، ومن هنا يبدأ 

حتساب المدد القانونية، ومن غير المقبو  التمسك بنص  بنته اللجنة ا

أو أقذت به بما يخالف المصلحة العامة لمن و ع من أجله، فلنفترض 

 20أ  الدعوى أقيمت  د شخص من المشمولين في هذا القانو ، ومست 

أحد البيانات الواردة فيه،  ما ديانته أو اسمه، وصدر حكم في مواجهته 

ه ــ أيًا ما  ــ بتغيير بيا  معين، فالحكمة من و ع حكم أو لمصلحت

طر  الطعن المقررة  دنهائي بات هي أ  يكو  الحكم نهائيًا با ًا استنف

وفق القانو ، وبالتالي ال يكو  هنا   عديل في بيانات الشخص؛ أل  
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محكمة التميي  ــ وهنا  نص ــ ال  وقف األحكام التي يطعن فيها 

ا، بل في حالة رفع طعن أمام محكمة التميي  يو ع طلب أمامها  لقائيً

من قبل مقدم الطعن يطلب فيه من المحكمة وقف  نفيذ الحكم الصادر 

المطعو  عليه، و عقد محكمة التميي  جلسة للبت في هذا الطلب،  ما 

 5أ   رف  هذا الطلب،  و مايتم الفصل في الطعن المنظور،  وقفه حتى 

، وفترة انتظار بت محكمة التميي  في الطلب وبالتالي  وجد  جراءات

كمة التميي  مثيرة، فنجد في بع  حوالقضايا المعرو ة على م

األحيا  أنه يبدأ  نفيذ الحكم رغم عدم  مكن محكمة التميي  من 

النظر في الطلب المستعجل. ولحماية ه الء األشخاص سواء صدر 

 10ستكو  معنية الحكم  دهم أو في مواجهتهم ــ أل  و ارة الصحة 

ـ دائمًا ما نراعي أ  يكو   بتنفيذ هذا الحكم سواء ما  لها أو  دها ـ

الحكم حكمًا با ًا. في القانو  ال ي قذ باأللفاظ التي يمكن أ  نرى 

داللتها في اللغة وماذا  عني، بل  وجد في القانو  دالالت   قذ بها ألنها 

على المجلس النظر   حسم مو و  طلبات المتقا ين أمام القضاء. أ منى

 15في ذلك، فهم لن يخسروا شيئًا عندما يكو  الحكم حكمًا با ًا أو 

 نهائيًا، ولكن المتقا ين هم من سيشكل لهم ذلك فارقًا، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

بعد هذا النقاش، األخ عاد  المعاودة يقو     المادة شكرًا،  

 20مافية بشكلها الحالي، ولو أنها  عني أ  مدة الطعن عندما  فوت يصبح 

الحكم با ًا، واألقت دال  ال ايد  قو   نه يجب أ  نبين أنه بحكم 

نهائي بات، وأنا اقترحت أ  يكو  بحكم قضائي بات، فهل  وافق 

 . مقررة اللجنة فضلي األقت  اللجنة على هذا التعديل؟
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 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

ليس لدينا مانع  ذا مانت الجهات  شكرًا سيدي الرئيس، 

على النحو الحكومية أيضًا ال  عارض ذلك، ويصبح النص بعد التعديل 

اآل ي: >يلت م الشخص المسئو  قانونًا بالتبليغ عن المولود مجهو  األب 

 5ويُقيد الطفل مجهو  األب أو مجهو  األبوين باسم أو مجهو  األبوين. 

مفترض مسلم الديانة، وال يجو   غيير اسمه ونسبه أو ديانته  ال بحكم 

 ، وشكرًا.<قضائي بات

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 هل هنا  مالحظات أقرى؟ شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15بتعديل اللجنة مع مراعاة مادة هل يوافق المجلس على هذه ال 

 ؟التعديل المطروح في الجلسة

 

 )أغلبية موافقة(

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

. وننتقل اآل   لى المادة  ُقر هذه المادة بالتعديل المذمور ذ   

 التالية،  فضلي األقت مقررة اللجنة.
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد  (:7المادة ) 

 في التقرير.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 فضلي األقت دال  جاسم  هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 

 ال ايد. 
 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 10بشأ  هذه المادة التي  نص  حدى فقرا ها  شكرًا سيدي الرئيس، 

يتضمن التبليغ بيانات المولود مثل اسمه رباعيًا  على اآل ي: >ويجب أ 

وجنسيته ولقب عائلته ــ    وجد ــ واسم والد ه ثالثيًا وأية معلومات أقرى 

هنا نتمنى على الحكومة الموقرة عند <،  نص عليها الالئحة التنفيذية

و ع الالئحة التنفيذية في شأ  األطفا  الذين يولدو  في مرام  

 15ل أال يذمر في الالئحة أ  هذا مكا  الميالد بالنسبة اإلصالح والتأهي

  ليهم، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أقرىهل هنا  مالحظات شكرًا،  
 20 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
 25 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   لى المادة التالية،  ذ   

  فضلي األقت مقررة اللجنة.

 

 5 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد  (:8المادة ) 

 في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 فضل األخ أحمد مهدي  هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟ 

 الحداد.

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

صباح الخير جميعًا. في هذه المادة أنا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15سبق أ  ذمرت أ  فترة التبليغ للذين يولدو  داقل مملكة البحرين هي 

يومًا. طبعًا  60مدة أسبوعين، وللذين يولدو  قار  مملكة البحرين 

أسباب ذلك أعطيت من قبل بع  اإلقوة األعضاء، أي لماذا أعطيت 

يومًا قار  مملكة  60ن ومدة أسبوعين اثنين داقل مملكة البحري

نفسه الذي ذمر ه، وهي أ  مدة  الكالمالبحرين؟ وهنا أريد أ  أمرر 

 20أسبوعين داقل مملكة البحرين مدة غير مافية، بالرغم مما ذمر من 

أسباب، وأعتقد أنه يجب أ   عطى الفترة نفسها بالنسبة  لى الذين 

 يولدو  قار  البحرين، وشكرًا.
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 س:الرئيـــــــــــــــ

 شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 5نص القانو  األصلي ما   بليغ عن  شكرًا سيدي الرئيس، 

يومًا في داقل  15المواليد قال  المواعيد التالية من  اريخ الميالد وهي 

داقل  يومًا 15يومًا قار  المملكة. سبب  عطاء مدة  30المملكة، و

 3لمدة ل وجته المملكة هي أل  األب يحصل ــ مثالً ــ على  جا ة و ع 

أيام، وقال  هذه األيام الثالثة يستطيع  سجيل المولود، ولكنه أعطي 

 10يومًا في حالة عدم مفاية هذه األيام، ومساحة مملكة البحرين  15مدة 

رة صغيرة فيستطيع من قال  أي موقع أو أي محافظة أو من قال  و ا

الصحة أ  يقوم بتسجيله، ولذلك يمكنه  سجيله بكل سهولة. بالنسبة 

يومًا قار  المملكة، أعطيت هذه المدة أل  هنا  دوالً  60 لى مدة 

مبيرة أو فيها واليات مبيرة يتعذر على الشخص فيها االنتقا  من 

 15منطقة  لى أقرى بسهولة، ومثا  على ذلك أنه قال  مواسم الثلج في 

المتحدة األمريكية، يصعب على الشخص التنقل من المنطقة الواليات 

أو الوالية التي يسكنها  لى مكتب التسجيل في السفارة أو في 

 القنصليات؛ ولذلك و عت هذه المدة، وشكرًا.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

بعد  عادة الترقيم على  14نصت المادة  ،شكرًا سيدي الرئيس 
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لم يتمكن من التبليغ فيرفع طلبه  الذيأنه  ذا وجد عذر لدى المبلغ 

ويبيّن فيه سبب عدم  قيده بهذه المدة،  ذ  مشرو  القانو  راعى مسألة 

 عدم التبليغ في المواعيد المقررة  ذا ما  ذلك بعذر مقبو ، وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

تمديد الفترة باإلقوة غير مقتنعين يا أخ أحمد الحداد شكرًا،  

 أسبوعينيومًا مدة مافية، ومدة  15داقل مملكة البحرين، ويرو  أ  

قار  المملكة قاموا بتمديدها لتصبح شهرين اثنين، وهذه المدة في 

  فضلي األقت  هوة محمد الكواري. اعتقادهم مافية، 
 10 

 العضو زهوة محمد الكواري:

نحن قلنا للتو    )التكنولوجيا( موجودة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 وليس من الضروري أ  يكو  ذلك باستخدام الور ، وشكرًا.
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

نحن دائمًا نفكر في األمر من أجل المستقبل، فالذي شكرًا،  

 فضل األخ أحمد مهدي يستحيل  طبيقه اليوم يمكن  طبيقه غدًا. 

 الحداد.
 

 20 العضو أحمد مهدي الحداد:

مع احترامي لرأيي األقتين الع ي  ين  شكرًا سيدي الرئيس، 

سوسن  قوي ودال  ال ايد، فأنا ذمرت هذا الشيء، وذمر ه مذلك 

األقت دال  ال ايد سابقًا عندما ناقشنا هذا المو و ، وهو أ  الفترة 

الفترة وننتهي مافية وهنا  التما ، لماذا نقو  التماسًا، لماذا ال نمدد 

 25من المو و ؟! أنا أ كلم عن حاالت الوفاة، فبخصوص المواليد ال  وجد 
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مشكلة، ولكن ــ ال سمح ا  ــ لو حصل حادث لشخص ما و وفي  ثر 

ن ليسوا مستعدين نفسيًا أشخاص، فذوو المتوفي 4أو  3حادث هذا ال

فليس  للقيام با خاذ اإلجراءات، أنا أ كلم بالخصوص عن حالة الوفاة،

هنا   رر من  مديد المدة، لماذا نطلب التماسًا أو نكتب التماسًا، 

 5سوسن  قوي  الدمتورة فلنختصر األمور. بالنسبة  لى مالم األقت

 5عندما قالت  نه  وجد ثلو ، فاليوم التقنية  ختصر علينا األمور في 

دقائق، وعندما  قصد بكالمها سفارة البحرين في مندا، فنحن ليس 

 دقائق يمكننا التسجيل، وشكرًا. 5سفارة في مندا، وقال   لدينا
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، يا أخ أحمد الحداد، مالمك فيه  ناق ، ويتضح في  

 فضلي األقت نهاية مالمك أنك  ريد  قصير الفترة بعكس ما طلبته. 

 الدمتورة جهاد عبدا  الفا ل. 
 

 15 الفاضل:العضو الدكتورة جهاد عبداهلل 

 صحيحًا لكالم األخ أحمد الحداد، هذه  شكرًا سيدي الرئيس، 

 المادة  تكلم عن الميالد، وليس الوفيات، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20األخ أحمد الحداد في مداقلته األقيرة متفق مع عدم  شكرًا، 

 مديد المدة، وقا     الثلج ال يمنع من  سجيل الطفل مو  اإلجراءات 

هل هنا  مكن أ   تم  لكترونيًا، ومعنى ذلك أ  التسجيل لن يتأقر. ي

 ؟أقرىمالحظات 
 

 25 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 لى المادة التالية،  ذ   ُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل اآل   

  فضلي األقت مقررة اللجنة.

 

 10 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد  (:9المادة ) 

 في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15هل هنا  مالحظات على هذه المادة؟  فضلي األقت جميلة علي  

 سلما . 
 

 ي سلمان:العضو جميلة عل

هذه المادة  تكلم عن  صدار شهادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20الميالد واالستثناءات في بع  الحاالت، التي  تطلب صدور حكم نهائي 

أشهر  6المحكمة المختصة، وذلك عندما  قل مدة الحمل عن  عن

سنة قمرية من الطال  أو الوفاة، وهذا ليس لدي  علىقمرية، أو  ادت 

أي  شكالية أو مالحظات بشأنه. مالحظتي هي بالنسبة  لى المولود 

مجهو  األبوين، أل  من سيباشر الدعوى في الحالتين السابقتين هما 
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الوالدا ، ولكن في حالة المولود مجهو  األبوين لم  و ح المادة أو لم 

لذي سيباشر الدعوى من أجل  صدار شهادة يو ح القانو  من الشخص ا

ميالد لشخص مجهو  األبوين، وس الي موجه  لى الجهات المختصة: هل 

في الو ع الحالي من يقوم بإصدار شهادة الميالد هو المس و  قانونيًا 

 5من هي هذه وأم المس و  هو الجهة التي  قوم برعاية مجهو  األبوين؟ 

ة؟ أما بالنسبة  لى هذا القانو ، فالقانو  الجهة؟ وما هي اإلجراءات المتبع

لم يو ح من هو صاحب الحق في رفع الدعوى. بالنسبة  لى مجهو  

قانونيًا ال يمكن أ  يقوم الطفل بنفسه ــ بحسب قانو   األبوين،

اإلجراءات الجنائية ــ بمباشرة رفع الدعوى من أجل  ثبات نسبه أو من 

 10سيظل و ع هذا الطفل في ظل  أجل أ  يصدر شهادة ميالد، وبالتالي

عدم و وح النص معلقًا وسيكو  مستقبله معلقًا وسيصبح بدو  هوية 

وبدو  شهادة ميالد ولن  كو  هنا  جهة مختصة أو لها صفة بمباشرة 

هذه الدعوى، فإما أ   عاد هذه المادة  لى اللجنة من أجل أ  نحدد 

ل مجهو  األبوين، المس و  قانونيًا عن مباشرة الدعوى نيابة عن الطف

 15أو ما  المولود مجهو  األبوين أو لم يعلم أي »و ما أ  نحذف عبارة 

؛ ألننا نعتبر ه الء األطفا  مجنيًا عليهم أساسًا، وبالتالي ال «من والديه

يمكن أ  نساهم باعتبارنا مشرعين في  عر هم لضرر في المستقبل، 

سنة، بعد ذلك  21نوقف معامال هم،  لى أ  يصل  لى ونوقف  عليمهم، 

يستطيع أ  يباشر الدعوى، ال يمكن أ  يظل و عه معلقًا طوا  الفترة 

 20السابقة، حيث ال يمكنه أ  يقوم بأي  جراءات  ال بهذه الهوية؛ لذلك 

أقترح  ما  عادة هذه المادة  لى اللجنة حتى يكو  و ع مجهو  األبوين 

مولود مجهو  أو ما  ال»وا حًا ال لبس فيه، و ما أ  نحذف عبارة 

 ، وشكرًا.«األبوين أو لم يعلم أي من والديه

 



 15المضبطة   م28/1/2018 ( 43)  4/ الدور  4 الشورى / الفصلمجلس 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الدمتور عبدالع ي  حسن أبل. 
 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 5هذه المادة أشرت  ليها في البداية، ولدي  شكرًا سيدي الرئيس، 

عليها مالحظتا . المالحظة األولى هي استخدام األشهر القمرية والسنة 

القمرية، وأعتقد أ  في ذلك نوعًا من التوجيه با جاه معين، وليس مل 

المواطنين في البحرين يتبعو  السنة القمرية، هنا  من يتبع السنة 

قر يتبع سنة أقرى، وهذه هي المرة األولى الميالدية وقد يكو  هنا   

 10التي أرى فيها اإلشارة  لى السنة القمرية في قوانين البحرين، نحن 

نتحدث عن أشهر، والدستور ينص على أشهر ميالدية، فافتتاح الدور في 

شهر أمتوبر، والسنة المالية للمي انية من يناير  لى ديسمبر، ومل 

سنة الميالدية مو ع طبيعي. النقطة المواعيد هنا  كو  على أسا  ال

يتم  صدار شهادة ميالد للمولود معلوم »األقرى واألهم، النص يقو : 

 15الوالدين بشر  أال  قل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من  اريخ  برام 

للمولود الحي  13، ولكن التعريف الوارد في الصفحة «عقد ال وا 

المات الحياة بعد قروجه أو المولود الحي الذي  ظهر عليه ع»يقو : 

، اآل  بين هذا « قراجه من األم وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل

بو  شاسع، التعريف ال يحدد  9التعريف والشر  الذي و عته المادة 

 20اشترطت أال  قل مدة الحمل عن ستة  9مدة للحمل، في حين أ  المادة 

ينبغي ــ وأ فق مع  أشهر قمرية من  اريخ  برام عقد ال وا ، وأعتقد أنه

األقت جميلة سلما  ــ  عادة النظر في هذا المو و  و عادة النظر في 

مو و  األشهر القمرية؛ أل  أيام األشهر القمرية أقل من أيام األشهر 

 الميالدية، وقد  ختلف هذه المدة، وشكرًا.

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 
 

 ؤاد أحمد الحاجي:العضو ف

 5بخصوص هذه المادة أ فق مع ما جاءت  شكرًا سيدي الرئيس، 

به األقت جميلة سلما ، فالمس ولية  قع على من بالنسبة  لى الطفل 

مجهو  األبوين في  ثبات نسبه؟ وهل صحيح أنه بعد أ  يصل  لى سن 

يواجه واقعًا مرًا؟! اذهب من أجل  ثبات نسبك، و)رام ( من  21

 لى أقرى، ومأ  مل ما و عناه ومحاوال نا حتى في محكمة 

 10المصطلحات أ  نجنبه هذا الواقع المر و غييرنا ألفاظ مثل لقيط  لى 

مجهو  األبوين وهو طفل ور يع راحت هدرًا، وسيواجه بكل ذلك عندما 

! هل هذا صحيح؟! في هذه الج ئية البد أ  يكو  21يصل  لى سن 

نه سيسجل في مدرسة أو حضانة، ومن هنا  مخر  لمثل هذه الفئة، أل

ثم في مدار   طلب شهادة الميالد، فكيف يتم التعامل مع ذلك؟  ساؤ  

 15األقت جميلة سلما  صحيح وفي محله، ميفية حماية هذه الفئة من 

اآلثار النفسية المدمرة ونظرة المجتمع لهم، هذا الج ء من المادة البد 

متور عبدالع ي  أبل في مو و  أ   راجعه اللجنة. ولكني أقتلف مع الد

يومًا،  28األشهر القمرية واألشهر الشمسية، األشهر القمرية  حدد بـ 

عبا  أدرى وهذا المو و  قد يكو  الشيخ عاد  المعاودة والشيخ جواد 

 20، لو قرأ المادة فسيجدها  قو : ال يعطى شهادة ميالد  ال بعد مني به

وال يعطى شهادة ميالد بعد مرور مرور ستة أشهر من  اريخ  برام العقد، 

سنة من  اريخ  برام العقد  ال بأمر قضائي. أعتقد أ  في هذه المادة 

 وابط شرعية لحفظ األنساب، ولم  أتِ اعتباطًا بأ  أحو  األشهر من 

يومًا أو  30يومًا أو  28ميالدية  لى قمرية، األشهر الميالدية قد  كو  

 25ما األشهر القمرية فقد يكو  لها يومًا، هذه األشهر الشمسية، أ 31
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ار با  بمو و  حفظ األنساب وبالشر ، وقد أمو  مخطئًا في هذا 

، فلدينا الشيخ عاد  المعاودة بهأدرى مني هو المو و  وهنا  من 

 والشيخ جواد عبا ، وشكرًا.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل األخ الدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس  

 ئة المستشارين القانونيين بالمجلس. هي
 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

 10بخصوص المالحظة التي بينتها األقت  شكرًا سيدي الرئيس، 

فقط هو حذف   ليه جميلة سلما ، في الواقع المادة صحيحة، وما  حتا 

، هذه «أو ما  المولود مجهو  األبوين أو لم يعلم أي من والديه»عبارة 

المس و  يلت م الشخص »قلنا:  6العبارة  ائدة، فتحذف ألننا في المادة 

قانونًا بالتبليغ عن المولود مجهو  األب أو مجهو  األبوين، ويقيد الطفل 

 15مجهو  األب أو مجهو  األبوين باسم مفترض مسلم الديانة وال يجو   غيير 

و و  مجهو  األبوين ،  ذ  م«اسمه ونسبه أو ديانته  ال بحكم قضائي بات

يسجل. أما بخصوص الفقرة األولى التي  تكلم أ  ، وهو 6حسم في المادة 

فال يقبل قيد »أشهر فيسري عليها  6عن حدوث الوالدة قبل مرور مدة 

 صدر له شهادة ميالد  ال بعد  ثبات نسبه بموجب حكم نهائي  المولود وال

 20فل الذي يولد قبل مرور ، وهذه الج ئية قاصة بالط«من المحكمة المختصة

أشهر من  اريخ عقد ال وا ، ومن الضروري  ثبات النسب حتى يسجل باسم  6

أو ما  المولود مجهو  األبوين أو »عبارة  معين، واإلشكالية فقط في

،  حذف هذه العبارة فقط، «فال يقبل قيد المولود... لم يعلم أي من والديه

 وشكرًا. وستكو  المادة قد استقامت بهذا الشكل،

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 5بخصوص هذه المادة وهي مادة مهمة جدًا  شكرًا سيدي الرئيس، 

في القانو ، أ فق مع األقت جميلة سلما  فيما ذهبت  ليه من سبب ولن 

األولى منها بينت  لية من يعلم أعيده؛ باعتبار أ  هذه المادة في الفقرة 

من هما والداه بالطريق العادي وهو الكيفية التي يتم فيها التسجيل. 

وعندما ذمرت ستة أشهر قمرية ــ هذا للتو يح للدمتور عبدالع ي  

 10أبل ــ فإنه حتى مرئيات المجلس األعلى للش و  اإلسالمية جاء فيها أ  

 قل مدة الحمل عن ستة  بشر  أال»يتم  عديل النص بما ينص على 

، واألشهر القمرية متداولة حتى في قانو  أحكام األسرة، «أشهر قمرية

وهي مدة االعتداد بأنه ما  من فراش ال وجية. ولكن بعد س النا في 

هذا الجانب، هذا القانو  ال يخاطب من يعتنقو  الديانة اإلسالمية فقط، 

 15 لى اإلعادة  لى اللجنة  وهنا  ديانات أقرى، ولذلك  حتا  هذه المادة

لفصل الفقرة األولى عن الفقرة الثانية، الفقرة الثانية  تكلم عن حاالت 

أشهر، وقالت  4ة ولدت بعد أمعلوم الوالدين ولكن مدة الحمل أقل، امر

هذا أبوه وأنا أمه، وما يعو   سجيله هو مدة الحمل، وهذا معناه أنه 

ونية بحسب الديانة. المو و  ما  نتيجة عالقة غير شرعية أو غير قان

 20، «أو ما  المولود مجهو  األبوين أو لم يعلم أي من والديه...»اآلقر هو 

فال يقبل قيد المولود وال  صدر له شهادة ميالد  ال بعد »وفي هذه الحالة 

، صحيح أ  الموظف « ثبات نسبه بموجب حكم من المحكمة المختصة

ابقًا ــ يقيد المواليد، ولكن وُ ع المختص ــ في المادة التي ناقشناها س

فقط مجهولو األبوين ولم يتم التطر   لى الحاالت األقرى، أقترح أ   عاد 
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  اآلليات واإلجراءات اهذه المادة  لى اللجنة بحيث يتم فصل الفقر ين و در

يكن ذلك  من اقتصاصات المتعلقة بمن سيقوم بعملية التبليغ  ذا لم 

يكو  فيها أحد الوالدين غير معلوم، نصطدم الموظف في الحالة التي 

دائمًا في القضاء، عندما  رفع قضية فالبد من الناحية الشكلية األولية 

 5أ  يكو  رافع الدعوى صاحب مصلحة أو ذي صفة في رفع الدعوى، 

وحتى نخر  من العيوب الشكلية في رفع الدعوى يجب أ  يو ح ذلك 

تي  ثار وموجودة في المحامم، بشكل محدد باعتبار أنه من القضايا ال

فالواجب أ   عاد المادة  لى اللجنة لتصاغ صياغة محددة ووا حة، 

 وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 15البد من  و يح مو و  األشهر القمرية  شكرًا سيدي الرئيس، 

للدمتور عبدالع ي  أبل، وأرجو أال يكو  ليبراليًا أمثر من )جو  

لو (، هذا ليس مما يثبت الليبرالية يا أخ )بوعلي(. بخصوص مو و  

األشهر القمرية، هي أداة، بل لو و عت األشهر الشمسية في هذه المادة 

ة أطو  من المقبولة شرعًا وعرفًا، القتلفت األحكام، ألنك هنا  ثبت مد

 20ة هي المقدمة، ومثلك ال يوفي مثل هذه الموا يع  كو  األمور الشرع

يخفى عليه، ) ذا  كلم الشر  فالكل يسمع ويطيع(، واألشهر القمرية 

مذمورة في البحرين في عدة قوانين، وقاصة فيما يتعلق باألمور 

ا  ختلف في مسألة أيام ة، وعليها  بنى أحكام، والقضية أحيانًيعشرال

)التعاريف(، التي أصرت  1فقط. المو و  اآلقر، أعتقد أنه في المادة 
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وهذا  ــ على قراء ها األقت المجتهدة المثابرة نانسي دينا  يلي قضوري

نرجع  لى الفقرة التي بدأت منها اليوم، والجهات الحكومية  ــ وقتها اآل 

نا ولد ليست له شهادة ميالد، موجودة معنا، ونقو   نه ال يولد عند

( فسنجد أنها  قو  في  عريف 1وأعتقد أننا لو رجعنا  لى المادة )

 5ويشمل الطبيب المعالج، المُولد، «: »الشخص المس و  قانونًا»

القابلة، المُولدة، المستشفى، المرم  الصحي الذي  مت فيه الوالدة، 

ولها القانو  استالمه وفي حالة المولود مجهو  األبوين أي جهة رسمية يخ

أي أ  « و سجيله أو أي شخص  قر يصدر بتسميته قرار من الو ير

العملية ليس فيها فراغ، والمسألة ليست سائبة، ولن يبقى بدو  هوية، 

 10ومن لديه شهادة ميالد يستطيع في اليوم الثاني استخرا  بطاقة سكانية، 

ألقرى  كمل فالقضية ليس فيه أي  شكا  من وجهة نظري؛ والمواد ا

 بعضها بعضًا، وعندما نناق  مادة أحيانًا  غيب عنا مادة أقرى، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضل األخ الدمتور محمد علي حسن علي. 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

أنا ال أجد  ال أ  أ فق مع األخ عاد   شكرًا سيدي الرئيس، 

ل ما يتعلق بالمواليد واألحكام الشرعية فيما المعاودة باعتبار أ  م

 20يتعلق بالطال  والعدة  حكمها أحكام الشر ، وبالتالي يُلجأ  لى السنين 

القمرية، وهذا أمر ثابت؛ ولكن الج ء اآلقر المتعلق بمجهو  األبوين 

وعدم جوا   قييده أعتقد أ  النص ــ مما ذمر سعادة المستشار ــ 

 ي وافقنا عليها سابقًا، وشكرًا.الت 6يتناق  مع المادة 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 . مقررة اللجنةشكرًا،  فضلي األقت  

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 5اللجنة ليس لديها مانع من أ  نأقذ  شكرًا سيدي الرئيس، 

باقتراح األخ الدمتور عصام البر نجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين 

أو ما  المولود مجهو  األبوين أو لم يُعلم أي »بالمجلس بحذف عبارة 

 ويكو  النص صحيحًا، وشكرًا.« من والديه...

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 عبدالع ي  حسن أبل.شكرًا،  فضل األخ الدمتور  

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

لن أطيل، ولكن بين التعريف الذي يحدد  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15أ  مدة الحمل غير محددة وبين  حديده فيما بعد من الوا ح أ  التحديد 

نحن  ؛ــ مما  فضل األخ عاد  المعاودة ــ  م وفقًا لألحكام اإلسالمية

ألغلبية الكبرى فيه من المسلمين، ولكن هنا  أيضًا اليوم في مجتمع ا

 قرو  من ديانات مختلفة، وأعتقد أنه يجب مراعاة هذا األمر. أ فق مع 

ما  فضلت به األقت دال  ال ايد من أنه يجب فصل هذا المو و ، 

 20 ويمكن  حديد أ  هذا األمر لفئة معينة وليس لغيرها، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 
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 :جواد عبداهلل عباسالعضو 

في القيد يكو   سجيل يوم الوالدة  شكرًا سيدي الرئيس، 

بالتاريخ الهجري والتاريخ الميالدي وساعة الوالدة ومحلها أيضًا، ومل 

بيانات المولود، وهذا هو المعمو  به في جميع الدو ، ولو رجعنا  لى 

 5الدو  العربية واإلسالمية فسنجد أنهم يأقذو  في قوانينهم جميع قوانين 

بتسجيل المواليد والوفيات بالتاريخين، أعني التاريخ الهجري والتاريخ 

الميالدي، ثم  ذا ذمروا في قيد التسجيل ساعة أو يوم الوالدة فإنهم 

يقولو  عن التاريخ الميالدي: الموافق مذا ومذا لعام مذا ومذا، 

التاريخ الميالدي الحقًا بعد أ  يذمروا التاريخ الهجري، فهم يذمرو  

 10أي أنه يسجل أوالً التاريخ الهجري، ومن ثم يذمرو  الموافق له بالتاريخ 

الميالدي، وعليه أعتقد أ  ما  فضل به األخ عاد  المعاودة هو األصح، 

أل  الكثير من وقائع الوالدة والوفاة عادة  كو  مر بطة بوقائع شرعية، 

االت ينبغي فيها مراعاة األمور الشرعية، وليست المسألة ا خاذ األمر وح

من قبيل أنه يُقدم التاريخ الميالدي على الهجري، ال أل  الميالدي هو 

 15األصح، و نما هنا  أمور  ستدعي أ  ي قذ بالتاريخ الهجري أل  الوقائع 

أو  التي  قع مبنية على التاريخ الهجري في  حديد ساعا ها وأمامنها

محلها؛ ولو رجعنا  لى مثير من الدو  العربية لوجدنا أنهم دائمًا يأقذو  

 بالتاريخ الهجري، وشكرًا. 

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 و يحًا لألخ عاد  المعادوة عندما استند  شكرًا سيدي الرئيس، 
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يقوم الموظف المختص »ح وقا  بنص المادة التي أقررناها:  لى نص وا 

بقيد المولود حيًا أو ميتًا بسجل المواليد أو الوفيات بعد التأمد من 

، فقد «صحة حدوث الوالدة أو الوفاة وفقًا لإلجراءات التي يصدر فيها

نصت المادة على أ  الموظف المختص سوف يقوم بعمله بحسب  عريف 

 5األخ عاد  المعاودة ــ وأنه هو الذي  هانونًا ــ الذي قرأالشخص المس و  ق

. وفي حالة المولود مجهو  األبوين يقوم بذلك أي جهة »..سوف يُقيد 

رسمية يخولها القانو  استالمه و سجيله أو أي شخص  قر يصدر 

، في هذا التعريف  حديدًا  م النص على  نظيم «بتسميته قرار من الو ير

ــ التي نتكلم عنها ــ في  9ين، في حين أ  المادة أمور مجهو  األبو

 10الحاالت الثالث التي  تطلب صدور حكم قضائي مثل الذي يُنجب في 

غير المواعيد المقررة ــ مما  م شرحه بأنه من يُنجب في أقل من ستة 

أشهر ــ أو يكو  مجهو  األبوين، وهو ما  مت معالجته في النص الذي 

ة، أو معلوم أحد الوالدين، وهو ما لم يتم التطر  قرأه األخ عاد  المعاود

 ليه في النص الذي قرأه األخ عاد  المعاودة، وبالتالي ه الء من يقوم 

 15يصدر »بإجراءات قيدهم؟! صحيح أ  هنا  نصًا في المادة أشار  لى أنه 

، ولكن الو ير مقيد بالنص التشريعي الذي أعطاه سلطة أ  «الو ير

النص على مبدئه العام في القانو ؛ وعندما قا   يُنظم  جراءات ما  م

األخ الدمتور عصام البر نجي  نه يجب أ   ُحذف عبار ي مجهولي 

األبوين أو معلوم أحد والديه، ما  ذلك أل  لديه وجهة نظر قانونية 

 20صحيحة بالفعل مفادها أال نحصر أشخاصًا لم يُنظم القانو  أمورهم، 

كفي عندها أ  يضعوا أنه في الحاالت د  المادة  رجع  لى اللجنة وي

التي  كو  بخالف األصل يصدر الو ير اإلجراءات الال مة لقيد المولود 

ورفع األمر  لى القضاء و نظيم أموره، وذلك حتى ال نحدد أشخاصًا نظّم 

القانو  فئة منهم و ولى الموظف المختص ش ونهم في حين أ  الفئة 
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للعلم، قانو  الجنسية البحرينية رُوعي األقرى لم ينظم القانو  ش ونهم. 

فيه أنه من يكو  أحد والديه معلومًا و كو  أمه بحرينية ووالده غير 

معلوم يُعطى الجنسية البحرينية رغبة في أ  يُضفي عليه حماية أنه وُلِدَ 

في اإلقليم الذي  تمتع أمه بجنسيته، وهذا هو النص الذي حمى مثل 

 5النص سليم وأ  المادة  غطي مل شيء، هذا  ه الء األطفا . ال نقو    

غير صحيح، وما نراه اآل  مكتوبًا سوف نصطدم به  جرائيًا و شريعيًا، 

وقاصة ــ مما قالت األقت جميلة سلما  ــ أننا نحن المحاميين أو حتى 

األطراف بدو  محاميين نبحث مثيرًا في األمور غير المنظمة  جرائيًا 

و المختص صاحب الصفة في رفع هذه من يقوم برفعها، أي من ه

 10؛ وحتى يكو  هذا النص المهم بالفعل منظمًا البد من  عاد ه ىالدعو

  لى اللجنة لبحث هذه الج ئية، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 15 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

سأمتفي في هذه المادة بما ذمرناه،  شكرًا سيدي الرئيس، 

وأعتقد أنه مافٍ، وقاصة أ  العمل قائم اآل ، وال يوجد  نسا  ال 

يُسجل، وطريق التقا ي موجود. لو عُلِمَ أحد األبوين فاألم هي التي ال 

 20 ُجهل، والقضية هي قضية األب، واألم ليس لها حق أ   نسب ولدًا  لى 

ومكانه المحامم، هذا أوالً. ثانيًا:  رجل ينفي نسبه  ليه، وهذا معروف

النظر  لى هذا القانو  يجب أ  يكو  شامالً وليس  لى مادة واحدة، 

البد أ  يكو  النظر  لى مل المواد. أقيرًا، استغل مناقشة القانو  

اآل  ألسأ  الو ارة: لماذا حذفوا التاريخ الهجري؟ القانو  األصلي 
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 لى اآل  ال نستطيع أ  نوجه أسئلة، يذمره، فلماذا  رموه؟ وقاصة أننا 

واليوم وقعنا على مقترح  عديل يعطي أعضاء الشورى الحق في  قديم 

األسئلة، وحتى ذلك الوقت نريد أ  نستغل الجلسات في  وجيه األسئلة 

 لى الجهات الحكومية، وعليه أسأ : لماذا حُذِفَ بيا  التاريخ الهجري 

 5 في شهادة الميالد؟ وشكرًا.

 

 :ـــــــــــــــسالرئي

 شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 10 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

، أنا أيضًا لدي س ا  للحكومة، لست شكرًا سيدي الرئيس 

، وأ ر  ذلك لإلقوا  المختصين مثيرًاأفهم في األمور الشرعية الفنية 

شهر من الحمل فهل والدة الطفل بعد قمسة أ ةفي ذلك، ولكن في حال

ال نقوم بتسجيله؟! هذا س ا  موجه  لى الحكومة، فقد شهدت حالة 

 15سنة مع والديه ولكن  19والدة بعد قمسة أشهر من الحمل، والطفل بقي 

لظروف قاصة  وفي هذا الطفل، وأظن أ  و ارة الصحة أيضًا شهدت 

حاالت عديدة من الوالدات بعد قمسة أشهر فقط من الحمل، وبحسب 

لمادة التي أمامنا  ذا ولد طفل بعد قمسة أشهر من الحمل فإنه لن يتم ا

 سجيله لألم أو لألب! فماذا نفعل؟! هذا س الي للحكومة وأريد اإلجابة، 

 20 ولست أعرف ماذا يقو  الشر  في ذلك، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  
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 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

أنا أيضًا لدي استفسار  قر، هم يقولو   شكرًا سيدي الرئيس، 

   مجهولي األبوين يعطو  شهادة ميالد، ولكن هل يتم  سجيلهم؟ أل  

المدار   واجه هذه المشكلة، الطفل ال يستطيع أ  يُسجل في المدرسة 

 5  التطعيمات موجودة في شهادة بدو  شهادة ميالد، وهذا يعني أ   كو

الميالد، وهنا  عدد من األطفا  على هذا الو ع، وفي الحقيقة أنهم 

لم يعودوا أطفاالً بل أصبحوا مبارًا اآل ، وفي النهاية يُسجل في المدرسة 

ويدر  فيها بشكل غير قانوني ألنه لديه رقم سكاني فقط ولكن 

وني، ونحن هنا نستفسر: ليس لديه شهادة ميالد، وهذا يعتبر غير قان

 10 هل أنتم بالفعل  صدرو  لهم شهادات ميالد عند الوالدة؟ وشكرًا.

 
 :الرئيـــــــــــــــس

اإلقوة في و ارة الصحة لقد  عددت األسئلة الموجهة شكرًا،  

 سلما  الصيادعاد  الدمتور  فضل األخ  ليكم فمن سيجيب منكم؟ 

 15 ة بو ارة الصحة.القائم بأعما  مدير  دارة الصحة العام

 

 :الصحة العامة بوزارة الصحةإدارة  مديرالقائم بأعمال 

بالفعل هي أسئلة مثيرة، وسوف نجيب  شكرًا سيدي الرئيس، 

أشهر، معروف في  6عما نعرفه، وسوف أبدأ بالج ء المتعلق بمدة 

 20أسبوعًا، في  24أسبوعًا، وما  سابقًا  20األدبيات الطبية أنه أقل من 

جرام(، ومما  500العادة األطفا  ال يعيشو ، أو أقل من نصف ميلو )

ق مع الشر  ومذلك يتوافق مع  فضل األخ عاد  المعاودة أ  ذلك يتواف

الس ا   عنأشهر طبيًا صحيح أيضًا.  جابة  6الطب،  ذ  مو و  مدة 
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أشهر فهذا اإلجراء قانوني، فنحن ال نسجل  ال با با   5المتعلق بمدة 

أشهر  6القانو ، فإذا ما  قد مضى على عقد ال وا  مدة أقل من 

وأعتقد أ  لدينا قمرية فال يمكننا  سجيله  ال بحكم من المحكمة، 

مثيرًا من الحاالت في المحامم بهذه الطريقة، حيث يقوم األبوا  

 5أشهر بالذهاب  لى المحكمة الشرعية  6اللذا  مدة  واجهما أقل من 

و قوم المحكمة با خاذ اإلجراءات سواء باإليجاب أو بالسلب، ولكن 

 وا  بالنسبة  لينا ال يمكننا  سجيله بحسب القانو  مو  مدة عقد ال

أشهر. بالنسبة  لى سبب حذف التاريخ الهجري، فالتاريخ  6أقل من 

الهجري موجود في النظام اإللكتروني ولكن الشهادة  صدر بالتاريخ 

 10ه بالتاريخ الهجري فإ  ذلك الميالدي، فإذا أحب أحد أ   صدر شهاد 

، وحتى    لم يسجل في الشهادة فإنه موجود في النظام اإللكتروني متاح

 و ارة الصحة، وشكرًا. لدى

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضل األخ الدمتور أحمد سالم العري . 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

الدمتورة أود اإلجابة عن س ا  األقت  شكرًا سيدي الرئيس، 

أشهر، في  6أو  5سوسن  قوي بخصوص اعتماد األشهر سواء مانت 

 20عتمد على انتهاء الدورية الشهرية بالنسبة  لى و ارة الصحة عادةً ما ن

المرأة، ومثير من األمهات يعرفو  متى حصل الحمل، فقد  كو  

أشهر، وربما  كو  مدة الحمل الحقيقية  5حسبت أ  الحمل حصل منذ 

أشهر ونصف، فهذه األمور ال يمكن طبيًا اعتمادها  6أشهر أو  6هي 

أشهر  لغي  5دة، وال أعتقد أ  مدة  ال بالرجو   لى األم لتحديد هذه الم
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أشهر ونصف، فكل ه الء األطفا  يدقلو  حضانة الخدّ ،  6أشهر أو  6

 سوسن  قوي، وشكرًا.الدمتورة هذا ما أردت  و يحه لألقت 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

الدمتور أحمد العري  والدمتور عاد   دي الرئيس،شكرًا سي 

الصياد ج اهما ا  قيرًا أجابا عن االستفسارات، وقاال    الحمل 

 10معروف حدوثه في أي شهر ولكن هل بداية الشهر أو نهايته؟ وربما هذا 

أسبوعًا، حيث    الفار  هو شهر  24وأسبوعًا  20يفسر فار  المدة بين 

}الَ  َسْأَلُواْ أشهر، أما بعد ذلك  6لد يعي  بعد واحد، فالمعروف أ  الو

 ، وشكرًا.عَنْ أَشْيَاءَ  ِ   ُبْدَ لَكُمْ  َسُ ْمُمْ{

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

قد  كو  المادة التي أمامنا  تكلم عن  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20الحمل األو  أو بعد  برام عقد ال وا ، فبعد  برام عقد ال وا  في حاالت 

مثيرة  مر على ال وجين سنة وسنتا  وثالث سنوات وال يحدث الحمل، 

ثم  حمل بعالجات طبية، وذلك مذمور في المادة، ولكن مدة الحمل 

مادة، ففي  حدى الحاالت التي أشهر بحسب ما ذمر في ال 6لم  كن 

 3مرت عليّ شخصيًا، وهي  حدى قريبا ي في العائلة، أبرم العقد قبل 
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 5سنوات، وأنجبت طفلة عمرها  6سنوات، وقد حملت بعد مرور  4أو 

، وأنتم  عرفو  ذلك طبيًا، النموأشهر، ووُلدت مفيفة، وغير مكتملة 

نة، و وفاها ا  بسبب س 19و  الحمد عاشت البنت ــ بقدرة قادر ــ 

االقتنا  أثناء النوم، وهذه حالة قاصة. هل هذه الحالة ال  ُسجل؟! أنا ال 

 5أ كلم عن مدة الحمل  ذا ما  قبل ال وا  أو بعد ال وا ، فلنكن 

وا حين، ولنجعل النا  يفهمو ، أنا أ كلم عن هذه الحاالت التي 

 كرًا.مانت فترة حملها أقل مما هو مذمور في المادة، وش

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

أؤمد نقطة وهي أ  المولود بمدة حمل  شكرًا سيدي الرئيس، 

 6أشهر من المستحيل أ  يعي ، هذا ما نسمعه، ولكن بمدة حمل  5

 15و حت الرعاية أشهر نجد حاالت نادرة أنه يعي ، ويضعونه في حا نة 

أشهر وبقي على قيد  5الطبية، هذا ما نعرفه، فلم يولد أحد بمدة حمل 

أشهر فهنا  حاالت نادرة جدًا  بقى على  6الحياة، أما بالنسبة  لى مدة 

أشهر  6قيد الحياة. على مر التاريخ يقا     عدد المواليد بمدة حمل 

 ي أ  ا  جعلالذين عاشوا نادر جدًا. أيضًا أود أ  أؤمد نقطة وه

 20 ، هذا ما أردت  أميده، وشكرًا.األحكامفي األهلَّة مواقيت للنا  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 5المادة وا حة، فقد  م اشترا  مدة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 5شهادات الميالد،  أشهر لكي  حمي و ارة الصحة نفسها عند  صدار

ــ  أشهر قمرية من  برام العقد، الرجل الذي يبرم العقد سافر ــ مثالً

 5وذهبت ال وجة واستخرجت شهادة ميالد، ثم عاد الرجل وقا  أنا لست 

أشهر فقط، فمن المس و  هنا؟ هذا وا ح.  5، فقد مر على  واجي أباه

أشهر  9عادية هي وبعد سنة من الطال ، وأل  مدة الحمل في الوالدة ال

فقد  م النص على أال   يد المدة على سنة قمرية، هنا أيضًا لدى و ارة 

العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف أمور شرعية، فال  دقل في مها رات 

 10شرعية و صدر شهادة الميالد، فكل هذه األمور متعلقة بالشر  وبحفظ 

ور بالمواقيت األنساب.  ذ  ليس هنا  أي لبس، فقد  م  حديد األم

 القمرية بالمدة األقل والمدة األعلى لحفظ األنساب، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

أود  يضاح بع  األمور بالنسبة  لى األمثلة  شكرًا سيدي الرئيس، 

أشهر يبدأ سريانها منذ  6 سوسن  قوي.الدمتورة التي ذمر ها األقت 

 20  الذي ذمر ه بخصوص شخص و وجته ا اريخ  برام عقد ال وا ، والمث

أشهر ال ينطبق عليه نص المادة،  5لديهم عقد  وا  قديم ومدة حملها 

فهذه المادة  تكلم عن المدة التي  بدأ من  اريخ  برام عقد ال وا  حتى 

ومما شرح األخ ف اد   اريخ الوالدة، فهل المدة هنا أقل أو أمثر.

الحاجي، الحكمة من ذلك هي من ناحية شرعية. أيضًا بخصوص  نظيم 
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المحامم الشرعية، هي  أقذ بذلك أل  هذا هو ما ا فق عليه شرعًا، 

وأيضًا هنا  الكثير من التقارير التي رفعت من األطباء  لى القضاء 

في الحسبا  ، فهذا المقصود، وال ي قذ عليها المستقربشأ  مدة الحمل 

 أنها  ختص بعقود ال وا  القديمة، وشكرًا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

لدي س اال  حبذا لو  تم اإلجابة عنهما. أوالً: في حالة شكرًا،  

نكرا  نسب الطفل أو الجنين  لى والده أو أحد والديه، فهل يعتبر 

على النسب بحسب القانو ؟ ثانيًا:  اوا حً دليالً (DNA)فحص الـ 

 10أشهر، لو و عنا هذا المولود  5بخصوص المدة التي يبحثها اإلقوا  وهي 

في حا نات  حت  شراف و ارة الصحة أو المس ولين الصحيين، أليس 

هنا  فرصة أل  ينمو ويكبر و كتب له الحياة؟ هذا أيضًا س ا ، وال 

الدمتور عاد  سلما   فضل األخ  ،أعلم  ذا ما  ذلك موجودًا فعالً أم ال

 الصياد القائم بأعما  مدير  دارة الصحة العامة بو ارة الصحة.

 15 

 القائم بأعمال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:

مما أشكر اإلقوا  األعضاء. نظريًا  شكرًا سيدي الرئيس، 

ولد وطبيًا بحسب ما  فضلت ــ سيدي الرئيس ــ نعم، هنا   مكانية أ  ي

 Reported)أشهر، حيث  وجد حاالت استثنائية  6في مدة  قل عن 

cases) 20، ويتم و عهم في الحا نات، ولكن في األدبيات الطبية 

العالمية وما يجري عليه العرف الطبي هو أ  المواليد بمدة حمل  قل عن 

أشهر. وأثني على مالم  6أشهر ال يعيشو ، نعم هنا  حاالت أقل من  6

ال ايد، حيث    المادة الحالية مو ع النقاش ال  تكلم عن  األقت دال 

الذين لديهم عقود  وا  سابقة، بل الكالم عمن لديه عقد  وا  مد ه 
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أشهر ويولد المولود  6أشهر، فالذي لديه عقد  وا  يقل عن  6أقل من 

في أقل من هذه المدة فهذا ال يسجل بل يذهب  لى المحكمة، أما 

سنوات  3ل للذين مرت على  واجهم سنتا  أو بخصوص مو و  التسجي

أشهر أو شهرين اثنين ــ فهذا  4أشهر أو  5ــ سواء مانت مدة الحمل 

 5قار  مو و  النقاش، ولكن يتم  سجيل المواليد سواء  م حساب ذلك 

حسابًا صحيحًا أو حسابًا قاطئًا، فهذا المو و  مختلف عليه. بالنسبة 

دمتورة فاطمة الكوهجي ــ نحن في  لى التطعيمات ــ مما ذمرت ال

و ارة الصحة نحرص على أ  يأقذ جميع األطفا  التطعيمات، وهذا في 

قانو  حماية الطفل م مد، سواء أصدرت شهادة الميالد أو لم  صدر، 

 10فهنا   وجيهات وا حة  لى العاملين الصحيين المعنيين بإعطاء 

 ذا لم  كن لديهم التطعيمات سواء للصغار أو حتى في المدار ، وحتى 

شهادات  طعيم يتم  طعيمهم ويسجل ذلك في ورقة قاصة بهم، حتى 

 ينتهي اإلجراء القانوني وبعد ذلك يتم  دقالهم في السجالت، وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

أعتقد أ  هذه المادة أقذت حقها من النقاش، ولدينا اآل  اقتراح  

 لى د من الدراسة نظرًا  لى اآلراء وبإعادة هذه المادة  لى اللجنة لم ي

  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. أهمية المادة،

 

 20 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

أود أ  أستعين بالرئيس موني نائب  شكرًا سيدي الرئيس، 

 رئيس اللجنة. أعتقد أننا في اللجنة ليس لدينا  غيير في هذه المادة. 
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 :سالرئيـــــــــــــــ

 هل  تكلم باسم اللجنة؟ 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 5 أنا متفاهم مع الرئيس    شاء ا .  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، ما أود قوله هو أ  اللجنة يجب أ   أقذ بعين االعتبار  

ما طُرح في المجلس، وفي النهاية أنتم سوف  رفعو   وصيتكم  لى 

 10 قير صاحب القرار.المجلس والمجلس في األ

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

أنا أرى أ  نعطي المادة فرصة بالتصويت عليها، وفي اعتقادي أ   

مثير من اإلقوة لم يتكلموا ولديهم قناعة مافية بها. األخ ف اد الحاجي 

 15و ح الكثير، ومذلك األخ جواد عبا  والدمتور أمعاد ه أبد  و

 حوا الكثير. صحيح أ  هنا  من لديه بع  أأحمد العري ، ملهم و

 النقا  ولكن... 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20يا أخ عاد  المعاودة، أنا أرى أ  الحذر في هذه األمور أفضل،  

 فلماذا االستعجا ؟! 
 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

ال يوجد استعجا  وال يوجد قوف، حيث ال  وجد أي قطورة في  
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المادة أصالً، ونحن في هذه األمور حذرو ، ولكنا رددنا على مالم 

 عبدالع ي  أبل حتى ال يكو  هنا  قطر. الدمتور األخ 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5الدمتور عبدالع ي  أبل اقتنع، ولكننا نتكلم اآل  عن القضايا  

لتي أثارها اإلقوا ، واألخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين األقرى ا

 قدم باقتراح، ولكن أنا أقو  بدالً من ا خاذ قرار مستعجل اليوم فلنعيد 

هذه المادة  لى اللجنة. ورئيس اللجنة وافق على استرداد المادة بناء على 

 رغبة المجلس، فهل هنا  مالحظات أقرى؟ 

 10 

 (ال توجد مالحظات)

 

 :يـــــــــــــــسالرئ

لم يد من  هل يوافق المجلس على  عادة هذه المادة  لى اللجنة 

 15 ؟الدراسة

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20عندما قرأت القانو   وقعت أنه  ذ   ُعاد هذه المادة  لى اللجنة.  

سيمر بسرعة، ولكنني وجدت أ  هنا  أمورًا جوهرية مثيرة ال 

نسا   ال أثناء النقاش، فأ صور أنه ال   ا  في القانو  مواد يكتشفها اإل

مثيرة  حتا   لى نظر. وبعد هذا النقاش الطويل أرى أنكم أرهقتم 

سوف ن جل مناقشة ما  بقى وقليالً، ويبدو أنكم  ريدو  رفع الجلسة. 
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وبهذا من مواد مشرو  القانو  وبنود جدو  األعما   لى الجلسة القادمة، 

 وأرفع الجلسة. الجلسة، أشكرمم جميعًا.  ننهي هذه

 

 

 5 (ظهرًا 12:30)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

 

 

 علي بن صــالح الصــالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 رئيس مجلس الشورى  األمين العام للمجلس 

    


