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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية 
  خبصوص مشروع قانون بتعديل 

  ) ٢٢(من القانون رقم ) ١٣(املادة 
  م بشأن محاية حقوق ٢٠٠٦لسنة 

  املؤلف واحلقوق ااورة ، 
  ) ٨٠(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  .م ٢٠٠٧لسنة 
  
  



 )٦٣( 

  
  م٢٠٠٨ فبرایر ٢٨:التاریخ 

  
   للجنة الشؤون التشريعية والقانونيةالسابعالتقرير 

م ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(من القانون رقم ) ١٣(حول مشروع بقانون بتعديل املادة 
رسوم امللكي رقم بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق ااورة، املرافق للم

  م٢٠٠٧لسنة ) ٨٠(
          

 من الفصل الت شریعي الث اني،   الثانيم ، من دور االنعقاد ٢٠٠٨ فبرایر ٢٠بتاریخ    

، أح ال ص احب المع الي ال سید     )٢٠٠٨-٢-٣/  ص ل ت ق ١٩٠(وبموجب الخطاب رق م   

) ١٣(الم ادة  علي بن صالح ال صالح رئ یس المجل س، ن سخة م ن  م شروع بق انون بتع دیل            

، م ب  شأن حمای  ة حق  وق المؤل  ف والحق  وق المج  اورة  ٢٠٠٦ل  سنة ) ٢٢(م  ن الق  انون رق  م  

م ، إل   ى لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة    ٢٠٠٧ل   سنة ) ٨٠(المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م    

والقانونیة؛ وذلك لمناقشتھ ودراستھ، وإعداد تقریر بشأنھ مت ضمًنا رأي اللجن ة، ف ي موع د           

  .أقصاه ثالثة أسابیع من تاریخھ

  

  : إجراءات اللجنة- ًأوال

 ب  شكل تف  صیلي وم  ستفیض، ف  ي  – آن  ف ال  ذكر –ناق  شت اللجن  ة م  شروع الق  انون   -١

 فبرای  ر  ٢٧ال  دور الح  الي، وذل  ك ف  ي اجتماعھ  ا التاس  ع ع  شر ، المنعق  د بت  اریخ         

 .م٢٠٠٨

 

 :اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون، على الوثائق المتعلقة بھ وھي -٢

 .شأن مشروع القانون قرار مجلس النواب ب  . أ 

   .مشروع القانون موضوع البحث ومذكرتھ اإلیضاحیة  . ب 



 )٦٤( 

 
 :شارك في اجتماعات اللجنة كل من •

 

 .المستشـــار القانونــي للمجلــــس    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -١

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان         الدكتور  محمد عبداهللا الدلیمي -٢
  

  .محمد رضي محمدالسید  اللجنة تولى أمانة سر •
  

ثانيا
ً

  :ةـ رأي اللجن- 

، أن ق   انون حمای   ة حق   وق المؤل   ف  رأت اللجن   ة بع   د دراس   تھا لم   شروع الق   انون  

والحق  وق المج  اورة ق  د خ  ال م  ن ن  ص یت  یح ألص  حاب ھ  ذه الحق  وق إی  داع م  صنفاتھم ل  دى  

ال  وزارة وت  سجیلھا ف  ي س  جل خ  اص یع  د لھ  ذا الغ  رض، وتوج  د رغب  ة ملح  ة لھ  ؤالء ف  ي    

یل مصنفاتھم لدى الوزارة بغرض التوثیق وتسھیل اإلثبات أم ام المح اكم عل ى غ رار           تسج

ال  نھج ال  ذي ت  سیر علی  ھ بع  ض دول مجل  س التع  اون وال  دول األخ  رى الت  ي تت  یح ت  سجیل       

  .المصنفات األدبیة والفنیة في سجل خاص وال یعد ذلك إخالًال بأي التزام دولي

رك  ز البح  رین للدراس  ات والبح  وث وأح   د     وبع  د اطالعھ  ا عل  ى رأي وزارة اإلع  الم وم    

رأت المخت  صین ف  ي المج  ال الثق  افي المرف  ق ف  ي تقری  ر لجن  ة الخ  دمات بمجل  س الن  واب ؛   

  .سالمة المشروع من الناحیتین الدستوریة والقانونیةاللجنة 

  

ثالثا
ً

  :اختيار مقرري املوضوع الرئيسي واالحتياطي :

  :یة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل منمن الالئحة الداخل) ٣٩(إعماًال لنص المادة 
  

 .مقـرًرا رئیسًیا        ناصر حمید المبــــــــــارك.د . ١

 .مقرًرا احتیاطًیا        األستاذ عبداهللا راشد العالي . ٢



 )٦٥( 

رابعا
ً

  :توصية اللجنة: 

ل  سنة ) ٢٢(م  ن الق  انون رق  م  ) ١٣(الم  ادة ق  انون بتع  دیل  الموافق  ة عل  ى م  شروع   . ١

، المراف   ق للمرس   وم  ل   ف والحق   وق المج   اورة م ب   شأن حمای   ة حق   وق المؤ ٢٠٠٦

 .من حیث المبدأ ؛ م٢٠٠٧لسنة ) ٨٠(الملكي رقم 

 . الموافقة على مواد مشروع القانون بالتعدیالت الواردة في الجدول المرفق . ٢

  

.واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھ  

  
  

          ياحللواجحممد هادي           سيد حبيب مكي هاشم
  رئيــــس                       نائب رئيس 

  ون التشريعية والقانونيةئجلنة الش التشريعية والقانونية          ونئجلنة الش
  
  



 )٦٦( 

  م٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(من القانون رقم ) ١٣(مشروع قانون بتعديل املادة 
  م٢٠٠٧لسنة ) ٨٠(ي رقم بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق ااورة، املرافق للمرسوم امللك

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  

  الديباجة
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
لـسنة  ) ٢٢(وعلى القانون رقـم     

ملؤلف  بشأن محاية حقوق ا    ٢٠٠٦
واحلقوق اـاورة، أقـر جملـس       
الشورى وجملس النواب القـانون      
اآليت نصه، وقـد صـدقنا عليـه        

 :وأصدرناه

  

  الديباجة
  

املوافقة على نص الديباجـة دون      
  .تعديل
 

  الديباجة
  

  
املوافقة على نص الديباجـة دون      

  .تعديل
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   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  املادة األوىل 

  

يستبدل بنص الفقرة األخرية مـن      
) ٢٢(القانون رقم   من  ) ١٣(املادة  
 بشأن محاية حقـوق     ٢٠٠٦لسنة  

املؤلف واحلقوق اـاورة، الـنص     
  :اآليت

وجيوز لـصاحب احلـق إيـداع       "
ـًا ألحكـام      املصنفات احملمية طبق
هذا القانون لدى اجلهـة اإلداريـة       
املختصة وقيد هذه املـصنفات يف      

  .سجل ينشأ هلذا الغرض
ويصدر بنظـام اإليـداع وقيـد       

  
  املادة األوىل 

  

املوافقة علـى نـص املـادة دون     
  .تعديل

  

  
  املادة األوىل 

  

املوافقة علـى نـص املـادة دون     
  .تعديل
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   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

صنفات يف السجل   التصرفات أو امل  
قرار من الوزير، ويـستحق عـن       
اإليداع والقيد رسم يصدر بتحديد     
فئاته قرار من الوزير بعد موافقـة        

  ".جملس الوزراء
  

  املادة الثانية
  

  
  
  

  

  
 – كل فيما خيـصه      –اء  على الوزر 

  تنفيــذ أحكــام هــذا القــانون،
  ويعمل بـه مـن اليـوم التـايل        

  املادة الثانية
  

  علـى رئـيس    (إضافة عبـارة   •
  .يف بداية املادة) جملس و

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

الوزراء على رئيس جملس الوزراء و    
أحكـام   تنفيذ  –ما خيصه   في كل   –

هذا القانون، ويعمل به اعتبارا مـن   

  املادة الثانية
توصي اللجنة باملوافقة على هـذه      
املادة بالتعديل الوارد مـن جملـس       

 .النواب

  املادة الثانية
الوزراء على رئيس جملس الوزراء و    

 تنفيذ أحكام   –ما خيصه   في كل   –
 ويعمل به اعتبارا من     هذا القانون، 

اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة  
 .الرمسية
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   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة        .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
  .الرمسية
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  )٢(ملحق رقم 
  

اخلدمات خبصوص االقتراح تقرير جلنة 
عديل بعض أحكام قانون اخلدمة بقانون بت

لسنة ) ٣٥(املدنية الصادر بالقانون رقم 
م ، واملقدم من كل من سعادة ٢٠٠٦

العضو وداد حممد الفاضل ، وسعادة 
    .العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ 



 )٧١( 

  م٢٠٠٨ فرباير ٢٨: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
  بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانوناالقتراح بقانون  حول

  ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥( رقم 
  

  : مقدمــة
  /ت خص ل  / ١٢٠(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم 

م والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ٢٠٠٧  ديسمرب٢٥املؤرخ يف ) ٢٠٠٧-١٢-٣
) ٣٥(قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام ومناقشة 

 والدكتورة ندى وداد حممد الفاضلاألستاذة : املقدم من أصحاب السعادة، و٢٠٠٦لسنة 
نة ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجعباس حفاظ

) ٥١(من املادة ) و(خبصوصه ليتم عرضه على الس ، ويتضمن املقترح تعديل كل من البند 
  .م٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(نية رقم من قانون اخلدمة املد) ٥٢(واملادة 

  
  :  إجراءات اللجنة-أوالً

  

  : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 :االجتماعات التاليةقانون املذكور يف االقتراح بتدارست اللجنة  )١(

  .م٢٠٠٨ يناير ٢بتاريخ        االجتماع الثاين عشـر-
  .م٢٠٠٨يناير  ٨بتاريخ       االجتماع الثالث عشـر-
  .م٢٠٠٨ يناير ٢٣بتاريخ     االجتماع اخلامس عشـر-
  .م٢٠٠٨ فرباير ٣بتاريخ      االجتماع السابـع عشـر-
  .م٢٠٠٨ فرباير ٢٦بتاريخ    االجتماع احلادي والعشرون -



 )٧٢( 

قانون موضوع البحـث    باالقتراح ب اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة         )٢(
 :ت على مايليوالدراسة واليت اشتمل

 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . رأي جلنة شؤون املرأة والطفل مبجلس الشورى -
 . مرئيات وزارة الصحة -
 . خطاب دائرة الشؤون القانونية املوجه إىل ديوان اخلدمة املدنية -
 . بوزارة الصحة حول أنواع اإلجازات املرضيةمذكرة اللجان الطبية  -
 . ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةقانقتراح باال -
 

 

 :شارك يف اجتماعات اللجنة مقدمتا االقتراحوبدعوة من اللجنة  )٣(
       

  .عضو جملس الشورى   سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ .١
  .عضو جملس الشورى  وداد حممد الفاضل األستاذةسعادة  .٢

 
 

 :جتماعات اللجنة كل منيف اوبدعوة من اللجنة، شارك  •
   

 : ديوان اخلدمة املدنية-
  

 .القائم بأعمال رئيس ديوان اخلدمة املدنية  دـد الزايـد زايـ أمحاألستـاذ .١
 .ق الربامج واالس مدير إدارة تنسي  خ خالد بن إبراهيم آل خليفةالشي .٢
 .يـونـانـار القـتشـاملس  وسيـجعفر الشيخ السناألستاذ  .٣

  
  

  : وزارة التربية والتعليم-
 .وكيل وزارة التربية للخدمات    عبدالعزيز آل خليفةاألستاذ هشام  .١
 .ل املساعد للتخطيط واملعلوماتالوك    د الصاحلـة سعيـ فائقةاذـاألست .٢



 )٧٣( 

 .الوكيل املساعد للتعليم العام والفين    خـد الشيـر حممـاذ ناصـاألست .٣
 .د للموارد البشريةـالوكيل املساع    نـد حسـن حممـاذ حسـاألست .٤
 .رة التخطيط واملشاريع التربويةـمدي    يسى البونوظةة عـ لطيفةاذـاألست .٥
 .ةـــات الدوليــرئيس املنظم    دـسى أمحـة عيـ أمينةاذـاألست .٦
رئيس خدمات املوظفني وعالقـات       اذ إبراهيم عبدالرسول حسنـاألست .٧

 .األفراد
  : الس األعلى للمرأة-

 .سـام للمجلـن العـاألمي    وضيـوة العـاذة لولـاألست .١
 .ؤون القانونيةـس الشـرئي    سقطيـدة املـذة فرياـاألست .٢

 
  :وزارة الصحة -
 .ةــان الطبيــس اللجـرئي    ور علي عبدالصاحل مكاملـالدكت .١
 .ةــذيـم التغـس قســرئي    ة حسني موسىـورة خرييـالدكت .٢
 .رئيس خدمات األمومة والطفولة    الدكتـورة فهيمــة املطـوع .٣
 .م التسجيل والتراخيصرئيس قس    الدكتور توفيـق علـي نصيـب .٤
 .ةــر إدارة املوارد البشريـمدي    األستاذة فاطمة عبدالواحد األمحد .٥
 .وينــــانـار القـتشـاملس    دــوب حممـاذ حيىي أيـاألست .٦
  .مسـتشـار شـؤون االـس    السيـد جعفـر حممـد شبـر .٧

  
 :  كل منكما شارك يف االجتماع من األمانة العامة بالس •

  .املستشار القانوين لشؤون اللجان     ـد عبداهللا الدليمـيالدكتور حمم .١
 

 . سهيـر عبد اللطيـفوالسيدةة هاشــم، خولـ السيدةتوىل أمانة سر اللجنة  •
  



 )٧٤( 

 

ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني
  

االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الصادر ترى اللجنة سالمة 
  لقانونبا

  . من الناحيتني الدستورية والقانونية٢٠٠٦لسنة ) ٣٥( رقم 
 
  :شؤون املرأة والطفل رأي جلنة -ـًالثثا
  

بشأن إجازة مرافقة مريض واملقتـرح      ) ٥١(من املادة   ) و(ترى اللجنة أنه بالنسبة للبند       -
ة تعديله حبيث تعطى هذه اإلجازة للموظف ملرافقة مريض قررت اللجان الطبية املختـص            

عالجه يف الداخل واخلارج؛ تساءلت اللجنة عن دواعي وجود املرافق يف الـداخل ورأت            
أن النص مطلق ويساوي بني املرافق ملريض يعاجل يف الداخل وبني املرافق ملريض يعاجل يف               
اخلارج، ولذلك ترى أنه البد من قيود وضوابط هلذا األمر حبيث حيدد مدى احلاجـة إىل              

 إىل  - الذي يعاجل يف الداخل      -حتدد احلاالت اليت حيتاج فيها املريض       مثل هذه اإلجازة، و   
  .مرافق، وأن حيدد كذلك املرافق نفسه

املتعلقة باستحقاق املوظفة بعد عودا إىل العمل عقب إجـازة          ) ٥٢(أما بالنسبة للمادة     -
جنة أنه الوضع ساعتني يوميا لرعاية وإرضاع مولودها حىت يبلغ من العمر عامني، فترى الل         

البد من االكتفاء إما بذكر الرعاية أو اإلرضاع، وترى أن الرعاية أمشل من اإلرضـاع،               
والبد من إجياد ضوابط هلذه اإلجازة نظرا لتأثريها على سري العمل خصوصا يف املؤسسات   

  . التعليمية حيث إن أغلبية النساء يعملن يف هذا اال
  
ـً   : رأي ديوان اخلدمة املدنية -ارابع

  

ن ما جاء به املقترح من إلغاء شرط تقدمي الـشهادة الطبيـة             يرى ديوان اخلدمة املدنية أ     -
املؤيدة لإلرضاع الطبيعي سيؤدي إىل مشاكل مجة تتمثل يف زيادة نسبة املوظفات الـاليت    
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هن، فوجود شرط الـشهادة     كن يرضعن أبناء    ساعيت الرضاعة حىت وإن مل ي       سيستخدمن
ـًا إلساءة استغالل النظامالطبية وجويب ملا ل   .ه من أمهية يف ضبط هذه العملية ومنع

  
فال جيد الديوان ضرورة    ) ٥١(من املادة   ) و  ( أما فيما يتعلق بالتعديل املقترح على البند         -

لتضمينها قانون اخلدمة املدنية كما أنه ال يوجد تشريع مماثل بدول جملس التعاون، ورأى              
  .وافق بني صاحب العمل وموظفيهأفضلية أن تعطى اإلجازة بالت

  
ـًا   :رأي وزارة التربية والتعليم  -خامس

  

تعاين من الكم اهلائل من املعلمات الاليت ينطبق عليهن هـذا القـانون             بينت الوزارة أا     -
العـدد لـيس    معلمة، وأكدوا على أن هذا       ) ٢٤٠٠(  وصل عددهن إىل معدل   والاليت  

ـًا وإمنا هو معرض    النقصان، كما أبدوا ختوفهم من التأثري السليب على املرأة          للزيادة و  ثابت
 مما قد ينجم    توظيفهارفض بعض املؤسسات     املتمثل يف    عند تطبيق قانون ساعيت الرضاعة    

     .عنه حرماا الكثري من امليزات اليت تتمتع ا مثيالا يف السلم الوظيفي
  

ة، ولكن املشكلة تكمن يف أن املعلمـة        تعاملت مع القرار بإجيابي   أا   الوزارة   وقد أكدت  -
خترج لساعة الرضاعة بواقع ثالث حصص يف اليوم أي مبا جمموعه مخس عشرة حصة يف               

 يف الوقت املخصص للنشاطات األخرى اليت تقوم ا املعلمة          ا كبري اا ميثل هدر  مماألسبوع  
حيح الفـروض   ضمن الدوام الرمسي  والذي ال يشمل التدريس فقط وإمنا يتعداه إىل تص            

 ا ختوفه كما أبدت الوزارة  اخل،  .. زيارة املشرف االجتماعي  واالجتماعات،  ووالواجبات،  
ـًا على العمليـة      مممن تفاقم املشكلة يف ظل عدم وجود الضوابط الالزمة           ا ينعكس سلب

  . التعليمية
ـًا مع رأي ديوان اخلدمة املدنية بالنسبة للبند            - ن املادة م) و(كما جاء رأي الوزارة متوافق

 القاضي مبعاملة املرافـق للمـريض داخـل      -حيث رأت الوزارة أن هذا التعديل       ) ٥١(
 قد يفتح جماالت عديدة ال حتصى       –اململكة كمعاملة املرافق للمريض يف العالج باخلارج        
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ورأت الوزارة أن املقترح أغفل حتديد احلاالت اليت يتوجب إعطاؤها احلق يف احلـصول              
  .ورةعلى اإلجازة املذك

  
ـًا   :رأي الس األعلى للمرأة -سادس

  

إلرضـاع   أن مفهوم الرضاعة الطبيعية يتمثل يف إدرار احلليب بايرى الس األعلى للمرأة   -
  ـًا إلثبات اإلرضاع مبـا           املستمر للطفل، وأكد  ضرورة اعتماد الشهادة الطبية دليالً قاطع

اعة املنصوص عليها يف القانون     يترتب عليه من حصول املوظفة على حقها يف ساعيت الرض         
ا مينع استغالل هذا احلق من      مم الكرمي،   كما نص عليها القرآن   واملرتبطة باحلولني الكاملني    

 إىل دراسة مدى تأثري تطبيق هذا االقتراح على املؤسسات والـوزارات         ودعا. قبل البعض 
  .احلكومية

اندة الالزمة لتمكني املوظفـة      إىل تشجيع توفري اخلدمات االجتماعية املس      كما دعا الس   -
من اجلمع بني االلتزامات العائلية وبني مسؤوليات العمل، عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية             

 بإنشاء دور حضانة    حبيث تلزم شبكة من دور رعاية األطفال ضمن املؤسسات املختلفة،         
عملها، ل فترات   تعىن باألطفال حديثي الوالدة مبا يسمح للموظفة بإرضاع مولودها خال         

 حبيث يـصبح املعـىن   رعايةالرضاعة إىل ساعة ال ساعة مسمى كما دعا الس إىل تعديل  
  .شامالً وغري مقتصر على الرضاعة

  
ـًا   :رأي وزارة الصحة -سابع

  

ـًا    حتديد اإلجازات يف القانون مل      ترى الوزارة أن     - ـًا ودقيقـ  بالـشكل   يكن واضحـ
ن اإلجازة املرضية هي ت فاملتعارف عليه أهلذه اإلجازااملطلوب، لذا حصل سوء استخدام      

اإلجازة اليت تعطى للمرض الطارئ الذي حيد من قدرة اإلنسان على أداء العمل، ولكـن              
 – كعمليات التجميل    –  وهي ليست كذلك   هناك بعض احلاالت اليت تأخذ صفة املرض      

  .وتعطى مقابلها إجازة مرضية مينع فيها املوظف من الذهاب للعمل
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 اللجان الطبية بالوزارة مذكرة تبين مجيع أنواع اإلجازات املرضـية مت فيهـا            وقد أعدت    -
 صلة القرابة باملريض باإلضافة إىل العديد من اإلجازات         حتديد و تقسيم اإلجازات املرضية  

  .املرضية األخرى وذلك كي ال يساء استخدام النظام من قبل البعض
  

 صراحةً على إجازة مرافقة مريض يف الداخل،       أن القانون النافذ مل ينص      الوزارة توقد بين  -
 فئة كبرية من املوظفني الذين هم يف أمس احلاجة إلجازة املرافقة يف الداخل،              رغم وجود 

كاألمراض اخلبيثة مما يضطرهم ألخذ وباألخص ممن يعاين أطفاهلم من األمراض املستعصية 
م الوزارة بطريقة مقننة عـن      سيخدالتعديل املقترح   لذا فإن    إجازات ال حيددها القانون،   

العديد من الفئات اليت هي بالفعـل         - بال شك    – طريق وجود تشريع واضح وسيخدم    
  .حباجة ملثل هذه اإلجازات

  
وبعد تلقي الوزارة مذكرة دائرة الشؤون القانونية       وزارة الصحة أنه    من جهة أخرى ترى      -

س أن استحقاق املوظفة ساعيت     من القانون على أسا   ) ٥٢(واليت مت فيها تفسري نص املادة       
الرعاية اليومية إلرضاع طفلها الذي مل يبلغ من العمر عامني ال يشترط إرضاع املوظفـة               
لطفلها رضاعة طبيعية، فإن الوزارة ترى أنه ال حاجة إلجراء فحص الثدي وأن إصـدار               

ـًا مع الفحص الدور           ي للطفل  الشهادة الطبية اخلاصة برعاية وإرضاع املولود يأيت متزامن
  .إلثبات وجود الطفل ورعايته من قبل األم

  
ـًا   : رأي مقدمي االقتراح-ثامن

  

بعد االستماع إىل اآلراء واملالحظات اليت أبداها ممثلو اجلهات املعنية وبناًء على املناقشات              -
وبعد االطالع على رأي    ،  اليت متت يف اللجنة بني السادة األعضاء وممثلي اجلهات املختصة         

مـن  ) ٥٢(لشؤون القانونية قام مقدمو االقتراح حبذف التعديل املقترح على املادة           دائرة ا 
قانون اخلدمة املدنية، وذلك استنادا إىل ما ورد يف الرسالة املوجهة من دائـرة الـشؤون                
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القانونية إىل ديوان اخلدمة املدنية، كما أجروا بعض التعديالت على املقترح بتعديل البند             
  . من القانون املذكور) ٥١(من املادة ) و(

  
ـًا   : رأي اللجنة-تاسع

  

 مـن   حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله     االقتراح بقانون تدارست اللجنة    -
واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنـة الـشؤون         قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوين      

 من النـاحيتني    االقتراح التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة       
 وزارة  ، كما استمعت إىل مداخالت كل من ديوان اخلدمة املدنيـة          الدستورية والقانونية 

 واطلعت على مذكرة جلنة شؤون      ،الصحة، وزارة التربية والتعليم والس األعلى للمرأة      
ملرأة والطفل كما اطلعت على تفسري دائرة الشؤون القانونية يف اخلطاب املقدم لـرئيس              ا

م واليت مل يتم اإلشارة إليها من قبل ممثلي         ٢٠٠٧ أغسطس   ٩ديوان اخلدمة املدنية بتاريخ     
وقد تدارست اللجنة يف ضـوء ذلـك        . الديوان الذين حضروا يف االجتماع الثاين عشر      

  وإجراء بعض التعديالت على املقترح     ) ٥٢(ل حبذف تعديل  املادة      االقتراح بقانون املعد
 هذا  اقتنعت اللجنة بأمهية  من قانون اخلدمة املدنية، وقد      ) ٥١(من املادة   ) و(اخلاص بالند   

املقترح لوجود العديد من احلاالت املرضية اليت تستلزم وجود مرافق هلا أثناء فترة عالجها              
سن واملصابني باحلاالت املستعصية كاألمراض اخلبيثة وحيث       داخل البالد كمرافقة كبار ال    

أن القانون احلايل قد غفل عن إعطاء املوظف احلق يف احلصول على إجازة رمسية ملرافقـة               
مريض قررت اللجان الطبية املختصة عالجه يف داخل البالد، وحيث إن أخذ اإلجـازات          

ـًا للوزار         ة يف ظل غياب ضوابط قانونية مما       يف ظل غياب قانون ينظمها قد يسبب إرباك
ولذا فقد رأت اللجنة أن املقترح يسهم إجيابـيا يف      . يسمح بالتجاوز يف كثري من احلاالت     

تنظيم العملية وخيدم فئة كبرية من املوظفني الذين هم يف أمس احلاجة إلجازة املرافقـة،               
   .وذلك وفق الضوابط اخلاصة املعتمدة ملنحها
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  :قرري املوضوع األصلي واالحتياطي اختيار م-عاشـرا
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من
ـًا             األستـاذة مسيـرة إبراهيــم رجـب    .١  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي      الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة  .٢

  
  : توصية اللجنة -احلادي عشر

  

قانون، فـإن اللجنـة     ب االقتراحيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة             
  : توصي مبا يلي

  

قانون اخلدمـة املدنيـة     االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام      املوافقة على جواز نظر      -
سـتاذة  األ: ، واملقدم من أصحاب السعادة    ٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(الصادر بالقانون رقم    

 . والدكتورة ندى عباس حفاظوداد حممد الفاضل
  

  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  

  
  

  ية جواد اجلشي.              د                  عائشة سامل مبارك.   د
  اخلدمـاترئيس جلنة                                   اخلدماتنائب رئيس جلنة 
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  م٢٠٠٧ دیسمبر ٣٠: ریخ التا
  
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  
  االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الصادر : املوضوع 

 واملقدم من أصحاب السعادة وداد حممد الفاضل ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
ّ

  
  .لدكتورة ندى عباس حفاظوا

  
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 رئ یس  ال سید عل ي ب ن ص الح ال صالح      م، أرفق مع الي     ٢٠٠٧ دیسمبر   ٢٥بتاریخ    

، ن  سخة م  ن  )٢٠٠٧ -١٢ -٣/  ص ل ت ق١٢٢(المجل  س، ض  من كتاب  ھ رق  م   

   الخدم  ة المدنی  ة ال  صادر بالق  انون االقت  راح بق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام ق  انون 

وداد محم   د الفاض   ل   والمق   ّدم م   ن أص   حاب ال   سعادة    ،٢٠٠٦ل   سنة ) ٣٥(م رق   

 ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة   وال  دكتورة ن  دى عب  اس حف  اظ 

  .وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الخدمات ؛ والقانونیة
  

 ، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة ٢٠٠٧ دی   سمبر ٣٠وبت   اریخ   

قت   راح بق   انون الم   ذكور ومذكرت   ھ  ، حی   ث اطلع   ت عل   ى اال التاس   ع ھ   ااجتماع

  .اإلیضاحیة، وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
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 إل  ى ع  دم مخالف  ة االقت  راح    – بع  د المداول  ة والنق  اش   –وانتھ  ت اللجن  ة  

  .بقانون لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :توصية اللجنة 

  

االقت راح بق انون بتع دیل بع ض أحك ام ق انون الخدم ة        ة ترى اللجنة س الم  

   والمق ّدم م ن أص حاب ال سعادة    ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(المدنیة الصادر بالقانون رقم   

 ؛ م    ن الن    احیتین الدس    توریة  وداد محم    د الفاض    ل وال    دكتورة ن    دى عب    اس حف    اظ   

  .والقانونیة

  

  

    ـي                                      حممـد هــادي احللواج
   رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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  م٢٠٠٨ يناير ١٣: التاريخ 
  
  

  املوقرة    سعادة الدكتورة بهية جواد اجلشي 
  رئيس جلنة اخلدمات

  
  مالحظات جلنة شؤون املرأة والطفل 

  ة على االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدني
  

  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،
  

م، أرفق معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملـس           ٢٠٠٧ ديسمرب   ٢٥بتاريخ  
، نسخة مـن االقتـراح      )٢٠٠٧-١٢-٣/  ص ل م ط      ١٢١(الشورى، ضمن كتابه رقم     

 ٢٠٠٦لـسنة   ) ٣٥(بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم           
واملقدم من أصحاب السعادة وداد حممد الفاضل والدكتورة ندى عبـاس حفـاظ، وذلـك              

  .ملناقشته ودراسته وإبداء مالحظات بشأنه للجنة اخلدمات
  

وتنفيذًا هلذا التكليف قامت اللجنة مبناقشة االقتراح بقانون ودراسـته يف اجتماعهـا             
  .ستشارين يف السم، وذلك حبضور امل٢٠٠٨ يناير ٨السادس الذي عقد بتاريخ 

  .ويسرنا أن نضع بني أيديكم مالحظات اللجنة حول االقتراح بقانون املذكور  
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بشأن إجازة مرافقة مريض واملقترح تعديلـه       ) ٥١(من املادة   ) و(بالنسبة للبند   : أوالً
حبيث تعطى هذه اإلجازة للموظف ملرافقة مريض قررت اللجان الطبية املختصة عالجـه يف              

اخلارج؛ تساءلت اللجنة عن دواعي وجود املرافق يف الداخل ورأت أن النص مطلق             الداخل و 
ويساوي بني املرافق ملريض يعاجل يف الداخل وبني املرافق ملريض يعاجل يف اخلارج، ولذلك ترى          
أنه البد من قيود وضوابط هلذا األمر حبيث حيدد مدى احلاجة إىل مثل هذه اإلجازة، وحتـدد              

 إىل مرافق، وأن حيـدد كـذلك        - الذي يعاجل يف الداخل      -تاج فيها املريض    احلاالت اليت حي  
  .املرافق نفسه

  
املتعلقة باستحقاق املوظفة بعد عودا إىل العمل عقب        ) ٥٢( أما بالنسبة للمادة     :ثانيا

إجازة الوضع ساعتني يوميا لرعاية وإرضاع مولودها حىت يبلغ من العمر عامني، فترى اللجنة              
بد من االكتفاء إما بذكر الرعاية أو اإلرضاع، وترى أن الرعاية أمشل مـن اإلرضـاع،          أنه ال 

والبد من إجياد ضوابط هلذه اإلجازة نظرا لتأثريها على سري العمل خصوصا يف املؤسـسات               
  . التعليمية حيث إن أغلبية النساء يعملن يف هذا اال

  
  .الختاذ ما تراه مناسبا يف هذا الشأنوبذلك تقدم اللجنة رأيها إىل جلنتكم املوقرة 

  
  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

  
  

    دالل جاسم الزايد           
                                                              رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل
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  )٣(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقتراح 
  بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 

م بإنشاء ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(رقم 
صندوق النفقة ، واملقدم من أصحاب 

دالل جاسم الزايد ، : السعادة األعضاء 
رباب عبدالنيب العريض ، مجيل علي 

  املتروك ، مسرية إبراهيم رجب ، 
 .    منرية عيسى بن هندي 



 )٨٥( 

  
  

  م٢٠٠٨ فرباير ٢٨: اريخ الت
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   بإنشاء ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم حول 

  صندوق النفقة
  

  : مقدمــة
/ ص ل خ ت / ١٢٣(  كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم استلمت جلنة اخلدمات

 بدراسةمت مبوجبه تكليف اللجنة والذي م ٢٠٠٧ ديسمرب ٢٥واملؤرخ  يف  )٢٠٠٧-١٢-٣
 بإنشاء ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ومناقشة 

واملقدم من أصحاب السعادة دالل جاسم الزايد، رباب عبدالنيب العريض،  صندوق النفقة
م ٢٠٠٨ير  ينا٢٢ ، وبتاريخ مجيل علي املتروك، مسرية إبراهيم رجب ومنرية عيسى بن هندي

وذلك بعد أن مت إدخال التعديالت الالزمة عليه يف ضوء  استلمت اللجنة املقترح املذكور
على أن تتم دراسته وإبداء املناقشات مع السادة أعضاء اللجنة وممثلي اجلهات ذات العالقة، 

  .املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة خبصوصه ليتم عرضه على الس
  
  : ءات اللجنة إجرا-أوالً

  : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 :االجتماعات التاليةقانون املذكور يف االقتراح بتدارست اللجنة  )٤(

  .م٢٠٠٧ ديسمرب ٣٠بتاريخ      االجتمـاع احلادي عشـر-
  .م٢٠٠٨ ينايـر ٢٩بتاريخ      االجتمـاع السـادس عشر-
 .م٢٠٠٨ر ـ فرباي٢٦بتاريخ     شروناالجتماع احلادي والع -



 )٨٦( 

قانون موضوع البحـث    باالقتراح ب اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة         )٥(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

  

 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . ون املذكور ومذكرته اإليضاحية بصيغته النهائيةقاناالقتراح ب -

        
 

احلادي عشر، والسادس عشر من مقدمي       شارك يف اجتماعي اللجنة   وبدعوة من اللجنة     )٦(
 :االقتراح

       

  .عضو جملس الشورى    سعادة األستاذة دالل جاسم الزايــد .١
 .عضو جملس الشورى    األستاذة رباب عبدالنيب العريضسعادة  .٢

  
 :ل منجتماع اللجنة احلادي عشر كيف اوبدعوة من اللجنة، شارك  •
 : وزارة العـدل -
 .الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق  ي  األستاذ خالـد حسن عجاجـ 
 .ـار معالـي الوزيـرمستشـ  د البنعلي ـاألستاذ عبدالعزيز راش .١

  

  :رأةـالس األعلى للم -
 .ساألميــن العــام للمجلـ    األستاذة لولـوة العوضـي .١

 

 :دس عشر كل منوقد شارك يف اجتماع اللجنة السا •
 :دلوزارة العـ -

  .وال القاصرينالوكيل املساعد لشؤون أم  األستاذ عبداجلليل علي احلايكي .١

 



 )٨٧( 

 :وزارة املاليــة -

 .ةــر إدارة اخلزانــمدي     ة الدويـل مجعـاألستاذ نبي .١

 

 :رأةالـس األعلى للم -

  .ةـؤون القانونيـرئيس الش    ـطيـاذة فريـدة املسقـاألست .١

 

 :  كل منجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالسكما شارك يف ا •
 

 .للمجلـس  ينوــشار القانتاملس      عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور .١
 .ان ـشؤون اللجقانوين لار الـ   املستش  وناألستاذ حمسن محيـد مرهـــ .٢
  .انـار القانوين لشؤون اللجـاملستش      الدكتور حممـد عبداهللا الدليمـي .٣
 

 . سهيـر عبد اللطيـف والسيدةخولة هاشــم،  السيدة أمانة سر اللجنة توىل •
  

ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني
  

 ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ترى اللجنة سالمة  -
 .من الناحيتني الدستورية والقانونيةبإنشاء صندوق النفقة 

  
ـًا   :وزارة العدل رأي -ثالث

  

من املقترح ضرورة إبقاء النص األصلي فيما       ) ٤( وزارة العدل أنه فيما يتعلق باملادة        ترى -
ـًا وشامالً ويصب يف مـصلحة ذوي الـشأن، دون               يتعلق باإلعالن والذي جاء وافيـ



 )٨٨( 

ق اإلشارة إىل قانون املرافعات املدنية والتجارية األمر الذي من شأنه أن يقيد عمل الصندو       
 .و يوقعه يف إشكالية مستقبلية

) وكافة املبالغ اليت يتكبدها الصندوق يف سبيل استحـصال الـدين          ( وفيما يتعلق بعبارة     -
، أوضحت وزارة العدل أن تلك املبـالغ ال تـدخل           )٩(الواردة يف البند الثاين من املادة       

  .تحصال الدينضمن موارد الصندوق وإمنا هي استرجاع ألمواله اليت تكبدها يف سبيل اس
كما بينت الوزارة أن صندوق النفقة له ميزانيتان، األوىل ميزانية الصرف للمستحقني واليت     -

يتم استرجاعها بعد ذلك عن طريق استحصال الدين، أما امليزانية األخرى فهي امليزانيـة              
  ).اخل ... التشغيلية للصندوق وتشمل رواتب املوظفني، مصروفات تأجري أو بناء، اإلنارة 

  
ـًا   :وزارة املالية رأي -رابع

  

وتوفر احلكومة االعتماد املـايل الـالزم       (عبارة  وضح ممثل وزارة املالية أن وجود       وقد أ  -
تخصيص امليزانية الالزمـة    ب احلكومة   تلزمضرورية و ) للصندوق خالل السنتني األوليني   

 وأن  نياألولـي تيسري أموره خالل السنتني     واليت متثل رأس مال الصندوق الذي ميكنه من         
، وبين أمهية متثيل عضو من وزارة املالية يف جملس إدارة الصندوق           هذا املبلغ غري مسترجع     

حبيث يساهم يف نقل الصورة الواضحة للحكومة يف حال حاجة الصندوق ملزيد من الدعم        
    .أن جلّ اهتمام احلكومة هو إجناحهاملايل، وأكد على 

  
ـًا   :لمرأةالس األعلى ل رأي - خامس

  

متثل رأي الس األعلى للمرأة يف ضرورة جعل العبارات متسقة مع القانون املشار إليـه                -
) التبليـغ  ( ففي حال اإلشارة إىل قانون املرافعات املدنية والتجارية يفضل استبدال كلمة         

قـد وردت يف    ) ما يفيد اإلعالن به     ( ، فيما رأى املستشار أن عبارة       )اإلعالن  ( بكلمة  
  .انون األصلي وال حاجة لتعديلهاالق



 )٨٩( 

ـًا   : رأي مقدمي االقتراح- سادس
  

بعد االستماع إىل اآلراء واملالحظات اليت أبداها ممثلو اجلهـات املعنيـة وبنـاًء علـى           -
 قام مقـدمو   ،املناقشات اليت متت يف اللجنة بني السادة األعضاء وممثلي اجلهات املختصة          

  . على املقترحاالقتراح بإجراء التعديالت الالزمة 
  

ـًا   :رأي اللجنة: سابع
  

 مـن   حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله     االقتراح بقانون تدارست اللجنة    -
واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الـشؤون        قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوين      

 النـاحيتني   مناالقتراحالتشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة      
، كما استمعت اللجنة إىل مرئيات كل من وزارة العدل والشؤون           الدستورية والقانونية 

وعليه . اإلسالمية ووزارة املالية والس األعلى للمرأة، وتدارست االقتراح بقانون املعدل
، وذلك أن معظم مرئيات اجلهات املعنية مل تـر          قانونقررت رفض النظر يف االقتراح ب     

ضرورة لتعديل القانون يف الوقت احلاضر، ألن هذا القانون صدر حديثًا ومل يتم             وجود  
تطبيقه إال يف فترة قصرية، وال توجد هناك أية إشكاليات تعيق تطبيقه، كما رأت اللجنة               
أن ختصيص ميزانية من قبل احلكومة للسنتني األوليني قد ساعد الصندوق فعليـا علـى               

ت إذا مل يتم حىت اآلن استحصال املبالغ املستحقة مـن           البدء يف عمل وصرف املستحقا    
األشخاص املعنيني وأن التعديالت املقترحة غري جوهرية فضالً عن أا قد تؤثر سلبا على           

  .تنفيذ القانون
  

ـًا    : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ثامن
  

رى، اتفقت اللجنة على اختيـار      من الالئحة الداخلية لس الشو     ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  



 )٩٠( 

ـًا    الدكتورة عائشة سامل مباركسعادة  .٣  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي    الدكتور محد علي السليطيسعادة   .٤

  
ـًا    :توصية اللجنة :  تاسع

  

قانون، فإن اللجنة   ب االقتراحيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة             
  : ليتوصي مبا ي

  

 ٢٠٠٥لـسنة   ) ٣٤(االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقـم         رفض نظر    -
 واملقدم من أصحاب السعادة دالل جاسـم الزايـد، ربـاب            بإنشاء صندوق النفقة  

 .عبدالنيب العريض، مجيل علي املتروك، مسرية إبراهيم رجب ومنرية عيسى بن هندي
  
 

   الالزم ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ
  
  
  

  

  ية جواد اجلشي.              د                  عائشة سامل مبارك.   د
  اخلدمـاترئيس جلنة                                   اخلدماتنائب رئيس جلنة 



 )٩١( 

  
  
  

  م٢٠٠٧ دیسمبر ٣٠: التاریخ 
  
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
  نــة اخلدمــات     رئيــس جل

  
   ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم : املوضوع 

 واملقدم من أصحاب السعادة دالل جاسم الزايد، ،بإنشاء صندوق النفقة
ّ

  
رباب عبدالنبي العريض، مجيل علي املرتوك، مسرية إبراهيم عبدالرسول بن رجب 

  .ومنرية عيسى بن هندي
  
  

  ،،لیكم ورحمة اهللا وبركاتھالسالم ع
  

 رئ   یس ال   سید عل  ي ب   ن ص   الح ال   صالح م، أرف   ق مع   الي ٢٠٠٧ دی   سمبر ٢٥بت  اریخ    

، ن    سخة م    ن  )٢٠٠٧ -١٢ -٣/  ص ل ت ق١٢٤(المجل    س، ض    من كتاب    ھ رق    م   

  ٢٠٠٥ل      سنة ) ٣٤(حك      ام الق      انون رق      م االقت      راح بق      انون بتع      دیل بع      ض أ 

  دالل جاس     م الزای     د، ة  والمق     ّدم م     ن أص     حاب ال     سعاد   ،بإن     شاء ص     ندوق النفق     ة  

  س   ول ب   ن رج   ب  رب   اب عب   دالنبي الع   ریض، جمی   ل عل   ي المت   روك، س   میرة إب   راھیم عبدالر       

 ومذكرتھ اإلی ضاحیة إل ى لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة،        ومنیرة عیسى بن ھندي   

  .وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الخدمات
  

ل    شؤون الت    شریعیة والقانونی    ة   ، عق    دت لجن    ة ا م٢٠٠٧ دی    سمبر ٣٠وبت    اریخ   

قتراح بقانون الم ذكور ومذكرت ھ اإلی ضاحیة،    ، حیث اطلعت على اال التاسعاجتماعھا  

  .وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  



 )٩٢( 

 إل  ى ع دم مخالف  ة االقت  راح بق  انون  – بع  د المداول ة والنق  اش  –وانتھ ت اللجن  ة  

  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة توصية

  

) ٣٤(االقت راح بق انون بتع دیل بع ض أحك ام الق انون رق م           ترى اللجنة س المة     

دالل جاس م الزای د،   أص حاب ال سعادة    والمق ّدم م ن     ، بإن شاء ص ندوق النفق ة      ٢٠٠٥لسنة  

  رج   ب رب   اب عب   دالنبي الع   ریض، جمی   ل عل   ي المت   روك، س   میرة إب   راھیم عبدالرس   ول ب   ن         

  .ن الدستوریة والقانونیة؛ من الناحیتیومنیرة عیسى بن ھندي

  

  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
                               رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 
  


