
 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٩المضبطة            ) ١(                         م٢٠/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

                                                              
  
  

  

 ٥  مضبطة اجللسة التاسعة

  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي األول

  
  

 ١٠  ٩: الرقـم 

  هـ١٤٢٥ ذي القعدة ٨: التاريخ 
  م٢٠٠٤ ديسمرب ٢٠     

  
الث من الفصل عقد جملس الشورى جلسته التاسعة من دور االنعقاد العادي الث

 ١٥التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند الساعة 

هـ املوافق ١٤٢٥التاسعة والنصف من صباح يوم االثنني الثامن من شهر ذي القعدة 
م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن ٢٠٠٤للعشرين من شهر ديسمرب 

س جملس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء الس ، رضي املوسوي رئي
هذا . وسـعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم األمـني العام لس الشورى 

 ٢٠  :وقد مثل احلكومة كل من 
  

سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي  -١
 .الشورى والنواب 

 . حفاظ وزيرة الصحة سعادة الدكتورة ندى عباس  -٢
 ٢٥ 

  :كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم 
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  : من وزارة شئون جملس الوزراء  •
 . السيد خالد عبدالغفار املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية -١
 .السيد صالح تركي املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية  -٢
  
 ٥ :شورى والنواب من وزارة الدولة لشئون جملسي ال •

السيد ياسر رمضان املستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون جملـسي الـشورى             -١
 . والنواب

  : من وزارة اإلعالم  •
  .  السيد حممود يوسف احملمود وكيل وزارة اإلعالم -١

 ١٠ 

 :من ديوان اخلدمة املدنية  •
  . السيد أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية  -١
  .خ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل املساعد لديوان اخلدمة املدنية  الشي-٢
  . السيدة سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة -٣
 ١٥  . السيد أمحد زايد الزايد الوكيل املساعد لشئون التوظيف واالس -٤

  .  السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية -٥
  

حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونـي للمجلـس ،          كما  
ي لشئون اللجان ، والدكتور أمحد عبـداهللا        ـوالسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانون     

 ٢٠ناصر األمني العام املساعد لشئون الس ، والسيد أمحد عبداهللا احلـردان األمـني العـام              

لية واملعلومات ، والسيد إمساعيل إبراهيم أكربي مدير إدارة         املساعد للشئون اإلدارية واملا   
العالقات العامة واإلعالم واملراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء األقسام وموظفي األمانة           

  :العامة ، مث افتتح سعادة الرئيس اجللسة 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــس

  نعقاد العادي الثالثبسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة التاسعة من دور اال
إبراهيم : اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من اإلخوة . من الفصل التشريعي األول 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٩المضبطة            ) ٣(                         م٢٠/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

نونو ، ومجال فخرو ، والدكتور هاشم الباش ، وسعود كانو ، والدكتور مصطفى 
ونبدأ بالتصديق على . السيد ، وبذلك يكون النصاب القانوين النعقاد اجللسة متوافرا 

  . السابقة ، فهل من مالحظات عليها ؟ تفضل األخ فؤاد احلاجي مضبطة اجللسة
  :العضو فؤاد احلاجي

 ٥  أرجـو تغـيري كلمـة      ) ٩(السطر  ) ١٥(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       

من تساؤيل الـذي طرحتـه      : " لتقرأ العبارة كالتايل    " تشكل  " إىل كلمة   " تشكو  " 
   .، وشكرا" عندما أوضحت ما تشكل منه اللجان 

  

  :الرئيـــــــــــــس

 ١٠  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟

  
 )ال توجد مالحظات(

  :الرئيـــــــــــــس

 يل بأن أنتهز هـذه      بدايةً امسحوا . إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل         
 ١٥الفرصة وأنقل حتيايت وترحيبـي نيابةً عنكم إىل ملوك ورؤساء دول جملـس التعـاون              

يف عاصـمة   ) قمة زايـد    ( ل اخلليج العربية ، الذين يعقدون اليوم قمتهم         اخلليجي لدو 
مملكتنا ، ناقلني إليهم تطلعاتنا مجيعا وآمالنا يف اخلروج بقرارات تصب حنـو وحـدة               
خليجية يف مجيع ااالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية ، كما نتمىن عليهم تفعيل            

أُقرت سابقًا ، مشيدا هنا مبا قام به صاحب اجلاللة امللك           كافة القوانني واالتفاقيات اليت     
 ٢٠محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مبصادقته على القانون الذي يتيح ملواطين              

إن أبناء اخلليج يتطلعـون     . دول جملس التعاون ممارسة األنشطة االقتصادية يف البحرين         
  كنا ورؤساؤنا وقادتنا معا من أجـل       إىل وحدة خليجية حقيقية ويأملون أن يعمل ملو       

أهالً وسهالً م مجيعا يف مملكة البحرين ، ووفقهم اهللا ، ووفقنا ملا فيه خـري                . حتقيقها  
وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبناقشة الـسؤال            . هذا الوطن   

 ٢٥جراءات اليت قامت ـا  املوجه إىل سعادة وزيرة الصحة من األخ فؤاد احلاجي بشأن اإل     

وزارة الصحة يف سبيل التعجيل مبشروع التأمني الصحي على األجانـب ، ومـا هـو       
التصور اَألويل للمشروع وموعده االبتدائي املقرر إصداره فيه ؟ ورد سعادة الـوزيرة             
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مرفق جبدول األعمال ، فهل يود العضو السائل التعقيب على الرد ؟ تفضل األخ فـؤاد         
   .احلاجي 

  
  :العضو فؤاد احلاجي

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، والشكر والتقدير لسعادة وزيرة الصحة زميلتنا الدائمة           

 بأن أشري يف البداية إىل اهلـدف        - معايل الرئيس    - يل   اامسحو. الدكتورة ندى حفاظ    
من السؤال ، ذلك أن هناك قناعة بضرورة إخضاع األجانب للتأمني الصحي كما هو              

وهـذا  .  الدول مبا فيها الدول األكثر قدرة مالية من مملكـة البحـرين        احلال يف أكثر  
اإلجراء إمنا يقصد منه ختفيف العبء عن اخلدمات الصحية اليت تقدمها وزارة الصحة              

 ١٠. للمواطنني ، حيث يشترك اآلن يف هذه العناية واخلـدمات املواطنـون واألجانـب              

 هو رفع عبء كبري عـن كاهـل         واملؤمل من مشروع التأمني الصحي على األجانب      
املستشفيات واملراكز والعيادات الصحية مبا ينعكس إجيابا على جودة ونوعية اخلدمات           
الصحية اليت ستقدمها للمواطنني ، ولن يشارك األجنيب املواطن يف الرعاية الصحية اليت             

ضمنته مـن   وهنا البد من اإلشادة بإجابة سعادة وزيرة الصحة فيما ت         . تقدمها الدولة   
 ١٥بيان لتشكيل جلنة دراسة نظام التأمني الصحي واختصاصات هذه اللجنة ، كما أن الرد           

 دقد اشتمل على توجه السلطة التنفيذية إىل إجياد هيئة مستقلة للضمان الصحي يـسن             
كما البد من   .  واإلجرائية الالزمة لتنفيذ هذا النظام       ةإليها اختاذ كافة اخلطوات التنفيذي    

ادة بالسلطة التنفيذية وباألخص رأس هرمها صاحب السمو رئيس الوزراء املـوقر         اإلش
بشأن تشكيلها للّجنة التأسيسية لنظام التأمني الصحي ، حيث إن هـذه اللجنـة قـد             

 ٢٠وهذا التوجه  . ضمت يف تشكيلها خمتلف األطياف من ذوي العالقة وفقًا ملبدإ الشراكة            

تتاح للجميع فرصة املشاركة واملـسامهة يف       حممود يف دراسة أي مشروع جديد كي        
رفد املشروع ، كما أنه من الالفت أن تضم اللجنة يف تشكيلها بعضا من مؤسـسات                

فقد جاء هذا التشكيل جتاوبا مع مسرية اخلري واإلصـالح          . اتمع املدين ذات العالقة     
توافق بني خمتلف والتحديث اليت يقودها موالي جاللة امللك ، واحلرص على التفاهم وال      

 ٢٥ وألوان الطيف الوطين كما جاء يف الكلمة السامية جلاللته مبناسبة العيد           جقطاعات اإلنتا 

سيدي الرئيس ، لدي بعض املالحظات خبصوص الـرد أود أن  . الوطين وعيد اجللوس   
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 اليت من شأا التعجيل بوضع      تخلو الرد من بيان اإلجراءا     : املالحظة األوىل : أبينها  
ا املشروع ، فاإلجابة تظهر أنه ليست هناك حالة من االستعجال ، إذ إن املدة بـني           هذ

صدور قرار جملس الوزراء وأول اجتماع للّجنة التأسيسية لنظام الضمان الصحي كانت            
م ، أي بعد توجيه الـسؤال       ٢٤/١١/٢٠٠٤م إىل أول اجتماع يف      ١٢/٩/٢٠٠٤بني  

 ٥عة أم أا سوف تـدخل يف دوامـة النظـام            سري تبشهر تقريبا ، فهل هذه اإلجراءا     

إنه كان من املفيـد لـو        : املالحظة الثانية  اإلداري يف خمتلف األجهزة ؟       يالبريوقراط
قدمت اإلجابة صورة خمتصرة عن املذكرة اليت أعدا وزارة الصحة مع وزارة املاليـة              

لى إثْرها قـرر  واالقتصاد الوطين بشأن هذا النظام واليت عرضت على جملس الوزراء وع      
إنه مل يوضح الرد التصور     : املالحظة الثالثة   . جملس الوزراء املوافقة على هذا املشروع       

 ١٠األويل للمشروع كالطريقة اليت سيكون عليها النظام بصورته العامة ، وهـل سـتقدم       

وزارة الصحة اخلدمات لألجانب مبقابل تتلقاه من شركات التأمني ؟ وهل سيـشمل             
؟ وما هي اجلهة اليت ستقوم بالتأمني ؟ هل سيكون االجتاه حنو جهـاز              مجيع األجانب   

 االجتماعية أم حنو شركات التأمني يف القطاع        تمركزي للتأمني كاهليئة العامة للتأمينا    
 خبـصوص   اخلاص ؟ وما هي التقارير واملقترحات اليت مت تقدميها من قبل االستشاريني           

 ١٥ذهب اجلواب إىل   : املالحظة الرابعة   تأسيسية ؟   املشروع واليت مت عرضها على اللجنة ال      

  أن مرحلة الدراسة وإقرار املـشروع وإصـدار التـشريعات الالزمـة ستـستغرق              
أسبوعا فقط ، فهل معىن ذلك أنه سيعرض على جملسي الشورى والنواب خالل             ) ٣٠(

م ؛ تصور احلكومة للمشروع يف شكل مشروع قانون جديـد أم            ٢٠٠٥شهر يونيو   
القتراح بقانون املقدم من صاحب املعايل رئيس الس وعدد مـن الـسادة             سيصاغ ا 

 ٢٠أعضاء الس بشأن التأمني الصحي ؟ وهل ميكن القول إن الوزارة تتوقع أن تبدأ تطبيق          

  .م ؟ وشكرا ٢٠٠٦هذا النظام منتصف العام 
  
  :الرئيـــــــــــــس

  . ظ وزيرة الصحة شكرا ، تفضلي سعادة األخت الدكتورة ندى عباس حفا
  ٢٥ 

 :وزيرة الصحــــــة 
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يف البداية ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر        . شكرا جزيالً ، السالم عليكم مجيعا       
أحببت من خالل الرد أن أبين أنه       . اجلزيل لسعادة األخ فؤاد احلاجي على سؤاله اهلام         

ك حماوالت كـثرية  كان هناك تاريخ طويل يف وزارة الصحة جيب أال نقفز عليه ، وهنا     
جادة لتطبيق هذا املشروع ، وعلى رأسها حماوالت معايل رئيس جملس الشورى سعادة             
 ٥الدكتور فيصل بن رضي املوسوي حني كان وزيرا للصحة ، وقـد كانـت هنـاك                

دراسات عدة حول هذا املوضوع ، ولكن ما حدث اآلن هو أنه متت املوافقـة علـى         
ملالية واالقتصادية لدى جملس الوزراء بتكليف وزارة       توصيات اللجنة الوزارية للشئون ا    

الصحة بوضع خطة تنفيذية ، وعلى إثْر ذلك قامت وزارة الصحة بالتعاون مـع وزارة           
املالية واالقتصاد الوطين بوضع تصور للخطة التنفيذية واملؤلّفة من مـرحلتني ، وهـي              

 ١٠ددة لألخ العضو السائل    ولكي أجيب على األسئلة احمل    . مرفقة بالرد يف جدول األعمال      

بالنسبة لإلجراءات فإن اللجنة التأسيـسية      : ولئال أكرر ما مت ذكره يف الرد فإين أقول          
  سوف تقوم بوضعها ، تلك اللجنة التأسيسية املشكَّلة واليت تضم مجيع اجلهات املعنيـة           

  تمـع   سواء اهليئات أو الوزارات أو مؤسـسات ا        - واليت أشاد ا العضو احملترم       -
املدين ، فهذه اجلهات املذكورة هي املسئولة اآلن عن وضع اإلجـراءات التنفيذيـة ،               
 ١٥وكان من املفترض أيضا أن تضع مسودة مشروع قانون ذا الشأن ، وهنا نشكر معايل 

إذن اللجنة التأسيسية مل تبدأ من      . رئيس جملس الشورى لتعجيله بتقدمي مقترح بقانون        
ون ، بل سوف تناقش هذا املقترح املقدم فيما بينها وستناقشه           الصفر يف موضوع القان   

مع جلنة اخلدمات يف جملسكم املوقر ومن مث ستقوم بوضعه يف شكل ائي حـىت تـتم    
مناقشته من خالل السلطة التشريعية ، وبذلك لن تتقدم احلكومة مبشروع قانون ـذا              

 ٢٠أمـا  .  صاحل العمل العـام  اخلصوص ، وهنا توجد قفزة بالنسبة لعامل الوقت وهي يف    

 تقارير عدة من    - يف حقيقة األمر     -بالنسبة للتقارير اليت قُدمت للّجنة التأسيسية فهي        
  أكثر من جهة كتقرير منظمة الصحة العاملية عنـدما جـاءت إىل الـبالد يف مهمـة                 
استشارية حول التأمني الصحي ، وهناك تقرير من قبل البنك الدويل ، وكذلك لشركة              

( KPMG ) عدة تقارير يف هذا الشأن ، وهناك تقارير من فريق طبـي فرنسي ، إذن 
 ٢٥لدى الوزارة أكثر من مخسة تقارير ، وهي بني يدي اللجنة التأسيسية اآلن لدراسـتها               

ووضع التصور العام ، فهذه اللجنة مازالت تدرس كل التفاصيل وال يوجد هناك ما قد               
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كم ، فاللجنة التأسيسية حتتاج إىل بعض الوقت ، وهذه          مت إقراره حىت اآلن لكي أبينه ل      
اللجنة إمنا تشكّلت يف األسبوع الثاين من نوفمرب املاضي ، وصحيح أن قـرار جملـس                
الوزراء املوقر صدر يف سبتمرب إال أن تلك اللجنة تشكّلت بعد ذلك ويف غضون أسبوع     

ة ومازالـت تدرسـها ،      عقدت أول اجتماعاا ، وقامت مبراجعة كل التقارير السابق        
 ٥ولديها خطة الستقدام مستشارين اكتواريني ومتخصصني يف اال القانوين ويف جمـال          

قانون التأمني الصحي على وجه التحديد ، ألنه حىت االقتراح بقانون الذي تقدم بـه               
 هـو اقتـراح   - مشكورين -معايل رئيس جملس الشورى وعدد من اإلخوة األعضاء      

 - إن شـاء اهللا   -وائح تنفيذية ، فبعد مناقشته مع جملسكم املوقر         جيب أن تصدر عنه ل    
وإقراره بشكل ائي ، وبعد أن يصبح مشروع قانون ويرجع إىل جملـسكم املـوقر ؛                
 ١٠سوف تكون هناك لوائح تفصيلية وتنظيمية حتدد شكل التأمني الصحي أو بـاألحرى             

د أن نأخذ وقتا إضـافيا يف       الضمان الصحي ، فهناك فرق بني التأمني والضمان وال نري         
خالصة القول أن اللجنة التأسيسية تدرس الوضع ، وهي قد تأسـست يف             . بيان ذلك   

األسبوع الثاين من نوفمرب واجتمعت خالل أسبوع من تاريخ تشكيلها ، وسوف تضع             
التصور بناًء على كل ما هو متوافر لديها ، وحنن لن نقفز على اجلهود السابقة أبـدا ،              

 ١٥ازاة ذلك هناك اقتراح بقانون وذلك مما يساعدنا يف التعجيل ، فليست لـدي اآلن          ومبو

جهة يف الدولة ، وأنا    ) ١٥(إجابة حاضرة وليس بإمكاين أن أقفز على جلنة مشكَّلة من           
مل أشكّلها تشكيالً صوريا بل من أجل العمل ومن أجل أن تبين تلك اجلهات آراءهـا                

 وزارة الصحة لديها مقترحات ودراسات سابقة ولكن        يف هذا املوضوع ، وصحيح أن     
 أن تنظر يف تلك الدراسات      - اليت أشاد ا األخ فؤاد احلاجي        -على اللجنة التأسيسية    

 ٢٠لتعطي تصورها للّجنة األم ، وبالتايل حنن نقوم كوزارة بدراستها أيضا ونرفعها لـس   

عين عدم احلاجة إىل تشكيلها ، وهذا       إذن القفز على اللجنة التأسيسية ي     . الوزراء املوقر   
أمر غري صحيح ، لذلك لن أتكلم اآلن عن الكيفية اليت سيكون عليها التأمني الصحي ،       
            ها اللجنة التأسيسية أوالً ولـتقموحنن لدينا تصورات وأحباث ودراسات ولكن لتدرس

  . بإقرار الوضع األمثل وبعد ذلك ستكون لدي إجابة واضحة ، وشكرا 
  ٢٥ 

  :ئيـــــــــــــسالر
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شكرا ، هل يكتفي العضو السائل برد سعادة وزيرة الصحة أم يريد التعليـق ؟           
  . تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  
  :العضو فؤاد احلاجي

 ٥مـا أود   . شكرا سيدي الرئيس ، وجزيل الشكر أقدمه لسعادة وزيرة الصحة           

 طويالً وهـو يـراوح يف   قوله هو أن مالحظيت الرابعة تقول إن املوضوع استغرق وقتا   
وللعلم فإن هذا املشروع طُرح سابقًا قبل تـسلُّم سـعادة   . مكانه بني خمتلف اجلهات    

هل هناك تصور مبدئي لتطبيق     : الوزيرة حقيبة وزارة الصحة ، ولكن أردت أن أسأل          
القانون ؟ وهل هناك حالة من االستعجال يف تطبيقه ؟ ألن املوضوع بدأ يـؤثر علـى           

 ١٠صحية املقدمة وعلى نوعية األدوية وجودا ووجودها يف املراكز الصحية ،           اخلدمات ال 

فأكثر املراجعني حني يذهبون إىل املراكز الصحية ال جيدون األدوية املطلوبة فيضطرون            
  ...إىل شرائها من صيدليات القطاع اخلاص 

  
موضحا( الرئيـــــــــــــس

ً
 (: 

 ١٥  ...أنت سألت سؤاالً حمددا األخ فؤاد ، لقد دخلت يف موضوع آخر ، و

  
مقاطعا(العضو فؤاد احلاجي 

ً
(:  

ال سيدي الرئيس ، فهذا املوضوع مرتبط مبا قد طرحته ، وأنا أسأل عن حالـة         
  .االستعجال فحسب ، فشكرا لسعادة وزيرة الصحة ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــس

  . رة الصحة شكرا ، تفضلي سعادة األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزي
  

 :وزيرة الصحـــــــة 

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أطمئن مجيع األعضاء بأن وزارة الصحة تأخذ             

هذا املوضوع على عاتقها جبدية تامة بدليل أننا فكّرنا يف األسلوب الصحيح الذي يقبله            
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 ولكن  مجيع األطراف والشركاء ، ويف احلقيقة فإن الوزارة كانت جادة متاما يف تطبيقه            
الظروف رمبا مل تسمح بذلك سابقًا ، ولكن اآلن واستنادا إىل كل ما قد مت نأمـل أن                  

  . خنطو خطوة متقدمة من أجل التطبيق والتعجيل يف املوضوع بإذن اهللا ، وشكرا 
  
 ٥  :الرئيـــــــــــــس

شكرا ، واآلن ننتقل إىل البند التايل من جدول األعمال وهو خبصوص مناقشة             
 جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون باملوافقـة      تقرير

على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية الدولية حلماية فناين األداء ومنتجي التسجيالت     
وأطلب من األخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إىل          . الصوتية وهيئات اإلذاعة    

 ١٠  . املنصة فليتفضل 
  

  :و السيد حبيب مكيالعض

شكرا سيدي الرئيس ، قبل أن أطلب من الس املوقر تثبيت التقرير يف املضبطة           
 بشأن آراء ممثلي اجلهات احلكوميـة  -) ٣(أود أن أوضح أن هناك تعديالً يف الصفحة      

 ١٥" . املرافـق   " حمل كلمـة    " املرافقة  " حبيث يتم إحالل كلمة     ) ٥( السطر   -املختصة  

، ) ٧(يف الـسطر    " والتسجيل الصويت   " بعد عبارة   " املرافقة  "  كلمة   وكذلك إضافة 
واآلن أطلب من الس تثبيـت التقريـر ومرفقاتـه يف           . حيث سقطت عند الطباعة     

  . املضبطة ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــس

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

 )أغلبية موافقة(

  :الرئيـــــــــــــس

 ٢٥  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 

  
 مشروع خبصوص  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشئون جلنة تقرير: ًأوال (
باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية الدولية حلماية فناني األداء  قانون

   :)ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة
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م رفع صاحب السعادة خليفة بن أمحد الظهرانـي رئـيس          ٢٠٠٤ أكتوبر   ٢٦بتاريخ  
جملس النواب إىل صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الـشورى              
مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية الدولية حلمايـة فنـاين األداء               

 ٥  لـسنة ) ١٤(صوتية وهيئات اإلذاعة ، املرافق للمرسوم امللكي رقـم          ومنتجي التسجيالت ال  

  .م ، مرفقًا به ما انتهى إليه جملس النواب يف هذا الصدد ٢٠٠٤ 
  

م أحال صاحب السعادة رئيس الس مشروع القـانون         ٢٠٠٤ أكتوبر   ٣١وبتاريخ    
راسته ، وإعداد تقريـر     املذكور ومرفقاته إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين لد         

 ١٠م ، ناقشت فيـه     ٢٠٠٤ نوفمرب   ١٧وعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ     . بشأنه لرفعه إىل الس     

  :مشروع القانون وتدارست نصوص االتفاقية ، وقد دعت إىل اجتماعها كالً من 
  

 مدير إدارة االتفاقيات واملعاهدات بدائرة الشئــون  الدكتور مجيل عبداهللا العلوي .١
 .  وزارة شئون جملس الوزراء -ونية القان

 ١٥ . الدكتور عبداهللا عبدالرمحن يتيم   الوكيل املساعد للمطبوعات والنشر بوزارة اإلعالم  .٢

 .مدير إدارة املطبوعات والنشر بوزارة اإلعالم   السيد مجال داود سلمان .٣
  .مدير اإلذاعة بالوكالة بوزارة اإلعالم   السيد محد املناعي .٤

  
م تلقت اللجنة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن         ٢١/١١/٢٠٠٤وبتاريخ    

 ٢٠  .مشروع القانون 

وقد مت اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقررا أصليا ، والسيد محد مبـارك النعيمـي                             
  .مقررا احتياطيا 

  
  :آراء ممثلي اجلهات احلكومية املختصة : أوالً 

 ٢٥  :وزارة اإلعالم 

  

و وزارة اإلعالم أن األصل هو تطوير التشريع الـوطين وحتديثـه ، أمـا               أكد ممثل  -
  .  الدولية فهي مكملة له تاالتفاقيا



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٩المضبطة            ) ١١(                         م٢٠/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

مبا أن اململكة وقعت عددا كبريا من اتفاقيات احلماية الفكرية ، فقد أدى ذلك إىل                -
إمكانية توقيع مملكة البحرين اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحـدة ، كمـا              

 .طاعت استقطاب استثمارات خارجية است
تعتمد هذه االتفاقية على مبدإ املعاملة باملثل مع الدول املوقعة عليهـا ، وهـي ال                 -

 ٥ . واالتفاقيات األخرى تتتعارض مع التشريعا

       
  :دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون جملس الوزراء 

  

 دولة ، وقد صـدر      ٧٧يها  وبلغت الدول املوقعة عل   ) ١٩٦١(هذه االتفاقية قدمية     -
 ١٠) بـرن (م ، وعلى ضوئه انضمت اململكة إىل اتفاقية         ١٩٩٣قانون حق املؤلف عام     

إحدى اتفاقياا املتعلقة ) تريبس(وبعدها إىل منظمة التجارة العاملية اليت تكون اتفاقية       
 .حبق املؤلف اليت تسمح ببعض االستثناءات 

بشأن حق املؤلـف املرافقـة      ) بوالوي(وافق جملس الشورى على كل من معاهدة         -
بشأن األداء والتسجيل ) الويبو( ، ومعاهدة ٢٠٠٣لسنة ) ٦٠(للمرسوم امللكي رقم 

 ١٥ ، ومثة مـشروع قـانون       ٢٠٠٣لسنة  ) ٥٩(الصويت املرافقة للمرسوم امللكي رقم      

شامل للملكية الفكرية طور اإلعداد ، وهو حباجة إىل إجراء تعديالت عليه ليتماشى             
  .    االتفاقيات مع عدد من

إن هذه االتفاقية ال تتعارض مع أحكام الدستور ، وإنه يلزم لنفاذهـا أن تـصدر                 -
بقانون لتعلقها ببعض جوانب حقوق املواطنني ، وذلك إعماالً ألحكام الفقرة الثانية      

 ٢٠ .من الدستور ) ٣٧(من املادة 

ء ومنتجـي   تتضمن االتفاقية بنودا يف صاحل اململكة من قبيـل حـق فنـاين األدا              -
  . التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة يف احلصول على مكافأة عادلة ملرة واحدة 

  

  : جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى يرأ: ثانيا 
  ٢٥ 
  

  .وافقت اللجنة على املشروع بقانون لسالمته من الناحية الدستورية والقانونية  -
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  :توصية اللجنة : ثالثًا 
  

نة باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية الدولية حلمايـة فنـاين        توصي اللج  -
  .األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة 

  ٥ 
  

  مشروع القانون
 :الديباجة 

  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة 
  ١٠ 

  .ملك مملكة البحرين    حنن محد بن عيسى آل خليفة" 
  بعد االطالع على الدستور ،
   بشأن محاية حقوق املؤلف ،١٩٩٣لسنة ) ١٠(وعلى املرسوم بقانون رقم 
 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمـة التجـارة         ١٩٩٤لسنة  ) ٧(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 ١٥  الدولية ،

 باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية برن حلمايـة     ١٩٩٦لسنة  ) ٣٠(وعلى املرسوم بقانون رقم     
  لفنية ،املصنفات األدبية وا

 بشأن انضمام دولة البحرين إىل اتفاقيـة إنـشاء         ١٩٩٥لسنة  ) ١(وعلى املرسوم بقانون رقم     
  ،) الويبو(املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 ٢٠وعلى االتفاقية الدولية حلماية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة احملررة            

   ،١٩٦١ أكتوبر ٢٦يف روما يف 
  : " .جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه أقر 
  

  :توصية اللجنة 
  ٢٥ 

 .توصي اللجنة باملوافقة على نص الديباجة كما ورد من احلكومة  -
  

 :املادة األوىل 
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  :نص املادة كما ورد من احلكومة 
  
مايـة فنـاين األداء ومنتجـي       ووفق على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية الدوليـة حل         " 

 ، واملرافقة هلذا ١٩٦١ أكتوبر ٢٦التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة احملررة يف روما بتاريخ   
 ٥  " .القانون 

  
  :توصية اللجنة 

 .توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة  -
  

 ١٠ :املادة الثانية 

  :نص املادة كما ورد من احلكومة 
  

 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ - كل فيما خيصه   -وزراء  على ال " 
  " .نشره يف اجلريدة الرمسية 

  ١٥ 
  

  :توصية اللجنة 
 .توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة  -

  ،،،  املوقر للتفضل بالنظرالس معروض على واألمر
  ٢٠ 

  خليفة خالد بن خليفة آل .د                            شمحبيب مكي ها السيد   
   جلنة الشئون اخلارجيةرئيس  رئيس جلنة الشئون                           نائب    

   واألمن الوطينوالدفاع والدفاع واألمن الوطين                         اخلارجية
  

ثانيا (
ً

 ٢٥باملوافقة  قانون مشروع خبصوص قانونيةالتشريعية وال الشئون جلنة مالحظات: 

على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية الدولية حلماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت 
  :)الصوتية وهيئات اإلذاعة 
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  م٢٠٠٤ نوفمرب ٢١: التاريخ 
  

  املوقر  الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
  فاع واألمن الوطينرئيس جلنة الشئون اخلارجية والد

  ٥ 

  مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين: املوضوع 
  إىل االتفاقية الدولية حلماية فنانـي األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية

  ٢٠٠٤لسنة ) ١٤(وهيئات اإلذاعة ، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  

 ١٠) م٢٠٠٤-١٠-٣٩/١٥(بناء على كتاب صاحب السعادة رئيس جملس الشورى رقم          

م ، مت تكليف جلنة الشئون التشريعية والقانونية بإعـداد تقريـر    ٢٠٠٤ أكتوبر   ٣١املؤرخ يف   
يتضمن نتائج دراسة اللجنة ورأيها القانوين خبصوص مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة 

 وهيئات اإلذاعة ، البحرين إىل االتفاقية الدولية حلماية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية       
م ، للجنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمـن        ٢٠٠٤لسنة  ) ١٤(املرافق للمرسوم امللكي رقم     

 ١٥  .الوطين 

وتنفيذًا هلذا التكليف قامت اللجنة مبناقشة مشروع القانون ودراسـته يف اجتماعهـا             
  .م ٢٠٠٤ نوفمرب ٢٠السابع املوافق 

ة ، حيث جرى استعراض وجهات النظـر        وقد متت مناقشة مشروع القانون مادةً ماد      
حول مواده ، وانتهت اللجنة من مناقشاا املستفيضة واملتأنية إىل أن مشروع القانون باملوافقة              

 ٢٠إىل االتفاقية الدولية حلماية فنـاين األداء ومنتجـي التـسجيالت            مملكة البحرين على انضمام   

 ، ليس فيه خمالفة     م٢٠٠٤لسنة  ) ١٤(م   ، املرافق للمرسوم امللكي رق      وهيئات اإلذاعة  الصوتية
  .من الناحية الدستورية والقانونية ، وأنه جييء يف إطار املشروع اإلصالحي جلاللة امللك 

  
  :التوصيــة 

  ٢٥ 
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إىل االتفاقية الدولية حلماية فناين      مملكة البحرين جواز نظر فكرة مشروع قانون انضمام       
لسنة ) ١٤( ، املرافق للمرسوم امللكي رقم       ذاعة وهيئات اإل  األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية   

٢٠٠٤.   
  
  ٥ 

  حممد هادي احللواجي                       
  والقانونية رئيس جلنة الشئون التشريعية                

 
  

 ١٠ )انتهى التقرير ومرفقاته(
  

  :الرئيـــــــــــــس

  . تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ١٥  :العضو السيد حبيب مكي

، قبل أن تدور املناقشة حول هذه االتفاقية هناك نقطـة           شكرا سيدي الرئيس    
   بـشأن   - لكم سعادة الـرئيس ، ولإلخـوة األعـضاء           -هامة أردت أن أوضحها     

  :التحفظات ، فإنه ال جيوز إبداء أي حتفظ على هذه االتفاقية إال يف احلاالت التاليـة                 
ام لألمم املتحـدة     اإلعالن مبوجب إخطار تودعه أي دولة متعاقدة لدى األمني الع          -١

 ٢٠ كذلك اإلعالن مبوجب اإلخطار من      -٢. أا لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت         

جانب أي دولة متعاقدة أا لن حتمي أي برنامج إذاعي إال إذا كان املقر الرئيسي هليئة                
اإلذاعة يقع يف دولة متعاقدة أخرى ، وكان الربنامج اإلذاعي قد بـثَّ مـن جهـاز                 

 يف الوقت الذي جيب على كل دولة  -٣. ل يقع يف أراضي الدولة املتعاقدة ذاا        لإلرسا
طرف يف االتفاقية قبول االلتزامات املترتبة عليها والتمتع باملزايا ، فإنه جيوز ألي دولـة    
 ٢٥أن تعلن يف أي وقت كان ومبوجب إخطار تودعه لدى األمني العام لألمم املتحدة أا               

 املتعلقة مبا جيب على املنتفع ألغراض جتارية دفع مكافأة عادلـة            لن تطبق أحكام املادة   
واحدة لفناين األداء أو التسجيالت الصوتية أو لكليهما ، أو أا لن تطبق األحكام على          
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كما أا لن تطبق أحكام هذه املادة على التسجيالت الـصوتية           . بعض أوجه االنتفاع    
أما فيما يتعلق بالتـسجيالت     . عاقدة أخرى   اليت ال يكون منتجها من مواطين دولة مت       

الصوتية اليت يكون منتجها من مواطين دولة متعاقدة أخرى ، فإا سوف تقيد احلماية              
املنصوص عليها لتطابق من حيث النطاق واملدة احلمايةَ اليت متنحها الدولـة األخـرى              

 ٥إضـافة إىل   . الن  للتسجيالت الصوتية اليت يثبتها ألول مرة مواطن الدولة صاحبة اإلع         

ذلك فإا لن تطبق األحكام املتعلقة حبق هيئات اإلذاعة يف التصريح أو احلظر على نقل               
براجمها التليفزيونية إىل اجلمهور ، إذا جرى ذلك يف أماكن متاحة للجمهور لقاء دفـع           
رسم الدخول ، فإذا وجهت دولة متعاقدة إعالنا بذلك املعىن ، فإن الدولة املتعاقـدة               

ألخرى ال تكون ملزمة مبنح احلق املنصوص عليه يف البند السابق هليئات اإلذاعة الـيت               ا
 ١٠إن الدولة اليت متنح احلماية ملنتجي      : أخريا  . يقع مقرها الرئيسي يف أراضي تلك الدولة        

 مبوجـب   -التسجيالت الصوتية باالستناد إىل معيار التثبيت وحده جيوز هلا كـذلك            
ني العام لألمم املتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو           إخطار تودعه لدى األم   

  .  تطبيق معيار التثبيت بدالً من معيار اجلنسية ، وشكرا -االنضمام 
  
 ١٥  :الرئيـــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 
  

  :العضو منصور بن رجب

االتفاقيات واملواثيق  شكرا سيدي الرئيس ، لقد كان توقيع اململكة على خمتلف           
 ٢٠ حمل تقدير ودعم من هذا الس ، وذلك ملـا           - دائما   -اليت تصون احلقوق الفكرية     

هلذه االتفاقيات واملواثيق من أثر على املعنيني من مواطين اململكـة ، وعلـى صـورة                
ع البحرين احلضارية ، واالتفاقيات واملواثيق األخرى ويف طليعتها اتفاقية التجارة احلرة م  

الواليات املتحدة األمريكية ، كما أن هذا الس صادق من قبلُ على انضمام البحرين              
واملعاهدات املنبثقة عنها واملوازية هلا ، كمعاهدة محايـة األداء          ) الويبو  ( إىل معاهدة   

 ٢٥ولقد كنا دائما وأبدا مع اسـتكمال التـشريعات         . وغريها  ) برن  ( الصويت واتفاقية   

 ، ما يفرض    ا تعترب سالحا قويا يف عامل تتسيد فيه العوملة بكل استحقاقا          واملواثيق اليت 
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على الدول والشعوب العمل على حفظ حقوق مفكريها ومبدعيها ، وصيانة القيمـة             
الفكرية واألدبية والقانونية لنتاجهم ، وهذا بالضبط ما دف إليه هذه االتفاقية اليت بني         

صفوفة متكاملة من االتفاقيات املماثلة خاصة تلك املتعلقـة         أيدينا ، واليت تأيت ضمن م     
حبماية امللكية الفكرية ، سواء تلك اليت وقعت عليها اململكة وأقرها جملسكم املوقر ، أو      

 ٥لقد أدركت كثري مـن الـدول ويف        . تلك اليت هي يف الطريق إىل التوقيع والتصديق         

واثيق الدولية من أمهية بالغة على قطاعات مقدمتها مملكة البحرين ما هلذه االتفاقيات وامل
عدة جلهة االستثمار حتديدا ، حيث من شأا حفظ حقـوق املـستثمرين الفكريـة               

. واإلبداعية ، فيما إن رغبوا بتوطني استثمارام العاملة ضمن هذا القطاع يف اململكة              
لناجتـة عـن ثـورة      هذا إىل جانب مواكبة هذه االتفاقية ومثيالا للمعطيات العاملية ا         
 ١٠ولـما كانت جلنـة    . املعلومات والقرصنة اإللكترونية وغريها من تبعات هذا العصر         

  الشئون التشريعية والقانونية املوقرة أكدت يف تقريرها أن هذه االتفاقية والقانون املفعل           
ـ              ن هلا سليمان من الناحية الدستورية والقانونية ، ولـما كانت هذه االتفاقية ختضع م

حيث التطبيق ملبدإ املعاملة باملثل ؛ فإنين مع املوافقة عليها ، وبالتايل مع القانون املفعل               
مقدما الشكر للّجنة الكرمية واجلهات احلكومية اليت سامهت يف تنـوير أعـضاء             . هلا  

 ١٥  .الس مبيزات هذه االتفاقية ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــس

  . ليل الطريف شكرا ، تفضل األخ عبداجل
  

 ٢٠  :العضو عبداجلليل الطريف

شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع 
سيدي . واألمن الوطين ، وكذلك للحكومة املوقرة على تقدميها مشروع القانون هذا 

ساحة الرئيس ، كما تعلمون فإن الفن قدمي يف البحرين ، وكانت هناك أمساء المعة يف ال
الفنية ، وخباصة يف جمال الغناء والطرب الشعيب ، ولطاملا متىن الفنانون من موسيقيني 
 ٢٥ومغنني أن يكون هناك قانون حيمي نتاجهم الفين ، فلقد كان هناك فنانون مبدعون 

أعطوا للفن الكثري من خالل أدائهم املتميز ، وقد تعرض نتاج بعضهم للتعدي من قبل 
ون مدى معاناة الفنان إذا ما انتهكت حقوقه نظرا ألنه صاحب الغري ، وإنكم تعلم
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إحساس مرهف ، وإنه حان الوقت إلنصاف هؤالء من خالل هذه االتفاقيات الدولية 
اليت تندرج يف إطار محاية امللكية الفكرية ، فهي ستشعرهم مبزيد من االطمئنان ، وهو 

لذا فإنين أرى أن اجلميع  . ما سيحفزهم على عطاء فين أكثر وفرة وأكثر إبداعا
سريحب باالنضمام إىل هذه االتفاقية اليت ستخدم الفنانني البحرينيني وحتفظ حقوقهم 

 ٥كما أن االتفاقية خبدمتها ملنتجي التسجيالت الصوتية من خالل حمافظتها . وإبداعام 

 جمال نسخ على حقوقهم اإلنتاجية ؛ ستوفر املناخ اآلمن الذي يوقف عمليات التقليد يف
األشرطة وإغراق السوق ا وجين األرباح الطائلة دون وجه حق ، فاالتفاقية تضع من 
الضوابط واألحكام ما يكفل للمنتجني حقوقهم ، ويقضي على ظاهرة ما يعرف 

لذا فإنين أرى أننا أحوج ما نكون إىل مثل هذه . بقرصنة األشرطة والتسجيالت 
 ١٠و مهم هو أن نتبع هذا املشروع بقوانني وطنية ختدم االتفاقيات احلمائية ، وأن ما ه

األهداف ذاا ليشعر الفنانون باألمان واالستقرار ، ويتجهوا إىل اإلنتاج الفين الذي 
  . يكون يف النهاية ثروة وطنية فكرية وإبداعية نعتز ا مجيعا ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــس

 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  
  :العضو فيصل فوالذ

شكرا سيدي الرئيس ، يف البداية أحب أن أشيد بتوجه احلكومة املوقرة 
ومشروعها الرائد يف االنضمام إىل هذه االتفاقية الدولية ، وأشكر جلنة الشئون اخلارجية 

 ٢٠سيدي الرئيس ، لفتت انتباهي مالحظات . والدفاع واألمن الوطين على تقريرها القيم 

الم خبصوص هذا املوضوع ، فهي مالحظات جديرة باالهتمام باعتبار أن هلا وزارة اإلع
عالقة بتوجهات اململكة يف تطوير التشريع الوطين وحتديثه من خالل االنضمام إىل 
االتفاقيات الدولية ، ولكن أرجو أن تنعكس هذه االتفاقيات الدولية على القوانني 

 أمهية - خبصوص هذا املوضوع -أكدت طبعا مالحظات وزارة اإلعالم . الوطنية 
 ٢٥انضمام مملكة البحرين لالتفاقيات املختلفة اليت تصون حقوق مواطنيها الفكرية ، األمر 

. الذي البد معه من االنضمام إىل هذه االتفاقيات اليت تسهم يف حتديث قوانني اململكة 
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 جمموعة من سيدي الرئيس ، هذا املوضوع له عالقة باقتراح القانون الذي قدمته
اإلخوان األعضاء وعلى رأسهم األستاذ الفاضل األخ إبراهيم بشمي خبصوص اإلعالم 

إىل أين وصل هذا االقتراح ؟ إذا كانت : املرئي واملسموع ، فأنا أسأل احلكومة املوقرة 
 كما انضمت إىل اتفاقية -احلكومة تقول إا تريد أن تنضم إىل هذه االتفاقيات 

 ٥حسنا ، أين هي .  فالبد أن تنسجم معها قوانني مملكة البحرين -التجارة احلرة 

القوانني الوطنية ؟ هذا االقتراح لدى احلكومة ولكننا إىل اآلن مل نسمع عنه شيئًا ، مثله 
مثل قانون الصحافة ، مث نتفاجأ بأن احلكومة تقدم إىل جملس النواب مشروع قانون غري 

وهذه املسائل تشكِّل إحراجا لنا كسلطة تشريعية !! القانون املقدم من جملس الشورى 
إذا كانت وزارة اإلعالم تريد أن تطبق هذا : حنن نسأل احلكومة املوقرة . بغرفتيها 

 ١٠املوضوع على صعيد قوانينها الوطنية فنرجو من صاحب السعادة وزير الدولة لشئون 

 بشأن اإلعالم املرئي جملسي الشورى والنواب أن يبين لنا أين وصل اقتراح القانون
واملسموع املقدم من اإلخوان يف الس ؟ حنن ال نريد فقط أن تنضم الدولة إىل 
  االتفاقيات لتسجيل موقف يف اخلارج ، يف حني أن هناك ازدواجية يف الداخل ، 

  . وشكرا 
  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــس

  لوزير شكرا ، األخ فيصل ، أعتقد أنه بإمكانك توجيه السؤال إىل ا
تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي . املسئول 

  . الشورى والنواب 
  ٢٠ 

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب

شكرا معايل الرئيس ، بالنسبة الستفسار العضو الكرمي فيصل فوالذ عن اقتراح 
ت صياغته وسيصل إىل جملس النواب القانون بشأن اإلعالم املرئي واملسموع فقد مت

أما بالنسبة لقانون الصحافة واملطبوعات فأود أن أصحح املعلومة اليت ذكرها . قريبا 
 ٢٥العضو الكرمي ، حيث إن التعديل على قانون الصحافة واملطبوعات أُرسل إىل جملس 

م ، وجملسكم املوقر ناقش مشروعا آخر ورفعه إىل ٢٠٠٣ ديسمرب ٢٨النواب يف 
  .م ، وشكرا ٢٠٠٤احلكومة يف يناير 
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  : الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، قد حتتاج التواريخ إلعادة مراجعتها ، ولكن ال جمال ملناقـشة هـذا               
  .تفضل األخ إبراهيم بشمي . املوضوع اآلن 

  ٥ 

  : العضو إبراهيم بشمي

 سيدي الرئيس ، ولتسمح يل بإثارة نقطة نظام حول ما ذكره سـعادة            شكرا  
  الوزير ، فاالقتراح بقانون بشأن الصحافة والطباعة والنشر قُدم إىل الـس بتـاريخ             

م ، وما نشر كان على أساس أن ما قُدم من جملس الـشورى هـو        ٢٠٠٣ نوفمرب   ٣ 
 ١٠األصل وأما التعديالت اليت قُدمت من السلطة التنفيذية فهي تعديالت علـى ذلـك              

  .األصل ، وشكرا 
  : ـــــــسالرئيــــــــ

تفضل سـعادة  .  لقد قلت سابقًا إن التواريخ حتتاج إىل إعادة مراجعة       شكرا ، 
  .األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

  ١٥ 

  : وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب

روع قـانون  معايل الرئيس ، لكي نوضح هذا األمر فإنه عندما يقدم مش شكرا  
إىل جملس النواب فإنه يكون مستندا إىل مرسوم ملكي ، وهذا ما قـد مت يف تعـديل                  

 ديـسمرب  ٢٨مشروع قانون الصحافة واملطبوعات الذي قُدم إىل جملس النواب بتاريخ    
 ٢٠م ، وقد بينـا  ٢٠٠٤م ، وقد ناقش جملسكم املوقر هذا املشروع يف شهر يناير           ٢٠٠٣

روع أن هناك تعديالً عليه من قبل جملس النواب ، ولكنكم رأيتم            أثناء مناقشة هذا املش   
م ، وال يعد أي   ٢٠٠٤أن ترفعوا اقتراحا بقانون إىل احلكومة ، ومت ذلك يف شهر يناير             

اقتراح قانون يناقش يف اللجان مرفوعا إىل احلكومة ، أما التاريخ الذي يعتمد عليه فهو               
ة ، ألن هناك مشروعات واقتراحات كثرية الزالت        تاريخ رفعه من الس إىل احلكوم     

 ٢٥  .تناقش يف اللجان ، وشكرا 
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  : الرئيـــــــــــــــس

وحنن نعرف أن التواريخ خمتلَف عليها ، ولكن الرسـائل موجـودة            شكرا ،   
ومؤرخة ، واالختالف يف التواريخ يف ظل عدم وجـود األوراق ال يفيـد ، وهـذا                 

  ...شة اآلن املوضوع ليس جماالً للمناق
  ٥ 

مستأذنا(العضو إبراهيم بشمي 
ً

( :  

 بأن أشكر سعادة الوزير على توضيحه ، وأريـد      – سيدي الرئيس    -امسح يل   
ألن هذا األمر غامض ، والئحتا      ! هل تقدم مشروعات القوانني مبراسيم ؟     : أن أسأل   

 يف   حبسب املادة اليت جـاءت     -السني مل توضحا ذلك بشكل صريح ، وحنن نعترب          
 ١٠ أن األولوية ملن يقدم اقتراحا قبل اآلخر ، وليس ملشروعات القوانني  -الالئحة الداخلية   

  .مبراسيم ، وباإلمكان مناقشة هذا األمر وتقدمي سؤال عنه إىل سعادة الوزير ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

    هل هناك مالحظات أخرى ؟شكرا ،
  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  : ـــــــــــسالرئيــــ

  إذن هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ ؟ 
  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة (
  

  : الرئيـــــــــــــــس

إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ ، وقبل االنتقال إىل مناقـشة مـواد               
 ٢٥املشروع أستميحكم عذرا مبغادريت اجللسة ، وأطلب من األخ عبـدالرمحن مجـشري             

  . نائب األول للرئيس أن يترأس اجللسة فليتفضل ال
  

  : النائب األول للرئيس
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم ، اآلن ننتقل إىل مناقشة مـواد       ،سيدي الرئيس   شكرا  
  .مشروع القانون مادة مادة ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  : العضو السيد حبيب مكي

 ٥: القانون املعروض من احلكومة نص الديباجة كما ورد يف مشروع     : الديباجة  

بعد االطالع على الدسـتور ،      . حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين          " 
 بشأن محاية حقوق املؤلـف ، وعلـى   ١٩٩٣لسنة ) ١٠(وعلى املرسوم بقانون رقم  

 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجـارة        ١٩٩٤لسنة  ) ٧(املرسوم بقانون رقم    
 باملوافقة على االنـضمام إىل      ١٩٩٦لسنة  ) ٣٠(ى املرسوم بقانون رقم     الدولية ، وعل  

 ١٠لـسنة  ) ١(اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية ، وعلى املرسوم بقانون رقـم         

   بشأن انضمام دولة البحرين إىل اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكريـة             ١٩٩٥
لية حلماية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الـصوتية        ، وعلى االتفاقية الدو   ) الويبو  ( 

 ، أقر جملس الشورى وجملـس       ١٩٦١ أكتوبر   ٢٦وهيئات اإلذاعة احملررة يف روما يف       
 باملوافقـة  توصي اللجنة : " . النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه          

 ١٥ .على نص الديباجة كما ورد من احلكومة 
  

  : يسالنائب األول للرئ

  هل هناك مالحظات على الديباجة ؟
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات(

  
  : النائب األول للرئيس

  أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
   

 ٢٥  )أغلبية موافقة(

  
  : النائب األول للرئيس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ١(وننتقل إىل املادة . إذن تقر الديباجة 
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  : مكيالعضو السيد حبيب 

   :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة           ) : ١(املادة  

ووفق على انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية الدولية حلماية فناين األداء ومنتجـي             " 
 ،  ١٩٦١ أكتـوبر    ٢٦التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة احملررة يف روما بتـاريخ          

 ٥   باملوافقة على نـص املـادة كمـا ورد مـن       توصي اللجنة . " واملرافقة هلذا القانون    

 .احلكومة 
  

  : النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  ١٠ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  : النائب األول للرئيس

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  ١٥ 

  )أغلبية موافقة(
  : النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . قر هذه املادة إذن ت
  

 ٢٠  : العضو السيد حبيب مكي

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة             :)٢(املادة  
 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليـوم           - كل فيما خيصه     -على الوزراء    " 

 باملوافقة على نص املادة كمـا     توصي اللجنة " . شره يف اجلريدة الرمسية     التايل لتاريخ ن  
 .ورد من احلكومة 

  ٢٥ 

  : النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  ٣٠ 
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  : النائب األول للرئيس

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

   :ائب األول للرئيسالن
  .تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 

  

  : العضو السيد حبيب مكي

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، أشكر معاليكم وأشكر اإلخوان أعضاء الس املـوقر            

على استجابتهم احلميدة لتوصية اللجنة باملوافقة على انضمام اململكة لالتفاقية الدولية           
  .اء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة ، وشكرا حلماية فناين األد

  

   :النائب األول للرئيس
 ١٥شكرا ، وبعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون هل يوافق الـس              

  على مشروع القانون يف جمموعه ؟
  

  )أغلبية موافقة (
  

 ٢٠  : النائب األول للرئيس

وننتقل إىل . نون يف اجللسة القادمة إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القا
البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبواصلة مناقشة تقرير جلنة الشئون التـشريعية             
والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون اخلدمة املدنيـة ، وأطلـب مـن األخ               

  .عبداحلسن بوحسني مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل 
  ٢٥ 

  : ن بوحسنيالعضو عبداحلس

  شكرا سيدي الرئيس ، مع متنيايت للجميع بالصحة وطول العمر نبـدأ باملـادة       
ومتنح عند وفاة أحـد     :  إجازة الوفاة    -د  : " واملتعلق بإجازة الوفاة    ) د(البند  ) ٥٣(

  " .األقارب حىت الدرجة الرابعة وملدة ثالثة أيام 
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  : النائب األول للرئيس

  .ا البند ؟ تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي هل هناك مالحظات على هذ
  

 ٥  : العضو الدكتورة بهية اجلشي

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس من العدل أن يعامل األقارب من الدرجة          
األوىل كاألقارب من الدرجة الرابعة ، خاصة يف ظل وجـود تقاليـدنا االجتماعيـة               

 ثالثة أيام لألقارب من الدرجة األوىل هي        وخصوصا بالنسبة للمرأة ، فأعتقد أن إجازة      
إجازة قصرية ، ولذلك أقترح أن متنح املرأة مخسة أيام عند وفاة أحد األقـارب مـن                 
 ١٠الدرجة األوىل ، وأن متنح ثالثة أيام عند وفاة أحد األقارب من الدرجة الثانيـة حـىت      

  .الدرجة الرابعة ، وشكرا 
  

  : النائب األول للرئيس

  . األخ فيصل فوالذ شكرا ، تفضل
  ١٥ 

  : العضو فيصل فوالذ

  شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مـع مـا ذكرتـه األخـت الـدكتورة يـة                 
اجلشي ، وحنن ال نتكلم عن قوانني اخلدمة املدنية فقط ، فهناك قوانني مرتبطـة ـذا           
املوضوع ، واحلكومة تناقش هذا املوضوع مع غرفة جتارة وصناعة البحرين واالحتـاد             

 ٢٠ لنقابات عمال البحرين ، والقطاع اخلاص يف ظل التحديات املوجودة ويف ظـل              العام

توجهنا لالنضمام إىل اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة األمريكيـة والـذي             
بدوره يلقي دورا كبريا على كاهل أصحاب العمل ، فأي تعديل على هـذا القـانون      

 مع  -القطاع اخلاص ، لذا أرجو من اإلخوان        سيؤثر بشكل أو بآخر على العاملني يف        
 عدم اإلكثار من    -تأكيدي الكامل حلقوق املوظفني واملوظفات يف القطاع احلكومي         

 ٢٥عدد أيام اإلجازات وعدم تضخيم هذه املسائل ، ألننا قد نريد أن حنقق أمرا إجيابيـا                

ظيف العمالة  ولكن مردوده قد يأيت بشكل سليب ، وقد يتحفظ القطاع اخلاص على تو            
  . الوطنية وخاصة املرأة نتيجة كثرة اإلجازات املمنوحة هلا ، وشكرا 
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  : النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

  : العضو فؤاد احلاجي

 ٥ أن نكون   - يف ظل القواعد القانونية      -شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه جيب        

 فالقواعد القانونية تنظم مـصاحل كـل األطـراف          موضوعيني وأال تأخذنا العاطفة ،    
أصحاب العالقة واتمع ، وإكثارنا من اإلجازات يضر مبصلحة صاحب العمل ، وإذا             
أقررنا هذا املشروع اليوم فالبد أن ننظر له نظرة موضوعية متكاملة تشمل أصـحاب              

 فإنـه   العالقة كافة ، وجيب أال ننظر إىل جهة واحدة على حساب جهة أخـرى وإال              
 ١٠  .سينعكس األمر بإحالل العمالة الوافدة حمل العمالة الوطنية ، وشكرا 

  

  : النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 ١٥  : العضو حممد هادي احللواجي

شكرا سيدي الرئيس ، هذه املادة مطبقة على أرض الواقع ومل جند أي إشكال              
نه قد تكون إجازة مخسة أيام غري كافية يف حالة وفـاة أحـد              أثناء تطبيقها ، خاصة أ    

  األقارب من الدرجة األوىل ، ولكن اال مفتوح ملن يريد أياما أكثـر بـأن يطلـب            
  .إجازة ، وال أعتقد أن هناك مديرا مينع منح موظفيه إجازة هلذا الظرف ، وشكرا 

 ٢٠  : النائب األول للرئيس

  .تروك شكرا ، تفضل األخ مجيل امل
  

  : العضو مجيل املرتوك

ما معىن األقـارب ؟ ففـي       : شكرا سيدي الرئيس ، تساؤيل حول األقارب        
 ٢٥تعريف األقارب يف القانون املدين فإن األقارب من طرف الـزوج ال يعتـربون مـن                

األقارب من الدرجة األوىل حىت الرابعة ، وحبسب علمي فإن املوظف حيـصل علـى               
احلاالت حسب قانون اخلدمة املدنية ، فهل هم من األقارب ؟           إجازة وفاة يف مثل هذه      

علما بأن القانون املدين ال ينص على ذلك ، وألن القرابة متأتية من الشخص نفـسه ،   
  .وشكرا 
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  : النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضل األخ يوسف الصاحل 
  

 ٥  : العضو يوسف الصاحل

كما وردت يف مشروع    ) د( الفقرة   شكرا سيدي الرئيس ، شخصيا أوافق على      
القانون ، وأرى اقتصار اإلجازة على ثالثة أيام لألقارب حىت الدرجـة الرابعـة ، ويف    
توجهنا احلضاري توجد وسائل أخرى لتقدمي العزاء إىل األقارب إذا ما جتاوزت الفترة             

 وأما كثرة   ثالثة أيام ، فيمكن تقدمي العزاء عن طريق اهلاتف أو الفاكس أو الربقيات ،             
 ١٠  .اإلجازات فال طائل من ورائها ، وشكرا 

  
  

  : النائب األول للرئيس

  . البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية فشكرا ، تفضل األخ أمحد عبد اللطي
  ١٥ 

  
 : وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

شكرا سيدي الرئيس ، هناك نظام من أنظمة اخلدمة املدنية حول هذا املوضوع             
رين اآلن ، وإذا مسحتم لنا بتقدمي الالئحة التنفيذية إىل اللجنة لتناقـشها ،  ولكنه ال حيض 

 ٢٠  .وبعد ذلك ميكن أن نعرضها على الس ، وشكرا 

  
  : النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
  

 ٢٥  : املستشار القانوني للمجلس

اهرة فالزوج أو الزوجة يعتـربان يف       شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لقرابة املص      
نفس الدرجة لقرابة أحد الزوجني ، فحينما تكون للزوج قرابة من الدرجة األوىل فإا              

  .تعترب يف الوقت نفسه قرابة للزوجة من الدرجة األوىل كذلك ، وشكرا 
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  : النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني

 ٥ كما ذكر األخ    -شكرا سيدي الرئيس ، توضيحا للموضوع فإن مدة احلداد          

األمر اآلخر هو أن األقارب حىت الدرجـة الرابعـة          .  هي ثالثة أيام     -يوسف الصاحل   
مصطلح متعارف عليه ومطبق يف معظم الدول ، ومعظم قوانني اخلدمة املدنية يف الدول   

  .رابة ، وشكرا العربية تنص على هذا املستوى من الق
  

 ١٠  : النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

  : العضو مجيل املرتوك

يشري إىل األصول والفروع ،     ) ١٤(شكرا سيدي الرئيس ، القانون املدين رقم        
 ١٥وحسب ما ذكره األخ املستشار القانوين للمجلس فيجب أن يعدل هذا البند ، فبـدالً      

إجازة وفـاة أقـارب أحـد       " أقترح أن يكون    " إجازة وفاة   " مى  من أن يكون املس   
  .وذلك حالً هلذا اإلشكال ، وشكرا " الزوجني 
  

  : النائب األول للرئيس

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  : العضو حممد هادي احللواجي

ية إىل  شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع إن تصنيف الدرجة األوىل والدرجة الثان           
الدرجة الرابعة متروك تنظيمه إىل الالئحة التنفيذية ، ودخولنا يف هذا التفصيل سيجعلنا             

  .نضطر إىل تفصيل متـن القانون ، وشكرا 
  ٢٥ 

  : النائب األول للرئيس

  شكرا ، األخت الدكتورة ية اجلشي ، هل أنِت مصرة على اقتراحك ؟ 
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  : العضو الدكتورة بهية اجلشي

يدي الرئيس ، لست مصرة على اقتراحي ألين أجد رفضا من معظـم             شكرا س 
األعضاء ، ولكن كما أوضح املستشار القانوين للمجلس فإن درجة القرابة للزوج هي             
 ٥نفس درجة القرابة بالنسبة للزوجة باملصاهرة ، فال أعلم كيف نتعامل مع وفاة ابن عم               

  ق بني الدرجـة األوىل والدرجـة       فيجب حينئٍذ أن نفر   ! زوجي ووفاة والديت مثالً ؟    
  .الرابعة ، وشكرا 

  
  : النائب األول للرئيس

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 

  
  : املستشار القانوني للمجلس

شكرا سيدي الرئيس ، من خالل مراجعة خمتلف القوانني يف هذا الشأن جند أن           
ة أيام ، وبعض القوانني تنص على أربعـة         غالبيتها تنص على أن إجازة الوفاة هي ثالث       

 ١٥أيام أو مخسة أيام كحد أقصى ، وهذا ال يشكل عائقًا ألن صاحب العالقة يـستطيع                

  االستفادة من إجازاته االعتيادية ، وهذا ما حيصل عادة يف مثـل هـذه األحـوال ،                 
  .وشكرا 

  

  : النائب األول للرئيس

 ٢٠ي املستشار القانوين للمجلس ورأي     شكرا ، األخ مجيل املتروك ، بعد مساع رأ        

  األخ مقرر اللجنة ، هل أنت مصر على تعديلك ؟
  : العضو مجيل املرتوك

شكرا سيدي الرئيس ، لست مصرا على التعديل ، ولكن تصحيحا لكالم األخ       
حممد هادي احللواجي حيث قال إن الالئحة التنفيذية هي اليت تنظم هذا األمر ، فهـذا       

 ٢٥ ، إذ إن القانون املدين هو الذي ينظم هذا األمر ، وهو الذي وضع أسس                غري صحيح 

 لألصول والفروع فالزواج    ةأما بالنسب . القرابة من الدرجة األوىل حىت الدرجة الرابعة        
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ليس أصالً أو فرعا حسب القانون املدين ، فليس من املمكن تكون هناك مفارقة بـني                
  .، وشكرا ) ١٤( رقم الالئحة التنفيذية والقانون املدين

  

  : النائب األول للرئيس

 ٥  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني

شكرا سيدي الرئيس ، أردت أن أبين أن هذا التصنيف مكتوب وموضح لدى             
اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية وتتضمنه الالئحة التنفيذية ، وال داعي لتفصيله يف هذا            

 ١٠  .نون ، وشكرا القا

  
  : النائب األول للرئيس

شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظـيم واإلدارة            
  .بديوان اخلدمة املدنية 

  ١٥ 

  : الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية

مـن  شكرا سيدي الرئيس ، لقد حددت إجازة الوفاة بثالثة أيـام لألقـارب     
الدرجة األوىل حىت الدراجة الرابعة ، والغاية من ذلك تعزيـز التكافـل االجتمـاعي               
والترابط بني األسر ، وقد يكون املتوىف ليس من أقارب املوظف إال أنه يذهب لتعزيـة        

 ٢٠  .أهل املتوىف مدة ثالثة أيام ، السيما أن جمتمعاتنا فيها الكثري من الترابط ، وشكرا 

  
  : ئيسالنائب األول للر

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  : العضو عبداجلليل الطريف

 ٢٥  شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أشار إليـه األخ مجيـل املتـروك أمـر                 

جوهري ، واإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية وعدوا بأن يوافـوا الـس بتفـصيل               
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م أن يتخذ الس قراره يف ضوء       للموضوع الذي أثاره األخ مجيل املتروك ، ومن املالئ        
  .ما سيصل إليه من تفصيالت من اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ، وشكرا 

  
  : النائب األول للرئيس

 ٥  .شكرا ، األخ مقرر اللجنة لديه تفصيل يف هذا األمر فليتفضل 

  
  : العضو عبداحلسن بوحسني

 ١٩٨٠لـسنة   ) ٦(ة رقم   شكرا سيدي الرئيس ، أشري إىل تعميم اخلدمة املدني        
: أقارب الدرجـة األوىل  : " الذي فصل درجات القرابة للموظف حيث نص على أن       

 ١٠  أقـارب الدرجـة   . األب واألم ، االبن واالبنة ، أب وأم الزوج ، أب وأم الزوجـة              

اجلد واجلدة ، األخ واألخت ، ابن وبنت االبن ، ابن وبنت االبنـة ، أخـوة            : الثانية  
جد وجـدة  : أقارب الدرجة الثالثة . جة ، جد وجدة الزوج أو الزوجة   الزوج أو الزو  

األب واألم ، وابن ابن االبن ، بنت وابن بنت االبن ، وابن بنت االبنة ، وبنت بنـت                
  .، والقائمة طويلة وتغطي كل األقارب ، وشكرا ... " االبنة 

  ١٥ 

  : النائب األول للرئيس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  ) توجد مالحظاتال(
  ٢٠ 

  : النائب األول للرئيس

  للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟) د(أطرح البند 
  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٥ 

  : النائب األول للرئيس

  األخ مجيل املتروك ، ملاذا أنت ممتنع عن التصويت ؟. إذن يقر هذا البند 
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  : العضو مجيل املرتوك

 الورقة اليت قرأهـا األخ عبداحلـسن        شكرا سيدي الرئيس ، لقد وزعت اآلن      
ال ينطبق على   ) د(بوحسني ، وهذا قرار وزاري بتحديد األقارب ، وما ورد يف البند             

 ٥  .هذا القرار ، وشكرا 

  
  : النائب األول للرئيس

  .شكرا ، وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ١٠  : العضو عبداحلسن بوحسني

ومتنح للموظفة املسلمة اليت يتوىف عنها زوجهـا        : الوفاة   إجازة عدة    -هـ  " 
  " .ملدة أربعة أشهر وعشرة أيام 

  
  : النائب األول للرئيس

 ١٥  .هل هناك مالحظات على هذا البند ؟ تفضل األخ خالد املسقطي 

  
  : العضو خالد املسقطي

: من دستور مملكة البحرين تنص على أن        ) ١٨(شكرا سيدي الرئيس ، املادة      
الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ، ويتساوى املواطنون لدى القانون يف احلقـوق             " 

 ٢٠والواجبات العامة ، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو               

 واليت تتعلق بإجازة    -من مشروع القانون    ) ٥٣(من املادة   ) هـ(، والفقرة   " العقيدة  
متنح للموظفة املسلمة اليت يتوىف عنها زوجهـا ملـدة       : " لى أا    تنص ع  -عدة الوفاة   

  سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خمالفة دستورية للمـادة          " . أربعة أشهر وعشرة أيام     
من دستور اململكة حيث نصت على أن الناس سواسية من حيث التعامل معهم             ) ١٨(

 ٢٥سيدي الـرئيس ، البحـرين   . فيما يتعلق بشئوم حسبما تطرق إليه مشروع القانون  

تعيش جوا من التسامح ، ولدينا مواطنون من ديانات أخرى سواء كانت املسيحية أو              
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اليهودية ، وحنن نعتز بوجودهم معنا يف البحرين ، ويف الوقت نفسه ال ننسى لقـاءات    
ن جاللة امللك املفدى مع هؤالء املواطنني املمثلني هلذه الطوائف يف البحرين ، فيجب أ             

تكون املادة واضحة ، وقد ال تكون لدي فكرة أو علم بشرائع الـديانات األخـرى                
ولكين أرى أن من الضرورة أن يكون هناك تطرق لشئون املرأة يف الديانات األخـرى         
 ٥غري اإلسالم من حيث إعطاؤها إجازة عدة الوفاة ، وأقترح أن تكون صـياغة املـادة           

ح للموظفة املسلمة اليت يتوىف عنها زوجها ملـدة         ومتن: إجازة عدة الوفاة    : " كالتايل  
أربعة أشهر وعشرة أيام ، ومتنح املوظفة غري املسلمة إجازة عدة الوفاة وفقًا للقواعـد               

، وبذلك نكون قد حققنا املبدأ      " والضوابط اليت تضعها الالئحة التنفيذية هلذا القانون        
الناس سواسية من خالل تعاملنا     من دستور اململكة من أن      ) ١٨(الذي جاءت به املادة     

 ١٠  .معهم ذا القانون ، وشكرا 
  

  : النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  

 ١٥  : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

شكرا سيدي الرئيس ، إضافة إىل ما تطرق إليه األخ خالد املسقطي فإين أبـين               
  الـشريعة اإلسـالمية مـصدر رئيـسي     : "  الدستور تنص على أن  من) ٢(أن املادة   
ومل تنص على أن الشريعة اإلسالمية املصدر الوحيد للتشريع ، فنحن اعتمدنا     " للتشريع  

هذا يعين أننا نطور ونضيف ملدة العـدة ،         هذه املادة استنادا إىل التشريع اإلسالمي ، و       
 ٢٠الديانات األخرى كما نصت علـى      فلذلك أرى أن من املهم عدم وجود تعارض مع          

 أنه يف شهر رمضان مينـع       - مثالً   -من الدستور ، وجيب أن نذكر       ) ١٨(ذلك املادة   
األكل والشرب يف األماكن العامة للمسلم وغري املسلم ، فشرع اهللا مل حيدد للمسلمني              

. ع فقط عدم األكل يف األماكن العامة ، واملهم يف كل هذا هو أن يشمل القانون اجلمي            
كذلك ما هو وضع الرجل يف هذه احلالة ؟ فالرجل تتوىف زوجته ومعه األبناء ووضعه                
 ٢٥االجتماعي والنفسي يتغري ويتأثر ، ولذلك أنا أرى أننا حباجة إلضافة أمر يتعلق بوضع              

  .الرجل كذلك ، وشكرا 
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 :نائب األول للرئيس ال

  دائرة الشئون شكرا ، تفضل األخ خالد عبدالغفار املستشار القانوين ب
  .القانونية 

  

 ٥ :املستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية 

شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة ملا ذكره العضو خالد املسقطي عن وجود شبهة 
دستورية فيما يتعلق ذا البند ؛ فنحن نتفق معه على أن تنظم الالئحة التنفيذية إجازة 

  .لقانون مع املبادئ الدستورية ، وشكرا ملعتنقي الديانات األخرى لكي يتسق ا
  

 ١٠ :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أرجو أال نقع يف لبس ، فهل هذه املادة ذه الـصياغة                
 ١٥من املرات عندما ناقـشنا  تعد من باب التمييز وتعد مناقضة للدستور أم ال ؟ ففي كثري  

املواد السابقة ملشروع القانون هذا أقررنا الكثري من املواد اليت يف ظاهرها متيز الرجـل               
عن املرأة وهو متييز للجنس ، فإذا أردنا أن نطبق مثل هذا املعىن فسنقع يف إشـكال ،                  

لغالب أن أهـل  وهذا البند خمتص باملرأة املسلمة ، واإلسالم هو الدين الرمسي للبلد ، وا 
  أو%) ٢(البلد ومواطنيه مسلمون ، وإذا كنا نريد أن نضع قانونا ملن يشكلون نـسبة            

 ٢٠فلن يكون هذا انتقاصا من حقهم ، وإذا أردنا عدم التمييـز فـسندخل يف               %) ١٠ (

 لبقية األديـان ،     - إن وجدت    -إجازات األعياد أيضا وإجازات املناسبات األخرى       
ات يف البلدان اليت تكون غالبية سكاا من غري املسلمني أو من         وتعطى مثل هذه اإلجاز   

معتنقي الديانات األخرى ، ومعىن ذلك أن البلدان اليت تكون غالبية سكاا من معتنقي          
الديانة املسيحية ال متنح اإلجازات اإلسالمية ، فهل يعترب ذلك متييزا يف بلـدهم بـني                

 ٢٥ ، فالقانون للعموم ، وعموم هذا البلد مسلمون ،  املواطنني ؟ ألنه مل يشر أحد إىل ذلك       

  .وشكرا 
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 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 :العضو مجيل املرتوك 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخ حممد هادي احللواجي ، ولكن هل تبيح              

دة الوفاة واضحة عنـدنا يف      الشريعة املسيحية احلداد للمرأة للمدة املذكورة لدينا ؟ فع        
  الشريعة اإلسالمية ، وحبسب علمي فإنه ال يوجد مثـل هـذا احلـداد يف الـشريعة                 
املسيحية ، وميكن لإلخوة أو األخوات العاملني مبثل هذه األمور التوضيح ، ولذلك أرى       

  .  أن نصوت على البند كما ورد إلينا ، وشكرا 
  ١٠ 

 :نائب األول للرئيس ال

  . األخ املستشار القانوين للمجلس شكرا ، تفضل
  

 :املستشار القانوني للمجلس 

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، هذه اإلجازة متعلقة بالفترة الزمنية اليت حددا الشريعة            

اإلسالمية لغرض معرفة طُهر املوظفة يف حالة وفاة زوجها من احلمل ، وبعض القوانني              
و الوالدة وميكن أن تكون بعد شهر أو        تنص على أن إجازة عدة الوفاة تنتهي بالوضع أ        

أيام فال عدة هلا بعد الوضع أو الوالدة ، ألن األصل هو الطُهر من احلمل وليس احلداد                 
  .على املتوىف ، وشكرا 

  ٢٠ 

 :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

  :العضو فؤاد احلاجي 
 ٢٥ البند وأضم صـويت لـصوت       شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع اللجنة يف هذا        

اإلخوة املؤيدين ، وكما تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس فإن عدة املرأة املتوىف             
زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وقد ألزمتها الشريعة اإلسالمية بعدم االخـتالط          
باألجانب ، وهذه العدة للتأكد من عدم محلها ، فإن وجد يف الـديانات الـسماوية                



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٩المضبطة            ) ٣٦(                         م٢٠/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

خرى ما ينص على مثل ذلك فلتتضمنه الالئحة التنفيذية ، وبذلك ال يكون هنـاك               األ
  .انتقاص حلقوق أصحاب الديانات األخرى ، وشكرا 

  

  
 ٥ :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
    

  
  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

 ١٠سالمية أباحت للرجل املـسلم أن يتـزوج        شكرا سيدي الرئيس ، الشريعة اإل     

   وهذا القانون ال يشمل هذه النقطـة ، فهـل           - أي املسيحية أو اليهودية      -بالكتابية  
 تدخل يف العدة املرأة املسيحية املتوىف زوجها املسلم ؟ أعتقد أن            - حبسب هذا البند     -

احلالـة إىل   األصل يف سبب العدة هو الطُهر من احلمل ، ولذلك أرى أن تضاف هذه               
  .هذا البند ، وشكرا 

  ١٥ 

 :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 

  
  :العضو عبداجلليل الطريف 

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، أرجو أن ننتبه إىل أن هذا البند مأخوذ مـن الـشريعة                

ـ              مث . وع  اإلسالمية كما أشار إىل ذلك اإلخوة ، لذلك كان املشرع منتبها هلذا املوض
بسؤالنا حنن يف جلنة الشئون التشريعية والقانونية حول ما إذا كانت هناك عدة وفاة يف               
الديانات األخرى قيل لنا إنه ال توجد مثل هذه العدة ، ولذلك أرى أن النص سـليم                 

  .ومنسجم مع الشريعة اإلسالمية ، وشكرا 
  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس 
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فنحن مسعنا معظم . كرار يف مداخالم شكرا ، أرجو من اإلخوة عدم الت
تفضلي . اآلراء ، فإن كانت هناك آراء مغايرة لآلراء املطروحة فليتفضل ا اإلخوة 

 .األخت ألس مسعان 
    

 ٥  :العضو ألس مسعان 

شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر اإلخوة الذين طالبوا بإعطائنا عـدة الوفـاة ،              
 حنـن   -وبالنسبة لنـا    . ة يف القرآن الكرمي     وأحب أن أذكر أن العدة املطلوبة مذكور      

 فإنه يطبق علينا نظام يف املرياث والزواج والطالق ، وال يوجد لـدينا يف               -املسيحيني  
 الـصوم  - حنن املسيحيني -وأما بالنسبة للصيام فال يطلب منا       . الديانة املسيحية عدة    

ا إمنا االمتناع عن تناول األطعمة يف األماكن العامة احترام١٠  .ا هلذا البلد ، وشكر 

  

 :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضل األخ يوسف الصاحل 
    

 ١٥  :العضو يوسف الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، املشرع بوضعه هلذا البند أنصف الديانات األخـرى ،             
فاملسيحيون واليهود ال يريدون أن تطبق عليهم نصوص الشريعة اإلسالمية ، وهذا نص         

 القرآن الكرمي وخيتص به املسلمون وال جيوز تطبيقه على معتنقي الديانات      شرعي ذكره 
وفيما يتعلق بالعدة ألصحاب الديانات السماوية األخرى فإنه ال تنظمهـا           . األخرى  

 ٢٠ أن يضيف إىل النص ما يتعلق بالنـسبة         - إن أراد    -اللوائح ، وميكن للمجلس املوقر      

  .ا هو منصوص لديهم شرعا ، وشكرا للديانات األخرى ليطبق على معتنقيها م
  

 :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 
    ٢٥ 

  :العضو وداد الفاضل 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه جيب أن ننظر إىل مردود هذا البند على فئـة                

 ال من املوظفات ، وجيب أن نشيد مبا طرحته احلكومة ألن النظام املعمول بـه حاليـا            
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توجد به إجازة عدة الوفاة ، وهناك الكثري من املوظفات اضطررن ألن يأخذن إجازات           
وأنـا  . ملدة أربعة أشهر من غري راتب حىت يتمكّن من البقاء يف املنـزل أثناء العـدة                

بذلك أعتقد أنه جيب علينا التصويت على هذا البند كما جاء ألنه سد ثغرة يف النظـام      
  . وشكرا املعمول به حاليا ،

  ٥ 

 :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضل األخ أمحد بوعالي 
    

  :العضو أمحد بوعالي 
 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، عندي استفسار أحب أن أوجهـه لـألخ املستـشار              

  هل هذا القانون يطبق على القطـاع اخلـاص         : القانوين بدائرة الشئون القانونية وهو      
  .أم ال ؟ وشكرا 

  

 :للرئيس النائب األول 

 ١٥  شكرا ، تفضل األخ خالد عبدالغفار املستـشار القـانوين بـدائرة الـشئون              

  .القانونية 
  

  :املستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية 
شكرا سيدي الرئيس ، واضح من عنوان القانون أنه يطبق على موظفي اخلدمة 

 ٢٠  .املدنية ، أي موظفي احلكومة ، وشكرا 

  

 :يس النائب األول للرئ

 .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 
    

 ٢٥  :العضو خالد املسقطي 

) ٥٣(شكرا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت نظر الس املـوقر إىل أن املـادة                
جاءت لبيان من يستحق إجازة خاصة براتب كامل وال حتـسب ضـمن اإلجـازات     

 وحتـددها للموظفـة     تبني إجازة عدة الوفاة   ) هـ(املقررة يف املواد السابقة ، والفقرة       
 كما ذكر األخ الدكتور الشيخ علي       -والنقطة املثارة هي    . املسلمة اليت يتوىف زوجها     
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 متعلقة باملوظفة البحرينية غري املسلمة املتزوجة من مسلم ، فهل متنح هذه             -آل خليفة   
ومتنح املوظفـة  " ؟ وما هو الضرر من إضافة عبارة      ) هـ(اإلجازة املذكورة يف الفقرة     

ري املسلمة إجازة عدة الوفاة وفقًا للقواعد والضوابط اليت تضعها الالئحة التنفيذية هلذا            غ
يف اية البند ؟ وقد بينت األخت ألس مسعان عدم وجود مثل هذه العدة يف               " القانون  

 ٥الديانة املسيحية ، ولكن ماذا عن الديانات السماوية األخرى ؟ فالقـانون جيـب أن               

ألخ حممد هادي احللواجي ذكر أن القانون يتكلم عن العموم ولكن           يكون واضحا ، وا   
  ... جيب علينا أال ننسى األقلية 

  

موضحا(النائب األول للرئيس 
ً

: ( 

 ١٠الرجاء من اإلخوة األعضاء اهلدوء والتركيز واالستماع للمتحدث ، تفـضل           

 .األخ خالد املسقطي 
    

  
مستأنفا(العضو خالد املسقطي 

ً
: (  

 ١٥، أنا ال أعتقد أن هناك مربرا لعدم إعطاء أصـحاب الـديانات         سيدي الرئيس   

وخالصة القول أين أتفق مـع      . السماوية األخرى اليت اعترف ا اإلسالم مستحقام        
رأي اللجنة ، ولكن هناك قصور يف البند فيما يتعلق باملوظفـات غـري املـسلمات ،                 

  .    ، وشكرا وأطلب من الس املوافقة على اإلضافة اليت طلبتها 
    

  ٢٠ 

 :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضل األخ خالد عبدالغفار املستشار القانوين بدائرة الشئون القانونية 
    

  
 ٢٥  :املستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية 

شكرا سيدي الرئيس ، للتوضيح فقط فإن الدستور ذكر أن اإلسالم هو ديـن              
من الدستور فإن املواطنني سواسية ) ١٨( ، وحبسب املادة الدولة ، واملوظف هو مواطن

يف احلقوق والواجبات ، وحىت ال ندخل يف التفاصيل نرى أن تضمن هذه التفاصيل يف               
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الالئحة التنفيذية ، وهي ال تبخس أو تنقص من احلقوق بل تعطي أصحاب الـديانات           
يعطـى أصـحاب    حقـوقهم ، أي أن  - حبسب ما يقره الدين اإلسالمي      -األخرى  

  .الديانات األخرى العدة حبسب وجودها يف ديانام ، وشكرا 
  

 ٥ :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
    

  
  :العضو مجيل املرتوك 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، أنا ال أرى أي داٍع إلعادة املادة إىل اللجنة ، وجيـب                

 الدول األخرى اليت تتخذ من الديانات       هل: التصويت عليها ، وعندي توضيح بسيط       
األخرى أساسا للتشريع تعطي املسلمات احلق يف أخذ إجازة عدة الوفاة ؟ واجلـواب              
على ذلك هو ال ، وأنا أؤيد كالم األخ حممد هادي احللواجي ، وأظن أنه من املناسب                 

  .التصويت على البند كما ورد ، وشكرا 
  ١٥ 

 :النائب األول للرئيس 

 .تفضل األخ منصور بن رجب شكرا ، 
    

  :العضو منصور بن رجب 
 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اإلخوة مجيل املتروك وحممد هادي احللواجي 

واملستشار القانوين للمجلس قد حسموا املوضوع ، فدين الدولة هو اإلسالم ، وبالتايل 
  .    شكرا فإن املادة والبند ال ينتقصان من حق أصحاب الديانات األخرى ، و

     
  

 ٢٥ :النائب األول للرئيس 

 شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
    

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٣٠ :النائب األول للرئيس 
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 .تفضل األخ خالد املسقطي بقراءة اقتراحك للتصويت عليه 
    

  :العضو خالد املسقطي 
:  إجازة عـدة الوفـاة       -هـ: " شكرا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو كالتايل        

 ٥متنح للموظفة املسلمة اليت يتوىف عنها زوجها ملدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، ومتـنح               و

املوظفة غري املسلمة إجازة عدة الوفاة وفقًا للقواعد والضوابط اليت تـضعها الالئحـة              
  .، وشكرا " التنفيذية هلذا القانون 

  

 :النائب األول للرئيس 

 ١٠ألخ خالد املسقطي ، فمن هـم       بتعديل ا ) هـ(شكرا ، أطرح للتصويت البند      

  املوافقون عليه ؟
    

  )أغلبية غري موافقة(
  

 ١٥ :النائب األول للرئيس 

 أطرح للتصويت هذا البند كما ورد من احلكومة ، فمن هم املوافقون عليه ؟
    

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٠ :النائب األول للرئيس 

 .ر اللجنة وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقر. إذن يقر هذا البند 
    

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
ومتنح للموظف ملرافقة مريض قررت اللجان :  إجازة مرافقة مريض -و " 

 ٢٥الطبية املختصة عالجه يف اخلارج مع مرافق له ، وذلك للمدة املقررة للعالج حبيث ال 

  " .  تزيد عن ستني يوما 
  

 :النائب األول للرئيس 

 .د ؟ تفضلي األخت ألس مسعان هل هناك مالحظات على هذا البن



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٩المضبطة            ) ٤٢(                         م٢٠/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

    

  :العضو ألس مسعان 
شكرا سيدي الرئيس ، هناك تقرير قدمته اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل إىل جلنة             
الشئون التشريعية والقانونية طلبت فيه وضع هذا البند يف فقرتني ، األوىل عن العالج يف  

 ٥ مرافقة طفل مريض يعـاجل      اخلارج ، واألخرى عن العالج يف الداخل وخباصة يف حال         

يف مستشفى يف البحرين ، حبيث يكون البند كما جاء من احلكومة مع إضافة فقرة ثانية    
متنح إجازة مرافقة مريض يف الداخل ألحد الوالدين املـوظفني          : " إليه تكون كالتايل    

ملرافقة طفلهما املريض على أال تزيد هذه اإلجازة عن مخسة عشر يوم عمل يف الـسنة           
، وذلك لضرورة وجود أحد الوالدين مع       " رط تقدمي الشهادات الطبية املؤيدة لذلك       ش

 ١٠  .الطفل املوجود يف املستشفى سواء يف البحرين أو يف خارج البحرين ، وشكرا 

  

 :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 
    
 ١٥  :العضو عبدايد احلواج 

، " حبيث ال تزيد على ستني يوما    " ترح حذف عبارة    شكرا سيدي الرئيس ، أق    
حتدد الالئحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق      " يف ايتها أنه    ) ٥٣(وقد بينت املادة    
، وحسب رأيي فإن املسئولني أو اللجان الطبية أقدر على حتديد مثل            " هذه اإلجازات   

أمراض حتتاج إىل فترة أقـل ،       هذه املدة ، فهناك أمراض حتتاج إىل فترة أطول وهناك           
 ٢٠  .وشكرا 

  
 :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
    

 ٢٥  :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد كالم األخت ألس مسعان وهو ضرورة 
  .مراعاة وضع الطفل املريض املعاجل داخل البحرين ، وشكرا 
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 :ب األول للرئيس النائ

 .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
    

 ٥  :العضو السيد حبيب مكي 

) و(شكرا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكرته يف اجللسة السابقة وهو تقسيم البند 
إىل فقرتني إحدامها عن إجازة مرافقة املريض يف اخلارج ، واألخرى عن مرافقة املريض              

  د وجهت سؤاالً لإلخوة يف ديوان اخلدمـة املدنيـة ،          يف الداخل وخباصة الطفل ، وق     
  

 ١٠ فعندما حدد البند إجازةَ مرافقة مريض بستني يوما ، فهل يعين ذلك ستني يومـا يف                 

السنة أم أا ستون يوما لكل مرة عند أخذ إجازة مرافقة مريض ؟ أرجو التوضـيح ،                 
  .وشكرا 

  

 :النائب األول للرئيس 

 ١٥ .داد الفاضل شكرا ، تفضلي األخت و

    

  :العضو وداد الفاضل 
شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخ السيد حبيب مكي واألخت ألس مسعان             
بالنسبة إلجازة مرافقة مريض بالداخل ، وعندي استفسار موجه لديوان اخلدمة املدنية            
 ٢٠فاإلجازة هي إجازة مرافقة مريض ، فمن هو هذا املريض ؟ هل جيب أن يكون مـن                 

 حبسب تصنيف درجام ؟ أم هو أي مريض ؟ فيمكن مثالً أن أرافق مريـضا                األقرباء
  مبقابل مادي ، فهل حيق يل وأنا موظف أن أرافق مريضا مبقابل مادي مع مساح األنظمة            

  .    بذلك ؟ وشكرا 
      

 ٢٥ :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
    

  :جي العضو حممد هادي احللوا
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شكرا سيدي الرئيس ، البند تكلم عن إجازة مرافقة مريض ومل يتكلم عـن أن    
يكون املريض هو االبن أو األخ أو ابن العم ، وبطبيعة احلال عند سـفر املـريض إىل                  
اخلارج حيتاج املريض إىل مرافق ، ومل نشر إىل وجود مرافق للمريض بالداخل باعتبار               

وعنده العائلة بأكملها ، وهذا األمر واقع معاش ، وحنن ال           أنه بني أهله ، فعنده إخوانه       
 ٥نريد ابتكار مواد من الفراغ ، فنحن منارس هذه األمور يف حياتنا اليومية ، فمرافقة ابن                

العم البن عمه يف املستشفى يف الداخل هي تعزيز للروابط العائليـة ، ومل نـشترط أن       
  .    ، وشكرا ترافق الزوجة زوجها أو أن يرافق األخ أخاه

   

 :النائب األول للرئيس 

 ١٠ .شكرا ، تفضلي األخت ألس مسعان 

  :العضو ألس مسعان 
شكرا سيدي الرئيس ، طلبنا يف حال كون املريض طفالً مل يتجاوز السابعة من              

كمـا  " عمره أن يرافقه أحد الوالدين إضافة إىل املرافق األساسي ، وقد أضفنا عبارة              
   املوظفني ملرافقة طفلهما املريض الذي مل يتجـاوز الـسابعة مـن         متنح ألحد الوالدين  

 ١٥  .    وذلك يف حال عالجه باخلارج ، وشكرا " عمره 

    

 :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
    

 ٢٠  :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

ي ، فاهلـدف مـن   شكرا سيدي الرئيس ، ردا على األخ حممد هادي احللواج         
التقسيم الذي ذكرته األخت ألس مسعان هو إعطاء األم إجازة ملرافقة طفلها املريض ،              
فعندما يكون الطفل مريضا باملستشفى فاألم هي أحق الناس ألن تكون برفقتـه ال أن               
يكون ابن عمه أو غريه ، ولذلك فاألم املوظفة عند مرض ابنها ينبغي أن تأخذ إجـازة    

 ٢٥  .ها يف املستشفى ، وأقترح أن ننص على هذا األمر يف البند ، وشكرا ملرافقة ابن

  

 :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
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  :العضو فؤاد احلاجي 
شكرا سيدي الرئيس ، يف هذا القانون تكلمنا عن عدد من اإلجـازات مثـل               

جازات بالكامل فإا سـتكون     إجازة احلمل والرضاعة وغريها ، وعند مجعنا هلذه اإل        
 ٥أكثر من ثلثي أيام السنة تقريبا ، وسنضيف إليها حوايل مخسة عشر يوما ملرافقة طفـل    

أنا أرى أن املوظفة اليت تريد ! يف املستشفى ، فما الذي سيبقى من أيام عمل للموظفة ؟     
ي أنه ال   أن ترافق طفلها يف املستشفى عليها أن تأخذ إجازة بدون راتب ، ويف اعتقاد             

توجد مؤسسة تنظر إىل هذا الكم من اإلجازات املمنوحة للمرأة مث تفكر يف توظيـف               
  .أنا ال أرى أن كثرة هذه اإلجازات يف صاحل املرأة ، وشكرا . أي امرأة 
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس 

  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  

  :دمة املدنية وكيل ديوان اخل
 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة القتراح بعض اإلخوة عدم حتديـد املـدة يف              

القانون فإن ديوان اخلدمة املدنية يرى أن حتدد املدة مع ضرورة وضع سـقف هلـذه                
  اإلجازة وهو ستون يوما ، والسبب يف حتديد الستني يوما مـرتبط باملـدة املقـررة                

وبالنسبة لتعريف املـريض    . مخسة أيام أو شهرا أو شهرين       للعالج ، فرمبا تكون املدة      
.  متعارف عليه    - حسب املمارسة املعمول ا حاليا       -ومن يرافق املريض فهذا األمر      

 ٢٠وهذه املادة تتكلم هنا عن مرافقة املريض باخلارج وذلك لطبيعة العالج وبعد املـريض           

والذي بإمكان أقاربـه مرافقتـه ،   عن األهل وال تتكلم عن مرافقة املريض بالداخل ،          
وذلك حبسب احلاالت اليت ترد إىل ديوان اخلدمة املدنية ويكون ذلك بقرار من اللجان              

  .الطبية فينظر إىل احلاالت حبسب أمهيتها ، وشكرا 
  

 ٢٥ :النائب األول للرئيس 

 .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
    

  :العضو السيد حبيب مكي 
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س ، سؤايل كان واضحا ، فإن كان املقصود هو أن املدة ال             شكرا سيدي الرئي  
ألا حاليا غامـضة ،     " يف السنة   " تتجاوز الستني يوما يف السنة فأقترح إضافة عبارة         

  ! فهل كلما طلب املوظف إجازة مرافقة مريض يعطى إجازة ملـدة سـتني يومـا ؟               
  . وشكرا 

  ٥ 

 :النائب األول للرئيس 

 األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون          شكرا ، تفضل سعادة   
    .جملسي الشورى والنواب 

  

 ١٠  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

  شكرا معايل الرئيس ، بالنسبة ملوضوع اإلجازات فهناك أمر مهم جيب أن 
  

من ينتبه له الس ، وقد تكلمنا عنه يف اجللسة السابقة ، فكثرة اإلجازات تقلل 
 جياوز - عندنا يف البحرين -اإلنتاجية ، فعدد اإلجازات املمنوحة وأنواعها املتعددة 

 ١٥ولقد وافق الس يف اجللسة السابقة على زيادة إجازة . دوالً كثرية يف الغرب والشرق 

يوما ، ويف بعض الدول األخرى ال توجد مثل هذه اإلجازات وال ) ٤٠(الوضع إىل 
وإجازة مرافقة املريض هي من اإلجازات الطارئة . ة وضع متنح بعض الدول إجاز

أما . ومتنح يف حالة معاجلة مريض يف اخلارج ، وهو ظرف خاص حتدده اللجان الطبية 
ما يطلبه بعض األعضاء من إضافة إجازة مرافقة مريض بالداخل فستكون لذلك آثار 

 ٢٠ا يف التوظيف والتدريب عكسية على إنتاجية العمل وعلى عمل املرأة وتوفري الفرص هل

والترقية ، وهلذا جيب أن ينظر إىل املوضوع بنظرة شاملة ، ال أن نقوم بزيادة اإلجازات 
وهناك أمر مهم ذكره اإلخوة األفاضل وهو ارتباط القطاع اخلاص مبثل . كيفما كان 

ألف موظف ، والعدد األكرب من ) ٣٥ أو ٣٤(هذه اإلجازات ، ففي احلكومة حوايل 
رينيني يعملون يف القطاع اخلاص ، وهناك قانون حتت اإلعداد لتنظيم العمل يف البح

 ٢٥القطاع اخلاص ، ومع كثرة هذه اإلجازات يف القطاع احلكومي سيطاِلب القطاع 

اخلاص مبثل هذه اإلجازات كذلك ، وهلذا مرود عكسي ، فقد يرفض كثري من أرباب 
وحنن نسعى دائما اما يف هذا األمر ، العمل توظيف املرأة ، فيجب أن نكون صرحيني مت
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إىل توفري الفرص املتساوية ، ولكن التمييز يف أمور كثرية وخاصة يف أمور اإلجازات 
  .من املؤكد أنه سينعكس ضد املرأة ، وشكرا 

  

 :نائب األول للرئيس ال

 ٥  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟ 
  

 )ال توجد مالحظات(

 :نائب األول للرئيس ال

  .ضلي األخت ألس مسعان بقراءة اقتراحك مرة أخرى تف
  ١٠ 

 :العضو ألس مسعان 

كما : " كما هو مع إضافة الفقرة التالية ) و(شكرا سيدي الرئيس ، يبقى البند 
  متنح ألحد الوالدين املوظفني ملرافقة طفلهما املريض الذي مل يتجاوز السابعة من 

أما بالنسبة للعالج يف الداخل فتكون الفقرة . ، هذا بالنسبة للعالج يف اخلارج " عمره 
 ١٥متنح إجازة مرافقة مريض يف الداخل ألحد الوالدين املوظفني ملرافقة طفلهما : " كالتايل 

يوم عمل يف السنة ، شرط تقدمي ) ١٥(املريض على أال تزيد هذه اإلجازة على 
   .، وشكرا" الشهادات الطبية املؤيدة لذلك 

  
 :س نائب األول للرئيال

 ٢٠بتعديل األخت ألس مسعان ، فمن هم ) و(شكرا ، أطرح للتصويت البند 

  املوافقون عليه ؟
  

 )أغلبية غري موافقة(

     
 ٢٥ :نائب األول للرئيس ال

  .تفضل األخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

لفقرة لتقرأ يف آخر ا" يف السنة " شكرا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة 
 ٣٠متنح للموظف ملرافقة مريض قررت اللجان :  إجازة مرافقة مريض -و: " كالتايل 
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الطبية املختصة عالجه يف اخلارج مع مرافق له ، وذلك للمدة املقررة للعالج حبيث ال 
  .، وشكرا " تزيد على ستني يوما يف السنة 

  

 :نائب األول للرئيس ال

 ٥بتعديل األخ السيد حبيب مكي ، فمن هم ) و(شكرا ، أطرح للتصويت البند 

  املوافقون عليه ؟
  

  )أغلبية غري موافقة(
     

مستأذنا(العضو عبدايد احلواج 
ً

: ( ١٠ 

، " حبيث ال تزيد على ستني يوما " سعادة الرئيس ، لقد طلبت حذف عبارة 
 يف ألنه من املمكن أن يستمر املرض أكثر من ستني يوما ، وهذا ما ذكره اإلخوان

  .ديوان اخلدمة املدنية قبل قليل ، وشكرا 
 :نائب األول للرئيس ال   

 ١٥بتعديل األخ عبدايد احلواج ، فمن هم ) و(شكرا ، أطرح للتصويت البند 

  املوافقون عليه ؟
 )أغلبية غري موافقة (

     
 :نائب األول للرئيس ال

 ٢٠  ون عليه ؟بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافق) و(أطرح للتصويت البند 

  
 )أغلبية موافقة(

     
 :نائب األول للرئيس ال

 ٢٥وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر . إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة 

  .   اللجنة 
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 
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ومتنح للموظف املخالط ملريض مبرض معد وترى :  إجازة خمالطة مريض -ز" 
  " .لسبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة اليت حتددها اللجان الطبية منعه هلذا ا

  
 :نائب األول للرئيس ال

 ٥  .هل هناك مالحظات على هذا البند ؟ تفضل األخ حممد حسن باقر 
  

 :العضو حممد حسن باقر 

يوما ملرافقة مريض ، ) ٦٠(شكرا سيدي الرئيس ، حدد البند السابق مدة 
الطة مريض مل حتدد فيه مدة معينة ، وأمتىن أن والبند الذي نناقشه اآلن وهو إجازة خم

 ١٠يتم حتديد املدة ، وهذا املوضوع موضوع طيب وأرى أن نأخذ رأي األخ الدكتور 

  .الشيخ علي آل خليفة ، وشكرا 
     

 ) :ًمتسائال(نائب األول للرئيس ال

  شكرا ، ولكن هل لديك اقتراح حمدد ؟
جميبا(العضو حممد حسن باقر 

ً
: ( ١٥ 

  . الرئيس ، فأنا أستفسر عن املدة ، وشكرا ال سيدي
     

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
     ٢٠ 

 :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، لقد تركت املادةُ مسألةَ حتديد املدة للجان الطبية ، 
صابة مبرض معٍد مدة معينة وليس من املعقول أن أحدد للزوج الذي تكون زوجته م

  .يوما مثالً كإجازة خمالطة مريض ، وشكرا ) ٦٠(كأن تكون 
  ٢٥ 

     
 :نائب األول للرئيس ال

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

رض ونوعية شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا األمر أمر فين حتدده نوعية امل
  .اإلصابة ، ومن الصعب حتديد مدة معينة ، وشكرا 

     ٥ 

 :نائب األول للرئيس ال

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

 )ال توجد مالحظات(

     ١٠ 

 :نائب األول للرئيس ال

  أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟ 
  

 )أغلبية موافقة(

     ١٥ 

 :نائب األول للرئيس ال

  .وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . يقر هذا البند إذن 
     

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ٢٠يقدم املوظف لدى عودته إىل جهة عمله :  فترة احلجر الصحي -ح " 

  " .الشهادات الطبية اليت تثبت ذلك 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  هل هناك مالحظات على هذا البند ؟
  ٢٥ 

 )حظاتال توجد مال(

     
 :نائب األول للرئيس ال

  أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟ 
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 )أغلبية موافقة(

     
 :نائب األول للرئيس ال

 ٥  .وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا البند 

     
 :العضو عبداحلسن بوحسني 

لموظف إجازة براتب ملدة ال تتجاوز متنح ل:  إجازة امتحان دراسي -ط " 
  " .شهرا ألداء امتحان دراسي 

  ١٠ 

 :نائب األول للرئيس ال

  .هل هناك مالحظات على هذا البند ؟ تفضل األخ مجيل املتروك 
     

 :العضو مجيل املرتوك 

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى 

ن اخلدمة املدنية أصبح عطَالً يف عطٍَل ، ومن املفترض أن والنواب ، وأعتقد أن قانو
وفيما خيص إجازة االمتحان الدراسي فكم مرة ميتحن !! حندد أيام العمل يف هذه احلالة 

الشخص يف السنة ؟ فمن املمكن أن ميتحن يف اية الفصل الدراسي ، وقد يكون 
   اإلجازة براتب ؟ االمتحان لشهادات معينة متخصصة ، وهل يستحق املوظف

 ٢٠  ...أعتقد 

  
 ) :ًمتسائال(نائب األول للرئيس ال

  هل لديك اقتراح حمدد ؟
     

جميبا(العضو مجيل املرتوك 
ً

: ( ٢٥ 

  .أقترح حذف هذا البند ، وشكرا 
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 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم 
  

 :العضو عبدالرمحن الغتم 

 ٥ مت االتفاق مع ديوان اخلدمة املدنية على إضافة هذا شكرا سيدي الرئيس ، لقد

البند ، ومت حتديد هذه املدة لظروف وطبيعة األعمال اليت يؤديها املوظفون أثناء فترة 
االمتحانات مما يتطلب أخذ إجازة امتحان ، وهناك عدد من اإلجازات تفضل ديوان 

  .اخلدمة املدنية بإضافتها إىل هذا القانون ، وشكرا 
  

 ١٠ :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  

 :العضو مجيل املرتوك 

كم امتحانا : شكرا سيدي الرئيس ، حىت ال نغالط أنفسنا أتساءل مرة أخرى 
 ١٥دراسيا يف السنة ؟ طبعا هذا غري حمدد ، وأي نوعية من االمتحانات ، هل هي 

حلة ابتدائية أم شهادة مرحلة ثانوية ؟ لذا امتحانات لنيل شهادات عليا أم شهادة مر
  .أقترح حذف هذا البند ، وشكرا 

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  ٢٠ 

 :العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من املناسب أن نربط هذه اإلجازة بتقدمي 
ا لفترة معينة ، وال جيوز أن تكون األمور مفتوحة املوظف ما يثبت أنه سيقدم امتحان

ذه الطريقة ، ومن األنسب أن يتم حتديد هذه اإلجازة وأن يتم تقدمي ما يثبت أن 
 ٢٥  .املوظف سيقدم امتحانا ملدة معينة ، وشكرا 

  

 :نائب األول للرئيس ال

  . شكرا ، تفضل األخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية 
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 :مستشار ديوان اخلدمة املدنية 

شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة مهما تعددت االمتحانات إال أنه جيب أال 
تتجاوز كل اإلجازات جمتمعة شهرا واحدا ، ومهما تعددت االمتحانات مثالً أربعة أو 

 أما فيما يتعلق بالتفاصيل. مخسة امتحانات إال أن اإلجازات لن تتجاوز مدة شهر 
 ٥األخرى كتقدمي الشهادات وماهية االمتحان وصلة االمتحان بالعمل نفسه فهذه أمور 

ستحددها الالئحة التنفيذية ، حيث إنه منصوص يف اية املادة على أن حتدد الالئحة 
  .التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه اإلجازات ، وشكرا 

  

 :نائب األول للرئيس ال

 ١٠  خرى ؟شكرا ، هل هناك مالحظات أ
  

 )ال توجد مالحظات(

     
 :نائب األول للرئيس ال

 ١٥املستحدث ) ط(أطرح للتصويت اقتراح األخ مجيل املتروك وهو حذف البند 

  من قبل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليه ؟ 
  

 )أغلبية موافقة(

 :نائب األول للرئيس ال

 ٢٠وننتقل  . إذن حيذف هذا البند مع مالحظة تغري رقم وتسلسل بنود هذه املادة

  .إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
     

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

ومتنح للموظف براتب للمدة اليت :  إجازة مشاركة يف وفود رمسية -ي " 
 ٢٥وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه . تتطلبها هذه املشاركة 

  " .اإلجازات 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  .هناك مالحظات على هذا البند ؟ تفضل األخ أمحد بوعالي هل 
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 :العضو أمحد بوعالي 

شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظة على البند السابق ، فقد امتنعت عن 
  ...التصويت عليه 

  ٥ 

موضحا(نائب األول للرئيس ال
ً

: ( 

  ...لقد انتهينا من البند السابق 
  

مقاطعا(العضو أمحد بوعالي 
ً

: ( 

 ١٠أما ! ن الشخص مبتعثًا يف دورة من قبل الدولة فلماذا ال يعطى إجازة ؟إذا كا

إذا كان مشاركًا يف دورة على حسابه اخلاص فعندئذ من املمكن إلغاء هذا البند ، 
  . فالشخص املرسل من قبل الدولة للتدريب والتأهيل جيب أن يعطى إجازة ، وشكرا 

  
 :نائب األول للرئيس ال

 ١٥  . مجيل املتروك شكرا ، تفضل األخ
  

 :العضو مجيل املرتوك 

" ومتنح للموظف براتب " شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك تكرارا لعبارة 
تتكلم عن استحقاق املوظف ) ي(إىل ) أ(وأرى حذفها ، ألن مجيع البنود من 

 ٢٠إلجازات خاصة براتب كامل ، وقد ذكر ذلك يف بداية املادة ، وأعتقد أن هذا التكرار 

  .ال داعي له ، ولذلك أرى حذف هذه العبارة حىت يكون هناك اتساق ، وشكرا 
  
 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  ٢٥ 

 :العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، أثين على كالم األخ أمحد بوعالي ، ألنه يف حالة 
 رمسية من اجلهة املعنية ، وال تعترب كبقية املشاركة يف وفود رمسية تكون هناك رسالة

  .اإلجازات فهي إجازة للمشاركة يف الوفود الرمسية ، وشكرا 
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 ) :ًمتسائال(نائب األول للرئيس ال

  شكرا ، هل لديك اقتراح حمدد ؟ 
  

جميبا(العضو السيد حبيب مكي 
ً

: ( ٥ 

  .أنا أرى أن هذا البند ال داعي له ، وشكرا 
  

 :رئيس نائب األول للال

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  ١٠ 

 :العضو فؤاد احلاجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن األخ أمحد بوعالي يتكلم عن الشخص 
  ...املبتعث للدراسة على حساب الدولة ، وموظف الدولة إذا ابتعث يف دورة دراسية 

  
 ١٥ ) :ًمتسائال(نائب األول للرئيس ال

  تتكلم ؟ األخ فؤاد ، عن أي بند     
  

جميبا(العضو فؤاد احلاجي 
ً

: ( 

  ...أتكلم عن البند السابق الذي تكلم عنه األخ أمحد بوعالي 
موضحا(نائب األول للرئيس ال

ً
: ( ٢٠ 

  .تفضل األخ مجيل املتروك . لقد انتهينا من هذا البند 
  

 :العضو مجيل املرتوك 

  :  كالتايل ليقرأ البند" براتب " شكرا سيدي الرئيس ، أقترح حذف كلمة 
 ٢٥متنح للموظف للمدة اليت تتطلبها هذه :  إجازة مشاركة يف وفود رمسية -ي " 

، ألن هذا األمر ذُكر يف الفقرة األوىل من املادة وليس هناك داٍع لتكراره ، " املشاركة 
  .وشكرا 
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 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  

 ٥ :العضو السيد حبيب مكي 

  شكرا سيدي الرئيس ، إذا كان اقتراح األخ مجيل املتروك وهو حذف كلمة 
، ألن ) ٥٥(سيطرح للتصويت فمن األنسب أن ينقل هذا البند إىل املادة " براتب " 

  ...هناك إجازات تؤخذ بدون راتب 
  
موضحا(نائب األول للرئيسال

ً
:  ( ١٠ 

  هل هناك مالحظات أخرى ؟. هذا اقتراح آخر 
  

 ) مالحظاتال توجد (

     
 ١٥ :نائب األول للرئيس ال

املستحدث من قبل اللجنة بتعديل األخ مجيل ) ي(أطرح للتصويت البند 
  املتروك ، فمن هم املوافقون عليه ؟ 

  
  

 ٢٠ )أغلبية موافقة(

  
  
 :نائب األول للرئيس ال

تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن . إذن يقر هذا البند بتعديل األخ مجيل املتروك 
 ٢٥  .لفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب حممد ا

     

 :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
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، فنحن يف هذه ) ح(شكرا معايل الرئيس ، لدي مالحظة حول ما ورد يف البند 
ومن " فترة احلجر الصحي " ذكرت عبارة ) ح(املادة نتكلم عن اإلجازات ، ويف البند 

، ألن مجيع البنود تتكلم عن " إجازة احلجر الصحي " لعبارة املفترض أن تكون ا
" فترة " ، أو حنذف كلمة " إجازة احلجر الصحي : " اإلجازات ، واألنسب أن نقول 

 ٥  .حىت تتسق البنود يف هذه املادة ، وشكرا 
     

 :نائب األول للرئيس ال

  .ة ، تفضل األخ مقرر اللجن) ٥٤(شكرا ، وننتقل اآلن إىل املادة 
     

 ١٠ :العضو عبداحلسن بوحسني 

: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة       ) : ٥٤(املادة  
 "           ا إىل العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميا إلرضاع  تستحق املوظفة بعد عود

 . "  حىت يبلغ من العمر عامني على أن تقدم الشهادات الطبية املؤيدة لـذلك             مولودها
  بعبـارة  " ساعيت أمومة يوميا لرعايـة مولودهـا   "  استبدال عبارة    - : توصية اللجنة 

 ١٥وأن حتدد ساعتا األمومـة     "  إضافة عبارة    -" . ساعة راحة يوميا إلرضاع مولودها      " 

نص املادة بعـد    وعلى ذلك يكون    . يف اية نص املادة     " ببداية أو اية الدوام الرمسي      
 يت أمومـة   وظفة بعد عودا إىل العمل عقب إجازة الوضع ساع        تستحق امل  : " التعديل
امني على أن تقدم الشهادات الطبية املؤيدة       ع مولودها حىت يبلغ من العمر       لرعايةا  يومي
  " . وأن حتدد ساعتا األمومة ببداية أو اية الدوام الرمسي . لذلك

  ٢٠ 

 :نائب األول للرئيس ال

  . تفضلي األخت وداد الفاضل هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 :العضو وداد الفاضل 

 ٢٥على أن تقدم الشهادات الطبيـة      " شكرا سيدي الرئيس ، أقترح حذف عبارة        

ساعة راحـة  "  إنه مت تغيري مسماها من -١: وذلك لعدة أسباب وهي " املؤيدة لذلك  
 إن  -٢. " ساعيت أمومة يوميـا لرعايـة مولودهـا         " إىل   " يوميا إلرضاع مولودها  
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 يف  - كما ذكر األخ مستشار ديوان اخلدمة املدنية         -الشهادات الطبية منصوص عليها     
الالئحة التنفيذية ، ومل نر ذلك يف اإلجازات إال يف إجازة ساعيت األمومـة وإجـازة                
احلجر الصحي ، ومل تطلب يف إجازة الوفاة أو إجازة الزواج مثالً ، وعليـه أقتـرح                 

  .وشكرا حذف هذه العبارة ، 
  ٥ 

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

 ١٠ أقف مع جلنة :أوالً . شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظتان على هذه املادة 

الشئون التشريعية والقانونية ومع ما اقترحته اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل وهو استبدال 
ساعة راحة يوميا إلرضاع " بعبارة " يت أمومة يوميا لرعاية مولودها ساع" عبارة 

وأن حتدد ساعتا األمومة ببداية أو اية الدوام " ، وكذلك إضافة عبارة " مولودها 
 لدي تساؤل قريب من تساؤل األخت وداد :ثانيا . يف اية نص املادة " الرمسي 

 ١٥؟ " ن تقدم الشهادات الطبية املؤيدة لذلك على أ" الفاضل وهو ما املقصود من عبارة 

هل املقصود هو شهادات طبية تثبت أن األم والدةٌ ، ولديها مولود باٍق على قيد احلياة 
 كما تطلب بعض اجلهات اإلدارية من -وهي حمتاجة إىل تلك اإلجازة أم أن املقصود 

اج إىل رعاية أمه  هو شهادات طبية تثبت أن الطفل الرضيع حمت-األمهات املرضعات 
على أن تقدم " طوال العامني ؟ وإذا كان املقصود غري ذلك فإذن ال داعي لعبارة 

 ٢٠، وأرى حذفها من النص كما رأت اللجنة املؤقتة " الشهادات الطبية املؤيدة لذلك 

  .للمرأة والطفل ، وشكرا 
  

 :نائب األول للرئيس ال

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
 ٢٥ :ضو حممد هادي احللواجي الع

شكرا سيدي الرئيس ، الشهادة الطبية حددت فترة الرضاعة بعامني ، وهي 
حتدد عمر الطفل ال أكثر ، فليس من املعقول أن تستمر األم يف رضاعة طفلها ملدة أربع 

وبذلك نعلم بداية الوالدة وفترة السنتني ، وبعد انقضائها ال تستحق األم !! سنوات 
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ازة ، وحىت ال يبقى اال مفتوحا لكل أم بأن تقول إا تريد اخلروج للعناية هذه اإلج
  .بولدها ، وشكرا 

  
 :نائب األول للرئيس ال

 ٥  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  
 :العضو مجيل املرتوك 

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن حتديد فترة الساعتني ببداية أو اية الدوام غري 
 تكون فترة استراحتهن ما - خاصة يف بعض الوظائف -ن هناك موظفات مناسب ، أل

 ١٠. بني الفترة الصباحية والفترة املسائية ، ومنهن من تطلب الساعتني يف هذه الفترة 

  واألمر اآلخر هو ملاذا ساعتان ؟ فأرى أن ساعات اإلجازات تزيد وأيام اإلجازات 
  .تزيد ، وأرى أن ساعة واحدة تكفي ، وشكرا 

  
 :نائب األول للرئيس ال

 ١٥  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 

  
 :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

  شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخت وداد الفاضل واألخ السيد حبيب 
، " على أن تقدم الشهادات الطبية املؤيدة لذلك " مكي ، وأبدي حتفظي على عبارة 

 ٢٠دي احللواجي يف تفسريه للموضوع ، وختويف هو أن يطلَب وأختلف مع األخ حممد ها

من املرأة أن تقدم الشهادة الطبية املؤيدة لقدرا على اإلرضاع ، ففحص األم ملعرفة 
قدرا على اإلرضاع ال يتفق مع األخالقيات الطبية ، وأرجو حذف هذه العبارة ، 

  .وشكرا 
 :نائب األول للرئيس ال

 ٢٥  .بدايد احلواج شكرا ، تفضل األخ ع
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 :العضو عبدايد احلواج 

من ساعات %) ٣٠(شكرا سيدي الرئيس ، للعلم فإن ساعيت الرضاعة تساوي 
  العمل وستستمر ملدة سنتني ، وستكون إجازةً إضافةً إىل اإلجازات اليت ذكرناها 

 - كما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب -سابقًا ، وأعتقد 
 ٥أن هذا األمر سيؤثر على اقتصادنا وعلى التقارير اخلاصة باملرأة ، وأعتقد أنه من 

  .األفضل أن تبقى املادة كما جاءت من احلكومة املوقرة ، وشكرا 
  

 :نائب األول للرئيس ال

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون 
 ١٠  .جملسي الشورى والنواب 

  

 :ير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب وز

شكرا معايل الرئيس ، بالنسبة للتعديالت اليت جاءت من اللجنة فلدي نقطتان 
تغيري املسمى ، فهذه إجازة حمددة يف النص األصلي ، : أوالً . مهمتان أود ذكرمها 
 ١٥فقد ، " لرعاية مولودها " ومل ترد عبارة " إلرضاع مولودها " حيث وردت عبارة 

تفسر تفسريا آخر كأن تقول إحدى األمهات إا تريد اخلروج لرؤية ولدها أو ابنتها ، 
فهذه إجازة حمددة يف النص األصلي بساعة يف اليوم إلرضاع املولود ملدة عامني على أن 

 العمل هو مال عام وخدمة للناس ، :ثانيا . تثبت األم ذلك بالشهادات الطبية 
صحيح أن املرأة قد تكون قادرة ملدة عامني ، : ة لألسباب التالية والشهادة الطبية مهم

 ٢٠إال أن الثابت دائما حبسب أكثر الدراسات هو أن اإلرضاع ينتهي بعد ستة أو مثانية 

أشهر ، رغم أننا من املشجعني للرضاعة الطبيعية ، فمن يستطيع إثبات املدة الباقية ؟ 
فة من اخلروج إال إذا كان هناك نص يلزم املوظفة ورب العمل ال يستطيع أن مينع املوظ

بإحضار شهادة طبية تثبت أا مازالت ترضع مولودها ، وهذا حق ونوع من ضوابط 
العمل ، فال جيوز أن تعطى رخصة من دون وضع ضوابط ، فيجب أن يكون حتديد 

 ٢٥مناسب ، حيث الفترة حتديدا سليما ، كما أعتقد أن ربطها ببداية أو اية الدوام غري 

جيب أن تكون هناك مرونة لرب العمل للترتيب مع األم املوظفة ، فقد تكون هناك 
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أكثر من أم يف املكان نفسه ، وأعتقد أن هذه اإلضافة تفصيل ال حنتاج إليه يف هذا 
  .القانون ، وشكرا 

  
 :نائب األول للرئيس ال

 ٥  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 

  
  :العضو منصور بن رجب

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أي موظفة حتتاج إىل إجازة رضاعة كانت قد 
وبالنسبة لفترة الساعتني . أخذت إجازة وضع وبالتايل فإا ال حتتاج إىل تقدمي تقرير 

 ١٠فأعتقد أا مالئمة لبعد املسافات يف هذه األيام ، ولو افترضنا أن هناك موظفة تسكن 

مل فإن ساعة واحدة لن تكفيها للوصول إىل بيتها يف مكان بعيد عن مكان الع
وبالنسبة !! والرجوع جمددا ، وسيكون من األفضل يف هذه احلالة أن جتلس مكاا 

لفترة العامني فأعتقد أن الدستور قد نص على أن دين الدولة هو اإلسالم ، والقرآن 
  .، وشكرا   وفصاله يف عامني : الكرمي ذكر املدة فقال 

  ١٥ 

 :ائب األول للرئيس نال

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 :العضو حممد هادي احللواجي 

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، أؤكد أن حتديد الفترة بعامني هو حتديد شرعي وليس 

وبالنسبة للرضاعة فإن اللجنة . من اختراع اللجنة وكذلك احلال بالنسبة لألمور الطبية 
ة والتزمت بتوصية اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ، حيث مت غريت مسمى فترة الرضاع

حىت ال يكون هناك إلزام ، فنحن ) فترة أمومة ( إىل ) فترة رضاعة ( تغيري املسمى من 
ال نعرف إن كانت األم قد خرجت لترضع مولودها أو ترعاه أو تنومه ، فهذا موضوع 

 ٢٥  .ليست لنا عالقة به ، وشكرا 

  
 :ئيس نائب األول للرال
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  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، أؤيد رأي اللجنة ، ولكن أرجو عدم التجين على املرأة              
 ٥يف حالة الوضع وكأن الوضع خاص باملرأة فقط ، فاهللا سبحانه وتعاىل وهـب املـرأة                

ذه التنمية ، فيجب أال ينظر إلجـازة الوضـع          اإلجناب من أجل األسرة ومن أجل ه      
وإجازة الرضاعة على أما ختصان املرأة فقط ، والتغيريات اليت حدثت للمرأة خـالل              
الثالثني سنة املاضية مل تضع على املرأة عبء اإلجناب فقط بل عبء األسرة بأكملها ،               

وا أن املرأة تقوم مبا ومجيع أعضاء الس األربعني ومجيع مواطين البحرين جيب أن يدرك       
 ١٠يفوق طاقتها ، فساعتان ليستا شيئًا كثريا على املرأة من أجل رعاية طفلها ، وعنـدما                

  . نعطي املرأة ساعتني فهي ليست للمرأة وإمنا للطفل ، وشكرا 
  

  : النائب األول للرئيس 
  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 

  ١٥ 

  :العضو الدكتورة بهية اجلشي 
شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح لسعادة وزير الدولة لشئون جملـسي             
الشورى والنواب أن حتديد ساعيت األمومة ببداية أو اية الدوام حيقق مـصلحة رب              
العمل ، فرب العمل جيب أن يوافق على ذلك ألن إعطاء ساعيت األمومة يف منتـصف                

 ٢٠ندما تكون يف بداية أو اية يـوم        فترة الدوام فيه ضياع للوقت وتشتيت للجهود ، وع        

. العمل فهذا أفضل لرب العمل ، وال أعتقد أن هذا األمر أمر سليب بالنـسبة للعمـل      
وأحب أن أؤكد وأثين على ما قالته األخت الدكتورة فوزية الصاحل  والذي نكـرره                

أا شيء  دائما وهو أنه جيب أال ينظر لإلجازات املتعلقة باملرأة على أا ضد املرأة وك             
خاص باملرأة ، فهذه قضية جمتمعية ، وحقوق الطفل جيب أن تصان وهذا حـق مـن                

 ٢٥  .حقوق الطفل وقد نصت عليه االتفاقية اليت التزمت ا اململكة ، وشكرا 
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  : النائب األول للرئيس 
شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظـيم واإلدارة            

  . ملدنية بديوان اخلدمة ا
  

  ٥ 

  :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية 
 وأعتقد أنـه    -شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أجيب عن تساؤل أحد اإلخوة            

 عن حتديد ساعيت األمومة ببداية أو اية الدوام الرمسـي ،            -األخ السيد حبيب مكي     
ألفضل لـصاحب العمـل     حيث ذكرت األخت الدكتورة ية اجلشي أن ذلك هو ا         
 ١٠   السـيما مـع ازدحـام     -وللموظفة أيضا ؛ ألن اخلروج يف منتصف وقت الـدوام           

 غري مناسب ، وحتديد فترة ساعيت األمومة ببداية أو اية الدوام الرمسي هو            -الشوارع  
وبالنـسبة  . األفضل حىت من الناحية النفسية واملعنوية والذهنية واجلسمية للموظفـة           

ب أن أكرر ما ذكره سعادة وزير الدولة لـشئون جملـسي الـشورى           لإلجازات فأح 
 صحيح أا ثالثة -والنواب وهو أن باب اإلجازات قد مت حتسينه برمته ، فإجازة احلج        

 ١٥ أصبح املوظف يستحقها من أول يوم خدمة وكانت سـابقًا ال يـستحقها              -أسابيع  

ج أصبحت ثالثة أيـام     املوظف إال بعد مضي عشر سنوات يف اخلدمة ، وإجازة الزوا          
عمل ، وإجازة عدة الوفاة أصبحت أربعة شهور وعشرة أيام وقد كانـت شـهرا يف                
السابق ، وإجازة الوضع كانت أربعة وثالثني يوما وحبسب آخر اقتـراح أصـبحت              
مخسة وأربعني يوم عمل ، وإجازة الرضاعة كانت أربعة شهور مـن يـوم الـوالدة                

 ٢٠إلجازات مبنظور عام جند أن احلكومة ال تتـواىن يف          وعندما ننظر ل  . وأصبحت سنتني   

تكرمي املوظفات السيدات ، وقد وسعت رقعة اإلجازات بشكل كبري جـدا مقارنـة              
بالدول األخرى ، ونشعر مجيعا بأننا بعد مناقشة املوضوع وصلنا إىل حدود معقولـة              

  . وجيدة ، وهذا شيء البد من التنويه به ، وشكرا 
  

  ٢٥ 

  : للرئيس النائب األول 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
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  : العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، أرى أنه من الصعوبة أن حيدد الطبيب إن كانـت األم               
مرضعة أو غري مرضعة ، ألن الطبيب سيسأل األم إن كانت ترضـع أم ال ؟ ولـيس                  

 ٥طبيب ليحدد ذلك ، وأعتقد أن هذه الشهادة تعتمد على    هنالك فحص معني يقوم به ال     

ما تقوله األم ، وبالتايل أرى أن من األفضل عدم ذكر ما يتعلق بتقدمي الـشهادات ،                 
  . وشكرا 

  

  : النائب األول للرئيس 
 ١٠  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
ني دول اخلليج وبعض الدول العربية      شكرا سيدي الرئيس ، هذه الفترة يف قوان       

، ألن  ) رضـاعة   ( وال تسمى   ) أمومة  ( كدولة قطر واململكة األردنية اهلامشية تسمى       
 ١٥الرضاعة ليست شرطًا لإلجازة ، وبقاء األم بالقرب من طفلها هو األهم حىت لـو مل                

وة يف  النقطة األخرى تتعلق بسبب حتديد املدة بساعتني وأعتقد أن اإلخ         . تكن ترضعه   
 لـديهم جتربـة أثبتـت أن        - ولْيصححوا يل إن كنت خمطئًا       -ديوان اخلدمة املدنية    

املواصالت تستغرق ما ال يقل عن أربعني دقيقة ذهابا وإيابا ، فإذا كانت املدة سـاعة                
ولذلك مت تعديل املـدة     ! فلن تكفي ، فهل تبقى األم مع طفلها عشرين دقيقة فقط ؟           

 ٢٠  . را حيث أصبحت ساعتني ، وشك
  

  : النائب األول للرئيس 
  . شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 

  

 ٢٥  : العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، بداية أوجه شكري إىل األخت سامية خليل املؤيد على 
فكرا وموافقتها على رأيي الذي طرحته وهو أن حتدد ساعتا الرضاعة ببداية أو اية 

. أنا مل أقل يف وسط فترة الدوام ، وأكرر شكري هلا على ذلك الدوام الرمسي ، و
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النقطة األخرى هي أنه إذا كانت الشهادة الطبية املطلوب إثباا ملعرفة سن الطفل فإين 
وهذه ) ج(الفقرة ) ٥٣(أرى أن من األجدى أن تكون هذه الشهادة مطلوبة يف املادة 

ستكون يف ملفها ، فال داعي إلثباا مرة الشهادة عندما تكون املرأة يف إجازة الوضع ف
  . أخرى يف إجازة الرضاعة ، فمحلها هو إجازة الوضع ، وشكرا 

  ٥ 

  :النائب األول للرئيس

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
  

 :املستشار القانوني للمجلس 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، إذا كانت املرأة موظفة ووضعت فإنه معروف لـدى             

اإلدارة أا وضعت وتأخذ اإلجازة وحتتسب مدة السنتني بعد مدة إجـازة الوضـع ،            
ولكن قد تكون هناك حاالت يتم فيها توظيف املرأة بعد الوضع ، واإلدارة اليت سوف               
  توظَّف فيها هذه املرأة ال علم هلا مبوضوع الوضع وسن الطفـل الـذي حيتـاج إىل                 

  . ت ذلك بشهادات طبية يف هذا اال ، وشكرا رضاعة ، ففي هذه احلالة يتوجب إثبا
  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس

  شكرا ، آخر املتحدثني يف هذا املوضـوع هـو األخ عبـداجلليل الطريـف          
  . فليتفضل 

  

 ٢٠ :العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، على الرغم من موافقيت باعتباري عـضوا يف اللجنـة              
فإين أود أن أقول إنه ال ضري من تسميتها ساعيت رضاعة ؛ ذلـك    املؤقتة للمرأة والطفل    

ألن هذا النص أساسا مأخوذ من الشريعة اإلسالمية بدليل أنه حىت يبلغ املولـود مـن                
 والوالدات يرضعن أوالدهن حـولني      : العمر عامني ، واآلية القرآنية الكرمية تقول        

 ٢٥ستقى من الشريعة اإلسالمية ، والقرآن       ، إذن هذا م    كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة       

  .الكرمي عبر عن ذلك باإلرضاع ، فال ضري من تسميتها بساعيت رضاعة ، وشكرا 
  

  :النائب األول للرئيس
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  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

 )ال توجد مالحظات ( 

  :النائب األول للرئيس

 ٥عديل الـذي أجـراه   بالت) ٥٤(أرجو من األخ السيد حبيب مكي قراءة املادة  

  . عليها فليتفضل 
 :العضو السيد حبيب مكي 

تستحق املوظفة بعد عودا إىل العمل عقب إجـازة  " شكرا سيدي الرئيس ،    
الوضع ساعيت أمومة يوميا لرعاية مولودها حىت يبلغ من العمر عامني ، على أن حتـدد                

 ١٠   .، وشكرا" ساعتا األمومة ببداية أو اية الدوام الرمسي 

  
  :النائب األول للرئيس

بتعديل األخ السيد حبيب مكي ، فمن       ) ٥٤(شكرا ، أطرح للتصويت املادة      
  هم املوافقون عليها ؟

  ١٥ 

 )أغلبية موافقة(

  
  :النائب األول للرئيس

ونتوقف اآلن عند املادة    . إذن تقر هذه املادة بتعديل األخ السيد حبيب مكي          
 ٢٠واد املشروع يف اجللسة القادمة ، وذلك الرتباط        على أن نستأنف مناقشة بقية م     ) ٥٤(

  الرئاسة وسعادة وزير الدولة لشئون جملـسي الـشورى والنـواب حبـضور مـؤمتر               
  .القمة اخلليجية ، شكرا لكم مجيعا ، وأرفع اجللسة 

  

 صباحا١١:٤٥رفعت اجللسة عند الساعة (
ً

(  
  ٢٥ 

  
  
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٩المضبطة            ) ٦٧(                         م٢٠/١٢/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
  ور فيصل بن رضي املوسوي           الدكت   عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 

                       رئيس جملس الشورى           األمني العام لس الشورى 
  

 ٥  )انتهت املضبطة (

  


